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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(ژوهشي در موضوع تاريخ اسالم مقاالت پ ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتماالً(براي بررسي و 

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

 استمجله  ةتقدم و تأخر چاپ مقاالت منوط به بررسي هيئت تحريري. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقاالت در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن به ديگر مجالت، سمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد در غير اين صورت، هزينههاي علمي اجتناب كند،  همايش

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

 1،000،000مبلغ پس از تأييد نخست در هيئت تحريريه  يداور يندامقاله جهت قرارگرفتن در فر ينههز 
سه (ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدچاپ مقاله پس از ت ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر
  .است) يالر يليونم

  مقاالت به مربوط ضوابط
  :ت رعايت كنندشود ضوابط زير را در تنظيم متن مقاال از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

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

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ قاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيهبدنة اصلي م 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3



مربوط  مؤسسة مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا نام و نام خانوادگي،(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4
  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي

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

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
  :م است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايندمحققان محترم الز
 :متني ارجاع درون

ابن اثير، (ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نشاني مطلب در داخل پرانتز مانند 
 .قيد شود) 1/133: 1965

 .نوشته شود معادل التين اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقي

  
 :منابع التين

 .شوند چيني مي شود، از چپ به راست حروف به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

  
 :استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع ةشيو

عربي و / در دو بخش فارسي( مقالهن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك رت امنابع به صوفهرست 
 :دير تنظيم شوزه صورت ب		،)التين

 .شود در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  . ذكر شود) به ترتيب روي جلد(تمام نويسندگان نام  ،بيش از دو نويسندهدر مورد 
گذاري در فهرست  شوند، و نيازي به شماره نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مي

 .ابع نيستمن

گي مصحح يا ادخانوم نام و نا، )ايتاليك(ثران ا، عنو)رنتشال اسا(او كوچك م ناه، گي نويسندادخانونام 
 .ذكر شود]  	[در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل . 2ناشر، چ: ، ج، محل نشرمترجم

  . ها و مقاالت در فهرست منابع كامل آورده شود عنوان كتاب
 .گرددقيد از عدد كم به زياد ، ولي در مقاالت، صفحات شروع و پايان مقاله شود حذفصفحه شماره 

و در بخش مربوطه در سامانه قرار شوند به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد منابع فارسي 			توجه كنيد كه
 :دنگير
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  مطالعات تاريخ اسالم
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  بع مالي علماي عصر صفويگزارش رياض العلماء از منا

  
  1نزهت احمدي

  
  
  

  
  

  
ـا ضـعف آن دارد    : چكيده ! متأسـفانه . نظام اقتصادي هر دولت نقشي تعيين كننـده در پيشـرفت ي

ايـن ضـعف در   . اطالعات ما از جزئيات ساختار نظام اقتصادي در دوره صـفويه چنـدان دقيـق نيسـت    
ـناد خريـد و        بخش ميزان پرداخت دستمزدها شايد بيشتر هم باشـد؛ زيـرا   ـبت بـه اس ـناد كمتـري نس اس

عـالوه بـر آن،   . فروش و يا وقف باقي مانده و در متون نيز اشارات مختصري در اين زمينه شـده اسـت  
  . همين معدود اسناد برجاي مانده نيز تاكنون كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

اند، شناخت و مشـخص كـردن    تهبا توجه به اهميت و جايگاهي كه قشر علما در دورة صفوي داش
توانـد بـه برخـي     تواند از اهميت زيادي برخوردار باشـد و حتـي مـي    ميزان درآمد و منابع مالي آنها مي

ـا   پرسش. آميز در اين زمينه پاسخ دهد هاي ابهام پرسش هاي مطرح آن است كه منبع اصلي درآمد علم
ـتمري علمـ      ا چـه بـوده اسـت؟ شـرايط سياسـي و      چه بوده است؟ عوامل مؤثر بـر ميـزان درآمـد و مس

ـاني   اجتماعي چگونه بر درآمد علما تأثير گذاشته است؟ تأمين كنندگان اصلي منابع مالي علما چه كس
  اند؟ بوده

ـالي موجـود از دوره      ـناد م در هيچ كتاب خاص يا منبع مستقلي به اين موضوع پرداخته نشـده و اس
هايي كـه بـه شـرح     همچنين تذكره. اند ل قرار نگرفتهطور كامل مورد بررسي و تحلي صفوي نيز هنوز به
  . اند اند و يا اطالعات كافي نداشته اند، نيازي به ارائة گزارشي در اين زمينه نديده احوال علما پرداخته

درآمد و يا ميـزان درآمـد   ممرِّ يكي از منابع  اين دوره كه در كنار شرح حال علما، گاه اشاراتي به 
اثر عبداهللا افندي اصفهاني است كه با توجه به دقـت   2العلما و حياض الفضال رياض آنها داشته، كتاب 

ـاي موجـود در ايـن     اي برخي از پرسش تواند تا اندازه نظر نويسنده و اعتباري كه اين كتاب دارد، مي ه
هــاي كتــاب  در ايــن پــژوهش ســعي شــده اســت بــا تجزيــه و تحليــل داده . موضــوع را پاســخ دهــد

ـالي نبـوده اسـت،         العلماء رياض ـات م ـالي كـه هـدفش گزارش نشان دهيم كه حتي در يك كتاب رج
                                                 

    n.ahmadi@Itr.ui.ac.irدانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، همكار قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه    1
 07/05/98:تاريخ تأييد   03/08/97:تاريخ دريافت

آسـتان  : ترجمة محمدباقر ساعدي خراسـاني، مشـهد   ،رياض العلماء و حياض الفضالء، )1389(بيگ افندي  بن عيسي عبداهللا   2
  .هاي اسالمى قدس رضوي، بنياد پژوهش
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توان اطالعات ارزشمندي از انواع درآمدها، ميزان درآمد و  نحوة پرداخت آن به دست آورد كـه   مي
ـتر در      . است اين خود بخشي از تاريخ اقتصادي اين دوره ـات بيش با اميد به آنكـه شـروعي بـراي تحقيق

  .تصادي دوره صفويه باشد كه هنوز راه طوالني در پيش داردزمينة تاريخ اق
  

  علما، منابع مالي، رياض العلماء، دوره صفوي، نظام اقتصادي :كليدي يها واژه
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Riyadh Al- Ohama's Report of the Financial Resources of the 
Safavid’s Clergies  

 
Nozhat Ahmadi1 
 
 
 
 
Abstract: The economic system of every government has got a determining role in 
the progress or failure of the system. Unfortunately, we do not have enough accurate 
information on the details of the structure of the economic system in the Safavid era. 
This weakness is even more evident for payment of wages, since there are fewer 
documents available than sales or devotion documents, and there is little reference in 
literature for this issue. Moreover, such few remaining documents have received 
little attention from the clergies. Based on the importance and the position of 
clergies in Safavid era, identifying and quantifying their income and financial 
resources can be extremely important, and may even answer some ambiguous 
questions in this regard. Some questions include: What was the main source of 
income for clergies? What were the factors affecting the clergies' income? How the 
political and social conditions had changed the income of clergies? Who were the 
main sources of funding for the clergies? There is no specific book or independent 
source related to this issue. Moreover, financial documents of Safavid era have not 
yet been fully analyzed. Furthermore, the notes which have described the state of 
clergies either have not found it necessary to give reports in this regard or they had 
no sufficient information about this. One of the resources of this period which has 
mentioned the clergies' income, along with the description of the clergies’ status, is 
Riyadh Al-Olamn and Hiyaz al-Fozala, by Abdallah Afandi Isfahani. Due to the 
author's accuracy and the credibility of this book, it can answer some of the 
questions in this regard, albeit to some extent. Here, we have tried to analyze the 
data of Riyadh Al-Olama and to indicate that we can obtain valuable information on 
the types of income and the way it was paid even in a manuscript whose purpose has 
not been to present financial reports. In fact, this is itself a part of economic history 
of this period. Finally, we hope this paper can motivate more researches in regard 
for revealing the economic history of Safavid era, which we still a long way to go. 

 
Keywords: Clergies, Financial resources, Riyadh Al-Olama, Safavid era, Economic 

system. 

                                                 
1  Associate professor of History, Department of History, University of Isfahan n.ahmadi@Itr.ui.ac.ir 
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  مقدمه 
هـاي  ترديد زندگي علمي يعني غرق در مطالعه و تحقيق بودن، نيـاز بـه فراغـت از دغدغـه    بي

دهند، در طول تاريخ نيكوكاراني از اين روي تا جايي كه منابع و اسناد گزارش مي .معاش دارد
اند كه تأمين زندگي طبقه روحاني جامعه را وجه همت خويش ساختند و از ايـن راه در  بوده

و گاهي از طريق همين مدد مالي، تسلط فكري خود را نيز  1اندپي كسب ثواب اخروي برآمده
درآمـد علمـا و طـالب نبـوده     ممرّ البته ترديدي نيست كه اين تنها  2.ردندكبر آنان تحميل مي

هايي  رود كتاباند؛ لذا انتظار مي هاي ديگري نيز براي گذران زندگي در پيش داشتهاست و راه
درآمـد و در نهايـت   ممرّ اند، شرح مبسوطي از وضعيت مالي، كه به ذكر احوال آنان پرداخته

هـايي بسـيار   البتـه بررسـي چنـين كتـاب    . ار آنها بوده است، ارائه دهندمنابع مالي كه در اختي
روشن نيست كه اين امر ناشـي از  . توان يافت اي در آنها مينااميدكننده است؛ زيرا كمتر اشاره

آنچه مسلّم است آن است كـه  ! اهميت دانستن موضوعانگاري نويسندگان بوده است يا بي سهل
اي مراتب ساختاري آن، در همة جوامع از اعتبار و جايگـاه ويـژه   قشر روحاني فارغ از سلسله

  .برخوردار بودند و همين امر بر تمكّن مالي آنان تأثير داشته است
رياض العلماء و حيـاض  در پژوهش حاضر، در پي آنيم تا با بررسي و تجزيه و تحليل كتاب 

شته، به چه ميـزان بـه مسـائل    روشن سازيم نويسنده كه كتاب خود را در مورد علما نو الفضالء
مالي آنان توجه داشته و چرا و چگونه و در چه شرايطي به ذكر مطالبي از اين دسـت پرداختـه   

هاي فكري نويسنده بـوده اسـت   خواهيم بدانيم آيا چنين مواردي جزو دغدغهاست؟ همچنين مي
ـته    غيرقابلاهميت و يا حتي  كه بخواهد بدان اشاره كند و يا آن را امري سطحي و كم ذكـر پنداش

گذاري كرده اسـت و احيانـاً تقـواي     هاي خود، براي مسائل مالي ارزش است؟ آيا وي در گزارش
هـاي   توان از گزارش طور كلي چگونه مي افراد را با ميزان دارايي آنها سنجيده است يا خير؟ و به

  ؟وي دربارة وضعيت اقتصادي اين قشر تأثيرگذار در جامعه آگاهي پيدا كرد

                                                 
نزهت احمـدي  : براي اطالعات بيشتر رجوع شود به. هاي اين دوره ديد نامه در وقف توان هاي بسياري از اين مورد را مي نمونه    1

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: تهران باب اوقاف صفوي، در، )1390(
هايي كـه   يشحسين است كه با گرا سلطان صفي و عمة قدرتمند شاه دختر شاه» بيگم مريم«نمونة معروفي از اين نوع نگرش،     2

رجوع شود . طور أكيد ممنوع ساخته بود گري داشت، در موقوفة خود تدريس و تحصيل حكمت و فلسفه را به به تفكر اخباري
  .3، بايگاني اداره اوقاف اصفهان، ش»بيگم وقفنامه مريم«: به
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البته بايد به اين نكته توجه كنيم كه سخن از دارايي افراد كـار آسـاني نيسـت؛ زيـرا ميزانـي      
هاي ثابت برخـي   طور دقيق وجود نداشته است و تنها برخي منابع به مقرّري براي سنجيدن آن به
ترديد آن نيز در طول دوران نزديك بـه دو قـرن و نـيم حكومـت      اند كه بي مشاغل اشاره كرده

هايي از اين دست كه منزلـت اجتمـاعي    از اين روي، پاسخ به پرسش. ان يكسان نبوده استصفوي
آنان، از جمله تعلق داشتن به يك خانوادة عالم با چند نسل سابقه، چه تأثيري در اين امر داشـته  
است؟ و يا اينكه تا چه ميزان اين درآمدها ثابت و تا چه ميزان اتفاقي بوده اسـت؟ عامـل تعيـين    

نده درآمد آنان چه بوده است؟ آيا ميزان ثابت و مشخصي در كار بوده و يـا موضـوع كـامالً    كن
زيستي مربوط بـوده اسـت؟    فردي و به موقعيت اجتماعي و يا حتي به ميزان زهد افراد براي ساده

دسـت از مشـاغل پيشـين و يـا پـدري      همچنين اين پرسش كه آيا با شروع تحصيل علـوم دينـي،   
شـدند و  آنكه برخي عالوه بر كسوت علم، در كسوت اهلِ حرَف نيـز ظـاهر مـي   كشيدند يا  مي

آوردند؟ بايد مورد توجه قـرار گيـرد و طـرح    تأمين معاش خود را از مشاغل ديگر به دست مي
خواهنـد   هاي متعدد در اينجا بيشتر به عنوان پيشنهاد براي كساني است كه در آينـده مـي   پرسش

ند و طبيعي است كه پاسخگويي به همة آنهـا نيـاز بـه تحقيقـات     روي چنين موضوعاتي كار كن
  .جانبه دارد كه بسيار فراتر از اين وجيزه خواهد بود بيشتر و همه

انـد   از آنجايي كه از ديرباز روحانيان در جوامع مختلف داراي اعتبار و منزلت بااليي بوده
آورد كه آنان  ن انتظار را به وجود ميتأثير نبوده است، ايو اين امر بر زندگي مادي آنها نيز بي

در مجموع، انتظـار تـودة مـردم از آنهـا رعايـت زهـد و       . وبيش مرفّه تلقي كنيم را قشري كم
اند كه نام آنان مترادف با پارسايي و زهد باشـد؛ كـه   پارسايي بوده است و تا حدي متوقع بوده

ت؛ تا جـايي كـه گـاه الزمـة زهـد و      ها يكسان نبوده اسها در تمام دورهالبته مفهوم اين واژه
اند، اما اين قشر بزرگ و تأثيرگذار جامعه، افـراد مختلفـي   پارسايي را ترك دنيا و فقر دانسته

توان نوعي همانندي را را با خلق و خوهاي متفاوت در خود جاي داده است و از اين روي نمي
رَق و مـذاهب مختلـف نيـز      اين تفاوت در بين معتقـدان  . در بين تمام افراد انتظار داشت بـه فـ

  . آشكار است
در پژوهش حاضـر تـالش داريـم از روزن نگـاه ميـرزا عبـداهللا افنـدي نويسـندة كتـاب          

نام در اواخر دورة صفويه اسـت، بـه    كه خود از علماي صاحب العلما و حياض الفضالء رياض
استناد به يك كتـاب  توان با  مسئلة درآمدهاي مالي علما بپردازيم و نشان دهيم كه چگونه مي

  . ويژه اقتصادي به دست آورد شناسي، اطالعات تاريخي و به رجال
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  رياض العلماء و نويسندة آن
 1ها زحمت و مرارت ميرزا عبـداهللا افنـدي   حاصل سال و حياض الفضالءرياض العلماء كتاب 

) ق1130(ها سفر در مناطق مختلف، آن را تدوين كرده و تا پايـان عمـر    است كه پس از سال
- 36: 1363ذكـاوتي قراگوزلـو،   ( اي يافته، در حاشية آن نگاشته اسـت  نيز هر جا مطلب تازه

كـه از اسـتاد سـيد محمـدعلي      البته وي مجال پاكنويس كردن مطالبش را نيافت و چنـان  ).44
نيمـي در  . روضاتي نقل شده، پس از مرگ وي اين نسخه بين دو فرزندش تقسـيم شـده اسـت   

شود؛ كه علت مفقود بودن بخشي از نسخه نيز همين  نيمي به كربال برده مي ماند و اصفهان مي
   ).رياض العلماءزير عنوان : ويكي فقه(موضوع بيان شده است 

ق متولد شـده   1066ميرزا عبداهللا از علماي اواخر دورة صفويه است كه احتماالً در سال  
كه پـدر نيـز دار فـاني را وداع     در چندماهگي مادرش را از دست داد و هفت ساله بود. است

وي در . اش بـوده اسـت   گفت و سرپرستي وي بر عهدة برادر بزرگ و مدتي نيز بر عهدة دايي
طول عمر سفرهاي بسياري به كشورهاي اسالمي داشته و از اين راه تجربيات زيادي اندوختـه  

 .  كتاب وي شرح حال علماي مشهور شيعه است. است

  هاي علما ز درآمدهاي ساير منابع ا گزارش
ـيعة آن دوره و    ها و شرح حالبا وجود تذكره هاي متعددي كه در دورة صفويه دربـارة علمـاي ش

پيش از آن تدوين شده و نيز ذكر مكرر اسامي، مناصب و حتي تـاريخ وفـات بسـياري از علمـاي     
. ذكر شده است برجسته در متون تاريخي آن عصر، اطالعات اندكي دربارة منابع مالي آنها در منابع

توانـد اطالعـات    اي در گوشه و كنار آرشيوهاي مختلـف وجـود دارد كـه مـي     البته اسناد پراكنده
ـتان قـدس رضـوي، مقـدار        . سودمندي در اين زمينه به دسـت دهـد   ـناد آس از جملـه در ميـان اس

شاه صادر  هايي است كه برخي از آنها فرمان. شود توجهي از اسناد مالي مربوط به علما ديده مي قابل
  3.باشد و برخي نيز مربوط به مبالغ پرداخت شده به كاركنان آستان قدس مي 2كرده است

                                                 
كتـاب ريـاض   «، )1363و آبـان  مهـر  (رضا ذكـاوتي قراگوزلـو    علي: براي كسب اطالعات در مورد زندگي وي، رجوع شود به    1

  . 44 - 36، صص24، ش4، دوره نشر دانش، »العلماء
  . است مدرسي سمت به آستانه خادم بديع محمد انتصاب صفوي براي حسين سلطان شاه كه فرمان13317مانند سند شماره     2
همچنـين  . خـادم اسـت   ويرضـ  محمـد  نورالـدين  به وظيفه كه سند  پرداخت 1013به تاريخ 133790مانند سند شماره     3

  . اند كه همگي به موضوعاتي از اين دست پرداخته 1/34876، 6/35473، 4/28043، 3/28043،  1/34749سندهاي شمارة 
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آستان قدس است  1منبع ارزشمند ديگري كه در اين زمينه در دست است، دفاتر توجيهات
. انـد  هاي مربوط به علما، با عنوان وظيفه در اين دفـاتر ثبـت و ضـبط شـده     كه همة پرداخت

مربوط به دورة قاجـار وجـود دارد كـه    » كتابچة جمع و خرج كل«ي با عنوان همچنين دفاتر
هاي پرداخت شده از جمله مبالغي كـه   و همة هزينه 2هر دفترچه به يك سال اختصاص دارد

براساس . به عنوان مستمري و يا هديه و غيره به علما داده شده، در آنها ثبت و ضبط شده است
بود كه چنين دفاتري در دربار صـفويه نيـز بـراي ثبـت و ضـبط       توان مطمئن اين، به قرينه مي

  . هنوز موردي از آن شناسايي نشده است! ها وجود داشته كه متأسفانه ها و حتي پاداش مقرري
منصب آغاز كرده است و به قـول خـود    از علماي صاحب الملوك هًْتذكرباب اول كتاب 

طور بسيار مختصر  از مناصبي چـون   به - دكن كه البته از سه صفحه تجاوز نمي- در چند فصل 
االسـالم دارالسـلطنه اصـفهان و     ملّاباشي، صدر خاصه و عامه، قاضي دارالسلطنه اصفهان، شـيخ 

اي كوتـاه در مـورد حقـوق و    عسكر سخن گفته، اما در همين مختصـر نيـز جـز اشـاره     قاضي
البته ميرزا محمـد رفيـع    ).4- 1: 1368: ميرزا سميعا(مستمري آنان سخني به ميان نيامده است 

تر به ايـن موضـوع پرداختـه و بـه درآمـد       كمي مفصل دستور الملوكانصاري نويسندة كتاب 
از جمله درآمد مالباشي را ساالنه دويست تومان تبريـزي ذكـر   . ساالنة آنها اشاره كرده است

حقـوق   شاردن نيز در بخش مربوط به روحانيان، به صراحت مبالغي را در مورد 3.كرده است
از جمله حقوق سـاالنة صـدرها را دوهـزار تومـان     . و مستمري افراد مختلف بيان كرده است

برآورد كرده و در ادامه بيان كرده است كه چون به جاي اين مبلغ به آنها حوالـه زمـين داده   
: 1374شـاردن،  (شد، در نهايت درآمد آنهـا بـه مراتـب بـيش از ايـن مقـدار بـوده اسـت          مي
. هاي كوتاهي وجـود دارد  اشاره تذكرة نصرآباديها نظير  نين در برخي تذكرههمچ). 4/1343

چـون توليـت مـزار    «: گويـد  براي مثال، پس از معرفي و تعريف و تمجيد از ميرزا ابراهيم مي
علي با بندگان مشاراليه است هـر سـال يـك مرتبـه جهـت ضـبط        فيض االنوار امامزاده سهل

                                                 
ة مطالعـ ( بررسي دفاتر مالي عصـر صـفوي  «، )1395(الهه محبوب : براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به    1

  .نامه دكتري، دانشگاه پيام نور واحد تهران ، پايان»)قدس رضوي موردي دفاتر توجيهات آستان
، بـه  )1391( هجـري  1304كتابچه جمع و خرج كل هذه السنه ايت ئيل ممالك محروسه مطـابق بـا سـنه    : رجوع شود به    2

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: كوشش بهمن بياني، تهران
هـا و   مؤسسـه مطالعـات زبـان   : بـه كوشـش نوبـوكي كنـدو، توكيـو      دستور الملـوك، ، )1397(اري ميرزا محمد رفيع انص    3

منصـبان   ويژگي عمدة اين كتاب، گزارش درآمد ساالنة صاحب. هاي آسيا و آفريقا، دانشگاه مطالعات خارجي توكيو فرهنگ
  .در دورة صفوي است
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برند و باز مراجعت به اصفهان نموده و بـه   نجا تشريف ميحاصل موقوفات و نسق آستانه به آ
گويـد   البته وي هيچ نمي). 1/140: 1378نصرآبادي، (» تحصيل علوم و تذهيب اخالق مشغولند

التوليت او دقيقاً چقـدر بـوده اسـت و از ايـن روي      كه ميزان يا مبلغ اين محصوالت و نيز حق
  . ماند موضوع در ابهام باقي مي

مراتب خـاص   بايد در نظر بگيريم كه قشر علماي شيعه در  عصر صفوي، سلسله اين را نيز
هايي چون قضاوت و منصب  خود را داشته است و افراد بنا بر جايگاه علمي خود، وراي پست

يافتند كه از دايرة تخصصي آنهـا  هاي حكومتي نيز دست ميصدارت، حتي به مناصب و پست
   1.اشته است تا آخروي؛ مانند منصب وزارتخارج بوده و بيشتر جنبة دنيوي د

اسماعيل در ابتداي جلوس بر تخت سلطنت تفويض كـرد،   يكي از پنج منصب اصلي كه شاه
منصب صدارت بود كه نوعي منصب ديني بود و در تمام دوران حكومت صفوي بـه سـادات   

مشـخص   البته درآمد همين منصب نيـز در طـول دورة صـفويه   . حكما و علما اعطا شده است
شـد،  دانيم چه ميزان از درآمد موقوفات كه زير نظر آنها اداره مينيست و حتي به درستي نمي

دانيم كه گاه پادشاه صدري را بـه  تنها مي. گرفت براي مصارف شخصي در اختيار آنها قرار مي
هـاي هنگفـت موقوفـات، معـزول و يـا معـدوم كـرده اسـت          اتهام دخل و تصرف در درآمد

و يا براي جلوگيري از نفوذ و قـدرت صـدر، سـعي در حـذف ايـن      ) 3: 1362ب، طهماس شاه(
هجـده مـاه پـيش از    «وي : نويسد عباس دوم مي كه شاردن در مورد شاه اند؛ چنان منصب داشته

» مرگش صدر را به سمت صدراعظم دربار خود انتخاب كرد و عمـالً مقـام وي حـذف شـد    
  ).4/1336: 1374شاردن، (

  هاي ثابتمستمري
هـاي مختلـف، از   درآمد اوقاف از پيش از دورة صفويه يكي از منابع مـالي روحانيـان در رده  

البتـه  . الشرايط  بوده اسـت، امـا ميـزان آن بـه درسـتي مشـخص نيسـت        طلبه تا مجتهد جامع
گيـري و پوشـيدن    هاي فردي، دوري و نزديكي به دربار، كسب مناصب دولتي يا گوشه يويژگ

مندي از منـابع مـالي تأثيرگـذار     هر يك به نوع خود در ميزان بهره كسوت زهد و پارسايي،
تـوان آن را   بنابراين حتي در صورت دانستن منابع مالي يكي از علماي برجسته، نمي. بوده است

                                                 
ايـران در زمـان   ، )1382(محمد يوسف واله قزوينـي اصـفهاني   ( عباس دوم سلطان به منصب وزارت شاه مانند انتصاب خليفه   1

  ).319انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص: تصحيح محمدرضا نصيري، تهران ،)خلد برين(عباس دوم  شاه صفي و شاه
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از طرفي، از ميزان و نـوع مخـارج آنـان نيـز     . مصداق همه دانست و به ديگران نيز تعميم داد
  . اطالعي در دست نيست

هـاي مختلـف،   تـرين منـابع مـالي روحانيـان در رده     ر كه گفته شد، يكي از مهـم طو همان
نمـازي، قضـاوت و   هـاي تـدريس، پـيش   الزحمه موقوفات بود كه در اَشكال مختلف مانند حق

هـايي بـه   الزحمهچنين حق. شدطور ماهانه و يا ساالنه بنا بر نظر واقفان پرداخت مي غيره، به
البته مشخص است كه . بودند و بستگي كامل به نظر واقفان داشتندهيچ عنوان ثابت و يكسان ن
تر و داراي موقوفات بيشتري بود و واقف آن نيـز از اعتبـار    اي بزرگهر چه مسجد يا مدرسه

- كردنـد، بيشـتر از هـم   بيشتري برخوردار بود، سهم همة كساني كه در اين موقوفه كـار مـي  
  1.تر بوده استيت ضعيفاي با موقعمسلكانشان در مسجد يا مدرسه

ها است كه در بسـياري از   نامه ترين منابع براي اين موضوع وقفبدين ترتيب، يكي از مهم
نمازان، خطيبان، مؤذنـان و   اي كه به مدرسان، پيشالزحمه آنها به دقت و صراحت ميزان حق

تبـديل  البتـه   2.شد، به صورت جداگانه بيان شـده اسـت   حتي طالب مدارس بايد پرداخت مي
توان مبلغ آن را ميزان مقرري گفته شده به عدد و رقم دشوار است و حتي در بيشتر موارد نمي

توان اطالعات مختصري از آن بـه   كم مي اما دست 3در همان روزگار به روشني مشخص كرد،
شد؛ از گفتني است كه گاه به داليل مختلف برخي شروط واقفان ناديده گرفته مي. دست آورد

شوشتري در پيشگاه پادشـاهان صـفويه   «: نويسد افندي در مورد مال عبداهللا شوشتري ميجمله 
اي كـه   اي داشته و پس از درگذشت والد ارجمندش منصب تـدريس مدرسـه   العاده احترام فوق

به خاطر تدريس مال عبداهللا والد او بنيـان كـرده و بـه مدرسـه مـال عبـداهللا        4عباس كبير شاه
دار شد و بدين منصب برقرار بود تا اين كه خليفه سلطان بـراي دومـين    شهرت يافته بود عهده

بار به منصب وزارت رسيد و به مجردي كه بر اريكه وزارت جايگزين شد، آميرزا قاضي را 
از منصب شيخ االسالمي اصفهان عزل كرد و به دنبال او مال حسنعلي را نيز از تدريس مدرسه 

                                                 
  . هاي اين دوره رجوع شودنامه براي كسب اطالعات بيشتر،  به وقف    1
  . ف صفويدر باب اوقانزهت احمدي، : رجوع شود به    2

هـاي نگهـداري و تعميـر و نيـز     ها غالباً به جاي مبلغ، درصدي از ميزان درآمد خالص پس از صـرف هزينـه   نامه در اين وقف   3
  .پرداخت حقوق ديواني ذكر شده است

ندارد،  عباس به كار رفته است و البته در متن عربي چنين اصطالحي وجود در متن ترجمه به عنوان صفت شاه» كبير«كلمه     4
كند كه به همين صـورت   داري ايجاب مي اما از آنجايي كه مقاله براساس نسخة ترجمة اين اثر نوشته شده است، شرط امانت

  . آورده شود
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تاد فاضل ما مال محمدباقر محقق سبزواري را به تدريس آن پدرش مال عبداهللا باز داشت و اس
آري پيداست كه عزل او بيـرون از  . جا نامزد كرد؛ زيرا خليفه سلطان يكي از شاگردان او بود

عباس  شود شاه طوري كه گفته مي زيرا به. غرض نبوده و بلكه برخالف نظريه واقف بوده است
سه مال عبداهللا پس از رحلت وي به عهده فرزندان در وقفنامه آن مقرر داشته كه تدريس مدر

  ).374- 1/373: 1389افندي، (» او بوده باشد
شـدند كـه در ايـن    گاهي نيز برخي از علما به عنوان متولي موقوفه يا ناظر آن منتخب مي

بيسـتم بـراي    دهم براي متولي و گاه تا يك صورت سهم زيادي از درآمد موقوفه كه غالباً يك
ايـن سـهم را سـاالنه پـس از محاسـبة درآمـد و صـرف        . گرفـت به آنان تعلق ميناظر است، 

هـايي كـه بـراي بقـاي     مخارجي مانند پرداخت حقوق ديواني و تهية بذر و غيره و نيز هزينه
  . كردندموقوفات الزم بود، مانند هزينة مرمت بنا و غيره، برداشت مي

در بيشـتر  . جهي را به همراه داشـت تو توليت و رسيدگي به اوقاف، درآمد مشخص و قابل
كردند پس از مرگ خود توليت را در خاندان خويش ابدي كنند، اما به  مواقع واقفان سعي مي

بايست توليـت را  ماند كه در اين صورت صدر مي داليل مختلف گاه موقوفاتي بدون متولي مي
ر مورد موقوفاتي كه شاه د. التوليه كند يا خود به دست گيرد و يا كسي را از جانب خود نائب

توليت آن را به عهده داشت، مسئلة نيابت توليت مطرح بـود و غالبـاً شـاه آن را بـه يكـي از      
بـن شـيخ محمـود     كرد؛ از جمله افندي به عزت و اعتباري كه شيخ حسـن معتمدان واگذار مي
ازبكان را از  گويد پس از آنكه شاه توانست كند و مي عباس داشت، اشاره مي استرابادي نزد شاه

» نيابت توليـت آسـتانة مقدسـه   «و » رياست خدمه آستان قدس رضوي«منطقه پاكسازي كند، 
البتـه در  ). 1/461: 1389افنـدي،  (به عهدة او گذاشته شد » كليدداري روضه مقدسة رضويه«و

  .اينجا نيز از مداخل احتمالي وي سخني به ميان نياورده است
آرا  عـالم عبـدالوهاب حسـيني تبريـزي، البتـه از قـول      همين طور وي در مورد سـيد اميـر   

تهماسب بود و بـه خـاطر قرابتـي كـه اوالد وي بـا سـلطان        عبدالوهابي معاصر شاه«: نويسد مي
آباد تبريز مشهور به  يوسف داشتند، توليت اوقاف بقعة حسن پادشاه كه واقع در ميدان صاحب

و از اين .... نون هم در دست فرزندان اوست نصريه است، بيشتر در اختيار اين سلسله بوده و اك
اين سيد در فتنه روميان و توجه آنان به آذربايجان و تبريز به عراق آمد و پس از آن ... سلسله 

دار شد و در اواخر كار منصـب قضـاوت اصـفهان را     مدت زماني امور شرعي كاشان را عهده
دهـد كـه برخـي افـراد     ات نشـان مـي  اين اظهـار ). 3/343: 1389افندي، (» متعهد گرديده بود
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توانستند پس از تشكيل حكومت صفويه، همچنان مناصب خـود را حفـظ كننـد و يـا بـا در      
منصبان باقي بمانند، اما هيچ گزارشـي دربـارة    دست گرفتن منصب ديگري همچنان از صاحب

ترين مطلبي  ها ارائه نشده و نويسنده به راحتي از بيان كوچكجايي تغيير مداخل در اين جابه
قويونلو به صفويه،  دانيم تغيير حكومت از آقدر ضمن نمي. در اين زمينه خودداري كرده است

  .حسن به همراه داشته است چه تغييراتي در موقوفات مزار اوزون
از برجستگان دانشـمندان روزگـار شـاه تهماسـب     «اهللا كه او را  افندي در مورد شيخ فضل

كند، تنها به بيان اين نكته بسنده كرده است معرفي مي» زكارانصفوي و از نيكوكاران و پرهي
كرد و در نهايـت تقـوا و پرهيزكـاري     محل اوقاف آستانة مباركه، حقوقي دريافت مي«كه از 

البته توصـيفات او هـيچ حـد و مـرزي بـراي ميـزان حقـوق و        ). 4/449: 1389افندي، (» بود
گونـه عبـارات در مـتن،     ؛ تا آنجا كـه ايـن  همچنين تقوا و پرهيزكاري او مشخص نكرده است

هايي اين فرد داشته كه به اين اوصـاف  كند كه چه ويژگيرو مي خواننده را با نوعي ابهام روبه
كه چنين عباراتي براي بسياري از بزرگان آن عصـر آورده   درحالي. پسنديده متصف شده است

