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  مطالعات تاريخ اسالم

  1396 زمستان  /35شمارة   / منهسال 

  

  و مصاديق آن در دورة صفويه جهاد مفهومواكاوي 

مظهر ادواي
1

  

انور خالندي
2

  

  

  

  

ت ضـوابط  يـ خـاص و رعا ط يه بـا شـرا  كاست  يفيالكاسالم از ت دين مبين جهاد در: چكيده
اش بدون  يتيو امن ياسي، سيت اجتماعيرد و به سبب ماهيگ يانجام مشده  يزير امالً برنامهكژه و يو

در  (ع)ت آن منـوط بـه اذن امـام معصـوم    يه مشـروع كچنان ؛ستير نيپذ انكام يم اسالمكحضور حا
جهاد از سوي اكثر فقها در زمـان  نيز  در دورة صفويه بت است.يه عادل در عصر غيعصر خود و فق

 يك شعار و محرك عنوان بهبا وجود اين، در تمام دورة صفويه جهاد  .شد شمرده نميغيبت جايز 

اش در  از اين رو، اين مفهوم و مصـاديق  .گرفت ميو مورد استفاده قرار  شد شناخته مي ها جنگدر 
حـولِ محـور ايـن پرسـش شـكل       ،مقاله اين در نتيجه، دورة صفويه نياز به بررسي و واكاوي دارد.

در  است؟ و چه مصاديقي داشته در چه معنا و مفهومي به كار رفته جهاد در دورة صفويه گرفته كه
، مبنـي  صفوي عصر كه با وجود مخالفت اكثر علما و فقهاي كند ميپاسخ، مقاله اين مدعا را طرح 

رايط پـيش آمـده يـا از فقهـا اذن     شـ متناسب بـا   صفوي ، شاهاندر عصر غيبت جهاد جايز نبودنبر 
 اعـم از  ،دشـمنان داخلـي و خـارجي    ه نبـرد بـا  جهاد بـ  ا شعارب اذن آنها،و يا بدون  گرفتند ميجهاد 

، اسـناد و منـابع   هـا  نامـه هاي فقهي،  اين پژوهش با تكيه بر رساله .پرداختند ميمسلمان و غيرمسلمان 
در آن و مصـاديق  جهـاد  مفهـوم  در تبيـين و واكـاوي    تحليلي سـعي  - و با روش توصيفي  تاريخي

  دورة صفويه دارد. 

 جهاد، صفويه، واكاوي، مصاديق :كليدي هاي واژه
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An Analysis of the Concept of Jihad 

and its Various Manifestations in the Safavid Era 

Mazhar Advay1 

Anvar Khalandi2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: In Islam, Jihad is considered as a duty that is carried out with special 

conditions and specific regulations and is not possible, because of its social, political and 

security nature, without the availability of Islamic ruling. So its legitimacy is subject to the 

permission of Imam in his age and righteous Faghih in his absence. During the Safavid era, 

Jihad was not allowed by most of jurists in Imam’s absence. However, Jihad was known 

and used as a device and driving power in wars during the Safavid era. This paper aims to 

answer the question: what Jihad meant in Safavid era and what manifestations it had? In 

response, the paper claims that despite the opposition of the majority of Safavid scholars 

and jurists, Safavid kings, in accordance with the condition got the jurist’s permission, or 

without it and fight against internal and external, Muslims and non-Muslims enemies with 

the slogan of Jihad. This paper tries to explain and explore the concept of Jihad and its 

various manifestations in the Safavid era according to legal treatises, letters, documents and 

historical sources. 

Keywords: Jihad, Safavid, Analysis, Manifestation 
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 9  هيصفو ةآن در دور قيمفهوم جهاد و مصاد يواكاو

  مقدمه

و معناي شرعي  1به معناي مبالغه و بذل نهايت توان در راه جنگ بودهي از نظر لغوواژة جهاد 
ته كه الب 2م و برپا داشتن شعائر ديني استآن عبارت از بذل مال و جان در راه اعالي دين اسال

هرگونـه  ، نـه بـذل   يابد ميو نبرد با دشمنان تحقق خارجي  اين تالش به صورت قيام مسلحانه
ـ ه در قرآن و رواكاست  يا ت جهاد به اندازهياهم .مال و جان در راه دين در  همچنـين ات و ي

3شده است. يحاً بدان اشاراتيآثار فقها صر
  

ه كـ آن اسـت   يي. جهـاد ابتـدا  يجهـاد دفـاع  ) 2و  ييجهاد ابتدا )1 جهاد بر دو قسم است:
از  ي) بـه فرمـانبردار  ����� ان به اسالم و دعوت بغـات ( كافران و مشركدعوت  يمسلمانان برا

4نند.كجهاد  يم اسالمكحا
ـ هوديتاب مانند كاهل  )1- 1اند:  ان دو دستهكافران و مشرك  ان، ي

آن  يجهـاد دفـاع  ) 2پرستان و ....  پرستان، آفتاب پرستان، ستاره بت )2- 1و ها  يان و زرتشتيحيمس
.زنـد يخ يبرم ياسالم يها نيه مسلمانان پس از هجوم دشمن، به دفاع از اسالم و سرزمكاست 

5 

فار مهاجم، جهاد ك، جهاد با ييجهاد ابتدا :چهار دسته )، جهاد را بهيد ثاني(شه ين عامليالد نيز
________________________________________________________________  

 .386، ص دار احياء التراث العربي، بيروت: 3، جالعرب لسانم)، 1988ق/ 1408منظور ( ابن  1

 .30، ص ةاالسالمی ةالثقافمكتب نشر ، تهران: 3، جالبحرين مجمعش)، 1367ق/1408فخرالدين الطريحي (  2

اهللا يقـاتلونكم و ال تعتـدوا ان اهللا ال يحـب     و قاتلوا في سـبيل (در مورد جهاد آمده است:  192تا  190در سوره بقره آيات   3
أشـد مـن القتـل وال تقـاتلوهم عنـد       ةالفتنـ المعتمدين. واقتلواهم حيثُ ثقُقتموهم و اخرجوهم مـن حيـث أخرجـوكم و    

(و در راه خدا  )قتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيممسجدالحرام حتي يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فا
دارد و هـر كجـا بـر     جنگند بجنگيد ولي از اندازه درنگذريد. زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمـي  با كساني كه با شما مي

ا بيرون برانيد [چرا كـه] فتنـه [و شـرك] از    گونه كه شما را بيرون راندند آنان ر ايشان دست يافتيد آنان را بكشيد و همان
قتل بدتر است [با اين همه] در كنار مسجدالحرام با آنان جنگ مكنيد مگر آن كه با شما در آن جا به جنگ درآيند پـس  

ر اگر با شما جنگيدند آنان را بكشيد كه كيفر كافران چنين است و اگر باز ايستادند البته خداوند آمرزندة مهربـان اسـت. د  
و مـن يقاتـل فـي سـبيل اهللا      ةباآلخرالدنيا  ةالحیافليقاتل في سبيل اهللا الذين يشرون (نيز آمده است:  74سورة نساء آيه 

كنند در راه خدا بجنگنـد   (پس بايد كساني كه زندگي دنيا را به آخرت سودا مي )فيقتل أو بغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً
، سوره بقره، آيـات  قرآن كريميا پيروز شود به زودي پاداشي بزرگ به او خواهيم داد: و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته 

و  39و  36؛ براي آگاهي بيشتر در مورد اشارات قرآن به اين مسئله نك: سوره انفال، آيـات  74سوره نساء، آيه ، 192- 190
  . 6تا  1هاي  ؛ سوره توبه آيه94و  84؛ سوره نساء آيات 216؛ سوره بقره، آيه 40

تشريع شده اسـت. ايـن حكـم ممكـن اسـت اجبـار در عقيـده را         پرستي جهاد ابتدايي براي از بين بردن شرك و بت  4
، زيرا در آيـات متعـدد، خداونـد    قرآن و خالف تعليماتمتبادر به ذهن كند، در صورتي كه اين پنداري است نادرست 

جعفـر   .دارد و انديشيدن دربارة عقايد و باورهايشـان وا مـي   كند و به تعقل كافران را از پيروي پدران خود سرزنش مي
 .508- 506اإلمام الصادق (عليه السالم)، صص ةمؤسساشر ، قم: ن5، جمفاهيم القرآن)، ق1421سبحاني (

، قم: مؤسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشـر دفتـر تبليغـات اسـالمي     مباني فقهي جهاد)، 1388سيد جواد ورعي (  5
 .16- 15قم)، صصحوزه علميه 
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.ندك يم مي) تقسيبا بغات (اهل بغبا مصمم به قتل نفس محترمه و جهاد 
1 

  

جهاد در راه خدا از فروع دين اسالم و واجب كفايي است كه نظم امور و حفظ شـرايع و  
در اين باره آنچه مهم و قابل ذكر است هدف از  2شود. حاصل ميآرامش اجتماع به وسيلة آن 

بتني بر آيات كه م - جهاد و كيفيت اقدام به آن و شرايط جنگ است كه همه در فقه اسالم 
ست. از تعبيري كه اسالم دربـارة ايـن واجـب دينـي     ابيان شده  - است  (ص)قرآن و سيرة پيامبر

ايـن   حفـظ هـدف از آن  ، شـود  تبادر مـي ، اين طور مناميده» اهللا سبيلجهاد في «كرده و آن را 
از . دهـد  مـي كه فضايل اخالقي و عدالت اجتماعي و حقوق انساني را تعلـيم  است مكتب الهي 

به تصريح احاديث و فتواي فقيهان، پيش از شروع جنگ بايد كـافران را بـه اسـالم و     ،اين رو
توحيد و قبول احكام خدا دعوت كرد و كسي حق حمله و شروع جنگ پـيش از دعـوت را   

  ها.   ندارد، زيرا هدف اصلي آشنا كردن خصم با دين خداست نه كشتار انسان

 و هـا  داده ،ر مورد جهاد در دورة صفويهه داينك مشخص و مبرهن استآنچه  اما در اين باره،
 كـه در دورة قاجـار   هجهادي هاي رسالهبر خالف بر اين اساس، حتي است.  اندكاطالعات بسيار 

ـاني   ،نيستيم. در منابع دورة صـفوي  هم گونه رسائل ر دورة صفويه شاهد اينوجود دارند، د  تقريبـاً زم

ـان وكه م است امتيازهايي، جهاد با كفار يكي از آيد ميبه ميان كه از شاهان نخستين صفوي سخن   رخ

 در غرب و ازبكان در شـرق بودنـد   ها عثمانيدشمنان سنتي صفويان، . اند شدهقائل  آنهاصفوي براي 

 ، فتواهايي مبنـي بـر  اين دورهدر  اما اين مسئلة مهمي است كهكه هر دو مذهب اهل سنت داشتند. 
جنگ با همديگر را جهاد  كه اي گونهجهاد از سوي علماي هر دو كشور عليه هم داده شد به 

و غزا خواندند. هر چند دادن اين گونه فتواها در ميان علماي عثماني امري رايـج بـود، امـا در    
حاضر لذا مقاله و يا در پي انجام آن برآمدند.  ندايران هم علما چندين بار اين كار را انجام داد

هـاي فقهـي، اسـناد و منـابع      در پي روشن نمودن مفهوم جهاد و مصاديق آن با تكيه بـر رسـاله  
تاريخي در عصر صفوي است. شايان ذكر است كه تـاكنون تحقيقـي در ايـن زمينـه صـورت      

در و مفهـوم آن   پراهميت مسئلةو مقاله حاضر كوشش دارد تا زواياي پنهان اين است نگرفته 
   كند. توجه به منابع موجود و در دسترس روشن صفوي را با ةدور

________________________________________________________________  

 .  255، تهران: كتابفروشي اسالميه، ص1، جةالدمشقی ةااللمعشرح ق)، 1384الدين جبعي عاملي (شهيد ثاني) ( زين  1

، تحقيق قسم الفقه فـي  منتهي المطلب في تحقيقِ المذهب)، 1386المطهر الحلي ( بن علي بن يوسف بن الحسين ةالعالم  2
 .11ص ، هاي اسالمي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد، 14، ج ةاالسالمی الحبوث مجمع
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  قهاي صفوي و وجوب جهادف

 خداوند است. الزمة تحقق اين هـدف نيـز ابـالغ    يكي از اهداف متعالي اسالم، بندگي انسان در برابر

 كارآمد در اين جهت، دعـوت  هاينقاط جهان است. يكي از ابزار ياحكام و معارف اسالم به اقص
. جهاد دعوت نيز كه در لسان فقهاي شيعه به جهاد ابتدايي شهرت استديگران به سوي اسالم 
اين هدف و به منظور برخورد با مانعان دعوت تشريع شده است. حكم يافته است، در راستاي 

مشخص است و كمتر كسـي در   (ع)و امام معصوم (ص)بتدايي در زمان حضور پيامبر اكرمجهاد ا
آن ترديد به خود راه داده است. اما اختالف گسترده در اين مسئله، مربوط بـه زمـان    وجوب

ور وجوب جهاد دعوت، منحصر به زمـان حضـ  غيبت است. برخي از فقها معتقدند كه حكم 
 غيبت مشروعيت ندارد. برخي ديگر، بر اين اعتقادند كـه در زمـان غيبـت    ناست و در زما (ع)امام

امر جهاد با مشركان است و جهاد دعوت بايد در زير لـواي   دار عهده شرايطال جامعفقيه  نيز وليِ
، نيـز  انـد  دادهآنان كه در زمان غيبت، حكم به مشروعيت جهاد دعوت  پرچم او صورت پذيرد.

.اند دانستهاند؛ برخي آن را واجب و برخي آن را جايز  خود دو دسته
1
    

 يژه آثار فقهايبه و ياسالم آوردن آنان، در آثار فقه يان براكفار و مشركوجوب جهاد با 
  شود. يل بدان پرداخته ميه در ذكخورد  يبه چشم م هم يصفو ةدور

ن يا يجهاد پرداخته است. و ةه به مسئلكاست  يصفو ةدور ياز جمله فقها كيركمحقق 
به نظر او تنهـا  رده و كمطرح  يسنت يا وهيبه ش المقاصد جامعژه در يبحث را در آثار خود به و

تـوان اذن   ياز جانب امام معصـوم باشـد مـ    يعني ،باشد يه امارت او شرعك يريعادل و ام امامِ
 2سـت. يمشـروع ن  (ع)تـا عصـر ظهـور امـام دوازدهـم      كيركدر نظر  ييجهاد دهد. جهاد ابتدا

جهـاد را   3ز ضمن انقسام جهاد بـه چهـار دسـته   ي) نق 965وفات ، يد ثاني(شه ين عامليلدا نيز
ه و يـ ب عام ماننـد فق يداند نه نا واجب مي 4يب خاص ويا نايفقط به شرط حضور امام عادل 

  5ست.يز نيه جايبت توسط فقي، عصر غييجهاد ابتدا يتصد
  

________________________________________________________________  

؛ 17، ص 168، ش 20، سمعرفـت ، »بر اساس آيات قرآن كـريم  الملل بينجهاد در روابط  آميز صلحآثار «)، 1390(نيا  شبان قاسم  1
 .317- 315النشر االسالمي، صص ةمؤسس، قم: ةجدیدفي مسائل  ةسدیدكلمات ق)، 1415محمد مؤمن قمي (

 .  385، قم: مؤسسة آل بيت، ص 3، جالمقاصد جامعق)، 1414شيخ علي بن عزالدين حسين ابن عبدالعالي كركي (  2

 .275، ص 1جهمان، جبعي عاملي،   3

 كسي كه براي جهاد يا اعم از جهاد نصب شده باشد.  4

 .  273، ص 3جهمان، جبعي عاملي،   5
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دربـاره   و البرهـان  الفائده مجمعن زمان در يا يگر فقهاي) از دق993 وفات( يليمحقق اردب
ـ ه مسلمان شـوند  كواجب است تا آن يجهاد با دشمنان حرب«سد: ينو يجهاد م شـته، مگـر   كا ي

شـود، اگـر    ين جنگ ابتدا اسالم بر آنان عرضه مـ يبسته شود. در ا يا امانيآنكه قرارداد صلح 
آنان در برابـر اسـالم اسـت، اگـر مسـلمان شـدند (در زمـره         يندانند مقصود مسلمانان فروتن
منعقـد   يا امـان يـ صلح  مگر آنكه ،دشون يشته مكن صورت ير ايمسلمانان خواهند بود) و در غ

.»شود
بـت  يدانسـته و آن را در عصـر غ   (ع)را منوط به حضور امام معصـوم  ييجهاد ابتدا يو 1

.دانسته است يمنتف
پس وجوب جهـاد و امـر بـه    «سد: ينو يز در مورد جهاد مين ياشانكض يف 2

ان مردم و ... از يبر حق در م يو تقوا، ... افتاء و داور يكير و تعاون بر نكاز من يمعروف و نه
دعـوت بـه اسـالم     يه بـرا كـ  ين است... البته جهاديو محور بزرگ در د ينيد يها ضرورت
.»شود يبت ساقط ميلذا در زمان غ ؛ستخصوص مشروط به اذن امام ا رد بهيگ يصورت م

3
  

ز به صراحت به مسئله جهاد و وجوب يه نيصفو ةبرجسته دور يگر فقهاياز د ييخ بهايش
ـ پرستان، ملحـدان و دهر  پرستان، ستاره (آفتاب يف حربيطوا يآن پرداخته است. و ان)، اهـل  ي

ه جهاد با آنان واجـب  ك ييها دسته عنوان بهان) و بغات را يان و زرتشتيحيان، مسيهوديتاب (ك
.رده استك ياست معرف

ـ     يالبته و 4 شـود و   يادآور مـ يـ ش از دعـوت را  يعـدم جـواز قتـال پ
ست مگـر بعـد   يز نيفار جاكرا ابتدا به قتال با يز قبل از جهاد واجب است، دعوت«سد: ينو يم

.»از دعوت
5

  

  از آغاز تا پايان دورة شاه اسماعيل اولآن  مصاديقجهاد و 

ـ اهم ين نظر مورد توجه و داراينجا مسئله جهاد از ايه در اكر است كان ذيشا ه كـ ت اسـت  ي
نـد  ك ين مييدگاه اسالم تبيرا از د يخارجاست يو س يت روابط خارجيماه يها از جنبه يكي

________________________________________________________________  

قـم: موسسـه   ، 7ج، الفائده و البرهان في شرح ارشاداالذهان معمجق)، 1409محمد اردبيلي (محقق اردبيلي) ( بن احمد  1
 .440نشر اسالمي، ص 

 .437همان، ص   2

ـ رسـائل فـي   )، 1383محمد كاظم الرحمان سـتايش و مهـدي مهريـزي (     3 ـ الفقيـه، اعـداد مركـز العلـوم      ةوالی  ةالثقاف

 .224، قم: بوستان كتاب، ص ةاالسالمی

جـامع عباسـي (رسـاله عمليـه     )، 1368اي ( الدين سـاوه  شيخ بهاءالدين محمد عاملي (شيخ بهايي) و مال محمد نظام  4
  .395قم: دفتر انتشارات اسالمي، ص  شيخ بهاءالدين محمد عاملي، با حواشي هشت فقيه عالي مقام)،

 398همان، ص   5
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اسـت  ين مسـئله را در س يا يو مذهب يكدئولوژيا يومتكح عنوان به يو به تبع آن دولت صفو
فـار وجـود   كجهـاد بـا    ةشياند ياز شاهان صفو يداد. در نزد برخ ياش مدنظر قرار م يخارج

شـه  يهم ياسـالم  يمرزها ةين در حاشينش يحياز مناطق مس يكي عنوان به، تانداشت و گرجس
.شد يممعرفي  يفار گرجكبا يعني جهاد هدف جهاد  يك عنوان به

1
  

شـن و درك آثـار و   ماهيـت واقعـي جهـاد ابتـدايي را رو     توانـد  مـي توجه به چند نكته 
  آسان سازد. ط خارجي در عرصة روابرا پيامدهاي آن 

ذاتي دين مبين اسالم، جهاني بودن  هاي ويژگياصل جهاني بودن رسالت اسالم: يكي از  .1
ريم متذكر چنين اصـلي گرديـده   متعال در موارد متعددي در قرآن ك آن است. خداوند

2است.
ي و طبري در زمينة جهاني بودن يدر ميان مفسران شيعه و سني، عبارات طباطبا 

3م از صراحت بيشتري برخودار است.اسال
 

پذيرش اصل جهاني بودن اسـالم، يكـي از   با اصل دعوت غيرمسلمانان به سوي اسالم:  .2
اي برخوردار است، نحوة معرفي اسالم بـه جهانيـان اسـت     مسائلي كه از اهميت ويژه

پيامبر خود را به حكمت و موعظة نيكـو   ،125در سورة نحل آية  كه خداوند متعال
. هر چند كه در تفسير اين سه مـورد اختالفـاتي ميـان    و بهترين جدال امر كرده است

الم را مـورد  سران وجود دارد، ليكن مطابق تمام تفاسير، آيه دعـوت بـه سـوي اسـ    مف
4تأكيد قرار داده است.

 

برچيدن حاكميت كفر، مالك قتال در جهاد ابتدايي: يكي از مبـاحثي كـه در زمينـة     .3
اهميت فراواني دارد و آثار فراواني، به ويـژه در بحـث    الملل بينآثار جهاد در روابط 

، بحـث از مـالك قتـال در اسـالم     شـود  مييا صلح در اسالم بر آن بار جنگ اصالت 
ه براي قتال با كفار است. بـر اسـاس   برخي بر اين نظرند كه كفر كفار، علت تام است.

رسـيده باشـد و از سـوي ديگـر،      اين قول، در صورتي كه دعوت اسالم به گوش كفار
بـر مسـلمانان   ند، كشتن كفار از قدرت بيشتري برخوردار باش مسلمانان نسبت به كفار

________________________________________________________________  

  .93، تهران: كانون انديشه جوان، ص 1135 -  905صفويه از ظهور تا زوال )، 1378رسول جعفريان (  1

 .90و  19؛ انعام، آية 55؛ نور، آية 52؛ قلم، آية 107؛ انبياء، آية 28؛ سبأ، آية 158؛ اعراف، آية 28فتح، آية   2

؛ 159، ص النشـر االسـالمي   ةمؤسسـ ، قـم:  4ج ،الميـزان فـي تفسـيرالقرآن   تـا)،   سيدمحمد حسـين طباطبـائي (بـي     3
 .1169، بيروت: دارالفكر، ص 9، جالقرآن البيان عن تأويل آي جامع)، ق1415طبري ( جرير بن محمد

 .5نيا، همان، ص  شبان  4
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.واجب است و تنها راه فرار از مرگ، اسالم آوردن آنان است
براساس قـول ديگـر،    1

 ، محاربه و اموري نظاير آن است نه كفر و شرك.شود ميآنچه موجب قتال در اسالم 
و قول سوم، برچيده شدن حاكميت كفر و استقرار حاكميـت الهـي را دليـل قتـال در     

2نه خود كفر. داند ميجهاد ابتدايي 
 

بـه كفـار، اصـل احسـان و نيكوكـاري،      » مؤلفـه قلـوبهم  «اختصاص يافتن بخشي از سـهم  
ر و عمـل براسـاس احكـام خـود،     ئمصونيت جان، مال و آبروي اهل ذمه، آزادي در اقامة شعا

ميـان   آميز صلحجازة برعهده گرفتن وظايف دولتي هم از مواردي است كه براي ايجاد روابط ا
  مسلمانان و غيرمسلمانان تالش نموده است.

 چنـد  بايـد صورت گرفـت،  » جهاد«و با توجه به تعاريفي كه از شد آنچه مشخص بنا به 
 تـوان  نمـي نكتة مهم را براي طرح مبحث جهاد در دورة صفويه مـد نظـر داشـت. اول اينكـه     

 اي دوره با يك نگاه مورد بررسي قرار داد، زيـرا در هـر  جهاد را در تمام دورة صفوي مسئلة 
 هـاي  رسالهصفوي ( در اين باره و هنگام بررسي منابع . دوم،داردوجود اي از آن  تلقي جداگانه

و  ؛توجـه داشـت  مؤلف و نويسـندگان   هاي گرايشبه مذهب و  بايد) ها نامه، ها بكتاشرعي، 
، مهـم  انـد  بودهسني شافعي احتماالً ويژه تا دورة شيخ حيدر كه  سوم گرايش مذهبي صفويان به

ر منابع، پـيش از بـه قـدرت رسـيدن شـاه      دبر اين اساس، در اينجا بازتاب مفهوم جهاد  است.
  .شود مياسماعيل اول، بررسي و تحليل 

، از اند كردهبحث گيري شاه اسماعيل  تمامي منابعي كه از صفويان پيش از قدرتدر تقريباً 
 الـدين  قطـب اند. اولين آنها  ها سخن گفته ها و گرجي ان به جهاد با چركسگرايش شديد صفوي

ة شيخ اما گرايش به جهاد در دور 3.دمريدانش عليه گرجيان اعالن جهاد نمو بود كه به همراه
برخي منـابع از آرزوي سـلطان جنيـد بـراي جهـاد بـا كفـار        جنيد و شيخ حيدر شديدتر شد. 

 4.اند خبر داده ها چركسو چركس سخن گفته و از حمالت وي با مريدان و محبان به شروان 
________________________________________________________________  

بـن   محمـد ؛ 246، ص اميرالمـؤمنين  ةمکتب، تحقيق رضا استادي، اصفهان: الفقه الكافي فقق)، 1403ابوالصالح حلبي (  1
 .293، بيروت: دارالفكر، ص 1، جكتاب االمق)، 1403ادريس شافعي (

 .20نيا، همان، ص  شبان  2

 .22، مصحح رسول جعفريان، قم: دليل، ص انقالب االسالم بين الخواص و العوام)، 1379محمد عارف پاشازاده (  3

دا، تهـران: انجمـن    ، تصحيح محمدرضا نصيري و كـوئيچي هانـه  شاه تاريخ ايلچي نظام)، 1379خورشاه قبادالحسيني (  4
، بـه كوشـش غالمرضـا طباطبـايي     الصـفویه  ةروض)، 1379 - 1378؛ ميرزا بيگ جنابادي (2 آثار و مفاخر فرهنگي، ص

 .94مجد، تهران: مجموعه انتشارات ادبي و فرهنگي، ص 
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اهللا حق جهاده او را  ليسب يو جاهدوا ف االذعان الزمبه موجب فرمان «اند كه  برخي هم نوشته
.»در سر افتاد دين بين كيجهاد با مشر همه و

و در «نويسـد:   والة اصـفهاني در ايـن مـورد مـي     1
اندك زماني زياده بر ده هزار سوار جرار نيزه گذار ... بـر دربـار آسـمان كـردار آن شـهريار      

ون وقار جمع آمدند و نخست ادراك مثوبات، غزا و جهاد را پيشنهاد خاطر واال ساخته، گرد
.»آن لشكر گران به عزم غزاي چركس، رايت ظفر آيت به صـوب شـروان برافروخـت   

2
امـا   

و كسـب   هـا  چركس اكمان مسلمان شروان براي رفتن به جهاد عليهرويارويي شيخ جنيد با ح
شيخ جنيد  م1460/ق864در سال  ها روياروييامري ناگزير بود كه در طي يكي از اين  قدرت

.كشته شد
كه جهاد فقط يك بهانه بود و نيـت   دهند مينشان  ها گزارشبا وجود اين، برخي  3

4بوده است. و توسعة قدرتش همانا تصرف شروانواقعي شيخ جنيد 
  

و  هـا  ادامه داد و براي جهاد با چـركس پس از شيخ جنيد، پسرش شيخ حيدر روية پدر را 
در اين ميان، منابع دورة صفويه بيشتر قائل به جهاد براي نبردهـاي   دست به كار شد. ها گرجي

، انـد  كـرده اسـتفاده   هـا  جنـگ كه براي توصيف ايـن   را شيخ حيدر هستند و مشخصاً عباراتي
ه ثمـرة  كـ حيـدر] قبـل از آن  شيخ «[: نويسد ميمصداق اين مطلب است. خواندمير در اين باره 

د و يشكلشگر بشروان  جهاد تينهد بن يت قدم بر ساحت سن صبيتش از مهد طفوليشجرة امن
».د...ير انجـام شـهادت نوشـ   ياجل جام خ يف ساقكه قتال از كر در معريبحسب تقد

وي در  5
عـاطر  الن خاطر يات بنابر وفور ميدر در اواخر اوقات حيسلطان ح« تجايي ديگر آورده اس

ـ از اهل ارادت و اعتقـاد را  يلت غرا و جهاد با لشگريباحراز فض ت نهضـت بجانـب دربنـد    ي
د و يـ طرف دربند تـوطن دارنـد در مقـام مقاتلـه آ     ه در آنك يافرانكشروان برافروخت تا با 

».ديار فرماكن را كيمه اقتلوا المشريرك يبمقتضا
آن حضـرت  «نويسـد:   مـي هم والة اصفهاني  6
________________________________________________________________  

، مصحح مريم ميراحمدي، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص فوايدالصفويه)، 1367ابوالحسن قزويني (  1
5. 

، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: انتشـارات دكتـر محمـود افشـار،     خلدبرين)، 1372محمد يوسف واله اصفهاني (  2
 .51- 50صص

، محقق/مصحح جعفر شجاع كيهاني، تهران: فرهنگستان زبان نامه اسماعيل شاه)، 1387محمد قاسم قاسمي گنابادي (  3
 .38و ادب فارسي، ص 

 .51- 50واله اصفهاني، همان، صص  4

، زير نظر محمـد دبيـر سـياقي،    السير في اخبار افراد بشر حبيب)، 1383خواندمير الحسيني ( الدين همام بن الدين غياث  5
 .472، تهران: كتابفروشي خيام، ص 4ج

 .432همان، ص   6
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كرامت و ارشاد به روي روزگار ارباب ارادت و اصحاب رشد و ارشاد گشود  [حيدر] ابواب
و پيوسته احياي سنن آباء و اجداد و ادراك غزا و جهاد را پيشنهاد همت واال داشت و نقـش  

.»بر صحيفة خاطر قدس مناظري نگاشتفرمانفرمايي بالد و عباد 
1
در برخـي ديگـر   همچنين  

 با رفتن به جانب دربند و شيروان به همـراه سـالكان سـعي    سلطان حيدر«ت. از منابع آمده اس
.»كرد ابواب جهاد را مفتوح دارد

2
   

رخان صفوي همواره از عنوان واينكه مآن هم  ؛اما در اين ميان، يك نكتة مهم وجود دارد
انـد و مسـلماً بـه ايـن      شيخ جنيد و شيخ حيـدر اسـتفاده كـرده    هاي جنگبراي » و غزا جهاد«

 تـوجهي  هايشـان  نوشـته ب صفويان پيش از شاه اسماعيل چه بوده حداقل در موضوع كه مذه
جهـاد بـه روي كفـار    حمله به شروان را بـراي بـاز كـردن درهـاي      رسد ميندارند و به نظر 
فراتر از  يگاه .دادند نميمعناي جهاد قرار  ةداير و نبرد با شروانيان را در كردهچركس قلمداد 

كه حمالت شيخ حيدر بـه قصـد جهـاد و غـزا عليـه      اند  مدعيرخان صفوي وبرخي از م ،اين
بـه دنبـال    به اشتباه تصور كرد كه شـيخ  ،يسارحاكم شروان بود، ولي فرخ ها چركسداغستان و 

و يا اين كه شيخ حيدر به دنبال نبرد با كفار دربنـد   3و خونخواهي پدرش است شروانتصرف 
.نداشت بر اين مسئله آگاهي يسار فرخو شروان بود ولي 

4
  

ان درباري صفوي چندان عجيـب  مورخاز حمالت شيخ حيدر از سوي  تفسيرهااين گونه 
اما آنچه مشخص است  ،منابع در مورد داليل حمله متفاوت ذكر شده هر چند گزارش نيست،

طـور هـم كـه     گيري بود و همـان  ها بيش از پيش به دنبال قدرت اينكه شيخ حيدر در اين سال
ماننـد  كند و سـرانجام   پنهانرا وي باالخره نتوانست نيت خود از رفتن به شروان  ،آشكار شد

  جانش را از دست داد. - نه جهاد عليه كفار  -  در نبرد بر سر قدرتپدرش 

. وي بر خالف ديدگاه رايـج  از روزبهان خنجي نام برد توان مي ،رخان صفويوم در مقابلِ
 هـاي  گـزارش ايـن بـاره   در  كـه اتفاقـاً جـزو مخالفـان صـفويان هـم بـود،        ان صـفوي مورخ

ـ را فراهم د يريخ چون اسباب جهانگيش«نويسد:  مي . خنجيدهد ميارائه  تري بينانه واقع د، از ي
________________________________________________________________  

 .53- 52صصهمان، واله اصفهاني،   1

، تصـحيح احسـان   التـواریخ  ةخالصـ )، 1383حسـيني قمـي (  ال الحسـين  الدين شرف بن قاضي احمد؛ 101جنابدي، ص   2
 .36، تهران: دانشگاه تهران، ص 1اشراقي، ج

 .54ص همان، واله اصفهاني،   3

 .100ص همان، جنابادي،   4
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اضـات  يان در انـواع ر يه صـوف كداشت  يحضرت حضرت اعل ير اعليه سريل معروض پاياردب
ام فرمـوده،  يق ينبغيما كنفس است  يه غزاكبر كو به مراسم جهاد ا اند نمودهم ياجتهادات تقد


�	����    فضيلته به ك] دارند داعيهنون [كا���� ������� ���������� ]  �� ���������!�"��� ������#$%&�' [ ����()  ����(�*����� 
».گردنـد ز گشته به جهاد اصغر نامور ي] فا95/ 4[ /.-�,�+�

اسـتفاده از   هـم  خنجـي از سـويي،   1
آوري  جمـع  بـراي  اي وسـيله از طرف شيخ جنيد و شيخ حيدر را تنهـا  » جهاد و غزا«هاي  واژه

  . داند ميدستيابي به قدرت  مريدان و صوفيان بيشتر و جنگ براي

بـه   ،شپـدر  كشته شـدن  اين مسئله زماني بيشتر خودش را نشان داد كه شيخ حيدر پس از
، اما بـا هـدف خونخـواهي    ها چركسبه بهانة جهاد عليه  ،قويونلو آقتحريك سلطان يعقوب 

شيخ حيدر كـه در ايـن زمـان رقبـاي     ديگر از سوي  2.دراهي شروان شو تصرف آنجا پدرش 
بدين ترتيـب  . او دانست ميها  فار داغستان و چركسكقدرتمندي داشت، صالح را در جهاد با 

ار كننـد و بـه عـالوه بـا     كخـود را آشـ   يه قدرت جنگـاور ك داد مي يدان خود فرصتيبه مر
حملـه   ي. اما چون بـرا داد مي ييدوار بود به دست آورد آنان را از فقر رهايه امك هايي غنيمت

نوشـت.   يكعقوب بيبه  اي نامهند كاز شروان عبور  بايست ميسان كچر يبه داغستان و اراض
رده كـ بر دعـوت  كاه او را به جهاد كد يخ جنيل شروانشاه به پدرش شياو با توجه به پاسخ خل

ه مبارزه با كبر كانه به جهاد ايسخت صوف هاي رياضتدانش با يه مركبود، در آن نامه نوشت 
ه جهـاد اصـغر اسـت،    كـ فـار  كنون در نظر دارند به جهاد بـا  كو ا اند يافتهق ينفس است، توف

ـ كسار شروانشاه بخواهد يرد از فرخ كونلو تقاضا ير آق قويمبادرت ورزند. او از ام ا عبـور  ه ب
ـ برد و بـا ا  كار به ياسيس كيريگام اول ز شيخ حيدر درد. يانش از شروان موافقت نمايسپاه ن ي
و  كنـد  مـي د ييه قدرت آنان را تأكونلو و شروان نشان داد يان آق قويخود به فرمانروا يتقاضا

شيخ رد. كدر عمل يخ حيطبق درخواست ش يكعقوب بي. خيزد برنمي ياركآنان به  موافقت بي
در راه مرشد خود بودند، از دربنـد و   يدن و جانبازيه مشتاق جنگكان جنگاور خود يبا صوف

د و يروز گرديت پيآن وال يدر نبردها و رد و داغستان را مورد تهاجم قرار دادكشروان عبور 
ه يت روحينش موجب تقوايدر و صوفيح يروزيل بازگشت. پيار به اردبيبس غنائمران و يبا اس

________________________________________________________________  

شـرح حكمرانـي سـالطين آق قويونلـو و ظهـور      «تاريخ عالم آراي اميني )، 1382اصفهاني ( خنجي روزبهان بن اللّه فضل  1
 .268تهران: مركز نشر ميراث مكتوب، ص  ، به تصحيح محمداكبر عشيق،»صفويان

 .9، ص 3، ش شناخت ايران، »شيروان در دورة صفوي«)، 1375زاده (زمستان  محمد سلماسي  2
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  1.ديآنان گرد

 ويژه به م1488تا  1484/ ق893تا  889هاي  طي سال اقدامات شيخ حيدر ،رسد ميبه نظر 

هـايي از   تصـرف بخـش   ها و همچنين هاي بسيار از چركس و گرفتن غنايم و برده گيري قدرت
جهاد علية كفـار چـركس   يعني از شعار هميشگي  كامالً شروان، حداقل در ظاهر امر، وي را

د عليـه  يسار كه پيش از اين با عبور لشكر شيخ حيدر از شروان بـراي جهـا  و فرخ  دورتر كرد
بـا   گيري شيخ حيدر، و با احساس خطر از قدرت در گام بعدي 2ها موافقت كرده بود. چركس

يعقوب در نبردي شكست سختي را بر شيخ حيـدر و يـارانش وارد كردنـد و    سلطان همراهي 
   3.دشيخ حيدر كشته ش

ل هم با ياسماعشاه . يعني هم به قوت خودش باقي ماند اول شاه اسماعيلامر جهاد در دورة 
.آوري كنـد  مريدان بسياري را جمع شعار جهاد موفق شد

4
ـ مر ةبـه پشـتوان  وي   م يصـم دانش تي

را از راه بـردارد و بـا    يين حمله، ناچار بـود سـدها  يش از ايا پگرفت به شروان حمله برد. ام
در راه  تـر  دلگـرم ، كـرد  مـي انش را مضـاعف  يسپاه يو روح يه توان اقتصادك يميسب غناك

ن يريپدرش طعم ش تر پيشه كار يگرجستان و جهاد با كفار آن د بههدفش گام بردارد. حمله 
خلفا مأمور شد تا بـه گرجسـتان    يكار بود. خادم بكده بود، مقدمه يبر آنان را چش يروزيپ

يجة اين حمله پيروزي صوفيان بود كه بـا كسـب   اد خود درآورد. نتيحمله برد و آنان را به انق
.غنايم بسيار جاني تازه به سپاهيان اسماعيل بخشيد

شـاه   م1501/ ق906ه در سـال  كـ  يزمان 5
 يح القوليصح«ان برداشت يل به شروان حمله برد و قاتالن اجدادش را با خشونت از مياسماع

ـ از اه بعـد  كروملو نقل نمود  ،يوزباشياز زبان جلودار محمد  ندر شـأن  كن فـتح، خاقـان سـ   ي
ان يرا در آب اندازنـد. صـوف   يشان نجس اسـت، تمـام  ي، مال ااند سني يه چون شروانكبفرمود 

».اسب و استر آن جماعت را در آب انداختند يحت
كه مشخصاً نبـرد   دهد مياين نوشته نشان  6

  است. شده مياز سوي شاه اسماعيل جهاد تلقي  ها شروانيبا 
________________________________________________________________  

، مصـحح محمـد رضـا نصـيري، تهـران: انجمـن آثـار و        فتوحات شاهي)، 1383امير صدرالدين ابراهيم اميني هروي (  1
 .408مفاخر فرهنگي، ص 

 .269- 268صصهمان، خنجي،   2

 .9ص  همان،  زاده، سلماسي  3

 .49، ص 1جهمان، حسيني قمي،   4

 .62ص همان، قاسمي گنابادي،   5

 .62- 61، صص1جهمان، حسيني قمي،   6
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بـه مفهـوم واژة جهـاد را     هـا  نگاه توان ميهم با عثماني سالطين صفويه  نگاري نامهاما در 
1ل تدارك لوازم جهاد بـا فرنـگ بـود.   بررسي كرد. زماني كه بايزيد مشغو

شـاه اسـماعيل بـا     
فرستادن نور علي روملو به تحريك طوايف جالليان علوي پرداخت. بايزيد هم ضمن فرستادن 

از  يحتيتجربت! باز نصـ  مكجوان  يا«شاه اسماعيل انتقاد كرد.  هاي تسياساي به شدت از  نامه
ن هم يش از ايز. چنانچه پيدت، خون مسلمانان را مريدن مذهب جديرائيپذ يپدر بشنو! از برا

اسـت   يت، و مذهب امـر ي، سلطان اطاعت از رعخواهد ميت عدالت يم، رعيرده بودكاظهار 
رده، مداخله به امـور  كشه يه عدالت را پك! بر سلطان است ياست ماد ي، سلطنت امريمعنو
ـ    كان يان عثمانيه غازكد ييت ننماكحر يبعد طور د ... منيه ننمايمعنو  يه مشـغول بـه جهـاد ف
ـ از ن مر انتقايدن شمشيشكلمة اهللا هستند، ملجأ به برك يبه اعال يو ساع اهللا سبيل ام شـده، رو  ي
12�3$��0 !� )���(ران سازند يش ويش از بيرده، بكران حمله يبه ا�� ����4 �5(«.

2
سلطان عثمـاني  با اينكه  

مشـخص   در ايـن نامـه،   اما به واقع، داند مي گونه بدعتو » مذهب جديد«مذهب اسماعيل را 
  يا خير.  داند مينيست كه جنگ با شاه اسماعيل را هم جهاد در راه خدا 

 مردم، عالمان را به نوشتن فتوا درباره جنگ يكتحر يم برايسلطان سل، نامهاما برخالف اين 
 الـدين  شـمس ان رساله نوشـت،  يعين باره بر ضد شيه در اك يسانكاز  يكيان فراخواند. يعيبا ش

سـلطنت   م، در زمـان يبعد از سلطان سل يمال پاشازاده است. وكا يمال كاحمد معروف به ابن 
ن يبه همـ  ياكم با اتيشد. سلطان سل يعثمان االسالم شيخ م1526/ ق932مان، به سال يسلطان سل

 ين و علمـا يد ةائم«نوشت:  م1514/ق920ل در صفر سال يبه شاه اسماع اش نامهه در كبود  يفتاو
ـ  يه مـوجبش قتـل اسـت و سـب    كاعت يفر و ارتداد تو را با اتباع و اشكن ... يمهتد رؤوس  يعل

.»اند دادهالم و االقالم فتوا كاالشهاد، متفق ال
3

هم، بـاز   مصر و تبريز نامه فتحدر دو سلطان سليم  
بـر عـادت   «به شيروانشـاه نوشـت    مصر نامه فتحدر  بحث جهاد با صفويان را پيش كشيد. وي

مالحـده   يمت غـزا يزمان، اوال عز يائمه و علما ين خاندان خالفت آسمان، به فتوايمعهود ا
 هـم  زمـاني  4.»مير فرمـود يشان ... تقديافّار اقدم و اهم است و رفع فساد كه از جهاد كقزلباش 
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 االيـام  قـديم كه سلطان سليم موفق به تصرف تبريز شد، آن شهر را تختگـاه سـالطين عجـم از    
    1.دتوصيف كرد كه با غزا و جهاد فتح ش

از جهـاد عليـه    پـروا  بـي گونـه   ، صفويان تا پايان دورة شاه اسماعيل آنها عثمانيبرخالف 
ر يمشـهود ضـم  «نويسـد:   مـي سليمان  سلطان به در نامهشاه اسماعيل . زدند نميحرف  ها عثماني

ان، ابدع از نوع انسان، كامن خطّه امكه چون در مكر انفس آن يشوف خاطر خطكاقدس و م
ست، و هو مع سـمو شـأنه و   ين نكمتصور و مم» كلما خلقت األفال كلوال«ه يشهد عليما ك

( كريمهه يم آكانه، بحكعلو م*���6 �! ���� ����4 �7&�8�� �� 9��
�� $:0 �;�����3�<(
 العـالمين  ربله عبادت يوس 2

������� �������   ( طيبـة  ةلمـ ك ي، و فضل جهاد به مقتضـاد اند متينن ين و ديعه اطاعت شرع مبيو ذر
���	�
��������( ��) ���(�*����=�( .�>�+�' ��0 .���(

ـ ن و مبـرهن و هو يمب 3 در مقابـل،   4.»تدا و روشـن اسـ  ي
سلطان سليمان هم در پاسخ به شاه اسماعيل، محتاطانه حتي دعاي دوام حكومت شاه صفوي را 

  از خدا خواستار شد. 

فتواي جهاد عليه صـفويان را گرفتنـد، امـا بـه نظـر       ها عثمانيتا اين دوره، با وجود اينكه 
و  هـا  فرنگـي بـا   هـا  عثمـاني ، همچنان جهاد واقعي از ديدگاه هر دو حكومـت، نبـرد   رسد مي

هـر دو حكومـت گـاه تـا حـد فخرفروشـي، سـعي        بود.  ها داغستانيها و  با چركسها  صفوي
  .كنند ميحكومت اسالمي فريضة جهاد با كفار را اجرا  عنوان به نشان دهند كه كردند مي

  در دورة شاه تهماسب و مصاديق آن جهاد 

فـار و دعـوت   كخود را از حمالت به گرجستان جهاد بـا   ةزيانگ يه شاهان صفوك يدر حال
ـ ان نيصـفو  ياند و متون رسم ردهكر كن اسالم ذيآنان به د انـد، بـه نظـر     ردهكـ د ييـ ز آن را تأي

ان كودكردن كر يم و ثروت و اسيسب غناكآنها از حمله به گرجستان،  يزه واقعيرسد انگ يم
چهـار   م1554- 1540ق/ 961- 947 يها لن سايم بيكماسب بود. شاه ته يگرج يبايو زنان ز

ـ ار و نيم و ثـروت بسـ  يه ماحصل آن گرفتن غنـا كگرجستان انجام داد  يبه سو يشكركلش ز ي
شـاه را از حمـالت    يواقعـ  ةزيانگ يوريبود. س ير نمودن هزاران دختر و پسر جوان گرجياس
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ه و يـ روح است حفـظ يم و سيان، گرفتن غنايسپاه يچهارگانه او به گرجستان، تجربه اندوز
ـ  يهـا  ها پس از نبرد چالدران و جنگ قزلباش يجنگ ييارآك دهـه اول سـلطنت شـاه     يداخل

1داند. يتهماسب م
اما منابع رسمي دورة صـفوي انگيـزة ايـن حمـالت را جهـاد و غـزا ذكـر         

نون خاطر حـق پرسـت   كچون همواره اقدام بلوازم جهاد م«، گفتة اسكندر بيگ به .اند كرده
و  يدسـت شـرق   يدشـمنان قـو   كمه مماليپرور بود بجهت مشاغل عظ عتيشر دار دينپادشاه 

 ينصـارا  يدر هنگـام فرصـت متوجـه غـزا     كمعـذل  ماند ميض ير و تعويز تأخيدر ح يغرب
ـ و ا ير قالع و بقـاع آنجـا گشـته در آغـاز فرمـانروائ     يگرجستان و تسخ ام سـعادت فرجـام   ي

و از  انـد  فرسـتاده رها كگـر لشـ  يمرتبه دده چند يشكار يد ر بدانكچهار مرتبه لش آرائي جهان
ـ غ مجاهـدان د يـ فره آن بضـرب ت كه كگرجستان سبعه  ـ ي  ين گـردن بطـوق فرمـانبردار   ين مب

ه و خراج بـر ذمـه گرفتـه    يو جز اند گشتهرده آن حضرت كام آن تابع و نصب كدرآورده ح
.»اند ساختهن يآن حضرت مز يو القاب سام يه بنام نامكخطبه و س

2
  

نصـرت   ياز بـرا «...  م1540ق/ 947شاه تهماسـب در سـال    ،بر گفتة روملو بنادر نتيجه، 
 نان روانـه كاركمان شـ يا يان بي، به قصد قلع و قمع گرج - السالم عليه - ن رسول يت دياسالم و تقو

ردند... هـر  كر يشان را اسيال ايبرگشاط گشت... آتش نهب و تاراج در شهر زدند و اطفال و ع
س از كـ افـت و هـر   يموفق گشت امـان   3ميصراط مستق يشاء اليمن  يهدين واهللا يه به تلقك
به باد فنـا داده   ياصرار نمود خرمن هست 4ان به مضمون لن تؤس بهذا القرآنيمال جهل و طغك

.»د...يشكبه دارالقرار  يستيرخت ن
5 

  

غ يـ ر اسـالم ... ت كخون آورده لشـ يشاه ظفرمĤل بر سر گبران شـب « م1546ق/ 953در سال 
.»شان گلگون ساختند...يبرف را از خون ا يده رويشكام انتقام ياز نجهاد 

 958شـاه در سـال    6
بـه   ياه روزگـار گرجـ  ين سـ يار و مالعكفار نابكل و سپاه به قصد جهاد با يخ«م با 1551/ ق
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)هميلَع ظْلُاغْ و نَيقنافمالْ و ارفَّكُالْ دجاه يبا النَّهيأ اي( يسودا يمقتضا
غلغله و ولوله در طـاق   1

»مقرنس گردون انداخت
فـار را احاطـه نمـوده    كمحـال   يان نصرت دسـتگاه تمـام  يغاز«و  2

ع يـ ور و انـاث بـا جم  كـ از ذ يان آدميرو و ساده يان گرجيان گرفتند... خوبرويزوار در مكمر
ه يراالنام عليان اسالم و مروجان مذهب خيركان درآمدند... لشيركاسباب و اثاث به دست لش

ر آبدار و سنان يشان آورده به زخم شمشيتهور به قلع و قمع ا يوالسالم، رو ���?��و آله افضل 
.»ار را دارالبوار فرستادند...كفار نابكن هزار يآتشبار چند

 ياز امـرا  يا شـاه پـس از آن، عـده    3
 يآن نمـود و آنـان نـاقوس هفتـادمن     يسـا يلكا و ير قلعه وردزيب و تسخيخود را مأمور تخر

فرستادند » خزانه عامره«ل و به يآن را به قلع تبد يو طال يآهن يردند و درهاكسا را خرد يلك
4ب شد.يسا تخريلكو سپس آن قلعه و 

  

شـاه  «ن حمله خود را به گرجستان انجـام داد:  يم شاه تهماسب آخر1554/ ق961در سال 
ت پادشـاهانه بـه   يحم مالكن و از يدالمرسلين حضرت سيت ديتقو يل سپاه براين پناه با خيد

»مـت برافراخـت  يدولت و سعادت علم عزفار گرج به كار يب ديقصد تخر
كـه در طـي آن    5

ه كـ پردرخـت   يو جنگلهـا  ها بيشهان ظفر نشان در يوف و سنان غازيم سيار از بيفار آن دك«
ـ بجبـال رف  ينده گشته گروهكق آن دشوار بود پراياده و سوار از مضايعبور پ  يع و حصـارها ي

نـده بـر   كبـر دوش اف  يل و مردانگـ كه جهاد سپر توكع تحصن جستند و مبارزان معريمن نيمت
و زنـان و   گذرانيدنـد  مـي غ يدريـ غ بيـ شه و جنگل رو نهاده گروه گروه را بدسـت آورده بت يب

....»گرفته مت يشمار غنيو اغنام ب ير نموده مواشيشانرا اسيفرزندان ا
ز يـ ن حمله نيا در نتيجه، 6

  7.دياز آنان انجام يا ر شدن عدهيها و قتل و عام و اس يگرجست سخت كبه ش

 و نيروهايش [مجاهدان ديـن مبـين]   زه و هدف شاهيه انگك يرسم يخيعالوه بر متون تار
و بـر خـالف آن معمـوالً نبـرد بـا      انـد،   فار دانستهكجهاد با غزا و را از حمله به گرجستان، 
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1آورند نميحاكمان مسلمان شروان را جزو حوزة جهاد به شمار 
ن يز به ايخود شاه تهماسب ن 

، با اشـاره  يمان عثمانيش به سلطان سليها از نامه يكيدر  يداده است. و يحمالت جنبه جهاد
ـ د يمنابر را از لوث اعدا«... رده است: كاشاره  مسئلهن يبه حمله به گرجستان به ا غ يـ ن بـه ت ي

ـ  يائمه معصوم يساخته به خطبه نامه نام كغ پايدر يب ن و ين مـز يهم اجمعـ ين صـلوات اهللا عل
شان را منهدم ساخته به يبود قالع ا يه در آن حوالكاز بالد گرجستان  يم... بعضيمشرف ساخت

 ين سـعادت عظمـ  ين رو به راه راست مـذهب حـق گرفتـه الحـال بـد     يد ديقواعد ملت و عقا
ع صـوامع  يده جميشان و رهبانان به حال سگان به قتل رسانيشكن هزار يمباهات دارند و چند

انـد و   فـار مشـغول  كعظام بـه غـزوات    يران ساخته هر ساله امرايرها را ويها را و د دهكو بت
بـر  كر مالحـده فـارغ شـوند از جهـاد ا    كر خوارج و عسكه از محاربه و مقاربه لشكهرگاه 

.»شوند... يمتوجه جهاد اصغر م
2

  

ه از كـ انجام شـد   يطيان در شراكودكردن زنان و كر يها و اس الت و قتل و غارتن حميا
بت مجـاز شـمرده نشـده و    يفار در عصر غكن يو هجوم به سرزم يي، جهاد ابتدايعينظر فقه ش

ـ به عـالوه منـابع ن   3، حرام و خالف شرع دانسته شده است.يجز با حضور امام معصوم فعل ز ي
شـاه تهماسـب    ةدور يعيشـ  يفقها ين حمالت از سويبر مجاز شمردن ا يمبن ييگونه ادعا چيه

ه او هـم  كـ بـود   كـي ركشاه تهماسب، محقق  ةدر دور يعيه شين فقيتر اند. برجسته ارائه نداده
د يـ در زمان حمله شاه بـه گرجسـتان در ق   يبت نبود، اما ويدر عصر غ ييمعتقد به جهاد ابتدا

  ات نبود.يح

ه كـ افران كـ آن دسته از  يعنيفار مهاجم، ك) جهاد با يثان دي(شه يعاملن يالد نينظر ز طبقِ
ال و يمسـلمانان اسـت   يو شـهرها  يه بر اراضكور شده باشند و احتمال برود  به مسلمانان حمله

اگـر   4شود. يمانند آن را انجام بدهند واجب م ياركا يرند و يا مالشان را بگينند كدا يتسلط پ
 يو مسـلمان  يمـذهب  يفـرد  عنـوان  بـه  يه در اغلـب منـابع از و  كـ ه شاه تهماسـب  كقرار بود 
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؛ در 105، تهـران: طـرح نـو، ص    اي بر مناسبات دين و دولت در ايـران عصـر صـفوي    مقدمه)، 1389هاشم آقاجري (  3
صفحات پيشين آراء و نظريات فقيهان دوره صفوي مانند محقق كركي، شـهيد ثـاني، شـيخ بهـايي و فـيض كاشـاني       

 شدن آن در عصر غيبت ذكر گرديد.مبني بر وجوب جهاد ابتدايي در عصر امام و منتفي 

 .255، ص 1جهمان، جبعي عاملي،   4
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ـ ه در اكـ  يحيمسـ  يها يبا پرتغالبايد ند، كفار عمل كامر جهاد با به برند،  يسرسخت نام م ن ي
رده بودنـد  كـ را اشـغال   يمذهب صفو يعيدولت ش يها نياز سرزم يفارس بخش جيزمان در خل

توان  ين مينداشتند. بنابرا يومت صفوكح يبرا يخطر چندانه ك ييها يرد نه گرجك يجهاد م
 يكـي ه با وجود نزدكعمل به آن مطلع نبوده  يا شاه تهماسب از فلسفه جهاد و چگونگيگفت 

جهـاد و   ةاز فلسـف  يه وكرسد  يو... به نظر نم كيركمانند محقق  يا برجسته يبا علما و فقها
سـب  كو  يتوسـعه ارضـ   يمسئله واقف بود اما بـرا  نيبه ا يه وكنيا ايعمل بدان آگاه نباشد، 

ـ    يم يشرع يا اد گرجستان، دنبال بهانهيم و ثروت زيغنا فـار و  كجهـاد بـا    ةگشـت و بـه بهان
ن يه شاه در اثر اكب داد. ناگفته نماند ين اسالم، حمالت گسترده خود را ترتيدعوت آنان به د

ـ در ا ين اسـالم وادارد. قمـ  يرفتن ديرا به پذ يحيمس يها ياز گرج يا حمالت توانست عده ن ي
ان بر همت مسلمان شدن آن جماعت مصروف نمـوده بـه   يبعد از آن شاه عالم«سد: ينو يباره م

.»ل به اسالم شده...يار را ميفار و سرداران آن دكثر كپادشاهانه ا يها تينوازشات و رعا
1 

  

 ها عثمانير از سوي يفكر بر تيجهاد، فتاوي دا ياز دورة شاه تهماسب به بعد، عالوه بر فتاو
 يعـ يهمچنـان مطـرح بـود. طب    يان دورة صفوين بحث تا پايو صفويان بر ضد هم زياد شد و ا

فتـوا   يكمستند به  بايد مي، يعثمانسلطان ا يران يشاه ا يه صدور فرمان جنگ از سوكاست 
ر يـ فكت يسـو فتـوا  ل در هـر دو  ين دليان سربازان مسلمان قابل قبول باشد. به هميباشد تا در م

ن بود تا به يخ االسالمان در دو سو ايار شكان، ين ميگر الزم بود. در ايز قتل طرف ديتجو يبرا
  نند. كن باره صادر يدر ا ييا به خواست سلطان، فتوايخواست خود 

نان بر قتل يت قتل اياز آن، ارجح تر افزونه كوجوب به قتل، بل ير، فتوايفكحتي به دنبال ت
ر يـ فكدر ت ينوح افند ين فتواها، فتواين اياز مشهورتر يكي. شد ميصادر  يراحت به يفّار حربك
راز و اصـفهان  يش يقاض يه زمانك اي كمره ينق يو ثواب آن بود كه عل آنهاعه، وجوب قتل يش

ـ ، جواباي كمرهن فتوا نوشت عالوه بر يبر ا يجامع صفوبا نام  اي رديهبود،  خ ياز شـ  يگـر يه دي
نمونـة عثمـاني ديگـر آن     يـك  2،نوشته شده است ينوح افند يفتوا يبرا يرشت حسناالسالم 
ردنـد.  كر يسـ  ين واديه در اك اند بوده يسانكعه هم يان شياست. در م 3هينيام الدكاالحرسالة 

________________________________________________________________  

 .352، ص 1ج همان،  قمي،  1

 .  85- 84، صص1، جصفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياستجعفريان،   2

اسـت كـه گـزارش و     االحكام الدينيه في تكفير قزلبـاش  ةلرساطهماسب  ةهاي ضدصفوي در دور يكي ديگر از رساله  3
هـاي بسـيار مهمـي از مناسـبات مـذهبي دو جريـان        ايم. اين رساله حاوي آگاهي متن آن را در همين مجموعه آورده

←  
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را از حقوقشـان محـروم    آنهـا رده و كت يت را اذيه مخالفان، اهل بكن بود يز ايمستند آنان ن
طهماسب تا زمان شاه عباس ران از زمان شاه يمهاجر جبل عامل به ا ياز علما كيرك. اند كرده

و  ��
	�� اهـل   ������ جواب مـن سـأله عـن     يكي يفات وياول از اين افراد است. در شمار تأل
� اهـل الخـالف   ����فر ك يالخالف ف �����نقض  يگر از آثار ويد يكياست.  حتهميذب ��

 يدر علياست. از افراد ديگر، موال ح نجاستهم ياستفتاء السلطان فجواب گر او ياست. نوشته د
 -  ينيسـ يقرم كـي ن نوشـت، و در برابـر آن، حـاج محمـد ز    يفـر مخـالف  كدر اثبات  اي رساله

و اخـراجهم   ير االماميس غيتنج يف يدر عليموالنا ح يالرد علبا عنوان  اي رساله - يرمانشاهك
نوشـت و   مـان ياالسـالم و اال با عنـوان   يتابك يشروان يدر علينوشته است. مال ح عن االسالم

رون اسـت. در  يـ د و نبوت، و از اسالم بير توحكت ائمه، منير والكه منكخواست نشان دهد 

� با عنـوان   يتابك يگانيف گلپايشر ين عليبن ع ين علين الدي، زيبرابر و���
ـ  �� رد مؤلـف   يف
فـر بـر   كم كد و حگر، مسلمان هستنيمذهب دند، اهل كنوشت و بر آن بود تا اثبات  الرساله

.ستين يجار ها آن
1
    

  اول جهاد و مصاديق آن در دورة شاه عباس

داشت، جنبه غزا و  يو نظام ياسيل سيه دالكحمالت خود به گرجستان به ز ين اولشاه عباس 
 هـا) از  يشاه عبـاس بـا گرجـ    يها ن مسئله (دادن عنوان جهاد و غزا به جنگيداد و ا يجهاد م

ر شاه عباس به صراحت نشان داده شده اسـت. در سـال   يو مورخ شه يگ منشيندربكاس يسو
شرع آرا به غزا و جهاد آن طبقه ضاله راغـب   يرأ«گ، يندربكبه گفته اس .م1615/ ق1023

يرم... نزول اجالل فرمودند و آن قصبه كرده به قصبه كوچ كت قسق يل گشته ... و از واليو ما
گشـته همانـا مضـمون     ين نصـار كا مسيه در دنكاز گلستان ارم  يا مونهاست خرم و ن يانكم

 ييسـا يلكن قصـبه  ين سمت ظهور دارد و در ايافر) در آن سرزمكال /+�5 المؤمن و ا سجن ي(الدن
 /�@�ه از مبدأ ظهور اسالم تا كست يب و بها معلوم نيت زيلف و صفا و نهاكت تياست در غا

ن جـز رهبانـان   ينة آن سـرزم كده باشـد و سـ  يمقـام رسـ  نان آن كبه گوش سا يسلمانبانگ م
ـ يو قل يه اغلـب نصـار  كـ ثر مردم آنجا كده باشند. ايسا ديلكن در آن يضاللت آئ ز يـ هـود ن ي يل

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

 .74، ص 1جهمان،  تشيع و تسنن در نيمه نخست قرن دهم هجري است؛ جعفريان،

 .82، ص 1همان، ج  1



 1396 زمستان، 35م، شمارة نهسال ، مطالعات تاريخ اسالم  26

 ين پناه به جهت اعـال يده بودند. پادشاه دينشن يجز نام يش مسلمانكيهستند از شعار اسالم و 
ن بـر فـراز   يب سعادت قـر كخوش الحان موف برده مؤذنان يور تشركمذ يسايلكلمه اهللا به ك

بلنـد آوازه   - ه و آلـه يـ اهللا عل يصل -  ين برآمده گلبانگ محمديآن معبد طبقه ضاللت آئ
 يفـرح فـزا   يدند اقامت اذان فرموده، نـدا يه رسك ييسايلكر و يبه هر د همچنيندند و يگردان

دند و از آنجـا  يان رسـان يـ وتكملاهللا به مسـامع   يول ياالاهللا محمد رسول اهللا عل به الالهيلمه طك
ـ   ينـابس نصـار  كه معظم معابـد و  كآالورد  يسايلكوچ واقع شده ك الواقـع   يو گرجسـتان و ف

ور كمـذ  يسايلك 1.»ديدوه گركگردون ش ياست محل نزول اردو يو گنبد متعال يعمارت عال
هـزار   يب به سـ يقر«ن جنگ يدر ا 2بنا شد. يا آن قلعه يجا ب و بهيبه دستور شاه عباس تخر

 يار پادشاهكه به سركر و چهل هزار گاو و گوسفند به دست در آمده بعد از افراز خمس ياس
ن يد يافر بكهزار  يه سكم ين امر عظير اسالم تعلق گرفت و ثواب اكمتعلق است تتمه به عسا

آخـرت اسـت بـه     يافتند و بالشبهه موجب استدامت دولـت و رسـتگار  يبه شرف اسالم در
    3.»ديد گرديون عايآثار هما ر فرخندهروزگا

- 1603/ ق1026- 1012( يه بـه سـلطان احمـدخان اول عثمـان    كـ  يا شاه عباس در نامـه 

اعـالم   يحيفـار مسـ  كها را لزوم جهـاد بـا    يسد هدف خود از جنگ با گرجينو ي) مم1617
اهللا احـراز مثوبـات غـزا و     شه پادشاه ظليچون هم«ن نامه آمده است: ياز ا يند. در بخشك يم

فار نگونسار فرنـگ  كش نهاد همت گردون نهاد فرموده، در آن طرف به مجاهده يجهاد را پ
ز در آن يـ ت نيـ طو يه مخلص صـاف كآن بود  ياشتغال دارند، حسن موافقت مقتض ]انيياروپا[

ـ ه قبل از اك يلفتكفاره كاب باشد و به ي ل بوده از ثواب آن بهرهيغزوات دخ ن اهـل  يمـاب ين في
ثـوا  ك، به غزا و جهاد مشغول گردد... برحسب فرمان واجب االذعـان و ان ت افتهياسالم وقوع 

فر قلع و قمع آن طائفه محـزون العاقبـه   كنهم و قاتلوا ائمه اليد يمانهم بعد عهدهم و طعنوا فيا
لمعـات انـوار اسـالم و     يفرصت كرتبت در اند يمن همت آن حضرت ساميد... به يالزم گرد

افته و معابد اصنام مساجد اهـل اسـالم   يار انتشار يراالنام ... در آن دين حضرت خين مبيآثار د
  گشت.

