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  مقاله پذيرش ضوابط

 )... نگري و نگاري و تاريخ هب، تاريخاسياسي، فرق و مذ ةدر موضوع تاريخ اسالم (انديش پژوهشي مقاالت •

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

 ت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد است.ئهي •

 مجله است. ةت تحريريئبه بررسي هي چاپ مقاالت منوط تقدم و تأخر •

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. بر اساس ،فصلنامه در قاالتچاپ م •

 آن به ديگر مجالت، سمينارها و ةتا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائحداكثر  دشو متعهد مي نويسنده •

  هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد. هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

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

 http://journal.pte.ac.ir نويسندگان محترم ضمن رعايت ضوابط فصلنامه فايل اصلي مقاله را از طريق سامانه •

  .ارسال فرمايند

  مقاالت به مربوط ضوابط

  ند:رعايت كنمتن مقاالت شود ضوابط زير را در تنظيم  از نويسندگان محترم تقاضا مي

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش   .1

  كلمه) 150حداكثر در  ،و دستاوردهاي پژوهش (شامل طرح مسئله، روش تحقيقفارسي و انگليسي  ةچكيد •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 تحقيق و بيان هدف ةآن، شيو ةپژوهش و پيشين ةلئمقدمه، شامل: طرح مس •

 هاي مناسب با موضوع تحليل ةتحقيق و ارائبحث و بررسي فرضيه/ فرضيات مشتمل بر  ،اصلي مقاله ةبدن •

 نتيجه  •

   هرست منابع تحقيقف •

  كلمه بيشتر باشد. 6000مقاله نبايد از حجم    .2

  .توضيح داده شوداصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي    .3

مربوط  ةسسؤم تلفن نويسنده و دانشگاه يا ةعلمي، شمار ةرتبمنويسندگان (نام و نام خانوادگي، مشخصات نويسنده يا    .4
  اول ذكر شود. ةو نشاني پست الكترونيكي) در صفح

  شود. ) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي... (انگليسي، عربي، فرانسه وغير فارسي مقاالت    .5



  پانوشت در مĤخذ و منابع به استناد ةشيو

 در پانوشت مĤخذو  منابعهر يك از ارجاع و استناد به  ةاولين مرتب ن محترم الزم است الگوي زير را درامحقق
  رعايت فرمايند:

  :كتاب به ارجاع  - 

محل  جلد، ،يا مترجم مصححنام و نام خانوادگي  ،عنوان اثر )سال انتشار( نام خانوادگي نويسنده نام و •
  .چاپ، صفحه اشر،ن :انتشار

  :مقاله به ارجاع  - 

 نشر، صفحه. ة، شمارنام مجله ،»عنوان مقاله« )سال انتشار( نام و نام خانوادگي نويسنده مجله: •

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

 جلد، ةشمار ،المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله« )تاريخ نشر( نام و نام خانوادگي نويسنده المعارف: ةداير •

 صفحه. ناشر،: محل چاپ

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

 سند. ةمختصات دقيق سند، شمار محل نگهداري سند، سند: •

 جلد و صفحه كافي است. ةو شمار خانوادگي نويسندهبعدي، تنها ذكر نام اي ه در ارجاع

  فهرست منابع ةارائ ةشيو

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

 ،... يا مترجممصحح نام و نام خانوادگي ، عنوان اثر )سال انتشار(كوچك او  نام خانوادگي نويسنده، نام •
  .ناشر :محل انتشار

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

  

  

    



  



دانـد از تـك تـك اسـتادان و      خود مـي  ةوظيف مطالعات تاريخ اسالم ةفصلنام ةت تحريريئهي
كند. اسامي  ياند، سپاسگزار با اين فصلنامه همكاري كرده محققاني كه در امر خطير داوري

بـه ترتيـب    ،انـد  كـرده  ت تحريريه همكـاري ئاخير با هي ةداوران محترمي كه طي چهار شمار
  زير است:حروف الفبا به شرح 
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1397 بهار  /36شمارة   / مهدسال 

  

  نگاري متئو پاريس: نگري و تاريخ هاي صليبي در تاريخ اروپا و جنگ

  نگاري جهاني؟ يك تاريخ عمومي اروپايي يا گذار به تاريخ

پور علي بحراني
1

  

  

  

  

نگـاري   ميالدي بـود كـه در سـنّت تـاريخ     13از مورخان انگليسي قرن  متئوي پاريس چكيده:
نويسي را ادامه داد و بنا به داوري محققان آن را به اوج رساند.  نامه كليسايي رشد كرد و سنت وقايع

 سو كشاكش قدرت كليسا و شايد دليل آن اوجگيري، وقايع زمانه پرآشوبي بود كه در آن از يك
دربار امپراتور فردريك دوم و شاهان انگلستان و فرانسه اروپا را دربرگرفتـه بـود و از سـوي ديگـر     

هـم ريختـه بـود. بـدين ترتيـب       هاي صـليبي و يـورش خانمـان برانـدازِ تاتـاران جهـان را بـه        جنگ
لـذا   نويسي نه با مسائل داخلي اروپا كه از آن پس بـا مسـائل جهـاني رو در رو شـده بـود.      نامه وقايع

نگري متئو پاريس با توجه به تحـوالت   نگاري و تاريخ هدف پژوهش حاضر شناسايي روش تاريخ
هاي صليبي و حمله مغوالن است. دستاوردهاي تحقيق حـاكي از آن اسـت    جهاني همچون جنگ

وسعت جهاني يافت؛ و البته تاحدي از تعصـبات   خان اروپايي از جمله متئوي پاريسكه بينش مور
نويسـي نيـز تغييـر كـرد و بـه ذكـر اسـناد و         نامـه  مذهبي و ملي داخلي اروپا كاسته شد. قالب وقـايع 

  ها متكي شد. نامه ها و زيارت هاي مكتوب و رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه نامه

هـاي صـليبي، كليسـا،     ي، جنـگ نگـر  نگاري، تاريخ ، تاريخمتئوي پاريس كليدي: هاي واژه
  مغوالن
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Europe and Crusade Wars According to Matthew Paris’s 

Historiography Method and his Historical approach: 

A General History of Europe or a Transition to "Global 

History"? 

Ali Bahrani Pour1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: As a 13th century English historian, Matthew Paris was brought up under 

the ecclesiastic method of historiography; he continued the choreography and researchers 

believe that Matthew culminated it. Perhaps the reason of this raising was the events of the 

chaotic times, where the papal church had a conflict with Fredrick II the Roman emperor 

and the kings of England and France which made Europe turbulent. On the other hand the 

crusade wars and the Mongol invasions disarranged the world. So the chorography was no 

more involved in just the internal issues of Europe, but also in dealing with the global 

issues. Thus, the aim of the research is to understand that regarding the world evolutions, 

how the Matthew Paris’s historiography method and his historical approach was. Results 

of this research indicate that Matthew’s approach and also some other European historians 

led to a worldwide point of view, which sometimes reduced their national or religion 

fanaticism. The format of choreography changed and relied on formal documents such as 

formal letters, reports, and voyage or pilgrimage accounts. 

Keywords: Matthew Paris, Historiography method, Historical approach, Crusade 

wars, Church, Mongols 

  

________________________________________________________________ 
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  در آن نامه بزرگ وقايعنويسي در اروپاي قرون وسطي و جايگاه  نامه سنت وقايع مقدمه:

نه فقط از آن رو است كه اولين نوشته حجيم و جامع اروپاييـان در   نامه بزرگ وقايعاهميت 
هاي صليبي و يورش مغول شـرق   رود، بلكه به سبب وقوع جنگ شمار مي باب تاريخ جهاني به

و غرب عالم را در يك تاريخ مشترك ديده و توصيف كـرده اسـت؛ امـا تـاريخي بـا چنـين       
اريخ جامع به مثابه تاريخ عمومي جهان) است (ت التواريخ جامعاهميت و جامعيتي كه از جنس 

منزلـه معرفـي    در مجامع دانشگاهي ايران ناشناخته مانده است، لذا معرفي اين اثر شاخص بـه 
هـايي چـون    نگاري اروپايي قرون وسطي است كه در مشرق زمـين مشـابه   روندي نو در تاريخ

  دارد. 1شي- نيوانامه مشهور چينيِ موسوم به  مذكور يا سال التواريخ جامع

پيشينه تحقيق در اروپا از چند منظـر بررسـي شـده اسـت كـه از آن جملـه اسـت آثـار         
شناساني چون پيتر جكسون كه از ديدگاه مغوالن به مغـرب زمـين نگريسـته و اخبـار      مغول

هاي تـاريخي دانشـگاه    استخراج كرده و در مجموعه پژوهش متئو پاريسمغوالن را از كتاب 
هـايي از تـاريخ انگلسـتان را در     برخي ديگر از محققان نيز بخش 2است. كمبريج منتشر كرده

اما نوشـته حاضـر بـا هـدفي      3اند. نشين كمبريج اقتباس و بررسي كرده قالب تاريخ محلي كنت
  تر به سراغ كتاب مورد بحث رفته است. متفاوت و عام

وش تحليـل  تحليلي و با كمـك ر  - هدف نوشته حاضر آن است كه با روش تحقيق توصيفي
نگـاري و   هـاي مختلـف روش تـاريخ    هايي از نيـات مؤلـف بپـردازد و جنبـه     محتوا به برداشت

نگري مؤلف را مورد بررسي قرار دهد. به اين دليل است كه نوشته حاضر رويكرد تصنيفي  تاريخ
هـا و عنـاوين كتـاب و     به خود گرفته است و به يـاري شـمارش و تحليـل آمـاري بسـامد واژه     

پـردازد. از ايـن رو سـؤال پـژوهش      از درون متن به شناسايي گفتمان حاكم بـر آن مـي  تأويالتي 
نگاري متئوي پاريسي را بايد  نگري و تاريخ حاضر آن است كه با توجه به تحوالت جهاني، تاريخ

  نگاري اروپايي قرار داد يا بايد از منظر تاريخ جهاني بدان نگريست؟ و چرا؟ در دوره تاريخ

 وسـعت  خان اروپايي از جمله متئـوي پـاريس  ز آن است كه بينش مورفرضيه حاكي ا
جهاني يافت و قدم به مرحله نگارش تاريخ جهاني نهاد. البتـه تاحـدي از تعصـبات مـذهبي و     

هـاي   نويسي نيز تغيير كرد و به ذكر اسـناد و نامـه   نامه ملي داخلي اروپا كاسته شد. قالب وقايع
________________________________________________________________ 

1  Yuan-shih. 
2  Peter Jackson (2001), Mongols and the West, Cambridge: Cambridge History. 
3  Edmund (1819), The history of the county of Cambridge, Cambridge University (online eddition). 
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ها متكي شـد. البتـه بـدين     نامه ها و زيارت مكتوب و رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه
نامـه   وقـايع نامه نويسي در اروپاي زمـان تـأليف    منظور ضروري است كه روش و سنت وقايع

  در محورهاي ذيل معرفي و بررسي شود. بزرگ

ـ   نامه سنت وقايع ان و روم باسـتان  نگاري در قرون وسطي ريشه در روش تاريخ نويسـي يون
غالبـاً بـه زبـان التـين و توسـط اهـل كليسـا بـراي          .م 12داشت. اين آثار تا نيمـه دوم قـرن   

نگـاران و مورخـان    بـه بعـد وقـايع    .م 1150شـدند؛ امـا از سـال     پژوهـان نگاشـته مـي    دانش
  هايي را به نظم و نثر نگاشتند كه مشهورترين آنها به شرح زير بودند. نامه وقايع

ومعة سنت آلبان بود. متئـوي  نگاري يكي از تحقيقات معمولِ راهبانِ ص تان تاريخدر انگلس
راجـر آو   تـاريخ م. سفارش نگارش تاريخ خويش را دريافت كرد. او كتـاب   1217در  پاريس

را بازبيني و تصحيح كرد و اطالعاتي را بدان افزود. در  1وندوور و همچنين كتاب جان دو سال
ترين منـابع تـاريخ    را نگاشت كه از مهم 2نامه بزرگ وقايعنگاري وي  ادامه همين سنت تاريخ

العاده است. خاصه آنكـه   م. فوق 1259- 1235هاي  است. اهميت اين منبع براي حدفاصل سال
خود تصاويري را در باب برخي موضوعات كتاب ترسيم كـرده اسـت كـه بـه همـان انـدازه       

3اهميت دارند.
  

ـترند. معـروف   هاي زبان و ادبيات نامه وقايع نگـار   نامـه  تـرين وقـايع   فرانسه از حيث تعداد بيش
 1170را در  هـا  پيروزي برتون، يا رمانس بروتوسنام داشت كه  4فرانسوي دوره مورد بحث واس

هـا بـود. اثـر ديگـرش      هجايي در اصل و نسب و تاريخ برتون اي هشت م. سرود كه شامل منظومه
ها در عهد روم باستان و انگلستان است.  در باب تاريخ قديم نورمان ها پيروزي نورمنيا  رمانس رو

  اثر جفري آو مان ماوث است. تاريخ شاهان بريتانيااي آزاد از  اين اثر در واقع ترجمه

هاي منثور فرانسـه و   نامه م.) نخستين نويسنده وقايع 1217- 1150ژرژفروا دو ويالردوئن (
قي بود، امـا  نگار دقي رم صليبي است. وي گرچه وقايعدر باب جنگ چها فتح قسطنطنيهمؤلف 

  هاي تاريخي دقيق نبود.هاي شخصيت در تفسير انگيزه برخالف متئوي پاريس

نگار و مشـاور لـوئي نهـم (سـن لـوئي) و مؤلـف        م.) وقايع 1317- 1224ژان دو ژوئنويل (
________________________________________________________________ 

1  John de Cella. 
2  Chronica Majora. 
3  Matthew Paris (1872-1881), Chronica Majora Henry Richards Luard's, 7 vols., Rolls series (online 

eddition), vol.1, 21 onwards. 
4  Wace. 
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  دربار فرانسه بود. بود كه منبعي آكنده از شايعات اما مطلع از وقايع نامه سن لوئي زندگي

(در  هـا  نامه وقايعنگار فرانسوي و مؤلف  ترين وقايع م.) بزرگ1410- 1333ژان فرانسوار (
و  1چهار جلد) است كه درباب تاريخ فرانسه، انگلستان، اسپانيا، برتاني و گاسكوني و فالنـدر 

 14در قرن  مناطق ديگر بود و هدف از آن بيان فتوحات برجسته لشكريان فرانسه و انگلستان
متئـوي   نامه بزرگ وقايعم. است. در واقع از نظر موضوع بسيار به موضوعات مورد بحث در 

رود. وي همچـون متئـو    نوعي در ذيل و حتي رقيب آن به شمار مـي  شبيه و در اصل به پاريس
هـاي   شود؛ اما بـرخالف او كـه بـه تفكـر و آرمـان      ورزد و دچار لغزش مي اغلب تعصب مي

مند به توصـيف شمشـيربازي، منـاظر،     راهبانه دل بسته بود، به اشرافيت گرايش دارد و عالقه
2و بانوان زيبا است.پوش  هاي زره نبرد، شواليه

  

اند. رودريگـو خيمنـث درادا    هاي اسپانيايي از ديگر آثار قابل توجه در اين زمينه نامه وقايع
نگــاران اســپانيايي كوشــيدند تــا  نامــه م.) وقــايع1249م.) و لوكــاس دو تــوي (1247- 1170(

خسـتين  رويدادهاي ملي و جهاني را به هم بافته و بـه ترتيـب تـاريخي پيگيـري كننـد؛ امـا ن      
م.) شـاه   1284- 1226اي نگاشـت آلفونسـوي دانـا (    نامـه  مورخي كه به زبان اسپانيايي وقـايع 

را به زبان كاستيلي نگاشت كه نامش با  نامه جامع وقايعكاستيل ايئب و شاعر و مورخ بود كه 
عصـر آن اسـت. وقـايع كتـاب مـذكور از       شبيه بوده و هم متئوي پاريس نامة بزرگ وقايعنام 

ها تـا سـلطنت    شود و تاريخ كامل اسپانيا را از روزگار يونانيان و كارتاژي نوح آغاز ميطوفان 
گيرد؛ اما پر از اغالط است و تالشي بـراي تمييـز واقعيـت از     . م.) پي مي1252فرديناند سوم (

3افسانه نكرده است.
  

  نگاري متئو پاريس روش تاريخ

هد به تقسيم موضوعي وقـايع سـال نگاشـته    نگاري و در عين تع به روش سال نامه بزرگ وقايع
صـاحب   وپاي قرون وسطي است. متئوي پاريسنگاري ار شده است كه سنت رايجي در تاريخ

نگـاري   مند به توصيفاتي پرجزئيات و دقيـق بـود. ظـاهراً در سـنت تـاريخ      قلمي روان و عالقه
________________________________________________________________ 

1  J.C.H. Blom and Emiel Lamberts (eds.) (1999), History of the Low Countries: A one-volume history 

of Belgium and The Netherlands, Berghahn (online eddition).p. 213. 

 .271- 269صصتهران: فرزان روز، ، 1ج، ترجمة عربعلي رضايي، تاريخ ادبيات جهان)، 1373تراويك باكنر (  2

 .293- 292، صص1همان، ج  3
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گـاه را از طريـق   مـورخ ايـن ن   1انگلستان اشارة مورخ به شخص خود اندكي رواج داشته است.
دهد كـه او و اثـرش را    هاي خود به اوضاع جهان نشان مي خود و از زاويه اعتقادات و ارزش

  به ورطة خودمحوري كشانده است.

متئو مورخي نبود كه به نقل وقايع بسنده كند يا هر روايتي را بپذيرد. بلكـه ديـد انتقـاديِ    
هـاي درونـيِ    شناسـي و بـازجوييِ انگيـزه    روانموشكافانه خويش را حتي با استفاده از نـوعي  

اي كـه سـخن از    هاي تاريخي براي رفتارهايشان در پيش گرفته بود. مثالً در نقل نامه شخصيت
كـار گرفتـه و    و ويراني اسكندريه داشت، اين انتقاد را به 2استيالي صليبيان بر قاهره و فسطاط

ار دروغين و شايعات مربوط به آن را بـه  آن وقايع را انكار كرده است و حتي دليل شيوع اخب
  نويسد: شناسانه بررسي كرده است. او مي روشي روان

واسطة اخبار خوش دروغينش شاد  شايعات مذكور دل تمامي مردم مغرب زمين را به
و آرام كرده بود. اما در نهايت آشكار گشت كه به اين دليل شيوع يافته بود كه ذكـر آن  

ا خود روايتي طوالني است. چرا كه در بـاب تـأثيرِ منفـي يـك     فايده است، ام گرچه بي
اي را كني پر گـالب، سـگي در وي    اند: اگر بركه دروغ بر اعتبارِ مورخي راستگوي گفته

  افتد، كند منجالب.

االصل و نومسيحي از سـلطان   با ظهور اين فضا و احوال تازه (پيوستن سرداري مسلمان
هـايي سـرّي حـاوي ايـن اخبـار       دل نامـه  رخي مردم سادهمصر به شاه فرانسه لوئي نهم)، ب

بخش نگاشته، به اروپا فرستادند. چندان كه گويي آنچه را كـه مسـلمانان بـه ايشـان      فرح
هـايي بـه    انـد. از ايـن رو نامـه    اند و بر آن مسلط شـده وعده داده بودند، به چنگ آورده

سطاط فتح فآن بود كه قاهره و دوستان خويش فرستادند تا آنان را شاد كنند كه حاكي از 
شده و مسلمانان اسكندريه را تخليه كردند تا صليبيان بر آنجا مسلط شوند. اين امر منشأ 

  هاي مذكور بود. و علت اصلي شيوع شايعات و نامه

منظور متئو از ذكر اين توضيح آن بود كه با ذكر اين روايت دروغين ممكن اسـت كتـاب   
كلي آلوده شود و مورد اتهـام و   نگاري است، بهر از وسواس حقايقنگارنده (متئو) كه سراسر پ

اغلب مورد ارجـاع   نامه بزرگ وقايعشك قرار گيرد. با توجه به روش مؤلف، گرچه كتاب 
اند كه اين اثر همچـون اغلـب آثـار قـرون ميانـه       محققان است، اما برخي پژوهشگران برآن

________________________________________________________________ 

  .635ص نا]، دمشق: [بي، 2ججلد، ترجمه و تحقيق، سهيل زكار، 5، التاريخ الكبير)، 2001باريس ( ئومت  1

  .1122، ص2همان، ج  2
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1ها است. رين آنت طور كامل موثق نيست؛ هرچند يكي از مهم به
  

دقتي يا فاصله بسـيار نزديـك وي بـا حـوادث      خطاهاي وي كه بسيار نيستند، ناشي از كم
هـايي را از ديگـران نقـل     شود؛ گاه حتي متن سـخنراني  است كه مانع از درك درست آنها مي

اند. هدف وي آن است كـه احساسـات درونـي     كند كه چندان دقيق نيستند يا خالصه شده مي
ي روايتش را بيان كند. در مواردي نيز اسنادي را كـه مـتن آن را در كتـاب خـود     هاشخصيت

عنوان مثال، تفسـير وي از   گنجانده، تفسير كرده و گاه در اين موارد نيز به خطا رفته است (به
  متن منشور كبير موسوم به ماگناكارتا).

دوره مـورد بحـث را    عنوان يك شاهد معاصر با وقـايع  نگاري وي به طور كلي روش تاريخ به
آميز قلمداد كرد. چندانكه گاه دو روايت از يـك حادثـه را در دو جـايِ     بايد دقيق و گاه وسواس

جداگانه ذكر كرده است. با اين حال بايد اطالعات مندرج در كتاب را با منابع معاصر تطبيـق داد؛  
از آن بهره برد. حال آنكـه او   اي است بايد با احتياط و در مواردي كه كتاب متئو تنها منبعِ حادثه

2به نسبت ساير مورخان انگليسي آشكارترين تصوير را از دوره خود ارائه كرده است.
   

  منابع مورد استفاده متئوي پاريس

هـايش   هاي مهم و مطالبش عمدتاً حاصل مصاحبه هاي شخصيت ها و گفته نامه منابع متئوي پاريس
با شاهدان عيني حوادث بود. منابع اصلي شفاهي وي ريچارد ارل كورنوول و برادر تاجدارش هنري 

  سوم شاه انگلستان بود؛ خاصه آنكه متئو گاه با ايشان ارتباط نزديكي داشت.

ي انتقادي دارد. چنانكه وقتي از كذب بودن محتـوي  وي در بررسي اسناد و منابع خود ديد
هايي مطلع شـد كـه از سـرزمين مقـدس بـه اروپـا        برخي اخبار و دعاوي مطرح شده در نامه

آمد (مثالً خبر فتح قاهره و فرار مسـلمانان از آنجـا)، از آن پـس بـه تشـكيك در تمـامي        مي
هـا را   گونـه نامـه   از آن پس ايـن  بنابراين 3رسيد. هايي پرداخت كه از سرزمين مقدس مي نامه

 آورد. كمتر در كتاب خود مي

  متئو در جايي گفته است كه برخي سخنان را مستقيماً از شاه شنيده است:

 پاپ كوشيد هاكو شاه نـروژ را بـه تخـت امپراتـوري نشـانده، وي را جـايگزين      
________________________________________________________________ 

1  Jackson, Ibid, p. 58. 
2  Luard, Ibid, vol. 1, p. 9 onwards. 

  .1104، ص 3ج باريس، همان،  3
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مـذهب  تـري بـراي آن    فردريك كند. پاپ به منظور آنكه وي را شخص مناسب و اليق
عنوان شاه برآمد. شـاه نـامبرده در حـينِ     معرفي كند، درصدد تقديس و تاجگذاريِ وي به

تاجگذاري آشكارا اعالم كرد كه همواره بر آن بوده است كه بـه نبـرد دشـمنانِ كليسـا     
برخيزد. اما لزوماً عليه دشمنان شخص پاپ اقدامي نكند. اين سخني بود كه شاه نامبرده به 

1رندة اين سطور گفت.شخصِ متئو نگا
  

هاي رد  هايِ منتهي به اسارت لوئي نهم در چنگ ايوبيان مصر از نامه متئو براي شرح دقيق جنگ
ـاملي از   «نويسد:  كه مي و بدل شده و منابع شفاهي استفاده كرده است. چنان به منظور آنكه اطـالع ك

ـارد    جزئيات مربوط به مسائل مذكور ارائه دهيم، در همان باب نامة ذيل را كه خطاب بـه ارل ريچ
  متن نامه خطاب به ارل ريچارد به شرح زير است:». ايم است، در كتاب حاضر آورده

خطاب به واالحضرت ريچارد، ارل كورنوول، مشاورش جان و ديگران الي آخـر! از  
شود تا زماني كـه   آنجا كه ذهن بزرگان گاه گرفتار شايعات شده و از آن بابت نگران مي

شكار شود و از نگراني رهايي يابند، چنين مناسب ديدم كه اخباري غمنـاك و  حقيقت آ
جگرسوز اما آشكار و صادقانه را در باب لشكر فرانسوي به عـرض برسـانم كـه شـامل     

هاي  هاي مكتوب است. روايت هاي منتشر نشده و مبتني بر روايات شفاهي و نامه گزارش
رد اعتماد و صادقِ شخصِ نگارنده اسـت كـه   شفاهيِ مذكور از زبان يكي از روحانيان مو

. اي به ملكه فرانسه در آن باب نوشته است... نامه

2

  

  موضوعات و محدودة زماني و مكاني كتاب

هـاي صـليبي    فضاي كلي كتاب متئو پاريس، نشان دادن احوال داخلي اروپا در كـوران جنـگ  
وصف از احوال پشت جبهـة  ترين  ترين و مفصل توان گفت اين كتاب روشن است. در واقع مي

3صليبيان در حين مبارزه با مسلمانان است.
  

داند و خاصه دربارة تاريخ  متئو پاريس گرچه كتاب خود را به تاريخ انگلستان محدود مي
اش نيز هست، چراكه در  كند كه ناشي از تعصبات ضدفرانسوي فرانسه به اختصار صحبت مي

________________________________________________________________ 

 .1197، ص3باريس، همان، ج  1

  .1153، ص3همان، ج  2

  .1061، ص 3در جهت حمالت صليبي نك: همان، جمثالً براي تبليغات فرانسيسكن و دومينيكن   3
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گويـد؛ امـا در جـايي ديگـر ذكـر نـام        جايي با تفصيل از سفر صليبي سنت لوئي نهم سخن مي
آور و غيرمرتبط با تاريخ انگلسـتان معرفـي كـرده     زادة فرانسوي را امري مالل متوفيان اشراف

  است. وي در عمل نوعي تاريخ جهاني نگاشته است. 

اسي و نظامي مصر و شام در عهد اطالعات قابل توجهي از جهان اسالم خاصه از تاريخ سي
متئو آمده است. او تصويري خصمانه از مسلمانان نشـان   نامه وقايعايوبيان و ابتداي مماليك در 

هـا   پرهيـزد و تنهـا بـه ذكـر عنـاوين آن      طور مشخص از ذكر نام سالطين آنان مي داده، اما به
وند، سالطين ايوبي (ملـك  ش هاي مهم مسلمان كه در كتاب وي ظاهر مي پردازد. اما قدرت مي

عنوان دشمنان بزرگ جهان مسيحي و متحـدان پنهـانِ    الكامل) تا مملوك (بيبرس) در مصر به
عنوان وزنه تعادل در برابر سلطان مصر، نيروهـاي سـوارة    فردريك دوم، سالطين ايوبي شام به

بازوي ضد امنيتي عنوان  (نزاريان) به» حشاشين«رحم،  عنوان ويرانگراني بي مزدور خوارزمي به
اند. گروهي ديگر از  عنوان جاسوس و خائن تصوير شده و پشت پرده سپاهيان مسلمان و گاه به

آمده است، امويان اندلس بودنـد   نامه بزرگ وقايعتري از ايشان در  مسلمانان كه ذكر كمرنگ
ارش از هاي صليبي توسط شاهان كاستيل و اراگون از اسپانيا اخراج شدند و اخب كه طي جنگ

  رسيد. هاي رسمي يا توسط مسافران به انگلستان مي طريق نامه

بـه تصـوير كشـيده     نامه بزرگ وقايعبخش قابل توجه ديگري از ملل مشرق زمين كه در 
مـرگ،   نمـا امـا وحشـي، پرطاقـت، بـي      عنوان موجوداتي انسان (مغوالن) به» تاتاران«اند،  شده

انـد   ار، دلير، جسور و سريع و جهنمي معرفي شـده خو رحمي، آدم غيرقابل درك، در نهايت بي
هـاي روسـيه،    كه در مدت كوتاهي از تاتاروس (جهنم) خارج شده و مشرق زمين را تا دشت

هنگري، ارمنستان، گرجستان و اروپاي شرقي تصرف نمودنـد و جهـان كاتوليـك را تهديـد     
اشتند كه متئو متن يكي از آميز و جسورانه خطاب به پاپ نگ هايي توهين كردند. آنان نامه مي

  آنها را پيوست كرده است.

هاي اين اثر آمده است كه شامل وقـايع تـاريخي   يكي از پيوست نامه بزرگ وقايعدر ذيل 
 م. 1273تـا   1261شـود و از   است كه پس از مدتي وقفه توسط مورخ گمنامي پي گرفته مي

سو و توجه بيشـتر  يجاز آن از يكشود. تفاوت عمده ذيل با متن اصلي كتاب در ا را شامل مي
هاي صليبي لوئي و ادوارد شاهان فرانسه و انگلسـتان در   به سرزمين مقدس (فلسطين) و فعاليت

  آنجا است.
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هايي است كه بخشي از آنهـا در بـاب فـتح دميـاط بـه       دربرگيرندة نامه 1هاكتاب پيوست
ها اسناد رسمي متبادله ميـان دربارهـاي مغـوالن و     دست لوئي نهم و صليبيان بوده و عمدة نامه

هاي ايشان در اروپاي شرقي و آسياي  هايي درباب فتوحات و ويرانگيري شاهان اروپايي يا نامه
2غربي است.

  

هايي از ميراث ملل مختلف اروپـايي در بـاب    نامه شامل راه نامه بزرگ ايعوقپيوست دومِ 
مسيرهاي زيارتي سرزمين مقدس، اوصاف جغرافياي فلسطين، اماكن مقدسه مسيحي در آن از 

3زبان جهانگردان و زائران و جغرافيدانان است.

  

  بندي كتاب هاي تقسيم رئوس كلي مطالب و مالك

م. به سبك مورخان قديم طـي   1225چهارم و پس از اتمام وقايع سال متئو پاريس در پايان جلد 
بندي حوادث پرداخته و كوشـيده   هر يك سال و پس از آن طي هر دورة يك ربع قرني به جمع

ـتخراج كنـد و بـه تـاريخ هـر دوره هويـت و         است روح زمانه و حوادث عمدة هـر دوره را اس
دهـد كـه بـه     اي از وقايع ارائه مـي  هر سال نتيجهدر همين زمينه در پايان وقايع  4تشخص بخشد.

  كوشد ارتباط ميان وقايع را برقرار كند و حتي روح كلي آن سال را دريابد. نوعي مي

اي از ربع اول قرن سـيزدهم   كه ذكر شد متئو در جايي در پايان جلد چهارم، خالصه چنان
آن براي درك موضوعات  اي از م. آورده است كه گرچه مطول است، خالصه 1225يعني تا 

 و خطوط كلي كتاب او راهگشاست:

  ذكر پايان يافتن سال و تكميل شدن يك ربع قرن

با پايان يافتن همان سال، يعني سال پربركت هزار ودويست و بيست و پنج، يك ربع قرن «
هاي پيشين، حتي در يك سـومِ   يك از ربع قرن نيز به پايان رسيد. شايان ذكر است كه در هيچ

آور، غيرعادي و جديدي مشابه حـوادث ربـعِ قـرنِ اخيـر روي      ي سالِ گذشته وقايع شگفتس
هاي گذشـته، هيچگـاه    اند كه در ربع قرن نداده بود. بسياري نويسندگان و محققانِ تاريخ برآن

________________________________________________________________ 

1  Book of Additions. 

 .1893- 1855، صص3همان، ج  باريس،  2

  .2023- 1917، صص3همان، ج  3

 .1186- 1181، صص 3همان، ج   4
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آوري همچون حوادث ربع قرن اخير روي نداده بود. همچنـين   عجايب و حوادث بديع شگفت
  تر از اين نيز تجربه نشده بود. كحوادثي بدتر و هولنا

هاي خويش بيرون جسته، همچون حيواناتي شـكاري   در ربع قرن اخير، تاتاران از پناهگاه
  هاي مسيحيان و كافران (مسلمانان) گستردند. زمين و سرزمين تباهي را در مشرق

 همچنين اميرالمؤمنين نيرومنـدترين شـاه [مسـلمانِ] اسـپانيا و افريقـا شكسـت خـورد و       
  لشكرش به كلي پراكنده گشت.

هنگامي كه استاد اليور در واليات آلماني در حال وعظ بود، تمثال مسيح در آسمان چنـان  
توانستند آن را ببينند. در همان روزگار كليساي يونان، سر  ظاهر گشت كه همگان آشكارا مي

ربـاخواري،  از اطاعت كليسـاي رم پيچيـد كـه دليـل آن تجـاوزگري كليسـاي رم، ارتكـابِ        
گيري در برابر عدالت در ازاي دريافت رشـوه و   گري (فروش مناصب روحاني)، جهت سيموني

  اعتنايي و سستي نيست. گناهان ديگري بود كه شايستة بي

شهر مشهورِ مصـري دميـاط دوبـار بـه تصـرف صـليبيان (لـوئي نهـم) درآمـد و پـس از           
  بدل گشت.هاي بسيار ميان مسلمانان و صليبيان رد و  خونريزي

انگلستان به مدت هفت سال به حكم تحريم از شـراكت بـا مـؤمنين در امـور كليسـايي      
هاي داخلـي شـد. در همـان     محكوم گشت. مملكت مذكور به همان اندازه نيز گرفتار جنگ

در هنگـام مـرگ    جـان هاي برخـي، شـاه    پرداخت. بنا به پيشگويي حال [به پاپ] جزيه مي
  ناميدند. ...» وطن بي«ت خويش نبود. از اين رو وي را صاحب هيچ يك از واليت مملك

در سالِ پاياني ربع قرن اخير، مسلمانان به پاس ارادة خويش به پيـروزي آشـكاري دسـت    
يافتند و تمامي لشكر صليبي را تار و مـار سـاختند كـه مركـب از اشـراف سراسـر فرانسـه،        

كليساي سانتا ماريا، شواليگان فرقة لعـازر  نوازان، پاسداران معبد، شواليگان فرقة توتوني  مهمان
(الزاروس) بود. در همان حال لوئي شاه پرهيزگار فرانسه و دو برادرش كنـت پواتـو و كنـت    
پرووانس به اسارت رفتند. همچنـين ويليـام لونگوسـپي بـه همـراه جمـع كثيـري از اشـراف         

تبار و حرمـت خـويش را   انگلستان به دست مسلمانان كشتار شدند. پاپ و دربار رم تمامي اع
در چشــم روحــانيون و مــردم از دســت دادنــد؛ از آنكــه صــليبيان را فروختنــد و نيروهــاي 

شان را در ازاي پرداخت مبلغي از تعهدات خويش آزاد كردند. چندانكـه صـليبيان بـه     كمكي
  اشكال گوناگون معوق و معطل ماندند.
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فتار آشوب و نابساماني گشت در همان روزگار جملة جهان مسيحي و كليساي جهاني گر
  هاي داخلي و نفرتي بود كه ناشي از اختالف ميان پاپ و فردريك بود.  كه علت آن جنگ

شاه هنري سوم نيز صليب برگرفت و بسياري از اشراف مملكت انگلستان، شـاهان، امـرا،   
اي  معهاشراف و اسقفان جهان مسيحيت نيز به تقليد از او چنين كردند. اما تنها سرپرست صـو 

كه چنين كرد، سرپرست صومعه سنت ادموند بود كه فراموش كرده بود با وجود برسرداشتنِ 
طور دائمي صليب مسـيح را حمـل    تواند صليب برگرفته و متعهد شود كه به كاله راهبانه، نمي

آميـز   طـور تملـق   كردنـد، رياكارانـه و بـه    كند. اما در شرايطي كه همگان وي را تمسخر مـي 
  يب را در حضور شاه و ملكه دريافت كرد.آشكاري صل

در همان روزگارِ مرگبار، جمع كثيري از اشراف مسيحي وطـن، زن و فرزنـد، دوسـتان و    
نزديكان خويش را ترك كردند تا خالصانه در راه مسـيح نبـرد كننـد. اينـان جملـه آشـكارا       

ت. امـا نامشـان   شهيداني بودند كه چندان بسيارند كه ذكر نامشان در اين كتـاب ممكـن نيسـ   
كس محو آن را نتواند. زيرا اينان تـاج شـهادت    چنان در كتاب زندگان مسطور گشت كه هيچ
  بر سر نهادند؛ امري كه شايستگي آن را داشتند.

از اين گذشته، در روز عيد سانتا لوسيا، فردريك كه از مردانِ شگفت جهان بود در آپوليا 
  درگذشت.

ربع قرن اخير روي داد؛ حوادثي بـس غريـب كـه     آن همه حوادث شگفت، جملگي در
هاي اجداد خويش در روزگاران كهـن   كسي چون آن را به چشم نديده و نشنيده و در كتاب

  نخواهد يافت.

***  

از راهبان صومعه سنت آلبان اكنـون از تحريـر كتـاب تـواريخ خـويش       راهب متئوي پاريس
هـاي   گيـري نسـل   را براي بهـره  امه بزرگ)ن كتابِ مستطابِ تواريخ (وقايعفراغت يافته است. 

پيشـواي شـهيدان انگلسـتان      آينده و به پاس عشق به پروردگـار و بزرگداشـت سـنت آلبـان،    
نگاشته است؛ باشد كه ذكر حوادث ويرانگرِ اخير دستخوش مرور زمان نگشـته، بـه تنـدباد    

  فراموشي سپرده نشود. 

باكرة پربركت فرزند خويش را به دنيا  به تاريخ هزار و دويست و پنجاه سال پس از آنكه
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».آورد، صورت اتمام يافت
1

 

اي بـه پايـان رسـانده و     اش را با ذكر انجامه نامه در اينجا وقايع رسد متئوپاريس به نظر مي
نگرفته است؛ جز آنكه مدتي بعد پشيمان شده و كتاب تكمله را بـه آن   كار را براي مدتي پي

 افزوده است.

  متئوي پاريسنگري  تاريخ

 هاي نهضت اصالح مذهب فضاي زمانة متئو و جرقه

هاي نهضت اصالح ديني و مبارزه با فساد در كليسا كه از شعارهايي بود كـه در محافـل    جرقه
  گرفت در كتاب و فكر متئو نيز هويداست.  روشنفكري اروپاي اواخر قرون وسطي شكل مي

  ذكر بيماريِ ادوارد پسرِ مهترِ شاه

در شامگاه عيد سنت متئو، ادوارد فرزند ارشد و وارث شاه به بستر بيماري افتـاد. از ايـن   «
رو شاه به تمامي مقامات مقيم لندن و اطرافش نگاشت تا براي حفظ جان فرزندش، خويشـتن  

اي در اين باب دريافت كرد، سرپرسـت ديـر    را به دربار برسانند. يكي از كساني كه نامة ويژه
ن و راهبان آنجا بودند كه شاه از ايشان خواسته بـود دعاهـاي ويـژة خـويش را بـه      سنت آلبا

توانـا و ماناسـت   «فرزندش اختصاص دهند. شاه دستور داده بود كه تمامي راهبان آواز مذهبي 
طور با شكوهي زمزمه كنند. و  را به» كند... الي آخر پروردگار! اوست كه مؤمنين را حفظ مي

را به روح سنت آلبان و نيمه ديگـر را بـه جـوانِ بيمـار هديـه كـرده و       نيمه نخست اين دعا 
برده تندرستي خـويش را بازيافـت. از    به فضل پروردگار جوان نام  اختصاص دهند. در نهايت،

اي در آن باب در ميان مردم رواج يافت كه  آن رو در اين باب به تفصيل سخن راندم كه شايعه
بنگريد! مردمي غيرروحاني و عادي خداوند «گفتند:  ود كه ميزده كرده ب آنان را چنان شگفت

اند، خداوند نيز دعاي ايشان را اجابت فرمـود. پـس چـرا     را در دعاي خويش خطاب قرار داده
كند؟ البد  به نفع خويش و ما و كليساي جهاني دعا نمي  اين پاپ دعا و عملِ صالح پيشه نكرده،

همچنين كساني كـه  ». گيري در سر دارد ندوزي و مالياتا وي بجاي اين كارها بيشتر شوق مال
هاي اموال خويش بيشـتر   گفتند كه متأسفانه پاپ به خزانه به سخن خويش اطمينان داشتند مي
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اتكا داشت تا آنكه به خداوند توكل و به دعاي وي توسل داشته باشد، صدقاتي بـه مسـيحيان   
».تقديم كند

1
  

متعصـبِ قواعـد رهبانيـت مسـيحي و از مخالفـان راهبـانِ       با اين حال متئـو از هـوارادان   
(نوعي انديشمندان سكوالر) بود. با اين حال از سوءاستفاده به نام ديـن و از ضـعف    2منديكنت

3پرستيِ وي بيزار بود. غيرت وطني در شاه انگلستان و بيگانه
 

 در تأليف تاريخ جهان  بينيِ متئو پاريس شناسي و جهان نتأثير جها

ها نسبت بـه خصـايل ملـيِ     عنوان يك مورخ انگليسي ديدگاه كمابيش رسمي انگليسي بهمتئو 
  ملل و اقوام و تاريخ جهان را عرضه كرده است.

ـتج بـه تشـكيل كليسـاي انگليكـان مبتنـي بـر توجـه بـه             احساسات جدايي طلبـي دينـيِ من
خواست و  يات را ميكاري كليساي رومي بود كه تنها مال پرهيزگاري، دوري از فساد مالي و طمع

زند  تر از همه احساسات وطني شديد انگليسي در كتابش موج مي نه مسيحي بودن اروپا را و مهم
ها خاصه ادموند سراسقف كليسـاي كـانتربري و راهبـان انگليسـي      جا به دفاع از انگليسي و همه

  نالد. ميهاي شاه انگلستان هنري لياقتي و سوءسياست جا از بي پردازد. اگرچه همه مي

تمدن معرفـي كـرده و قيـام    از سوي ديگر همچون يك انگليسي متعصب ويلزيان را قومي كم
آميز معرفي كـرده اسـت. شـاه اسـكاتلند را نيـز      هايي خيانت خواهانة آنان را شورش هاي استقالل

4مديون و رعيت برحقِ شاه انگلستان معرفي كرده و شورش وي را به ناسپاسي تعبير كرده است.
  

تصويري كه از امپراتور فردريك تصوير شـده اسـت، از يـك سـو او را داراي روابطـي      
شمارد و از سوي ديگر ضمن همدلي با وي، وي را همچون فرمانده و  مشكوك با مسلمانان مي

اي تحـت   طور مظلومانه كشد كه به قهرماني در اروپا و سرزمين مقدس به تصوير مي حتي شبه
رار گرفته است. در عين حال او را بـه كفـر و بـي خـدايي و حتـي      فشار، ستم و تكفير پاپ ق

عنوان دشمن  در كتاب متئو، فرانسويان نيز به 5كند. ضديت با مسيح و توطئه عليه پاپ متهم مي
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1اند. ها، قومي متكبر، ناسپاس و غيرقابل اطمينان ظاهر شده ديرين انگليسي
  

  ها ديدگاه متئو در باب اسپانيايي

شدند. با اين حال هنري سـوم شـاه انگلسـتان     ها فروتر دانسته مي در چشم انگليسي ها اسپانيايي
دختر شاه اسپانيا را براي پسرش ادوارد خواستگاري كرده بود، امري كـه اعتـراض و سـرزنش    

را برانگيخته است. وي در جاي ديگـري دربحـث از    انگلستان و از جمله متئوي پاريس مردم
زماني كه هنري به خارج انگلستان رفته بود تا شورشيان گاسكوني و تحريكات اسپانيائيان را 

  نويسد: سركوب كند، مي

عنوان سخنگوي شاه براي تحريـك و تحـت تـأثير قـرار دادن      [گيلبرت سكريو] به 
تـرين   شت كه شاه كاستيل از آن پس از نزديـك مخاطبانش افزود: شاه انگلستان انتظار دا

دوستانش باشد. زيرا با وي خويشاوندي سببي كرده بود. اما اندكي بعد آشكار گشت كـه  
اساساً چنين نيست. زيرا شاه كاستيل خود را دشمن خونريز نشان داده، شاه انگلستان را به 

نيز به وي تمايل يافتـه، او  رويارويي فراخوانده و او را تمسخر كرده بود. مردم گاسكوني 
خواستند كه سرور و حاكم ايشان  مي را تحريك كرده و ترجيح داده از آن شاه اسپانيايي
طلبـد. زيـرا او ايـن چنـين در اوضـاع       باشد. بنابراين شاه انگلستان از شما ياري مؤثري مي

2اضطراري قرار گرفته است.
  

ها نشـان   ها را فروتر از انگليسي اسپانيايياي تحقيرآميز است و  گونه در اينجا لحن كالم به
  هاي صليبي عليه مسلمانان را ستوده است. هاي ايشان در طي جنگ دهد. اما گاه پيروزي مي

 ديدگاه متئو نسبت به لوئي نهم و فرانسويان 

اند. اين شـايد بـه    عنوان مردمي دمدمي مزاج و سبكسر معرفي شده فرانسويان در كتاب متئو به
عنوان نمونه  ها و دشمني ديرپاي موجود بين آن دو بود. به رقابت تاريخي ايشان با انگليسيدليل 

متئو اوضاع رواني در ميان جنگجويان صليبي فرانسوي را پس از به اسارت رفتن لوئي نهم شاه 
 فرانسه اين چنين تحليل كرده است.
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  در باب آنكه ايمان بسياري [صليبيان] متزلزل گشت

تدريج به نااميدي اعتراف كردند و  بسياري كه ايمان محكمي نداشتند، به بدين ترتيب
رفتنـد،   در آن باب به اعتراض پرداختند. آنان كه به سـبب گرسـنگي رو بـه مـرگ مـي     
گفـت:   متأسفانه بسياري از آنان ايمان خويش را از دست داده و هر يك ديگـري را مـي  

در اينجا براي او و همراه او در حال جهاد چرا مسيح ما را تنها گذاشته است، حال آنكه «
ايـم؟ چـرا    ايم و گرفتار آشـوب شـده   هستيم؟ چرا در اين روزها اين همه شكست خورده

اند، برما غلبه يافتند، خون مـا را ريختـه، امـوال مـا را      دشمنانمان كه خود دشمنان مسيح
ديم دميـاط را  اند؟ چرا ابتدا نيل چنان طغيان كرد كـه مجبـور شـ    دستخوش غارت كرده

هاي بسيار به دست آورده  تخليه كنيم؟ حال آنكه آن شهر را به تبعيت ريخته شدن خون
هاي مشهور پاسداران معبد چنان شكست خورده و پراكنـده   بوديم. از سوي ديگر شواليه

گشتند كه پرچمدارشان به اسارت رفته، اعدام شـد. چـرا چنـد سـال پيشـتر بـا وجـود        
[كه قيساريه را تصرف كرده بود] در نزديكـي آن شـهر شكسـت     هاي ارل ريچارد تالش

خورد، پس از اندكي خوارزميان تقريباً تمامي صليبيان را تكه تكه كرده، تمـامي امكـان   
مقدس مسيحي را آلوده كردند؟ چه چيز بدتر از اين است كه شاه مسيحي پرهيزگار مـا  

بـود، اكنـون گرفتـار خطـرات      آسايي از بيماري و مرگ رهايي يافتـه  طور معجزه كه به
اند؟ چـرا   هولناك و آشكاري شده است. چرا تمامي اشراف فرانسه اين چنين گرفتار شده

نـاميم اينگونـه بـه دشـمني مـا       عنوان خداي ياريگري مي پروردگاري كه معموالً او را به
برخاسته است؟ چرا مسيح بارها از دشمنان خود اينگونه شكست خورده است، ايمان مـا  

اي داشته است. دعاهاي روحانيان و صدقاتي كـه دوسـتانمان بـدان     ر اين ميانه چه فايدهد
اش چنـين اسـت كـه شـريعت      اند، چه سودي داشته است. آيـا معنـي   منظور تقديم كرده

ترتيب چنان سـخنان كفرآميـزي بارهـا بـر      بدين» برتر از شريعت مسيح است؟ (ص)محمد
عنـوان دورة كيفـر و كفـاره     ة بزرگ كه بايد بهزبان مشتي سست ايمان رفته، دورة روز

1شد، اكنون به زمان مناسبي براي توبه مبدل شده بود. برگزار مي
  

راهب كليساي سنت آلبان، ايـن   ،ديدگاه جبرگرايانة برآمده از روحيه مذهبي متئو پاريس
كـه  عنوان خواست خداوند و بـا تأييـد او تحليـل كـرده اسـت. از ايـن رو اسـت         واقعه را به

________________________________________________________________ 

  .1094، ص4همان، ج  1



 27  سيمتئو پار ينگار خيو تار ينگر خيدر تار يبيصل يها اروپا و جنگ

  نويسد كه فرانسويان از خداوند خشمگين گشته، طريق كفر در پيش گرفتند. مي

 متئو و دربار انگلستان

چنانكه پيشتر ذكر شد، متئو مورخ رسمي كليساي سنت آلبان بود. اما گاه دسـتوري از دربـار   
  اي را به دقت ثبت كند: كرد تا واقعه دريافت مي

  تمامي آن مراسم به ثبت برسددر ذكر آنكه شاه مرا دستور داد كه 

هنگامي كه شاه بر تخت سلطنتي خويش تكيه زده بود، نگارندة اين كتاب را در ميان 
جمعيت ديده، مرا نزد خود فراخوانـده، دسـتور داد كـه در نقطـة ميانـة تخـت و كـف        

آيا تمامي اين امور را به چشم ديدي؟ آيا هر آنچـه را  «ساختمان بنشينم. سپس مرا گفت: 
ديدي در ذهن و خاطر خود حفـظ كـردي؟ در پاسـخش گفـتم: آري سـرورم! آن امـور       

شـاه چنـين افـزود:    ». همگي شايسته حفظ و ثبت است. زيرا مراسم امروز بس نيك بود
كنم كه اين حقيقت است كه خداوند اين واقعه را بـا عنـوان دليلـي بـراي      من تأكيد مي«

درآمدي براي حـوادث نيـك بعـدي     پيش عنوان لطف بيكران خويش [نسبت به ما] و به
و به فضل خويش معجزة امروز را محقق كرده است. اين امـر در صـبح روز     تقديم كرده

بعد محقق (و به دست نگارنده نگاشته) شد. آرزو دارم كه شـما در ايـن بـين شـاد شـده      
امـل  دهم كـه روايتـي آشـكار و ك    خواهم و شما را فرمان مي باشيد. از اين رو از شما مي

دربارة اين اقدامات نگاشته و به زيبايي براي نيكنامي ما در كتـاب خـود ثبـت كنيـد تـا      
كسانِ بسيار آن را به ياد داشته باشند؛ تا اجر كسي ضايع نشود و نيز آيندگان از اين سـود  

سپس شاه مرا به همراه سه تن از همراهانم به شام دعوت كـرد.  ». مند شوند و برتري بهره
روز دستور داد كه تمامي انبـوه راهبـاني كـه در آن روز در آنجـا حضـور       وي در همان

داشتند، در سالن غذاخوري صـومعه بـه حسـابِ شـاه پـذيرايي شـوند؛ راهبـان صـومعه         
1مينيستر و برخي ديگر نيز جزء آن جماعت بودند. وست

   

رسد كه مطلـب حاضـر    كرد و به نظر مي متئو از نگارش برخي مطالب احساس خطر مي
هايي محرمانه و هاي كتاب يادداشت را بارها سانسور و تعديل كرده است. اما در برخي نسخه

اي از كتـاب   شود. از اين رو برخـي، بخشـي از كتـاب حاضـر را خالصـه      خطرناك ديده مي
________________________________________________________________ 
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دهـد   دانند. اين نشـان مـي   م.) مي1235(تأليف در حدود 1تاريخ انگلستانتر مؤلف به نام  مفصل
  هاي قبل، متئو به معناي دقيق كلمه مورخ رسمي نبوده است محققان دههكه برخالف نظر 

از سوي ديگر دقت نظر متئو چندان است كه حتي از رفتارهاي سلبي همچون عدم حضور 
اي از سلطنت خود در مأل عام اين تحليل را ارائه كرده است كـه وي   شاه هنري سوم در دوره

كارانـة   گريخت تا از درخواستهاي طلب اب) مياز دست طلبكاران خويش (جمعي تاجران شر
2آنان در امان باشد.

 

 متئو و كليساي پاپ

طور كلـي در كتـاب خـود پـاپ و در واقـع دسـتگاه پـاپي را بـه سـبب فسـاد مـالي،             متئو به
ناپذير در طلب كردن ماليـات سـرزنش كـرده و بـا ديـدگاهي       خواري و آزمندي سيري رشوه
وي دربـاب اسـتاد مـارتين نماينـدة      3خويش بدان تاخته اسـت. پرستانه آشكارا در كتاب  وطن

  نويسد: طمعكارِ پاپ در انگلستان مي

عنوان روحاني [و نمايندة  در همان هنگام استاد مارتين كه بارها ذكر وي گذشت، به
وقفه از هر طريق ممكن مشغول گردآوري عوارض و اموال بود تا  پاپ] با اصرار شديد بي

زديكان پاپ بسپارد. بايـد در بـاب جسـارت و طمـعِ پـرآزارش سـخن       آن را به پاپ و ن
تر است كه خاموشي گزيده، گوشِ ملـت   بگويم، اما به احترام كليساي مقدس رم شايسته

  خويش را با آن نيازارم و اذهان مسيحيان را با نقل چنين حكاياتي آزرده نسازم.

4شود. كليسا به تصوير كشيده مي هاي وي و شيوة برخوردش با مفاسد در اين مطلب گرايش
  

ـنجي  متئو پاريس همانند يك راهب قرون وسطايي با تمام خـرد و نكتـه   ـبات و   س اش از تعص
  نويسد:  اش رهايي نيافته و دربارة دانشمندان دانشگاه پاريس مي هاي مذهبي زمانه انديشي خشك

از چون و چـراي   خداوند تنها از ايمان راستين و استوارِ بندگانش خرسند است؛ و نه
تر آن است كه بـا سـادگي و    تر و پرفضيلت استدالليان در مسائل الهوتي. زيرا راه درست

آاليش خويش، استداللي باشيم نه به وسيلة ابزارهـايي كـه عقـل [نـاقص] آدمـي       رفتار بي

________________________________________________________________ 

1  Historia Anglorum. 

 .719،  ص2همان، ج  2

3  Jackson, Ibid, p. 58. 

  .740، ص2باريس، همان، ج  4
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1آورد. اما اينان خواسته بودند كه فراتر از راه راست راهي را برگزينند. فراهم مي
  

  نويسد: عنوان مورخ مي هاي سياسي و يا حتي اخالقي خود به اب محدوديتوي در ب

مغز را اندكي منعطف سازند. بدين  سفيران انگلستان رسيده، كوشيدند تا پاپِ خشك
منظور وي را وعدة رشوه داده، تأكيد كردند كه دوستان ويژة پاپ در انگلستان (كـه مـنِ   

انـد. بنـابراين آنـان     شاه را وادار به تغيير رأي كردهمورخ اجازة نام ذكر ايشان را ندارم)، 
2هاي پاپ اجرا خواهد شد. زودي ارادة و فرمان اعالم كردند كه به

  

توان او را با توجه به شـرايط و مقتضـيات زمـانش، مـورخي اهـل نقـد و        طور كلي مي به
  .كمابيش آزادانديش اما با اعتقادات عميق راهبانه ارزيابي كرد

 امپراتوري مقدس روممتئو و 

گرايش كلي متئو نسبت بـه امپراتـور فردريـك دوم تعظـيم و تبجيـل اسـت و گرچـه گـاه         
نيـز   3كاري در ياريِ صليبيان و حتي روابـط مشـكوكش بـا مسـلمانان     خطاهاي وي را در كم

سرزنش كرده، اما او را برترين قدرت سياسي جهان مسيحي و نهادي پذيرفتني و مثبت قلمـداد  
هاي سياسيِ زمانه خود نيز بـود. او در جـايي بـا    اما در هر حال وي اهل احتياط 4ست.كرده ا

  نويسد: توجه به شرايط تكفير و عزل فردريك توسط پاپ اينوسنت مي

تـوان او را امپراتـور    فردريك كه اكنون بدنام شده بود و به دليل معذورات اكنـون نمـي  
سيسـيل و كلبريـا بـه فرزنـدش هنـري از       ناميد؛ در آن روزگار كوشيد كه مردم آپوليا،

5همسر محبوب خويش امپراتريس ايزابال سوگند وفاداري ياد كنند.
 