اسـتفادة وي از موقوفـات آسـتانه     كند،اي كه در اينجا بيشتر جلب توجه مينكته. نشده است
نويسـنده در اينجـا   . است و البته امامت جماعت مسجد جامع مشهد هم برعهدة او بوده است

كند كه آيا وجوه دريافتي از اوقاف آستانه براي منصب امامت جماعت است يا دليـل  بيان نمي
  ديگري داشته است؟

ر رسـيدگي بـه تخصـيص و توزيـع     كه پيش از اين نيز گفته شد، يكي از وظايف صد چنان
. شدمند ميدهم نيز بهره درآمد موقوفات بود كه البته گاه صدر در حكم متولي، از درآمد يك

شـده اسـت،   هاي شخصـي آنهـا مـي   البته اين بدان معنا نيست كه تمامي اين مبالغ صرف هزينه
دسـتگيري از  بلكه آنان موظف به پرداخت مواجب زيردستان از جمله طلّـاب جـوان و نيـز    

كردند، بـه دسـت    گاهي نيز واقفان وجوهي را كه براي مستمندان تعيين مي. اندمستحقّان بوده
  .سپردند تا از طريق آنها ميان نيازمندان تقسيم شودعلماي معتبر و معتمد شهر مي

نويسـد، در  مـي  آراي عباسـي  عـالم نيز از قـول  » اهللا ميسي شيخ لطف«گفتني است در مورد 
رفت و در آنجا به فراگيري علوم دينـي پرداخـت و   ) ع(جواني به زيارت مرقد اما رضاابتداي 

عالوه بر تدريسي كه به عهـده داشـت، بـه    «عباس  سپس در زمرة مدرسان شد و در زمان شاه
» شـد  سمت خادمي آستانة مباركه نائل آمد و حقوقي از اوقاف روضه مباركه به وي داده مـي 

ها به قزوين رفت و در آنجا بـه تـدريس    البته او پس از حمله ازبك). 4/520: 1389افندي، (
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از قزوين به اصفهان انتقال يافته و در كنار مسجدي كه واقـع  «سپس به خواست شاه . پرداخت
اهللا مشهور گرديده،  عباس بنيان كرده و به نام شيخ لطف در ميدان نقش جهان بوده و آن را شاه

پرداخـت و بـه تـدريس فقـه و حـديث      ه اقامة جماعت مياقامت گزيد و در همان مسجد ب
افندي ميزان مستمري او را مشخص نكـرده، ولـي   ). 4/520: 1389افندي، (» اشتغال مي ورزيد

: كرد و به اين نكته نيز اشاره دارد كـه گفته است كه از اوقاف اين مدرسه حقوقي دريافت مي
رد و به خدمت صالحان و نيكوكاران اقدام ب او با لباس كهنه كه شيوه فقيران است به سر مي«

اهللا ميسـي را   پوشي شيخ لطف شايد بتوان اشارة افندي به كهنه). جا همو، همان، همان(» كرد مي
دالّ بر شيوة فكري وي دانسـت و گمـان بـرد كـه وي      - با وجود دريافت حقوق و مواجب–

عبـاس داشـته، مبـالغي     اهترديد با توجه به جايگاهي كه نـزد شـ   عمدة مواجب خود را كه بي
  .كرده استتوجه بوده، صرف نيازمندان و يا اشاعة مشرب فكري خود مي قابل

بنا بر شواهد و مستندات موجود، برخي از علما با توجه بـه سـمتي كـه برعهـده داشـتند،      
القـاب و مواجـب دوره   نصيري در كتـاب  . كردندهاي ثابتي نيز از دولت دريافت مي مستمري

آنچـه نـواب گيتـي سـتاني     «: نويسد، در مورد مداخل وزير چهارده معصوم مييسالطين صفو
اند كه هر ساله از موقوفات مزبوره به صيغه مواجب داده شود، پنجاه تومان، نهايـت  قرار داده

است » شدهمداخل وزراي موقوفات، كه مكرّر معلوم شده، هفتصد تومان تا يكهزار تومان مي
  ).48: 1371نصيري، (

، )2/247: 1389افنـدي،  (در موارد زيادي از مناصبي چون مدرسي  رياض العلماءسندة نوي
افنـدي،  (االسالمي  ، شيخ)3/24، 2/75: 1389افندي، (، صدارت )2/56: 1389افندي، (قضاوت 

، 103، 2/75: 1389افنــــدي، (و حتــــي وزارت ) 381، 333، 4/131، 247، 2/97: 1389
ين موارد نيز ذكري از مداخل اين مناصب به ميـان نيـاورده و   ياد كرده است، اما در ا) 4/273

عسـكر، وكالـت    مناصـب ديگـري چـون قاضـي    . منصب اشاره كرده است تنها به نام صاحب
نيـز از مـوارد   ) 5/516: 1389افندي، (داري آستانه  و خزانه) 4/332: 1389افندي، (حالليات 

همچنين بنـا بـر   . مشخص شده باشد ذكر شده توسط افندي است؛ بي آنكه مواجب اين مشاغل
- كه بـي ) 4/131: 1389افندي، (شد اظهار وي، گاه وكالت امالك شاه نيز به علما سپرده مي

  .ترديد درآمد بسياري براي صاحب آن داشت
براي مثال، . گرفتندبرخي افراد نيز در طول دوران حيات خود مناصب مختلفي را به دست مي

گويد ابتدا تهماسب بوده، مي محمود اينجوي كه از علماي روزگار شاه شاه بن افندي در مورد ابوالولي
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شد سپس بر اثر نزاع و گفتگويي كه با شاه ولي سلطان  دار مي توليت آستان مقدس رضوي را عهده«
به اردوي شـاه برگشـت و توليـت    . ذوالقدر حاكم مشهد مقدس داشت از مقام توليت معزول شد

تهماسـب   در اواخر زنـدگي شـاه  . دار گرديد اركت برادرش ابومحمد عهدهاوقاف غازانيه را به مش
الدين اردبيلي را در شهر اردبيـل بـه عهـده گرفـت و بـرادرش بـه        توليت اوقاف روضه شيخ صفي

عسـكر او شـد و در    استقالل اوقاف غازانيه را در اختيار آورد و در روزگار محمد خدابنده قاضي
  ).5/155: 1389افندي، (» م صدارت نائل آمدعباس كبير به مقا روزگار شاه

به افرادي اشاره كـرده اسـت كـه بـيش از چنـد دهـه در        رياض العلماءدر برخي موارد، 
اند، اما در اين موارد اند و البته به زهد و تقوا نيز منتسب بودههاي مختلف خدمت كردهسمت

دانيم با تغيير هـر منصـب،   و نمينيز دربارة مداخل آنها براي هر پست سخني به ميان نياورده 
الـدين   سيد شريف زين«از جملة اين افراد . آمده استچه تفاوتي در مستمري آنها به وجود مي

ايالـت  «: نويسـد است كه افندي از قول مال قوامي شيرازي، معاصر و نائـب وي مـي  » علي باقي
ت و در اواخـر  شرعيه و حكومت مليه و خدمت كالنتري و بزرگي فارس را به عهـده داشـ  

عمر به منصب وزارت تهماسب رسيد و در لباس وكالت كبـري بـه منصـب وزارت عظمـي     
دار منصب قضاوت نيز بـوده اسـت؛   البته وي عهده). 4/274: 1389افندي، (» برقرار بوده است

طوري كه قوامي شيرازي كه نزديك به چهل سال در خدمت او بوده و حتي نيابـت وي را   به
همـو،  (كرده است را برگزار مي» هاي شرع ترين محكمه عالي«مدعي است كه  برعهده داشته،
  ).جا همان، همان

طور حدس و گمان نيز در پي نشان دادن منابع مالي  با وجود چنين گزارشي، افندي حتي به
رسد نويسنده هيچ دغدغة خـاطري در ايـن    طوري كه به نظر مي ها برنيامده است؛ بهاين سمت

تهماسـب عـالوه بـر     كند كـه شـاه   اما در مورد محقق كركي به صراحت قيد مي زمينه ندارد،
مقرر داشت هر ساله مبلغ هفتصـد تومـان بـه عنـوان     «هدايا و مبالغ بسياري كه به او بخشيد، 

  ).3/520: 1389افندي، (» تيول در عراق عرب به وي پرداخت شود
در مقابـل   - نيـز تكـرار شـده اسـت    كه البته در منابع ديگر - ذكر اين نكته از زبان افندي 

شد، از سكوت وي از ميزان مقرري و مستمري كه به صاحبان مناصب و مشاغل پرداخت مي
تواند تكية نويسنده بر منابع پيشين و نقل روايات آنها بـدون تـالش بـراي روشـن     يك سو مي

دن چنـين  تواند نامعقول و نامعمول بـو ساختن صحت و سقم مطالب باشد و از سوي ديگر، مي
  .است را نشان دهد  هايي به فردي كه هيچ سمت خاصي نداشتهبخشش
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تـوان ناشـي از ايـن    درواقع، سكوت نويسنده در مورد ميزان مستمري اين مناصـب را مـي   
دانست كه بر همگان روشن بوده است كه چنين مناصبي عالوه بر جاه، مداخل بسـياري نيـز   

بن محمدصـالح   اي كه افندي به زندگي آقا ميرزا عيسي شارهتوان با ا اين نكته را مي. داشته است
گويد، وي مردي فاضل بـود و در علـوم    در مورد او مي. بيگ شاه اصفهاني داشته، استنباط كرد

و با آن كه از ثروتمندان روزگـارش بـود،   «عقلي و نقلي و ادبي و رياضي و طب دستي داشت 
بـود تـا آنجـا كـه وي را بـه منصـب داوري و       حب جاه و مال او را به خود سرگرم نساخته 

  ).4/380: 1389افندي، (» االسالمي اصفهان نامزد كردند، از پذيرش آن پوزش خواست شيخ
آوردند، گاهي نيز داشتن مناصب مهم و اختيار عملي كه افراد در مشاغل خود به دست مي

پوشـيده و مـاجراي دخـل و    افندي نيز از اين مسئله چشم ن. كردزمينة لغزش آنها را فراهم مي
تصرف قاضي جهان با وجود مشاهدة مجازات سخت جالل الـدين محمـد بـه اتهـام دخـل و      

هاي وقفـي بـه نفـع خـود     تصرف در درآمد موقوفات، توسط شاه تهماسب در امالك و زمين
اشارة وي با آنكه هيچ عدد و رقمي . نموده بود را از زبان حسن بيگ روملو بازگو كرده است

هـايي اسـت كـه ممكـن بـود      دهد، به نوعي تأكيد بر انجام چنين سوءاستفادهه دست نميرا ب
  1).4/500: 1389افندي، (توسط برخي افراد صورت گيرد 
  درآمدهاي اتفاقي يا غيرمستمر

كردنـد نبـود، بلكـه    دريافـت مـي   شانهاي آنان كه در ازاي مناصبمداخل علما تنها مستمري
اين نكته را نيز بايـد در نظـر گرفـت كـه     . مرار معاش وجود داشتهاي ديگري نيز براي ا راه

ويژه طـالب جـوان    مند نبودند؛ بههاي ثابت و مكفي بهرهافراد قشر روحاني از مستمري همة
كردند، كه گاه مجبور بودند با مدد معاش مختصري كه از سوي موقوفات مدارس دريافت مي

در اين پژوهش، غرض پرداختن به ايـن گونـه مـوارد    البته . مخارج روزانة خود را تأمين كنند
نيست، بلكه با توجه به اينكه افندي كتاب خود را در مورد علماي بنام شيعه نگاشـته اسـت،   

مـورد بررسـي قـرار     رياض العلماءدر اين مقاله نيز تنها همين طبقه، آن هم براساس مستندات 
  . اند گرفته

                                                 
تهماسب در نهايت بر پيري و فرتوتي قاضي جهان بـه رحـم آمـد و از مجـازاتش چشـم       كند كه شاهالبته در پايان اشاره مي    1

  .پوشيد
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ة اديان و مذاهب، مورد لطف و توجـه مـردم از   علماي شيعه مانند همة روحانيان در هم
هاي مختلف مشـمول هـدايا يـا    گاه به مناسبتاند و از اين روي گاه و بيوضيع تا شريف بوده
طوري كه گاه بنا به داليـل   البته ميزان اين هدايا يكسان نيست؛ به. اندشده نذورات آنها نيز مي

هـا و هـداياي   آنها ميان مردم،  برخي افـراد بخشـش  اتفاقي و يا صرفاً به دليل اعتبار و جايگاه 
 . اندارزشمندي از سوي شاهان و حاكمان دريافت كرده

دادند خيرات خود را نيـز از طريـق   بنا بر گزارش منابع، حتي شاهان و بزرگان ترجيح مي
: گويـد حسـين مـي   سـلطان  كه ميرزا سمعيا در مورد ملّاباشـي شـاه   آنها به مردم برسانند؛ چنان

: 1368ميرزا سميعا، (» فرستاد كه به مستحقين رساند وجوه برّ و تصدقات را پادشاه نزد او مي«
گويا عالوه بر اعتمادي كه به اين افراد داشتند و كمتر نگران حيف و ميل شدن خيرات ). 1- 2

و دانستند كه از هر دو سخود بودند، اين افراد را به عنوان واسطه بين خود و مردمان عادي مي
  .  اند مورد احترام و اعتماد بوده

البتـه در جـايي كـه از دفـاتر مخـارج      . از اين گونه دفاتر اثري باقي نمانده است! متأسفانه
درباري اثري نيست، انتظار به دست آوردن دفاتري از ريز دخل و خرج مردم عـادي جامعـه   

  . رسدبعيد به نظر مي
وجوهات مردم و حتي بزرگـان و  پادشـاهان   هيچ ذكري از دريافت  رياض العلماءدر كتاب 

نشده است و مشخص نيست كه افراد به چه صورت و به كدام يك از علما وجوهات خـود را  
بـا  . شـد  كردند و اصالً اين وجوهات در چه زماني و به چه داليلـي پرداخـت مـي   پرداخت مي

ي پرداخت هدايا و يـا  توجه به اين نكته، روشن است كه نبايد انتظار داشت از ميزان و چگونگ
تنهـا در  . كردند، ذكري شده باشـد هاي مختلف به آنان پيشكش مينذوراتي كه مردم به مناسبت
منصبي بـه   توجهي به عنوان جايزه يا هديه از سوي پادشاه يا صاحب موارد معدودي كه مبلغ قابل

ين اندك اطالعـات  رسد كه االبته به نظر مي. شده، سخني به ميان آمده است فردي پرداخت مي
حتـي زمـاني كـه    . طور اتفاقي و نه با قصد روشن ساختن وضعيت مـالي آنهـا بـوده اسـت     نيز به

گويد، بـاز قصـد   نويسنده در بيان احوال فردي، از هدايايي كه به او پيشكش شده است سخن مي
و  خاصي را دنبال نكرده است؛ جز آنكه بخواهـد مرتبـه و منزلـت عـالم مـذكور را بيـان دارد      

  . احتماالً براساس شهرت موضوع، ذكر آن را ضروري دانسته است
شـهرت داشـت   » زادة همـدان  قاضي«كه به » ميرزا ابراهيم همداني«از جمله افندي در مورد 

عباس به تخت سلطنت جلوس كرد، بـه لشـكرگاه وي رفـت و در     پس از آنكه شاه«: مي نويسد
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هـاي زيـادي    م او را گرامي داشت و هدايا و بخششعباس مقد شاه. پيشگاه او معزز و محترم بود
اي كه هفتصد تومان عباسـي در آن بـود بـه     از جملة اين هداياي شاهانه، كيسه. به وي اعطا كرد

ايـن عبـارت از يـك سـو     ). 1/74: 1389افنـدي،  (» وي اهدا كرد تا از اين راه ديونش را بپردازد
زاده بوده اسـت،   ديگر ديوني را كه بر عهدة قاضي دهد و از سويميزان زياد اين هديه را نشان مي

آيـا مخـارج زنـدگي او    . نويسد علت بدهكاري وي چه بـوده اسـت  البته وي نمي. دهدتذكر مي
زيادتر از حد معمول بوده است؟ آيا وي دست به كاري اقتصادي زده، يا افرادي را تحـت پوشـش   

شده است؟ يا ايـن بهـايي    مقروضگيري علوم داشته است؟ يا آنكه به دليل عالقه به مطالعه و فرا
پرداخـت؟ و  كردنـد، مـي   بايست به همان نائباني كه از جانب او امور قضا را اداره ميبود كه مي

اند يـا وجهـي   اگر چنين است آيا نائبان در طول اين مدت از دريافت حقوق مرسوم محروم بوده
گونـه كـه    پاسـخ مانـده اسـت؛ همـان    بـي  ها در كتاب افندياند؟ اين پرسشكردهاضافه طلب مي

  . اند شدهدهد چه كساني و به چه داليلي مشمول هداياي شاهانه ميگاه توضيحي نمي هيچ
اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه هميشه هداياي سلطاني مورد اسـتقبال همـة علمـا نبـوده     

ونه معروف اين مـورد در  نم. انداست و برخي از آنها از پذيرش هداياي سلطاني امتناع ورزيده
دوره صفوي كه افندي نيز چون ديگران بدان اشاره كـرده اسـت، قطيفـي مخـالف سرسـخت      

  ).1/81: 1389افندي، (كركي است 
ويژه شاهان گاه هداياي ارزشمندي را به علما پيشكش  به 1طور كه گفته شد، بزرگان همان

از جمله عالمي كتابي را به شـاه تقـديم   . شتكردند، اما اين كار نيز غالباً نياز به مقدماتي دامي
افنـدي،  (پرداخـت  و يا به درخواست او به تـأليف كتـاب مـي   ) 5/64: 1389افندي، (كرد مي

هـاي بسـياري بـه     در اين ميان، نقش زنان را نيز نبايد ناديده گرفت؛ زيرا كتاب). 5/75: 1389
ها به فرمان شـاه نوشـته    رخي كتابهاي بسياري دارد كه ب افندي اشاره 2.آنان تقديم شده است

، اما از )5/96،97،327،579: 1389افندي، (شده و يا به نام شاه بوده و به وي تقديم شده است 
شده، سخني به ميان نيامده است و از اين روي اي كه در چنين مواردي پرداخت ميميزان صله

يشتري از تاليف يا ترجمه توانيم مشخص سازيم كه در كدام دوره شاهان صفوي حمايت بنمي
                                                 

اي به پارسي راجع به اختيار ساعات بـه   رساله« :الدين محمد مي نويسد بن مال رضي در مورد مال نورالدين نوروزعلي از جمله    1
  .)397، ص 5جهمان، ( »ليف و به آميرزا صادق وزير آذربايجان تقديم كرده استأشناسان ت سبك ستاره

اي در رسـاله  تهماسـب  به درخواست يكي از دختران شاه ،سدبن مال احمد ابيوردي كاشاني مي نوي ابوالحسنافندي در مورد     2
اي به زبان فارسـي   بن امير ابوالفتح حسيني رساله نويسد ابوطالبهمچنين مي. )59، ص 6ج همان، ( كرداصول دين تدوين 

  .)91، ص 6ج  همان،( ليف كرده استأتهماسب براي او ت در اصول فقه به پيشنهاد دختر شاه
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پرداختنـد،  هايي كه به علماي مختلـف مـي  اند و يا چه تفاوتي ميان صله هاي ديني داشتهكتاب
شد يا اين امر تابع شـرايطي چـون   آيا هميشه ميزان ثابتي در نظر گرفته مي. وجود داشته است

ايـن دسـت بـوده    اعتبار و جايگاه شخص نويسنده، موضوع كتاب، حجم نوشتار و مـواردي از  
هايي اسـت   است؟ يا آنكه متأثر از شرايط اقتصادي و حتي سياسي بوده است؟ همة اينها پرسش

كم در منـابع آن دوره يافـت و شـايد     اي براي آنها دستهاي قانع كنندهتوان پاسخكه كمتر مي
! تأسـفانه بهترين منبعي كه بتواند بخشي از اين ابهامات را برطرف كند، اسناد مالي است كـه م 

  1.هنوز كار چنداني بر روي آنها صورت نگرفته است
دهد كه عالوه بر شاهان و حاكمان و بزرگان، مردمان عادي نيز از حاميـان  شواهد نشان مي

الـدين   بـن شـيخ امـين    الدين ابونصـر حسـن   كه در مورد شيخ رضي اند؛ چنان تأليف كتب ديني بوده
گويد،  االنوار هًْمشكاو فرزندش علي در آغاز ... « : يسدنو بن فضل طبرسي مي بن حسن ابوعلي فضل

را تأليف كرد و مورد پسند همگان واقع  مكارم االخالقپدرم بونصر حسن پس از آن كه كتاب 
شد، به تأليف ديگري كه جامع اقوال و محاسن احوال بـوده باشـد، پرداخـت و بـدين مناسـبت      

ه دست آورده بود در آن گرد آورد، ليكن چون هاي مشهوره اصحاب ب اخبار زيادي كه از كتاب
پس از چنـدي گروهـي از مؤمنـان كـه توجـه      . اجل مهلتش نداد و كتاب جامع به انجام نرسيد

). 1/422: 1389افنـدي،  (» خاصي به اعمال خير داشتند از من خواستند تا اين كتاب را تاليف كنم
 عمـل  يـك  انجـام  عنوان به مشترك به صورت مردم از اشارة نويسنده به اين نكته كه گروهي

 نه افراد برخي كه اين از باشد اي نمونه تواندمي خود اند، شده مذكور كتاب تأليف خواهان خير،
 دسـت  آن تحقق در بلكه اند،دانستهمي اخروي ثواب مستوجب و خير عملي را كتاب تأليف تنها

  .كردندمي تقبل را آن هايهزينه و دادند مي هم به همكاري
هاي بسياري كه بنا به درخواست شاه يا شاهزادگان تأليف شده و يا  از كتاب رياض العلماء

تـوان   از ديگر موارد مي. كندپس از تأليف به آنها و يا يكي از بزرگان هديه شده است، ياد مي
از . به استنساخ كتاب اشاره كرد كه گاه درآمدهاي نامنظمي را براي علمـا بـه همـراه داشـت    

طـور كـه    كنـد و همـان  محمدصالح بيگ اصفهاني اشاره مي بن افندي به آقا ميرزا عيسيجمله 
االسالمي  وي كسي است كه حتي از پذيرش منصب داوري و شيخ: گويدپيشتر هم بيان شد، مي

                                                 
توجهي وجود دارد كه بخشي از آنها در مورد پرداخـت   ه پيش از اين گفته شد، در آستان قدس اسناد مالي قابلگونه ك همان    1

صفويه  دورة مالي اصطالحات در پژوهشي«، )1391زمستان (آبادي  ابوالفضل حسن: همچنين رجوع شود به. باشد به علما مي
  . 21 - 7، صص 88ش، 22س د،اسنا ينهگنج، »)آستان قدس در مشايخ و مواليد به وظيفه پرداخت(



 1398پاييز ، 42، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  24

افتاد و بـا آن كـه    گذشت و قلم از دستش نمي شب و روز بر او مي«اصفهان سرباز زده بود، اما 
هاي زيادي را به خط خود استنسـاخ   برخوردار بود و نيازي نداشت، كتاباز ثروت خدادادي 

كرد و از بركت وجـود او بيشـتر خويشـاوندان و غالمـان و كنيـزان و دوسـتان و مـردم         مي
ورزيدند تا آن جا كه برخي از ظرفـا گفتـه بودنـد اسـتر      اش به تحصيل دانش اشتغال مي محله

يرزا عيسي پس از خود شش پسـر و ثـروت و زمـين و    م... ميرزا عيسي هم از فضال بوده است
هاي فراواني كه نزديك به هـزار مجلـد بـوده، بـاقي      ها و كتاب روستا و لوازم زندگي و خانه

  ).4/380: 1389افندي، (» گذارد
تواند گويـاي آن   زد، مي تأكيد افندي بر اين نكته كه با وجود عدم نياز دست بدين كار مي

توانسـته  هاي معمول كسب درآمد براي اين قشر بوده و مي يكي از راه باشد كه استنساخ كتاب
  .است بخشي از نيازهاي مالي علما را برطرف سازد

. البته نبايد فراموش كرد كه برخي قبل از ورود در اين سلك، از تـنعم برخـوردار بودنـد   
دگي علمـي خـود   براي مثال، ممكن بود ميراث هنگفتي را به ارث برده باشند و يا در كنار زن

براي نمونه، افندي دربارة حكيم يارعلي تهراني معروف به . داراي مشاغلي درآمدزا بوده باشند
وي در  :نويسـد  ميآرا  عالمكرد، به نقل از  تهماسب زندگي مي كه در زمان شاه» حكيم خيري«

ده بود اي نيز براي خيرات درست كرخانه پرداخت و شربت زمان تهماسب به معالجة غربا مي
... حكيم نورالدين علي و حكيم شرف هر دو مورد تربيت پدر بودنـد  . دو پسر قابل داشت«و 

در آخر حيات او، پسرانش هر دو از زراعت و عمارت و محصول حالل خود سفره درويشان 
  ).5/478: 1389افندي، (» بر سر راه گشوده بودند

از طـرق مختلـف، از ارث گرفتـه تـا     اين نكته را نيز بايد خاطرنشان كرد كه برخي علما 
پيشكش شاه، داراي امالك و اراضي زراعي بودند كه از درآمـد حاصـل از آن امـرار معـاش     

مهـدي موسـوي حسـيني    «ملقب به » بن سيد عبدالمطلب مال خلف«افندي در مورد . كردندمي
ه آنكـه  از جمل. طور مفصل بيان كرده است توجهي دارد كه به روايت قابل» مشعشعي حويزي

هاي مـوات مهـارت    كند كه در عمران و آبادي زمين معرفي مي» االرض هًْمعرف«او را آشنا به 
هاي زيادي كرده و در زمـان حيـات، آنهـا را بـر      و آبادي) 2/351: 1389افندي، (داشته است 

؛ و )2/352: 1389افنـدي،  (فرزندان تقسيم كرده تا پس از مرگ سهم هر يك مشخص باشد 
هاي متصرفي را بـراي كارهـايي    يد سيد خلف در دوران زندگي خود حاصل زمينگو سپس مي

پرداخـت، در   مثالً آن بخش را كه به عنوان زكات مي«. نوشت داد، در دفاتري مي كه انجام مي
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كرد و آن قسمت را كه بـه عنـوان صـدقه     مشخص شده بود، ضبط مي) ز(دفتري كه با حرف 
مشخص شده و حاكي از قربـت بـود، ثبـت    ) ق(با حرف پرداخت، در دفتري كه  مستحبه مي

نشـان  ) ص(كرد، در دفتري كه با حـرف   كرد و بخشي را كه به نام صلة رحم پرداخت ميمي
داران و سـرايندگان و مخالفـان    نوشت و مبالغي را كه بـه وام  داد و مراد صله رحم بود مي مي

ه بـود و مـراد سـتر عـرض و     عالمت گذارد) س(پرداخت، در دفتري كه با حرف  مذهب مي
  ).352 /2: 1389افندي، (» نمود حفظ آبرو بود، يادداشت مي

اين اظهارات از يك سو حاكي از مالكيت وي و از سوي ديگر، نشانگر توجه وي به آبادني 
البته امروزه نشـاني از آن نـداريم،   . اند توجه همچنين دفاتر اشاره شده بسيار قابل. زمين بوده است

رسـاند، بلكـه شـايد پاسـخ      ع از وجود چنين دفاتري نه تنها دقت نظر سيد خلف را مـي اما اطال
مستندي باشد به كساني كه معتقدند ايرانيان در ثبت و ضبط اطالعات ضعيف بودند و هيچ نـوع  

  . بايگاني نداشتند و حتي معتقدند كه بايگاني در ايران به نوعي تقليد از عثماني بوده است
رسد كه چرا با وجود آنكه بارهـا بـه ضـعف     اين نكته ضروري به نظر ميدر پايان، ذكر 

اشاره شده، همچنان اين كتاب محـور اصـلي پـژوهش قـرار      العلماء رياضهاي كتاب  گزارش
علت آن است كه ارزش همان اطالعات مختصر ارائـه شـده در زمـان سـكوت     . گرفته است

هايي كـه پاسـخ آنهـا در ايـن كتـاب       شهمچنين طرح پرس. منابع ديگر، غنيمتي ارزشمند است
هـا   يافت نشده، با اين هدف صورت گرفته است كه از يك سو نشان دهد همـة ايـن پرسـش   

ها بتواند در آينده دغدغة محققان  دغدغه نويسنده بوده است و از سوي ديگر، شايد اين پرسش
  . بيابنداي براي آن  ديگر شود و آنها بتوانند در تحقيقات خود پاسخ قانع كننده

  گيري نتيجه
هـاي رجـالي بـراي     توان بـه ارزش كتـاب   با توجه به آنچه كه گفته شد، پيش از هر چيز مي

هايي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پي برد كه درواقـع خـارج از    روشن ساختن گوشه
مندي هاي آنها اطالعات ارزش است، اما به صورت غيرمستقيم اشاره هدف نويسندگان آن بوده 

  .دهد به دست مي
چنين نتيجه گرفت كه ميـزان درآمـد و    رياض العلماءتوان با استناد به كتاب  همچنين مي

دارايي علما هميشه يكسان نبوده است، اما مشـخص اسـت كـه بنـا بـر پسـت و مقـامي كـه         
انـد و هـم گـاهي مشـمول هـدايا و       اند، هم از يـك مسـتمري ثابـت برخـوردار بـوده      داشته
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سـازي   گرفتند، ولي هيچ قانون خاصـي بـراي يكسـان    اهان و دولتمردان قرار ميهاي ش بخشش
  .درآمدها وجود نداشته است

گونه كه افندي نيز گفته، يكي از منابع اصلي درآمـد آنهـا موقوفـات بـوده      در ضمن همان
 در ابتدا به عنوان طلبه، از مـدد معاشـي  . كردند است كه به اَشكال گوناگون از آن استفاده مي

كردند و زماني كه در طبقـة علمـا و فقهـا     شد استفاده مي كه براي محصالن در نظر گرفته مي
نمـاز يـا    ها آمده اسـت، ماننـد مـدرس، پـيش     نامه قرار داشتند، به عناوين مختلفي كه در وقف

عالوه بر ايـن، بـا توجـه بـه     . كردند خطيب و غيره، بخشي از درآمد موقوفات را دريافت مي
اند، امـا   شود كه مردم نيز در حمايت مالي از علما مشاركت داشته فندي مشخص ميهاي ا گفته

دهـد كـه برخـي از     ها نشان مي همچنين گزارش. ميزان آن به هيچ عنوان مشخص نشده است
علما از درآمدهاي ديگري كه گاه حاصل دسترنج آنها بوده و يا به صـورت ميـراث بـه آنهـا     

  .شدند مند مي رسيده بود، بهره
در نهايت با توجه به تحقيقات انجام شده، ضعف منابع تاريخي از ارائـة اطالعـات دقيـق    

  . شود شود و نياز به توجه به اسناد مالي براي تكميل چنين اطالعاتي بيشتر مشهود مي روشن مي

  منابع و مĤخذ
مجلـس شـوراي   كتابخانه، موزه و مركـز اسـناد   : تهران ،در باب اوقاف صفوي، )1390(احمدي، نزهت    - 

 .اسالمي
، 1ترجمة محمدباقر سـاعدي خراسـاني، ج   ،رياض العلماء و حياض الفضالءبيگ،  بن عيسي افندي، عبداهللا   - 

  .هاي اسالمى آستان قدس رضوي، بنياد پژوهش: مشهد، 5، 4، 3، 2
 فـه وظي پرداخت(صفويه  دورة مالي اصطالحات در پژوهشي«، )1391زمستان (آبادي، ابوالفضل  حسن   - 

 . 21- 7، صص88، ش 22س د،اسنا گنجينه، »)آستان قدس در مشايخ و مواليد به
، صص 24، ش 4، دوره نشر دانش، »كتاب رياض العلماء«، )1363مهر و آبان (رضا  ذكاوتي قراگوزلو، علي   - 

36 - 44. 
 .توس: ، تهران4اقبال يغمايي، ج  ة، ترجم)1374(شاردن، سفرنامه شاردن    - 
، بـه  )1391( هجري 1304و خرج كل هذه السنه ايت ئيل ممالك محروسه مطابق با سنه  كتابچه جمع   - 

 .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: كوشش بهمن بياني، تهران
مـوردي دفـاتر توجيهـات آسـتان قـدس       ةمطالع( بررسي دفاتر مالي عصر صفوي«، )1395(محبوب، الهه    - 

 .، دانشگاه پيام نور واحد تهرانرينامه دكت پايان، »)رضوي
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 .ات خارجي توكيوهاي آسيا و آفريقا، دانشگاه مطالع ها و فرهنگ زبان
انتشارات : ، تهران1تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، ج  تذكره نصرآبادي،، )1378(نصرآبادي، محمدطاهر    - 

 .اساطير
: لـو، مشـهد   تصحيح يوسف رحيم القاب و مواجب دوره سالطين صفوي،، )1371(نقي  نصيري، ميرزا علي   - 

 .دانشگاه مشهد
تصحيح  ،)خلد برين(عباس دوم  صفي و شاه ايران در زمان شاه، )1382(واله قزويني اصفهاني، محمديوسف    - 
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هاي ميانه به ايران سرازير شدند و چندي بعد به حكومت  قبايل صحراگردي كه در سده: چكيده
ـا ديگـران،      رسيدند، با وجود ادعاي حمايت از شريعت و پاسداشت آن، در عمل و در عرصة تعامـل ب

اين رويكـرد فقـط از   . ويژه مخالفان پايبند نماندند داير بر حفظ حقوق ديگران و بههاي اسالم  به آموزه
ـين رويـه    سوي آنان اتخاذ نشد، بلكه گروه اي  هاي رقيب و ساير بازيگران عرصة سياست نيز عمـالً چن

ـات سياسـي    را در پيش گرفتند و بدين ـازات در منازع مـذهبي   -  ترتيب، حجم عظيمي از ابزارهاي مج
ـلي  . آن زمان به كار گرفته شدايران  بر همين اساس، اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش اص

ـندگان   است كه چرا و چگونه اين ابزارها براي مجازات افراد مجرم و غيرمجرم به كار مي رفت؟ نويس
ـابع   - پژوهش حاضر، براي پاسخگويي به اين پرسش براساس روش توصيفي تحليلي و با استفاده از من