________________________________________________________________  
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سـايلكبيصـل ياز لطف حق به جـا
افرانكــه بــود نالــة نــاقوسكــآنجــا 

  

فر مسجد و محراب و منبرستكدر دار 
ــون خــروش و نعــرة اهللا اكا 1برســتكن

 

ر كامراء عظام و عسـا ه كوست يبه نفاذ پ يم معلكح«م، 1616/ق1025گر در سال يبار د
غـزا و جهـاد   ساق گرجستان گشـته آمـاده   ينصرت فرجام به سرعت و استعجال تمام متوجه 

»دنديار گرديفار آن دك
ـ يشتار و وكان قزلباش پس از يز سپاهين جنگ نيدر ا 2 ار در يبسـ  يران

سـب  كرا  ياريم بسـ يرا به اسارت گرفتند و غنـا  يگرج يباياز دختران ز يگرجستان، شمار
 يحيام مسـ كـ ح يرر شاه عبـاس بـه گرجسـتان، نافرمـان    كم يها هجوم ياصل ةزيانگ 3نمودند.

داده بود. مسئله مهم در  يجهاد ةزيه شاه عباس به آن انگكگرجستان و عدم اطاعت از او بود 
از  ييخ بهـا يشـ  يمعاصر شاه عباس است. از طرف يالعمل علما و فقها سكنش و عكن باب، وايا

 ياز حمالت شاه به گرجسـتان او را همراهـ   يكير دوره شاه عباس اول در يشه يعلما و فقها
4ردك يم

خ يگـر شـ  يبا جهاد شاه دانسـت، از طـرف د   ييخ بهايد بتوان آن را موافقت شيه شاك 
دانـد،   يز نميا نائب او جايامام  ةفار را جز با اجازكبا  يياوالً جهاد ابتدا يجامع عباسدر  ييبها
.داند يز مياسالم قبل از جنگ را جااً دعوت به يثان

ه شـاه  كـ امـده  يه در منابع نك يدر صورت 5
رده باشد و در صورت عدم تشرف آنان بـه  كرا به اسالم دعوت  يان گرجيحيعباس، ابتدا مس

  دين اسالم، با آنها به جنگ پرداخته باشد.

امـور بـا    يه نظـر علمـا و فقهـا دربـاره برخـ     ك يه شاه عباس، در صورتكرسد  يبه نظر م
فـار  كجهـاد بـا    نيرد. نمونـه آن همـ  ك ينداشت، بدان عمل نم يها و منافع او همخوان استيس

ده و نظـرش در  يآورده، عق يجامع عباسدر  ييخ بهايه شكطور  همانگرجستان است.  يحيمس
در پاسـخ   ييخ بهـا يبدان ننموده اسـت. شـ   يرده، اما شاه عباس توجهكن باب را به شاه اعالم يا

________________________________________________________________  
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اند  ه علماء فرمودهكرساند  يبه عرض م«نه نوشته است: ين زمياز سئواالت شاه عباس در ا يكي
سـت چـوب و   يز نيردن آن جـا كن خراب يمسجد است بنابرا يجا فر بهكسا در بالد يلكه ك

.»شود ينم يسك كردن حرام است و ملكمصالح آن را تصرف 
ر شـد  كـ ه ذكاما همان طور  1

  رد.كبنا  يا آن قلعه يب و به جايرا تخر يگرج يسايلكرده و كشاه عباس بدان عمل ن

ر آن رفت (نامه شاه عبـاس بـه سـلطان احمـد خـان اول      كشتر ذيه پك يا البته شاه در نامه
«... رده اسـت:  كـ گرجستان اشاره  يحيفار مسك) به موافقت علما و فقها درباره جهاد با يعثمان

افـت سـعادت غـزا و جهـاد     يه به جهت دركو اجتهاد نمودند  ياسالم سع يانام و فقها يعلما
»ذا عازم دفع و رفع آن جماعـت شـد...  االعتقاد خود (شاه عباس) متوجه شود. له مخلص صادق

2 

 يلزوم جنـگ بـا عثمـان    ةاين دوره دربار ةرداماد، عالم برجستيه از مك يشاه عباس در استفتائ
، هماهنگي داشـت  يبر جنگ با عثمان ياو مبن يها استيرداماد با سيه پاسخ مكجا  رد از آنك

  . نمودرفت و بدان عمل يامالً پذكنظر او را 

ل ين استفتاء به شرح ذيد. متن اينام يرا جهاد شرع يرداماد جنگ با عثمانين استفتاء ميدر ا
ه كه يشرع ةن رسالين... در ايد اعاظم المحققيالقاب س يد بندگان نواب معليفرما يچه م«است: 

شان مقاتله و محاربه و ياند، شرعاً با ا ردهكه قلعه دارالسالم بغداد را محاصره كه ير رومكعس
 جهادكننـده و  يشد غـاز كب اهللا الي /A<�شان را ياه كجنگ و جدال واجب است و هر مؤمن 

د يشـته شـود شـه   كن محاربه و جنـگ  يشان در ايه در دست اكدر راه خداست و هر مؤمن 
ه در كـ اسـت   يختن از جنگ و جهـاد يمش گركشان حيختن از جنگ اياست. و فرار و گر

ه از مـن  كم آنچه مرقوم شده يا نه؟ جواب استفتاء: بسم اهللا الرحمن الرحيباشد  )ع(مخدمت اما
ن يم شرع مقدس در مسئله مسئول فها همـ كن و حين مبيد يمأخوذ است مطابق واقع و مقتضا

اسـت و در   يبغدادند جهاد شرع السالم /�5 �!�ه محاصره قلعه كر روم كعس است، مجاهده با
ن جهـاد بـه   يـ سر امام واجب االطاعه واقع بوده باشد و تقاعـد از ا كه در معكم آن است كح

ن واقعه خالصاً مخالصاً يه در اكاست. هر مؤمن  يه قتال اهل بغكختن از معريمنزله فرار و گر
رمحمـد بـاقر   يد... محل مهر ما مستحق خواهد بوبه زمرة شهدا ملحق و رتبه درجه شهادت ر

________________________________________________________________  
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.»داماد
1
   

داشت  ياست شاه عباس همخوانيرداماد با سير شد چون پاسخ مكه ذكن، همان طور يبنابرا
رد و كـ داد، شاه بـدان عمـل    يتوسط شاه عباس، جنبه جهاد ين او به جنگ با عثمانيچنو هم

با اين اوصاف، قطعاً همين يـك حكـم كـافي     دو چندان شد. يجنگ با عثمان ياش برا زهيانگ
آسـتان مقـدس    در شرق هم جهاد تلقي شود. در نتيجه، هنگامي كه ها اوزبكبود تا جنگ با 

قرار گرفت، ميرسيدعلي متولي آستان قدس، هر  ها اوزبكحرم رضوي در مشهد در محاصرة 
 هـا  اوزبكامت خان گفت كه با انجام مراسم جهاد خود را براي نبرد با چند با زبان طعن به 

.آماده كند و شهادت
2

  

  جهاد و مصاديق آن در دورة شاه سلطان حسين 

و  ين دولـت صـفو  ايـ م يهـا  يريـ اگرچه پس از مـرگ شـاه عبـاس اول، اختالفـات و درگ    
گرجستان، از  يحيفار مسكژه با يو فار بهكجهاد با  ةشيافت، اما انديچنان ادامه گرجستان هم

هـا   يان و گرجـ يان صفويم يسپرده شد و اگر هم جنگ يبه فراموش يگر شاهان صفويد يسو
ن يشاه سلطان حس ةدر دور يحتد. ان مطرح نبويگرفت، مسئله جهاد از طرف صفو يصورت م

ـ   يرغازيه از حمـالت شـ  كـ ن يخ بهاءالـد يخراسان به نام ش ياز علما يكي بـه   كخـان اوزب
و  يجهـاد شـاهان صـفو    كخراسان و قتل و غارت مردم توسط آنان به ستوه آمده بود، از تر

ـ اسـت واجـب و احاد   يجهاد امر«... ن خرده گرفت: يان چنكدفع حمالت اوزب ات يـ ث و آي
ن زمان به سبب يد آن وارد شده و پادشاه و امراء همه در اكيض و تأياثره متظافره در تحركمت
ول به فسق و فجور و شه مشغين امر برداشته و هميلت ايدست از فض يطلب و راحت يپرور تن
.»اند... ع و قبايحيشنا

3
با وجود اين، شيخ مردم را به جهاد فراخواند و چهار پنج هـزار نفـر هـم     

4كومت متهم به شورش شد و كشته شد.آوري كرد اما از سوي ح جمع
  

________________________________________________________________  

نقـش  )، 1387؛ رسول جعفريان (132، قم: اديان، ص هاي تازه در باب روزگار صفوي كاوش)، 1383رسول جعفريان (  1
 .408، تهران: علم، ص دولت صفوي خاندان كركي در تأسيس و تداوم
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همچنـان مهـم و   حتي در دورة شـاه سـلطان حسـين    امر جهاد  رسد به نظر مي، با اين حال
مورد توجه بود. كروسينسكي معتقد است كساني كـه شـاه سـلطان حسـين را بـه حكومـت       

را  داري مملكـت است و سـالمت  يضة جهاد و سيه فريلكبرگزيدند، در واقع با انتخاب وي، بال
.از گوشه خاطر راندند

1
مسـئلة جهـاد در ايـن     ارزش و اهميت دهندة نشانمشخصاً  هاين گفت 

در اين  داري را كنار گذاشتند. ركن مهمي از اركان مملكتآن، است كه با كنار گذاردن دوره 
هـاي گذشـته وجـود     ميان، دو نكتة مهم و متفاوت در مورد جهاد در اين دوره نسبت به دوره

اينكـه در ايـن   دارد. اول اين كه جهاد در دورة شاه سلطان حسن دفاعي بود و نه ابتدايي، يعنـي  
ي پيشـين  هـا  مانند دوره ها اوزبكو  ها عثمانيها و حتي  دوره، ديگر خبري از نبرد با چركس

و طبيعتاً معناي جهاد هـم   ها افغانمثالً نسبت به  ،يست و موضع حكومت بيشتر دفاعي استن
دفاعي است. دوم، بر خالف گذشته، حكومت حتي براي طوايف شورشگر داخلي هم از شعار 

كه تفكر جهادي هيچ وقت در دورة صفويه از  دهد مي. همين نكته نشان كرد مياد استفاده جه
  استفاده قرار گرفت.بين نرفت، بلكه بسته به نيازي كه به آن بود، مورد 

. بررسـي  هاسـت  افغـان وقايع دورة شاه سلطان حسين، سقوط اصفهان به دست  ترين مهماز 
حتي بيشتر از صفويان از مفهوم جهاد براي پيشبرد هـدف   ها افغانكه  دهد مياين واقعه نشان 

زماني كه كرمان از سوي محمود افغـان در محاصـره قـرار گرفتـه بـود،      . خود استفاده كردند
ـ ادع هاي نسخهع يل دادند و جمكيتش ينظام ياصفهان در حضور پادشاه شورا يعلما ه فـتح و  ي

 يذ به بـازو يتعو عنوان بهر را نوشته يصغر و يبكجوشن  يار مجرب را با خود آوردند. دعاكاذ
دان و طالب يان ميه را گشوده از لوطيصفو يم گرفتند درِ جباخانة خانوادگيشاه بستند و تصم

.سلطان عازم جهاد شوند به همراهو دان نبرد استخدام كنند يچهارباغ مرد م مدرسه
اما نكتـة   2

مهم اين است، هنگامي كه لشكر آماده شد تا از ميـدان نقـش جهـان و چهاربـاغ بـه بيـرون       
 3،كـرد » آداب جهـاد «شروع بـه خوانـدن    جامع عباسيدروازه برود، يك نفر از روي كتاب 

ي بـود  بسيار قو اي انگيزهمسلماً تفكر و ايدئولوژي جهادي براي مبارزه هنوز هم در اين دوره، 
همچنـان در ميـدان نبـرد     توانسـت  مي ها افغانوجود اوضاع نابسامان صفويان در مقابل كه با 

________________________________________________________________  
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  داشته باشد. خود را كارايي

جهادي براي براندازي سلسلة صفويه نهايت اسـتفاده را   تفكراز  ها افغاندر مقابل صفويان، 
ها بـه ايـران بـود.     ، بدون ترديد، جهاد در ابتداي امر، محركي بسيار قوي در يورش افغانبردند

ميرويس با علما و مجتهدين سـني عربسـتان درك كـرد.     وگوي گفتاز  توان مياين مسئله را 
بسـيار   اي انگيـزه ميرويس كه براي فراهم كردن لشكر جهت حمله به ايران، نيازمند دليـل و  

مجوزِ جهاد يافت بودند، موفق به در آوردهبر سر آنها  ها ايرانيقوي بود، با توصيف باليايي كه 
.عليه صفويان شد

1
لشكر افغان را  وجوش جنببهتر درك كرد كه  توان مياين نكته را زماني  

رت دست داده، دل يشان را غيردند، اكرا مشاهده  يچون افاغنه فتاو« بينيم ميبعد از ديدن فتوا 
شده، داروغه و داخل قلعه قندهار  /.@%�س با افاغنه سوار شده و يرويبه جهاد و قتال نهادند و م

.»دنديرا گرفته و به قتل رسان خان گرگينان يضابطان و گرج
كـه   دهـد  مـي اين عبارت نشان  2

به واسطة  ها افغانطوالني عربستان را در پيش نگرفته بود، و احتماالً  راه سفر دليل بيميرويس 
آنهـا را  قـوي بـراي مقابلـه بـا      اي انگيـزه مسلمان بودن صفويان بدون گرفتن اين فتوا حـداقل،  

  نداشتند، اما به محض مشاهدة فتواي جهاد بيش از پيش مشتاق مقابلة با صفويان شدند.

در سركوب طايفة افشار  به توان مي استفاده از لفظ جهاد حتي نمونة داخلي هم داشت كه
 دار نيـزه  چـون : «... نويسـد  مـي  دسـتور شـهرياران  اشاره كرد. نصـيري در   نواحي ري و رودبار

ن، كيمـر كن، ي، مجاهدان دگردد ميدار يده بي، سوار و فتنه خوابكفل كز تيبرابرش ت يخاور
 يفرصـت  كو در اند آورند ميضه جهاد، انداز يفر يفرض نماز به سو يرده بعد از اداكاستوار 

��� B ( مقتضاينه را به يشتگان دوشكم يآن ن� C7%�& D�B�	�, :�3�#0 ��5E/(3  افـات اعمالشـان   كبـه م
 ماينقتاصـد  يه بـه مـؤدا  كـ تـا آن  سازند ميشان را تمام يار اكحمله تام،  يكو در  رسانند مي

)�>����>�� �;��>�F"�G �� �;�$�$H*�G .�*�.�*(4 فشـان  آتـش طعمه ثعبـان   سير زشتب به صد نفر از آن شمل يقر 

اغـالل اسـر و    مغلولردگان، كو سر سفيدان ريشار و امام گمنامشان [و] كان عدو شيغ غازيت
اد يـ ازت جـالد ج يز محاط حيال آن قوم بدسگال نيده عورات و اطفال و اهل و عيحسر گرد

�� �� -��I�,���' ��J( ادايبشارت  يو ندا شود ميظفراشتمال ���K�,�' ���  ��	�L�M�G ���� .�K�,�' �� ���������!�' �� ���	�,�
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 ��B ������ �;�)��( B N�)�O PQ ���A�.�>(1 رسد ميرا يبكرا و يبه گوش هوش اهل جهاد صغ«.
2
   

بـه   اي نامهسركوب شورش سليمان ببه در غرب كشور، فرمانده سپاه در در باب همچنين 
ه چون جنود كنخواهد بود  يده و مخفيپوش يرشاهير منيبر ضم: «نويسد ميشاه سلطان حسين 

» االهم فاالهم« ين و به مؤداكيمشر فار وكن، مشغول جهاد يلمه دكنجانب به جهت اعالء يا

ن يـ شان بـه مجـرد نصـر د   يو نهمت پادشاهانه ا اند»االقدم فاالقدم«ول به مراعات ضابطه كمو
ـ تساب اجر جزكه اكن يقين گشته يق اعتضاد، قرياتحاد، به حقا - قيدقا ر كـ ل و استصـحاب ذ ي
غ، يـ ع تيـ مان ببه به قطرات منيران فتنه و فساد سلي. و در باب اطفاء و اخماد ناند فرمودهل يجم

������� ( مقتضايب بالد، به ياگرچه در آن مرتبه به مراعات حذر از تخرR   �� ����#�5�� �� �S�>�T��
 U ������� �-��#�%�� VW�T(

4���( �-�X� (تمـار  يتفا به امر واجـب اال كا 3  �3��F0 �Y��, ��R �T����J ����/  ��=�(������ ���/ 
�5�#�Tـتگان  ين وال به محافظين در ايكم انذار شد ... ليقبل االنزجار، تقدنموده  4)/���  ن ثغـور و گماش

امر آن منفور مدحور و قطع عروق مفاسـد و سـروش    كه تداركسرحد منصور سفارش شده 
.»ندينما

5
 در اين باره اظهار نظر قطعي كرد كه آيا مراسم و آداب جهاد و يا حتـي  توان نميهرچند  

يـا نـه؟ امـا طـرح آن در بـاب       شد ميداده بحثي در باب جهاد پيش از شروع جنگ به سربازان 
تنهايي گواه اوضاعِ پريشانِ نيروي نظامي شاه سلطان حسين است كـه  داخلي خود به  هاي شورش

  .كردند مياستفاده  انگيزه بيو شعاري براي دادن انگيزه به لشكر  حيلهفرماندهان از هر 

 ةاسـتفاده از واژ  هـم  سالطين عثمـاني بين پادشاهان صفوي و  ،اين دوره هاي نگاري نامهدر 
سلطان احمد خان ثالث به شاه سلطان حسين  كه اي نامهجهاد و غزا همچنان متداول است. در 

اعتمادالدوله صدراعظم صـفوي بـه حسـين پاشـا     خان  مؤمن كه اي نامهو همچنين در  6نوشت
   7.تخوانده شده اسجهاد و غزا  ،نبرد با كفار فرنگيصدراعظم عثماني نوشته، صراحتاً 
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  گيري تيجهن

برانگيزترين مفاهيمي است كه تاكنون معناي دقيق  مفهوم جهاد در دورة صفويه يكي از چالش
آن معلوم نشده است. آنچه مسلم است اينكه وجود اين مفهومِ مبهم در تعريف و تعيين حدود 
معاني آن، در دورة صفوي نه ناشي از تعريف لغوي و شرعي واژه، بلكه به خاطر كاربرد عملي 

در تعريف مفهوم جهـاد بـه انـواع آن، و مفـاهيمِ      بايددوره است. پيش از هر چيز  آن در اين
شـود. آنچـه در    ديگر مانند دفاع هم توجه كرد. جهاد به دو نوع ابتدايي و دفاعي شـناخته مـي  

 يمورد توجه بوده جهاد ابتدايي است كه مسلمانان برابيشتر دورة صفويان و در آثار آن دوره 
كنند. هر چنـد   جهاد مي يم اسالمكاز حا يان به اسالم، به فرمانبرداركشرافران و مكدعوت 

دانند، اما برخـي   كه غالب فقهاي اين دوره، حكم وجوب جهاد در زمان غيبت را مشروع نمي
انـد. در واقـع، مفهـوم جهـاد، زمـاني كـه در دورة صـفويان         از آنها فتواي جهاد را صادر كرده

كنـد، يعنـي شـرايط متفـاوت ايـن       تري پيدا مي عاني متفاوتگيرد، م صورت عملي به خود مي
كنند. در دورة صفويان از آغاز تا پايان دورة شاه تهماسب، هرجـا در   معاني متنوع را ايجاد مي

منابع از جهاد نامي برده شده، مـراد همـان جهـاد ابتـدايي اسـت، يعنـي حمـالت مكـرر بـه          
بـرخالف آن، حملـه بـه منـاطق      گرفتـه اسـت و   گرجستان بـا انگيـزة جهـاد صـورت مـي     

نشين شروان در حيطة معناي جهاد قرار نگرفته است. هـر چنـد در مـورد حملـه بـه       مسلمان
 يعيشـ  يفقها ين حمالت از سويبر مجاز شمردن ا يمبن ييگونه ادعا چيگرجستان هم منابع ه

. در نتيجـه،  انـد  اند و حتي جهاد در عصر غيبت را جايز نشـمرده  دورة شاه تهماسب ارائه نداده
  م بوده است.يسب غناكو  ياي شرعي براي توسعه ارض جهاد تنها بهانه

در دورة شاه عباس اول، حمله به گرجستان با نام جهاد ادامه پيدا كرد و حتي وي در نامه 
به سلطان عثماني جهاد را تنها انگيزة حمله به گرجستان، البته با فتواي علما عنوان كرد. اما به 

هـا و منـافع شـاه عبـاس      استيامور با س يد، هرجا كه نظر علما و فقها درباره برخرس نظر مي
كرد. از همين دوره، عالوه بر فتاوي جهـاد، فتـاوي تكفيـر و     نداشت، بدان عمل نمي يهمخوان

بر ضد هـم   ها صفويو  ها عثمانيفتاوي ارجحيت قتل اينان (مسلمانان) بر كفار حربي از سوي 
بـا نـام    زياد شد. اين يعني اينكه دايرة معنايي جهاد بيشتر شـد و دو حكومـت اسـالمي آن را   

ويـژه در دورة شـاه سـلطان     كار بردند. پس از شاه عباس اول و به بر ضد هم به» جهاد شرعي«
حسين، با وجود اينكه موضع حكومت صفوي، دفاعي بود، امر جهاد همچنان پراهميت جلـوه  
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ها دريافت كرد. در ايـن   توان از برپايي آداب جهاد پيش از نبرد با افغان اين نكته را مي .دكر مي
  كار برده شد. هاي شورشگر داخلي هم به دوره، تفكر جهادي حتي براي گروه

 ذو مĤخ منابع

  .قرآن كريم  - 
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  .اإلمام الصادق (عليه السالم) �����اشر ، قم: نمفاهيم القرآن )،ق1421سبحاني، جعفر (  - 

  .3 ش، شناخت ايران ،»صفوي شيروان در دورة« )،1375، محمد (زاده سلماسي  - 

ح منـوچهر سـتوده،   ي، به تصـح احياءالملوك، )1344( محمد الدين غياث ملك بن نيحس شاه كسيستاني، مل  - 
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رهنگسـتان  ، مصحح جعفر شجاع كيهاني، تهران: فشاه اسماعيل نامه، )1387( قاسمقاسمي گنابادي، محمد   - 
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اهتمـام عبـاس اقبـال، تهـران:     ح و ي، بـه تصـح  خيالتوار مجمع )،1362ل (يرزا محمد خلي، ميصفو يمرعش  - 
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  هاي سمبليك جاودانگي صورت

  عباسي اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول در تزيينات مسجد جامع

1خواجه احمد عطاري عليرضا
  

2عاطفه صادقي
  

  

  

فرم ساختماني و تزيينـات معمـاري در دو مسـجد امـام     هاي موجود در  رغم تفاوت به چكيده:
(جامع عباسي) در اصفهان و سلطان احمد در استانبول، شاهد نوعي وحدت در بيان حقيقتي ابـدي  

بخشد و منجر به دوام و بقـاي ايـن دو بنـا     ها را از شرايط و مقتضيات زمان رهايي مي هستيم كه آن
بر نقوشـي اسـت كـه وراي صـورت ظـاهر، متضـمن        گردد. اين مسئله گوياي سمبليسم حاكم مي

اي است كـه در ايـن    شهود حقايق ازلي و جاودانه است. هدف از اين تحقيق بررسي عناصر تزييني
بخشيده و آنهـا را جاودانـه سـاخته اسـت.      دو مسجد به كاررفته، به ساختار و فضاي آن ها وحدت 

اي و ميداني  يل مطالب از روش كتابخانهتحليلي بوده و براي بررسي و تحل - روش تحقيق توصيفي
گرايـي،   نمايـد كـه عـواملي چـون توحيـد، انتـزاع       استفاده شده اسـت. از نتـايج تحقيـق چنـين مـي     

هاي موجود  رغم تفاوت غايتمندي، رمزگونگي و زيبا بودن مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده و به
از وحدت متعالي پيـام اسـالم نشـئت     ها بوده، روح حاكم در اين دو بنا كه حاصل تفاوت فرهنگ

  گرفته است.

معماري اسالمي، مسجد امـام اصـفهان، مسـجد سـلطان احمـد اسـتانبول،        كليدي: هاي واژه
  هاي سمبليك تزيينات، جاودانگي صورت
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Immortality of Symbolic Forms in Ornaments of 

Jaame Abbasi Mosque (Shah Mosque) in Isfahsn 

and Sultan Ahmed Mosque in Istanbul 
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Abstract: Despite the differences in structural forms and architectural ornaments 

between Imam (Jaame Abbasi) mosque in Isfahan and Sultan Ahmed Mosque in Istanbul, 

we can see a type of similarity in expressing an eternal truth that liberate them from the 

conditions and circumstances of the time and results in the persistence and survival of these 

two monuments. This indicates a symbolism which dominates the motifs that beyond their 

appearance, imply eternal and immortality truths intuitively. The aim of this study is to 

investigate the ornamental elements used in these two mosques, which unify their structure 

of space and make them immortal. The research method is descriptive- analytical, and desk 

study as well as field study have been used for analyzing the content. The results of 

research indicate that the some factors such as monotheism, abstractionism, purposefulness, 

mysteriousness and beauty have been considered by the Muslim artists; and despite the 

differences between these two monuments that are mainly due to differences of cultures, 

the spirits of them have been derived from the transcendental message of Islam. 

Keywords: Islamic architecture, Imam Mosque of Isfahan, Sultan Ahmed Mosque of 

Istanbul, ornaments, immortality of symbolic forms  
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  مقدمه

ترين مساجد دوره صفوي در شهر اصفهان كه ازلحاظ عظمت، جنبـه معمـاري و    يكي از مهم
جنـوبي ميـدان نقـش     توجه است مسجد جامع عباسي كبير واقع در ضـلع  كثرت تزيينات قابل

.ق. به فرمان شاه عباس اول و معماري استاد علي اكبـر  ه1020جهان است. اين مسجد در سال 
كاري آن بـه اتمـام رسـيد. ايـن      ق. سردر و تزيينات كاشي1025اصفهاني ساخته شد و در سال 

سـاخت مسـجد    1عنوان يكي از سه مسجد درجه اول اصفهان معرفـي شـده اسـت.    مسجد به
ق. .ه 1026م./1617ق. آغاز شـد و در سـال   1018م./1609در سال سلطان احمد استانبول نيز 

پايان گرفت. اين بنا از زمان حكومت سلطان احمد به نخستين مسجد حكومـت و محبـوب   
هر دو بناي مذكور، مملو از تزييناتي هستند كه چشم هـر   2عموم مردم تا به امروز تبديل شد.

ان در نوع ساخت و فرم كلـي در هـردو مسـجد،    كند. با وجود تضاد فراو اي را خيره مي بيننده
تزيينات آنها گوياي مفهوم خاصي هستند. به عبارت ديگر هر دو مسجد بـا دو نـوع رويكـرد    

هاي مختلف  هاي گوناگون و فرهنگ ها فاصله، حكومت متفاوت در پيكره و تزيينات، فرسخ
ـ   يك مفهوم واحد را القا مي ا مضـمون ثابـت ايمـان    كنند و آن مكان را نمود هنر توحيـدي ب

هـاي نقـوش ايـن دو     گردانند. لذا هدف اصلي مقاله حاضر آن است كه با بررسـي ويژگـي   مي
مسجد به اين مهم دست يابد كه چرا با وجود تفاوت در نوع و اجراي نقـوش و تزيينـات در   
هر دو مسجد، حس وحدت در اين بناها از ميان نرفته است؟ كدام عوامل باعـث شـده اسـت    

اي بـر   دت در مساجد بدون توجه به مكان و زمان حفظ شود؟ بدين منظـور مطالعـه  كه وح
روي نقوش تزييني انجام و پس از آن به بررسي ويژگـي و كـاركرد تزيينـات مسـاجد جـامع      

  بخش در اين دو بنا نشان داده شود. عباسي و سلطان احمد پرداخته شده است تا عوامل وحدت

هاي موجود در اين مسجد  ) تاريخچه و كتيبه1350فر (در مورد مسجد جامع عباسي، هنر
) و 1377)، گدار (1387)، معماريان (1363را معرفي نموده است و پژوهشگراني چون پوپ (

هاي بناي مسجد جامع عباسـي   ها و ديگر ويژگي هاي خود عناصر، فرم ) در كتاب1387پيرنيا (
تـاريخ  ) دركتـاب  1388ن احمد، گودوين (اند. در مورد مسجد سلطا را مورد مطالعه قرار داده

سـازي آنهـا، بـه     ، ضمن اشاره به ويژگي حكومـت عثمـاني و نـوع سـاختمان    معماري عثماني
________________________________________________________________  

 .427، ص[بي نا]، تهران: گنجينه آثار تاريخي اصفهان)، 1350اهللا هنرفر ( لطف  1

 .451، ترجمة اردشير اشراقي، تهران: نشر شادرنگ، صتاريخ معماري عثماني)، 1388گادفري گودوين (  2
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گيري حكومت سلطان احمد، روند ساخت مسجد و معماري آن نيز پرداخته  چگونگي شكل
ي مسـجد؛  ها ، بسيار گذرا به وجود ويژگي منارههنر اسالمي) در كتاب 1387است. البهنسي (

، به مسجد سلطان احمـد و سـال   »مساجد آناتوليا و ميراث عثماني«) در مقالة 1376و پوگلو (
معتقد است كـه   معنويت در هنر اسالمي) در كتاب 1375احداث آن اشاره كرده است. نصر (

شود كه اجسـام مـادي در مرتبـه وجـودي خـود       هاي هندسي و اسليمي سبب مي كاربرد نقش
  اده شرافت پيدا نمايد.متجلي شوند و م

اي اسـت كـه احمـدي ملكـي      عنـوان مقالـه  » هاي نمادين در مساجد ايران ها و نقش فرم«
هاي غالب در معماري، نقوش اسليمي  هايي از كاربرد رنگ ) در آن پس از ارائه ويژگي1377(

) سمبليسـم  1370و ختايي را داراي تفكري توحيدي و فضايي معنوي دانسته است. زرشـناس ( 
) پس از بيان تعاريفي از رمز، حقيقـت  1391در هنر ديني و ادبيات را مطرح كرده؛ و لينگز (

هاي اصلي، مسجد، كليسا، تذهيب قرآني و ... را بررسي نموده است. جالل ستاري  رمزي رنگ
اي است كه  مقاله» روح هنر اسالمي«) به جايگاه و اصل و منشأ رمز پرداخته است؛ و1372(

  نمايد. ) در آن به رموز نقوش هندسي و گياهي اشاره مي1372بوركهارت (

كار رفته در اين دو بنـا   در اين تحقيق با تكيه بر مطالعات انجام شده به بررسي تزيينات به
بخش در تزيينـات معمـاري مسـجد جـامع عباسـي و       پرداخته شده است و به عوامل وحدت
  مسجد سلطان احمد اشاره خواهد شد.

 بر نقوش تزييني اسالميسمبليسم حاكم 

در اصل به معناي عالمت هويت و شناسايي بوده است. هرگونه عملـي كـه عناصـر را     1سمبل
هم پيوسته، با يكديگر مناسبات متقابـل   گردهم آورده، به يكديگر پيوند دهد و اين عناصر به

اساساً مساجد اسالمي در جنبه سمبليك مشترك هستند. هر سـمبلي   2پيدا كنند، سمبل است.
وجـود   ها و تشبيهات بـه  كند. درواقع معاني جز با سمبل حقيقتي ماورايي در اين جهان پيدا مي

هاي ديني، براي بيان حقايق معنوي با زبـان رمـز و    طور كه قرآن و ديگر كتاب آيند، همان نمي
اند.  ها در پديد آمدن هنر اسالمي نقش بسزايي داشته ميان سمبلدر اين  3اشاره سخن مي گويند.

________________________________________________________________  

1  Symbol  

 .20، تهران: نشر مركز، ص مدخلي بر رمزشناسي عرفاني)، 1386جالل ستاري (  2

، 22، شنشـريه وقـف ميـراث جاويـدان    ، »ها و نقشهاي نمادين در مساجد ايران فرم«)، 1377رحمان احمدي ملكي (  3
←  
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اي از حقيقت مطلـق   گراست؛ در اين هنر، هر مرتبه از واقعيت، مرتبه هنر اسالمي هنري واقع
گرايي به صورت يك حقيقـت واحـد در هنـر اسـالمي پديـد       است و به همين دليل واقعيت

والم غيبي و نظام مراتب عالم است و اين سمبل را آيد. پس سمبليسم در اين هنر، مبتني بر ع مي
به بيان ديگر نقوش تزييني (روي قوس اسپيرال)  1كند. داراي مبنايي وجودي، اصيل و استوار مي

كنند كه در آن عناصر عالوه بر اينكـه تـابع نظـام عرضـي آفـرينش       مراتبي را تبيين مي سلسله
اي  گونـه  كننـد و ايـن امـر بـه     يز تبعيت مي(كثرت) هستند، از نظام طولي آفرينش (وحدت) ن

نمايشگر اصل فنا و بقا است. هنرمندان مسلمان تحت تعاليم دين مبين اسالم بسياري از مفاهيم 
شناسـي بصـري ارائـه نمودنـد. هنـر       هاي تزييني مبتني بر اصول زيبايي معنوي را در قالب نقش

كننده، وحدت  هاي خيره ه شيوهاسالمي نتيجه تجلي وحدت در ساحت كثرت است. اين هنر ب
اصلي الهي، وابستگي همه چيز به خداي يگانه، فناپذيري جهان و كيفيات مثبت وجـود عـالم   

واسطه از روحانيت اسالمي سرچشـمه   اي بي شيوه دهد. درواقع به هستي يا آفرينش را نشان مي
   2گيرد. مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

 116- 110صص

 .13- 10، صص28، شنشريه سوره انديشه، »اي بر معناي سمبوليسم در هنر اسالمي مقدمه«)، 1370شهريار زرشناس (  1

 .14رحيم قاسميان، تهران: انتشارات حكمت، ص، ترجمة هنر و معنويت اسالمي)، 1389سيدحسين نصر (  2

قه.1020يخ شروع بنامسجد جامع عباسي، دوره صفوي، تار.1تصوير
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  مسجد جامع عباسي 

هزار سال مسجدسازي در ايران است كـه بـه دسـتور شـاه      مسجد جامع عباسي نمايانگر يك
ترين مساجد دورة صفويه در  عباس اول در ضلع جنوبي ميدان نقش جهان ساخته شد و از مهم

بناهـاي ايـن دوره   تـرين   شهر اصفهان است كه از لحاظ معماري و كثرت تزيينات جزو مهـم 
ق. سـاختمان سـردر و    .ه 1025ق. شـروع و در سـال    .ه 1020است. ساخت مسجد در سال  

اما اتمام  1كاري آن به منظور تكميل آرايش اطراف ميدان به اتمام رسيده است. تزيينات كاشي
  )1سال به طول انجاميد. (تصوير  26رغم عجله شاه صفوي،  مسجد به

  مسجد جامع عباسيبررسي تزيينات معماري 

  فضاي سردر مسجد

شمارند كه نقوش منحني و مـارپيچ بيشـترين كـاربرد را در     اين مسجد را از آن جهت زيبا مي
دانسـت؛   و نمـود زيبـايي مـي   » خط زيبايي«تزيينات آن دارند. ويليام هوگارت خط مارپيچ را 

 2زيبـايي آن دانسـت.   دليـل  توان كاربرد وسيع خط مارپيچ و منحني در آثار مذهبي را  پس مي
هايي با كاشي معرق مـزين   رنگ و در قسمت سردر مسجد جامع عباسي سراسر از كاشي هفت

هـا   هايي كه با نقوش اغلب گردان و گاهي اوقات هندسي، در قابها و تـرنج  گشته است؛ كاشي
تـرين فضـاها را هـم بـا نقـوش       هماهنگي متناسبي را ايجاد نموده است. هنرمند حتي كوچك

  )2ان اسليمي و ختايي پوشانده است. (تصوير گرد

گيـرد   خواند، حركتي كه از پايين به بـاال صـورت مـي    بلندي سردر چشم را به باال فرا مي
دارد. گويـا مسـجد    - در مركز شمسـة وسـط    - به وحدت  - ها  در مقرنس - نشان از كثرت 

گـذارد كـه تمـام     به فضايي مـي خواند و انسان با گذر از سردر پا  انسان را به عالم باال فرا مي
  سوي وحدت دارند. عوامل و عناصرش رو به

  هاي سردر مسجد، در هر طرف، نقش شش گلدان وجود دارد. سه گلدان با قـرار  در كاشي

________________________________________________________________  

 .427هنرفر، همان، ص  1

هـاي حركـت دورانـي مـارپيچ (اسـليمي)       بررسي ويژگـي «)، 1381محمدرضا پورجعفر و اشرف السادات موسوي لر (  2
 .207، ص43شنشريه علوم انساني دانشگاه الزهرا، ، »نمادتقدس، وحدت و زيبايي
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 )، دو طـوطي 3(تصويرهاي ديگر به نقش دو طاووس سبز رنگ با گلدان  ها و گلدان گيري اسليمي
  اند. ) اختصاص يافته5) و نقش گلدان با درخت زندگي (تصوير4با درخت زندگي (تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـاي  اي، سبز، نخودي و مشكي از جمله رنـگ  قهوهاي، الجورد،  هاي سفيد، آبي فيروزه رنگ
هاي ساده و گلـدار   ها و اسليمي كاربردي در فضاي سردر هستند. طاقنماهاي اين قسمت با ختايي

اند. هماهنگي و تناسب امور مختلف در كنار يكديگر باعـث ايجـاد سـرور و لـذت      مزين شده
   1جوهر هنر، زيبايي است. توان گفت كه شود و در تعريف زيبايي هنري مي حقيقي مي

________________________________________________________________  

 تهران: انتشارات حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي. ،مباني هنرهاي معنوي)، 1372تيتوس بوركهارت و ديگران (  1

يمسجد جامع عباسيسردر ورود.2تصوير

 ينقش گلدان با درخت زندگ.5تصويرنقش دو طاووس با گلدان  .3تصوير 

نقش دو پرنده با گلدان.4تصوير
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  هاي ورودي مسجد داالن

ها،  هايي تشكيل شده است كه سراسر از اسليمي و ختايي، ترنج چشمه هاي ورودي از طاق داالن
) در ايـن فضـا   6اند. (تصـوير  هاي مختلف پوشانده شده ها، نقوش هندسي و قاب بندي سراسليمي

اند. تغيير انـدازه و   ر رنگها به اجرا درآمدهبيشتر زمينه به رنگ الجورد است و نقوش با ديگ
هاي هنرمند براي تمايزدهي فضاها از يكـديگر اسـت. در زيـر     تغيير رنگ از جمله تكنيك

و... مشـاهده   (ع)وعلـي  (ص)ي محمدها هايي به خط كوفي و مزين به نام بعضي از طاقنماها كتيبه
يئيت خود خارج كند و به سـاحت  كند شيئ را از ش ) هنر اسالمي تالش مي7شود. (تصوير مي

  جسم بدون وزن نزديك نمايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به صحن مسجدياز داالن ورود يبخش.6تصوير

آناتييمسجد و جزيداالن ورودياز طاق نمايبخش.7تصوير
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هاي پيرامون صـحن نيـز مملـو ازنقـوش اسـليمي و ختـايي هسـتند و در قسـمتي بـا           داالن
). در يكـي از طاقنماهـاي   8انـد. (تصـوير    و اهللا آراسته شـده  (ص)، محمد(ع)هاي كوفي علي كتيبه

  )9اند. (تصوير اي ايجاد شده هاي بته صحن، نقوش به صورت گل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  هاي مسجد صحن و ايوان

اين بنا به صورت چهار ايواني ساخته شده و داراي صحن مركـزي بـا چهـار ايـوان در چهـار      
ها، دو مدرسه بـا   هايي در اطرف ايوان ها، گنبدخانه، شبستان، سردر، غرفه جهت اصلي و رواق

) نقشه چهـار  10هاي نفيسي است. (تصوير صحن و حجره، تزيينات زيباي كاشي معرق و كتيبه
ها و مسجدهاي ايراني  ها، نگارگري ها، قالي پا يا صليب است كه بر روي سفالايواني همان چلي

يصحن مسجد، جبهه شرقيطاق نما.8تصوير

ينقش كاشاتييو جزيصحن مسجد، جبهه غربياز طاق نمايبخش.9تصوير
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   1شود. با حياط مركزي و چهار ايوان ديده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اند و رنگ آبي بيشترين فضاي  دار تزيين يافته وسيله آجرهاي مربع تزيينات داخلي مسجد شاه به
ـاهده     اين كاشي ـا مش هاي براق را پوشانده است. با شباهت زيادي كه بين تزيينات موجود در ايـن بن

ـات آن        شود، با دقت مي مي ـاري و تزيين ـان معم ـبي مي ـاهنگي متناس توان به اين امر پي برد كـه هم
اين عالم مظهر جمال خداوند سبحان بوده و انسان كه عاشق ذات اقدس خدا است،  2حكمفرماست.

كند تا حقيقت معنوي را در اين عالم متحقق كند، آن را در قالب زيبايي حقيقي  به نوبه خود سعي مي
در اثر هنري بيافريند و به آن وجود خارجي ببخشد. سراسر اين نقوش احساسـي از رمزگـونگي را   

ـازد. تصـويري اسـت كـه دو      ترين كيفيات مراتب وجود را آشكار مـي  در خود دارند. رمز سري س
   3زند. اقعيت يا دو عالم ماده و روح و زمين و آسمان را به يكديگر پيوند ميو

________________________________________________________________  

 .81- 77، تهران: انتشارات اميركبير، صصهاي ذهني و خاطره ازلي بت)، 1388داريوش شايگان (  1

 .461، ترجمة بهروز حبيبي، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، صهنر ايران)، 1377آندره گدار (  2

نشريه رشد آمـوزش و زبـان و ادبيـات    ، »رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه«)، 1390فاطمه اكبري و تقي پورنامداريان (  3

 . 60- 54، صص97، شفارسي

مسجديجنوبوانياز ايينما.10تصوير
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  گنبدخانه جنوبي

ترين فضا داراي بزرگترين وسعت بوده و بـا انـواع نقـوش     عنوان مهم ايوان و گنبدخانه جنوبي به
هـا   مشـغولي  زينت يافته است. در اينجا هنرمند فضايي را خلق نموده است كه انسان را از تمام دل

 هاي گونـاگون شـكل   با آنكه از تركيب رنگ خواند. نقوش ازد و به خود فرا ميس رها مي
عنوان نمادي از آرامش و تقدس جلوه بيشتري دارد. در اين  است، ولي در كل رنگ آبي به گرفته

شـود، ولـي گنبـد جنـوبي از نظـر       مسجد سه گنبد در جهات شرق و غرب و جنوب ديـده مـي  
توانـد   هاست. مركز گنبد مسجد جامع عباسي با رنگ زرد، مـي  ترين و زيباترين آن معماري مهم

صـورت گـل و بوتـه     هاي ديوارهاي ايوان جنوبي بـه  قدس الهي باشد. كاشينمادي از نور و ذات ا
) در شبستان جنـوبي بـه نسـبت ديگـر فضـاها،      11اند. (تصوير ختايي در زمينه الجورد كار شده

  )  12شوند. (تصوير هاي ختايي بسيار بزرگ و به رنگ الجورد و زرد مشاهده مي گل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اياصوفيه الگويي براي معماري عثماني

ـان محمـد دوم رخ داد.  1453سقوط قسطنطنيه در سال  ـا   1م. و تغيير نام آن به استانبول در زم وي ب
2تبديل شود.») جامي«(به تركي » مسجد جامع«ورود به كليساي اياصوفيه دستور داد اين كليسا به 

  

________________________________________________________________  

، 1، تهران: انتشارات سـمت، چ 1ترجمة حسن فروغي، جاسالم و تمدن اسالمي، )، 1381آندره ميكل و هانري لوران (  1
 .  372- 371صص

، ترجمة يعقوب آژند، تهران: انتشـارات فرهنگسـتان هنـر،    )2هنر و معماري اسالمي()، 1386ناتان بلوم (شيال بلر و جا  2
 .548، ص2چ

 يجنوب وانيشبستان اييختايهاگل.12تصويريگنبد جنوبرياز زيينما.11تصوير
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هاي مكعب با پوششي از  در معماري عثماني پيش از فتح قسطنطنيه بيشترين تأكيد بر حجم
اي بود، اما ترديدي نيست كه معماري اياصوفيه با گنبد حجيم و سر به فلك  گنبدهاي نيمكره

سـاختار  بخش معماران عثماني شـده اسـت.    گنبدهاي چسبيده به گنبد اصلي الهام كشيده و نيم
عنوان يك الگو باقي ماند و چالشي براي اسـتادان معمـاري عثمـاني همچـون      گنبد مركزي به

سوي تـأثير   ها به سنان و شاگردانش شد و باعث تغيير جهت ترتيب قرارگيري فضاي ساختمان
اياصوفيه الگويي براي خالقيت خودگزيده بـراي حفـظ يكپـارچگي     1تر فضا گرديد. پررنگ

   2گرديد. - نه جدايي آنها مثل معماري ايراني  - روني و بيروني گنبد بين نيمرخهاي د

  مسجد سلطان احمد

م. به دستور احمد اول بنـا شـد، معمـار آن    1617م. تا 1609هاي  مسجد سلطان احمد طي سال
گنبـدهايي پيرامـون آن تشـكيل گرديـده و تنهـا       محمدآقا است و از يك گنبد مركزي و نيم

) ايـن بنـا در ميـداني بـه نـام ميـدان       13كه شش مناره دارد. (تصوير مسجد در استانبول است
دواني تقريباً در مركز شهر استانبول واقع است و داراي چندين ورودي است. يك صـحن   اسب

وسيع، يك نمازخانه گنبدي با امكانات وضوگيري در هر سمت، رديـف طاقگـان در چهـار    
ده اسـت. ايـن مسـجد آخـرين مسـجد      جانب صحن به منظور يكدستي و هماهنگي ادغام شـ 

3رود. اين اثر نمود بلند پروازي شاهانه است. بزرگ اين دورة ممتاز [كالسيك] به شمار مي
  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________________________________  

 . 499- 498، صص2، ترجمة اكرم قيطاسي، تهران: انتشارات سوره مهر، چمعماري اسالمي)، 1391اولگ گرابار و ديگران (  1

 .549بلر و بلوم، همان، ص  2

، ترجمة اردشير اشراقي، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر و مؤسسه تـأليف،  تاريخ معماري عثماني)، 1388گادفري گودوين (  3
 .451و پژوهشكده هنر، ص» متن«ترجمة و نشر آثار هنري 

از مسجديينما.13تصوير 
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 49  اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول يمسجد جامع عباس ناتييدر تز كيسمبل يها صورت يجاودانگ

  تزيينات مسجد سلطان احمد

پركـاربردترين مصـالح،   عنـوان   ويژگي كلي تزيينات در اين دورة تاريخي، استفاده از سنگ به
كاري است كه براي مزين ساختن فضاي داخلي بنا مورد استفاده قـرار   نقاشي روي گچ و كاشي

گرفته است. فضاي بيروني اين مسجد ابعاد ممتازي دارد، اما تزيينات آن بسيار اندك است. در 
احتماالً ديدگاه هنرمندان در چنين مساجدي بـر ايـن    1گونه است. عوض داخل بنا، فضا اسراف

عنوان جايگاه عبادت با كاربرد طـرح و نقـش بيشـتر     اصل استوار بوده كه بايد فضاي داخلي به
  زيبايي آراسته شود. به

  سردر ورودي مسجد سلطان احمد

 يكي از سردرهاي بسيار بلند سنگي اين مسجد، داراي دو كتيبـه فلـزي بـه رنـگ طاليـي در     
صورت النه زنبوري ساخته شـده   هاي سنگي اين سردر به ) مقرنس14زمينه سبز است. (تصوير

پـر نيـز از جملـه     اند. طرح ستاره شش پر به صورت برجسته اجرا شده هاي هشت و گاهي گل
  ها است.  هاي به وجود آمده در مقرنس طرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صحن مسجد سلطان احمد

گنبـدها و   هايي است كه همـه بـا نـيم    شكل بوده و در اطراف آن، رواق صحن مسجد مستطيل
________________________________________________________________  

 .459گودوين، همان، ص  1

هيسردر، مسجد سلطان احمد، استانبول، ترك.14تصوير
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انـد   هاي صحن، با گچ سفيد پوشانده شده گنبدهاي رواق يابند. نيم هايي به يكديگر راه مي ستون
مـز اخرايـي   هايي از آن، نقوش اسليمي، سر اسليمي و نقوش هندسي بـه رنـگ قر   و در قسمت

هـا در   كارگيري گنبدهاي كوچك بر روي طاق ) سابقه به17تا  15نقاشي شده است. (تصاوير
گردد. امـا در معمـاري عثمـاني از يـك نظـام       معماري ايران و عثماني به دوره سلجوقي برمي

ها استفاده شـده و   كند كه از حركتي منظم دور تا دور حياط بر روي رواق مشخص تبعيت مي
  )17تا  15گردد. (تصاوير  گنبدها وصل مي اصلي و نيم به گنبد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دو كتيبه موجود در صحن در باالترين قسمت ورودي و خروجي صحن قـرار دارنـد. ايـن    
هـا   ) كتيبـه 18اند. (تصـوير   طاليي در زمينه سبز هستند كه با فلز اجرا شده ها به رنگ كتيبه

رساني مسـتقيم، از بـين ديگـر تزيينـات،      ترين تزييناتي هستند كه به دليل خاصيت پيام شاخص
طور معمول خط ثلث بيشـترين كـاربرد را    كنند. به زودتر نظر بيننده عام را به خود جلب مي

كار رفته اسـت.   هللا و يا اسامي پيامبر، خلفاي راشدين و برخي از ائمه بهدارد و آياتي از كالم ا
ها به رنگ سفيد و در زمينـه الجـورد و    بيشتر اين خطوط در داخل بنا موجود است. اسليمي

هـايي از زمينـه مشـاهده     قرمز اخرايي قرار دارند. رنگ زرد متمايل به آجري نيز در قسمت
  )19شود. (تصوير  مي

  

 صحن مسجد يگنبدهامياز نيكييداخليها و فضاگنبد رواقرياطراف صحن، نقوش زيهارواق.17تا15يراوتص
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  فضاي اصلي مسجد سلطان احمد

تر از مساجد ايراني اسـت.   گنبدها بسيار فراخ فضاي مسجد سلطان احمد به دليل استفاده از نيم
هاي بسياري كه با زنجير بـه   هاي متعدد در فضاي داخلي مسجد، وجود چراغ استفاده از پنجره

 مركز گنبد آويزان است و فضاي بسيار نوراني و زيبا، اشتياق انسان را به زيبايي و درواقع شوق
دهد كه در ذات طبيعت او نهفته است و انسان آن را در ژرفاي وجود  او به بهشت را نشان مي

خويش با خود دارد. زيبايي يادآور آن حق معنـوي اسـت كـه انسـان از آن نشـئت گرفتـه و       

موجود در صحن مسجدبهيازكتيينما.18يروتص

مسجديبه گنبدخانه اصليگنبد ورودميرنينقوش ز.19يروتص
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گنبـدها بـا نقـوش     1رسـاند.  درواقع، به انسان در بازگشت به آن حق هميشه حاضر، ياري مي
ها بر  اند. رنگ آبي در اين مسجد با نور چراغ ها مزين شده ها و ختايي بسيار ظريفي از اسليمي

هاي رنگـي و دربردارنـده    هايي با شيشه گنبد پنجره معنويت فضا افزوده است. در كنار هر نيم
ر در معمـاري  ) تأثير رنگ و نو20نقوش هندسي و ختايي فضا را زيباتر ساخته است. (تصوير

اسالمي، انكار ناشدني است، از اهميت و گستردگي معنايي زيادي برخوردار بـوده و يكـي از   
  هاي مهم در فضاسازي معنوي و روحاني مسجد است. عوامل و مؤلفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تواند در قياس با ذات الهـي قـرار بگيـرد تحـريم كـرده       تصويرگري را كه مي ،هنر قدسي
بر اين اساس هنرمند معمار توانسته به كمك فرم و تـزيين پيـام اسـالم را كـه همانـا       2است.

گنبـدها عـالوه بـر     واسطه اسـتفاده از نـيم   دوري از تصويرگري است عملي نمايد. زير گنبد به
وجـود آورده   هايي در فرم كلـي بـه   ا ايجاد كرده است و شكستفراخي، تنوع در فرم و فضا ر

بخشد تزيينات آن اسـت   كند. اما آنچه به اين اثر وحدت مي كه بيننده را دچار سردرگمي مي
گنبدها و گنبـد اصـلي در سـاختاري مـنظم      كه به كمك الگوي تمركزگرايي هر يك از نيم
________________________________________________________________  

 .204نصر، همان، ص  1

 .211بوركهارت و ديگران، همان، ص  2

مسجد سلطان احمديگنبد اصلريزيفضا.20يروتص
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يي متفاوت حاكم است كـه همگـي در   ها نشان داده شده است.گويي نظمي مطلق در كهكشان
  )21كند. (تصوير آن واحد در آسمان خودنمايي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي الجورد تشكيل شده است.  هاي گنبد اصلي از يك كتيبه زرد و قرمز در دايره گوشواره
هـاي ميخـك    هاي قرمز، گـل  رنگ، غنچه هاي شاه عباسي آبي زمينه اين گوشواره سفيد و گل

) 22انـد. (تصـوير   هاي اسپيرال سوار شده هاي چندپرآبي و كاسبرگهاي سبز روي قوس آبي، گل
  ده از رنگ آبي اين مسجد به همين نام معروف شده است. دليل وفور استفا به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مسجديگنبد اصل ريز.21يروتص

يگنبد اصليهاگوشواره.22يروتص
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پـذيري   دليل تناسبات دقيق و شكل بنابراين خطوط اسالمي عالوه بر داشتن جاذبه بصري به
است كه بـا  اي در خود نهفته دارند. فضاي زير اين گنبد سفيد  اي و رمزگونه زياد، معاني كنايه

هـاي ختـايي    هايي با گل هاي سفيد و دايره هايي با زمينه قرمز اخرايي و اسليمي ترنج و سرترنج
، (ع)هاي حسـين  اند. در گوشواره بعضي از گنبدها نام در زمينه قرمز اخرايي و آبي پوشانده شده

ر اينجا نيز فضـاها  ) د23شود. (تصوير ، اهللا، ابوبكر، عمر، عثمان و... مشاهده مي(ع)، حسن(ع)علي
شـوند. ايـن نقـوش     ها ايجاد مـي  پر از رمز و رازهاي هستند كه از طريق نقوش و رنگ و فرم

دهند. در اين رمزگـونگي احساسـي از خلـوت، سـكوت،      انسان را در فضايي روحاني قرار مي
. دهـد  صورت رمز جلوه مي آيد. معنا خود را به حضور، فراموشي و ... در وجود آدمي پديد مي

اي حقيقي و تكويني وجـود دارد. صـورت رمـز، تجلـي      بين صورت رمز با معناي پنهان رابطه
1معنايي باطني است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش در بناهاي اسالمي عوامل وحدت

اجتمـاعي اوسـت،   عنوان يكي از نيازهاي فطري انسان كه الزمـه زنـدگي    گرايش به تزيين به
رو هنرمندان مسلمان تمام همت خـود   از اين 2وسيله خداوند در نهاد او قرار داده شده است. به

________________________________________________________________  

 .  60- 54اكبري و پورنامداريان، همان، صص  1

، نشريه هنر و معمـاري ، »تزيين در معماري و هنر ايران (دوره اسالمي با تأكيد برمساجد) «)، 1381مجتبي انصاري (  2
←  

در گوشواره گنبد»(ع)نيحس«نام .23يروتص
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اي از  خصوص مساجد را به زيبـايي بياراينـد تـا جلـوه     اند تا بناهاي مذهبي، به را برآن گمارده
زد و يك شيء جمال الهي باشند. درواقع، بنا زماني زيبا است كه يك صفت الهي را متجلي سا

پس مسجد جايگاهي است بـراي   1اي از صفات خدا باشد. براي به كمال رسيدن خود بايد آينه
آيـد،   دهنده آن پديد نمـي  نمايش صفات خدا. در هنر اسالمي وحدت هرگز از عوامل تشكيل

شوند. مضمون اصلي اسـالم وحـدتي    هاي فرعي از آن ايجاد مي بلكه ذاتي است كه همه شكل
مواره در همه جا و همه وقت موجود است و تنهـا بايـد آن را بازشـناخت. پـس     است كه ه

در خصوص توحيـد نيـز توحيـد     2كوشش آدميان تنها شناختن و نمايان ساختن وحدت است.
انجامـد. اجـزاي معمـاري بـه دو      صفات و افعال در معماري به توحيد در اجزاي معماري مي

تقسـيم اسـت. در بخـش تزيينـات بحـث نقـوش       بخش عمده تزيينات و عناصر معماري قابل 
هـا،   هـا، گـره   گردد كـه مركزيـت نسـبت بـه نقطـه خـالي در كادربنـدي        اسالمي مطرح مي

هـاي   مراتب رنـگ از رنـگ   ها، انتزاعي بودن نقوش، سلسله ها، اسليمي ها، مقرنس كاري كاشي
به معماري اسالمي ها از عواملي هستند كه  هاي آسماني و اسماء الهي در كتيبه زميني به رنگ

3دهند. رنگ و بوي توحيد مي

   

هايي استفاده شده كه  ها و تزيينات و رنگ در مساجد جامع عباسي و سلطان احمد از فرم
گونه كه اشاره شد اين مـوارد در   هايي با يكديگر دارند و همان گاه قرابت دارند و گاه تفاوت

اشتراك و افتراق در ايـن دو حـوزه را    شوند. جدول زير نقاط سه حوزه فرم و تزيين ديده مي
  دهد. نشان مي

   

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

 .74- 59، صص1ش

 .75بوركهارت و ديگران، همان، ص   1

كتـاب مـاه   ، »نگاهي بـه آثـار بوركهـارت   وحدت و كثرت در هنر اسالمي با «)، 1389مژگان خاكپور و محمد خزايي (  2

 .27- 16، صص145، شهنر

نقش خدا محـوري درشـكل دهـي بـه سـاختار، اجـزا وعملكردهـاي        «)، 1388شريف شهيدي و محمدرضا بمانيان (  3

 .46، ص127، شكتاب ماه هنر، »معماري اسالمي ايران
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  نقاط اشتراك و افتراق دو مسجد جامع عباسي و سلطان احمد در سه حوزه فرم و تزيين  .1جدول 

نام مساجد، عناصر و
 جزييات

  توضيحات  مسجد سلطان احمد  مسجد جامع عباسي

  فرم

  نقشه

  

پالن چهار ايـواني مخصـوص
معماري ايرانـي و دو مدرسـه

هـاي شـرقي و غربـي در ضلع
كه بر وسعت بنا افزوده است.
وجود انحراف در ورودي بنـا

راستا شدن بنا كه منجر به هم
ــا قبلــه شــده و همــين امــر ب

ــه   ــا را خدش ــتي بن دار يكدس
 كرده است.