عنوان تنهـا وزنـة تعـادل در برابـر      البته در بسياري موارد، از اين نظر كه فردريك دوم به
توانسـت در شـرح    شد، متئو نمي پاپ و عاملي براي مهار قدرت لجام گسيختة او وارد عمل مي

  روانة خود از پاپ را پنهان بدارد. وقايع شادي و هواداري ميانه

________________________________________________________________ 

 .598، 2همان، ج  1

 .911، ص3همان، ج  2

3  J.B. Gillingham (1972), The kingdom of Germany in the high Middle Ages(900-1200), London: The 
Historical Association(1972), Ibid, p.11. 

4  Jackson, Ibid, p. 58. 
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  نامه بزرگ وقايعتصوير مشرق زمين و جهان اسالم در 

تصوري كه اروپاييان از مشرق زمين در آن روزگار داشتند غالباً شامل فلسطين (سرزمين مقدس) و 
طـور خالصـه    ها به آن شهرهاي مرزي ميان جهان اسالم و جهان مسيحي بود كه اوضاع و احوال

چنين بود: بنادر فلسطين از جنوب به شمال شامل غزه، عسقالن، قيسارية شام و نابلس بودند. مناطق 
ـلمانان بـا      مهم 1رفتند. الجيشي به شمار مي فوق بنادري كوچك اما سوق ترين محـل رويـارويي مس

ـليبي از    ول جنـگ بود. آنجا در طـ » مجدل«صليبيان عسقالن بود. نام قديمي شهر عسقالن  هـاي ص
هاي صليبي و مصر در عهد فاطميان و ايوبيـان بـود. در سـال     شهرهاي مهم در مرزهاي ميان دولت

المقـدس، نيروهـاي فـاطمي در نبـرد عسـقالن از فرنگيـان        م. اندكي پس از محاصرة بيـت  1099
بـه   مصـريان از عسـقالن   م.1153شكست خوردند و جنگ اول صليبي به پايان رسـيد. تـا سـال    

هـايي را در مرزهـاي    سـكونتگاه  2م. فولك شاه اورشليم 1130تاختند و در دهه  المقدس مي بيت
برج آن  53فاطميان  م.1150عسقالن ساخت تا مرزهاي جنوبي حكومتش را حفظ كند. در سال 

ماهـه آنجـا را    اي سه شاه اورشليم پس از محاصره 3م. بالدوين سوم 1153را مستحكم ساختند. در 
نفر  2000م.  1163كرد و به سلطنت يافا ملحق نمود. ربي بنيامين توداليي (تطيلي) در سال  تصرف

ـين عسـقالن را       م. صالح 1187يهودي را در آنجا ساكن يافت. در سال  الدين ايـوبي طـي نبـرد حط
الجيشي  تصرف كرد. در جنگ سوم صليبي طبق سياست زمين سوخته آنجا را به دليل اهميت سوق

ـيالدي   13آنجا را بازسازي كرد، امـا در قـرن    4م) و اگرچه ريچارد اول 1191كرد ( اش ويران م
قلعة آنجا را بازسازي كرد  5اهميت بود. تا آنكه ريچارد ارلِ كورنوول همچنان شهري ويران و كم

م. دوباره آنجا را تصرف كرد. با برآمدن مماليك در  1247م). الصالح ايوبي در سال 1241- 1240(
اش را  شـهر، بنـدرگاه و قلعـه    6م. دورة جديدي در حيات شهر آغاز گشت و بيبـرس  1270سال 

7ويران كرد و آنجا خالي از سكنه شد.
  

________________________________________________________________ 

علـي موحـد،    محمد ، ترجمةسفرنامه)، 1376بطوطه ( ؛ ابن259،  255، 249- 248، صص مختصر اخبار البشرابوالفداء،   1
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هـاي   ها و پيوستو ذيل نامه بزرگ وقايعبدين ترتيب بخش قابل توجهي از مطالب كتاب 
صـليبي،  هـاي   طور مشخص بـه جنـگ   آن مربوط به مشرق زمين و جهان اسالم است كه به

هاي ايوبي، نيروهاي خوارزمي، گاه نزاريانِ شام و از سوي ديگر به حمالت نخستين  حكومت
  پردازد. مغوالن به روسيه و اروپاي شرقي مي

شـاهزاده   25سال پس از آغاز جهانگشايي خود از مغولستان، چهار پادشـاه و   42مغوالن 
نگـري را شكسـت داده، كشـتند.    شاه ه» بال«(دوك) روسي عالوه بر هانري دوك لهستان و 

هاي نمسيا (آلمان)، استيرياو تروسيا، مورافيا و بوهم را تصرف كردند.  نشين آنان قلمرو شاهزاده
از دانوب به سمت اروپاي شرقي گذشتند. طي نامه راهـب جـوردن از فرقـه فرانسيسـكن در     

از ويرانـي بسـيار   م. است، مغوالن پس 1242ق/640منطقه لهستان و دير پرينگ كه به تاريخ 
گانة روسيه، بخش اعظم هنگري را تصرف و بسياري از نقاط لهستان  هاي هفت نشين در دوك

را ويران كردند. آنان به مرزهاي بوهم و آلمان رسيدند. به نوشتة يكـي از اسـقفان مهـاجر از    
م. از دنيپرگذشـتند و بـه مرزهـاي هنگـري     1257ق/655هنگري به انگلسـتان، مغـوالن در   

دند. نامه پراضطراب دوك بولون و برابانت به الندگريف اهـل ساكسـوني و پاالتـاين از    رسي
با وجـود   1ويراني سراسر روسيه، لهستان تا مرزهاي بوهم به سبب ايلغار مغول حكايت دارد.

نويسد به سبب آنكه درياي خزر را از سه جهت بجـز از شـمال كوهسـتان     اين، روبروك مي
 2ان وي سفر كردن از شمال خزر به مغولستان و اروپاي شرقي و شماليدربر گرفته بود، در زم

 بسيار مرسوم بوده است.

نامـه مـذكور    اي از فهرست مرتبط با جهان اسالم و مشرق زمـين از وقـايع   در زير گزيده
  بندي مطالبش مورد استفاده قرار گيرد. آورده شده است تا در تحليل بسامد و بودجه

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد يكم  . 1جدول 

  صفحه عنوان

  24 و دين او به پاپ ارسال شد[ص]اي كه دربارة خاستگاه محمد متنِ نوشته

  25 در آن رشد كرد(ص)شرايطي كه محمد

________________________________________________________________ 
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  32 فتح قرطبه و تالش [فرمانروايان] سبته براي حفظ صلح

  34 كشتار يهوديان

  38 جنگي صليبيفراخوان براي

  49 هاي مسيحيان در اسپانياپيروزي

  52 غوغاي يونانيان [بيزانسيان] عليه كليساي رومي [ارتدكس] و امپراتور خود

  65 بدعت نسطوريان

  71 نوازان براي ياري سرزمين مقدساعزام تئودوريك فرماندة مهمان

  135 كلي سر از اطاعت كليساي رم برتافتندچگونه يونانيان به

  137 هاي وي پيرامون نبرد صليبينامة امپراتور فردريك به ايرل ريچارد دربارة نگراني

  152 درگذشت سلطانِ پرقدرت [ايوبي]

  153 كنندهاي شمالي را اشغال ميتاتاران سرزمين

  185 تنگ شدن محاصره شهر اسپانيايي والنسيا

هاي يونان [بيزانسي] بهدر سرزمينبالدوين امپراتور قسطنطنيه با نيروهاي مسلح خود
 پردازدلشكركشي مي

185  

  186 سراسقف انطاكيه دعوي برتري نسبت به پاپ روم را برمي افرازد

  194 عنوان فديه به امپراتور تقديم كردپطرس مسلمان مبلغ هنگفتي را به

  198 كشتار مسلمانان در اسپانيا

  285 گردآمدن صيلبيان در ليون

  288 داردصيلبيان را از عزيمت [سرزمين مقدس] باز ميپاپ 

  298 داردامپراتور صيلبيان را از حركت باز مي

  310 كشتارهاي تاتاران

  310 زيانكاري شاه سرزمين بزرگ كاستيل

  317 خرندهايي سوگند صيلبيان را باز مينامهپاپ و كليسا براي كسب مال از روميان با بخشش

  318 كندرا براي عزيمت به اورشليم آماده ميايرل سيمون خود

  319 بخشايش و رهايي دادن برخي از صيلبيان در ازاي پرداخت مبلغي مال

  335 كشتار وحشتناك صيلبيان در منطقة دمشق

  336 امپراطور به سبب بداقبالي صيلبيان اندوهگين شد

  336 نامة امپراطور دربارة همان مسئله
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  355 به همراه ديگر اشراف [و لشكركشي به سوي اورشليم]عزيمت ايرل ريچارد

  357 داردپاپ ايرل ريچارد را از عزيمت [به سرزمين مقدس] باز مي

  365 احوال امپراتور قسطنطنيه

  373 روند داني ميمسلمانان از طريق قرعه انداختن در پي غيب

  375 بخش از سرزمين مقدساخباري مسرت

  387 پروردگار [مسيح از سرزمين مقدس] به فرانسهآوردن تاجِ خارِ

  388 يورش تاتاران

  390 هاي اسيران صليبي در سرزمين مقدس رنج

  403  حركت برخي اشراف انگلستان به سمت اورشليم

  403 گذارد] را به نمايش عمومي مي(ع)سه صليب و تاج پروردگارمان [مسيحشاه فران

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد دوم  . 2جدول 

  صفحه عنوان

  422  آوري كه تاتاران از مردم كشيدندذكر انتقام هراس

  422 اي كه در باب اين قوم به دوك برابانت نوشته شد نامه

  425 نامه امپراتور در بابِ دررسيدنِ مغوالن

  425 ذكر انتشارِ نامة مذكور

  433 ها و شايعاتبدگمانيشيوع 

  446 شرارت هولناك جهودان

  448 در ذكر آنكه چگونه مردم در ازايِ پرداخت مبلغي تعهد حملِ صليب را پذيرفتند

  460 هاي صليبيان را به خاك سپرددر باب آنكه ارل ريچارد استخوان

  481 ذكر آزادي اسيران از چنگال مسلمانان و بازگشت ايشان به وطن

  483 نوازان و پاسداران معبدذكر اختالف ميان مهمان

  496 گشتدر ذكر چگونگي استقبال پادشاه از ارل ريچارد هنگامي كه از سرزمين مقدس باز مي

  504  ذكر بازگشت ارل آو سالسبري از سرزمين مقدس

  514 ذكر پيروزي پاسداران معبد بر سرزمين مقدس

  545 همراهان در دريا رو در رو شدنددر ذكر خطراتي كه ارل ريچارد و
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  573 نوازان عليه پاسداران معبدهاي مهمانذكر خصومت

  606 اي در باب اوضاع سرزمين مقدس نامه

  609 ها در مورد نامة مذكور كه [خواستار نيروهاي كمكي] بودگيريذكر موضع

  617 ذكر شكست امپراتورِ قسطنطنيه و پناه آوردن نزد امپراتور فردريك

  617 در باب پراكنده شدن [و گريختن] تاتاران به سوي مشرق زمين

  618 نامة امپراتوردر باب تخلية اورشليم از ساكنانش

  624 روايتي مختصر در باب فاجعة مذكور

  625 نوازان در اورشليمنامة مفصل ديگري از فرماندة مهمان

  650 متعهد شدذكر آنكه امپراتور براي حفظ صلح با كليسا شخصاً

  658 آوراي گريه نامه

  781  هاي] صليبي صادر شدهايي كه براي گشايش در كار سرزمين مقدس و امور [جنگذكر فرمان

  770 ذكر تحريم كليسايي امپراتور فردريك در مجمع ليون توسط پاپ

  802 در باب جنگ صليبي [پيش روي]

  816 ذكر استيالي مصريان بر شهردمشق

  820 اعزام نمايندة پاپ به فرانسه براي تقويت تبليغات صليبيذكر 

  822 در باب كيفيت آنكه جمعي از اشراف صليب برگرفتند

  822 اندها [كاغذ صادراتي] را مسموم كرده اي در باب آنكه مسلمانان برگذكر [انتشار] شايعه

  

  

  بزرگنامه  وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد سوم  . 3جدول 

  صفحه عنوان

  857  نوازان در آزادي برادران و همرزمانِ اسيرِ خويش كوشيدنددر باب آنكه پاسداران معبد و مهمان

  871 باب آنكه سرزمين مقدس دمي از ستمِ مصريان بياسود

  892 رسيداخبار اندوهباري كه از سرزمين مقدس مي

  899  كاردينالي از عربي به زبان التين ترجمه شد.اي كه سلطان مصر به پاپ نگاشت و توسط نامه

  901 الذكر برخاستها كه در باب صحت نامة فوقدر ذكر آن تشكيك

  935 عنوان نمايندة پاپ به اسكاتلندذكر اعزام گود فروا اسقف كانديد بيت لحم به

  962 در باب آنكه ويليام لونگوسپي و برخي ديگر اشراف صليب برگرفتند
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  966 شكست و هالكت خوارزميانذكر 

  968 در باب آنكه ارل ريچارد مالياتي از صليبيان گرفت

  972 ذكر آوردن بقايايي از خون مسيح به لندن

  990 در باب آنكه شاه فرانسه دوباره صليب برگرفت

  1009 در باب آنكه شاه فرانسه براي حمله به سوي سرزمين مقدس به راه افتاد

  1024 سفيراني از سوي تاتاران به دربار پاپ آمدنددر باب آنكه

  1068 گزارشي دربارة استيال بر دمياط

  1073 روايتي در باب گرايش شاه تاتاران به مسيحت

  1087 در ذكر آنكه شاه به همراه بسياري از اشراف صليب برگرفت

  1091 در باب يورشي كه فرانسويان بر لشكر مسلمانان بردند

  1091  هايي كه سلطان براي صلح مقرر كردشرطدر باب 

  1092 در ذكر آنكه تعداد كثيري از فرانسويان به ضرب شمشير يا از گرسنگي درگذشتند

  1093 در ذكر آنكه بسياري فرانسويان راه ارتداد در پيش گرفتند

  1093 ذكر مرگ سلطان

  1094 در باب آنكه ايمان بسياري [صليبيان] متزلزل گشت

  1117 زمين ادامه دادآنكه شاه فرانسه حمالتش را به سمت مشرقذكر 

  1122 ذكر روايات گوناگون در باب استيالي [صليبيان] بر قاهره

  1124 ذكر استيالي صليبان بر دمياط

  1128 در ذكر آنكه سلطان هداياي بسياري به صليبيان بخشيد تا با ايشان صلح كند

  1129 نامبرده را به سلطان اعالم كردنددر ذكر آنكه خيانت سردار

  1132 در ذكر آنكه برنارد دو نيمفا اموالي را از صليبيان استيفا كرد

  1132 هاي غمباري كه از سرزمين مقدس رسيدذكر گزارش

  1135 نوازان و پاسداران معبد روا داشتهايي كه كنت ارتوي بر مهمانذكر سرزنش

  1136 لونگوسپي و كنت ارتويذكر اختالفات ميان ويليام

  1139 ذكر مقتل ويليام لونگوسپي

  1140 در باب آنكه شاه فرانسه نيروهايش را قوت قلب بخشيد

  1141 ذكر لشكركشي شاه به نبردگاه و چشم زخمي كه به لشكرش رسيد

  1142 ذكر قتل عامِ شومِ فرانسويان
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  1144 ذكر اسارت شاه فرانسه

  1148 و ناوگاني كه آنجا را ترك كرددر باب واليانِ دمياط

  1149  در باب اندوهي كه صليبيان را فراگرفت، هنگامي كه خبر كشتار خونينِ مذكور را دانستند

  1149 در ذكر آنكه شاه فرانسه در ازاي آزادي خويش دمياط را به مسلمانان واگذار كرد

  1151 دمياط گردن زده شدندنامه] دردر باب آنكه برخي صليبيان [برخالف مفاد صلح

   در ذكر آنكه شاه فرانسه سلطان را به مبارزه طلبيد

  1152 در ذكر آنكه مسلمانان عليه سلطان خويش سر به شورش برداشتند

  1158 ذكر خشم فرانسويان به سببِ انتشارِ خبرِ كشتار هم وطنانشان [صليبيان]

  1159 در ذكر آنكه شاه كاستيل صليب برگرفت

  1163 ذكر آنكه مسلمانان آمادة محاصرة عكا گشتنددر 

  1163 در ذكر آنكه شاه فرانسه دو برادرش را به فرانسه بازگرداند

  1181 ذكر پايان يافتن سال و تكميل شدن يك ربع قرن

  1197 ذكر در گرفتن اختالف ميان دو تن از قدرتمندترين سالطينِ [مسلمان]

  1200  خود ساختذكر صبري كه شاه فرانسه پيشة

  1200 ذكر بازگشت برادرِ شاه از سرزمين مقدس

  1207 در ذكر آنكه مسلمانان برخي صليبيانِ اسير را آزاد كردند

  1211 هاي غربيذكر انتشارِ اخبارِ درگذشت امپراتور فردريك در سرزمين

  1216 ذكر استقامت اميرانطاكيه تا سرحد مرگ

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد چهارم  . 4جدول 

  صفحه عنوان

  1229 اي به شاه انگلستان نگاشتدر ذكر آنكه آلفونسو شاه كاستيل نامه

در باب چگونگي آنكه پاپ شاه انگلستان را به زيارت [و جنگ صليبي در سرزمين مقدس] 
 تشويق كرد

1273  

    شاه خويش براي مذاكره در باب سرزمين مقدس گردن ننهادنددر ذكر آنكه فرانسويان به فرمان

  1282  در باب آنكه شاه انگلستان سوگند ياد كرد كه به زيارتي صليبي در سرزمين مقدس رود

  1283 در باب آنكه سلطان مصر از شاه فرانسه تقاضاي صلح كرد
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  1345 نوازان و شاه در گرفتذكر كشمكش كه ميان فرمانده مهمان

  1347 ذكر اخباري كه برخي ارمنيان در باب تاتاران به همراه آوردند

  1348 در باب آنكه سلطان مصر اسيران صليبي را آزاد كرد

  1371 ذكر اخراج يهوديان از مملكت فرانسه

  1409 در باب خشونت شديدي كه مسلمانان عليه صليبيان روا داشتند

  1410 اخراج مسلمانان] در خارج از مملكتش منتشر گشتدر باب آنكه آوازة شاه اسپانيا [به سبب

  1423 هايي كه مسلمانان مرتكب شدندذكر درازدستي

  1437 در باب آنكه برخي مسلمانان به فرانسه رفتند تا تعميد يابند.

  1445 ذكر نفرتي كه سيسيليان از هنري پسر فردريك داشتند

  1489 نصرتذكرگرايش روميان براي ويران ساختن شهرِ

  1490 كنندة شهر نصرتذكر حصار خفه

  1539 در ذكر آنكه در روستاند به جنگي اصلي عليه مانفرد فراخونده شد

  1541 ذكر صلح در سرزمين مقدس

  1552  در ذكر آنكه اسقف تولدو انگلستان را ترك كرد

  1656  را سوزاند[ص]ذكر آتش هولناكي كه مسجد محمد

  1683 تاتاران اطاعت خواهي ايشان از صليبيانذكر طغيان و يورش

  1684 در ذكر آنكه تاتاران حشاشين (نزاريان) را نابود ساختند

  1839 ذكر حمله[بيبرس] و اشغال عكا و استياليش بر انطاكيه

  1843 م)1270ذكر مراجعت لوئي به سرزمين مقدس(

  1845 م)1271ذكر عزيمت ادوارد(شاهزاده انگليس) به سرزمين مقدس(

  1848 ذكر آنكه ادوارد راه عكا را در پيش گرفت

  

  

  نامه بزرگ وقايعمطالب مربوط به مشرق زمين در جلد پنجم  . 5جدول 

  صفحه عنوان

  1881 اي در باب فتح دمياط نامه

  1881 اطالعات بيشتري درباب دمياط

  1883 نامه از خان تاتاران خطاب به شاه فرانسه
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  1883 م)1252سرزمين مقدس(اي در باب نامه

  1886 اي در باب تاتاران نامه

  1888 اي ديگر درباب تاتاران نامه

  1889 نامه سومي در باب تاتاران

  1891 نامه چهارمي در باب همان موضوع

  1893 پنجمين نامه در همان باب

  1895 گري، اورشليم و شواليگاناشعاري در مدح صليبي

  1917 نامه پطرس راهب

  1919 اخبار شاه كنراد و شاه لوئي و جنگ دوم صليبي

  1923 وصف اورشليم از نگاه برخي زائران غربي

  1925 بندي شهر اورشليمترتيب و محله

  1928 راهنامة[زيارتيِ] اتوبونيان

  1930 اي از يك نويسنده آلمانيراهنامه

  1934 اي مندرج در كتاب اعمال فرنگيانراهنامه

  1941 اورشليمدرباب موقعيت

  1946 شرحي در باب موقعيت اماكن [مقدسه]

  1985 هايي از كتاب پطرس شماس گزيده

  1985 اورشليم و اماكن مقدس آن

  1986 تاج مسيح

  1987 وادي شعفاط، جبل الزيتون، بيت عنيا

  1987 شهر الخليل

  1987 اريحا و بحر الميت

  1989 دانماركيهايي از سفرنامة نيكوال آو بفيراي روايت

  1996 اي ايسلنديراهنامه

  1000 المقدس از شريف ادريسيوصف فلسطين و بيت

  2009 روايت راهب بيالرد آو اسكولي

  2005 راهنامة هفتم

  2023 راهنامةهشتم
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آيد، دغدغة اصلي مؤلف اروپا است. اين دغدغه خود را در چنـد   چنانكه از عناوين بر مي
هاي صليبيان در مشرق زمين، ديگر تهديدهاي مسلمانان عليه  پيروزي دهد. يكي جنبه نشان مي

ايشان و اماكن مقدس مسيحي. بنـابراين مـداخالت و تهديـد نوظهـور مغـوالن از آن جهـت       
اي قدرتمنـد بـه نظـر     عنوان يك متحد اسـطوره  يابند كه طبق اساطير پرسترژان به اهميت مي

قي تهديدي براي مسيحيت و حتي انگلستان پنداشته آيند. يا آنكه فتوحات ايشان در اروپاي شر
توانـد بـه درك    شد. بررسي فراواني هريك از موضوعات فوق در قالب يك نمـودار مـي   مي

 ).1هاي اروپاييان در مشرق زمين كمك كند (شكل  دگرگوني و شدت دغدغه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نامه بزرگ وقايعفراواني موضوعات در  . 1شكل 

  

  

هاي مربوط به جلد دوم حمله مغول است، در جلـد سـوم بـا شـرح      ستونداليل باال رفتن 
گيـرد.   يابي مسلمانان و اسارت لوئي نهم مطالب مربوط به صليبيان و مسلمانان اوج مـي  قدرت

شود. اما جلـد   هاي مذكور برقرار مي اي در ارائه مطالب در باب قدرت در جلد چهارم موازنه
  .ها و اسناد صليبيان است ها و راهنامه هايي از نامه پنجم غالباً پيوست

  گيري نتيجه

دست آمده در تحقيق، اگرچه هنوز تعصبات و دشمني ميان مسـيحيان و   با توجه به شواهد به
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نگـري   تـاريخ نگاري قرون وسطايي بود، امـا   مسلمانان و خرافات ناشي از آن گريبانگير تاريخ
نشين متبوع خود فراتـر   نسبت به مورخان پيشين از دايره محدود كليسا و اسقف متئوي پاريس

رفت و وسعت جهاني يافت. بدين معني كه وي دايره توجه خود را فراتر از مرزهاي اروپـا و  
مسائل و مناطق مربوط به اروپا (از قبيل سرزمين مقدس) گسترش داد و حتي بـه مغـوالن در   

نگـري   نگاري و تـاريخ  دانستن تاريخ» جهاني«اين امر معياري براي  خاور دور نيز عنايت نمود.
نظيري چون متئو پاريس در اواخر قرون وسـطي اسـت. البتـه بـالطبع تاحـدي از       مورخان كم

معطـوف بـه گسـترة     وپا كاسته شد و توجـه متئـوي پـاريس   تعصبات مذهبي و ملي داخلي ار
نگاري تقويت شد و تحت  ستگاه پاپي در تاريختري شد. عنصر انتقاد از شاهان و حتي از د وسيع

نويسـي نيـز تغييـر كـرد و همچنـين       نامه تأثير نهضت اصالح مذهب قرار گرفت. قالب وقايع
تدريج به اطالعاتي نسبتاً دقيق تغيير يافت.  هاي واهي به اطالعات مربوط به مسلمانان از افسانه

هـاي مكتـوب و    د، اما به ذكر اسناد و نامهنگاري پايبند مان نگاري گرچه به سال از نظر تاريخ
هـاي   ها متكي شد. همچنين گـزارش  نامه ها و زيارت رسمي و سبك نگارش و روش سفرنامه

 كار رفت. به باب مغوالن در منابع متئوي پاريسزمينيان در مشرق
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1397بهار   /36شمارة   / مسال ده

  

  التواريخ ناسخنگاري سپهر در  بررسي و نقد سيره

عباس بصيري
1

  

  

  

  

  

  

هـاي مسـلمانان در جهـت تـدوين معـارف       نگاري پيامبر اسالم از نخستين تـالش  سيره  چكيده:
اسالمي بود. مسلمانان با اين اقدام به دنبال فراهم ساختن الگو و سرمشقي براي خويش مبتني بر قول، 

ـته در ايـر    توان ذيل تاريخ فعل و تقرير پيامبر اسالم بودند. اين سنّت را مي ان نگاري قـرارداد. از گذش
عنـوان   عنوان بخشي از جهان اسالم، گرايش به نگارش سيره پيامبر وجود داشت. در دوره قاجار به به

اي شــد.  نگــاري توجــه ويــژه نگــاري در ايــران بــه موضــوع ســيره  هــاي مهــم تــاريخ يكــي از دوره
ـيره  بخشي از مطالب خود را بـه  التواريخ ناسخدر اثر خويش الملك  ملقب به لسانخان سپهر  محمدتقي  س

ـاي   عنـوان يكـي از نمونـه    پيامبر اختصاص داده است. با توجه به اهميت اثر سپهر و نيز ويژگي آن بـه  ه
ـيره   نگاري دوره قاجار، مسئله اين پژوهش مبتني بر ويژگي تاريخ ـايز س ـا     ها و وجوه تم ـپهر ب ـاري س نگ
ـا   هاي متقدم شكل گرفت. با اين وصف، پژوهش حاضر به بررسي اين اث نگاري سيره ر و مقايسـه آن ب

ـين،   نگاري هاي متقدم پرداخته است. پس از بررسي و مقايسه اين اثر با برخي سيره برخي سيره هاي پيش
ـاوت در    قـول  گر شد. عالوه بر برخي نقـل  نگاري جلوه هاي خاصي از اين سيره وجوه و جنبه ـاي متف ه

ـان مـي  زمان با حيات پيامبر در سا روايت سيره و نيز اشاره به حوادث هم تـوان بـه تغييـر در     ير نقاط جه
ـاره كـرد. بـه     سيره ترتيـب ورود   ايـن  نويسي قاجار ناشي از تحول ايدئولوژيك و مذهبي پساصـفويه اش

ـتفاده از    اند. از ويژگي عناصر مبتني بر فرهنگ شيعي در سيره بسيار برجسته شده هاي ديگر اين اثـر، اس
  نگاري است. ب تشيع در سيرهرويكردهاي كالمي، روايي و فقهي مبتني بر مكت

  التواريخ ناسخنگاري، محمدتقي سپهر،  سيره، سيره  كليدي: هاي واژه
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Review and Critical analyze of Sirah 

in Nasikh-ol-Tawarikh 

Abbas Basiri1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Writing the biography of Muhammad the Prophet, i.e. Sirah, was one of 

eraly Muslims’ efforts for compiling the knowledge of Islam. Hence, they begin to create a 

role model of the prophet’s life, his works and discourse, which can be a sub-category of 

historiography. The Iranians also have contributed to this tradition, especially in some 

periods that can be called as the flourishing time of historiography, such as Qajar era. 

Muhammad Taghi Khan Sepehr has dedictaed a part of his work, Nasikh-ol-Tawarikh to 

Sirah. Due to significance of his works as an exemplary of history-writing in Qajar era, we 

explore its similarities and differences with the former works of the same genre. In addition 

to different quotations in narration of Sirah and references to contemporary events around 

the prophet’s life, we can mention the evolution of Sirah narration methods in Qajar era, 

which were affected by ideological and religious shifts in post-Safavid period, i.e. based on 

the emphasis on Shiite culture. Besides, theological, narrative and jurisprudential 

approaches based on Shiite school in Sirah are among the other specific features of this 

work. 

Keywords: Sirah, biography, Muhammad Thagi Sepehr, Nasikh-ol-Thavarikh 
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  درآمد

نويسـي،   نگـاري، طبقـات   نويسي، سيره نگارش تاريخ در تاريخ اسالم با موضوعاتي چون مغازي
درآمـدي بـراي    الـذكر پـيش   نويسي آغاز شد. نگـارش در موضـوعات فـوق    نويسي و فتوح مقتل
اي و تـواريخ محلـي    نگاري و انواع آن همچون تواريخ عمومي، تواريخ سلسله گيري تاريخ شكل

هـاي مـاهوي در    شناسانه تواريخ، وجود برخي ويژگـي  هاي شكلي و سنخ گيبود. عالوه بر ويژ
هـاي   نويسـي، بايـد بـه ارزش    عنوان نمونه درزمينة تـاريخ  بررسي است. به نگرش مورخان قابل

هـا اشـاره كـرد.     مورد قبول مورخ و نوع هدايت وي در نگـارش تـاريخ بـر اسـاس آن ارزش    
خوانـد   ه يا ناخودآگاه در نوشـتن آنچـه تـاريخ مـي    هاي خود را خودآگا نگارنده تاريخ، ارزش

نويسي را تحت تأثير  دهد. به وجود آمدن تغييرات ايدئولوژيك و يا مذهبي، تاريخ دخالت مي
نويسي برقرار سـاخت.   توان رابطه مستقيمي ميان ايدئولوژي و تاريخ رو مي دهند؛ ازاين قرار مي

ان در دوره صـفويه، ايـن مـذهب بـر زوايـاي      از زمان رسميت يافتن تشيع اثني عشري در ايـر 
صـورت   نويسي نيز بـه  مختلف فرهنگي حاكم بر ايران اثرگذار بوده است. اين تأثير، در تاريخ

نگاري پيامبر  صورت اعم و سيره نويسي را به سرشتي و بنيادين مشهود است. اين تأثيرات، تاريخ
اي  عنـوان دوره  دوره قاجـار بـه  صورت اخص نسبت به گذشـته دچـار تغييـر كـرد. در      را به

عنـوان ايـدئولوژي حـاكم در مـدار نوشـتار       پساصفوي همچنان باورهـاي مـذهب شـيعه بـه    
  نويسندگان اين دوره قرار داشت. 

 التـواريخ  ناسخنويسي در  شود اين است كه آيا سيره با توجه به اين مقدمه پرسشي كه مطرح مي
كـرد؟ يـا اينكـه رويكـردي      اي متقدم را دنبـال مـي  ه نگاري هاي پيشين حاكم بر سيره همان سنت

ـپهر      متفاوت در نگارش سيره به وجود آمد؟ وجه مميزه سيره نويسي محمـدتقي لسـان الملـك س
نويسي متقدم چيست؟ الزمه نيل بـه پاسـخ ايـن پرسـش، بررسـي سـيره پيـامبر در         نسبت به سيره

رو براي حصول نتيجه بايـد   شته است. ازاينو مقايسه تطبيقي آن با آثار مربوط به گذ التواريخ ناسخ
اي را در بستر تاريخيِ موردنظر ملحوظ داشت. هدف اصلي اين پژوهش، شناسـايي   بررسي مقايسه

  هاي متقدم است. نويسي با برخي سيره التواريخ ناسخنويسي  وجوه مميزه ميان سيره

نبـوي و بازنمـايي   الزم به ذكر است رويكرد اين تحقيق گزارش وقـايع موجـود در سـيره    
  نگاري نظر شده است.  حوادث گذشته نيست، بلكه به نوع نگارش و فنّ سيره
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  نويسي واژه سيره و سيره

 قالَ خُذْها و ال تَخَف(كاررفته است  در قرآن كريم، اين واژه به معني كيفيت و هيئت شيء به

.)سنُعيدها سيرتها االولي
1
 مشتق شده و به معنـي راه و روش » سار«اسم مصدر و از فعل » سيره« 

، در مفهوم عام، مقصود و مـراد،  »علم السيره«در  2و كيفيت زندگي انسان در ميان مردم است.
هايي چون پيامبران و پيشوايان معصوم و بزرگـان   آگاهي از كيفيت زندگاني و احوال شخصيت

يژگي و كيفيت زندگاني فردي، اجتمـاعي، سياسـي و اخالقـي    است. بنابراين منظور آگاهي از و
شود كـه اخبـار    در اصطالح به كتبي گفته مي» النبي �سير«نگاري پيامبر يا  اين افراد است. سيره

هاي رسـول اكـرم و راه و رسـم     مربوط به وقايع دوران ظهور اسالم، شرح احوال و تاريخ غزوه
ري ايشان در برابر وقايع، حـوادث و رخـدادهاي دوران   گي وي در گفتار، رفتار و كيفيت موضع

نگاري اسالمي كه موردعنايـت اخبـاريون    كند. اولين موضوع از تاريخ حيات وي را گزارش مي
3قرار گرفت، سيره نبوي بود.

  

  نويسي متقدم گيري سيره شكل

 پس از رحلت پيامبر، مسلمانان درصدد ثبت و ضبط حوادث زندگي آن حضـرت و اقـوال و  
عنوان الگويي براي آيندگان بازماند. اين كـار در   افعال ايشان برآمدند تا عالوه بر حفظ آن، به

شد و بعدها در آثاري به كتابت درآمـد. در   سينه و شفاهي انجام مي به صورت نقل سينه ابتدا به
 شـده بـود و محـدثان در    بدو امر سيره نبوي بخشي از حديث بود كه به شكل پراكنده روايت

آوردند. پس از گذشـت انـدك زمـاني،     مي» باب المغازي و السير«آثار حديثي خود آن را در 
سيره بابي جداگانه شد. در عصر نخست حكومت عباسيان بود كـه تـدوين و نگـارش سـيرة     

صورت جـدي رواج يافـت. هـدف از آن درك و كشـف شـيوه اداره و       رسول خدا و خلفا به
ه مشـي پيـامبر و صـحابه بـود. در ايـن زمينـه غـزوات،        حكومت جامعه اسالمي با توجه بـ 

البته نبايد از  4معاهدات، مكاتبات و نحوه دعوت به اسالم محورهاي عمده اين مباحث بودند.
________________________________________________________________ 
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نگاران در دوره امويان غافل بـود. در زمـان امويـان     تشكيل و گردآوري مواد و محتواي سيره
آثاري را از خود برجاي گذاشـتند كـه   هاي مختلف سيره و مغازي  اشخاص متعددي در حوزه

عبـاده خزرجـي،    سعدبن توان به سعيدبن ترين اين افراد مي نويسان بعدي شد. از مهم مبناي كار سيره
- مخزومـي، ابوفضـاله عبيـداهللا    حـزْن  بـن  المسـيب  انصاري، ابومحمـد سـعيدبن   حثمه ابي بن سهل

زبيـر،   بـن  �عثمـان، عـرو   بـن  ، ابـان شـراحيل الشـعبي   انصاري، ابوعمرو عـامربن  مالك بن كعب بن
- موسي  زهري، شهاب ابن  قتاده، عمربن بن عاصم  بكر، ابي بن محمد بن قاسم سعد، ابومحمد بنشُرَحبيل

تَميمي و ديگران ياد كرد كه در موضوعات مربوط به سيره  طرخان بن سليمان ابومعتمر  عقبه،بن
 هـا  وره تدوين نهايي سيره و مغـازي از مطالـب آن  و مغازي از خود يادگارهايي گذاشتند كه در د

بـه  علم تاريخ در گستره تمدن اسـالمي  نگاران در تاريخ اسالم در كتاب  در باب سيره 1استفاده شد.
2شناس عرب تعداد زيادي سيره نام برده شده است. الدين المنجد، كتاب نقل از دكتر صالح

  

دهـي از   قرن دوم هجري تاكنون براي اطّـالع هايي كه نويسندگان اسالمي از حدود  كتاب
اند بيشـتر تحـت تـأثير     اند هرچه از زمان پيامبر دور شده تأليف كرده (ص)زندگي پيامبر اسالم

اي را در كتب  اند و نويسندگان عناصر و مواد تازه شده اي واقع هاي عقيدتي و عقايد فرقه گرايش
و مطالبي كه مطـابق عقايـد نويسـندگان     سيره وارد ساخته و در حذف و اسقاط بعضي عناصر

شـود عناصـر و    تر مـي  اند. هرچه عصر نويسندگان به صدر اسالم نزديك نبوده است، كوشيده
3رسد. شود و حذف و اسقاط به حداقل مي مواد خارجي كمتر مي

   

انـد بسـيار انـدك هسـتند؛      نويسـي را فـراهم كـرده    صورت سنّتي مايه سيره منابعي كه به
هاي متقدم فضا را براي ورود اخباري خارج از ايـن   نويسي پس از گذشت زمان سيرهحال  بااين

هـايي كـه    منابع فراهم ساخت كه در دوران قاجار نيز همين اتفاق افتاده است. برخي از كتاب
آينـد از   حسـاب مـي   نويسي به اند و جزو امهات سيره صورت مستند به اين موضوع پرداخته به

  قرار زير هستند:  

صورت مستقل به نقل سـيره پيـامبر    ق.) نخستين كسي است كه به151اسحاق (م.  بن محمد
سـيره  ق.) آن را تلخيص كـرد كـه بـه    218هشام (م.  بن پرداخت. ابومحمد عبدالملك (ص)اكرم

________________________________________________________________ 

، تهران: انتشـارات  1، به اهتمام خانه كتاب، جهاي عربي تاريخ نگارش)، 1386براي اطالعات بيشتر نك: فؤاد سزگين (  1
 .410- 397، صص2وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چ 

 .288- 268، صص1وند، همان، ج آئينه  2

 .9تهران: سروش، ص، اهللا سيره رسول)، 1376عباس زرياب خويي (  3
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  هاي بعدي بر پايه همين دو اثر قرار گرفت.  نويسي اساس كار سيره 1معروف شد. هشام ابن

هـا   توان آن نويسي مي هاي عربي هستند و از بابت فارسي دو نوشته فارسي ترجماني از سيره
آينـد   نويسي به شمار مي گونه تاريخ را واجد ارزش دانست. اينها جزو آثار متقدم فارسي در اين

كه اصل آن توسط ابوسـعيد خرگوشـي (م.    شرف النّبيشود.  ها اشاره مي و از باب نمونه به آن
علي راوندي آن را در قرن ششـم   بن محمد بن الدين محمود .) به رشته تحرير درآمد و نجمق406

محمـد   بـن  الـدين اسـحاق   است كـه رفيـع   سيرت رسول اهللادومين اثر  2به فارسي ترجمه كرد.
اسـحاق يـا    اي از سـيره ابـن   گونـه  ق.) آن را به فارسي نگاشته كه ترجمـه 623- 582همداني (

3هشام است. ابن
 

صـورت مجـزا و هـم در قالـب كتـب       نگاري هم بـه  عنوان بخشي از تاريخ نگاري به يرهس
داد. نكتـه جالـب توجـه، تكـرارِ مطالـبِ       تاريخي بخشي از اين آثار را به خود اختصاص مـي 

هاي پسين بـود. جايگـاه پيـامبر اسـالم و موثّـق پنداشـتن        هاي متقدم در سيره موجود در سيره
هـاي   قـول از سـيره   شد مؤلفان بعدي با اطمينانِ خاطر به نقل عث ميمطالب مربوط به سيره با
هاي بعدي وام گرفتن و اخذ و اقتبـاس   ترين رويكرد در نگارش سيره نخستين اكتفا كنند. اصلي

شد  هاي متأخر مطالبي افزوده مي هاي كهن بود. البتّه در طول زمان در مواردي به سيره از سيره
انـد.   شـده  شده كجا بوده است و از چه منـابعي نقـل   خبار افزودهكه مشخص نيست منشأ اين ا

اشـاره كـرد    األمينِ المأمون �انسان العيون في سيرالحلبيه، يعني  �توان به السير مثال مي عنوان به
كه مربوط به قرن يازدهم قمري است و در آن اخباري راجع بـه سـيره آمـده كـه در منـابع      

4ورد.خ نگاري به چشم نمي متقدم سيره
  

نويسـي چيـزي جـز بازنويسـي آثـار       باگذشت قرون متمادي از رحلت پيامبر اسالم سيره
سازي سيره از جعليات و روايـات ضـعيف    كه گرايش به تنقيح و پاك گذشتگان نبود. درحالي

سـازي سـيره پيـامبر يـاري رسـاند. نكتـه مهـمِ ديگـر گـرايش غالـب            توانست به صـحيح  مي
________________________________________________________________ 

 .دارالمعرفةتحقيق مصطفي السقا، بيروت:  النبويه، ةالسیر، تا] هشام [بي ابن  1

، ترجمة نجم الدين محمـود راونـدي، تحقيـق محمـد روشـن، تهـران:       شرف النبي)، 1361ابوسعيد واعظ خرگوشي (  2
 بابك.

 ، تحقيق اصغر مهدوي، تهران: خوارزمي.ول اهللاسيرت رس)، 1377همداني (قاضي ابرقوه) ( محمد بن اسحاق الدين رفيع  3

د الخليلـي، بيـروت: دارالكتـب      االمين المأمون ةسیرانسان العيون في تا]،  الحلبي الشافعي [بي  4 تصحيح عبـداهللا محمـ ،
 العلميه.
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نويسان به شرح غزوات پيامبر و مسائل مربوط به آن است. چنين رويكردي باعـث شـد    سيره
عنوان الگويي براي مسلمانان  نگاري كه نگاه جامع به نوع زيست پيامبر به هدف اصلي از سيره

مشـي بـه سـيره پرداختنـد و از سـيره       بود مغفول واقع شود. مورخان پسين نيز با همـين خـط  
حبان  بن از ابوحاتم النبويه و اخبار الخلفاء ������وي عمل و رفتار غافل شدند. عنوان يك الگ به

- ابـي بـن ابومحمدنوشته  كتاب الجامع في السنن و اآلداب و المغازي و التاريخق.)، 354بستي (م. 

 از ابـوالفرج  الوفاء باحوال المصطفي)، 456حزم اندلسي (م.  ابن النبويه ������� جوامع زيد قيرواني، 

�	«ق.)، 597جوزي (م.  بن علي بن عبدالرّحمن���� �
- بـن علـي ، عالءالدينالنبويه ������في  	����

نويسي هستند كه فقط به نقل روايات  هايي از سيره ق.) نمونه687نفيس) (م.  حزم قرشي (ابنابي
  اند.  متقدم پرداخته و فقط در عناوين متفاوت

  و زندگاني پيامبر  التواريخ ناسخنگاري پيامبر در دوره قاجار؛  سيره

نويسـي   توان درك درستي از فرآيند تاريخي سـيره  نگاري نمي بدون در نظر گرفتن پيشينه سيره
نگاري بسياري از عناصر درونـي و بيرونـي    نگاري همانند تاريخ حاصل كرد. در رويكرد سيره

هايي چون مكـان و زمـان، شـرايط سياسـي،      متصدي هستند تا متني توليد شود. در بستر مؤلفه
  اند.  ايط اجتماعي و مختصات و مشخصات فردي نگارنده متون توليد شدهها، شر حكومت

در دوره قاجار مانند ادوار ديگر تاريخ ايران، توجه به نگارش سيره پيامبر وجـود داشـت؛ در   
ـلط      اين دوره كه از ادوار پساصفوي است، تفكّر و مذهب شيعي بـه  عنـوان گفتمـان غالـب و مس

نگاري را از خويش متأثر ساخته بـود. مـورخ    نويسي و سيره اريختمامي شئون فرهنگي و ازجمله ت
موردنظر يعني محمدتقي سپهر با پشتوانه فكري و ذهنيِ متأثر از گفتمان شيعي و بـاوجود برخـي   

ـيعي حـاويِ داده      مغايرت هـاي مربـوط بـه زنـدگاني پيـامبر و ميـراث        ها بـه تجميـع ميـراث ش
نگارش سيره اقدام كـرده اسـت. وي در مـواردي كـه      هاي متقدم پرداخته و سپس به نگاري سيره

كنـد، ولـي در    نكات متفاوت كمتري در روايات شيعه و سني است به گزارشي يكپارچه اكتفا مي
ورزد.  توجهي وجود دارد به نقـل اقـوالِ مختلـف مبـادرت مـي      موضوعاتي كه موارد اختالفي قابل

ـلّمِ   اي است كه از فحوا گونه بندي وي از مطالب به صورت ي كالمش بر باورها و مفروضـات مس
ـيره   نقد نگره مبتني بر اعتقادات خود نويسنده مهر قبول زند. اين پژوهش به نگارانـه وي در   هـاي س

ـيره  نگـاري وي و بعضـاً    بازنمايي سيره نبوي نپرداخته است، بلكه بيشتر به مقوالت فرم و شكل س
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  ات اين سيره پرهيز شده است.گذاري محتوي محتواي آن نظر داشته است و از ارزش

گونه كـه ذكـر شـد محمـدتقي      از آثار مهم تاريخي دوره قاجار است. همان التواريخ ناسخ
سپهر بخشي از مطالب كتاب خود را به تاريخ زندگاني پيامبر اختصـاص داده اسـت. نگارنـده    

شود.  نياز مي گر بيمدعي است كه بامطالعه اين اثر، خواننده از رجوع به منابع دي التواريخ ناسخ
مبـين تفـاوت    التـواريخ  ناسـخ نگـاري   گزينش موارد اختالفي و حائز اهميت در بخـشِ سـيره  

خـود برخـي مميـزات و     التـواريخ  ناسخنگارنده  1نگاري متقدم است. نگاري سپهر با سيره سيره
  د:شمار گونه برمي اين التواريخ ناسخهاي بخش مربوط به زندگاني پيامبر را در  ويژگي

اگر حاسدان جاهل را بينش و دانش نباشد، مردم دانا نيكو دانند كه از صدر اسالم تا 
اين زمان در سير رسول خداي صلّي اهللا عليه و آله كتابي بدين ترتيب و تكميل پرداختـه  
نگشت، چه علماي سني و شيعي و مورخين عرب و عجم اين استيفا و اسـتقرا نكردنـد و   

اهللا و عليـه و آلـه و جـز     د؟ اسامي اصحاب رسـول خـداي صـلي   اين نظم و ترتيب نجستن
هاي بلدان و منـازل را در هـيچ بـاب     اند؛ و نام اصحاب را در هيچ كتاب تشكيل نفرموده

انـد، در   اند. و در كتب فارسي اگر شعري و رجزي از عرب رقم كرده قرين اعراب نداشته
انـد و   هنگام تحرير خود بصير نبودهاند. بلكه بيشتر در  دقت نظر نرفته وسقم آن به صحت

آيات قرآن مجيد را كه در غزوات و جز غزوات فرود شده، كمتر در محـل خـود ايـراد    
اند، رعايت صدر و عجز و مبتـدا و   اند و حديث هر حكايت را بااينكه ابتر نگاشته نموده

ه سـابقين را،  انـد و نگاشـت   اند. بلكه رنج تلفيق كلمات را بر خود روا نداشـته  منتها نكرده
2اند. خواه درست و خواه نادرست، مانند كاتبي استكتاب كرده

  

توان  هاي اثر خود بيان داشت، مي عالوه بر آنچه سپهر با تمهيد اين مقدمه راجع به ويژگي
هـاي مهـم ديگـري از بـاب      با توجه به مباحث مدنظر و با ورود و تتبع در كتاب به ويژگـي 

  نويسي در اين اثر اشاره كرد.  سيره

  التواريخ ناسخشيوه نقل مطالب سيره در 

دست نداده است و بـراي اسـناد و    نقل وقايع، سلسله اسناد روايي را به درالتواريخ  ناسخصاحب 
________________________________________________________________ 

تهران: اسـاطير،  ، 1فر، ج ، به اهتمام جمشيد كيانناسخ التواريخ (زندگاني پيامبر))، 1385سپهر ( الملك لسان تقي محمد  1
 .592 - 591صص

 .596 -  595، صص2محمدتقي سپهر، همان، ج  2
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آنكه آوردن سلسله راويان در ابتداي هر  كند. حال روايات خود از راوي يا روايتگراني ياد نمي
نويسـي متقـدم اسـت، ولـي      گرايي متقدم و به تَبع آن سـيره  مطلب از مشخصات دوره حديث

نويسي و اختصار در ارجاعات رفـت كـه    اين شيوه به سمت سادهنويسي  مرورزمان در تاريخ به
اي  آمد. در حوزه نقد منابع اين گرايش به عدم ذكر راويان نكته در آن ديگر اسناد روايات نمي

هاي مستند و مبتني بر سلسله اسـناد، ارزش و اعتبـار شـايان     شود. كتاب نامطلوب محسوب مي
ها نظر داشت. با اين وصف در  نقد سلسله سند مطالب آن بهتوان  توجهي دارند، زيرا حداقل مي

المقدور در نقد بيروني روايت، دست منتقد باز اسـت تـا    دو ساحت نقد دروني و بيروني، حتي
هـايي بـه    به لحاظ رجالي، متن را نقد بيروني كند. حال توجه شود كه باگذشت زمان كتـاب 

بـه برخـي    التـواريخ  ناسـخ ط شـد. صـاحب   هـا سـاق   نگارش درآمدند كه سلسله اسـناد در آن 
1كرده است. رويكردهاي خود در باب روايات تاريخي در مقابل علماي حديث اشاره

  

كار بردن صنايع ادبي و نثر منشيانه پرهيـز   محمدتقي سپهر مدعي است تا حد امكان از به
ذكر شأن نزول آيه و اي استفاده كرده است در مقام  داشته است. اگر در مطلبي از شعر و يا آيه

ها در غير موضع خـود، خـودداري كـرده     كار بردن آن يا شأن ايراد آن شعر بوده است و از به
شود كه سعي داشته اسـت بـا آوردن تمـام قصـص، روايـات و احاديـث،        است. وي متذكّر مي

ايـت  باوجودي كه وي قائل بـه رع  البته 2نياز سازد. خوانندگان را از مراجعه به ساير كتب بي
بنـابراين بايـد گـرايش وي     3اختصار در باب سيره است، ولي اثر او چندان هم مختصر نيست.