ـپس       كتابخانه ـاوي كـرده و س ـازات را واك ـاي مج اي، در وهلة نخست نوع و چگونگي كاربرد ابزاره
ـا را در دورة مـورد بحـث بررسـي        ميزان انطباق آنها با آموزه ـارگيري آنه هاي شريعت و چرايي بـه ك
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The Tools Used for Punishment of Criminals in Medieval Iran 
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Abstract: The barbarian people who came to Iran in the middle centuries, and 

sometime later came to power, despite the claims of protecting and respecting the Shari'a, 

did not adhere to the teachings of Islam in protecting the rights of others, especially the 

opposition, in practice. It is noteworthy that this approach was not only taken by them, and 

rival groups and other actors in the field of politics practically took such a course, and on 

that basis, a huge amount of the means of punishment in the religious political conflicts of 

Iran was used at that time. Therefore, this research seeks to answer the main question why 

and how these tools were used to punish the guilty and innocent ones!  In order to answer 

this question, the authors, using descriptive-analytical method and using library resources, 

first of all investigated the type and manner of using punitive instruments, and then their 

degree of conformity with the Shari'a doctrines and their application in the course of the 

intended period were reviewed. 
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  مقدمه 
گيري جوامع بشري، حتميت وقوع جرم بـه دليـل گريزناپـذيري منازعـات      از همان ابتداي شكل

ناشي از زندگي اجتماعي، مستلزم وجود يك نظام كيفري در تاريخ تمدن بشر بود كه بـه عنـوان   
پذير داشـته و ابزارهـاي اعمـال آن در كنـار فلسـفه،       يك پديدة اجتماعي، ماهيتي سيال و تحول

 .پاي تحـوالت اجتمـاعي و فرهنگـي، در تغييـر بـوده اسـت       دود و نهادهاي مرتبط با آن، پابهح
عنوان يك رفتار خالف هنجـار، اعمـال    نخستين واكنش و تدبير اجتماع جهت مقابله با جرم به

با انباشت تجربة جمعي زنـدگي  . هاي نمايشي بسيار قوي بود هاي بدني و تعذيبي با جنبه مجازات
هاي مبتنـي بـر تفـاوت و تعـارض منـافع       تر شدن ساختار اجتماع، تعميق كشمكش يچيدهبشر و پ
گيـري انـواع سـامان     هاي ناشي از آنها، بـه تـدوين و شـكل    ها و گستردگي دامنة خشونت انسان
ها منجر شد و بر ايـن   براي رفع و يا كاهش كشمكش» شر ضروري«به عنوان ) حكومت(سياسي

اري، بلكه در اعمال مجازات و همچنين انتخاب ابزار متناسـب بـا آن،   انگ اساس، نه تنها در جرم
هاي كيفـري، تعيـين كننـدة     عنوان صاحبان اقتدار برتر و پيشگامان قانون ارادة حاكمان اجتماع به

هايي ديگـر، در   مندي حقوق يونان و روم باستان از مجازات در اين ميان، با وجود بهره. اصلي شد
هاي بدني بود كه  بازيگران اصلي نمـايش مجـازات بودنـد و مقامـات      مجازاتايران باستان اين 

ها،مغضوبان را  ترين و خشن ترين مجازات حكومتي با به كارگيري ابزارهاي متناسب با هولناك
  .رساندند به كيفر مي

، آزادي )70: اسـرا (گيري اصلي قرآن در تأكيد بر كرامت ذاتـي انسـان   با ظهور اسالم، جهت
ـتي    )29: ؛ كهف256: ؛ بقره99: يونس(دين انتخاب ؛ 90: نسـاء (، عدم نيـاز بـه همـديني در همزيس

، )32: ؛ مائـده 151: انعـام ( هـا  و لزوم پاسداشت جان و حق حيات انسان) 8: ؛ ممتحنه190: بقره
ها و كاربرد ابزارهاي متناسب با آنها خط بطالن كشيد و اگر  عمالً بر اعمال بسياري از مجازات

ـتثناي قصـاص   در چند و ) 2: نـور (و نيـز زنـا  ) 33: مائـده (و محاربـه ) 32: مائـده  ؛178: بقـره (اس
برخي از ابزارهاي متناسب با آنها همچون شمشير، دار اعدام و تازيانـه را بـه كـار    )4: نور(قذف

،انحصار مجازات قصاصِ امضا شده در اديـان پيشـين   )45: مائده(گرفت، با تأكيد و تشويق بر عفو
جاهلي را لغوكرد و با تعيين شروط تحقق جرم محاربه و اتخاذ رويكرد تضـييقي   و سنت عرب

هايي چون شرب خمر و تعيين شروط عمالً غيرممكن در اثبات زنا و قذف،  و فرسايشي در جرم
عملي شدن اين رويكـرد توسـط پيـامبر و     .تر كرد دايرة شمول كاربرد اين ابزارها را بازهم تنگ
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هاي ماهوي عدالت كيفـري و تصـدي ابعـاد     ه مسائل و وقايع جزائي و جنبهپرهيز وي از ورود ب
شكلي اين نظام و عدم توسل به نهادها و تدابير سـركوبگر كيفـري جهـت تسـلط بـر اوضـاع و       

ـته و معاصـر         1تثبيت و بقاي قدرت سياسـي،  بـا وجـود رويكـرد عملـي ديگـر حكمرانـان گذش
ـترش جغرافيـايي اسـالم در ايـران از     . تخود،مؤيد محدوديت بعد كيفري كتاب و سنت اس گس

و نزديك شدن شـيوة حكـومتي   2طريق فتح تغلبي با هيئت قبايلي و ذهنيت اعرابي، پس از پيامبر
ايراني در عصـر امـوي، در كنـار ديگـر علـل و داليلـي كـه        » سلطنت«خالفت راشده به الگوي 

نِ موضـوع ايـن نوشـتار، اگـر     ويـژه در ايـرا   موضوع اين نوشتار نيست، روند فوق را در كل و به
نگوييم متوقف،بلكه منحـرف كـرد و بـا تثبيـت ايـن الگـو در عصـر عباسـيان و سـربرآوردن          

مستقل ايراني، الغاي نظرية شاهنشاهي در ديدگاه اسالمي، در ايران نه تنهـا لبـاس    هاي نيمه قدرت
ـتر     هاي محدودكنندة ايـن  واقعيت نپوشيد كه توجيه ديني نيز پيدا كرد و آموزه الگـو را نيـز بس

گيري تركاني وارد كرد كـه از   ضربة نهايي بر اين ميراث را قدرت. قدرت مطلقه به حاشيه راند
هايي شـدند   ها قبل در ساختار سياسي نفوذ كردند و با تثبيت جايگاه، موفق به تشكيل سلسله سال

رگيري نيروهـاي  ومرج و نفاق در مناسبات خانوادگي، بـه كـا   كه به داليلي همچون وجود هرج
گيـري از انـواع ابزارهـاي كيفـر، تجربـة       مزدور، ساخت اقتـدار ايلـي و سـابقة بنـدگي و بهـره     

  .توصيف شده است» قتل و غارت و ناامني«شان به دوره  حكمراني
با وجود حضور ديرين و پررنگ نهاد مجازات در تاريخ بشر و نيـز بـا وصـف سـير تحـول      

نگـاري   تاريخي و تجديد نظر در رويكـرد غالـب بـر تـاريخ    هاي كيفري همگام با تحوالت  نظام
هـاي   هاي انجام گرفته در حوزة ايـران سـده   وجو شد، در ميان پژوهش سنتي، تا آنجا كه جست
ويژه ابزارهاي آن، مد نظر پژوهشگران نبـوده اسـت و    هاي كيفري و به ميانه، مسئلة تحول نظام

هـاي   گيري از منابع، مĤخذ و پـژوهش  ليلي و با بهرهتح - بر اين اساس، اين مقاله با روش توصيفي
 3 هاي معطوف به تحقق اهـداف سياسـي   موجود، بر شناسايي و كاربرد ابزارهايي كه در مجازات

اند، تمركز كرده وابزارهاي به كار گرفته شده در اين حـوزه را از حكومـت    به كار گرفته شده
                                                 

گفتني است كه هم در اين مقام و هم در بحث ابزارها، جنگ با قوانين و الزامات و ابزارهاي خـاص خـودش از دايـرة بحـث        1
  .خارج است

برخالف مناطقي همچون جنوب شرقي آسيا كه عمدتاً از طريق بازرگانان و مبلّغان مسلمان و طي فرايند فرهنگـي آرام و از     2
  .49ـ28: 1379وند،  آيينه: ك.جهت تفصيل مطلب، ن.ايماني انجام شد/ يق فتح قلبيطر

هايي كه جنبـه تعزيـري داشـته و معطـوف بـه       پيداست كه با چنين تعريفي، ديگر اقسام مجازات و به عنوان نمونه مجازات   3
  .اند اند، از دايره شمول اين موضوع خارج اجراي احكام شريعت
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كاربرد عملي آنها در اين بستر تاريخي را بررسي غزنويان تا حملة مغول، به شرح ذيل برشمرده و 
  :و در پنج دستة ذيل بيان كرده است

  ابزارهاي ساخته شده براي مجازات .1
اند كه از روز نخست براي مجازات مجرمـان و غيرمجرمـان سـاخته شـده و در      اينها ابزارهايي

از اينـرو هرگـاه    .ستطول تاريخ از سوي افراد مختلف، خاصه حكومتگران به كار گرفته شده ا
شـود،   نامشان بر زبان آورده شود، نخستين مفهوم و اولين معنايي كه در ذهن شـنونده متبـادر مـي   

  : أهم اين ابزارها عبارت است از. همانا استفادة ابزاري از آنها براي مجازات است
  دار اعدام. 1- 1

گذاشتند و طـرف ديگـر را   مي كردند و دوطرف آن را آزاد طنابي بر ستون و يا درختي وصل مي
انداختنـد و از طـرف ديگـر     متهمِ اغلب دست و پا بسته  مـي /كردند و در گردن مجرم حلقه مي

 .شـد  كشيدند كه به دليل فشار و سنگيني تنه، فرد پس از تحمل درد و زجري فراوان خفه مي مي
انداختنـد و   ردنش مـي نشاندند و طناب دار را بـر گـ   گاه طناب، ثابت بود و فرد را بر جسمي مي

شد و زجـر كمتـري    كشيدند كه در اين حالت سريع خفه ميجسم را به سرعت از زير پايش مي
با وجود تفاوت شيوة اجرا، به علـت تشـابه لفظـي    ). 148- 147: 1359خليلي، (كردرا تحمل مي

لط شـده و  كه براي هر دو به كار رفته، دار زدن در بيشتر موارد با شيوة اعدام مصلوب كردن، خ
ترين ابزارهاي بـه كـار    دار اعدام از كهن). 125همان، (در نتيجه تفكيك آنها از هم دشوار است
) 193: 1372؛ دورانـت،  22: 1375كالنتري، (هاي كهن  رفته در تاريخ بشري است كه  در تمدن

 و درغـرب ) 41: 1395ماري كربس، (ويژه در قرون وسطي براي مجازات طبقات پايين جامعه به
رفته و يكي از ابزارهاي مجازات جـرم  محاربـه    به كار مي)154: 1379گيدنز، (تا سدة نوزدهم
هـاي   دار اعدام از معدود ابزارهايي است كه همگام با سير تحول نظام). 33: مائده(در قرآن است

هاي مختلف اعدام در جهان امروز هـم   كيفري در تاريخ پيش رفته است وبه عنوان يكي از شيوه
  1.شودكار گرفته مي به

) ق387- 366: حكومت( دار، يكي از پركاربردترين ابزارها در عصر غزنوي بود و سبكتگين
: 1358قزوينـي،  ( و علي قالنسيِ متهم بـه الحـاد  ) 2/674: 1389بيهقي، ( افرادي چون عامل بست

                                                 
  .57- 50: 1350آنسل، : ك.هاي ديگر، ن ب دربارة شيوهبراي تفصيل مطل   1
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گـر   هنيز جـان سـفير توطئـ   ) ق421- 388: حكومت( را با آن اعدام كرد و سلطان محمود) 313
: 1381اي،  شــبانكاره( ، تركمنــان غــارتگر ســلجوقي) 3/1104: 1389بيهقــي، ( دربــار خــوارزم

: 1412جـوزي،   ابـن ( و نيـز اسـماعيلية ري  ) 42: 1358قزويني، ( ،  شماري از علماي شيعه)2/80
 جز سالطين، منصوبان آنـان نيـز   در اين دوره به. را با آن ستاند) 7/711: 1422اثير،  ؛ ابن15/196

، )ق431- 421:حكومـت ( از اين ابزار بهره گرفتند؛ براي مثال، كارگزاران سلطان مسعود غزنوي
و خود سلطان نيـز  ) 2/654همان، (و نيشابور) 1/36: 1389بيهقي، ( مهاجمان به دو شهر مهم ري

و حكمـران  ) 7/716: 1422اثيـر،   ابـن ( ، تركان غـز )2/152: 1381اي،  شبانكاره(حسنك وزير
غزنويان بعـدها در دفـاع   . را با آن  مجازات كردند) 8/12همان، (جقه در جوزجانمنصوب سال

از كيان و وجهة خود، همين ابزار را براي مجازات غوريانِ مهاجم به غزنـه بـه كـار گرفتنـد و     
: 1363جوزجـاني،  ( ق دار زدنـد 543الـدين سـوري و وزيـرش مجدالـدين موسـوي را در       سيف

1/395.(  
تـرين   اي كاربرد بسياري داشـت و از مهـم   اين وسيله در منازعات فرقهدر عصر سلجوقي نيز 

و نيـز تعـدادي از   ) 314: 1358قزويني، ( ابزارهاي مجازات اسماعيليه بود و شماري از خود آنان
 الـدين محمـد   از جمله سـعدالملك آبـي، وزيـر غيـاث    1رجال حكومتي متهم به ارتباط با آنان،

؛ راونـدي،  17/100: 1412جـوزي،   ابن( انشان ستانده شدبدين وسيله ج) ق511- 498:حكومت(
از همين ابزار بـراي اعـدام معترضـان بـه     ) ق547- 529: حكومت(ابوالفتح مسعود ).105: 1366

مـادامي كـه   ).143- 142: 1358قزويني، ( ق در ري بهره گرفت540اش در  رويكرد ضد اشعري
شدند، غزهاي نامسلماني  ن ابزارها متوسل ميپروا بدي هاي شرع، چنين بي مسلمانانِ مقيد به آموزه

ـتند، در ميـان    كه چند سال بعد بالد خراسان را درنورديدند و منعي نظري در توسل به آنها نداش
گرفتند، شمار زيادي از علمـا، سـادات و قضـات ايـن      ابزارهاي خشني كه براي كشتار به كار مي

- 1/86: 1395؛ سـمعاني،  43: 1358زوينـي،  ق( ق با همين وسيله اعدام كردنـد 548منطقه را در 
كند، حكمرانان  مي» خوي حاكم در رعيت جا و چرخ اخضر خاك را خضرا«از آنجا كه ). 88

محلي منصوب سلجوقيان نيز براي تحكيم موقعيـت خـود، همـين ابـزار را بـه كـار گرفتنـد؛ و        
بدو پناه برده بود، دار يكي از غالمان حكمران ري را كه ) ق567متوفاي(ارسالن خوارزمشاه  ايل
و  فرمانده سپاه اعزامي حكمـران خوزسـتان، جـان قاضـي و     ) 348- 9/347: 1422اثير،  ابن( زد

                                                 
: 2536؛ بنداري، 8/592: 1422اثير،  ؛ ابن110: 1363قمي، : ك.جهت تفصيل دربارة ديگر ديوانيان اعدام شده با اين ابزار، ن   1

  .201: 1366؛راوندي، 201
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ــد    ــهر نهاون ــان ش ــان، (بزرگ ــزل   ) 384- 9/383هم ـتاند و ق ــيله سـ ــن وس ــا اي ــالن  را ب ارس
از ) 10/103همـان،  (اصـفهان  ياننيز براي اعدام  بزرگان شـافع ) ق587- 581:حكومت(ايلدگزي

در مقـام واپسـين پادشـاه    ) ق590- 571:حكومـت (همچنين طغرل سـوم . ن وسيله بهره گرفتاي
: 1388حسـيني يـزدي،    نظـام (سلجوقي،يكي از سرداران شورشي خود را با همين ابزار اعدام كرد

151 -153.(  
هاي مدرن اعدام، كشتن بدين ابزار براي همه يكسان نبود و شـيوه   در اين دوره برخالف آيين

جراي آن تابعي از جايگاه مجرم، جـرم ارتكـابي و هـدف مـورد نظـر بـراي اجـراي        و مكان ا
: 1389بيهقـي،  (بر اين اساس، گاه مجـرم بـه صـورت وارونـه     ).21: 1387فوكو، (مجازات بود 

،بـر بـاروي   )612- 7/611: 1422اثير،  ؛ ابن376: 1382جرفاذقاني، ( ،در برابر مدفن افراد)2/660
: 1389بيهقـي،  ( ، بر درخـت )9/120: 1378راوندي، (بارگاه سلطنتي ، در )7/757همان، (شهرها

، بـردر مدرسـة محـل تـدريس     )313: 1358؛ قزوينـي،  404]: تـا  بـي [؛ مجهول المؤلف، 2/659
بيهقـي،  ( ، بـر دروازة شـهرها  )1/395: 1363جوزجـاني،  (، برفراز پـل )205: 2535خواندمير، (

شد و در برخي مواقـع نيـز از آن    ار آويخته ميبه د) 1/233همان، (و كنارمصلي) 2/673: 1389
  ).2/654همان، (شد براي به نمايش گذاشتن سرهاي معدومين استفاده مي

  سم .2- 1
در گذشته، بيشتر سـموم گيـاهي و   . از ابزارهاي مهم كيفري است كه امروزه هم كاربرد دارد

ن افـراد بـه كـار    معدني و امروزه سموم شيميايي يا بيولوژيك يا گازهـاي سـمي بـراي كشـت    
و در تاريخ اسالم هم )  108- 106همان، : ك.ن( در ايران باستان). 105: 1359خليلي، (رود مي

بيضـون،  ( بـه كـاربرد آن مشـهور اسـت    ) ق60- 41: حكومت( ويژه معاويه استفاده شده و به
ود و استفاده از اين ابزار،  تابعي از شرايط و جايگاه مجرم و هدف از مجازات ب). 193: 1419

بر اين اساس، گاه جداگانه و مستقل و گاه نيز در تركيب با ديگر ابزارهاي مجازات بـه كـار   
زريـاب  (ق406در » فورك مـتكلّم  ابن«به عنوان ابزاري مستقل، در عصر غزنوي .شد گرفته مي

 ق556در ) ق556- 554: حكومت( و در عصر سلجوقي نيز سليمانشاه) 418/ 4: 1375خويي، 
ــر،  ابـــن( ــداري، 9/279: 1422اثيـ ــر  ) 355: 2536؛ بنـ ــويني پسـ ــر جـ ــم مظفـ و ابوالقاسـ

در تركيـب بـا ديگـر    . با آن كشـته شـدند  )  2/675الف، : 1376شفيعي كدكني، (الحرمين امام
) 243: 1364فخر مدبر، ( ابزارها، با وجود عدم گزارشي دربارة استفاده از آن در تير زهرآلود
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محمد  الدين رآلود، مخالفاني چون فصاد مخصوص غياثدر دورة سلجوقي، در قالب شمشير زه
در شيوة خوراندن، با ريخـتن  . با آن مجازات شدند) 41: 1390نيشابوري، ( ق500سلجوقي در 

اثيـر،   ابن( ق جانش را ستاندند475الملك طوسي، در  الملك پسر نظام آن در سبوي آب جمال
 ق465شربت، كسـاني چـون قـاورد در     و باافزودن آن به)83: 2536؛ بنداري، 8/282: 1422

 ق543الجبال غوري در دربار غزنـه در   ،  ملك)127: 1366؛ راوندي، 30: 1390نيشابوري، (
 ق571در ) ق571- 556: حكومـــت( ،  ارسالنشـــاه ســـلجوقي)1/336: 1363جوزجـــاني، (
، مسـتوفي (ق588خاتون يزدي همسر طغرل سـوم، در   و قتيبه) 149: 1388حسيني يزدي،  نظام(

  .با آن كشته شدند) 468: 1387
  تيز چوب نوك .3- 1

) م ق609- 934(هـاي كيفـري آشـوريان    تيز به بدن، يكي از شـيوه  فروكردن تيرهاي چوبي نوك
ـته   ).197: 1353ميران، (بود البته در موضوع اين پژوهش، اين ابزار، كاربري مستقيم كيفري نداش

در عصر غزنوي ابـزار   ،)ترذيل و ترهيب(است و به صورت غيرمستقيم در اهداف تبعي مجازات
ق سرهاي تركمنـان را بـر   426شحنة مرو، در » نوشتگين خاصه«نمايش سرهاي معدومان بود و 

. ق444و وفاداران به غزنويان نيـز در  ) 2/664: 1389بيهقي، (آن نصب كرد و به نمايش گذاشت
  ).1/236: 1363جاني، جوز( سر طغرل حاجب را بر آن نهادند و در محالت غزنه گرداندند

  ميل آهني .4- 1
ـتفاده از ابزارهـاي ديگـري چـون كـافور      به  : 1389بيهقـي،  (رغم عدم وجود گزارشي دالّ بر اس
سن،  كريستين( و روغن گداخته) 22: 1359خليلي، (، خنجر)192- 190: 1387؛ مستوفي، 1/236

ابزار اعمال اين مجـازات   براي مجازات كور كردن، ميل آهني در اين دوره به تنها )222: 1388
در عصر غزنوي از پادشاهان، اميرمحمد در .ويژه شاهزادگان تبديل شد براي فرادستان سياسي و به

در ) ق512- 508:حكومـت ( ،  از شاهزادگان، برادران ارسالنشـاه )397: 1387مستوفي، ( ق422
خوانـدمير،  ( و از وزرا ابوسـهل خجنـدي  ) 8/604: 1422اثيـر،   ابـن ( سال نخست حكومت وي

بـا ايـن ابـزار مجـازات و از نعمـت      )ق492- 451:حكومت( در حكومت ابراهيم) 146: 2535
در عصر سلجوقي نيـزاين وسـيله، ابـزار انحصـاري كـور كـردن بـود و  از        . بينايي محروم شدند
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، از )127: 1366؛ راونـدي،  30: 1390نيشـابوري،  ( ق465دو پسـر قاوردبيـگ در    1شاهزادگان
و از امراي نظـامي، اميـر آيتگـين در    ) 16/216: 1412جوزي،  ابن( ق474بهمنيار در  ديوانيان ابن

گفتنـي اسـت كـه    . با اين ابزار نابينا شدند) 443: 1387؛ مستوفي، 8/464: 1422اثير،  ابن( ق495
حمل سر بريده شدة معدومان بـا آن بـود و    - تر اي بزرگ البته در اندازه- كاربري ديگر اين ابزار 

 را بـر آن نهـاد و  در شـهرها گردانـد    » احمـد ينـالتگين  «اش  غزنوي سـر سـردار عاصـي   مسعود 
  ).431: 1363گرديزي، (
  چهارميخ. 5- 1

ـتان بـوده اسـت     ، 193: 1372دورانـت،  (چهارميخ از ابزارهاي پركاربرد مجـازات از دوران باس
و هـر يـك را بـه    براي استفاده از اين ابزار، دست و پاي مجرم را از چهار جانب كشيده ). 419

غلتـك  ). 154: 1359خليلـي،  ( كوبيدنـد  ميخي، خواه بر زمين و خواه بر ديوار و يـا تختـه مـي   
) 208- 207: 1419بيضـون،  ( وزير واثق عباسي، براي اقرارگيـري و شـكنجه  » زيات ابن«دار  ميخ

سعيد در عصر غزنوي، حسن مؤدب از مريدان ابو. مؤيد كاربرد كيفري ميخ در تاريخ اسالم است
و در عصـر سـلجوقي، يوسـف    ) 1/170: 1376منـور،   ابـن ( ابوالخير، توسط تركمنـان سـلجوقي  

و مـردم  ) 54: 2536؛ بنـداري،  158: 1366راونـدي،  ( ق465ارسـالن، در   خوارزمي قاتل آلـب 
: 1388حسـيني يـزدي،    ؛ نظام41: 1390نيشابوري، ( ق494هاي اسماعيليه در  اصفهان در سرداب

  .بزار شكنجه شدندبا اين ا) 76- 74
  تازيانه .6ـ  1

اي چـوب و غيـر آن    ، ريسمان يا چرم و يا دسته)222: 1388سن،  كريستين(تازيانه كه از پي گاو
: 2535انوري، ( شد، يكي از ابزارهاي مجازات در درگاه پادشاهان و حكومتگران بود ساخته مي

ها كاربرد  قوانين جزائي برخي دولت شد و هنوز هم در االيام به كار گرفته مي كه  از قديم) 221
هايي در حوزة روابـط جنسـي و شـرب     نظام كيفري اسالم از اين ابزار براي مجازات جرم. دارد
تازيانه از ابزارهاي رايج در دربار غزنوي بود و 2.بهره گرفته است) 1254: 1422جزيري، ( خمر

                                                 
: 2536؛ بنـداري،  32/21: 1413ذهبـي،  : ك.شده با اين ابـزار، ن  جهت تفصيل مطلب دربارة ديگر اعضاي سلطنتي مجازات   1

  .409و  8/293: 1422اثير،  ؛ ابن102
در مقام ابزاري جهت دستيابي بـه هـدفي سياسـي    » ضَرب«پيداست كه اين نوشتار، معطوف به بررسي كاربرد آن به عنوان    2

  . به عنوان يك كيفر مشروع و قانونيِ داراي اعتبار ذاتي» جلد«است، نه 
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و دو سال بعد يكي )  2/457: 1389بيهقي، ( ق بوالفتح حاتمي، مشرف بلخ422سلطان مسعود در 
 و نيز رئيس نگهبانان دربار و خمـارتگين ترشـك، حاجـب سـراي    ) 2/511همان، ( از غالمان

در عصـــر ســـلجوقي نيـــز هـــواداران خواجـــه عبـــداهللا  .  را تازيانـــه زد) 2/660همـــان، (
يكـي از متكلمـان مخـالف وي را در هـرات بـا همـين ابـزار        . ق478در ) ق481متوفاي(انصاري

  ).16/241: 1412جوزي،  ابن( نجه كردندشك
  عقابين .7ـ  1

اين وسيله از ابزارهاي شكنجه در دورة غزنويان و مشتمل بر دو چوب بود كه مقصر را بر آنهـا  
: 1363؛ پادشـاه،  3/1722؛ 1374عميـد،  ( زدنـد  كشـيدند يـا تازيانـه مـي     بستند و به دار مـي  مي
 مظفربن طاهر عامـل فوشـنج را بـا آن مجـازت كـرد     محمود غزنوي در بازار غزنين، ). 4/2964
ق بوالمظفر حبشي، صـاحب بريـد   425و سلطان مسعود نيز در ) 62- 2/61: 1381اي،  شبانكاره(

  ).2/665: 1389بيهقي، (ري را به عقابين كشيد و تازيانه زد
  ابزارهاي مورد استفاده در مجازات. 2

هـاي   گرنـد و از روز نخسـت بـراي اسـتفاده    اند كه معطوف به كاركردهاي دي اينها ابزارهايي
ديگر در زندگي روزمره بشر به كار گرفته شده و به صورت مستقيم بـراي اعمـال مجـازات    

هاي ايـن دوره، بـه شـرح ذيـل كـاربرد       اند، اما با توجه به افزايش ستيزها و نزاع ساخته نشده
  :اند كيفري پيدا كرده

  آتش .1- 2
ــ  ــا وجودكــاربرد گســتردة آن در تم ــاي باســتان  دنب ــوروال و روتمــن، (هــاي دني ؛ 55: 1390ن

ـتقل بـه    ، به دليل تقدسش نزد زرتشتيان در ايران باستان،)20: 1395كربس،  ماري به صورت مس
طرفه آنكه با وجود مخالفـت صـريح   ).171: 1359خليلي، ( به كار نرفت 1عنوان ابزار مجازات

به كار گرفتـه شـده   ) ق13ـ   11:حكومت(كر، هم توسط ابوب)743: 1423بخاري، ( پيامبر با آن
جزيـري،  ( و هم در مجازات جرم لواط، از سـوي برخـي فقهـا تجـويز شـد     ) 5]: تا بي[حناشي، (

1422 :1217.(  
                                                 

بـه  ) اُردالـي ( در مجـازات ور  هاي مبهم و مشـكل،  در دادرسي و اروپاي قرون وسطي، در ايران عصر هخامنشيست گفتني ا   1
دانستند؛ كه گـذر از   ها را محق مي هايي مي آزمودند و برندة اين آزمايش را به شيوه خواهان و خواندهعنوان ادلّه اثبات دعوا، 

  ).98: 2535احتشام،: ك.ن( ودها ب ترين شيوة اين آزمايش آتش يكي از مهم
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هايي چون ممهور كردن مخالفان مذهبي و ميل كشيدن چشـم،   به جز كاربرد آن در مجازات    
بـوده اسـت و در عصـر سـلجوقي، بـه جـز       ن  درايران عصر غزنوي ابزار كاربردي چندان مستقلي

: 1422اثيـر،   ابن( ارسالن توسط آلب) در گرجستان فعلي(» اغاك الل«سوزاندن مدافعان دژ شهر 
اي به كار گرفته  ترين ابزارهايي بود كه در منازعات فرقه ، از خشن)72: 1380؛ حسيني، 8/195

: 1387همـداني، (ق در گـيالن 526همچنين توسط اسماعيليه براي مجازات امامي زيـدي در  . شد
و نيز در مقياسي بيشتر بر ضد خودشان به كـار رفـت و شـمار زيـادي از آنـان بـه انتقـام        ) 139

؛ 41: 1390نيشـابوري،  (ق در ايـن شهرسـوزانده شـدند   494شكنجه و كشتار مردم اصفهان،  در 
زندگان نبود و شـدت  كاربري كيفري اين ابزار در اين دوره، محدود به ). 8/450: 1422اثير،  ابن

ــين        ــدين حس ــت و عالءال ــون نگذاش ــم از آن مص ــدفونان  را ه ــي م ــمني، حت ــه و دش كين
در نخستين سال حكومتش بدون توجه بـه اصـل شخصـي بـودن     ) ق556- 545:حكومت(غوري

مسئوليت و تصريح قرآن به آن، در انتقام خون برادرش،شماري از سالطين غزنـوي را نـبش قبـر    
در جايي كه منع شرعي نتوانسـت  ). 1/344: 1363جوزجاني، ( ن را سوزاندهايشا كرد و استخوان

سد راه توسل به چنين ابزاري در جامعه اسالمي شود، سه سال بعد، غزان نامسلماني كه منعي در 
به كارگيري آن نداشتند، در حمله به خراسان، هم نيشابوريان پناه گرفته در منارة مسجد شهررا 

و هم  بسياري از علمـاي خراسـان را بـه شـكنجه     )37/310: 1413بي، ذه( طعمه حريق كردند
؛ 384، 1/380: 1376منـور،   ؛ ابـن 422، 148، 2/106: 1395؛ سـمعاني،  354همان، (  سوزاندند
اي و فروكاستن دين به ابزار هـويتي باعـث شـد     هاي فرقه البته شدت تنش).7/154: 1964سبكي،

در   يـك علـوي   .ق552از اين ابزار بهـره بگيرنـد و در   تر اي فجيع كه مسلمانان حتي در شكنجه
- 596:حكومـت ( و فوران خشم محمد خوارزمشـاه ) 9/245: 1422اثير،  ابن( نيشابور پخته شد

خوانـدمير،  ( نيز منجر به صدور فرمان كباب كردن يكي از كارگزارانش بـر سـيخ شـد   ) ق617
2535 :234 -235.(  

  چاه. 2- 2
گـردد و در عصـر ساسـاني، مـزدك و      ران پـيش از اسـالم برمـي   سابقة كاربري كيفري آن به اي

چاه از جمله ابزارهايي است كـه در  ). 349: 1378خاتمي، ( پيروانش در چاه زنده به گور شدند
اي عصر سلجوقي به كار رفت؛ و اسماعيليان نزاري، سـنيان اصـفهان را در چـاهي     ستيزهاي فرقه

ودر واكنش به ايـن اقـدام،   ) 8/450: 1422اثير،  ابن( كه براي مجازات حفر كرده بودند، افكندند
هايي حفر  كردند و در آنها آتش برافروختند و پيروان آن فرقـه  را   ق چاه494اصفهانيان نيز در 
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  ).جا همان( به صورت انفرادي و دسته دسته در آنها افكندند
  حمام. 3 - 2

 - گـاه معمـاري ايرانـي    الم، ايـن جلـوه  ويژه در دورة پس از اس در ادوار مختلف تاريخ ايران و به
هـاي خـود،    هـا و ويژگـي   اسالمي، صرفاً مكاني براي نظافت و تطهير نبود و با توجه به ظرفيت

ـلة زياريـان     قتل مرداويج بنيان. كاركردهاي متنوع اجتماعي و حتي سياسي داشته است گـذار سلس
 ايـران پـس از اسـالم اسـت    هاي كيفري اين مكـان در تـاريخ    ق از مشهورترين كاربري323در 

اين ابزار به عنوان يكي از ابزارهاي كيفري در مجازات زنان نيز بـه كـار گرفتـه    ). 7/35همان، (
ق زنـان دخيـل در خوارداشـت بـرادرش در غزنـه را در      545شد و عالءالدين حسين غوري در 

  ).9/190همان، ( حمام زنداني و با بستن منافذش، با بخار آب خفه كرد
  زاربا. 4- 2

با توجه به بسياري آمد و شد افراد جامعه از طبقات گوناگون در بازار، اين نهاد عملكردي مانند 
رسـاني امـروزي داشـت و نقـش بازارهـاي سـنتي ايـران در تقويـت          يك مركز بزرگ اطـالع 