ــاط  ــي حي ــه عرب ــهنقش دار ب
نهمراه ايوان دورتادوركه پال

را به دو بخش حيـاط و زيـر
گنبد تقسيم كرده است. نقشه
متأثر از مسـجد اياصـوفيه و
ــالن بازيليكــاي ــأثر از پ مت

  كليساهاي بيزانس. 

 

گنبد و 

  مناره

  

استفاده از گنبد نـار بـا قـوس
كـاري ايراني، با پوشش كاشي

اي با يـك و دو مناره استوانه
مؤذنــه و فــرم گنبدگونــه در

تقسيم فضـا بـا ها، نوك مناره
ها و مؤذنه گنبد، سردر، مناره

 و گنبد كوچك بدون تزيين

گنبـد استفاده از گنبـد و نـيم  
متصل به گنبد كه منجـر بـه
وسعت فضاي زير گنبد شـده

صـورت است، فرم گنبـد بـه  
دايره شـبيه كـاله گـرد و نيم

تيـز بـا سـه هاي نـوك  مناره
  ها مؤذنه در سه بخش مناره

منــاره بــا اســتفاده از گنبــد و
هاي منحنـي در هـر دو قوس

مســجد كــه يــادآور بناهــاي
مذهبي است. گنبـد و منـاره

هاي ديني در هنر سمبل مكان
كـارگيري اسالمي اسـت. بـه  

قوس چه در گنبـد و چـه در
ها به نحـوي بـا تكـرار رواق

اي ذكر گونه همراه است و به
  شود. را يادآور مي
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فضاي 

داخلي زير 

  گنبد

صـــورتزيـــر گنبـــد بـــه 
ــه ــده ب ــاال آم ــارگوش ب چه

وار فـرم چليپـا و شكلي قرينه
كنـد پر را القا مي ستاره هشت

و در منطقه اتصـال گنبـد بـه
ديوارها با استفاده از گوشواره
ابتدا به هشت و سپس شانزده
ضــلعي تبــديل شــده اســت و
ــلعي ــانزده ض ــد روي ش گنب
نشســـته اســـت. طرحـــي از

هـاي ايرانـي كـه در آتشكده
دهاي ايرانـي رايـجبيشتر گنبـ 

  است. 

گنبـد عـالوه بـر گنبد و نـيم 
ارائه راهكاري بـراي فراخـي
بيشتر زير گنبد، تنـوع فـرم و

اي تودرتويي و اليه اليه گونه
كنـد. در بودن فضا را القا مـي 

اينجا نيز بـا اسـتواري بنـا بـر
روي چهار پايه عظيم مواجـه

هــاي هســتيم. وجــود پنجــره
ودگنبـدها و خـ   متعدد در نيم

گنبد بـه سـبكي و روشـنايي
سقفها كمك كـرده اسـت و

هاي نـور كـه همچون چشمه
ــؤمن ــه م ــي را ب ــه وح بارق

 رساند، نمايان شده است.مي

ــه ــيمب ــاوت در تقس ــم تف رغ
فضاها در اين دو بنا آنچه كـه

هاي اين دو زير گنبـد صورت
ســازد حــس را جاودانــه مــي

دليــل وحــدتي اســت كــه بــه
ــال پ ــي و انتق ــامتمركزگراي ي

كثرت در وحدت و وحـدت
در كثرت هم در حوزه فرم و
ــده ــزيين دي هــم در حــوزه ت

شود. نظام هندسي در هـر مي
شود و اين نظام دو بنا ديده مي

بر اسـتواري و القـاي مفـاهيم
ديني حاكي از وحدت صـحه

  گذارد. مي

  تزيين

سردر 

  ورودي

سردر با ارتفاع زيـاد و قـوس
اي همراه با دو مناره بلند سازه

عظيم نشـان داده شـده اسـت.
ــه ــر ب ــرنس زي ــارگيري مق ك

هـاي مقـرنس سردر از نمونه
ــايي ــزان و داراي زيبــ آويــ

كـاريالعاده است. كاشـيفوق

در معماري عثمـاني تزيينـات
شود. سردر از بيروني ديده نمي

سنگ سـاخته شـده و داراي
مقـــرنس اســـت و از نظـــر
وسعت به سـردرهاي ايرانـي

رسـد. فضـايي باريـك ونمي

كــارگيري مقــرنس، پــيچ،بــه
كاري و همچنين نقـوش كاشي

اسليمي و ختـايي بـا رنگهـاي
متنـــوع در آثـــار ايرانـــي از

سو و استفاده از سنگ و يك
تـــزيين مقـــرنس در ســـردر
عثماني نشان از توجـه بيشـتر

بت به هنـردر هنر ايراني نس
ــه  ــاني دارد. ب ــارگيري عثم ك

ــب ــار موج ــات در آث تزيين
سبكي توده سـنگ يـا آجـر

ــي ــنگيني م ــؤمن س ــود و م ش
مصالح و بنا را بـر روي خـود
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بـــه رنگهـــاي الجــــورد،
اي، سـفيد، سـياه، زرد، فيروزه

ســبز در تمــام ســطوح بنــا از
ــه ســردر اســ تفاده شــدهجمل

ــتفاده از ــين اس ــت. همچن اس
خوشنويسي بر زمينه الجورد
ــردر را دور زده از ــه سـ كـ

 هاي هنر ايراني است.ويژگي

جـــود دو قطعـــهبلنـــد. و
خوشنويسي به رنگ طاليـي
بر زمينه سبز سردر را زيبـاتر

  ساخته است.

كند. تزيين، شيء احساس نمي
كند را شيئيت خود خارج مي

  شود.  و جنس مواد ديده نمي

 زير گنبد

ـيله تزيينات زيـر گنبـد بـه    وس
تمام سطوحكاشي انجام شده و 

ـاي زير گنبد با كاشي بـه رنگه
مختلف كار شده است. رنـگ

ـاري  غالب در كاشي ـا آبـي ك ه
الجــورد اســت و در كنــار آن

اي و سـفيد رنگ زرد، فيـروزه 
كار رفته است. نقطه مركزي به

ــه رنــگ فيــروزه اي كــه در ب
وسط يك شمسه از اسليمي به
رنگ زرد قرار گرفته و سپس

نـههاي مختلـف در زمي  رنگ
الجورد بر اساس طرح واگيـره

كاري شده است. پـس از كاشي
ــزيين زرد و ــه ت آن يــك حلق

ـال آن يــك رديــف بــه دنبـ
خوشنويسي به خط ثلث گنبـد

كنـد و در را از پايين جـدا مـي  
هــا گنبــد را بــه ادامــه لچكــي

ـا وصـل مـي    پايه كننـد. ايـن ه
تزيينات وفور رنگ و نقـش را

 دهند.نشان مي

ســطوحيگنبــد  گنبــد و نــيم
مقعــر امــا جــدا را رقــم زده

كه چهار طرف نحوي است به
گنبـدها و گنبد اصـلي را نـيم  

گنبـدهاي ديگـر سپس باز نيم
فرا گرفته است. بدين ترتيـب
سطوحي به رنـگ سـفيد بـا
نقوشــي شــعاعي (در گنبــد) و

گنبـد گونه (در چهار نيم ترنج
ــلي) و ــد اصـ ــراف گنبـ اطـ

هـاي مسـتقل در سـقف ترنج
ــيم ــدها  ن ــامگنب ــك نظ در ي

انـد. رنـگ مشخص كار شده
اي، سفيد الجورد، قرمز، قهوه

شـود. در ها ديده مي در نقاشي
مركز گنبد اصلي خوشنويسي
در زمينه الجورد و در مراكز

گنبدها نقوش اسليمي كـار نيم
  شده است. 

ــه عنــوان صــور آنچــه كــه ب
سمبليك در هر دو بنـا ديـده

شود تبعيت نقوش از نظـام مي
تمركزگرايي است كـه اصـل
ــا ــده الق ــه بينن ــدت را ب وح

ــي ــليمي و م ــوش اس ــد. نق كن
ختـــايي در گـــردش قـــوس
اســپيرال و بــر اســاس منطــق

وسيله واگيره نقـش تكرار به
شده و بيننـده را بـه اعجـاب

ــي ــن  وام ــه آنچــه اي دارد. البت
سـازد نقوش را جاودانـه مـي  

خود نقش يـا رنـگ نيسـت،
بلكه پيـروي از يـك تفكـر

گرا و منظم است كه وحدت
متصل به نيروي اليـزال الهـي

  است. 
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  ديوارها

ــاجد ــي در مس ــاربرد كاش ك
ــجد ــه مس ــف از جمل مختل

وفـور ديـده جامع عباسـي بـه  
كــه كــل نحــوي شــود بــه مــي

مسجد با نقش و نگار اسليمي
 شده است.و ختايي پر

هاي آبي ايـن استفاده از كاشي
مسجد را به همين نام (مسجد

  آبي) مشهور كرده است. 

اســتفاده از نقــوش اســليمي و
ختـــايي و كـــاربرد رنـــگ
الجورد در هر دو بنا آنهـا را
در زمره بهترين و مشهورترين
ــرار داده ــالمي ق ــاي اس بناه
است. نظم هندسـي در جـاي

وزند  جاي هر دو بنا موج مي
كاري شـده باعث رونق كاشي

  است. 

  

  

  گيري نتيجه

 ترين بناهاي دوره صفويه و مسجد سلطان احمد نمايـانگر  اصفهان يكي از مهم جامع عباسيمسجد 
 يكي از شاهكارهاي هنر عثماني است. در هر دو بناي مذكور تالش هنرمند بر آن بوده كه بنـا را 
به زيبايي بيارايد و به فضا قداست ببخشد. هدف خلق مسجد با حس و حال روحاني و القـاي  

اي متفاوت اين هدف را نمـودار   گونه آرامش در وجود نمازگزار است. ولي تزيينات هر بنا به
اند.  هاي متفاوت در هر دو مسجد اصل وحدت را از ميان نبرده اند. ساختار اصلي و فرم ساخته

دانـد و   سجد جامع جامع عباسي تزيين را در كل فضـا نشـانة زيبـايي و آرامـش مـي     هنرمند م
ها و...  ها، لچكي جويد؛ صحن، طاقنماها، ايوان هاي بنا بهره مي رو از نقوش در تمام قسمت ازاين

اند. ولي در مسجد سلطان احمد كل فضا از سنگ بوده، تزيينـات   سراسر از تزيين پوشانده شده
سبت مسجد جامع عباسي بسيار اندك است. بيشترين نقوش اسليمي و ختايي صحن مسجد به ن

كنند. رنگ الجورد و آبي در  در زير گنبد و در فضاي اصلي مسجد سلطان احمدخودنمايي مي
شود. قرمز اخرايـي و زرد دو رنگـي هسـتند     وسعت قابل توجهي مشاهده مي هر دو مسجد به

كار رفتـه اسـت. قرمـز     يك از اين دو بناي مذهبي به كه با توجه به ديدگاه هنرمندان در هر
هاي پركاربرد در مسـجد جـامع عباسـي     عنوان رنگ اخرايي در مسجد سلطان احمد و زرد به

اند. ممكن است هر دو رنگ نمـادي از نـور و تقـدس باشـند، ولـي بسـته بـه نـوع          اجرا شده
در مسـجد جـامع سـلطان    كار رفته باشند. جالب آنكه از رنـگ زرد   فرهنگ آن سرزمين به
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احمد استفاده نشده است و به همان نسبت قرمز اخرايي نيز بجز در مناطق بسـيار محـدودي،   
ها از اشتراكات دو مسجد  در مسجد جامع عباسي جايي ندارد. كاربرد اسليمي و ختايي و كتيبه

ـ   هاي متفاوت اجرا شده بندي و رنگ ها، تركيب بندي است كه در تقسيم ن تفـاوت  اند، ولـي اي
باعث ايجاد حسي متفاوت در بيننده نشده است و هردو مسجد آرامش را در وجود انسان القا 

خاطر رمز و راز نقوشي است كه در بناهاي اسالمي به كل بنـا   كنند. اين موضوع درواقع به مي
رغم تفاوت بين دو بنا، نمايشي از همگوني و تسلط نقش و تزيين بر فرم  بخشد و به وحدت مي

آور  هاي اسالمي پيام اي كه فرم در پس تزيين و در راستاي مفاهيم و ارزش گونه وجود دارد به
  وحدت و يكپارچگي است. 

  تشكر و قدرداني

در اينجا الزم است از جناب آقاي مهندس علي اكبرپور پيرعلي كه در عكاسي دقيـق از بناهـا   
  كمال همكاري را با ما داشتند، سپاسگزاري نماييم.
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  مباني و نتايج تحليل گفتماني ميراث حديثي شيعه؛ 

 صفار قمي بصائر الدرجات  موردي:مطالعة 

1زهير صياميان گرجي

 

2سعيد موسوي سياني

 

3محمدباقر دالوندي

  

  

هاي شيعي پيرامون بازنمايي صحيح  ساز كشمكش گفتمان ها از سنت، زمينه بازتابندگي خوانش  چكيده:
ـاز    ترين آثار شيعي باقي اي براي بازانديشي ميراث شيعي شده است. از متقدم از سنت و انگيزه مانده كـه در آغ

صفار قمي است  جاتبصائر الدرعصر غيبت امام دوازدهم بر اساس احاديث امامان شيعي تدوين شده است، 
ـيع      كه دشواره ـاريخ تش هاي جامعه شيعي و مسائل و پاسخ نخبگان تشيع را در آستانه اين تحـول اساسـي در ت

امامي، استفاده از آن در بعد از اين تحول تا به امروز درباره جايگاه امام شيعي و همچنين تعريف مفاهيم مرتبط 
بصائر دهد. تحليل گفتمان  خصوص در دوران اخير نشان مي ههاي مختلف فكري تشيع ب با آن در ميان جريان

هايي تعين يافته است، زيرا فقدان وضـوح   واسطه چنين شرايط و انگيزه صفار قمي در اين مقاله نيز به الدرجات
ها از ميراث شيعي و كژتابي  شناسي در مباحثه دربارة اين مسئله يكي از مبادي جدلي شدن خوانش مباني روش

ـان   يافته اعتبار ـائر الـدرجات  ها از معنا و تفسير آنها است. رهيافت اين مقاله در تحليل گفتم ـاختگرايي   بص برس
شناسانه، معرفتي و نظرية گفتمان الكلو و موف همچون روش تحليل  اجتماعي به مثابة نظام مفروضات هستي

فضاي گفتماني حاكم بر اين  در» علم امام«شود كه  از كاربست اين چارچوب نظري چنين استنباط مي است.
ـات در      گاه گفتماني در نظم گفتماني تشيع شـد.  متن، مبدل به گره ـائر  پـراكنش محتـوايي و عـددي رواي بص

ـان  مؤيد اين امر است. در اين ميان مفوضه و مقصره مهم الدرجات ـيعي بودنـد كـه حـول       ترين گفتم ـاي ش ه
اصر گفتماني مفوضه، همچون تفويض امور جهان بندي شدند. از حضور پررنگ عن گاه علم امام مفصل گره

ـارق   به ائمه و توانايي ـين برمـي     ها و دانـش خ ـان، چن ـادة امام ـائر الـدرجات  آيـد كـه    الع ـا    در هـم  بص ـاقي ب انطب
  بندي شده است. هاي گفتماني مفوضه مفصل شاخصه

  مقصره، نظرية گفتمان، علم امام، مفوضه، بصائر الدرجاتحديث شيعه،  كليدي: هاي واژه
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Discourse Analysis of the Shiite Hadith Heritage 

with Respect to its Fundamentals and Consequences: 

a Case Study on Saffar Qummi’s Baṣaʾir al-Darajāt 

Zoheir Siamiyan Gorji1 

Saeid Mosavi Siani2 

Mohammad Bagher Dalvandi3 
 

 

Abstract: The diversity of the readings of the tradition has cuased conflicts among Shiite 

discourses over the proper representation of the tradition and has been a motive for re-thinking 

the Shiite heritage. Baṣa iʾr al-Darajāt is one of the earliest Shiite works which has remained 

since the beginning of the absence of the twelveth Imam until now and compiled from the 

Imam’s Hadithes. This work shows the problematic of the Shiite community and the Shiite 

elites’ answers to it at this epoch-making change in the history of the Imami Shiia. Discourse 

analysis of Saffar Qummi’s Baṣa iʾr al-Darajāt in this paper has been also determined by this 

kind of conditions and motives. For the lack of clarity in the mothodilogical foundations in 

discussing this problem is one of the cuases of the polemic nature of the readings of the Shiite 

heritage and the discredit of findings about their meaning and interpretation. The approach of 

this paper is social constructivism and its method is the discourse theory of Laclau and Mouffe. 

Applying this theoretical framework, we can find that “Imam’s knowledge” in the discoursive 

background governing the text becomes the discourse crossroad of the discoursive order of the 

Shiia. It is clear from the diversity of narratives in their content and number in Baṣa iʾr al-

Darajāt. The Moffavazeh and the Moqasereh, among others, were the most important Shi'ite 

discourses that were articulated around the Imam's knowledge. Due to the presence of full-

fledged discourse elements, such as the transfer of world affairs to the Imams, and the immense 

abilities and knowledge of the Imams, it is argued that the Baṣa iʾr al-darajāt has been adapted 

to the discipline's discursive features. 

Keywords: Shiite hadith, Baṣaʾir al-darajāt, discourse theory, Imam’s knowledge, 

Moffavazeh , Moqasereh 
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  مقدمه

هاي فردي و اجتماعي جوامع انسـاني، يـا بـه     هاي ديني در تعيين كنش انكار سنت نقش غيرقابل
كـار و   هاي بنيادينِ سنت، نيروهاي محافظه تعبير ديگر پيامدهاي سياسي و اجتماعي باورداشت

دهـد.   خواه درگير در عرصة اجتماع را به سمت بازانديشي ميراث ديني خود سـوق مـي   تحول
خواه از ايـن بـازخواني ميـراث، ارائـة توصـيف و       گرا و تحول هاي بنيادگرا، سنتانگيزة نيرو

هاي گفتماني پـيش رو   اي در كشمكش بخشيِ بسنده روايتي است كه از توان اقناع و مشروعيت
ويژه از حيث تـأثير كالنـي كـه در تعيـين سرنوشـت جوامـع        برخوردار باشد. اين شرايط، به

و مدرنيته دارد، هر پژوهشگري را بـه سـمت فهـم منطـق     مسلمان درگير در كشاكش سنت 
هاي گفتماني و بازشناسي سهم هر گفتمان در بازنمايي صحيح از چهـرة   حاكم بر اين كشمكش

  دارد.  سنت وامي

صفار قمي نسبت به بسياري از كتب كالمي مشـابه و   بصائر الدرجاتدر اين ميان قدمت 
هاي تاريخ تشيع در دوره غيبـت   ترين برهه بحرانيهمچنين تدوين شدن آن در سرآغاز يكي از 

 1بخشـد.  صغراي امام دوازدهم شيعيان، بازانديشـي و بـازخواني آن را اهميتـي دوچنـدان مـي     
برانگيخته شدند. به بياني دقيـق   بصائر الدرجاتتبع اين اهميت به بازخواني  نگارندگان نيز به

كند از طريق بازشناسي فضاي  له تالش مياي است كه مقا مسئله» تحليل گفتمان حديثي شيعه«
رسد در ارائه هرگونه پاسخي در  پاسخي براي آن بيابد. اما به نظر مي بصائر الدرجاتگفتماني 

خصوص كه ارائـه هرگونـه    شناختي ضروري باشد. به بازشناسي اين مسئله، ارائه الگويي روش
شيعه است كه كامالً متكي به  تفسيري از سنت راستين شيعي منوط به خوانشي از متون تراث

حفظ و يادآوري و انتقال احاديث امام شـيعي هسـتند. بـا ايـن حـال جـدلي شـدن مباحثـات         
هاي فكري شيعي دربارة تعريف جايگاه و مفاهيم حوزه امامـت نتيجـه عـدم وضـوح      جريان

ن هاي رقيب از تراث و ميراث شيعي و جستجوي معنا و تفسير آنا شناختي خوانش مباني روش
شـرط ضـروري فهـم آن    » تحليل گفتمان حـديثي شـيعه  «هاي  است. بدين ترتيب ايضاح مؤلفه

________________________________________________________________  

خصوص كه هر خوانشي از سـنت شـيعي،    توان در كشاكش روشنفكران ديني در ايران كنوني ديد به اين مسئله را مي  1
ها و نهادهاي موجـود در جامعـه شـيعيان     هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در مشروعيت ارزش ها و تضامن داللت

هاي جـدلي فـراوان دوسـويه موافقـان و      خاص و متقارن با مسئله مقاله حاضر، بازتابنيز به همراه دارد. در اين مورد 
در آثار مدرسي طباطبايي با ايده تطور مفهوم امامـت در  » علم امام«هاي مطرح شده درباره  مخالفان نسبت به ديدگاه

  توان مطرح كرد. ميميان شيعيان و در آثار محسن كديور با ايده امامان شيعه به مثابه علماي ابرار را 
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هـاي مفهـومي و مصـداقي كاربسـت روش      مثابة مسئلة مقاله است با اين پرسش كه مؤلفـه  به
روي  چگونه است؟ ازاين بصائر الدرجاتتحليل گفتمان در بازشناسي گفتمان حديثي شيعه در 

  ها بپردازيم. اح اين مؤلفهضروري است نخست به ايض

هـا،   هـا، ارزش  ها، كنش هاي زندگي است كه واژه هاي بودن در جهان يا صورت گفتمان روش
بـه تعبيـر يورگنسـن گفتمـان      1كنـد.  هاي اجتماعي را در هم ادغام مـي  باورها، ايستارها و هويت

ت. بـر اسـاس ايـن    اي خاص براي سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن يا يكي از وجوه آن اسـ  شيوه
ها به هنگـام مشـاركت    هايي ساختاربندي شده و انسان تعبير از گفتمان، زبان در چارچوب قالب

كنند. با تكيه به اين  ها تبعيت مي هاي مختلف حيات اجتماعي در گفتار خود از اين قالب در حوزه
ـتفاده در گفتـار و كـردار     تعريف، تحليل گفتمان تحليل همان قالب  2آدميـان اسـت.   هـاي مورداس

ـتيم.  شكني ساختارهايي است كه تـاكنون بـديهي مـي    كارويژه چنين تحليل گفتماني شالوده  3انگاش
شود و همچنـين   ها مي برداري از فرآيندهايي كه موجبات تثبيت معناي نشانه تحليل گفتمان با پرده

كنـد   ر معمولي تبديل مـي هايي كه برخي از اين موارد تثبيت معنا را به چنان ام با بازشناسي زمينه
4سازد. آوريم، اين هدف خود را محقق مي اي طبيعي به شمار مي كه آنها را پديده

    

________________________________________________________________  

1  Claire Kramsch (1998), Language and Culture, New York: Oxford University Press, 1
st
 ed., p. 61. 

، ترجمة هادي جليلـي، تهـران: نشـر نـي،     نظريه و روش در تحليل گفتمان)، 1392ماريا يورگنسن و لوئيز فيليپس (  2
  .18- 17، صص3چ

هـا و   م.) بـه منظـور بـه چـالش كشـيدن دوقطبـي      2004- 1930) را ژاك دريدا (deconstruction» (واساخت«اصطالح   3
سـاختار  )، 1388هاي متافيزيكي كه در فرهنگ ما پديد آمده و تثبيت شده است، مطرح نمود (نك: بابك احمدي ( دوگانه

، تهـران:  في در پايـان هـزاره دوم  هـاي فلسـ   انديشه)، 1385؛ محمد ضيمران (384، 11، تهران: نشر مركز، چو تأويل متن
شكني تمـامي آن چيزهـايي را كـه طبيعـي و آشـكار انگاشـته        ). درواقع واساخت يا شالوده194- 190، صص2هرمس، چ

اند و به داليل و مالحظات خاصي  شوند، رها نموده است تا نشان دهد كه اين چيزها تاريخ و تكامل خاص خود را داشته مي
گراياني همچون فوكو، هايدن وايت، جنكينز و آنكـر   ). واساخت388اند (نك: احمدي، همان، ص تهچهرة كنوني خود را ياف

دارند كه ما پيوسته از طريق زبان در جهان  وار از نسبت ميان زبان و جهان تأكيد نموده و بيان مي اسميت بر رد تلقي آيينه
ت و متعاقب آن نظرية مطابقت صدق امري دور از دسترس كنيم و لذا امكان بازنمايشي مستقيم از واقعي واقعي دخالت مي

 Alun Munslow (2000), The Routledge Companion to Historicalهاي معرفتـي بشـر اسـت (نـك:      و توانايي

Studies, Londan And New York: Routledge, pp. 69-70     ،اين تلقي كه در ربع آخر قـرن بيسـتم بـروز يافـت .(
گيـريم. در واقـع    كـار مـي   دهـد كـه چگونـه زبـان را بـه      اي در اين باب سـوق مـي   ورزي خودآگاهانه شهمورخان را به اندي

كند نـه   سازد و سپس بازنمايي مي نمايند كه زبان فروبسته و غيرارجاعي مورخان واقعيت را برمي گرايان تأكيد مي واساخت
، ترجمـة مجيـد مـرادي    واساخت تاريخ)، 1394نزلو (اينكه مطابقتي عيني با واقعيتي مفروض را محقق سازد (نك: آلن ما

  ).72- 71ده، تهران: پژوهشكده تاريخ اسالم، صص سه

  .92و  55يورگنسن و فيليپس، همان، صص   4
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- بصـائر شـكني   با تكيه بر اين برداشت از تحليل گفتمان است كه نگارندگان بـه شـالوده  

شكني مزبور با تأكيد بر  پردازند. شالوده هاي حديثي شيعه مي مثابة يكي از ميراث به الدرجات
بندي عقـلِ شـيعي تحـت فشـار فرآينـدهاي سياسـي و دربردارنـدة پيامـدهاي          مدعاي صورت

انداز را پيشتر نيومن  يابد. البته نگريستن به ميراث حديثي شيعه از اين چشم اجتماعي تحقق مي
صـفار  «، محمدعلي امير معزي در مقالة گفتمان حديثي ميان قم و بغدادوان در كتابي تحت عن

بررسي منايع علم امـام  «و محمد رضا مالنوري شمسي در مقالة » بصائر الدرجاتقمي و كتاب 
  1اند. ارائه كرده» بصائر الدرجاتبا تكيه بر روايات كتاب 

________________________________________________________________  

پژوهش جدي در اين حوزه است كه محمدعلي اميرمعزي آن را به رشتة تحرير » بصائر الدرجاتصفار قمي و كتاب «  1
شود. نخست سنت باطني غيرعقلي كـه   مقاله تفكيكي ميان دو سنت شيعي قائل مي درآورده است. اميرمعزي در اين

گـردد و دوم االهيـات    ترين سنت شيعي است و سرچشمة آن به زمان ائمـه بـاز مـي    ترين و اصيل به عقيدة او قديمي
ت بـاطني  اي يافـت. در تلقـي اميرمعـزي سـن     عقلي كه همزمان با بحران غيبت امام زمان رشـد و گسـترش فزاينـده   

را » عقـل «العاده است. در اين سنت، امامان  غيرعقلي آشكارا داراي خصوصيات باطني و عرفاني و حتي غيبي و خارق
(راهنمـاي الهـي بـه تمـام معنـاي كلمـه)       » امـام «كردنـد و غالبـاً آن را متـرادف     كليد اسرار مكتب خود معرفي مـي 

گيرد كـه نگهبـان و پاسـدار     است و هم شهود قلبي را دربر مي جا، عقل هم شامل خرد و عقالنيتدانستند. در اين مي
رود.  شـمار مـي   همة ابعاد قدسي است. در اين تعبير اوليه، عقل نه فقط ابزار خردورزي كه ابزار امور غيرعقلي نيـز بـه  

طور اجمالي توسط محدثان مكتب ايراني در قـم و ري، از جملـه صـفّار قمـي، شـيخ       به» باطني غيرعقلي«اين سنت 
شـود. در تلقـي معـزي بـا      بابويه آخرين راوي بزرگ اين جريان محسوب مـي  بابويه روايت شده است. ابن كليني يا ابن

حساس و ظريفي قـرار گرفتنـد. اميرمعـزي در توضـيح ايـن شـرايط       غيبت امام دوازدهم اين راويان در شرايط بسيار 
ازپـيش مكتـب الهيـات ديـالكتيكي و عقالنـي       گويد كه غيبت آخرين امام، همزمان با ظهور و رواج بـيش  بحراني مي

(كالم) روي داد. متفكران اماميه از حضور يك رهبر الهي و معنوي محروم شده بودند. محيطي كه آنها در آن زنـدگي  
حـال، در ايـن عصـر، خـردورزي عميقـاً در       ثبات بود. درعين كردند، از نظر اجتماعي متخاصم و از نظر سياسي بي يم

هاي رقباي اهل سنت خود مسلح شـوند   دواند و متفكران اماميه ناگزير بودند به ابزارها و روش ميان نخبگان ريشه مي
سـو و تفـاوت    و در ضمن بين حفظ و نجات مكتـب خـود از يـك   تا بتوانند در مباحثات عقيدتي با آنها مقابله نمايند 

ترتيـب، بعـد بـاطني در برابـر      اين هاي غالب از سوي ديگر نوعي سازش برقرار كنند. به فاحش عقايد خود با ايدئولوژي
ت هاي شيخ مفيد و پيروانش در مكتب عراقـي بغـداد، سـن    رشد روزافزون الهيات و فقه به حاشيه رانده شد و با تالش

بـدل گرديـد.    - تـا بـه امـروز     - به بينش غالب و مورد احترام اكثريت در ميان پيـروان اماميـه   » الهيات فقهي عقلي«
تـرين و وفـادارترين منبـع در سـنت اوليـة       توان خالص روي بر اساس برداشت امير معزي كتاب صفّار قمي را مي ازاين

مجلـه  ، »بصائر الـدرجات صفار قمي و كتاب «)، 1390 ندانست (نك: محمدعلي اميرمعزي (زمستا» باطني غيرعقلي«

)، 1394هاي وي در اين اثر آمده اسـت: محمـدعلي اميرمعـزي (    ). همچنين ديدگاه90- 83، صص4، شپژوهي امامت
  ديني، تهران: نامك. ، ترجمة نورالدين اهللاها و باورهاي عرفاني) تشيع (ريشه

 بصـائر هاي عميق اميرمعزي كوشيد تا آن را گامي به جلـو ببـرد.    اين ميان نيومن ضمن بهره بردن از اين بينشدر 

گيـري تشـيع دوازده    هاي حديثي و كالمي است كه مبناي تحليل نيومن در دورة شكل صفار يكي از مجموعه الدرجات
 با بافت تاريخي آن نكتة مهمـي اسـت كـه پـژوهش نيـومن را      بصائر الدرجاتامامي قرار گرفته است. بازشناسي نسبت 

هـاي مطبـوع بـه شـرايط      مثابة پاسخ گفتمـان  هاي حديثي را به نمايد. به تعبير ديگر او اين دست از مجموعه متمايز مي
بيند. بر اساس همين مفروضة بنيادي اسـت   بحراني زمانه و همچون راهبردي جهت فراگذشتن از آن شرايط بحراني مي

←  
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هاي گفتمان شـيعي،   گشاي اين دو پژوهش در بازشناسي شاخصه هاي گره با وجود بصيرت
خـوبي از پـس ايضـاح آن     شود. آنچه اين دو محقـق بـه   نقطه ضعف مهمي در آنها مشاهده مي

شناسانه و روشي و همچنين چارچوب مفهـومي   شناسانه، معرفت اند مفروضات هستي برنيامده
انـد. بايـد توجـه داشـت كـه هـيچ        حليل گفتمان شـيعي پرداختـه  است كه با تكيه بر آن به ت

هاي نظري نيست. تفاوت نويسندگان تنهـا در   پژوهشي عاري از چنين مفروضات و چارچوب
هـاي   رغـم تحليـل   اند يا خير. نيومن و امير معزي علـي  اين است كه آيا از اين مفروضات آگاه

شناسانه، معرفتـي و روشـي    مفروضات هستينمايند، تصريح چنداني به  ارزشمندي كه ارائه مي
توانسـت زمينـة بهتـري بـراي درك و      خود ندارند. تصريح آنان به چارچوب نظري خود مي

هايشان فراهم نمايد. با عنايت به اين امر است كه ايـن مقالـه تـالش     ها و ايده پذيرش استدالل
ر در فهم هرچه بهتر دارد نشان دهد طرح راهبردها و چارچوب پژوهش ضرورتي انكارناپذي

ميراث شيعي دارد. راهبرد پژوهش حاضر در بازانديشي ميراث حديثي شيعه تحليـل گفتمـان   
  صفار قمي با تكيه به نظرية گفتمان الكلو و موف است.  بصائر الدرجات

  تعريف مفاهيم و چارچوب نظري

اي در قالـب   نه، گفتمان كليتي است كه در آن هـر نشـا  1بر اساس نظرية گفتمان الكلو و موف
ها تثبيت شده است. اين عمل از طريق طرد تمامي  اش با ساير نشانه واسطة رابطه يك بعد و به

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

شهر شـيعي   بيند. تهديد مداوم اين دولت م و پاسخي بدان ميرا محصول شرايط متزلزل سياسي و مذهبي ق بصائركه او 
هاي شـيعه همچـون زيديـه و     هاي معنوي كه از سوي ساير گروه از سوي بغداد و ديگر مراكز سياسي و منطقه و چالش

شد، مصاديق اين شرايط بحراني بود. ناظر بر اين شرايط حساس بود كـه صـفار كوشـيد از طريـق      اسماعيليه مطرح مي
شان نوعي دلگرمي بدهد. بـه   هاي زندگي انگيزترين لحظه انگيز ائمه به شيعيان قم در غم ها و علم شگفت كيد بر تواناييتأ

هاي امام از روايات راويان قمي كرده، حكايتگر نـوعي   اي كه صفار در مسئلة علم و توانايي عقيدة نيومن استفادة گسترده
، ترجمـة مهـدي   گيري تشيع دوازده امـامي  دوره شكل)، 1386و جي نيومن (عالقة بومي به اين مسئله است (نك: اندر

). يكي ديگر از كارهاي انجام شده حول صفار قمي 253- 219، صص1شناسي، چ ابوطالبي و ديگران، قم: انتشارات شيعه
تكيـه بـر روايـات    بررسي منابع علم امام بـا  «اي است از محمدرضا مالنوري شمسي با نام  ، مقالهبصائر الدرجاتو كتاب 

ديني نگاشته شده است. هدف مؤلف از تحليل محتـواي   اين پژوهش با رويكردي كالمي و درون». بصائر الدرجاتكتاب 
 ي شمسـي رنو تأكيد بر الهي بودن علم امام و غيرمتعارف و الهامي بودن دريافت آن از جانب خداوند است. مال بصائركتاب 

اي  هاي اخذ علم توسط امام از جانب خدا پرداخته است. نكته بندي روايات صفار در خصوص روش در اين زمينه به دسته
، مشخص نبودن چـارچوب نظـري   بصائركه در مورد اين پژوهش شايستة توجه است عدم توجه مؤلف به بافتار تاريخي 

  لم امام است.العاده بودن ع مقاله و رويكردي كالمي آن در اثبات خارق

1  Laclau and Mouffe. 
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شود؛ يعني كلية ديگـر روابطـي كـه     توانست داشته باشد انجام مي ساير معناهايي كه نشانه مي
تقليـل  ترتيـب گفتمـان عبـارت اسـت از      ايـن  ها با يكديگر داشته باشند. به ممكن است نشانه

ها از جايگاهشان نسبت به يكـديگر   هاي ممكن و تالشي براي ممانعت از لغزش نشانه حالت
يابد؟ بر اساس  و در نتيجه خلق يك نظام واحد معنايي. اما گفتمان چگونه بدين مهم دست مي

ارزي آن را بـه يـك نظـام     ها از طريق بستن عنصـرها در زنجيـره هـم    نظرية گفتمان، گفتمان
كاهند. اما مشكل آن است كه موفقيت در اين  ترتيب از ابهام مي اين كنند و به ديل ميمعنايي تب
كنـد   گاه كامل نيست. زيرا معناهاي ممكني كه گفتمان به ميـدان گفتمـان طـرد مـي     كار هيچ

مانند؛ يعني  كند. درنتيجه تمامي ابعاد بالقوه چندمعنايي مي همواره ثابت بودن معنا را تهديد مي
مواره بالقوه عنصر هستند. ازآنجاكه همواره امكان چندمعنايي بـودن وجـود دارد، هـر    ابعاد ه

بندي و نوآوري است. درنتيجه هر بياني تقليلـي   بيان شفاهي و كتبي نيز تا حدودي يك مفصل
هـا را بـه شـكلي     طور كه اشاره شد گفتمان نشـانه  هاي ممكن معنا. زيرا همان است از حالت

هـا   دهي نشـانه  هاي ديگر سازمان ترتيب شكل اين دهد و به ديگر قرار ميخاص در رابطه با يك
ترتيب گفتمان يك بست موقت است؛ يعنـي معنـا را بـه شـيوة خاصـي       اين كند. به را طرد مي
كند كه آن معنا براي هميشه بـه يـك شـكل ثابـت بـاقي بمانـد        كند، اما مقرر نمي تثبيت مي

سر شكل اين ساختارها، آنچه بايد بر آن غلبه كننـد   بنابراين هميشه مجالي براي كشمكش بر
البته پـذيرش نظريـة گفتمـان     1ها وجود دارد. تك نشانه و چگونگي نسبت دادن معنا به تك

مثابة راهبـرد تحليـل گفتمـان حـديثي شـيعه منـوط بـه تعهـد بـه نظـامي از مفروضـات             به
نواني است كه به اين نظام از گرايي اجتماعي ع شناسانه است. برساخت شناسانه و معرفت هستي

  شود. شناسانه داده مي مفروضات معرفتي و هستي

- بصـائر فرضية نگارندگان در همراهي با اين مفروضات و چارچوب نظري آن است كـه  

گـاه علـم    وران نظم گفتماني تشيع حول محور گـره  هاي انديشه پاسخي به كشمكش الدرجات
انطباقي با گفتمان مفوضه  بندي عناصر گفتماني تشيع در هم امام بود. پاسخي كه از طريق مفصل

و همچنين طرد عناصر گفتمان مقصره به ميدان گفتمان تحقق پيدا كرد. بـر مبنـاي ايـن خـط     
و بازشناسـي   بصـائر الـدرجات  قاله به تحليل نظم گفتماني حاكم بـر  استداللي، نيمة نخست م

انـد، اختصـاص يافتـه اسـت.      هاي اين نظم گفتماني حول آن شكل گرفته گاهي كه گفتمان گره
________________________________________________________________  
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 بصائر الـدرجات سپس در نيمة دوم مقاله است كه با تكيه بر نظرية گفتمان به تحليل گفتمان 
  يازيم. مي هاي گفتماني آن دست و بازشناسي شاخصه

  بصائر الدرجات صفار قمي و

ق معاصر امـام  290(لَنگ)، متوفي به سال » اعرج«فروخ صفّار قمي  بن حسن محمدبن شيخ ابوجعفر
ق.) 260العسـكري (وفـات    علي بن ق.) و امام يازدهم حسن254الهادي (وفات  نقي محمد بن دهم علي

رفت و مسائل  به شمار مي - عليه السالم- دهمبود. بنا بر قول شيخ طوسي، صفّار از صحابة امام ياز
و برخـي مـؤلفين    - خود را به او عرضه كرده بود. بر اساس فهرستي كه نجاشي ارائه كرده است 

گونـه   مجموعة حديث را گرد آورده بود و همان 37صفّار قمي  -  اند متأخر نيز آن را نقل كرده
ـتند.    بصـائر  اميـر معـزي در معرفـي كتـاب      1كه از عناوين آنها پيداست غالباً آثـاري فقهـي هس

مند احاديث مربوط به امام شناسي اثني عشري و مباني  ترين مجموعه نظام آن را قديمي الدرجات
كتاب بصـائر  كند. عنوان كامل اين اثر چنين است:  معرفي ميمابعدالطبيعه و عرفان قديمي اماميه 

(كتـاب درك درجـات    الدرجات في علوم آل محمد (صلي اهللا عليه وآله) و مـا خصـهم اهللا بـه   
علوم آل محمد (صلي اهللا عليه وآله) و آنچه خداوند به ايشان اختصاص داد). اما اين اثر بيشتر بـا  

هور است. كتاب مشتمل بر ده بخش اصلي و هـر بخـش   مش بصائر الدرجاتعنوان خالصه شدة 
ارائة احـاديثي   الدرجات بصائرمشتمل ده تا بيست و چهار باب است. محورهاي عمدة بحث در 

پيرامون علم امام، وجوب اطاعت از پيامبر و ائمه، حجت بودن ائمه بر روي زمين، به ميـراث  
 ...هاي دانـش و   ئمه، تلقي ائمه به مثابة سرچشمهبردن علم پيامبر توسط ائمه، تفويض علم پيامبر به ا

  است. 1به شرح جدول  بصائراست. پراكنش موضوعي روايات 

  بصائرپراكنش موضوعي روايات  .1جدول 

  درصد تعداد روايات موضوع

  درصد66 روايت1274  بصائرگاه گفتمانيعلم امام به مثابه گره

  درصد 26/0 روايت5 مسئله غيبت

  درصد 6 روايت117 احكام از احاديثاستنباط

________________________________________________________________  
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  درصد 19 روايت371 مسئله واليت ائمه و نياز به حجت

  درصد 74/8 تيروا144 مواردريسا

 

حديث بـود. ايـن در حـالي اسـت كـه       1911دربردارندة  بصائرنسخة مورد استفادة ما از 
حديث بوده اسـت. در ايـن ميـان صـفار      1881نسخة مرجع و مورد استناد نيومن دربردارندة 

درصد از كل روايات كتابش است  71روايت از مجموعة احاديث خود را كه برابر با  1361
هـا اسـتناد جسـته بـر      خود بدان راوي گرفته است. راوياني كه صفار قمي در تأليف اثر 15از 

  است. 2هايي كه از هر راوي مورد استفاده قرار گرفته به شرح جدول  اساس تعداد روايت

  بصائرراويان و تعداد روايات از آنها در   .2جدول 

تعداد روايات از منظر 
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  گاه در نظم گفتماني شيعه مثابة گره علم امام به

گـاه گفتمـاني ايـن     گفتماني و در نسبت با گـره در تلقي نگارندگان، صفار قمي در درون يك نظم 
ـتناد بـه       نظم بود كه به جمع آوري و تدوين مجموعة حديثي خود پرداخت. اگـر بخـواهيم بـا اس

توان ايـن   شناسي تطورات تاريخي هرمنوتيك شيعي پيروي كنيم، مي بندي تاد الوسن از گونه طبقه
شناسي كرد. اين گونـة هرمنوتيـك بـه    محور باز نظم گفتماني را تحت عنوان هرمنويتك واليت

تعبير الوسن يا نظم گفتمان به تعبير نگارندگان مقاله، دورة تاريخي وفات پيامبر تا غيبـت كبـري   
گونه از هرمنوتيك شيعي انتقال ميراث وحي پيامبر به امامان شيعه  شود. مشخصة اين را شامل مي

اطق و مفسران راستين وحي تبديل نمـود. ايـن   و تحديث آنان با فرشتگان بود كه ائمه را به قرآن ن
هاي شرايط تاريخي سه قرن نخسـت   ها و بحران گونة هرمنوتيكي در تلقي الوسن بازتابي از تنش

بنـدي شـد. شـرايط     هاي حديثي خـود صـورت   اسالمي بود كه توسط محدثان شيعه در مجموعه
در ادامه به تشريح ايـن نظـم    1شود.تاريخي كه سبب شد نقش امام به مثابة راهنماي رباني پذيرفته 

  پردازيم. گفتماني با تكيه بر نظرية گفتمان الكلو و موفه مي

هـا درون يـك ميـدان     اي از گفتمـان  در اين مقاله منظور از نظم گفتماني تركيبِ پيچيـده 
هـاي مختلفـي    ترتيب نظم گفتماني مفهومي دال بر وجـود گفتمـان   اين اجتماعي واحد است. به

دهند و براي پر كـردن ايـن قلمـرو از معـاني      تاحدودي قلمرو واحدي را پوشش مياست كه 
گـاه گفتمـاني را محـور ايـن قلمـرو       شايد بتوان گره 2كنند. موردنظرشان با يكديگر رقابت مي

________________________________________________________________  

پژوهشـنامه  ، »خاورشناسان و تطورات هرمنوتيك تفسيري شيعه؛ تحليل انتقادي آراي تاد الوسن«)، 1394علي راد (  1
خاورشناسـان و هرمنوتيـك امامـان در    «)، 1395؛ علـي راد (آذر و دي  675- 673، صـص  4، ش2، دورهتفسير قـرآن 

) 1395؛ تـاد الوسـن (  28- 5، صـص 27، س 161، شآئينه پـژوهش ، »تفسير قرآن، نمونه موردي ديدگاه رابرت گليو

 هرمنوتيـك «)، 1395، ترجمة محمد حقاني فضل؛ و رابـرت گليـو (  »هرمنوتيك تفسير پيشامدرن اسالمي و شيعي«

)، 1395، ترجمة مريم واليتي در محمدعلي طباطبايي (»شيعه به امامان منسوب تفسيري فنون شيعي: برخي متقدم
قرآن شناسي اماميـه در  )، 1395، قم: انتشارات دارالحديث؛ محمدعلي طباطبايي (هاي غربي تفسير اماميه در پژوهش

موارد بحث از نسبت علم و عصمت امام و تفسير قرآن مطرح اسـت از   ، قم: دارالحديث. در همه اينهاي غربي پژوهش
  رو با پژوهش حاضر مرتبط هستند. اين

  .230يورگنسن و فيليپس، همان، ص  2
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هـايي   گـاه  زيرا هر گفتمان از طريق تثبيت نسبي معنا حول گره ؛واحد در نظم گفتماني دانست
هـا   هاي ممتازي است كـه سـاير نشـانه    گاه نشانه ينجا منظور از گرهگيرد. در ا خاص شكل مي

هـا   گاه اسـت كـه نشـانه    شوند. در اين فرآيند پديد آمدن گفتمان حول گره حول آن منظم مي
گاه است  شان با گره هاي يك گفتمان از طريق رابطه كنند. درواقع نشانه معناي خود را اخذ مي

هـاي شـيعي    بر اساس اين تصوير از نظم گفتماني، گفتمان 1د.آورن دست مي كه معاني خود را به
گاه و ايجـاد بسـتي    ها حول يك گره بندي نشانه در درون يك نظم گفتماني و از طريق مفصل

در تلقـي نگارنـدگان    يابنـد.  ها است كه از يكديگر تمـايز مـي   متفاوت از بست ساير گفتمان
اند، به نظمـي گفتمـاني    وم هجري تجربه كردههاي دوم و س هايي كه شيعيان در طي قرن بحران

گاه گفتماني آن بود. ترسيم اين نظم گفتماني و چگونگي تبديل  انجاميد كه مسئلة علم امام گره
  كنيم. هاي اين نظم را در ادامه دنبال مي گاه گفتمان مثابة گره به» علم امام«

سـرآغاز دولـت عباسـي     از نگاه بسياري از شيعيان شرايط حاكم در اواخر عصر امـوي و 
مناسب قيام و تشكيل حكومت مطلوب شيعي بود. در اين هنگام امام صادق رهبري شيعيان را 

هاي سياسي دوري جسـت، بلكـه پيـروان خـود را از      تنها از درگيري بر عهده داشت. ايشان نه
ز داشت. اين امـر موجبـات پيوسـتن بسـياري ا     هاي جاري بر حذر مي هرگونه همراهي با قيام

در اين شـرايط بسـياري    2نفس زكيه و... را فراهم آورد. بن علي، محمد بن هاي زيد شيعيان به قيام
از شيعيان به توصية امام صادق گردن نهاده و پذيرفتند كه نقش امام الزاماً بـه معنـاي تصـدي    

هاي سياسي يا تالش براي استقرار حكومت عادل نيست. در تلقـي ايـن دسـت از شـيعيان      مقام
لزامات حاكم بر نقش امام و علت اساسـي احتيـاج بـه او، تشـخيص حـق از باطـل و حفـظ        ا

عنـوان مرجـع اعلـي و مفسـر      گذاران بود. اين تصور از امام او را به شريعت از دخالت بدعت
تر احتياج جامعه به امام براي  كرد. به بياني ساده شريعت و دين و حافظ اصالت دين معرفي مي

شكالت مذهبي خود را بـه امـام ارائـه دهنـد و ايشـان بـر اسـاس تفسـير         آن بود كه مردم م
ها و رفع اختالفـات بپردازنـد.    صحيحي كه از شريعت و قرآن داشت به پاسخ دادن به پرسش

هم در شرايطي كـه   هاي سياسي زمانه، آن اين خودداري امام صادق از درگير شدن در درگيري
________________________________________________________________  

  .57همان، ص  1

اللهي، تهران: دفتر نشر فرهنـگ   ، ترجمة سيدمحمدتقي آيتتشيع در مسير تاريخ)، 1378سيدحسين محمدجعفري (  2
  .321- 309، صص9فارسي، چ
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ديدند، تحولي بزرگ در منصب امامت ايجاد كرد.  مي بسياري از شيعيان اوضاع را مساعد قيام
بر اين اساس امام صرفاً رهبر مبارزه نبود بلكه رئيس و رهبر مـذهب بـود. بـدين ترتيـب در     

اي كه تأكيدي كه بر مقـام سياسـي    گونه ذهنيت جامعة شيعه تحولي بنيادي پديدار گرديد، به
روي در كنار نص پيامبر بر امامـت   ازاين 1فت.شد به مقام مذهبي و علمي امام انتقال يا امام مي

اي شد كه شيعيان امامي بدان وسيله امامان خود را بازشناخته،  ائمه، دانش ايشان ديگر شاخصه
كردنـد.   هاي گفتماني با رقباي اهل سنت و شيعي بر هويت متمايز خود تأكيد مي در كشمكش

علم و دانش است كه «فرمايد:  يدي خود ميقبه در پاسخ به مخالفان معتزلي و ز براي نمونه ابن
».شناسـاند  حجت را از غير حجت و امام را از پيرو امام و تابع را از مطبوع باز مـي 

در ايـن   2
شرايط تاريخي بود كه تصور جديد از مقام امامت شكل گرفت و مسئلة دانش ائمـه اهميـت   

گـاهي شـد كـه     ان تبديل به گرهاي كه منابع و حدود و ثغور علم ايش گونه دوچنداني يافت، به
  هايي چند بر محور آن شكل گرفتند. گفتمان

گـاه   هاي جديد خود حول گره هايي كه با طرح نظريات و ايده مفوضه يكي از اين گفتمان
علم ائمه نقش فعالي در نظم گفتماني شيعه ايفا كرد. ايـن گفتمـان امامـان را موجـوداتي فـوق      

نمود علت اساسي احتياج جامعه به امام اين است كـه آنـان    يكرد و تأكيد م طبيعي وانمود مي
لحظه زمين بدون امام بماند درهم فرو خواهـد   محور و قطب عالم آفرينش هستند و اگر يك

ريخت.كاربران اين گفتمان ائمه را داراي علم نامحدود ازجمله علم بر غيب و قدرت تصـرف  
هرچند ائمه خدا نبودنـد ولـي    3فتمان غالت،ديدند. در تلقي آنان و برخالف گ در كائنات مي

5و4خداوند كار جهان از خلق و رزق و اختيار تشريع احكام را به آنان تفويض نموده بود.
 

________________________________________________________________  

  .39- 38، صص1، ترجمة هاشم ايزدپناه، تهران: كوير، چمكتب در فرآيند تكامل)، 1386سيدحسين مدرسي طباطبايي (  1

، ترجمـة هـادي قابـل،    رد بر كتاب االشهاد متعلق به ابوزيد علـوي )، 1393قبه رازي ( بن عبدالرحمان محمدبن ابوجعفر  2
  .65، ص1تهران: كوير، چ

مشخصة تمايز بخش مفوضه از ساير غالت را اعتراف آنان بـه حـادث و مخلـوق بـودن      االعتقادتصحيح شيخ مفيد در   3
ويژه از جهت تفـويض و   فرد بودن ائمه به كند و ادعاي اصلي آنان را تأكيد بر مخلوق خاص و منحصربه ائمه معرفي مي

تـا)،   نعمان شيخ مفيـد (بـي   محمدبن نشمارد (در اين مورد نك: محمدب واگذاري خلق عالم و جميع افعال به آنها برمي
  ).134التاريخ العربي، ص مؤسسة، بيروت: المجلد الخامس: االعتقاد و المزار، المصنفات الشيخ المفيد

- 146، صـص 1، به كوشش حميدرضا شيخي، قم: ارمغان طوبي، چرسائل شيخ صدوق)، 1393بابويه ( بن  علي محمدبن  4

، تهـران:  2اكبـر غفـاري و حميدرضـا مسـفيد، ج     ، ترجمة عليعيون اخبار الرضا )،1384بابويه ( بن علي ؛ محمدبن147
  .489، ص2دارالكتب االسالميه، چ

وضـوح بيـان شـده اسـت. بـر ايـن        و امام صادق نقل شده اين مشخصة آنها به اعین بن زرارةدر روايتي كه از گفتگوي   5
←  
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توان به موارد زير اشاره كرد: پيامبر و ائمه اولين  هاي گفتمان شيعي مفوضه مي از شاخصه
اي متفاوت بـا سـاير بشـر آفريـده      مادهمخلوقاتي هستند كه مستقيماً به دست قدرت حق و از 

خداوند قدرت و مسئوليت امور عالم را به ايشان واگذار نموده پس هرچه در جهان  1اند. شده
اتفاق افتد از آنان است. ائمه كارهـايي همچـون خلـق، رزق، ميرانـدن و نظـاير آن را انجـام       

3اند. چيز ازجمله غيب آگاه امامان بر همه 2دهند. مي
آينـد و ائمـه    ر آنـان فـرود مـي   مالئكه ب 

 5داننـد.  هـا و صـناعات را مـي    ائمه تمامي زبان 4رسانند. وسيلة آنها به ظهور مي معجزاتي را به
فهمند. آنان ماننـد پيـامبر وحـي     ها بلكه زبان حيوانات را نيز مي زبان همة انسان تنها ايشان نه

6جا حضور دارد. ر همهكردند. ايشان داراي علم نامحدودند و روحشان د دريافت مي
  

در اين ميان آنچه به تقويت موضع آنان كمـك كـرد پاسـخي بـود كـه از سـوي بخـش        
اي از جامعة شيعه در قبال مسئلة امامت امام جواد و هادي در سنين خردسالي پذيرفته  گسترده
ن گفتند كه معني امامت ايشان اين است كه امامت حق آنا اي در مقابل اين شرايط مي شد. عده

كه به سن بلوغ رسيده و شرايط علمي الزم را بـه دسـت آورنـد آنگـاه امـام       است و هنگامي
خواهند بود. در تلقي اين گروه، امامان صالحيت علمي خود را از طريق نگريستن به كتب آبا 

آورند. روش كار آنان در مورد مسـائل مسـتحدث در هـر عصـر و      دست مي و اجداد خود به
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

گويند خداي عزّوجل محمـد را آفريـد و    مفوضه] مي«[اساس زراره در پاسخ به پرسش امام از چيستي تفويض فرمود: 
». ميراننـد  مـي كننـد و   دهند و زنده مي آفرينند و روزي مي سپس كار را به آن دو تفويض فرمود و آنها هستند كه مي

  ).489، ص2)، همان، ج1384بابويه ( ؛ ابن147- 146)، همان، صص1393بابويه ( (نك: ابن

عربـي در بـاب    بررسي تناسب ميـان آراي مفوضـه و پيـروان شـيعي ابـن     «)، 1393محمد چلونگر و مجيد صادقاني (  1
  .88،ص 36، شفصلنامه علمي و پژوهشي انديشة نوين ديني، »خلقت

نخستين مناسبات فكري تشيع: مفهوم غلـوم در  )، 1391؛ سيدمحمدهادي گرامي (134تا)، همان، ص يشيخ مفيد (ب  2

  .190- 185، تهران: دانشگاه امام صادق، صصهاي متقدم امامي انديشه جريان

، به اهتمام مهدي محقق، تهـران:  اوائل المقاالت في مذاهب و المختارات)، 1372نعمان شيخ مفيد ( محمدبن محمدبن  3
  .21، ص1موسسة مطالعات اسالمي، چ

يزعمون أن اهللا عزوجـل و كـل    ةالغالیالصنف الخامس عشر من أصناف «فرمايد:  ابوالحسن اشعري در اين خصوص مي  4
األمور وفوضها إلي محمد صلي اهللا عليه وسلم وأنه أقدره علي خلق الدنيا فخلقها ودبرها وأن اهللا سبحانه لم يخلق مـن  

وتظهـر   ةالمالئکـ ينسـخون الشـرائع ويهـبط علـيهم      ةاألئمل ذلك كثير منهم في علي، ويزعمون أن ذلك شيئاً، ويقو
بـه أن عليـاً رضـوان اهللا     ةسحابعليهم األعالم والمعجزات ويوحي إليهم.ومنهم من يسلم علي السحاب ويقول إذا مرت 

 - ، صـيدا 1، جالميين و اخـتالف المصـلين  مقاالت االسـ )، 1433االشعري ( اسماعيل بن علي (نك: ابوالحسن». عليه فيها
  ).33، صةالعصری ةمکتببيروت: 

  .21)، همان، ص1372شيخ مفيد (  5

  .71- 62مدرسي طباطبايي، همان، صص  6
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ر اساس كليات و قواعد موجود در كتب مذكور به استنباط فروع از اصول زمان اين است كه ب
يابند. البته اين روش استخراج احكام، به جهت اشكالي كه از سوي اكثريت جامعـة   دست مي

كردند، مذموم بود. آنچـه امـام را از چنـين     شيعه به در معرض خطا بودن فكر آدمي وارد مي
يشان بود. اين گروه از شيعيان به جهـت آنكـه ائمـه را    كرد اصل معصوميت ا خطايي مبرا مي

دانسـتند، امكـان    كردند و همچنين باب وحـي را مسـدود مـي    موجودات فوق بشري تلقي نمي
تصور دريافت فيض علمي ائمه را منتفـي در نظـر گرفتنـد. امـا گـروه ديگـري از شـيعيان راه        

دادند جاذبة بيشـتري در ميـان    امام ميمتفاوتي را پيمودند و پاسخي كه آنان به پايين بودن سن 
گفتنـد خداونـد    آنان مي 1تري از شيعيان قرار گرفت. شيعيان يافت و مورد قبول بخش گسترده

خواهد بدهد و او را امام سـازد حتـي اگـر آن شـخص      تواند علم شريعت را به هركس مي مي
رآن كريم در كودكي زكريا به نص ق بن كه عيسي مسيح و يحيي كودكي خردسال باشد، همچنان

جا افتادن و پذيرش بسياري از عقايـد و   پيامبر بودند. مقبوليت عام اين پاسخ به شكل مؤثري به
بدين ترتيب مفوضـه   2هاي غالت و مفوضه دربارة طبيعت فوق بشري ائمه كمك كرد. تحليل

ان خـود را  جاي مانده از فكر شيعي گفتم بندي نويني از باورهاي موجود در ميراث به با مفصل
  بندي نمود و حضور فعالي از خود در نظم گفتماني شيعه بروز داد. صورت

مفوضه تنها جريان فعال در نظم گفتماني شـيعه نبـود؛ بلكـه درسـت در همـان زمـان كـه        
اندك برخي از شيعيان را به خـود   هاي غاليانه به جامعة شيعة امامي رخنه كرد و اندك گرايش

هاي ائمـه   گاه علم و توانايي عيان و اصحاب ائمه موضع خود حول گرهبسياري از شي 3جلب نمود،
________________________________________________________________  

نظر در بين روافض در مـورد اينكـه امـام در كـودكي بـه امامـت        به وجود اين اختالف مقاالت االسالمييناشعري در   1
جعفـر   بن موسي بن علي بن محمد ةبإمامواختلفت الروافض القائلون «رسد يا بايد به سن بلوغ برسد اشاره كرده است:  مي

ال بعضـهم: بـل تـوفي ولـه أربـع      وقـ  - لتقارب سنه ضرباً من االختالف آخر وذلك أن أباه توفي وهو ابن ثماني سنين 
علي مقالتين:فزعم بعضهم أنه كان في تلـك الحـال إمامـاً واجـب      ةالطاعهل كان في تلك الحال إماماً واجب  - سنين 

من األحكام وجميع أمور الدنيا يجب االئتمام واالقتداء به كمـا وجـب االئتمـام واالقتـداء      ةاألیمعالماً بما يعلمه  ةالطاع
ن قبله. وزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماماً علي معني أن األمر كان فيه ولـه دون النـاس وعلـي    م ةاألیمبسائر 

أنه ال يصلح لذلك الموضع في ذلك الوقت أحد غيره وأما أن يكون اجتمع فيه في تلك الحال ما اجتمع في غيره مـن  
لهـم وينفـذ    ةالصـال ؤمهم ولكـن الـذي يتـولي    المتقدمين فال، وزعموا أنه لم يكن يجوز في تلـك الحـال أن يـ    ةاألیم

(اشـعري،  ». أحكامهم في ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصالح إلي أن يبلغ المبلغ الـذي يصـلح هـذا فيـه    
  ).43، ص 1همان، ج

، ترجمـه و تعليقـات محمـدجواد مشـكور، تهـران: انتشـارات علمـي و        فـرق الشـيعه  )، 1391نوبختي ( موسي بن حسن  2
  .81- 78؛ مدرسي طباطبايي، همان، صص79، ص4گي، چفرهن

) 1395، ترجمة محمدتقي اكبري، قم: نشر اديان و مذاهب؛ هاينس هالم (تشيع)، 1389در اين مورد نك: هاينس هالم (  3
←  
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صورت جدي با نسبت دادن هرگونه صفات فوق بشـري بـه آنـان مخـالف      را مشخص كرده، به
1كردند كه آنان فقط دانشمنداني پرهيزگار بودند. نموده و بر اين نكته تأكيد مي

  

وچـرا   چـون  بردار محض و بي كاربران اين گفتمان البته از نظر تبعيت از امام پيرو و فرمان
 جانشين بر حـق پيـامبر   ،برداري آن بود كه از نظر آنان ائمه گونه فرمان بودند. دليل آنان براي اين

وارث مثابة مفسرين بر حق كتاب خدا و  بودند و پيامبر خود مسلمانان را به اطاعت از آنان به
عنوان رهبر اسالم  رغم آنكه مطيع امامان به علم پيامبر فرمان داده بود. اين دسته از شيعيان علي

كردند. مفوضه  بودند با نسبت دادن هرگونه امر غيرطبيعي مانند علم غيب به ائمه مخالفت مي
 2ناميدند. گيري بيكار ننشستند و مدعيان اين ديدگاه را مقصره و غالت نيز در مقابل اين موضع

گونه مقصره بار معنـايي   شد. بدين ازاين به دشمنان امام علي و عثمانيان اطالق مي نامي كه پيش
دانشـمندان   3كردند. شد كه در مورد فضائل ائمه تفريط مي اي يافت و به كساني اطالق مي تازه

شـيخ   قمي از شيعياني بودند كه توسط مخالفان متهم به تقصـير شـدند. چنانكـه بـه گـزارش     
هاي آنها اين است كه مشايخ و علمـاي قـم را بـه     صدوق نشانة مفوضه و غاليان و ديگر شاخه

4كنند. تقصير متهم مي
  

ترين كاربران اين نظم گفتماني بودند كه نقش فعالي در كشمكش گفتماني با  ها از مهم قمي
د كردنـد. بـر   مفوضه در قرن سوم ايفا نمودند و با هرگونه وصف فوق بشري به ائمه برخـور 

اساس تلقي آنان هر كس پيامبر يا ائمه را از سهو و اشتباه در جزئيـات كارهـاي شخصـي كـه     
آنان كساني را كـه بـه ائمـه علـم      6و5ارتباطي با ابالغ پيام الهي ندارد، مصون بداند غالي است.