تفصيل و اطاله كالم در ذكر برخي حوادث در تناقض با ادعاي وي مبني بر مختصـر نويسـي    به
________________________________________________________________ 

نگاران را با گذارندگان احاديث و اخبار بينونتي تمام باشد؛ زيـرا كـه    معلوم باد كه سياقت تاريخ. «318، ص1همان، ج  1
كـاهش و فـزايش    علما را واجب افتد كه در ايراد يك معني اگر همـه ده حـديث مخـالف وارد اسـت هـر يـك را بـي       

برنگارند. و مورخين را نيكو آن است كه از روايات مختلفه و قصص متباينه آن را كه به صواب دانند گزيده كنند تـا از  
در اطناب نباشند؛ الجرم راقم حروف را در خبر انبيا و سير اوصيا عليهم آالف التحيه و الثنا اگر چنان افتد كه از يـك  

ضي را گذاشته بود، حمل بر تحريف و تسامح نبايد كرد كه ايـن احتـراز از آن اسـت كـه     حديث برخي را نگاشته و بع
 ».سخن به دراز نكشد و كلمات گوناگون در معني واحد مرقوم نيفتد

 .598 -  597، صص2همان، ج  2

حلـي و   پس باني اين ضمانت و پاينداني، اگر هر قيل و قالي را به انشاد شـعر و انشـاي مثـل   «؛ 598، ص 2همان، ج  3
نهاد صد مجلد حمـل ايـن نگـارش     بست و هر جواب و سؤالي را به ايراد آيتي و تحرير حكايتي استشهاد مي حلل مي

النه طلـب      تن طريق استكشاف اين گزارش نمي تافت و يك برنمي يافت. همانا اگر شهريار گيتي سـتان تلفيقـي مترسـ
دهم كه نظماً و نثراً دست نگارندگان پيشين از كار شود، دسـاتير   كند و به تنميقي اديبانه پروانه دهد، بدان گونه نگار

 ».اولين اساطير االولين نمايد
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  هاي اين اثر دانست. را از ويژگي

ر از چـالشِ زبـاني   نظـ  كتابي به زبان فارسي اسـت و بـا صـرف    التواريخ ناسخباوجودي كه 
مقتضاي تشخيص خود از  زبان با زبان عربي، سپهر براي تقويت كالم خويش به مخاطب فارسي

سپهر براي ذكر شاهد مثال و تكميل گزارش وقايع تاريخي از  1اشعار عربي استفاده كرده است.
طريـق  تضمين اشعار عربي با مطالب ديگر رويگردان نيست؛ بنابراين از ايـن حيـث در همـان    

نويسي متقدم گام نهاده است. اهميت شعر و شاعري در ميان اعراب باعـث شـد تـا     سنّت سيره
مقتضـاي طـرح    هايي باشد كه به روايات پيش از بعثت و تاريخِ صدر اسالم مشحون از چكامه

جهت مد نظر بوده است تا رطب و يابسـي از   شود. اين التفات ازآن ها استفاده مي مباحث از آن
  وعات موردتوجه به بوته فراموشي سپرده نشوند.موض

نويسـي   نگاري دوره قاجار و در استمرار فارسي ذكر است كه در سنّت تاريخ همچنين شايان
رود. از  پس از دوره مغول، توجه به زبان فارسي و ميراث ادبيات آن امري بديهي به شمار مـي 

اگرچه من بـه اشـعار   «فارسي گويد:  همين جهت است كه سپهر درباره استفاده خود از اشعار
هاي خود را  درجايي شعري از سروده». خويش استشهاد نكنم اين چند شعر را خواهم نگاشت

تناسـب موضـوع    زبان به رسد نويسنده فارسي به نظر مي 2كند. در ستايش از مقام پيامبر نقل مي
ي، حتـي اگـر در حكـم    پس از نقل اشعار زياد عربي بـراي ايجـاد تنـوع، ابيـاتي را بـه فارسـ      

المجالس باشد ضميمه مطلب خودكرده است. كه اين امر به سبب گـروه مخاطبـان وي    زينت
هاي تضمين وي به اشـعار فارسـي    نمايد. از نمونه اند امري موجه مي زبان بوده كه عمدتاً فارسي

بـدود در  ع بـن  با عمـرو  (ع)خان صبا براي استشهاد درباره مصاف علي شعري است كه از فتحعلي
.غزوه احزاب ذكر كرده است

گيـري از   توان از تقويت جنبه عاطفي يك روايت با بهـره  نمي 3
توان به فراواني اشـعار عربـي در مـورد غـزوه احـد كـه        مثال مي عنوان اشعار نيز غافل بود. به

الظـاهر بـا شكسـت مسـلمين نيـز همـراه بـوده اسـت اشـاره كـرد. ضـمن آنكـه نقـش               علي
شده است؛ بنابراين بايد به نيت نويسـنده در   در اين نبرد بسيار پررنگ ترسيم (ع)طالب ابي بن علي

________________________________________________________________ 

 .935- 851، صص2همان، ج  1

 .328، ص1همان، ج  2

  .1036، ص2همان، ج  3

پيمبر سرودش كه عمرو است ايـن
 

كــه دســت يلــي آختــه زآســتين 
 

علــي گفــت اي شــاه اينــك مــنم
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  وبيگاه وي از اشعار عربي و فارسي توجه داشت. استفاده گاه

نمايد در  هايي كه چندان درست نمي تداوم استفاده از سنّت اغراق و مبالغه و ارائه گزارش
مثال در جريـان روايـت آشـنايي و     عنوان مشاهده است. به قابل التواريخ ناسخنگاري  سبك سيره

شده است كه چندان با عقـل سـليم    ها و ماجراهايي نقل ازدواج خديجه با پيامبرِ اسالم داستان
كند كه اطالع اوليه خديجه از پيامبري رسـول   عنوان نمونه سپهر روايت مي سازگار نيست. به

كـه   درحـالي  1جه و با اطّالع يكي از احبار يهـود اسـت.  اسالم در مجلسي زنانه در خانه خدي
نوفل  بن ��� هاي متقدم وجود ندارد. يا ماجرايي كه خديجه با راهنمايي ور چنين مطلبي در سيره

مثـال ديگـر اينكـه بنـا بـر روايتـي، پيـامبر         2بينـد.  پيامبر را در خواب با مركبي عجيب مـي 
دار  هايي در باالي سرش مراقبت از او را عهـده كه در غار حرا مشغول تحنّث بوده اژد هنگامي

هـاي متقـدم اخبـار كمتـري از ايـن نـوع        نگـاري  در روايـات مربـوط بـه سـيره     3بوده است.
ها وجود دارد. اين بدان معناست كه نگارنده بـا اسـتفاده از منـابعي ديگـر ايـن       پردازي روايت

به سفر پيامبر به شـام نيـز    هاي مربوط نگاري خود گنجانده است. گزارش مطالب را در سيره
سرشار از مطالبي مبتني بر روايات غيرقابل اعتماد است. عدم ذكر منابع اين اخبـار و روايـات،   

نگاري باگذشت زمان بر مطالـب مربـوط بـه     تر نيز كرده است. در سيره اين معضل را سخت
و داشتن نگـاه انتقـادي   ها  وتعديل داده رسد جرح رو به نظر مي سيره نيز افزوده شده است. ازاين

هـاي متقـدم    هاي متأخر ضرورت بيشتري دارد. از همين حيث است كه سيره به محتواي سيره
باوجودآنكه خود نيز در مظانّ نقد و انتقاد قرار دارند، همچنان اصالت خود را بـراي رجـوع   

 گونـه كـه در   هـاي مربـوط بـه وقـايع پـيش از بعثـت پيـامبر همـان         اند. گزارش حفظ كرده
العاده و مـاورائي بـه مـتن منـابع بـوده       هاي متقدم محملي براي ورود اخبار خارق نگاري سيره

________________________________________________________________ 

 .320و  319، صص1نك: همان، ج  1

بالجمله در جواب خديجه گفت: اگر خواهي تو را حديثي عجب مكشوف دارم؟ و مقداري آب حاضر كرده عزيمه بـر  «  2
آن بخواند و فرمود تا خديجه بر آن آب غسل كرد و از انجيل و زبور چيزي بنوشت و گفت: اين نگاشته را در زير سـر  

بخواب كه شوهر خود را در خواب بخواهي ديد. چون خديجه چنان كرد در خواب ديد كه مـردي بـه   خويش بگذار و 
هـاي گلرنـگ بـا     اندازه و چشمي سياه و گشاده و ابروان نـازك و لبهـاي سـرخ و گونـه     نزديك او فراز شد با قامتي به

او سايه انداخته و بـر اسـبي از نـور    مالحت و صباحتي به نهايت و در ميان دو كتف عالمتي داشت و پاره ابري بر سر 
سوار بود كه لجامي از زر و زيني با هرگونه جواهر مرصع داشت و آن اسب را رويي چون روي آدميان و پاها بـر سـان   

 .321و  320، صص1نك: همان، ج». پاي گاو بود، بدان امتداد كه نور بصر راست

 .323و  322، صص2همان، ج  3
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  رؤيت است. صورتي مضاعف قابل نيز به التواريخ ناسخاست، در 

  التواريخ ناسخنقطه عزيمت موضوعي و زماني سيره پيامبر در 

و وقايع زندگاني وي و ناظر  (ع)با مطالب مربوط به اسماعيل (ص)بخش مربوط به زندگي پيامبر اكرم
شود. اين نوع ورود به بحـث   عنوان جد و نياي بزرگ پيامبر اسالم آغاز مي بر جايگاه اسماعيل به

رسـد   هاي متقدم بوده، از اين بابت محل اختالف نيست. آنچه مهم بـه نظـر مـي    نويسي مانند سيره
هاي گذشته متفاوت است  نويسي حجم توجه به اين موضوع است. به لحاظ حجم مطالب از سيره

ـيره ابـن  كه خود برگرفته از  هشام سيره ابنعنوان مثال در  اند، به كه كمتر بدان پرداخته  اسـحاق  س
بنابراين  1اند. است به شكلي بسيار كوتاه تنها اشاره شده است كه فرزندان اسماعيل چه كساني بوده

اريخ و منابع حديثي و روايي كه اطالعاتي در نگاه نخست تفصيل در بحث مبتني بر روايات كتب ت
2مشاهده است. اند، قابل بيشتر از سيره در ارتباط با اين موضوع داشته

  

اسـت. ايـن نـوع     (ع)پيـامبر اكـرم بـه مدينـه، هبـوط آدم      مبناي تـاريخ پـيش از هجـرت   
تقـدم  هاي م نگاري گذاري براي وقايع پيش از هجرت، وجه تمايز آن با تواريخ و يا سيره تاريخ

شـماري خـود قـرار     است. حتي وي با ورود به وقايع پس از بعثت، سال بعثـت را مبنـاي گـاه   
  دهد، بلكه همان هبوط آدم را مبنا گرفته است. نمي

  التواريخ ناسخنگاري  پردازي شيعي و حضور بزرگان مذهب تشيع در سيره روايت

نگـاري سـپهر جايگـاهي اساسـي در مباحـث وي دارد. از       استفاده از روايات شـيعي در سـيره  
در  3(ع)، ذكر حـديثي از امـام صـادق   التواريخ ناسخهاي آغازين اين موضوع در بخش سيره  نمونه

 4اسـت.  (ع)و يـا اسـحاق   (ع)و اختالف بر سر مصداق آن يعني اسماعيل قرآندر » ذبيح«موضوع 
________________________________________________________________ 

 .23- 20، صصسيرت رسول اهللا، قاضي ابرقوه، 8- 4، صص1، جيهالنبو ةالسیرهشام،  ابن  1

، بيـروت:  1، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، جتاريخ األمم و الملوكم)، 1967ق/1387جريرالطبري ( بن محمد ابوجعفر  2
- 25صـص ، بيـروت: دار صـادر،   1، جتاريخ يعقـوبي ، تا] [بي ؛ يعقوبي315- 314، 278- 247، صصةالثانیدارالتراث، ط 

28 ،221 -228. 

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمي،     2اكبـر غفـاري، ج   ، تحقيق عليمن ال يحضره الفقيهق)، 1413بابويه ( بن علي بن محمد  3
 .231- 230صص

ب موسـوي جزائـري، قـم: دارالكتـاب، ج      تفسير القميق)، 1404القمي ( ابراهيم بن علي  4 2، ج351، ص1، تحقيـق طيـ ،
 .42- 41، قم: انصاريان، صصالوصّیةاثبات ق)، 1426مسعودي ( حسين بن ؛ علي226- 224صص
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رتبط با اين موضوع در باب قرباني كردن اسماعيل و ربط دادن ايـن مـاجرا بـا    روايت ديگرِ م
1است. )و فَديناه بِذبحٍ عظيم(و ارتباط دادن اينها با آيه  (ع)بن علي واقعه كربال و حسين

  

ـيره پيـامبران و امامـان را       نويسي و به گيري از روايات شيعي در تاريخ بهره تبـع آن نگـارش س
حساب آورد. بنابراين جاي تعجب نيست كه در وقـايع   نگاري شيعي به مشخصات تاريختوان از  مي

مشاهده اسـت.   تر از ميالد پيامبر اسالم نيز رد پاي عناصر شيعي در روايات تاريخي قابل بسيار قبل
  هاي متقدم است. نويسي دهنده رويكردي متفاوت نسبت به سيره اين امر خود نشان

بـا توجـه بـه     التواريخ ناسخشود تا مؤلف  نگاري دوره قاجار باعث مي صبغه شيعي در سيره
اعتقادات و باورهاي خويش نقش بزرگان و پيشوايان مذهب خود را برجسته سازد. به انحاي 

شود تا گريزي  مختلف و به فراخور مباحث مطروحه در سيره پيامبر نيز اين امكان فراهم مي
مذهب تشيع در قالب سيره پيامبر زده شـود. والدت   هاي اصلي به مطالب مربوط به شخصيت

صـورتي   نگاري سپهر بـه  شده، در سيره اي گذرا طرح كه در آثار متقدم با اشاره (ع)حضرت علي
مستقل موضوعيت يافته است. سپهر با التفات به روايات مربوط بـه ايـن موضـوع، بـه سـراغ      

كند. او  تفصيل اطالعاتي را عرضه مي ت و بهنگارانه نيز رفته اس اطالعات منابع شيعيِ غيرسيره
در كعبه را با  (ع)هاي پيش از والدت و درنهايت والدت علي فهرستي از القاب پرشمار و داستان

چهار  (ع)وسيله علي عنوان مثال، روايتي مبني بر اقامه نماز به كند. يا به ذكر جزئيات گزارش مي
در  (ع)ها همگي دالّ بر توجه ويژه به زنـدگاني علـي   اين 2سال قبل از بعثت نيز قابل تأمل است.

نويسـي شـيعي    نويسي پيامبر است كه بايد آن را از مصاديق اختالفي مهم در سـيره  فحواي سيره
  حساب آورد. به

يابد. سپهر براي ايـن رويـداد    نيز اهميت مي (س)بر همين مبنا گزارش ميالد حضرت فاطمه
شده سنّتيِ قرون نخستين كـه   ترتيب ميان تاريخِ روايت اين هكند. ب نيز تاريخي جداگانه ذكر مي

عنوان گفتمان غالب بود با روايت شـيعي از حـوادث عصـر بعثـت      مبتني بر باور اهل سنّت به
شود. ورود مطالب عقيدتي شيعه به حوادث تاريخي از وجوه اصلي  اختالفي آشكار پديدار مي

بع نخستين به اين حادثه توجه اندكي شده با تفصـيل  اين تفاوت است. بنابراين ازآنجاكه در منا
________________________________________________________________ 

)، 1362بابويـه (  بـن  علـي  بـن  ؛ محمـد 107 ةصـافات، آيـ   ة؛ قرآن كريم، سـور 10، 7، صص1سپهر، همان، ج تقي محمد  1
 .59- 58، قم: جامعه مدرسين، صص1اكبر غفاري، ج ، تحقيق عليالخصال

 .403، 369- 359، صص1محمدتقي سپهر، همان، ج  2
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1شده است. بيشتري به آن پرداخته
   

هاي شيعي حاكم در ايران از دوران  نويسي حكومت در تاريخ (ع)توجه به زندگاني امام علي
محـور و   ، ديگر تواريخ اسالمالتواريخ ناسخمالحظه است. اين رويكرد در  سو قابل صفويه به اين

خورد. شايد در اين زمينـه بتـوان بـه نـوعي ارتبـاط مسـتقيم بـين         مبر نيز به چشم ميسيره پيا
و نيز ارتباط مستقيم و دوسويه ميان نهاد سياسـت   سياست و دينِ مورد حمايت نظام حكومتي

نگاري قائل شـد. بـدين معنـا كـه نهـاد سياسـت بـه         فيه يعني سيره نگاري و در مانحن با تاريخ
دهد كه مبتني بر نوع باورهاي مورد پذيرش حكومت  ه ظهور و بروز مياي اجاز نگاري تاريخ

عنوان حكومتي شيعي بر قلمرو ايران  رو در حكومت قاجاريه كه به حاكمه شكل گيرد. ازاين
نگـاري ايـن دوره تبلـور     هـا و عناصـر شـيعي بايـد در تـاريخ      حكومت داشت توجه به مولّفه

ويـژه در   نويسـي ايـن دوره و بـه    در تـاريخ  (ع)ابـي طالـب   بـن  يافت. لذا توجه به جايگاه علي مي
  اي دارد. نويسي برجستگي قابل مالحظه سيره

شـده اسـت. او    تفصيل بيان نگار خواندن خود به گزارش سپهر از غزوه بدر باوجود تلخيص
را در اين مصاف ميان مسلمين با مشركين  (ع)مذهب، نقش اساسي علي نويس شيعه عنوان تاريخ به

كند. در گزارش  رنگ مي بسيار برجسته ساخته است و با اين كار نقش كنشگران ديگر را كم
شـود.   در نبرد با يهوديان خيبر بـا تفصـيل گـزارش مـي     (ع)هاي علي وقايع سال هفتم ق. دالوري

مـروان،   بـن  �الحقَيق، عنْتَر خيبري، مـرّ  ابي بن قابوس، ربيع بن نبردهاي وي با مرْحب خيبري، داود
 2انـد.  ياسر خيبري، ضجيع خيبري و حمله علي بر جهودان و خيبريان به تفصيل گزارش شـده 

توان  شود را نمي عنوان يك ابرانسان شناخته مي هاي كسي كه در ادبيات شيعي به شرح دالوري
هايي از وي يـاد   اوصاف و جنگاوري نويسي شيعي ناديده گرفت؛ پس بايد هم با چنين در تاريخ

 (ع)هايي است كه علي كرد. آنچه بايد مجدد به آن اشاره كرد وجود تفصيل مطالب در گزارش
  ها نقش اساسي و محوري داشته است. در آن

كند  متقدم متفاوت مينگارانه در زمينه سيره پيامبر را با آثار  مورد مهم ديگري كه آثار شيعه
و ماجراي غدير خم است كه در آثار متقدم چندان توجهي بدان نشـده اسـت.    ��
	� ���جريان 

________________________________________________________________ 

 .505- 503، صص1همان، جمحمدتقي سپهر،   1
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ـتند    كه از مهم تاريخ طبريو سعد  طبقات ابن، هشام سيره ابنعنوان مثال در  به ترين آثار متقـدم هس
ـيعي       يا اشاره اي به اين رخداد نشده و يا ذكري بسيار مختصر آمده اسـت. ايـن امـر در رويكـرد ش

متفاوت است. از آن حيث كه اين حادثه جايگاه مهمي در اعتقادات شـيعي دارد و از ايـن مـاجرا    
هاي تاريخي  شود، در گزارش تفاده ميپس از پيامبر اس (ع)براي اثبات امامت و خالفت بالفصل علي

ـتفاده   نيز توجه به غدير قابل التواريخ ناسخشود. در  شيعي بدان توجه مي مالحظه است. مؤلف با اس
ها غدير خم بوده است، خطبه غدير را نيـز بـا    از آيات مورد توافق شيعه و سنّي كه محل نزول آن

نويسـي   كـي از وجـوه بااهميـت در تـاريخ    آوردن خطبـه غـدير ي   1كند. ترجمه فارسي آن نقل مي
در سـال دوم هجـري    (س)و فاطمـه  (ع)آيد. سپهر براي گزارش ازدواج علـي  به شمار مي التواريخ ناسخ

قمري نيز گزارشي تفصيلي را با استفاده از روايات شيعي سامان داده است؛ ولـو اينكـه در تـواريخ    
2رسميِ گذشته اثري از اين اخبار ديده نشود.

  

  نگاري سپهر ده از مباحث كالمي در سيرهاستفا

ـ   تاريخ اسالم به ةخصوص درزمين از موارد مهمي كه به نگـاري   تـاريخ  ةعنوان تـداخل درزمين
نويسـي اسـت. در ايـن رويكـرد،      شود گرايشِ به كالم و تاريخ كالمـي در تـاريخ   محسوب مي

نويس در مواجهه با امور مقدسِ كيش و آيين خود ديگر تنها به گزارش تاريخي بسـنده   تاريخ
كند و با استفاده از مفروضات اعتقـادي خـود سـعي در تحليـل وقـايع تـاريخي دارد. ايـن         نمي
نگاري شيعي كه در آن مواجهه با امـور قدسـي اهميـت     خصوص در تاريخ يكرد كالمي بهرو

نويسي سپهر نيز از ايـن امـر مسـتثني نيسـت. وي نيـز در       مشاهده است. تاريخ زيادي دارد قابل
محور غلبـه   محور را بر نگاه تاريخ هاي قدسي سعي دارد تا رويكرد كالم مواجهه خود با سوژه

ادعا از سوي مورخان شيعي وجود داشته است كـه سـبب گـرايش بـه ايـن       دهد. هرچند اين
هـاي غالـب زمـان خـود      رويكرد از آن باب است كه روايات تاريخي، تحت تـأثير گفتمـان  

اي جز استفاده  اند، بنابراين براي پر كردن اين خأل چاره مجبور به ناگفته گذاردن مواردي بوده
توان مصاديقي را براي  ست. با عنايت به نكات مطروحه مياز منابع حديثي، روايي و كالمي ني

گويد تنها زماني از گزارشِ مقبول اهـل   نگاري سپهر نشان داد. خود سپهر مي اين مدعا از سيره
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و اگر سخني برخالف عقيدت علماي « كند كه نقصي را در اين باب حس كند: سنّت عدول مي
».نمايد مي اماميه اثنا عشريه در ميان آيد آن را باز

كنـد   حال آنكه در جاي ديگري اشاره مي 1
كنـد،   وجه نام راوي مد نظر وي نيست، بلكه مهم مطلبي است كه وي روايـت مـي   هيچ كه به

عنـوان مثـال    قول كرده است. به زعم وي سخن صوابي گفته باشد نقل بنابراين از هركسي كه به
آورد، ولـي اعتقـاد    از حسن بصري مـي در خبري كه مربوط به فضيلت اهل بدر است نقلي را 

اگرچه حسن بصري را نزديك شيعيان وقعي نباشد، اما سخن نيكـو  «دهد:  خويش را نشان مي
».از هر كه خواهي باش، نيكو باشد

2
  

پردازد كه ايشـان   قولي از اروپاييان مي سپهر در ماجراي اصحاب فيل و ظهور ابابيل به نقل
كنند. وي براي پاسخ دادن به شـبهه   حمل بر كذب و بهتان مي معجزات انبيا و كرامات اوليا را

ها حـوادث مهـم را مبنـاي تـاريخ      گويد چون عرب جويد. او مي ها از ماجراي فيل بهره مي آن
شده است، پس هنگـام   وچندسالگي پيامبر نازل دادند و اين سوره (سوره فيل) در پنجاه قرار مي

افراد قبايل شاهد آن ماجرا (رخداد هجوم ابرهـه بـه    نزول اين آيات بسياري از قريش و ديگر
بر احتجاج عقلي، به رفع شبهه در تـاريخ پيـامبر    وي در اين بخش با تكيه 3مكه) حاضر بودند.

بنـابراين   4پرداخته است. ظاهراً در زمينه اين احتجاج به تفسير فخر رازي نظـر داشـته اسـت.   
نويس  داند. تاريخ دليل بر صحت اين معجزه ميعدم تكذيب واقعه فيل از جانب شاهدان آن را 

مورد بحث در زمانة خويش با آراء اروپاييان مواجهه داشـته كـه از خصـائص دوران جديـد     
نويسي در ايران و به تَبع آن در اثر  است، ولي باوجوداين آشنايي هنوز تغييري در اسلوب تاريخ

  نويسي سنّتي است.  در تداوم تاريخنويسي سپهر همچنان  شود، لذا تاريخ سپهر ديده نمي

ـيعه   ها و انديشه شيعي و به موردي ديگر از پيونددهي تاريخِ اسالم با نگره خصوص باورهاي ش
اثناعشري را بايد در گزارش مربوط به ظهور سطيح و شق كاهنان معروف كه نامشان در روايات 

در روايت مذكور  5جستجو كرد.مربوط به والدت پيامبر اكرم و حوادث پيرامون آن آمده است، 
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هـا را بـا    الي سخنان سطيح كاهن كلمات و جمالتي به عربـي وجـود دارد كـه مـورخ آن     در البه
تلخيص به فارسي ترجمه كرده است. دراثناي مطالب آن از وقايع آخرالزمان كه نـاظر بـر ظهـور    

هوي در نوع نگاه به تـاريخ  هاي ما اين امر مؤيد تفاوت 1آيد. محمد است بحث به ميان مي قائم آل
از منظر شيعي مبتني بر انديشه و روايات شيعي است. البته در حوزه نقد تاريخي وجـود خـارجي   

ـيكن         چنين كاهناني محل بحث و مجعول بودن اين ـلّم اسـت، ل گونه روايـات تـا حـد زيـادي مس
زبان يك كـاهن را بـه    تنها نقلِ روايتي پيرامون والدت پيامبر اسالم از نويس مورد بحث نه تاريخ

رو ايـن   دهد. ازاين كشد بلكه از زبان وي روايت ظهور مهدي آخرالزمان را نيز خبر مي چالش نمي
آيد چراكه نوع رويكرد روايـي   حساب مي نويسي شيعي به رويكرد آسيبي جدي در بخشي از تاريخ

آورد.  ي را فـراهم مـي  ها، موجبات ورود اطّالعات مجعول به متون تـاريخ  و حديثيِ صرف در آن
البته با  مراتب بيشتر از متون اهل سنّت باشد. بسا فراواني اين اطالعات مجعول در آثار شيعي به چه

  دور ماند. توان از اين آفات به ها و معارف پااليشِ حديث مي بر روش تكيه

آورد موضـوع اسـالمِ    از موارد ديگر كه مؤلف بـه رويكـرد كالمـي در تـاريخ روي مـي     
از حميري،  جمع بين الصحيحينهايي همچون  ابوطالب است. در اين زمينه به استفاده از كتاب

از ابراهيم دينوري حنبلـي بـراي مسـتند كـردن و      نهايت الطّلب و غايت السوؤل، تفسير ثعلبي
شايد اين اصرار براي پاسخ دادن بـه شـكّاكان و    2پردازد. كالم خويش ميمقبوليت بخشيدن به 

گونه اقدام مبنـي   حال جاي تأمل است كه اين 3يا ساكتان درباره موضوع اسالم ابوطالب باشد.
نگـاري و بـه تَبـع آن در     بر دفاع از يك شخصيت با ادلّـه روايـي و كالمـي جـايي در تـاريخ     

هاي معرفتي ديگر بـه ايـن شـبهات پاسـخ داد. شـايد       بايد در حوزه نگاري دارد يا خير؟ يا سيره
شود. از اين  نويسي با سرشتي شيعي پاي كالم و بينش روايي نيز باز مي بتوان گفت در آثار تاريخ

صورتي كه شيخ مفيـد مـتكلّم نيـز بـه      نويسيِ شيعي جايگاه مهمي دارد به بابت كالم در تاريخ
هاي شيعه و اهل  در مواردي كه به لحاظ كالمي ميان گزارش 4د.پرداز نويسي كالمي مي تاريخ
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بدون مالحظه نبوده و از منابع فقهي، روايي و  التواريخ ناسخسنّت اختالفاتي وجود دارد مؤلف 
  كالمي براي توجيه عقيده شيعه استفاده كرده است. 

را باكي از آن  مذهب توجه دارد. وي نگار به رأي علماي هم محمدتقي سپهر در مقام سيره
نيست كه براي رد گزارش تاريخي كه مورد اعتماد علما نيست با رجوع به آراي آنان، روايت 

ضـمن گـزارش دادن آن و اشـاره بـه      1را از حيز انتفاع خارج سازد. سپهر در قضيه شقّ صـدر 
علمـاي  اما محققين «كند:  اختالف ميان روايات در مورد سال رخ دادنش به اين نكته اشاره مي

اثنا عشريه را اين سخن راست نيايد چه استوار ندارند كه در پيكر پاك پيغمبر بهره و نصـيبي  
».از بهر شيطان بوده باشد كه آنرا مالئكه رفع كند

آوردن اين قول در پايان مبـاحثي كـه در    2
الخطاب است. پس نشان از اين است كه سپهر ابـايي از   موضوع مطرح كرده است از باب فصل

  هاي تاريخي خود رأي عالمان شيعي را نيز لحاظ كند. ن ندارد كه در گزارشآ

اي را بـا عنـاويني    براي ورود به بحث پس از بعثت پيـامبر، مقدمـه   التواريخ ناسخنگارنده 
همچون معني نبي، معني اولوالعزم، وحي و الهام، معني ناموس، عصمت، معني معجزه و خـرق  

ضيلت پيغمبر بر ساير انبياء، خبر نبـوت پيـامبر اسـالم و خبـر دادن     عادت، در تعداد انبياء، ف
كنـد. اينهـا دقيقـاً     أحبار يهود از پيغمبر آخرالزمان، در ذكر صـفات پيـامبر اسـالم ذكـر مـي     

شـوند و وي   هاي ديگري همچون حديث و كالم مربـوط مـي   موضوعاتي هستند كه به حوزه
توانـد مؤيـد ديگـري بـر      خوبي مـي  ه موارد بهگون ها را وارد بحث خويش كرده است. اين آن

هاي روايـي در مـورد تعـداد     نگاري خود باشد. استفاده از بحث رويكرد كالمي سپهر در سيره
ركعات نماز، نماز در سفر و حضر، و همچنين ماجراي روزه گـرفتن در روزهـاي تاسـوعا و    

 3نگاري سـپهر دانسـت.   سيرهروايي در  - توان مصاديقي از تداخل حوزه فقهي عاشورا را نيز مي
 (ع)طالـب  ابي بن صورت توقيفي فقط براي علي هاي خود لقب اميرالمؤمنين را به سپهر در گزارش

كه در منابع تاريخي قديم اين لقب توقيف به شخص خاصي نداشت  درحالي 4كار برده است. به
رفت. اين كاربرد توقيفيِ لقب از دل اعتقادات  كار مي و حتي براي خلفاي اموي و عباسي نيز به
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1نگار قاجاري نيز از اين قاعده مستثني نيست. شيعي برخاسته است و تاريخ
  

مبر اسالم به موضوع جيش اسامه كه در مورد در مورد حوادث مربوط به پايان حيات پيا
اشاره شده است، ولي سپهر بر تخلّـف از جـيش اسـامه     2واقعيت تاريخي آن توافق وجود دارد

زيـد، مـورد تـوبيخ پيـامبر واقـع       بن �اصرار بيشتري دارد كه سرباز زنندگان از فرماندهي اسا
داسـتفاده اسـت. صـاحب    اين مورد در مباحـث كالمـي شـيعه در بـاب امامـت مور      3شدند.
4كند. اين گزارش را از قول علماي اثنا عشريه نقل مي التواريخ ناسخ

  

مورد اختالفي ديگر قضيه امامت ابوبكر در نماز است. اهل سنّت بر اين اعتقادنـد كـه در   
كه در روايات شيعي اين امـر   دار شد، درحالي زمان بيماري پيامبر، ابوبكر امامت نماز را عهده

بلكه پيامبر به مسجد رفته و با كنار زدن ابـوبكر خـود امامـت نمـاز را      5نيفتاده است؛اتفاق 
گرفته است. در مورد امامت ابوبكر در نماز، سپهر روايات وارد از علماي عامه را نقل  برعهده

اي از پيامبر و خبر پيغمبـر در مـورد غصـب خالفـت      ها به خطبه كرده است. پس از ذكر آن
در  6نمايد. كند و متن عربي و ترجمه فارسي آن را هم نقل مي ت شيعي اشاره ميمبتني بر روايا

و وصيت  (ع)طور مشخص به بحث كالمي مربوط به امامت علي بخش ديگري از اين كتاب به
نگارنده در رويكـرد شـيعي    7شود. پيامبر در حق وي و آخرين خطبه ايشان در منبر اشاره مي

ي ميان اهل سـنت و شـيعه بـا مستمسـك قـرار دادن تفسـير،       خود در مباحث بنيادين اختالف
احاديث و مباحث كالمي، آگاهانه درصدد اثبات حقانيت شيعه بـوده اسـت. ايـن اقـدام وي     

سازد. شايد اين امر در كتـب ديگـر    طرف خارج مي نويسي بي بسا او را از چارچوب تاريخ چه
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  نموده است. صورتي آشكارا رخ نيز مشهود باشد، اما در اين اثر به

نگاري نيز از مواردي است كه بدون حضـور كـالم پـيش     بحث از معراج پيامبر در سيره
موضوع معراج پيامبر مقولـه   1نرفته و نويسنده به رويكردهاي فرامورخانه دست يازيده است.

  اي است كه مورخ براي گزارش آن از علم كالم مدد گرفته است. پيچيده

ـتالف روايـات    معلوم باد كه نگارنده اين كتاب مبارك از ذكر اسامي روات و ايراد اخ
بر حذر بود و هر قصه را از اخبار ناتندرست پرداخته كرده آنچه مختـار و محفـوظ افتـاد    
برنگاشت تا كار بر اطناب نرود، اما در حديث معراج رسول خداي ايـن نتـوان كـرد، چـه     

شتن پسنده نباشد، الجرم در اين قصـه  حديثي را بي حجتي روشن گذاشتن و آن ديگر را بردا
در ايراد احاديث مختلفه مسامحت نرفت تا بر نگارنده عصياني حمل نشود و باشـد كـه از   

2اهل تحقيق بعضي را با بعضي توانند تطبيق كرد.
  

بنابراين در اين مورد از اصل گزينش كه به آن تصريح داشته عدول كرده است. بـه همـين   
شـده اسـت. در ايـن     وتفصيل بيشتري بيـان  به معراج پيامبر با طولخاطر حجم مطالب مربوط 

الً داد سـخن داده اسـت.        گزارش مورخ از آوردن هر رطب و يابسـي پرهيـز نداشـته و مفصـ
مضاف بر آن، در انتهاي مبحث معراج نبي مكرّم اسالم بنا بر رويكرد شيعي خود به شخصيت 

دهد. طرفه آنكه در پايان نيز گويد  و محوري مي در اين سفر روحاني پيامبر نقش ويژه (ع)علي
كه اين تمامي اخبار معراج نيست و باقي اخبار مربوط به اين موضوع در ذيل تـاريخ مربـوط   

3خواهد آمد. (ع)به زندگاني علي
  

نويسي نقل شد  اين موارد از باب نمونه براي داخل شدن مباحث اعتقادي و كالمي در تاريخ
  نويسي سپهر بيشتر روشن شود. تاريخي در تاريخزدگي  تا جريان كالم

  نويسي تداخلي و تاريخ تطبيقي تاريخ در تاريخ يا تاريخ

پردازد، ضمن اشاره به طالعِ ميالد پيـامبرِ اسـالم،    كه به موضوع ميالد پيامبر مي سپهر هنگامي
ه بـود  يك از سالطين ايران عيد مولود نبوي قرشي را آن پاس حشمت كه شايسـت  هيچ«گويد: 
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او ». گذشـت و عامـه مـردم بـدان آگـاه نبودنـد       داشتند و بسا بود كه آن روز مبارك مي نمي
ترين اعياد نهاد و جشـن عظـيم برپـا     افزايد كه محمدشاه قاجار عيد مولود پيامبر را بزرگ مي

طور عام و محمدشـاه غـازي    اي تشخّص دادن به سلسله قاجار به گونه اين گزارش به 1ساخت.
سان كه بايـد   هاي پيشين آن خاص است. گزارش در پي القاي اين نكته است كه سلسلهطور  به

انـد. ايـن    كه قاجاريان آن را باشكوه برگزار كرده اند، درحالي كرده به اين اتفاق مهم توجه نمي
عنوان حكومتي مشروع از  بخشي به حكومت قاجار به تواند مصداقي براي مشروعيت مورد مي

  ي اسالمي باشد.ها نظر حفظ سنت

» نويسـي تـداخلي   تاريخ«گونه روايت كردن از وقايع ناهمزمان را  توان اين عالوه بر آن مي

نـويس در زمـاني كـه بـه نگـارش مطالـب تـاريخي قـديم          گونه روايت، تاريخ خواند. در اين
وآمـد و از وقـايعي ناهمزمـان در كنـار هـم بحـث        پردازد، استطراداً به زماني ديگر رفت مي
دست، هنگامي است كه سپهر به اخبـار مربـوط بـه سـاخت      كند. يك نمونه ديگر ازاين مي

پردازد و چون از آيندة تاريخ آن واقعه نيز خبردار است به زمانه پيامبر اكتفـا   مسجد نبوي مي
كند و بدون اينكه وقايع بعدي را به بخش ديگري از اثر خويش احاله دهد در همين مقال  نمي

گرفته در مورد مسجد نبوي در زمان خلفـاي امـوي و عباسـي اشـاره      ت شكلبه برخي اقداما
نگاران نخستين باوجوداينكه از برخي از اقدامات صورت گرفتـه   كه سيره درصورتي 2كند. مي

اي بـه   الوصـف اشـاره   هاي خود را در دوران نخست عباسي نگاشتند؛ مع خبر داشتند زيرا سيره
  اند. به گزارش سيره و زمان پيامبر بسنده نموده اند و اين تغييرات ثانويه نكرده

توان در اين زمينه يادآور شد نگارش تاريخ تطبيقي توسط سپهر از  مورد ديگري را كه مي
وقايع مقارن حيات پيامبر اكرم است. عالوه بر زندگاني پيـامبر كـه موضـوع اصـلي نگـارش      

تي مختصر اشـاره شـده اسـت.    صور است، در مواردي به موضوعات مربوط به مناطق ديگر به
عنوان مثال گزارش وي از اتفاقات حادث در يمـن از آن جملـه اسـت. زمـاني كـه نوبـت        به

ذكرند، بنابراين  تر قابل رسد حوادث بيشتر و بازمان مشخص نويسي به وقايع شهر يثرب مي سيره
اهـاي مربـوط بـه    كند. پس از نقـل ماجر  هاي مجزّا عناوين مستقلي را بيان مي نگارنده با سال

عنوان مثال  كند. به مسلمانان در مدينه، به ماجراهاي همزمان با پيامبر و هجرت وي اشاره مي
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كَلده از اطباي عرب و ذكري از كارهاي وي در  بن اخباري از سالطين هندوستان، ظهور حارث
دربار انوشيروان، ملوك مازنـدران، جلـوس آذروالش در مملكـت طبرسـتان از موضـوعات      

اند. همچنين به وصف بالد و امصار طبرستان پرداخته اسـت   قارن با سال نخست هجري بودهم
كند. سپهر جلوس كلوتر دوم پادشاه  ها ياد مي و در ادامه از ملوك مازندران و برخي امور آن

داند و بـه برخـي اخبـار مربـوط بـه فرانسـه نيـز         مملكت فرانسه را نيز سال اول هجري مي
 1كول اركي خان در مملكت تركستان و تبت نيز در سال دوم هجري است. پردازد. جلوس مي

2ظهور اُنُر در مملكت ايطاليا و جلوس او به مسند پاپي نيز مطابق سال پنجم است.
  

خـان در مملكـت تركسـتان و جلـوس      سال هفتم هجري را مصـادف بـا جلـوس قرمـان    
اد [احتمـاالً شـهربراز] بـر    شيرويه در مملكت عجم برشمرده است. جلـوس شـهريز   اردشيربن

تخت ملك ايران، جلوس بافدي در مملكت چين، جلـوس كـاريبر دوم در فرانسـه، جلـوس     
ركوتر اول در فرانسه را مقارن با سال هشتم و جلوس بوران [پوران] دخت بر تخـت ملـك   

ســپهر بــه تبعيــت از ســنّت برخــي  3ايــران را مطــابق بــا ســال دهــم هجــري دانســته اســت.
ها به متوفيات آن سال اشـاره داشـته    نگارانه در پايان حوادث برخي سال هاي سال نگاري تاريخ

آورد. گويي تاريخ ايشان در  است و خبر يهوديان را نيز در پايان روايات مربوط به هرسال مي
  مدينه با تاريخ مسلمانان گره خورده است. 

تاريخ پيامبر چيسـت؟  مشخص نيست مالك وي براي اثبات همزماني حوادث ياد شده با 
اي ندارد. جاي تأمل دارد كـه   ها گرفته باشد اشاره زيرا در متن به منبعي كه اين اخبار را از آن

هاي تاريخي با سنوات هجرت است. آيا مقصود وي مهم  چرا نگارنده در پي برقراري مطابقت
اينكـه دليـل   عنوان مبدأ تاريخ مسلمين اسـت؟ نكتـه ديگـر     جلوه دادن سال نخست هجري به

جزيره عرب مقارن با سنوات هجري قمري چيسـت؟ آيـا    موضوعيت يافتن وقايع خارج از شبه
وجود  واسطه ورود به دوران جديد و آشنايي با تواريخ ممالك اروپايي و شرقي به اين توجه به

د انـد؟ شـاي   زمـان بـوده   آمده است؟ و اينكه اين رويدادها تا چه حد در عالم واقع نيز باهم هم
  ها را در پژوهشي مستقل جستجو كرد. بتوان پاسخ به اين پرسش
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  بخشي به پادشاهي قاجار كاربست سيره براي مشروعيت

قيمت و تصويرسازي از زيورآالت و تاج و قبـه زريـن و از    طال و نقره، حرير و اجناس گران
نه بـراي وصـفي از بهشـت و مافيهـا،      التواريخ ناسخاين جمله موارد اشاراتي است كه صاحب 

بلكه براي وصف دنياي پيامبر در هنگام ازدواج با خديجه بيان كرده است. نـوع نگـارش وي   
گونه مـوارد نزديكـي داشـته اسـت. شـايد ايـن نـوع         نگاري درباري است و با اين از نوع تاريخ

ر اين مورد خاص در بخشي به دربار پادشاهان كه باشكوه بوده و د نگارش را براي مشروعيت
هـاي   هاي متقدم بيشتر جنبـه  كاربرده است، زيرا در گزارش خصوص دربار شاهان قاجاري به

پيرايـه   شده و نمود بيشتري دارد. يعني پيامبر در فضـايي سـاده و بـي    ماورايي است كه گزارش
خديجـه  در گزارشـي كـه از ازدواج پيـامبر بـا      التـواريخ  ناسـخ كه در  كند، درحالي ازدواج مي

رود.  شده است دم به دم و آن به آن از مراسمي مجلّل با مخلّفاتي شايان توجه سـخن مـي   ثبت
دار حكومتي شيعي است و به حكومتي اسـالمي   جاي تعجب است كه در حكومتي كه داعيه

الي كتابي  زيستانه پيامبر جايي نيست و اين سيره در البه پيرايه و ساده قائل است، براي سيره بي
شـود. احتمـاالً گـزارش سـاده از زنـدگاني       جاي خوش كرده است كه براي دربار نگاشته مي

پيامبر كه بايد الگوي رفتار و عمل قرار گيرد با تزئين و ترصيع تا جايي پيش رفته كـه گـويي   
پيامبر به پادشاهي در ميان عرب شبيه شده است. جالب آنكه اشعار عربي كه در متن مـاجرا  

هيچ تناسبي با متن ندارد. در اشعار بيشتر بر جايگاه معنوي پيامبر تأكيـد شـده   جاي داده شده 
1هاي موردتوجه در متن مناسبتي ندارد. پردازي است و اين امر با زينت

   

ازجمله موارد ديگري كه پيامبر در شمايل يك پادشاه و سلطان با تخت و سـرير مجسـم   
است كه پس از خواندن آيات نخستين سـوره   (ص)شود در جريان گزارش بعثت پيامبر اكرم مي

پيغمبر اين جملـه را بخوانـد و جبرئيـل وحـي خـداي را بـدان حضـرت بگذاشـت و         «علق، 
بازگشت. و در نوبت دوم با هفتاد هزار تن فريشته فرود شد و ميكائيل نيز با هفتاد هـزار تـن   

ت سـرخ بـود و   ملك به زير آمد و كرسي عـزّت و كرامـت بياوردنـد و آن كرسـي از يـاقو     
پايه از مرواريد داشت، آنگاه تاج نبوت بـر سـرش نهادنـد و لـواي      پايه از زبرجد و يك يك

».حمد به دستش دادند و گفتند: بدين كرسي برآي و حمد خداي بگزار
2
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  گيري نتيجه

گيـرد، تحقيـق حاضـر بـه      بر اساس سرشت اين پژوهش كه در ساحت بررسي تاريخي جاي مـي 
هـاي   با رويكرد سيره التواريخ ناسخقام مقايسه و بررسي بخش سيره پيامبر در موضوع خويش در م

نگاري و در تعداد زيـادي از   نگاري پرداخته است. در رويكردهاي نخستين به سيره متقدم در سيره
هاي اهل سنّت بـوده اسـت.    محور و مبتني بر گزارش هاي متأخر وجه غالب، رويكرد تاريخ سيره

ميت يافتن مذهب تشيع اين گيري صفويه و با رس ويژه پس از دوران قدرت كه در ايران و به درحالي
طور خاص تحت  نويسي به صورت اعم و سيره نگاري به امكان فراهم شد تا در گفتمان شيعي، تاريخ

هاي متفاوتي شكل  نگاري تأثير نگاه و منظر شيعي قرار گيرد. همين تغيير نگرش باعث شد تا سيره
ـين تغييـري هـم در    گيرد. در دوره قاجار نيز به سبب تداوم همين بعد نظري و ايـدئ  ولوژيك چن

مشـاهده اسـت. از مشخصـات بـارز موجـود در ايـن        نويسـي قابـل   نگـاري و هـم در سـيره    تاريخ
ـيره   ها استفاده از مباحث كالمي، روايات و فقه شيعي به نويسي سيره ـين س عنگـاري اسـت.    عنوان م

سـاني دارد، ولـي در   هاي متقدم شباهت و هم بسياري از اخبار از باب اطالعات تاريخي با گزارش
ـيعه گـزارش    مواجهه با موضوعات مرتبط با شخصيت هـا بـه روايـات     هاي قدسي در مـذهب ش

  تاريخي محدود نشده و از كالم و احاديث شيعه نيز استفاده شده است. 

ها مترتّب بـوده اشـاره شـده اسـت.      در اين تحقيق به برخي مواردي كه اين رويكرد بر آن
هـاي اصـلي مكتـب تشـيع      ل مطالب و اطاله كالم در مورد شخصـيت توان از ويژگي تفصي مي
نويسي تداخلي و  نويسي ياد كرد. همچنين رويكرد تاريخ هاي اين سيره عنوان يكي از مشخصه به

بخشـي خـود    گيري حكومت قاجاريه از سيره پيامبر براي مشروعيت تاريخ تطبيقي و نيز بهره
ايات و مطالب مشروعيت بخش حكومـت قاجـار   توجه و قابل اشاره است. بررسي رو جالب

  نگاري و قدرت تحليل شود. تواند در تحقيقي مجزّا در قالب رابطه تاريخ خود مي

  منابع و مĤخذ
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هـاي محلـي متعـددي در سراسـر      پس از تضعيف حكومت مغوالن هند، حكومـت   چكيده:
قـاره هنـد    ها بود كـه در مركـز شـبه    قاره هند پديد آمدند. نواب بوپال نيز يكي از اين حكومت شبه

هاي بوپـال) در   حكومت نواب بوپال به دليل بيش از يك سده حكومت زنان (بيگمشكل گرفت. 
هـاي بوپـال در طـول حكومتشـان اصـالحات متعـددي در        فرد است. بـيگم  تاريخ اسالم منحصربه

هاي مختلف انجام دادند و بدين ترتيب، دوره طاليي حكومت نواب بوپال شكل گرفت. سه  زمينه
هـاي   بيگم، شـاهجهان بـيگم و سـلطان جهـان بـيگم، بـا نوشـتن كتـاب        ها يعني سكندر  تن از بيگم

هايشان، نقش مهمي در تدوين تاريخ نواب بوپال ايفـا كردنـد. در ايـن مقالـه بـه       تاريخي و سفرنامه
  ها در اين زمينه و معرفي آثار آنان پرداخته خواهد شد. بررسي نقش بيگم

  نگاري هاي بوپال، تاريخ پال، بيگمقاره هند، بوپال، نواب بو شبه  كليدي: هاي واژه
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Begums of Bhopal and Historiography 
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Abstract: After decline of the Mughal Empire, many local governments emerged 

across Indian Subcontinent. Nawabs of Bhopal was one of these local states in central 

Indian subcontinent. Nawabs of Bhopal’s reign for more than one century ruled by women 

(Begums of Bhopal), is unique in Islamic history. Begums of Bhopal during their 

government carried out numerous reforms in various fields, and thus the golden age of 

Nawabs of Bhopal government appeared. By writing historical books and their travel 

literature, three of begums, i.e. Sikandar Begum, Shahjahan Begum, Sultan Jahan Begum, 

played an important role in writing the history of Nawabs of Bhopal. In this paper, the role 

of Begums of Bhopal in this field is studied and their works are introduced. 

Keywords: The Indian subcontinents, Bhopal, Nawabs of Bhopal, Begums of Bhopal, 

Historiography 
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  مقدمه

به زبان فارسي در اوايل سـده   تاج الماثرصورت رسمي با كتاب  نگاري اسالمي در هند به تاريخ
ق.)، 790- 752هفتم هجري آغاز شد. در بين سالطين مسلمان هند، فيروزشـاه تغلـق (حـك:    

را در  فتوحـات فيروزشـاهي  نخستين سلطان مسلمان هند بود كه در سده هشتم هجري كتاب 
لقيان عنوان يكي از منابع اصلي تحقيق درباره حكومت تغ كتاب وي به 1شرح اقداماتش نوشت.
هاي اردو و انگليسـي نيـز ترجمـه شـده اسـت. پـس از        گيرد و به زبان مورد استفاده قرار مي

فيروزشاه تغلق، سالطين مسلمان ديگـري نيـز در هنـد بـه نوشـتن شـرح حـوادث زنـدگي و         
- 932اثـر بـابر (حـك:     بابرنامه توان به حكومت خود پرداختند كه از مشهورترين آنان مي

اثـر جهـانگير    تـوزك جهـانگيري  يـا   جهانگيرنامـه سلسـله بابريـان و   گـذار   ق.)، بنيان937
هايشـان از منـابع اصـلي تـاريخ دوره بابريـان       ق.) اشاره كرد كـه كتـاب  1037- 1014(حك:

2آيند. حساب مي به
  

انـد.   زنان نيز در تاريخ مسلمانان هند بر حوادث و رويدادهاي عصر خـود تـأثير گذاشـته   
ق.) از سـالطين مملـوك   637- 634د رضيه سلطان (حك: نخستين سلطان زن مسلمان در هن

ق.) نيز زنان 1247- 932پس از وي در دوره بابريان (حك:  3ق.) بود.689- 602دهلي (حك: 
بسياري در امور سياسي، فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بودند. در بين اين زنان، گلبـدن بـيگم   

اش اكبر (حـك:   رخواست برادرزادهق.)، خواهر همايون، نخستين كسي بود كه به د1011(د: 
را در شـرح حـوادث دوران    گلبـدن نامـه  يـا   همـايون نامـه  ق.) كتابي با عنـوان  1014- 963

4حكومت برادرش همايون نوشت.
  

هاي محلي بسياري در هنـد پديـد آمدنـد كـه      پس از تضعيف حكومت بابريان، حكومت
________________________________________________________________ 

جـاي آورد؛   فيروزشاه تغلق هدف خود از نوشتن اين كتاب را ذكر عطاياي رباني دانسته تا از اين طريق شكر خدا را به  1
 .2گره: مسلم يونيورستي، ص ، تصحيح شيخ عبدالرشيد، عليفتوحات فيروزشاهي)، 1954فيروزشاه تغلق (

نويسـي فارسـي در هنـد و     تـاريخ )، 1364ها نك: اصغر آفتاب ( اب و اهميت آنبراي اطالعات بيشتر درباره اين دو كت  2

 .247، 57، الهور: خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، صصپاكستان

رغم داشتن پسر، لياقت او براي حكومت را تأييد كـرد و او   الدين التتمش بود كه پدرش به رضيه سلطان دختر شمس  3
)، 1363را به جانشيني خود انتخاب نمود. در مورد رضيه سلطان و شرح حكومت او نـك: منهـاج سـراج جوزجـاني (    

  .462- 457ص، تهران: دنياي كتاب، ص1، تصحيح عبدالحي حبيبي، ج طبقات ناصري

، به كوشش ايـرج افشـار، تهـران:    گلبدن نامه(همايون نامه))، 1383براي آشنايي بيشتر با اين كتاب نك: گلبدن بانو (  4
 .19- 9انتشارات ثريا، مقدمه ايرج افشار، صص
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- 1119ب بوپـال (حـك:   ها حكومت نواب بوپال بود. حكومت نـوا  يكي از مشهورترين آن

توان به دو مرحله تقسيم كرد. مرحله نخست حكومت مردان و مرحله دوم  ق.) را مي 1369
هـاي   هاي بوپال) بود كه بيش از يك سده ادامه داشـت. دوره بـيگم   نيز حكومت زنان (بيگم

توان اوج حضور زنان در رأس امور سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي در تـاريخ هنـد      بوپال را مي
هـا، عصـر طاليـي     وره اسالمي و حتي در سراسر تاريخ جهان اسالم دانست. حكومت بـيگم د

1حكومت نواب بوپال بود.
  

سـاله   عنوان حاكمان زن نقش مهمي در تدوين تـاريخ دويسـت و پنجـاه    هاي بوپال به بيگم
وهش تـرين منـابع پـژ    عنوان مهـم  هاي بوپال، به شده توسط بيگم نواب پوپال داشتند. آثار نوشته

گيرند و بـا نگـاهي بـه فهرسـت      درباره تاريخ نواب بوپال مورد استفاده پژوهشگران قرار مي
شـده دربـاره حكومـت نـواب بوپـال چـون آثـار شـهريار          هاي انجام ترين پژوهش منابع مهم

هـاي   مانده از بـيگم  توان به اين نكته پي برد كه آثار برجاي مي 3و المبرت هارلي 2محمدخان
كه اگر اين آثـار مـورد اسـتفاده     طوري روند؛ به رين منابع اين تحقيقات به شمار ميت بوپال، مهم

گرفتند عمالً امكان پژوهش درباره اين سلسله نيز وجود نداشت. اهميت و ارزش اين  قرار نمي
اي است كه موجب شده تمامي ايـن   منابع براي تحقيق درباره اين بخش از تاريخ هند به اندازه

4يسي ترجمه و چاپ شوند.آثار به انگل
  

تنها به دليل حضور حاكمان زن مسـلمان در رأس امـور    اين دوره از تاريخ هند اسالمي، نه
ويـژه   رود بلكه به دليل روابط نواب و بـه  فرد در جهان اسالم به شمار مي اي منحصربه تجربه
ون توجـه بـه   ها، اصالحات متعدد سياسي، اجتماعي و فرهنگي چـ  هاي بوپال با انگليسي بيگم

تعليم و تربيت دختران و ساخت مدارس دخترانه، ساخت مراكز بهداشتي خاص زنان، تأليف 
اي كه از حكومت زنان در جهـان اسـالم ارائـه    طوركلي تجربه آثار متعدد ادبي، تاريخي و به

________________________________________________________________ 

حـاجي   بن ، به اهتمام محمد عبدالرحمنتاج االقبال تاريخ رياست بهوپال)، 1289براي توافقنامه نك: شاهجهان بيگم (  1
؛ همچنين براي اصالحات انجام شـده  39- 35محمد روشن خان، كانپور: مطبع نظامي، دفتر اول (متن فارسي)، صص

 در اين دوره نك: ادامه مقاله.
2  M. Khan Shaharyar (2000), The Begums of Bhopal a Dynasty of Women Rulers in Raj India, New 

York-London: I.B.Tauris. 
3  Lambert-Hurley Siobhan (2007), Muslim women, reform and princely patronage Nawab Sultan 

Jahan Begam of Bhopal, London and New York 
 ها به انگليسي به ادامه مقاله رجوع كنيد. براي اطالعات بيشتر درباره چاپ اين منابع و ترجمه و چاپ آن  4
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هاي متعـددي   جهت، امكان انجام پژوهش و ازاين 1كنند از اهميت بسياري برخوردار است مي
ه تاريخ نواب بوپال وجود دارد؛ اما در جامعة علمي ايران و به زبان فارسـي تقريبـاً هـيچ    دربار
اي به اين دوره از تاريخ هند اسالمي نشده است و مختصر تحقيقاتي نيز كه انجام شده به  توجه

رسد دليل اصلي عدم توجه به اين حوزه از تاريخ هنـد   به نظر مي 2دور از ايراد و اشتباه نيست.
ها و اشتباهات موجود در تحقيقات انجام شـده، در درجـه اول ناشـي از عـدم      سالمي و نقصا

آشنايي پژوهشگران ايراني با تاريخ اين دوره و به تبع آن منابع اين دوره باشد. به همين منظور، 
تـرين منـابع تـاريخ     هدف اصلي اين نوشتار تالش براي آشنايي كلي با اين سلسله و معرفي مهـم 

هاي بوپـال نيـز    و بيان اهميت هريك از اين آثار است كه همگي از تأليفات خود بيگم ها آن
هاي مختلف تاريخ سياسـي،   هاي بعدي درباره جنبه هستند تا مقدمات الزم براي انجام پژوهش

  هاي بوپال فراهم شود. اجتماعي و فرهنگي نواب بوپال و به تبع آن بيگم

  . ضرورت و پيشينه تحقيق1

هاي تاريخي، آشـنايي بـا منـابع دوره     ترديد از نخستين اقدامات الزم براي انجام پژوهشبدون 
هاست. هرچند، حكومت نواب بوپال از جهات گوناگون از  موردنظر و استفاده مناسب از آن

هاي متعدد درباره اين سلسله وجود دارد، اما  اهميت بسياري برخوردار است و امكان پژوهش
اند و از معـدود   توجه چنداني به اين دوره از تاريخ و تمدن اسالمي نداشته پژوهشگران ايراني

تحقيقاتي كه در مورد اين دوره از تاريخ اسالم انجام شده دو مقاله درباره سفر حج شـاهجهان  
ها نيز به دليل عـدم آشـنايي مؤلفـان     هاي بوپال است كه آن ها با بيگم بيگم و روابط انگليسي

  اند. ه تاريخي و منابع آن، داراي نقايص و اشتباهات اساسيمحترم با اين دور

است » ق.1280گزارش سفر حج بانوي هندي شاهجهان بيگم در سال «مقاله نخست با عنوان 
ـيگم پرداختـه،     ازاينكه به كه مؤلف محترم مقاله پس اختصار به معرفي نواب بوپال و شـاهجهان ب

در بيان سفر مكه معظمه «ثر شاهجهان بيگم را با عنوان ا تاج االقبالفصل هفتم از دفتر دوم كتاب 
ايـن  «كند كه  عنوان شرح سفر شاهجهان بيگم به مكه آورده است و اشاره مي ، به»زاد اهللا شرحها

________________________________________________________________ 

هـايي مسـتقل    عنـوان پـژوهش   هاي بوپـال خـود بـه    اجتماعي و فرهنگي انجام شده توسط بيگماقدامات و اصالحات   1
  هايي از اين اقدامات نك: توانند موردتوجه قرار بگيرند اما براي نمونه مي

  Lambert-Hurley, Ibid, pp.4-5, 97-99, 132-136. 
 براي اين مقاالت نك ادامه مقاله، ضرورت تحقيق.  2
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توسط شاهجهان بيگم به همراه مالزمـان خـاص    1280سفر در بيست و دوم جمادي االولي سال 
كند كه متن كامل  مقاله به اين موضوع نيز اشاره مي وي همچنين در ادامه». وي صورت گرفته و...

هرچنـد، مؤلـف    1صورت مجزا نوشته شده و متن انگليسي آن به چاپ رسيده اسـت.  سفرنامه به
مقاله مطالبي را كه در ادامه مقاله آورده شرح سفر شاهجهان بيگم به مكه دانسته، اما شـاهجهان  

ـتم از دفتـر    2ه مكه سفر نكرده استگونه كه خودش تصريح كرده هرگز ب بيگم همان و فصل هف
هرگـاه والـده ماجـده از انتظـام     «كند  گونه كه شاهجهان بيگم نيز تأكيد مي همان تاج االقبالدوم 

3رياست فراغت يافتند عزم سفر كعبه كردند و...
ـيگم (حـك:       »  در واقـع، شـرح سـفر سـكندر ب

و مادربزرگ شاهجهان بيگم بـه  ق.)، مادر 1253- 1235ق.) و قدسيه بيگم (حك: 1285- 1264
بـه   4زيارت مكـه مكه است. متن كامل اين سفرنامه كه توسط سكندر بيگم نوشته شده با عنوان 

مؤلف محترم مقاله فوق، به دليل عدم آشـنايي بـا موضـوع و     5انگليسي ترجمه و چاپ شده است.
  منابع اين دوره، دچار چنين اشتباه فاحشي شده است.