هاي حل و فصل اختالفات، اجراي احكـام   ترين مكان همبستگي اجتماعي، آنها را به يكي از مهم
هـاي عمـومي بـراي مجـازات      استفاده از بازار و ديگـر مكـان  . ات مهم تبديل كرده بودو تصميم

ـتان    مجرمان در دورة مورد مطالعه، امري شايع بود؛چنان : 1346احمـدي،  ( كه هـم در ايـران باس
در تـاريخ  . سابقه داشـته اسـت  ) 134: 1349مشكور، ( و هم در فرهنگ غزهاي پيشااسالم) 63

،  دسـتور  )100: 1386صـالحي،  (در شـهرها  » قـوادي «مرتكبـان جـرم     جز گرداندن اسالم، به
 به عاملش در مدينه مبني بر گرداندن مخالفان در بـازار ) ق86- 65: حكومت( عبدالملك مروان

، مؤيد كاربري كيفري آن است و از آنجا كه به دنبال گروش ايرانيان بـه  )281: 1388دينوري، (
ز از نظام كيفري مسلمانان تأثير پذيرفت، در ايـن دوره نيـز در   اسالم، فرهنگ كيفري ايرانيان ني

در . هـاي مختلفـي در آن اجـرا شـد     عين كاربرد كيفري، منحصر به شيوة خاصي نبود و مجازات
هايي چـون كشـاندن جسـد قائـد منجـوق، رهبـر قبيلـه تـرك          حكومت غزنويان در مجازات

ــات« ــي، (ق422در » كُج ــدالجبار )2/463: 1389بيهق ــار در   و عب ــر درب ــان، (ق 426وزي هم
اثيـر،   ابـن (ق براي تحقير آنان543الدين سوري و وزيرش مجدالدين در  ، گرداندن سيف)3/1119

و ) 8/449همـان،  ( و در عصر سلجوقي در كشاندن جسد ابوطـاهر نجـار  ) 190- 9/189: 1422
: 1422يـر،  اث ابـن (عطـاش   و گردانـدن ابـن  ) 158- 157: 1366راونـدي،  ( سوزاندن دو اسماعيلي

و ) 8/592همـان،  ( الملـك قمـي   و زيـن ) 8/548همـان،  ( و دار زدن سعدالملك) 544- 8/541
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، به كار گرفتـه  )155: 1388حسيني يزدي،  ؛ نظام128- 10/127همان،( نمايش جسد طغرل سوم
  .شد

  طناب. 5ـ 2
مصـارف  ويژه در زندگي چادرنشـيني عشـايري، بـراي     مانند بود كه به نوعي نوار منسوج و تسمه

هـاي   با توجه به سـرازير شـدن گـروه   .شد هاي بلند، متوسط و كوتاه بافته مي گوناگون در اندازه
ترين ابزارهاي زنـدگي   متعدد تركان چادرنشين به ايران در اين دوره، اين وسيله يكي از كاربردي

ـته  براي آويختن پوست از كاه ) م651- 224(در ايران عصر ساساني. روزمره چادرنشيني بود انباش
جـز كـاربرد آن     در اين دوره به. رفت به كار مي) 50: 1379بياني، (شدة مجرمان بر دروازه شهر

شـد و   براي دار اعدام، خود نيز به صورت مستقل به عنوان ابزار خفه كردن به كـار گرفتـه مـي   
و ) 1/235: 1389بيهقـي،  ( پيش از به دار كشيده شدن. ق422حسنك وزير در  ،درعصر غزنوي

بـا آن  ) 135: 2536بنـداري،   ( ق511الدين محمد در  در عصر سلجوقي گوهرخاتون همسر غياث
هاي كيفري اين ابزار بود كـه در   كشاندن جسد معدومان در شهرها، از ديگر كاربري.خفه شدند

: 1389بيهقـي،  (» قائـد منجـوق  «هـاي   عصر غزنوي جسد دو تن از ديوانيان دربار خوارزم به نـام 
و در حكومت ملكشاه سلجوقي جسد ابوطـاهر نجـارِ   ) 3/1119همان، (» عبدالجبار«و ) 2/463

هـاي   از ديگر كـاربري ). 8/449: 1422اثير،  ابن( مذهب با آن در سطح شهر كشيده شد اسماعيلي
كيفري اين ابزار، آويختن قطعات بدن معدومان بود و به جز سرهاي افرادي چون اتابك بوزابـه  

بـرادرزادة حكمـران   ( سـنكا  و ابـن ) 64: 1390نيشـابوري،  ( خليفه عباسي بر در خانه. ق541در 
و طغـرل سـوم در   ) 9/399: 1422اثيـر،   ؛ ابـن 18/204: 1412جوزي،  ابن( ق561در ) خوزستان

، اجساد كشته شدگاني چون پيلبان ظالم بست بـر  )10/128همان، (بر دروازه نوبي بغداد . ق590
ــي، ( ق367درخــت در  ــار مصــال در  ) 2/674: 1389بيهق ــان، ( ق422و حســنك  در كن هم

بـا آويخـتن   )149: 1425اصفهاني، ( ق590و طغرل سوم سلجوقي در بازار ري در ) 237- 1/235
  .به وسيلة آن، در معرض ديد همگان به نمايش گذاشته شد

  كندن لباس. 6ـ 2
حـذف، تنقـيص و    اش است، از آنجا كه لباس به نوعي نماد تشخّص فرد و معرّف پايگاه اجتماعي

كه در ژاپن قـديم، لبـاس از تـن زنـان بزهكـار       اي از شكنجة ترذيلي بود؛ چنان يا تغيير آن شيوه
ـتند  آوردند و آنان را به راه رفتن همچون چهارپايـان وامـي   درمي در ). 14: 1375كالنتـري،  ( داش
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مغلس دست يافـت،   بن حسين و طوق بن ق بر علي255ايران بعد از اسالم نيز يعقوب ليث وقتي در 
هاي رنگين بر تنشان كرد و چون زنان به آنان مقنعه پوشاند و بـا خـواري تمـام در شـهر      جامه

ـتگيري       و صمصـام ) 134- 133: 1374ساز،  چيت( كرمان گرداند الدولـه بـويهي نيـز بعـد از دس
اثير،  بنا( هاي شهر اهواز گرداند هاي رنگي بر او پوشاند و در كوچه ق، لباس383عالءالدوله در 

تـرين و   ترين و شـايع  در اين دوره، كندن لباس چند كاربرد كيفري داشت و ساده ).7/459: 1422
كـه در   ؛ چنـان )287: 1374سـاز،   چيت( نخستين مجازات بدين وسيله، دستار از سر برداشتن بود

هنـه  ق قاتالن ابوالعباس خوارزمشاه را پيش از اعدام، سـر بر 408عصر غزنوي سلطان محمود در 
و به فرمان وي مظفربن طاهر عامل فوشنج را نيز سر و پاي برهنه ) 3/1111: 1389بيهقي، ( كرد

طرفه آنكـه جانشـين و پسـر     ).62- 2/61: 1381اي،  شبانكاره( از اين شهر به غزنه منتقل كردند
ـتگيري   ق 431اش در  خود وي مسعود  نيز به همين شيوه مجازات شد و شورشيان به هنگـام دس

در عصر سـلجوقي نيـز رومـانوس ديوجـانوس      ).288: 1374ساز،  چيت(ر از سرش برداشتنددستا
و بـه گفتـة   ) جـا  همـان (امپراتور دستگيرشدة روم، سربرهنه به حضور آلب ارسـالن بـرده شـد   

- 465( الملـك در دوران وزارت  ، يكي از اقدامات كيفـري نظـام  بعض فضائح الروافض نگارنده
مجـازات  ). 51: 1371جعفريـان،  : بـه نقـل از  ( خالفان مذهبي بودكشيدن دستار از سر م) ق485

ديگر با اين ابزار، افكندن همين دستار جهت احضار بود و محمود غزنوي به همين شيوه مظفربن 
 كـرد  و مخالفان مذهبي را به نزد خود احضار ) 62- 2/61: 1381اي،  شبانكاره( طاهر را به غزنه

كـه محمـدبن يحيـي     شـد؛ چنـان   دستار، ابزار خفه كـردن مـي   گاه همين). 42: 1358قزويني، ( 
). 284]: تـا  بـي [،همـايي (ق، با آن خفه شد 548به خراسان در  اننيشابوري در تهاجم مرگبار غز

ق، با عريان كـردن جسـد، مقتـول را تحقيـر     529البته گاه همچون مجازات مسترشد عباسي در 
هاي زنان نيز براي خوارداشت به  هاي مردانه، لباس به جز لباس).9/64: 1422اثير،  ابن( كردند مي

متوفـاي حـدود   (هاي سدة ششم هجري، بلخيان بر سر انـوريِ شـاعر   شد و در نيمه كار گرفته مي
  ).661- 2/660: 1371صفا، ( روسري كشيدند) ق583

  دوختن اعضاي بدن همراه با خوراندن مسهل. 7ـ 2
دورة مورد مطالعة اين پژوهش، دوختن دهـان يـا    ترين ابزارهاي مجازات در  يكي از خواركننده

از جملـه  . هاي مسهل به آنان از ديگـر سـو بـود    مقعد مجرمان از يك سو و خوراندن خوراكي
چـاولي  «ق فرمـان داد مقعـد سـفراي اعزامـي     508آنكه ابوسعدبن محمد حكمران كازرون، در 
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و افكندن در برابـر آفتـاب    هاي مسهل حكمران فارس را بدوزند و با خوراندن خوراكي» سقاوو
  ).614- 8/612: 1422اثير،  ابن(سوزان، آنان را گرفتار مجازاتي كشنده كردند 

  شراب. 8ـ 2
ـتند،   ويژه دينداراني كه آنرا حرام مي خوراندن اجباري شراب و ديگر مسكرات به افراد، به دانس

ن بـه مجرمـان، بـازجويي و    افزون بر اين،گاهي با نوشاندن آ. هاي اين دوره بود يكي از مجازات
تـر، در عصـر    در كاربري كيفري دردناك). 8/580همان، ( كردند اقرارگيري از آنان را آسان مي

ها را با شراب مست كردند و قاتالن سلطان مسعود اول را به دم آنها بستند تا زجـر   غزنوي اسب
  ).442: 1363گرديزي، ( بختان تحميل كنند و سختي بيشتري بر آن سياه

  افزارهاي مورد استفاده در مجازات جنگ. 3
افزارهـا،   كه در سطور قبل اشاره شد، در پژوهش حاضر به جاي كاربري نظامي اين جنگ چنان

  :آنها در مجازات افراد در خارج از ميدان نبرد، به شرح ذيل بررسي شده است  كاربري كيفري
  شمشير. 1ـ  3

هاي فردي پيش و بعد از  ترين سالح ترين و كاربردي ميترين، قدي افزارهاي آفندي و پرارج از جنگ
شمشير سالح مبارزان و ).128- 126: 1417جنيدل، ( رفت تن به كار مي به اسالم بود كه در نبرد تن

ـير   دالوران خوانده شده كه رعب و هيبتش بيش از ديگر سالح هاست و  در ميان همة آنها، شمش
ـلي اعـدام در عصـر     ). 258- 257: 1364خر مـدبر،  ف( هندي از همه برّنده تر و بهتر بود ابـزار اص

و ابـزار انحصـاري   ) 20: 1395مـاري كـربس،   ( و روم باستان) 222: 1388سن،  كريستين( ساساني
: 1380فيـاض،  (اش زينب بـود   مصرّح توسط پيامبر براي مجازات تعاقب كنندگان دختر مرحومه

: 1394كـردي،  ( سوي شماري از فقها است و وسيلة تعيين شده جهت مجازات جرم لواط از) 89
  :اند از انجام شدند، عبارت 1هاي مجازاتي كه در اين دوره با اين ابزار شيوه). 201

، در كشـتار  )217: 2003ابونصـر،  ( به جز كشتن عميدالملك كندري: كشتن. 1ـ   1ـ   3
ن تـري  ق نيـز اصـلي  421جمعيِ غيرنظاميان در تهـاجم مسـعود غزنـوي بـه اصـفهان در      

و در ) 146: 1385مـافروخي اصـفهاني،   (عام مردم پناه گرفته در جامع شهر بود  ابزارقتل
                                                 

اند و بـر   هايي است كه منابع به صراحت به ابزار اعمال آنها اشاره كرده گفتني است اين نوشتار، معطوف به به بررسي مجازات   1
  .هايي كه منابع دربارة ابزار انجام آنها مسكوت اند، از دايره شمول اين موضوع خارج است اين اساس، آن دسته از مجازات
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منـور،   ابن(ابزار اصلي كشتار مردم آن خطه بوده است ق548تهاجم غزان به خراسان در 
1376 :1/4 ، 42 ، 380، 384.(  

 خـان قراخـاني   در عصـر غزنـوي سـربازان دستگيرشـدة ايلـك     : مثله كردن. 2ـ   1ـ   3
اثير،  ابن( ق427فراش حاجب در  و تاش)1/40]: تا بي[نفيسي، ( ق398در ) ق403متوفاي(

با اين شيوه ) 399: 1387مستوفي، ( ق444و همچنين طغرل حاجب در ) 717/ 7: 1422
و وزرايـي  ) 8/231: 1422اثيـر،   ابن( ارسالن در عصر سلجوقي نيز قاتل آلب .كشته شدند
ـتوفياني چـون مجـدالملك قمـي در     ) 8/364، همـان ( ق486الملـك در   چون تاج ومس

 ق529و خليفه مسترشـد عباسـي در   ) 145: 1366؛ راوندي، 82: 1358قزويني، ( ق492
- 321: 2536بنـداري،  ( و همچنين دو غالم سـلطان سـنجر  ) 64- 63/ 9: 1422اثير،  ابن(

  .به وسيلة آن مثله شدند) 323
ل بـا قطـع نخـاع از پشـت سـر انجـام       برعكس بريدن سر،اين عم: گردن زدن. 3ـ   1ـ   3

بـه   ق438در عصر غزنوي دو سـردار غـوري اسـير شـده در     ).41: 1359خليلي، (شد مي
و در عصر سلجوقي وزرايـي چـون مؤيـدالملك در    )293: 1386فروزاني، (فرمان مودود

ق بـه فرمـان   517الملك در  ، شمس)148: 1366راوندي، (توسط خود بركيارق. ق494
و ) 689- 688/ 8: 1422اثيـر،   ؛ ابـن 222/ 17: 1412جـوزي،   ابـن (دالدين محمـو  مغيث
و ) 223: 2536بنـداري،  (ق توسـط اتابـك قراسـنقر   533الدين محمدبن خازن در  كمال

ق بـه  535و قطورخـان در  ) 315همـان،  (ق497حكمراناني چون قدرخان جبرائيل در 
ق بـه  548ي در و امراي نظامي همين پادشـاه سـلجوق  ) 58: 1386همداني، (دست سنجر 
  .از اين طريق اعدام شدند)9/200: 1422اثير،  ابن(دست غزان

/ 2: 1389بيهقـي،  : ديگر ابزارهـا در (شمشير از ابزارهاي اصلي: دو نيم كردن. 4ـ   1ـ   3
سـلطان سنجرپسـر اتسـز     ).160- 159: 1359خليلـي،  ( بـود  اعمال ايـن مجـازات  ) 691

) حكمران هـرات (و علي چتري) 71: 1387 الدين حلمي، كمال(ق 533خوارزمشاه را در 
 به ايـن شـيوه كشـت و تكـش خوارزمشـاه     )  2/212: 1381اي،  شبانكاره( ق544را در 

د آيبـه  «نيـز ) ق596- 589: حكومت( حكمـران نيشـابور را بـا ايـن ابـزار اعـدام       » مؤيـ
  ).2/137همان، (كرد

 زان ميهنـه در عصر غزنوي سلطان مسـعود دسـت راسـت تيرانـدا    : قطع دست. 5ـ   1ـ  3
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و در عصـر  ) 7/716: 1422اثير،  ابن( و بسياري از تركمنان غز) 1/157: 1376منور،  ابن(
) 40: 1372ريـاحي،  ( سلجوقي عميدالملك كندري دست شماري از مدافعان شهر خوي

و )8/454: 1422اثيـر،   ابـن ( حكمران كرمان دست راست تركان اسماعيلي» تيرانشاه«و 
 اي از مـردم ايـن منطقـه    هـاي عـده   رس و خوزستان نيز دستچاولي سقاوو حكمران فا

  .را با اين ابزار بريدند) 8/535همان، (
   كارد/خنجر. 2ـ  3

هاي صدر  هاي فردي آفندي كه هم نوع بزرگ و هم كوچك داشت و در جنگ افزار از جنگ
سالح اختصاصي  در دورة مورد بحث، ).265: 1382قائدان، ( اسالم، غالباً زنان به آن مسلّح بودند

و يـا  ) جـا  همـان ( فداييان اسماعيلي بود و به واسطة كوچكي و سهولت حمل، آن را در زير لباس
كردند و  ابزار انحصاري آنان جهت كشتن مخالفان  پنهان مي) 171: 2536بنداري، ( پيشاني اسب

م شده بـا ايـن   هاي انجا مجازات .بردند بود و هرگز ابزارهاي ديگر همچون تير و زهربه كار نمي
  :اند از ابزار، عبارت

خنجر از ابزارهاي پركاربرد عصر سلجوقي در اجـراي ايـن مجـازات     :كشتن.1ـ   2ـ   3
اثير،  ؛ ابن16/305: 1412جوزي،  ابن( ق465ارسالن در  بود  و از پادشاهان سلجوقي آلب

، از )8/354همــان، ( ق485المــك طوســي در  ، از وزرا خواجــه نظــام)8/231: 1422
ـتياني،  ( ق494رئـيس ري، در  » ابوالمسـلم سروشـياري  «رؤساي شهرها  و ) 82: 1384آش

، از خلفــا مسترشــد در )178: 1425اصــفهاني، ( ق524عالءالدولــه رئــيس همــدان، در 
راونـدي،  ( ق532و راشد در ) 17/299: 1412جوزي،  ؛ ابن56: 1390نيشابوري، ( ق529

و از مقامات شهري، شحنة ) 329: 2536، بنداري( ، از غالمان جوهر تاجي)229: 1366
  .با اين ابزار روانه جهان ديگر شدند) 17/55: 1412جوزي،  ابن( ق493اصفهان در 

كردند و با خنجـر يـا كـارد از     انگشت در بيني فرو مي :بريدن گوش و بيني. 2ـ   2ـ   3
). 17 ـ  16: 1359خليلـي،  ( شـد  زير انگشت و از روي لب به طرف باال بيني بريـده مـي  

 ق463قـراول روم در جنـگ مالزگـرد در     ارسالن سلجوقي بيني فرمانده سپاه پيش آلب
، )8/535همـان،  ( ، چـاولي سـقاوو بينـي مـردم منطقـة فـارس      )8/223: 1422اثير،  ابن(

و فرمانـده اعزامـي   ) 64- 9/63همان، (ق 529اسماعيليه گوش و بيني مسترشد عباسي در 
بـا  ) 383/ 9همـان،  ( ق568ني والي شهر نهاوند را در بي) حكمران خوزستان(امير شمله 
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  .اين ابزار بريدند
). 22: 1359خليلـي،  ( شد به وسيلة نوك تيز خنجر انجام مي: درآوردن چشم .3ـ 2ـ   3

عنـاز را بـا ايـن     حكمران بنـي » محمد بن سرخاب« ق439در ) ق450متوفاي( ابراهيم ينال
. ق476و ملكشــاه در ) 15/308: 1412جــوزي،  ابــن( ابــزار از نعمــت بينــايي محــروم

و چـاولي سـقاوو   ) 16/228همـان،  (را  با آن كور سيدالرؤسا ابوالمحاسن، مستوفي دربار
: 1422اثيـر،   ابـن ( را با آن نابينا كـرد  شماري از مردم فارس و خوزستان) ق510متوفاي(
 خودنيز دو چشم يكي از برادران ) ق565- 551:حكومت( ارسالن خوارزمشاه). 8/535
  .از حدقه درآورد را با همين ابزار) 9/229همان، (
كردنـد و   به وسيله نوك خنجر، زبان را از انتهاي حلـق جـدا مـي   : بريدن زبان.4- 2- 3

زبـان  . ق475الملـك در   الملك پسر نظـام  جمال). 12: 1359خليلي، ( كشيدند بيرون مي
ي سقاوو در حمله بـه  و چاول) 8/281: 1422اثير،  ابن( دلقك دربار ملكشاه» جعفرك«

  ).8/615همان، ( كرمان، زبان يكي از سربازان خود را با اين ابزار بريدند
  ناچخ. 3ـ  3

» كننـده  نـابود «هاي سانسـكريت بـه معنـي     در فرهنگ 1»ناشَكَه«به معني تبرزين و يادآور واژه 
ي زيـن اسـب   هاي معمول در دورة غزنوي است كه بر پهلو از سالح). 45: 1346پورداود، ( است

گويـا  ) اواخـر سـدة ششـم قمـري    ( و بنا به گفته فخر مدبر) 2/1887: 1386معين، ( شد بسته مي
اش به جاي گرز و رويـش بـه جـاي     تبرزيني بوده كه مهره آهنيني داشته و يادآور شده كه مهره

همچـون  (اين ابزار به شكل داس باريـك ). 260: 1364فخر مدبر، ( رفته است شمشير به كار مي
در عصر غزنـوي يكـي   ). 70: 2535نخجواني، ( و وسيلة شكستن كتف و گردن بوده است) اه نوم

/ 2: 1389بيهقـي،  ( ق426آلتونتاش حكمـران خـوارزم در    بن تكه كردن هارون از ابزارهاي تكه
همان، (و وسيلة كشتن عبدالجبار وزير دربار خوارزم و دو پسر و شماري از بستگانش بود ) 691

2/697.(  
  )چماق(گرز. 4- 3

ترين ابزارهاي شناخته و ساخته شده به دست انسان و مختص كساني است كه بـر قـوت    از كهن
                                                 

1  Nashaka. 
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در عصر سلجوقي، يوسـف خـوارزمي قاتـل    ). 263: 1364فخر مدبر، ( بازوي خود اطمينان دارند
و صدرالدين محمد وزير سنجر بعد از فتح غزنـه در  ) 87: 1380حسيني، (ق 465ارسالن در  آلب
  .با اين ابزار به هالكت رسيدند) 189: 2535خواندمير، ( ق512

  دبوس .5- 3
نظام براي نبرد بـا كسـاني    اي گرز آهني به شكل مربع يا مدور با دستة چوبي بود كه سواره گونه

 ).2/135: 1913قلقشـندي،  ( كردنـد  پوشيدند، در زير زين خويش پنهان مي كه خود و جوشن مي
در عصـر غزنـوي يكـي از    ).94: 1386شير، ( مشدد است» ب«اش با  ازياي است فارسي و ت واژه

گويـا سـالح   ). 2/691: 1389بيهقي، ( بود ق426بن آلتونتاش در  تكه كردن هارون ابزارهاي تكه
اختصاصي تركان و چنان مخوف بود كه همگان بيمناك از مواجهه با يك ترك مسلّح بـه آن  

ـتدن    آمدن ملـك «با اشاره به اين واقعيت،  )ق504- 450(بودند؛ چه  ابوحامد غزالي المـوت و س
  ).2/623: 1380غزالي، ( كند معرفي مي» تر از دبوس تركان با هول«را » جان

  تير. 6ـ  3
هاي متداول دورة غزنوي و سلجوقي و حتي همة ادوار تاريخ تا اين اواخر اسـت كـه بـا     از سالح

انـوري،  (آهنـين و گـاه زهرآلـود اسـت      شود و چوب راست و باريكي با نوك كمان پرتاب مي
كه دو تيغه يا شاخة مخالف داشـت تـا خـارج شـدن آن را از بـدن دشـوار       ) 142- 141: 2535
ق مـردم  421در عصر غزنوي سلطان مسعود در حمله به اصفهان در ). 260: 1382قائدان، (سازد

نيروهـاي دربـار    و) 146: 1385مافروخي اصـفهاني،  (غيرنظامي پناه گرفته در مسجد جامع شهر
) 2/691: 1389بيهقـي،  ( عبدالجباررا با اين ابزار تيرباران كردند و كشتند ق426خوارزم نيز در 

را بـا آن مجـازات   ) 242: 1363گرديزي، ( شماري از قاتالن پدرش مسعود  ق432و مودود در 
اثيـر،   ابـن ( ارسالن با اين ابزار درصدد مجـازات ضـاربش برآمـد    در عصر سلجوقي نيز آلب. كرد

1422 :8/231.(  
  زه كمان. 7ـ  3

و  1كمان از چوبي مخصوص و قابل ارتجاع و با پوست حيواناتي چون كرگدن، گوزن، نيله گـاو 
                                                 

  ).2/503]: تا بي[رامپوري، : ك.ن(تر از گوزن جانوري است صحرايي و بزرگ   1
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هـر كمـان، دو   ). 245: 1364فخر مدبر، ( شد كه پوست كرگدن بهترين آن بود اسب درست مي
ـت  زه و هر زه، دو انگشتوانه براي محافظت از انگشت به  ).جـا  همـان (فاده از آن داشـت هنگام اس

تاريخ كشـتار و  : تاريخ شكنجهرغم عدم گنجاندن آن در شمار ابزارهاي خفه كردن در كتاب  به
ترين ابزارهاي اعمال اين مجـازات   ، يكي از مهم)163- 162: 1359خليلي، : ك.ن( آزار در ايران

بيهقي، ( ق367ر بست در در عصر غزنوي، سبكتگين پيلباني ظالم را د. در دورة مورد بحث است
و در عصر سلجوقي به واسطة احتراز از ريختن خون اعضاي سلطنت، طغرل اول ) 2/674: 1389

و طغـرل  ) 20: 2536؛ بنـداري،  8/157: 1422اثير،  ابن( ق451اش ابراهيم ينال را در  برادر ناتني
: 1388ني يـزدي،  حسـي  نظـام ( سوم در اوايل حكومت، يكي از مخالفان به نام سـيد عالءالدولـه  

: 1345نراقـي،  (و در اواخر سلطنتش، وزيرش عزيزالدين كاشي را به همـراه پسـرش  ) 150- 149
  .با اين ابزار خفه كردند) 61
  نيزه .8- 3

افزارهاي آفندي و مختص درگيري از فاصله كم با دشمن بـود و زمـاني كـه از چـوب      از جنگ
شـد تـا بـه وسـيله آن      ز از آهن نصب ميتي اي نوك شد، بر سرش قطعه هاي محكم ساخته مي ني

قائـدان،  (نظـام بـود    ه نظام و كوتاه براي پياد داراي دو نوع بلند براي سواره. دشمن را مجروح كنند
جمعي بـا آن، يـك نـوع     ها، قتل انفرادي و يا دسته به جز كاربرد در جنگ). 256- 255: 1382

ان ابزار اعدام، شـريف حسـين علـوي،    در  كاربرد آن به عنو ).120: 1359خليلي، (شكنجه است
ق 403را بــا فروكــردن آن در گــردنش در » تــاهرتي«ســفير فاطميــان در دربــار غزنــه بــه نــام 

سـرهاي  . ق377در كاربري كيفري ديگر، محمـود غزنـوي در   ). 395- 394: 1424عتبي، (كشت
ـتاد   و ) 2/43: 1381اي،  شـبانكاره (خويشان پادشاه هند را بر آن نهاد و نزد پدرش سبكتگين فرس

ق، هم سر طغرل سوم سلجوقي را بر آن نشاند و 590در عصر سلجوقي نيز تكش خوارزمشاه در 
وزير خليفه عباسـي را بـر   » قصاب ابن«و هم سر ) 128ـ10/127: 1422اثير،  ابن(به بغداد فرستاد 

  ).21/324: 1404ذهبي، ( آن نصب و به شهرهاي خراسان ارسال كرد
  مورد استفاده در مجازات ابزارهاي طبيعي .4

داري تركاني كه در اين دوره بـه ايـران    سابقة صحرانشيني، پيشينة ايلي و فقدان تجربه حكومت
زا موقعيت خود را تحكيم بخشيدند، در كنار علـل   بر و خشونت وارد شدند و طي فرايندي زمان
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ـتر اجتمـاع   به چنـان زبـري و خشـونتي د    1و عوامل ديگري كه موضوع اين نوشتار نيست، ر بس
ها و  انجاميد كه ابزارهاي گفته شده در حذف و يا منكوب ساختن ديگران بسنده نكرد و  گروه

ابزارهـاي طبيعـي در   / كنشگران فعال در ساختار سياسي را به شرح ذيل  ناچار از كاربرد مظاهر
  :مجازات در عرصة منازعات آن دوره كرد

  جمادات .1- 4
آن خفه كردن از طريق فرو بردن   ترين ي داشت كه مهمچند كاربري كيفر: آب.1- 1- 4

ـتان  افراد در آن بود و به - 160: 1359خليلـي،  ( رغم عدم كاربرد چندان آن در ايران باس
تـرين ابزارهـاي اعـدام در     ، يكـي از مهـم  )219: 1388سـن،   كريستين(مگر در ور) 161
: 1395اري كـربس،  ؛ مـ 319، 157،290: 1372دورانـت،  ( هاي تاريخي كهن بـود  دوره
هاي غرق كردن در اين دوره، آكندن شلوارهاي مجرمان از سنگ  يكي از شيوه).20- 19

در حكومت ملكشـاه سـلجوقي،   ). 2/80: 1381اي،  شبانكاره(و افكندن آنان در آب بود 
: 1412جـوزي،   ابـن ( در دجلـه غـرق كردنـد   . ق472رادر )ضامن بصـره (عالن يهودي ابن
ويــژه بــه  و در حكومــت خوارزمشــاهيان كــه بــه )8/274: 1422اثيــر،  ؛ ابــن16/206

- 521: حكومـت (، اتسـز )123- 2/122: 1371صفا، ( مجازات با اين ابزار مشهور بودند
ــاعر را در   ) ق551 ــابرِ ش ــب ص ــتوفي، (ق542ادي ــاتون  ) 483: 1387مس ــان خ و تَرك

در . ق616نيز بهاءالدين سام غوري و برادرش را بعد از تـازش مغـول در   ) ق630متوفاي(
گــاه همچــون مجــازات دختــران ). 1/379: 1363جوزجــاني، (جيحــون غــرق كردنــد

خوان غزنه توسط عالءالدين حسين جهانسوز، مجرمان را بـا بخـار آب در حمـام     آوازه
افكندنـد؛   و گـاه جسـد آنـان را در آب مـي    ) 9/190: 1422اثيـر،   ابـن ( كردنـد  خفه مي
ــوالفتح ) 8/385همــان، (ق 487كــه بركيــارق جســد عمــويش تكــش را در   چنــان و اب
راونـدي،  ( ق541جسد اميرعبـاس حكمـران ري را در   ) ق547- 529: حكومت(مسعود
گاه همچون مجازات ابوالفتح بستي . به آب افكندند) 63: 1390؛ نيشابوري، 238: 1366

در حكومت مسعود غزنوي، با افكندن مشكي در گـردن فـرد، وي را بـا الـزام بـه آب      
  ).1/215: 1389بيهقي، ( كردند رگاه، تحقير ميكشيدن در ستو

                                                 
زايي بستر اجتماعي  اش به تفصيل به آنها پرداخته و نقش آنها را در خشونت نگارنده در قالب فصل مستقلي در رسالة دكتري   1

  .بررسي كرده است
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استفاده از اين ابزار براي سنگسار افراد، از ديرباز كاربرد داشته اسـت؛  : سنگ. 2ـ   1ـ   4
همـان،  ( و در يونـان ) 45: 1390نوروال و روتمـن،  ( كه در تورات بدان اشاره شده چنان

در اســالم ابــزار . ه اسـت كــاربرد داشــت) 1/687: 1378راونـدي،  (و ايـران باســتان  ) 36
در ايـن   .اسـت ) 1218همـان،  (و لـواط ) 1170: 1422جزيـري،  ( مجازات مرتكبان زنا

دوره، سنگسار نه به صورت مستقل براي هدفي شرعي، بلكـه بـه هنگـام دار زدن و در    
در عصر غزنوي، اسماعيلية  .شد اي و مغضوبان حكام انجام مي مورد پيروان مذاهب فرقه

و يعقوب جندي سفير اعزامي دربار خـوارزم، در  ) 391: 1424عتبي،(ق403خراسان در 
ــي، (ق408 ــماعيلية ري در )3/1104: 1389بيهق ــزي، (ق420، اس و ) 418: 1363گردي

  .بر دار سنگسار شدند) 1/235: 1389؛ بيهقي، 425همان، ( ق422حسنك وزير در 
ـتان برمـي  استفاده از خاك در مجـازات افـراد بـه ايـران ب    : خاك. 3ـ   1ـ   4 گـردد؛   اس

برخي از مجرمان را تـا گـردن در خـاك    ) م ق 330- 550( كه در عصر هخامنشي چنان
هــاي دورة مــورد بحــث،  شــدت خشــونت ).419: 1372دورانــت، ( كردنــد فــرو مــي
ق در غزنـه بـر   543هاي كيفري ديگري نيز به آن داد؛ و يا براي تحقير افراد، در  كاربري

اثيـر،   ابـن ( ريختـه شـد  خـاك  ري و وزيرش مجدالدين سر افرادي چون سيف الدين سو
و يا در انتقام همين تحقير، دوباره بـه كـار گرفتـه شـد و توسـط       )190- 9/189: 1422

هـايي بـر دوش شـماري از مـردم غزنـه نهـاده  و بـه         عالءالدين حسين غوري در جوال
و بـراي  كننـدگان تركيـب    انتقال داده شد و با خـون حمـل  ) پايتخت غوريان(فيروزكوه 

همچنين سه سال بعد در تهـاجم غـزان   ). جا همان( مالط برج اين شهر به كار گرفته شد
و نيشابور و دو ) 380، 1/4: 1376منور،  ابن( به خراسان، در دهان جمعي از مردم ميهنه

گويا استفاده از ايـن ابـزار   . خاك ريخته شد)50: 1390نيشابوري، ( تن از علماي آن شهر
به هنگـام  » عبدالجليل رازي قزويني«اي، چنان مرسوم بوده است كه  جهبراي چنين شكن