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .190 - 185ن، صص ، ترجمة احسان موسوي خلخالي، تهران: نشر حكمت؛ گرامي، هماغنوسيان در اسالم

تـدارأ  «وضوح برداشت كرد:  يعفور به ابي توان از مناظرة ابن پذيرش نظرية علماي ابرار از سوي برخي از ياران ائمه را مي  1
ابن أبي يعفور و معلي بن خنيس، فقال ابن أبي يعفور: االوصياء علماء أبرار أتقياء، و قال ابن خنيس: االوصـياء أنبيـاء،   

ه السالم قال: فلما استقر مجلسهما، قال: فبداهما أبو عبد اللّه عليه السالم فقال: يا ابـا  قال: فدخال علي أبي عبد اللّه علي
الرجـال المعـروف بـه رجـال      معرفةاختيار ق)، 1404شيخ طوسي ( الحسن (محمدبن». عبد اللّه أبرأ ممن قال أنا أنبياء

  ).515، ص1چالبيت،  ، قم: موسسة آل2، مع تعليقات ميرداماد األسترآبادي، جالكشي

، مشـهد: آسـتان قـدس رضـوي، بنيـاد      هـا و برآينـدها   غاليان كاوشـي در جريـان  )، 1378اهللا صفري فروشاني ( نعمت  2
  .229، ص1هاي اسالمي، چ پژوهش

  .87- 73مدرسي طباطبايي، همان، صص  3

  .147)، همان، ص1393( بابويه ابن  4

  .472ترجمة احمد آرام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص، هاي كالمي شيخ مفيد انديشه)، 1372درموت ( مارتين مك  5

همانـا غـالت و مفوضـه كـه     «فرمايـد:   در ايـن خصـوص مـي    سهو من اليحضره الفقيـه شيخ صدوق در بخش احكام   6
←  
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رچنـد  گفتند كه ائمه ه گروهي از دانشمندان قم حتي مي 1دانستند. غيب نسبت بدهند كافر مي
اما در نحوة علم به شـريعت بـا ديگـر     ؛اند مفروض االطاعه و بنا به نص رهبر جامعة اسالمي

دانشمندان ديني فرق ندارند، يعني آنان نيز براي كشـف احكـام جزئيـة فرعيـه بـه اجتهـاد و       
بنابراين فرق  2يابند. شوند و از راه عرضة فروع بر اصول به احكام دست مي استدالل متوسل مي

ناچار شريعت مانند هر نظام قانوني محتـاج   ن با ديگر علماي شريعت اين است كه چون بهآنا
به مرجع عالي تشخيص و تفسير است اين گروه از دانشمندانِ مفسرِ قانون به نص پيامبر به اين 

در چنين نظم گفتماني و كشمكش گفتماني مفوضـه   3اند. مهم نصب و براي اين كار معين شده
  و مقصره بود كه صفار به تدوين و نگارش مجموعة حديثي خود پرداخت.

  بصائر الدرجاتتحليل گفتمان 

بصـائر الـدرجات فـي علـوم آل محمـد و مـا       عنوان كامل مجموعة حديثي صفار قمي، كتاب 
تمـان شـيعيِ متبـوعِ او حـول آن     گاهي اسـت كـه گف   ، تا حد زيادي گوياي گرهخصهم اهللا به

بندي شده است. البته تأييد اين ادعا منوط به بررسي پراكنش محتوايي احاديث او يا بـه   مفصل
  تعبير ديگر بازشناسي تعداد احاديثي است كه صفار به هر سرفصل اختصاص داده است. 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

اند اگر جايز باشد كه پيامبر خـدا   خدايشان از رحمت خود دور بدارد سهو و فراموشي رسول خدا را قبول ندارند و قائل
شيخ صـدوق در  ». نماز كه جاي حضور قلب است سهو نمايد پس ممكن است در تبليغ احكام نيز دچار سهو شوددر 

نخستين مرتبه در غلو يا نقطة شروع، نفي فراموشي و سهو از پيامبر اسـت و اگـر   «وليد  ادامه به نقل از استاد خود ابن
هد بود كه همة اخبار را رد كنيم و رد همـة اخبـار مسـتلزم    باره را رد كنيم جايز خوا جايز باشد كه اخبار وارده دراين

  ).  558- 555، صص1)، همان، ج1385بابويه ( (ابن». ابطال دين و شريعت است

، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران، 1، منصور پهلوان، جالدين و تمام النعمه كمال)، 1386بابويه ( علي ابن محمدبن  1
  .209، ص4چ

وردوا  ةجماعـ و قـد وجـدنا   «ها است:  مؤيد رايج بودن چنين ديدگاهي نزد قمي تصحيح االعتقاد گفتار شيخ مفيد در  2
عن مراتبهم و يزعمون أنهم كانوا ال يعرفون كثيرا مـن   ع ةاألئمإلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهراً في الدين و ينزلون 

إلي الـرأي و الظنـون و    ةالشریعحتي ينكت في قلوبهم و رأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم  ةالدینیاألحكام 
شـيخ مفيـد    نعمـان  محمـدبن  (محمـدبن ». فيـه  ةشـبه يدعون مع ذلك أنهم من العلماء و هذا هـو التقصـير الـذي ال    

  ).135، ص2، چ]نا بي[، قم: ةاإلمامیتصحيح اعتقادات ق)، 1414(

فرمايـد:   ورزي اسـت. او مـي   و در پاسخ به مخالفان زيدي مصداق چنين استدالل االشهادقبه در رد بر كتاب  گفتار ابن  3
اي گروه زيديه يك آية مورد اختالف را نشان دهيد كه در قرآن دليلي قاطع بر معناي مراد از آن آيه وجـود داشـته   «

ذر و عدم امكان دليـل بـر آن اسـت كـه قـرآن نيازمنـد متـرجم و        باشد؛ اين امر امكان ندارد و معذور است. و اين تع
  ).39رازي، همان، ص قبه (نك: ابن» اي است كه به مراد خداي متعال آگاه باشد و آن را بيان كند كننده تبيين
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 هـا آن  نتيجة حاصل از بررسي :روايت) 1274( الدرجات بصائرگاه گفتماني  مثابة گره علم امام به

 درصد كل احاديـث ايـن   66روايت از مجموعة حديثي خود را كه برابر با  1274بود كه صفار 
العـاده ايشـان    هـاي خـارق   مجموعه است، به مسئلة ماهيت، منابع و دامنة علم ائمه و توانـايي 

- بصـائر ب شـده در كتـا   ترين مبحث طرح اختصاص داده است. به همين جهت بايد گفت مهم

منابع و دامنة علم امام است كه بيشتر توجه صفار متوجه پرداخت منسجم آن شده  الدرجات
 حول محـور آن  الدرجات بصائرگاهي بوده است كه گفتمان  است. درواقع مسئلة علم امام گره

هـاي   صـفار بـا شاخصـه    بصائربندي شده است. در اين ميان پرسش كليدي آن است كه  مفصل
بندي صفار از عناصر فكر شيعي دال بر اين است كه  انطباقي يافته است. مفصل كدام گفتمان هم

نشيند. پاسخي كـه   هاي عصرش مي او از منظر گفتمان مفوضه به ارائة پاسخ درخور به دشواره
ؤيـد چنـين   كنـد، م  هـاي ايشـان ارائـه مـي     صفار به منشأ دانش ائمه و گسترة علـم و توانـايي  

  هاي گفتمان مفوضه و طرد عناصر گفتمان مقصره است.  با شاخصه بصائر الدرجاتانطباقي  هم

طور كه بيان شد، علت اهميت مسئلة علم امام در مباحث كالمي تشيع امامي را بايد  همان
در كشمكش گفتماني آنها با اهل سنت و رقباي زيدي و معتزلي مذهبشان جست؛ زيرا يكي از 

ويژه در مقابـل   بيت به منظور اثبات واليت و حقانيت اهل هايي كه دانشوران شيعي به لاستدال
هاي  هاي حقيقي دانش دين و راه كردند، دسترسي ايشان به سرچشمه رقباي سني خود عرضه مي

به سعادت رساندن مردم بود. در اين ميان تفاوت مقصره و مفوضه در نوع تأكيدي اسـت كـه   
نمايند. مقصره منابع دانش ايشان را استنباط و اجتهاد در ديـن   دانش ايشان مي بر منابع و گسترة

دانسـتند. در مقابـل    شماردند و گسترة دانش ايشان را صرفاً شامل حرام و حالل الهي مـي  برمي
مفوضه بر منابع وحياني و الهامي علم ائمه تأكيد نموده، گسترة دانش آنان را شامل تمامي امور 

دانستند. از گـزينش و عنـاوين    نده تا ضمائر و حديث نفس مردم و علوم غيبي مياز حوادث آي
شود كه او از منظر گفتمان مفوضه به مسئلة علـم   چنين استنباط مي بصائر الدرجاتهاي  باب

امام پرداخته است. بر همين اساس است كه صفار روايات بسياري را در تأكيد بر منشأ الهي و 
روايت را به بيان آنكـه ائمـه دانـش     143گزينش نموده است. او بالغ بر  ارثي دانش ديني ائمه

1برند اختصاص داده است. خود را از پيامبر به ارث مي
  

________________________________________________________________  

همانا نخستين وصي كـه در روي زمـين بـه وصـايت     «روايت حديث امام باقر به شرح زير است:  143اي از اين  نمونه  1
راسـتي كـه    پسر حضـرت آدم بـود و پيغمبـري از دنيـا نرفـت جـز اينكـه وصـيي داشـت... بـه           الله هبةسيد جناب ر

←  
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 مبني بر بـه ارث بـردن   الدرجات بصائربايد توجه داشت كه حضور اين دست از احاديث در 

 هاي گفتمان مفوضه نيست، زيـرا  شاخصهانطباقي صفار با  ميراث علمي پيامبر از سوي ائمه مؤيد هم
مندي ائمه از ميراث علمـي پيـامبر را يكـي از داليـل      چنانكه بيان شد اكثر شيعيان امامي بهره

شمارند، ولي در مورد چگـونگي كسـب ايـن ميـراث علمـي       امامت و حجت بودن ائمه برمي
بـري آنـان از    ش ارثكه مقصره اجتهاد ائمه در متـون دينـي را رو   نظر دارند. درحالي اختالف

نمودنـد. در   شماردند، مفوضه بر سرچشمة الهي و الهامي دانش آنها تأكيد مي دانش پيامبر برمي
اين ميان صفار با طرد احاديث مقصره به ميدان گفتمان و گزينش احاديث مفوضه در كتابش، 

اين منشأ الهـي  منظور تأكيد بر  سازد. او به بندي خود از عناصر فكري تشيع را محقق مي مفصل
كند كه بر اساس آن اگر ائمه نياز به دانستن چيزي داشته باشند  روايت ارائه مي 67دانش ائمه 

كند. براي نمونه در روايتي كه از امام صادق نقـل   ها الهام مي القدس بدان خداوند از طريق روح
ي برخـورد  كنيم. پس اگر با مشكل حكم خداوند و حكم حضرت داوود حكم مي به«كند:  مي

».كند القدس آن را به ما القا مي كرديم كه نزد ما چيزي نبود روح
1
   

روايت دال بر محدث بودن  40صفار به منظور همين تأكيد بر منشأ الهي دانش ائمه است كه 
انگيز اختصاص داده است. براي نمونـه صـفار    ائمه و آگاهي ايشان از امور به شيوة الهام و شگفت

امام صادق فرمودند: همانا اميرالمؤمنين محدث بودند و «كند:  از ابوبصير نقل مي روايتي بدين شرح
ـير مـي   ». همچنين جناب سلمان نيز محدث بودند پرسـد: عالمـت    در مقابل اين سخن امـام، ابوبص

آيد و در قلبش چنين و چنـان القـا    اي مي فرشته«فرمايد:  محدث بودن چيست؟ امام در پاسخ او مي
».كند مي

آيـا  «شود:  در روايتي ديگر از امام صادق در مورد چگونگي علم ائمه چنين پرسش مي يا 2
امام نيـز  » شود؟ شود يا به گوش مباركش خوانده مي صورت جمله بر قلب مباركش انداخته مي به

».اي كه به مادر موسي شد وحي است مانند وحي«فرمايند:  در پاسخ مي
3

  

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

محمد بود و علم همة اوصيا و علم هركه پيش از او بود را به ارث برده بود... آري اين حجـت   الله هبة ،طالب ابي بن علي
چه چيز مانع اظهار ما نسبت به اين حقـايق اسـت در    باشد، و ما بر هر كس كه منكر حق ما و منكر ميراث ماست مي

بصـائر  )، 1393فـروخ صـفار (   بـن  حسـن  (محمدبن» حالي كه مرگ پيش روي ماست و چه دليلي رساتر از اينهاست؟

  ).261، ص2، قم: پيام مقدس، چ1، ترجمة محمد فربودي، جالدرجات في فضائل آل محمد

  .410، ص2همان، ج  1

  .141، ص2همان، ج  2

  .131، ص2ان، جهم  3
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روايت دال بـر آنكـه    17وند به ائمه علم داده است، روايت در اين باب كه خدا 18تعداد 
روايـت دال   16كنند،  ائمه در شب قدر دانش حوادث آينده و ... را به اذن خداوند دريافت مي

روايت در مورد ارتباط ميان ائمه با مالئكـه و   39شود،  بر اينكه بر علم ائمه دائماً افزوده مي
شود  هام از مرگ امام قبل و آغاز امامت خود باخبر ميروايت دال بر آنكه امام به ال 6 اجنه،

روايت دال بر آنكه امام علي پس از فوت پيامبر ارتباط خود را با ايشان حفظ كـرده و   10و 
هـاي گفتمـان    انطبـاقي بـا شاخصـه    كند، مصاديق چنين هم هاي خود را بر او مطرح مي پرسش

  مفوضه و طرد عناصر گفتماني مقصره است. 

- بصـائر انطبـاقي   دهنـدة هـم   حدود و ثغور دانش ائمه از ديگر مباحثي است كـه بازتـاب  

روايـت را   60 هاي گفتمان مفوضه است. در همين زمينه است كه صفار با شاخصه الدرجات
كـس از آن خبـر    به آگاهي ائمه به حديث نفس مردمان، افكار پنهاني آنان و اعمالي كه هـيچ 

آيـا  «پرسـند:   راي نمونه در روايتي ابوحمزه ثمالي از امام سجاد ميندارد اختصاص داده است. ب
به خدا قسم آنچه انبيا «امام در پاسخ فرمودند: » دانند؟ گذرد را مي ائمه آنچه در قلب مردم مي

خواهي برايت اضافه كنم؟ بـا پاسـخ    فرمايند مي امام در ادامة سخن مي». دانند بدانند آنها نيز مي
».انـد  شود، آنچه را كه به انبيا هم نداده به ما اضافه داده مي«فرمايند:  مام ميمثبت ابوحمزه، ا

1
 

هـاي طبيعـت سـخن     دانند و بـا پديـده   روايت دال بر آنكه ائمه زبان حيوانات را مي 51طرح 
گويند از ديگر مواردي است كه حكايتگر حاكميت گفتمان مفوضه بر ذهن صفار اسـت.   مي

خداوند به ما نطق پرندگان را آموختـه،  «فرمايد:  ي از زبان امام علي ميبراي نمونه او در روايت
عالوه منطق و زبان همة جنبندگان دريا و خشكي  داود آموخت. به بن طور كه به سليمان همان

».را آموخته است
2
   

شـود.   به موارد باال محـدود نمـي   بصائر الدرجاتهاي گفتمان مفوضه در  حضور شاخصه
روايت  88روايت در مورد دانش ائمه به دوستي و دشمني و ايمان مردمان،  49بلكه اختصاص 

در مورد آگاهي ائمه به افعال شيعيان و ساير بندگان خدا در خواب و بيـداري و مقـامي كـه    
روايت در اين زمينه كه ائمه به تمـام اتفاقـات در شـرق و غـرب      15هريك نزد خدا دارند، 

روايت دال بر آگـاهي ائمـه بـه     46ها پوشيده نيست،  خدا از آناند و اعمال بندگان  عالم آگاه
________________________________________________________________  

  .507، ص1همان، ج  1

  .187، ص2همان، ج  2
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روايـت   39روايت در مورد عرض شدن عرش خدا بر ائمـه،   11زمان مرگ خود و شيعيان، 
داننـد و واجـد علـم     در اينكه امام علي و ساير ائمه اسماء الهي و يا اسم اعظم خداونـد را مـي  

روايـت در مـورد    17نبيا و مالئكه به ائمه و روايت در تفويض علوم تمام ا 38كتاب هستند، 
آگاهي ائمه به تمام امور عالم از حال و گذشته و آينده تا بهشـت و دوزخ از ديگـر مصـاديق    

  است.  بصائرهاي گفتمان مفوضه با گفتمان حاكم بر  انطباقي شاخصه هم

كش حـول محـور علـم در كشـا     بصـائر البته بايد توجه داشت كه لزوماً تمـامي روايـات   
تـوان ايـن دسـت از روايـات را نـاظر بـر        بندي نشده است؛ بلكه مي گفتماني با مقصره مفصل
روايت به دانش ائمـه نسـبت    31اختصاص هاي غيرامامي تلقي كرد.  مرزبندي تشيع با گفتمان

هايي  روايت در مورد صحيفه 182به كتب پيامبران پيشين همچون تورات و انجيل، اختصاص 
ها را در اختيار دارنـد و همچنـين در    مه است و بدان وسيله پاسخ تمام پرسشكه در اختيار ائ

روايت در اينكه ائمه علم تفسـير و   21اختيار داشتن سالح رسول خدا و ساير پيامبران پيشين، 
روايت در اينكه ائمه از پيامبران اولـوالعزم   11دانند و راسخان در علم هستند،  تأويل قرآن مي

روايـت   10ايت در اينكه هر علمي بابي دارد و ائمه باب ورود به علوم هستند، رو 5داناترند، 
اند، شيعيان متعلمان و سايرين خاشـاك   روايت در اينكه ائمه عالمان 5در برتري عالم بر عابد، 

هـاي ذكرشـده    روايت در فضيلت 16روايت در وجوب كسب علم بر هر مسلمان،  5هستند، 
بندي علم ائمـه   روايت در تقسيم 3ايت در تمايز ميان محدث و نبي، رو 20براي عالم و متعلم، 

روايت در اينكه ائمه اهل الذكر هستند و مورد سؤال واقع  36به علم به گذشته، حال و آينده، 
داننـد   اند و كسـاني كـه نمـي    دانند ائمه روايت در تفسير اين آيه كه كساني كه مي 9شوند،  مي

عنوان تنها مرجع تشخيص حـق از باطـل در    وايت در تلقي ائمه بهر 42دشمنان ايشان هستند، 
روايـت   8امور ديني و تنها منبع معتبري كه دانش بايد از آن استخراج شود و درنهايت داللت 

هـايي   عنوان تنها كساني كه به نسخة كامل قرآن دسترسي دارند از آن دست روايـت  بر ائمه به
  هل سنت يا غيرامامي را نيز مدنظر دارند.هاي ا هستند كه مرزبندي با گفتمان

ها است كه بيـانگر بازتـاب اصـول گفتمـان      از ديگر سرفصل العادة ائمه: هاي خارق توانايي
روايت را به بيان  48العاده ائمه است. صفار  هاي فوق است، توانايي بصائر الدرجاتمفوضه در 

العـاده   قدرت ائمه در زنده كردن مردگان، مالقات با مردگان، شفاي بيمـاران و امـور خـارق   
اي از اين روايات بر باور مفوضه در واگذاري امور جهـان بـر ائمـه     اختصاص داده است. دسته
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دنيا مانند پوست گردويي «ياتي از امام صادق چنين آمده است: داللت دارد. براي نمونه در روا
تواند از هر جاي دنيا برگيرد.  براي امام متمثل و مجسم است. پس هر آنچه را كه بخواهد مي

داريد و چيزي از دنيا از امـام پنهـان    خواهيد برمي مانند شما كه از سفره غذايتان هرچه را مي
».ماند نمي

وضـوح بيـانگر تفـويض     بـه  بصائر الدرجاتات مشابه ديگر در اين روايت و رواي 1
هـاي گفتمـان مفوضـه     عنـوان يكـي از شاخصـه    امور جهان به ائمه است. باوري كه پيشتر به

هاي گفتمان مفوضه در مبحث قدرت ائمه بـه   با شاخصه بصائرانطباقي گفتمان  برشمرديم. هم
يت ديگر توانايي ائمه و برخـي از شـيعيان   روا 21در  بصائرشود. مؤلف  موارد باال محدود نمي

هـا   روايت را نيز به اينكه پيامبر و ائمه همة زبان 31ايشان در طي االرض را شرح داده است؛ 
عنوان يكـي از باورهـاي كليـدي مفوضـه      دانند اختصاص داده است، قدرتي كه پيشتر به را مي

  برشمرديم.

گـاه و   رچند منابع و گسترة علم ائمه گرهه الدرجات: بصائرهاي گفتماني در  ساير شاخصه
بوده و بيشتر احاديث آن ذيل اين مسئله قابل بررسي است،  بصائر الدرجاتنقطة كانوني بحث 

هـاي جـاري كالميـون شـيعه را      ولي صفار از توجه به ديگر مسائل و محورهايي كـه بحـث  
يگر رقبا بـوده بازنمانـده   بخشي آنان در مقابل د هاي مرزبندي و هويت داده و زمينه تشكيل مي

  دهيم. هاي گفتماني را به تفكيك مورد بررسي قرار مي است. در ادامه هر يك از اين شاخصه

روايت در اين خصـوص كـه قـائم آل     5صفار در اين مبحث تنها  :روايت) 5(مسئلة غيبت 
شماري روايـات مربـوط بـه     كند. اين كم محمد به شيوة آل داوود حكم خواهد كرد، ارائه مي

هاي نخستين غيبت صغري نگاشته و روايـات   را در دهه بصائركه صفار  هم درحالي غيبت، آن
شناخته، نياز  سترس بوده و او اين روايات را ميعصر او در د بسياري نيز از مشايخ و مؤلفان هم

تـوجهي   سازد. تبيـين نيـومن بـراي بـي     به تبيين را در ذهن هر مخاطب كنجكاوي ضروري مي
مانند بسياري ديگر از شيعيان قائل به تداوم جريان  صفار به مسئلة غيبت آن است كه او نيز به

يج زمانه پرداختن بـدين مسـئله را چنـدان    روي در تناسب با تلقي را جانشيني بوده است. ازاين
نژاد و مالنوري شمس ديدگاهي بديل ارائه  در اين ميان غفوري 2ضروري احساس نكرده است.

هاي خود در اين حوزه را در كتـابي بـه نـام     داده و معتقدند كه صفار از آن جهت كه روايت
________________________________________________________________  
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1را ضروري نديـده اسـت.   الدرجات بصائرآوري كرده عرضة اين روايات در كتاب  جمع مالحم
 

 تر است. مؤيـد  نژاد از ديدگاه نيومن معقول در تلقي نگارندگان ديدگاه مالنوري شمسي و غفوري

اين امر احاديثي است كه از صفار قمي در خصوص غيبت در كتب شيخ طوسي و شيخ صـدوق  
را  بصـائر گـاه گفتمـاني    از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مسئلة غيبت گـره  2شده است. نقل

داده است. بلكه مسائل ديگري همچون علم ائمه بود كه عمدة توجه او را به خود  تشكيل نمي
  داشت. مشغول مي

هاي درسـت اخـذ عقايـد     مسئلة روش :روايت) 117(مسئلة استنباط احكام الهي از احاديث 
ديني و استنباط احكام شريعت از ديگر مسائلي بود كـه توجـه صـفار را بـه خـود معطـوف       

را به اين مبحـث   الدرجات بصائردرصد از مجموعة حديثي  6روايت برابر با  117داشت. او 
ديث ائمـه را  حل رفع ابهام از موارد اختالف در احا روايت راه 5اختصاص داده است. صفار در 

هـا و   تمامي حالل پردازد كه ائمه به روايت به شرح اين امر مي 5داند. او در  مراجعه به ايشان مي
دهنـد. او در   هاي الهي دسترسي دارند، ولي تنها در صورت مصلحت به سؤاالت پاسخ مي حرام

دارد و آنـان   پردازد كه سخنان ائمه هفتاد وجه روايت به بيان اين امر مي 15جاي ديگر و در 
روايت مبناي احكام صادره از سوي ائمه را  19گزينند. او در  هر معنايي را كه بخواهند برمي

داند. صفار در ادامة خط اسـتداللي خـود در رد    كتاب خدا، سنت و الهام و نه رأي و قياس مي
ـ      ز از رويكرد استداللي نسبت به مسائل ديني و مراجعه بـه ائمـه در مـوارد اختالفـي و پرهي

سختي و دشواري فهم احاديـث   روايت را به 36نمايد. وي  روايت ارائه مي 32مباحث كالمي 
روايت شيعيان را از تكذيب احاديث ائمـه بـر    5ائمه اختصاص داده است. درنهايت صفار در 

________________________________________________________________  

بصـائر  شـماري احاديـث مهـدويت و غيبـت در      تبيين كم«)، 1394نژاد ( محمدرضا مالنوري شمسي و محمد غفوري  1

  .83- 67، صص36، شفصلنامه مشرق موعود، »الدرجات

ه عنْـه قَـالَ      «كند براي نمونه شيخ صدوق از او چنين نقل مي  2 ي اللـَّ ضـر يـدلنِ الْوب دمنِ أَحنِ بسنُ الْحب دمحثَنَا مدح
دبنْ عنِ نُوحٍ عب نِ أَيوبيعاً عمج اللَّه دبنُ عب دعس و فَّارنِ الصسنُ الْحب دمحثَنَا مدنِ  حب نِ أَبِـي   ِةاْلُمِغیَراللَّهب دعنْ سع

ـ بِلَـا   ٍةَسـنَ بنِ عمارٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع بقي النَّاس بعد عيسي ابنِ مرْيم ع خَمسينَ و مائَتَي  َةُمَعاِویخَلَف عنْ   ٍةُحجَّ
نُ أَبِـي    «كنـد:   يا شيخ طوسي اين روايت را از او نقل مي) 161، ص1)، همان، ج1386بابويه ( ابن»(ٍةَظاِهَر رَنَـا ابـأَخْب و

نِ       جِيد الْقُمي عنْ محمد بنِ الْحسنِ بنِ الْوليد عنْ محمد بنِ الْحسنِ الصفَّارِ عنِ الْعباسِ بنِ بـ ه د اللـَّ بـنْ ع عـ رُوف عـم
ـ    حمدويه بنِ الْبرَ ع فَلَم ه د اللـَّ بـأَبِـي ع عم تامٍ قَالَ: خَرَجلَي آلِ سولَي مالْأَع دبنْ عيلَ عاعمنْ إِسع نْ ثَابِتع ا نَزَلْنَـا  اء

نْ جِبـالِ فَـارِس أَحبنَـا فَنَقَلَـه     ها مطَلِّلًا علَيها فَقَالَ لي تَرَي هذَا الْجبلَ هذَا جبلٌ يدعي رضْوي م الرَّوحاء نَظَرَ إِلَي جبل
و  ٌةَقِصـیرَ  ٌةَواِحـدَ مطْعمٍ و نعم أَمانٌ للْخَائف مرَّتَينِ أَما إِنَّ لصاحبِ هذَا الْأَمرِ فيه غَيبتَينِ  ٍةَشَجَراللَّه إِلَينَا أَما إِنَّ فيه كلَّ 

  ).163، ص1، چةاإلسالمی، قم: دارالمعارف ةالغیبق)، 1411يخ طوسي (ش الحسن (محمدبن». ٌةَطِویَلالْأُخْرَي 
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دسـت   كند. چيـنش روايـاتي ازايـن    حذر داشته و مراجعه به ايشان در اين موارد را توصيه مي
مانند ساير محدثين قم نظر مثبتي به كاربست عقل عرفـي   مؤيد آن است كه او بهتوسط صفار 

روي در تلقي صفار گفتمـان   در اثبات اعتقادات ديني و استنباط احكام ديني نداشته است. ازاين
گراي رايج در ري و بغداد داشته است. البتـه   هاي عقل تري از گفتمان حديثي قم دريافت صحيح

جـاي فهـم متعـارف     او منابع وحياني علم يا به تعبير ديگر الهام ربـاني را بـه   با اين تفاوت كه
مثابة فهم قدسي و الهـام   رسد برداشت صفار از علم به نشاند. به نظر مي شريعت توسط ائمه مي

شده از سوي خدا و مالئكه به ائمه، زمينة تأييد اين تلقي بدبينانة او نسبت به قياس را فـراهم  
 كرده است. مي

 بصائرهاي گفتماني  يكي ديگر از شاخصه :روايت) 371(مسئلة واليت ائمه و نياز به حجت 
درصد از اين مجموعة  19مباني و دامنة واليت ائمه و نياز جامعه به حجت است كه برابر با 

حديثي را به خود اختصاص داده است. حضور وسيع اهل سنت در جهان اسالم و زيستن تحت 
هاي شيعي است. اين  كنندة چنين توجهي از سوي او و ساير گفتمان مذهب توجيه خالفت سني

فرد  كرد و بر هويت منحصربه فتمان شيعي را از رقباي سني خود متمايز ميدست از روايات گ
هـاي ايـن مسـئله     نمود. در راستاي اين توجه اسـت كـه او در سرفصـل    امامان شيعي تأكيد مي

1روايات متعددي را ارائه نموده است.
  

ئمه به بندي حاكمان به عادل و فاجر و تعلق داشتن ا روايت در تقسيم 5بر اين اساس صفار 
نوعي بيان مباني امامت ائمـه اسـت    روايت كه به 52امامان عادل اختصاص داده است. وي در 

روايـت بـه    6به تفويض امور دين به پيامبر و از ايشان به ائمه سخن رانـده اسـت. صـفار در    
روايت  10پردازد. در  بها مي جاي گذاشتن دو چيز گران تأكيد بر سخن رسول خدا پيرامون به

تـرين   جانشين خود سخن به ميان آمده است. صـفار در يـك دسـته از مهـم     گاهي امام بهاز آ
نمايد كه نصب و تعيين ائمه به امامت نـه بـه    روايات تصريح مي 31روايات خود و در قالب 

________________________________________________________________  

هاي گفتمان مفوضه است. براي نمونـه در روايتـي از امـام بـاقر      برخي از روايات او در اين مسئله در تطابق با شاخصه  1
ميثـاق بـراي مـا    كه به صورت ذراتـي بودنـد در روز اخـذ     خداوند ميثاق شيعيان ما را به واليت درحالي«آمده است: 

گرفت. ميثاقي كه اقرار به ربوبيت خداوند و نبوت محمد سرآغاز آن بود. در آن روز خداوند امتش را در سرشـت گـل   
صورت شبح بودند بر پيامبر عرضه كرد و آنها را از همان سرشتي كه آدم را از آن آفريـد خلـق كـرد. و     در حالي كه به

هايشان آفريد و آنهـا را بـر پيـامبرش عرضـه داشـت و پيـامبر و        ال قبل از بدنخداوند ارواح شيعيان ما را دو هزار س
  ).199، ص1(صفار، همان، ج» شناسيم اميرالمؤمنين را بر آنها معرفي كرد. ما نيز آنها را از لحن سخنشان مي
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روايـت را بـه    9خواست شخصي ائمه بلكه بر اساس ارادة خدا و نص رسول او است. صـفار  
روايت  11شوند اختصاص داده است.  ه آنها مورد حسد واقع ميوجوب اطاعت از ائمه و اينك

روايت نيز پـذيرش   26از كتاب او دال بر اين است كه مالئكه قائالن به واليت ائمه هستند. 
روايـت از عرضـه شـدن     18دارد. صفار در  واليت ائمه را از سوي پيامبران اولوالعزم بيان مي

 كننـدة  ائمه را تقسيم الدرجات بصائرروايت  11راند.  ميواليت ائمه به اهل آسمان و زمين سخن 

ـيعيان  كند. صفار به دوزخ و بهشت معرفي مي  منظور متمايز ساختن ائمه از حاكمان اهل سنت و ش

 روايت آورده كه در آن از خلق ائمه و شيعيان از طينتي متفاوت نسبت بـه  23از ساير مسلمانان 

 هايي نادر و شـگفت  نيز روايت الدرجات بصائرت از مجموعة رواي 69رفته است.  دشمنان آنها سخن

روايت از اينكـه زمـين    52العادة امامان است. صفار در  هاي فوق در مورد واليت، علم و توانايي
روايت را به شرح اينكـه   8گاه از حجت خالي نخواهد بود سخن گفته است. او همچنين  هيچ

گاه نابود نخواهد شد اختصاص داده است. وي همچنين در  هيچاهللا  اهللا هستند و وجه ائمه وجه
هاي شناخت خـدا و اينكـه شـناخت ائمـه مـالك تمـايز        عنوان واسطه روايت از ائمه به 19

مثابة هـدايتگران   روايت ائمه را به 9مؤمنين از سايرين است سخن گفته است. درنهايت و در 
روايـت هـم در مـورد     2نمايـد. صـفار    مـي  اهللا معرفـي  مردم به درگاه خداوند و پيام رسـول 

  چگونگي شناسايي امام منصوص آورده است

  گيري نتيجه

ين  نقش خوانش هـاي اجتمـاعي و سياسـي     بخشـي بـه كـنش    ها از ميراث و سنت شيعي در تَعـ
گـراي   خـواه و سـنت   ساز كشمكش گفتماني نيروهـاي تحـول   كارگزاران جوامع شيعي، زمينه

لوب خود از ميراث شيعه شده است. متأثر از اين شـرايط، تحليـل و   شيعي در ارائة تصوير مط
هـاي   هـا و پـژوهش   بازشناسي ساختارهايِ عقلِ شيعيِ نهفته در ميراث شيعيان، انگيزة خوانش

هاي شيعي اسـت كـه    صفار قمي يكي از اين ميراث بصائر الدرجاتجديدي قرار گرفته است. 
ن در تشيع نهادينه شـده و نيازمنـد بـازخواني و    هاي كالمي آ به جهت قدمت و كاربست ايده

بازانديشي است. اما براي فراتر رفتن از مجادالت كالمي و سياسي ضرورتاً بايسته است مبـاني  
شناسي بحث واضح باشد. رهيافت مقاله حاضر در بازخواني اين اثـر تحليـل گفتمـان بـا      روش

شناسـانه و   شناسانه و معرفت ستيگرايي اجتماعي همچون نظام مفروضات ه تكيه بر برساخت
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مثابة روش خوانش بوده است. بر اساس اين رهيافت هـر مـتن    نظرية گفتمان الكلو و موف به
هاي متن  يابد و متعاقب آن، ايده توسط شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر مؤلف آن تعين مي

ال كـه متن/مؤلـف نيـز    شود. در عين ح مثابة پاسخي بدين شرايط و بافتار تاريخي عرضه مي به
يـافتگي   دهنده به شرايط و محيط فكري خويش هسـتند. ايـن سـنخ از تعـين     برسازنده و شكل

كنندة چرايي تمايزات بنيادي در متون توليدشده در ديگر بافتارهاي تاريخي است. نظريـة   تبيين
 دارد كـه هـر گفتمـان حـول يـك      گفتمان الكلو و موف با تكيه بر اين مفروضات بيـان مـي  

بنـدي   گاه گفتماني و البته از طريق گزينش و چينش عناصر در يك ساختار جديد مفصـل  گره
  شود. مي

بندي خود از عناصر گفتماني مفوضه را در درون يك نظـم گفتمـاني تحقـق     صفار مفصل
بـود كـه    بصائر الـدرجات هاي بافتار تاريخي حاكم بر نگارش  بخشيد. درواقع متأثر از مؤلفه

هاي گفتماني با رقباي سـني   هاي شيعي شد. كشمكش گاه گفتماني گفتمان به گره علم امام مبدل
هـاي   تـرين بحـران   مذهب و اختالفات درون مذهبي در مورد شرايط و مشخصات امام مهـم 

گاه علم امـام   بندي نظم گفتماني شيعه حول محور گره ساز صورت بافتار تاريخي بود كه زمينه
هايي بودند كه در درون نظـم گفتمـاني تشـيع و بـا      ترين جريان برجستهمفوضه و مقصره  شد.

سـاز كشـمكش گفتمـاني     گاه علم ائمـه زمينـه   بندي احاديث شيعه حول گره گزينش و مفصل
انـدوزي ايشـان را    سازي شدند. مقصره ائمه را علماي ابرار تلقـي كـرده، سـنخ دانـش     سرنوشت

ترين كـاربران ايـن گفتمـان     ها مهم نمودند. قمي ي ميمشابه ساير علما و البته بري از خطا معرف
بودند. در مقابل مفوضه بر منابع وحياني علم ائمه و تفويض خلقت و ساير امور بشر بـه آنهـا   

  دانستند. ها و ... مي كردند و گسترة علم ايشان را شامل علم غيب و تمامي زبان تأكيد مي

ـاني  انطباقي با شاخصه كه صفار در همچنين برآمد  الدرجات بصائراز بررسي روايات   هاي گفتم

بندي آن حـول   هاي مجموعة حديثي خود و صورت بندي روايت مفوضه به گزينش و مفصل
يافتـه بـه مسـئلة علـم و      حديث اختصاص 1274اي از  گاه علم پرداخته است. بخش گسترده گره

برشمرده شد. البته ساير مسـائل  هايي بود كه براي گفتمان مفوضه  هاي ائمه بيانگر شاخصه توانايي
داشتند. نياز بـه   بصائرفروغ در  هاي شيعي نيز بازتابي هرچند كم كالمي مورد بحث ميان گفتمان

هـاي اخـذ و    روايت) و درنهايت شيوه 5روايت)، مسئلة غيبت (با  371حجت و واليت ائمه (با 
  مسائل بودند. روايت) مصاديق اين دست از 117استنباط عقايد و احكام دين (با 
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  بررسي موقعيت تجاري خوي در دورة قاجار

1جان مرضيه عالم
 

2زاده تهراني طاهره عظيم
  

3محمدتقي امامي خوئي
  

4عليرضا روحي ميرآبادي
  

  

هاي مبـادالتي ميـان شـرق و غـرب، از      عنوان يكي از چهارراه منطقة تجاري خوي به چكيده:
هـا و   مـرزي بـا روس   هـم  ديرباز در تاريخ اقتصادي آذربايجان حضـوري چشـمگير داشـته اسـت.    

هـاي   هااهميت موقعيـت آن را در مبـادالت تجـاري افـزون سـاخته اسـت. انعقـاد عهدنامـه         عثماني
ها نشان از جايگاه ويژة اقتصادي وتجاري منطقه دارد. ايـن مقالـه بـا     تجاري بين آن دولت - سياسي

ئله را مـورد توجـه قـرار    هاي موجود در منابع، اين مسـ  تحليلي و با اتكا به داده- رويكردي توصيفي
دهد كه موقعيت تجاري خوي و نياز عثماني و روس به انواع كاالهاي ايرانـي، تـأثير مسـتقيمي     مي

تـوجهي   هـا از بـي   رغـم رونـق تجـاري، بررسـي     در شغل و محصوالت تجاري منطقه گذاشت. بـه 
ت حكومت مركزي دركنار مداخالت روس و عثماني و ركـود تجـاري در اواخـر قاجـار حكايـ     

دارد. اين پژوهش برآن است كه به شناسايي علل و عوامل مؤثر در روند توسعه تجاري خـوي در  
  دورة قاجار بپردازد.

  خوي، تجارت، قاجار، روس، عثماني كليدي: هاي واژه
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Review of the Trading Status of Khoy in the Qajar Era 
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Abstract: Khoy tradingzone as one of the exchange intersections between East and 

West, has played a significant role in the economic history of Azerbaijan for a long time. 

Being at the border with Russia and the Ottoman has increased its importance in trading 

exchanges. Concluding political- commercial conventions among these governments 

indicates the special commercial status of the area. This paper adopts a descriptive-

analytical approach and relies on available data to consider the issue that the trading status 

of Khoy and needs of Ottoman and Russia for different types of Iranian goods has had a 

direct impact on jobs and commercial products of the area. In spite of such commercial 

prosperity, the results indicate the negligence of central government along with Russian 

and Ottoman intervention,which led to trade downturn in the late Qajar epoch. This study is 

amid at identifying the causes and factors contributing to the business development of 

Khoy in the Qajar era. 

Keywords: Khoy, trading, Qajar era, Russia, Ottoman 
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  مقدمه

تجـاري جايگـاه مهمـي داشـته      - خصوص از حيث سياسـي  از ديرباز در تاريخ ايران به 1خوي
هـاي   است. يكي از علل اهميت آن در طـي قـرون، قـرار داشـتن بـر روي يـك رشـته از راه       

روي شرق و غرب بود كه اصطالح جادة ابريشم به آن اطالق شده است. بـا روي كـار    كاروان
تدريج  هاي تجارتي از اين راه دوباره مورد توجه واقع شد. به وآمد كاروان آمدن نادر شاه، رفت

ق) 1249- 1213السـلطنه (  ق) و عبـاس ميـرزا نايـب   1200- 1167از دورة احمد خان دنبلي (
خوي به شهر مهم بازرگاني و مركز مبادالت با اروپا تبديل و از آبـادي و ثـروت برخـوردار    

روابط ايران بـا دو دولـت روس و عثمـاني    شد. اهميت اقتصادي تجاري خوي در اين دوره به 
شـد. بـه    كرد، روابط تجاري و اقتصادي نيز بيشتر مي گشت. وقتي اين رابطه بهبود پيدا مي برمي

هاي تجاري از طريق عثماني به اروپا و يا از طريق قفقاز به روسيه بازرگانان  علت نزديكي راه
ي به آن مناطق داشـتند. بنـابراين عامـل    ايراني عالقة وافري به صدور كاالي خود از طريق خو

تر بوده اسـت. تجـارت خـوي داراي     خصوص در بسياري موارد برجسته بازرگاني و تجاري به
تواند در رونق اقتصـاد منطقـه مـؤثر باشـد.      ها و تأثيراتي بوده است كه پيگيري آنهامي جاذبه

هاي مبسـوطي   گزارش هاي خود مورخان مسلمان و نيز سياحان و سفراي خارجي در سفرنامه
  اند كه در نوع خود قابل توجه هستند.  از اوضاع و احوال تجاري خوي در دورة قاجار نگاشته

پـردازد. اغلـب    هايي از تجارت خـوي در دوره قاجـار مـي    نوشتار حاضر به بررسي جنبه
ه پژوهشگران تنها به بخشي از اين دوران توجه داشته و به شكلي مختصر و يا ناقص به مسـئل 

هـاي مرحومـان مهـدي آقاسـي و      اند. در اين ميان دامنة مطالب كتاب تجارت منطقه پرداخته
محمد امين رياحي بيشتر به بررسي اوضاع سياسي در اين دوره محدود بوده اسـت و همچنـين   

 به راهنمايي دكتر امامي خـويي بـه كـاركرد و   » بازار خوي«نامه رضامهيمني با عنوان  پايان
________________________________________________________________  

 و بايزيـد  طريـق  از روسو بالد به باد و وارد نخجوان طريق از ق. ازشمال13درقرن - جزء ايالت آذربايجان - خوي ناحيه  1
شـد   محصـورمي  مرنـد  بـه  ازشرق و سلماس به ازجنوب و شبستر به شرقي ازجنوب روم(عثماني)و بالد به هكاري- وان

 مـاكو  ازواليت را ناحيه چوككار(چوخقار) اين كوه ). درشمال107علمي، ص، تهران: تاريخ نو)، 1327(جهانگيرميرزا (

تـرين   ق. خـوي را يكـي از مهـم   1341الملك، معلم و ممتحن دارالفنون، در سـال   كرد. ميرزا رضاخان مهندس جدامي
ر اسـت. وي  نشين خوي به همين نام و توابعش ماكو و قطو دارد كه حاكم شهرهاي ايالت آذربايجان دانسته و بيان مي

همچنين تقسيمات دروني خوي را ورس، كرس، آواجيق، چالدران، نتور، ماكو، سلماس، ديلمان، چهريق، كهنه شـهر،  
) 117، ص]نـا  بـي [: ]جا بي[، جغرافياي ايران)، 1341الملك (مهندس خسروآباد و صدقيان بيان كرده است. (رضاخان

  اند. شده ن يك واليت اداره ميبنابراين مناطق ياد شده تا اواخر قاجار تحت عنوا
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 هـاي  وي از نظر معماري اختصاص دارد. از اين رو اين مقاله، متفاوت از پـژوهش ساختار بازار خ

 سو با هدف تعيين شده، به بازكاوي موقعيت تجاري يك منطقه محلي با حكومـت  فوق و هم

 اي از مقوالت تاريخ اقتصادي محلـي  اي خاص پرداخته و به گوشه داخلي و دول همجوار، در برهه
  توجه كرده است.

  اقتصادي خوي در دوران قاجاروضعيت 

  هاي ايران و روس نابساماني اقتصاد خوي در سايه جنگ . 1

ـال      تاريخ خوي در دورة قاجاريه به شكلي مصيبت ق. اقـدامات  1211بار آغاز شـد چـرا كـه در س
ـان تبـديل كـرد و بـه      وتاز قدرت نظامي آقامحمدخان عليه گرجستان، خوي را به ميدان تاخت طلب

ق. پس از تصرف خـوي توسـط   1213در سال 1كثيري از سكنة آن مهاجرت كردند. دنبال آن جمع
ـنگي بـر شـهر         جعفرقلي ـارت گرديـد و قحطـي و گرس ـاي وي غ خان اموال مردم به دست نيروه

سالة خود عباس ميرزا را روانة خـوي   شاه فرزند دوازده به دنبال اين حوادث فتحعلي 2حكمفرما شد.
4و تخريب سپاهيان افسارگسيخته قاجار مواجه گرديد.ولي آمدن وي با غارت  3كرد.

  

ـتار بيرحمانـه    1218در اول شوال سال  با تصرف گنجه به وسيله سيسيانف، سردار روس و كش
مردم آن شهر، جنگهاي ايران و روس آغاز شد. واضح است كه در هر جنگي آنان كه در مجاورت 

گيرند. بنابراين حوادث  و نابساماني قرار ميكنند پيش از سايرين در معرض آسيب  مرزها زندگي مي
ـاه از محمـود   1216سياسي در اقتصاد خوي تأثير بسيار داشت، چرا كه در سال  ـان   ق. فتحعلـي ش خ

ـاطر          20خواست ساالنه  دنبلي ـات خـوي را بـه خزانـه بپـردازد، ولـي وي بـه خ ـان مالي هزار توم
ـاع   ها به خوي وارد شده بود، ن هايي كه در نتيجة جنگ خرابي پذيرفت و جواب داد كه با ايـن اوض

5آوري ماليات به اين ميزان مقدور نيست. خراب جمع
  

هاي ناشي از جنگ ايران و روس، خوي در دورة عباس ميرزا سروسـاماني   دنبال ويراني به

________________________________________________________________  

  .190، ترجمة محمود مصاحب، تبريز: كتابفروشي سپهر، صمسافرت به ارمنستان و ايران)، 1347ژوبر ( پير آمده  1

  .178، تهران: كتابخانة اقبال، صتاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز)، 1351نادر ميرزا (  2

  .56سينا، ص ، به اهتمام مهدي صدري افشار، تهران: ابنالسلطانيهمĤثر )، 1351عبدالرزاق بيگ مفتون دنبلي (  3

  .149نادر ميرزا، همان، ص  4

  .294، تهران: توس، صتاريخ خوي)، 1372محمدامين رياحي (  5
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يافت. وي كه خوي را مقر فرماندهي خود قرار داده بود، به عمران و آباداني شـهر پرداخـت.   
بسياري  1ناميدند. ، خوي را عروس شهرهاي ايران ميتاريخ نوگير ميرزا در براساس سخن جهان

از اقدامات عباس ميرزا در جهت احياي صنعت و كشاورزي بود و در اين زمينه او عالوه بـر  
را تا 3سازي  توپخانه و صنايع شيشه 2بافي، ايجاد كارهاي عمراني، صنايع خوي از جمله ماهوت

اي ازشالبافان كرمان را به منطقه كوچ داد تـا تجـارت را    بر اين عده حدودي احيا نمود. عالوه
در آنجا رواج دهند، چرا كه هدف وي ترقي اين محصول در منطقه و نزديكي به بازار اروپـا  

هاي ايـران   ق. يعني پس از اتمام دور اول جنگ1228هاي سياحان در طي سالهاي  بود.گزارش
ار و رونـق تجـارت و كاالهـاي بازرگـاني مرغـوب و      و روس به جريـان داد و سـتد در بـاز   

4تاجرپسند آن اشاره دارد.
  

ق) و انعقاد قرارداد تركمنچـاي،  1243- 1240هاي ايران و روس ( بعد از دوره دوم جنگ
ها براي اينكه ايران را در پرداختن غرامت جنگي زير فشـار قـرار دهنـد، خـوي را بـه       روس
وگان در اشغال خود نگه داشتند. آنها در طي اين مدت عنوان گر ماه بعد از جنگ به 14مدت 

اين كوچ اجبـاري   5با وعده و وعيد ارامنه را برخالف ميلشان وادار به كوچ به روسيه كردند.
هـاي   نشين خوي و سلماس گرديد كه مجموع ارمني موجب ويراني برخي از روستاهاي ارمني

جمات نظامي بايد از بالياي طبيعي مانند وبا در كنار تها6اند. مهاجر را شش هزار خانوار نوشته
7نيز ياد كرد كه آثار زيانباري بر اقتصاد منطقه گذاشت.

  

هـا منطقـه را    ق. روس1244در پي اين حوادث و پس از پرداخت غرامت سنگين در سال 
هـزار تومـان كسـري بـرآورد كردنـد و بـا       25تخليه كردند كه به دنبال آن مستوفيان ديوان 

هزار تومان رسيد و اين ارقام كاهش ماليات 75هزار تومان درست رقم ماليات به 15تخفيف 
________________________________________________________________  

  .188جهانگيرميرزا، همان، ص  1

  .143عبدالرزاق بيگ، همان، ص  2

  .31ص ، خوي: انتشارات قراقوش،خوي در گذر زمان)، 1380بهروزنصيري (  3

، ترجمة ابوالقاسم سـري، تهـران: انتشـارات    سفرنامه (سفري به ايران، ارمنستان و آسياي صغير))، 1386جيمزموريه (  4
  .328- 326صصتوس، 

  .97- 96و92- 91، تهران: انتشارات مستوفي، صصزندگي عباس ميرزا)، تاريخ 1349مسعودمستوفي انصاري (  5

  .331رياحي، همان، ص  6

)، 1344؛ محمـدجعفرخورموجي ( 554، تهـران: خيـام، ص  10، جالصفاي ناصـري  روضة)، 1339خان هدايت ( رضاقلي  7
  .121، تهران: زوار، صحقايق االخبار
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در پي نارضـايتي مـردم منطقـه حكومـت     1دهد. دوم نشان مي هاي دور خوي را بعد از جنگ
جاي بهرام ميـرزا   هزار تومان ماليات ساليانة بيشتر به5مركزي جهانگير ميرزا را با پرداخت 

هـا در منطقـه توسـط     ها و نـاامني  حكومت وي نيز شاهد شورش 2به حكومت انتخاب كرد.
شـماري نصـيب وي گرديـد،     نايم بياكراد محمودي بود. هرچند با شكست اكراد توسط وي غ

العمل لشكركشي او اين شد كه طايفة جاللي كه هست و نيست خود را از دسـت   ولي عكس
آمد را گرفتند و بـيش   داده بودند، در واليت قارص جلوي كارواني كه از استانبول به ايران مي

3ازسيصد هزار تومان اموال بازرگاني ايران را ربودند.
  

  ز و رونق در وضعيت اقتصادي خويثبات در مرك . 2

ق) و 1264- 1250به علت آرامـش نسـبي و اهميـت اقتصـادي خـوي در دورة محمـد شـاه (       
ق) حكام مختلف براي رسيدن بـه حكومـت خـوي بـا هـم در      1313- 1264ناصرالدين شاه (

رقابت بودند. حتي برخي از آنها براي چندمين بار به حكومـت رسـيدند كـه در ايـن زمينـه      
ق. محمد رحيم ميرزا 1271در سال  4الدوله اشاره نمود. به محمدرحيم ميرزا و شجاع توان مي

ق. دوام 1282ضياءالدوله كه براي چهارمين بار حاكم خوي گرديد و حكومت وي تـا سـال   
يافت كارهاي عمراني زيادي را از جمله تعميرات قلعة خوي و خندق دور آن، لزوم تغيير باغ 

اند  اكثر جهانگرداني كه از خوي ديدن كرده5هاي خوي انجام داد. اندلگشا و درختكاري خياب
در مورد موقعيت تجاري، رونـق كشـاورزي، زيبـايي بـازار و فعاليـت سـوداگران آن سـخن        

ق. از خوي ديدن كرده بـود  1299الدوله در سال  اند. حاج سياح كه در زمان حاجي سيف گفته
اش شطرنجي و متقابل  عه، خيابان و بازار و دروازهخوي شهري ممتاز است كه قل« ... نويسد: مي

ساخته شده، ... تجارت خوي نيز اجناس طبيعـي اسـت: حيـوان، پوسـت، روغـن، خشـكبار،       
».همچنين فرش...

6
با اين حال در اواخر عصر ناصري، شكوه حكمراني در خوي كاهش يافـت   

________________________________________________________________  

  .114جهانگير ميرزا، همان، ص  1

  .139همان، ص  2

  .87- 86هدايت، همان، صص  3

  .372- 371رياحي، همان، صص  4

، تهـران: دانشـگاه تهـران،    1، جوعه اسناد و مـدارك فـرخ خـان امـين الدولـه     مجم)، 1346الدوله ( مهدي امين بن فرخ  5
  .117- 116صص

  .261- 259، صصاميركبير، به كوشش حميد سياح، تهران: خاطرات)، 1356حاج سياح (  6
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1تر گرديد. و مدت اشتغال حاكمان نيز كوتاه
  

  امشروطه و نابساماني در اقتصادي خويهاي پس آشفتگي  .3

خـواهي در   عنـوان يكـي از مراكـز آزادي    ق) خـوي بـه  1327- 1324در دورة استبداد صغير (
شرايط جنگ با سپاه ماكو و كردان قرار گرفت. در آن روزها بر اثر نـاامني و مـدتها قتـل و    

آوري ماليـات   جمـع  2ها در روستاهاي اطراف، مالية خوي وضـع بـدي داشـت.    غارت ماكويي
شد. مجاهدان از يـك طـرف بـه     ديواني و پرداخت مواجب مجاهدان به دشواري ممكن مي

به  3كردند. هامي آوردند و از طرف ديگر از توانگران شهر اخاذي ادارة ماليه و انجمن فشار مي
الخصـوص   هر حال طبيعي است كه در دوره نزاع، وضع مالي شهر چندان خـوب نباشـد. علـي   

وتاز لشكري خونخوار از كردان قرار بگيرد، بازار و تجارت  ي كه خود شهر تحت تاختزمان
گيرند و از بيم غارت جرأت  ها پناه مي شود و مردم از ترس جان و مال خود در خانه كسادمي

ها، دوران ركود بازرگاني  ق. با اشغال خوي توسط روس1329از اواخر سال  4تجارت ندارند.
آنها در طي اين نه سال اشـغال خـوي از هـيچ ظلمـي فروگـذار      5مايان گرديد.اين شهر دوباره ن

كاروانسراها و ارگ  7بازار را به آتش كشيدند و چندين تن را به هالكت رساندند. 6نكردند،
8حكومتي را در اختيار گرفتند.

  

ها شهر خوي دچار بالي ديگري به نام مسيحيان شد، چـرا كـه بـا تحريـك      با خروج روس
ق. تسخير كرد. اما زياني كه به اقتصـاد   1336خوي را در سال  ،ها، آندرانيك رهبر ارامنه يعثمان

هاي قبل  كه قيمت گندم كه در سال طوري شهر وارد شده بود باعث قحطي و گراني شديد گرديد به
 100تـا   90تومان بـود، بـه خـرواري     6تا5هاي تلگرافي خرواري  از جنگ جهاني طبق گزارش

9د و شمار كساني كه از گرسنگي جان سپردند از حد گذشت.تومان رسي
  

________________________________________________________________  

  .223ص، تهران: مؤسسه انتشارات آسيا، تاريخ عمومي آذربايجان)، 1346پور ( احمدكاويان  1

  .28، تهران: توكا، صدو سند از انقالب مشروطه)، 1356االسالم ( عبداالميرشيخ  2

  .مركز اسناد وزارت خارجه.5523، 6737سند  4، پروندة 35ق)، كارتن 1328اسناد وزارت ماليه (  3

  .46- 45، قم: انتشارات علميه، صصتاريخ انقالب آذربايجان و خوانين ماكو)، 1373نصرت ماكويي ( محمدرحيم  4

  .148، ترجمة حسن جوادي، تهران: خوارزمي، صهايي از تبريز نامه)، 1351ادواردبراون (  5

  .143ص، تهران: انتشارات مطبوعاتي تمدن، ايران در جنگ اول يا تاريخ رضائيه)، اوضاع 1350محمدتمدن (  6

  .168- 167، صص]نا بي[: ]جا بي[، ، به كوشش علي صدرايي خوييخاطراتتا)،  امين الشرع (بي ابوالقاسم  7

  .148ادوارد براون، همان، ص  8

  .120- 118تمدن، همان، صص  9
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ق) در طي شش ماه كه خوي در اختيـار  1336ش/1297در زمان امير امجد حاكم خوي (
هاي قائمـه   عثماني قرار گرفت، دوباره بازار به حالت كساد درآمد كه يكي از داليل آن برگه

 قرضة ملي قائمه چاپ كرده بـه  عنوان بود. دولت عثماني براي تأمين مخارج جنگ اسكناسي به
داد كه در داخلة عثماني پول رايـج بـود، امـا در خـارج از عثمـاني ارزشـي        دست سپاهيان مي

فرسـتادند كـه آنجـا     خريدند و به عثمـاني مـي   مي ها هر قائمه را به چند قران نداشت. صراف
خواسـتند در   و مـي  فروخته شود. ولي عسگرهاي عثماني هر قائمه را پنج تومان حساب كرده

معادالت خود با كسبه به همين ميزان ارزش آن را دريافت دارند. اندك انـدك ايـن مسـئله    
ق. منطقه را ترك كردنـد  1336ش./1297آبان 8ها وقتي در  هايي شد.عثماني موجب درگيري

دست خالي نرفتند. نصرت لشكر از قول عبدالرحمان بيگ مدير اقتصاد و اموال آنها نقل كرده 
ايـن رقـم اغـراق نيسـت.     «و خود بر آن افزوده است كـه: » بريم هزار سماور مي 35«است كه:

رفتند، و در بازگشت سماور و اشياء برنجـي بـا    مردم آن صفحات براي كاركردن به قفقاز مي
».آوردندو در هر خانه يكي دو تا پنج سماور بود. آنها همگي نصيب عثمانيها شد خود مي

1
  

ردن مسئولين و مردم خوي به تأمين اجباري احتياجات ارتـش عثمـاني و   بنابراين اجبار ك
هاي دولتي و شخصي، مجبور  عدم پرداخت مبلغي بابت اين تسهيالت، خسارات وارده به زمين

ها به نام قائمه آن هم بـه قيمـت بـاال و دريافـت      كردن اهالي خوي به خريد پول رايج عثماني
هـا   ان بخشـي از خسـارات واردة مـالي از سـوي عثمـاني     تـو  هاي نقدي و جنسي را مي ماليات
  در زير است. 1ميزان اين خسارات به شرح جدول 2دانست.

خسارات مالي وارده به خوي به تومان  .1جدول 
3

  

000/15000هاروس

000/500/1هاعثماني

000/500/16 جمع

  

________________________________________________________________  

  .72نصرت ماكويي، همان، ص  1

  .116و 50، 47، سند1، پرونده67ق)، كارتن 1337مركز اسناد وزارت خارجه ايران (  2

  .111، سند1، پرونده67ق)، كارتن 1337مركز اسناد وزارت خارجه ايران (  3
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هاي اقتصادي بـود   الزمة فعاليتبا خروج عثماني از خوي اوضاع رو به بهبود نهاد و امنيتي كه 
فراهم شد. اما باز باليي بر منطقه نازل شد كه آرامش را برهم زد و آن فتنه اسماعيل سيميتقو بـود.  

چراكـه از  1ش. دچار تـاراج و غـارت گرديـد،   1301ش. تا مرداد 1297غرب آذربايجان از بهمن 
آنها بود و اهالي از امـام جمعـه   سو روستاهاي اطراف مدام عرصه تاخت و تاز و تاراج افراد  يك

و از دگر سو ناامني و آشوب به زراعت و تجـارت و كسـب و كـار     2خواستند خويي استمداد مي
طـور   ش.بـه 1301ها تـا سـال    هاي شديدي زد. اين شرارت طور كلي اقتصاد منطقه لطمه مردم و به

ـيلة   سـاخته بـود، بـه   تا اينكه دولت وقت با استفاده از ارتش جديـدي كـه   3مداوم ادامه داشت وس
4اهللا خان جهانباني توانست با كشتن وي شر او را دفع كند. سرتيپ امان

  

  هاي ضروري براي توسعه تجاري خوي زيرساخت

  هاي خارجي و داخلي خوي در دورة قاجار راه . 1

 خوي بـه  - هاي ارتباطي ايران با اروپا در دورة قاجار از طريق خشكي از طرابوزان راه ترين عمده
هاي تجاري از طريق عثماني به اروپا، بازرگانان ايرانـي عالقـه    علت نزديكي راه به 5تبريز بود.