البيغمات او الملكات المسلمات «ق، مقاله ديگري به زبان عربي با عنوان عالوه بر مقاله فو
توسط تعدادي از پژوهشگران ايراني نوشته شـده اسـت. هرچنـد،    » لبهوبال و استعمار االنجليز

هـا بـا    هـاي بوپـال يعنـي روابـط آن     مؤلفان محترم مقاله به موضوع مهمي درباره تاريخ بيگم
كـه بخـش    - هـاي بوپـال    ا ظاهراً به دليل عدم آشنايي با آثار بـيگم اند، ام ها پرداخته انگليسي

يافته و متن بسياري از اسناد  ها اختصاص ها و انگليسي زيادي از حجم اين آثار به روابط بين آن
انـد و   اي نبرده ها بهره از آن - ها ردوبدل شده نيز در اين آثار آمده است  هايي كه بين آن و نامه
دسـت   وجود اشـتباهات و نـواقص مهمـي ازايـن     6تحقيق نيز دچار نقص است.جهت، اين  ازاين

هـاي بعـدي    ضرورت آشنايي با اين سلسله و منابع مربوط به آن را براي انجـام دادن پـژوهش  
________________________________________________________________ 

، 2، دپيـام بهارسـتان  ، »1280گزارش سفر حج بانوي هندي شـاهجهان بـيگم، در سـال   «)، 1388دي (آبا اكرم حسن  1
 .642- 641، صص3، ش1س

هرچند شاهجهان بيگم عالقه بسياري براي رفتن به حج داشته اما به دليل ترس از بيماري و سـفر دريـايي بـه حـج       2
  نرفت. نك:

  M. Khan Shaharyar (2000), The Begums of Bhopal a Dynasty of Women Rulers in Raj India, New 
York-London: I.B.Tauris, p.143. 

  .38شاهجهان بيگم، دفتر دوم (متن فارسي)، ص  3

4  A Pilgrimage to Mecca. 
  براي اطالعات بيشتر درباره سفرنامه و مؤلف آن نك: ادامه مقاله.  5

البيغمات او الملكات لبهوبـال و  «)، 1431/2010براي منابع مورد استفاده در اين مقاله نك: منظور االجداد و ديگران (  6
 .41- 33)، صص4(17، العددةالدولی ةالعلوم االنسانی ةمجل» استعمار االنجليز
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كند. در ادامه ابتدا به معرفي كلي اين سلسله و سپس معرفي منابع اين دوره از  بيشتر آشكار مي
  اين منابع پرداخته خواهد شد.تاريخ هند و اهميت هريك از 

  . نواب بوپال2

ق.)، دوره ضعف و سقوط حكومت بابريـان  1118- 1068با درگذشت اورنگ زيب (حك: 
حكومـت نـواب    1هاي محلي متعددي در سراسر هند شكل گرفـت.  نيز آغاز شد و حكومت

- 1119ها بود كه توسط دوست محمدخان (حـك:   ترين اين حكومت بوپال نيز ازجمله مهم

(منطقـه كوهسـتاني بـين افغانسـتان و      2ق.)، شكل گرفت. وي از پشتوهاي منطقه تيـراه 1141
پاكستان امروزي) بود كه در اوايل سده دوازدهم هجري به هند رفـت و بـه خـدمت ارتـش     
بابريان درآمد و صاحب جاگير (اقطاع) شد. وي نيز ماننـد ديگـر حاكمـان محلـي از ضـعف      

ه شـهري  حكومت بابريان استفاده كرد و بدين ترتيب، حكومت نواب بوپال در بوپال (امـروز 
پـس از دوسـت محمـدخان،     3مهم و مركز ايالت مدهياپرادش در مركز هند) شكل گرفـت. 

هاي اطـراف مشـغول    جانشينان وي براي حفظ قلمروشان، دائماً به نزاع و جنگ با حكومت
ق. نظر محمـدخان (حـك:   1234م./1818ها ادامه داشت تا اينكه در سال  اين جنگ 4بودند.
ها امضاء كرد كـه بـر اسـاس     اي را با انگليسي اب بوپال، عهدنامهق.)، ششمين نو1235- 1232

الحمايگي انگلستان را پذيرفت و بدين ترتيـب، از تهديـدهاي    آن، حكومت نواب بوپال تحت
5خارجي رهايي پيدا كرد و دوره طاليي حكومت نواب بوپال شكل گرفت.

  

پسـري نداشـت    پس از درگذشت نواب نظر محمدخان، بـا توجـه بـه اينكـه وي فرزنـد     
سالگي به نيابت از دخترش سـكندر   ق.) در هجده1253- 1235همسرش قدسيه بيگم (حك: 

هاي)  بيگم اداره امور حكومت بوپال را در دست گرفت و بدين ترتيب، حكومت زنان (بيگم
شد اما براي بوپال آغاز شد. پس از قدسيه بيگم، هرچند بايد قدرت به سكندربيگم واگذار مي

ق)، و پـس از درگذشـت وي   1260- 1253رش نواب جهانگيرمحمد خان(حـك: مدتي همس
________________________________________________________________ 

، در قلمرو خانان مغول)، 1386براي اطالعات بيشتر درباره حكومت بابريان پس از اورنگ زيب نك: آنه ماري شيمل (  1
 .68- 57ترجمة فرامرز نجد سميعي، تهران: اميركبير، صص

2  Tirǎh 
3  Imperial Gazetteer of India (1908), viii, Oxford: Clarendon press, p.128; Khan, pp.1-19. 
4  Imperial Gazetteer of India (1908), viii, pp.128-130; Claudia Preckel (2011), “BHOPAL” EI3, Vi, 

Leiden. Boston: Brill, p.124. 
5  Khan, Ibid, pp.68-69. 
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ق) به قدرت رسيدند. تا اينكه در سـال  1264- 1260دختر خردسال او شاه جهان بيگم(حك:
ق)، 1284- 1264به مـادرش سـكندربيگم (حـك:     شاه جهان بيگم رسماً حكومت را 1264

ق.) و سـلطان جهـان   1319- 1284شاهجهان بيگم (حك:  ،واگذار كرد. پس از سكندر بيگم
ق.) به قدرت رسيدند تا اينكه سلطان جهان بيگم سرانجام در سال 1345- 1319بيگم (حك: 

م.) را بـراي  1936- 1910(حـك:   1ق. به لندن رفـت تـا تأييـد جـرج پـنجم     1344م./1925
ق.) آخرين نواب بوپال بـه  1369- 1345واگذاري حكومت به پسرش حميداهللا خان (حك: 

ق. در لندن به نفع پسرش از حكومت كناره گرفت و 1345م./1926ي در سال دست آورد. و
حميداهللا خان آخرين نواب بوپال قدرت را در دست گرفت و بدين ترتيب، بيش از يك سده 

2هاي بوپال پايان يافت. حكومت بيگم
  

تـرين دوره حكومـت نـواب بوپـال و عصـر طاليـي        هاي بوپال درخشـان  حكومت بيگم
هاي بوپال در طـول حكومتشـان    شود. بيگم ويژه ازنظر فرهنگي محسوب مي هحكومت آنان ب

هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و  ها دست به اصالحات متعددي در حوزه با حمايت انگليسي
هاي مرتبط با تعليم و تربيت زنان و دختـران و نيـز    سياسي زدند. در اين دوره بوپال در زمينه

پيشـگام بـود و مـدارس و مراكـز آموزشـي متعـددي بـه         بهداشت و پزشكي در سراسر هند
3گرفت. هاي بوپال شكل هاي نوين توسط بيگم شيوه

  

 نگاري هاي بوپال و تاريخ . بيگم3

دومين حاكم زن بوپال، سكندر بيگم، دختر نواب نظر محمدخان و نواب قدسيه بيگم بود كه 
بوپال در دوره حكومت وي آغاز  هاي نگاري در بين بيگم ق. به دنيا آمد. سنت تاريخ1232در 

ها درصدد تأليف  ق. به تشويق انگليسي1268شد. سكندر بيگم نخستين بيگم بوپال بود كه در 
آوري اسناد و مدارك  كتابي درباره تاريخ نواب بوپال برآمد و حدود هفده سال را صرف جمع
كتـاب را كامـل كنـد    الزم براي تأليف كتابي درباره تاريخ بوپـال كـرد؛ امـا پـيش از اينكـه      

هرچند، اقدام سـكندر بـيگم در تـأليف تـاريخ      4درگذشت و بدين ترتيب كار او ناتمام ماند.
________________________________________________________________ 

1  George V. 
2  Preckel, Ibid, pp.126-127; Khan, pp119-187. 

خـان   تا]، به اهتمام محمـد قـادر علـي    هاي بوپال نك: حيات شاهجهاني [بي براي اطالعات بيشتر درباره اقدامات بيگم  3
  .Lambert-Hurley, pp.3-4, 37-41, 126 ؛ 51- 48، 152- 150صوفي، آگره، صص

  .3شاهجهان بيگم، دفتر اول (فارسي)، ديباچه، ص  4
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هـاي بعـدي بـه     توجه بـيگم  اي دربر نداشت، اما اين كار زمينه الزم را براي جلب بوپال نتيجه
  تدوين تاريخ بوپال فراهم كرد.

مانده اسـت   ز سكندربيگم دو كتاب برجايهرچند كتاب وي به دليل وفاتش ناتمام ماند، اما ا
ها براي آشنايي با تاريخ نواب پوبال و تاريخ مكه در سده سيزدهم هجـري بهـره    توان از آن كه مي

ق. به درخواست 1284ق. به حج رفت و پس از بازگشت به هند، در سال 1280برد. وي در سال 
خود را به زبان اردو نوشت و بـه او داد.  همسر مأمور سياسي بريتانيا در بوپال، شرح سفر  1ديورند

كـه همسـر او خـانم ويلبـي      2اي ديگر از سفرنامه را به مأمور سياسي بعدي بوپال داد سپس نسخه
ـيش از اتمـام     3آزبرن با اجازه سكندربيگم شروع به ترجمه اين سفرنامه به زبان انگليسي كـرد. پ

ق. كامـل شـد و در سـال    1286م./1869ترجمه، سكندربيگم درگذشت و ترجمه كتاب در سال 
با افزودن دو ضميمه درباره تـاريخ مختصـر بوپـال و نيـز      زيارت مكهق. با عنوان 1287م./1870

ـيد.   هايي از بيگم كه و عكسمعرفي اماكن مقدس م ـتن اردوي   4هاي بوپال در لندن به چـاپ رس م
سفرنامه به چاپ نرسيده و همين موضوع موجب اهميت يافتن اين ترجمه شـده اسـت. سـفرنامه    
مذكور اطالعات مفيدي درباره اوضاع سياسي، اجتماعي مكه در اواخر سده سيزدهم هجري ارائه 

نامه، سكندربيگم تصويري واضح از اوضاع مكه و مدينه ارائـه  چنانكه در بخشي از سفر 5كند. مي
اي كه براي رفتن به مدينه داشت، امـا بـه دليـل اينكـه      رغم عالقه كند كه به داده است و اشاره مي

ـته   بدوي ها راه مكه به مدينه را ناامن كرده بودند از رفتن به مدينه منصرف شده و به هند بازگش
ـتن   تواند مورد استفاده قرار بگيرد مي مهم اين سفرنامه كه ميهاي  ازجمله ويژگي 6است. توان به م
هاي متعددي كه بين سكندربيگم و مأموران بريتانياي هند و شريف و پاشـاي مكـه ردوبـدل     نامه

شده تا شرايط الزم براي سفر وي به مكه فراهم شود و نيز مسيري كـه وي طـي كـرده تـا از آن     
هاي جالب ايـن سـفرنامه درخواسـت سـكندر      از ديگر گزارش 7كرد.طريق به مكه برسد، اشاره 

________________________________________________________________ 

1  Durand. 
2  Nawab Sikandar Begum (1870), A Pilgrimage To Mecca, translated by: Mrs. Willoughby- Osborne, 

Followed by A Historical sketch of the reigning family of Bhopal BY Lieut-col. Mrs. Willoughby- 
Osborne, C.B. Political Agent in Bhopal, And an appendix translated by: The Rev. William 
Wilknson, London: Wm.H.Allen & Co, pp.3-4. 

3  Willonghby-Osbron. 
4  Nwab Sikandar Begum, translators Preface, pp. ix-xii. 

  Ibid, pp.36, 82-88 براي نمونه نك:   5

6  Ibid, pp.148-156. 
  .Ibid, pp.63-73, 117-158 ها نك:  هايي از اين نامه براي نمونه  7
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بيگم از يكي از علماي ترك حاضر در مكه براي ترجمه قرآن به زبان تركي است كـه مضـمون   
ـته را نيـز در      نامه هايي كه براي مشورت و كسب اجازه درباره اين موضوع به شـريف مكـه نوش

1سفرنامه آورده است.
  

است كه متن اصلي كتـاب بـه زبـان فارسـي      آيين سكندريتاب اثر ديگر سكندر بيگم ك
ازآن به دستور شاهجهان بيگم كتاب به زبان اردو ترجمـه و مـتن فارسـي و     نوشته شده و پس

نامه بـه   هاي آيين آن در يك مجلد به چاپ رسيده است. كتاب به شيوه كتاب يترجمه اردو
مردم، تعلـيم و تربيـت جانشـينان،     موضوعات مختلف مرتبط با نحوة حكومت چون رفتار با

جهت كـه ديـدگاه حاكمـان بوپـال دربـاره موضـوعات        و ازاين 2مسئله جانشيني و... پرداخته
  دهد داراي اهميت است. ذكرشده را نشان مي

ق. متولـد شـد. از وي آثـار متعـددي در     1254شاهجهان بيگم، سومين بيگم بوپال در سال 
توان  مانده است. ازجمله آثار او مي تعليم و تربيت برجاي هاي مختلف ادبي، تاريخ و نيز حوزه

و ديوان اشـعار فارسـي    تاج الكالم، ديوان اشعار اردوي او تهذيب النسوان و تربيت االنسانبه: 
3اشاره كرد. ديوان شيريناو 

  

تـاج االقبـال تـاريخ    هاي بوپال، كتـاب   مانده از دوره بيگم ترين آثار تاريخي برجاي از مهم
هاي بوپال  نگاري بيگم ، اثر شاهجهان بيگم است كه با نوشتن اين اثر سنت تاريخت بوپالرياس

ازاينكه كار مـادرش   كند كه پس رسميت پيدا كرد. شاهجهان بيگم در مقدمه كتاب اشاره مي
آوري و تدوين تاريخ بوپال به دليل وفاتش ناتمام ماند، او تصميم گرفـت   سكندر بيگم در جمع

تـاج  ق. شـروع بـه نوشـتن    1288اب بوپال را ثبت كند. به همين خاطر، در محـرم  تا تاريخ نو
ق. كار تأليف آن پايان يافت. هرچند شاهجهان بيگم بـه منـابع   1289كرد و در محرم االقبال 

اي نكرده اسـت، امـا بـا توجـه بـه اينكـه وي در        اش براي تأليف اين كتاب اشاره مورداستفاده
اين كتاب را باهدف تكميل كار ناتمام مادرش انجام داده اسـت   مقدمه كتاب تأكيد كرده كه

آوري كـرده بـود بـراي     رسد كه از منابع و اسنادي كه مادرش طي هفده سال جمـع  به نظر مي
تأليف اين اثر بهره برده است. متن اصلي كتاب به زبان فارسي در سه دفتـر (جلـد)، مجـزا در    

________________________________________________________________ 

1  Ibid, pp.98-99. 
  .5، بهوپال، مقدمه سلطان جهان بيگم، صآيين سكندريتا]،  سكندر بيگم [بي  2

  .41براي آشنايي بيشتر با آثار و تأليفات ديگرشاهجهان بيگم نك: سلطان جهان بيگم، حيات شاهجهاني، ص  3
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ق. مـتن  1289همين ترتيب نوشته شد و در سـال   هم به يك مجلد نوشته شد و متن اردوي آن
ــه ــاب ب ــع نظــامي كــانپور  فارســي و اردوي كت ــه اهتمــام محمــد  1صــورت مجــزا در مطل ب

2خان به چاپ رسيده است. حاجي محمد روشن بن عبدالرحمن
  

گيـري حكومـت آنـان توسـط دوسـت       تاريخ نـواب بوپـال را از آغـاز شـكل     تاج االقبال
تـرين منـابع    شود و به همين دليل اين كتاب از مهـم  ق. شامل مي1289محمدخان تا اوايل سال 

رود. دفتر اول كتاب، شرح حكومت نـواب بوپـال از    مربوط به تاريخ نواب بوپال به شمار مي
ي حكومـت نـواب بوپـال تـا حكومـت نـواب       گيـر  آمدن دوست محمدخان به هند و شكل

گيرد. دفتر اول كتاب به دليل اينكـه در   جهانگير محمدخان (پدر شاهجهان بيگم) را دربر مي
هاي بوپال تنها اثري است كه به دوره اول حكومت نواب بوپال  بين آثار برجاي مانده از بيگم

تـوان بـه شـرح     اين دفتر مي پرداخته، از اهميت بسياري برخوردار است. ازجمله مطالب مهم
هـا   گيري حكومت نواب بوپال توسط دوست محمدخان و توافق بين انگليسي چگونگي شكل

الحمايـه   و نواب نظر محمدخان اشاره كرد كه بر اسـاس آن، حكومـت نـواب بوپـال تحـت     
3انگلستان درآمد.

  

 دفتر دوم كتاب به حوادث مربـوط بـه دوران حكومـت پـدر و مـادر شـاهجهان بـيگم       
وزندگي خود او تا پيش از به قدرت رسيدن اختصاص دارد. هرچند دفتر دوم نسبت بـه دفتـر   
نخست و دفتر سوم از اهميت كمتري برخوردار است، اما در اين بخش از كتاب نيز اطالعات 

ها و چگونگي به قـدرت   بسياري درباره حكومت نواب بوپال پيش از به قدرت رسيدن بيگم
دفتر سوم كتاب نيز به دوران حكومت خود شاهجهان  4شده است. ) ارائهها رسيدن زنان (بيگم

يافته و اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين دوره را  ق. اختصاص 1289بيگم از ابتدا تا آغاز 
هـاي   كند. چنانكه، در اين دفتر شاهجهان بيگم به شرح اصالحات خـود در حـوزه   ترسيم مي
از ديگـر   5مراكز آموزشي و مدارس دخترانه پرداخته اسـت. ساخت  ةويژه درزمين مختلف به

مطالب مهم كتاب كه براي پژوهش درباره تاريخ بوپال از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت     
________________________________________________________________ 

1  Kanpur. 

  .4- 3شاهجهان بيگم، دفتر اول (فارسي)، ديباچه، صص  2

 .39- 35، 9- 4براي نمونه نك: شاهجهان بيگم، دفتر اول (متن فارسي)، صص  3

 براي اطالعات بيشتر درباره محتويات و اهميت اين بخش از كتاب نك: شاهجهان بيگم، دفتر دوم.  4

 .104- 61، 22- 11هايي از اين اصالحات نك: همو، دفتر سوم (متن فارسي)، صص براي نمونه  5
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هاي بوپال، براي نخستين بار در قلمرو نـواب بوپـال، بيـان     توان به سرشماري نفوس و خانه مي
مت بوپال و نيز اختصـاص فصـل هفـتم    اوضاع اقتصادي بوپال و شرح درآمدها و مخارج حكو

اين دفتر به تاريخ محلي بوپال اشاره كرد بيشتر اين اطالعات بر اساس اسناد حكومتي و دولتـي  
1آورده شده است.

  

دفتر سوم كتاب از جهت بررسي اوضاع سياسي حكومت بوپال در دوره شـاهجهان بـيگم   
هـايي كـه بـين شـاهجهان بـيگم و       نامهها و آوردن متن  روابط او با انگليسي ةويژه درزمين به

»تـاج هنـد  «هـايي چـون    ها ردوبدل شده و اعطاي نشان انگليسي
هـا بـه    از جانـب انگليسـي   2

عالوه بر متن فارسـي و اردوي كتـاب، بـا توجـه بـه       3شاهجهان بيگم نيز داراي ارزش است.
ـ    ز ترجمـه و  اهميت اين كتاب براي پژوهش درباره تاريخ نواب بوپال، كتاب بـه انگليسـي ني

ق. در كلكتـه بـه چـاپ    1293م./1876چاپ شده است. ترجمه انگليسي كتاب نيز در سـال  
هــاي  متــرجم كتــاب از مــأموران سياســي انگلســتان در بوپــال طــي ســال 4رســيده و بارســتو

ق. بود و در همان زمـان، كتـاب را از روي مـتن اردو بـه     1292م./1875ق. تا 1291م./1874
5انگليسي ترجمه كرد.

  

طان جهان بيگم، دختر شاهجهان بيگم و نواب باقي محمدخان بود. وي آخـرين بـيگم   سل
ق. درگذشت. از سـلطان جهـان بـيگم آثـار     1349ق. به دنيا آمد و در 1275بوپال بود كه در 

عنوان نويسنده و مورخ نـام بـرد. وي    توان به متعددي برجاي مانده و به همين سبب، از وي مي
رو،  دانست و ازايـن  ترين وظايف خود مي ه تاريخ نواب بوپال را از مهمهايي دربار نوشتن كتاب

هـاي مختلـف حكومـت نـواب بوپـال نوشـته و سـنت         هـاي متعـددي را دربـاره دوره    كتاب
هاي بوپال در زمان وي به اوج خود رسيد و پس از وي نيز رو بـه انحطـاط    نگاري بيگم تاريخ

اي جز مراجعه به آثار متعـدد سـلطان    اب بوپال چارهكه براي آشنايي با تاريخ نو طوري نهاد به
اي كه  جهان بيگم وجود ندارد. هرچند، سلطان جهان بيگم مورخ نبوده، اما با توجه به عالقه

به ثبت حوادث مربوط به حكومت نواب بوپال داشت و آن را جزو وظـايف اصـلي خـود و    
________________________________________________________________ 

  .104- 95ها نك: همان، صص اين اسناد و اطالعات آنهايي از  براي نمونه  1

2  The Crown of India. 
  .50- 39، 15- 11همان، صص  3

4  Barstow. 
5  Shahjahan Bgum (1876), Taj-ul Ikbal Tarikh Bhopal or The History of Bhopal, Translated by H. C. 

Barstow, Calcutta: Thackers, Spink And Co, translators preface, pp. iiv-iv. 
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صـورت مسـتند    طالب خود را بـه دانست سعي كرد تا م آموزي آيندگان مي ابزاري براي عبرت
بيان كند و به همين دليل، در موارد متعدد از اسناد رسمي، مشاهدات شخصي و روايـت افـراد   

برده و در تمامي آثـار برجـاي مانـده از     عنوان منابع اصلي خود براي نوشتن آثارش نام موثق به
هـا   نامه ا ذكر دقيق تاريخهاي رسمي بدون هيچ كم و كاستي ب وي تعداد بسياري از اسناد و نامه

1شده است. ها ضبط و اسناد و اطالعات ديگر مربوط به آن
  

دفتـر چهـارم   «عنوان  ازجمله آثار سلطان جهان بيگم است كه وي از آن به تزك سلطاني
صـفحه نوشـته شـده و در سـال      424نام برده است. اين كتاب بـه زبـان اردو در   » تاج االقبال

ترين  . سلطان جهان بيگم در تمهيد (مقدمه)، كتاب ازجمله مهمق. به چاپ رسيده است1328
و بـدين ترتيـب،    2وظايف خود را نوشتن تاريخ نواب بوپال دانسته تا آيندگان از آن بهره ببرند

وضوح بيان كرده و تاريخ را ابزاري براي  نگاري به ديدگاه خود را درباره اهميت تاريخ و تاريخ
است. عالوه بر مشـاهدات شخصـي وي، در ايـن كتـاب تعـداد       آموزي آيندگان دانسته عبرت

دهنده دقـت   كه نشان 3اند هاي رسمي بدون هيچ كم و كاستي آورده شده زيادي از اسناد و نامه
هاي مربوط به تـاريخ آن دوره اسـت. هرچنـد، وي ايـن      سلطان جهان بيگم براي بيان واقعيت

درش شاهجهان بـيگم پـيش از مـرگ درصـدد     دانسته كه ماتاج االقبال كتاب را دفتر چهارم 
نيست. سلطان جهان تاج االقبال نوشتن آن بوده، اما مطالب كتاب صرفاً ادامه مطالب دفتر سوم 

گيري حكومت نواب بوپـال تـا امضـاي     بيگم تاريخ بوپال را به دو مرحله يعني از آغاز شكل
تقسيم كرده است. وي مرحله  توافقنامه بين انگلستان و نظر محمدخان و مرحله پس از توافق

كه سكندر بيگم را آغازگر دوره پيشـرفت و   دوم را داراي اهميت تاريخي دانسته و ازآنجايي
را با شرح حكومـت او   تزك سلطانيترقي حكومت نواب بوپال در دوره دوم دانسته، كتاب 

4آغاز كرده است.
  

باقي محمـدخان و  حوادث مربوط به دوران حكومت سكندر بيگم، نواب  تزك سلطاني
________________________________________________________________ 
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حوادث مربوط به حكومت شاهجهان بيگم و همچنين زندگي خودش تا پيش از بـه قـدرت   
ترجمـه   تـزك سـلطاني  صورت مستقل و با عنـوان   رسيدن را دربر دارد. هرچند اين كتاب به

 204كـه شـامل نـوزده فصـل و      1شرح زندگي من گوهر اقبـال نشده، اما بخش نخست كتاب 
ق. 1329م./1911است كه در سال  تزك سلطانيجمه انگليسي كتاب صفحه است در واقع تر

ق. در لنـدن بـه   1330م./1912از مأموران بريتانيا در بوپال ترجمه شده و در سال  2توسط پين
3چاپ رسيده است.

  

، تاريخ تاج االقبالكه همراه با كتاب  تزك سلطانيسلطان جهان بيگم پس از نوشتن كتاب 
گرفت، براي تكميل تاريخ نـواب   نواب بوپال را تا پيش از به سلطنت رسيدن خودش دربر مي

هايي در شرح حوادث مربوط بـه حكومـت خـود پرداخـت. هرچنـد،       بوپال به نوشتن كتاب
به شرح حوادث هفت سال نخست حكومتش از سال  گوهر اقبالسلطان جهان بيگم در كتاب 

شمار و بـا ذكـر دقيـق تـاريخ حـوادث و رويـدادها و بيـان         صورت سال ق. به1325تا  1318
ق. 1289هاي  جزئيات پرداخته است، اما در تمهيد (مقدمه)، كتاب به حوادث مربوط به سال

فـات مـادرش شـاهجهان    ق. (و1318به آن ختم شـده) تـا    تاج االقبال(سالي كه مطالب كتاب 
4كرده است. صورت مختصر اشاره بيگم)، به

بـاب (فصـل)، بـه زبـان اردو      56در  گوهر اقبـال  
ق. به چاپ رسيده است. سلطان جهان بيگم در ايـن كتـاب عـالوه بـر     1331نوشته شده و در 

اينكه به شرح رويدادهاي مرتبط بازندگي خود چون تولد فرزندانش پرداخته بـه اصـالحاتي   
هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي طي اين هفت سال انجام داده نيز  در زمينهكه 

عنـوان يكـي از    هـاي رسـمي بـه    كرده است. معموالً در اين كتاب نيز وي از اسناد و نامه اشاره
ازجمله اصالحاتي كه سلطان جهان بيگم در ايـن دوره   5ترين منابع خود بهره برده است. اصلي

توان به توجه او به آموزش دختران بـه شـيوة    ده و شرح آن را در اين كتاب آورده ميانجام دا
مدرسه صـنعت و  «ها، ساخت  رغم وجود مخالفت مدرن و ساخت مدارس مخصوص آنان به

________________________________________________________________ 

1  An account of my life (Gohur-i-Ikbal). 
2  Payne. 
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براي دختران، ساخت مدارس نظامي و ايجاد مدرسه طب يونـاني بـراي احيـاي    » حرفت اناث
هـا اطالعـاتي نيـز دربـاره      هاي بيگم مانند ديگر كتاب كتاب 1طب يوناني در هند اشاره كرد.

هاي بوپال دارد كه غالباً منبع اصـلي اطالعـات مربـوط بـه ايـن       ها و بيگم روابط بين انگليسي
2بخش نيز اسناد رسمي است كه بين وي و مأموران بريتانياي هند ردوبدل شده اسـت. 

گـوهر   
ق. به انگليسـي ترجمـه   1329م./1911در سال  توسط پين مأمور سياسي بريتانيا در بوپال اقبال

در لنـدن بـه چـاپ     شرح زندگي مـن گـوهر اقبـال   ق. با عنوان 1330م./1912شده و در سال 
3رسيده است.

  

ديگر آثار سلطان جهان بيگم است كـه بـه زبـان اردو نوشـته شـده و       ازجمله اختر اقبال
چاپ رسيده است. كتـاب بـه    ق. به1332م./ 1915در سال » گوهر اقبالحصه دوم «عنوان  به

هاي هشتم تا دوازدهم حكومت سـلطان جهـان    ق.؛ يعني سال1331تا  1326هاي  حوادث سال
شمار پرداخته و حوادث مربوط به هر سال را ذيل همان سـال و در ادامـه    بيگم، به شيوه سال

يـن دوره  كتاب تصويري كلي از اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي ا 4گوهر اقبال آورده است.
هاي اصلي اين كتاب ارائه تصويري كامل  كند. ازجمله ويژگي را با ذكر دقيق جزئيات ارائه مي
توجه به تعلـيم و تربيـت دختـران و سـاخت      ةويژه درزمين از اقدامات سلطان جهان بيگم به

عالوه بر مطالـب فـوق از    5مدارس دخترانه و مدرسه مخصوص پرستاران زن در بوپال است.
ضوعات مهم كتاب، شرح سفر نخست سلطان جهان بيگم به انگلسـتان و حضـور در   ديگر مو

سلطان جهـان   7منظور تبريك به سلطنت رسيدن جرج پنجم است. به 6لندن و كاخ باكينگهام
________________________________________________________________ 

هاي مختلف چون توجه به آموزش زنان به شيوه نـوين   هايي از اصالحاتي كه سلطان جهان بيگم در زمينه براي نمونه  1
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دانسته و معتقد است كه از طريـق ايـن سـه     گوهر اقبالو  تاج االقبالرا ادامه  اختر اقبالبيگم 
ي، اجتمـاعي و اقتصـادي حكومـت نـواب بوپـال را از آغـاز       تـوان تحـوالت سياسـ    كتاب مي

تـرين منبـع مـورد اسـتفاده،      در اين كتاب نيز مهم 1گيري تا زمان نوشتن كتاب دنبال كرد. شكل
 اختر اقبـال كتاب  2شده است. ها در موارد متعدد ثبت هاي رسمي است كه متن آن اسناد و نامه

بـه انگليسـي    پين، مأمور سياسي بريتانيا در بوپـال توسط  3شرح زندگي من اختر اقبالبا عنوان 
  ودو فصل به چاپ رسيده است. ترجمه شده و در بيست

طور كـه از عنـوان كتـاب     از ديگر آثار سلطان جهان بيگم است. همان حيات شاهجهاني
آيد سلطان جهان بيگم در اين كتاب به شرح زنـدگي و حـوادث مربـوط بـه حكومـت       برمي

مادرش شاهجهان بيگم از آغاز تا زمان مرگ او در هفت باب پرداخته است. سـلطان جهـان   
را از وظايف خود دانسته و با صـراحت و   بيگم در ديباچه كتاب، نوشتن كتابي درباره مادرش

هـا   كند كه در اين كتاب به اختالفات بين خودش و مادرش نپرداخته تـا آن  صداقت تأكيد مي
كه به دوره حكومت شاهجهان  تاج االقبالبا توجه به اينكه دفتر سوم كتاب  4فراموش شوند.

حيـات  ا دربـر گرفتـه،   ق. (سـال تـأليف كتـاب) ر   1289بيگم اختصاص دارد تنهـا تـا اوايـل    
دانست. كتاب اطالعات مهمي دربـاره  تاج االقبال كننده دفتر سوم  توان تكميل را مي شاهجهاني

اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي حكومت شاهجهان بـيگم دارد. چنانكـه بـه موضـوعاتي     
مطبعـه  «و نيـز سـاخت   » بلقيسيه«و » جهانگيريه«، »سليمانيه«چون ساخت مدارس دخترانه 

هاي درسي سـاخته شـده    كه توسط شاهجهان بيگم براي چاپ متون ديني و كتاب» اهجهانيش
معرفي آثار منظوم و منثور شاهجهان بـيگم از ديگـر مطالـب كتـاب      5بود، اشاره كرده است.

هايي  ها و القاب و نشان . بررسي روابط بين شاهجهان بيگم با انگليسي6است حيات شاهجهاني
ها در اصالحاتي كه شاهجهان بيگم انجام داده  اند و نيز نقش انگليسي داده ها به او كه انگليسي

شده است. در ايـن   هاي سوم تا ششم كتاب به آن پرداخته ازجمله موضوعاتي است كه در باب
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ها و اسناد رسمي است كه در مواردي مـتن   ترين منابع مورد استفاده نامه كتاب نيز يكي از مهم
ق توسـط  1345م./1926در سـال   حيات شـاهجهاني كتاب  1شده است.ها در كتاب آورده  آن

2گوزال
  در بوپال به انگليسي ترجمه شد و در بمبئي به چاپ رسيد. 

كتاب ديگري است كه توسط سلطان جهان بيگم در شرح حوادث مربوط بـه   تذكره باقي
ردو بـه  ق. بـه زبـان ا  1333م./1915زندگي پدرش نواب باقي محمدخان نوشته شد و در سال 

اش براي نوشتن تاريخ بوپـال اشـاره    چاپ رسيد. سلطان جهان بيگم در ديباچه كتاب به عالقه
، اين كتاب را نوشته اسـت. وي  حيات شاهجهانيكرده و به همين خاطر، پس از نوشتن كتاب 

كند كه قصد داشته كتابي مفصل درباره زندگي و اقدامات پـدرش   در مقدمه كتابش تأكيد مي
اما به دليل از بين رفتن بسياري از اسناد و مدارك آن دوره و فقـدان اطالعـات الزم،   بنويسد، 

تأكيد وي بر اين موضوع و الزام به استفاده از منابع مستند  3موفق به انجام اين كار نشده است.
صورت مستند و دقيق به تاريخ نواب بوپال بپردازد. بـه   دهد كه وي تالش داشته تا به نشان مي

رغم ميل شخصي موفق نشد كتابي مفصل درباره زندگي و اقدامات پدرش تأليف  دليل، به همين
كند و بنابراين در كتابي مختصر كه شامل يك ديباچه و دو حصه (فصل) اسـت در نـود و دو   

كنـد   وي در مقدمه كتاب تأكيـد مـي   4صفحه به اين دوره از تاريخ نواب بوپال پرداخته است.
مانـده از دوره پـدرش،    را نيـز از منـابع گونـاگوني چـون اسـناد بـاقي      كه اين مطالب مختصر 

آوري كرده است. در حصه  هاي شاهدان جمع مشاهدات و اطالعات شخصي خودش و روايت
اول، مؤلف به موضوعاتي چون معرفـي خانـدان بـاقي محمـدخان، تولـد او و ازدواجـش بـا        

ي شخصـيتي او چـون شـجاعت و    هـا  شاهجهان بيگم پرداخته و در حصه دوم نيز به ويژگـي 
توسط رشيد ظفرخان بـه انگليسـي    تذكره باقيتوجه او به علم و دانش پرداخته است. كتاب 

  م. به چاپ رسيده است.1929ترجمه شده و در 

كتاب ديگر سلطان جهان بيگم، در شرح زندگي و حكومـت قدسـيه بـيگم     حيات قدسي
ان بيگم در ديباچه كتاب داليل متعـددي  نخستين حاكم زن بوپال نوشته شده است. سلطان جه
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تواند چراغ هدايتي براي آيندگان باشـد   چون دينداري قدسيه بيگم و اينكه شرح زندگي او مي
را از داليل خود براي نوشتن اين كتاب دانسته است. ظاهراً وي در نوشتن اين كتاب با مشـكل  

كند كه هرچند بنـابر تـوالي    يد ميرو بوده و به همين خاطر تأك كمبود منابع و اطالعات روبه
را، اما به دليل اينكـه   حيات شاهجهانينوشته و سپس كتاب  تاريخي بايد ابتدا اين كتاب را مي

اند و از طرفي كسب  بيشتر اسناد و منابع مكتوب مربوط به دوره قدسيه بيگم از بين رفته بوده
را نوشـته و سـپس بـا     جهانيحيـات شـاه  بر بـوده ابتـدا    صورت شفاهي نيز زمان اطالعات به

را بـه كمـك اسـناد     حيـات قدسـي  گير هم بوده  آوري مدارك موردنياز كه البته وقت جمع
 1مانده و اطالعات شفاهي و نيز اطالعات شخصي كه خودش داشته تـأليف كـرده اسـت.    باقي

بـه  تأكيد وي بر اين موضوع كه به دليل نداشتن منابع و اطالعات الزم، تـأليف ايـن كتـاب را    
دهـد كـه وي بـراي مسـتند و      آوري كند نشان مي تأخير انداخته تا مدارك موردنياز را جمع

كرده اهميت بسياري قائل بوده و در صورت نبود اطالعـات   صحيح بودن مطالبي كه تأليف مي
كرده است. همچنين، وي در ادامه منابعي را كه براي تأليف  الزم از تأليف كتاب خودداري مي

ها استفاده كرده منابع مكتوب چون اسناد و مدارك رسمي و نيز منابع شفاهي  ز آناين كتاب ا
كــرده دانســته اســت و بــدين ترتيــب، منشــأ اطالعــات  آوري مــي كــه از افــراد موثــق جمــع

  اش را مشخص كرده است. مورداستفاده

شده اسـت. حصـه اول از تولـد     ، عالوه بر ديباچه از دو حصه (فصل) تشكيلحيات قدسي
تـوان بـه    شود. از مطالب مهـم ايـن بخـش از كتـاب مـي      يه بيگم تا مرگ او را شامل ميقدس

ها بـه ايـن    عنوان نخستين حاكم زن بوپال و واكنش چگونگي به قدرت رسيدن قدسيه بيگم به
موضوع كه درنهايت منجر به عزل قدسيه بيگم از قدرت شد، اشاره كرد. در اين بخـش مـتن   

عنوان منابع اصـلي اظهـارات    هاي رسمي بدون هيچ كم و كاستي به امهتعداد زيادي از اسناد و ن
تـوان بـه    اند مـي  سلطان جهان بيگم آورده شده است. ازجمله اين اسناد كه در اين كتاب آمده

عنـوان نخسـتين    اي كه به زبان فارسي نوشته شده و بر اساس آن قدسيه بـيگم بـه   متن عهدنامه
ها پس از  اي كه بر اساس آن انگليسي شده و متن نامه بحاكم زن در بوپال به حكومت منصو

اند، اشاره كرد. همچنـين، مـتن    اختالفات داخلي بوپال، قدسيه بيگم را از حكومت عزل كرده
نامه قدسيه بيگم كه بر اساس آن قدرت را به نواب جهانگيرخان تفويض كـرده و مـتن نامـه    
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معاش قدسيه بيگم ازجمله اسـناد مهمـي   جهانگيرخان در واگذاري جاگير براي گذران امرار
حصه دوم كتاب به اصالحات و اقدامات قدسيه  1ها در اين كتاب آمده است. است كه متن آن

هاي شخصيتي قدسيه بيگم چون  رساني بوپال و سپس بيان ويژگي بيگم چون ساخت شبكه آب
از  2توسط ديويز قدسيحيات نوع لباس پوشيدن و رفتار او با علما و دانشمندان پرداخته است. 
م. در لنـدن بـه چـاپ    1918مأموران سياسي بريتانيا در بوپال به انگليسي ترجمـه شـده و در   

  رسيده است.

اي نيز درباره شرح سفر او به مكه و مدينـه   عالوه بر آثار فوق از شاهجهان بيگم سفرنامه
الرياحين من مسـير السـلطان الـي البلـد االمـين و       ����. سفرنامه با عنوان برجاي مانده است

ق. و در دو دفتر (جلد) در يك مجلد و بـه زبـان اردو بـه    1327در  النبي سيد المرسلين 	����
. وي در مقدمه كتاب آن را به دو بخـش كلـي تقسـيم كـرده اسـت. دفتـر       چاپ رسيده است

ها تا زمان  از آغاز ساخت آننخست به جغرافياي عربستان و سپس تاريخ كعبه و مسجد النبي 
و دفتر دوم نيز به شرح سفر سلطان جهـان بـيگم از هنـد بـه عربسـتان       ،مؤلف اختصاص دارد

يافته است. هرچند، دفتر نخست كتاب از جهت تاريخي اعتبار چنداني ندارد، اما در  اختصاص
بيشـتري نسـبت   وجود دارد كه از اهميت » تتمه دفتر اول«ادامه دفتر اول، بخشي تحت عنوان 

توان به معرفـي   به مطالب قبل از آن برخوردار است. ازجمله مطالب اين بخش از سفرنامه مي
 3هـا بـا روپيـه اشـاره كـرد.      هاي رايج در عربستان و بيان جنس، وزن و مقايسه آن انواع سكه

 ورسوم، چون آيين ورود به خانه كعبـه اشـاره كـرده    ها و آداب همچنين وي به برخي از آيين
هـا بـه    است. سلطان جهان بيگم جدولي را آورده كه مـاه، روز و سـاعت ورود مردهـا و زن   

آيين شستشوي  4كعبه در آن ثبت شده و اصل اين جدول بر روي ديوار كعبه نصب بوده است.
شده و نيز تعويض پرده كعبه  كعبه كه به گفته سلطان جهان بيگم هر سال سه مرتبه انجام مي

هايي است كـه بـه آن پرداختـه اسـت و اشـاره       شده از ديگر آيين نجام ميكه سالي يك بار ا
شده  كند كه خانه كعبه دو پرده داشته كه پرده بااليي بر اساس اين آيين، هرسال تعويض مي مي
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و پرده ديگري كه زير آن قرار داشته تنها پس از به سلطنت رسـيدن سـلطان جديـد تعـويض     
1شده است. مي

  

به شرح سفر سلطان جهان بيگم از بوپـال بـه مكـه و مدينـه پرداختـه      دفتر دوم سفرنامه 
جهت مهم باشد به دليل  است. اين بخش از سفرنامه بيش از اينكه به شرح سفر بپردازد و ازاين

هايي كه سلطان جهان بيگم پيش از سفر و در ضمن سفر براي فـراهم كـردن    آوردن متن نامه
و نيز شريف مكه و پاشاهاي مكـه و مدينـه فرسـتاده و     ها شرايط سفر نوشته و براي انگليسي

داستان سـفر بـه   با عنوان  سفرنامه سلطان جهان بيگم 2ها، اهميت دارد. ها به اين نامه پاسخ آن
  م. در كلكته به چاپ رسيده است.1909به انگليسي ترجمه شده و در سال  3حجاز

 گيري نتيجه

هاي محلي متعدد در هند و نيـز   گيري حكومت پس از تضعيف حكومت مغوالن هند و شكل
نگـاري   قدرت يافتن بريتانيا در آنجا، تغييرات اساسي در امور مختلف هند ازجملـه در تـاريخ  

ها در تدوين  هاي محلي و انگليسي ترين اين تغييرات، نقش يافتن حكومت پديد آمد كه از مهم
الحمـايگي   ها، نـواب بوپـال تحـت    اي با انگليسي ازاينكه بر اساس توافقنامه پستاريخ هند بود. 

ها به سكندر بـيگم،   ها با تشويق و پيشنهاد انگليسي نگاري بيگم ها را پذيرفتند، سنت تاريخ آن
سال از عمرش را  17براي تأليف كتابي جامع درباره نواب بوپال آغاز شد. سكندر بيگم حدود 

نابع الزم براي نوشتن اين كتاب كرد. اما پيش از اتمام كتـاب درگذشـت و   آوري م صرف جمع
صورت  توسط شاهجهان بيگم بهتاج االقبال هاي بوپال با نوشتن كتاب  نگاري بيگم سنت تاريخ

كند، امـا   اي نمي رسمي شكل گرفت. هرچند شاهجهان بيگم به منابع مورد استفاده خود اشاره
را تالشي براي تكميل اثـر ناتمـام مـادرش    تاج االقبال دمه كتاب، با توجه به اينكه وي در مق

آوري كرده بهره بـرده اسـت. بـا     سال جمع17رسد از منابعي كه مادرش طي  دانسته به نظر مي
ترين منبع درباره ايـن سلسـله تـا     توجه به نبود منبعي مستقل درباره نواب بوپال اين كتاب مهم

ن فارسي، اردو و ترجمه انگليسي كتاب نيز به چاپ رسيد. رفت و مت زمان تأليف به شمار مي
________________________________________________________________ 

 .135- 132همان، صص   1

 .199- 195، 182- 180، 40- 18ها نك: همان، دفتر دوم، صص هايي از اين نامه براي نمونه  2
3  The Story of Pilgrimage to Hijaz. 
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هاي بوپال در زمان سلطان جهان بيگم آخرين بيگم بوپال بـه   تأليف آثار تاريخي درباره بيگم
گـوهر   حيات قدسـي،  حيات شاهجهاني،، تزك سلطاني اوج خود رسيد و آثار متعددي چون

ان بيگم نوشـتن تـاريخ بوپـال را باهـدف     توسط وي نگاشته شد. سلطان جه اختر اقبالو  اقبال
دانست. وي در آثار خود تأكيد بسياري بر لـزوم   ترين وظيفه خود مي پندآموزي آيندگان، مهم

حيات و  تذكره باقيكه در مواردي چون تأليف كتاب  نحوي هايش داشت به مستند بودن نوشته
د، كار تأليف ايـن دو اثـر را تـا    ازآنجاكه منابع الزم براي نوشتن اين آثار در دسترس نبو قدسي
آوري منابع الزم به تأخير انداخت. وي در آثارش منابع مورد اسـتفاده را بـه سـه بخـش      جمع

هاي رسمي، مشاهدات شخصي و اطالعات مأخوذ از افراد موثق تقسيم  اصلي يعني اسناد و نامه
تـرين منـابع    بوپـال مهـم  هـاي   هاي انگليسي، آثار بـيگم  كند. امروزه در كنار اسناد و كتاب مي

روند و با توجه بـه   پژوهش درباره تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي نواب بوپال به شمار مي
تـرين منـابع    عنوان اصلي اند و به شده همين موضوع، تمامي اين آثار به انگليسي ترجمه و چاپ

 گيرند. تحقيق توسط پژوهشگران غربي مورد استفاده قرارمي
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  ها بررسي روند قضايي و دادرسي در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس

  نشين بخارا مطالعه موردي: خان

1عبداهللا متولي
  

  

  

  

ها و سازوكارهاي  گيري رويه هاي اصلي در شكل هدف عمده اين نوشتار فهم مؤلفه  چكيده:
هاسـت. منطقـه فـرارود در ايـن دوره بيشـتر تحـت        روسنظام قضايي منطقه فرارود پيش از تسـلط  

ق.) در 1339- 1199ها ( نشين بخارا، خوقند و خيوه قرار داشت. حكومت منغيت حاكميت سه خان
اي از اهميت بيشتري برخـوردار بـود. بـه همـين      بخارا نسبت به سايرين به لحاظ تأثيرگذاري منطقه

قرار دارد. بر اين اساس تالش شده اسـت تـا ضـمن     نشين در نقطه كانوني اين تحقيق دليل اين خان
هـاي   هاي قضايي منطقه فرارود به اين پرسش پاسخ داده شود كـه سـاختار و رويـه    ژگي بررسي وي

كرد؟ پاسخ آغازين  ها از چه الگوهايي تبعيت مي نشين بخارا در دوره حكومت منغيت قضايي خان
قضا، قـدرت فزاينـده خـان، الگوهـاي دينـي و      ما به اين پرسش اين است كه در سازوكار دستگاه 
دهد اقتدار شخص خـان   هاي پژوهش نشان مي برخي باورهاي سنتي حائز بيشترين تأثير بودند. يافته

در كنار دو عنصر سنت و مذهب بارزترين الگوهاي حاكم بر ساختار قضايي جامعه فرارود بودند. 
هـاي نسـبتاً متفـاوتي بـا      جانشـين از چـارچوب  هاي اجرايي قضايي در منـاطق يك  در عين اينكه نظام

  كردند. هاي كوچ رو تبعيت مي ساختارهاي قضايي گروه

 فرارود، بخارا، قضاوت، مجازات، دادرسي  كليدي: هاي واژه
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Investigation of the Judicial Process 

and Legal Procedures in the Transoxiana Area 

on the Verge of the Russian Invasion 

Case Study: Bukhara Tribal Ruling 

Abdulhah Motevali1 
 
 
 
 
 

 

Abstract: The main purpose of this paper is to understand the main components in the 

formation of procedures and mechanisms of the judicial system of the Transoxiana area 

before the domination of the Russians. The area was mostly under the rule of three tribal 

rulers in Bukhara, Khoqand and Khiva. The Menghit's Government (1199-1339 AH) in 

Bukhara was more important than others in terms of regional influence. For this reason, this 

tribal ruling is at the center of this study. Accordingly, it has been tried to investigate the 

legal characteristics of the Transoxiana area in order to answer the question that which 

patterns and procedures have been followed by the Bukhara tribal ruling during the 

Menghit's Government? The findings show that the ruler's authority along with the two 

elements of tradition and religion were the most prominent patterns of governing the 

judicial structure of the society in Transoxiana. At the same time, judicial systems in the 

urban regions followed relatively different structures than the judicial structures of the 

migratory groups. 

Keywords: Transoxiana, Bokhara, Judicial process, legal procedure, punishment 
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  مقدمه

زيادي را تجربه كرده است. بخشـي از  سرزمين فرارود در پيشينة تاريخي خود فرازوفرودهاي 
وآمـد   گرفته است. قرار گرفتن در مسير رفت اين تجارب تحت تأثير شرايط جغرافيايي شكل

هاي پرتحرك جمعيتي باعث شد تا در فرآيند زمان عبور مداوم انساني از مناطق شـمال   گروه
تـوان   اين اساس مـي  هاي متنوعي را به اين سرزمين تحميل كند. بر سوي غرب آسيب و شرق به

گفت در ادوار مختلفي از تاريخ، فرارود بيشتر يك گذرگاه انسـاني بـود؛ امـا نقـش سـازي و      
پذيري آن تنها به اين نكته معطوف نبود. جمعيت در حال گذر بعضاً متناسب با شـرايط،   نقش

ر عنوان زيستگاه خود انتخـاب كردنـد. از طـرف ديگـر گـذ      هايي از اين سرزمين را به قسمت
آميزي نداشت. درنتيجـه تبعـات آن در عمـق و     ها در بيشتر مواقع نيز شكل مسالمت كردن آن

شد. از نتايج بارز گـذر يـا حضـور عناصـر      گسترة بيشتري از جغرافياي اين منطقه احساس مي
ها در پيكرة اين قلمروي جغرافيايي بود. نتيجه اين رونـد   هاي فرهنگي آن انساني رسوب داشته

گيـري   هاي جغرافيايي و تاريخ اجتماعي منجر به شكل رايط خاص سياسي و ويژگيدر كنار ش
ساختار زيستي دوگانه يكجانشـين و كـوچ رو در ايـن منطقـه گرديـد؛ سـاختاري كـه نقـش         

  تأملي در تحوالت اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين داشت. قابل

هـاي ديـن    سـايه نگـرش  ازآنجاكه ديرزماني بود كه ساكنان اين سرزمين تجربه زيستن در 
هاي فكري و فرهنگي ساكنان آن تركيبي  اسالم را داشتند بايد به اين باور رسيد كه زيرساخت

توان گفـت موضـوع    زمينه مي تاريخي بود. با اين پيش - هاي ديني و رسوبات فرهنگي از آموزه
تأثيرگـذار  دوراز اين فرآيند تاريخي و فرهنگي نيست. بررسي الگوهـاي   نوشتار حاضر نيز به

در سازوكار قضايي جامعه فرارود دغدغه اصلي پژوهش پيش رو بوده و نقطه كانوني تحقيـق  
ق.) اسـت. بـه همـين    1339- 1199ها ( نشين بخارا در دوره حكومت منغيت معطوف به خان

هـاي قضـايي    طرح است كـه سـاختار و رويـه    دليل پرسش محوري نوشتار به اين صورت قابل
رسـد در   بـه نظـر مـي   كـرد؟   ها از چه الگوهايي تبعيـت مـي   دوره منغيتنشين بخارا در  خان

سازوكار دستگاه قضا قدرت فزاينده خان، الگوهاي ديني و برخي باورهاي سنتي حائز بيشترين 
  تأثير بودند.

 ها يادداشتتوان به مطالب صدرالدين عيني در دو كتاب  در خصوص پيشينه تحقيق تنها مي
شـكل   تـوان بـه   الي سطور اين دو كتـاب مـي   اشاره نمود. در البه بخاراتاريخ اميران منغيت و 
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هـاي   دوراز شاخصـه  آلود و بـه  هاي بعضاً تعصب هاي قضايي و رويه پراكنده بخشي از واقعيت
هاي دو كتاب يادشده در اين خصوص پراكنده و فاقـد   حال داده عدالت محور را دريافت. بااين

منـد در   نوشتار حاضر در نوع خود تحقيقي مستقل و نظام انسجام الزم هستند. به همين جهت
نشين بخارا را در معرض ديـد خواننـده    خصوص خان ها و ساختار قضايي منطقه به مورد رويه

  دهد. قرار مي

  مباني و الگوهاي حاكم بر نظام قضايي

  هاي ديني . آموزه1

گرايـي (تعصـب    اي از دين هاي اجتماعي ساكنان فرارود گونه بررسي ساختارهاي سياسي و اليه
نشــينان ايــن منطقــه، بخــارا در رويكردهــاي  در ميــان خــان 1دهــد. دينــي) را انعكــاس مــي

مدارانه نقش محوري داشت و عملكرد خان يا امير بخارا بايد نماد بارز يـك حـاكم    شريعت
ي حـال الگـوي   مĤبي نشاني از مشروعيت خان و درعين اين شريعت 2گرا باشد. ديندار و معنويت

براي مردم بخارا و ساكنان ساير مناطق پيراموني بود. تظاهرات ديني اميـران بخـارا در زمـان    
عدم تمايـل بـه پـذيرش     3داد. خوبي وجود چنين شرايطي را انعكاس مي ها به حاكميت منغيت

قدرت سياسي و گرايش به زهد ورزي، حضور در اماكن ديني و برقرار كردن مكاتـب سـنتي   
شايد بتوان اذعان نمود كه اين رفتارهـا   4هاي برخي اميران منغيت بخارا بود. تدريس از ويژگي

احتماالً روشي براي كسب مشروعيت سياسي بوده است. شهروندان و پيكـرة جامعـه نيـز بـه     
هـا و الگوهـاي    پذيري بـااليي از فرمـان   تبعيت از امير و ساير زعماي حكومتي و ديني تابعيت

5دانستند. مقيد به اجراي قوانين منطبق بر شريعت مي رايج ديني داشتند و خود را
  

انـداز يكسـاني    اين دلبستگي ديني و شوق مذهبي در تمامي پيكره جغرافيايي فرارود چشـم 
نداشت. ظاهراً بر اساس اشكال مختلف زيستي، عناصر ساكن در مناطق شهري و بعضاً روستايي 

________________________________________________________________ 
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نين موضـوعه دينـي پايبنـدي و تعصـب     هاي كوچ رو نسبت به اجراي قـوا  در مقايسه با گروه
تمامي «ها  بيشتري داشتند. بر همين مبنا اسكوبلف در خصوص ساكنان خوارزم معتقد است آن

كنند و قـانوني را كـه خـارج از     وفصل مي امورات خودشان را بر اساس شريعت محمديه حل
برد  نگشتي كه شريعت ميها رايج است كه ا پذيرند... و اين جمله در ميان آن دين باشد ابداً نمي

».درد ندارد
اين در حالي است كه قبايـل كـوچ رو بـا تسـامح بيشـتري بـه دسـتورات دينـي          1

آميـزي   دهد كه قرقيزها در اجرائيات دينـي نگـرش تسـاهل    پاشينو گزارش مي 2نگريستند. مي
4دهد. ها نسبت مي گزارش ديگري نيز همين خصلت را به تركمن 3داشتند.

  

جوامع شهري و چه در درون ساختارهاي ايلي ظواهر امـر حـاكي از ايـن    اما چه در متن 
كننده خط و مشي سياسي و اجتماعي، اصول شـريعت بـود. بـر     نكته بود كه عامل اصلي تعيين

كننده دستورات ديني حاصـل   همين مبنا در امور مربوط به قضا و دادرسي نقطه معيار و تعيين
حامالن و مجريان اصلي اين فرآيند قاضياني بودند كه عمر  5شد. از كتاب و سنت محسوب مي

هاي ديني و جسـتجو در كتـاب شـريف و دسـتورات نبـوي       خود را در جهت فراگيري آموزه
6صرف كرده بودند. روح حاكم بر تصميمات قضايي نيز دقيقاً بايد منبعث از قوانين ديني باشد.