كنـد كـه خـاك در     ، آرزو مـي بعض فضـائح الـروافض  هاي نگارنده  برآشفتن از ديدگاه
  ).429، 411: 1358قزويني، : ك.ن( دهانش ريخته شود

سابقة كاربرد آن براي آكنـدن پوسـت كنـده شـدة معـدومان، بـه عصـر        : كاه.4ـ  1ـ   4
از ). 95: 2535احتشـام،  (شـد  خوانده مي1»يا اوزمه«گردد و اين مجازات  نشي بازميهخام

                                                 
1  Uzmaya. 
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 ق465رئـيس كـردان شـبانكاره در فـارس، در     » فضـلويه «اين ابزاربراي آكندن پوسـت  
عطــاش در اصــفهان در  و ابــن) 8/230: 1422اثيــر،  ابــن: ؛ قــس392: 1374بلخــي،  ابــن(

  .استفاده شد) 8/544همان، (ق500
از ابزارهـاي ترذيلـي بـود و بـه هنگـام اقامـت ابوسـعيد        : خاشـاك /اكسترخ .5ـ1ـ4

ـترريختند  ) ق به بعد415از (در نيشابور) ق437متوفاي (ابوالخير  شيعيان بر سـرش خاكس
نيشابوري، (عطاش در اصفهان و در مجازات ابن) هشتاد و دو: ، ب1376شفيعي كدكني، (

ــدي، 42: 1390 ــيف) 161: 1366؛ راون ــو  و س ــدين س ــدين در  ال ــرش مجدال ري و وزي
ـتر و نجاسـت     )395- 394/ 1: 1363جوزجاني، (غزنه ، بر سر آنـان خاشـاك و خاكس

  .ريخته شد
  حيوانات .2ـ4

ـتردةحيوانات در امـوري چـون كشـاورزي و حمـل        ونقـل در جوامـع    با توجه بـه كـاربرد گس
مجرمان )م ق27- 510(در روم باستان. شد پيشاصنعتي، در حوزة مورد بحث نيز از آنها استفاده مي

كردند و سپس به دريـا   آور در گوني چرمي بزرگي محبوس مي را به همراه چهار حيوان چندش
- 224(در ايـران عصـر ساسـاني   ). 20- 19: 1395مـاري كـربس،   ( افكندند يا پرتگاهي عميق مي

، عيسـويانِ  )222: 1388سن،  كريستين(به جز كاربردهايي چون ساخت تازيانه از پي گاو) م651
و در امپراتـوري  ) 221همـان،  (هاي گرسـنه  چال را طعمة موش دست و پابستة محبوس در سياه

نوروال (كردند اسيران جنگي و مجرمان را طعمه درندگان گرسنه مي) م476- م ق27(روم باستان
ـتين (به جز ساييدن در زير پاي فيـل ). 20: 1395؛ ماري كربس، 55: 1390و روتمن،  سـن،   كريس

همـان،  (شدگان نزد حيوانات وحشي در ايران عصـر ساسـاني   فكندن جسد اعدامو ا) 222: 1388
نوروال و روتمن، ( و طعمه كردن جسد مجرمان خطرناك براي درندگان در يونان باستان) 223

هـاي   هايي ديگر همچون تجاوز به زنان مجرم با فيل استفاده از حيوانات در شكنجه ،)39: 1390
هايي از صدور فرمـان   گزارش. معمول بود) 14- 13: 1375نتري، كال( تربيت شده در شرق قديم

و ) 281: 1388دينـوري،  ( پوشاندن لباسي از موي بز جهت مجـازات مخالفـان در عصـر امـوي    
مبين كاربرد كيفري حيوانات ) 167: 1373فقيهي، ( بويه ساييدن افراد در زير پاي فيل در دورة آل

  .در عصر اسالمي است
ويـژه در   هاي كيفري اين حيوان به رد بحث، اعدام در زير پاي فيل يكي از كاربريدر دوره مو    
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ـتّهمِ دسـت   /عصر غزنوي بود كه با فشارِ دست و پاي فيلِ تحت هدايت فيلبان بر سـينه مجـرم   م
محمـود غزنـوي در    ).15: 1375كالنتـري،  ( شد بسته، در نهايت وي معدوم و به قولي ماليده مي

ق قـاتالن  407و در ) 336: 1381مجهول المؤلـف،  ( پسر حكمران سيستان» ابن باحفص« ق400
را با اين ابزار كشـت  و مسـعود نيـز در    ) 3/1111: 1389بيهقي، ( ابوالعباس مأمون خوارزمشاه

هـم در قحطـي غزنـه،    ) ق492- 451: حكومت(و ابراهيم) 2/664همان، (اسراي تركمن. ق426
در عصـر سـلجوقي نيـز ضـاربان     ). 62: 1387طوسي، ( دمحتكران آرد را در زير پاي فيل ساييدن

) 8/396: 1422اثيـر،   ؛ ابـن 18/ 17: 1412جوزي،  ابن( همين ابزار قبا 488سيستاني بركيارق در 
كردند، بلكه معـدومان را بـر دنـدان     افكني بيشتر به ساييدن اكتفا نمي گاه براي رعب.اعدام شدند

  ).1111/ 3: 1389بيهقي، ( گرداندند مينهادند و در انظار عموم  همين حيوان مي
) ق441- 432:حكومـت ( اسب يكي ديگر از ابزارهاي كيفـري اسـت كـه مـودود غزنـوي     

تا در اثـر كشـيده شـدن بـر     ) 442: 1363گرديزي، ( شماري از قاتالن پدرش را بر دم آنها بست
كـاربري  ديگـر حيـوان داراي   ).168- 167: 1359خليلي، ( ها و خار زمين تكه تكه شوند سنگ

- 548:حكومـت ( الـدين محمـد دوم   ق، هم غيـاث 548كيفري در اين دوره، سگ است كه در 
: 1422اثيــر،  ابــن: ك.ن(» خــاص بــك بــن بلنكــري«جســد يكــي از امــرايش بــه نــام ) ق554

و هم غزان مهاجم، شماري از علماي خراسان را زنـده زنـده طعمـة ايـن حيـوان      ) 187ـ9/186
عامل مجازات بـه حـدي بـود كـه     /گاه شدت كينه آمر1).1/422: 1395سمعاني، (درنده كردند

كـه ملكشـاه بـا     كرد؛ چنان چشمان از حدقه درآورده شدة فرد مغضوب را طعمة اين حيوان مي
  ). 16/228: 1412جوزي،  ابن( چشمان سيدالرؤسا ابوالمحاسن چنين كرد

حيوانـات در ايـن   هاي كيفـري   تبديل حيوان به ابزار خوارداشت مجرمان، از ديگر كاربري
دوره است؛ براي مثال، ارسال سرهاي تركمنان مقتول با خر براي رهبرشان توسط مسعود غزنوي 

الزام بوالفتح بستي به آب كشيدن در سـتورگاه در حكومـت    ،)435: 1363گرديزي، ( ق429در 
و واداشــتن عميـدالملك كنــدري بـه كــار در ســتورگاه و   ) 1/215: 1389بيهقـي،  ( همـين فــرد 

ـتر در اصـفهان در     عطاشِ اسماعيلي ، نشاندن ابن)99: 1363قمي، (خانه  سگ  ق500مذهب بـر ش
الدين سوري و وزيرش مجدالدين  و گرداندن سيف) 161: 1366؛ راوندي، 42: 1390نيشابوري، (

                                                 
كه خود معاصر رويـداد اسـت، آل   ) ق585ـ   504(ن نوشتار نيز به گفته عبدالجليل قزوينيدر حوزة مكاني غير از موضوع اي    1

مذهب را زنده زنده طعمة ايـن حيـوان    مذهب حاكم بر مازندران، در اواسط سدة ششم هجري، هزاران اسماعيلي باوند شيعه
  ).445: 1388، جعفريان: به نقل از(كردند
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: 1363جوزجـاني،  : ؛ قـس 190- 9/189: 1422اثيـر،   ابـن ( ق543در غزنـه در   موسوي بر گـاو 
تـاريخ  با وجـود اعتقـاد نگارنـدة كتـاب      .ترين مصاديق اين شكنجه استاز بارز) 395-  1/394

بـه فقـدان مجـازات در پوسـت گـاو دوخـتن در تـاريخ         تاريخ كشتار و آزار در ايران :شكنجه
ـتح ري در  )210: 1359خليلي، (اسالم ق، شـماري از ديلميـان را در   420، محمود غزنوي بعد از ف

  ).404]: تا بي[مجهول المؤلف، (پوست گاو دوخت و به غزنين اعزام كرد
  كاربرد ابزارهاي كم. 5

زاي بستر اين دوره و زبري آن، نيروهـاي دخيـل در    هاي خشونت ها و تكثر مشاركت تعدد علت
ساختار سياسي را به شرحي كه در سطور فوق گذشت، به استفادة حداكثري از ابزارهايي كشاند 

بزارها در تحقق اهداف فروتـر از تعـذيب بـه    كه معطوف به تعذيب بودند و حجم كمتري از ا
بر اين اساس در ميان هر چهار دسته ابزار گفتـه شـده، برخـي ابزارهـا بـه كـار       . كار گرفته شد

ها كم بود و يا بازتاب كمتـري در منـابع تـاريخي پيـدا كـرده       گرفته شد كه يا ميزان توسل بدان
ةآنها جهت شناخت هر چه بهتـر نظـام   با اين وصف، با عنايت به لزوم استقصاي كامل هم. است

  .كيفري اين دوره و بررسي سير تحول آن، در ادامه به آنها پرداخته شده است
صورت مستقيم كـاربري كيفـري    به »پايه سه«در گروه ابزارهاي ساخته شده براي مجازات، 

اي پيدا نكرد، اما در اهداف ترذيلي و ترهيبـي در نمـايش سـرهاي معـدومان بـه كـار رفـت؛بر       
شحنة سلطان مسعود غزنوي در ري، بعد از دفع تهاجم آل بويه به اين شـهر  » حسن سليمان«مثال،
هاي نصب شده به نمايش  پايه ق، سرهاي شمار زيادي از آنان را در مسير آمدنشان، بر سه421در 

ممهـور كـردن،   . كاربرد در همين گروه، مهر است ديگر ابزار كم). 1/36: 1389بيهقي، (گذاشت
اين ). 154: 1379گيدنز، ( يكي از اَشكال مجازات مجرمان در غرب تا سدة نوزدهم ميالدي بود

اي عصر سلجوقي به كار رفت و در نيمـة سـده ششـم قمـري بـر پيشـاني        ابزار در ستيزهاي فرقه
: 1388: جعفريـان ( بزرگان شيعي قزوين، مهري دال بر محبت خلفـاي اول و دوم راشـده نهادنـد   

كاربرد ساخته شده براي مجازات، حلقة آهني است كه يكي از ابزارهاي  ابزار كم آخرين ).447
آمـر مجـازات و تبـديل فـرد مغضـوب بـه       /كيفري ترذيلي عصر سلجوقي و نماد پيروزي عامـل 

ق، آن را در گـوش  463ارسـالن بعـد از پيـروزي در مالزگـرد در      آلـب . جارچي شكستش بود
  ).2/101: 1381اي،  كارهشبان( امپراتور شكست خوردة روم كرد

ـتفاده بـراي مجـازات، گـچ از جملـه مصـالحي اسـت كـه بـه دليـل             در ابزارهاي مـورد اس
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ـته در مصـارف سـاختماني،      هايي چون چسپندگي، استحكام و غيـره از زمـان   ويژگي هـاي گذش
رفته است و در اين دوره به عنوان ابزار مجازات، در اهداف ترهيبي  پزشكي و صنعتي به كار مي

براي مثال، به دستور محمود غزنـوي در بـه   . شد و براي دربند كشيدن مجرمان به كار گرفته مي
: 1389بيهقـي،  ( هاي قاتالن ابوالعباس خوارزمشـاه بـر دار بـه كـار رفـت      نمايش گذاشتن جنازه

هـاي هـويتي در ايـن دوره، حتـي ابزارهـاي       شدت فروكاستن دين به ابزاري براي نزاع ).3/1111
تبديل كرد و لوحـك نمـاز آنگـاه كـه بـر گـردن كسـي        » آلت جنگ و نفير«نيز به  عبادي را

رفت و در چنـين حـالتي ابـزاري     شد، به مثابه نوعي تحقير و توهين به او به شمار مي آويخته مي
، بعد از دار زدن شـيعي العـن   بعض فضائح الروافضكه به گفتة صاحب  براي مجازات بود؛ چنان
  ).192: 1358قزويني، ( گردنش افكنده و به نمايش گذاشته شدصحابه، لوحك نماز بر 

گيري صـرف از ابزارهـاي غيركيفـري در     حجم خشونت نهاد مجازات در اين دوره، به بهره
. نظام كيفري بسنده نكرد، بلكه گاه آنها را براي تحقق اهداف تكميلي ديگر نيز به كـار گرفـت  

ده در نظام كيفري اين دوره بود كه به عنوان ابـزار  افزارهاي مورد استفا خود از جمله جنگ كاله
تكميلي به كار گرفته شد و با توجه به نياز به سر حسنك وزير، به هنگام سنگسار وي بر دار، 

هاي پرتاب شده مصون بماند و براي نيل به اهداف بعدي  بر سرش كشيده شد تا از آسيب سنگ
  ).1/234: 1389يهقي، ؛ ب425- 424: 1363گرديزي، ( به كار گرفته شود

بلندي از جمله ابزارهـايي بـود كـه    /در ميان ابزارهاي طبيعي مورد استفاده در مجازات، كوه
و ) 51- 50: 1390نوروال و روتمن، ( كاربري كيفري پيدا كرد و سابقة كاربرد آن به روم باستان

م، از ابزارهـاي  در نظام كيفري اسال).89همان، ( گشت كشورهاي اسكانديناوي قرون وسطا برمي
در دايرة موضوع اين پـژوهش، ايـن   ). 1218: 1422جزيري، (مجازات مرتكبان جرم لواط است

ابزار به عنوان مجازاتي شرعي به كار گرفته نشد، امـا عالءالـدين حسـين غـوري در رويكـردي      
ـته   ق، علويان دخيل در قتل برادرش را دسـت 545جويانه، در جريان تسخير غزنه در  انتقام از بس

كاربرد بـه كـار رفتـه در ايـن      ديگر ابزار كم).9/190: 1422اثير،  ابن( ها به پايين افكند فراز كوه
» بوطلحه شبلي«رفت و پيكر  دان بود كه در خوارداشت جسد مجرمان به كار مي گروه، سرگين

 ).3/920: 1390بيهقي، (دان افكندند عامل هرات را پس از پوست كندن، در يك سرگين

  گيري نتيجه
اي در تاريخ اين  و به تخت نشستن غزنويان، دوره به دنبال ورود تدريجي و سلطة تركان در ايران
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هاي فرهنـگ   واقعيت. ترين ويژگي آن است كشور آغاز شدكه اقتدار ايليِ مبتني بر چيرگي، مهم
ت دينـي  هاي ميانه، در كنار نياز آنـان بـه مشـروعي    هاي حكومتگر در ايران سده اي دودمان قبيله

دستگاه خالفت در حوزة عمل سياسي، الگوي حكمراني حاكم بر سپهر سياسي ايران اسـالمي را  
هاي اسالم و رويكرد سـنت   تر و عرصه را بر آموزه اسالمي نزديك بيش از پيش به سلطنت پيشا

ـتن «بقاي نيروهاي دخيل در اين سپهر سياسي به عنوان يـك  . تر كرد نبوي در اين حوزه تنگ »ِ م
و تأثيرگذار بر آن، مقتضي توسل به ابزارهـاي كيفـري بـراي اعمـال قـدرت و      » زمينه«تأثر از م

هاي رقيب در جامعة آن عصر بود و بر اين اسـاس، هـم نـوع و     منكوب كردن و يا حذف گروه
و بسي بيشتر از آنـي    هم ميزان ابزارهاي كيفري به كار گرفته شده در اين جهت، بسيار متفاوت

بـا  . المِ تاريخي، ناچار از به رسميت شناختن آنها در عرصة واقعيت اجتماعي شده بودبود كه اس
عنايت به حاكميت حكومتگران اين دوره و تغيير صورت گرفتـه در الگـوي حكمرانـي ايـران     

رسد ابزارهاي كيفري به كار رفته در منازعات اين دوره، به ترتيب ريشة  پسااسالمي، به نظر مي
ركي داشتند و هماهنگي و همراهي خواسته يا ناخواستة اين دو فرهنگ، عرصـه  ايراني و سپس ت

  .تر كرد آفريني فرهنگ اسالمي در اين حوزه تنگ را بر نقش
  منابع و مĤخذ

، بـه كوشـش محمـدتقي    وزارت در عهـد سـالطين بـزرگ سـلجوقي    ، )ش1384(اقبال آشتياني، عبـاس     - 
  .اندانشگاه تهر :پژوه و يحيي ذكا، تهران دانش

 .پيام: ، ترجمة مصطفي رحيمي، تهراناعدام، )ش1350(آنسل، مارك   - 
 .49- 28، صص 2، شتاريخ اسالم» فتح تغلّبي، فتح قلوب: فتوح در اسالم«) ش1379(وند، صادق آيينه   - 
: ، بـه كوشـش عمـر عبدالسـالم تـدمري، بيـروت      الكامل في التاريخ، )ق1422(اثير، عزالدين ابوالحسن ابن   - 

 .ب العربيهدارالكت
 .شناسي بنياد فارس: ، به كوشش منصور رستگار فسايي، شيراز، فارسنامه)ش1374(بلخي ابن   - 
، بـه كوشـش محمـد عبـدالقادر عطـا و      ، المنتظم في تاريخ الملوك و األمم)ق1412(جوزي، ابوالفرج ابن   - 

  .دارالكتب العلميه :مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت
، به كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، سعيد اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي ،)ش1376(منور، محمد ابن   - 

 .آگاه: تهران
دارعين للدراسـات و  : ، قاهرهالسالجقه تاريخهم السياسي و العسكري، )م2003(ابونصر، محمد عبدالعظيم   - 

 .هًْو اإلجتماعي هًْالبحوث اإلنساني
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي: ، تهرانشيانايران در زمان هخامن، )ش2535(احتشام، مرتضي   - 
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 .كتابفروشي اشراقي: ، تهرانقانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان ،)ش1346(احمدي، اشرف   - 
 .دارالعلميه: ، به كوشش يحيي مراد، بيروتتاريخ دولت آل سلجوق، )ق1425(اصفهاني، عمادالدين   - 
 .كتابخانه طهوري: ، تهراندورة غزنوي و سلجوقياصطالحات ديواني ، )ش2535(انوري، حسن   - 
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بنيـاد فرهنـگ   : ، ترجمة محمدحسين جليلي، تهـران تاريخ سلسله سلجوقي، )ش2536(علي بن بنداري، فتح   - 

 .ايران
 .جامي: ، تهرانعهد ساسانيدين و دولت در ، )ش1379(بياني، شيرين   - 
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 .212- 191، صص12، ش ، المنهاج»عباس اميه و بني خالل فترات من عصري بني
 .مهتاب: ان، به كوشش خليل خطيب رهبر، تهرتاريخ بيهقي، )ش1389(بيهقي، ابوالفضل   - 
 .كتابفروشي خيام: ، تهرانفرهنگ جامع فارسي آنندراج، )ش1363(پادشاه، محمد   - 
، هاي تـاريخي  بررسي» كمان و تير؛ ورقي از تاريخ سالح در ايران: زين ابزار«، )ش1346(پورداود، ابراهيم   - 
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 .ت عبدالعظيمآستان مقدس حضر: ، تهرانتاريخ گسترش تشيع در ري، )ش1371(-----    - 
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 .دارالكتب العربي: تدمري، بيروت
 .دارالكتب العلميه: ، به كوشش بشّار عواد معروف، بيروتسير اعالم النّبالء، )ق1404(-----    - 
 .كانون معرفت: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانغياث اللّغات، ]تا بي[الدين محمد امپوري، غياثر   - 
 .نگاه: ، تهرانتاريخ اجتماعي ايران، )ش1378(راوندي، مرتضي   - 
: ، به كوشش محمداقبال و مجتبي مينوي، تهرانالسرور هًْالصدور و آي هًْراح، )ش1366(الدين راوندي، نجم   - 

 .يراميركب
 .توس: ، تهرانتاريخ خوي، )ش1372(رياحي، محمدامين   - 
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 .األوقاف
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 .اميركبير: ، تهرانفرهنگ عميد، )ش1374(عميد، حسن   - 
 .علمي و فرهنگي: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانكيمياي سعادت) 1380(غزالي، ابوحامد   - 
، به كوشـش احمـد سـهيلي خوانسـاري،     آداب الحرب و الشّجاعه، )ش1364(منصور فخر مدبر، محمدبن   - 

 .اقبال: هرانت
 .سمت: ، تهرانغزنويان از پيدايش تا فروپاشي، )ش1386(فروزاني، ابوالقاسم   - 
 .ني: ، ترجمة نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهرانتولد زندان: مراقبت و تنبيه، )ش1387(فوكو، ميشل   - 
 .تهرانمؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه : ، تهرانتاريخ اسالم، )ش1380(اكبر فياض، علي   - 
چگونگي فرمانروايي عضدالدوله ديلمـي و بررسـي اوضـاع ايـران در زمـان      ، )ش1373(اصغر فقيهي، علي   - 
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زسازي بغدادهاي با ايلخانان و ضرورت  
 

  1فاطمه السادات سيدقوامي
  2مصطفي ناصري راد

  
  
  
  
  
  

ـال     ترديد تهاجم مغول بي  :چكيده ـاآن در س ها به بغداد از سوي هالكو و به دستور خان بـزرگ منگوق
ـان دورة هجـوم     . ق، موجب كشت و كشتار و ويراني و تخريب بغداد شد656 مؤلفان پـژوهش حاضـر، مي
ـتناد   - تفاوت قائل شده و با روش توصيفي) ق736 - ق654(لخانان ها و عصر حكومت اي مغول ـا اس تحليلي ب

اي، هم اصلي خود را پاسخگويي به ابهام علل  هاي تاريخي و با تكيه بر مطالعات كتابخانه ها و داده به گزارش
هاي ايلخانان  يل انگيزهاند تا از اين طريق به تحل اهتمام ايلخانان به بازسازي و رونق تجاري شهر بغداد قرار داده

ـاعي   در بازسازي بغداد و تأثير ساخت سياسي و نگرش طبقة حاكمه، اعم از ايلخانان و وزرا، بر ساختار اجتم
ـاداني و    بر پاية يافته. و اقتصادي اين شهر دست يابند هاي اين پژوهش، با وجود اهتمام ايلخانان بر عمـران و آب

بخـش   ر علل و عوامل متعدد شكوفايي و پيشرفت در آن چندان رضايترونق تجاري و اقتصادي بغداد، بنا ب
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Abstract: In the year 1258 AD, The Mongol invasions of Baghdad led by Hulegu was started 

due to Grand Khan's order, Mõngke Khan and no doubt that these caused massacre and 

destruction. This paper has distinguished between the period of the Mongol invasion and the era of 

Ilkhan's rule (1256-1335). The descriptive-analytical method was used citing historical reports and 

data and based on desk studies to answer why Ilkhanan attempted to reconstruct Baghdad and to 

develop the trade of that city. Accordingly, Ilkan's causes and motives to reconstruction Baghdad 

and the effect of political structure, the attitude of the ruling class such as Ilkhanan and ministries on 

economic and social structures can be revealed analytically. According to the results, in spite of 

Ilkhanan efforts on development and prosperity of Baghdad and its trade and economic 

development, flourishing and progress has not been successful due to some factors. 
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  مقدمه
بـه ايـران و قلمـرو    (هـا بـه رهبـري چنگيـز خـان       چهـل سـال پـس از حملـه اوليـة مغـول      

ق، نوادة او هالكو پس از تخريب قالع اسماعيليه و فتح كامـل ايـران،   616خوارزمشاهيان در 
ق فرمـان  654وي كـه در سـال   . ق شـد 656موفق به فتح بغداد و براندازي خالفت عباسي در 

هايي از جيحون تا مصـر را از جانـب منگوقـاآن دريافـت      سرزمينضبط بالد غربي و تصرف 
، موفق شد طي فراز و فرودهايي حكومت خود را بـا  ) 91:م1993/ق1414االمين، (كرده بود 

ق به مدت كمتر از يك سده بر ايران و عراق و 736ايلخانان كه تا . لقب ايلخاني تأسيس كند
ـ   بخش هـا و   عـالوه بـر پايتخـت   ) 210همـان،  (د هايي از شام و آسياي صغير حكومـت كردن

گيري، شهر بغداد را هم كه بـيش   اردوهاي ييالقي و قشالقي ديگر خود به مثابه مراكز تصميم
نظر از   صرف. از پنج قرن مركز خالفت عباسيان بوده است، به عنوان پايتخت در نظر گرفتند

هـا تفـاوت قائـل     مت مغولويراني و تخريب بغداد، اثر حاضر ميان دورة هجوم و عصر حكو
شده و هم اصلي را بر اهتمام ايلخانان به بازسازي و رونق تجارت در شهر بغداد قرار داده و به 

  .هاي بازسازي آن توسط ايلخانان پرداخته است تحليل علل و انگيزه
ها نيز بارهـا   براساس مستندات تاريخي، غارت و تخريب بغداد پيش از تهاجم ويرانگر مغول

توان به ورود فاسقان حربي و بدكاران و راهزنـان و تعـرض    براي نمونه، مي. وقوع پيوسته بودبه 
و يا قتـل و غـارت   ) 13/5656: 1364؛ طبري، 2/456: 1362يعقوبي، (ق 195به مردم بغداد در 

و ) 3/435و1: 1383خلـدون،   ابن(در بغداد در جريان ورود سلجوقيان به رهبري طغرل به بغداد 
افزود، شـرايط جـوي و يـا     آنچه كه همواره بر وخامت اوضاع مي. مونة ديگر اشاره كردها ن ده

وبـيش جزئيـات آنهـا در     نزاع مذاهب و يا شورش سپاهيان و عوامل ديگر بوده اسـت كـه كـم   
ـتر     ابن. تواريخ مسطور است جبير در اواخر خالفت عباسي، بغداد را دارالخالفة عباسـي كـه بيش
كنـد   از دست داده و جز نام پرآوازة آن چيزي برايش باقي نمانده، وصف مي آثار آباداني خود را

هاي ديگر آنچنان خرابي و  ، اما فتح بغداد به دست مغوالن مانند سرزمين)267: 1370جبير،  ابن(
هاي عصر خلفا و تاخـت   انحطاطي به بار آورد كه نه قابل شرح است و نه قابل مقايسه با ويراني

سـاكن بغـداد بـود، مغـوالن     . ق656فوطي كه در  به گزارش ابن. و بالياي طبيعيو تازهاي غزها 
چهل روز مردان و زنـان و كودكـان   . اي تبديل كردند بيشتر شهر را به آتش كشيدند و به ويرانه

غير از كودكاني كـه در گـل و الي انداختـه بودنـد يـا در      ). 195: 1381فوطي،  ابن(كشتند  را مي
ها از گرسنگي و ترس جان باخته بودند، از بوي بد اجساد و نوشـيدن   و سردابها  ها و چاه قنات
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ـتگان  . آب آميخته با مردارها، آنان كه بازمانده بودند به وبا گرفتار شدند به گفتة وي، شمار كش
توان پذيرفت كه ايـن رقـم قابـل اطمينـان باشـد       نمي). 196همان، (در بغداد هشتصدهزار تن بود 

: م1985/ق1405كثيـر،   ابـن (، اما ذكر چنـين ارقـامي در منـابع مختلـف     )56: 1968خضباك، (
همچنـين فـرار   . باشد حاكي از كشتار وسيع مردم بغداد و كاهش جمعيت آن مي) 215-  7/213

زد، نشان از كـاهش چشـمگير    بقاياي جمعيت و ترك بغداد كه در گذشته از جمعيت موج مي
 .جمعيت شهر بغداد به نوع ديگري دارد

ومـرج   ها، مانند هـرج  ژوهش حاضر با در نظر داشتن اين نكته كه پيامدهاي هجوم مغولپ
هاي مذهبي، بر ماهيت،  بندي ناشي از سقوط خالفت عباسي و حضور مغوالن در بغداد و دسته

ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهر بغداد تأثير گذاشته، درصـدد پاسـخگويي بـه ايـن     
هايي ايلخانان را وا داشت تا بر بازسازي و عمران و آباداني بغـداد   سؤال است كه چه ضرورت

اهتمام ورزند؟ و چه علل و عواملي موجب شد تا شـكوفايي و پيشـرفت ايـن شـهر در عصـر      
  بخش نباشد؟ ايلخانان چندان رضايت

هـاي بازسـازي    ايلخانـان و ضـرورت  «به دليل عدم تأليف اثري مستقل با عنوان يـاد شـده   
هـاي تـاريخي    منابع متقدم و متأخر، در مقالة حاضر از آثـار ارزشـمند و گـزارش    در» بغداد

اهللا همداني، عالءالدين عطاملك جويني و وصـاف الحضـره كـه هـر سـه در       رشيدالدين فضل
ق تأليف شـده، حـاوي   658اثر جويني كه در . اند، بهرة بسيار برده است خدمت ايلخانان بوده

وي نگاه مثبت مغـوالن  . مربوط به ساختار اقتصاد شهري است اطالعات موثقي دربارة مسائل
. به تجارت و صناعت و اقدامات آنها در جهت آباداني شهرها را به خوبي گزارش كرده است

طور قطع اين كتاب منبع  از آنجا كه وي پس از سقوط بغداد به حكومت آنجا منصوب شد، به
اهللا نيز در گزارش برخـي وقـايع از مطالـب     رشيدالدين فضل. باشد ارزشمندي جهت استناد مي

جويني بهره گرفته، اما صدارت و نقش او در اصالحات غـازاني، اثـر او را منحصـر بـه فـرد      
و وصاف الحضره كه از زيردستان رشيدالدين بوده، در بيان تاريخ عهد ايلخـاني دنبالـة    ،ساخته

تـري از   هـاي دقيـق   گـزارش  شود و در بيان اطالعات اقتصادي محسوب مي جهانگشاي جويني
تحريـر تـاريخ   به دليل نثر متكلّف وصاف، ناگزير در ايـن مقالـه بـه    . دهد رشيدالدين ارائه مي

اثر مهم ديگري كـه دربـارة ادارة شـهر    . به قلم عبدالمحمد آيتي بارها استناد شده است وصاف
رونـد حيـات    بندي اجتمـاعي و تـأثير باليـاي طبيعـي بـر      بغداد و مقامات و مناصب و طبقه

اثـر   حوادث الجامعـه دهد، كتاب  هاي مفصلي ارائه مي اجتماعي و اقتصادي شهر بغداد گزارش
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شهر، اثر اشپولر و عباس اقبال آشتياني و  تاريخ مغولدر ميان آثار معاصر نيز از . فوطي است ابن
 خـانيين العراق فـي عهـد المغـول االيل   سيد ابوالفضل رضوي و همچنين كتاب  سياست و اقتصاد

  .نوشته جعفر حسين خضباك بهره گرفته شده است
  اهتمام ايلخانان بر رونق و پيشرفت در بغداد. 1

اقتصادي بغـداد طـي اسـتيالي مغـول را بـه       - توان تاريخ اجتماعي بنابر آنچه كه گفته شد، مي
مشخصة دورة اول، زوال و انحطـاط عظـيم اقتصـادي بغـداد بـه دليـل       . ادواري متمايز ساخت

مشخصة ادوار بعد، ). 573: 1432/2011شُبر، (هاي حاصل از لشكركشي هالكو است  انيوير
پيشرفت در حوزة اجتماعي، اقتصادي و كشاورزي به دليل اهتمـام ايلخانـان بـر رونـق بغـداد      

ها، ركود تجاري و اقتصادي بغداد در عصر ايلخاني اسـت   همراه با مبارزة قدرت، تداوم ويراني
) بغداد(السالم  مدينهًْاند كه  القول نويسان متّفق است كه همة مورخان و سفرنامهو اين در حالي 

المـدور،  (در آستانة حملة مغول و در عهد خلفا شهري آباد، ثروتمنـد و باشـكوه بـوده اسـت     
: 2536يعقوبي، (نظير  وهوايي بي عالوه بر عمران و آبادي فراوان و آب). 28- 21: 1423/2003

يـاقوت  (شـد   اي از نهرها وجود داشت كه در كشاورزي از آنها استفاده مي بكه، در بغداد ش)5
طقطقـي،   ابـن (انـد   پادشاهان جهان آرزوي چنان تختگـاهي را داشـته  ). 2/586: 1380حموي، 

يعقـوبي،  (هشتم مـيالدي  / از ابتداي بناي بغداد توسط منصور در قرن دوم قمري). 221: 1360
ران و آباداني بغداد به عنوان مركـز خالفـت در كتـب معتبـر     ، اهتمام وي بر عم)6- 9: 2536

، آباداني و احداث )10همان، (احداث چهار دروازة باشكوه . تاريخي به تفصيل بيان شده است
، توسعة بغداد )221: 1360طقطقي،  ابن(توسط او ) كرخ(عمارات بسيار در جانب غربي بغداد 

رصافه به وسيلة يازده پـل، سـنگفرش بغـداد،    به جانب شرقي توسط مهدي و ارتباط كرخ و 
و ) 55: 1364؛ بالذري، 8/3461: 1380اثير،  ابن(هاي بسيار  ها، بازارها با هزينه مساجد، برزن

اي رسانيد كه طولش چهـار   شهر را به مرتبه«توسعة بغداد توسط هارون كه به گفتة مستوفي 
). 33: 1364ســتوفي، م( »فرســنگ و عــرض يــك فرســنگ و نــيم عمــارت و احــواش بــود

هايي از اطراف مانند آل بويه، سـلجوقيان و دولـت خوارزمشـاهي بـه قصـد آنـان سـر         دولت
هاي تاريخي نشان دهندة عمران بغـداد توسـط    ، اما گزارش)221: 1360طقطقي،  ابن(برداشتند 