هاي كـارواني   فهرست منزل 6وافري به صدور كاالي خود از طريق خوي به طرابوزان داشتند.
بين طرابوزان و تبريز و مدت مسافرت از روي ساعت (مثالً حركت يـك حيـوان بـاربر در    

7استوارت كلنل ساعت) توسط
سـاعت،  6م. چنين آمده است: طرابوزان حويزليك 1832در سال  

، 6، كوپ داغ خان 6، باي بورت 5، كدراك5، مرادخان 5، گمش خانه8، ارداب 5خمس كل
، 7،مالسـليمان  5، طيـار  6، دلي بابا 5، عمراكوم 6، حسن قلعه 3، ارزروم 8، ايليچا9آش قلعه 

، 6، رورووا 7، قرائينه 5،آواجيق (مرز ايران) 5، قزل ديزه 6ين ، دياد5، تشلي چاي 7قره گليسا 
________________________________________________________________  

  .613- 1آلبوم شماره  295/7944تا)  (بي آرشيوملي ايران  1

  .1آ ب 2ن 145ه.ش، شماره پرونده 1299، مورخه برج سنبله 290005208)، سند شماره 1299وزارت داخله (  2

  .20014878، شماره سند 1آ آ 4ك407ش)، شماره پرونده 1301وزارت داخله (  3

  .216تمدن، همان، ص  4

روز طـول  65تـا  50شـود از راه طرابـوزان از    خوي به مقصد تبريز ارسـال مـي   - انكااليي كه از انگلستان از راه طرابوز  5
 - دهند كـاالي خـود را از راه طرابـوزان    انجامد. تجار ترجيح مي روز به طول مي 85كشد و از طريق تفليس حدود  مي

  ).176ستره، ص، ترجمة يعقوب آژند، تهران: نشر گتاريخ اقتصادي ايران)، 1362خوي وارد كنند (چارلزعيسوي (

  .564- 75ق)، اداره تلگرافي دولت عليه ايران، شماره سند1304آرشيو ملي ايران (  6

7  Colonel Stuart 
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 172سـاعت و جمعـاً    3، تبريـز  6، ميانه 7، ديزاخليل 6، نسيه 5، سيد حاجي 3، خوي 6پره 
ميل. سرهنگ استوارت اين مسـافت را در سـال    516ساعت. يا به حساب سه ميل در ساعت 

1ميل محاسبه كرده بود. 490م.،1835
  

شـدند و پـس از    اي بازرگاني بعد از ورود به خوي از دروازه استانبول خارج ميه كاروان
آباد و آواجيق به طرف وان راه خود را به سـوي ارزروم و   گذشتن از دسته دره، از راه سكمن

وآمدترين راه ارتباطي خوي بـوده اسـت كـه     آباد پررفت راه سكمن 2دادند. طرابوزان ادامه مي
وانسراهاي متعدد در شوريك، قورديك، قشالق، پره (فيرورق)و... رونق هاي كار وجود ويرانه

هـا از   دهد.از سوي ديگر از خوي به تبريز دو راه بود كه يكي از ايـن راه  اين مسير را نشان مي
و راه ديگري نيـز وجـود    3تسوج و شبستر بود.- راه مرند و صوفيان و ديگري از راه ديزجديز

5كه اين راه نيز از طريق خوي بود. 4كرد وصل مي داشت كه جلفا را به اروميه
  

با اين حال اقتصاد تجاري خوي كه در ادوار مختلف دچـار نوسـان بـوده اسـت تـا دوران      
قاجار توانسته بود مركزيت اقتصاد منطقه را به خود اختصاص دهـد و ايـن بـه خـاطر قـرار      

  بود.هاي تجارتي شرق به غرب و شمال به جنوب  گرفتن بر سر شاهراه

  راهداري خوي در دورة قاجار . 2

شمسـي مركـز   1322از نظر اقتصادي در منطقه داشت، تا سال  به سبب اهميتي كه شهر خوي
غرب ايران بودو دفاتري در جلفا، بازرگان، قراعيني (چالدران)، سـلماس و سـرو    گمرك شمال

آن دوره، داراي  همين اهميت اقتصادي سبب شده بود كه خوي نيز مانند شهرهاي مهم6داشت.
ها اهميت استراتژيك فراواني براي دفاع از شهر داشـتند و از   باشد. اين دروازه 7چندين دروازه

________________________________________________________________  

1  Colonel Stuart (1854),Journal of a residence in northern Persia, London, pp.126-131. 

  .397رياحي، همان، ص  2

  .67- 63و46تهران: بنياد موقوفات افشار، صص، گنج شايگان)، 1376زاده ( جمال محمدعلي  3

روز، از 5روز، از جلفا بـه سـلماس بـا كـاروان     3راه جلفا و نخجوان به اروميه از طريق خوي از جلفا به خوي با كاروان   4
  ).67- 63، صصهمانزاده،  روز بود. (جمال 10جلفا به اروميه با كاروان از راه صوفيان 

  .67- 63همان، صص  5

  .472- 8ق)، شماره سند1304ايران ( آرشيو ملي  6

دروازه چورس، دروازه شوراب، دروازه استانبول كه بعدها دروازه محله ناميده شد و دروازه خيابان كه هنوز نـام دروازه    7
  ).27- 26، صص6، شمجله خوي نگار، »هاي قديم خوي كوچه«)، 1389زاده ( مالعباس سنگي باقي است. (عباس
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1نمودند. ها درآمد بسياري كسب مي سوي ديگر حكام از اين دروازه
  

هـاي خـارجي تجـارتي (از طرابـوزان بـه خـوي)        اما قيمت (حد وسط) براي واردات راه
تومـان  6تا5مني و اگر براساس صندوق باشد  76تومان هر قنطار  5/28اگربراساس عدل باشد 

 10تـا   8منـي  80اما براي صادرات به ازاي هر بـار شـتر    .بيشتر از قيمت عدل براي قنطاربود
2گرديد. تومان اخذ مي

  

  :پرداختند بنابراين بازرگانان براي هر عدل به ترتيب زير حقوق گمركي مي

  قران 15/3  راهدار ليك درخوي  

  قران 15/3  راهدار ليك در هفت چشمه  

  قران 12/9  درصد2حق گمركي وارداتي   

  قران 00/5  حقوق گمركي قديمي كه حاال احيا شده  

3قران 20/22كل    
  

 در عصـر  ق.1316اما سندي كه به خط سياق در مورد بودجة خـوي و سـلماس در سـال    
مظفرالدين شاه توسط ميرزا محمدخان تحويلـدار از منطقـه تنظـيم شـده نشـان از موقعيـت       

دينار و  5650تومان و  843تجاري خوي در اين دوره دارد. چرا كه بابت بار تجاري از خوي 
4دينار در همان سال گردآوري شده است. 5850تومان و 858از سلماس 

  

ژوزف ق. در زمان مظفرالـدين شـاه،   1319پس از قرارداد گمركي ايران و روسيه در سال 
بلژيكي در رأس تشكيالت گمرك ايران قرار گرفت و معـاون وي،   5مشهور به مسيونوز نوز

هاي آبي در جنوب كشور رونق  ش. كه راه1322دكتر كركر رييس گمرك خوي بود تا سال 
اردات و صادرات كاالهاي وارده از كشـورهاي تركيـه و   نداشت، خوي محل عبور و مركز و

6روسيه و مركز توزيع داخل كشور بود.
 

گرفت شتر بـود كـه    ترين وسيله حمل و نقل كه در آن زمان مورد استفاده قرار مي عمومي
________________________________________________________________  

  .38، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، دانشگاه شهيد بهشتي، صاسناد تصويري شهرهاي ايران)، 1378محمدمهريار (  1

  .130، 47، 45زاده، همان، صص  جمال  2

  .122- 121عيسوي، همان، صص  3

كميته تخصصي خط سياق، بازخواني سند صورت جمع و خـرج بـه خـط سـياق در     )، 1392عبدلي آشتياني ( اسداله  4

  .syagh.majmouedar.com، نشاني: سايت ه.ق1316جار دوره مظفرالدين شاه قا

5  Joseph Naus. 
  .564- 121ق)، اداره تلگرافي دولت عليه ايران، شماره سند 1304آرشيو ملي (  6
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گرفتنـد و   ها را براي تجارت خـود بـه خـدمت مـي     بازرگانان و ديگر مسافران طبعاً شترچي
دادند. در نتيجـه، شـترچي يكـي از     اياني بودند كه مورد استفاده قرار ميندرت مالك چارپ به

تـوان از كوچـه    در ايـن مـورد مـي    1آمـد.  هاي عمده نظام تجاري منطقه به حساب مـي  بخش
لر در خوي ياد كرد، اين كوچه بين كوچه آقاسي و كوچة توتلو نزديك جنوب غربي  چي دوه

قديم به شـغل تجـارت و حمـل كـاال بـا شـتر از        اي كه در حصار خوي واقع شده است.طايفه
2طرابوزان به خوي و تبريز اشتغال داشتند، در اين كوچه سكونت اختيار كرده بودند.

  

  جايگاه بازار در تجارت خوي . 3

بازار خوي مركز ثقل اقتصادي و كانون نظام سرمايه است. در بناي بازار خـوي، بـا معمـاري    
هاي  هاي اصلي و فرعي (راسته)، مجتمع مشاهده كرد: گذرگاه توان سنتي، سه بخش عمده را مي
هايي براي سكونت موقـت بازرگانـان (كاروانسـراي خان=خـان      تجاري داراي انبارها و محل

هـاي تجـاري كـه امكـان سـكونت       سـاز)و مجتمـع   كاروانسراسي؛ و سراي ميرهاشم و چيت
 سال قـدمت  300ها بيش از  و چهارسوق ها ها، حجره ها). بازار خوي با راسته اند (تيمچه نداشته

  تپد. دارد و هنوز نبض اقتصاد شهر و منطقه در آن مي

ـته   بندي مي وران به اصناف دسته عالوه بر آن در بازار خوي، پيشه ـايي  شدند به همين جهـت راس  ه

 هابه مشاغل گوناگون اختصاص يافته بود. در دورة قاجار بـه دليـل   ها و محله مشتمل بر گذرگاه

  اند. اهميت تجاري بازار، عباس ميرزا و حاكمان خوي به تعمير و اضافات آن پرداخته

استوارت در مورد رونق بازار خوي آنجا را به بـازار وكيـل شـيراز هماننـد دانسـته و از      
 هـاي  همچنين حاج سياح در يادداشـت  3كاالهاي گوناگون و فعاليت سوداگران سخن گفته است.

ني و تجارتي دانسته است كه از رونق بازار و اقتصـاد مرفـه آن   خود شهر خوي را شهري غ
4حكايت دارد.

  

ها، بازار خـوي دچـار حـوادث بسـياري شـد كـه در رونـق         در طول نه سال اشغال روس
ق. حتـي در موقـع   1336صفر سـال   29تجارت منطقه تأثيرگذار بود. سالدات روس در شب 

________________________________________________________________  

  .112عيسوي، همان، ص  1

  .10زاده، همان، ص مالعباس  2

  .138، ص]نا بي[، تهران: نظر جهانگردانتاريخي گيالن، مازندران و آذربايجان از )، جغرافياي 1347طاهري ( ابوالقاسم  3

  .260حاج سياح، همان، ص  4
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ايپكچي بازار، خرازي «روز معلوم شد كه:  بازگشت به روسيه بازار را غارت كردند صبح آن
هـاي   اند. كاروانسـراها و دكـان   چي بازار، سراج بازار را آتش زده بازار، باروتچي بازار، كوزه

».خان سالم مانده بود هاي جعفرقلي قپان دبي و ميدان نمك و دكان
1

  

  جايگاه كاروانسرا در تجارت خوي . 4

كـرد. در دورة قاجـار برطبـق آمارهـاي اقتصـادي       ميتجارت هميشه در خوي نقش بزرگي ايفا 
كردنـد و   دولت عثماني روزانه سه هزار شتر حامل كاال از طرابوزان به مقصد ايران حركت مي

اگر اين مقدار نيز از شرق به طرف عثماني حركـت نماينـد، در واقـع شـهر دارالصـفاي خـوي،       
حدود بود.پس براي رفاه حال مسافرانش  هايي در اين روزانه پذيراي شش هزار شتر و شايد انسان

هـاي   هاي متعدد الزم داشت كه تجار كاالهاي خود را بـه شـركت   حمام و كاروانسرا با حجره
دادند تا توسط شتر حمل شود. از بناهاي شهر خويكه در درون شـهر   ها) مي حمل و نقل (كاروان

ن اسـت كـه چهـل حجـره     و در مجموعه بازار قديمي شهر خوي قـرار دارد، كاروانسـراي خـا   
در اواخر قاجار كاروانسراها محل انبار غله از سوي سودجويان براي حمـل بـه   2تاجرنشين دارد.

خورده خوي در برابر تهاجمات داخلي و خارجي تلقـي   عثماني و يا محل سكونت مردم شكست
4ها كاروانسراها در اشغال كامل آنها بود. عالوه بر آن در طي اشغال روس 3شد. مي

  

  ضرابخانة خوي در دورة قاجار . 5

هاي سيم و زر معـروف بـود.    خاطر موقعيت تجاري به داشتن سكه خوي در دوره قاجاريه به
هاي زرين و سيمين شاهان قاجـار در آن   اند كه سكه ضرابخانه خوي را جزو شهرهايي نوشته

هاي مضروب خوي نيز لقب دارالصفا نقش بسته بود. از آن  بر روي سكه 5شده است. ضرب مي
6ق. در خوي ضرب شده است.1271اي است كه در سال  جمله سكة نقره

  

هاي سطح كشور در اين دوره و قبـل از آن   اشاره به اين نكته ضروري است كه تمام ضرابخانه
________________________________________________________________  

  .168- 167الشرع، همان، صص امين  1

  .134همان،   2

  .31- 30، تهران: انتشارات پوريا،صصهاي تلگرافي آخرين سالهاي عصر ناصرالدين شاه گزارش)، 1369شهريارضرغام (  3

  .148ادوارد براون، همان، ص  4

  .102، تبريز: انتشارات نيما، ص2، جفرهنگ تاريخي سنجشها و ارزشها)، 1367ديانت ( ابوالحسن  5

  .308رياحي، همان، ص  6
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 13هاي طالي آقامحمدخان قاجار در  نيز اجازه ضرب همه نوع سكه را نداشتند. براي نمونه سكه
هاي متعدد  شاه سكه از دورة فتحعلي 1گرديد. شهر مانند اصفهان، ايروان، تبريز، خوي و... ضرب مي

هاي داخل و خارج كشور ثبت و ضبط شـده ولـي از دورة    طال، نقره و مس ضرب خوي در موزه
2هاي متعدد ضرب خوي به دست نيامده است. سلطنت محمدشاه سكه

  

ق. داير بود. در 1306ها از جمله خوي تا سال  هاي شهرستان واپسين كالم اينكه ضرابخانه
متأسـفانه از محـل    3هاي شهرها تعطيل شـدند.  شاه تمام ضرابخانه اين سال به دستور ناصرالدين
كرد آن در دوره قاجاريه اخبار و اطالعاتي در دست نيسـت. در   ضرابخانه خوي و نحوه اداره

وطه چون خوي نبض تجارت آذربايجان با روسيه بود، بيشتر تجارت مردم با منات دورة مشر
سفيد (نقره) يا منات كاغذي بود ولي در كنار منات و پول محلـي ايـران، پـول نقـره و طـالي      
عثماني كه اشرفي سفيد و اشرفي طال نام داشت، هم در جريان بود. ولي بعد از شكست روسيه 

4ت از ايران معامالت مردم منطقه براساس پول طالي عثماني بود.و خارج شدن سپاه آن دول
  

  جايگاه تجار خوي در دورة قاجار

كردنـد، چـرا كـه موقعيـت      تجار منطقه نقش بسيار مهمي در حيات اقتصادي خوي ايفـا مـي  
بازرگاني منطقه سبب شده بود خوي تـا دورة قاجـار مركزيـت اقتصـاد منطقـه را بـه خـود        

مركزيت هم تحت تأثير دوعامل تجارت و كشاورزي بوده اسـت، چـرا   اين  5اختصاص دهد.
خاطر قرار گرفتن بر سر شـاهراه تجـارتي معـروف     كه يكي از مشاغل اصلي ساكنان خوي به

نمود، شغل تجارت و دادوسـتد بـوده است.بيشـتر     ابريشم كه غرب و شرق را به هم متصل مي
ردم خوي بودند. در خـاطرات افـراد مختلـف از    بازرگانان ايراني در طرابوزان و استانبول از م

شـود. در   تجار مشهور خويي در شهرهاي طرابوزان، استانبول، باكو، قفقاز و غيره نام برده مـي 
 هـاي  ترين بازرگانان استانبول بـه نـام   بينيم كه سه نفر از بزرگ خان غفاري مي اسناد فرخمجموعة 

 تاجر خويي، حاج حسينعلي تاجر خويي، اهـل خـوي  حاج ميرزا ابراهيم تاجر خويي، حاج سيدعلي 

________________________________________________________________  

  .15، تهران: گوتنبرگ، صهاي آقا محمد خان قاجار و پدرش محمد حسن خان قاجار سكه)، 1351محمدمشيري (  1

  .151: انتشارات پليكان، ص، تهرانسكه (دوره قاجاريه))، تاريخ 1380شهبازي ( داريوش  2

  .12، تبريز: انتشارات فروغ آزادي، صاي بر سكه شناسي هاي ماشيني و مقدمه سكه)، 1371ترابي طباطبايي (  3

  .21، ص10، س 2و1المعارف اسالمي، ش دایرة، نشريه بنياد مجله تحقيقات اسالمي خاطرات، )،1374زرياب خويي ( عباس  4

  .، سازمان اسناد و كتابخانه ملي564- 112ق)، شماره سند1304ايران (اداره تلگرافي دولت عليه   5



 105  قاجار ةدر دور يخو يتجار تيموقع يبررس

ق. در نتيجه توسعه روابط تجاري بين طرابوزان و خوي و تبريز نـوعي  1300در سال  1هستند.
در 2از تجارت توسط نمايندگان سيار از جمله حاج مهدي و حاج علي جلودار نيز رونق يافت.

هنوز «گويد: مكه خود مي- ثمانيع- ق.، ميرزامحمدحسين فراهاني در سفرنامه قفقاز1302سال 
انـد. و از   باقي كسبه و متفرقه و، تاجر 50تبعة ايران در طرابوزان و اطراف آن هستند كه  800

(حـاج مالعلـي    برد كه پنج تن از آنها خويي هسـتند  تجار معتبر طرابوزان هشت تن را نام مي
3آقاجان خويي). اصغر خويي، مال ابوطالب خويي، آقامحمدعلي خويي، خويي، حاج علي

  

حتي در اواخر قاجار هم قدرتمندترين قشر اجتماعي همين تجار بودند كه كسروي در اين 
از همـة مـردم    آذربايجان در بازرگاني و فرستادن كاال به كشورهاي بيگانـه «نويسد: مورد مي

يگـر  بودند و در همة كشور قفقاز، از تفليس و باكو و باتوم و عشـق آبـاد و د   ايران جلوتر مي
داشتند. همچنين در استانبول و ديگر شهرهاي عثمـاني   هاي بازرگاني را اينان در دست مي رشته

».گشاده داشتندي و برخي از شهرهاي اروپا در بازرگاني دست
4

  

هاي پرتالطم انقـالب مشـروطيت در تهـران     اوژن اوبن سفير فرانسه در ايران كه در سال
از اصـناف  5ن خويي تجارت پرسودي بـا روسـيه داشـتند.   دارد كه بازرگانا بوده است، بيان مي

توان به دباغان تاجر خويي اشاره نمود كه در اصطالح آن روز از  ثروتمند و مرفه اين دوره مي
6شد. عنوان حاجي ياد مي آنها به

  

موقعيت تجاري خوي و جايگاه تجـار آن باعـث شـده بـود كـه پـس از صـدور فرمـان         
صناف مختلفة آذربايجان براي تدوين قانون اساسي به تهران اعـزام  مشروطه دوازده نماينده از ا

شوند. نمايندگان خوي كه به جهت انتخاب انجمن ايالتي به تبريز اعزام شدند عبـارت بودنـد   
خـان سـرهنگ،    از: حاجي حسن آقا تاجرباشي، حاجي مالآقا تاجر، آقـاي سـعيدي، فتحعلـي   

بـر  7ده خويي و حاجي علي اصغر پارسـا تـاجر.  خان سرتيپ، حاجي خليل فتحي، عليزا لطفعلي
اساس اسناد در فهرست اسامي تجار خويي كه در تهران به جهت دعوت براي جشن سـالگرد  

________________________________________________________________  
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 1توان به مشهدي محمد خويي و حاج كاظم خويي اشـاره كـرد.   مشروطيت حضور داشتند مي
عنوان نمايندگان خوي براي انجمن ايالتي از متنفذ بـودن آنهـا در بـين     انتخاب اين بازرگانان به

  مردم حكايت داشت.

هاي چهارسالة آخر عصر ناصرالدين شاه كه از تلگرافخانة خوي به  از بخت نيك گزارش
هـا،   لبينـيم كـه در همـان سـا     ها مـي  دربار شاه مخابره شده است وجود دارد. در اين گزارش

بازرگانان به علت تماس شغلي با جهان خارج بيدارترين طبقات بودند كـه در برابـر تعـديات    
ريختنـد   نمودند و كاالهـاي خـود را در بيابـان مـي     مأمورين گمرك و راهداري ايستادگي مي

هـاي خـود را بسـته و     ق.). يك روز هم به خاطر اختالف با حكومت دكـان 1310(ذيحجه 
2كردند. اعتصاب مي

  

طلبي مأموران مالياتي و همچنين اخذ عوارض گمركـي پرنوسـان توسـط     از سوي ديگر افزون
ـته     مأموران داخلي و عثماني و بي قانوني سبب گرديده بود كه تجار دل خوشـي از حكومـت نداش

كه در بين اين  3ق. طي تلگرافي به مركز شكايت كردند1328باشند. به همين جهت تجار در سال 
4به حاجي محمد تاجر خويي و حاجي سيد حسين خويي اشاره نمود. توان تجار مي

  

  توليدات خوي

قالي ازجمله كاالهاي تجاري بود كه در اين دوره از شـهرتي جهـاني برخـوردار بـود و زنـان      
شـد،   درتوليد آن سهم زيادي داشتند.اين محصول از طريق خوي به كشورهاي اروپايي صادر مي

همچنـين طبـق گفتـه     5آمـد.  از پشم و پنبه از خوي به دسـت مـي  چرا كه مواد اولية آن اعم 
ترين صادرات شهرستان خوي بود كه بعد از صادرات حبوبات از آن ياد  خان، پنبه از مهم علي

6كرده است.
  

________________________________________________________________  
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توان به توليدنوعي پارچه بـه نـام چيـت اشـاره نمـود كـه در        از ديگر توليدات خوي مي
مرحـوم زريـاب خـويي نقـل      1گرفـت.  صورت مـي  بافي توسط كارگران هاي ماهوت كارگاه

شهر خوي مانند هر شهري ديگر تا اواخر قرن سيزدهم ق. شهري خودكفا بود: يعنـي  «كند:  مي
افتادنـد. بـراي    شد مردم در مضـيقه نمـي   اگر مثالً چندين سال راه تجارت با خارج مسدود مي

هـاي پشـمي از پشـم     ن لبـاس هاي نخي از كرباس و متقال و قدك و براي زمستا تابستان لباس
شـد.   گوسفند. عبابافي در خوي رايج بود و از كرك گوسفند و بز و شتر عباهاي اعلي بافته مي

هـاي قـالبي    سازان، نقش سازان بود. چيت كاروانسرايي مخصوص رنگرزان و قدكچيان و چيت
متقـالي  هـاي نـازك    نهادند و بعد بـر روي پارچـه   هاي مختلف مي داشتند كه آن را بر رنگ

».زدند كه براي لباس زنان دهاتي و كرد و حتي شهري بود مي
همچنـين بنـا بـه گفتـة كنـت       2

3شد. باف در خوي توليد مي هاي خوب دستباف و ماشين هاي پشمي و دستكش گوبينو، گيوه
  

هـاي رنگـي كـه بـراي      رنگ بـا نقـش و نگـار و شيشـه     اي هاي شيشه عالوه بر آن تنگ
شد كه سياحان بـه ايـن صـنعت نيـز      گرديد، در خوي توليد مي مي هاي مشبك استفاده پنجره

چي اشاره كـرد   توان به ميرزا جبار شيشه از صنعتگران خويي در اين دوره مي 4اند. اشاره كرده
هـايي از   اينـك نمونـه   5كه بعد از مهاجرت به تهران كارخانة بلورسـازي را تأسـيس نمـود.   

اي) در  رد سوز (به اصطالح محلي المپـاي شيشـه  هاي گ اي از جمله شيشة چراغ ظروف شيشه
  شود. موزة خوي نگهداري مي

تـوان بـه كارخانـة ذوب مـس كـه بـه آن        گـري مـي   بافي و شيشه در كنار صنايع ماهوت
هـاي   هـا و قابلمـه   ها و طشـت  اشاره كرد. در بازار مسگران انواع ديگ6گفتند، گدارخانه مي

شد و  در حكم ثروتي براي هر خانه محسوب ميطوري كه اثاث مسي  شد،به مسين ساخته مي
صنعت مسگري خوي آنقدر مشـهور بـود كـه در    7تمام ادوات آشپزخانه و سفره از مس بود.

________________________________________________________________  
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كردنـد و صـفحات مسـي بـراي سـاختن ديـگ و        هاي قراضه و فرسوده را از نو آب مـي  مسظاهراً مقصود آن بود كه   6
  ساختند. سيني و بشقاب از آن مي

  .37زرياب، همان، ص  7
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خان، يك يا چند دسـت ظـرف    شرح حال اميركبير آمده است كه حاكم خوي، محمدرحيم
سـي  هـاي ظـروف م   مسي ساخت خوي را براي وي فرستاد كه اميركبير از پـذيرفتن صـندوق  

چارلز استوارت ظروف مسي خـوي را   1سرباز زد، چرا كه آنها را محصول فرنگ تلقي كرد.
2به علت استحكام و دوام آن كه شهرة عام و خاص بوده، ستوده است.

  

توان به اصـنافبزاز، سـراج،    هاي صورت گرفته در بازار خوي در دورة قاجار مي از فعاليت
سـازي،   و از صنايعي مانند شمشيرسازي، قفل 3اشاره نمودساز و ساغري  دوز، چيت عطار، كاله

سـازي (از   ريزي، عبابـافي، چـراغ   بند بود)، شمع سازي (كه كار صنعتي خاص به نام عالقه دكمه
4سازي ياد كرد. سازي و صابون جنس آهن و مس و فلزات ديگر)، حلبي

  

رة محصـوالت  در مورد توليدات كشاورزي، آثار سياحان حاوي مطالب سـودمندي دربـا  
كشاورزي خوي است. در اين آثار با عناوين محصوالتي نظير هندوانه، سنجد، خربـزه، تـوت،   

هـا از يـك سـو نشـانگر دادوسـتدهاي متنـوع        كنـيم. ايـن آگـاهي    خيار و غيره برخورد مـي 
محصوالت كشاورزي بوده، از سوي ديگر با توسعه و پيشـرفت عـالي كشـاورزي آن ارتبـاط     

ايه و اساس اقتصاد خوي عالوه بر تجارت، كشاورزي و باغداري نيز بوده است. دارد. بنابراين پ
نكتـة مهمـي   5ق. به درختان زردآلو، توت و تاك در كنار شاليزارها1221اشاره ژوبر در سال 

  براي شناخت توليدات عمدة آن روز خوي است.

  واردات خوي در دورة قاجار

توان به كاالهايي مانند  شد،مي از جمله كاالهايي كه از طريق خوي از عثماني به ايران وارد مي
هـاي حلبـي و    جات فرانسوي و ونيـزي پارچـه   مخمل، پارچة ابريشمي گلدار ضخيم، پشمينه

افـزار، تريـاك،    هاي رنگي)، آينه و آهن، فوالد، سخت دمشقي، ظروف كريستال (شامل شيشه
نگ قرمـز روشـن، سـرب سـفيد وجـواهرات اشـاره نمـود. از آنجـا كـه          چوب رنگرزي، ر

التفاوت بازرگاني اين كاالهاي مصرفي از نظر امپراتوري عثماني غيرقابل قبول بـاقي مانـده    به ما
________________________________________________________________  
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  .138- 137طاهري، همان، صص  2
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شـد و   بود، ساالنه مقدار قابل توجهي از مسكوكات ضرب شده از طال به ايـران فرسـتاده مـي   
 1التفاوت را براي ايران در منطقه جبران كنـد.  به تا اين ما گرديد سپس از آنجا به هند صادر مي

هـاي پشـمي روس و لهسـتان از راه قفقـاز بـه آذربايجـان و خـوي         قند و شكر و چيت، لباس
شد، زيرا آوردن  هاي نفتي منازل از روسيه وارد مي رسيد. حتي نفت تصفيه شده براي چراغ مي

2به صرفه نبود. نفت جنوب ايران به شمال در آن زمان مقرون
  

ليـره و در سـال   000/351/1بـه مقـدار    1868هاي  ارزش واردات آذربايجان در طي سال
رسيد. بنابراين بـا   ليره مي 1094717م به 1870ليره و در سال  776/575/1م.در حدود 1869

توجه به ارقام گفته شده و با توجه به مقدار قليل آن در مقابل اجناس وارداتـي مـذكور بايـد    
ن نكته را هم خاطر نشان كرد كه كار تجارت قاچاق از راه مرزهاي روسيه و تركيـه نيـز   اي

شد و شايد مقدار صـادرات از ايـن راه    رواج داشت كه جزو درآمدهاي گمركي محسوب نمي
3به همان اندازة طريق مجاز بوده باشد.

  

  صادرات خوي در دوره قاجار

به امپراتوري عثماني را ابريشم، تنباكو، فرش،  خانه تبريز، صادرات ايران طبق عايدات گمرك
داد.  چرم رنگي، قرمز دانه، صمغ آمونياك، گل زعفران، پيـه، مـوم و خشـكبار تشـكيل مـي     

عالوه بر چلوارهاي انگليسي مقدار زيادي از صادرات را فروش اسب، گوسفند و گاو توسـط  
شـدند   وي به استانبول حمل ميبيشتر اين كاالها از راه خ 4ايالت سرحدات تشكيل داده است.

5شدند. و بسياري ديگر بايد مجدداً به كشورهاي مختلف اروپايي صادر مي
  

قـدري   گرفـت بـه   صادرات كاال از خوي به اروپا كه از طريق بندر طرابوزان صورت مـي 
نفر از كسبه و بازرگانان ايراني در اين بندر دفاتر تجاري داشـته   200رونق داشت كه بيش از 

اند.اما حاج سياح در كتاب خود در مورد محصوالت صادراتي خوي  ه تجارت مشغول بودهيا ب
________________________________________________________________  
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محصوالت تجاري اين شهر اجناس طبيعي مانند حيوان، پوسـت، روغـن،   «نويسد: مي به روسيه
».خشكبار و همچنين فرش است

آمـد اغلـب بـه     انگور كه به فراواني در منطقه به عمل مـي 1
2شد. صورت كشمش فروخته مي

بنابراين به همين خاطر صادراتي كه به روسـيه و طرابـوزان    
3گرفت به صورت خشكبار بود. صورت مي

  

شامل خشـكبار، كشـمش، و زردآلـو بـود كـه       از مجموع صادرات به روسيه اقالم عمده
هـاي تجـاري بـه خـارج از كشـور صـادر        كردنـد و در بسـته   زردآلوها را به قيسي تبديل مي

 معـادل  م.1888و در سـال   م.1890ليره در سال  200000آنهاتقريباً نمودند كه جمع ارزش  مي

وسيله تجار ارامنة روسي از راه اردبيل  هاي اروميه و خوي و مراغه به ليره از جلگه 222000
از محصـوالت صـادراتي    عالوه بـر خشـكبار  4و آستارا و با كشتي تا بادكوبه حمل شده است.

هاي مهـم شـهر    ت و روده و حنا اشاره نمود و از تجارتتوان به پنبه، پوس خوي به روسيه مي
5كردند. خوي تجارت پوست دباغي شده بود كه بازرگانان به روسيه صادر مي

  

  گيري نتيجه

استراتژيك نگـاهي بينـدازيم متوجـه     اي عنوان منطقه بندي كلي اگر به خوي به در يك جمع
ني كه در طول دوران قاجار تحت خواهيم شد كه اين شهر در منطقة خاصي قرار دارد؛سرزمي

تأثير حمالت روس و عثماني با شرايط سخت و نامطلوبي مواجه شد. از طرفـي در طـي ايـن    
رغم دشواري خود را با عوامل  اند كه چگونه به پيشه اين منطقه آموخته دوره مردمان تجارت

اي جنگ ايران و ه مختلف تطبيق دهند كه نمونة بارز آن سر برآوردن پس از دو دوره ويراني
ها در طول دورة قاجار است. اين شهر در هر بـار آشـوب و جنـگ     روس و نيز حملة عثماني

يافـت و در   شد، با اين حال خيلي زود قوام اقتصادي خود را باز مـي  دچار وضعي نامطلوب مي
تجاري خـوي،   - مسائل اقتصادي تجاري حضوري چشمگير داشت؛ چرا كه موقعيت راهبردي

ايران با عثماني و قفقاز، اين قلمرو را به گذرگاه مهمي بـراي عبـور تجـار داخلـي و     در تالقي 
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بود كه حكمرانان منطقه تا پايان حيات سياسـي   اي خارجي مبدل ساخته بود. اين همان مقوله
كه اقتصاد شكوفا و فعاليت بازرگـاني   طوري به كردند، به آن توجه مي خويش در دورة قاجاريه

هـاي توسـعه    ويژگي خوي در دوره قاجار قبل مشروطه است. براسـاس نظريـه  پويا بارزترين 
اي بخشي از توسعه خوي و فضيلت آن نسبت به ساير منـاطق از جنبـة تـوان منـابع آن      منطقه

اي  داد كه به منزلة الگوي منطقه اي اين توان را به خوي مي شد. استعداد منابع منطقه حاصل مي
كه در دورة مزبور، به علـت   طوري مطرح باشد. به بازرگاني - ديو به لحاظ اقتصا توسعه يابد
هاي تجاري از طريق عثماني به اروپا، بازرگانان ايراني عالقـة وافـري بـه صـدور      نزديكي راه

  كاالي خود از طريق خوي به طرابوزان داشتند.

ش. مركـز  1322از نظر اقتصادي در منطقه داشت، تا سـال   به سبب اهميتي كه شهر خوي
هـاي خـود از شـهر خـوي      غرب ايران بود. هر يك از جهانگردان در يادداشت گمرك شمال

اند كه اين امر از رونق بازار و اقتصاد مرفه آن حكايت  عنوان شهري غني و تجاري ياد كرده به
خاطر مركزيت اقتصـادي از قـديم داراي كاروانسـراهاي متعـددي      دارد. عالوه بر آن خوي به

علت تجاري بودن به داشـتن   استراحت بازرگانان بود. همچنين اين شهر به جهت تخليه كاال و
هاي سيم و زر معروف بود. در خصوص تجارت، بيشـتر بازرگانـان ايرانـي در شـهرهاي      سكه

طرابوزان، استانبول، باكو، قفقاز و غيره از مردم خـوي بودنـد و حتـي در اواخـر قاجـار هـم       
هـاي اقتصـادي و سياسـي جايگـاه      بودند كه در فعاليت قدرتمندترين قشر اجتماعي همين تجار

  وااليي داشتند.

با اين حال ضعف اقتصادي و سياسي از اواخر دورة ناصرالدين شـاه كـه بخشـي از آن بـه     
ركود اقتصادي و سياسي خود حكومت مركزي و بخشي نيز به دليل فقدان حكمراناني مقتـدر  

زيادي براي عثماني و روس در امـور داخلـي    هاي گشت، فرصت پس از مظفرالدين شاه باز مي
خوي فراهم آورد. به آتش كشيدن بازار خوي، شورش اكراد در منطقه، سرقت اموال و غيـره  

هاي مركـز و وضـعيت    ترين مصاديق اين ادعاست. بايد گفت رابطه وثيقي بين آشفتگي از مهم
ار آشفتگي و جنـگ و  اقتصادي مناطق پيرامون از جمله خوي وجود داشت. هرگاه مركز دچ

برد. برعكس ثبات در مركز به توسعه و رونـق خـوي    اشغال بود، پيرامون نيز راه به قهقرا مي
  نيز انجاميده است. 
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(ص)و سيره رسول خدا و واگرايي با اهل كتاب در قرآن  همگراييدر  تأمالتي
 

1اصغر قائدان
  

2فاطمه معتمد لنگرودي
  

  

  

  

  

مهـد حضـور اديـان الهـي بـود و بـا ظهوراسـالم، ايـن ديـن          منطقة حجاز از ديربـاز    چكيده:
داد. براين اسـاس بـديهي بـود كـه دعـوت       جانبه گسترش مي طور همه بايست دعوت خود را به مي

جزيره  ها وجود پيروان ساير اديان در شبه رو شود. يكي از اين دشواري هايي روبه جديد با دشواري
در برابـر اهـل كتـاب روشـن      (ص)اهل كتاب، رفتار پيامبربود. از اين رو با نزول آياتي در خصوص 

ايـم كـه برخـورد     تحليلي در پي پاسخگويي بـه ايـن مسـئله    - شد. در اين پژوهش به شيوة توصيفي
اسالم در قالب قرآن و سنت نبوي با اهل كتاب چگونه بوده است؟ و اينكه آيـا ايـن برخوردهـا بـا     

واگرايي تغيير جهـت   همه اهل كتاب همگرا بوده است يا واگرا؛ و تحت چه شرايطي همگرايي به
، (ص)هـاي الهـي و برخـورد كريمانـه پيـامبر      داده است؟ فرض مقاله آن است كه در سايه آموزه مي

دادنـد، همچـون شـهروندان مسـلمان      مادامي كه اهل كتاب رفتارهاي واگرايانه از خود نشـان نمـي  
و يهوديـان وجـود    زيستند. در اين ميان تفاوت روشني بـين رفتارهـاي متقابـل مسـيحيان     آزادانه مي

 داشته و رفتار يهوديان عمدتاً واگرايانه بوده است.

همگرايـي، واگرايـي، اهـل كتـاب، يهـود، مسـيحيت،       ، (ص)رسـول خـدا    كليدي: هاي واژه
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on and Divergence from the People of the Book 
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Abstract: From the beginning, Hij�z region was the land of the theistic religions. 

With the advent of Islam, this religion was to spread its message pervasively. But this new 

religion got into difficulties. One of these difficulties was with the believers of other 

religions in Arabic Peninsula. Some verses of the Qur�n clarified how the Prophet was to 

behave the people of the book. By a descriptive-analytic method, this research is going to 

answer how Islam- according to Qur�n and Prophet's tradition- behaved the people of the 

book, whether this behavior and encounter with all of the people of the book is convergent 

or not, and in which condition it became divergent. The assumption of this essay is that the 

people of the book had- according to Qur�n and Prophet's tradition- the given rights and so 

long as they behaved in a convergent way, they could live freely as Muslim citizens. But 

there was an obvious difference between Jews' behavior and Christians', and Jews' behavior 

was mainly divergent. 

Keyword:  Prophet of Islam, Sabians, divergence, convergence ,  the People of the 

Book, The Jews, Christianity 
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  مقدمه 

نجـران   و چون يمـن هايي از شمال و نيز مناطق جنوبي حجاز  در بخش  به هنگام ظهور اسالم
زيستند. سكونتگاه و مركز ثقل يهوديـان نيـز در حجـاز     جمعيت قابل توجهي از مسيحيان مي

عـالوه بـر    (ص)نمود كـه پيـامبر   (مدينه و خيبر) و زرتشتيان نيز در يمن و حيره بود. بديهي مي
  رو گردد.  مشركان، دير يا زود با اهل كتاب نيز روبه

ها آيه، مواضـع   يم در خصوص تعامل با اهل كتاب، با نزول دهبنابراين خداوند در قرآن كر
و چگونگي برخورد با آنان را مشخص ساخت. اين امر بدان سبب و انگيزه بود كـه چنانچـه   

شدند ممكن بود معضل  رو نمي روبه (ص)اين بخش از جمعيت با رفتار همگرايانه اسالم و پيامبر
ويژه كه يهوديـان   پديد آورند، به (ص)رسول خدا و آسيبي جدي در برابر اين دعوت و حاكميت

عنـوان يـك شـهروند و بـه      در مدينه در ميان مسلمانان حضور داشتند. عدم پذيرش آنـان بـه  
عبارتي يك امت در كنار مسلمانان، ممكن بود آنان را در جبهـه مشـركان قـرار دهـد و يـا      

توانست بـه   همگرايانه با آنان ميزمينه همكاري با آنان را فراهم سازد. به همين ترتيب رفتار 
االدياني بـود   تأكيد بر اشتراكات بين (ص)سود مسلمانان باشد. بنابراين ديدگاه اسالم و رسول خدا

آيد، تنها مؤمنان اهـل كتـاب شايسـته ايـن رفتـار       تا افتراقات و چنانكه از آيات الهي نيز برمي
» و جـادلهم بـاللتي هـي احسـن    «يق همگرايانه بودند. نكته ديگر اينكه گسترش دعوت از طر

  تر بود تا واگرايي و مخاصمت.  هزينه تر و كم الوصول سهل

   مفاهيم اساسي

همگرايي فرآيندي است كه منجر به شرايطي خواهد شد كـه گروهـي از مـردم در قلمـروي     
جغرافيايي معين، از روي ميل و رغبت و نه زور و فشار به احساس مشتركي در زمينه حقوق 

از سـوي ديگـر    1گـردد.  صورت تدريجي حاصل مـي  ار متقابل دست يابند كه اين امر بهو رفت
واگرايي نقطه متقابل همگرايي است كه به معناي از بين رفتن تماميـت و همبسـتگي افـراد و    

به عبارت ديگر همگرايي فرايندي است كه در طـي آن افـراد و اعضـاي يـك      ها است. گروه
كنند تـا در   نظر مي ور داوطلبانه از اعمال اقتدار كامل خود صرفط واحد اجتماعي يا سياسي به

________________________________________________________________  

؛ علـي آقابخشـي و مينـو    1844، همدان: نشرمسلم، صدانشنامه جنگ و صلح، 4)، ج1380محمدحسين افتخاريان (  1
  .321، تهران: نشرچاپار، صفرهنگ علوم سياسي)، 1386راد ( افشاري
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پرتو آن بتوانند به اهداف مشتركي برسند. در مقابل واگرايي عبارت اسـت از اينكـه اعضـاي    
يك واحد سياسي يا اجتماعي نسبت به قبول اقتدار برتـر خـارج از چـارچوب خـود امتنـاع      

1پوشي كنند. آيد چشم ر به دست ميورزند و بالطبع از منافعي كه از اين رهگذ
  

در اين پژوهش، مسئله تحقيق آن است كه نگاه اسالم و قرآن و نيـز رفتـار    مسئله تحقيق:
در برابر اهل كتاب بر مبناي همگرايي است يا واگرايـي و چنانچـه همگرايـي     (ص)رسول خدا

بـا ايـن حـال    شده اسـت.   ديدگاه غالب است تحت چه شرايطي اين نگاه به واگرايي تبديل مي
رفتاري است، البته  گرايانه و نيك اصول كلي قرآن در رفتار در برابر اهل كتاب رفتاري عدالت

با وجود اين  2رسانند. سالم و مسلمانان نجنگيده و آزاري به آنان نمينسبت به آن دسته كه با ا
در كل، همگرايي بر اين اساس تعريف شده كه مسلمين هرگز نبايـد يهـود و نصـارا (كـافران     

دهد كه خداوند سيطره و سلطه آنـان را   و اين نشان مي 3عنوان ولي خود قرار دهند آنان) را به
    پسندد. بر مسلمانان نمي

در مورد روابط و تعامل اسالم با اهل كتاب تحقيقات متعددي انجام شده است  شينه تحقيـق: پي
اند. اعتقاد  كه بيشتر اين مقاالت از زواياي فقهي و برخي نيز از زواياي سياسي به اين روابط پرداخته

غالباً مبارزه و برخورد با اهل كتـاب بـوده اسـت.     (ص)برخي اين است كه نگاه قرآن و پيامبر اكرم
»تعامل با اهل كتاب از منظر قرآن و سنت«نرجس خادمي در مقاله 

بيشتر كوشيده اسـت رفتـار    4
مسلمانان در دنياي معاصر را به لحاظ فقهي با اهل كتاب بر اساس قرآن روشن سازد. مقاالتي تحت 

ـلمان بـا   « 5،»اسالمي و حقوق مدني ايرانازدواج دائم با اهل كتاب در فقه «عناوين  ازدواج مرد مس
حلّيت و حرمت ذبايح اهل « 7،»حكم ازدواج با زنان اهل كتاب در قرآن كريم« 6،»زن اهل كتاب

________________________________________________________________  

  .194راد، همان، ص آقابخشي و افشاري  1

  .8): 60ممتحنه (  2

  .  51): 5مائده (  3

 ،علـوم قـرآن و حـديث   تحقيقـات  فصـلنامه  ، »تعامل با اهل كتاب از منظر قـرآن و سـنت  «)، 1388نرجس خادمي (  4
  .66- 49، صص11ش

مقـاالت و  ، »ازدواج دائم با اهل كتاب در فقـه اسـالمي و حقـوق مـدني ايـران     «)، 1385زاده ( عبدالرضا محمدحسين  5

  .160- 149، صص80، شها بررسي

- 10، صـص 59و  58، شفقه اهل بيت، »ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب«)، 1388سيدموسي شبيري زنجاني (  6

40.  

، 1، شقـرآن، فقـه و حقـوق اسـالمي    ، »حكم ازدواج بـا زنـان اهـل كتـاب در قـرآن كـريم      «)، 1393علي عندليبي (  7
  .160- 129صص



(ص)رسول خدا رهيبا اهل كتاب در قرآن و س ييو واگرا ييدر همگرا يتأمالت
  131 

 3»نقدي بر نجاست ذاتي اهل كتاب«و  2»حليت ذبايح اهل كتاب« 1،»كتاب و پيامدهاي حقوقي آن
با اهل كتاب و ذبايح و موضـوع طهـارت آنـان سـخن     از مباحث فقهي و قرآني مربوط به ازدواج 

 اند.  رانده

 (ص)سيره سياسي و مبارزاتي پيامبر اعظـم «از نظرگاه سنت و سيره نبوي نيز پژوهشي با عنوان 
»با اهل كتاب

هاي تبليغـاتي و برخوردهـاي    به نگارش درآمده كه برخوردهاي رواني و جنگ4
و اهل كتاب را تبيين ساخته است و ديـدگاهي كـامالً    (ص)هاي نظامي بين پيامبر فيزيكي و جنگ

با اهـل   (ص)نقد ديدگاه مفسران معاصر دربارة تعامل پيامبر«واگرايانه دارد. مقاله ديگري با عنوان 
»كتاب در مكه

صرفاً به اين تعامل در شهر مكه اختصـاص يافتـه اسـت. برخـي نيـز بـه ذكـر         5
6اند. هل كتاب پرداختهمباحث مربوط به فلسفه و احكام جزيه از ا

    

ها و صـفات اهـل    ايم تا براساس قرآن و سنت نبوي ابتدا ويژگي در نوشتار حاضر كوشيده
را روشـن سـازيم و سـپس     (ص)كتاب و عوامل همگرايانه و واگرايانه قرآن و رفتار رسول خدا

صـة  شرايط رفتاري اهل كتاب كه باعث تغيير اين همگرايي به واگرايي شـده اسـت را در عر  
  تاريخ عصر نبوي تبيين كنيم.

  ديدگاه قرآن كريم در باب اهل كتاب  بخش اول:

دين اسالم براي اهل كتاب مقرراتي قائل شده است زيـرا اينـان از نظـر پيـروي از يـك ديـن       
آسماني شباهتي با مسلمانان دارند، ولي از جهتي ديگر شبيه مشركان هسـتند. بـه همـين دليـل     

7گيرد. در دستور كار قرار مي» جزيه«دهد و گرفتن  نمياجازه كشتن آنها را 
   

اند يك دسته مؤمنان اهل كتاب و دسته ديگر كـافران   اهل كتاب در منظر قرآن دو صنف
________________________________________________________________  

، 9، شپـژوهش دينـي  ، »و پيامـدهاي حقـوقي آن  حليت و حرمت ذبيح اهـل كتـاب   «)، 1384سيدمحمدرضا آيتي (  1
  .142 - 101صص

  .30- 3، صص65، شكيهان انديشه، »حليت ذبايح اهل كتاب«)، 1375محمدابراهيم جناتي (  2

نامـه فقـه و حقـوق     پـژوهش ، »نقدي بر نجاست ذاتي اهل كتاب«)، 1390زاده ( محمدمهدي تقديسي و كاظم قاضي  3

  .86- 55، صص8، شاسالمي

  .224 - 167، صص1، شكوثر معارف، »با اهل كتاب  (ص)ره سياسي و مبارزاتي پيامبر اعظمسي«)، 1385سعادت (احمد   4

نقد ديدگاه مفسران معاصر دربارة تعامـل پيـامبر بـا اهـل كتـاب در      «)، 1393امير احمدنژاد و زهرا كلباسي اشتري (  5
  .201- 175، صص11، شهاي قرآن و حديث پژوهش، »مكه

  .92-  77، صص3، شهاي فقه و حقوق اسالمي پژوهش ،»اهل كتاب و اخذ جزيه از آنان«)، 1385ابريان (عليرضا ص  6

 بنگريد به بحث جزيه در صفحات بعدي.  7
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در برابر آنان » همگرايانه«و » واگرايانه«اهل كتاب. بر همين اساس نيز دو نوع نگاه و ديدگاه 
قرآن كريم نشاني از ديدگاه همگرايانه بـا آنـان    اتخاذ شده است. با اين حال غالب سياق آيات

از در خصومت درآمده، به توطئه و ايجاد شـبهه در   (ص)دارد، مگر اينكه با مسلمانان و پيامبر
واسـطه لجاجـت و خصـومت يهوديـان      جبهه موحدان بپردازند كه اين تغيير نگاه عمـدتاً بـه  

  صورت گرفته است.

كه به توحيد، معـاد و كتـاب آسـماني خـود ايمـاني      خداوند مؤمنان اهل كتاب يعني آنان 
دهد كه كتاب آسماني خود را به كناري نهاده و زمـام   راسخ دارند را در برابر كافران قرار مي

صالحان اهل كتاب امتي استوار هستند و آيـات خـدا    1اند. خرد خويش را به هواي نفس سپرده
2بـا غيـر آنـان (كـافران) يكسـان نيسـتند.      كنند و ...  خوانند و سجده مي را در شب و روز مي

 

 عبيد و ديگرانـي  بن اسد ،سعنه بن اسيد ،سعنه بن ������ سالم،  بن مفسران شأن نزول اين آيه را عبداهللا
گفتنـد   اند كه مسلمان شدند. يهوديان آنان را از اشرار قوم خود شـمردند و مـي   از يهود دانسته

البتـه چهـل تـن از مسـيحيان      3گفتنـد.  اگر آنان از اخيار بودند آيين نياكان خود را ترك نمي
تن از مردم مسيحي حبشه و هشت تـن از مـردم روم كـه تـا آن روز اسـالم را       32نجران و 

4دند، نيز مشمول اين آيه هستند.پذيرفته بو
   

  الف) ديدگاه همگرايانه با (مؤمنان) اهل كتاب و توصيف آنان

  . اهل نجات و رستگار دانستن مؤمنان اهل كتاب 1

رديـف   در قرآن، اهل كتاب يعني يهود، مسيحيان، مجوس (زرتشـتيان) و صـابئين، تـالي و هـم    
سـازد و   اند كه خداوند حساب آنان را در روز قيامت از مشركان جدا مي مؤمنان شمرده شده

________________________________________________________________  

  .69): 5؛ مائده (62): 2بقره (  1

  .115 - 113): 3عمران ( آل  2

إلحيـاء اآلثـار    المرتضـویة  المکتبـة تهـران:  ، 2ج، المبسوط في فقـه اإلماميـه  )، 1387حسن طوسي ( ابوجعفرمحمدبن  3
اهللا مرعشـي   قم: كتابخانة آيت، 2ج، الدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404سيوطي (الدين  ؛ جالل563ص، الجعفریة

  .65، صنجفي

مكـارم شـيرازي   ؛ ناصـر  29، صقـم: حكمـت  ، 1، جالتفاسير و بـالغ اإلكسـير   ةحج، )1386سيد عبدالحجت بالغي (  4
  .57، صتهران: نشر اسالمي، 3ج، تفسير نمونه)، 1374(
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نگاه همگرايانه قرآن با اين  2شمارد. و موحد و يكتاپرست مي 1آنان را اهل نجات و رستگاري
دهنـد،   كتاب بدان سبب است كه به روز جزا ايمان دارند و عمل صالح انجام ميدسته از اهل 

در ايـن   3لذا نزد خداوند مأجورند و نبايد هيچ خوف و نگراني و اندوهي به خـود راه دهنـد.  
آيه بنا به نظر مفسرين، ايمان ظاهري مالك نيست، بلكه منظور حقيقت ايمان اسـت و جـز   

شـود،   اند: داخل بهشت نمـي  گفته كه يهود و نصاري مي . همچنانآن نزد خدا هيچ ارزشي ندارد
فرمايد تنها حقيقت ايمان به خـدا و   ولي خداوند مي 4مگر كسي كه يهودي و يا نصاري باشد،

5روز جزاء و نيز عمل صالح باعث نجات و رستگاري است.
   

  . تأكيد بر اشتراكات با اهل كتاب2

ايجاد همگرايي بيشتر بين اديان آسـماني بـر وجـود    كند جهت  خداوند به رسولش گوشزد مي
سوي  ها فراهم گردد و به نقاط اشتراك تأكيد كند تا به اين طريق زمينه براي پذيرش واقعيت

6وحدت كلمه سوق داده شوند.
  

  آميز با اهل كتاب  . همزيستي مسالمت3

آميز بـا   ي مسالمتخداوند، مسلمانان را به سلوك و برخورد نيك و احترام متقابل و همزيست
صـورت   است كـه بايـد بـه   » اهل كتاب«اهل كتاب فرمان داده كه مصداق بارز آن مجادله با 

با اهل كتاب جز با روشي كه از همه نيكوتر اسـت مجادلـه   «فرمايد:  ماليم باشد، آنجا كه مي
».نكنيد

خن منظور از مجادله، بحث و گفتگوهاي منطقي است، يعني الفاظ مؤدبانه، لحـن سـ   7
دوستانه، محتواي مستدل، آهنگ صدا خالي از فرياد و جنجال و هرگونه خشـونت و هتـك   

هـاي   همچنـين در آيـاتي ديگـر بـه مكـان      8آيد. احترام كه همان جدال أحسن به حساب مي
________________________________________________________________  

  .17): 22(حج   1

  .64): 3عمران ( آل  2

  .62): 2( بقره  3

  .111): 2بقره (  4

، 5، چ، قـم: جامعـة مدرسـين حـوزة علميـه     1ج، الميزان في تفسير القـرآن ق)، 1417سيد محمدحسين طباطبايي (  5
 .293- 292صص

  .45، ص1داروبيدار، چ قم: نشر، 1ج، متشابه القرآن و مختلفهق)، 1369شهر آشوب مازندراني ( بن؛ ا64): 3عمران ( آل  6

  .46): 29عنكبوت (  7

كاشــاني ؛ مالفــتح اهللا 116، ص1، چتهــران: دارالكتــب اإلســالميه، 6ج، تفسيركاشــفق)، 1424مغنيــه (محمـدجواد    8
←  
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ها و معابد ايشان را در كنار مسـاجد، مكـان    شان به ديد احترام نگريسته و نيز صومعه مذهبي
1رده است.ذكر و ياد خداوند شم

   

  . حليت طعام و ازدواج با زنان مؤمنه اهل كتاب 4

خداوند، خوردن طعام و خوراك آنان را حالل و نيز ازدواج با زنـان مؤمنـه آنـان را مجـاز     
انـد   البته در بين فقهاي اسالم در اين خصوص اختالفاتي وجود دارد؛ بعضي گفته 2دانسته است.

هاي آنهـا، زيـرا پايبنـد بـه      هاست نه ذبيحه مراد از خوراك و اطعمه حالل، حبوبات و ميوه
در باب ازدواج نيز با زنان پاكدامن از آنان به شرط پرداخت مهر  3رعايت شرائط ذبح نيستند.

4اق مجاز است.از طريق ازدواج صد
  

  . ستايش امانتداري اهل كتاب 5

خداوند اقدام خيرخواهانه برخي از اهل كتاب را كه به اداي حق مسلمين و بازگردانـدن امانـات   
ـته   كند، دسته و آنان را به دو دسته تقسيم مي 5ستايد آنان توجه داشتند مي اي كه اگر بر پوستي انباش

اي كه اگر بر ديناري امينشان شمري، آن  گردانند و دسته از مياز طال امينشان شمري، آن را به تو ب
ــاز نمــي ســالم از يهوديــان امانتــدار و  بــن شــأن نــزول ايــن آيــه عبــداهللا  6گرداننــد. را بــه تــو ب

اند، زيرا امـوالي از مـردم نـزد     عازوراء خائن به امانت است كه با يكديگر مقايسه شده بن فنحاص
هاي صريح يهـود   يكي از توطئه 7موقع پرداخت و خيانت نكرد. ا را بهسالم بود و وي آنه بن عبداهللا

ـلمان بـه آنهـا      هاي خود و امانت اين بود كه از باز پس دادن قرض هايي كه از سوي يهوديـان نومس

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .143، صتهران، كتابفروشي علمي، 7ج، تفسير منهج الصادقين في إلزام المخالفين)، 1336(

  .40): 22حج (  1

  .5): 5مائده (، )الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهمو طعام الذين اوتوا (  2

  .278- 277، صص4ج همان،، ؛ مكارم شيرازي444، ص3جطوسي، همان،   3

أبيـاري  ؛ ابـراهيم  532، ص1، چتهران: فرهنگ نشر نو، 1ج، تفسير سورآبادي)، 1380محمد سورآبادي ( بن ابوبكرعتيق  4
ق)، 1415فـيض كاشـاني (  ؛ مالمحسـن  36، صمؤسسة سجل العـرب جا: نشر  بي، 9ج، الموسوعه القرآنيهق)، 1405(

  .14، ص2، چالصدر مکتبةتهران: ، 2ج، الصافي في تفسيرالقرآن

  .75): 3عمران ( آل  5

  .75): 3عمران ( آل  6

، 9؛ أبيـاري، همـان، ج  115، ص1تهـران: ناصرخسـرو، چ  ، 4ج، الجامع ألحكام القـرآن )، 1364قرطبي ( احمد محمدبن  7
  .13، ص]نا بي[: ]جا بي[، 3ج، التحرير و التنوير، ]تا بي[؛ ابن عاشور 27، ص1؛ بالغي، همان، ج23ص
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ـلمان نشـده     كردند و مي سپرده شده بود خودداري مي گفتند برگرداندن اين اموال تا زماني كـه مس
1ولي اسالم آوردن شما باعث ابطال اين حقوق شده است.پذير بود،  بوديد امكان

    

  ديدگاه واگرايانه با (كافران) اهل كتاب در قرآن   ب) 

اي از آنـان بـه    كنـد كـه عـده    اهل كتاب ياد كرده و گوشزد مي» كافران«خداوند در قرآن از 
ل جهت منافع شخصي خويش، شرايع و دستورات كتاب الهي را كنار گذاشته، بـه برخـي عمـ   

بنابراين غلبه آيات واگرايانه با اهل كتاب نـاظر بـه    2اند. كرده و از برخي ديگر روي گردانده
و عنـاد آنـان بـا اسـالم اسـت و البتـه در ايـن جـا          3ها شكني رفتار يهوديان وگستاخي و پيمان

  مگر در امور اعتقادي. 4اند ندرت مسيحيان مورد عتاب قرار گرفته به

  . توبيخ به سبب كفر به آيات الهي 1

شوند حال آنكه خود  كند كه چرا به آيات الهي كافر مي خداوند، كافران اهل كتاب را توبيخ مي
هاي آن در تورات  است كه نشانه (ص)در اينجا منظور نبوت رسول خدا 5شاهد و گواه آن هستند،

وند كه چرا حق را به باطل درآميختـه  ش در ادامه اين آيه آنان نكوهش مي 6و انجيل وجود دارد.
شك روشن است كه خطاب خداونـد   بي 7اند. سازند حال آن كه از آن آگاه و يا حق را پنهان مي

در اين آيات دو دسته هستند، يكي كافران و سست ايمانان اهل كتاب، اعم از يهودي و مسيحي و 
  نشان سست كنند.كوشند مؤمنان مدينه را در ايما ديگر صرفاً يهوديان كه مي

  . تالش نكردن مسلمانان براي جلب رضايت آنان 2

هر انساني بايد با نيروي جاذبه اخالق، دشمنان را به سوي حق دعوت كند. البتـه ايـن امـر در    
شود، اما در مورد كسـاني كـه هرگـز تسـليم حـرف حـق        پذير محقق مي مقابل افراد انعطاف

________________________________________________________________  

  .28- 27، صص]نا بي[، قم: چهره يهود در قرآنتا)،  عفيف عبدالفتاح طباره (بي  1

  . 85): 2بقره (  2

  .58و  55): 8؛ انفال (83): 2بقره (  3

  .82): 5مائده (  4

  .70):3عمران ( آل  5

، مفـاتيح الغيـب  ق)، 1420عمـر رازي (  أبوعبداهللا محمدبن؛ 12، ص3؛ إبن عاشور، همان، ج49، ص2جطوسي، همان،   6
  .25، ص3، چبيروت: دار احياء التراث العربي، 8ج

  .99- 98، 71): 3عمران ( آل  7



 1396 زمستان، 35م، شمارة نهسال ، مطالعات تاريخ اسالم  136

در مدينـه، يهوديـان و    (ص)ود. در زمان حضور پيامبرنيستند، نبايد در فكر جلب رضايت آنها ب
مسيحيان از حضرت، تقاضاي مدارا كردند و وعده دادند كه اگر مدارا كند و مهلتشـان دهـد   

اي نازل شد كه هرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد مگر آنكـه   بدو بگروند كه آيه
1از آيين آنها پيروي كني.