  

  هاي اجتماعي . سنت2

فرارود مدت طوالني در معرض فرهنگ ديني اسالم قرارگرفتـه بودنـد،   رغم آنكه ساكنان  به
هاي اجتماعي غيرديني هنوز در فرآينـد تحـوالت سياسـي و     رسد باورها و سنت اما به نظر مي

هـاي تـاريخي و تحـوالت     هاي بازمانده از نگره اجتماعي جايگاه خاصي داشتند. آداب و سنت
هاي انساني به چشم  وان يك الگوي پايدار در بين گروهعن هاي جمعيتي نيز به قومي و جابجايي

  خورد. مي

خصوص مغوالن بر ساكنان فـرارود   مدت عناصر ترك و تركمن و به سيطره نسبتاً طوالني
________________________________________________________________ 
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شـده و در   بيشترين تأثير را در تداوم قوانيني داشت كه درگذر زمان به عرف و عادت تبـديل 
نشيني  ن جمله اشارات مكرر منابع به مراسم تختمواقعي جنبه تقدس به خود گرفته بود. از آ

شاهان بخارا بنـابر عـادت مغـول روي تشـكچه متبركـه      «توان شاهد مثال آورد:  اميران را مي
».كردند ها و مالها او را از زمين بلند مي نشسته و سيدها و خوجه

شود  بارتولد نيز يادآور مي 1
عالوه بر اين برخي از منـابع   2غولي بوده است.هاي م نشيني بازمانده از سنت گونه تخت كه اين

شوند كه خوانين منغيت هنوز در پي آن بودند كه مشروعيت حكومتي خـود را بـا    يادآور مي
شدت در معرض ترديد قرار داشت بـا   انتساب به مغوالن حاصل كنند، اما چون اين انتساب به

از نسـخ خطـي منطقـه تأكيـد     حتي يكـي   3ورزي ديني در پي پر كردن اين خأل بودند. تعصب
دهنـد و   كند كه برخي از بزرگان و اعيان هنوز نسب آبايي خويش را به چنگيز نسبت مي مي

پاشـينو كـه در آسـتانه     4آموزند كه چگونه اين نسبت را حفـظ نماينـد.   به فرزندان خود مي
ـ  ها در منطقه فرارود حضور داشت در نزديكي تاشكند از مردمي ياد مي تهاجم روس د كـه  كن

او در جـاي ديگـري    5دانسـتند.  هنوز با افتخار قوانين و ياساي چنگيزي را حاكم بر خـود مـي  
اسكوبلف  6كنند. وفصل مي ها مرافعات خود را بر اساس قانون چنگيز حل كند كه آن اشاره مي

شود كه تركمانـان بخشـي از    فرمانده مهاجم روس به منطقه نيز در خاطرات خود يادآور مي
7دهند. د را بر اساس عرف و عادت قومي انجام ميدعاوي خو

  

  . فرامين امير3

رغم روحيه ديني و اهميت عرف در موضوع قضـاوت و دادرسـي نبايـد از نقـش فـرامين و       به
دهد كـه برخـي از حاكمـان بخـارا      هاي تاريخي نشان مي حوزه اقتدار فرمانروا غافل بود. داده

ير نصراهللا كه بالفاصله پس از وصـول بـه قـدرت    سخت پايبند شريعت بودند. از آن جمله ام
________________________________________________________________ 
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اميـر   1كـرد.  سـرعت مجـازات مـي    دستوراتي در خصوص منهيات صادر نمود و متخلفان را به
بـرخالف ايـن تظـاهرات مـذهبي حقـايق       2مظفر نيز نقش مهرش را الحكم بالعدل قـرار داد. 

هـا تحـت    عضـاً فرمـان  شدت استبدادي بود و ب ها به موجود در جامعه نشان داد كه روحيه آن
هـاي اميـر در خصـوص     فرمـان  3تأثير مسلك شخصي و تمايالت خودخواهانه قرار داشـت. 

هاي بارز عدم توجـه بـه    شد از نمونه عام و كشتار مخالفان كه بدون بازخواست انجام مي قتل
وايل كنند كه امير نصراهللا در همان ا گونه كه منابع اشاره مي خواهانه بود. آن الگوهاي شريعت

صدور فرمـان قتـل بـدون     4حكومتش تعداد زيادي از نظاميان را بدون استنطاق به قتل رساند.
دهـد كـه يقينـاً يكـي از الگوهـاي رايـج در موضـوع         توجه به موازين شرع و عرف نشان مي

اي امير بود. اميـر مظفـر فرزنـد اميـر      قضاوت و يا مجازات افراد تصميات خودسرانه و لحظه
ن صرف آنكه بـه يكـي از كنيـزان او نگـاه كـرده بـدو       نصراهللا يكي از نزديكان درباري را به

توان يافت كه امير برخـي از   حتي مواردي مي 5هرگونه بررسي و تحقيق به دست جالد سپرد.
.رساند رغم خدمات ارزنده به قتل مي خدمتكاران ارشد خود را به

6

  

  مناصب قضايي

ساختار قضايي اميرنشينان منطقه فرارود به لحاظ تداخل برخي وظايف و سيطرة كاركردهاي 
هـاي   حال مراجعه به داده ياسي و اجتماعي وضوح چنداني ندارد. بااينامير بر تمامي شئونات س

تواند تا حدودي راهگشا بوده و برخـي از مناصـب قضـايي و حـدود      مانده تاريخي مي برجاي
  ها را مشخص نمايد. نسبي فعاليت آن

  . رئيس ساختار قضايي و حيطه فعاليت آن1

ول را براي خان يا امير لحـاظ كـرد. تعيـين    ساز عرصه قضايي بايد نقش ا بندي تصميم در طبقه
________________________________________________________________ 
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امور قضـايي نيـز    1شد. هاي كلي ساختار سياسي از اختيارات قطعي وي محسوب مي چارچوب
توانست خـارج از ايـن چـارچوب الگـوي      عنوان بخشي از زيرمجموعه امور حكومتي نمي به

قوانين قضائيه مملكت در دست «نويسد:  مي الملل بخارا تاريخ حزن .مستقلي از خود ارائه نمايد
».كرد موجب احكام قرآن و قوانين شريعت اسالمي رفتار مي خود امير بود كه به

بـه لحـاظ    2
تقسيمات اداري كل ساختار قضا داراي يك رئيس موسوم به قاضي كالن يا قاضي بزرگ بود. 

قضاوت را در جامعه فرارود  تقريباً اكثر منابعي كه به هر دليلي مباحثي در خصوص عدالت و
وامبري كـه خـود    3اند. اند به جايگاه و مقام رسمي به نام قاضي كالن اشاره داشته مطرح كرده

كند  اش اشاره مي نامه از نزديك زندگي در درون اين خانات را تجربه كرده است در سياحت
4كل محاكم خانات است. كه قاضي كالن باالترين قضات و رئيس

  

تـر از   مراتب قدرت بعضاً او را در موقعيتي پـايين  ايگاه وي از لحاظ سلسلهدر خصوص ج
ظاهراً بر اساس همين مقام و موقعيت بود كـه مكـان    5دادند. بيگي قرار مي وزير اعظم يا قوش

 6نشسـت.  بيگي در سـمت راسـت اميـر مـي     نشستن وي در دربار سمت چپ امير بود و قوش
توانسـتند سـوار بـر     غيراز امير اين دو نفر مي اي بود كه به گونه بيگي به موقعيت قاضي و قوش

حال در برخي مواقع اشاراتي نيز به  بااين 7اسب تا آستانه در ورودي امارت امير حركت كنند.
تـرين فـرد    تـرين و شـاخص   توانسـت پرقـدرت   خورد كه وي عمالً بعد از اميـر مـي   چشم مي

8يت از نظرات او بود.گير باشد و حتي وزير نيز مجبور به تبع تصميم
  

اما در مورد اينكه اميـر بـا اختيـارات تـام      9انتصاب قاضي كالن ظاهراً بر عهده امير بود.
توان نظر قطعـي ارائـه نمـود. شـايد بتـوان       توانست هركسي را به اين مقام نصب نمايد نمي مي

صـنف علمـا    اي كه اين انتخاب بايد از گونه هاي صنفي براي او لحاظ كرد به برخي محدوديت
________________________________________________________________ 
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هـاي خـود را    اما اين رويكرد فراگير نبود؛ زيرا در مواقعي كه امير تصميمات و برنامه 1باشد.
ديد براي جبران و تالفي بيشتر بـر انتخـاب شخصـي خـود تأكيـد       در معرض چالش جدي مي

خواهي علماي بخارا كه تا حـدودي قـدرت    كرد. كما اينكه امير مظفر براي مقابله با زياده مي
نـام   را به چالش كشيده بودند، ضمن عزل قاضي كالن بخـارا يكـي از علمـاي كـوالب بـه      وي

خـورد كـه قاضـي     مواردي نيز به چشم مـي  2صدرالدين ختالني را به اين سمت منصوب كرد.
هاي جدي براي قـدرت اميـر فـراهم     پيمان شده، محدوديت بيگي با يكديگر هم كالن و قوش

شد بايد در بين گروه علمـاي   دار مسئوليت قاضي كالن مي هدهمعموالً شخصي كه ع 3كردند. مي
هاي ديني  بود. وي همچنين بايد تسلط كاملي بر آموزه نام و حائز فضايل علمي مي ديني صاحب

هـم بنـا بـه قـوانين شـريعت       داشت. در اختيار داشتن مكان مهمي چون عرصه قضاوت آن مي
به تحقيق و جستجو در منـابع و آثـار دينـي     طلبيد كه فرد بخش عمده عمر خود را الجرم مي

به همين دليل بود كه قاضي خود صاحب مكتب و كالس درس بود. عينـي   4سپري كرده باشد.
كنـد ازآنجاكـه بـه     هاي خود البته با طعنه از اين مسئله يـاد كـرده و تأكيـد مـي     در يادداشت

انديشي كـرده و   ا عاقبته واسطة قاضي كالن ممكن نبود طلبه هرگونه منصب علمي رسيدن بي
داري چنين  در كنار دانش ديني كه شرط اصلي براي عهده 5شدند. در مكتب او بيشتر حاضر مي

6بود. مسئوليتي بود بايد به عدالت، تقوي و ساير صفات اخالقي نيز متصف مي
  

هاي قاضي كالن به لحاظ شكل ديني جامعه فرارود در مواقعي  حيطه وظايف و مسئوليت
االسـالم و تـداخل وظـايف     هاي موازي ازجمله حضور شـيخ  نمايد. برخي مسئوليت يدشوار م

كـرد.   ها را دچار ابهام مـي  بيگي، عمالً تفكيك مسئوليت ديني آن دو حتي در مواقعي با ديوان
اي وارد شد كـه بـين قاضـي     شود به جلسه شايد به دليل همين ابهام باشد كه پاشينو يادآور مي

امـا   7م بر سر حوزه نفـوذ و اختيـارات جـدال لفظـي شـدت گرفتـه بـود.       االسال كالن و شيخ
________________________________________________________________ 
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شـد.   طور مشخص براي قاضي كالن لحـاظ مـي   ها به درهرصورت برخي وظايف و مسئوليت
نشيني امير و اجراي مراسم تحليف تحت نظر وي  ها حضور در برنامه تخت ترين آن شايد مهم

جات و مكاتيب شرعيه و امور عروسي و  بالهامور ديگري مانند عقد و نكاح و نوشتن ق 1باشد.
2عزا نيز عمالً بر عهده قاضي كالن بود.

  

اي نيز در زمره اختيارات قاضي كـالن آمـده اسـت. ايـن در      هاي محلي و منطقه نصب قاضي
حالي است كه منابع به مواردي اشاره دارند كه هركدام از بلوكات فرارود يك بيك منصـوب  

هاي  ها نيز قاضي ها قاضي كالن منطقه خويش را انتخاب و آن اين بيكاز طرف امير داشتند كه 
وامبري نيز به وجود قاضي كالن در برخي از منـاطق پيرامـوني بخـارا     3كردند. خرد را تعيين مي

داد در حوزه عملكرد قاضـي كـالن    وفصل دعاوي بزرگي كه در بخارا رخ مي حل 4كند. اشاره مي
در كنار رفع دعاوي و رسيدگي به شكايات، نظارت بر اجـراي صـحيح اصـول و مناسـك      5بود.

هاي او را بر امور آموزشـي   عواملي تحت عنوان مفتي بخشي از نظارت 6ديني نيز بر عهده او بود.
قاضي كالن به مناسبت شأن مذهبي در تفسير اصول ديني محـل رجـوع    7كردند. و ديني دنبال مي
رغـم نظـر    ها بـه تاشـكند بـه    به دليل همين جايگاه بود كه در زمان حمله روسعموم بود. شايد 

كردند قاضي كالن توانست با اتحـاد مـردم تـا     عناصر حكومتي كه تسليم و مدارا را پيشنهاد مي
ها بر شهر تاشـكند نيـز    پس از تسلط روس 8ها را پشت ديوارهاي شهر متوقف كند. مدتي روس

 9ردند كه تمايل دارند امور ديني شهر در اختيار قاضـي كـالن باشـد.   ها اعالم ك ساكنان به روس
قاضي كالن همچنين نماينده شرع در اعالم آغاز و انجام ماه رمضان بود. چنانچه دو نفـر دينـدار   

كرد، قاضـي رسـماً    دادند و مفتي نيز اين دو نفر را تأييد مي در حضور او به رؤيت ماه شهادت مي
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1نمود. ان را اعالم ميآغاز و اتمام ماه رمض
  

ها معمـوالً در كنـار    قاضي كالن و ساير اركان دستگاه قضايي فاقد درآمد دولتي بودند. آن
ها از فعاليـت مسـتمر قضـايي حاصـل      قضاوت مشاغل ديگري نيز داشتند؛ اما عمده درآمد آن

كـه برگـه    شود شد. ميرزا محمود آشتياني كه مدت زيادي را در بخارا اسير بود يادآور مي مي
آزادي خود را به امضاي قاضي كالن رساند و دو سكه به قاضي بابت ايـن خـدمت پرداخـت    

عالوه بر اين مسائل و عوايد و مصارف اوقاف و اماكن مقدسـه نيـز در اختيـار قاضـي      2كرد.
ها درآمد ديگري تحت عنوان هديه و پيشكش نيز داشتند كه بخشي  قاضي 3كالن قرار داشت.

هـا بـود.    ها سهم خـود آن  دادند، اما بخش عمدة اين پيشكش خزانه امير تحويل مياز آن را به 
هـاي   شايد به دليل همين مبالغ گزاف بود كه بسياري براي رسيدن به مقام قاضي بـاهم رقابـت  

از طرف ديگر يكي از مسائل مهمي كه در خصوص مقام قاضـي و درآمـدهاي    4جدي داشتند.
رغم جايگاه رفيعـي كـه    ز آن بود. در اين ميان قاضي كالن بهاو وجود داشت عرصه فساد انگي

هـا نيـز مـتهم بـه دريافـت رشـوه يـا         در ميان عامه داشت در معرض اتهام بود و ساير قاضـي 
5شدند. سوءاستفاده از موقعيت خود مي

  

  . حوزه عملكرد دستگاه قضا2

سـمت و   در موضوع قضايي و محاكم رسيدگي به دعاوي پـس از منصـب قاضـي كـالن كـه     
تـرين مسـئوليت را در اختيـار داشـت.      شد، قاضي مهم جايگاه عالي در ساختار قدرت تلقي مي

آشـنا بـراي    هاي شهري و روستايي و كـوچ رو واژه قاضـي عبـارتي نـام     تقريباً در تمامي حوزه
هـا   نكته مهم انتصاب قاضـي  6شد. برطرف كردن مرافعات عمومي و دعاوي خصوصي تلقي مي

امـا   7ها را بر عهده داشت، مر حاكي از آن است كه قاضي كالن عزل و نصب آنبود. ظواهر ا
هاي جزء براي مناطق روستايي  دهد كه خود امير حتي در تعيين قاضي ها نشان مي برخي گزاره
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مانند قاضي كالن از  هاي خرد نيز به قاضي 1كرد. صورت مستقيم تعيين مي ها را به مداخله و آن
دار  و بعضـاً در كارهـاي خـرد محلـي نقـش بـارزي را عهـده        2شـدند  مـي  ميان علما برگزيده

هـا متفـاوت بـود.     بنا به شرايط زيسـتي سـاكنان فـرارود اهميـت و قـدرت قاضـي       3شدند. مي
ها افزون بود. اين در حالي اسـت كـه در    الظاهر در مناطق شهري و روستايي نفوذ كالم آن علي

شـد   رغم آنكه نماينـده شـريعت محسـوب مـي     به مناطق كوچ رو نظير قلمرو تركمانان قاضي
حتي اشاره شده كه قاضي در ميان تركمانان حسن  4آمد. حساب نمي احكامش چندان جدي به

5شهرتي نداشت.
  

هـا بودنـد.    كردنـد مفتـي   عنوان زيرمجموعه ساختار قضايي فعاليت مي گروه ديگري كه به
شـد. هرچنـد بـه نظـر      الن انجـام مـي  صورت مستقيم توسط قاضي ك ها احتماالً به انتصاب آن

ها تا حدودي با قاضي متمايز بود، اما اين تفاوت مانع از آن نبـود كـه    رسد دايره فعاليت آن مي
گونـه كـه دريكـي از منـابع يـادآور شـده اسـت:         به رفـع دعـاوي و مرافعـات نپردازنـد. آن    

هـا فيصـله    ط مفتـي القضات دو نفر مفتي در اداره خود دارد و لكن امري كـه بـه توسـ    قاضي«
».يابد قاضي حق رجوع و رسيدگي ندارد مي

احتماالً اين مفتي نقش جانشين يا كمك قاضي را  6
عنـوان   كند كـه بـه   بر عهده داشت زيرا پاشينو از وجود يك شغل در كنار قاضي كالن ياد مي

داد. زماني كه قاضي غيبت داشت يا شمار مراجعين زياد  نايب همان وظايف قاضي را انجام مي
7كرد. بود به رفع مرافعات كمك مي

  

خصوص در اماكن  ري نيز زير نظر قاضي كالن در بيشتر مناطق فرارود بهدستگاه فعال ديگ
شهري و روستايي وجود داشت. عنوان اين ساختار اداره رياست شريعت بود كه ظـاهراً مـدتي   

 8ها منسوخ شده بود، اما مجدداً توسط امير معصوم خان كار خود را آغاز كـرد.  قبل از منغيت
وظيفـه او در حكـم    9ي موسوم به رئيس شئون اسالمي بود.هدايت اين ساختار بر عهده شخص
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هرچنـد جامعـه فـرارود مقيـد بـه اجـراي        1شـد.  معروف و نهي از منكر تلقي مي اداره امربه
شريعت بود، اما رئيس و همراهان او ملزم بودند مردم را از هرگونـه تخلفـي در ايـن زمينـه     

كرده و معتقد است بعضاً از موقعيـت خـود    عنوان پليس مذهبي ياد ها به بازدارند. موزر از آن
كردند مبالغي پرداخت كنند و چنانچه اين پرداخـت انجـام    سوءاستفاده و مردم را مجبور مي

هـا تلقـي    ها بعضاً بازوهاي اجرايي قاضـي  آن 2رسند. شدند و حتي به قتل مي نشود مجازات مي
آورنـد و بـراي    ت قاضي به عمـل  هاي الزم را براي تكميل تحقيقا شدند، يعني بايد گزارش مي

اصـوالً هـر محلـه و     3شد. وصول به اين هدف كارشان به تجسس در امور مردم نيز منجر مي
كـرد   اي يك رئيس جداگانه داشت و اگر كسي بدون بهانه شرعي در نماز شركت نمي منطقه

4شد و ممكن بود كتك هم بخورد. رو مي با انتقاد او روبه
  

ة عوامل دستگاه قضا از عنوان قاضي عسكر نيز يادشده است. يكـي  در برخي منابع در زمر
شـود كـه او مقـامي     كرده، يـادآور مـي   عصر به جايگاه قاضي عسكر اشاره هاي هم از سفرنامه

وامبـري در كنـار    5بيگـي اسـت.   تر از قاضي كالن دارد و محل نشستن وي بعد از ديـوان  پايين
ند و معتقد است او در زمان جنگ همراه شـاه يـا   ك مقامات رسمي قضايي از اين سمت ياد مي

6دار است. كند و شغل دژبان كل را عهده شاهزاده حركت مي
  

سفيد يـا   در كنار مقامات رسمي زيرمجموعه دستگاه قضا بعضاً عناصري تحت عنوان ريش
كردند كه به خاطر اعتباري كه در محله يا روستا و ايل خـود داشـتند    سقال نيز فعاليت مي آق

هـاي   توانستند ديـدگاه  ورجوع طرفين دعوا بودند و به دليل همين اعتبار مراجعين نمي محل رفع
در  7گرفتنـد.  ها را ناديده بگيرند. در مواردي نيز طرف مشورت مقامات حكومتي قرار مي آن

توان به محتسب نيز اشاره كرد. او با زيردستان خود در  زمره عوامل اجرايي ساختار قضايي مي
چرخيد و كميت و كيفيت  وكار مي رها و مراكز خريد و ساير اماكن عمومي محل كسببازا

8كرد. شده را بررسي مي اجناس عرضه
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  فرآيند دادرسي و پيگيري امور قضايي

خصـوص امـاكن شـهري دو نـوع      رسد در ساختار قضايي مناطق مختلف فرارود بـه  به نظر مي
. اگرچه به دليل بافت ديني جامعـه آنچـه   پرداخت محكمه عرفي و شرعي به كار دادرسي مي

نمود همان محاكم شرعي بود و بعضاً امكان جـدي بـراي تمـايز بـين جـرائم       بيشتر مشهود مي
تفكيكـي از   هاي تاريخي نيـز الگـوي روشـن و قابـل     خورد. گزاره عرفي و شرعي به چشم نمي

ي از شـواهد و قـراين محـدود    حال با اتكا به برخ اند. بااين حوزه اختيارات اين دو ارائه نكرده
هاي عرفـي ارائـه    هاي شرعي برخي از دعاوي به محكمه توان دريافت كه در كنار محكمه مي
شد. اين محاكم در منـاطق شـهري در اختيـار عناصـر حكـومتي و در منـاطق روسـتايي و         مي

1اي قرار داشت. اي در حوزه وظايف معتمدين محلي و يا رؤساي عشيره عشيره
  

هـا   رسـيد و بعضـاً بـه آن    هايي كه به خـود خـان مـي    ن براي شكايات و عريضهشايد بتوا
اي از همان روند محاكم عرفي را قائل شد، زيرا بر اسـاس اشـاره منـابع     كرد گونه رسيدگي مي

كساني كه عرض دارند در مواقع معيني بدون مانع به حضور خان رسيده و شـكايات خـود را   
نمايد و اگر  كند و حكم مي مربوط است را خودش رسيدگي مينمايند. آنچه به خان  ارائه مي

خورد كه بـه ايـن    مواردي نيز به چشم مي 2دهد. به امور شرعيه تعلق دارد به قاضي ارجاع مي
كردند الجرم افراد ستمديده عـازم مركـز    دليل كه حكام و قضات نسبت به مردم اجحاف مي

واقع اين روند نيز سرانجام مطلـوبي بـراي   شدند كه در بيشتر م حكومت و نزد خان عارض مي
هـا محسـوب    ها كه منصوبان امير در ايالت بيك 3شد. ها نداشت و منجر به اعاده حق نمي آن
شدند همانند امير بايد به برخي از دعاوي عرفي رسيدگي و بـه برطـرف كـردن مرافعـات      مي

4كردند. دروني حوزه حكومتي خود كمك مي
  

رسـد   دادرسي و ارائه شكوائيه بر چه الگويي استوار بـود، بـه نظـر مـي    اما اينكه روند كلي 
شد. عيني از محـل   محاكم قضايي در محل استقرار قاضي به همراه دستياران و نايبان او تشكيل مي

صـورت شـفاهي و يـا     در همين محل شاكي يا بـه  5كند. عنوان مهمانخانه ياد مي تشكيل دادگاه به
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توانستند از وكيل نيز استفاده كنند و كار  كرد. ظاهراً طرفين دعوا مي ميكتبي دعوي خود را ارائه 
استفاده از اسناد  1رسيدگي به ادعاي طرفين بسته به نظر قاضي در مواردي طوالني و پرچالش بود.

هاي ايلـي قرقيـز اشـاره     و مدارك براي پيشبرد دعوي امري معمول بود. چنانكه پاشينو به گروه
اي خود را مبني بر مالكيت تعدادي قنات به همراه اسـناد و فـرامين قـديمي بـه     كند كه ادعاه مي

2دانستند. ها را از آن خود مي دادگاه ارائه كردند و بنا به آن اسناد مالكيت آن قنات
  

توانست حكم قطعي خـود را   كه قاضي از روي ادله و شواهد نمي در فرآيند دادرسي هنگامي
هـا و تفاسـير    فقدان قوانين مـدون بـراي كـار قاضـي     3رسيد. دن ميصادر نمايد، كار به قسم خور

حكم قضايي باعث شده بود تـا در مـواردي    هاي ديني و تبديل آن به ها از دستورالعمل مختلف آن
اي را  روند رسيدگي به دعاوي طوالني و مغشوش شود و اين فرآيند طـوالني و پردغدغـه زمينـه   

هـا   گو اينكه تفاوت 4ه دعاوي خود به محاكم قضايي بپرهيزند.فراهم كرده بود تا شاكيان از ارائ
و تعارضات جدي كه در منابع حقوقي وجود داشت باعث شد تـا شـاه مـراد از امـراي آغـازين      

5عنوان دستورالعمل قضايي تدوين كند. كار شود و متني حقوقي را به به منغيت خود دست
  

  انواع جرائم و اشكال مجازات

طـور مشـخص بـه     بندي بودند. برخي جرائم به تفكيك و طبقه حدودي قابل داده تا جرائم رخ
عنوان جرائم سياسي  ها به توان از آن گشت كه مي شخص امير و يا حيثيت كلي حكومت برمي

كـرد و گونـه سـوم جـرائم      توجهي از جرائم در حوزه ديني مفهوم پيدا مي يادكرد. بخش قابل
  جنبه عمومي و عرفي داشتند.

شـد. نافرمـاني از    صورت مستقيم متوجه امير يا عامالن حكومتي مـي  ئم سياسي بهاما جرا
دستورات خان يا امير، شورش و ياغيگري در زمرة جرائم سنگيني بود كه اميـر در مقابـل آن   

داد و در بيشتر مواقع مرتكبان بدون هرگونه بررسي و محاكمه به  گونه گذشتي نشان نمي هيچ
بت به مخالفان خود حتـي اگـر از خويشـاوندان نـزديكش نيـز بودنـد       او نس 6رسيدند. قتل مي
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داشت. كما اينكه امير نصراهللا سه تن از برادران خـود را بـه جـرم مخالفـت      گذشتي روا نمي
هاي شاخص نيز كه ممكن بود در آينده مخل  برخي چهره 1بدون هرگونه تأمل به قتل رساند.

بيگـي   شـدند. اميـر نصـراهللا قـوش     ازات معـاف نمـي  هاي امير باشند از مج ها و برنامه سياست
(سروزير) خود را كه نقش مهمي در به قدرت رسيدن وي داشت به جرم توطئه و جاسوسـي  

مراد نيز كه از اميـران آغـازين منغيـت بـود و      امير شاه 2ابتدا تبعيد كرد و سپس به قتل رساند.
يدن به قدرت قاضي كالن بخارا را داد بالفاصله پس از رس اي از خود بروز مي سلوك زاهدانه

3خواري از كار بركنار كرد و سپس دستور داد سرش را ببرند. به جرم رشوه
  

انـداز دينـي و بعضـاً     بخش عمده جرائم صبغه ديني داشتند. اين جرائم با توجـه بـه چشـم   
نشينان اين منطقه بسياري از جزئيات زندگي مـردم عـادي را دربـر     آميز حاكم بر خان تعصب

تـرين   يكـي از مهـم   4شـد.  نوعي مداخله در ساحت خصوصي زندگي تلقـي مـي   گرفت و به مي
انگـاري در   توجهي و يا سهل جرائم كه تقريباً بيشتر افراد جامعه را تحت تأثير خود داشت بي

شـدند. تقريبـاً در تمـامي     انجام فرائض ديني بود. متمردين از فرامين ديني تعزير و مجازات مـي 
خـواري   كسـاني را كـه مرتكـب روزه    5شـد.  ت شالق براي مرتكبين لحاظ مـي موارد مجازا

شدند براي عبرت سايرين در كنار حوض نزديك ارگ بخـارا و زيـر نظـر رئـيس شـالق       مي
6زدند. مي

  

توجهي به مقياس و ترازو نيز زير نظر محتسـب بـود و جـزو جرائمـي      فروشي و يا بي كم
شـدند. افـرادي    تكبان آن گرفتار تعزير و مجازات ميشد كه بنا به قوانين ديني مر محسوب مي

خريـد و   7كه مسئوليت اين كار را بر عهده داشتند در خيوه به چارسو آقاسي شهرت داشـتند. 
شـد.   فروش و مصرف مشروبات الكلي نيـز در زمـرة جـرائم سـخت مـذهبي محسـوب مـي       

دند و چنانچه به فرد غيرمسلمانان تنها در ميان خودشان مجاز به مصرف و خريد و فروش بو
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1شدند. فروختند هزار روبل جريمه مي مسلماني مشروب مي
  

آمـد   توهين به مقدسات و يا حتي اهانت به عناصر ديني نيز در زمره جرائمي به حسـاب مـي  
از نكات جالب توجـه در خصـوص جـرائم     2كه پيامدهاي سختي را براي خاطي به دنبال داشت.

ـتفاده    بود. بر اساس آموزه ديني مصرف مواد مخدر و تنباكو هاي ديني منطقه، خلفا از اين مـواد اس
شـدند. ايـن در    شدت مجـازات مـي   ها حرام بود و مرتكبين به كردند. بر اين اساس مصرف آن نمي

حالي است كه در برخي مناطق ازجمله قلمرو خيـوه اكثـر مقامـات رده بـاالي حكـومتي قليـان       
3مسئول اجراي احكام بود از اين موضوع مطلع نشود. كشيدند ولي مراقب بودند رئيس كه مي

  

در كنار جرائم سياسي و ديني برخي جـرائم عمـومي و عرفـي نيـز در جامعـه بـه چشـم        
خورد. قتل نفس و دزدي از مابقي جرائم عرفي مشهودتر بود. موضوع قتل در مناطق شـهري   مي

ررسي تا حدودي متفـاوت بـود و   اي الگوي ب شد؛ اما در مناطق عشيره بيشتر به امير ارجاع مي
ممكن بود قصاص را به خانواده مقتول واگذار كنند و حتي با پرداخـت ديـه موضـوع فيصـله     

تابيد و مجازات سـختي بـراي    دزدي نيز در زمره جرائمي بود كه حاكميت آن را برنمي 4يابد.
5را صادر كند.گرفتند و حتي ممكن بود امير بالفاصله فرمان قتل مجرم  مرتكبين در نظر مي

  

شـد.   رو بود مجازات مختلفـي اعمـال مـي    به تناسب جرائم متعددي كه جامعه با آن روبه
باالترين مجازات مرگ و اعدام بود. اين مجازات بـراي محكـومين و خيانتكـاران سياسـي و     

شد. بعضاً اشاره شده كه برخي سـارقان نيـز    هاي مذهبي مانند زنا لحاظ مي همچنين براي جرم
هاي اجراي اعدام در منابع به چند شـكل ذكرشـده    شدند. شيوه تور مستقيم امير اعدام ميبه دس

ترين روش پرتاب مجرمان از بلندترين مناره شهر بود. تقريباً اكثر منابع به بلندترين  است. شايع
 6انداختنـد.  كنند كه محكومان را از فـراز آن بـه زيـر مـي     مناره مسجد جامع بخارا اشاره مي

هاي مرسوم بـود. محكومـان را بـه ميـدان مقابـل ارگ منتقـل        زدن نيز در زمرة شيوهگردن 
گر مراسم بود محكوم را گـردن   كه امير از پنجرة مشرف به ميدان نظاره كردند و درحالي مي
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شد و معمـوالً قبـل از اعـدام     بيگي و داروغه انجام مي اجراي حكم تحت نظر قوش 1زدند. مي
2گرديد. صوص قرائت ميفرمان حكومتي در اين خ

  

رسد سنگسار كردن به خاطر جرائم ديني همچنان در جامعـه برقـرار بـود. دو     به نظر مي
گروه از مجرمان در معرض اين مجازات قرار داشتند. گروه اول كساني كه موضـوع زنـا بـر    

و بـراي سـارقان بنـا بـه نـوع       3كنندگان مذهبي بودند. ها مسلم شده بود و دسته دوم اهانت آن
گرفتند. نوبت اول بريدن دست بـود و در مراحـل    تعداد سرقت مجازات خاصي را در نظر مي

شالق زدن در مورد بيشـتر جـرائم دينـي و غيـر آن اعمـال       4شد. بعدي به قطع پا نيز منجر مي
كشـيدند و در   عمل مصلوب كردن نيز رايج بود. دزدان را به اين طريق به صـليب مـي   5شد. مي

6آويختند تا عبرت ديگران شوند. هاي شهر مي ازهمعابر و يا درو
  

احتماالً شكنجه و آزار و اذيت محكومان نيز به اشـكال مختلـف رايـج بـود. داغ كـردن،      
هاي مرسوم  بريدن گوش و بيني، سوزاندن با آب جوش، كور كردن و پوست كندن از شكنجه

ا امـاكن مطلـوبي نبودنـد.    هـ  هاي تاريخي آمده است. زنـدان  وجود زندان نيز در گزارش 7بود.
زندان بخارا در مسير ورود به ارگ قرار داشت. محل استقرار زندانيان متناسب با جرم تعيين 

هـا را در زنـداني    شد. در مواردي كه مقرر بود زندانيان عذاب بيشتري را تحمـل كننـد آن   مي
حيـواني و انـواع   داشتند و يا جايگاهي شبيه گودال مملو از فضـوالت   تاريك و نمدار نگه مي

اشاره شده كه دو تن از زندانيان انگليسي كه متهم  8گرفتند. جانوران موذي برايشان در نظر مي
برخي از قـاتلين و سـارقان را    9شدند. ها نگهداري مي به جاسوسي بودند در داخل همين زندان

10بستند تا شرايط دشوارتري را تجربه نمايند. در داخل زندان با غل و زنجير مي
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  گيري نتيجه

هايي كه در متن مقاله صورت گرفت بايد گفت شـرايط سياسـي و فرهنگـي     بر اساس بررسي
هــاي جغرافيــايي و  جامعــه فــرارود تحــت تــأثير فرآينــد كلــي تحــوالت سياســي، ويژگــي 

گونه كه بررسي شد بنـا بـه همـين رونـد      هاي اجتماعي و تاريخي قرار داشت. همان دگرگوني
دستگاه قضايي و اصول عدالتي جامعه نيز تحت تأثير ايـن شـرايط قالـب و    توان مدعي شد  مي

شكل خود را بازيافت. در بررسي روند قضايي مشخص شد رويكردهاي قضايي و دادرسـي در  
هـاي دينـي و    ساختار و پيكرة متكثر جمعيتي فرارود عمدتاً بر سه الگوي فرامين امير، آمـوزه 

توجهي با ساختارهاي سلطنتي  ين و عملكرد خان تشابه قابلهاي اجتماعي استوار بود. فرام سنت
و استبدادي داشت. در اين ساختار فرمـان و گفتـار حـاكم، سـلطان و يـا خـان محـور اصـلي         

نشين بخارا  گيري و اجراي قوانين خود فرمايشي بود. بررسي شكلي هرم قدرت در خان تصميم
كردند، اما تصميماتشـان بـر هـر     ي قلمداد ميها خود را تابع قوانين دين نشان داد كه هرچند آن

دستور ديني و قضايي اولويت داشت. اين ويژگـي زمـاني كـه خـان از اقتـدار شخصـي بـااليي        
گونـه كـه در مـتن مقالـه مشـخص شـد روزگـار         خورد. آن برخوردار بود بيشتر به چشم مي

نغيـت بـر گسـتره    حكومت امير نصراهللا واجد چنين شرايطي بود و او بيش از ساير اميـران م 
اختيارات خود افزود و جريانات سياسي و ديني بخارا متأثر از تصميمات شخصي وي بود؛ امـا  

هاي ديني و نوع ادراك حاكميت و جامعه از اصـول و   الگوي شريعت نيز برخاسته از آموزه
مي شده در متن نشان داد كه حـداقل در ظـواهر امـر تمـا     مباني ديني بود. شواهد و قراين ارائه

اركان قضا در تصميمات خود نقطه كانوني را نه تمايالت شخصـي بلكـه فـرامين موجـود در     
حال واقعيات موجود در جامعه نشان داد كه تمايالت شخصـي   دانستند. بااين كتاب و سنت مي

و منافع اقتصادي در اين زمينه نقش بسزايي در تصميمات و عملكرد كاركنـان دسـتگاه قضـايي    
گونه كه آمد در كنار  د متعدد فساد و رشوه موضوع دور از ذهني نبود. همانداشت و در موار

هاي فرهنگـي   گفته بخش ديگري از تصميمات و فرآيندهاي قضايي در اثر بنيان دو الگوي پيش
گرفته بود كه درگذر تاريخ خود را در بستر جامعة فرارود جاگير كرده بودند. البتـه در   شكل

ه در جوامعي خارج از قلمرو فرارود ريشه داشـتند، امـا باگذشـت    ها اگرچ مواردي اين سنت
  عنوان عرف در جامعه جريان يافته بودند. اي ديني بر آن پوشانده شده بود و به زمان اليه

بـر همـين    بنا بر الگوهاي نظري، سازمان قضايي و تشكيالت زيرمجموعة آن نيز بـا تكيـه  
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زيرمجموعة او با تأكيد بـر متـون دينـي كـار     گرفته بود. قاضي بزرگ و عناصر  شرايط شكل
آميـز و   هـاي تعصـب   بردنـد. در مـوارد متعـددي نيـز برداشـت      قضاوت و دادرسي را پيش مي

  شد. هاي ديني باعث اقدامات و اجراي تنبيهات غيرمعمولي مي ظاهربينانه از آموزه
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1397بهار   /36شمارة   / مسال ده

  

  گرايان با تجدد در نيمه نخست قرن بيستم رويارويي سنّت

  م.)1954- 1869(صبري توقاتي  عثماني، مصطفي خالفت االسالمِ مطالعه موردي شيخ

سيدجالل محمودي
1

  

دكتر حسن حضرتي
2

  

  

  

هـاي بسـيار در پـي داشـته اسـت.       پيدايش انديشـه تجـدد در جهـان اسـالم، چـالش       چكيده:
پايان درگرفته  اند و جدالي سخت و البته تاكنون بي قد به مصاف آن شتافته ، تمامگرا مسلمانان سنّت

صـبري   موازات تجدد نو پيدا، منجر به دوگانگي شـده اسـت. مصـطفي    حيات سنّت بهاست. تداوم 
ورزي  مثابـه انديشـه   هـاي وانفسـاي عثمـاني، بـه     االسـالم  توقاتي يكي از آخـرين و مـؤثرترين شـيخ   

هاي فرهنگي اسالم مقابل فرهنگ غربي و نيز تأكيـد   كند با برجسته كردن جنبه گرا تالش مي سنّت
تبـع آن تقويـت حضـور فعاالنـه      ه از شريعت و جرَيانِ آن در حيات اجتمـاعي و بـه  بر قوانين برآمد

عالمان دين، الگويي براي رويارويي با مدرنيته و نتايج حاصل از آن به دست دهد. حاصـل تـالش   
صبري و همفكرانش، برجسته شدنِ نقش سياسـي اسـالم در نيمـه دوم قـرن بيسـتم اسـت.        مصطفي

بـر زنـدگي سياسـي،     صبري توقاتي را با تكيه  د برنامه اصالحي مصطفيپژوهش حاضر در نظر دار
  ترين آثارش تحليل نمايد. مباني معرفتي و انديشه وي از خالل مهم

صـبري   عثمـاني، مصـطفي  خالفـت  گرايان، تجدد، شـيخ االسـالم،    سنّت  كليدي: هاي واژه
  توقاتي.  
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Abstract: The emergence of modernity in the Islamic world has followed by many 

challenges. The Muslim traditionalists, resisted hard against it, so this controversy has been 

continuous, hard and endless up to these days. The continuity of tradition beside the 

modernity resulted in a dichotomy. Mustafa Sabri Tukati is one of the latest and most 

effective Sheikh Ul-Islam during the last days of Ottoman Empire and as a traditional 

thinker, tried to highlight the cultural aspects of Islam versus Western culture, and the laws 

derived from the Sharia in society. Consequently is after strengthening the active 

participation of religious scholars to offer a pattern for dealing with modernity and its 

results. The result of the efforts of Mustafa Sabri and his colleagues were emphasizing the 

political role of Islam in the second half of the twenty century. This study, through 

analyzing his most important works, intends to analyze the reform project of Mustafa Sabri 

relying on his political life, epistemic foundations and thought. 

Keywords: Traditionalists, Modernity, Sheikh Ul-Islam, Ottoman Caliphate, Mustafa 

Sabri Tukati. 
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  طرح مسئله

گرايـان شـد،    هاي فكري بنيـاديني در ميـان سـنت    فروپاشي خالفت عثماني موجب بروز چالش
توقاتي در كسـوت يكـي از    1صبري آنان درصدد مقابله با اين وضعيت برآمدند. مصطفي ،بنابراين

ورزان  وانفساي خالفت عثماني، يكي از همين انديشـه  2هاي االسالم آخرين و تأثيرگذارترين شيخ
اي بـراي مواجهـه بـا وضـعيت      كنـد برنامـه   گراي طرفدار نهاد خالفت است و تالش مـي  سنت
  آمده، ارائه دهد. پيش

پيش از فروپاشي دستگاه خالفت، تجددخواهان تمايل خود را به پذيرش مدرنيتـه اعـالم   
صورت ناگهاني با فروپاشي حامي مباني سنتي خـود   ه بهگرايان ك داشته بودند. در مقابل، سنت

هـاي   هاي متمادي در رويارويي بـا چـالش   گرايان كه قرن مواجه شدند، به تكاپو افتادند. سنت
كردند، اينك تنها مانده و ابزارهاي اعمـال   واسطه خلفا و پادشاهان اعمال نفوذ مي نوظهور، به

گرايـان حضـور فعاالنـه     اين وضعيت بغـرنج، سـنت   ديدند. در رفته مي قدرت خود را ازدست
اي بديل پيشنهاد كردند و در عرصه فكر و عمـل   عنوان نسخه علماي دين را در امور سياسي، به

پيگير فراهم كردن مقدمات آن شدند كه حاصل آن برجسته شدنِ نقش سياسي اسـالم (بـروز   
  اسالم سياسي) در قرن بيستم است.

صبري توقاتي بـه جامعـه علمـي ايـران،      ضمن معرفي مصطفي پژوهش حاضر در نظر دارد
فرصـت  «دستگاه معرفتي و برنامه اصالحي او را به كندوكاو بنشيند و به قول فهمي جـدعان  

»سخن گفتن
فراهم سـازد.  » خواه مشروطه مشروعه«گراي حامي خالفت و  را براي اين سنت 3

ست: نخست مروري خواهـد داشـت بـه    يافته ا بنابراين، اين پژوهش در دو بخش اصلي سامان
________________________________________________________________ 

 اش نيست. پندارند، كنيه گونه كه مي آن» صبري«و » صبري مصطفي«اسم وي مركب است:   1

در امپراتوري عثماني، بعد از خليفه/سلطان و صـدراعظم، در مرتبـه سـوم قـرار داشـت.      » االسالم شيخ«نظر اهميت  از  2
عالوه مسائل حياتي و دنيوي دولت نياز به فتواي او داشـت. ماننـد    زد؛ به حرف آخر را در مسائل حقوقي و ديني او مي

، ترجمـة وهـاب   تـاريخ عثمـاني  )، 1388: اسماعيل حقي (جنگ، انجام اصالحات و تغييرات در حكومت و... نك اعالن
مؤسسـة شـيخ اإلسـالم    )، 1992؛ أكرم  كيـدو ( 690، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص2ولي، ج

بيـروت: منشـورات جـروس بـرس. ايـن كتـاب بـا مشخصـات          - ، تعريب هاشم األَيـوبي، طـرابلس  ةالعثمانی ةالدَّولفي 
نيـا و   مترجمـان سـيد محمدرضـي مصـطفوي     االسالم در دولت عثمـاني،  نهاد شيخ)، 1395كيدو ( كتابشناسي: أكرم

تـاريخ  )، 1395حسن حضرتي، تهران: نداي تاريخ. به زيور طبع آراسته شده است و نيز نك: محمدتقي امامي خويي (

 .184، تهران: سمت، صامپراتوري عثماني

، دارالشـروق،  ةالثالثـ  ةالطبعـ  مفكري االسالم فـي العـالم العربـي الحـديث،    اسس التقدم عند )، 1988جدعان فهمي (  3
 .23ص
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صـبري و در بخـش دوم برنامـه اصـالحي او را      هاي سياسي و علمي مصطفي زندگي و فعاليت
  بررسي و معرفي خواهد كرد.

  پيشينه پژوهش

گرايي در اواخر عثماني، چنـدان   رغم اهميت و نمايندگي مدرسه سنّت صبري افندي به مصطفي
هـاي اخيـر و بعـد از قـوت گـرفتن       توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. تنها در دهه مورد

گرايان بازخواني  ها و آثار او هم ضمن ديگر اسالم گرايي در تركيه بود كه تالش جريان اسالم
اي  ترين آثار مربوط به تاريخ اواخر عثماني يا در حد اشـاره  و ديده شد. درهرصورت، برجسته

انـد. بـا ايـن     صورت پراكنده، مانند نيازي بـركس، بـه او پرداختـه    شاو و يا به جيناچيز مانند 
اي  تـوان مبـاني انديشـه    ها مي نگاري ارزشمند هم وجود دارد كه به مدد آن وصف، چند تك

گرايي اواخر عثماني را كاويد. از زمره اين معدود تأليفات بايـد   صبري و مدرسه سنّت مصطفي
صـبري و موقفـه مـن     الشيخ مصطفيمفرح بن سليمان القوسي، با عنوان نگاري ارزشمند  به تك

اي  در مقالـه  2آميـت بـين   1رويكرد توصيفي نگاشته شده است. كه با ، اشاره كردالفكر الوافد
»علما و فعاليت سياسي در اواخر امپراتوري عثماني«تحت عنوان 

3
محافظان ايمان در در كتاب  

توسط انتشارات بريل منتشـر شـده    5كه به اهتمام ماير هاتينا 4عصرِ مدرن: علما در خاورميانه
صبري را مورد بررسي قـرار داده اسـت. مصـطفي     است، زندگي سياسي و ژورناليستي مصطفي

اثـر   	����
� من الدين و  	������� النكير علي منكري حجم  محقق كتاب بسيار مهم و كمحلمي، 

�	 االسرار الخفيه وراء إلغـاء   صبري كه پس از تحقيق كتاب آن را تحت عنوان مصطفي���� 

منتشـر   ����	 و  ����
�	 مـن الـدين و    ������	، دراسه حول كتاب: النكير علي منكري 	�������
با رويكردي سلفي عوامل پشت پرده الغاي خالفت، علل و عواقب مترتب بـر آن   كرده است،

اي عالمانـه   كشد. حسان عبداهللا حسان، استاد دانشگاه منصوره مصـر در مقالـه   وير ميتصرا به 
________________________________________________________________ 

صبري و موقفه مـن الفكـر الوافـد، ريـاض: مركـز الملـك فيصـل         ، الشيخ مصطفي)1997( القوسي، مفرح بن سليمان  1
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في دول األركان (مصر، تركيا و  �������اإلصالح المعرفي و التغريب عند النخب «تحت عنوان 

	 إيران)؛ نماذج ��اسـت. حسـان عبـداهللا كـار خـود را       نوسازي اسالمي را بررسي كرده» ��

گرفته و از خالل آن نحوه مواجهه سه كشور مصر، تركيه و ايران را با  اي پي صورت مقارنه به
صـبري و علـي شـريعتي را     تجدد بررسي كرده است. او براي اين كـار محمـد عبـده، مصـطفي    

ي در كشـورهاي  ا هـاي مقارنـه   برگزيده است. كار حسان عبداهللا الگوي مناسبي براي پژوهش
رود ادامه پيدا  گذارد و اميد مي هاي مختلف پيش روي محققان مي مهم جهان اسالم، در حوزه

اي اسـت از   صبري انجام شده است مقالـه  اي كه درباره مصطفي نگاري جدي كند. آخرين تك
رائـد الفكراالسـالمي الحـديث:    «عمار جيدل، استاد دانشگاه مركزي الجزاير كه تحت عنوان 

منتشـر   2006 دسـامبر  - در تاريخ اكتبـر  مجله حراء 5در شماره » صبري االسالم مصطفي يخش
هـا   شده است. عمار جيدل نيز مانند القوسي و حلمي، نگاهي همدالنه و تأييد گونه به فعاليت

صبري دارد، البته با اين تفاوت كه دو نفر نخست رويكرد سلفي دارنـد و   هاي مصطفي و تالش
يكي از رهبران مقاومت و «صبري،  هرروي، ازنظر جيدل، مصطفي به .د صوفيانهجيدل رويكر

است. ناگفته نماند گاهي در مقدمه آثار منتشـر شـده   » مدافع انديشه اسالمي در اواخر عثماني
صبري و يا ترجمه آثار عربي او به تركي، نگاهي تيتروار هم به زندگي و آثارش شده  مصطفي

بعـدي و مبتنـي بـر     اند نگاهي جامع و نه تك نويسندگان سعي كرده است. در مقاله پيش رو،
هاي سياسي و فرهنگي او بيندازند تا هم  صبري به حيات و فعاليت بافت تاريخي زمانه مصطفي

منـدان   هاي جديدي بـراي عالقـه   هاي پيشين و هم افق گامي برداشته باشند در تكميل پژوهش
هاي پاياني عثماني را از  ستر تاريخ انديشه، فضاي فكري سالبگشايند. بنابراين، اين پژوهش بر ب

  كشد. گرا براي خوانندگان به تصوير مي هاي كنشگري سنّت خالل كنش

  نامه زندگي

واقع در آناتولي به دنيا آمده است.  1ق. در توقات1285م./ 1869توقاتي در سال  صبري مصطفي
محمد القازآبادي از پدر و مـادري آناتوليـايي و    احمدبن بن صبري توقاتي اسم كامل وي مصطفي

در ناف آناتولي، شهر توقات، از پدر و مادري كه نسل انـدر  «  گويد: تُرك بوده است. خود مي

________________________________________________________________ 

1  Tokat. 
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».ام شده نسل ساكن آناتولي بودند و نسب تركي اصيل داشتند، متولد
صبري در مقدمـه   مصطفي 1

تـرين   بـزرگ «نويسد:  مي موقف العقل و العلم و العالم من رب العالمين و عباده المرسلينكتاب 
».آرزوي پدرم كه خود عالم دين بود، آن بود كه پسرش عالمي از زمره علماي دين شود

مباني  2
ظ كـرد و سـپس بـه شـهر     علوم شرعي را از شيوخ توقات فرا گرفت و همانجا قـرآن را حفـ  

موقـف  همـو در مقدمـه    4ترين مراكز علمي دولت عثماني بود، رفت. كه يكي از مهم 3قيصريه
تـراز   واقع در قيصـريه را در دوره عثمـاني هـم   » جامع سلطان محمد فاتح«جايگاه علمي  العقل

وخـت. بـه   در آنجا علوم ديني، عربي و عقلـي را آم  5شمرد. و بلكه فراتر از آن برمي» األزهر«
ودو سالگي موفق به كسب منصـب مدرسـي جـامع     توصيه پدرش، باوجودآنكه در سن بيست

رفت تا تحصيالت ديني خود را در آنجا تكميـل   6ق.)، به آستانه1307م./1890فاتح شده بود (
او در آستانه شاگرد محمدعاطف بك استانبولي و عالمي فقيه به نام شـيخ احمدعاصـم    7نمايد.

االسـالم   حـوزه اداري شـيخ   9شد. احمدعاصم، مدير آموزشي (درس وكيلي) 8جنليافندي گُمولْ
را به » علويه هانم«تدريس، شيخ دخترِ بزرگ خود  10دولت عثماني بود. بعد از دريافت اجازه

هـاي   حاصل اين ازدواج سه فرزند شامل يك پسر و دو دختر بود به نـام  11ازدواج او درآورد.
هاي حيات پدرش همكار و همـراه   خ و متأثّر از او كه در همه سالابراهيم، فرزند بزرگ شي

صـبري   ترتيب، مصطفي اين به 12تر. او بود؛ صبيحه دختر بزرگ شيخ و نزاهت، دختر كوچك
شـهرت او موجـب ترقـي سلسـله      13تنها سه سال بعد از آمدن به استانبول راه خود را گشود.

________________________________________________________________ 

، رياض: مركز الملك فيصـل للبحـوث   صبري و موقفه من الفكر الوافد مصطفيالشيخ )، 1997القوسي ( سليمان بن مفرح  1
  .63، صاإلسالمّیةو الدراسات 

، بيـروت: دار احيـاء   المرسـلين  العـالمين و عبـاده   العقل و العلم و العالم مـن رب  موقف)، 1981صبري توقاتي ( مصطفي  2
 ، مقدمه.2التراث العربي، چ

3  Kayseri. 
4  Sebil Yayınları (1969), Şeyhulıslam Mustafa Sabrı, Dini Mücedditler (Reformcular), İstanbul: p.14. 

 ، مقدمه.العقل موقف صبري توقاتي، مصطفي  5
6  İstanbul. 
7  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 
8  Gümülcineli. 
9  Ders Vekili. 
10  Icazet. 

  ؛ و نك:2مقدمه، پاورقي همان،  صبري توقاتي، مصطفي  11

  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 
  .63صهمان، سليمان القوسي،  بن مفرح  12

13  Meir Hatina, Ibid, p. 70. 
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ق. سـلطان عبدالحميـد او را بـه عنـوان     1315م./1898اش شد. چـه اينكـه در    مراتب سلطاني
شـد، تعيـين    دروسي كه در حضرت سلطان تدريس و مذكراه مـي 1عضوي در دروس سلطاني، 

هاي دينـي كـه در    عبارت بود از تقارير علما بر پرسش و پاسخ» مجلس همايوني«درس  2نمود.
ور اسـت كـه درسِ   پرفسور اسماعيل كارا بر اين با 3شد. حضور سلطان در ماه رمضان القاء مي

در سـال   4ق. اسـتمرار داشـته اسـت.   1332م./1914تا سال » لري حضور درس«حضور يا همان 
عضو كميته نظارت بـر تأليفـات شـرعي و     5درآمد.» ديوان قلم«ق. به عضويت 1317م./1900

بهـايي از ميـراث مكتـوب و     سپس مدير كتابخانه قصر يلدز گرديد كـه در آن ذخـاير گـران   
گويد وظيفـه كتابـداري وي چهـار سـال از      اسماعيل كارا مي 6شده بود. وريمخطوطات گردآ

7ق. طول كشيده است.1321 - 1317م./1904 - 1900
  

  مبارزه سياسي

م. وارد 1908دهد وي از زمـان مشـروطه دوم در سـال     صبري نشان مي بررسي حيات مصطفي
در اوايل قرن بيستم، حكومـت عبدالحميـد دوم اعتبـار     8هاي سياسي شده است. عرصه فعاليت

صـبري از   اي رسيده بود كه حتي كسـاني چـون مصـطفي    داده بود و به مرحله خود را ازدست
ــد از انقــالب    ــا اعــالم نظــام سياســي جدي ــد. او بالفاصــله و ب فروپاشــي آن ناخشــنود نبودن

هاي نهاد دين بـا حكومـت    شخوبي متوجه چال ق. استقبال كرد. وانگهي، او به1325م./1908
وي سرسختانه طرفدار حكومت مبتني بر قانون اساسي بود و بر اين باور بـود كـه    9جديد بود.

ويـژه جايگـاه علمـا را در     گذاران عثماني وجهه اسالمي حكومت و بـه  دهندگان و قانون رأي
________________________________________________________________ 

1  huzûr-i hümayûn dersleri. 
2  Sebil Yayınları, Ibid, p.14. 