، )618: 1373؛ ميرخوند، 238: 1364عبري،  ؛ ابن346: 1364مستوفي، ) (بويه آل(اميراالمرايان 
مسـكويه رازي،  (هاي رود رفيـل و بادوريـا    احداث بيمارستان و مسجد و ترميم شكستگي پل

التميمــي، (و همچنــين تــالش خلفــاي عباســي ديگــر ) 329، 328، 231، 211، 6/210: 1376
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همـداني،  (در اعـتالي بغـداد   ) ق623-  575(اهللا  مانند خليفه الناصر لدين) 302: 1436/2015
در زمان المستعصم «ها و نيز گزارش ميرخوند كه  براساس اين گزارش. است) 1/499: 1373

شهر بغداد به نهايت آباداني رسيده بود و اسـباب رفـاه و تـنعم از هـر جهـت      ) ق640- 656(
، )891: 1373ميرخونـد،  (» فراهم بود و كثرت اموال و ذخاير خليفه زبانزد خاص و عام بـود 

خصوص دوران اقتدار خلفاي عباسي ناچيز بـوده   ذشته، بهشكوه و عمران بغداد در مقايسه با گ
گويد در اواخر خالفت عباسي، بغداد بيشتر آثار آبـاداني   جبير كه مي و در صحت گزارش ابن

البته لشكركشي مغوالن . ماند ، ترديدي نمي)267: 1370جبير،  ابن(خود را از دست داده است 
كوتاهي موجب سقوط نيروهاي توليدي و در چنان انحطاط عظيمي به بار آورد كه در مدت 

  .عوض افزايش ميزان اقطاعات نظامي و نفوذ سران نظامي چادرنشين در بغداد شد
  احداث و نوسازي بغداد. 1- 1

تـدريج   ها و خرابي عمارات و ابنيه شد، اما به هرچند استيالي مغول در اوايل موجب ويراني آبادي
به منظور ادارة ممالك مفتوحه، محكـوم حكـم آداب    پس از فروكش كردن موج فتوحات، آنها

رعاياي مغلوب خود شدند و مثل آنان به قبول اقامت در پايتخت و تأسيس ادارات و انتخاب وزرا 
طور قطع به همين دليل  ، به)1/564: 1376اقبال آشتياني، (و عمال ديواني در گرد خود مجبور شدند 
س از پيروزي درصدد مشروعيت بخشيدن به حكومـت  است كه هالكوخان فاتح مقتدر بغداد، پ

خويش برآمد و درصدد بود از علما كه آنها را در مدرسة مستنصرية بغداد گرد آورده بـود، بـراي   
  ).19: 1360طقطقي،  ابن(حكومت خود فتوا بگيرد 

نيز در محافظت و دفع ظلم از رعايا پس از توبيخ امـراي  ) ق703-  694(خان  بعدها غازان
دارم و اگر مصلحت است تا همه را غارت كنـيم،   من جانب رعيت تازيك نمي«: گفتظالم 

بعـد تغـار و آش توقـع     بر اين كار، از من قادرتر كسي نيست؛ به اتّفاق بغارتيم، ليكن اگـر مـن  
داريد و التماس نماييد، با شما خطاب عنيف كنيم و بايد كه شما انديشه كنيـد كـه چـون بـر     

همداني، (» بعد چه خواهيد كرد؟ ها بخورانيد، من گاو و تخم ايشان و غله رعايا زيادتي كنيد و
بايد كه رعيت ايل از ياغي پيـدا باشـد و رعايـاي    «: و خطاب به مردم گفت) 2/1443: 1373

و بدين ترتيب به مـردم چنـين تفهـيم كـرد كـه اينـك       ) 1444همان، (» ايل از او ايمن باشند
و اگر خياالت خام در سر نپرورانند، بار ديگر شـهرها را   فرا رسيده است» دوران جهانداري«

هوالكوخان به منظور اينكه شهر بغداد ). 341- 337: 1414/1993االمين، ( آباد خواهند يافت
، در همـان  )580- 578: 1432/2011شـبر،  (هرچه زودتر حالت عادي خود را از سر گيـرد  
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هـا و   بازارهـا را بگشـايند، خيابـان   فرمـان داد تـا   ) 66: 1968خضـباك،  (روز قتل مستعصم 
هاي آبياري، نهرها و  شبكه. ها را از اجساد مردگان، چه انسان و چه چهارپا پاك كنند ميدان
ها منحرف شده و يا از اجساد و آالت پر شده بود، تـرميم   هاي اطراف را كه طي جنگ آبادي

بغداد را داشت، با رصد چون خان قصد خروج از ). 3/292: 1382جويني، (و اليروبي كردند 
كامل رجال، توانمندترين افراد را جهت تفويض مناصب برگزيد و از اين پـس بغـداد و عـراق    

طور اساسي تحت فرماندهي  تحت كنترل مدني و مالي ايرانيان قرار گرفت؛ هرچند كه آنها به
دان و  ضـي يكي از ايرانياني كه در دولت بغـداد شـركت داشـت، ريا   . نظامي مغول بغداد بودند

فيلسوف مشهور خواجه نصيرالدين طوسي بود كه ضمن بازديـد از شـهر و بررسـي وضـعيت     
سربازان و بردگان، بازرسي و سازماندهي اوقاف، پرداخت حقوق ماهانه و حقوق بازنشستگي 

هاي مربوط به رصـدخانه را كـه    دانان، معلمان و صوفيان، كتب اوقافي زيادي از كتاب حقوق
ايراني ديگري كـه بـراي   ). 7/228: 1405/1985كثير،  ابن(به مراغه منتقل كرد  در بغداد بود،

رفاه عراق و احياي بغداد سخت تالش كرد، عالءالـدين عطاملـك جـويني بـود كـه توسـط       
وي در زمـان انـدكي بغـداد را كـه بـا كشـته شـدن        . هالكو به حكومت بغداد منصوب شـد 

و در زمين نجف نهري حفر كرده و از بابت آن مستعصم خراب و ويران شده بود، آبادان كرد 
صدهزار دينار سرخ هزينه كرده بود تا آب فرات را كه آبي شيرين بود، به كوفه آورد و بدين 

هـا را بـين بزرگـان و     خـان مقـام  ). 42: 1383آيتـي،  (واسطه وضع زراعت را سروساماني داد 
فـظ سـمت نيابـت شـحنگي، نائـب      عمادالدين عمر قزويني را با ح«. سياستمداران تقسيم كرد

را كه در اثر منازعات مـذهبي  ) ع(او مسجد جامع خليفه و مشهد موسي الجواد. اميربوقا كرد
و ايلكـاي نويـان و قرابوقـا نويـان، از     ) 2/1019: 1373، همداني(» ويران شده بود، ترميم نمود

ور ترميمي و آبـاداني  هزار سوار مغولي در بغداد گذاشت تا ام فرماندهان بزرگ خود را با سه
  ).1019همان، (شهر را زيرنظر بگيرند و به كارها سامان دهند 

ق بيرون بغداد قصـري بـا بسـتان    665ديوان در  فوطي، عالءالدين صاحب بنا بر گزارش ابن
ق در پـايين سـد    668و در ) 213: 1381فـوطي،   ابن(ها و درختان ميوه بنا كرد  بزرگ و نخل

سپس . رسانيد گرفت و به راه آبي مي بي ساخت كه آب را از دجله ميمدرسة مستنصريه، دوال
ريخـت   اي كه در صحن مدرسه سـاخته بـود مـي    يافت تا به بركه آب از زير زمين جريان مي

» المـأمن «را تجديد بنا كرد و در جـايي بـه نـام    » جامع الخليفه«منارة  670در ). 218همان، (
ق  671در ). 221همـان،  (امي و بازاري احداث كرد سرايي و حم ديواني و مسجدي و كاروان
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اي ساخت كه به نـام   همسر عطاملك در مجاورت آرامگاه عبيداهللا، رباطي بنا كرد و مدرسه
بغـداد و  ) ق680- 663(البته در زمان ايلخان اباقـا  ). 222همان، (ناميده شد » عصمتيه«اين بانو 

عطاملك جويني چون گذشته به نيابت وي سپرده شد، اما همچنان » سونجاق نويان«فارس به 
و به منظور عمـران بغـداد   ) 1375- 2/1370: 1373همداني، (حكومت عراق عرب را داشت 

- 219: 1368رشيدوو، (نهرهايي را كه به داليل شرايط جوي و وقوع سيالب ويران شده بود 
خـان نيـز در    انبه گزارش رشيدالدين، غاز). 244: 1381فوطي،  ابن(، به جريان انداخت )247

طول حكومت خود، با اقدامات تشويقي همچون دادن بذر به كشـاورزان، ايجـاد كاريزهـا و    
جانبـه از كشـاورزان بـه     قنوات و حمايت و نظارت بر سيستم آبياري، كوشيد تا حمايتي همه

خان اقدامات وسـيعي   غازان«: گويد همچنين مي). 1375- 2/1370: 1373همداني، (عمل آورد 
از . هاي آبياري انجام داد و نهرها و كاريزهاي متعددي را جاري گردانيـد  ي احياي شبكهرا برا

النهرين معروف به نهر غازاني اعلي و سفلي بـود   جملة اين نهرها، دو نهر بزرگ در منطقة بين
برد و باعث شد تا تمام حوالي اين منطقه آبـاد و مـزروع    كه آب را از رود فرات به كربال مي

بنا بر گفتة رشيدوو، ايـن كـه در   ). 1371همان، (» اغ و بستان در اطراف آن پديد آيدشود و ب
خان تا پايان حكمراني ايلخانان، جاري شدن هيچ سـيلي گـزارش نشـده     زمان حكومت غازان

ها از آن به بعد مرتب شده و به كار افتاده بود  است، به روشني بدان معناست كه نظام آبراهه
به فرمان  679دهد كه در  فوطي گزارش منحصر به فردي ارائه مي ابن). 246: 1368رشيدوو، (

) بـا زنجيرهـا و آالت  (جويني و به همت استادكاران بغدادي پلي متحـرك سـاختند و آن را   
: 1381فوطي،  ابن(جهت نصب به شوشتر بردند و در پايين بند نزد دروازة دزفول نصب كردند 

بود، با آجر و گـچ و  ) ع(عبدالباهر كه از اوالد امام حسناحداث بناي مشهد «همچنين ). 197
هـا مـورد    و ده) 223همـان،  (» ضريح و تعيين دربان و خادم و امام جماعت و مؤذن بـراي آن 

هـا و همچنـين احـداث و     ها، كليسـاها و كنيسـه   خانه ديگر اعم از احداث معابد بودايي، بت
خان كه در  و خانقاه غازان) 197همان، (زبانيه ها مانند رباط مستنجد و رباط مر تعمير خانقاه

وصـاف در شـرح آبـاداني بغـداد در عصـر ايلخانـان       ). 2/670: 1367بياني، (بغداد ساخته بود 
كه راوي اين روايت به آن ديار رسيد، با آنكـه از آبـاداني آن عشـري     696در سال «: گويد مي

و ترتيب و زينت، نسبت به شهرهاي  نمانده بود، باز از حيث كثرت عمارات و قصور و اماكن
  ).4/334: 1368وصاف الحضره، (» نمود بزرگ ديگر چون فردوس عدن مي
بطوطه كه قبل و بعد از استيالي مغول از بغداد  جبير و ابن سياحان و جهانگرداني نظير ابن
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آباداني  .شود بغداد به دو بخش شرقي و غربي تقسيم مي«: دهند كه اند، به ما خبر مي ديدن كرده
جانب شرقي جديد است و هرچند ويراني بر اين بخش نيز چيره شده، هنوز هفده محله دارد 

شود و در هر محله دو يا سه گرمابه هست و هشت  كه هر محله شهري مستقل محسوب مي
ترين محلـه   بزرگ. شود محله داراي مسجدهاي جامع است كه نماز جمعه در آنها برگزار مي

گـاه محلـة بـاب     آن. ة ديگر كرخ است كه خود شهري است با ديوار و بـارو محل. قُرَيه است
جبيـر،   ابـن (» بين شارع و دروازة بصره بازار و بيمارستان قـرار دارد ... و محلة شارع ... البصره 
در قسمت شرقي دجلـه بازارهـاي   «: خوانيم كه در همين مورد بازهم مي). 277-   275: 1370

. سه مسجد جامع هست كه در همة آنهـا نمـاز جمعـه گزارنـد     بسيار است كه در آن بخش،
هـاي آن شـهر بـه     اما تعداد گرمابـه . شمار مساجد آدينة شهر بغداد، جمعاً يازده مسجد است

گويند دوهزار گرمابه كه به علت فزوني قير در اين منطقه بام بيشتر آنهـا را  . شمار درنگنجد
جبيـر   بطوطه نيز عالوه بر آنچه كه ابـن  گزارش ابندر ). 279- 278همان، (» اند به قير اندوده

نظير است، در وسط بازار  مدرسة نظامية بغداد كه از حيث زيبايي بي«: آورده، آمده است كه
در قسمت شرقي قرار دارد و مدرسة مستنصريه از بناهاي المستنصر باهللا در آخرين بازار واقع 

» و يك حمام براي طلّاب وجود دارد در داخل هر يك از مدارس يك وضوخانه. شده است
  ).1/275: 1370بطوطه،  ابن(
  توجه ايلخانان بر بهبود صنعت و هنر در بغداد. 2- 1

طور كه اشاره شد، آباداني و احياي دوبارة بغداد از همان آغاز حكومت هالكو آغاز شد و  همان
ه عصـر ايلخانـان،   هـاي قابـل توجـ    از ويژگي. اقدامات عطاملك در اين شهر نقش مؤثري داشت

سـازي، خوشنويسـي و    ويژه صنايع و حرفـي نظيـر اسـلحه    بهبود نسبي در زمينة صنعت و هنر به
در جريـان حمـالت   . ها بود هاي زربفت بود كه مورد توجه مغول ويژه پارچه صنعت نساجي به

ـت    چنگيز و هالكو، بارها منابع از توجه چشمگير مغول اي ها به صاحبان فنـون و صـنايع در راس
ـلة    . انـد  ها گزارش كرده تأمين نيازهاي معيشتي و تداركات نظامي مغول ـتيالي سلس در عصـر اس

طور قطع آهنگ رشد صنايع و تجارت در تمامي مراحل حكومت ايلخانان به يـك   ايلخانان، به
در ايـن ميـان،   . حد و اندازه نبود و همة مناطق در اين عرصه از شرايط يكساني برخوردار نبودند

د در كنار ماهيت تجاري و مركزيت سياسي حكومت ايلخاني، در تقابل با مماليك مصـر و  بغدا
سيد ابوالفضـل  . اي داشته است حضور عناصر كاردان در ادارة اين شهر، رشد صنعتي قابل مالحظه
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رضوي كه به صورت جداگانه دربارة رشد صنايع در عهد ايلخانان پژوهش كرده است، به نقـل  
تمام مرواريدهايي كـه از كشـور   «: گويد ز اهميت تجاري و صنعتي شهر بغداد مياز ماركوپولو ا

شد و ميان بغـداد   شد، در بغداد آماده و پرداخته مي هاي مسيحيان صادر مي هندوستان به سرزمين
  ).193: 1388رضوي، (» و خليج فارس از طريق دجله ارتباط برقرار بود
هـا   هاي توليدي از سوي حكومت رت بر كارگاههمان گونه كه قبل از تهاجم مغوالن نظا

هـا اهتمـام    وجود داشت، هالكو نيز از همان آغاز استقرار خود، در مورد فعاليت اين كارگـاه 
» ارتاقان«كه او را به شحنگي » علي بهادر«وي پس از فتح بغداد، در كنار . اي به خرج داد ويژه

نامزد كرد، فردي به نام ) و صاحبان حرَفصنعتگران (» اوران«و ) شريك، سهيم در بازرگاني(
). 3/292: 1382جويني، (را نيز به سمت خازن كارخانه منصوب كرد ) درنوس؟(» دربوس ابن«

هايي در شهر بغـداد داده و   آيد كه يا هالكو دستور به تأسيس كارخانه از اين اقدام چنين برمي
و اكنـون تحـت نظـر حكومـت مغـول       هايي وجود داشته عباس چنين كارخانه يا از زمان بني

شود كه در اين دوره ميان صـنعتگراني كـه در بـازار و     درآمده است و همين طور آشكار مي
اند، تفاوت بوده  هاي حكومتي مشغول بوده اند با آنهايي كه در كارخانه كرده براي خود كار مي

داري  بـه سـمت خزانـه   دربـوس   انتصاب علي بهادر در رأس امور ارتاقان و اوران و ابـن . است
عبـاس اقبـال نيـز در    ). 366- 365: 1388رضوي، (هاي بغداد، دليل اين موضوع است  كارخانه

بر نقش حكام مسلمان در توسعة صـنعت در بغـداد اشـاره كـرده و گفتـه       تاريخ مغولكتاب 
در عهد حكومت عطاملك جويني كارخانجات بغداد به واسـطة تشـويق او اعتبـار و    «: است

هـاي زربفـت    يك قسمت عمده از هداياي تقديمي وي به دربار ايلخان، پارچـه . تشهرت ياف
افزايـد   رضوي ضمن تأييـد ايـن امـر مـي    ). 1/559: 1376اقبال، (قيمتي كارخانجات بغداد بود 

كارخانة فردوس بغداد اهميت زيادي داشته و به احتمال زيـاد سـابقة آن بـه اقـدامات عصـر      
الدين عليشاه در  ترقي موقعيت خواجه تاج. گشت ويني برميهاي عطاملك ج هالكو و فعاليت

از ). 369: 1388رضـوي،  (هـاي بغـداد آغـاز شـد      زمان الجايتو، از سرپرستي همين كارخانـه 
آنجايي كه بسياري از صنعتگران كارخانة فردوس بغداد به كارخانة فردوس سـلطانيه منتقـل   

د را نيـز در خـود دارد، كارخانـة    شدند، وصاف در شرحي كه عظمت كارخانة فردوس بغدا
به توفيق ارادت بيچون و ميامن دولت روزافزون ... «: كند فردوس سلطانيه را چنين توصيف مي

به تمام پيوست و چهـارهزار نفـر صـنايع    ... عمارت كارخانة فردوس و ديگر اماكن ... پادشاه 
به آنجا نقل فرمـود و   بديع صنعت دقيق حرفت با اهل و سكن از بغداد بر سبيل طوع و رغب
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هاي مرمـر محجـر    اصطحال مبني بر سيصد گز طول و صد گز عرض در پيشگاه آن به سنگ
  ).336- 4/335: 1388وصاف الحضره، (» ساخت

در عهد الجايتو اهميت كارخانجات نساجي بغداد تا آنجا رسيده بود كه خواجه سعدالدين 
ليشاه از حضور ايلخـان، او را كـه داعيـة    الدين ع ساوجي براي دور كردن رقيب خود يعني تاج

هـاي بغـداد فرسـتاد و عليشـاه بـه زودي چنـان امـور         وزارت داشت، بـه رياسـت كارخانـه   
كارخانجات را مرتب كرد كه پيش از او كسي آنها را بـه آن خـوبي اداره نكـرده بـود و در     

ت نظافـت و  هايي تهيه كـرد كـه تـا آن زمـان نظيـر آنهـا از جهـ        مدتي قليل در آنجا پارچه
هاي ابريشمي و زربفـت   در آن زمان پارچه). 1/559: 1376اقبال، (گرانبهايي فراهم نشده بود 

جـوادي،  (فـارس بـدان اختصـاص داشـت      مشهور بود و تجارت هند و خلـيج » بغدادي«به نام 
الـدين يـاقوت    جمال. خط و تذهيب نيز در زمان ايلخانان به اوج كمال رسيد). 1/109: 1378

چهرة برجستة خوشنويسي اين عصر، در پرتـو توجهـات   ) م1299/ ق697متوفاي (ي مستعصم
ايجاد كارگـاه خوشنويسـي در   . عطاملك جويني تحوالت شگرفي در اين هنر به وجود آورد

بغداد توسط عطاملك، سرمشق ديگر دولتمردان ايلخاني در بناي چنين كارگاهي بـوده اسـت   
  ).362: 1388رضوي، (
  هاي توجه ايلخانان بر بازسازي و رونق شهر بغداد علل و زمينه. 2

هـا، از زمـان اوگتـاي قـاآن      هاي ناشي از حمالت مغول و اصالح نابساماني روند ترميم ويراني
اولين جانشين چنگيز آغاز شده بود و در دوران حاكميـت ايلخانـان   ) ق639- 624: حكومت(

هاي  توان به توصيه ز آن جمله ميا. اقدامات عمراني ديگري براي بهبود اوضاع صورت گرفت
هـا و ايجـاد    ها در ايران، ساختن عمارات، بـاغ  منگوقاآن به هوالكو مبني بر آباد كردن ويراني

ــاداني در تــوس توســط ارغــون  ــا  آب ، )2/1370: 1373همــداني، ) (654- 641: حكومــت(آق
حياي آن شـهر  و بازسازي قوچان و ا) 1048همان، (سازي هوالكو در اروميه و مراغه  عمارت

هـا توسـط جانشـينان و سـرداران      ترميم ويرانـي . اشاره كرد) 1371همان، (به دست هوالكو 
، بارهـا  )1/563: 1376اقبـال،  (چنگيز پس از تسخير و خرابي بالد و تأسيس عمارات و ابنيه 

در اين ميان، عمران و آباداني بغداد علل و داليل خاص خود را دارد كه در . گزارش شده است
  .پرداخت ادامه به ذكر آنها خواهيم 
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  الجيشي و ماهيت تجاري شهر بغداد موقعيت سوق. 1- 2
الجيشي بغداد علت گزينش ايـن شـهر توسـط     براساس اسناد و مدارك تاريخي، موقعيت سوق

وجـو و   براسـاس ايـن منـابع، وي پـس از جسـت     ). 54: 1971العبـادي،  (منصور بـوده اسـت   
ه مالحظات نظامي، اقتصـادي و اقليمـي بغـداد را كـه در دشـتي      هاي دقيق، با توجه ب مشورت

التميمـي،  (حاصلخيز واقع بود و در آنجا كشـت و زرع در دو سـوي رودخانـه رونـق داشـت      
برگزيد؛ زيرا بغداد از يك سو بر سر راه خراسان و از سوي ديگر بر سر ) 301: 1436/2015

ن ارمنيه، آذربايجان، ديـاربكر و جزيـره   هاي تجاري مصر و شام و باديه و همچني راه كاروان
رو بوده است؛ به همين دليـل محصـوالت چـين از راه     هاي كاروان واقع بوده و محل تالقي راه

شـد و بازارهـاي ماهانـه در آن     دريا و محصوالت موصل و روم از راه دجله به آنجا وارد مي
بـه عنـوان پايتخـت    (اد پيش رو بيني كرد كه در بغد توان پيش بنابراين مي. شد محل تشكيل مي

؛ 1/165: 1385مقدسـي،  . (آذوقه براي ارتش و مردم به وفـور بـه دسـت آيـد    ) خلفاي عباسي
مستوفي تاريخ شروع كار اين بازار را از ابتـداي رونـق شـهر دانسـته     ). 11/487: 1363طبري، 

دانـد   مـي  و خطيب بغدادي قدمت آن را در ايام مملكت العجـم ) 72: 1378مستوفي قزويني، (
» پرداختنـد  هـر سـاله بازرگانـان در آن بـه دادوسـتد مـي      «و ) 1/26]: تا بي[خطيب بغدادي، (
غارت بازار بغـداد هنگـام فـتح مـدائن در جريـان فتوحـات اعـراب        ). 147: 1366دينوري، (

و اينكه قبل از بناي بغداد هنوز دهكدة كهن و بازار آن برقـرار  ) 42: 1364بالذري، (مسلمان 
، شـواهدي بـر   )1/588: 1380؛ ياقوت حمـوي،  424، 410، 250: 1366دينوري، (ست بوده ا

با برخـورداري از  . باشد قدمت بغداد قبل از تأسيس شهر به عنوان پايتخت در زمان منصور مي
هاي ممتاز و قدمت تاريخي بـوده اسـت كـه بغـداد بـه عنـوان پايتخـت قلمـرو          چنين ويژگي

هاي اقتصادي و كثرت جمعيت، پيش از حملة  حيث فعاليتحكومت اسالمي و بازار كاال از 
). 4: 2536يعقـوبي،  (كـرد   مغول بسيار پررونق بوده و تمام مردم دنيا را بـه خـود جـذب مـي    

بطوطه كه در اواخر عصر ايلخاني بغداد را ديده، از رونق بازارهاي بغداد يـاد كـرده اسـت     ابن
، از رونـق تجـاري عـراق    فرنامة مـاركوپولو سـ رضوي به نقل از ). 1/219: 1370بطوطه،  ابن(

فارس  عرب و بازار پررونق بغداد در زمان ايلخانان ياد كرده و از كاالهاي تجاري كه از خليج
كه پيشتر نيز گفته شد، آمـاده و   چنان. شد، سخن گفته است و از طريق دجله به بغداد وارد مي

شد و از بغـداد بـه اروپـا صـادر      اد ميپرداخته كردن مرواريدهايي كه از هندوستان وارد بغد
تـوان گفـت يكـي از     لذا مـي ). 234: 1388رضوي، (شد نيز توجه وي را جلب كرده است  مي
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الجيشـي   داليلي كه هالكوخان و جانشينانش را بر اهميت بغداد واقف كـرد، موقعيـت سـوق   
ان پايتختي مهـم  بغداد بوده كه سبب شد هالكوخان پس از استقرار در مراغه، بغداد را به عنو

هـاي   هـاي ديگـر و اردوگـاه    و قشالقي برگزيند و در سراسر عصر ايلخاني در كنـار پايتخـت  
تابستاني و زمستاني همچون اران، قراباغ، اوجان، سلطانيه، همدان، نيم مردان و تبريز، به عنوان 

  ).1/562: 1376اقبال، (پايتخت قشالقي حفظ شد 
  دستيابي به درياي مديترانه و ممالك اروپاييتقابل با مماليك و سياست . 2- 2

شايد انتخاب چندين اقامتگاه توسط ايلخانان، متأثر از رسم ايلياتي مغول در رفتن به قشـالق و  
، اما اهتمام تمامي ايلخانان بر عمران بغداد داليـل مهـم   )1/562: 1376اقبال، (ييالق بوده باشد 

پيوسته توجه خاص به مرزهاي جنوب غربي قلمرو  ايلخانان ناگزير بودند. سياسي داشته است
؛ زيرا گريز برخي از بستگان )69- 68: 1374اشپولر، (خود، يعني سرحد فرات معطوف دارند 

آخرين خليفة عباسـي پـس از قتـل وي و سـقوط بغـداد بـه مصـر و        ) ق656- 640(مستعصم 
ق ادامـه داشـت،   927گيري بساط تازة خالفت عباسي در پناه مماليك مصر كه تا سال  شكل

نشـانده   گرمي امراي مملوك مصر در ساية حمايت معنوي خلفـاي عباسـي دسـت    سبب پشت
هاي مغوالن جهت تسخير فلسطين را مسـدود كردنـد و بيشـتر مغـوالن را در      شده و پيشروي

ها كه تا حد زيـادي بـه    متوقف شدن پيشروي). 62- 59همان، (به قتل رساندند » عين جالوت«
دربار خان بزرگ ارتباط داشت، منجر به تقابل دائمي ايلخانـان بـا مماليـك     تحوالت سياسي

به منظور تسلط بر تمامي جهان اسالم و پيشروي به سمت غرب جهـت دسـتيابي بـه دريـاي     
مديترانه و ممالك اروپايي شد و در اين ميان، موقعيت استراتژيك و ماهيت تجـاري بغـداد،   

هـاي گونـاگون آگـاه كـرد و      متاز اين شهر به علـت قابليـت  ايلخانان را از ابتدا بر موقعيت م
هاي تقابل با مماليك و لشكركشي به جانب شامات و مصـر، اهميـت بغـداد را در     ضرورت

توان گفت ايلخانان بايد هرچـه زودتـر    لذا مي. تأمين سپاه و آذوقة لشكر مضاعف ساخته بود
ي جهت فتوحات بعدي در شرق مديترانـه  ها و نوسازي بغداد به عنوان پايگاه به ترميم ويراني

و حكمراني بر جهان اسالم در شأن يك پايتخت مقتدر مغول در تقابـل بـا قـاهره و دمشـق     
كرد، فقط كسب قدرت نبود، بلكـه   آنچه ايلخانان را به پيكار با مصريان ترغيب مي. بپردازند

ياسي با مصـر مربـوط اسـت؛    اين اعتقاد بود كه سوريه و فلسطين طبيعتاً از نظر جغرافيايي و س
هاي نيل نيز فرمانروا باشند و يا از دست يافتن به درياي آزاد در سواحل سـوريه   لذا بايد بر دره

شايد برقراري ارتباط نزديك با اروپا، در تعيين انتخاب بغداد به ). 64همان، . (نظر كنند صرف
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  ).181: 1385اشپولر و ديگران، (عنوان پايتخت دخيل بوده است 
البته الزم به يادآوري است كه دستيابي به مديترانه و مصر، مأموريت هالكو بـوده اسـت   

آنچه انگيزة اين مأموريت پس از . كه از ابتدا بر فتح بغداد و پيشروي تا مصر تعريف شده بود
كرد، انتقال پايتخـت معنـوي جهـان اسـالم از بغـداد بـه مصـر توسـط          فتح بغداد را بيشتر مي

نشانده عباسي بود كه موجب اهميت بغـداد در نظـر    و حمايت از خلفاي دستمماليك مصر 
بـر همـين   . ايلخانان و نيز سياست نزديكي با دول اروپايي جهت مقابله با مماليك مصـر شـد  

فارس نيز صورت گرفتـه   هاي نظامي، محاصرة تجاري مماليك در خليج اساس، در كنار مقابله
بـه  » گيـوم آده «شخصـي بـه نـام    . مبلغـان مسـيحي بـود   چگونگي اجراي اين طرح نقشة . بود

فارس يا درياي هند متمركز كرد  زمامداران اروپايي پيشنهاد داده بود كه بايد ناوگاني در خليج
برند و به جاي هزينـة   هايي را گرفت كه از هند و خاور دور كاال به مصر مي و جلوي كشتي

مـارينو  «بار ديگر؛ . دان دريايي بهره بردگزاف لشكركشي، با صرف هزينة اندك از نيروي دز
ارغـون  . بر اجراي اين طرح تأكيد كرد و ارغون درصدد بود اين فكـر را اجـرا كنـد   » سانودو

هـايي   ق به كمك نهصد بازرگان ژنوايي شروع به ساخت كشـتي 690در سال ) ق690- 683(
تن دهانة درياي سرخ در فارس بروند و با بس سازي، از طريق دجله به خليج كرد تا پس از آماده

نزديكي عدن، مانع از برقراري روابط تجاري اقيانوس هند و خليج فارس با مصر و شام شـوند  
در جنوب غربي، فرمانروايان مملوك راه ايلخانان را به سوي دريـا  ). 1/102: 1378جوادي، (

ـ   بسته بودند و راه ان بـاز بـود،   هاي آسياي صغير و ارمنستان صغري كه غيرمستقيم بـه روي آن
كه براساس اسـناد و شـواهد تـاريخي، يكـي از      ، درحالي)64: 1374اشپولر، (كرد  كفايت نمي

اهداف اصلي چنگيزخان در حمله به ممالك خوارزمشاهي، افتتاح راه تجارتي بين مغولسـتان  
و آسياي غربي بود و جانشينان او نيز همه در رعايت اين اصل و حفظ امنيت و رعايت حـال  

بـا ايـن مقدمـه، بـه نظـر      ). 567- 1/566: 1376اقبال، (بردند  نهايت جهد را به كار مي تجار
هـاي تجـاري در    هـا و جـاده   رسد كه عامل نگرش اقتصادي و تجاري ايلخانان و امنيت راه مي

كنار موقعيت استراتژيك بغـداد و تقابـل بـا مماليـك، در رونـق و آبـاداني بغـداد در عصـر         
  .رگذار بوده استحاكميت ايلخانان تأثي

  تجاري ايلخانان مغول و نياز به درآمد ناشي از صادرات- نگرش اقتصادي. 3- 2
آن و ) 369: 1988القدسـي،  (رونق تجاري و پيشرفت شهر بغداد عـالوه بـر ماهيـت تجـاري     
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هاي سياسي، تابعي از رونق وضعيت تجـاري قلمـرو خانـان مغـول از خانبـاليغ و چـين        انگيزه
اولين نمـود توجـه   . وراءالنهر و خراسان و تبريز و بغداد و سلطانيه بوده استگرفته تا بالد ما

بازرگانان از جمله كسـاني  . شود جدي هوالكوخان به تجارت، در ماجراي فتح بغداد ديده مي
بودند كه هوالكو با نوشتن يرليغ آنها را به جان امان داد و هنگام فتح از قتل و غـارت معـاف   

كند كه قصد منگو از اعزام قوبيالي و هوالكو به شـرق   صراحت اشاره ميعبري به  ابن. شدند
  ).338: 1364عبري،  ابن(هاي اقتصادي بوده است  و غرب امپراتوري مغول با انگيزه

توجه به تجار و بازرگانان از سوي مغوالن از آغـاز تهاجمـات و فتوحـات، نـه تنهـا در      
آوري اطالعات و آگاهي از احوال ديگـر   ة جمعراستاي تأمين نيازهاي معيشتي، بلكه در زمين

ملل نيز مورد توجه بوده است؛ تـا آنجـا كـه بخـش زيـادي از اطالعـات چنگيـز در مـورد         
و چنگيزخان حمايـت  ) 373: 1388رضوي، (آمد  هاي همسايه، توسط تجار فراهم مي قدرت

ين دليـل بـراي   ؛ به همـ )41: 1334لوي عباسي، (دانست  طبقة تجار را ضامن فتوحات خود مي
بازرگانان شرايط بسيار مناسبي فراهم كرد و بـه آنـان امنيـت كامـل در زمينـة كارشـان داد       

  ).429: 1374اشپولر، (
شدند، بـر ايجـاد    ها براي تجارت قائل مي توان گفت به دليل اهميتي كه مغول در نتيجه مي