   

  آميز آنان  . نكوهش عقايد انحرافي و بدعت3

را انكـار   (ص)برخورد قرآن با كافران اهل كتاب از آن رو واگرايانه بوده كه نبوت پيامبر اكرم
از جملـه قائـل شـدن     2آميز در ميان آنان رواج يافته بـود.  كردند و نيز برخي عقايد شرك مي

به تثليث كه خداوند آن را مردود دانسـته   فرزند براي خدا و مقام خدايي براي مسيح و اعتقاد
كند و از اينكه بـه اقنـوم ثالثـه     است و آنان را از اينكه در مورد مسيح غلو كنند سرزنش مي

همچنين خداوند اين گفتـه يهـود را كـه عزيـر را پسـر       3دارد. اعتقاد داشته باشند، بر حذر مي
داند و آن را افترايي بزرگ در حـق   يخوانند، ادامه همان نظر كافران اهل كتاب م خداوند مي

شمارند آن است كـه وي در   علت آنكه يهوديان عزير را فرزند خدا مي 4كند. خداوند ذكر مي
را از  توراتشان شده و كتاب  نزد كوروش هخامنشي از يهوديان شفاعت كرده و باعث آزادي

5اند. العاده احترام قائل ي او فوقدانند و برا اهللا مي نو نوشته است. به همين دليل يهود او را ابن
   

  افكني بين مسلمانان  اختالف  .4

قرآن اطاعت مسلمين از كفار اهل كتاب را نهي كرده و مسلمين را در ايـن امـر بـه واگرايـي     
ور ساختن آتش كينـه و عـداوت    افكني و شعله اي از آنان قصد نفاق فراخوانده است. زيرا دسته
6در ميان مسلمين را دارند.

  

قيس كوشـيد   بن اين دستور الهي در پي ماجرايي رخ داد كه در آن مردي بهودي به نام شاس
________________________________________________________________  

 ؛ مكـارم شـيرازي،  26، ص]نا بي[، جده: اسباب النزولق)، 1417نيشابوري ( واحدي احمد بن علي ؛ ابوالحسن120): 2بقره (  1

 .429، ص1ج همان،

  .1):97؛ بينه (105): 2بقره (  2

  .73- 72، 17): 5مائده (  3

  .30): 9توبه (  4

؛ 88، ص3؛ بالغـي، همـان، ج  86، صالعلمیـة  مکتبـة تهـران:  ، 2ج، تفسيرعياشـي )، ق1380عياشي ( مسعود محمدبن  5
  .24، ص9طباطبايي، همان، ج

  .100): 3عمران ( آل  6
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با خواندن شعري دشمني دوران جاهليت را ميان اوس و خزرج زنده كند تا آنجا كه نزديـك  
اي نـازل گرديـد و رسـول     بود اين دو گروه عليه يكديگر وارد جنگ شوند. در اين موقع آيـه 

بين دو گروه ايستاد و با صداي بلند آن را قرائت فرمود كه پس از قرائت آن دو گروه  (ص)خدا
1سالح افكندند و همديگر را با چشم تر بغل كردند.

   

  و اهل كتاب (ص)بخش دوم: رسول خدا

  در برابر اهل كتاب  (ص)رفتار همگرانه پيامبر

ـبت بـه     در ميان اديان موجود در حجاز يعني يهود و مسيحيت، روابط  ـلمانان نس مسيحيان بـا مس
يهوديان مداراگرانه و همراه با احترام متقابل بوده است. آنان معموالً نسبت به معاهدات خويش با 

و مسلمانان ديده  (ص)مسلمين پايبند بودند و بر خالف يهوديان، موردي از نقض معاهداتشان با پيامبر
  س با آنان بيشتر مداراگرانه بوده است.نيز بر همين اسا (ص)نشده است، لذا رفتار پيامبر

   يهود الف) 

   سطح قرار دادن آنان با مسلمانان . هم1

ـان بـه    (ص)براساس رهنمودهاي الهي، پيامبر ـا يهودي نرمـي و   نيز پس از تشكيل حكومت در مدينه ب
ـان    سوي حق فـرا مـي   هاي مناسب، آنان را به كردند و در موقعيت مالطفت رفتار مي خواندنـد. ايش

ـان را بـه همگرايـي     كوشيدند تا با ملحق ساختن يهوديان ساكن مدينه به پيمان نامه عمومي مدينه آن
نامه حقوق يهوديان و حتي غالمان آنان به  حده سازند. در اين پيمانوادارند و جزوي از بدنه امت وا

ـاد آن اينكـه:      اندازه حقوق مسلمانان برابر تعيين و وظايف هريك از قبايل يهود روشـن شـد. از مف
يك از يهـود   هركس از يهود از ما پيروي كند از ياري و برابري با ما برخوردار خواهد شد، هيچ«...

شخصي از مشركان را در پناه خود گيرد و از تسلط مؤمني بر آن جلوگيري كند.  حق ندارد مالي يا
».رسانند... شود و نه مسلمانان كسي را بر ضد آنان ياري مي نه به يهود ظلم مي

2
اين رفتار همگرايانـه   

________________________________________________________________  

، 2ج، روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم   ق)، 1415(؛ محمود آلوسي 64ق)، همان، ص1417واحدي نيشابوري (  1
  .308، ص8؛ رازي، همان، ج233، ص1، چالعلمیةبيروت: دارالكتب 

بيـروت:  ، 3ج، النهایـة و  البدایـة ق)، 1407كثير ( ابن؛ 325، ص]نا بي[قاهره: ، 1ج، النبویة السیرةق)، 1356ابن هشام (  2
، بيـروت: دارالقلـم  ، 1ج، عيون األثر في فنون المغازي و الشمائل و السـير ق)، 1414سيدالناس ( إبن؛ 225، صدارالفكر

←  
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و حتي برتر از قواعد شهروندي در برابر مخالفان باعث شد تا برخي از بزرگان يهـود مثـل مخيـرق    
1وصيت كرده و حتي مسلمان شوند. (ص)ي، اموال خود را به پيامبريهود

   

  . دعوت يهود به همگرايي 2

آن حضرت طي مكاتباتي با يهوديان خيبر كوشيدند تا در ميان آنان نيز همگرايي ايجاد كننـد،  
كننـده   و برادر او و تصديق (ع)اي كه خطاب به آنان فرستادند، خود را همتاي موسي لذا در نامه

شما را به خدا وآنچه بر شما نازل «در ادامه نامه افزودند:  2آنچه او آورده است اعالم كردند.
پذيرايي كرد و خدايي كه دريا را براي  3،»من و سلوي«شده، و به كسي كه پيشينيان شما را با 

ه خدا بر شما نازل كرده، چيزي عبور نياكان شما باز كرد سوگند كه به من بگوييد آيا در آنچ
كنيد، چنانچه بر شما  يابيد كه بر محمد ايمان بياوريد؟ اگر چنين چيزي در تورات پيدا مي مي

4اكراهي نيست (ايمان آوريد) كه ضاللت از هدايت بازشناخته شود.
   

  مسيحيان  ب) 

  . تأكيد بر اشتراكات1

روز جزا، تعامالت حسنه برقرار كنند و آنان را آن حضرت كوشيدند تا با مسيحيان معتقد به خدا و 
با استناد به  (ص)به اسالم فراخوانند و به بيان مشتركات ديني خود با دين مسيحيت بپردازند. رسول خد

ـالمت   آميـز و مداراگرانـه بـه     قرآن كريم با زباني لين و آرام، همراه با موعظه حسنه و برخـورد مس
ـا بخـش   وسيلة فرستادن نامه و حضور شخصي ـاي عمـده   خود در منطقة تبوك موفق شدند ت اي از  ه

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .228- 227، صص1چ

؛ 190، ص1چقم: جامعة مدرسين حـوزة علميـه،   ، 3ج، (ع)األطهار ةاألئمشرح األخبار في فضائل ق)، 1409حيون ( بنإ  1
؛ 1060ص، (عـج) ، قـم: مؤسسـة امـام مهـدي    11، جعوالم العلوم و المعـارف ق)، 1413بحراني اصفهاني ( نوراهللا بن عبداهللا

  .518، ص1هشام، همان، ج ؛ إبن240، ص1سيدالناس، همان، ج إبن

مكاتيـب  ق)، 1419احمـدي ميـانجي (  علـي  ؛ 243، ص1سـيدالناس، همـان، ج   ؛ إبـن 545، ص1هشام، همـان، ج  إبن  2

  . 484- 483، صص1، چقم: دارالحديث، 2ج، لالرسو

پذيرايي كرد: اولي شيره مخصـوص  » من و سلوي«اسرائيل در بيابان از  ؛ خداوند از بني160): 7؛ اعراف (57): 2بقره (  3
مجمـع البيـان فـي تفسـير     ق)، 1417( طبرسـي  حسن بن (نك: فضل و لذيذ درختان، دومي مرغابي شبيه كبوتر است

 ). 243االعلمي للمطبوعات، ص موسسةت: بيرو، 1جالقرآن، 

  .256): 2بقره (  4
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را بـه   3و مقوقس حاكم مسيحي مصر 2و نيز مسيحيان نجران 1مسيحيان در مناطق أذرح، أيله و جربا
  اسالم رهنمون سازند و همه آنان را تحت حمايت خويش قرار دهند. 

  . به چالش كشيدن عقايد انحرافي آنان2

هاي اعتقادي مسيحيان را با گفتاري منطقـي و مسـتدل    كوشيد تا كژي در مواردي مي (ص)پيامبر
بيان و با ايشان مناظره كند. نمونه مهم و قابل ذكر آن، ماجراي مباهلـه بـا مسـيحيان نجـران     
است. اين راه را خداوند براي رسولش قرار داد تا هم صداقت او و درستي دعوتش را روشـن و  

و عالوه بر  4الن سخنان مسيحيان را در مورد حضرت عيسي آشكار سازدهم دروغگويي و بط
بـر همگـان روشـن     (ص)اي فراهم شود تا علو جايگاه و منزلت اهل بيت رسول خـدا  آن زمينه

».اي تضرع في الدعا«مباهله از ريشه بهله است و نبتهل،  5گردد.
در حقيقت مباهله را همـان   6

ل مباهلـه بـه سـبب تـرس مسـيحيان انجـام نشـد و آنـان         اند. در هر حا مالعنه تعريف كرده
پيمان و يا فرماني  (ص)پذيرفتند جزيه دهند. پس از بازگشت اسقفان به سوي نجران، رسول خدا

جـاي خـراج، سـالح،     توانستند به براي مسيحيان و مردم نجران صادر كرد كه بر اساس آن مي
   7اسب و شتر وكاالهاي ديگر پرداخت كنند.

  به حق همراه با رأفت و رحمت . دعوت 3

در سال هفتم پس از هجرت كه فرصتي براي تبليغ آيين خود در خارج از مدينه  (ص)رسول خدا
________________________________________________________________  

ق)، 1387طبـري (  جرير ؛ محمدبن67الهالل، ص مکتبة، بيروت: دار و فتوح البلدانم)، 1988أبوالحسن احمد بالذري (  1
  .108، ص2، بيروت: دارالتراث، چ3، جتاريخ األمم و الملوك

، بيروت: دارالكتـب  2، جللنبي من األحوال و األموال و الحفده و المتاع أمتاع األسماع بماق)، 1420مقريزي ( الدين تقي  2
  139، ص3؛ طبري، همان، ج95، ص1العلميه، چ

؛ 512- 511، صـص 2، بيـروت: دارالكتـاب العربـي، چ   2، جتـاريخ اإلسـالم  ق)، 1413احمدذهبي ( محمدبن الدين شمس  3
 .149، ص3ر، چ، تهران: نشر اميركبيتاريخ گزيده)، 1364حمداهللا مستوفي (

  .63- 61): 3عمران ( آل  4

ق)، 1412راغـب اصـفهاني (  ؛ 327، صاالسالميه دارالثقافةجا:  بي، 5ج، مجمع البحرينق)، 1413طريحي (فخرالدين   5
 .149، ص1چ، بيروت: دارالقلم، مفردات ألفاظ القرآن

  .764، ص2طبرسي، همان، ج  6

؛ بـالذري  451، صالمرتضـویة  مکتبـة ، نجـف:  1، جتاريخ اليعقوبيق)، 1358واضح يعقوبي ( در مورد ماجراي مباهله نك: إبن  7
، 2طبرسي، همان، ج؛ 554، ص2هشام، همان، ج ؛ ابن107، ص1االعلمي، چ ةمؤسس، بيروت: 2، جانساب االشرافم)، 1974(

، لبنـان: دارصـادر  ، 1ج، الطبقات الكبـري ق)، 1376سعد ( ابن؛ 525، صي، قم: ذوي القرباالمالي)، 1388بابويه ( ؛ إبن391ص
 .240، ص2، چبيروت: داراإلحياء التراث العربي، 92ج، بحاراالنوارق)، 1403مجلسي (؛ 21ص
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ها و قبايل همجوار كه همه آنان  هايي به پادشاهان و بزرگان سرزمين و مكه يافته بودند، نامه
هـا، نشـان از دعـوت بـه      نامـه اهل كتاب و بيشترشان از مسيحيان بودند فرستادند. متن كوتاه 

گونه رنگ و بوي تندي و خشونت و يا دعوت  ها هيچ همگرايي اهل كتاب داشت. در اين نامه
ها يك سخن مشترك بـه چشـم    شد. در همه اين نامه به جنگ حتي دريافت جزيه ديده نمي

(ع)خورد و آن هم با لسان لين و در كمال آرامش كه خداوند قـبالً بـه حضـرت موسـي     مي
در  

، اسـالم بياوريـد تـا در    »اسلم تسـلم «اين كالم عبارت بود  1برابر فرعون هم توصيه كرده بود.
 2سالمت باشيد و اگر نپذيريد گناه اهل كتاب و پيروان و مردمان شما بر گـردن شـما اسـت.   

همين چند كالم چنان تأثيري بخشيد كه باعث شد نجاشي مسيحي، مسلمان شود و البته اسالم 
قيصر مسيحي روم رفتاري پسنديده با سفير ايشان نشـان دهـد و البتـه     3شكار نسازد،خود را آ

قصد داشت در ابتدا اعالم پذيرش اسالم كند، ولي به سـبب شـورش و مخالفـت درباريـان از     
اي  دعـا كـرد و نامـه    (ص)مقوقس مسـيحي، پادشـاه مصـر بـراي پيـامبر      4حرف خود برگشت.

ياي نفيسي همراه دو كنيز و يك استر برايشان به مدينـه  آميز براي ايشان نوشت و هدا محبت
هـاي نجـران    كعـب و اسـقف   بـن  حارث هايي كه به اسقف قبيلة بني در نامه (ص)پيامبر 5فرستاد.

هـا و پيشـوايي    وكاست از جمله صومعه كم نوشتند فرموده بود آنچه در اختيار ايشان است بي
بود و هيچ اسقفي و راهبي را از مرتبه خويش مراسم نمازگزاري همچنان از آن ايشان خواهد 

6معزول نخواهد كرد.
   

(ص)ديدگاه همگرايانه (مؤمنان) اهل كتاب (يهود) در برابر پيامبر ج) 
   

مـوارد بسـيار انـدك و نـادري      (ص)در مورد همگرايي و رفتار همگرايانه يهود در برابر پيامبر
دهنده آن است كه يهود بيش از آنكه همگـرا باشـد واگـرا بـوده      گزارش شده و اين امر نشان

با مدارا بر  (ص)دهد كه مؤمنان يهود نه تنها با پيامبر هاي اندك نشان مي است. با اين حال نمونه
________________________________________________________________  

 .44): 20طه (  1

، 2، چتهـران: اسـالم  ، 9ج، أطيب البيان في تفسـير القـرآن  )، 1378عبدالحسين طيب (؛ 175، ص7طوسي، همان، ج  2
  .36ص

  .199، ص1سعد، همان، ج ابن  3

  .200، ص1همان، ج  4

 .202، ص1همان، ج  5

  .204، ص1همان، ج  6
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 ،سـعنه  بـن  ������ الم، سـ  بـن  عبـداهللا خورد كردند، بلكه برخي نيز اسـالم آوردنـد از جملـه    
ـ   1عبيد و تعدادي ديگر. بن اسد ،سعنه بن اسيد سـالم در   بـن  عبـداهللا رآن نيـز عمـل   در اين ميـان ق

2را ستوده است.خصوص امانتداري اموال مسلمانان 
  

  و مسلمانان  (ص)ديدگاه واگرايانه (كافران ) اهل كتاب (يهود) در برابر پيامبر د) 

براي ايجاد همگرايي در ميـان يهوديـان در مدينـه،     (ص)و پيامبر هاي اسالم رغم تمامي تالش به
  و مسلمانان دست زدند. (ص)آميز با پيامبر آنان به رفتاري واگرايانه و حتي مخاصمت

  . تالش براي گمراه ساختن مؤمنان 1

كه با ايـن   اي از يهوديان قصد گمراهي مسلمين را داشتند، درحالي در قرآن اشاره شده است عده
كوشيدند تا مسلمانان پاك و شـجاعي چـون    آنان مي 3كردند. تر از قبل مي ر، خود را گمراهكا

هـاي شـيطاني از    جبل و حذيفه را به آيين خود دعوت كنند و با وسوسـه  بن ياسر، معاذ بن عمار
4اسالم برگردانند، لذا خداوند به همه مسلمانان هشدار داد.

  

  . تمسخر خدا و مؤمنان2

هر ديني را به برپايي شعائر و احكام آن دستور داده است از جمله يهوديان را  خداوند پيروان
عنوان انفاق، زكات و مانند آن امر كرده و آن دسته از اهل كتاب را كـه بـه    به دادن اموالي به

اين امر بدان  5ايستند، به عذابي سوزان وعده داده است. طعن و نيشخند در برابر فرامين الهي مي
اي به يهـود   گذرانند، نامه چون ديد مسلمانان روزگار سختي را مي (ص)كه رسول خدا سبب بود

قينقاع نوشت و در طي آن، آنها را به پرداخت زكات و دادن قرض به خدا (انفاق) دعـوت   بني
المـدارس) بـود وارد    اي كه مركز تدريس مذهبي يهوديان (بيت به خانه (ص)كرد. فرستاده پيامبر

________________________________________________________________  

قـم: كتابخانـة   ، 2ج، الـدر المنثـور فـي تفسـير المـأثور     ق)، 1404سـيوطي (  الدين ؛ جالل563، ص2ج، همان، طوسي  1
  .65، صاهللا مرعشي نجفي آيت

، 9؛ أبيـاري، همـان، ج  115، ص1تهـران: ناصرخسـرو، چ  ، 4ج، القـرآن الجامع ألحكام )، 1364قرطبي ( احمد محمدبن  2
  .13، ص]نا بي[: ]جا بي[، 3ج، التحرير و التنوير، ]تا بي[عاشور  ؛ ابن27، ص1؛ بالغي، همان، ج23ص

 .69): 3عمران ( آل   3

  .464، ص1؛ مكارم شيرازي، همان، ج274، ص1؛ بالغي، همان، ج60، همان، صواحدي نيشابوري  4

  .181): 3عمران ( آل  5
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دانشمند بزرگ يهود داد. او با لحن استهزاآميزي گفت: اگـر  » فنحاص«به دست شد و نامه را 
نياز! زيرا اگر او فقيـر نبـود،    سخنان شما راست باشد، بايد گفت خدا فقير است و ما غني و بي

عالوه پيامبرتان معتقد است خدا شما را از رباخواري نهـي كـرده،    خواست! به از ما قرض نمي
» فنحـاص «دهد! بعـداً   ها به شما وعده ربا و فزوني آن را مي ر برابر انفاقدرحالي كه خود او د

اي نـازل شـد و پـرده از چهـرة زشـت يهوديـان        انكار كرد چنين سخناني گفته باشد كه آيـه 
گفتنـد دسـت خـدا بسـته اسـت و       در آيه ديگري بر آنان لعنت فرستاده شد كه مي 1برداشت.

كه دست خودشان بسته است و هر دو دست خداوند بـاز   اي به آنان داد خداوند پاسخ كوبنده
2بخشد. و قدرتش بيكران است به هرگونه بخواهد مي

   

  هاي اعتقادي (درخواست قرباني و ...)  جويي بهانه . 3

و بـدين منظـور، جمعـي از     3بـود  (ص)هاي يهود درخواست قرباني از پيامبر جويي يكي از بهانه
سـوي مـا    كني كه خداوند تو را بـه  بزرگان آنان به حضور ايشان رسيدند و گفتند: تو ادعا مي

كه خداوند در تورات از ما پيمان گرفته است به كسي كه ادعاي نبوت كند،  فرستاده، درحالي
اي) از آسمان بيايـد و   ايمان نياوريم؛ مگر اينكه براي ما حيواني را قرباني كند و آتشي (صاعقه

اي نـازل شـد و    آن را بسوزاند، اگر تو نيز چنين كني ما به تو ايمان خواهيم آورد. آنگـاه آيـه  
4اي بيش ندانست. خداوند تقاضاي آنان را بهانه

  

خواستند كتاب آسـماني خـود را    مي (ص)هاي يهود اين بود كه از پيامبر جويي از ديگر بهانه
زيـد و   بـن  نها بياورد. بنابراين بـا توجـه بـه درخواسـت وهـب     جا براي آ يك توراتمثل 
جويي آنان را  ، وحي الهي نازل شد و بهانه5قينقاع قريظه و بني حرمله از بزرگان ديني بني بن رافع

آشكار كرد. در آن آيات اشاره شد كه ايشان قبل از اين حتي پا را فراتـر نهـاده و از حضـرت    
خاطر اين ظلـم و سـتم، صـاعقه     آشكارا به آنان نشان دهد و بهخواسته بودند خدا را  (ع)موسي

6آنها را فرا گرفت.
   

________________________________________________________________  

  .717، ص1، چقم: بعثت، 1ج، البرهان في تفسير القرآن)، 1374سليمان بحراني ( بن هاشم؛ 444- 443، صص3طيب، همان، ج  1

  .64): 5مائده (  2

  .152واحدي نيشابوري، همان، ص  3

  .73ص همان،، واحدي نيشابوري؛ 68، ص3طوسي، همان، ج؛ 183): 3عمران ( آل  4

 .67، ص9؛ مجلسي، همان، ج548، ص2األعلمي، چ مؤسسة، بيروت: 1، جالمغازيق)، 1409عمر واقدي ( محمدبن  5

  .346- 345، صص1ج، همان، ، فيض كاشاني228، ص6، جهمان، ؛ طبرسي153): 4نساء (  6
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   جاي خداوند . اطاعت از راهبان و احبار به4

يكي از كارهاي زشت يهوديان آن بود كه دانشمندان و راهبان خويش را برابر بـا خـدا قـرار    
شدند. قرآن از ايـن كارشـان    كه اينان بشر بودند و مرتكب خطا و نسيان مي دادند، درحالي مي

 هـاي  هبان خود اطاعت كردند و بـه گفتـه  اجاي اطاعت خدا، از احبار و ر آنان به 1پرده برداشت.
كـه جـز خـداي     وش فرا دادند و بدون هيچ قيد و شرطي از آنها فرمان بردنـد، درحـالي  آنها گ

2متعال كسي شايسته اين نوع تسليم و اطاعت نيست.
  

   . جنگ رواني در جهت منحرف نمودن افكار مؤمنان5

كردند كه درواقـع   يهوديان در اجراي جنگ رواني ميان مسلمين اقدام به پرسيدن سؤاالتي مي
اساس نبود و درواقع بـه دنبـال ايجـاد سـدي جهـت       هاي بي پراكني شبهات و شايعهچيزي جز 

جلوگيري از گسترش روز افزون اسالم بودند، مانند: آيا اين همان دين موعودي اسـت كـه در   
اي از  ريـزي كردنـد كـه عـده     تورات و انجيل به آن وعده داده شده است؟ آنـان چنـين طـرح   

عصر از آن برگردند و منكر شوند و طبق آيين يهود عمل كننـد.  يهوديان صبح ايمان بياورند و 
3خداوند از اين تالش و نفاق ايشان براي سست ايمان كردن مسلمانان پرده برداشت.

  

  . نفاق و دورويي 6

ـا     دادند، ولي عده اگرچه برخي از يهود خود را در برابر مؤمنان خوب نشان مي ـا ب ـان در خف اي از آن
ـاق پـرده برمـي    انان عمل ميمشركان علية مسلم ـاره آيـه بـه     4دارد. كردند. در اينجا قرآن از اين نف اش

اشرف يهودي پرسيدند: آيا دين ما بهتر است يا دين محمد  بن ماجرايي است كه طي آن قريش از كعب
5تر است ولي دين محمد نوظهور است. و اصحاب او؟ و وي پاسخ داد دين شما بهتر و قديم

  

(ص)رسول خدا. استهزاء 7
   

و مسـلمين را در   (ص)كردنـد تـا پيـامبر    اي از شاعران ماهر و زبردست را اجير مي يهوديان عده
________________________________________________________________  

  .31): 9توبه (  1

  .253، ص9طباطبايي، همان، ج  2

  .275- 274صص، 1؛ بالغي، همان، ج72): 3عمران ( آل  3

  .51): 4نساء (  4

 .83همان، ص، واحدي نيشابوري؛ 189، ص2جهمان، ، طباطبايي  5
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 1اي بـرمال شـد،   اشعار خودشان استهزاء و شخصيت آنان را خراب كنند. اين توطئه نيز با آيـه 
اي از مفسـرين بـر ايـن     تـوز بـود و عـده    اشرف كه شاعري بدزبان و كينـه  بن مخصوصاً كعب

2اند آيه درخصوص وي نازل شده است. عقيده
  

  . پنهان ساختن حقيقت 8

اي از افراد كه در زمان جاهليت با يهوديان مدينـه پيونـد دوسـتي داشـتند، پـس از ورود       عده
مند بودند تا مطالبي را كه از علماي يهـود قبـل از    ن عالقهبه مدينه مسلمان شدند. آنا (ص)پيامبر

آوري و به ديگران منتقل كنند تا قدمي مثبت در  اسالم در مورد آن حضرت شنيده بودند جمع
راه تبليغ اسالم برداشته باشند. لذا گروهي از يهوديان كه با حق دشـمني نداشـتند از آنچـه در    

دادند. اما وقتي بزرگـان يهـود از ايـن     بود به آنان خبر ميآمده  (ص)تورات دربارة صفات پيامبر
شايان گفـتن اسـت    4خداوند نيز آنان را نكوهش فرمود. 3امر آگاه شدند، ايشان را نهي كردند.

پرسـيدند:   وقتي از علماي يهود مـي  5كردند. را نيز تحريف مي (ص)هاي آن پيامبر آنان حتي نشانه
داديد؟ آنان آيات تحريف شده تورات را براي  كه بشارت ميآيا اين همان پيامبر موعود نيست 

7در اين حال وحي الهي نازل شد و از اين خيانتشان پرده برداشت. 6خواندند. ايشان مي
  

  . تحريض مشركان بر جنگ با مسلمانان 9

كوشيدند تا قريش را عليه مسلمانان تحريك كنند، لـذا در رأس هيئتـي وارد    نضير مي يهود بني
 8شدند و با سران قريش تماس گرفتند و آنان را به جنگ عليه مسلمانان تحريك كردندمكه 

  گيري غزوه احد شد. و همين امر باعث شكل

   

________________________________________________________________  

  .203، ص3؛ مكارم شيرازي، همان، ج186): 3عمران( آل  1

دست چنـد تـن از    هايش به توزي ؛ كعب به سبب كينه74همان، ص، واحدي نيشابوري؛ 903، ص2طبرسي، همان، ج  2
  مسلمانان كشته شد.

  .212؛ طباطبايي، همان، ص272، ص1ان، جطبرسي، هم  3

  .159، 146): 2بقره (  4

 .279، ص1طبرسي، همان، ج  5

  همانجا.  6

  .112، ص19؛ مجلسي، همان، ج89): 2بقره (  7

  .177، ص]نا بي[، قم: 2، جتفسير قمي، ]تا بي[ابراهيم قمي  بن ؛ علي201، ص3هشام، همان، ج ابن  8
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  طلبي   . نفاق و فرصت10

در مدينه بـه نفـع خـود بهـره      (ص)كوشيدند تا چنانچه بتوانند از حضور رسول خدا يهوديان مي
داني ما اشراف يهود هستيم. اگر ما از تـو پيـروي    ببرند. آنان به ايشان گفتند: اي محمد، تو مي

كنيم، همه يهوديان با تو بيعت خواهند كرد. ميان ما و گروهي ديگر از اقوام يهود (راجـع بـه   
ا حكم كني ما به تو ايمـان آورده  قتل و ديه و ...) اختالف و نزاع واقع شده است. اگر به نفع م

بعـد از ايـن    1درخواست آنهـا را نپـذيرفت.   (ص)كنيم، ولي رسول خدا و نبوت تو را تصديق مي
2اي نازل شد و اقدام آنان را نكوهش كرد. اقدام مكارانه يهود، آيه

  

  و مسلمانان با مسيحيت و يهود (ص)) مقايسه همگرايي و واگرايي پيامبر ه

دهد ميزان همگرايـي   نشان مي (ص)يهوديان و مسيحيان با مسلمانان و رسول خدابررسي روابط 
مسيحيان با مسلمانان نسبت به يهوديان بسيار باالتر و بيشتر بوده است و مسيحيان نسـبت بـه   

هـاي پيشـين    آيد و در بخش گونه كه از متون تاريخي برمي اند. آن معاهدات خويش پايبند بوده
و سـران و پادشـاهان و    (ص)ها و معاهدات بسيار فراواني بـين رسـول خـدا    اشاره كرديم، پيمان

اسقفان مسيحي منعقد گشت كه در همه آنها امنيت ايشـان در برابـر پرداخـت جزيـه و يـا      
بـر اسـاس همـين رفتـار      3شـد.  برابري آنان با مسلمانان در صورت پذيرش اسالم تضـمين مـي  

ايل عرب مسيحي در مرزهاي شمال و نيز در يمن ، بسياري از قب(ص)جويانه رسول خدا مسالمت
راحتي اسالم را پذيرفتند و با مسلمانان همگرايي نشان دادند. عمده سفيراني كه از سـوي آن   به

رو شـدند و يـا حـداقل بـا      حضرت به مناطق مختلف رفتند با استقبال حاكمان مسيحي روبـه 
هرگز در ميـان يهوديـان ديـده     آميز مواجه نگرديدند، چيزي كه برخوردهاي تند و خشونت

زيستند و ناچار به تعامل با آنان بودنـد،   و مسلمانان مي (ص)نشد. يهوديان اگرچه در كنار پيامبر
، عمده آنان بر عهد و پيمان خـود  (ص)رغم سياست همگرايانه و مداراگرانه پيامبر با اين حال به

سبت به مسلمانان همسان و قـرين بـا   باقي نماندند. از اين روست كه خداوند، دشمني يهود را ن
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نيز رفتار همگرايانـه خـود    (ص)و لذا پيامبر 1تر است يابد كه از همه سخت دشمني مشركان مي
اي خـود را بـه    البته تمامي يهود داراي اين خصيصه نبودند، بلكه عدهرا به واگرايانه تغيير داد. 

خسارتشان شده باشد، البتـه آنـان   دانستند، هرچند منجر به  اجراي معاهدات موجود ملزم مي
شكن برخورد و طي سـه   ناچار شد با اين سه قبيله پيمان (ص)در هر حال پيامبردر اقليت بودند. 

4آنان را از مدينه پاكسازي كند. 3قريظه و بني 2نضير قينقاع، بني نبرد غزوه بني
   

   و) جزيه، تدبيري براي همگرايي اهل كتاب

جاي جنگ ترسيم كرده است، يعني دريافـت   برابر اهل كتاب به خداوند استراتژي روشني در
جزيه و علت چنين راهبردي با آنان در قرآن چنين تبيين شده كه ايشان قاعدتاً بايد به خـدا و  
روز جزا و حرام و حالل خداوند ايمان داشته باشند، در غير اين صورت بايد با آنـان جنگيـد   

جزيه بدهند. اين اختياري است كه بـه آنـان داده شـده تـا از      تا ايمان بياورند و اگر نپذيرفتند
جزي عن قتله «كشته شدن رهايي يابند و جزيه هم به همين معناست، از ريشه جزاء كه گويا 

انـد   معناي اجازه دادن دانسته برخي جزيه را از جزا و جاز به 5جا و عوض كشتن آنهاست. به» 
و مسلمانان اجازه داده است بـراي حفـظ جـان     (ص)امبركه خداوند بر آنها منت نهاده و به پي

عنـوان   فارغ از معناي لغوي جزيه، در قرآن گرفتن جزيه از اهل كتاب به 6آنان جزيه بگيرند.
ـ عي(در انتهاي آيه مربوطه اشاره شده  7راهكاري همگرايانه مورد تأكيد قرار گرفته است. وا طُ


	��زْجِالْ نْع يد و هم غَر باشد به معناي كوچـك و  » صاغرون«. كلمه )ونَرُصاغاگر از ريشه ص
معناي خضوع آنـان   خرد و اگر از ريشه صغَر باشد به معناي خواري است و اين در مجموع به

8در جهت حفظ مال و جانشان در برابر سنت و حكومت اسالمي است.
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 1از اموال و زمين آنهـا.  شود نه بديهي است اين جزيه بر تعداد نفرات اهل كتاب گرفته مي
هاست و بـه آن خـراج تعلـق     ها به صلح گشوده شده باشند كه متعلق به خود آن اگر اين زمين

باشد يعني با جنگ فتح شده باشد، زمـين متعلـق بـه فاتحـان و     » مفتوح العنوه«گيرد و اگر  مي
درآمدشـان سـهمي   توانند روي آنها كار كنند و از  مسلمانان است و اهل ذمه اگر بخواهند مي

شد و فقط خراج زمينشـان   آوردند جزيه از آنان برداشته مي البته اگر آنان اسالم مي 2بردارند.
راحتـي   قدر انـدك بـوده كـه آنـان بـه      ميزان جزيه آن 3شد. دادند و مالكيتشان تأييد مي را مي

 از دهقانـان،  كه معموالً 4شده است كردند و البته بسته به توان مالي آنها معين مي پرداخت مي
از  6زنان، كودكان و نابالغـان، پيـران، كـوران و علـيالن     5شد. آزادگان و مردان بالغ گرفته مي

ميزان و حدود دريافت جزيه را بـراي هـر اهـل كتـاب      (ص)شدند. رسول خدا جزيه معاف مي
از طبقـه   درهـم  48درهم كه در سال  4اند  اند و برخي نيزگفته ماهانه يك دينار تعيين كرده

شـد. ايـن مبلـغ تقريبـاً      درهم از طبقه پايين گرفته مي 12درهم از طبقه متوسط و  24توانگر، 
7گرديد. نمايد. عالوه بر آن خراج نيز بر زمين آنها وضع نمي هيچ مي

   

هـا و ديرهـا و صـحراها بودنـد و هـر       آن حضرت از قتل و كشتن راهباني كه در صومعه
اي  و به لشكريان به هنگـام عبـور از منطقـه    8فرمود د منع ميكسي كه گوشه عزلت گزيده بو

 9كرد متعرض آنـان نشـوند.   پرداختند توصيه مي هاي خود به عبادت مي كه راهبان در صومعه
 (ص)اي از آن، پيامبر هايي كه در ديري در مصر موجود است در چند ماده در يكي ديگر از نامه
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نشـين از   رهباني خويش و نـه هـيچ پارسـايي صـومعه    نه هيچ راهبي از سمت «فرمان داده بود 
هـاي ايشـان ويـران     ها و پرستشگاه صومعه خود دور نخواهد گشت، هيچ جايگاهي از كنيسه

هـاي ايشـان در راه سـاختن مسـجد و نـه در سـاختمان        نخواهد شد و چيزي ازدارايي كنيسه
گمـان   هـا روي آورد بـي  كار نخواهد رفت. هركسي به يكي از ايـن كار  هاي مسلمانان به خانه

كس از راهبان و اسقفان  پيمان خدا را گسسته و خالف دستور پيامبر او رفتار كرده است. هيچ
و پرستشگران به پرداخت جزيه و تاوان وادار نخواهند شـد و در هـر كجـا كـه باشـند مـن       

ه به خـط  اين نام». نگاهبان پيمانشان خواهم بود چه در دريا، چه در خاور و چه در باختر...
1و انشاي پيامبر و به تاريخ سوم محرم سال دوم هجرت نگاشته شده است. (ع)امام علي

  

شـد. البتـه برخـي     در اين ميان بر ساير اهل كتاب از جمله صابئين نيـز جزيـه وضـع مـي    
گويند آنان مالحده نصاري هستند و جزيـه فقـط    درگرفتن جزيه از صابئين ترديد دارند و مي

از  3و برخـي نظـر بـر گـرفتن جزيـه از آنـان دارنـد.        2تخصيص يافته است به نصاري و يهود
عنوان مجوس در كنـار سـاير اديـان در     شد زيرا هم نام آنان به نيز جزيه گرفته مي 4زرتشتيان

نقل شده كـه از مجـوس جزيـه گرفتـه شـود و طـي        (ص)قرآن آمده است و هم از رسول خدا
مجوس پيامبري داشـتند كـه او را بـه قتـل رسـانيدند و      «اي خطاب به آنان فرموده است:  نامه

».كتابي داشت در دوازده هزار پوست گاو كه آن را سوزانيدند
5
همچنين ايشان ديه زرتشتياني  

رابر با ديه يهوديان و مسيحيان تعيـين  وليد كشته شده بودند را ب بن كه در بحرين به دست خالد
6دانست. فرمود، زيرا آنان را همانند اهل كتاب مي

اي كه ذكر آن خالي از فايده نيست  اما نكته 
اينكه گرفتن جزيه تنها در دين اسالم رواج نداشـته بلكـه در قبـل از اسـالم در ايـران عصـر       

»گزيت«ساساني، 
  است.  شده كه همان فارسي جزيه است گرفته مي 7
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  گيري  نتيجه

عمدتاً در برابر اهل كتـاب، ديـدگاهي همگرايانـه بـود،      (ص)ديدگاه كلي اسالم و شخص پيامبر
هـاي دينـي اسـالم در     هاي جـدي كـه در قـرآن و آمـوزه     شايد به جرأت بتوان گفت توصيه

آميز، تسامح و مدارا، احترام و رعايت حقوق انساني با اهل كتاب  خصوص همزيستي مسالمت
هـا در   از اديـان و حكومـت   يـك  به اجرا در آمده است در هيچ (ص)شده و توسط رسول خدا

طول تاريخ وجود نداشته است. البته ديدگاه خداوند در برابر مؤمنان اهل كتاب با كافران اهل 
آميـز اسـت.    شكنان و منافقان آنان متفاوت و واگرايانه و گاهي نيز مخاصـمت  كتاب و پيمان

ه بـر آن در بـين   بديهي است اين موضع ناشي از رفتارهاي خصمانه آن گروه بوده است. عـالو 
وجـود داشـته اسـت و در ايـن      (ص)اهل كتاب نيز رفتارهاي متفاوتي با دين جديد و رسول خدا

رغم آن همه حقـوقي   ميان در رفتار يهود با همه اهل كتاب تفاوت فاحشي وجود دارد. آنان به
 عنـوان امـت واحـده در جرگـه     براي آنان در مدينه وضع كرد و آنان را به (ص)كه رسول خدا

داشتند و  (ص)آميز و خصمانه با پيامبر جامعه مسلمانان وارد ساخت، عمدتاً رفتاري غيرمسالمت
از اين رو خداوند عناد و دشمني آنان را با مسلمانان بسيار سخت و از همه بيشتر و تندتر ذكر 

خوبي روشـن اسـت كـه     كرده است. با اين حال در عرصه تاريخ صدر اسالم نيز اين تفاوت به
ني يهود نسبت به اهل ايمان و مسلمانان بسيار سـخت بـوده اسـت. در مجمـوع در سـايه      دشم

در برابر اهل كتاب و آزادي عمل براي آنـان و   (ص)هاي همگرايانه اسالم و رسول خدا سياست
هاي آنان، رعايت حقوق و احترام رهبانان، كشيشان و ساير مناصب  جواز برپا داشتن عبادتگاه

تـوان گفـت اسـالم     حمايت از ايشان در قبال دريافت اندك جزيه، مـي  اهل كتاب و حفظ و
راحتي در ميان مسيحيان و زرتشتيان و اندكي از يهـود در حجـاز رواج يافـت و جـز دوره      به

جامعـه   كوتاهي در برخورد با يهود مدينه و خيبر، اهل كتاب معضل و يا بحـران خاصـي بـه   
  اسالمي تحميل نكردند.  
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  تفكر عرفاني ديلمي و گذر جريان فكري تصوف از رويكرد زاهدانه به عاشقانه

1قربانپور دشتكي سيمين
 

2حسن زاده اسماعيل
  

  

  

  

  

تصوف عاشقانه در فرايند تكامل جريان كلي تصوف در اعتراض به زهد خـالص و    چكيده:
گيري و گسترش خود از رابعه تا ديلمـي بـا فـراز و     وجود آمد و در فرايند شكل صوفيان زاهدنما به

رو بود. اعدام حالج ضربه مهمي بر پيكر جريان عرفان عاشقانه بود. امـا مـانع از پيگيـري     فرود روبه
عطـف االلـف المـألوف علـي الـالم      ز گسترش جريان تصوف نشد. ديلمي بـا نگـارش   پيروانش ا
مندي سنت عشق الهي برداشت. اين مقاله به دنبـال تبيـين ايـن مسـئله      گام مهمي در نظام المعطوف

است كه تفكر ديلمي در فراينـد تكامـل عرفـان عاشـقانه و گـذر تصـوف از رويكـرد زاهدانـه بـه          
منـد   رض اين است كه او با گـردآوري سـنت شـفاهي، كتبـي و نظـام     عاشقانه چه نقشي داشت؟ ف

محور در تقريب عشق الهـي و دنيـايي كوشـيد. او نظريـه عشـق انسـاني و الهـي         كردن عرفان عشق
پردازي او را  توان نظريه مدوني مطرح ساخت و عشق دنيايي را در طول عشق الهي مطرح كرد. مي

  ي سده چهارم و پنجم قمري تلقي كرد. رفت از گسيختگي اخالقي و اجتماع برون

 ،عطف االلف المألوف علي الـالم المعطـوف  ابوالحسن ديلمي، عشق الهي،   كليدي: هاي واژه
  خفيف شيرازي  تصوف زاهدانه، تصوف عاشقانه، ابن
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Deilami’s Mysticism and Transition of Mystic 

Thoughts from an Ascetic to a Passionate Approach 

Simin Ghorbanpor Dashtaki1 

Smaeil Hasanzadeh2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Passionate mysticism came to existence in the process of the general 

mysticism stream’s evolution and in a protest to pure asceticism and pretentious mystics. It 

experiences lots of rises and falls in the course of its formation and expansion from 

Rabe’eh to Deilami. Hallaj’s execution was a shocking blow to the body of passionate 

mysticism, although it failed to prevent its followers from advancing the mysticism. By 

writing Atf Al-Alf Al-ma’aluf alallm al-Ma’atuf, Deilami took a great step towards 

systematization of the divine love tradition. The present paper is seeking to elucidate the 

issue that what role has Deilami’s mindset played in the course of passionate mysticism’s 

evolution and its transition from ascetic to passionate approach? It is generally assumed 

that he has largely succeeded in approximating the divine love and corporeal love through 

his compiling of verbal and written traditions and systematization of the love-driven 

mysticism. He proposed a codified theory regarding human love and divine amour and 

explained the worldly love parallel to the divine love. His theorization can be considered as 

some sort of leaving behind the ethical and social debauchery of the fourth and fifth hegira 

century.  

Keywords: Abulhasan Deilami, divine love, Atf Al-Alf Al-ma’aluf alallm al-Ma’atuf, 

ascetic mysticism, passionate mysticism, Ibn Khafif Shirazi 
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  مقدمه

بحث درباره تفكر عرفاني و مراحل گذار آن امري است پيچيده كه خالي از دشواري نيسـت.  
نيسـت. در ميـان   اند، خالي از ابهام  نظران از تفكر عرفاني ارائه داده هايي كه صاحب بندي دسته

ها، رويكـرد تصـوف زاهدانـه، متشـرعانه، مالمتـي، تعليمـي و عاشـقانه بـيش          بندي اين دسته
هاي ديگر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. درمـورد تقـدم زمـاني پيـدايش ايـن           بندي ازدسته

توان خط فاصلي را ترسيم كرد، زيرا از نظر زمـاني و محتـوايي    رويكردهاي عرفاني دقيقاً نمي
هايي وجود دارد. به همين دليل، پژوهشگر در تفكيك تقدم و تـأخر   ها تداخل اين جريانبين 

هاي خالص متعلـق بـه هريـك از ايـن رويكردهـا بـا        زماني، محتوايي و شناسايي دقيق جريان
فـرد   هاي فكري، مناسكي و آييني منحصربه شود. با اين همه، برخي شاخص دشواري مواجه مي

سازد و موجب گرديده است انديشمندان،  ساني فكري آنها را منتفي ميهاي عرفاني، هم جريان
  بندي كنند.  هاي فكري جداگانه دسته ها را در نحله جريان

هـاي ديگـر دارد. جريـان     تري نسبت به ساير جريـان  رويكرد تصوف زهدگرا سابقه ديرينه
م داشـت. در زمـان   زهد با پيشينه فرهنگي ريشه در عبادات اوايل اسالم و حتـي پـيش از اسـال   

دادند كـه بـا    گيري و عزلت نشان مي اي تمايل جدي به سوي زهد و گوشه حيات پيامبر نيز عده
شد. در نسـل صـحابه    هدايت معنوي پيامبر تا حدودي مشكل به مسئله اجتماعي و ديني بدل نمي

ـ  افرادي چون اويس قرني، ابوسعيد خدري و ديگران تمايالت زهدمنشانه نشـان مـي   امـا   1د.دادن
اي جريان يافـت كـه جامعـه اسـالمي      گونه روند تحوالت سياسي اسالم پس از رحلت پيامبر به

ـته يكـي از علـل اصـلي          دچار نوعي سردرگمي و نااميدي از بهبود اوضـاع جامعـه شـد. ايـن دس
دانسـتند. از نگـاه ايـن     مشكالت جامعه اسالمي را ارجحيت دادن به دنيا در مقابل آخـرت مـي  

منشأ همه گناهان و آلودگي نفس انساني اسـت. پرهيـز از ايـن آلـودگي بـدون رد آن       دسته دنيا
هـا،   برخي زهد را از ديدگاه عرفاني بررسي كرده و صبرپيشـگي بـر سـختي    2امكان پذيرنيست.

به سـخن   3داند. تحقير دنيا، دشمن داشتن آن و آنچه در اوست را وجه مشترك اغلب عارفان مي
________________________________________________________________  

  .34- 22، به كوشش ا. توكلي، تهران: بهزاد، صصاالولياء ةتذکر)، 1373ابوحامد محمد عطار نيشابوري (  1

الزمـان فروزانفـر، تهـران: نشـر علمـي و فرهنگـي،        ، مصحح بديعرساله قشيريه)، 1374ابوالقاسم عبدالكريم قشيري (  2
  .180- 174صص

؛ 1219، تهـران: اسـاطير، ص  3تصـحيح محمـد روشـن، ج   شرح التعرف لمذهب التصـوف،  )، 1363مستملي بخاري (  3
  .180 - 174قشيري، همان، صص
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گرايـي خالصـه كـرد. ايـن دو      شاخصه اين رويكرد را در دنياگريزي و آخرتتوان دو  ديگر مي
هاي ديگري چون عزلت، صبر، خوف، توبه، توكل، رعايت حـالل و حـرام،    شاخصه نيز ويژگي

1گرفت. تجرد و ... را دربر مي
  

تدريج از درجـه خلـوص    با افزايش تعداد پيروان و گسترش جغرافيايي تصوف زهد خالص، به
ـيل و زاهـدان زهـدنما توسـط       طوري شد، به استه ميآن نيز ك كه در عمل دو طيف از زاهـدان اص

خفيـف شـيرازي    اين دودستگي در جمله كوتـاه انتقـادي ابـن    2منتقدان اجتماعي قابل تشخيص بود.
».كنـد  كردند، اكنون ديو بر صوفي سخريت مي ام بر ديو سخريت مي صوفياني كه من ديده«است: 

3 
4گيري رويكرد ديگري با عنوان مالمتيه انجاميد. رفتاري صوفيان به شكلدوگانگي 

  

تجزيه جريان كلي تصوف، به رويكردهاي زاهدانه و مالمتي محدود نماند، بلكه از درون 
تدريج شـكل گرفـت. يكـي از     آن رويكردهاي ديگري چون تعليمي، عاشقانه و متشرع نيز به

ر تفكـر زهـدگرا انجاميـد و از دل آن بيـرون آمـد،      ترين رويكردهايي كه بـه بـازبيني د   مهم
رويكرد به محبت/عشق در رابطه با خدا و مخلوق بود. بايد گفت انشعاب تصوف عاشقانه از 

________________________________________________________________  

، مقدمـه و تصـحيح محمـود    كشف المحجوب)، 1386؛ ابوالحسن علي هجويري (53، ص1مستملي بخاري، همان، ج  1
  .220- 20؛ قشيري، همان، صص60- 29عابدي، تهران: سروش، صص

حقيقت و پـيش   تصوف امروز نامي است بي«نويسد:  ؛ او مي59، صكشف المحجوب)، 1386ابوالحسن علي هجويري (  2
  ».از اين حقيقتي بود بي اسم ...امروز اسم هست و معني ني

جنيد  بن الدين يحيي ، ترجمة ركنشيرازي خفيف بن سيرت شيخ كبير ابوعبداهللا)، 1363ديلمي ( محمد بن علي ابوالحسن  3
  .43سبحاني، تهران: انتشارات بابك، صشيرازي، تصحيح آن ماري شيمل، به كوشش توفيق 

عبدالكريم قشيريه در رساله خود اين دسته را متعلق به حمدون قصار نيشـابوري دانسـته و آراي او را منشـأ و مبـدأ       4
گيري انديشه مالمتي نشـان داد كـه    داند كه از طريق او در نيشابور و ساير جاها منتشر گرديد. شكل تفكر مالمتي مي

پذير نيست. هدف مالمتي مبـارزه منفـي بـا صـوفيان      به امكانجان گزيني و دنياگريزي همه زهد خالص با مباني عزلت
هـاي روزگـار و    هـاي زهـدگرايي اوليـه ماننـد دوري از فتنـه      ظاهرپرست و فقها و بزرگان ديـن بـود. آنهـا از شـاخص    

داد خلـق تمـايزي بـين     كه ظاهر آنها چيزي را نشان نمي گرفتند؛ درحالي گرايي، تزكيه و تهذيب نفس بهره مي آخرت
شـدند. زيـرا آنهـا در ظـاهر تمـامي رسـوم و آداب و هنجارهـاي اجتمـاعي را رعايـت           ا و مردمان عادي قائل نمـي آنه
كردند و در آميزش با مردم بودند. اعمالي چون ترك جلب رضايت و خشنودي خلق، نهراسيدن از سرزنش مـردم،   مي

عرفا قبـول نداشـتند. مالمتيـه رويكـرد فكـري و       مبارزه با رياكاري و عجب و غرور را پيشه ساخته بودند. كرامت را از
دانسـتند و ايـن امـر را مايـه      گير و ظاهرپرستان به سنت پيامبر نزديك مي رفتاري خود را در مقايسه با زاهدان عزلت

، گردآورنـده  مجموعـه آثـار ابوعبـدالرحمن سـلمي    )، 1369رستگاري خود مي شمردند؛ نك: ابوعبدالرحمن سـلمي ( 
؛ 50- 49؛ قشـيري، همـان، صـص   406- 404و  363، 259- 258، تهران: نشردانشگاهي، صـص 2ي، جنصراهللا پورجواد

)، 1378؛ مقايسـه شـود بـا عبـدالباقي گلپينـارلي (     94- 87، صصكشف المحجوب)، 1386ابوالحسن علي هجويري (
 Suleyman Derin (1998), From؛ 34- 7، ترجمة توفيق سبحاني، تهـران: نشـر روزنـه، صـص    مالمت و مالمتيان

Raifia to ibk Farid: Towards some paradims the sur conception of love, Leeds.. 
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بدنه تصوف زاهدانه بدان معني نيست كه تصوف عاشـقانه، رونـد تكـاملي تصـوف زاهدانـه      
نوعي در رونـد انتقـادي    نه بهاست، بلكه تصوف زاهدانه بعدها نيز ادامه يافت. رويكرد عاشقا

پديد آمد و مسير متفاوتي را از زهدگرايي پيمود. البته توجه بر بعد محبت در تفكر اسـالمي  
شـود.   امري جديد و ابداعي صوفيان نبود و در قرآن، احاديث پيامبر و ائمه شيعه نيز ديده مـي 

  در بخش شواهد قرآني به تفصيل به اين موضوع پرداخته خواهد شد. 

هاي محوري رويكرد زهد خالص مانند خوف از  مسئله اصلي تصوف عاشقانه، نقد شاخص
گـرا صـفت خـوف و     متصوفان عشـق  1غضب الهي و خشم خداوند در برخورد با بندگان بود.

غضب الهي را بدون توجه به صفات ديگر مانند محبت قبول نداشتند. لذا الگـوي جديـدي در   
ردند كه در اين الگو خشم و غضب الهي با عشـق و محبـت   ارتباط بين خدا و مخلوق ايجاد ك

طرفه خوف و دنياگريزي به رابطه دوطرفه محبـت   جايگزين شد. به سخن ديگر، رابطه يك
داننـد   پيشگام اين تفكر جديد تصوف را رابعه عدويه مي 2و عشق بين خدا و بنده تغيير يافت.

. تفكر رابعـه چنـدان نظـر او را بـه     صورت محدود از او روايت نقل كرده است كه ديلمي به
خود جلب نكرده است. شايد دليلش اين باشد كه تفكر رابعه بسيار انتزاعي بوده و چـارچوب  
نظري الزم را نداشته و بيشتر ناشي از تجربه عرفاني شخصي بوده است و از اين حيث با تفكر 

در فاصله زماني بين رابعه و  ديلمي كه مبتني بر رويكرد تعليمي است، تفاوت داشته است. البته
ديلمي بزرگان صوفي چون ذوالنون مصري، بايزيد بسـطامي، شـقيق بلخـي، ابوالحسـين نـوري،      

 4، جنيد، منصورحالج و ديگران نيز كمابيش به بحث محبت الهي توجه كرده بودنـد. 3عطا ابن
قالـب سـنت    اگر ادعا شود كه اين جريان از رابعه تا حالج در يك روند تكـاملي بيشـتر در  

صـورت   شفاهي تداوم يافته بود، اغراق نشده است. اما ابوالحسن ديلمي اين سنت شفاهي را بـه 
________________________________________________________________  

دانم خنده شما انـدك بـودي و    اگر شما آن دانيد كه من مي«قشيري در رساله خود روايتي از پيامبر آورده است كه:   1
فكر زهد خالص بود. او خـوف را چنـين   در ت» بكيء«و » خوف«اي بر تفكر مبتني بر  اين روايت پايه». گريستن بسيار

خوف از خداوند سبحانه تعالي آن بود كه ترسند از عقوبـت او انـدر دنيـا يـا انـدر آخـرت و خداونـد        «كند:  تعريف مي
  ).181- 180(قشيري، همان، صص». سبحانه خوف را فريضه كرده است

  .573- 552قشيري، همان، صص  2

اعتقاد، تفكر حالج را تأييد و بدان پافشاري كرد و جان خود را بدان سـبب از   عطا برخالف بسياري از صوفيان پاك ابن  3
  .70- 67عطا در: سلمي، همان، صص دست داد. نك: مقدمه تفسير ابن

)؛ و مقايسـه  1375)؛ عطـار نيشـابوري (  1369عطا و نوري، حالج و ديگر متصوفان نك: سلمي ( درباره تفكر رابعه، ابن  4
، ميـراث تصـوف  ، »مراحل عشق در ادوار آغازين تصـوف ايـران از رابعـه تـا روزبهـان     «)، 1384كنيد با كارل ارنست (

  .Suleyman Derin (1998)؛ 331- 316ويراستار لئونارد لويزان، ترجمة مجدالدين كيواني، تهران: آگاه، صص 
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  مند كردن عشق الهي شد.  مند مطرح ساخت و پيشگام نظريه مكتوب و نظريه

اين نوشته بر آن است كه ضمن توضيح مباني كلي فكري رويكرد عاشقانه ديلمي، اهميـت  
نوشته او را روشـن   عطف االلف المألوف علي الالم المعطوفكتاب و جايگاه منظومه فكري 

زدايـي از   كند. مقاله بر آن است كه نشان دهد ديلمي با نوشتن اين كتاب گامي مهم در كراهت
  بخشي به آن و تقويت نظري تصوف عاشقانه در ادوار بعدي برداشت. عشق زميني و قدسيت

هاي عرفاني با محوريـت عشـق الهـي و انسـاني      از نخستين كتاب عطف االلف المألوفكتاب 
هاي جديـد چنـدان تـوجهي     كه تأثير زيادي بر متأخران خود گذاشته بود، اما در پژوهش 1است

هاي متعـدد   جدي به آن نشده است. جايگاه نه چندان باالي شخصيت عرفاني ديلمي، وجود نوشته
د غزالي، روزبهان بقلي و ديگران و همچنين كميـاب  بعدي چون آثار هجويري، محمد غزالي، احم

هاي خطي آن موجب گرديد ايـن كتـاب محـل اعتنـاي جـدي نباشـد. بـا ايـن همـه           بودن نسخه
  نياز نديدند.   پژوهشگران عرفان عاشقانه پس از كشف كتاب ديلمي خود را از آن بي

در گزارشي كوتاه با اش درباره تطور مفهوم عشق در تصوف ايراني،  كارل ارنست در مقاله
هاي ديلمـي در عشـق الهـي را ديـده و معتقـد اسـت        تيزبيني نوعي آميختگي در تفكر و نوشته

امـا ارنسـت در كتـاب     2نيز متأثر شده اسـت. » ادبيات درباري«رغم توجه به عشق الهي از  به
مروزه درحالي كه ا 3ديگرش درباره روزبهان بقلي از تأثيرپذيري از ديلمي سخني نگفته است.

  برگرفته از كتاب ديلمي است.  عبهرالعاشقينپنجم اثر ماندگار  توان گفت يك مي

بنيامين آبراهاموف پژوهشگر ديگر، در ذيل بحث تبيين عشـق الهـي از ديـدگاه دو تـن از     
دباغ، كتاب ديلمي را نخستين اثر موجود دربـاره   ورزان بزرگ يعني محمد غزالي و ابن انديشه

كرده است. آبراهاموف در توضـيح ديـدگاه ديلمـي گـامي از بيـان توصـيف       عشق الهي قلمداد 
وكليت منظومه فكري ديلمي فراتر نرفته است. مطالب كوتاه او نيز نه به قصد توضيح مستقل، 

4عنوان ذيلي بر بحث ديگري تدوين شده است. بلكه به
  

________________________________________________________________  

هاي ادبـي تـدوين    و كتابالبته پيشتر از ديلمي در زمينه عشق انساني اشعار بسياري سروده شده و در قالب رساالت   1
داود ظـاهري (متـوفي بـه     بن بكر محمد ابي كتاب الزهرهق)، 250جاحظ (به سال العشق و النساءشده بود، نظير رساله 

هايي از اشعار بسياري از شاعران به زبان عربي را گرد آورده و مجموعـه گرانبهـايي از    نمونه الزهرهق). كتاب 297سال 
  شود.   نزديك مي الزهرهست. گاهي كتاب ديلمي از نظر شكلي و محتوايي به كتاب عشق انساني تدوين كرده ا

  .337- 315)، همان، صص1384ارنست (  2

  ، ترجمة مجدالدين كيواني، تهران: نشرمركز.روزبهان بقلي)، 1377كارل ارنست (  3

ويراسـته مصـطفي ملكيـان،    ، ترجمـة حميـرا ارسـنجاني،    عشق الهي در عرفان اسـالمي )، 1388بنيامين آبراهاموف (  4
←  
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ش درباره ديدگاه رود پژوه به زبان فارسي انتظار مي عطف االلف المألوف با ترجمة كتاب
هـاي اخيـر    عرفاني ديلمي رو به افزايش بگذارد. با اين همه پژوهشگران ايرانـي نيـز در سـال   

نظريـه  «توان به مقاله بهمن نزهت با عنوان  اند. از آن ميان مي صورت كلي بدان توجه كرده به
»عشق در متون كهن عرفاني

، هـاي مختلـف كتـاب    اشاره كرد كه ضمن گزارش محتوي باب 1
گانه عشق را از ديد ديلمي بيان كرده است. اين مقالـه از حـد گـزارش محتـواي      مقامات يازده

ونـد   كتاب فراتر نرفته است. پژوهش ديگر توسط مترجمان كتاب ديلمي يعني نجفـي و زينـي  
انجام يافته كه نويسندگان انعكاس تفكر ديلمي را در آثار بزرگاني چون محمـدغزالي، احمـد   

عطف اند. تلخيصي از آن مقاله در مقدمه كتاب  باغ، روزبهان و ديگران بيان كردهغزالي، ابن د
بنـدي   هاي ديلمي را در چهـار محـور دسـته    نيز آمده است. نويسندگان ديدگاهااللف المألوف 

نكته قابل ذكر ايـن كـه در آخـرين     2اند. بندي بهتري ارائه داده كرده و نسبت به پيشينيان دسته
م شده درباره عشق در تصوف اسالمي توسط سليمان دريـن و سـامي محمـود    هاي انجا پژوهش

تواند اين شخصـيت   اي به كتاب ديلمي نشده است. تحقيقات از نوع مقاله حاضر مي هيچ اشاره
  عارف ايراني را به جهان معرفي كند. 