، نقلهـا إلـي   عثمـان اوغلـي)   ةعائشـ  ةاألمیروالدي السلطان عبدالحميد الثاني (مذكّرات )، 1991عثمان اوغلي ( ةعایش  3
 .172دارالبشير، ص  :: د. صالح سعداوي صالح، عمان ـ األردنةالعربّی

4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları (2014), ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, Derin Tarih kültür 
Yayınları-18, Derın Tarih dergisinin30, sayısnın hediyesidir. İstanbul, p. 6. 

، العـدد الخـامس،   حـراء ، ةالقـاهر ، »صـبري  رائد الفكراإلسالمي الحديث: شيخ اإلسالم مصـطفي «)، 2006(عمار جيدل  5
  .59أكتوبر ـ ديسمبر، ص

 .70سليمان القوسي، همان، ص بن مفرح  6
7  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, p. 6. 
8  Mehmet AKSOY (1989), “Beyanü l-Hak ve Mustafa Sabri”, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA 

ÜNİVERSİTESİ, p.41. 
9  Meir Hatina, Ibid, p. 72. 
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ي مجاب باوجود مزايا و منافع حكومت سلطاني، و 1سياست، تقويت و حمايت خواهند كرد.
هـاي سياسـي،    هاي آزادانـه و نيـز فعاليـت    هاي حكومت حميدي از سخنراني شد كه ممانعت
جي شاو در پيش گرفتنِ حكومت مطلقه از سوي عبدالحميد را به  2آور است. ناعادالنه و زيان

عـالي و   وضع خاندان سلطنتي، عدم اطمينان به انسجام يا توانايي سياستمداران وابسـته بـه بـاب   
البته ناگفتـه   3دهد. هاي داخلي و خارجي كه امپراتوري را درهم پيچيده بود، نسبت مي بحران

جـايي   صبري را در قبال حكومت عبدالحميـد بـه   گيري مصطفي نماند كه آميت بين اين موضع
به  4علماي عثماني، جمهوري تركيهدهد و نيز در كتاب ارزشمند خود نيز با عنوان  ارجاع نمي

رسد او  نمايد. به نظر مي اي نمي صبري عليه حكومت حميدي اشاره مصطفيگيري صريح  موضع
ت علميـه   «بـه نماينـدگي محمـدعاكف و    » صـراط المسـتقيم  «بين جريان اسالمگراي  جمعيـ

صبري تفاوتي قائل نيست و هر دو را شـايد بـه ايـن دليـل كـه       به نمايندگي مصطفي» اسالميه
چنـين نيسـت. جريـان     كه ايـن  نشانده است، حال آنبعدها به هم نزديك شدند، در يك سبد 

گراي صراط المستقيم در آغاز از انقالب و انقالبيون اسـتقبال كـرد. ايـن جريـان جنـاح       اسالم
هـا بـراي پيشـرفت،     آمد و دست باال را داشت. الگوي آن ليبرال و عصري اسالمي به شمار مي

 5ود، گام در مسير پيشرفت نهاده است.هاي بومي و ملي خ زمان با حفظ سنّت ژاپن بود كه هم
گرايـان و   اما مواضع جريان جمعيت علميه اسالميه روشن نيست. هرچند آن را جـزو سـنّت  

صـبري بـه همـين خـاطر و در اعتـراض بـه        باري، شايد مصطفي 6اند. كار قلمداد كرده محافظه
عفا داد و به تـدريس  ق. از برخي از وظايفش است1321م./1904خفقان سياسي بود كه در سال 

ق. در كسوت نماينده شـهر خـودش،   1325م./1908بازگشت. بعد از اعالم قانون اساسي سال 
عنـوان   صـبري افنـدي بـه    توقات، وارد پارلمان (مجلس نمايندگان) شد. بعد از انقالب، مصطفي

، او نقـش  هاي مذهبي خود را نماياند. تنها چند هفته بعد از انقالب ترين چهره يكي از برجسته

________________________________________________________________ 

1  Ibid, Ibid, pp. 72-73. 
2  Ibid. 

زاده،  محمـود رمضـان  ، ترجمـة  تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد)، 1370استانفورد جي. شاو و ازل كورال شاو (  3
 .364، مشهد: آستان قدس، ص 2ج

4  Ottoman Ulama, Turkish Republic. 
: دارالفكر للدراسات و النشر و التوزيـع،  ةقاهر، 2، تعريب بشير السباعي، جةالُعثمانی ةالّدولتاريخ )، 1993روبير مانتران (  5
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اسماعيل كارا از آن  1ايفا كرد.» كميته علميه اسالميه«اصلي را در تأسيس تشكل علما با عنوان 
»جمعيت علميه اسالميه«با عنوان 

»الحقّ بيانُ«ها را  ياد كرده و نشريه آن 2
نمايد كه  معرفي مي 3

و همفكـرانش  صـبري   مصـطفي  4م. ادامه داشـته اسـت.   1912 - 1908هاي  انتشار آن طي سال
هــا پــي گرفتنــد. در ســال  هــاي ضــدديني انقالبــي هــاي اعتراضــي خــود را بــا روش فعاليــت

»اهالي«ق. حزب 1327م./1910
ايـن حـزب از نظـر مشـي سياسـي حزبـي       را بنياد نهادنـد.   5

.آمد كار به شمار مي محافظه
»حريت و ائتالف«ق. حزب 1328م./1911در سال  6

را تأسيس  7
هواداران بسيار داشت، به همـين دليـل در آن حـزب    » ��� ��ائتالف و «او در حزب  8كردند.

كـه  » اتحـاد و ترقـي  «هـاي جمعيـت    دسـت آورد. ايـن حـزب بـا سياسـت      منصب رفيعي به
رفت.  هاي قومي شديدي داشت به مقابله برخاست و تهديد جدي براي آن به شمار مي گرايش
با موضوعات ديني، اجتماعي و سياسي منتشر كرد. صبري در اين دوره مقاالت بسياري  مصطفي

كـرد منبـع و مصـدرِ هويـت و شخصـيت       اي بود كه گمان مـي  وي به دنبال طرح لوايح قانوني
	������ األحكام 	���در همين راستا و به پشتوانه  9اسالمي دولت خواهند بود.

و ايمـان بـه    10
هـا در آغـاز    شموليت زماني و مكاني اسالم، در نشريات و مجلس كمپيني به راه انداختند. آن

حلي براي توسعه حقوق مدني عثماني پيشنهاد كردند؛ به ايـن معنـي    ق. راه1326م./1909سال 
عت، همه و اميدوار بودند قانون مبتني بر شري افزودند» ������«اي به احكام  كه قوانين تكميلي

هاي قانوني مورد نياز در امپراتوري عثماني را تحت پوشش قرار دهد. هنگـامي كـه ايـن     جنبه
م. به مجلس ارائه شد، از جانب دو جنـاح حـاكم بـر مجلـس نماينـدگان،      1909نوآوري در 

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.73. 
2  Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye. 
3  Beyanü’l-Hak. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 6. Ve Şeyhulıslam 

MUSTAFA SABRI, DİNİ MÜCEDDİTLER (REFORMCULAR), p. 14. 
 .262روبير مانتران، همان، ص :نكهمچنين  و    

5  Ahali. 
6  Mehmet AKSOY (1989), “Beyanü l-Hak ve Mustafa Sabri”, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA 

ÜNİVERSİTESİ, p.43. 
7  Hürriyet ve İtilaf. 
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در نتيجه غالب شدن قوانين اروپايي پـس از دوره تنظيمـات و پـس از آن در حـوزه     آنچه سابقاً در خالفت عثماني و   10
ديگـر،   عبارت ] بود. بهMecelle[ "ةالمجل"به اختصار » ةالعدلیاألحكام  ةمجل«تشريع اسالمي رخ داده بود، پديد آمدنِ 

الوضـع القـانون المعاصـر    )، 1996اين مجله واكنش و پاسخ شريعت اسالمي بود به قوانين غربي؛ نك: طارق البشري (

  .15- 14: دارالشروق، صصةقاهر، و القانون الوضعي ةاإلسالمّی ةالّشریعبين 
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1االسالم حوالت داده شد. باالترين رأي را كسب كرد و براي بررسي جزئيات آن به شيخ
  

هاي انقالبيون، انتقادات تند خـود را متوجـه علمـا، نهادهـا و      نتقاد از سياستاو افزون بر ا
جمعيـت اتحاديـه   «ق. 1329م./1912در همـين زمينـه در سـال     2هاي سنتي هم كـرد.  تشكل

»اسالميه
هـاي   برخي از تندروها در درون هسته اتحـاد و ترقـي از برنامـه    4ريزي كرد. را پي 3

كرانش رضايت نداشتند و معتقد بودند اين كار باعث گسترش صبري و همف پيشنهادي مصطفي
را   نقشِ قوانين ديني و علما در اداره كشور خواهد شد. بنابراين با هر ترفندي بـود تصـويب آن  

صبري به ايـن كـار واكـنش نشـان داد و بـا انتشـار        مصطفي 5انداختند. در مجلس به تعويق مي
ـ  الحق بيانمقاالتش در مجله  ور شـد.   هـا حملـه   ر تحريريـه آن بـود، بـه اتحـادي    كه خود دبي

صبري در سـال   ها تاب نياوردند و با شدت با او و همفكرانش برخورد كردند. مصطفي اتحادي
گوين كه  ها به مصر و بعد به اروپا گريخت. به بوسني و هرزه ق. از چنگ آن1331م./1913

س شد و مـدتي آنجـا مانـد. از    در آن زمان تحت حاكميت اتريش بود، رفت. سپس راهي پاري
مثابه يك فـراري   مردان عثماني او را به آنجا به روماني رفت و در بخارست ساكن شد. دولت

كه  هنگامي 6هاي ديني محروم گرديد. صبري از فعاليت ترتيب مصطفي اين كردند و به قلمداد مي
صـبري را   مصـطفي  ها در جنگ جهاني اول قواي آلمان و تركيه وارد بخارست شدند، اتحادي
»جِك بِيلَّه«گرفتند و به زندان افكندند؛ سپس به تركيه منتقل كردند و او به شهر 

در آناتولي  7
ق. چـون تركيـه و آلمـان در جنـگ شكسـت      1336م./1918تبعيد اجباري گرديد. در سال 

ها از تركيه گريختند، شيخ به حيات علمي و سياسي خود در آستانه  خوردند و رؤساي اتحادي
زمان بـه عضـويت    بازگشت. همچنين به عضويت دائم مجلس شيوخ (اعيان) عثماني درآمد. هم

»الميدارالحكمه اس«
ترين مجمع علمي اسالمي در آن زمـان بـود، برگزيـده شـد.      كه بزرگ 8

صبري و همفكرانش بر اين بـاور بودنـد كـه مـذهب (ديـن) و اخـالق مسـلمانان در         مصطفي
ها به تباهي كشيده شده است، لذا اين مجمع را بنياد نهادنـد   پايتخت و تحت حكومت اتحادي

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.74. 
2  Ibid. 
3  Cemiyet-i İttihadiye-i İslamiye’nin. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 6. 
5  Meir Hatina, ibid, p. 73. 
6  Ibid, p.80. 
7   Bilecik. 
8  Dar’ül-Hikmet’il İslamiye. 
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 1هاي غيراخالقي در امپراتوري اعالم كردند. ا فعاليتو هدف از تأسيس آن را رصد و مقابله ب
االسالمي و مفتي اعظمـي دولـت عثمـاني در كابينـه      ق. به منصب شيخ1337م./1919در سال 

الـوزراء)، دامـاد شـريف     داماد شريف پاشا منصوب شد. به هنگام مشاركت صدراعظم (رئيس
در  2اعظم را به عهده داشت.صبري منصب نايب صدر پاشا، در كنفرانس صلح ورساي، مصطفي

»اعتدال، آزادي و ائتالف«ق. حزب 1338م./1920سال 
در آستانه اسـتيالي   4را تأسيس كرد. 3

صـبري از همـه    ق. مصطفي1340م./1922ها بر حكومت و الغاي نظام سلطنت در سال  كمالي
هـا   آن 5ت.مشاغلش استعفا داد و به همراه سلطان وحيدالدين و ساير دولتمردان عثماني گريخـ 

به دعوت شريف حسين در حجاز گرد هم آمدند و اميدوار بودند كه جبهه اسالمي منسجمي 
علـي،   بـن  ها خيلي زود با رؤياهاي حسـين  مقابل مصطفي كمال تشكيل دهند، اما گويا آمال آن

ق. 1341م./1923هـا در سـال    پادشاه حجاز، تالقي پيدا كرد. بنابراين، اندكي بعـد همگـي آن  
صـبري، راهـي    مصـطفي  6را به مقصدهاي متفاوت در اروپا و خاورميانه ترك كردند.حجاز 

 .لبنان و روماني شد. از آنجا به يونان رفت و به مدت چهار سال در تراكيه غربي سـاكن شـد  
منتشـر كـرد. او در ايـن نشـريه      فردابه معني  7ياريناي به زبان تركي با عنوان  در آنجا نشريه

عنـوان مثـال در سـال     هـا را بـا شـدت تمـام بـه چـالش كشـيد. بـه         هـاي كماليسـت   سياست
ق. نهايت انزجار و نفرت خود را از حكمرانان جديد تركيه در قالـب شـعري   1346م./1928

نشان داد. او در اين شـعر نـه تنهـا دولـت جديـد تركيـه و       » دهم استعفا مي«معروف با عنوان 
هـم مبـرّا   » مليـت تركـي  «ز آن خـود را از  سكوالريزاسيون آن را محكوم كرد، بلكه فراتر ا

را از  9پيـام اسـالم  و  يـارين وي بـه كمـك پسـرش ابـراهيم روزنامـه       8دانسته و اسـتعفا داد. 
در پي آن تركيه از يونـان خواسـت او را    10ق. منتشر كرد.1348م.1930ق. تا 1345م./1927

________________________________________________________________ 

1  Meir Hatina, Ibid, p.83; Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, 
p. 6. 

2  Meir Hatina, Ibid,p. 87. 
3  Mutedil Hürriyet ve İtilaf. 
4  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 7. 

 .609استانفورد جي. شاو و ازل كورال شاو، همان، ص   5
6  Meir Hatina, Ibid, p. 87. 

  .27، رياض: دارعكاظ، صالعصر ةأزم)، 1979و نك: محمدحسين محمد (   

7  Yarin. 
8  Meir Hatina, Ibid, p. 88. 
9  Peyam-ı İslam. 
10  Kemalist Türkiye’Nin Din Yanlışları, ŞEYHÜLİSLM MUSTAFA SABRİ, p. 7. 
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عنـوان مـوطن    آنجا را بـه  ق. دوباره به مصر پناه برد و1349م./1931تسليم نمايد. لذا در سال 
هاي آخر زندگي خـود را وقـف مبـارزه     صبري دهه دوم خود تا زمان مرگ برگزيد. مصطفي

فكري با جمهوري تركيه و هواداران آن در مصر و بالكان كرد. به گفته خودش وارد عرصـه  
 كه به تعبيري ديگـر، تـداوم همـان جهـاد     3شد 2بعد از دوره جهاد سياسي 1ديني - جهاد علمي

كند كه الزم است پرچمداران جهـاد   او در اهميت اين مجاهدت اشاره مي 4سياسي پيشين بود.
مقدس اسالمي در اين دوران سخت، نه تنها حيات دنيوي، بلكه حيات اخـروي خـود را نيـز    

رجـب   7صبح روز جمعـه   8صبري بر اثر مرض پروستات در ساعت  مصطفي 5قرباني نمايند.
6سالگي در مصر در گذشت. 86سنّ م. در 1954ق./1373سال 

  

  ترين آثار مهم

هـاي تركـي و عربـي از خـود بـاقي       صبري توقاتي آثار فكري و علمي بسياري به زبان مصطفي
انـد.   اند و تعدادي هـم هنـوز بـه چـاپ نرسـيده      ها منتشرشده گذاشته است كه بسياري از آن

اي روز جهان اسـالم اسـت    هاي وي غالباً حوادث سياسي، اجتماعي و انديشه موضوعات كتاب
هايي كـه بـه زبـان     هايي كه به زبان تركي نوشته و هم در كتاب تابكه اين موضوع هم در ك

ها از منظـر   حل براي آن عربي نگاشته، نمايان است. تحليل افكار و قضاياي پيش رو و ارائه راه
هـاي او وجهـه انتقـادي     ها آثار او است. نكته ديگر اينكه غالب كتـاب  اسالم از ديگر ويژگي

  است. (تجددخواهان ديني)ديني مجددلر ر او به زبان تركي كتاب تندوتيزي دارند. بارزترين اث

نماياند كـه در ايـام    صبري توقاتي در آثاري خود را مي ترين ميراث فكري مصطفي اما مهم
اين آثـار   .اند تبعيد و اقامت در مصر نگاشته است. آثار ايام تبعيد او به زبان عربي تأليف شده

________________________________________________________________ 

1  Al-jihad al-‘ilmi aldini. 
2  Al-jihad al-siyasi. 
3  Meir Hatina, Ibid, p. 87; Amit Bein (2011), Ottoman Ulema, Tuikis Republic: agents of change and 

guardians of tradition, Stanford University press, p. 112. 
 .27و نك: محمدحسين محمد، همان، ص   

4  Ottoman Ulema, Tuikis Republic, p. 112. 
نوشته سعيد نورسي. سـعيد النّورسـي    )ةذاتی ةسیركليات رسائل نور (» مقدمه«به نقل از علي علوي قوروجو نويسنده   5

 ةالطبعـ سوزلر للنشـر،   ةشرک: نشر دارإعداد و ترجمة إحسان قاسم الصالحي، )،ةذاتی ةسیركليات رسائل نور ()، 2008(

  .25، ص ةالخامس

 .130صسليمان القوسي، همان،  بن مفرح  6
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اند از:  ترين اين آثار عبارت آيند. برجسته و فكري وي به شمار مينماي حيات سياسي  آيينة تمام
 235. كتابي است يك جلـدي در  	���و  	����
من الدين و  	�����منكري النكير علي كتاب 

صفحه در قطع متوسط. كتاب را در آستانه الغاي خالفت عثماني تأليف كـرده و در چاپخانـه   
پ كرده است. اين كتاب سه ماه بعد از كتاب مشـهور  م. چا1924ق./1342عباسيه بيروت در 
موضوعات كتاب بـه اختصـار    1شده است. منتشر العظمي 	�����يا  	����
رشيدرضا با عنوان 

هـا و   ها؛ سـخن از عصـبيت تركـي كمـالي     ها و كمالي اند از: سخن از فساد دين اتحادي عبارت
هـا دو اسـم مختلـف     ها و كمالي شان با عصبيت اسالمي؛ بيان اينكه اتحادي ها و جنگ اتحادي

هـا بـه    طئـه آن ها بـا يهـود و تو   ها و كمالي براي حزبي واحد هستند؛ سخن از ارتباط اتحادي
حلمـي در   همراهي انگلستان. متن كامل اين كتاب با مقدمه، شرح، اضافات و تحقيـق مصـطفي  

صفحه راهي بازار  222بيروت در  دارالكتب العلميهم. از سوي انتشارات 2004ق./1425سال 
2كتاب شده است.

موقف العقل و العلـم و العـالم مـن رب العـالمين و عبـاده المرسـلين        كتاب 
آيد. اين كتاب در چهار جلد كـه مجمـوع    شمار مي صبري به اي مصطفي ترين كتاب انديشه مهم

رسد، دو مرتبه چاپ شده است: نخست در چاپخانه مصطفي  صفحه مي 2018صفحات آن به 
ق. و دوبـاره در دارإحيـاء التـراث العربـي در     1369م./1950البابي الحلبي در قاهره بـه سـال   

صـبري، بـه    ابـراهيم   ق. سرانجام اين كتاب به قلم فرزنـد شـيخ،  1401م./1981بيروت به سال 
  تركي عثماني ترجمه شد، اما منتشر نگرديد.

  انديشه

»دولت مشروطه اسالمي«خواهان  3گرا و سنّتي، صبري اسالم مصطفي
و فضاي باز سياسـي بـر    4

معـروف اسـت.   » مشـروطه مشـروعه  «پايه شريعت اسالمي بود. هماني كه در كشور مـا بـه   
خواهي، به معناي گرايشي است كـه   ترين رقيب نظريه مشروطه عنوان مهم خواهي به مشروعه

دانـد و معتقـد اسـت حكومـت مشـروع، همـان        مشروعيت حكومت را به شرعيت آن مـي 
________________________________________________________________ 

 .27محمدحسين محمد، همان، ص  1

  به تركي ترجمه و با مشخصات كتابشناسي زير، چاپ شده است: 2014اين كتاب در سال   2

  MUSTAFA SABRİ EFENDİ (2014), HİLAFETİN İLGASININ ARKA PLANI, çeviren: OKTAY 
YILMAZ, insan yaynları. 

 .262روبير مانتران، همان، ص   3

  .99، صةالعلمی، بيروت: دارالكتب ةالعثمانی ةالخالفوراء إلغاء  ةالخفیاألسرار )، 2004مصطفي حلمي(  4
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گرايان يا همـان   خواه منتسب به طيف اسالم خواهان مشروعه مشروطه 1حكومت شرع است.
گرفته بود، ليكن بـه اصـالحات    گرايان بودند. عبدالحميد اگرچه رويه استبدادي در پيش سنّت

»اصالحات سلطاني«اصطالح  از باال و به
او «نويسد:  كمال كارپات درباره وي مي باور داشت. 2

حال باور شديدي به مدرن شدن داشـت؛ اروپـا و    د بود و در همانگرا و مستب فرمانروايي عمل
».كـرد  آن، تحسين مـي » فرهنگ«مدنيت آن را البته سواي 

عبدالحميـد اصـالحات جـدي و     3
طـور كلـي و در تركيـه     الخصوص در حوزه آموزش در امپراتوري عثماني، بـه  داري، علي دامنه

حات آموزشـي و تأسـيس مـدارس مختلـف،     شاو درباره اصـال  جي 4صورت ويژه انجام داد. به
آنچـه   5دهـيم.  منـدان را بـه وي ارجـاع مـي     توضيحات مفصلي ارائه كرده اسـت كـه عالقـه   

دانـش و كارشناسـي تمـدن    «كـرد، نـه رويـه     گرايان سـنّتي را نگـران مـي    عبدالحميد و اسالم
»بورژوازي غرب

»استعماري تمدن بورژوازي غرب«، بلكه رويه 6
ز تحقـق آن  نيا بود كه پيش 7

  اقدامات فرهنگي بود.

هـايش   م. به لطـف شـرايط سياسـي و فعاليـت    1908صبري كه بعد از انقالب  باري، مصطفي
اي كـه درهرحـال، بـدون آنكـه بـه       گرايان سنّتي راه خود را از آن دسته از اسالم 8برجسته شد،

. او طرفـدار  كنـد  محتوا و مضمون حكمراني توجهي داشته باشند، حامي سلطان بودند جـدا مـي  
حضور فعال عالمان دين در امور سياسي است با اين وصف كه حتـي فعـل سياسـي هـم گـرايش      

گردانـد   برمـي » هاي فرهنگي خلل«ماندگي مسلمانان را به  فرهنگي دارد و مشكل عقب - معرفتي
صبري رويكرد ايماني وي به مقوله فرهنگ بسـيار   بامطالعه آثار مصطفي 9كه بايد اصالح شوند.

ها ارتبـاط گـرفتيم    نماياند. از نظر او، مشكالت ما از زماني باال گرفت كه با اروپايي رجسته ميب
________________________________________________________________ 

 .223، تهران: پژوهشكده تاريخ اسالم، صمشروطه عثماني)، 1389حسن حضرتي (  1

ـ و التقـدم و   ةالّنهضـ في مفاهيم  ةنقدّی ةِقراءالخطاب العربي المعاصر: )، 1991اسماعيل فادي (  2 ، 1987- 1978 ةالحداث
 .83: صةاألمریکی ةالمتحدهيرندن: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، الواليات 

3  Kemal H. Karpat (2001), The Politicization of Islam: reconstructing identity state, faith, and 
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نفـوذ  «روي نتيجـه   ايـن دنبالـه   1و در قبال چند چيز خوب، صدها چيز شنيع از آنان اخذ كرديم.
».سابقه فرهنگي اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود بي

2
  

هاي فرهنگـي   اش متوجه بازسازي جنبه كند كه برنامه اصالحي بيان مي بر همين اساس او
شود عقالنيت مسلمان به عقالنيت مسـيحي و   و معرفتي و مشخصاً آنجايي است كه تالش مي

كند كـه   ويژه در مواجهه با جريان تجددگرا تأكيد مي او به 3غربِ منهاي دين پيوند داده شود.
اي اصـيل   ده است و برآمده از داخل اسالم نيست، فلذا مسئلهمسئله تجددخواهي از بيرون آم

صـبري دفـاع از    طور كلي هدف اصـلي مصـطفي   از نگاه عمار جيدل، به 4نبوده، اما وارد است.
گـردد بـه    مـي  صبري، اعجاب از سياست غرب بر از نظر مصطفي 5اسالم و علوم اسالمي است.

زمينه فرهنگـي دارد و   اساساً سياست يك پس؛ به اين معني كه »آشفتگي در تكوين فرهنگي«
اصـالح  «اساسِ » اصالح فرهنگي«جا آغاز شود. حاصل سخن آنكه  الزم است اصالح از همان

ا چـرا مقولـه     6وفصل مشكالت فرهنگي در مرتبه نخست قـرار دارد.  است و حل» سياسي امـ
داند كـه عناصـر    ميخوبي  او بهصبري حائز اهميت است؟  فرهنگ تا اين اندازه براي مصطفي

بخـش سـاختار و    دهنده نظام فرهنگي هستند و نظـام فرهنگـي تـداوم    مادي و معنوي، تشكيل
عنوان تابعي از اين عناصر، بـا ايجـاد تحـول در     هاي اجتماعي جامعه است. فرهنگ، به ويژگي

يـد  شود و درنتيجه تأثير متقابل ميان عناصر، شـكلي جد  تدريج متحول مي ها، به هر يك از آن
كـردن را بـراي    هاي فرهنگي است كه نسخه چگونه حركـت  عالوه، [اين] ارزش به 7يابد. مي

بـا ايـن    8آمـوزد.  بيني و نوع زندگي را به آنان مي پيچد و طرز رفتار، كردار، جهان ها مي انسان
________________________________________________________________ 

1  NIYAZI BERKES (1998), Development of Secularism in Turkey, first published in 1964 by Mc Gill 
University Press, Published in a facsimile edition, Hurst & Company, London: p.389. 
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هـا   تفسير از مقوله فرهنگ، اگر شما عرصه فرهنگ را واگذار كرديد، نفوذ بر ديگر عرصـه 
  شود. خود محقق مي به خودي

او هوشيارانه و بسيار ظريف بين واقع حال مسلمانان و اسالم بـه مثابـه يـك ديـن، فـرق      
گونه اصالحي نياز ندارد؛ هر كس قصد اصـالح آن نمايـد، در جهـت     گذارد: اسالم به هيچ مي

يـن  ها مقابلـه كـرد. بلـه ا    نهد و واجب است با اين نگاه، حس و آگاهي با آن افساد آن گام مي
اند. اما ماهيت نوسازي كه مسلمانان بدان نيازمندنـد متعـين در    اند كه نيازمند اصالح مسلمانان

و اسـاس مـرض ايشـان،    «اند  بعد تربيتي و رواني است كه امروز مسلمانان آن را از دست داده
».شان است ضعف قلب است كه ناشي از ضعف در پايبندي به دين

صـبري   بنـابراين، مصـطفي   1
بينــد. توقــاتي و ديگــرِ  مــي» خــود«اصــالح فرهنگــي و معرفتــي را در بازگشــت بــه  تحقــق
هـاي نوگرايانـه آنـان را مسـئول      هـا و سياسـت   گرا در تركيه، كماليسـت  ورزان اسالم انديشه
هاي  ها بازگشت به سرچشمه دانستند. آن هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعه مي خرابي

جاي پيـروي از تمـدن    آن و عمل بدان مطابق دوران طاليي را، بهاسالمي مطابق تجربه زيسته 
ق. و مجـدداً در  1337م./1919صبري در سـال   هنگامي كه مصطفي 2كردند. غربي، پيشنهاد مي

االسالم شـد، آمـوزش موضـوعات غيراسـالمي را محـدود نمـود.        ق. شيخ1338م./1920سال 
) مورد شك بودند و يا بـا آنـان اخـتالف    عالوه، استاداني را كه از نظر مسلك (ايدئولوژي به

3سياسي داشت، كنار گذارد.
صبري، رويكرد اسالمِ فراگير و شـمولي   در برنامه فكري مصطفي 

اي دارد. به اين معني كه اسالم فقط عبادت نيست و يـا صـرفاً    به مثابه يك دين، جايگاه ويژه
ع توأمان با هم اسـت و ايـن بـا    يك دين؛ بلكه دين و دولت، شريعت و قانون، عبادت و اجتما

گراي  جريان سنّت 4گرايي به دنبال آن است، در تناقض است. مفهوم غربي دين كه پروژه غرب
اند، به غضـب   از روزي كه [مسلمانان] شريعت اسالمي را ترك كردهاسالمي بر اين باور بود 
انـد.   محكوم شـده  جهت زير نفوذ مسيحيان درآمده و از طرف خداوند الهي دچار شده و بدين

ها دين، يكپارچه و مقدس است؛ به همين حكم دين را با احكـام دنيـوي درهـم     از ديدگاه آن
________________________________________________________________ 
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آميختن و قوانين ديني را با قوانين غرب درهم آميختن جايز نيست؛ زيرا اين قوانين، عقلي است 
1و قوانين عقلي را نبايد با قوانين الهي عوض كرد يا درهم آميخت.

  

گرا با رويكرد سنّتي بود. تحوالت در تركيـه   در عرصه سياست مردي عملصبري  مصطفي
وي را به اين نتيجه رسانده بود كه مسلمانان بايد به تفسيرهاي سنتي خود از ايمان پايبند بمانند 

كه با آغوش باز و به نام اصالحات، به دشمنان مجال نفوذ دهند. اين بدين معني بود  جاي آن به
كارانه در پي حفـظ مواضـع فقهـي سـنّي حنفـي و كالمـي        نخست محافظهكه وي در درجه 

هـر حـاكميتي   پـذيرد كـه    كنـد و مـي   اشعريت بود. او با همين رويكرد از خالفت دفـاع مـي  
محصول نظام فرهنگي مشخصي است؛ يا هر حاكميتي تنها با نظام فرهنگي معـين اسـت كـه    

الغاي خالفت بر اين باور است كه هدف  او در واكنش به 2تواند به حيات خود ادامه دهد. مي
جـاي او شـخص    اي اليـق مسـند خالفـت نباشـد، بـه      دشمني با اسالم است وگرنه اگر خليفه

چاره كار انتخاب يك پادشاه بنابراين،  3نشانند، نه آنكه خالفت را ملغي سازند. اي مي شايسته
صـبري و بسـياري ديگـر در     نبايد از ياد برد كه هم مصطفي 4دار و وزراي با درايت است. دين

دانند و بر اين باورند كه اين انگلـيس بـود كـه از     الغاي خالفت انگلستان را عامل نخست مي
5كمال را براي اين كار مهيا كرد. م. مصطفي1917سال 

  

ود كـه  گيـرد تـا مـانع از افتـادن مسـلمانان در مسـيري شـ        كار مي او همه توان خود را به
صـبري توقـاتي در    مبـارزات مصـطفي   6ها گرفتار آن شدند. دست كماليست مسلمانان ترك به

توجهي منجر نشد، اما ميراثي كه او از خود برجاي گـذارد، بخـش    زمان حياتش به نتايج قابل
ترتيـب،   ايـن  بـه  7گرايي را در تركيـه شـكل داده اسـت.    اي جريان اسالم مهمي از مباني انديشه

ري سرسختانه وي با سكوالريسم و تمايلش به حكومت اسالمي، در عـروق برخـي از   ناسازگا
8گرا جاري شد و تداوم پيدا كرد. هاي اسالم جريان

گمان شده است، با اعـالم جمهـوري [در    
________________________________________________________________ 
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دانيم سـاختارهاي اجتمـاعي    كه مي تركيه]، همه ساختارهاي عثماني به تاريخ پيوست، درحالي
شـود و   عنوان عناصر فرهنگي از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل مـي     و بهكند  سادگي تغيير نمي به
يابد. ساختارهاي فرهنگـي و مسـلكي عثمـاني، همـراه بـا سـاختارهاي        ترتيب، تداوم مي اين به

به نظر نگارندگان همـين   1حكومتي دينيِ آن حكومت، در جمهوري تركيه ادامه يافته است.
هـاي   اتـوري عثمـاني، باعـث شـده اسـت جريـان      پيوستگي فرهنگي به گذشته تاريخي و امپر

  گرا فرصت و مجال ظهور و قدرت گيري مجدد پيدا كنند. اسالم

  گيري نتيجه

رويارويي نظام انديشگاني مدرنيته با سنّت، منجر بـه واكـنش علمـا گرديـد. ايـن مواجهـه، بـه        
ش بـاز از آن  اي با آغـو  گيري رويكردهاي مختلفي منتهي شد: برخي آن را نفي كردند، عده شكل

صـبري افنـدي، اگرچـه در گـروه      استقبال نمودند و گروهي هم خواستار تلفيق شـدند. مصـطفي  
نيست. بـا  » رويه علم و تكنولوژي غرب«كنندگان مدرنيته قرار دارد اما در حين حال، منكر  نفي

ي معرفتـي  كه به مباني اسالم آسيب نزند، موافق است. در مقابل، به شدت با اخذ مبـان  آن مادامي
نمايد. مخالفت با ابعـاد   مدرنيته مخالف است و با آن مبارزه مي» فرهنگي«غرب يعني همان بعد 

  گرا و عبدالحميد است. هاي اسالم فرهنگي مدرنيته، وجه مشترك همه جريان

توانـد تمـام ابعـاد     صبري، اسالم يك نظام فراگير و شمولي است كـه مـي   از نظر مصطفي
كنـد. از نظـر او    امان دهد. او با همين رويكرد از نهاد خالفـت دفـاع مـي   زندگاني انسان را س

گيري خالفت محصول اجماع ديني امت است، فلذا حذف آن ممكن نيست، اگـر آن را   شكل
عثمان مطرح نيست،  ايم. براي او آل حذف كرديم مقدمه حذف دين از جامعه را فراهم ساخته

نظام حكمراني كه از نظر او تجربه زيسته مسـلمانان  عنوان يك  بلكه دفاع از نهاد خالفت به
  كارآمدي آن را ثابت كرده، مطرح است.

صبري در كسوت يكي از آخرين  توان مدعي بود برنامه اصالحي مصطفي در نگاه كلي، مي
هاي خالفت عثماني، در چارچوب همان نظام انديشـگاني و معرفتـي سـنّتي بـاقي      االسالم شيخ
گذر از خطوطي منتهي نخواهد شد كه شاگردان محمدعبده و رشيدرضا با ماند و هرگز به  مي

صبري در پي آن است تجديد به معني پـالودن   نهادند. آنچه مصطفي فراغِ بال، پا از آن فراتر مي
________________________________________________________________ 
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طايفـه  «، از جانـب  »اصـالحگري «زعم او با ادعا و توجيه  هايي است كه به باورها از آلودگي
صبري منهاي رويكـرد   رواج يافته است. شايد به همين دليل مصطفيدر ميان مسلمانان » عصريه

  هاي سلفي قرارگرفته است. اش، موردتوجه برخي از جريان كالمي و فلسفي
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  مطالعات تاريخ اسالم

  1397بهار   /36شمارة   / مسال ده

  

  اهللا سيدابوالحسن اصفهاني در برابر اصل دوم متممبازخواني مواضع آيت

  قانون اساسي مشروطه

1عليرضا مالئي تواني
  

2زاده مرضيه بيگي
  

  

  

پس از تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي در مجلس اول و اجراي نـاقص آن در    چكيده:
عمل ناكام ماند. يكي از علل هاي بعدي مجلس در مجلس دوم، پيگيري براي اجراي آن در دوره

ناكامي اصل مزبور معرفي نشدن بيست نفر از علماي واجد شرايط از جانب مراجع تقليد بود. آيت
اهللا سيدابوالحسن اصفهاني يكي از مراجع تقليد بـود كـه در طـول حيـات خـود دربـاره اصـل دوم        

ابوالحسن اصـفهاني در دوران  اهللا سيدواكنش متفاوتي نشان داد. حال مسئله اين است كه چرا آيت
بار بنا به درخواست جمعيت وطنيون اسالمي به معرفي علماي واجد شرايط زندگي خود، تنها يك

هاي بعـدازآن سـرپيچيد؟ عوامـل مـؤثر بـر مواضـع ايشـان در        اصل دوم متمم پرداخت و در دوره
نيازمنـد بررسـي بيشـتر     بـاره هايي موجود درايـن  اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي چه بود؟ ابهام

- بر رويكرد توصيفي شده و با تكيههاي انجام گيري از منابع اصلي و پژوهش است. اين مقاله با بهره

اهللا سيدابوالحسـن اصـفهاني را در ايـن موضـوع ارزيـابي كنـد. مقالـه        كوشد رفتار آيتتحليلي مي
به دليل مسائل و حـوادث خـاص    اهللا سيدابوالحسن اصفهانيرسد كه آيتسرانجام به اين نتيجه مي

ازآن، اعتقادي به دخالـت فعـال در    پس از مشروطه دوم تا روي كار آمدن رضاشاه و حوادث پس
دانست، لـذا   سياست نداشت و با دورانديشي اجراي اصل مذكور را در شرايط آن زمان عملي نمي

  از پيگيري اين قضيه سرباز زد.

اساسـي، علمـاي طـراز اول، حـوزه نجـف، هيئـت        اصل دوم متمم قانون  كليدي: هاي واژه
  علميه اصفهان

________________________________________________________________ 

 mollaiynet@yahoo.com   انساني و مطالعات فرهنگيدانشيار پژوهشگاه علوم   1

  m_beigizade098@yahoo.com   دكتري تاريخ پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي (نويسنده مسئول)  2

 14/05/96تاريخ تاييد:      14/12/95 تاريخ دريافت:   



 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسالم  134

Review of Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahani`s 

Positions Regarding the Second Article of Amendment 

to the Constitution Adopted during Iranian 

Constitutional Revolution 

Alireza Molaie Tavani1 

Marzieh Beygizade2 

 

 

 

 

Abstract: After the approval of the Second Amendment of the Constitution in the First 

Parliament and incomplete implementation of it in the Second Parliament, practically, 

following up to its implementation in later rounds of Parliament failed. One of the reasons for 

such a failure was “not introducing twenty of qualified scholars by the Marjaʿ”. Ayatollah 

Seyyed Abul Hasan Isfahani was one such marja  ʿ that during his life showed different 

reactions to the second clause. Now the question is why Ayatollah Seyyed Abul Hasan 

Isfahani, only once and at the request of the “Islamic Homeland Movement”, introduced 

qualified scholars required by the second caluse of that Amendment, and refrained from this 

in later periods. What were the effective factors on his positions in the implementation of the 

second clause? Ambiguities in this regard require further investigation. Using primary sources 

and researches and relying on a descriptive–analytic approach, this paper aims to evaluate the 

Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahanì s reactions in this regrad. Finally, the paper concludes 

that Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahani, due to the issues and circumistances after the 

second amendment until Reza Shah came to power and the events thereafter, had no belief in 

active involvement in politics and with foresight, knew that the implementation of such clause 

is not practical at that time, therefore refused to pursue that issue. 

Keywords: The second clause of Amendment, leading scholars, Najaf Hawzah, 

Esfahan school of theology. 
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  مقدمه

ق. در روستاي مديسه از توابع لنجان اصفهان چشم به جهان 1284سيدابوالحسن اصفهاني به تاريخ 
اصفهان رفت گشود. وي پس از تحصيالت مقدماتي در زادگاهش در آغاز جواني به حوزه علميه 

ـپس در ربيـع    و پس از گذراندن سطح فقه و اصول به درس خارج استادان آن حوزه راه يافـت. س
مندي از محضر ساير استادان حوزه، حدود  ق رهسپار نجف شد. در آنجا عالوه بر بهره1308االول 

و  مصـاحبت مـداوم   1منـد شـد.   اي ممتد و مستمر از درس آخوند خراساني بهـره  سال به شيوه 17
به همين  2تر ساخت.تر و عميقحضور در محضر آخوند خراساني، آگاهي سياسي اصفهاني را وسيع

عنوان يكي از علماي واجد شرايط از طـرف آخونـد خراسـاني بـه     سبب در دوره دوم مجلس، به
مجلس معرفي شد كه البته از اين امـر سـرباز زد. وي پـس از وفـات نـائيني و حـائري يـزدي در        

ق.، مرجعيت تقليد شيعيان را در بخش عمده جهان 1361درگذشت آقا ضياء عراقي در ق. و 1355
اهللا اصفهاني اهميت فراوان دارد و به محل  آنچه دربارة زندگي سياسي آيت 3تشيع در دست گرفت

ـتمم قـانون    مناقشه در مورد زندگي وي تبديل شده است، مواضع ايشان در برابر اجراي اصل دوم م
  بازخواني آن موضوع اصلي اين مقاله است. اساسي است كه

اصل دوم متمم قانون اساسي متضمن نظارت شرعي بر قوانين مجلس بود كه يكي از داليـل  
هـاي طـرح ايـن     طرح آن، تدوين اصولي در متمم قانون اساسي بود و در متن مقالـه بـه زمينـه   

صـورت  صـل دوم بـه  اي است كـه ا  موضوع خواهيم پرداخت. اما دوره دوم مجلس تنها دوره
يكي از داليل اجـرا نشـدن اصـل     گاه عملي نشد. ناقص اجرا شد و اين اصل در ادوار بعدي هيچ

مزبور عدم معرفي علماي واجد شرايط از جانب مراجع تقليد بـود چنانكـه در مـواردي كـه     
شد، نمايندگان مجلس اجراي  هايي درخواست مي اجراي اصل دوم از جانب اشخاص يا جريان

اهللا در دوران زعامـت آيـت   4كردند. را به معرفي اسامي از جانب مراجع تقليد موكول ميآن 
اصفهاني نيز چند مرتبه اجراي اصل دوم درخواست شد، اما ايشان به ايـن درخواسـت پاسـخ    

________________________________________________________________ 

، 9، زير نظر محمـدكاظم موسـوي بجنـوردي، ج   بزرگ اسالمي المعارف  ةدائر، »ابوالحسن اصفهاني«، تا] [بي حسن امين  1
  .214- 212بزرگ اسالمي، صص  المعارف  ةدائرانتشارات 

، مجله حافظ ،»شناسي مرجعيت و سياست: كارنامه سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد ايران«)، 1385حسن امين (  2
  .11، ص30ش 

 .214- 212، صص9تا]، همان، ج بينك: امين[  3
، تهران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس      2پور، ج)، به كوشش منصوره تدين1375( اسناد روحانيت و مجلس  4

  .163- 162، 89، 68- 66، 21- 19 شوراي اسالمي، صص
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عنـوان مرجـع تقليـد     جهت است كه ايشان به اهللا اصفهاني ازآنمثبت نداند. اهميت نقش آيت
اصل دوم متمم قانون اساسي وظيفه معرفي علماي واجد شرايط را بر عهـده  شيعيان و مطابق با 

  داشتند، امري كه ايشان اهتمام چنداني به پيگيري آن نداشت.

اهللا سيدابوالحسن اصفهاني نسبت به طرح و اجراي اصل دوم متمم قـانون   در مورد موضع آيت
از طرفداران اجراي اصل دوم بود و در هاي جدي وجود دارد، ازجمله اينكه آيا ايشان  اساسي ابهام

تنها تمايلي براي حضور در هيئـت   هايي انجام داد يا اينكه اساساً مخالف آن بود و نه اين راه فعاليت
هـاي مـذهبي    طراز اول نداشت بلكه اقدامات ايشان در اين زمينه بنا به خواست افراد يـا جريـان  

  اند؟ مي در اين خصوص انجام ندادهديگر صورت گرفته است و خود ايشان رأساً اقدا

اند كه آيـت  القول راجع به اين موضوع تاكنون تحقيقاتي صورت گرفته است كه همگي متفق
هـاي   تـوان بـه مقالـه    اند. ازجمله مي اهللا سيدابوالحسن اصفهاني از طرفداران اجراي اصل دوم بوده

و مقاله  1،» سيدابوالحسن اصفهانياهللانظارت مجتهدان بر قانون اساسي مشروطه؛ نمونه: نگاه آيت«
»گـذاري نظارت هيئت مجتهدين بر قوه قـانون «

ـين كتـاب   2 مرجعيـت در عرصـه   «هـاي   و همچن
 6،»تشيع و مشروطيت در ايـران « 5،»علما و سياست« 4،»علما و رژيم رضاشاه« 3،»اجتماع و سياست

دست اشاره كرد. در همه اين آثار با استناد به واقعه ديدار رضـاخان بـا مراجـع در    و مواردي ازاين
و درخواست علما از ايشان در خصوص حضور مجتهدان در مجلـس، ايشـان    1303عتبات در دي 

كـه درخواسـت مراجـع از رضـاخان بـراي       انـد. درصـورتي   را از موافقان اجراي اصل دوم دانسته
تأليف محمد حرزالدين  الرجال معارفول در مجلس تنها در كتاب حضور هيئت مجتهدان طراز ا

اهللا سيدابوالحسـن   هـايي از آيـت   آمده است. به همين جهت، در پژوهش حاضر، با استناد به نامـه 
آقـا نـوراهللا اصـفهاني    خطـاب بـه رضاشـاه و حـاج     1306اصفهاني و نائيني كه در جريـان قيـام   

  شده است. ن مطلب موردترديد واقعشده و ساير منابع اصلي صحت اي نوشته

________________________________________________________________ 
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اكبر ذاكري است كه در دو مقالـه مجـزا و بـا يـك      از ديگر پژوهشگران اين عرصه علي
اهللا اصفهاني از طرفداران اجراي اصـل دوم مـتمم    نگاه خاص به اين موضوع پرداخته كه آيت

آثار قبلي يعنـي  قانون اساسي بوده است. در مقاالت وي نيز عالوه بر آنكه اشكال موردنظر در 
شده يعني اينكه مدعي اسـت   اي عنوان شود، مطلب تازه ديده مي الرجال معارفارجاع به كتاب 

ــروردين     ــه در ف ــم ك ــاجر در ق ــاي مه ــا علم ــاخان ب ــدار رض ــان  1303در دي ــي جري در پ
اهللا سيدابوالحسـن اصـفهاني از   خواهي صورت گرفت، علماي مهاجر ازجملـه آيـت   جمهوري

اما اين موضوع در هيچ منبع تاريخي قيـد نشـده    1ل دوم را خواستار شدند.رضاخان اجراي اص
رو هم درخواست علما از رضاخان مبني بر اجراي اصل دوم متمم  است. بنابراين در مقاله پيش

شود و هم با استناد به منابع اصلي و تحقيقات جديد  در ديدار وي از عتبات موردترديد واقع مي
ست علما در مالقات رضاخان با علماي مهاجر در قم، تنها ختم غائلـه  شود كه درخوا ثابت مي
  خواهي بوده و نامي از اصل دوم برده نشده است. جمهوري

دهنـده   اهللا سيدابوالحسن اصفهاني نشان هاي آيت درهرصورت، مجموعه اقدامات و فعاليت
انـد،   صورت نـداده اين است كه ايشان براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي تالش چنداني 

هـاي طـرح نظـارت علمـا بـر قـوانين        زمينه اما قبل از پرداختن به اين موضوع الزم است پيش
  موردبحث و بررسي قرار بگيرد.

  اهللا نوري هاي ارائه اليحه هيئت مجتهدان طراز اول توسط شيخ فضل زمينه

معلـول شـرايط    اهللا نوري ارائـه گرديـد   اليحه هيئت مجتهدان طراز اول كه توسط شيخ فضل
خصوص پس از تدوين متمم قانون  اجتماعي جامعه و فضاي خاص دوران مشروطه به - سياسي

  ترين ابعاد آن به شرح زير بود. اساسي بود كه مهم

  الف) هواداري از شريعت

خـواهي تـوده    هاي هنگامه طرح اليحه هيئت مجتهـدان طـراز اول، مشـروعه    يكي از ويژگي
مردم، علما و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس بود، زيـرا در آسـتانه نهضـت مشـروطه، ديـن      

________________________________________________________________ 

مجلـه  ، »مشروطيت ها براي تعيين مجتهدان ناظر بر مجلساولين انتخاب و آخرين تالش«)، 1390اكبر ذاكري (علي  1

برگي زرين از تاريخ معاصر نامـه منتشرنشـده   «)، 1392اكبر ذاكري (؛ علي205- 144، صص 161، ش28، دوره حوزه
  .84- 65، صص169 -  168، شمجله حوزه، »از آيات عظام اصفهاني، نائيني
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شد. پيوند استوار دين و حيات اجتماعي نيز بـه   ترين مؤلفه جامعه سنتي ايران محسوب مي مهم
بخشيد و آنان را در كانون رخدادهاي سياسـي و   اهي شايسته و ممتاز ميمتوليان مذهب جايگ

توانست  اي نمي مالحظه داد. بنابراين در چنين فضايي هيچ تحول قابل تحوالت اجتماعي قرار مي
در جريان نهضت مشروطه نيز  1بدون كنش تاريخي يا واكنش نيروهاي مذهبي صورت پذيرد.

خود رواج شريعت را يكـي از اهـداف نهضـت مشـروطه      پيشوايان روحاني مردم در سخنان
اهللا نوري از زمينه تاريخي  بنابراين، طرح شرعي بودن قانون توسط شيخ فضل 2كردند. عنوان مي

  مند بود. و پشتوانه فكري شماري از علما و توده مردم بهره

  ب) دلسردي تعدادي از علما و روحانيان از مشروطه

يخواهان و علما در روند پيروزي جنبش مشروطه همگام بودند، در ابتداي شروع نهضت، آزاد
تـدريج   ها از درك مفهوم مشروطه آشـكار شـد. درواقـع بـه     تدريج اختالف نظرات آن اما به

مطالبات روشنفكري نمود بيشتري يافت و سخن گفتن از قانون، مجلس، آزادي، برابري، مردم، 
هاي حامي اين جريان شد تا دم زدن از دين و  نامهپرستي بيشتر زبانزد آزاديخواهان و روز ميهن

هـاي الزم را بـه مـردم در     هاي نو، آمـوزش  البته نوانديشان ضمن دم زدن از انديشه 3شريعت.
هـا   دوستي نداده و راه دستيابي به اين واژه هايي چون قانون، مجلس، آزادي و ميهن فهماندن واژه

ين با توجه به پايگاه اجتماعي علما و نفوذي كـه بـين   بنابرا 4ها روشن نكرده بودند. را براي آن
  هاي مختلف مردم نيز به روحانيان پيوستند. هاي مردم داشتند، دسته توده

  ج) عملكرد مجلس در تدوين برخي از اصول متمم قانون اساسي

همچنين محتواي عرفي متمم قانون اساسي كه بر اسـاس آن قـدرت قضـايي و آموزشـي علمـا      
هـاي   و محاكم عرفي جايگزين محاكم شرعي و آمـوزش علـوم نـوين و سـبك     ديد آسيب مي

________________________________________________________________ 

، تهـران: نشـر   در ايـران هـاي نابسـاماني نظـم دموكراتيـك      مشروطه و جمهوري، ريشه)، 1381عليرضا مالئي تواني (  1
  .45گستره، ص

  .400، 258، 199، 165، صص16، تهران: اميركبير، چ1ج تاريخ مشروطه ايران،)، 1363نك: احمد كسروي (  2

را  و االسـتبداد  ةالمشـروط كشف المراد مـن  اكبر تبريزي كه رساله  علي بن . محمدحسين288، 248، صص 1همان، ج  3
و مـردم را بـه   «...نويسـد:   ري از مشروعه خواهان تـأليف كـرد. در ايـن زمينـه مـي     در مخالفت با مشروطه و به طرفدا

 رسايل مشـروطيت، )، 1374نژاد ( (نك: غالمحسين زرگري» پرستي و مجلس پرستي دعوت كردند پرستي و نوع وطن
 ).108تهران: كوير، ص

  .262- 261، صص1كسروي، همان، ج  4
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زيـرا   1گرديد موجب نگراني بسياري از علما شد ها و تعليمات ديني مي جديد جانشين آموزش
مطابق با اصل نوزدهم كليه مدارس و مكاتب بايد تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم 

، محاكم عرف از محاكم شرع جداشده بودند. ايـن  71 گرفتند و مطابق اصل و معارف قرار مي
اصل عالوه بر اينكه نوعي الزام و تكليف در خصوص پذيرش شكايات و دعاوي اشخاص براي 

نمـود و   كرد، مداخله ساير اشـخاص و مراجـع را در امـر قضـاوت منـع مـي       محاكم ايجاد مي
تـرين داليلـي كـه باعـث      درواقـع يكـي از مهـم    2دانست. دادرسي را مختص محاكم عدليه مي

اهللا نوري با مشروطه و مجلس شد، تصويب اصولي در متمم قـانون اساسـي    مخالفت شيخ فضل
شد. زيرا اولويت، تصدي و تصرّف فقهـا از ابتـدا در سـه     بود كه مربوط به مباحث قضايي مي

.شده بود حوزه فتوا، قضاوت و امور حسبيه به اجماع پذيرفته
متمم قانون اساسـي   71اما اصل  3

بيانگر اين موضوع بود كه غير از محاكم دادگستري، هيچ محكمه ديگري در كشور رسـميت  
شـد و ايـن    ترديد موجب تضعيف شديد موقعيت علما در جامعـه مـي   ندارد. تحقق اين امر بي

در » حـق وتـو  «تعيين  اهللا پنهان بماند. بنابراين تالش كرد تا با اي نبود كه از ديد شيخ فضل نكته
وسيله متمم قانون اساسـي   قالب اليحه نظارت مجتهدان، اصل حاكميت علما را براي هميشه به

البته عالوه بر مسائل قضايي و آموزشي تصـويب   4و قوه مقننه در حكومت ايران تثبيت نمايد.
5دو اصل آزادي و مساوات مخالفت متشرعان را برانگيخت.

  

  ند) مخالفت با جعل قانو

گيـري   تصويب قوانيني از قبيل مساوات، حريت و قوانين مربوط به محاكم قضـايي در جهـت  
خـواه   علما در مخالفت با تدوين متمم قانون اساسي تأثيرگذار بود و بسياري از علماي مشروعه

________________________________________________________________ 

 .64مالئي تواني، همان، ص  1

، تهـران:  1ج .ش.)،ه1320- 1285تحول نظام قضايي ايران، از مشـروطه تـا سـقوط رضاشـاه (    )، 1381محمد زرنگ (  2
  .155مركز اسناد انقالب اسالمي، ص 

  .101، ص5، تهران: نشر ني، چحكومت واليي)، 1378محسن كديور (  3

- 250، صـص 5تهران: اميركبيـر، چ  انديشه)،اهللا نوري و مشروطيت، (رويارويي دو  شيخ فضل)، 1392مهدي انصاري (  4

251. 

دو اصل موذي مساوات و حريت خراب نماينده ركن قويم قـانون الهـي اسـت؛    «نويسد:  اهللا در اين مورد مي شيخ فضل  5
» بـه مسـاوات...   اسالم به عبوديت است، نه به آزادي و بناي احكام آن، به تفريق و جمع تخلفـات اسـت، نـه    زيرا قوام

، تهـران: مؤسسـه   1ج اهللا نـوري، ها، مكتوبات،... روزنامه شـيخ شـهيد فضـل    رسايل، اعالميه)، 1362مان ((محمد ترك
  .114، 104خدمات فرهنگي رسا، صص
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توان به رسايلي اشاره كرد كـه   تدوين قوانين را مخالف شريعت قلمداد كردند در اين مورد مي
خواهان نگارش  تدوين متمم قانون اساسي و در دوران استبداد صغير توسط مشروعه در جريان

شد. استدالل نويسندگان اين رسايل اين است كه اسالم جامع تمام قوانين زندگي بشري است و 
اهللا اين بـود كـه بـاوجود قـانون      نيازي به جعل قانون وجود ندارد؛ چنانكه استدالل شيخ فضل

كما اينكه معتقد بودند كه قوانين ممالك اروپايي سنخيتي با  1جايز نيست.شرع، قانون ديگري 
2جامعه مسلمان ايراني ندارد.