هاي تجاري كه از زمان  هامنيت و ثبات مسيرهاي تجاري اهتمام داشتند و زمينه براي رونق را
و در ايـن ميـان، تـرميم و عمـران     ) 34: 1334لوي عباسـي،  (گذشته وجود داشت، فراهم بود 

رسـيد، عـالوه بـر كسـب درآمـدهاي ناشـي از صـادرات و         هاي بازرگاني كه به بغداد مي راه
اي نمود، جهت تسهيل در انتقال نيروهـاي جنگـي بـر    واردات كه براي ايلخانان بسيار مهم مي

خصوص در تقابل با مصر و شام و شرق مديترانه بـوده اسـت و اينـك كـه      فتوحات بعدي، به
هاي موجود بغداد جهت تأمين  خواستند از ظرفيت دانستند، مي مغوالن بغداد را از آن خود مي

  .هاي متفاوت خود بهره بگيرند و خزانة خود را غني سازند خواسته
نظير احجار كريمه و يـاقوت، آبنـوس و عنبـر و     بغداد كه از گذشته محصوالت تجاري،

محصوالت زراعي، مانند درخت پرتقال و ليمو و غيره را از هند، چين، مرو، خراسان، اهـواز  
اي  هاي ابريشمي، ظروف شيشه اي و دستمال هاي پنبه كرد و به صادرات لباس و ارجان وارد مي

، در عصـر  )629- 619، 2009الضـالعين،  (و سفالي، مواد فلزي و نيز دارو اهتمام داشته اسـت  
هاي باالي ماليات  ايلخانان نيز به واسطة درآمد صادرات و دادوستدهاي ترانزيتي، با وجود نرخ

هاي گذشته را جبران كنـد و حتـي پيشـرفت كنـد و      پس از فتح مغول توانست خرابي) تمغا(
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  .رونق يابد
افته شده از پشم گوسفند به عـراق  نظير و ب هاي مخصوص و بي بطوطه از صادرات فرش ابن
» وآمد تجار عراق بود گمشخانه داراي معادن بزرگ نقره و محل رفت«: گويد كند و مي ياد مي

هـاي ابريشـمي    پارچـه (» كمخا«هاي  وي همچنين از نوعي جامه). 1/352: 1370بطوطه،  ابن(
  .)356- 354همان، (شدند، ياد كرده است  كه در بغداد توليد مي) زربافت

خريدند و بـه خـارج صـادر     غالباً تجار خارجي در تبريز و بغداد منسوجات موصل را مي
اقبـال،  (كه مشهور عالم بوده اسـت  » اليجه«اي از نوع  كردند، مانند يك قسم قالي و پارچه مي

: 1388رضـوي،  (هـاي گلـدار و زربفـت در بغـداد      و يا توليد ابريشم و دبيت) 1/560: 1376
براي نمونه، بـه گـزارش   . بافي در بغداد قدمت داشته است كه صنعت پارچهبايد گفت ). 352

در بغداد . در آنجا حصيرهاي زيبا و خرماي عالي دارند«كنيم؛  مقدسي در قرن چهارم اشاره مي
؛ و نيـز  )179- 178: 1385مقدسـي،  (» سـازند  هـاي قيصـري مـي    لنگ و دستار عالي و دستمال

حمـداهللا مسـتوفي از   . عصر ايلخاني فعـال بـوده اسـت    قدمت صنعت مرواريد كه همچنان در
مرواريـدهاي  «: گويـد  كند و مـي  هاي صنايع فعال در بغداد، به صنعت مرواريد اشاره مي نمونه

» آوردنـد  صيد شده از كيش و خارك و هرمز را جهت آماده شدن و صدور به اين شـهر مـي  
  ).196: 1378مستوفي قزويني، (
  ي و ركود تجاري شهر بغداد در عصر ايلخانيهاي ويران علل و زمينه. 3

با وجود سياست ايلخانان كه اهتمام بر رونق و آباداني بغداد را داشتند، علل و عوامل متعـددي  
بخش نباشد و سير نزولي بغداد تا پايان عصر ايلخـاني   سبب شد شكوفايي بغداد چندان رضايت

توان شرايط جـوي خـاص شـهر بغـداد      را مياولين عامل . همچنان پايدار و فزاينده تداوم يابد
هاي اقتدار سياسي و سوء مديريت، آثار ويرانگر خود را بيشـتر   دانست كه با سست شدن پايه

  .داد نشان مي
  شرايط اقليمي و جوي. 1- 3

هاي متعدد از شـكوه و   اند، اما هم آنان در گزارش مورخان هواي بغداد را نامناسب وصف كرده
هـواي  «به گفتـة مورخـان   . اند وبيش بغداد ياد كرده نگي و نيز اعتالي كمعظمت اقتصادي و فره

شود ولـي بـه زودي    شود، چه بسا در تابستان گرم و سوزان مي بغداد رقيق است و زود عوض مي
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در عراق اگر بروزهـاي بـوارج   «: و به گزارش مسعودي) 173: 1385مقدسي، (» گردد خنك مي
اد اگر باد شمال از باالي دجله وزد ابرها را ببرد و اگر بـاد جنـوب   در بغد. باد، دوام يابد وبا آيد

). 19: 1365مسـعودي،  (» در بغداد از پايين دجله وزد دجله طغيان كند و ابر و باران فراوان شود
ها و نزول باران و نابساماني اوضاع شهر بغداد به دليل شـرايط جـوي،    بدين ترتيب، وقوع سيالب

 حـوادث الجامعـه  داد امري رايج بوده است و با تكيـه بـر منـابعي چـون     از بدو تأسيس شهر بغ
توان بـه چنـد نمونـه از     ق تا پايان قرن هفتم قمري مي641هاي  از سال تاريخ وصاف،فوطي و  ابن

فـوطي،   ابـن ( ق641طغيان دجله و وقوع زلزله در بغداد در سـال  : اين حوتدث طبيعي اشاره كرد
هـاي بـزرگ و طغيـان دجلـه و غـرق محلـه        و نزول تگرگ ، وزش تندباد)113- 112: 1381

همـان،  (ق 674، سرماي شديد و هالكـت احشـام در سـال    )230همان، (ق  645رصافه در سال 
و نيـز  ) 244همـان،  (ق  678، عدم نزول باران و شيوع بيماري و قحطي و گرانـي در سـال   )230
بـاران نباريـد و آب دجلـه و    ق  698همچنـين در سـال   ). 155- 154: 1383آيتي، ( ق 690سال 

آنچـه بـر   ). 198همـان،  (فرات نقصان يافت و از پي قحطي، وبايي عظيم و سرخچه شيوع يافت 
ـتمر حكـام و عـدم مقابلـة        افزود، سوء مديريت، تالش وخامت اوضاع مي هـاي ناكـافي و نامس

  .ر نياورداي جز ويراني بغداد به با هاي ناشي از شرايط جوي بود كه نتيجه صحيح با بحران
  نظام مالياتي ايلخانان و دريافت رشوه. 2- 3

در شهر بغداد كه بيش از پنج قرن دارالخالفه دنيـاي اسـالم و مقـرّ سـكونت خلفـاء، وزرا و      
هـاي غيرقـانوني،    منصبان بود، وجود مفاسد اقتصادي همچون رشوه، تقلّـب، پرداخـت   صاحب

هاي غيرقانوني، از  س، أخذ ماليات از راهالمال، اختال استفاده از قدرت، حيف و ميل كردن بيت
كـه   چنـان . زد ها قبل و در سراسر عصر خلفاي عباسي بر شكوه و عظمت آن آسيب مـي  مدت

هاي مربوط به مفاسد اقتصادي  مسكويه در ذيل بيان حوادث قرن چهارم قمري، با بيان گزارش
، دريافت ماليـات از  )243، 222، 193، 173، 170، 168، 5/162: 1376مسكويه، (در بغداد 

، 296همـان،  (، خريـد مناصـب دولتـي    )168، 167، 160، 6/131همـان،  (هاي غيرقانوني  راه
- 149، 5/147همـان،  (، مصادرة امـوال  )115، 101، 99، 79، 77، 68، 65، 5/7؛ همان، 321
ها  دار بودن مقدمات زوال در بغداد مدت و غيره به ريشه) 327- 325، 163، 158- 155، 152

  .قبل از عصر ايلخاني اشاره كرده است
هـا و ظلـم    هاي فسـاد و ارتشـاء و اخـتالس دولتـي     در بغداد عصر ايلخاني عالوه بر زمينه



 1398پاييز ، 42، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  78

كارگزاران حكومتي، نظام مالياتي ايلخاني نيز يكي از عوامل مهم ناتواني بغداد در رسـيدن بـه   
  .همان سطحي بود كه قبل از حملة مغول بدان دست يافته بود

توجه به ابهام معنـاي برخـي از اصـطالحات و ماهيـت نظـام ماليـاتي دورة ايلخانـان،        با 
هايي كه قبل از حملة مغول معمول بوده، مانند خراج يا ماليـات   پطروشفسكي در كنار ماليات

ارضي، از اقسام ديگر ماليات كه در عهد ايلخانان به وجود آمد، ماننـد قپچـور، قـالن، تمغـا،     
اخراجات، حـق التقريـر، حـق التوليـه و حـق      ] و نيز اصطالح[ايد و تمري، تفاوت، توفير، زو

شد كـه   هاي ديگري نيز از مردم گرفته مي البته گذشته از اينها، ماليات. برده است التحصيل نام 
اي  ها كه نوشـته  و نيز برات» شلتاقات«شد؛ با نام  خودسرانه از سوي زمامداران محلي وضع مي

داد آن را بـراي   ه به شاهزادگان، امرا، اعيان و كارگزاران اجازه مياست از طرف حكومت ك
هــاي واليــات و ايــاالت نقــد كننــد  وصــول واجــب و مســتمري خــويش، از محــل ماليــات

  )508، 5/502: 1379پطروشفسكي، (
اهللا بيـان   بدون ترديد، بهترين توصيف از نظام مالياتي مغوالن، در گزارش رشيدالدين فضـل 

دهد كه چگونه خوانين و شاهزادگان و امراي اردو و امـراي تومـان و    شرح مياو . شده است
هاي مغول و اصحاب اردو، از جمله قوشـچيان، بارسـچيان، اختاچيـان،     هزاره و صده و شحنه

اي جهـت أخـذ مـال، ايلچـي بـه واليـات        قرچيان، ايداچيان و ديگر اصـناف، بـه هـر بهانـه    
ده بود كه دزدان و راهزنان هم خود را در لبـاس ايلچـي   اين عمل آنقدر تكرار ش. فرستادند مي

  ).1446، 1445، 2/1422: 1373همداني، (گرفتند  كردند و از مردم ماليات مي معرفي مي
داران  هاي دقيق مالياتي و وصول مكـرر ماليـات توسـط تحصـيل     اشپولر نيز فقدان فهرست

وضع دلبخـواهي ماليـات توسـط    . داند متعدد را از داليل افزايش فقر و ويراني عصر ايلخاني مي
  ).133: 1383؛ آيتي، 90: 1374اشپولر، (اي از موارد متعدد است  سعدالدوله، نمونه

توان با قاطعيت استنباط كرد كه فضاي بغداد نيز همچـون سـاير ممالـك     بدين ترتيب مي
دث مشـابه در  به قول اشپولر، تكرار حـوا . تحت نفوذ ايلخانان، مملو از فساد اداري بوده است

بغداد عصر ايلخاني، نشان از تداوم اقتصاد بيمار دارد كه به مرور موجب سـودجويي و اعمـال   
تـرين مـأموران    غرض مأموران مالياتي شده بود و به شكل اختالس حتي در عملكرد برجسته

  ).311- 310: 1374اشپولر، (شد  مالياتي نيز ديده مي
ديدند، اقدام به مصـادرة   را در ورطة سقوط ميهمچنين حكام كه خزانه را خالي و خود 

- 663(ايلخـان اباقـا   «براي نمونه، به دسـتور  . كردند اموال بزرگان تا سرحد شكنجه و قتل مي
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اي از معاديان به بغداد رفتند و حتـي چنـد بـار بـه ربـاط و       تغاجر يرغوچي با طايفه) ق680
. و خـراب كردنـد ولـي هـيچ نيافتنـد     ديوان جويني رفتند، زمين آن را شكافتند  خانقاه صاحب

پس از مصادرة اموال جـويني و قتـل   ). 64: 1383آيتي، (» عاقبت او را به غل و زنجير كشيدند
  ).84همان، (گناه نيز رحم نكردند  حتي بر اطفال بي. او، فرزندان او را نيز كشتند

ين مظفـر  ، بـه زنجيـر كشـيدن عزالـد    )132همان، (خان  مصادرة اموال بوقا توسط ارغون
الـدين آوي   ديوان در اثر سعايت تاج ، مصادرة سعدالدين صاحب)187همان، (توسط بايدوخان 

، »الطّويل«و قتل علي بهادر شحنة بغداد و العلوي معروف به ) 278: 1383آيتي، (توسط الجايتو 
و موارد متعـدد ديگـر، بـه روشـني گويـاي      ) 208: 1381فوطي،  ابن(عبدوس  طلب مال از ابن

  .ود فساد اداري در ممالك تحت نفوذ ايلخانان استوج
  عدم تعادل مخارج و درآمد ايلخانان. 3- 3

شد تا بزرگان بغـداد از تـرس مصـادره، ذخـاير      سياست مصادره و ضبط اموال موجب مي
در نتيجـه،  . اين اقدام موجب كاهش پول نقد و افزايش نرخ تورم شد. مالي خود را پنهان كنند

ها، نـاآرامي   واكنش اهالي بغداد به اين نابساماني. فتاد و بازار دچار ركود شدتجارت از رونق ا
بسـا بسـياري از بزرگـان بـه سـبب تـرس از مصـادرة امـوال يـا غـارت            و اغتشاش بود و چه

در مـورد درآمـد و چگـونگي مخـارج دولـت ايلخانـان،       . امالكشان، بغداد را ترك كردنـد 
العات دربـارة ميـزان درآمـد ماليـاتي اسـت كـه       عمدة اط. اطالعات جامعي در دست نيست

  .دهد حمداهللا مستوفي اطالعات دقيقي در اين مورد به دست مي
توان به غارت  براي نمونه، مي. قدر مسلّم آنكه فتوحات هالكوخان با غنايم بسيار همراه بود

تفصـيل   وعام بـه  سراي خليفه در بغداد كه رشيدالدين، وصاف و ديگر مورخان پس از شرح قتل
، نقود گداخته و تحف و هدايا جهـت ايلخـان و نقـل امـوال     )29: 1383آيتي، (اند  گزارش كرده

به خزانة دولت ايلخاني در جزيـرة  ) 896: 1373؛ ميرخوند، 2/102227: 1373همداني، (بغداد 
  .اشاره كرد) 298: 1374اشپولر، (شاهو و مخفي كردن اشياي قيمتي الموت در همين خزانه 

حكومتي كه بـا غنـايم ناشـي از فتوحـات هوالكوخـان غنـي شـده بـود، بـر اثـر            خزانة
هاي نامناسب و همچنين فساد مالي كارگزاران مغولي، در حـالي بـا مشـكالت مـالي      سياست

مواجه شد كه دورة غنايم جنگي به سر آمده و حكومت ايلخاني درگير نبردهاي تـدافعي بـا   
يكـي از  . هاي زيادي به دنبال داشت اين امر هزينه هاي خانگي بود و دشمنان و همچنين جنگ
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طـور   بـه . داليل نزاع دائمي ايلخانان با مماليك، چشم طمع به ثروت مصر و كسب غنايم بـود 
حد و حصر كه يكـي   هاي بي قطع ايلخانان براي ادارة قلمرو وسيع خود، تقديم هدايا و بخشش

اي به سلطان الجايتو توسط  ش كردن سفينههاي عصر ايلخاني است، مانند پيشك از موارد هزينه
اي مرصع به وزن چهارده رطـل   ، اهداي كلّه)272: 1383آيتي، ( 709الدين عليشاه در سال  تاج

هاي گوهر و كالهي مكلّل به جواهر كه قطعه لعلي به وزن بيست و چهار مثقـال بـر    از دانه
بان عربـي بـا سـاخت و سـتام زر     قبه آن نصب شده بود و نُه غالم با كمرهاي زبرجد بـر اسـ  

و نگهداري سپاه بزرگ آن و تـأمين مايحتـاج لشـكر، احتيـاج بـه درآمـدهاي       ) 279همان، (
ترين منبع درآمد، ماليات بود كه بار اصلي آن بر دوش رعايـا   كه عمده درحالي. هنگفتي داشتند

  .قرار داشت
زان درآمد هيئت حاكمـه  توان بر وخامت اوضاع در عصر ايلخاني پي برد كه مي زماني مي
كشـيدند،   آور مردم كه بار اصلي تأمين منابع درآمد را بر دوش مي انگيز و مالل و اوضاع رقت

در هـر حـال ميـزان قطعـي ايـن      . هاي حكام مورد انطباق قرار گيرد با ميزان مخارج و هزينه
مبلـغ پرداختـي    ها معين نيست؛ زيرا با تغيير ايلخان و تغيير شرايط حكومتي، ميـزان و  هزينه

توانست تا حدي اوضاع را  درآمدهاي ناشي از توليدات كشاورزي كه مي. كرده است تغيير مي
هاي ناكارآمد اقتصـادي در   گذاري براي مردم و هيئت حاكمه به سامان آورد، به دليل سياست

اي ها و نظام آبياري و وضعيت رودها و نهرهـ  توجهي به قنات كنار شرايط جوي و اقليمي، بي
بغداد، دچار ركود شده بود و در نتيجه منابع كاهش چشمگيري در وضعيت كشاورزي نشـان  

افزود، تيول مناطق ويران بـود كـه توسـط ايلخانـان بـه       آنچه كه بر وخامت اوضاع مي. دادند
شد و آنها و وابستگانشان بدون توجه بـه وضـعيت موجـود، بـه      اقطاع گيرندگان واگذار مي

  .كردند انديشيدند و زيان حاصل را بر رعايا تحميل مي بيشتر ميبرداري هرچه  بهره
كـه آن مـازاد    داشـتند؛ چنـان   ها را روا مـي  اندوزي انواع عذاب داران به جهت مال مقاطعه

اي از مواضع كه خراج آن گران افتاده بـود، رعايـا را مجبـور     شد و پاره اندك عين نقصان مي
  ).240همان، (كردند  ؛ زيرا آنان را از تصرف منع ميكردند تا دست از حاصل خود بشويند مي
  عدم وجود نهادهاي نظارتي بر عملكرد تجار. 4- 3

المللي و نيز بازار كاالهاي گونـاگون   بغداد از مراكز توليدات صنعتي و صادراتي براي بازار بين
رَف و نظـارت بـر ق     يمـت و  بود و نظارت بر كار افراد در جامعه و نظارت بر بازارهـا و حـ

ترازوها تا قبل از حملة مغول، برعهدة تشـكيالت اداري و دينـي بـه نـام حسـبه بـوده اسـت        
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هـا و   گـذاري و قيمـت   ويـژه دادوسـتد، نـرخ    نظارت بر بازار، به). 1/420: 1383خلدون،  ابن(
  ).146- 144: 1376مشايخي، (نظارت بر كسبه، از موارد مسلّم حسبه بوده است 

هاي متنوعي در رونـق فضـاي كسـب و كـار توليـد در       چه نقش اينكه نهاد نظارتي حسبه
بسام و  اخوه، شيزري، ابن توان در آثار افرادي چون ابن كرد، به روشني مي تمدن اسالمي ايفا مي

اخـوه قرشـي كـه در     تـأليف ابـن   معالم القربه في احكام الحسبهويژه كتاب  عبدون ديد؛ به ابن
همة مشاغل يك شهر اعم از نانوايي و قصابي، : گويد مي وي. روزگار ايلخانان نوشته شده است

پزشكي، وكالت و غيره در حوزة بازرسي محتسب قـرار داشـت و محتسـب موظـف بـود از      
  ).121- 120: 1386اخوه،  ابن(معامالت ناروا جلوگيري كند 

اي وسيع داشته است كه قصد ما پرداختن بـه   گفتني است موضوع حسبه و محتسب دامنه
ست، بلكه پس از مطالعة منابع مرتبط، آنچه در همة مناطق تحت حكمروايي ايلخانان آنها ني

بـدون ترديـد   . باشـد  گيرد، خأل نهاد نظارتي حسبه و فعاليت محتسبان مي مورد توجه قرار مي
بـه نظـر   . تر از ايام گذشته بـوده باشـد   بايد انتظار داشت كه اوضاع اجتماعي و اقتصادي وخيم

مسئول برقـراري نظـم بـازار    » محتسبان«به جاي » شحنگان«سلماني ايلخانان، رسد قبل از م مي
  ).3/292: 1382جويني، (اند  بوده

توان شئون شحنگان و نائبان را با شأن محتسب مقايسه كرد؛ زيرا از شرايط محتسـب   نمي
نزد علماي شيعه و اهل سنت، مواردي چون عادل بودن، مرد بودن و رسيدن به درجة اجتهـاد  

ها از هيچ نـوع اعمـال    ؛ حال آنكه بنا بر آنچه گذشت، نائب)37: 1376مشايخي، (بوده است 
  ).37: 1374اشپولر، (غرض و سودجويي رويگردان نبودند 

تواند از علـل   توان گفت تضعيف نهاد نظارتي حسبه در كنار علل و عوامل ياد شده، مي مي
فـوطي ذيـل حـوادث سـال      طور مثال، ابن به. افزايش تورم و گراني در بغداد عصر ايلخاني باشد

آن سان كه يك كرّ گندم را . بهاي چيزها در بغداد باال رفت 668در سال «: نويسد مي. ق 668
» آمـد  فروختند و در بيشتر اوقات نان در بازارها به سختي به دسـت مـي   صد و پنجاه دينار مي

. ق684م در بغداد ذيل حوادث سال همين مورخ در مورد افزايش تور). 219: 1381فوطي،  ابن(
سپس اجناس گران شد و بهاي يك كرّ گندم به صد و هشتاد دينـار رسـيد و يـك    «: گويد مي

از موصـل آرد و نـان نـازك    . دادند كرّ جو صد دينار و نان را هر سه رطل به يك درهم مي
كه مـردم حلّـه را    فروختند كه فقط بعد از واقعة فتح بغداد ها مي رسيد كه آن را در نهانخانه

همچنين در تداوم اوضـاع نـاگوار   ). 267همان، (» شد سلطان امان داده بود اين گونه معامله مي
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فروختند، حتي زني خـود   مردم فقير و ناتوان فرزندان خود را مي«: همين سال آورده است كه
ه بود، چـون  مردم برگ هويج و شلغم و پياز و هر نبات كه از زمين روييد. را به دجله افكند

سال به پايـان رسـيد و مـردم همچنـان در رنـج      . خوردند ريشة ني و بردي و گز و غير آن مي
» از يك سو گراني اجناس و از سويي سقوط بهاي درهـم بـر رنجشـان درافـزوده بـود     . بودند

  ).268همان، (
  منازعات مذهبي. 5- 3

هاي  كرد، سياست ده هموار ميآنچه شرايط را براي بروز ويراني و ركود در كنار عوامل ياد ش
اي در  منازعـات فرقـه  . جناحي مذهبي و سركوب و تبعيض عليه مذاهب و مكاتب ديگر بود

سـاز بـوده    ترين عامل حادثـه  شرايط خاص سياسي، اقتصادي و مذهبي شهر بغداد، همواره مهم
اي  فرقـه تالش پيروان مذاهب براي نفوذ در ساختار قدرت و يا گرايش مذهبي خلفا به . است

يعقـوبي،  (» فتنة خلق قـرآن «كرد؛ مانند موضع مأمون در جريان  خاص، منازعات را تشديد مي
و يا منازعات مخرب مذاهب اهل سنت بر سـر تصـاحب منصـب قضـاوت     ) 2/491: 1362

هاي شيعيان و سنيان، مانند آتش زدن محلـة كـرخ توسـط     و درگيري) 1/295: 1392حيدر، (
ثباتي  ها نمونة ديگر كه منجر به بي و ده) 5/383: 1380اثير،  ابن(ق 361بن عباس در  ابوالفضل

هفـده هـزار انسـان جـان باختـه،      «در جريان ياد شـده  . بازارهاي بغداد در كرخ و رصافه شد
). 383همـان،  (» ها و اموال زيادي از بين رفت سيصد دكان، سي و سه پل، بسياري از ساختمان

كشـته شـدن   «و  422سوق االغاط و سوق الدقاقين در سـال  آتش گرفتن مناطق سوق العروس، 
بـا روي  ). 171: 1381فوطي،  ابن(حاصل همين منازعات بوده است » 653جمع كثيري در سال 

كار آمـدن دولـت ايلخـاني كـه از اسـاس تعلـق خـاطري بـه اسـالم نداشـت، زمينـه بـراي             
گـذار معنويـت از   كتـاب  فـولتس در  . آزمايي ادياني چون مسيحيت و يهود فراهم آمد قدرت
آنها كه . مسيحيان تا آنجا كه توانستند انتقام خود را از مسلمانان گرفتند«: نويسد مي زمين ايران

هايي مواجه بودند، اكنـون بـه صـورت     تا پيش از اين در انجام مراسم ديني خود با محدوديت
بغداد تعدادي از مسلماناني  حتي در. كردند افراطي به آنچه مغاير با قوانين اسالم بود تظاهر مي

به گفتة اشـپولر  ). 142- 141: 1390فولتس، (» را كه قبالً مسيحي بودند، در دجله غرق كردند
با حمله طرفداران خليفه عباسي با حمايت مماليك مصر، مسلمانان بغـداد فرصـت را مغتـنم    

  ).214: 1374اشپولر، (ورزيدند  عام مسيحيان مبادرت  شمردند و به قتل 
ورزي شهروندان سني  تضاد عقيدتي و كينه«: گويد توزي مذهبي مي خلدون در بيان كينه بنا
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و شيعه و مسيحي چنان بود كه در جريان فتح بغداد يكي به زيان ديگـري دروازه را بـه روي   
هـا   تغيير گرايش ديني ايلخانان نيز زمينة رقابت). 2/831: 1383خلدون،  ابن(» گشود خصم مي

چه بسا تغيير سياست مـذهبي سـبب   «زعات را تحت الشعاع خود قرار داده بود و و ميدان منا
: 1376اقبـال،  (» گرديـد  شـد، مـي   التفاط مردم به سلطان مصر كه مدافع اسالم محسـوب مـي  

1/204.(  
  هاي سياسي و لشكركشي ايلخانان به شامات و مصر رقابت. 6- 3

خـاني، آنچـه بـر وخامـت اوضـاع      در كنار جنگ بر سر دستيابي به قدرت توسط حكـام ايل 
هاي متعدد جهت تصرف مصر و شام بـود و   كرد، جنگ افزود و ويراني بغداد را تشديد مي مي

طور كـه گفتـه شـد، مأموريـت      همان. كرد ها را تأمين مي بايست مخارج اين جنگ بغداد مي
: 1373همـداني،  (هوالكو توسط خان بزرگ، از ابتدا از جيحون تا مصـر تعريـف شـده بـود     

المقـدس و بـه زانـو درآوردن شـام و مصـر       لذا پس از سقوط بغداد تسلط بـر بيـت  ). 2/974
هالكو بالفاصله پس از فـتح  . ، مورد اهتمام تمامي ايلخانان قرار گرفت)112: 1383ساندرز، (

همـداني،  (درپـي   فتح شام پـس از جنـگ و گريزهـاي پـي    . بغداد به حلب و شام لشكر كشيد
داد كه به پشتوانة خالفت عباسي رقيب سرسختي براي  يد فتح مصر را مي، نو)2/1025: 1373

؛ به همين دليل هالكو با فرستادن ايلچي به مصـر، بـه   )1028همان، (شد  ايلخانان محسوب مي
در فلسـطين روي داد و  » عين جـالوت «تهديد و ارعاب مماليك پرداخت، اما پيكار اصلي در 

از آنها كشته شدند و با شكست عين جـالوت شـام نيـز     برخالف انتظار مغوالن، جمع كثيري
ثمـر   ايلخانان بعدي تا عهد اولجايتو همچنان به لشكركشي بي). 1035همان، (ضميمة مصر شد 

وتاز شاميان عزم مصاف با مصريان  اباقاخان به بهانة تاخت. زدند عليه مماليك مصر دست مي
ان نيز به اين بهانه، دفع شـر آن طاغيـان را   غاز). 1116همان، (را داشت، اما از فرات نگذشت 

). 1294- 2/1289: 1373همـداني،  (بر خود الزم دانست و به سمت شام و مصر لشكر كشيد 
بدين ترتيب بغداد در اين ايام به عنوان كانون مهم مقابله با دشمنان متعـدد، بيشـتر از گذشـته    

كه عـالوه   درحالي. كشيد دوش ميهاي متعدد را بر  آسيب ديده بود و بار تأمين مخارج جنگ
بر تخريب، ناامني موجود پيامدي جز ركود اقتصادي و تجاري برايش به ارمغان نياورد و بايد 

  .پرداخت هزينة رونق و شكوه پايتخت ييالقي ايلخانان يعني تبريز و سلطانيه را نيز مي
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  گيري نتيجه
ن خـود را در ممالـك اسـالمي از    شهر بغداد در ايام حاكميت ايلخانان جايگاه معنـوي پيشـي  

بـا  . هاي ايلخانان، به عناصر ايراني واگذار شـد  دست داد و ادارة شهر به عنوان يكي از پايتخت
ورود نيروهاي مغول به بغداد و ساختارهاي جديـد، ادارة شـهر رابطـة مسـتقيمي بـا اهـداف       

ديت و كوشـش حكـام و   ايلخانان داشت كه به دليل اهتمام ايلخانان بر بازسازي بغداد، بـا جـ  
. كارگزاران مسلمان، احداث و نوسازي و بهبود نسبي صنعت و هنـر در ايـن شـهر آغـاز شـد     

گيري از ماهيت تجاري و استراتژيك بغداد، درصدد بودند تا از نيروي مادي و  ايلخانان با بهره
ي منشعب ها و امكانات موجود بغداد، همچون دجله و نهرها هاي بازرگاني، آبادي ثروت، راه
برداري كنند تا هم خزانة خود را غني سازند و هم بغداد پايگاهي جهت مقابلـه بـا    از آن بهره

مماليك مصر و پيشروي براي فتوحات بعدي باشد، اما با وجود تمايل فراوان حكام ايلخـاني،  
هاي حكومت آنها سبب انحطاط، تنزل و عدم ثبات تمامي اركـان اجتمـاعي    سست بودن پايه

حكومت ايلخاني نه تنها نتوانست بر جريان امور اقتصادي و اجتماعي نظـارت شايسـته    شد و
توجهي بـه   ها، بي داشته باشد، بلكه بيشتر مواقع با مصادرة اموال و عدم تراز درآمدها و هزينه

نظام آبياري، تيول مناطق ويران و عـدم وجـود نهادهـاي نظـارتي بـر عملكـرد تجـار، سـبب         
شـد و بـا گذشـت زمـان      يت مردم بغداد از نظر اقتصادي و معيشتي مـي گسيختگي وضع ازهم

هـاي   منازعات مذهبي و رقابت. تر شده بود و در درازمدت آشكارا هويدا شد ها عميق شكاف
ويژه به سمت شام از مدخل  ها، به سياسي ميان مدعيان قدرت و نيز تبعات ناشي از لشكركشي

هاي ويرانـي و ركـود تجـاري شـهر بغـداد در عصـر        زمينهالنهرين و بغداد از ديگر علل و  بين
  .ايلخاني بوده است

  منابع و مĤخذ
 .3پژوهشگاه علوم انساني، چ: ، تهرانتحرير تاريخ وصاف، )1383(آيتي، عبدالمحمد    - 
، 8و  5، ترجمة سيد محمدحسين روحاني و حميدرضا آژير، ج تاريخ كامل، )1380(اثير، عزالدين  ابن   - 

 .اساطير: تهران
ترجمة  ،)معالم القربه في احكام الحسبه(آيين شهرداري در قرن هفتم هجري ، )1386(اخوه قرشي  ابن   - 

 .2انتشارات شهرداري تهران، چ: جعفر شعار، تهران
پـور و   ، ترجمة محمـدعلي تـاج  تاريخ مختصر الدول، )1364(العبري، غريغوريوس ابوالفرج اهرون  ابن   - 

 .اطالعات: هراناهللا رياضي، ت حشمت
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، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي،    الحوادث الجامعـه  ،)1381(احمد شيباني  بن الدين عبدالرزاق فوطي، كمال ابن - 
 .دانشگاه تهران: تهران

 النظار في غرائب االمصـار و عجايـب االسـفار     هًْتحف، )1370(ابراهيم  عبداهللا محمدبن بطوطه، ابوعلي ابن - 
 .5انتشارات آگاه، چ :تهران، 1ترجمة دكتر محمدعلي موحد، ج  ،)بطوطه ابنمعروف به رحله (

آستان قـدس رضـوي،   : ترجمة پرويز اتابكي، مشهد جبير، سفرنامه ابن، )1370(احمد  جبير، محمدبن ابن - 
 .2مؤسسه چاپ و انتشارات، چ

: ، تهـران 3و  1، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، ج    العبـر ، )1383(محمـد   بـن  خلدون، ابوزيد عبدالرحمن ابن - 
 .3پژوهشگاه علوم انساني، چ

نشـر  : ، ترجمة محمد وحيـد گلپايگـاني، تهـران   تاريخ فخري، )1360(طباطبا  بن علي محمدبن ،طقطقي ابن - 
  .2كتاب، چ

، تحقيق احمد ملحم فؤاد السـيد و   هًْو النهاي  هًْالبداي، )م1985/ق1405(الفداء الحافظ  الدمشقي، ابي كثير ابن - 
 .دار الكتب العلميه: بيروتديگران، 

 .انتشارات مولي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتركان در ايران، )1385(اشپولر و ديگران  - 
انتشـارات علمـي و   : ترجمـة محمـود ميرآفتـاب، تهـران     تاريخ مغول در ايران،، )1374(اشپولر، برتولد  - 

 .5فرهنگي، چ
  .نامك: ، تهران1، ج ايل ايام تيموريتاريخ مغول و او، )1376(اقبال آشتياني، عباس  - 
دار التعـارف  : ، بيـروت المغـول بـينْ الوثنيـه و النصـرانيه و االسـالم     ، )م1993/ق1414(األمين، حسـن   - 