خواهـد  نامه او ارائه  در اين مقاله براي تبيين بهتر تفكر ديلمي مختصري از زمانه و زيست
شـود كـه نـاگزير نـوعي      بعد بحثي كوتاه در تبيين منظومه فكري عرفاني ديلمي ارائه مي 3شد،

هاي پيشين خواهد داشت، ولي سعي بر اين است كه تا حـد ممكـن از    تشابه محتوايي با نوشته
  تكرار خودداري شود. 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .54- 50تهران: نشر نگاه معاصر، صص

فصـلنامه  ، »نظريـه عشـق در متـون كهـن عرفـاني براسـاس آثـار ديلمـي، غزالـي، روزبهـان          «)، 1389بهمن نزهت (  1

  .62- 47، صص43، ش14، دانشكده ادبيات عالمه طباطبايي، سپژوهي متن

) و پورنامـدارگان  1379كنـده ديگـري نيـز ماننـد تحقيقـات ريتـر (      هـاي پرا  ها و مقاالت يادشده، نوشته غير از كتاب  2
اند و به لحاظ تقـدم زمـاني فضـيلت دارنـد و شايسـته       ) وجود دارد كه اشارات مختصري به تفكر ديلمي كرده1384(

  ترند. هاي اخير كامل ذكر هستند، اما از نظر محتوايي، پژوهش

كتـاب  و مقدمـه   76- 53)، همـان، صـص  1391وند و عيسي نجفي ( ينامه نك: تورج زين براي آگاهي بيشتر از زيست  3

توسط ديلمـي تـأليف    خفيف سيرت ابنكه توسط آن ماري شيمل نوشته شده است. كتاب خفيف شيرازي  سيرت ابن
دسـت مـا    الدين يحيي جنيد شيرازي به فارسي ترجمه شده است. امروزه فقط ترجمه فارسي بـه  و بعدها توسط ركن

سيرت شيخ كبير )، 1363محمد ديلمي ( بن طاري چاپ شده است. نك: ابوالحسن علي - وسط شيملرسيده است و ت

جنيد شيرازي، تصحيح آن ماري شيمل، به كوشـش توفيـق    بن الدين يحيي ، ترجمه ركنبن خفيف شيرازي ابوعبداهللا
  .46- 5سبحاني، تهران: انتشارات بابك، صص
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  زمانه و زندگي ديلمي

بويـه در شـيراز    گيـري دولـت آل   اوجديلمي از عرفاي قرن چهارم هجري مصـادف بـا دوران   
هاي فقهي، كالمي و فلسفي و ساير علـوم عقلـي    زيست. زمانه او دوران رونق گرفتن انديشه مي

»گرايي انسان«بر محور 
هايي چـون ابويعقـوب    گيري و رونق آن شخصيت است. در اين شكل 1

دان و ديگـران نقـش   عدي، ابن سع بن سجستاني، ابوحيان توحيدي، ابوعلي مسكويه رازي، يحيي
برآمده از دل فلسفه، مسلمان و مسيحيان را در كنار هم قرار » گرايي انسان«اي داشتند.  برجسته

هـاي ابـوعلي    بـه انديشـه   تهـذيب االخـالق  هاي ابن عدي مسيحي در كتـاب   داده بود. انديشه
به انديشـه  مسكويه مسلمان در كتابي به همان نام شباهت دارد. تفكر ابويعقوب سجستاني نيز 

گرايـي   هاي فكـري برآمـده از دل رويكـرد انسـان     استادش ابن عدي شباهت دارد. اين شباهت
 2كه مرزهاي ديني را درهم نورديده و تفاوتها را به حداقل خـود رسـانده بـود.    طوري است، به

داد و تفكر فقهي  بايد اشاره كرد كه تفكر كالمي معتزلي و اشعري نيز به حيات خود ادامه مي
نـوعي شـيراز،    و كالمي شيعي امامي، اسماعيلي و زيدي نيز جايگاه وااليـي يافتـه بودنـد و بـه    

هاي فكري كانون مناسبي بود. حتـي در ايـن    عضدالدوله، براي همه جريان ةخصوص در دور به
الـدين   عمران و بعدها پسـرش مؤيـدفي   هاي شيعي فاطمي با فعاليت ابي دوره در شيراز، گرايش

در كنار رونق فكري، نظـام ديـواني و وزارتـي تحـت نظـر       3ظهور پيدا كرده بود.شيرازي نيز 
 4عباد و ديگران گسترش زيادي يافته بود. بن ابوالفضل و ابوالفتح ابن عميد (پدر و پسر)، صاحب

رو سـاخت.   ق) حكومت آل بويه را با جنگ مهلـك داخلـي روبـه   372مرگ عضدالدوله (
ب و دشمن هم شدند و به روي هم شمشـير كشـيدند. در ايـن    پيمانان پيشين رقي خويشان و هم

دوره در عرصه اخالق، فقدان عشق و محبت محسوس بود كه برخي از بزرگان مدعي نشر و 
  ترويج آن بودند. 

________________________________________________________________  

گرايي توجه به انسان و ترقي جايگاه او در جهان هستي است و با تلقي اومانيستي رايـج در غـرب كـه     منظور از انسان  1
  انسان بر جاي خدا نشسته است، تفاوت دارد.  

احياي فرهنگي در عهـد آل بويـه: انسـان گرايـي در     )، 1375براي كسب آگاهي بيشتر در اين زمينه نك: جوئل ل كرمر (  2

فلسفه در عصر )، 1379، ترجمة محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران: نشردانشگاهي؛ جوئل ل كرمر (انس اسالميعصر رنس

   ، ترجمة محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران: نشر دانشگاهي.رنسانس اسالمي: ابويعقوب سجستاني و مجلس او

  .247- 246نشر فرزان روز، صص تهران: اي، بدرهترجمة فريدون تاريخ و عقايد اسماعيليه، )، 1375فرهاد دفتري (  3

، تهـران: سـمت،   بويـه  تـاريخ آل ) 1378در زمينه نظام ديواني و نقش اين وزيران رجوع كنيد به: علي اصغر فقيهـي (   4
  .65- 63صص
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هاي فكري و سياسي، عرفان نيز رونق يافت. حتي ابـن سـعدان وزيـر     درحاشيه اين جريان
شد. البته رويكـرد عرفـاني مخالفـاني جـدي نيـز       ق) از حاميان عرفان شناخته مي374- 373(

عنوان تفكر و رويكرد جانبي به حيات خود ادامه داد و تحت تأثيرگفتمان رايـج   داشت. اما به
گرايـي، عرفـان نيـز از ايـن      به بازبيني در رويكرد خود پرداخت. با رونق گرفتن گفتمان انسان

حتي ديگر بر كيفيـت منظومـه انديشـه    دور نماند و تحت تأثير قرار گرفت و در سا تفكر به
رسد توجه به عشق به خدا و انسان برآمده از اين غلبـه   گرايي تأثير گذاشت. به نظر مي انسان

گرايي و باال رفتن جايگاه انسان در اين عالم بود. ديلمي در اين آميختگي و آشـنايي   تفكر انسان
  گرايي نقش مهمي داشته است.  عرفان با انسان

هايي است كه از البالي آثار خـود   از زندگي ديلمي بسيار اندك و محدود به داده آگاهي ما
انـد.   نويسان عرفاني، ادبي و ديگر منابع سـكوت كـرده   آيد. درباره ديلمي تذكره دست مي ديلمي به

شايد اين سكوت به اين معني است كه ايشان جايگاه بلندي در بين شاگردان ديلمي نداشت. بعيـد  
اده ديلمي همچون صدها خانواده ديلمي ساكن شيراز ريشه در ديلم داشته و بـا فتـوح   نيست خانو

هاي حكومتگر به شيراز آمده باشند. او در شيراز دل به تفكـر عرفـاني    بويهيان و يا ساير خاندان
خفيف شيرازي داد. ابوعبداهللا نيز ريشـه ديلمـي دارد و خـانواده او نيـز از      بن شيخ كبير ابوعبداهللا

بـر اسـاس    1لمياني بود كه همراه عمرو صفاري به شيراز آمده و در آنجـا مانـدگار شـده بـود.    دي
ق) در خـدمت او  371سال آخر عمر شيخ كبير (وفـات   20، ديلمي سيرههاي موجود در  گزارش

يـا   350توان گفـت او در سـال    طور تقريبي مي به 2دانند. ق. مي391بود. مرگ ديلمي را در سال 
ت شيخ رسيده بود، اما معلوم نيست در اين زمان چند سال داشت. ديلمـي كتـاب   ق. به خدم351
خفيـف بـه    هاي مربوط به ابن آوري روايت را پس از مرگ مراد خود نوشت و براي جمع سيره

خفيف، ظـاهراً تـوفيقي در    رغم طوالني بودن اقامتش نزد ابن شهرهاي مختلف سفر كرد. ديلمي به
اش و فقدان ردپاي او در ساير كتابها نشـانگر   كسب مراحل باالي عرفان عملي پيدا نكرد. گمنامي

ـتقيمي كـه از شـيخ ارائـه      تر او در مقايسه با ساير همگنانش است. اما روايتمرتبه فرو هاي مس
را تدوين سيرت شيخ كبير توان گفت او ابتدا  دهد. مي مدت او را نشان مي دهد مريدي طوالني مي

  را نوشت.   عطف االلف المألوفكرد و بعد 

________________________________________________________________  

  .11- 8)، همان، صص 1363ديلمي (  1

  .7همان، ص   2
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  منظومه تفكر عرفاني ديلمي

خفيف شيرازي بود و حدود بيسـت سـال    بن كبير ابوعبداهللا ديلمي از نظر فكري از پيروان شيخ
عمده معروفيت ديلمي در عرصه تصوف به خاطر تأليف اثر مهم  1در خدمت شيخ بوده است.

است. ديلمي در اين كتاب به ابعاد زنـدگي شـيخ توجـه كـرده، امـا       خفيف شيرازي سيرت ابن
  2 يعتمداري او تمركـز نمـوده اسـت.   همچون ساير عارفان بيشتر بر تفكر عرفاني، تزهد و شـر 

خفيف ارائه داده است. چهـره   در دو كتاب خود، دو وجه متفاوت اما مكمل هم از ابن ديلمي
در قامت شخصيتي عابد و زاهد است كه زهد را تا حد آسـيب زدن بـه    سيرتخفيف در  ابن

عنـوان نمـاد    ذكـر بـه  داري و نماز و  عنوان رفتار عارفانه و روزه كند. تزهد به جسم رعايت مي
محوري او را برجسته كرده است. او برخالف صوفيان زمانش به مجـالس   دينداري و شريعت

گرفته است. ديلمي در كتاب ديگـرش يعنـي    رفته و مورد شماتت اقران نيز قرار مي حديث مي
بـا  دهد كه در تقابل  خفيف ارائه مي چهره متمايل به عشق عرفاني از ابن عطف االلف المألوف
ها كميـاب اسـت گـزارش در مـورد وجـه       اما آنچه در اين كتاب 3گيرد. تصوير قبلي قرار مي

شريعتمداري و تجربه عرفاني خود ديلمي است. اينكه او چقـدر بـه شـريعت پايبنـدي نشـان      
توان استنباط كرد كـه ديلمـي از مجـالس     هاي پراكنده مي اما از گزارش 4داد معلوم نيست. مي

  حديث و مجالس فلسفه رويگردان نبود. 

خفيف است، اما به دليل فقدان ادلـه كـافي بـراي اثبـات ميـزان و       هرچند ديلمي مريد ابن
ي خفيف در مورد عشـق، ديلمـ   هاي ابن توان گفت ديدگاه ماهيت تأثيرپذيري تفكر عرفاني، مي

________________________________________________________________  

  .136همان، ص  1

  .34همان، ص  2

، تحقيق حسن محمـود عبـدالطيف و   عطف االلف المألوف علي الالم المعطوف)، 1962محمد ديلمي ( بن علي ابوالحسن  3
  .  95و  53- 52جوريف نومنت بل، قاهره: دارالكتاب المصري و بيروت: دارالكتاب االسالمي. صص

)، همـان،  1962انـد. (ديلمـي(   نسـته ، ديلمي را پيرو فقه شافعي و در كالم پيرو اشعري داعطف االلفمترجمان كتاب   4
) شيعه زيدي بودن خانـدان  4)، همان، ص1363اند. (ديلمي ( خفيف را نيز پيرو ابوحنفيه و شافعي نوشته ) و ابن1ص

ها مشخص بود. اما در اين نكته كه آيا ديلمي نيز شيعه بوده يا نه ابهام وجود دارد. در يك روايـت   بويه و بيشتر ديلمي
يكي از شاگردان ابن حنبل، گرايش شيعي پررنگـي نشـان داده اسـت. در ايـن روايـت آمـده اسـت:         بر مبناي رؤياي

نوشتي گفتم خداوندا او در روايت حـديث   خداوند او را (ابن حنبل) را مورد عتاب قرار داد كه چرا حديث عثمان مي«
». وي اسـت دشـمن مـن اسـت    ابي طالب بود ندانستي هركس دشمن  بن عظيم ثقت بود. چنين بود ولي دشمن علي

عمـران پـدر    ) ديليمان شيراز نيز اغلب شيعه (زيـدي، امـامي و اسـماعيلي) بودنـد. بـراي نمونـه ابـي       170(همان، ص
  الدين شيرازي كه خاستگاه ديلمي دارد از فعاالن اسماعيلي در اين دوره است. مؤيدفي
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1را چندان مشعوف و مجذوب نكرده است.
  

به عشق توجـه كـرده و    2ديلمي معتقد است شيخ كبير در اواخر عمرش تحت تأثير جنيد
»الود«اي در اين زمينه به نام  رساله

توجهي به ديـدگاه   اما كم 4نوشته است،» كتاب المحبه«و  3
في است و با منظومه فكـري  دهد كه ديدگاه عاشقانه او فاقد قدرت نظري كا استادش نشان مي

ديلمي تفاوت دارد. در رويكرد عاشقانه، بايد ديلمي را پيرو حـالج و ابوسـعيد احمـد اعرابـي     
كند و حقانيت و درستي ديدگاه حالج و اعرابـي   دانست كه چند بار در كتابش بدان اشاره مي

برگرفتـه از  معطـوف  ال عطف االلف المألوف علي الـالم نام كتاب  5دهد. را مورد تأييد قرار مي
هاي فلسفي تأثيرگذار در تفكر ديلمي، تفكر فيلسوفان  از ديگر مشرب 6شعر حالج بوده است.

آگاهي او از  7يوناني و اسالمي است. او در عشق همچون حالج متأثر از فيلسوفان يوناني است.
ي ديـدگاه  كـه او تفـاوت مبـان    طـوري  هاي متعدد كتاب نمود دارد، به آراي يونانيان در قسمت

برخـي دوسـتي او بـا     8كنـد.  فلسفي حالج با مشايخ اسالمي و فيلسوفان يوناني را نيز بيـان مـي  
داننـد. توحيـدي از گزارشـگران مهـم      ابوحيان توحيدي را منشأ تفكرات فلسـفي ديلمـي مـي   

هاي فلسفي قرن چهارم هجري بود. اما نسبت تفكر ديلمي با تفكر فلسفي توحيدي جاي  گزاره
گيري از مشرب فلسفي مشـترك   توان دوستي او با توحيدي را عاملي براي بهره مي 9رد.تأمل دا

________________________________________________________________  

وند، كرمانشـاه:   ، ترجمه عيسي نجفي و تورج زينيفعطف االلف المألوف علي الالم المعطو)، 1390ابوالحسن ديلمي (  1
  .48- 47دانشگاه رازي، صص

برخي از محققان در نزد متصوفان اوليه در بحث عشـق/محبت جايگـاه وااليـي بـراي جنيـد قائـل هسـتند. رابعـه را           2
ت داننـد كـه بـه عشـق توجـه كـرده اسـ        تـرين شـخص مـي    عنوان نخستين فرد در اين بحث و جنيد را برجسـته  به

)، 1380اش سري سقطي آموخته است. (مـريم حسـيني (   ). جنيد عشق را تحت تأثير دايي43(آبراهاموف، همان، ص
  ).  87، تهران: دانشگاه الزهراء، صپير پرده نشين: درباره زندگي، احوال و آثار جنيد بغدادي

)، 1363آورده اسـت (ديلمـي (   و االلفـه الود ، نام اين كتاب را خفيف شيرازي شيخ كبير ابوعبداهللا ابندر كتاب سيرت   3
  ).213همان، ص

  .213)، همان، ص1390ديلمي (  4

  .95و  53- 52)، همان، صص1962ديلمي (  5

و الالم بـااللف المعطـوف مؤتلـف / كالهمـا وتحـد فـي السـبق        «اين بيت كه در كتاب ديلمي به شرح زيرآمده است:   6
  ).44(همان، ص» مغناءعربي

  .53- 52صص )، همان،1962ديلمي (  7

  .8همان، ص  8

- 306)، همـان، صـص  1375كند (كرمر ( كرمر به نقل از لوئي ماسينيون، ديلمي را دوست ابوحيان توحيدي معرفي مي  9

دانـد. (همانجـا؛    را برگرفته از ابويعقوب سجستاني مـي » روحه روحي و روحي روحه«). به نظر ماسينيون او عبارت 307
دانسته نقـل   شناخته و رويكرد فلسفي او را مي ديلمي با اينكه يقيناً سجستاني را مي). اما 361)، همان، ص1379كرمر (

←  
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يعني مكتب ابويعقوب سجستاني دانست. بين مباني ديـدگاه توحيـدي، سجسـتاني و ديلمـي در     
هـاي قابـل    مراتب طبيعت، عقل و انسان، واحد و وحدت شباهت نفس و سلسله بحث دوستي،

بحث از منشأ عشق از حضور خود در جلسه مباحثه يك فيلسوف او در  1شود. تأملي ديده مي
2كند. بدون ذكر نام (احتماالً سجستاني) ياد مي

   

 عطـف االلـف المـألوف   و خفيف شيرازي  سيرت شيخ كبير ابنبا استناد به دو اثر او يعني 
توان به تصويري كامل درباره ابعاد مختلف منظومه فكري ديلمـي دسـت يافـت. زيـرا در      نمي

شود كه ديلمي از خـود سـخن گفتـه باشـد. اسـتنباط از       گزارش ناچيزي يافت مي سيرهكتاب 
هاي منقول درباره شـيخ كبيـر نيـز امكـان تعمـيم آن را بـه خـود ديلمـي بـا مشـكل            روايت
هاي ديلمي از آن بسي دشـوار اسـت.    سازد و قابليت استخراج ديدگاه رو مي شناختي روبه روش

تاب ابعاد سياسي منظومه فكري نيز نيامده است. به اين ترتيب، در اين ديگر اينكه در اين دو ك
  مقاله منظور از منظومه فكري، بيشتر بعد عرفاني است.

 محورهاي بنيادين تفكر عرفاني

بنـدي مقولـه عشـق     واقعيت آن است كه طبقه 3در كانون تفكر عرفاني ديلمي عشق قرار دارد.
امري دشوار و نيازمنـد آگـاهي از رمـوز عرصـه روان، خيـال، نفـس و روح اسـت. در ايـن         

قـرار  » مقامـات «و برخي ديگـر در دسـته   » حاالت«بندي برخي مقوله عشق را در دسته  طبقه
لمـي همچـون برخـي از    بندي كلي با رويكرد عرفاني به عشق متناسب بود. دي اند. اين دسته داده

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

هاي  قول مستقيمي از او نياورده است. آوردن عبارت باالهم دليل كافي براي اثبات تأثيرپذيري نيست، مگر اينكه به داده
ند و هـر دو در اواخـر عمرشـان در شـيراز     متقن و روايت مستند دست يابيم. اما از نظر زماني اين دو نفر همزمان هست

شود. هـر دو تحـت تـأثير     گزيني ديده مي نامه توحيدي در اواخر عمر گرايش به تصوف با رويكرد عزلت بودند. در زيست
خـود   اشـارات رغم اشتهار به ايراني بودن طبـق   هاي فلسفي نمود دارد، توحيدي به حالج بودند. در تفكر ديلمي گرايش

، قم: انتشارات دانشـگاه  ابوحيان توحيدي و تفكر عقالني و انساني)، 1389نست (حميدرضا شريعتمداري (دا فارسي نمي
- عطـف ها با  دارد كه از نظر موضوعي در برخي قسمت الصداقه و الصديق) و توحيدي كتابي بنام 23اديان و مذاهب، ص

  نزديكي دارد اما از نظر رويكردي متفاوت است. االلف المألوف

  .294 - 292و  321 - 301، 362- 349صص همان، )،1379؛ كرمر (170- 168و 74صص همان، )،1962ديلمي (  1

كنـد كـه    ؛ ديلمي روايتي از انبداقليس يوناني درباره خاستگاه عشق و محبت نقـل مـي  51صهمان، )، 1962ديلمي (  2
آورده اسـت. نـك: ديلمـي     مقابسـات ر مشابه اين روايت را ابوحيان توحيدي از قول سجستاني از انباذقليس يونـاني د 

  .205، صن)، هما1375؛ كرمر (56)، همان، ص1962(

ترين و برترين حالـت در ميـان همـه     همانا ما محبت را پرآوازه«كند:  گونه طرح مي ديلمي هدف خود را از نگارش كتاب اين  3
  .6)، همان، ص 1962(ديلمي(» و فرومايهمردم يافتيم از قبيل خاص و عام، نادان و دانا، بزرگوار و پست، بلندمرتبه 
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1قرارداده است.» مقامات«نويسان آن را در مقوله  نامه عشق
در مقايسـه بـا حـاالت    » مقامات« 

به » حاالت«تر است حال آنكه  تر و به هر دو ساحت روحاني و دنيايي نزديك اندكي معتدل
مراتـب   در درون خود نوعي سلسله» مقامات«بعد روحاني و رواني نزديكي دارد. ديگر اينكه 

2شود. را جاي داده است كه اين امر در حاالت ديده نمي
 

شـود و آن   در منظومه فكري ديلمي در باب عشـق نـوعي پيچيـدگي غيرضـروري ديـده مـي      
ـتفاده     » عشق«و » محبت«آميختگي مفهوم  درهم است. او گاهي از محبـت و گـاهي از عشـق اس

شد. در تفكر او محبت جزء صفات  كند كه ابعاد و تأثيرات آن درجاي خود بررسي خواهد مي
شود. و بر اثر فيضان آن از عالم باال بـه عـالم    صورت نور تجلي مي كه به 3پايدار و ازلي خداست

وسـيله   خداوند پيوسته در ازل به خـودش، بـراي خـودش بـه    «شود. در تفكر او  پايين سرازير مي
يافت. به همين ترتيب  مي وسيله خودش كرد؛ چنانكه خودش را براي خودش به خودش نگاه مي

داشت. در آنجا محب و محبوب و محبت  وسيله خودش دوست مي خودش را براي خودش و به
يك چيز بودكه هيچ جدايي از هم نداشت. زيرا عين احديت بود و در احديت دو چيـز وجـود   

».ندارد
اسـت.  اين فراز طوالني اساس و بنياد منظومه تفكر عرفاني ديلمي دربـاره محبت/عشـق    4

شود. از محبت خدا محبتـي   هريك از صفات خدا خود منشأ صفاتي از صفات در عالم پايين مي
ـ    5شـود.  و از قدرت او قدرتي و از رحمت او رحمتي پديدار مـي  كـه   ثدر تفكـر او نـوعي تثلي

محبت، محـب  «گانه  گانگي برگرفته از همان سه شود اين سه گيري واحدي دارند ديده مي جهت
»و محبوب

دارد تا تثليث مسيحي را از ثنويـت   ا محوريت واحد است و اين ديدگاه او را واميب 6
________________________________________________________________  

  .65ديلمي، همان، ص  1

)، همـان،  1369ظاهراً ذوالنون مصري نخستين فردي است كه بحث احوال و مقامات را مطرح كـرده اسـت. (سـلمي(     2
 مشارق انـوار القلـوب و مفـاتيح اسـرار الغيـوب     دباغ تفاوت بين مقامات و حاالت را در فصل هفتم كتابش  ). ابن17ص

بدان كه مقام نزد محققان عبارت اسـت از ملكـه ثـابتي    «شود:  ورده است كه جهت ارائه اطالعات به خواننده نقل ميآ
شود و معني حال نزد ايشان عبارت از تأثر قلب اسـت در برابـر    رو شدن سالك با برخي از صفات حاصل مي كه از روبه

است كه حال سريع الزوال است و پايدار نيست. از ايـن رو   رسد. تفاوت آن با مقام آن وارداتي كه از سوي محبوب مي
(ابـن  ». شود و در سلوك اعتماد بر مقامات و ملكات است نه بـر حـاالت   اند از هزار حال يك مقام حاصل نمي كه گفته

  .63دباغ (بي تا ) ص 

  .27)، همان، ص 1390ديلمي (  3

  .50همان، ص   4

  همانجا.  5

كند و حتي بر يكسـاني و وحـدت    ياد مي» عشق، عاشق و معشوق«گانه باال به صورت  هاز س تمهيداتالقضات در  عين  6
دانـد. او   كند و مذهب شافعي و حنفي و ديگران را فروتـر از مـذهب عشـق مـي     مذهب عشق و مذهب خدا تأكيد مي

←  
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شود نـه شـرك و    تر بداند. او معتقد است در تثليث وحدت ديده مي زردشتي به وحدت نزديك
1شود. غيريت، در حالي در ثنويت، غيريت و ضديت ديده مي

 

دهد.  نيز نشان مي» اعداد«و  »الف«گانه در وحدت را در حرف  ديلمي در اثبات كثرت سه
» محـب و محبـوب و محبـت   «او معتقد است با دادن حركت به حرف الف از او سه معناي 

حرف واحدي است و فقـط دادن حركـت بـه آن، معناهـاي     » الف«كه  شود درحالي مشتق مي
و عـدد  كند. او در اعداد نيز به چنين كثرت در وحدتي اعتقاد دارد. ا متعددي را از آن ايجاد مي

داند. به نظر او محبت، محبوب و محـب نيـز بسـان     را مركب از يكان، دهگان و صدگان مي
الزم به توضيح است پيش از ديلمي نيز حروف و اعداد مورد استفاده عرفا  2اين دو مثال هستند.

ويـژه فيلسـوفان يونـاني و     و فيلسوفان بوده است و بديهي است كه اين نگاه را از ديگران و بـه 
   ج اخذ كرده است. حال

انگـاري بـه مثابـة وحـدت سـعي دارد       گانـه  او در پيگيري ديـدگاه خـود در مـورد سـه    
گانه را در امور مختلـف مربـوط بـه محبت/عشـق نشـان دهـد. در يـك         هاي سه بندي دسته
بنـدي   در يـك دسـته   3كند. بندي، انواع محبت را به موهبتي، فطري و اكتسابي تقسيم مي دسته

از  4كنـد.  ديگر از قول ناشيء، آن را به حب نفس، حب صورت و حب حركت تفكيك مي
ايـن   5كنـد.  گانه عارضـي، پافشـاري و تكليفـي تقسـيم مـي      قول ورقاء بنت خس آن را به سه

بندي انواع مختلف ديگري نيز دارد كه در جاي خود به آنها اشاره خواهـد شـد. در ايـن     دسته
بنـدي جهـت    رسـد. شـايد ايـن تقسـيم     ي، نوع همپوشاني معنايي و محتوايي به نظر ميبند دسته
تـوان از آن   ترين سطح بوده است كه مـي  تر كردن مراحل عشق از منبع فيض الهي تا پايين دقيق

تنزل جايگاهي عشق را از خدا تا انسان، مسئله قدسيت يا الهي قلمداد كـردن عشـق زمينـي را    
    استنباط كرد.

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

فيـف عسـيران،   ، مقدمه و تصحيح عتمهيدات)، 1393القضات همداني ( كند. (عين ندرت از حب و مشتقاتش ياد مي به
  ).141- 96تهران: اساطير، صص

  .52)، همان،  ص1390ديلمي (  1

  .53- 52همان، صص  2

  .64همان، ص   3

  .75همان، ص  4

  همانجا.  5
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   مراتب عشق در منظومه فكري ديلمي هسلسل

بندي عشق توسط عرفا سابقه داشت. برخي پژوهشگران مانند پل ارنست به نقـل از پـل    مقوله
دهد. در تفسيرعرفاني از قرآن كه توسط صـوفيان   نسبت مي (ع)نويه آن را به امام جعفر صادق

لقاءاهللا ارائه شـده اسـت.    سني به امام نسبت داده شده، سه فهرست از مقامات براي رسيدن به
گانـه دل و   بندي چندگانه، دوازده چشـمه معرفـت، بـروج دوازده    توان دسته در تفسير امام مي

چهل نور ساطع از نور الهي را مشـاهده كـرد. در ايـن فهرسـت محبـت و انـس يـازدهمين و        
ـ    گانه معرفت هستند درحالي هاي دوازده دوازدهمين چشمه از چشمه ه كه محبـت شـوق و ول

1ها يا منازل دل هستند. آخرين برج
   

شـد،   اي مطرح مي گونه تا منصور حالج نيز به (ع)مراتب محبت از امام جعفر صادق سلسله
كم در  بندي فوق را نداشت. ارنست به نقل از ماسينيون فهرست حالج را دست اما دقت تقسيم

2داند. شش مورد آخر فهرست، تكرار فهرست امام مي
 

متعددي به ديدگاه حالج دارد و در بحث عشق متـأثر از   شارات تأييدآميزهرچند ديلمي ا
مراتب عشق از ديدگاه او توجهي ندارد، بلكه فهرست بلنـد   حالج است، اما به فهرست سلسله

محمـدبن زيـاد اعرابـي را در نظـر دارد. ابوسـعيد       گانه عشق از ديدگاه ابوسعيد احمـدبن  نوزده
اي بـر ديـدگاه    كه تـأثير قابـل مالحظـه   ف الناس في المحبه دارد اختالاعرابي كتابي با عنوان 

هـايي بـا دو فهرسـت قبلـي و      ها و تفاوت گانه او يكساني فهرست نوزده 3ديلمي گذاشته است.
________________________________________________________________  

گانه معرفت در تفسير امام عبارت است از: توحيد، عبوديت و سرور بدان، اخالص، صدق، تواضـع، رضـا و    سرچشمه دوازده  1
). اما فهرست پل 46- 45، 30)،همان،  صص1369تفويض، سكينه و وقار، سخا، يقين، عقل، محبت، انس و خلوه (سلمي (

هـايي دارد. منـازل    سـلمي تفـاوت   حقـائق التفسـير  به امام در هاي موجود در تفسير منسوب  ارنست از منازل با سرچشمه
كند، به ترتيب عبارت است: ايمـان، معرفـت، عقـل، يقـين، اسـالم،       گانه از قول امام جعفر صادق كه ارنست نقل مي دوازده

ق در شود واژه عش كه ديده مي ). همچنان317- 316)، همان، صص1384توحيد، خوف، رجاء، محبت، شوق، وله. (ارنست (
- 44شود. وله نيز در عيون معرفت نيست بلكه فهرست چهل نور ساطع آمده اسـت (همـان، صـص    اين فهرست ديده نمي

كند كـه   ). بنا به قول معروف رابعه عدويه عشق را به سطح متعالي ارتقا داده است. ارنست به نقل از ماسينيون نقل مي45
مشرب واژه غيرقرآني عشق را در رابطه با خدا به كار گرفـت. (همـان،    وفيزيد از نخستين زاهدان ص بن اولين بار عبدالواحد

  ).69)، همان، ص1390داند. (ديلمي ( ) ديلمي نيز عبدالواحد را جزء موافقان كاربرد عشق مي317ص

(نيازمنـد  فهرست حالج به شرح زير است: مدعي ايمان (نيازمند ارشاد)، مـدعي اسـالم (نيازمنـد اخـالق)، مـدعي احسـان         2
مشاهده)، مدعي فهم (نيازمند زيادت)، مدعي عقل (نيازمند ذوق)، مدعي علم (نيازمند سماع)، مدعي معرفت (نيازمند روح و 
راحت)، مدعي نفس (نيازمند عبادت)، مدعي توكل (نيازمند ثقه)، مدعي خـوف (نيازمنـد انزعـاج)، مـدعي رجـاء (نيازمنـد       

شـود   كه ديده مي ، مدعي شوق (نيازمند وله)، مدعي وله (نيازمند اهللا) است. همچنانطمأنينه)، مدعي محبت (نيازمند شوق)
  ).321- 316)، همان، صص1384شود. (ارنست ( ها عشق ديده نمي در هيچ يك از فهرست

  67ص همان، )،1390ديلمي(  3
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ديلمي فهرست خود را بـا دقـت و بـه تناسـب افـزايش شـدت محبـت         1فهرست ديلمي دارد.
امـا نـوعي آشـفتگي در ايـن      2كنـد.  يـان مـي  يابي لغوي ب بندي كرده است و با مثال و ريشه رده

شود. البته اين آشـفتگي ناشـي از ادغـام غيرضـرور و مـزاحم، در سـاير        مراتب ديده مي سلسله
رفت ادغـام و   بري ديلمي از پيشينيان انتظار مي شود. با عنايت به ميراث ها نيز ديده مي فهرست

ــفتگي ــك طــرف    آش ــده نشــود. او از ي ــاي پيشــين در فهرســت او دي ــت«ه داراي را » محب
مراتـب در منـزل    را در ايـن سلسـله  » محبـت «مراتب دهگانه دانسته و از سوي ديگر،  سلسله

مراتب بـه كـار    عنوان شاخص عمومي براي كل سلسله چهارم قرار داده است، يعني يك بار به
اي كه فهرست ديلمي را  مراتب استفاده شده است. نكته رفته و يك بار هم زيرمجموعه سلسله

يابي كلمات و توضيح معناي  بخشد چگونگي نيل به مراتب باالي عشق، ريشه ي ميغناي بيشتر
 گانه ديلمي به شرح زير است: آنها بر اساس شواهد قرآني و شعري است. فهرست يازده

 هاست.  الفت: نخستين مرحله است و آن پيوند قلب .1

انس: هرگاه الفت از طريق ديدار و رؤيت اندكي زيادت شود و نگاه پيوسته و همـراه   .2
 با آرامش نفس به آدمي دست دهد به مرحله انس وارد شده است. 

ود (مودت/مواصلت): هرگاه انس افزايش يابد و ريسمان دلها به هم بسـته شـود و در    .3
 حاصل شده است. » ود«دل نفوذ يابد (همچون نفوذ ميخ در ديوار) مرحله 

شود. در اين مرحلـه نـام    محبت: هرگاه مودت فزوني يابد و به محبت حقيقي بدل مي .4
يابد كه اين توانايي عقل را تحت تـأثير   هايي دست مي محبوب در دل عاشق به توانايي

دهد. از اين مرحله چيرگي محبت بر عقل و آغاز وسوسه و افكـار نادرسـت    قرار مي
 آيد.  پيش مي

 رسد يعني يافتن دوست و دوستي خالص.  ا افزايش محبت به مرحله خله ميخله: ب .5

شعف: عشق و محبت اگر فزوني يابد شعف كه همان شدت عالقه و گرايش بـه نـام    .6
شود. ديلمي از شعف به نوعي بيماري نيـز   گويي در عاشق زياد مي محبوب است. هذيان

 كند.  ياد مي

________________________________________________________________  

تأمل، تعجب، تولع، تشـرف،   زياد اعرابي به ترتيب به شرح زير است: تعرف (تصرف)، بن محمد بن فهرست ابوسعيد احمد  1
  ).67تطلع، تعلق، تألف، ود، حب، اعزام (غرام)، صبابت، استهتار، كلف، عشق، شجن، تيتم، توله، تهالك (همان، ص
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فتگي اسـت. عشـق بـا دشـواري و سـريع بـه       شغف: مرتبه باالتر از شعف و نهايت شي .7
 نهايت قلب رسيده است. 

استهتار: زيادي اندوه ناشي از عشق محبوب، شدت اشتغال و فراموشي از هرچيزي و از  .8
 هر فردي است. 

وله: از دست دادن عقل به خاطر اندوه زياد را وله گويند. در اين مرحله انسـان عقـل    .9
 رسد.  خردي مي د و به سبكي و كمده معاش و حسابگر خود را از دست مي

 هيمان: از دست دادن بردباري و آرام و قرار به سبب وجود سوز و گداز عشق است.  .10

عشق: مشغول شدن به معشوق و بريدن از هر چيز و بهره نبـردن از هـيچ لـذتي بجـز      .11
1معشوق.

 

كرده و بـر   مراتب عارفان پيشين را با تغييراتي اقتباس الزم به يادآوري است ديلمي سلسله
اساس حاالت روحي و رواني انسان در توجه به معشوق، بـدان نظـم خاصـي داده اسـت كـه      
مرحله پاياني آن بر روابط عاشقانه استوار است. به نظر ديلمي پس از عشق هرچه بدان افزوده 

را » سـكر «گردد از مرز عاشقي بيرون رفته و در ساحت غيرعشـق وارد شـده اسـت. ديلمـي     
از مقام محبت و عشق به ديدن محبوب و معشوق و كناره گرفتن از هر چيزي و  بيرون رفتن«

بايد گفت تفكيك مقامات عرفاني از مقامـات عشـق و توضـيح و توصـيف      2داند. مي» ضدآن
هاي هريك از مقامات با استناد به اشعار ادبي غيرعرفاني و لذتگراي دنيامحور، عشـق   ويژگي

وق داده است كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شـد. البتـه   را يك گام به سوي دنيايي شدن س
كم از طريق مكتب عرفاني عاشقانه شيراز، در عارفان پسـين تـأثير    سلسله مقامات عشق دست

3گذاشته است.
 

 عشق در منظومه فكري ديلمي انواع محبت/

هاي متفاوت صاحبان انديشه است كـه آن را بـا بيـان و     المعارفي از ديدگاه �كتاب ديلمي داير
هاي مختلف از فيلسوفان يوناني، منجمان، متكلمان، اديبان، پزشكان، فقيهـان و   بندي گروه دسته

________________________________________________________________  
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ستاني از عرفاي قـرن نهـم   تحت تأثير ديلمي است و به نوبه خود پيرجمال ارد عبهر العاشقينروزبهان بقلي در كتاب   3
  قمري متعلق به مكتب شيراز نيز متأثر از روزبهان است.  



 1396 زمستان، 35م، شمارة نهسال ، مطالعات تاريخ اسالم  170

بـرده   هاي نـام  هاي خود را مستقل از گروه صوفيان بيان كرده است. جالب آنكه ديلمي ديدگاه
سازد. دليل اين جداسازي نزديكي آشـكار   ور مشخص از صوفيان جدا ميط كند و به مطرح مي

هاي مطرح، تفكر حالج را به ديدگاه فالسفه  ديدگاهش به فالسفه است. ديلمي از بين ديدگاه
كند، نه عرفا و بارها با موضع  داند. گاهي ديدگاه او را در بين فالسفه بيان مي يونان نزديك مي

1سازد. را در مورد عشق مطرح ميتأييدآميز ديدگاه حالج 
  

ديلمي كتابش را براي تبيين امر قدسي محبت/عشق تدوين كرد؛ اما تأثير آن در سپهر تفكر 
زدايي از عشق دنيايي را فراهم ساخت.  عرفاني به عشق الهي محدود نگرديد، بلكه زمينه افسون

اجتمـاعي، مسـتندات    هاي مختلف هاي متفاوت و متناقض گروه آوري روايت او از طريق جمع
زدايي از عشق زميني فراهم آورد و حتي با روايت و اشعار ادبـي مطـرح    الزم را براي كراهت

در محافل درباري به تقديس عشق زميني پرداخت. او سعي كرد عشق زميني را نيز داراي منشأ 
الهـي   و مشرب الهي بداند و حتي از اين هم فراتر رفت و زيبايي صورت را نيـز واجـد منشـأ   

كردند و در  كارگيري واژه عشق خودداري مي دانست. او صراحت دارد كه عارفان پيشين از به
او منكران محبت را در سه دسته معرفـي   2هاي متفاوتي وجود داشت. مورد محبت نيز ديدگاه

زيـد   بـن  اي از صوفيان نگاهي انكارآميز بدان داشتند، اما عبدالواحد ظاهراً بخش عمده 3كند. مي
داند. ديگر طرفداران  كند كه محبت/عشق را جايز مي در دمشق را از جمله عرفايي معرفي مي

كنـد و اشـعار    منصور حالج معرفي مـي  بن محبت را ابويزيد بسطامي، ابوالقاسم جنيد و حسين
خفيف شيرازي نيز ابتدا از مخالفان محبـت بـود و بعـدها     نمايد. ابن عاشقانه از آنها نيز نقل مي

ديلمي  4نيز نوشت. الودأثير تفكر جنيد، نه تنها از انكار دست برداشت بلكه كتابي بنام تحت ت
انگاري معنايي محبت با عشق از استادان و پيشينيان فراتر رفته و با استناد به روايتي  در همسان

خوانده شده است. او ايـن روايـت بـدون سـند را     » عشيق اهللا«بدون سند معتقد است كه داود 
پس چون كار بر اين حقيقت است هيچ دليلي براي انكـار  «ت تلقي كرده و مدعي است: حقيق

________________________________________________________________  
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خبري در شناخت محبـت و كژطبعـي آنهـا در پـذيرش      داند كه به علت بي دسته اول از منكران عشق را پزشكان مي  3
دانـد و دسـته سـوم     فان را ناتوانان در تحمـل عشـق مـي   كند. دسته دوم مخال آن، ايشان را مخالف محبت معرفي مي

  ).110- 103كنند (همان، صص آنهايي كه به دليل فراتر رفتن از عشق آن را نكوهش مي
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بينم، زيرا عشق و محبت دو اسم براي يك معني هستند. جـز اينكـه لفـظ محبـت را      آن نمي
ديلمي از اين هم فراتر رفته و مدعي است كه پـذيرش محبـت   ». دانيم تر مي مشهورتر و قديمي

د سطر پيشتر از انكار محبت (نه عشق) از سوي برخي از عارفان كه چن همگاني است درحالي
سخن گفته است. وي براي اينكه مشكلي روشي در منظومه فكـريش پـيش نيايـد محبـت را     

دارد از اين بـه   كند و اعالم مي كاربرد معرفي مي اي شاذ و كم اي پركاربرد و عشق را واژه واژه
ي محبت سعي خواهد كرد بـه تناسـب كـاربرد آن    جا جاي انكار و جايگزيني عشق به بعد به

شـناختي درسـت اسـت امـا وي      هرچند ايـن توضـيح روش   1كار گيرد. توسط عارفان آن را به
را » هـوي «هيچگاه به اين تفكيك پايبند نمانده است و حتي در بيان مصاديق گاه واژه مذموم 

   آميزد كه بعداً بدان پرداخته خواهد شد. مي» محبت«و » عشق«با 

مراتب هرمي از بـاال بـه    ذات عشق از ديدگاه ديلمي هويتي نوراني دارد كه در يك سلسله
شود. محبت/عشق از صـفت عشـق خداونـد     پايين دچار نوعي دگرگوني محتوايي و معنايي مي

شود و از طريق عقـل بـه    تر در مرتبه عقل آشكار مي ساري و جاري است و بعد در مقام نازل
رسد. در اين مرتبه عشـق از ارواح بـه    از آن طريق به اجسام لطيف مي مرتبه روحاني و سپس

شايد دليل روحاني ناميدن اين مرحله از عشق نيز همين باشد. به نظر او عشق  2رسد. اجسام مي
دهد و با تيرگـي و   يابد خلوص خود را از دست مي هرچه از عالم علوي به عالم سفلي تنزل مي

نويسـد:   مراتبي مـي  شود. درباره روند تغيير مداوم سلسله مي چركي كه ضدپاكي است آميخته
عقل او را به عالم روح رسانيد، پس محبت اندكي تغيير يافت سپس عالم روح آن را به عـالم  «

سوي اجسام مركـب   طبيعت آورد و دوباره اندكي تغيير كرد. پس از آن عالم طبيعت آن را به
ت با تيرگي آنها درآميخت و نور و روشنايي او بـا  تاريك و ضخيم آورد. در نتيجه پاكي محب

». تاريكي آنها تركيب شد و چيز (معني) سومي شد كه نه نور محض است و نه ظلمت محض

كند،  وجه آن را مذمت نمي مراتبي به عشق به هيچ نكته مهم اينكه ديلمي با اين رويكرد سلسله
وضوح رونـد   داند. ديلمي به ز نور الهي مياش نيز برگرفته ا بلكه حتي در وجه تاريكي يا زميني
  دهد.  ديالكتيكي را در اين قضيه نشان مي

مراتبي بودن فيضـان عشـق از منشـأ الهـي بـه زمينـي، انـواع         ديلمي با عنايت به اين سلسله
________________________________________________________________  
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 1396 زمستان، 35م، شمارة نهسال ، مطالعات تاريخ اسالم  172

بنـدي   دهـد. در يـك دسـته    هـاي متعـدد و متفـاوت ارائـه مـي      بندي محبت/عشق را در دسته
نوع الهـي (مخصـوص موحـدان)، نـوع عقلـي       1كند. دسته تقسيم ميمحورانه آن را به پنج  ذات

(مخصوص عارفان)، نوع روحاني (مخصوص خواص مردم)، نوع طبيعي (مخصوص عامه مردم) 
بندي بعدها مـورد اسـتناد سـاير     و نوع حيواني يا بهيمي (مخصوص مردمان فرومايه). اين دسته

صوص روزبهان بقلي قرار گرفت و روزبهـان  خ دباغ و غزالي و به باور همچون ابن عارفان عشق
2بندي را از ديلمي اقتباس كرد اما يادي از وي ننمود. طور كامل اين دسته به

  

بندي ديگر كه سعي دارد ديدگاه عارفانه بيشـتر در آن نمـود يابـد تـا      ديلمي در يك دسته
يد شش نـوع ارائـه   بندي جد دهد. در اين دسته تفكر دنيايي، انواعي از محبت/عشق را ارائه مي

) محبـت بنـدگان بـه    3) محبت بنـدگان بـه خـدا، (   2) محبت خدا به بندگانش، (1دهد: ( مي
) 6) محبـت عامـه مسـلمانان و (   5) محبت مؤمنان خاص، (4همديگر به خاطر خدادوستي، (

بنـدي اخيـر دارد.    بندي پيشين چه نسبتي با دسـته  كند دسته ديلمي روشن نمي 3محبت جانوران.
دهد. او محبت/عشق الهـي را بـه دسـته فرعـي      اين دو نوع، تفاوت زيادي را نشان نمي مقايسه

ديگر تقسيم كرده و از آن محبت خدا به بندگانش و محبت بندگان به خدا را استخراج كرده 
دهد كه در سه يا چهار نوع بعدي بيشتر عشق بين مردم مطرح است نـه   است. اين دو نشان مي
گانه است در اين فهرست اضـافه   بندي پنج دسته ششم كه اضافه بر دستهبين خالق و مخلوق و 

گانه دچار نوع همپوشاني اسـت. مـثالً بـين محبـت رديـف چهـار        بندي شش شده است. دسته
(محبت مؤمنان خاص) با محبت رديف دو (محبت بندگان به خدا) چه نسبتي بر قرار اسـت؟  

 يف نشده است. در تفكر ديلمي بين آن دو مرزبندي دقيقي تعر

  محبت در شواهد قرآني و شعري عشق/

پيش از ديلمي تعدادي از اديبان در ادبيات عرب آثاري در موضوع عشق زمينـي تـدوين كـرده    
توان تأثير آن را در رويكرد ديلمي به محبت/عشق ديد. او نه تنهـا تحـت تـأثير     بودند كه مي

فلسفه، بلكه از ادبيات شـعر عـرب نيـز متـأثر بـوده اسـت. واقعيـت آن اسـت كـه سـبك           
________________________________________________________________  
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مي بر محتواي نوشته تأثير جدي گذاشته است. هرچند ديلمي در موضوع المعارفي اثر ديل �داير
هاي مربوط به عرفا در مقايسه با  نويسد، اما حجم داده عشق الهي با رويكرد عارفانه مطلب مي

هاي اجتماعي مورد مطالعه او (ماننـد فيلسـوفان، پزشـكان، منجمـان، ادبيـان و... )       جمع گروه
هـا   تك گروه ات ارائه شده در مورد صوفيان در مقايسه با تكاندك است. البته حجم اطالع

كنـد كـه    اندكي بيشتر است، اما غلبه رويكرد عشق زميني بر عشق الهي زماني خودنمـايي مـي  
هاي اجتماعي در يك كفه و عارفان در كفه ديگر قرارداده شوند. چـون رويكـرد    همه گروه

ن بوده است. يعني از فيلسـوفان و پزشـكان و   شا ها متناسب با روش علمي هركدام از اين گروه
خصـوص رويكـرد تبيينـي او     ديگران نبايد انتظار تحليل عشق با مباني صوفيانه را داشـت. بـه  

رغم ادعايش، دقيقاً در چارچوب رويكرد عرفاني نيسـت. تفكـر او بـه فيلسـوفان و اديبـان       به
ويژه به افالطون، ارسطو و فالديوس  هتر است تا به عرفا. از ميان فيلسوفان يوناني نيز ب نزديك

اديبان نگاه زميني به عشق دارند و پزشكان رويكردشـان نـوعي تشـخيص بيمـاري      1نظر دارد.
كه با نگاه عرفاني تفاوت زيادي دارد. شواهد قرآني و شـعري محملـي    2جسمي و روحي است

  مناسبي بر تبيين رويكرد ديلمي به عشق است. 

  الف) شواهد قرآني

هاي فعال ديني براي اثبـات   ترين متوني است كه عرفا نيز همچون ساير گروه يكي از مهمقرآن 
گيري از قرآن به داليل و علل تبيينـي آنهـا مشـروعيت     گيرند. بهره مدعاي خود از آن بهره مي

بخشد. از اين رو، عرفا نيز همچون ديگران سعي دارند ريشه عشق را بـه قـرآن برسـانند و     مي
  دانند.  و عشق الهي را قرآن ميمنبع معرفت 

(المحسـنين،  » يحـب «صورت ايجابي  گاه به» حب«در قرآن محبت در قالب كلماتي چون 
(المعتـدين، الكـافرين، الخـائنين، المسـرفين و... )     » اليحب«المطهرين، المتقين و... ) و گاه سلبي 

ن عشق بهره نگرفته اسـت.  گونه آيات براي تبيي آمده است. اما ديلمي به داليل نامشخص از اين
بخش تصوف عاشـقانه باشـد    تواند منشأ الهام احاديث متعددي از پيامبر در دست است كه مي

  ها رجوع كرده است.  كه ديلمي در تفسير آيات بدان

________________________________________________________________  

  .152- 149و  82 - 80همان، صص  1

  .103- 102و  41- 40همان، صص  2
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مطالعـه جامعـه    1آيه قرآني در بيان محبت استفاده كـرده اسـت.   48در مجموع ديلمي از 

	� ������(آيـه ماننـد    7دهد كه از اين تعداد، حدود  آماري قرآني توسط ديلمي نشان مي��� �� �	
 ��

����� ���������(
2
)يحبهم و يحبونهم(بار، بخشي از آيه 4 

3
�� (بار؛  3 ������ ����!���� ��"#$ �%   �&'���'���(�� ������)� 

��*+,% ,�)	-��.�� ,/,0�� �1�2	3�
�4(
4
����6,��"� �����5� (بار،  3  	�7���8/ 	�1�9,5 $#"����� ,/�:	�#�	�,� ;#<�,2#���6'�=(

5
���<��8/	 (بار و  2 ��? 

 	/�8�>����? ���@	-�A�=(
6
بـار   18آيه جمعاً  7بار و برخي ديگر، چند بار تكرار شده است. در كل  2 

برخي از آيات تكراري الزاماً در مورد محبت نيسـت؛ بلكـه ديلمـي بـراي      7تكرار شده است.
اي بدانها استناد كرده است. ديلمي آيـاتي را انتخـاب كـرده     مستدل كردن يك موضوع حاشيه

هاي مرتبط بـا   و واژه» شغف«، »ود«، »حب«كه برخي مفاهيم موجود در مقامات عشق مانند 
محبت يا عشق در آنها آمده است و يكي از آياتي كه ديلمي در تكـرار و تفسـير آن كوشـش    

��<� (زيادي داشته آيه ��? ���@	-�A�= 	/�8�>����?	/�8 (
 است كه بيشتر تفسـيري زمينـي از آن ارائـه داده    8

تأكيـد دارنـد تـا    » زيبـارو «هايي بهره گرفته كه بـر   است. ديلمي در تفسير اين آيه، از روايت
».نيكويي آفرينش آدم«

بيـان  » گوينـد  مـي «طوركلي با عبـارت مجهـول    او آفرينش نيكو را به 9
هاي صحابه و تابعين نقل  ر آيه مزبور از شخصيتكند. اما در هر هفت روايتي كه در تفسي مي

كرده دال بر زيبايي صورت و ظاهر مراد كرده است. براي نمونه از عايشه و ديگران نقل كرده 
برد يـا توصـيه كـرده اگـر      كه پيامبر از نگاه كردن به سبزه، آب جاري و چهره زيبا لذت مي

يكونـام باشـد. يـا روايتـي از پيـامبر      چهـره و ن  فرستيد سعي كنيد خوب كسي را به سفارت مي
در برآورده شدن نيازهاي خويش از زيبارويان مطمئن باشيد، زيرا چهره اولين «كند:  مطرح مي

________________________________________________________________  

الزم به ذكر است آيات زيادي به حب الهي با موضـوع يحـب التـوابين، يحـب المحسـنين، يحـب متطهـرين، يحـب           1
يلمي قرار نگرفته است. يا به دو آيه مشهور در زمينه محبت الهـي  كدام مورد استناد د المتقين و ... اشاره دارد كه هيچ

) تـوجهي  2/165(بقره  )حبّا لّلّه آمنُواْ أَشَدّ والَّذينَ النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللّه أَنداداً يحبّونَهم كَحبِّ اللّه منَ(مانند 
  نشده است.  

  .20/39طه  2

    53/ 5مائده   3

  .96/ 19مريم   4

  .31/ 3عمران  آل  5

  64/ 40غافر   6

هاي يك آيه كامل مطابق با قرآن را نياورده است بلكه تنها بخش مـورد نيـاز را    الزم به ذكر است ديلمي همه قسمت  7
  آورده است كه در اين مقاله به قسمت نقل شده توسط ديلمي بسنده شود.

  .64/ 40غافر   8

  .10)، همان، ص1390ديلمي، (  9
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».خير را نزد زيبارويان بجوييد«يا روايت » شود نعمتي است كه از انسان مشاهده مي
حتي در  1

2سوزاند. م نميكند كه خداوند زيبارو را در آتش جهن روايتي ديگر بيان مي
   

ها براي اثبات جايگاه واالي زيبـايي در آفـرينش زيبـارو در نـزد      گيري از اين روايت بهره

	������(پركاربردترين آيه در اين زمينه در كتاب ديلمي خالق است. ��� ��	
����� ��������� ��(

است  3
اي زيبايي در چشمانت  يعني گونه«كه با چند روايت تفسير شده است. نخست با روايت قتاده 

يعنـي زيبـايي   «نويسـد:   از زبان عكرمه مي». دارد قرار دادم كه هركس ترا ببيند ترا دوست مي
ز ديـد ا  داده شد و هرگاه زني او را مـي  - السالم عليه- مليح، بدان كه نيمي از زيبايي به يوسف 

».پوشاند ترس اينكه مبادا شيفته يوسف شود چهره خود را مي
او حتي پا را فراتر نهـاده و بـا    4

دانـد كـه    را از مظاهر زيبـايي ظـاهري مـي   » خالي بر گونه«و » موي بلند«ها  استناد به روايت
گونه تفسير شده اسـت   آيات ديگر داراي بار محبت و عشق نيز اين 5پيامبر بدان توجه داشت.

نيازي به بيان آن نيست. بايد گفت رويكرد ديلمي به زيبارويي و زيبارو بيشتر معطوف به كه 
زيبايي ظاهر است. زيرا زيبايي ظاهري محمل تجلي نور خدايي است. چون منبـع زيبـايي نـور    

ديلمي با اين رويكرد به تقديس عشق پرداختـه   6از صفات الهي است.» جمال و جميل«است و 
زدايـي كـرده اسـت. امـا      عنوان يك مفهوم مذموم در نزد عرفا افسون عشق بهكم از  و يا دست
هايي كه زيبا نيستند و يا در عرف زشـت هسـتند در منظومـه     كند وجوه و صورت روشن نمي

  فكري ديلمي چگونه قابل توجيه است؟

هايي كه عرفا براي تبيـين عشـق الهـي بـدان اسـتناد       الزم به توضيح است كه يكي از سوره
)-,�*��'  E�9	 0�B�C��D' (كنند، سوره يوسف است. اما ديلمي به سوره يوسف، بجز آيه  مي

و روايتـي   7
كوتاه از عشق الهي زليخا و فراموش كردن عشق يوسف، توجه كمتري بدان دارد. اما برخالف 

سوره يوسف را مورد توجه قرار جدي قرار داده و تفسير مفصلي برآن نوشته  8او محمد غزالي
________________________________________________________________  

  .214)، همان، ص1363؛ ديلمي (14- 10همان، صص  1

  .13)، همان، ص1390ديلمي (  2

  .39/ 20طه   3

  .10همان، ص  4

  .11همان، ص  5

  همانجا.  6

  . 30/ 12يوسف   7

تأليف كـرد كـه توسـط ميـرزا ابوالحسـن       بحر المحبه في اسرار المودهغزالي در تفسير سوره يوسف كتابي مستقل بنام   8
←  
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  اند.  است. در هر حال هر دو تفسيري الهي از آن به دست داده

  ب) شواهد شعري

استفاده زياد ديلمي از اشعار گوناگون شعرا، نشانگر روند زميني شدن عشق الهـي در نوشـته او   
هـاي مختلـف آورده    بيت شعر در تبيين محبت/عشق در نـزد گـروه   287است. ديلمي حدود 

 128بيت در هشت باب نخست،  75محل تأمل دارد. از اين تعداد است. پراكندگي ابيات نيز 
هاي نهم و  بيت در چهارده باب ديگر آورده شده است. در باب 84بيت در باب نهم و دهم و 

را بـا  » المحمـوده  ����� «شود، ديلمي سعي دارد مفهـوم   دهم كه تراكم شعري بيشتري ديده مي
  ايي تفسير كند.  ادبيات عاشقانه و اشعار ناظر بر عشق دني

كنـد. معنـي    ديلمي از نظر روشي با كمك فقه اللغه، مفاهيم مورد نظر خود را تعريف مي
يابي ادبي آورده است. درحالي كه بايد بـين معنـي واژه و    ظاهري (نه مفهومي) آنها را با ريشه

دو، او را تعريف مفهوم تفاوت قائل شود. آميختگي مرزهاي معنايي و ناديده گرفتن افتراق اين 
تـوان چنـين    هـاي متفـاوت سـوق داده اسـت. از ايـن رو، نمـي       انگاري مفهـوم  به وادي يكسان

درآميختگي معنايي را امر اتفاقي تلقي كرد، بلكه داراي پشتوانه روشي است. او فاصله معنـايي  
را ناديده گرفته و معـاني  » هوي«و » عشق«، »حب«بين سه مفهوم متداخل در اين عرصه يعني 

ساني براي آنها بيان كرده و شواهد شعري را در اين رابطـه گـواه آورده اسـت. ايـن اشـعار      يك
هـا   هوي بر همه اين مقامات و جايگاه«نويسد:  اغلب دربارة عشق زميني بيان شده است. او مي

صدق نموده و مالزم آنهاست و معني هوي برگزيدن نفس بـر چيـزي اسـت و دليـل بـر ايـن       
كند وي گويد هوي از هوي يهوي يعني آنگاه كه بـه   هيه است كه نقل ميموضوع بيت ابوالعتا

معني منفي دارد و » هوي نفس«كه در متون عرفاني  درحالي 1گرفته شده است.» او واگذار كند
در مقابل حب الهي قرارگرفته است. هـوي كششـي نيرومنـد در جهـت بازدارنـدگي فـرد از       

بـار)،   67(بـا مشـتقاتش   » حـب «گانـه در ابيـات    نسبت كاربرد مفاهيم سه 2بندگي خداست.

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

ترجمه شده است. در حالي كه ديلمي جز قسمتي از آيه  اسرار عشق يا درياي محبتزاده گيالني با عنوان  اهللا فقيهي آيت
  وچند مورد كوتاه از داستان يوسف آن هم در مورد عبادت زليخا و زيبايي صورت يوسف يادي نكرده است. 