  

  ها ) عملكرد روزنامهه

بخشي به مردم  ها نشانه خوبي براي افزايش آگاهي نامه ها و شب هرچند افزايش تعداد روزنامه
ا فـراهم سـازد. امـا عملكـرد     توانست زمينه تثبيت مشروطه و مجلس ر رفت و مي شمار مي به

ها كه به مذاق درباريان و علمـا خوشـايند نبـود تـأثير      نامناسب و چاپ برخي مطالب در آن
ازحـد آنـان از شـاه و درباريـان      هاي بيش مخربي بر روند مشروطه گذاشت. ازجمله بدگويي

هـاي   وييخواهان تندرو دارد، به بـدگ  اي كه با مشروطه رغم همدلي چنان بود كه كسروي، به
3كند. ازاندازه آنان نسبت به دربار و شاه انتقاد مي بيش

  

خواهـان و حتـي علمـاي     ها همچنين موجب اعتراض شريعت عملكرد تعدادي از روزنامه
» خواهي شريعت«جاي رويه  به» پرستي ميهن«خواه نيز شده بود. در پيش گرفتن رويه  مشروطه

اي بـه دشـمني بـا     رو بود و به همين خاطر عـده هاي تند ازجمله نتايج عملكرد برخي روزنامه
همـه در جرايدشـان    چـرا ايـن  «نويسـد:   مي الغافل �����مثال نويسنده  عنوان ها پرداختند. به آن

».كردنـد...  تكريمات از فرقه زردشتي و سالطين كيـان مـي  
حتـي چـاپ برخـي مطالـب در      4

بار با دستور وزير علوم  اهللا طباطبايي گرديد و يك موجب آزردگي آيت صوراسرافيلروزنامه 
5از چاپ آن خودداري شد.

  
________________________________________________________________ 

  .91، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش، صسنت و تجدد در حقوق ايران)، 1375محمد ضميران و شيرين عبادي (  1

 .255- 196، 191- 174، 154، 138، 108همان، صص نژاد،  براي نمونه نك: زرگري  2

هـا نسـبت بـه علمـا، وزرا و پادشـاه را       ؛ همچنين مجداالسالم كرمـاني هتّـاكي روزنامـه   275، ص1كسروي، همان، ج  3
تاريخ انحطاط مجلس، فصـلي از تـاريخ انقـالب مشـروطيت     )، 1356نكوهش كرده است (احمد مجداالسالم كرماني(

  ).2، ص2پور، اصفهان: دانشگاه اصفهان، چ محمود خليلمقدمه و تحشيه ايران، 

 .118نژاد، همان، ص زرگري  4

ترين صـدمات بـر اسـاس     پردازان مشروطه بود، معتقد است كه بزرگ . عالمه نائيني نيز كه از نظريه278كسروي، همان، ص  5
بودنـد و  » دان و يـا دشـمناني دانـا   يا دوسـتان نـا  «مشروطيت ناشي از اعمال برخي جرايد و ناطقين مشروطه بوده است كه 

← 
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اهللا نيز هنگام تحصن در حـرم حضـرت عبـدالعظيم بـا اشـاره بـه اصـل آزادي         شيخ فضل
مستثنا شده اسـت،  » كتب ضالل و مواد مضره به دين«مطبوعات و اينكه در اصل مذكور تنها 

و تمـام ايـن   » اين ماده بسياري از محرمات ضروري الحرمـه تحليـل شـد...   موجب  به«نوشت: 
1قلمداد كرد.» هدم اساس دين و اضمحالل شريعت سيدالمرسلين«منظور  اقدامات را به

  

انديشه سياسي خود آزادي قلم و زبان و مساوات و  مباني نظري اهللا همچنين با توجه به شيخ فضل
فرق مالحـده و زنادقـه    «...ند، زيرا معتقد است در صورت وجود آزادي ... را منافي با قانون الهي خوا

ـاء      ـان بزننـد، و الق نشر كلمات كفرية خود را بر منابر و لوايح بدهند، و سب مؤمنين و تهمت بـه آن
2و چنين اصولي را شايسته فرنگيان معرفي كرد.» شبهات در قلوب صافيه عوام بيچاره بنمايند...

  

  بهاييان و) نگراني از نفوذ

هـا در مجلـس هراسـناك بودنـد.      خواه از مسئله ديگري موسوم به نفوذ بهايي علماي مشروعه
اساساً در ديدگاه برخي از علما، اتخاذ رويه نوانديشي و سخن گفتن از قانون و مجلس و آزادي 

 پروايي نسبت به شريعت قلمداد و مساوات و تحصيل دختران و امثالهم روگرداني از دين و بي
3زنند بابي و بهايي هستند. شد و معتقد بودند آزاديخواهاني كه به چنين مباحثي دامن مي مي

  

دهـد. يـك    شواهد فراواني وجود دارد كه نگراني علما را نسبت به اين موضوع نشان مـي 
اهللا طباطبايي) به دخترش اسـت، وي در ايـن    نمونه از آن نامه سيداحمد طباطبايي (برادر آيت

از مجلس شوراي ملي ... چيزي كه ظاهرشـده اينكـه بابيـه و طبيعيـان قـوت      «يسد: نو نامه مي
همچنين در نامه ديگري كـه  ». ها تقيه كنند... گرفته طلوعي دارند كه شايد مسلمين بايد از آن

مجلسي كه بابيه و طبيعيـه داخـل در اجـزاء و اعضـاي آن     «به داماد خود نوشته، آمده است: 
دانيد كه اين فرقه ضاله بابيه  ن مجلس باشند بهتر از اين نخواهد شد، نميبلكه در اجزا رئيسه آ

اهللا  اي از شـيخ فضـل   در نامـه ». كننـد...  ها چه قوتي گرفته و چه فتنه و آشوب مـي  و المذهب
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

جاي آنكه آزادي بيان و قلم را در جهت معناي حقيقي خود كه همان رهايي از قيد ظلم و ستم و آگاهي و تهذيب اخـالق   به
از افـراد  » السكوت وسيله هتك اَعراض محترمين و گرفتن حق«مردم، حفظ دين و وطن و استيفاي حقوق ملت به كار ببرند 

: در اسـاس مشـروطيت يـا    الملـة و تنزيـه   االمةتنبيه تا]،  هي از ديگران قرار داده بودند (محمدحسين نائيني [بيخوا يا كينه

  ).124- 123، ترجمة محمود طالقاني، تهران: شركت چاپخانه فردوسي، صص حكومت ازنظر اسالم
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حضرات فاسدالعقيده از فرقه جديده و از دهـري و طبيعـي وقـت را    «... نوري نيز آمده است: 
».ريب اسالم...مغتنم دانسته در مقام تخ

1
  

هـا  اندازه علما به مذهب سبب شد مخالفان مشروطه آنـان را از نفـوذ بهـائي    دلبستگي بي
بترسانند. به همين جهت برخي از نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين موضـوع واكـنش نشـان    

مسلم است هستند اشخاصي «زاده دريكي از جلسات مجلس اظهار داشت:  دادند. سيدحسن تقي
اسالم نمايند ولـي ايـن    كنند تا اختالفي مابين وكال و حجج اي اين شبهات را به مردم ميكه الق

هـر  «... سيدنصراهللا تقوي نيز عنوان كـرد كـه:   ». القائات و اين اقدامات بر كسي پوشيده نيست
كس به مجلس مقدس امري كه مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد، مفتري و مفسد اسـت؛  

».شود ت كذب از جانب مخالفين مجلس اشاعه ميو المحاله اين نسب
2

  

هايي بود كه اليحه هيئت مجتهدان طراز اول به مجلـس   زمينه درهرصورت، با چنين پيش
صورت اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب نمايندگان رسيد، اما در مجلـس اول   ارائه و به

  امكان اجرا نيافت و اجراي آن به مجلس دوم موكول شد.

  دوم و اصل طراز اولمجلس 

زمان با تشكيل مجلس دوم، اصـل دوم مـتمم قـانون اساسـي در پـي اوامـر مؤكـد آخونـد          هم
اي خطاب بـه مجلـس   خراساني و مال عبداهللا مازندراني به اجرا درآمد. علماي نجف در نامه

 عنوان علماي طراز اول به مجلـس شوراي ملي، بيست نفر ازجمله سيدابوالحسن اصفهاني را به
، در خصوص تعيين هيئت مجتهدان طـراز  1328سپس در جلسه پنجم شعبان  3معرفي كردند.

العابدين قمـي اتفـاق   گيري تنها در مورد حاج زينگيري انجام شد و پس از دو بار رأي اول رأي
در جلسه هفتم شعبان نيز سيدابوالحسن اصفهاني، سيدعلي حائري، سيدحسن  4آراء حاصل شد.

اهللا سيدابوالحسـن  امـا آيـت   5جمعه خويي به قيد قرعـه انتخـاب شـدند.   اماماي،  مدرس قمشه
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اصفهاني پس از سه ماه با ارسال پاسخ تلگـراف مجلـس كـه در صـحن مجلـس قرائـت شـد،        
مسائل به وجود آمده بعد از فتح تهران و شـروع مجلـس دوم در    1استعفاي خود را اعالم كرد.

نسبت به رد درخواست مجلس مؤثر بوده است كه در اهللا سيدابوالحسن اصفهاني واكنش آيت
  مبحث مستقلي به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

شده هيئت طراز اول تنها سيدحسن مدرس و امـام  درهرصورت، از مجموع علماي انتخاب
شـده از همكـاري بـا مجلـس      جمعه خويي در مجلس دوم حضور يافتند و بقيه علماي معرفي

يك از علما از سوي مراجع به مجلس معرفي نشدند ر مجلس سوم هيچخودداري كردند، اما د
تـوان بـه عوامـل زيـر     تا اصل دوم اجرا شود. از داليل عدم اجراي اين اصل در مجلس سوم مي

اشاره كرد: عمر كوتاه مجلـس سـوم و بحـران ناشـي از جنـگ جهـاني اول، اكثريـت يـافتن         
ماندن اصل دوم، رحلت آخوند خراساني و ها در مجلس و تمايل ايشان به متروك  دموكرات

طراز ايشان از ميان مراجع، عدم پيگيري اجراي اين اصل از سـوي  خواه هم نبود عالم مشروطه
ساير علما، عدم تمايل بسياري از روحانيون بـه شـركت در هيئـت علمـاي طـراز اول كـه از       

ي عتبات از حضـور مـؤثر   درپي ايشان در مجلس دوم مشهود بود و اطمينان علما استعفاهاي پي
2مدرس در مجلس.

  

در دوران مجالس چهارم، پنجم و ششم نيز اجراي اصل طراز اول چهار مرتبه در محافـل  
عنوان يكي از مراجع تقليد اهللا اصفهاني بهخارج از مجلس مطرح شد كه در سه مورد نام آيت

اله قصد دارد با اسـتناد  و معرفي كننده علماي واجد شرايط اصل طراز اول مطرح است. اين مق
به شواهد تاريخي همين باور را زير سؤال ببرد و ادعا كند كـه وي در ايـن فراينـدها مداخلـه     

ها به  اهللا اصفهاني در آن نداشته است. براي اثبات اين مدعا هر يك از رخدادهايي كه نام آيت
  ميان آمده است را ارزيابي خواهيم كرد.

  رضاخان با علماي مهاجر در قم خواهي و ديدارغائله جمهوري

خواهي با هدايت دولت ، قضيه جمهوري1302در ابتداي تشكيل مجلس پنجم در اواخر بهمن 
در فضاي سياسي كشور مطرح شد و مباحثات زيادي در درون و بيرون از مجلس برانگيخت، 
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رئـيس  سـردار سـپه   1303اما درنهايت با ناكامي مواجه شد درنتيجه روز يازدهم فـروردين  
اهللا اصفهاني، نائيني و  الوزرا براي كاهش عوارض ناشي از اين شكست به قم سفر كرد و با آيت

حائري ديدار نمود. در اين ديدار قاطبه علما اعالم جمهوريت را منع نمـوده و از سـردار سـپه    
و  خواستند آن را موقوف دارد. سردار سپه اين پيشنهاد علما را پذيرفت و به تهـران بازگشـت  

1اي در اين زمينه انتشار داد. اعالميه
  

هـاي علمـا از رضـاخان، تعيـين پـنج       اي معتقدند كه در اين ديدار يكي از درخواسـت  عده
اما آنچه در منابع تاريخي و تحقيقات جديد  2مجتهد براي نظارت بر قوانين مجلس بوده است.

خـواهي از رضـاخان    آمده اين است كه در اين ديدار علما درخواستي جز ختم غائله جمهوري
هايي  همچنين در نامه 3اند.اي به اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي نكرده نداشته و هيچ اشاره

آقا نـوراهللا   براي حاج ش.1306در جريان قيام اهللا سيدابوالحسن اصفهاني و نائيني كه بعداً آيت
  اي به اين موضوع نشده است. اصفهاني و رضاشاه نوشتند هيچ اشاره

  اهللا سيدابوالحسن اصفهاني و معرفي بيست تن از علمانامه جمعيت وطنيون اسالمي به آيت

معرفـي كردنـد   اهللا اصفهاني به همراه نائيني اسامي بيست نفر را به مجلس تنها زماني كه آيت
، 1303است. توضيح آنكـه در اوايـل سـال    » جمعيت وطنيون اسالمي«مربوط به درخواست 

جمعيـت  «خواهي درگرفت. گروهي با عنوان كه گفتگو بر سر مسئله جمهورييعني هنگامي
از علماي مهاجر در قم خواستند كه اسامي بيست تن از علما را معرفي كنند. » وطنيون اسالمي

صفهاني در پاسخ به نامه مزبور ضمن اشاره به تقاضاي آنان، اعالم كرد كـه در موقـع   اهللا اآيت
اهللا اصفهاني و نـائيني  مناسب نسبت به اين امر اقدام خواهد كرد. به دنبال اين درخواست آيت

________________________________________________________________ 

  .189حائري، همان، ص  1

 .68)، همان، ص1392؛  ذاكري(163)، همان، ص1390ذاكري(  2

، 9سالور و ايـرج افشـار، ج  ، به كوشش مسعود السلطنهروزنامه خاطرات عين)، 1379السلطنه ( نك: قهرمان ميرزا عين  3
، خـاطرات و خطـرات   )،1344مهدي قلي هدايت (؛ 601، ص3؛ مستوفي، همان، ج6887- 6886تهران: اساطير، صص

، تـاريخ شـفاهي ايـران دانشـگاه هـاروارد، بـه كوشـش        خاطرات)، 1395؛ مهدي حائري يزدي (368تهران: زوار، ص 
، تهـران: دنيـاي   رضاشاه از تولد تـا سـلطنت  )، 1383نيازمند ( رضا؛ 4- 3نا]، صص جا]: [بي ، [بي9حبيب الجوردي، ج

طـوركلي  بـه » زمزمـه جمهوريـت  «آبادي نيز در مبحـث  . يحيي دولت190- 188حائري، همان، صص؛ 644كتاب، ص
، تهران: عطـارد و  4، جحيات يحيي)، 1371آبادي ( كند (يحيي دولتاي به ديدار سردار سپه با مراجع نميهيچ اشاره
 ).361- 345صصفردوس، 



 145  مشروطه يدر برابر اصل دوم متمم قانون اساس ياصفهان دابوالحسنيس اهللا تيمواضع آ يبازخوان

1اسامي بيست نفر را براي انتخاب هيئت طراز اول به مجلس معرفي كردند.
  

مجلس به تعويق افتاد و هيئت مجتهـدان تعيـين نشـدند، امـا     باآنكه قرائت نامه مزبور در 
اهللا اصفهاني هرگز اين قضيه را پيگيري نكرد و تنها هيئت علميه اصفهان، در اواخر تيـر  آيت

شده از سوي مراجـع،  ، با ارسال تلگرافي ضمن اشاره به معرفي بيست تن از علماي معرفيش.1303
ازآن حـوادث ديگـري رخ داد كـه     پس 2جانب مجلس شد.خواستار تعيين هيئت طراز اول از 

الشعاع قرارداد مانند قتـل ميـرزاده   ساير مسائل ازجمله طرح اليحه مزبور را در مجلس تحت
 ،ش.1303تيـر   14، تحصن تعدادي از مديران جرايد اقليت در مجلـس در  ش.1303تير  12عشقي در 

 ، و واقعـه ش.1303تيـر   27ه شيخ هادي در قتل ماژور ايمبري كنسول آمريكا در ماجراي سقاخان
استيضاح رضاخان و ... پس از مدتي نيز با طرح مسائل مهمي چون خلـع احمدشـاه، واگـذاري    
حكومت به رضاخان و تشكيل مجلس مؤسسان، ديگر مسئله هيئت مجتهـدان طـراز اول در   

راسـاني و  اصوالً پـس از مـرگ خ   3مجلس پنجم مطرح نشد و يكسره به فراموشي سپرده شد.
اهللا سيدكاظم يزدي، نيرومندترين روحاني ضد مشـروطه و كنـاره  مازندراني و مرجعيت آيت

ي مشروطه، نـوعي ركـود و   گيري نائيني و علماي همفكر او از فعاليت و تبليغ فكري درزمينه
اهللا حائري مرجـع  آيت 4سرخوردگي در ميان روحانيان براي مداخله در امور سياسي رخ داد.

مقيم ايران نيز هيچ تمايلي به دخالت در سياست نداشت. بنابراين مراجع شيعي يا همانند شيعي 
حائري از دخالت در سياست رويگردان بودنـد يـا هماننـد نـائيني در حمايـت و پشـتيباني از       

5كردند.سردار سپه پيش از پادشاهي فعاليت مي
  

  وم متمم قانون اساسيديدار سردار سپه با مراجع در نجف و درخواست اجراي اصل د

، زمـاني كـه   ش.1303اثر شيخ محمد حرزالـدين، در سـال    معارف الرجالبنا بر مطالب كتاب 
قصد ديدار مراجع به عتبات رفت، در نجف و رضاخان بعد از سركوب شورش شيخ خزعل به
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وعده اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي را به مراجع و علماي نجـف   (ع)در حرم حضرت علي
آمـده و   معارف الرجـال اهللا اصفهاني و نائيني داد. البته اين موضوع تنها در كتاب مله آيتازج

طور كه در مقدمـه اشـاره شـد، تحقيقـات     هيچ منبع ديگري به آن اشاره نكرده است و همان
رسد اين موضوع بعدها بهاند. به نظر مي جديد نيز با استناد به همين يك منبع آن را نقل كرده

هاي تاريخي راه يافـت و ديگـران بـه تكـرار آن پرداختنـد.      يك واقعيت به درون متنعنوان 
بنابراين منبع اصلي انتشار اين روايت همين كتاب است كه اكنون بايـد ايـن روايـت را نقـد و     

  ارزيابي كنيم.

خود شاهد مـاجرا نبـوده بلكـه بـه نقـل از       معارف الرجالواقعيت اين است كه نويسنده 
آن جلسه حضورداشته اين خبر را روايت كـرده اسـت. ازآنجاكـه شـيخ محمـد      فردي كه در 

رسـد ايـن امـر بيشـتر     به نظر مي 1برد.حرزالدين در اين اثر هيچ نامي از شخص موردنظر نمي
كند نامه آيتتمايل قلبي نويسنده است تا يك واقعيت تاريخي. آنچه اين استدالل را تأييد مي

 اسـت كـه در آن   ش.1306آقا نوراهللا در جريان قيام وي در به حاجاهللا سيدابوالحسن اصفهاني 
اي نشده و در عوض به نامه معرفي بيست تن از علماي  مكاتبه به اين وعده رضاشاه هيچ اشاره

«... شده است:  شده بود، اشاره اصل طراز اول كه به درخواست جمعيت وطنيون اسالمي نوشته

هـا لفظـاً    وامل مفسده نخواهند گذاشـت و اگـر از بعضـي از آن   اما مسئله نظار... و البته اين ع
رقصاني خواهند كرد كـه مقـدمات عقـيم شـود. چنانكـه بعـد از       مساعدت شود، هزار گربه

».مناقشاتي بعضي كردند كه مطلب معوق ماند... 2جديت در انتخاب اشخاص در قم
3

  

ائيني به رضاشاه كه قرار بود در اهللا سيدابوالحسن اصفهاني و نتر از آن، در نامه آيت و مهم
اي به وعـده رضـاخان در ايـن     هيچ اشاره 4آقا نوراهللا براي رضاشاه ارسال شودجريان قيام حاج

ديدار نشده است. در اين نامه راجع به حضور مجتهدان نظار در مجلس به معرفي بيست نفـر  
امـا از   5شـده اسـت.   ارهاز علماي طراز اول هنگام حضور ايشان در قم و تعويق اجراي آن اشـ 

________________________________________________________________ 

 .49اهللا مرعشي نجفي، ص ، قم: كتابخانه آيت1، جمعارف الرجال في تراجم العلماء و االدباءق)، 1405محمد حرزالدين (  1

و هنگـام   1303اهللا نائيني به مجلس كه در اواخـر فـروردين   اشاره به معرفي بيست نفر از علما از جانب ايشان و آيت  2
 حضور در قم صورت گرفت.

، تهران: مؤسسه مطالعات تـاريخ معاصـر   آقا نوراهللا اصفهانيانديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج)، 1378موسي نجفي (  3
  .261، ص2ايران، چ

  در مبحث بعدي به بررسي داليل نگارش اين نامه و چگونگي انصراف علما از ارسال نامه و نماينده خواهيم پرداخت.  4

 .76)، همان، ص1392ذاكري(  5
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تر آنكه در قسمتي از بنـد سـوم   وعده رضاخان در نجف ذكري به ميان نيامده است. نكته مهم
نامه مزبور كه درباره مدارس خارجي است، به وعده رضاشاه براي رسيدگي به ايـن موضـوع   

بـراي  هاي حاصله از مدارسي كه اجانب فقـط   و همچنين در عالج خرابي«... شده است: اشاره
اند. سابقاً هـم ايـن معنـي اسـتدعي      افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آنها احداث كرده

».شده بود و وعده فرموده بودند...
رسـد اگـر وعـدة اجـراي اصـل دوم از جانـب        به نظر مي 1

شد، همانند بند سوم نامـه، ايـن    رضاخان در جريان ديدار با مراجع در نجف به ايشان داده مي
  خصوص اينكه نامه خطاب به شخص رضاشاه است.شد به ده يادآوري ميوع

هاي مزبور شواهد ديگري نيز وجود دارد كه صحت اين روايت را با ترديد عالوه بر نامه
السلطنه در آثار خود بـاوجود   آبادي و عيننگاراني چون دولت سازد. نخست خاطرهمواجه مي

مطلبي دال بر سفر سردار سپه به عتبات و ديـدار  ذكر جزئيات حوادث سياسي آن روز كشور 
الشعراي بهار اگرچه به سفر سردار سپه دوم، مستوفي و ملك 2اند.سردار سپه با مراجع ننوشته

سـوم، در سـفرنامه    3گوينـد. كنند، اما از ديدار وي با مراجـع سـخني نمـي   به عتبات اشاره مي
و خـتم غائلـه شـيخ خزعـل از زبـان       خوزستان كه حاوي شرح سفر سردار سپه به خوزستان

كنـد و  سردار سپه است، درباره ديدار با مراجع در نجف به مسئله اجراي اصل دوم اشاره نمي
آقايان علماي اعالم آقاي سيدابوالحسن اصفهاني، آقاي عراقي، آقـاي فيروزآبـادي،   «... نويسد: مي

ات نمودم. باالتفاق به حـرم مطهـر   آقاي نائيني و ساير اجلّة مجتهدين و علما را در صحن مالق
رفتيم. در آنجا مدتي راجع به مهام مملكتي مذاكره به عمل آمـد. بسـيار مشـعوف شـدم كـه      

».عقايد علماي اعالم را با نظريات خود موافق و مطابق يافتم
در ميان مطبوعات نيز روزنامـه   4

راي اصل دوم سخن به ميان المتين به درج خبر سفر سردار سپه به عتبات پرداخته و از اجحبل
از قرار معلوم روح مذاكرات راجع به اعاده و دعوت شـاه  «المتين: نياورده است. به نوشته حبل

».از فرنگستان بوده است
شود كه نه در منابع رسمي و نه در منابع رقيب بنابراين مالحظه مي 5

________________________________________________________________ 

  .171- 170صص)، همان، 1390ذاكري(  1

. البته عدم اشاره به سفر سردارسـپه بـه   338- 335، صص4آبادي، همان، ج ؛ دولت7204، ص9السلطنه، همان، ج عين  2
 عتبات، بدان معنا نيست كه چنين ديداري صورت نگرفته باشد.

 ، صـص 5، تهـران: اميركبيـر، چ  تاريخ مختصر احزاب سياسي)، 1379؛ محمدتقي بهار (641، ص3مستوفي، همان، ج  3

160، 162 ،168 - 169. 

 .70جا]: تالش، ص، [بيسفرنامه خوزستان)، 1383رضا پهلوي (  4

  .17، ص 1343الثاني جمادي 23، المتينروزنامه حبلنك:   5
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ن مبني بر اجـراي اصـل   اي به وعده رضاخاو نه حتي در روزنامه خارج از كشور، هيچ اشاره
  توان در اصالت اين خبر ترديد كرد.شود و درنتيجه ميدوم متمم قانون اساسي ديده نمي

  آقا نوراهللا به قم و درخواست اجراي اصل طراز اولمهاجرت حاج

يكي ديگر از حوادثي كه موجب شد بار ديگر طرح اجراي اصل دوم متمم قانون اساسـي بـر   
آقا نوراهللا از اصفهان بـه قـم در اعتـراض بـه     مهاجرت علما به رهبري حاجها بيافتد، سر زبان

قانون نظام اجباري بود كه در دوره فعاليت مجلس ششم اتفاق افتاد. اين حادثه كـه در اواخـر   
هايي شد كه يكي از  و در زمان سلطنت رضاشاه رخ داد، منجر به طرح درخواست 1306آذر 

گيـري ايـن حركـت    از داليـل شـكل   1ي نـاظر در مجلـس بـود.   ها انتخاب پنج نفر از علما آن
آقا نوراهللا و بود. درواقع، حاج 1304خرداد  16اعتراضي اجراي قانون نظام اجباري مصوب در 

هاي خود ازجمله اجـراي اصـل    نظام اجباري، ساير درخواست همراهانش در قالب اعتراض به
لت نيز با اسـتناد بـه اصـل دوم مـتمم قـانون      اما دو 2دوم متمم قانون اساسي را خواستار شدند.

تن از علماي طراز اول در مجلس، آن را به معرفي بيست نفر از اساسي در خصوص حضور پنج
هايي بين مهاجران قم  سرانجام پس از ردوبدل شدن تلگراف 3جانب مراجع تقليد موكول كرد.

وزيـر، تيمورتـاش   نخسـت  رضاشاه دستور داد مخبرالسلطنه هـدايت  4با دولت، مجلس و شاه،
جمعه تهران و ظهيراالسالم براي گفتگو با علما به قـم برونـد. مخبرالسـلطنه    وزير دربار، امام

نويسد:  كه اين حادثه را روايت كرده است در خصوص حضور علماي طراز اول در مجلس مي
يشـان  صلح شد به اينكه مقام علماي خمسه در مجلس محفوظ باشد كه مـدرس يكـي از ا  «... 

».شد. اتفاق كامل مجال نداد كه چهار نفر ديگر معين شوند
5

  

اي را به اين منظور تهيه و به مجلس تقديم كند، اما قبـل از اينكـه    ازآن قرار شد كه دولت اليحه پس
ـاه  اليحه مذكور در مجلس طرح شود در شب چهاردهم دي ـاج  1306م ـا نـوراهللا درگذشـت.    ح 6آق

ـا    ب
________________________________________________________________ 

  .1306آذر  26، يكشنبه روزنامه اطالعات  1

  .399، ص6، تهران: انتشارات علمي، چ4، جساله ايرانتاريخ بيست)، 1374حسين مكي (  2

  .263نجفي، همان، ص  3

  .399- 303، صص4مكي، همان، ج   4

 .377، ص5، تهران: زوار، چخاطرات و خطرات)، 1375مهدي قلي هدايت (  5

 .397، ص4مكي، همان، ج  6
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هيئت علميه اصفهان، اجراي اصل دوم از جانب علماي داخل كشور و مراجـع  درگذشت ايشان و تعطيلي 
  نجف نيز پيگيري نشد.

آقـا نـوراهللا و   اهللا سيدابوالحسن اصفهاني و واكنش وي نسبت بـه قيـام حـاج    عملكرد آيت
اهللا اصـفهاني هماننـد    دهـد آيـت   موارد درخواستي ايشان نيز درخور توجه است كه نشان مي

اني به دخالت در امور سياسي ندارد. در ادامه به بررسي نامه مذكور خـواهيم  سابق تمايل چند
  پرداخت.

  اهللا اصفهاني و نائيني به رضاشاه نامه آيت

آقـا  ، پس از ارسـال نماينـدگاني از جانـب حـاج    1306طور كه گفته شد در جريان قيام  همان
اهللا سيدحسـن  يني، آيـت اهللا اصـفهاني و نـائ  شـود از جانـب آيـت    نوراهللا به نجف، مقـرر مـي  

 1اي براي رضاشاه به ايران بيايند. عنوان نماينده همراه نامهبروجردي و شيخ احمد شاهرودي به
اهللا بروجـردي از  شـوند و هـم آيـت    اما هم آيات مقيم نجف از پيگيري مسئله منصـرف مـي  

ـ  بنابراين نامه مراجع به دربـار نمـي   2كند. پذيرش اين امر خودداري مي ا مـتن آن در  رسـد، ام
ماند كه بعدها، نوه ايشان سـيدعبدالحميد اصـفهاني آن را در   اهللا اصفهاني باقي مي خاندان آيت

گـذارد و  مـي مجلّـه حـوزه   اختيار غالمرضا جاللي، از نويسندگان، اعضاي هيئـت تحريريـه   
مقـاالت  اكبر ذاكري دريكـي از  كند كه علي جاللي نيز آن را به كتابخانه آستان قدس اهدا مي

3خود متن كامل نامه موردنظر را چاپ نموده است.
  

اجراء فصل دوم «آنچه در اين نامه راجع به اصل دوم متمم قانون اساسي آمده چنين است: 
طـور قانونيـت   قانون اساسي كه انتخاب پنج نفر از مجتهدين عظام را براي عضويت مجلس بـه 

سالميت مملكت، متوقف بر اين فصل اسـت. و  ابديه غيرقابل نسخ مقرر داشته و اساس حفظ ا
در موقع حركت از دارااليمان قم، آنچه وظيفه داعيان در معرّفي بيست نفر مقتضي بود، اقـدام  

ذلك، تاكنون معوق مانده، معلوم اسـت حفـظ اسـالميت مملكـت را شـخص اعلـي      مع 4شد.
________________________________________________________________ 

  .70)، همان، ص1392ذاكري(  1

 .407منظوراالجداد، همان، ص  2

 .78- 74)، همان، صص1392ذاكري(  3

و بـه   1303اهللا نـائيني بـه مجلـس كـه در اواخـر فـروردين       جانب ايشان و آيتاشاره به معرفي بيست نفر از علما از   4
 درخواست جمعيت وطنيون اسالمي صورت گرفت.
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دارنـد و   رسماً در عهـده  حضرت، به اقتضاء مقام سلطنت اسالميه و اجراء قانون اساسي را هم
با صدور مرحمتي غيرقابل تخلف، به اجراء اين فصل قانون اساسي خاطر مبارك در آينـده از  

».تعالي شاءاهللا كليه پيشامدهاي سوء آسوده خواهد بود. إن
1

  

اهللا اصفهاني و نائيني ترديدي وجود ندارد؛ زيرا امضاي مراجـع   در انتساب اين نامه به آيت
شده و نامه توسط نوه ايشان در اختيار مسئوالن مجلـه حـوزه قرارگرفتـه     مه درجدر انتهاي نا

اهللا اصفهاني كه اعتقادي به اي از جانب آيت است. اما بايد توجه داشت كه نگارش چنين نامه
آقـا نـوراهللا بـا    ازآن صورت گرفت كه حاج اجراي اصل دوم در شرايط آن زمان نداشت، پس

هاي علماي نجف اين مسئله را مطـرح كنـد   قصد داشت در جلسه 2ف،اعزام نمايندگاني به نج
منزله آن است كه قوانين مصوب مجلس جنبه قانوني كه عدم حضور پنج مجتهد در مجلس به

اهللا سيدحسـين بروجـردي و احمـد     هـا بـود كـه مقـرر شـد آيـت      در پي همين تالش 3ندارد.
زودي هم آيات مقيم نجف از پيگيري اما به عنوان نماينده مراجع به تهران بيايند،شاهرودي به

 4اهللا بروجـردي از پـذيرش ايـن امـر خـودداري نمـود.      مسئله منصرف شدند و هم خود آيت
ها تمايلي بـه دخالـت در ايـن     دهد كه آن انصراف مراجع از ارسال نمايندگان و نامه نشان مي

  موضوع ندارند.

امـه بـيش از همـه بازتـاب نظـرات      تر اين است كه مطالب منـدرج در ن  اما موضوع مهم
اهللا نائيني است. نخست، نامه به خط و انشاي نائيني است چون اول ايشان نامه را امضـاء   آيت

شـود و   هاي نائيني ديده مي هاي مشابه است كه در ديگر نامه دوم، وجود عبارت 5كرده است.
هـاي وي نيـز ايـن     يگر نامهكه در د» شقاقلوسي«دهد نامه را نائيني نوشته است مانند  نشان مي

ق./ اول شـهريور  1347االول  ربيـع  7هماننـد نامـه ايشـان بـه تـاريخ       6شـود.  عبارت ديده مـي 
خطـر فسـاد   «ها  كند كه يكي از آن ش. كه به رضاشاه نوشته و سه نكته را يادآوري مي1307

نشـان  سوم، بررسي مطالـب نامـه    7است.» شقاقلوسي جمهوريت و بالشويكي به ملل مختلف...
________________________________________________________________ 
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هـاي نـائيني باشـد. چنانكـه      دهد كه مندرجات نامه نيز بيش از همه انعكاس درخواسـت مي
آقا نوراهللا بـه قـم    و دليل اصلي مهاجرت حاج 1نائيني بيش از همه با نظام اجباري مخالف بود.

ا منظور حمايت از قيام مزبور نامه ر نظام اجباري بود لذا اين گمان كه نائيني به نيز اعتراض به
شود. چهارم، نائيني همچنين نسبت به تأسيس مدارس خارجي در ايران  نوشته باشد تقويت مي
صـليبيان  «در پاسخ به استفتايي كه از ايشان شـد چنـين پاسـخ داد:     1301بدبين بود و در بهمن 

».كنند براي محو كلمه طيبه اسالم و قرآن مجيد در اين مدارس تالش مي
اين موضوع نيز در  2

هاي حاصله از مدارسي كه اجانـب   در عالج خرابي«م نامه مزبور يادآوري شده است: بند سو
اند. سابقاً هم اين معني  ها احداث كرده فقط براي افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آن

».استدعي شده بود و وعده فرموده بودند
3

  

عنـوان   حضور در مجلـس دوم بـه  اهللا اصفهاني نسبت به  اما رد درخواست مجلس از جانب آيت
ـاعي  سياسـي و   - يكي از علماي طراز اول و عدم تمايل ايشان به پيگيري اين موضوع معلول علل اجتم

  بندي به اين موارد خواهيم پرداخت. ها و داليل شخصي است كه در جمع همچنين ويژگي

  بندي جمع

متمم قانون اساسي و حضـور   اهللا سيدابوالحسن اصفهاني در برابر اجراي اصل دومعملكرد آيت
مجتهدان در مجلس، نشـانگر عـدم رغبـت او بـراي پيگيـري ايـن موضـوع اسـت. چنانكـه          

عنوان يكي از علماي طراز اول  ازآنكه مجلس با ارسال تلگرافي از ايشان دعوت كرد كه به پس
فاي در مجلس حضور يابند، سه ماه بعد با ارسال تلگرافي كه در صحن مجلس قرائت شد، استع

او با اين اقدام خود نشان داد كه تمايلي بـراي حضـور در مجلـس نـدارد.      4خود را اعالم نمود.
عالوه بر پاسخ منفي ايشان به تلگراف مجلس، تـأخير طـوالني در پاسـخگويي بـه تلگـراف،      

هاي بعد نيـز   اهللا اصفهاني در دوره اهميت بودن مسئله نزد ايشان بود. همچنين آيتنشانگر كم
  اه اقدام مؤثري براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي صورت نداد.گ هيچ

ذكر است كه مسائل به وجود آمده پس از فتح تهران و شروع مجلس دوم در واكنش  قابل
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اهللا اصفهاني نسبت به رد درخواست مجلس مؤثر بوده است. همچنـين مـواردي از قبيـل    آيت
، عـدم تمايـل بـه دخالـت در سياسـت،      تسلط جريان روشنفكري بر سرنوشت سياسي كشـور 

هاي بعـد نيـز پيگيـر     اهللا اصفهاني در دوره ماهيت حكومت رضاشاهي و ... سبب شد كه آيت
  پردازيم. ها مي اين موضوع نشود كه اينك به شرح آن

اهللا اصفهاني و تعـداد   الف) حوادث به وجود آمده پس از مشروطه دوم سبب شد كه آيت
عنوان هيئت طراز اول از حضور در مجلس استنكاف ورزنـد.   شده به ديگري از علماي انتخاب

خواهـان   توضيح آنكه بعد از مشروطه دوم، حوادثي به وقوع پيوسـت كـه اهتمـام مشـروطه    
اهللا نوري، كشته شدن شـيخ  دهد؛ اعدام شيخ فضل تندرو را به كاستن از نفوذ روحانيان نشان مي

كشته شدن فاضل قزويني، شـيخ   2جمن اسالميه تبريز؛اعدام ميرهاشم از رؤساي ان 1علي فومني؛
همگـي   4اي ازجمله ميرزا قربـانعلي زنجـاني   و تبعيد عده 3جليل سنقري، ميرزا ابراهيم خويي

  مؤيد اين واقعيت بودند كه فضاي مساعدي براي فعاليت روحانيان وجود ندارد.

واهان تندرو بـا  خهمچنين فضاي سياسي در مسيري پيش رفت كه حتي برخي از مشروطه
هايي به سيدعبداهللا بهبهاني قصد داشـتند وي را از بازگشـت بـه كشـور و صـحنه       ارسال نامه

سياست بازدارند و اعالم كردند اگر ايشان به كشور بازگرد حق دخالت در امـور مجلـس را   
ر گونه دخالـت در امـو   با آمدن بهبهاني نيز به او گفته شد كه شايسته است بدون هيچ 5ندارد.

ذكـر ايـن نكتـه ضـروري      6سياسي، تنها به امور شرعي بپردازد و شرع را از عرف جدا سـازد. 
كشته شـدن   7است كه بهبهاني ازجمله كساني بود كه بر ماهيت مذهبي نهضت تأكيد داشت.

بهبهاني در اوايل فعاليت مجلس دوم نيز مؤيد ديگري در دفاع از اين رويكرد بود. افزون بر آن 
خواهـان   شـيخ عبـداهللا مازنـدراني خطـاب بـه محمـدعلي بـادامچي، از مشـروطه        اي از  نامه
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هـا مصـرانه درصـدد كاسـتن از نفـوذ      دهد دمـوكرات آذربايجان، در دست است كه نشان مي
1اند.خصوص آخوند خراساني و شيخ عبداهللا مازندراني در امور مشروطه بودهروحانيون به

  

ايـران از ديگـر عـواملي بـود كـه سـبب شـد        ب) ماجراي انتخابات عراق و مهاجرت به 
تنها گرايشي به دخالت در سياست نداشـته باشـند بلكـه     هاي بعد نه اهللا اصفهاني در دوره آيت

تالشي در جهت اجراي اصل طراز اول انجام ندهند. چنانكه در ماجراي مهاجرت بـه ايـران،   
ه تعهد كتبي مبني بـر  ملك فيصل به شرطي با تقاضاي بازگشت علماي مهاجر موافقت كرد ك

اهللا اصـفهاني، نـائيني و سيدعبدالحسـين    مداخله در سياسـت بسـپارند. از همـين رو آيـت    عدم
هايي ضمن قبول شرايط ملك فيصـل مبنـي بـر     طباطبايي و سيدحسن طباطبايي با نگارش نامه

ين هرچند ا 2گيري خود را از سياست كشور عراق اعالم داشتند.عدم دخالت در سياست كناره
هاي بعدي و عدم تمايل ايشان  گيري ترديد در موضعموضوع مربوط به كشور عراق بود، اما بي

به دخالت در سياست ايران نيز مؤثر بوده است. البته فضاي سياسي ايران نيز پس از مشـروطه  
با هدايت روشنفكران سكوالر در جهتي مخالف انتظارات علما پيش رفت، چنانكه مطبوعات 

پرستي، آزادي، قانون و  كردن مفاهيمي چون ميهن تدريج به برجسته خواه به شروطهو محافل م
... پرداختند. مجلس نيز به دست روشنفكران افتاد كه آشكارا از جدايي دين از سياست سـخن  

هـاي   گفتند و مجموعه نهادهاي نظـام مشـروطه نيـز بـر بنيادهـاي سكوالريسـتي و ارزش       مي
و باعـث   3خواه را منزوي ساخت گونه اقدامات علماي مشروطه ا اينغيرديني استوار گرديد. لذ

اهللا اصـفهاني در  ها به دخالت در سياست گرديد. چنانكه آيت سرخوردگي و عدم گرايش آن
ها خواست كه مطلقـاً در   يكي از جلسات درس خود در نجف با تذكر به برخي طالب از آن

البته اين ويژگي (عدم دخالـت   4اخله نكنند.مسائل سياسي كه مخالف با دولت وقت باشد، مد
اهللا حائري  اهللا اصفهاني نبود بلكه ساير مراجع ازجمله آيت فعال در سياست) فقط مختص آيت

5مند به درگيري در سياست نبود. وقت عالقه رفت و هيچ نيز فردي غيرسياسي به شمار مي
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زجمله علل ديگري بود كـه  ج) مساعد نبودن اوضاع براي طرح و پيگيري اصل طراز اول ا
دانست. چنانكه استناد به مفـاد نامـه    فايده مي اهللا اصفهاني پيگيري براي اين موضوع را بي آيت
دهد كه ايشان تالش در جهت اجراي اصل طـراز   آقا نوراهللا نشان مياهللا اصفهاني به حاجآيت

زيـرا از مجلـس    1داننـد.  ياول را در شرايط آن زمان بيهوده تلقي كرده، اجراي آن را عملي نمـ 
ويژه مجلس به دست روشـنفكران افتـاد كـه     دوم به بعد، نهادهاي برآمده از نظام مشروطه به

هايي در جهت كـاهش نفـوذ    گفتند و تالش آشكارا از انفكاك كامل دين و سياست سخن مي
در  روحانيان صورت دادند چنانكه با تصويب قوانيني هم نفوذ سياسـي و اجتمـاعي روحانيـان   

هـم   3تعليم و تربيت و اوقاف كاهش يافت، 2اسناد)، امور قضايي (قضاوت، ثبت ازدواج و ثبت
ها مجبور به ترك لباس روحانيت شدند و با  با اجراي قانون لباس متحدالشكل، بسياري از آن

برگزاري امتحانات و سختگيري در طلبه شدن و تخريب برخي مـدارس، دروس حـوزوي در   
شد از نفوذ  بنابراين در چنين فضايي كه همواره سعي مي 4خود را از دست داد. اكثر نقاط رونق

عنوان قدرتي  شد كه به ها اجازه داده نمي گاه به آن اجتماعي روحانيت كاسته شود هيچ- سياسي
  گذاري نظارت كنند. مافوق مجلس بر روند قانون

ــا گــرايش  ناسيوناليســتي، هــاي  د) ماهيــت حكومــت رضاشــاهي: حكومــت رضاشــاه ب
هـاي   گرايي در مسير نوسازي و پيشبرد برنامـه  گرايي، اقتدارگرايي، سكوالريسم و غرب باستان

ها تالش شـد بـا    اصالحي خود به جنگ نهادهاي مذهبي و سنتي شتافت. همگام با اين برنامه
هاي اتحاد لبـاس، كشـف حجـاب، برگـزاري آزمـون بـراي طـالب و اعمـال          اجراي سياست

هاي ديني مثل لزوم اخذ لباس و عمامـه و ...، حـوزه عمـل و ميـدان      درراه آموزشمحدوديت 
5شدت كاهش يابد. ازپيش محدود و قدرتشان به ها بيش نفوذ روحاني

  

طـور عـام و    طوركلي برآمدن رضاشاه از اهميت سياسي، قضايي، اجتماعي روحانيت بـه  به
تـرين   اشـاه را يكـي از ضـعيف   شايد بتوان دوره سلطنت رض 6طور خاص كاست. مرجعيت به
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تبـع   هاي كنش سياسي روحانيت برشمرد. چنانكه اسـتراتژي روحانيـت ناخواسـته و بـه     دوره
گرايي تغيير محسوسي داشته باشد؛ لـذا تفكـر تأسـيس     سوي درون پيامدهاي فشار حكومت به

 1هاي فكـري و فرهنگـي را تسـريع نمايـد.     مركز علمي و كادرسازي و روي آوردن به فعاليت
اكثريت روحانيان خـود را   2عالوه بر آن، مقابله تند و خشن رضاشاه با روحانيان موجب شد

و درنتيجه تالش براي كسب جايگاه در نهادهاي قدرت ازجمله  3به دور از سياست نگهدارند
  گذاري كاهش يافت. مجلس و نظارت بر روند قانون

اهللا اصفهاني را بايد از ديگر عوامـل  هاي شخصيتي آيت ) عالوه بر آنچه ذكر شد، ويژگيه
مؤثر بر عدم تمايل ايشان به پيگيري اصل دوم متمم قانون اساسي عنوان كرد. در اين خصـوص  

هاي مختلـف نشـان    عملكرد ايشان در موقعيت 4اند... ايشان را به تيزهوشي و دورانديشي ستوده
اول وجود ندارد. تجربه تـاريخي   كه به باور ايشان اراده الزم براي اجراي اصل طراز 5دهد مي

 تن علماي طـراز اول در مجلـس دوم  زيرا تنها دو نفر از پنج ؛دهد درستي اين اعتقاد را نشان مي

  گاه اصل دوم متمم قانون اساسي محقق نشد. هاي بعد هيچ حاضر شدند و در دوره

تي موقعيـت  ثبـا  اهللا اصفهاني با توجه به بـي  همچنين مراجع و علماي نجف و ازجمله آيت
عنـوان پشـتيبان   علما در نجف (به خاطر حكومت فيصل) تالش كردند قدرت رضاخان را بـه 

هاي علميه  بنابراين اهتمام ايشان به حفظ حوزه 6خود و عامل كشور شيعه ذخيره داشته باشند.
________________________________________________________________ 
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معصومه بدون رعايت حجاب اسالمي حضور يافته بودند، اعتراض كرد. اين باعـث شـد كـه رضاشـاه بـه قـم آمـده و        
شدت با بافقي برخورد و وي را به شهرري تبعيد كند. تبعيد مدرس به خواف نيز از ديگر اقدامات رضاشاه در جهـت   به

دق آقا تبريـزي و سـيد ميـرزا ابوالحسـن انگجـي از      تضعيف اين قشر است. تبعيد برخي از علما ازجمله حاج ميرزا صا
  تبريز به سنندج و مشهد در جريان اعتراض به قانون لباس متحدالشكل نيز از ديگر اقدامات رضاشاه بود.
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هاي ايران و عراق با مشكل  و عدم دخالت فعال در سياست باعث شد در روابط خود با دولت
ايـن موضـوع نشـان از     1رخورد نكنند و بتواند بـه وضـع حـوزه سروسـاماني بدهنـد.     جدي ب

اهللا اصفهاني در برابـر   دورانديشي ايشان در تنظيم روابط خود با دولت داشت. كما اينكه آيت
بـر   1306آقا نوراهللا در جريان قيام سال رضاشاه موضع ارشادي داشت و در نامه خود به حاج

2د شاه را نسبت به منافع همراهي با روحانيت، آگاه كرد.اين باور بود كه باي
  

 گيري نتيجه

اهللا آيد كه برخالف بـاور رايـج برخـي محققـاني كـه آيـت       از مدعيات اين مقاله چنين برمي
اند، ايشان در طول دوران حيات  اصفهاني را طرفدار اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي دانسته

اهللا  بنا به تقاضاي جمعيت وطنيون اسالمي و به همراه آيت 1303بار در سال خويش تنها يك
نائيني، اسامي بيست نفر را به مجلس معرفي كرد و در پي عدم طرحِ نامـة وي در مجلـس، او   

مبنـي   معارف الرجالهرگز متعرض موضوع نشد. همچنين استدالل كرديم كه گزارش كتاب 
ار علما و رضاخان در عتبـات موردترديـد   بر وعده اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در ديد

است. زيرا اين موضوع تنها در اين كتاب آمده است و از سوي ساير منابع و همچنين مكاتبات 
توان اين ادعا را پذيرفت كه گردد. بنابراين حتي نمياهللا اصفهاني تأييد نميمانده از آيتبرجاي

كـه پـس از شكسـت غائلـه جمهـوري      علماي مهاجر در جريان ديدارشان با رضاخان در قم
خواهي رخ داد از وي خواسته باشند كه اجراي اصل دوم را تحقق بخشد. زيرا چنين گزارشـي  

توان بدون مدرك و سند و تنها بر اساس حدس و در هيچ منبع تاريخي ذكر نشده است و نمي
و آن ايـن اسـت   انكار وجود دارد  گمان چنين ادعايي را مطرح نمود. اما يك حقيقت غيرقابل

اهللا اصفهاني به دخالت در سياست يكي از عواملي بود كه اجراي اصل دوم  كه عدم تمايل آيت
متمم قانون اساسي را با ناكامي مواجه ساخت. عدم دخالت ايشان در سياست نيز معلـول علـل   

اجتماعي گوناگوني ازجمله حوادث پس از مشروطه دوم، تسلط جريان روشـنفكري  - سياسي
- نوشت سياسي كشور، ماهيت حكومت رضاشاهي كه منجر به كاهش موقعيت سياسيبر سر

هاي حوزه نجف و علماي آن ديار، دوري از تهـران و بـاور    اجتماعي روحانيان گرديد، ويژگي
________________________________________________________________ 

  .107منظوراالجداد، همان، ص  1

 .102- 101همان، صص  2
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  ايشان به فقدان اراده الزم براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در شرايط آن زمان است.

 منابع و مĤخذ

پيدايش و تحول احزاب سياسي مشـروطيت دوره اول و دوم مجلـس شـوراي    )، 1361نصوره (اتحاديه، م  - 
  ، تهران: نشر گستره.ملي)

، تهران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز    1)، به كوشش عبدالحسين حائري، ج1374( اسناد روحانيت و مجلس  - 
 اسناد مجلس شوراي اسالمي.

، تهـران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز     2پور، جه تدين)، به كوشش منصور1375(اسناد روحانيت و مجلس   - 
  اسناد مجلس شوراي اسالمي.

، تهـران: كتابخانـه، مـوزه و مركـز     3پور، ج به كوشش منصوره تدين )،1376(اسناد روحانيت و مجلس   - 
  اسناد مجلس شوراي اسالمي.

ابوالقاسـم سـري، تهـران:     ة، ترجمـ نقش روحانيت پيشرو در جنـبش مشـروطيت  )، 1356الگار، حامد (  - 
  انتشارات طوس.

، »شناسي مرجعيت و سياست: كارنامه سيدابوالحسن اصـفهاني مرجـع تقليـد    ايران«)، 1385امين، حسن (  - 
  .30، شمجله حافظ


	�� �����مندرج در  ،»ابوالحسن اصفهاني«)، 1379( ---- -   - �� ، زير نظـر محمـدكاظم  9، جبزرگ اسالمي �
 اسالمي. بزرگ ���
	�������موسوي بجنوردي، انتشارات 

 .5تهران: اميركبير، چ اهللا نوري و مشروطيت، (رويارويي دو انديشه)،شيخ فضل) 1392انصاري، مهدي (  - 

  .2تهران: عروج، چ علما و رژيم رضاشاه،)، 1378منش، حميد (بصيرت  - 

  .5، تهران: اميركبير، چتاريخ مختصر احزاب سياسي)، 1379بهار، محمدتقي (  - 

تهران: پژوهشـكده امـام    علما و سياست (از مشروطه تا انقراض قاجار)،)، 1380بهشتي سرشت، محسن (  - 
  خميني و انقالب اسالمي.

  جا]: تالش.[بي سفرنامه خوزستان،)، 1383پهلوي، رضا (  - 

، تهـران:  1ج اهللا نـوري، هيد فضلها، مكتوبات،... روزنامه شيخ ش رسايل، اعالميه)، 1362تركمان، محمد (  - 
 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

گذاري، سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي از پايـان  نظارت مجتهدين بر قوه قانون«)، 1370( -----   - 
، تهـران: مؤسسـه پـژوهش و مطالعـات     تاريخ معاصر (كتاب سوم)، »دوره دوم تا پايان دوره ششم تقنينيه

  فرهنگي.

  تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر. فرازوفرود مشروطه،)، 1384طفي (تقوي، مص  - 

 .5تهران: اميركبير، چتشيع و مشروطيت در ايران، )، 1392حائري، عبدالهادي (  - 
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، بـه كوشـش حبيـب    تـاريخ شـفاهي ايـران دانشـگاه هـاروارد      خاطرات،)، 1395حائري يزدي، مهدي (  - 
  .9الجوردي، ج

اهللا  ، قـم: كتابخانـه آيـت   1، جمعارف الرجال في تـراجم العلمـاء و االدبـاء   ق)، 1405حرزالدين، محمد (  - 
  مرعشي نجفي.

نظارت مجتهدان بر قانون اساسي مشروطه: نمونه؛ نگاه آيـت الـه سيدابوالحسـن    «)، 1389خاني، محمد (  - 
  .3، س 2، دوره پيام بهارستان، »اصفهاني

)، زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي، كامران فاني و بهاءالدين خرمشـاهي،  1375( المعارف تشيع�دائر  - 
  ، تهران: نشر شهيد سعيد محبي.2ج

  ، تهران: عطارد و فردوس.حيات يحيي)، 1371آبادي، يحيي ( دولت  - 

هـا بـراي تعيـين مجتهـدان نـاظر بـر مجلـس        اولين انتخاب و آخرين تـالش «)، 1390اكبر (ذاكري، علي  - 
  .161، ش28، دوره مجله حوزه، »مشروطيت

مجلـه  ، »برگي زرين از تاريخ معاصر نامه منتشرنشده از آيات عظام اصـفهاني، نـائيني  «)، 1392( -----   - 
  .169و  168، شحوزه

دولت مدرن و خودكامگي (بررسـي  «)، 1395زاده دهكردي، حميدرضا و زنجاني، محمدمهدي ( رحماني  - 
  .6، ش 2، مجلد دانشكده حقوق و علوم سياسي، سپژوهيلتفصلنامه دو، »موردي دولت رضاشاه)

  1306آذر  26، يكشنبه روزنامه اطالعات  - 
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  تهران: كوير. رسايل مشروطيت،)، 1374نژاد، غالمحسين ( زرگري  - 
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، .ش.)ه1320- 1285تحول نظام قضايي ايران از مشروطه تـا سـقوط رضاشـاه (   )، 1381زرنگ، محمد (  - 
  ، تهران: مركز اسناد انقالب اسالمي.1ج

، به كوشش منصوره اتحاديه و سـيروس  واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362شريف كاشاني، محمدمهدي (  - 
  سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران.

  ، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش.سنت و تجدد در حقوق ايران )،1375ضميران، محمد و عبادي، شيرين (  - 

به كوشـش مسـعود سـالور و ايـرج      السلطنه،روزنامه خاطرات عين)، 1379السلطنه، قهرمان ميرزا ( عين  - 
  افشار، تهران: اساطير.

  .3تهران: شركت سهامي انتشار، چ ت،گيالن در جنبش مشروطي)، 1371فخرايي، ابراهيم (  - 
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  هاي صليبي برداري تجاري غرب در شرق طي جنگ عوامل مؤثر بر بهره

1مجيد نظري
  

2شهربانو دلبري
  

3اردشير اسدبيگي
  

  

  

  

هـاي متفـاوتي در اوضـاع سياسـي،      هـاي ميـاني بازتـاب    هاي صـليبي در سـده   جنگ چكيده:
هـا، موضـوع    تـرين بازتـاب   هاي شـرق اسـالمي داشـت. از مهـم     اقتصادي اروپاي غربي و سرزمين

تجارت بود كه منافع بسياري براي طرف غربي به دنبال داشت. اين مقالـه در پـي آن اسـت كـه بـا      
بـرداري و   تحليلي به ارزيابي عوامل مـؤثر در بهـره   - ي و به شيوه توصيفيا استفاده از منابع كتابخانه

توسعه تجاري غرب در شرق بپردازد. سران اروپايي پس از بسيج عمومي مسـيحيان و موفقيـت در   
هايي را در شرق مديترانه ايجاد كردند و مبادالت مستقيم كاالهـاي   هاي صليبي، مهاجرنشين جنگ

بـه غـرب در دسـت گرفتنـد و از بازرگانـان و كشـتيرانان ماليـات اخـذ          تجاري را از مبادي شرقي
كردند. مهاجرنشيني با نظام فئوداليته، انحصار مبادالت كاال، اخذ ماليات و تأسـيس نماينـدگي،    مي

برداري تجاري سوداگران غربي در شرق گرديد و به تجـارت حـوزه مديترانـه     منجر به توسعه بهره
 صادي و اعتالي تمدني اروپاي غربي افزود. رونق داد و بر ثروت اقت

  هاي صليبي، تجارت، غرب، شرق جنگ كليدي: هاي واژه
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Factors Affecting the West’s Trade Exploitation 

in the East during Crusades 
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Abstract: The Crusades in the middle ages had different reflections in political and 

Economic circumstances of the Western Europe and the Eastern Islamic lands. One of the 

most important of these reflections was the trade that the West benefited much from it. This 

paper seeks to use the library resources and a descriptive-analytic method to evaluate the 

factors affecting the West's trade exploitation and development in the East. European 

authorities, after general mobilization of Christians and success in the crusades, created 

colonies in the east of Mediterranean Sea, dominated the direct exchanges of merchandise 

from the East to the West and taxed the merchants and shipping vessels. Colonialism, along 

with feudalism, monopolization of commodity exchanges, taxation and the establishment 

of branches led to the development of the commercial exploitation of European traders in 

the East, boosted the Mediterranean business and promoted the economic wealth and 

civilization of Western Europe. 

Keywords: Crusades, Trade, West, East 
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 163  يبيصل يها جنگ يغرب در شرق ط يتجار يبردار عوامل مؤثر بر بهره

  مقدمه

1كشورهاي اروپاي غربي به رهبري پاپ اوربان دوم
م.) با شعار مذهبي نجـات  1099- 1042( 

3از دست مسـلمانان در پـي درخواسـت كمـك الكسـيس كـومنن       2سرزمين مقدس اورشليم
 

طـي   4طلبي سلجوقيان در آسياي صغير، م.) امپراطور روم شرقي در مقابل توسعه1118- 1048(
هاي صليبي را به راه انداختنـد.   در قرون وسطي جنگ ق.690- 490م./1291- 1096هاي  سال

هـاي ايتاليـا و    و سـوداگري جمهـوري   5ها با مركزيت فرانسـه و ميزبـاني بيـزانس    اين جنگ
پشتيباني ساير كشورهاي اروپاي غربي بر ضد ساكنان آسـياي صـغير، شـام، فلسـطين، مصـر و      

6وقوع پيوست. تونس به
  

هاي صليبي توانسـتند بـه توسـعه     در دوران مصالحه طي جنگبراي نخستين بار اروپاييان 
و پژوهشـگران بـوده   تجارت در بالد شرقي دست يابند. اين موضوع، موضوعي قابل اعتنا براي 

لذا اين پژوهش با هـدف بررسـي عوامـل     .الزم است ابعاد مختلف آن مورد تحقيق قرار گيرد
اي و بـه   ر شرق با استفاده از منابع كتابخانهبرداري تجاري غرب د بر ايجاد و توسعه بهرهمؤثر 

تحليلي انجام گرفت. سؤال اين است كه چه عواملي به توسعه تجـارت غـرب    - شيوه توصيفي
ها و  هاي صليبي كمك كرد؟ ديگر اينكه چه گروه در شرق و افزايش ثروت اروپا طي جنگ

چـه دسـتاوردهايي بـراي     كردند و ايـن كـار   نهادهايي نقش كليدي در مبادالت تجاري ايفا مي
ها داشت؟ از طرفي موانع توسعه تجارت مسيحيان با مسلمانان چه بود و بازرگانان فعال بـا   آن

  كردند؟ ها را مرتفع مي چه راهكارهايي آن

هاي فئوداليتـه   رسد تقويت مهاجرنشين ) به نظر مي1هاي تحقيق به اين شرح است: ( فرضيه
) سـوداگران و  2عه تجـارت غـرب در شـرق انجاميـد. (    و انحصار مبادالت كاالها، بـه توسـ  

هاي تجاري ايتاليا نقش محوري در مبـادالت كاالهـا ايفـا كردنـد و موجـب رونـق        نمايندگي
) سود بازرگاني تجار، نياز شرق و غرب به كاالهاي خاص و تغييـر  3تجارت مديترانه شدند. (

________________________________________________________________ 

1  Pope Urban II. 
2  Jerusalem. 
3  Alexis Comenon. 
4  Asia Minor. 
5  Byzantine. 

، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    9، ترجمـة عبـداهللا ناصـري، ج   تاريخ جـامع  - تاريخ آن سوي درياها)، 1394ويليام صوري (  6
  .3دانشگاه، ص
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 ها، موانع تجارت را مرتفع ساخت. مسير كاروان

برداري تجـاري   ابعاد بهره ةيشينه تحقيق بايد گفت انديشمندان زيادي درزميندر خصوص پ
، ويليــام ســل در عصــر اســتعمارگريانــد چنانكــه دان نــاردو در كتــاب  غــرب ســخن گفتــه

، كلـود  هاي استعمار غرب در مبـارزه بـا اسـالم    نقشه، صواف در استعمارگري و استعمارگران
تـاريخ  و تامسـون در   استيطان الفرنجينعيمه در  ،هاي صليبي شرق و غرب در جنگكاهن در 

برداري تجـاري   اند، لكن درخصوص عوامل و موانع مؤثر بر بهره اشاراتي داشته اقتصادي بريتانيا
هاي صليبي تاكنون تحقيق جامعي صـورت نگرفتـه اسـت كـه ايـن       غرب در شرق طي جنگ

  پژوهش درصدد نيل به هدف مزبور انجام گرفت. 

هـاي   د اين پژوهش از دو جنبه شناختي و كاربردي است. اول اينكه ملـت اهميت و كاربر
اي و اكونوميك تجـاري خـود از حيـث ذخـاير      مسلمان بايد قدر جايگاه ژئوپليتيك منطقه

وري تجاري در رشد اقتصادي و اقتدار  هاي بازرگاني و بنادر تجاري و تأثير بهره ارضي، شاهراه
مندي از تجربيات تاريخي، دوست و دشمن واقعي خـود را   هرهملي جوامع خود را بدانند و با ب

1بشناسند، وگرنه به قول جورج سانتايانا
توانند گذشـته را بـه خـاطر آورنـد،      كساني كه نمي« 

».محكوم به تكرار آن هستند
دوم اينكه در سياست خارجي براي رسيدن به رشـد اقتصـادي    2

ت از هرگونه توطئه خصمانه از سـوي دشـمنان   رف پايا و تجارت پويا با دوستان شرقي و برون
ضـرورت اجـراي   اي در عرصه تجارت باشـند.   غربي به دنبال اتحاد سياسي و همگرايي منطقه

تعامالت تجاري در اين است كـه موجـب تقويـت بنيـه اقتصـادي، اقتـدار سياسـي و امنيـت         
  گردد. اي براي هر دو طرف مي منطقه

  برداري تجاري غرب عوامل بهره

  تحريك پاپ و تشويق كليسا. 1

هزار نفـري   150ترين عاملي كه توانست هيجان مذهبي عالم مسيحيت را براي اردوكشي  مهم
عنوان كفاري كه سرزمين مقدس اورشليم را در تصـرف دارنـد، برانگيزانـد،     عليه مسلمانان به

م. ايراد كـرد.  1095خطبه پرشوري بود كه پاپ اوربان دوم در مجمع كلرمون فرانسه به سال 
________________________________________________________________ 

1  George Santayana. 
  .9ص، 3خواه، تهران: ققنوس، چ ، ترجمة مهدي حقيقتعصر استعمارگري)، 1392دان ناردو (  2
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عد برخوردار است كه زمينه مهاجرت مسيحيان اروپايي را به شرق ه از دو بمحتواي اين خطب
هاي مادي را چاشني ايـن   هاي مذهبي پرداخته و هم مشوق فراهم كرد. اين خطبه هم به جنبه

سرزميني كه هم اكنون در آن سكونت داريد و ميان دريا «پاپ گفت:  دعوت قرار داده است.
عيت عظيم شما بسيار اندك است و محصوالتش براي سير و كوهستان محصور شده براي جم
كشيد. به دعواهايتان پايان دهيد. پـا   رو شما يكديگر را مي كردن تمام مردم كافي نيست. ازاين

به جاده منتهي به قبر مقدس بگذاريد و آن را به خـود اختصـاص دهيـد. اورشـليم سـرزميني      
اين شهر باشـكوه در مركـز زمـين از شـما      ها و لذايذ است، بسيار بارآور است. بهشت خوشي

»درخواست كمك دارد.
».از خويشتن بگذر، صليب برگير، از دنبال من بيا«پس  1

2
  

توانسـتند بـا تعـاليم     قدري بود كه پادشاهان و حكـام و عمـوم مـردم نمـي     سلطه كليسا به
اسـخ مثبـت   مسيحيت يا كليسا مخالفت ورزند. لذا تمامي پادشاهان اروپا به دعوت واتيكان پ

هاي صليبي با تمام توان شركت كردند. اولياي كليسا نيز سربازان عيسـوي را   دادند و در جنگ
كردند براي نبرد با كافران روانه مرزهاي جهان عيسـوي در خـاور گردنـد. پـاداش      تشويق مي

هـاي گشـوده    آنان را عالوه بر بخشش گناهان به خاطر نبرد در راه صليب، تصاحب سرزمين
آوري امكانـات، محقـق    ها و بسيج عمومي مردم و جمع پس اجماع دولت 3عالم نمودند.شده ا

  گرديد.

  . رويكرد اقتصادي صليبيان2

حقيقت اين است كه آوازه شهرهاي متمدن و مراكز باشكوه بنـدري شـرق مديترانـه چـه از     
هـا و تجـار اروپـايي را بـراي      قلمرو بيزانس مسيحي و چه از بالد اسـالمي، اشـراف، شـواليه   

هـاي صـليبي    مندي از مزاياي تجارت شرقي وسوسـه كـرده بـود. جنـگ     كشورگشايي و بهره
و تشويق كليسا، سابقه ديني را در تاريخ براي خود ثبت كـرد،  اگرچه در آغاز به رهبري پاپ 

الشعاع خود قرار داد. در اين  هاي ديني را تحت لكن پس از مدت كوتاهي، منافع اقتصادي، جنبه
هاي دنيوي نيز در  بعضي گرايشآل مذهبي،  هاي مختلفي از نگرش ايده ها عالوه بر رگه جنگ

________________________________________________________________ 

تهران: سازمان انتشارات آمـوزش انقـالب اسـالمي،    ، 4ج، ترجمة ابوالقاسم طاهري، تاريخ تمدن)، 1367( دورانتويل   1
  .  786ص

  .74صتهران: چاپخانة بانك بازرگاني، هاي صليبي،  جنگتا]،  رشاد، محمد[بي  2

  .121، تهران: علمي فرهنگي، ص1، ترجمة منوچهر كاشف، ججنگهاي صليبي)، 1351استيون رانسيمان (  3
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1كن مقدسه از راه لشكركشي نظامي راه يافته بود.هاي صليبي براي گرفتن اما هدف جنگ
لذا  

مذهبي، دستيابي به منـافع مـادي اقتصـادي را در     - هاي سياسي برخي مورخان، عالوه بر انگيزه
هـاي صـليبي را    هاي صليبي دانسته و بـه ايـن اعتبـار جنـگ     رأس اهداف اروپاييان در جنگ

هاي اروپـايي بـراي تحصـيل     ودند كه ملتنخستين تجربه استعمار غربي در بالد شرقي تلقي نم
منافع گسترده اقتصادي در خارج از مرزهاي كشورهايشان در عرصـه تجـارت بـه آن دسـت     

تدريج رويكرد مذهبي جاي خود را بـه رويكـرد اقتصـادي داد، حتـي بـراي       چراكه به 2زدند.
اخـت  دستگاه پاپ كه درصدد افزايش قدرت خود با وارد كردن كشـورهاي مغلـوب بـه پرد   

اندوزي بودند، چنانچه اسقف اعظـم صـور    يا ساير رهبران كليسا كه در صدد مال 3عشريه بود
اندوزي پاپ و حمايت كليسا  درخت زيتون فقط در يك دهكده داشت. جريان ثروت 2040

قدر رشد كرده بود كه موجب اعتراض زحمتكشـان گرديـد و ايـن     رعيتي آن - از نظام ارباب
ها و  رو بدعت سا بايد ثروت را رها و تعاليم خود را تغيير دهد. از اينمسئله مطرح شد كه كلي

4انشعاباتي در جامعه مسيحيت پديد آمد.
  

آن انگيزه اقتصادي كه مجاهدان را نيز به جنـبش درآورد، بيشـتر حـرص تحصـيل آب و     
 تر فرانسه و هلند و نيز آرزوي روستانشينان براي گريز زادگان كوچك خاك در ميان نجيب

هاي مكرر چند سال اخير به اميـد   هاي محقر و قحطي از چنگال نكبت فقر و فرار از كاشانه
5شد. هاي فراوان گفته مي مهاجرت به سرزميني بود كه از ثروت آن، افسانه

  

بهترين گواه بر صدق مدعاي اولويت منافع اقتصادي در ايده صليبيان در مقابل ايده مذهبي، 
سپاه پطرس زاهد و فرمانده كنت بالـدوين، شـهر سـملين در    انچه نحوه عملكرد آنان است چن

وتازهـاي   عالوه بر اين، تاخـت ها و كليساها را ويران نمودند.  و خانهسيسيل را غارت كردند 
قسـطنطنيه مهـد    6م. فقط به خاطر تأمين پول نقد بـود. 1157غارتگرانه بالدوين سوم در سال 

________________________________________________________________ 

، ترجمـة حسـين عبدالمحمـدي، قـم: مؤسسـه      تأثير اسالم بر اروپاي قـرون وسـطي  )، 1378ويليام مونتمگري وات (  1
  .132صآموزشي پژوهشي امام خميني، 

2  F.M.L. Thompson (1990), Economic and Social History of Britain, vol.1, Cambridge University 
Press, p.39. 

  .121نيا، تهران: پيام، ص ، ترجمة رحيم رئيسهاي ميانه تاريخ سده)، 1357ا. آگويباوو، و گ. م. دنسكوي (  3

و صادق انصـاري،   ، ترجمة محمدباقر مؤمنيتاريخ قرون وسطي)، 1386يويچ كاسمينسكي و ديگران ( يوگني آلكسي  4
  .109تهران: فردوس، ص

  .293: سينا للنشر، صة، ترجمة احمد الشيخ، القاهرةالصلیبیالشرق و الغرب زمن الحروب )، 1995كلود كاهن (  5

  .  426، ص3، جهاي صليبي جنگرانسيمان،   6
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ن جنـگ صـليبي سـه بـار غـارت و تخريـب شـد.        م. در چهارمي1204تمدن بيزانس در سال 
ها فروختنـد. ايـن نـوع عملكـرد      هاي كليساها را خارج نموده و به يوناني سرب سقفصليبيان 

ها قـرار داده بـود بسـيار خشـمگين كـرد و       آنان امپراطور بيزانس را كه آذوقه در اختيار آن
1فرمان عبور دادن آنان را از تنگه بسفر را صادر نمود.

غربيـان بـراي فـتح و اسـتعمار      تصـميم  
2زاتر بـود. زا و براي تمدن اروپا مصيبتكشور بيزانس براي حيثيت دولت صليبي مصيبت

لـذا   
گفتند نبرد مسـيحيان غـرب بـا مسـيحيان شـرق       برخي اميران صليبي اظهار تأسف كرده و مي

سيسـيل از  بـر سـر   هـا   آن 3كه تركان مسلمان در كنار آنـان هسـتند حماقـت اسـت.     هنگامي
حكومت پادشاهي مسيحي نزاع كردند كه درنهايت اروپاي غربـي و مسـيحيت بـا صـدمات     

4زياد، از جنگ دست كشيدند.
  

دليل ديگر بر اولويت انگيزه تجاري و اقتصادي اين است كه در جنگ پنجم صليبي، پـس  
ط را بـا  ها، ملك كامل ايـوبي پيشـنهاد داد كـه دميـا     از اشغال دمياط در مصر از سوي صليبي

قدس و ساير شهرهاي بزرگ فلسطين معاوضه كند، اما صـليبيان ايـن پيشـنهاد را رد كردنـد،     
بنـابر ايـن رويكـرد اقتصـادي بـر       5تر بود. چون دمياط براي ارتباط تجاري شرق و غرب، مهم

  آرمان مذهبي غلبه داشت.

  . حاكميت نظام فئودالي3

يـث مهاجرنشـيني و چـه از حيـث     ريشه عمـده تحـوالتي كـه در غـرب رخ داد، چـه از ح     
در آسـتانه   6اكتشافات را بايد در سيستم فئودالي حاكم بر دوران قرون وسـطي جسـتجو كـرد.   

سـاالري يـا    هاي صليبي، نظام اجتماعي حاكم بر كشورهاي اروپايي، نظام فئودالي (زمين جنگ
و اربـاب و  داري زمين در مقابل خدمت به پادشاه در زمان جنگ و تـدارك سـربازان)    تيول

________________________________________________________________ 

، قـم:  9صـاحب، ج  ، ترجمة نوشينتاريخ جامع جنگهاي صليبي - سفرنامه حاجيان ناشناس )، 1394حاجي ناشناس (  1
  .220پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص

  .562رانسيمان، همان، ص  2

، ترجمة شهال بختيـاري،  تاريخ جامع جنگهاي صليبي - المقدس تاريخ جنگجويان فرنگي بيت)، 1393ريموند آگيلي (  3
  .299، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص2ج

  .136تهران: ثالث، ص ،فرهنگ غرب و چالشهاي آن)، 1387مرتضي رهباني (  4

  .36، صةالرسال ةمؤسس، بيروت: 3، جفي بالد الشام ةالصلیبیشعر الجهاد في الحروب ق)، 1400محمدعلي هرفي (  5

6  Arthur Bining; Morris Wolf & Asa Martin (1950), This Our Nation (From Colony to World Leader), 
New York: University of Pennsylvania, p.8.  
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كشي. اروپاييان در صدد بودند همين نظـام   رعيتي بود كه دقيقاً نظامي است داراي جوهره بهره
را پس از تصرف در شرق پياده نمايند. رفتار ستمگرانه اربابان فئودال نسبت به رعايا و تضـييع  

زده را كـه اخبـار مربـوط بـه رفـاه و رونـق        حقوقشان به هر صورت ممكن، رعيت فالكت
المقدس شنيده بودند، به هيجان آورد تـا در   هاي شرقي را از زبان زائران بيت قتصادي سرزمينا

شـان   جستجوي زندگاني بهتر در زمره سپاه صليب درآيند، باشد كه به نوايي برسند و زندگاني
1رونقي بگيرد.

  

خـود از   آيند و به ميل هر روز نزديكان و دوستان در پي ما مي«نويسد:  م.) مي1128فوشه(
جـا  كشند. آنان را كـه در آنجـا فقيـر بودنـد، خـدا در ايـن       هر چه در باختر دارند، دست مي

شـمار   هاي طالي بي جا به سكه ثروتمند كرده و آنان كه چند پول سياه در آنجا داشتند، در اين
اي در تصرف نداشت، از بركت نعمتي كـه خـدا ارزانـي     اند. آنكه در آنجا دهكدهدست يافته

داشته، يك شهر تمام در اينجا مالك است. حاال كه شرق اين اندازه بـراي مـا خـوب اسـت،     
.»چرا به غرب بازگرديم؟

2
  

  . تهاجم، اشغال و غارت4

اولين گام عملي براي سلطه بر شرق، تهاجم اشغالگرانه بود كه توسط سران اروپـاي غربـي در   
شـهر قسـطنطنيه محـل اجتمـاع همـه      هاي مياني از زمين و دريا، طراحـي و اجـرا شـد.     سده

3جنگاوران معرفي گرديد.
زادگـان   م. سه دسته سپاه صليبي كه عمدتاً از نجيب 1097در سال  

و مردم فرانسه بودند پس از گذشتن از قسطنطنيه به حوزه حاكميت امير سالجقه روم (قلـيچ  
 4دانشمند در ملطيـه  بنيارسالن) در آسياي صغير رسيدند و از فقدان او كه مشغول نبرد با امير 

عنوان اولين شهر مسلمانان اشغال كردند. سپس به سـراغ   را به 5بود استفاده نمودند و شهر نيقيه
________________________________________________________________ 

چاپخانـة  ، ترجمـه عبدالحسـين هژيـر، تهـران:     تاريخ قرون وسطي تا جنگ صدسـاله )، 1311آلبر ماله و ژول ايزاك (  1
  .219مجلس، ص

2  Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, BK, iii, Ch.37.Ed. Migne, Patrologia, clv., p.952. 
، ترجمة عباس عرب، تهـران: فرهنـگ اسـالمي،    جهاد مسلمانان در جنگهاي صليبي)، 1373فايدحمادمحمد عاشور (  3

  .99ص

4  Malatyeh ) المنجد في )، 1982شهري قديمي در تركيه كه در مجاورت رود فرات واقع است (فردينان توتل يسوعي

  ).683مشرق، صبيروت: دارالاالعالم، 

5  Nikaia شـود.   م. پايتخت بيزانس شد و امروزه ازنيق ناميده مي1261- 1204هاي  شهري در آسياي صغير كه در سال
  ).721، صيسوعي، المنجد(
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شهرهاي صورليوم و قونيه رفتند و بعد از آن به سوي شام حركت و شهر مهم انطاكيه را نيـز  
.تصرف نمودند

1
و طرسوس را تسخير بعد از آن، شهرهاي معره، طرابلس، بيروت، صيدا، بقاع  

م. يعني سه سال بعد از حركت در حالي كه تعدادشان از 1099كردند تا اينكه در ششم ژوئن 
المقـدس   صد و پنجاه هزار نفر به چهل هزار نفر تقليل يافته بود به پاي ديوارهاي شـهر بيـت  

ام عـ  المقدس را پس از چهل روز محاصـره بـاالخره تصـرف و بـا قتـل      بيت صليبيان 2رسيدند.
.همگاني از دست فاطميان خارج سـاختند 

3
اي كـه   حجـم جنايـات و كشـتار ده هـزار نفـره      

4جنگجويان صليبي در فلسطين مرتكب شدند از نامه گـودفروا بويـون  
م.) بـه  1100- 1060( 

المقـدس بـه    خواهيد بدانيد با دشمناني كه در بيت اگر مي«نويسد:  شود، او مي پاپ مشخص مي
قـدر بدانيدكـه سـربازان مـا در رواق سـليمان و در       معامله شد؟ همين دست ما افتادند چگونه

رسـيد. از كفـار    تاختند و خون تا زانوي مركب آنان مي اي از خون مسلمانان مي معبد در لجه
در نبرد و حتي زنان و كودكان را هم معاف ننمودند. پس از كشتار نوبت بـه  كس جان به هيچ

».اد ضبط كردندغارت رسيد و هرچه به دستشان افت
5

  

ـيدن      چه بسيار وحشتناك بود كه صليبيان شكم عده اي از مسلمانان را بـا هـدف بيـرون كش
ـته   دينارهاي طاليي كه بلعيده بودند پاره مي كردند و براي تسهيل اين امر، اجساد را روي هم انباش

تند، اولـين كسـي كـه    و آتش زدند تا از ميان خاكسترها، دينارها را بيابند. صليبيان چنين مقرر داش
شود خواه خانه غني باشد يا فقير، هيچ فرنگي در اين مورد با او مخالفت نكنـد و   اي مي وارد خانه

حق او بود كه در آنجا سكونت كند و مالك آن خانه يا قصر و همه اثاثيه آن گـردد. ايـن گونـه    
6بود كه بسياري از فقرا، ثروتمند گرديدند.

ـليبيان بـراي     ـيدن بـه مطـامع خـود     به هرحال، ص رس
ـيش   - عالوه بر مسلمانان  - اي را حتي در برابر همكيشان خود و يهوديان  سياست نابودكننده در پ

  بنابراين گام اول سلطه را با تصرف و غارت برداشتند. 7گرفته بودند.

________________________________________________________________ 

  .119، صةدارالمعرف: ةاسکندری، و المسلمون ةالصلیبی ةانطاکی ةامار)، 1989حسين محمد عطيه (  1

  .130صجهاد مسلمانان، عاشور،   2

  .437، ترجمة سهيل ذكار، بيروت: دارالفكر، صةالصلیبیتاريخ الحروب ق)، 1410ويليام صوري (  3

4  Godefroi de Bouion. 
  .226، صتاريخ قرون وسطيماله و ايزاك،   5

، قـم:  2تاريخ جامع جنگهاي صـليبي، ترجمـة زهـرا نظـري، ج     - تاريخ حاجيان بيت المقدس)، 1393فوشه شارتري (  6
  .63حوزه و دانشگاه، صپژوهشگاه 

  .121، ترجمة عبدالرضا مهدوي، تهران: اميركبير، صتمدن اسالمي در قرن چهارم هجري)، 1364آدام متز (  7
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  هاي مهاجرنشين . تأسيس امارت5

حكومتي داشتند كـه موجـب   المقدس، نياز به تشكيالت  جنگجويان صليبي بعد از اشغال بيت
بـرداري اقتصـادي مسـتمر آنـان گـردد. لـذا نظـام پادشـاهي را بـه           تثبيت سلطه سياسي و بهره

.فرمانروايي گودفروا تأسيس كردند
1
المقدس شامل فلسطين بود لكن اماراتي كـه   مملكت بيت 

كـه   2ادسا چند نفر از رؤساي قشون صليبي تسخير نموده بودند بر آن افزوده شد، مانند امارت
 5گرفت و انطاكيه را بوهموند متصـرف شـد و طـرابلس بـه ريمونـد      4حاكم فالندر 3بودوئن

.تعلق گرفت 6حاكم تولوز
صليبيان بـا تصـرف اُدسـاي مسـيحي، اولـين حكومـت التينـي را         7

هـا بـود و طـرابلس كـه اعـراب در آن       تشكيل دادند و حتي طرسوس را كه در اختيار ارمني
8به اشغال خود درآوردند.سكونت داشتند را 

  

ـليبيان درمـي    ـابيم كـه بـر اثـر      با مطالعه تركيب جمعيتي قدس يك قرن پس از اشغال توسـط ص ي
ـيش از    مهاجرت در راستاي اهداف استعماري، غلبه جمعيتي به نفع مسيحيان گرديده بود در حالي كـه پ

جا  اما از اين پس براي مسلمانان به 9شدند. آن، مسيحيان چون يهوديان جزء اقليت اهل ذمه محسوب مي
ـا     ـار و اضـطرار ب مانده در حصار غربيان، شرايط ذمه برقرار گرديد و براي امرار معاش بايد از باب اجب

  جويي براي طرف حاكم است. پرداختند كه خود يك نوع بهره صليبيان به تعامل مي

  . انحصار تجارت و اخذ عوارض6

شهرهاي تجـاري  هاي بازرگاني توجه نمودند و  اري و شاهراهصليبيان به نقاط استراتژيك تج
 15و عسـقالن  14يافا 13قيساريه، 12حيفا، 11طيره، 10واسط بين آسيا، اروپا و آفريقا نظير بيروت،

________________________________________________________________ 

  .166ترجمة بهاءالدين بازرگاني گيالني، تهران: علم، صتاريخ روابط اسالم و اروپا، )، 1393فرانكو كارديني (  1

2  Edesse 89، صالمنجدقديمي در شرق تركيه كه در گذشته پايتخت سرياني بود (يسوعي،  يا رها يا اورفه امروزي، شهري.(  

3  Baudouin. 
4  Flandre. 
5  Raymond. 
6  Toulouse. 

  .227، صتاريخ قرون وسطيماله و ايزاك،   7

  .5ترجمة عبدالرضا مهدوي، تهران: البرز، صجنگهاي صليبي از ديدگاه شرقيان، )، 1369امين معلوف (  8

  .566، صسفرنامه حاجيانحاجي ناشناس،   9

10  Beirout. 
11  Tirat. 
12  Haifa. 
13  Cysaryh. 
14  Yaffa. 
15  Ashkelon. 
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در مسير درياي مديترانه كه مبـادي اصـلي تجـارت     3و طرابلس 2عكا 1و مراكز بندري صور،
دادند را تصـرف و   رق و غرب را تشكيل ميانواع كاالها به صورت واردات و صادرات بين ش

.تسخير كردند
گونه بود كه مسلمانان مراكز تجارت و منابع ثروت را از دست دادنـد   لذا اين 4

و در مقابل، غربيان به انحصار مستقيم صادرات و واردات انواع كاال دست يافتند و توانستند از 
هاي تجاري و كشتيرانان دريافت نماينـد و   مبادي تجاري عوارض بسياري از بازرگانان كاروان

  مالي خود بيفزايند. برداري بر بهره

  ناوگان دريايي. پشتيباني 7

هاي ونيز، ژنوا و بيزانس براي تحكـيم اركـان    هاي صليبي آغاز شد، جمهوري كه جنگ زماني
بازرگاني خود و سودطلبي بيشتر، فرصت را غنيمت شمرده، بـا ناوگـان دريـايي قدرتمنـد بـه      

در اشغال منـاطق اصـلي شـام يـاري     كمك كليسا و رؤساي دول اروپايي شتافتند و صليبيان را 
كردند. همچنين از آن در حمل و نقل بازرگاني و كسب سود سرشار نيز استفاده نمودند. بـراي  

م. ونيز، سيصد كشتي در درياي مديترانه و آدرياتيك به 1105- 1096هاي  مثال در فاصله سال
5بي بودند.آب انداخت كه همگي آماده جنگ و درگيري با هدف كمك به نيروهاي صلي

  

ـليبي    ونيزي ـلمانان در كنـار ص هـا بـه    ها ضمن دادن وسايل حمل و نقل در مواردي بر ضد مس
ـتمرار   عمليات نظامي دريايي مي پرداختند، زيرا پيروزي جنبش صليبي، براي آنان به معناي بقا و اس

كشتي بنا  م. ناوگان دريايي ونيز، متشكل از دويست1100دستاوردهاي مادي بود. همچنين در سال 
به دعوت بالدوين براي تصرف شهرهاي ساحلي اعزام گرديد و در مقابل، خواهـان آن شـدند كـه    

هـا بـراي    سوم شهرهايي كه ونيـزي  تجار ونيزي از دادن ماليات گمركي معاف شوند و اينكه يك
م. نيز قـراردادي صـد   1202در سال 6كنند، متعلق به آنان باشد. ها به صليبيان كمك مي تصرف آن

هزار ماركي و تحويل نيمي از غنائم ميان رهبران صليبي و دوك حاكم ونيز در خصـوص انتقـال   
7ها امضا شد. هاي ونيزي و اعطاي كمك به آن وسيله ناوگان صليبيان به

  

________________________________________________________________ 

1  Tyre. 
2  Acre. 
3  Tripoli. 

  .167، صتاريخ روابط اسالم و اروپاكارديني،   4

  .87، صةالعربی ةدارالنهض، بيروت: العرب و الروم و الالتين)، 1981يوسف نسيم (  5

  .107عاشور، همان، ص  6

، قـم:  4تـاريخ جـامع جنگهـاي صـليبي، ترجمـة عـزت مالابراهيمـي، ج        -  فـتح قسـطنطنيه  )، 1393رابرت كالري (  7
← 
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يـرا  نامد، ز مي 1فيتيلوس در سفرنامه خود، درياي مديترانه را در اين دوره درياي مسيحيان
ها بـر سـواحل شـرقي مديترانـه      از سي سال اول قرن دوازدهم ميالدي به بعد است كه صليبي

جا  ضمن اينكه پديده درگيري دريايي ميان مسلمانان و مسيحيان از همين 2كامالً مسلط بودند.
هـا بـه جهـان اسـالم در دريـاي       جانبه غربـي  اوج گرفت كه خود يكي از عوامل تجاوز همه

ناوگان دريـايي پرتغـال    3قدمه توسعه استعمار بر ساير كشورهاي مسلمان گرديد.مديترانه و م
هـاي   نيز كه از نظر توان و استعداد جنگي بر ناوگان دريايي مصـر برتـري داشـت در جنـگ    

 4مختلف، مسلمانان را شكسـت داد و بنـادر و سـواحل آنـان را تحـت اشـغال خـود درآورد.       
ها بر ملـل   توان از علل مهم سلطه غربي صر و شام را ميها به سواحل و بنادر م حمالت فرنگي

شدت بر تجارت خارجي بالد اسالمي چون مصـر و شـام    زمين دانست كه در مقابل به مشرق
در ايـن عصـر،    5هاي منتهي به بنادر آنـان را مـورد تهديـد قـرار داد.     تأثير منفي گذاشت و راه

زيرا از آن راه بود كه مغرب به مشرق تجارت درياي مغرب بيش از ساير نقاط رونق گرفت، 
زمـين، تجـارت دريـاي     هاي نصراني در مشـرق  يافت. جنگ صليبي و تأسيس امارت اتصال مي

6مغرب را توسعه داد.
لذا درياي مديترانه به راه اصلي فعال غرب به شرق در راسـتاي نيـل بـه     

ورخان معتقدند يكـي  برداري گسترده تجاري تبديل شد. بر همين اساس برخي از م هدف بهره
هاي صـليبي رقابـت    ور نمودن آتش جنگاز داليل مشاركت پادشاهان اروپاي غربي در شعله

7آنان در تصرف مناطق استراتژيك تجاري سواحل شرقي درياي مديترانه بود.
  

  . سوداگري ايتالياييان8

ها  هاي ايتاليا سعي داشتند از طريق كمك به صليبي ويژه جمهوري هاي بازرگاني اروپا به قدرت
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

  .133پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص

1  The Sea Coast of the Christians. 
  .12و دانشگاه، ص ، قم: پژوهشگاه حوزه9، جهاي صليبي تاريخ جامع جنگ)، 1394عبداهللا ناصري طاهري (  2

هاي آستان قـدس   ، مشهد: بنياد پژوهش2، ترجمة حميدرضا شيخي، جتاريخ و تمدن مغرب)، 1384حسين مونس (  3
  .502رضوي، ص

: ةالقـاهر ، 4، تحقيـق محمدمصـطفي، ج  بدايع الزهور فـي وقـايع الـدهور   ق)، 1402اياس ( بن احمد ابوالبركات محمدبن  4

  .163للكتاب، ص ةالعام ةالمصری ةالهیئ

  .723، صةالعلمی، بيروت: دارالكتب 6، جخططق)، 1418مقريزي ( احمد الدين تقي  5

  .384، صتاريخ قرون وسطيماله و ايزاك،   6

  .175ترجمة شاهين، تهران: فرهنگي، صالصليبيون في الشرق، )، 1379ميخائيل زابوروف (  7
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هـا،   ها، اهداف مادي خود را محقق نمايند، زيرا با شـروع ايـن جنـگ    و مشاركت در جنگ
توانستند به منـافع   و مي 1شد خطوط جديد تجاري در عمق شرق نزديك براي آنان گشوده مي

د كه تاكنون از آن محروم بودند. البته در كنار مسيحيان، تجار يهـودي نيـز   بسياري دست يابن
2هاي صليبي نقش مشوق را بر عهده داشتند. در جنگ

  

خصـوص   پيشه ايتاليا واقـع در سـاحل شـمالي دريـاي مديترانـه بـه       شهرهاي تجارت دولت
هاي صـليبي   نگهاي ونيز، ژنوا و پيزا، با پول و اسلحه مسيحيان را به شركت در ج جمهوري

هـاي   كردند تا هم عرصه را بر مسلمانان تنگ كنند و هم صاحب بنادري در كرانه تشويق مي
عنـوان نقـاطي بـراي     شرقي و جنوبي درياي مديترانه گردند و از اين مراكز مهم بازرگـاني بـه  

ـ    ن انتقال كاال به داخل كشور و در نتيجه تسلط بر تجارت شرق و غرب استفاده نماينـد. بـر اي
م. آغاز شـد، تجـار شـهرهاي تجـاري ايتاليـا      1096هاي صليبي در سال  كه جنگ اساس همين

خصوص ونيز به اين نكته پي بردند كه فرصت بسيار مناسـبي بـراي تقويـت تجارتشـان در      به
شرق و كسب درآمد و سود هرچه بيشتر در زمينه اقتصادي مهياست. كسب حقوق انحصاري 

ملوان، نقطه عطفي بـراي پيشـرفت ايتاليـا بـود. پيـدايش بـازار        تجارت كاال توسط بازرگانان
ونقـل زوار صـليبي، دريـانوردي و     اروپايي براي كاالي كشاورزي و صنعت شرق و لزوم حمل

در نتيجه اين تجـارت، دو   3ها نظير نداشت. تجارت را چنان رونق داد كه پس از دوران رومي
الجزاير را به  د. اهالي ژنوا بازار بيزانس و مجمعدست آوردن شهر ژنوا و ونيز ثروت بسياري به
كردنـد و حتـي درصـدد     خصوص با اسكندريه معامله مـي  حيطه تصرف خود درآوردند و به

اين در حالي بود كه هرگونه معاملـه بـا    4برآمدند كه با شرق دور نيز مستقيماً مراوده نمايند.
نمودند و در بنـادر مصـري    ها توجهي نمي مسلمانان از سوي پاپ تحريم شده بود، لكن ايتاليايي

تـر از معتقـدات    ها، جذبه طال قـوي  فروختند چراكه براي آن به دشمنان خود حتي اسلحه مي
5اصطالح كفرآميز ادامه يافت. ديني و پيوندهاي نژادي بود و تجارت به

  

________________________________________________________________ 

اصـغر مجيـدي، تهـران: شـركت سـهامي       جـواد يوسـفيان و علـي   ، ترجمة تاريخ انديشه اجتماعي)، 1358بكر باونزو (  1
  .308كتابهاي جيبي، ص 
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يروهـاي  شهرهاي ايتاليايي در واقع همچون پلي از غرب بـه شـرق بـه انتقـال ن     بنابراين دولت
سو كسب سود بازرگاني و منافع مادي و از سوي ديگـر   شان از يك پرداختند و انگيزه صليبي مي

ـتند       خدمت به مسيحيت و كمك به صليبيان بر ضدمسـلمانان بـود و سـوداگران ايتاليـايي توانس
هاي صليبي ببرند و اين موضوع نشـان   برداري تجاري را از قبل مشاركت در جنگ بيشترين بهره

  دهد، رويكرد تجاري دولت شهرهاي ايتاليايي بر رويكرد نظامي آنان غلبه داشت. مي

 . نياز به كاالهاي خاص9

رغـم روح خصـومت زاييـده طبيعـت      از نوادر روزگار بود كه در فواصل طوالني مصالحه به
اي  جنگ، بين دو طرف درگير مسيحي و مسلمان، روابط تجاري و مبادالت بازرگاني گسترده

اساس نياز طرف شرقي به برخي اقالم اساسي و اشتياق وافر اروپاييان به محصوالت گياهي بر 
وري مالي سوداگران ايتاليايي، صورت گيرد. مسلمانان نياز به مواد اوليه  شرقي و در نهايت بهره

آهـن يكـي از    2نشين رمله موجـود بـود؛   داشتند كه در شهر صليبي 1خامي چون سنگ رخام
از آهـن   3مورد نياز مسلمانان بود كه معدن آن در منطقه بيروت قرار داشـت. موارد ضروري 

براي ساخت درهاي سنگين قالع، زنجير براي بستن درها يا مهار عرشه كشتي و توليد سـالح  
كمبود چـوب، مشـكل بزرگـي     5چوب از ديگر مواد مورد نياز مسلمانان بود. 4شد. استفاده مي

سازي، لوازم خانگي، كشتي و آالت جنگي  ، زيرا در ساختمانرفت براي مسلمانان به شمار مي
نشـين   هـا از شـهرهاي صـليبي    نظير منجنيق، تير و كمان، بسيار كاربرد داشت. بيشترين چـوب 

رسـيد. در شـمال    عسقالن، ارسوف، لبنان، عكا، انطاكيه و جنوب اروپا به دست مسلمانان مـي 
آالت و صـابون بـه    ي ساخت منسوجات، شيشهسرزمين شام يعني انطاكيه، مواد خامي كه برا

از  6شـد.  رفت نيز وجود داشت. اين مواد از انطاكيه به ديگر شهرهاي شـام صـادر مـي    كار مي
________________________________________________________________ 

1  Roxam آيـد   يك نوع سنگ آهكي شفاف است كه قابليت صيقل يافتن را دارد و چون به آساني به صورت لوح در مي
)، 1383شود. (محمـد معـين (   ها و ظروف تجملي استفاده مي ها، پايه چراغ ها، مجسمه از آن براي كتيبه روي آرامگاه

  ) .499، تهران: سرايش، صفرهنگ معين

  .  20، ص1، ترجمة پرويز اتابكي، مشهد: آستان قدس رضوي، چجبير سفرنامه ابن)، 1370جبير ( بن احمد محمدبن  2
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بطوطـه   ؛ ابـن 111، ترجمة اسداهللا علوي، مشهد: بنيـاد پژوهشـهاي اسـالمي، ص   تمدن اسالمي)، 1386ژوزف بورلو (  4
  .30)، بيروت: طبع محمدعبدالمنعم عريان، صالنظار في غرائب االمصار ةتحف(بطوطه  ابن ةرحلق)، 1047(

  .424، صهاي صليبي جنگرانسيمان،   5
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طرفي تجار ايتاليا، النگدوك و اسپانيا به دنبال كاالهاي شرقي به اسكندريه، قبرس، بيروت و 
اي،  رنگ، پارچه ابريشمي و پنبه خصوص خواهان ادويه، قند، عطريات، رفتند و به بيزانس مي

فرش و منسوجات، مرواريد و شيشه بودند. عالوه بر اين، گندم، ماهي، پوست و حتي غـالم و  
خريدند، زيرا خريد و فروش بـرده كـه در ميـان مسـلمانان      كنيز نواحي درياي سياه را نيز مي

اي مزبـور، تجـار اجنـاس    رواج كامل داشت، از ميان نصاري نيز برنيفتاده بود. در ازاي كاالهـ 
هاي ايتاليا و فالندر  مغرب زمين را كه عبارت بود از فلزات، طال، نقره، شراب، اسلحه، پارچه

1بردند. مي
هاي صليبي موجب شد براي اولين بـار پـاي    رونق تجارت با شرق در خالل جنگ 

كه تـاجر غربـي    تجار غربي از طريق دريا به قاره آسيا باز شود و در آن دوره هيچ شهري نبود
در آنجا حضور نداشته باشد و با ساكنان آنجا كه داراي زبان و آداب و رسوم مختلـف بودنـد   

كرد، گويا  به تعامل تجاري نپردازد، چراكه در كنف حمايت دولت صليبي، احساس امنيت مي
2در وطن خودش است.

بـه   بنابراين نيازمندي مسلمانان به كاالهاي اساسي و شيفتگي اروپاييان 
جـويي   محصوالت شرقي عامل مهـم برقـراري مبـادالت تجـاري بـين شـرق و غـرب و بهـره        

  سوداگران ايتاليايي بود.

  . نياز به نيروي انساني10

م. از ارض مقدس ديدن كرد، از اينكه ديـد  1184جبير سياح مسلمان، در سال  هنگامي كه ابن
زده  ثباتي فزاينده سياسي، خوشايند اسـت شـگفت   اوضاع اقتصادي و اجتماعي آنجا با وجود بي

هـاي مشـترك    شد. فرنگيان و مسلمانان در كنار يكديگر به كشاورزي پرداخته و در چراگاه
توانستند در امنيت به عكا برونـد.   هاي بزرگ مي ويش شريك بودند. كاروانهاي خ براي رمه

زبان اداره  در آنجا سيستم حقوق گمركي با مقرراتي غيرسختگيرانه كه توسط مسيحيان عرب
پرداخت. اما اين توضيحات نبايد اين توهم را بـه وجـود آورد كـه     شد به بازرسي آنان مي مي

وجود آمـده   ياني از تفاهم دوجانبه ميان ترسايان و مسلمانان بهفرنگيان باگذشت بوده و يا جر
آورد، تنها دلـيلش آن بـود    بود. بلكه اگر يوغ سلطه فرنگيان بيش از حد بر مسلمانان فشار نمي

آمد. بسـياري   ترين مسئله كشورهاي صليبيان به شمار مي كه هميشه كمبود نيروي انساني عمده
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

  .157، 12صص

  .386، صتاريخ قرون وسطيماله و ايزاك،   1

2  i. Heyd (1886), Histoir du Commerce du Levant au Moyen Age, Vol. 1, Leipzig, p.17. 



 1397 بهار، 36هم، شمارة دسال ، مطالعات تاريخ اسالم  176

ست داده و بقيه مهاجرت كرده بودند. تعداد اندكي از صـليبيان  از مسلمانان، جان خود را از د
نفر  200المقدس تنها  م. بيت1100اي كه در سال  در ارض مقدس ماندگار شده بودند به گونه

سكنه داشت. موقعيت زيستن در شهرها نيز ناامن بود. آنان كه مانده بودند، تصميم گرفتنـد بـا   
هايي استقرار يابنـد. اهـالي لـورن و شـمال فرانسـه در       توجه به منطقه موطن خويش در گروه

المقدس ماندگار شـدند، اهـالي پـروانس بـه طـرابلس غـرب عزيمـت نمـوده و          پادشاهي بيت
جستند و  فرنگيان خود در حمل كاالهاي تجاري كمتر شركت مي 1ها به انطاكيه رفتند. نرمان

2ان و ارامنه واگذار كرده بودند.اين كار را به بازرگانان مسلمان، عيسويان بومي، يوناني
  

  هاي تجاري . نمايندگي11

هـاي   المللـي داشـت. در زمـان جنـگ     االيام نقش آشكاري در تجارت بـين  منطقه شام از قديم
تـر   هاي ايتاليا اين نقش، گسترده خصوص جمهوري صليبي و با توجه به انگيزه تجاري غرب، به

ها و بنـادر شـرق مديترانـه بازرگانـان اروپـايي      كه در بسياري از شـهر  طوري و بارزتر شد، به
هـاي اروپـايي در شـام     هـاي صـليبي، شـركت    مستقر شدند و در عصر مماليك و پايان جنگ
اثـر عمـده   المقدس شعبه داشـت.   كه در بيت 3نمايندگي داشتند؛ مانند شركت فلورانسي باردي

پيزا بود، زيرا پس از آنكه ايـن  هاي صليبي ثروتمند شدن شهرهاي ايتاليايي ژنوا، ونيز و  جنگ
هايي در بنادر مشرق زمين مانند صـور،   شهرها در حمل و نقل نيرو همكاري كردند نمايندگي

صيدا، بيروت، طرابلس و طرطوشه به دست آوردند. اكنون ديگـر غربيـان در تجـارت شـرق     
شدند  ناميده مي هاي صليبي در اين بنادر كه بنادر شرق رخنه كرده بودند و بعد از اتمام جنگ

استقرار يافته بودند و به دنبال توسعه تجارت در درياي مديترانه بودند. اقتدار واقعـي مملكـت   
صليبي در اين دوران در اختيار تـاجران ايتاليـايي و مسـتعمرات بازرگـاني آنـان در شـهرهاي       

ايتاليـايي كـه   بازرگانان  4كردند. ساحلي ژنوا، ونيز و پيزا بود و به صورت خودمختار عمل مي
تـرين متـاع شـرقي يعنـي ادويـه       در بنادر تجاري شرقي داراي شعبه و دفتر بودند، بـه بـاارزش  

دسترسي و توزيع آن را در بازارهاي اروپايي در انحصار خود داشـتند و بـه سـودهاي كالنـي     
________________________________________________________________ 
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بـرداري   هاي تجاري موجب انحصـار و اسـتمرار بهـره    بنابراين فعاليت نمايندگي 1دست يافتند.
تجاري سوداگران غربي و توسعه اين تجارت در درياي مديترانه به سوي كشـورهاي اروپـايي   

  هاي مسلمانان در شرق گرديد. رونق شدن تجارتخانه گرديد و در نقطه مقابل، موجب بي

 هاي اسالمي . تقليد از سكه12

ـ    تا قبل از جنگ راي هاي صليبي و به علت عدم برخورداري غرب از سكه مسـتقل و محلـي ب
گرفـت. امـا در زمـان     ضرب آن، خريد و فروش در اروپا بيشتر به صورت تهاتري انجام مـي 

اي از موارد، معامالت به صورت كاال به كاال بود، اما بيشتر  هاي صليبي اگرچه در پاره جنگ
هاي متعددي  توان از روآوردن صليبيان به ضرب سكه شد و اين مطلب را مي با سكه انجام مي

ها را كه موجب تسـهيل و تـأمين    ها ضرب سكه هاي اسالمي برداشت نمود. صليبي شبيه سكه
2شد از مسلمانان الگو گرفته بودند. تجارت مي

  

  موانع توسعه مبادالت تجاري

  ها . عدم امنيت راه1

هـاي   هاي تجاري در راه به دليل وجود شرايط جنگي و عدم اقتدار حكومت مركزي، كاروان
سوي چهار گروه مسلمانان، مسيحيان، مغوالن و راهزنـان مـورد تهـاجم    خشكي و دريايي از 

نظـام و   هـا بـا اضـافه كـردن سـواره      گرفتند. لذا تجار با تغيير تاكتيكي مسير و دولت قرار مي
3كردند. ها حمايت مي هاي نظامي از تجارت كاروان تأسيس پايگاه

  

  . تحريم كليسا2

س از تصرف مسلمانان، كليسا هرگونه معاملـه بـا   با توجه به ايده مذهبي نجات سرزمين مقد
كـرد. از   مسلمانان را براي صليبيان ممنوع دانست و متخلفان را به اشد مجـازات عقوبـت مـي   

گذاري تجـاري را بـه جهـت پرهيـز از ربـا       طرفي كليسا پرداخت هرگونه وام براي سرمايه
________________________________________________________________ 
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1گشت. ممنوع كرده بود كه موجب تضعيف رشد مبادالت تجاري مي
لكن سوداگران ايتاليايي  

كه هم در مديترانه و هم در درياي سياه سيادت پيدا كـرده بودنـد بـه منـاهي پـاپ و كليسـا       
نمودند چون معتقد بودند تحريم كليسا بيش از آنكه به مسلمانان ضـربه بزنـد بـه     توجهي نمي

چـاق و  زند و در شرايط اضطراري لوازم ممنوعـه را بـه صـورت قا    منافع مسيحيان ضربه مي
يا تجارت را به سوي جوامع ديگـري ازجملـه    2كردند مخفيانه با عنوان منسوجات مبادله مي

هاي پاپ بشود چنانچه در مورد تجارت بـرده   دادند تا جبران تحريم ها گسترش مي ارتودكس
شـد،   كه در نهايت پاپ به خاطر اينكه تجارت موجب رشد اقتصادي اروپا مي 3انجام گرفت

4م. گرديد.1344تحريم در سال  مجبور به لغو
  

  . ناخالصي كاالها3

جات بـا   افتاد چنانچه در مورد مخلوط كردن ادويه اين موضوع هم از سوي مسلمانان اتفاق مي
هـاي طـال و نقـره انجـام      و هم از سوي مسيحيان در مغشوش بودن سـكه  5خاك و سنگريزه

مواجـه گرديدنـد، چراكـه     گرفت كه در هر دو مورد با واكنش اعتراضـي دولـت مقابـل    مي
6موجب تعطيلي بازار به دليل ترس از ضرر و كاهش قيمت برخي كاالها شده بود.

  

  . تغيير مسير دريايي4

هاي داخلي مغوالن در آسياي صغير و بنادر درياي سياه و افزايش فعاليت  با زياد شدن درگيري
ن راه شمالي خشكي و جنوبي دزدان دريايي در حدود بحرين و قطر، بازرگانان شرقي از پيمود

دريايي چين به هند و هرمز در خليج فارس پرهيز كردند و از طريق اقيانوس هند بـه دريـاي   
لذا تـاجران اروپـايي از آن پـس بـه دنبـال       7سرخ روانه شدند كه به سود مسلمانان مصر شد.
________________________________________________________________ 

  .78- 84دمشق: دارالفكر، ، 38ج، ةالصلیبیفي تاريخ الحروب  ةالشامل ةموسوعق)، 1414سهيل زكار (  1

  .144كاهن، همان، ص  2

  .37، ص46، تهران: ش تاريخ و فرهنگ - مطالعات اسالميمجله ، »تجارت برده در لوانت«)، 1393نژاد ( احمد فضلي  3

تـاريخ  ؛ ماله و ايزاك، 338، شيراز: نويد، ص4، جتاريخ جهان اسالم و روابط خارجي آن)، 1371محمدحسن كاظمي (  4

  .383صوسطي، 

  .393ص بالنا، :ةالقاهرو محطاتها بين الشرق و الغرب،  ةالدولی ةالتجارطرق )، 1973نعيم زكي فهمي (  5

  .  291، بيروت: عالم الكتب، ص2، جحوادث الدهور في مدي االيام و الشهورتا]،  بردي [بي تغري بن الدين جمال  6

، ترجمة شهال بختياري، قم: پژوهشگاه حـوزه  دولت مماليك و نقش سياسي تمدني آنان)، 1386عصام محمد شبارو (  7
  .154و دانشگاه، ص
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  اكتشاف راه دريايي مستقيم جديد به هند بودند. 

  گيري نتيجه

طلبانـه   هـاي صـليبي، حركـت منفعـت     دهد جوهره اصلي جنگ هاي تاريخي نشان مي بررسي
مادي و استعمارگونه بوده است چون رويكرد عملي صليبيان، تهاجم، تصرف، استقرار و غارت 

هاي شرقي بود، با اين تفـاوت كـه ايـن نهضـت تحـت لـواي ديـن         هاي سرزمين مستمر ثروت
مت گرفتن سربازان و جمع اموال براي تداركات جنگي مقدس، اي براي به خد عنوان وسيله به

بـرداري   انجام گرفته بود. بنابر اين كشورهاي اروپاي غربي بر اثر عوامل ذيـل موفـق بـه بهـره    
  ها و تحريم كليسا فائق گشتند.  تجاري در شرق شدند و بر موانعي از قبيل ناامني جاده

هاجم نظامي صليبي و پشتيباني ناوگان قدرتمنـد  هاي شرق مديترانه با ت اول؛ اشغال سرزمين
اين امـر  هاي مهاجرنشين با نظام فئوداليته.  دريايي ايتاليا و تثبيت سلطه سياسي با تشكيل امارت

ها براي رسيدن به اهداف استعماري از گذشته تـا بـه حـال،     ترين ابزار غربي مهمدهد  نشان مي
ممكن اعم از نظامي، سياسي، فرهنگي يا اقتصادي  استفاده از عنصر نفوذ در منطقه به هر شكل

  است.

كشي از مردم بومي در برقراري شرايط جزيه، استحصال ارزان ذخـاير ارضـي و    دوم؛ بهره
محصوالت كشاورزي و صنعتي و فروش به صاحبان اصلي يعني مسلمانان به قيمت گزاف بـر  

  سالمي.اساس نياز آنان به كاالهاي اساسي و تضعيف اقتصاد بالد ا

هـاي تجـاري    تـرين شـاهراه   عنوان مهم ساحلي بهسوم؛ سلطه بر مناطق استراتژيك تجاري 
انحصـار  واسط بين سه قاره آسيا، اروپا و آفريقـا و اسـتفاده از امتيـازات عـوارض گمركـي و      

مبادالت مستقيم تجاري انواع كاالها به مقصد كشورهاي اروپايي كـه مديترانـه را بـه مسـير     
  شرق به غرب تبديل نمود.  اصلي تجارت 

هاي تجاري توسـط سـوداگران ايتاليـايي در شـهرهاي بنـدري و       چهارم؛ تشكيل نمايندگي
مراكز تجاري براي داد و ستد مستمر كاالهاي شرقي و غربي و تحت تأثير قـرار دادن اقتصـاد   

سو با اهـداف سـودجويانه خـود كـه موجـب رونـق        منطقه با در دست داشتن نبض بازار هم
ارت مديترانه، پويايي تمدني شهرها و تأسيسات بنادر، افزايش ثـروت و شـكوفايي اقتصـاد    تج

  اروپا گرديد.
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