  .26ص )، همان،1390ديلمي (  1

  .229- 225قشيري، همان، صص  2
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كـه در نگـرش    1دهـد  بار) نشـان مـي   54(با مشتقاتش » هوي«بار) و  53(با مشتقاتش » عشق«
2كارگيري معناي مشترك اين سه مفهوم، تعمدي در كار است. ديلمي در به

  

اب دهم ديلمي با اين ابيات از مرز عشق الهي گذر و به عشق زميني توجه كرده است. در ب
عنوان محبت/عشق الهي توضيح داده است. در روايتـي از پيـامبر آورده    را به» المحموده ����«

او  3است، عاشقي كه عشق خود را به قصد عفت پنهان كند و بميرد شهيد از دنيا رفتـه اسـت.  
هاي سـرخ، آشـفتگي موهـا، ابروهـا، مـوي بلنـد پلكهـاي         در ابياتي كامالً دنيامحورانه، گونه

  را از ابيات گزينش كرده و توضيح داده است.  4وقانمعش

هاي محبت از ديدگاه فقيهان پيروي تـابعين آورده   براي نمونه ابياتي كه براي تبيين ويژگي
هاي شهرهاي مكه و مدينه  جاي تأمل جدي دارد. او بيش از ده عريضه عاشقانه به فقها و مفتي

رصدد اخذ مجوز شرعي براي عشـق دنيـايي و   را نقل كرده است كه عارضان (از مرد و زن) د
دهد كه روابط عاشـق   ها نشان مي مندي از معشوقان خود بودند كه ظاهراً اين درخواست بهره

اي بــه دســت قاضــي  و معشــوق در چــارچوب شــريعت نبــوده اســت. بــراي نمونــه عريضــه
ق سوره بقره را اي سرور تابعين و خوبان آيا در عش«مسيب رسيد كه در آن آمده بود:  بن سعيد

انگيز را كه بـه زيبـايي شـهرت دارد،     اي؟... آيا خداوند بوسيدن زني فربه و فتنه فراموش كرده
اي كسي كه از سوز پنهـان عشـق خـويش پرسـش نمـودي...      «او پاسخ داد: » حرام كرده است؟

وق افزايد... و دهان معشـ  خواهان زن بدكاره مباش مانند كسي كه باران بر خروش سيل او مي

________________________________________________________________  

اين آمار تقريبي است. هرچند سعي شده در استخراج فراواني دقت شود، اما ممكـن اسـت اشـتباهاتي نيـز در اعـداد        1
  رسد كه در اصل استنباط تغييري حاصل كند. روي داده باشد. اما به نظر نمي

كنـد تـا محبـت. البتـه در      بيشتر از مفهوم عشق استفاده مي الزم به ذكر است احمد غزالي از ديلمي نيز فراتر رفته و  2
هايي در زمينه شعاع كاربردي مفهوم عشـق وجـود دارد. ديلمـي سـكر را خـارج از بحـث        تفكر ديلمي و غزالي تفاوت

، براسـاس تصـحيح   سـوانح العشـاق  )، 1359داند (احمد غزالي ( عشق قرار داده درحالي غزالي عشق را نوعي سكر مي
  ).41يتر، مقدمه و تصحيح نصراهللا پورجوادي، تهران: نشر بنياد فرهنگ ايران، ص هلموت ر

اي درتبيين و مستندسازي اين روايت نگارش يافته اسـت نـك: بتـول حيـدري،      ؛ مقاله81)، همان،  ص1390ديلمي(  3
ات فهو شهيد بررسي تحليلي عبارت من عشق كتم و عف فم«)، 1393سيدمهدي نوريان و اسحاق طغيايي (تابستان 

  .178- 137، صص35، ش 1، سفصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، »براساس متون عربي و فارسي

  اين ابيات عبارتند از:  4

ما لهم انكروا سـوادا لخديـه
 

ــون  ــرون ورد الغص و ال ينك
 

ابن يكن عيب خده بدد الشـعر
 

فعيت العيون شعر الجفـون 
 

  ).81)، همان، ص1390(ديلمي (
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».خويش را در هر روز و شبي ده بار ببوس
1
   

اي  كنـد كـه عريضـه    سيرين شافعي مفتي مكه نقـل مـي   بن ديلمي در روايتي ديگر از محمد
اي ابن سيرين، آيا با كسي كه زيباروترين مردم اسـت  «منظوم به او رسيده بود به اين مضمون: 
هـم پيوسـتن در عشـق بـا      .. بـه «.او در پاسخ نوشت: » اگر همنشين شوم برمن سرزنشي هست؟

».جا آوردن حج در هرسال است دوست همدم بهتر از به
در روايتي ديگر از محمدبن ادريس  2

هان از مفتي مكي بپرس كـه بوسـيدن در مـاه رمضـان     «كند كه پرسيده بودند:  شافعي نقل مي
هفت بـار و  گويد كه بوسيدن همسر  مفتي مكي به تو مي«او پاسخ داد: ». چند بار حالل است

در اين روايات ديلمي آشـكارا عشـق زمينـي را    ». بوسيدن دوست (خله) هشت بار حالل است
كند. او حتي در عشق از چارچوب خانواده هم فراتر رفتـه اسـت. هرچنـد در برخـي      بيان مي

هاي تمناخواهانه از سـوز   دهنده سعي در نهي از منكر دارد، اما تأثير مثبت پرسش موارد پاسخ
توان استنباط كرد كـه   مراتب بيشتر از نهي زبان فقيهانه است. از چينش روايات هم ميدل به 

انگيزه ديلمي از آن ابيات بيشتر نهي نبوده، بلكه نشان دادن قدرت عشق و درنورديدن مرزهاي 
بچگان، دختر بچگان زيباروي، زنان شوهر مرده، زنان فتانه،  شريعت است. در اين ابيات غالم

كه روايات و اشعار رويكردي شـبيه رويكـرد عاشـقانه دنيـايي      3روي و... آمده استزنان زيبا
هـاي ديلمـي و ايـن     اصفهاني دارد؛ بـين روايـت   الزهرهابن قيم جوزيه و  المحبين ����كتاب 
  شود.  ها مشابهت موضوعي و محتوايي ديده مي كتاب

اختصاص داده كه به سبب كتاب خود را به مرگ افرادي  24و  23و  22هاي  ديلمي باب
هرچند او بحث را به دو دسته محبان الهي و محبان عشـق دنيـايي تقسـيم     4اند. عشق جان داده

كرده، اما در باب مرگ محبان الهي فقط به ذكر تعدادي از پيامبران الهي از ادريس، اخنـوخ،  
ي آنها تأكيـد  الياس و چند روايت از عيسي بسنده كرده است كه بيش از آنكه بر وجه تاريخ

________________________________________________________________  
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از مالك بپرسيد درباره لهو و عشق و دوسـت داشـتن زيبارويـان نازكننـده     «شود:  عنوان نمونه نقل مي برخي اشعار به  3
هـاي جـان خـود را     به شما خبر بدهد كه آيا من درستكار هستم در حالي كه غم«؛ »بيزار از شوهران خود فتوي دهد

كننده براي نماز (مؤذن) بگو اندكي اذان را به تـأخير بينـداز همانـا زمـان      به دعوت«؛ »برم به وسيله اين كار از ياد مي
ها بيت شعر ديگر با اين محتوي در اين كتـاب آمـده اسـت كـه      ). ده90(همان، ص» زيادي حق نماز را به جا آورديم

  طور تلويحي يا آشكار درستي عشق دنيايي را نشان دهد. سعي دارد به
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خـاطر   ها عاشق كه به كه داستان ده اي ايشان متمركز شده است. درحالي شود، بر وجه اسطوره
در ايـن   1اند، به تفصـيل آورده اسـت.   اند يا جانشان را از دست داده عشق زميني خود را كشته

نـون در  ها آشكارا غلبه محتوايي با عشق زميني است تا عشق الهي. اشعار منتسب به مج روايت
عشق ليلي و اشعار هندجهني در عشق بشر از اين گونه مصاديق اسـت. او حتـي در ايـن ابيـات     
مرزهاي شريعت را درنورديده و عشق زن به مرد و حيلت هند در دام عشق انـداختن بشـر را   

  روشي كه حداقل در شريعت مذموم شناخته شده است.  2كند بيان مي

  گيري نتيجه

هاي سياسـي   زيست كه جامعه بيش از هر زمان ديگري محمل دگرگوني اي مي ديلمي در دوره
گسيختگي شده بود. تالش برخي  و فكري بود. جامعه دوره آل بويه از نظر اخالقي دچار ازهم

از نخبگان با رويكردهاي مختلف، چون سجستاني فيلسوف، توحيدي اديـب و ديلمـي عـارف    
دهنده بحران در جامعه است. شايد ديلمـي   انبراي توصيه اخالقي بر مدار محبت و دوستي نش

خوبي دريافته  اش سهمي بيشتري از سايرين براي خود قائل بود، زيرا به خاطر رويكرد عرفاني به
گيرانه تأثير جدي در روند كلي جامعه نخواهد داشـت. از مـرگ رابعـه     بود كه زهد عزلت

وانست سنت مكتوب و سنت گذشت. او ت ق) حدود دو سده مي391ق) تا مرگ ديلمي (185(
با هم تلفيق كنـد   عطف االلف المألوف علي الالم المعطوفشفاهي عرفان عاشقانه را در كتاب 

و نگاه جامعي به ادبيات عشق عرفاني داشته باشد. ديلمي در اين كتاب پـا را از دايـره ادبيـات    
رها نزديك شده است كه عرفاني فراتر گذاشته و به ادبيات عاشقانه دنيايي رواج يافته در دربا

هاي عالمان علـوم عقلـي    اغلب بر محور و مدار عشق زميني استوار بود. همچنين با بيان ديدگاه
چون فيلسوفان، منجمان، پزشكان و ديگران، عشق الهي انتزاعي را در برابر عشق عينـي دنيـايي   

محبـت، عشـق و    آميختن مرزهاي برخي مفاهيم مترادف و متضـاد ماننـد   قرار داده و با درهم
  هوي سعي در توجيه و تفسير عشق الهي داشته است. 

از سوي ديگر وي با طرح نظريه فيضان عشق از منشأ الهي و سرازير شدن آن بـه مراتـب   
طور فطري تأكيد كرد. ديلمـي كـه    فروتر تا انسان و حيوان، به نوعي منشأ الهي بودن آن را به

________________________________________________________________  
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گيرانـه   محور سخت انست در اعتراض به زهد شريعتوابسته به جريان عرفان زاهدانه بود تو
هاي عشق عرفـاني را از رابعـه تـا حـالج و      خفيف بود، نوشته كه نمونه اعالي آن استادش ابن

خفيف گرد آورد و اين جريان عرفاني را با تبيين عشـق وارد عرصـه جديـدي نمايـد. ايـن       ابن
دغدغـه همـوار نمـود و همچنـين از      نوشته راه كاربرد واژه عشق در ادبيات عرفاني را بـدون 

زدايي نمود و آن را به عرصه ادبيات عرفـاني نزديـك كـرد، حـال      ساحت واژه عشق كراهت
سو،  آنكه پيشتر عشق دنيايي مطرود بود. اين امر تأثير زيادي بر جريان عرفان گذاشت. از يك

از مفهـوم   سختي و مشقت زهـد خالصـانه را زيـر سـؤال بـرد و از سـوي ديگـر راه اسـتفاده        
ترين دليل ديلمي در تقـديس عشـق دنيـايي ايـن      محبت/عشق را در بعد دنيايي هموار كرد. مهم

داند كه در فرايند انتقال از يـك   است كه عشق را مقوله كلي نشأت گرفته از صفات الهي مي
امر قدسي و پاك به دنياي خاكي تيرگي به خود گرفته است. با ايـن همـه ايـن دو امـر جـدا      

كند. اما در شـواهد شـعري بـدان     ند. البته به عشق پاك در چارچوب شريعت توصيه مينيست
پايبند نبوده است. منظومه فكري ديلمي در مكتب عرفاني شيراز كه بيشتر بر بنياد عشق نهـاده  
شده بود ابتدا در روزبهان بقلي و بعد پيرجمال اردستاني تداوم يافت. اردسـتاني هـم بـه دليـل     

هاي صوفيانه  الهي با قبول مظهريت و تجلي آن در زبيارويان مورد طعنه گرايشتوجه به عشق 
غيرعاشقانه قرار گرفت.الزم است تطور و تحول مكتب عرفاني عاشقانه شـيراز مـورد توجـه    

  جدي پژوهشگران قرار گيرد. 
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– Suleyman Derin (1998), From Raifia to ibk Farid: Towards some paradims the sur 

conception of love, Leeds.  
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 شليك توپ ماه رمضان به روايت اسناد آرشيو ملي ايران

1زاده الهام ملك
  

  

  

  

هاي اطالع دادن وقت سـحر   دوران معاصر، شليك توپ رمضان از بهترين روش در چكيده:
هـا توسـط حاكمـان واليـات و بـا       اي بـود. در دوره ناصـري، هزينـه    سخت و پرهزينه  و افطار، كار

شد. در دوران نابسامان حكومت احمدشاه،  توسط وزات داخله تأمين مي  پيروزي انقالب مشروطه
هاي شـليك تـوپ را    يك هزينه هاي داخله، ماليه و جنگ شد و هيچ انهها معضل وزارتخ اين هزينه

هايش ابتدا بر عهدة اركان حرب كـل قشـون    پذيرفتند. در دورة رضاشاه، شليك توپ و هزينه نمي
و سـامان يافـت. بـه مـرور ايـن شـيوه         ش. بر عهده وزارت داخله قرار گرفـت 1310و سپس از دي

ش. پخـش اذان از راديـو ايـران، جـاي     1322جـام نشـد و از   ش. عمالً ان1319منسوخ و از رمضان 
هـاي اسـناد آرشـيو ملـي      تحليلي مبتنـي بـر داده   - شليك توپ را گرفت. اين مقاله با روش اسنادي

ايران، در پي پاسخ دادن به اين سؤاالت است كه اساساً شليك توپ رمضان چه معنـايي داشـته، از   
 بوده است؟ لذا روند اقدامات دولـت در خصـوص   آن، چه نچه زماني مرسوم گرديده و دليل منسوخ شد

هـا و   شليك توپ ايام رمضان و تحوالت منجر به تغيير روش آگاه كردن مـردم، همچنـين آسـيب   
دهـد. نتيجـه    كند و آنها را مـورد تحليـل قـرار مـي     مشكالت مربوط به اين موضوع را شناسايي مي

شـدن مناسـك دينـي در خـالل حكومـت      هـاي شـليك تـوپ و كمرنـگ      اينكه باال بودن هزينـه 
داري بـه مؤمنـان    موجب ناديده گرفتن اين وظيفه از سوي دولت شد و اعالم وقـت روزه   رضاشاه،

كـه بـراي اولـين بـار اذان از راديـو       1322سپرده شد تا به شيوة سنتي عمل كنند. اين روند تـا سـال   
 پخش شد ادامه يافت.

لدين شاه، احمدشاه، رضاشاه، راديو، سحري، شليك توپ رمضان، ناصرا كليدي: هاي واژه
  افطار
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Ramadan Cannon-Firing Tradition 

Documented by Iranian National Archives 

Elham Malekzadeh1 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: In the contemporary era, Ramadan cannon-firing tradition was one of the 

most difficult and costly methods to make people of aware of dawn and Iftar time. In 

Naseri Era, the costs were borne by the rulers of the provinces, and during the 

Constitutional Revolution by the interior ministry. In the catastrophic period of Ahmad 

Shah's ruling, such costs were a major problem for the interior, finance and the war 

ministries, none of which was willing to undertake such costs. During Reza Shah’s ruling, 

the cannon-firing of and its costs were initially undertaken by the general staff of the army; 

subsequently, from January 1932, the ministry of the interior became responsible for such 

costs. Gradually, this tradition became obsoleted and was not carried out from Ramadan in 

1940. Then, in 1943, Azan was broadcast from the radio for the first time and replaced the 

tradition. 

Keywords: Ramadan cannon-firing, Naser-i-din Shah, Ahmad Shah, Reza Shah, 

radio, dawn, Iftar 
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  مقدمه

ترين وجوه برپايي روزه  تشخيص درست اول فجر براي امساك و اول شب براي افطار از مهم
يد و موقعيـت  در ميان مسلمانان است. در گذشته اين كار با توجه به طلوع و غـروب خورشـ  

هاي گوناگون از جمله اذان گفتن به آگاهي  شد و نتيجه آن از راه ستارگان در آسمان انجام مي
و افزايش مسلمانان، اشكال مختلفي توسـط    رسيد. در گذر اعصار و با گسترش اسالم مردم مي

ان از دار وسـيله آن روزه  شـد تـا بـه    كار گرفته مي مسلمانان در اقصي نقاط ممالك اسالمي به
داري و پايان آن خبردار شوند. شليك توپ كه بر اثر طنين صـداي آن مـردم    زمان آغاز روزه

هـايي بـود كـه در دوران     شدند، يكـي از بهتـرين روش   به رسيدن وقت سحر و افطار آگاه مي
هاي اسالمي و از جمله ايران مورد استفاده قرار گرفت. اين رسم در ايران  معاصر توسط دولت

حكومت ناصرالدين شاه رواج يافت و با وجود صرف هزينه و لزوم تعليم افراد ماهر  از زمان
شد. با اسـتقرار حكومـت    طور رسمي توسط حاكمان واليات انجام مي اندازي، به در امر توپ

مشروطه، تغييراتي در شئون مختلف اداره كشور حاصل شد كه از جملة آنها تخصيص هزينه 
ر زمرة وظايف وزارت داخله شمرده شد. اما با توجه به تشتت شليك توپ رمضان بود كه د

سياسي و ناآرامي وضعيت كشور در دوران سـلطنت احمدشـاه، تـأمين اعتبـار تـوپ رمضـان       
هـاي داخلـه، ماليـه و جنـگ كـه هريـك        معضل بزرگي براي دولت گرديد كه وزارتخانه

ه اسـتنكاف و مسـئوليت را از   نوعي با اين كار در ارتباط بودند، از پذيرش مخـارج مربوطـ   به
  كردند.   دوش خود ساقط مي

اين مقاله در پي پاسخ دادن به اين سؤاالت كه اساساً شـليك تـوپ رمضـان چـه معنـايي      
 بوده است؟ همچنين با توجـه بـه  آن، چه داشته، از چه زماني مرسوم گرديده و دليل منسوخ شدن 

 منابع يا مĤخذي كـه در ايـن خصـوص    خأل مطالعاتي در خصوص پيشينة بررسي موضوع و فقدان
هاي اسنادي گذارده است  دست داده باشند، الجرم، تأكيد مطالعاتي خود را بر داده اطالعاتي به

و با استفاده از اسناد آرشيو ملي ايران در بازه زمـاني دوره سـلطنت ناصـرالدين شـاه تـا پايـان       
ن شليك تـوپ رمضـان در   حكومت رضاشاه، در صدد است ضمن واكاوي فعاليتي تحت عنوا

ايام مذكور، به روند تحوالتي كه به منسوخ شدن اين رسم منجر شد بپردازد. بديهي اسـت در  
اند كه در بررسي كنوني مـورد توجـه    ها، مشكالت و وقايعي نيز رخ داده اين رهگذر، آسيب
  نگارنده خواهد بود.
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  مروري بر مناسك روزه در ماه رمضان 

صوصي است از خوردن خوراك و انجام دادن بعضـي كارهـا كـه    روزه اسالمي، امساك مخ
هاي فقهي آمده است. ايـن خـودداري از خـوراك و نوشـيدني و بعضـي       تفصيل آنها در كتاب

رسد كه حكـم آن   شود و با فرا رسيدن شب به پايان مي كارهاي ديگر از طلوع فجر شروع مي
  سورة بقره آمده است:  187در بخشي از آيه 

)  ��������	
��� ��� �����	���� ����	
��� ����	� ����	�� ��	�� ��������!"��#	$��� ��� �%��&	���� �� "'���	��� �	�"( )*���+�� ����,�-	. ���/(.  

(بخوريد و بياشاميد تا رشتة سپيد بامداد از رشتة سياه [شب] بر شما نمودار شـود، سـپس روزه را تـا    
1اتمام رسانيد).[فرا رسيدن] شب به 

  

نظر از مفهوم رشته سفيد و رشته سياه كه شرح و تفصـيل آنهـا در كتـب تفسـير و      صرف
هـايي   از همان صدر اسـالم اخـتالف  » ليل«و » فجر«فقهي آمده است، بر سر تشخيص درست 

تـوان آن را بـه گونـه بـارزي در      كم مي نمايان شد كه اين اختالف هنوز برقرار است و دست
» رشته سپيد و سياه و فجر و ليل«و سني مشاهده كرد. شرح نكات تفسيري و فقهي ميان شيعه 

هاي مربوط  از موضوع و صالحيت اين نوشتار بيرون است و براي آشنايي با آنها بايد به كتاب
، همواره »فجر و ليل«به اين موضوع مراجعه كرد. با وجود اين اختالف و چگونگي تشخيص 

ردن مردم از سحر و افطار ماه رمضان وجود داشت كه عموم مسـلمانان  هايي براي آگاه ك داده
صـورت   هاي همگاني از جمله اعتماد به قول علما كـه بازتـاب آن بـه    با اتكاء به همان روش

گرفتند و ماه رمضـان را بـه    شد، روزه مي گر مي پخش اذان از مساجد هر كوي و برزني جلوه
لبته بر تجارب شخصي و آشـنايي بـا موقعيـت سـتارگان در     رساندند. فتواي علما نيز ا پايان مي

هاي مختلف سال متكي بود و آشنايي كامل با چگونگي حركت ماه و جايگاه  آسمان در فصل
هاي ديگـر از جملـه    تر از آن طلوع و غروب خورشيد و يا استفاده از راه آن در آسمان و مهم

  شد.  گيري از ابزار و آالت علمي را شامل مي بهره

 تنبيـه خواه و نويسنده كتـاب   اهللا ميرزا محمدحسين نائيني، عالم برجسته مشروطه آيتدربارة 
با نگاه به آسمان، ساعت دقيق شـروع تهجـد خـود و پـس از آن      :اند نوشته االمه و تنزيه المله

شـد.   يافت و بر اساس مشاهده شخصي خود، مشغول تهجد و نماز مي هنگام اذان صبح را درمي
________________________________________________________________  
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از افراد نيز كه زندگي طبيعي داشتند و ساعت فيزيولوژيكي بدن آنها مانند شهرنشينان بسياري 
دانستند و  طور طبيعي اوقات طلوع و غروب خورشيد را در سراسر سال مي مختل نشده بود، به

دادند. استفاده از ابزار علمي بـراي   با اتكاء به آن عبادات ديني خود را در هنگام خود انجام مي
نظور، داستان شيريني دارد كه با گرويدن اقوام و ملل مختلف به اسـالم آغـاز شـد و در    اين م

  دوران طاليي تمدن اسالمي به اوج خود رسيد.

در «ق. نوشته است: 633الدين عبدالرزاق معروف به ابن الفوطي در بيان حوادث سال  كمال
بود، كامـل شـد ... در ديـوار     ساخته شده 1آن سال، بناي ايواني كه در مقابل مدرسه مستنصريه

هـايي ظريـف كـه     اي بود كه صورت فلك در آن ترسيم شده بـود و نيـز طـاق    اين صفه دايره
درهاي ظريفي داشتند. در دايره دو باز زرين در دو طاس زرين بود و پشت سر آنهـا دو مهـره   

از دهانشان ها  شد و مهره گذشت دهان بازها گشوده مي شدند و هر ساعت كه مي كه ديده نمي
شد. درها كه به رنگ زر بـود   ها باز مي افتاد، در يكي از طاق اي مي افتاد و هر بار كه مهره مي

جـاي خـود بـاز     افتادند، درها بـه  ها مي آمدند و چون در مهره درون طاس به رنگ سيم درمي
لوع گشتند. سپس قمرهايي از زر در آسمان الجوردي اين فلك با طلوع خورشيد حقيقي، ط مي
شـدند. چـون شـب     گرديدند و با غايب شدن آن غايب مـي  كردند و همراه با دوران آن مي مي

گرديـد تـا    كردند ... سپس دايره ديگر آغاز مـي  جا اقماري بود كه طلوع مي رسيد، در آن درمي
گونه اوقات نمازها [و به تبع آن اوقات سـحر   شب به پايان رسد و خورشيد طلوع كند و بدين

گفتند  و بر اساس آن مؤذنان اذان مي 2،»شد يعني هنگام نماز صبح و مغرب] دانسته ميو افطار 
  كردند.  و مردم را آگاه مي

هـا بـراي تعيـين اوقـات نمـاز و       عنوان يكي از ممالك اسالمي، همين شيوه در ايران نيز به
ريق اذان بـه  شد و حاصل آن از ط كار گرفته مي ويژه هنگام سحر و افطار در ماه رمضان به به

رسيد. اما گفتن اذان شيوه مطمئني براي آگـاه كـردن مـردم از مواقـع دقيـق و       آگاهي مردم مي
________________________________________________________________  

جـاي   هاي دينـي بـه  ترين مدرسهق. ساخته شد از قديمي 631مدرسه مستَنصريه كه به دستور مستنصرباهللا در سال   1
ه بعدها ضميمة مدرسـة نظاميـه گرديـد. در ايـن مدرسـه علـوم       مانده از دوران خالفت عباسي در شهر بغداد است ك
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درست سحرها و افطار ماه رمضان نبود. زيرا در همه محالت شـهرها و روسـتاهاي اطـراف    
شهرها مسجد نبود و در جاهايي هم كه مسجد بود به دليـل نبـودن بلنـدگو و ديگـر وسـايل      

رسـيد و طنـين آن از چنـد متـر فراتـر       ، بانگ اذان به گوش بسياري از مردم نميتقويت صدا
هاي ديگري براي آگاهي از اوقات شـرعي مـاه    رفت. از اين رو مردم هر شهر و آبادي راه نمي

  رمضان انديشيده بودند. 

اصرار فراوان براي تعيين دقيق وقت اذان صبح و مغرب در ماه رمضان بدين سبب بود كـه  
ه گرفتن در ماه رمضان اهميت فراواني داشت و تقريباً همه افراد حتي كساني كه نماز نيز روز
گرفتند. شادروان عبداهللا مسـتوفي شـرحي دلكـش و خوانـدني دربـاره       خواندند، روزه مي نمي

آورده و درباره اهميت  شرح زندگاني منمراسم ماه رمضان در تهران در كتاب معروف خود 
  است: داري نوشته  روزه

ـام   خصوص در تابستان مردم تا صبح بيدار مي هاي ماه رمضان را به شب« ماندند و اين كار در تم
شدند و براي درك ثـواب، هـر    طبقات مرسوم بود. بعضي مشغول عبادت و خواندن دعا و قرآن مي

ـا نزديـك ظهـر ب    ماندند كه صبح ها بيدار مي اي، شب ماندند. زمره شب تا صبح بيدار مي تواننـد  ها ت
ـبح       ـار ص بخوابند و اثر روزه در آنها كمتر باشد. باالخره دسته سومي هم بودند كـه شـب را بـه قم

گفتند، اگر به اين سرگرمي مشغول نشوند، ناچارنـد بخوابنـد و روز ديگـر خـواب      كردند و مي مي
ـ   زاده روند و روزه براي آنها مشكل خواهد شد. اين دسته بيشتر اعيان نمي ي روزه را در ها بودنـد، ول

خواستند طفره بروند، چون حتي در خانه خود هم  گرفتند و اگر اشخاصي بودند كه مي هر حال مي
  ». رنگ جماعت باشند خوري كنند، ناچار بودند هم جايي نداشتند كه روزه

با برادرم موقر شبي در «گفت:  مستوفي سپس ماجرايي را از قول احمد منشور نقل كرده كه مي
عمـد بـه منـزل     تا صبح مشغول بوديم، چون به سحري نرسيديم، روزه را خـورده بـه   مجلس قمار

خواري ما زودتر از خودمان به منزل رسيده بود، همين كه وارد شديم، مادرم از  آمديم. خبر روزه
كردند. قدغن شده بود نوكر و خدمتكار دور  ها رفتار مي ما رو گرفت، چند روز با ما مثل جذامي

هاي غذاي ما  كردند. ظرف آوردند، در اتاق گذاشته فرار مي آمدند، غذا كه براي ما مي يو ور ما نم
كردنـد تـا بـاالخره بـه وسـاطت       حده و مخصوصاً در حضور ما كنار حوض خاكمال مـي  را علي

».تر ما را توبه رسمي دادند، آن وقت ما را به عضويت خانه پذيرفتند برادرهاي بزرگ
1
   

________________________________________________________________  
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ها گذشته از مزاياي عبادي و غيرعبادي آن، خـود عـاملي بـود بـراي بيـدار       داري زنده شباين 
داران  زنـده  داري. بدين قرار برخي از شـب  كردن خفتگان به منظور خوردن سحري و شروع روزه

خواندنـد و دعـا و مناجـات     رفتند و با صداي بلند قـرآن مـي   هاي گرم سال به پشت بام مي در ماه
ها  كردند. اغلب نيز همسايه به اين ترتيب همسايگان را براي سحري خوردن بيدار ميكردند و  مي

شـد، بـا    كرد و يا زودتر از ديگران بيدار مي داري مي زنده گذاشتند كه هر كس شب با هم قرار مي
ها را بيدار كند. برخي افراد نيز براي ثـواب اخـروي از    در زدن يا كوبيدن به ديوار همسايگان، آن

1كردند. گذشتند و با خواندن اشعار مذهبي خفتگان را بيدار مي ها مي چهكو
    

ـام   در مناطق كردنشين همچون ساير نقاط، براي رؤيت هالل ماه و حلول ماه رمضان، به پشت ب
رفتند و به محض ديدن هالل ماه، سه يا چهار نفر با دهل و سرنا در مركز شهر به نواختن  ها مي خانه

ـين  پرداختند. ر سيدن ماه رمضان مينواي مخصوص فرا ـيو    بعد از شليك توپ، آي ـايي چـون پارش  2ه
گرديد كه براي آگاه كردن مردم از زمان سـحر   شد كه هر روز موقع سحر در شهر برپا مي انجام مي

ـا    بود. بدين ترتيب كه با رفتن به پشت بام و گفتن پارشيو، وقت سحري خوردن را خبر مي دادنـد و ب
3كردند. ماه مبارك رمضان و با حلول ماه شوال سه گلوله توپ شليك مي پايان يافتن

  

هايي كه دوران جواني خود را در روزگار حكومت رضاشـاه طـي كـرده     برخي از تهراني
اي از  اند كه در مـاه رمضـان و پـيش از اذان صـبح در پـاره      بودند، براي ديگران تعريف كرده

آب است و «خواندند:  رفتند و با صداي بلند مي مي محالت، افرادي از اين كوچه به آن كوچه
اين بيت در حقيقت هشداري بود به مردم كه ديگر زمان امساك ». ترياك، قند است و چايي

از خوردن و نوشيدن فرار سيده و معتادان به افيون نيز بايد وسـايل تريـاك كشـيدن را كنـار     
  بگذارند كه موقع روزه و خودداري است.

  شليك توپ ماه رمضان 

گرفـت،   ها كه شعاع زيادي از كشورهاي اسالمي را دربر مـي  ترين شيوه يكي از بهترين و دقيق
شليك توپ در هنگام سحر و افطار ماه رمضان بود. درباره مرسوم شدن اين شـيوه در بيشـتر   

________________________________________________________________  

1  https://rasekhoon.net/forum/thread/48926/page1. 

  بيدن هنگام رمضان كه به زبان كردي پارشيو گفته مي شود.ورسم بر طبل ك  2

  .202- 198، سنندج: نشر مؤلف، صصآئينه سنندج)، 1371برهان ايازي (  3
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هـا   تـاب هايي گفته و در مقـاالت و ك  ممالك اسالمي از جمله شهرهاي مختلف ايران، افسانه
تر باشد اين است كـه   تر و پذيرفتني رسد معقول از ميان اين روايات آنچه به نظر مي 1اند. نوشته

م. نايب السلطنه مصر شد 1804كه در  2م.)، والي مصر1849- 1769گويند محمدعلي پاشا ( مي
ها را از مصر بيرون كرد و خود بر اريكه قدرت نشست، براي آزمـايش   م. عثماني1833و در 

ها گرفته بود، روزي در مـاه رمضـان و مقـارن غـروب آفتـاب       يك عراده توپ كه از آلماني
كار اندازند و توپي شليك كنند. همين كار كساني را بـه   فرمان داد كه آن اسلحه جنگي را به

اين فكر انداخت براي آگاه كردن مردم از اوقات دقيق شرعي از شليك تـوپ اسـتفاده كننـد.    
تدريج از مصر به ديگر ممالك اسالمي كشيده شد و به ايران نيز  كار مفيد بهبدين ترتيب اين 

3صورت سنتي مرسوم و واجب درآمد. رسيد و رفته رفته به
   

از اين پس با طنين غرش توپ در فضاي شهر و آبادي، به هنگام غـروب آفتـاب، همگـان    
خود را بگشايند و با شنيدن توانند با اطمينان كامل روزه  شدند كه افطار است و مي متوجه مي

يافتند كه هنگام امساك است و بايد از خوردن و آشاميدن دسـت   صداي توپ در سحر درمي
كند، خودداري نمايند. شليك توپ كار  بكشند و از انجام دادن كارهايي كه روزه را باطل مي

اي الزم را هـ  شدند كـه آمـوزش   ها بايد از كساني انتخاب مي خرجي نبود و توپچي ساده و كم
  ديده و با ساختمان و طرز كار آن آشنا بودند. 

تـرين   تـرين و ابتـدايي   هاي جنگي است كه كار آن از ساده توپ در حقيقت يكي از سالح
هاي دور است.  هاي بزرگ به مسافت ترين آنها، پرتاب گلوله ترين و مخوف ها تا پيچيده توپ

ردم قـرار گيـرد و اسـتفاده از آن در انحصـار     تواند در اختيـار مـ   اي نمي پيداست چنين اسلحه
________________________________________________________________  

1  www.afghanistan.shafaqna.com. 

هـا را از مصـر بيـرون     م. عثماني1833السلطنه مصر شد و در  م. نايب1804دانند كه در  وي را بنيانگذار مصر نوين مي  2
كرد و خود بر اريكه قدرت نشست. در دوران حكومـت وي، مصـر روزهـاي پـر فـراز و نشـيبي را پشـت سـر نهـاد و          

تـش، روابـط خـارجي و ... انجـام شـد. بـراي       هاي مختلف سياسي، اقتصادي، كشاورزي، ار اصالحات اساسي در بخش
اوضاع سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي مصـر در دوره     )، 1388(آبادي  اكبر خدايي علياطالعات بيشتر نك: 

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشـكده ادبيـات و علـوم     ،م.)1848- 1805ق/1220- 1265محمدعلي پاشا خديو مصر (
  انساني دانشگاه اصفهان.

Warren Isham; George Duffield; Warren Parsons Isham; D Bethune Duffield; & Gilbert 
Hathaway (1858), Travels in the two hemispheres, or, Gleanings of a European tour, Doughty, 
Straw: Michigan University, pp. 70–80. 

3  https://rasekhoon.net/forum/thread/48926/page1/; http://www.mehrnews.com/news/3676971; 
www.asrenow.com. 
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هـا و ادوات   ها مالك آن و ديگر اسلحه نيروهاي نظامي است و از اين رو در همه جا، دولت
جنگي هستند. در گذشته نيز كه در شهرهاي مختلف ايران براي آگاه كردن مـردم از اوقـات   

شـد، اجـراي آن بـه عهـده      شرعي در ماه رمضان و اعياد ملي و مـذهبي از تـوپ اسـتفاده مـي    
حكومت بود و چگونگي استفاده از آن تابع قواعـد و مقـررات مخصـوص. بـه همـين سـبب       
همواره يكي از نهادهاي دولتي مسئوليت طرح و اجراي شليك توپ در اوقات تعيين شـده را  

ب رساند. با پيـروزي انقـال   طور منظم و قانونمند به انجام مي به عهده داشت و پيوسته آن را به
ش، اجراي مراسم شليك توپ نيـز   1285مرداد  14مشروطه و صدور فرمان مشروطيت در 

هـاي سياسـي و هـرج و مـرج حاصـل از       همواره ادامه داشت و هيچگاه تعطيل نشد، اما تنش
هـاي آن در ايـاالت و    ترين آن تـأمين هزينـه   اوضاع جامعه بر اجراي آن اثر گذاشت كه مهم

اي از مشـكالت و تنگناهـاي    استفاده در اين نوشتار بيانگر گوشـه  واليات بود كه اسناد مورد
  دولت در اجراي اين مراسم بود.

اي داشت، هزينه آن بـود و   آنچه در وهلة اول براي اجراي مراسم شليك توپ اهميت ويژه
اينكه اين هزينه از كجا تأمين شود. در روزگار ناصرالدين شاه، همه مخارج اين مراسم به عهـده  

م واليات بود و هر حاكم موظف بود افزون بر پرداختن هزينه شليك توپ در ماه رمضان، حاك
مخارج اين كار را در اعياد اسالمي و مراسم روز تولد شاه فراهم كند. با وجود اين همواره بعضي 

شـاه و ديگـر شـاهزادگان قاجـاري      از حاكمان واليات كه اغلب آنها فرزندان و نوادگان فتحعلي
دادند و پرداخت هزينه مراسـم را بـه گـردن عوامـل و اجـزاي       وظيفة خود را انجام نمي بودند،

هاي پنجاهمين سـال   ق. كه همه خود را براي جشن1312انداختند. چنانكه در سال  حكومت مي
كردند، منتصرالملك حاكم بهبهان از پرداخـت هيجـده تومـان     سلطنت ناصرالدين شاه آماده مي

خـان   اه رمضان همان سال سـرباز زده و آن را بـه عهـدة ميـرزا موسـي     هزينة شليك توپ در م
خـان   ميـرزا موسـي   2رفـت،  و چون از پرداختن پول طفـره مـي  1سرتيپ تلگرافخانه انداخته بود

اين قبيل مخارج به عهده تلگرافچـي كـه   «آميزي به تهران كرد و در آن نوشت:  تلگراف شكايت
».ر فرمايند قبول كندنيست، بايد حكومت بدهد. مستدعي است ام

3
    

________________________________________________________________  
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الملك در تلگرافي به حاكم بهبهـان بـر ايـن     خان، عين در پاسخ به دادخواهي ميرزا موسي
ساله معمول  گونه مخارج با حاكم واليت است [و] همه مسلم است، اين«نكته تأكيد كرد كه: 

».نماينـد  است وجه شليك ماه رمضان را از حاكم واليت دريافت مـي 
بـا پيـروزي انقـالب     1

ها، پرداخت هزينه شليك توپ بـه عهـده وزارت    مشروطه و سر و سامان گرفتن وزارتخانه
هايي كه در دوران سلطنت احمدشاه سراسـر   داخله گذاشته شد. با اين همه به سبب نابساماني

 تـر از آن بودنـد كـه اوضـاع     هاي دوران مشروطه نيز نـاتوان  كشور را فرا گرفته بود و دولت
آشفته را به سامان رسانند، موضوع تهيه مخارج شليك توپ مـاه رمضـان معضـلي شـد كـه      

هاي داخله، ماليه و جنگ درگير آن شدند و هركدام پرداخـت هزينـة آن را بـه     وزارتخانه
در » اداره قشـوني «ق. و تأسـيس  1334انداخت. بـا نزديـك شـدن رمضـان      گردن ديگري مي

اي شـليك شـود،    شت در هر جا و به هر مناسبتي گلولهپندا قزوين، حكومت آن شهر كه مي
اي بـه   ش.]، در نامـه 1292جـوزا [خـرداد    31هزينة آن به عهدة وزارت جنـگ اسـت، در   

چون سابقاً ادارة قشوني در قزوين نبود، حكومت [حاكم] از بـدو  «وزارت داخله توضيح داد: 
صد و  [ماه] رمضان و غيره، يك هاي دولتي و اعياد ملي و شهر ورود الي اكنون در موقع جشن

قران] مصارف شليك را شخصاً متحمل بوده فعالً كـه ادارة   6دو تومان و شش هزار [دينار = 
و » قشوني در قزوين تشكيل شده حكومت در ايـن بـاب شـرحي بـه آن اداره اشـعار داشـت      

وزارت » هپيشكار مالي«درخواست كرد، وزارت داخله پادرمياني كند و مبلغ خرج شده را از 
اداره قشوني هم در آتيـه مصـارف شـليك تـوپ را در     «ماليه دريافت كند و ترتيبي دهد كه 

».مواقع الزمه بپردازد
پاسخ وزارت جنگ به حكومت قزوين و وزارت داخله اين بود كـه:   2

و مخارج شليك توپ در ماه رمضـان بـه    3،»تواند در اين باب دخالتي نمايد اداره قشوني نمي«
سـرطان   4ارت داخلـه اسـت (نامـه شـمارة وزارت جنـگ بـه وزارت داخلـه در        عهدة وز

4ق). 1334شعبان] 23]/[1295[تير
  

پـذيرفت و در   هاي مربوط به ماه رمضان را نمي با اين همه وزارت داخله پرداخت هزينه
] بـراي وزارت ماليـه   1295تيـر  6/[1334شـعبان  25كه آن را در  1286/5542نامة شمارة 
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پيشـكار ماليـه مصـارف شـليك را بـه      «يد كرد كه آن وزارتخانه، قـدغن كنـد   فرستاد، تأك
».حكومت بپردازد

گرفـت و وزارت   اين مخارج البته هزينة تهية بـاروت را نيـز دربـر مـي     1
گذاشـت. چنانكـه بـراي     ها را به عهده وزارت ماليـه مـي   گونه هزينه داخله نيز پرداخت اين

شـعبان   26در  12920/5593اي به شماره د، در نامهخريد باروت مورد نياز حكومت استرآبا
ق. به وزارت ماليه تصريح كرد كه آن وزارتخانه باروت مورد نياز را خريداري كند و 1334

2در اختيار حكومت استرآباد بگذارد.
   

 1285مرداد  14آشفتگي اوضاع كشور در دوران فترت ميان صدور فرمان مشروطيت در 
هـا و   خصوص در دوران سلطنت احمدشاه بر كار وزارتخانـه  ش، به 1299اسفند  3تا كودتاي

نهادهاي دولتي نيز تأثير آشكاري گذاشته بود كه نمونه بارز آن، مشخص نبودن مسئول طـرح  
راسـتي   و اجراي مراسم شليك گلوله توپ در ماه رمضان بود. با توجه بـه اسـناد موجـود بـه    

خواسـتند   كه اغلب مردم با آن درگير بودند و ميمعلوم نيست به انجام رسانيدن اين كار مهم 
طور دقيق بدانند، هنگام سحر و افطار ماه رمضان چه ساعتي است به عهده كدام وزارتخانه  به

  بود و اجراي آن در شرح وظايف كدام اداره و نهاد دولتي نوشته شده بود. 

ت هر شهر بـه هـر   رسد در آن اوضاع پريشان، با حلول هر ماه رمضان، حكوم به نظر مي
كـرد و   نحوي كه امكان داشت، مراسم شليك توپ را در سحرها و هنگام افطار برگزار مـي 

پس از آن تا حلول ماه رمضان بعدي براي دريافت پولي كه خرج كرده بود بـا ايـن اداره و آن   
حكومت گيالن بـه وزارت داخلـه در    79كرد. در تلگراف شماره  نگاري مي وزارتخانه نامه

شـود. در ايـن تلگـراف     اي از اين آشفتگي ديده مي ]، شمه1334شعبان 1295/20سرطان [ اول
داد، اما براي پرداخت مخارج شليك  مي» قيمت باروت را هميشه اداره ماليه«تصريح شده كه 

، ادارة ماليه گـيالن بـه آگـاهي حكومـت آن     1334توپ در سحرها و افطارهاي ماه رمضان 
ارت ماليه اجـازة ايـن كـار را صـادر كنـد و از ايـن رو الزم اسـت        واليت رساند كه بايد وز

وزارت داخله، رضايت و اجازة وزارت ماليه را براي اين كار جلـب كنـد. جالـب آنكـه در     
را  - تولـد امـام زمـان     - مخارج شليك توپ پانزدهم شـعبان  «همين تلگراف آمده است كه 

________________________________________________________________  
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1اخت شود.است كه آن نيز بايد پرد» صاحب منصب توپخانه داده
  

مخارج مراسم شليك توپ در همه واليات و اياالت، مبلغ قابل توجهي بود و افزون بر مراسم 
هـاي   هاي توپ و ديگـر هزينـه   ماه رمضان و اعياد اسالمي و ملي و دولتي، تعميرات ادواري عراده

ـ   جانبي را نيز دربر مي ك گرفت. چنانكه در نامة حكومت بروجرد به وزارت داخله سـخن از ي
2صد تومان براي تعمير درست يك عراده توپ و چرخ و ديگر اجزاي آن آمده است.

  

ش.، ادارة جنـوب وزارت داخلـه در نامـه    1295اسد [مرداد]  4ق./1334رمضان  25در 
سواد مشروحه ايالت بروجرد و لرستان «خود به وزارت ماليه به آگاهي رساند:  1658شماره 

يد مولود مسعود همايوني و تعميرات توپ لفاً مالحظه را به انضمام صورت مصارف شليك ع
شـده اسـت،    و قدغن خواهيد فرمود، در صورتي كه اين قبيل مخارج سابقاً از ماليه تأديـه مـي  

».حاال هم با نظريات وزارت جنگ قرار تأدية آن را بدهند
 1247در پيوست نامـه شـماره    3

 4ش.1295برج اسد [مرداد] 12در » ه ماليهمقام منيع وزارت جليل«به » داري كل ايران خزانه«
» هاي توپ اعياد و ماه رمضـان  تعيين صورت شليك«اطالعات بسيار جالب و ريزتري دربارة 

  اند از:  آمده است كه عبارت

  1334صورت شليك توپ سنة ماضيه 

5سيزدهم شهر رجب (ع)عيد مولود حضرت امير  
  تير 11   

6سوم شعبان (ع)عيد مولود حضرت امام حسين  
  تير 11   

7شعبان 15عيد مولود حضرت قائم عليه السالم   
  تير 11   

8شعبان 27حضرت همايوني [احمدشاه]  عيد مولود و تاجگذاري اعلي  
  تير 11   

  تير  62  شليك شهر رمضان  

________________________________________________________________  

 ، س ا م ا.240-  44/4019سند شماره   1

 ، س ا م ا.240-  11/4019سند شماره   2

 ، س ا م ا.240-  13/4019سند شماره  3

 ، س ا م ا.240-  21/4019سند شماره  4

 اصل سند: شهر شعبان.  5

 اصل سند: بيست و چهارم شعبان.  6

 شعبان. 25اصل سند:   7

شمسي ذكر شـده اسـت. تـاريخ     1275بهمن  2قمري برابر با  1314شعبان  17تاريخ تولد احمدشاه قاجار در منابع   8
 شعبان مندرج در سند كنوني معادل روز تاچگذاري احمدشاه بوده است. 27
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  تير 11  عيد فطر  

1عيد غدير و اضحي  
  تير 22  

(ص)تولد حضرت رسول  
  تير 11   

تير توپ شليك شـد كـه    150ق. گويا در هر ايالت و واليتي 1334به اين ترتيب در سال 
بود كه در مجموع هزينه آن بـراي هـر   » شش قران«بنا بر همان فهرست قيمت هر تير توپ، 

گرديد. جالب آنكه در نوشتن ايـن فهرسـت    شد كه بايد پرداخت مي ريال تمام مي 900واليت
و  (ع)و امـام حسـين   (ع)د كه تـاريخ تولـد امـام علـي    كار رفته بو مسئوليتي به دقتي و بي قدر بي آن

نادرست ثبت شده بود كه گويا بر اثر تذكري كه مسـئوالن وزارت ماليـه بـه     (ع)حضرت قائم
هـا، فهرسـت    جـاي اصـالح نادرسـتي    كنندگان اين فهرست داده بودند، نويسندگان آن بـه  تهيه

اما اين فهرست كه در آن عيد  هاي مورد نظر به كلي حذف شد. ديگري تهيه كردند كه تاريخ
  فطر از عيد اضحي جدا و عيد نوروز نيز به آن اضافه شد، چنين است:

  [ق]1334صورت شليك توپ هذه السنه 

  تير 11   عيد نوروز   

(ع)عيد مولود حضرت امير   
  تير 11   

  تير 11   عيد مولود حضرت سيد الشهداء   

  تير 11   عيد مولود حضرت قائم عجل اهللا فرجه   

  تير 11   عيد مولود و تاجگذاري اعلي حضرت همايوني   

  تير  62   ايام شهر رمضان   

  تير 11   عيد فطر   

  تير 11    عيد اضحي   

  تير 11   عيد غدير   

(ص)تولد حضرت رسول   
  تير  11   

2تير از قرار تيري شش قران 161جمع 
  

________________________________________________________________  

 عيد قربان  1

 ، س ا م ا.240-  20/4019سند شماره   2
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صورت شـليك تـوپ   «هاي فهرست اول، عنوان آنكه  رسد با توجه به نادرستي به نظر مي
نوشته شده بود و عيد نـوروز  » هذه السنه«جاي  بود نيز نادرست است و به» 1334سنه ماضيه 

  دقتي عيد فطر و عيد اضحي نيز با هم نوشته شده بود. خاطر بي نيز از قلم افتاده و به

داري كل، مقدار شش قران براي هـر   به هر حال آنچه مهم است اين نكته است كه خزانه
قـبالً  «توپ را پذيرفت، اما به تعداد تيرهاي شليك شده ايراد گرفت و دربارة آن نوشت:  تير

هـاي مـاه    فقـط شـليك تـوپ   «؛ از ايـن رو  »دستوري در اين خصوص نداشته كه تفتيش نمايد
1نمود.» مبارك رمضان را تصديق

  

سـالمي  با وجود اين در نتيجه اين پژوهش نيز معلوم نشد چـرا در عيـد نـوروز و اعيـاد ا    
گلوله شـليك شـد.    11جاي مثالً شليك يك گلوله توپ، در هر يك از روزهاي مزبور  به

امام شيعي درگذشته است كـه   11اي كه شايد اثبات آن نيز ممكن نباشد اشاره به  تنها فرضيه
تعلـق دارد كـه چـون هنـوز      (ع)اند و تير دوازدهم به امام زمان شده به شكل نمادين شليك مي

  شده است.  ، بالطبع شليك نميظهور نكرده

داري كل پرداخت تيرهاي شليك شده را نپذيرفت و فقـط   طبق اطالعات مأخوذه، خزانه
تواند نشـاني از فسـاد اداري    تيرهاي شليك شده در روزهاي ماه رمضان را تصديق كرد كه مي

ده تبـديل كـر  » مـداخل «در دوران مشروطه باشد كه مراسم شليك توپ را به مجرايي براي 
بود. هرچند درستي و نادرستي اين مبحث نامعلوم است و دليلي بر تأييد يـا نفـي آن در دسـت    

جا يكسان نبود و اين خـود باعـث بـروز مشـكالتي ديگـر       نيست. قيمت گلوله توپ در همه
ق.، حكومت گيالن تلگرافي بـا شـماره   1334شوال  10ش./1295اسد [مرداد]  19شد. در  مي

صرف شليك ماه رمضان از بابت وقت «ه فرستاد و در آن تصريح كرد: براي وزارت مالي 432
افطار و سحر و روز عيد فطر كه شصت و يك تير و از قرار تيري نُه هزار و پانصد دينار [نُه 

پنجـاه و هفـت   «اين مبلغ را كـه در مجمـوع   » ، [با] مخارج كيسه و باروت شده2قران و نيم]
شد، حكومت گيالن پرداخته بود و از ايـن رو از وزارت   مي »تومان و نُه هزار و پانصد دينار

نظر به ترقي قيمت كليه اجناس، ساير اعيـاد هـم كـه هـر دفعـه      «ماليه درخواست كرده بود: 
________________________________________________________________  

 ، س ا م ا.240-  21/4019سند شماره   1

، تهران: انتشارات 2، ج فرهنگ عميد)، 1359قران بود. (نك: حسن عميد ( 1000/1در دوران قاجار، هر دينار معادل   2
  ).1597اميركبير، ص
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بايستي بيست و يك تير شليك شود، عجالتاً همان مأخذ فوق تخمين و برآورد شـده ... بـراي   
».تومان به اداره اعتبار مرحمت فرمايندالحساب در سال دويست و پنجاه  مخارج شليك علي

1
   

در پاسخ به اين تلگراف و نيز گزارش اداره ماليه آذربايجان دربارة هزينه شـليك گلولـه   
پيش از فرستاده شدن بـراي وزارت ماليـه بـه وزارت جنـگ      11600كه اصل آن به شماره 

تـوپ در مـاه    فرستاده و از آن وزارتخانه درخواست شده بود همـه مخـارج مراسـم شـليك    
خود  2353 - 17271رمضان و اعياد اسالمي و ملي را بپردازد، وزارت جنگ در نامة شمارة 

ق.، از خود سلب مسئوليت كرد و 1334شوال  9ش.]/1295برج اسد [ 18به وزارت ماليه در 
مصارف شليك اعياد و ماه رمضان جزو بودجة وزارت جليله داخلـه اسـت و   «تصريح نمود: 

آن وزارتخانه در اين خصوص به حكام تعليمـات داده شـده باشـد و بـه وزارت      بايست از مي
».جنگ مربوط نيست

2
   

شليك گلوله توپ در سحرهاي ماه رمضان و هنگام افطار فقط براي آگـاه كـردن مـردم    
رفت، چنانكه استفاده از توپ و شليك تـوپ در   بود و به هيچ رو فعاليت نظامي به شمار نمي

ملي و روز تولد شاه فقط براي ابراز شادماني بود و هدف ديگري در كار نبود. اعياد اسالمي و 
كرد و زيـر بـار پرداخـت     درستي از خود سلب مسئوليت مي به همين سبب وزارت جنگ به

رفـت و آن را بنـا بـر حكـم قـانون بـه عهـدة وزارت داخلـه          هاي شليك تـوپ نمـي   هزينه
ز انجـام دادن وظيفـه قـانوني خـود شـانه خـالي       گذاشت. با وجود اين وزارت داخله نيز ا مي
سـرطان [تيـر    21ق./1334رمضـان   5گذاشت. در  كرد و آن را به گردن وزارت ماليه مي مي

بـه وزارت ماليـه پرداخـت     1354/5921اي بـه شـماره    ش.]، وزارت داخله در نامـه 1295
قـدغن  « را از آن وزارتخانـه درخواسـت و توصـيه كـرد:    » مصارف شليك توپ ماه رمضان«

مصارف شليك توپ ماه رمضان در استرآباد را خيلـي زود و بـدون   » فرمائيد حواله پرداخت
3فوت وقت پرداخت كند و نتيجة آن را نيز براي وزارت داخله بفرستد.

   

رسد علت اصلي اينكه سه وزارتخانه ماليه، داخله و جنگ از پرداخـت مخـارج    به نظر مي
رفتند، نبودن رديف مشخصي در ايـن   شليك گلوله در ماه رمضان و اعياد ملي و مذهبي طفره مي

________________________________________________________________  

 ، س ا م ا.240-  15/4019سند شماره   1

 س ا م ا. 240-  23/4019؛  240-  16/4019سندهاي شماره   2

 ، س ا م ا.240-  31/4019؛  240-  28/4019سندهاي شماره   3



 1396 زمستان، 35م، شمارة نهسال ، مطالعات تاريخ اسالم  198

هاي مشروطه بود. با اينكه شليك گلوله در ماه رمضان از اهميـت   باره در بودجة ساليانة دولت
دار بود و دقيقاً مانند پخش اذان از صدا و سيماي جمهوري اسـالمي بـوده اسـت و    زيادي برخور

هاي آن بودند،  طوركه در روزگار ناصرالدين شاه، حاكمان واليات ملزم به پرداخت هزينه همان
پس از مشروطه نيز اين كار وظيفة دولت بود و هر دولتي بايد بودجه مشخصي براي آن در نظـر  

  كرد. هاي داخله يا ماليه واگذار مي آن را به يكي از وزارتخانه گرفت و پرداخت مي

اي بـدون   وزارت داخله بـه وزارت ماليـه در نوشـته    1353/9522در حاشية نامة شمارة 
ايـن مخـارج اگـر بالصـراحه در بودجـه      «امضاء و خطاب به دايره مخارجات آمـده اسـت:   

».رت داخله پرداخته شودوزا 3بيني نشده باشد، بايد از محل اعتبار صدي  پيش
1

  

هاي شليك تـوپ   به اين ترتيب بنا بر نظر كارشناسانه وزارت ماليه، پرداخت تمام هزينه
هاي رمضان و اعياد ملي و مذهبي به عهده وزارت داخله بود مگـر در بودجـه سـاليانه     در ماه

ه وزارت دولت، رديفي مشخص براي اين مراسم در نظر گرفته و نوشته شود. نظـر كارشناسـان  
ماليه، البته به محاق رفت و كسي به آن توجه نكرد. از ايـن رو بـا پايـان يـافتن مـاه رمضـان       

نگاري ميان حكومت واليات مختلف با وزارت داخله در تهـران آغـاز شـد تـا      ق. نامه1334
 8144/18580هاي خرج شده در ماه رمضان به نحـوي دريافـت شـوند. در نامـة شـماره       پول

راجع بـه  «ش. 1295ميزان [مهر] 7/ق.1334ه وزارت داخله در اول ذي حجه وزارت ماليه ب
در ايـن موضـوع متواليـاً چـه از آن وزارت     «آمده است: » مصارف شليك ماه رمضان و اعياد

نماينـد ... مسـتدعي    جليليه و چه از ماليه واليات كتباً و تلگرافاً تقاضـاي پرداخـت آن را مـي   
آن وزارت جليله را اشعار فرمايند. تا دستور الزم به ماليـه   است، هرچه زودتر تصميم اولياي

».واليات داده شود
2

  

ها، وزارت داخله پولي پرداخت نكـرد   ها و تلگراف در پاسخ به اين نامه مانند ديگر نامه
نظر به جزئي بودن مخارج مزبـور، خـوب   «و آن را به عهده حكومت واليات نهاد و نوشت: 

».نموده و عجالتاً تحميل اين قليل مخارج را به دولت ننمايند است حكومت از خود تأديه
3

  

با انقراض قاجاريه و روي كار آمدن رضاشاه و سروسامان گرفتن امور و منظم شدن كـار  
________________________________________________________________  
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ش. 1307بهمن  21وزارت داخله به حكومت بنادر، در  66ها، بنا بر تلگراف نمرة  وزارتخانه
داد كه مراسم شـليك تـوپ را در سـحرها و     وزارت جنگ به ادارة قشوني شهرها دستوري

كه هزينة اجراي اين مراسم بـا توجـه بـه مفـاد نامـة تيـپ        درحالي 1هنگام افطار اجرا كنند.
ش. به عهدة اركان حرب كل قشون 1310دي 14مختلط مستقل فارس به ادارة ايالتي فارس در 

ته شد. در نامـة شـماره   ش. به فرمان رضاشاه به عهدة وزارت داخله گذاش1310بود كه از دي
نظميـة   8336در پي همين تغيير با توجـه بـه نامـه شـمارة      19536،3و نامة شمارة  101632

ش. اجراي مراسم شـليك تـوپ در   1310دي 18در » مقام منيع ايالت جليله فارس«فارس به 
4هاي رمضان به عهدة وزارت داخله گذاشته شد. ماه

   

ش. بـه  1310ماه رمضان، كارهاي ديگـري در همـان دي   افزون بر پرداخت هزينه مراسم
ترين آن، حفظ جان مردم در هنگام شليك تـوپ بـود. در نامـة شـمارة      انجام رسيد كه مهم

ش. آمـده  1310دي 18تشكيالت كل نظميه مملكتي وزارت داخله به ايالت فارس در  8336
ه شهر رسـيده و ضـمناً   شليك توپ در ماه رمضان بايد در مكاني باشد كه صداي آن ب«است: 

جالب آنكـه چـون مراسـم شـليك تـوپ در مـاه       ». موجبات خطر براي عابرين فراهم نشود
رفت، قاضي عسگرهاي مستقر در قشـون هـر شـهر     شمار مي رمضان از جمله شعائر مذهبي به

» آقا شيخ محمد جواد دياني قاضي عسگر قشون«مسئوليت اين كار را به عهده داشتند. چنانكه 

5كرد. ساله بر آن نظارت مي بود و همه» متصدي اين عمل«ستقل فارس تيپ م
   

پيشتر اشاره شد كه پرداخت هزينة مراسم ماه رمضان به عهدة وزارت داخله گذاشته شد 
كـرد. بـدين    درستي اين مخارج را از بودجة بلديه هر شـهر تـأمين مـي    و وزارت داخله نيز به

، 2154تر شد (متحد المĤل وزارت داخله نمـرة   نظمترتيب مراسم شليك توپ قانونمندتر و م
  ).1311آذر  21سواد مراسله تيپ مستقل فارس به بلديه شيراز در  6؛1310دي  24مورخ 

با اين همه بر اثر گذشت زمان و دگرگـون شـدن اوضـاع اجتمـاعي در دوران حكومـت      
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تـدريج در   ضان بـه آيد كه شليك توپ در ماه رم رضاشاه، از متحدالمĤل وزارت داخله بر مي
هاي ديگـري بـراي آگـاه كـردن مـردم اسـتفاده        تعدادي از شهرها كنار گذاشته شد و از شيوه

قـدغن  «شد. متن متحدالمĤل وزارت داخله با امضاي علي منصور وزير داخله چنـين اسـت:    مي
فرمائيد مخارج شليك توپ را در ماه رمضان هرگاه در آنجا معمول است، از بودجـه بلديـه   

».در وجه اداره قشوني كه متصدي اين عمل است بپردازند محل
با وجود ايـن، بـا توجـه بـه      1

وبيش ادامه داشـت و بودجـة آن كـه در     اسناد موجود، مراسم شليك توپ در ماه رمضان كم
دينار رسيده بـود،   75ريال و  21ش. براي شليك هر تير به 1314ق./دي و بهمن1353رمضان

)3430و شماره 1315شهريور  3ارت داخله در (نامه بلديه اصفهان به وز
از بودجه بلديه يـا   2

رئيس بلديه شيراز به ايالت فـارس   5423شد. (نامه شماره  آن پرداخت مي» اعتبار غيرمترقبه«
).1311بهمن  9در 

3
  

طـور كلـي    ش. كه بـه 1319مراسم شليك توپ در اوقات شرعي ماه مبارك رمضان تا سال 
ـتين بـار   1320اي از شهرها ادامه يافت. پس از شهريور ارهوبيش در پ منسوخ شد، كم ش. براي نخس

ش. از راديو ايران پخش شـد و  1322زاده اردبيلي در سال  اذان شيخ كريم مؤذن پدر شادروان مؤذن
هاي راديويي مرسوم شـد و مراسـم سـحر و خوانـدن دعـاي       از آن پس پخش اذان از همة ايستگاه

ـين آنهـا     صورت زنده با اجراي مداحان و روضه مخصوص سحر و ديگر اذكار به خواناني كـه اول
  شيخ كريم مؤذن و آخرينشان سيد جواد ذبيحي بود، به انجام رسيد.

  گيري نتيجه

كه  براي آگاه كردن مسلمانان از آغاز و انجام روزه روزهاي ماه رمضان از همان سده اول هجري
هاي گونـاگوني در شـهرها    اسالم رفته رفته گسترش يافت و شمار مسلمانان روزافزون گشت، راه

كار گرفته شد كه يكي از مؤثرترين آنها در دوران معاصر شليك گلولـه تـوپ    و بالد اسالمي به
به هنگام سحر و افطار در ماه رمضان بود. اين شيوه كارآمـد در ايـران از زمـان ناصـرالدين شـاه      
معمول شد. اما به سبب ناكارآمدي دولت و دستگاه حكومتي، حاكمان واليات و اياالت همـواره  

________________________________________________________________  

 ، س ا م ا.350 -  6/7172سند شماره  1

 ، س ا م ا.291 -  1868/ 8سند شماره  2

 ، س ا م ا.350 - 4/7172سند شماره  3



 201  رانيا يمل وياسناد آرش تيتوپ ماه رمضان به روا كيشل

و با آمـدن    رسيد، مناقشه بود بر سر تأمين هزينه اجراي اين كار مردمي كه سود آن به همگان مي
ـله   گرفت. با اين حال با هر ترتيبي بود به رمضان هر سال اين مجادله شدت مي صورت مقطعي فيص

رغـم ممنـوع شـدن     آورد. با روي كار آمدن رضاشاه، بـه  يافت تا سال بعد كه دوباره سر بر مي يم
خواني و عزاداري در ماه محرم، مراسم شليك توپ در  اي از مناسك مذهبي از جمله روضه پاره

ـبب هزينـه ايـن      ماه رمضان نه تنها ادامه يافت، بلكه قانونمندتر و ساماندهي شد. با اين همه بـه س
ش. دولت 1319در سال   تر شدن مناسك ديني در حكومت غيرديني رضاشاه، كار و نيز كمرنگ

ـپرد كـه بـه     و اعالم وقت روزه  خود را از انجام دادن اين مراسم كنار كشيد داري را به مؤمنان س
ـتين بـار    1322شيوة سنتي خود آن را به انجام برسانند. اين روند باقي بود تا در سال  كه براي نخس

انداز شد و به مرور در منازل و مساجد از اين طريـق، اوقـات    داي مناجات و اذان از راديو طنينص
 رسيد. شرعي به اطالع مردم مي
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