  .للمطبوعات
االسالميه في العصر   هًْالعربي  هًْاالقتصاديه في الدول هًْالحيا«، )2015- 1436(حمدي حسين علوان . التميمي، م - 

  .325- 301، صص 22العدد  الدراسات التاريخيه و الحضاريه، ،»العباسي
دراسـات  ، »السلع التجاريه في اسواق بغداد في العصـر العباسـي االول  «، )2009(الضالعين، مروان عاطف  - 

  .643- 618، صص 3، العدد 36المجلد  االجتماعيه، العلوم االنسانيه و
  .العربيهًْ  هًْدار النهض: ، بيروتو الفاطمي التاريخ العباسي، )1971(العبادي، احمد مختار  - 
فـي العصـر العباسـي     هًْاالسـالمي  هًْالعربي هًْالنشاط االقتصادي للدول«، )م 1988(القدسي، عباس فاضل رحيم  - 

  .384- 362، صص )32/1(، التاريخ االقتصادي العربي االسالمي دراسات في، »الثالث
االسالم فـي دار   هًْتاريخ العراق في عصر العباسيين المسمي حضار ،)م2003/ق1423(المدور، جميل نخله  - 

  .دار االفاق العربيه: ، قاهرهالسالم
: ، تصحيح محمد فرزان، ترجمـة آذرتـاش آذرنـوش، تهـران    فتوح البلدان، )1364(يحيي  بالذري، احمدبن - 

 .2سروش، چ
 .سمت: نتهرا مغوالن و حكومت ايلخاني در ايران،، )1391(بياني، شيرين  - 
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  ذربايجان در قرن ششم هجريمسلك آ ظهور و افول پارسيانِ اسماعيلي

  1سيد مسعود شاهمرادي
  
  
  
  
  

ـيس دولـت نزاريـه در ايـران، در      » پارسيان« :چكيده ـاز تأس گروهي از مردم آذربايجان بودند كه در آغ
ـا پـس از    اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري به آنان پيوستند و به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، ام

ـانِ      مدتي روابط ميان آنان  ـيان توسـط نزاري و نزاريانِ الموت دچار تنش شد كه در نهايت بـه سـركوبي پارس
اي، به دنبال تبيين اين  تحليليِ مبتني بر مطالعات كتابخانه- اين مقاله با استفاده از روش توصيفي. الموت انجاميد

چـه بـوده اسـت؟     در قرن ششم هجري» پارسيانِ آذربايجان«مسئله است كه هويت و عقايد گروه موسوم به 
ـار و          ـبت بـه افك ـتگي خـويش نس ـان بودنـد كـه وابس فرض اين است كه پارسيان گروهي از مردم آذربايج

هاي ملي ايراني را حفظ كرده و تحت تأثير برخي عقايد غاليان شيعي نيز قرار گرفته بودند و نسبت بـه   انديشه
نان همزمان با ظهور دولـت اسـماعيليانِ   آ. دادند هاي مخالف دستگاه خالفت عباسي همدلي نشان مي جريان

هاي ناشي از قدرت  نزاري ايران، به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، اما به سبب اختالفات عقيدتي و رقابت
  .طلبي، روابط آنان با اسماعيليانِ نزاري به تيرگي انجاميد
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The Rise and Fall of Esmaili Parsian in Azerbaijan 
during the Sixth Century (AH) 

 
Seyyed Massood Shahmoradi1 
 
 
 
 
 

Abstract: Parsian was a group of Azerbaijani people who, at the outset of establishing 
Nezarieh government in Iran, joined them in late 5th century and early 6th century and were 
attracted by Nazari Esmailieh ideology, however, their relations with Alamout Nazaraians 
endured tension and finally, Parsians were eliminated by Alamout Nazaraians. Using 
descriptive – analytical technique based on library studies, the present paper is aimed at 
clarifying that what was the identity and beliefs of so-called Azerbaijani Parsian in the sixth 
century? It is assumed that Parsians were a group of Azerbaijani people who retained their 
dependency from Iranian national thoughts and opinions, and were also influenced by 
Shiite beliefs and showed their empathy with movements opposite to Abbassi Caliphate. 
Simultaneous to the rise of Nazari Esmailian government in Iran, they were attracted by 
Nazari Esmailieh ideology, however, their relations with Nazari Esmailian collapsed due to 
their convictional conflicts and power seeking competitions. 
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  مقدمه
ارائـه داده  » پارسيان«گزارشي از گروه موسوم به  التواريخ جامعاهللا همداني در  رشيدالدين فضل

آنان در قرن ششم و همزمان با شـروع حكومـت   . اند كرده است كه در آذربايجان زندگي مي
 اسماعيليانِ نزاري ايران به مركزيت الموت، به كيش اسماعيليه نزاري گرويدند، امـا در زمـان  
جانشينان حسن صباح روابط ميان نزاريان و پارسيان دچار تنش شد كه به سركوبي پارسـيان  

همداني در توصيف خويش از پارسيان، از وابستگي آنـان بـه   . توسط نزاريان الموت منجر شد
، »حلـول «انديشـة   مزدكيان و مانويان سخن گفته و همچنـين از وجـود برخـي عقايـد، نظيـر     

شـده، در ميـان    هاي عمومي غاليان قلمداد مي كه جزو ويژگي» گري اباحيالحاد و «و » تناسخ«
تحليلـي مبتنـي بـر    - پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفيمؤلف . پارسيان خبر داده است

اي، در پي بررسي اين مسئله است كه ظهـور و افـول و همچنـين هويـت و      مطالعات كتابخانه
هجري چگونه بوده است؟ فرضيه اين مقاله بر اين مبنا  عقايد پارسيانِ آذربايجان در قرن ششم

استوار است كه پارسيانِ آذربايجان همزمان با ظهور دولت اسماعيليانِ نزاري ايران، بـه كـيش   
هاي ناشـي از   تر از آن، رقابت اسماعيليه نزاري گرويدند، اما به سبب اختالفات عقيدتي و مهم

. د كه به سركوبي پارسيان از سوي نزاريان منجـر شـد  طلبي، روابط آنان به تشنج گرايي قدرت
در مورد هويت و عقايد پارسيانِ آذربايجان نيز اين فرضيه مطرح شده است كه افكار و عقايد 

و همچنـين برخـي   » هـاي ايـران باسـتاني    انديشـه «يا » هاي ملي ايراني انديشه«آنان از دو منبع 
  . استگرفته  سرچشمه مي» غاليان شيعي«هاي  انديشه

در مورد پيشينة تحقيق بايد گفت بررسي سرگذشت پارسيانِ آذربايجان توجه مورخان و 
اهللا همـداني گـزارش نسـبتاً     رشـيدالدين فضـل  . محققان را چندان كه بايد جلب نكرده اسـت 

آورده اسـت، امـا بـه سـبب     التـواريخ   جامعمفصلي را دربارة پيشينه و سرگذشت پارسيان در 
هاي او را با احتياط مورد اسـتفاده قـرار    ارسيان و اسماعيليان، بايد گزارشنگرش منفي او به پ

نيـز بـر مبنـاي روايـت همـداني      » مادلونگ«و » هاجسن«برخي از محققان معاصر نظير . داد
از ايـن   فرقـه اسـماعيليه   هاجسن در كتـاب . اند فرضياتي در مورد احوال پارسيان مطرح كرده

اند كه به سـبب   اي از اسماعيليان بوده كه شايد پارسيان فرقه احتمال سخن به ميان آورده است
 مادلونـگ . انـد  جدايي نزاريان از فاطميان مصر، از پذيرش مشروعيت نزاريان خودداري كرده

اين احتمال را مطرح ساخته است كه به سبب اينكـه پارسـيان    هاي اسالمي فرقهنيز در كتاب 
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سياسـي،   تـاريخ در كتـاب  . انـد  دينان بـوده  اندگان خرمكردند، از بازم در آذربايجان زندگي مي
نوشـتة سـيد مسـعود     )از آغاز تا طلوع دولت صفوي(فرهنگي و اجتماعي تشيع در آذربايجان 

مؤلف مقالة . شاهمرادي و اصغر منتظرالقائم گزارشي از ظهور و افول پارسيان ارائه شده است
هاي فرهنگي مراغيـانِ رودبـار در    ويژگيبه بيان » فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت«

توان با واكاوي سرگذشت و عقايد پارسـيانِ آذربايجـان    روزگار معاصر پرداخته است، اما مي
تـر بيـان    اي واضـح  تري از حيات آنان ارائه داد و هويت و عقايد آنان را به گونه تصوير روشن

  .كه اين مقاله نيز در پي آن است كرد
  نظهور و افول پارسيا

اهللا  توسط رشيدالدين فضـل  پارسيان گزارش نسبتاً كاملي از چگونگي ظهور، عقايد و سركوبي
حسن صـباح  زمينة تاريخي اين گزارش همزمان با دوران . آمده است التواريخ جامعهمداني در 

و محمدبن بزرگ اميد ) ق532- 518(كيا بزرگ اميد و دو جانشين بعدي او، ) ق518–483(
  .است) ق557–532(

كـه  «بودند » قومى مزدكيان«نويسد آنان  همداني در آغاز گزارش خود دربارة پارسيان مي
كردنـد و   از چند گاه باز اسمعيلى شده بودند، اما بر طريقة مذهب خود دعـوت پوشـيده مـى   

واضـع  «: شـود كـه   او سـپس يـادآور مـي   ). 147: 1387 ، همدانى(» خوانند خود را پارسيان مي
طـور مختصـر از چگـونگي ظهـور و سـركوبي او سـخن        و به  »وده استمذهب ايشان مانى ب

آورد و از احـواالت او سـخن    گويد و در ادامه، مزدك را نيز از زمرة آنان بـه شـمار مـي    مي
نويسد منظور او از بيان سرگذشت مـاني   همداني در ادامه مي). 147: 1387  همدانى،(گويد  مي

ـ «: و مزدك آن است كه . از پوشـيدند، تـا زمـانى كـه مسـلمانى ظـاهر شـد       مانويان آن دين ب
. بودنـد  كردند و هم بر سر مذهب خويش مى  مزدكيان تظاهر خود به مسلمانى و شيعى نسبت

السالم انتقال كرد، كار حسن و حسين با امت جدشان بر آن جمله بود  تا چون موالنا على عليه
و گفتنـد  . ام است و بعد از او ابومسلمگفتند او ام. حنفيه باقى بود كه معروف است و محمدبن

غـرض آنكـه هرگـاه ايـن     . اى بود مطهر نام، او امام بود، به روم شد پس از او، او را دخترزاده
اند  اند كه اهل ملتى و مذهبى را غلبه و شوكت است، به ظاهر آن مذهب گرفته ملعونان ديده

  ).148: 1387 همدانى، (» و مذهب خويش پوشيده داشته الى يومنا هذا
اي اسمي كيش اسماعيلي را پذيرفته بودنـد كـه    به گونه گروهاين ، التواريخ جامعبه روايت 
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آنهـا بـه   ، يافتـه  اي مذهبي سيطره مـي  زيرا هرگاه كيش يا  نظريه؛ مرسوم آنها بوده است ةشيو
يـن  ا«: كردنـد  خـود را كتمـان مـي    ةاند و در آن حال عقيد شده ظاهر مدعي پشتيباني از آن مي

پارسيان چون ديدند كه اسماعيليان را ظهورى و قوتى هست، بر عادت آباى خويش گفتند كه 
دهخـدا كيخسـرو    حسن صباح،). 148: 1387  همدانى،(» اين مذهب حقّ است ما قبول كرديم

پـس از   .بيـاموزد را به آنان فرستاد تا كيش اسماعيلي جزء آنان بود، نزد پارسيان كه پيشتر  را
بـه جـاي پـدر رهبـر ايـن       ابوالعالء و يوسف پسرانشق 513 در محرم سال ،رومرگ كيخس
حكـم  «اي كـه   به گونه» در طلب مال و جاه، اعتقاد خويش فراموش كردند«، اما گروه شدند

حسن صـباح آنهـا را پنـد و هشـدار داد كـه سـودي       . »قائدى را مخالفت دعوت سيدنا كردند
 ).148: 1387 همدانى،( نبخشيد

پارسـيان آذربايجـان    در ميان »بديل«اي به نام  بافندهق، 518 رگ حسن صباح درپس از م
ند كه به ظاهر ا و به آنها گفت كه حقيقت نزد پارسيان است و اسماعيليان مردمانيظاهر شد 

 )ص(بوالعالء و يوسف اينك در مقام محمـد احقيقت باطني اين است كه  .اند مذهب چسبيده
هاي شريعت تنها بـراي كسـاني    فريضه. اند على و سلمان هر سه الهو محمد و  هستند )ع(علي و

براساس روايـت  . بنابراين بايد ترك نماز و روزه  كرد. است كه به ظاهر مذهب اعتقاد دارند
اند كـه هـر    اى را همه حرامى حاللى است و زنان خود آب خانه بوالعالءگفته كه «: همداني
بـر جملـه   . انـد  باشد، و دختران بر پـدر و بـرادر حـالل   اى باز خورد، و مهر و عقد چه  تشنه

و هـر كـه    .دوزخ و بهشت اينجاست، ديگر نيست: تمامت محرّمات را حالل داشتند و گفتند
به صورت مردى باز آيد و به عكس اين چون   و يوسف را خداى داند، از روى تناسخ بوالعالء

  ).149: 1387  همدانى،(» بميرند به صورت سبع باز آيند
تـا بـدان حـد كـه ميخـى      «بود جانوران و گياهان ، عدم آزار اعتقادات اين گروه از ديگر

آنان قائل به ممنوعيت چندهمسري و . »نشايد به زمين فرو كوفتن كه زمين را از آن رنج رسد
پنج گناه است كه هركه از اينها يكـى  «طالق و خريدن بنده بودند و همچنين معتقد بودند كه 

ريزي بـه نـاحق، داشـتن دو زن در يـك زمـان،       خون: »از دوزخ رستگارى نيابد بكند، هرگز
 در). 150-  149: 1387  همدانى،(وصلت كردن با مخالف و به جوارح و زبان مردم را آزردن 

همـداني معتقـد    .است رفته سخن گناه چهار از او، تنها پيشين گفتة برخالف همداني گزارش
به سراي ديگر و رستاخيز و رويدادهاي پس از آن را در پرتو است پيروان اين فرقه، بازگشت 

اين گروه بر اين بـاور بودنـد كـه پادشـاهان ايـران      . كردند نظرية خود درباره تناسخ تفسير مي
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محمــدبن حنفيــه و و )  ع(و علــي) ص(انــد و امامــت از آنــان بــه محمــد امــام بــوده) فــرس(
  ).150: 1387  همدانى،(ه است محمد عباسي و ابومسلم و مطهر رسيد بن ابراهيم

افـراد از جملـه   اسـماعيليان برخـي از ايـن    عقايد از سوي پارسيان ابراز شد، هنگامي كه اين 
آن دو  ق537 داشتند و در ابوالعالء و يوسف را دستگير كردند و آنها را با شكنجه به اعتراف وا

 اطالعـات  يبـرا ؛ 149: 1387 ، همـدانى (و قتل پيروان آنها هم تا يك سال ادامه يافت  را كشتند
  ).31 - 29: 1381، مادلونگ: ك.ر( نيهمچن انيپارسي سركوب و ظهور مورد در شتريب

 هويت و عقايد پارسيان

يه قـرار  محققـان تـاريخ اسـماعيل   از اسماعيليان چندان مورد توجـه  ماهيت و عقايد اين گروه 
. انـد  در ايـن زمينـه داشـته    نگرفته است و تنها معدودي از محققان به صـورت كلـي اشـاراتي   

نويسد روشن نيست كه اين مردم به حقيقت يك فرقه خارجي بودند كـه حسـن    هاجسن مي
صباح براي به كيش نزاري درآوردن آنان كوشيد، يا اينكه يك فرقة اسـماعيلي بودنـد كـه از    

و خـود  قبول پيشوايي حسن صباح در هنگام انشقاق از فاطميان به خاطر نزار امتناع ورزيدنـد  
اسـتفاده از  نيـز  مادلونـگ  ). 94–93 :1387هاجسن، (يك فرقة ضد نزاري به وجود آوردند 

با توجه به بنيادهاي عقيدتي خاصـي كـه بـه ايـن     پارسيان را در مورد  عنوان اسماعيليان ملحد
او معتقـد اسـت   ). 29ص پانوشـت : 1381مادلونـگ،  ( دانـد  درست نمـي ، اند گروه نسبت داده

از سوي فرقة مورد بحث، بازتاب دهندة وابستگي آنها به مذهب ) پارسيان(رسي كاربرد نام پا
دهد با توجه به اينكه پيروان اين فرقه در  او احتمال قوي مي. هاي ملي ايران بوده است و سنت

كردند و يا از آنجا برخاسته بودند، از باقيماندگان پيروان خرمي بابـك   آذربايجان زندگي مي
هايي كه دربارة خرميان  يدگاه او، توصيفي كه از مذهب آنها شده، با بيشتر آگاهياز د. اند بوده

  ). 30- 31: 1381مادلونگ،  (در ساير مĤخذ آمده، مطابقت دارد 
پيش از بررسي منشأ هويتي و عقيـدتي پارسـيان، اشـاره بـه سـابقة دعـوت اسـماعيليه در        

نمايـد؛ زيـرا فـارغ از     ضـروري مـي   آذربايجان كه محل ظهور و فعاليت اين گروه بوده است،
پيشينة هويتي و عقيدتي پارسيان، اين گروه در اين مقطع زماني با دعوت اسماعيليه مواجه شده 

هـا، دعـوت اسـماعيلي از قـرن سـوم هجـري در        مطابق برخـي نقـل  . و به آنها گرويده بودند
در اواخـر همـين   ). 37 :1377؛ تـامر، 155 ]:تا بي[حسين،  :ك.ر(آذربايجان رواج داشته است 

هايي مبني بر رواج تشيع اسـماعيلي در آذربايجـانِ    قرن و در اوايل قرن چهارم هجري گزارش
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ابوحـاتم  «در اواخـر ايـن دوران،   ). 144: 1377، تـامر (وجـود دارد   1تحت حاكميت ساجيان
 :1376دفتـري،  (داعي معروف اسماعيلي نيز مدتي در آذربايجـان بـه سـر بـرده اسـت      » رازي
  .)42 :1345شترن،  ؛195،143

در قـرن چهـارم هجـري    » مسـافر  آل«اسـماعيلي مسـلك    در ادامة اين روند، حكومـت 
 :1376،  ه وي ك سـ  م ن ؛ اب387- 8/386 :1385اثير،  ابن(را تحت سلطه خود درآورد  آذربايجان

اسـماعيلي   مـذهب  قرمطـي  نـة پيرو گوآل مسافر ). 195، 154 :1376دفتري،  بعد؛ به 6/60
شـترن،  ( شد قرمطي در آذربايجان تبليغ مي ةمذهب اسماعيلي آنان،و تحت حكومت د بودن

حوقل نيز كه از آذربايجان در حوالي سال  ابن). 196- 195 :1376دفتري،  ؛ 59 -  58 :1345
 كثيـرٌ  و« :نويسـد  مي، زياد اسماعيليان در آذربايجان ةضمن اشاره به عدديدار كرده، . ق344

اي از قرامطـه اسـت    نام طائفه» بقليه«). 2/349 :1938حوقل،  ابن( »ه فيهممن الباطنيه البقلي
ها  شود كه دعوت اسماعيليه از مدت گونه مالحظه مي بدين). 1/295 :1390خميني،  :ك.ر(

را نيـز  » پارسـيان «پيش در آذربايجان وجود داشته و در اين مقطع زماني گروه موسـوم بـه   
  .جذب خود كرده بود

توان گفت منشأ هويتي و عقيـدتي پارسـيان    مي التواريخ جامعرش همداني در با بررسي گزا
. طور خاص از دو انديشه تأثير پذيرفته است آذربايجان پيش از پيوستن به دعوت اسماعيليه، به

هاي  اي خاص از انديشه و گونه» هاي ايران باستاني انديشه«توان ذيل عناوين  اين دو تفكر را مي
گونـه   البته بايد خاطرنشان كرد كه ايـن . بندي كرد بوده است، طبقه»تشيع«از  مذهبي كه متأثر

قرار داشته ) و حتي تشيع امامي و زيدي(تفكرات شيعي، خارج از حيطة عقايد تشيع اسماعيلي 
هـاي ايـران باسـتاني و     با اين حال، انديشه. دانست» تشيع غاليانه«توان آن را الهام يافته از  و مي

ام يافته از تشيع غاليانة اين گروه، در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم با دعـوت  تفكرات اله
تشيع اسماعيلية نزاري مواجه شد و به آن اقبال نشان داد، اما امكان سازش كامـل و دائمـي بـا    

اي كه  در نهايت روابـط ايـن    عقايد اسماعيليان نزاري ايران در دورة الموت را نيافت؛ به گونه
به تضاد و رويارويي انجاميد و از آنجايي كه اسماعيليانِ نزاري الموت داراي نيـرو و   دو گروه

گونه كه هاجسن اشاره كرده است،  توان بيشتري بودند، به سركوبي آنان پرداختند؛ زيرا همان
نزاريان با موقعيتي كه از لحاظ قدرت به دست آورده بودند، بـه يـك توافـق داخلـي بسـيار      

                                                 
  .بودند هجري چهارم قرن اوايل تا سوم قرن اواخر از آذربايجان حكمرانان ساج بني    1
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آنـان  . شدند سازگار آيد داشتند كه به مذاق تمام كساني كه فريفتة كيش آنها ميكاملي احتياج 
ديدند؛ زيـرا در وضـع موجـود، قـدرت،      ساختند، پاداش عمل خود را مي كه خود را موافق مي

هاجسن، (شد  ماند، بدون شك نابود مي شرط اساسي زنده ماندن بود و هر گروهي كه تنها مي
1387: 93 -94.(  
  ي ايران باستانيها انديشه

اي كه در بررسي ماهيت عقيدتي پارسيان آذربايجـان نمـود بيشـتري دارد، حضـور      اولين نكته
بازتـاب   اين امـر . عناصري از تفكرات مربوط به ايرانِ پيش از اسالم در مباني فكري آنهاست

باسـتاني   هاي ايران طور عام و برخي انديشه هاي ملي ايران به دهندة وابستگي پارسيان به سنت
نشان دهندة ايـن نكتـه اسـت؛    » پارسيان«در وهلة اول نام اين گروه يعني . طور خاص است به

. است» پارسي«پارسيان جمع ). 147 :1387همدانى، (خواندند  مي» پارسيان«زيرا آنان خود را 
: 1373مكنزي، (است ) ايران(پهلوي گرفته شده و به معناي اهل پارس » پارسيگ«اين واژه از 

  ).واژه ذيل
آن است كـه پادشـاهان فـرس    ) يعني پارسيان(حال تبرّا و تولّاى ايشان «نقل شده است كه 

اي صريح به ميزان  اين نقل اشاره). 150 :1387همدانى، (» اند ائمه) يعني پادشاهان ايران باستان(
  .هاي ملي ايراني است وابستگي و عالقة پارسيان به سنت

هـاي   هـاي ايـران باسـتان اسـت، اشـاره      ارتباط پارسيان با انديشهنكتة ديگري كه نشانگر 
به وابستگي فكري و عقيدتي آنان به برخـي اديـانِ ايـرانِ پـيش از اسـالم نظيـر        التواريخ جامع

بـه  «و » واضع مذهب ايشان مـانى بـوده  «اشاره همداني به اينكه . مانويت و آيين مزدكي است
 :1387همدانى، (» زمره ايشان، مزدك آن دين ظاهر كردروزگار قباد، پدر نوشروان عادل، از 

آن ) يعني سرگذشت پارسيان(مقصود ما از اين قصه «: نويسد همداني مي. اند از اين جمله، )147
مزدكيان تظاهر خود به . است كه مانويان آن دين باز پوشيدند تا زمانى كه مسلمانى ظاهر شد

). 148 :1387همـدانى،  (» بودند ر مذهب خويش مىكردند و هم بر س  مسلمانى و شيعى نسبت
اي از  كـه شـاخه  (درواقع، همداني معتقد است پارسـيان از باقيمانـدگان مانويـان و مزدكيـان     

بودند كه پس از ظهور اسالم، با تظاهر به اسالم شيعي، به حيـات  ) شوند مانويان محسوب مي
  .اند خود ادامه داده

نكتة اول تشابه اعتقادات پارسيان در اين زمينه بـا  . است در اين ميان، دو نكته حائز توجه
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. كردند از آذربايجان برخاسته بودند و يا در آنجا زندگي ميديناني است كه نظير پارسيان  خرم
او معتقد است توصـيفي كـه از پارسـيان    . نيز قرار گرفته است مادلونگاين نكته مورد اشارة 
مادلونگ، (دينان در ساير مĤخذ آمده، مطابقت دارد  ة خرمهايي كه دربار شده، با بيشتر آگاهي

1381 :30 -31(  
اطالعات . دينان فعاالن جنبشي ايراني در اواخر سده دوم و اوايل سده سوم هجري بودند خرم

ديـن بـر ضـد خالفـت      كه جنبش آنان در دورة بابك خـرم - دينان  دربارة باورها و عقايد خرم
بـه   - ل در آذربايجان و مناطق اطراف آن به اوج خـود رسـيد  عباسي، به مدت بيش از بيست سا

ق، در روزگـار خالفـت   200ديـن در   بابـك خـرم  . درستي به روزگار بعدي منتقل نشده اسـت 
دينان را سـامان   ترين و نيرومندترين قيام خرم مأمون در آذربايجان سر به شورش برداشت و مهم

ه جنبش خرميه بيشتر ماهيـت سياسـي داشـته و    رسد ك ها چنين به نظر مي از مجموع نشانه. داد
هاي خالفـت در آن ناحيـه    هاي ظهور آن را بايد در شرايط خاص اجتماعي و سياست سرچشمه

نظير كلمة پارسيان (تركيبي فارسي است » دين خرم«). 22/326]: تا يب[بهراميان،(وجو كرد جست
ـتر مؤلفـان و محققـان    . بودنـد كه پيروان اين گروه بر خـود نهـاده   ) اي فارسي است كه واژه بيش

ـته   خرميه را بسان پارسيان از بازماندگان پيروان مزدك و در شمار فرقه . انـد  هاي مزدكـي دانس
 و التـواريخ  مجمـل (دينان را به روشني به مزدك رسانده اسـت   اصل خرم التواريخ مجملنويسندة 
؛ 256 :1372صـديقي،   ؛268 ، 251 :1408بغـدادي،   :ك.ر ؛ همچنين353- 354]: تا بي[، القصص

Yarshater, 1983:1004 22/328]: تا يب[،بهراميان ؛( . 
انـد   دينان مشترك هاي محوريِ دو جماعت پارسيان و خرم دانيم كه برخي از شخصيت مي
همداني در گزارش عقايد پارسيان و آنجا كـه بـا   . است» ابومسلم خراساني«ترين آنها  كه مهم

آن است ) پارسيان(و اما حال تبرّا و تولّاى ايشان «: نويسد نگرد، مي ديدة انكار به عقايد آنان مي
ها ريختـه شـده اسـت و بعـد      اند و در عهد محمد و على فراوان خون ادشاهان فرس ائمهكه پ

و به تقدير آنكه محمـد  . گوى چون باشند مخالفت در غايت بوده، هر دو يكى است و راست
و لئن سلمنا . حنفيه پسر موالنا على عليه السالم بود، با وجود حسن و حسين امام چگونه باشد

تر  بن محمد عباسى چگونه افتاد و از ابراهيم با ابومسلم محال از او به ابراهيمكه او امام بودى 
ابومسـلم خراسـاني همچنـان كـه در     ). 150 :1387همدانى، (» و بعد از ابومسلم با مطهر افتاد

دينان نيـز شخصـيتي    ميان پارسيان شخصيتي مورد احترام بود و منزلتي باال داشت، در بين خرم
به نوشتة مسعوي، وقتـي خبـر كشـته شـدن ابومسـلم بـه خراسـان        . شد محوري محسوب مي
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نـام داشـتند و قائـل بـه امامـت      » مسـلميه «اينان گروهي بودند كه . دينان برآشفتند رسيد،خرم
فرقه خرميه منشـأ فرقـة   : نويسد اشعري قمي نيز مي). 2/297 :1374مسعودي، (ابومسلم بودند 

  ). 134 :1387قمي،  اشعري(ابومسلميه است 
هاي ايرانِ  توان دلبستگي خرميان به ارزش دين نيز مي در قيام بابك خرمعالوه بر اين موارد، 

بـه   التـواريخ  جـامع شـود و در   پيش از اسالم را مشاهده كرد؛ امري كه نزد پارسيان نيز ديده مـي 
ات دين مظهر يكي از تنـدترين اعتقـاد   درواقع، شورش بابك خرم. روشني به آن اشاره شده است

تـوزي و آراي   بابك و پيروان او دشمن سرسخت اعراب بودند و در ميان آنهـا كينـه  . شعوبي بود
نكتة ديگري كه در رابطه با مشتركات پارسـيانِ  ). 316: 1372صديقي، (ضد عربي وجود داشت 

هاي  ها به ارتباط دينان نبايد از نظر دور داشت، اين است كه در برخي گزارش آذربايجان و خرم
در برخـي  صـرف نظـر از اينكـه    . هاي شيعي اشاره شده است ان اين دو گروه و برخي جريانمي

 :ك.ر(هـاي بـاطني و خرميـه ارتبـاط برقـرار كننـد        طور كلي ميان جنبش اند به مĤخذ كوشيده
نمايـد،   ب توجه ميلج موردآنچه در اين . )22/329]: تا يب[؛ بهراميان، 312: 1347الملك،  نظام

نـوبختي  . هاي غالي شيعه ديده شده اسـت  ميان خرميان و پارسيان با برخي گروهربطي است كه 
او همچنين به ارتباط ميان . با آنان آغاز شده است) غلو(گويي  دينان گفته است گزافه درباره خرم

بن روزبهـان خنجـي    اهللا بعدها فضل). 37: 1386نوبختي، (دينان و كيسانيه اشاره كرده است  خرم
شـمار از روم و طـالش و    نيز بيان كرده است كه در نيمة دوم سده نهم، خلقي بي) ق927متوفاي(

ـتند     كوه در مذهب اباحه بودند و قواعد شريعت خرم سياه  :1382 خنجـى،  (دينـان بـابكي را داش
اينان درواقع همان قزلباشان صفوي بودند كـه در ايـن زمـان بـه تشـيع از گونـة غـالي آن        ). 267

هاي غاليانة شـيعي   ر مورد پارسيان آذربايجان نيز مداركي از رواج برخي انديشهد 1.گرويده بودند
  .در ميان آنها وجود دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

  تشيع غاليانه در ميان پارسيان هاي نشانه
طور رسـمي   در مباني عقيدتي پارسيان آذربايجان كه در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم به

                                                 
 بود و حتـي  غايب امام خود بلكه نبود، غايب نمايندة امام صرفاً طريقت اين تبليغات در صفويه نهم، رهبر قرن آخر نيمة طي    1

 عقايـد  ايـن گونـه   سيوري، ريشة نظر به .است كرده حلول او در خداوند كردند مي ادعا كه رساندند مي آنجا تا را صفويه رهبر
سـيوري،   :ك.ر(كردنـد   رشد ايران غرب و آناتولي در شيعي راطياف فرَق از بسياري انواع كه گردد برمي هفتم قرن به غاليانه
 معرفـي  »تشيع مذهب به منسوب غالت هاي طريقت از يكي به وابسته«را  »قزلباش«فرقه  نيز گولپينارلي. )23- 22: 1387

  .)169: 1366گولپينارلي، (كند  مي
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هـاي غاليـان شـيعي ديـده      هاي روشني از برخي انديشه يع اسماعيلي گرويده بودند، نشانهبه تش
انگـاري اسـت و هنگـامي كـه ايـن واژه در مباحـث        بـه معنـي زيـاده   » غلـو «واژه . شـود  مي

در كـاربرد اصـطالحي،   . اد نظر داردفرانگاري نسبت به ا شود، به زياده شناختي مطرح مي فرقه
اند كه دربارة امامان خـود از انـدازه فراتـر رفتنـد و آنـان را از       كساني آن» غاليان«مقصود از 

حدود آفريدگاني الهي فراتر بردند و دربارة آنان به احكـامي كـه ويـژه خداسـت گراييدنـد      
 واژه مورد در شتريب اطالع يبرا؛ 380- 1/379 :1375خلدون،  ؛ ابن1/231: 1373شهرستاني، (
  .)260- 259/ 2: 1384،يابرص:ك.ر  اصطالح و لغت در »غلو«

شناختي غيرشيعي، گرايش عمومي به قلمداد كردن غاليان و پديدة غلو بـه   در منابع فرقه
عنوان يكي از لوازم يا پيامدهاي رويكرد شيعي وجود دارد؛ زيرا بيشترين بروز و ظهور غلو 

و ديگر ائمه ) ع(و غاليان در ميان شيعيان بوده و در گذر تاريخ غلو بيشتر نسبت به امام علي
با اين حال نبايد از اين نكته غافل بود كه جريان غلو همـواره از سـوي   . شيعي رخ داده است

. هاي معتدل شيعي طرد شده و خارج از حوزة تشيع و حتي اسالم دانسته شـده اسـت   جريان
بـه   )ع(اند و به همين دليل امامان شيعه غاليان در ضايع كردن چهرة تشيع نقشي اساسي داشته

صراحت با جريان انحرافي غلو مخالفت كردند و عقايد درسـت و حـد و مـرز اعتقـادات     
اطالعات تفصـيلي دربـارة غاليـان و عقايـد آنـان در      . صحيح ديني خويش را آشكار ساختند

 اشعري بعد؛ به 37 :1386نوبختي،  :ك.ر(آمده است  المقاالت و الفرقو  فرق الشيعهكتب 
  ).بعد به 93 :1387قمي، 

هاي تشيع غاليانه در بين پارسيانِ آذربايجـان، اشـاره بـه چنـد      بروز و ظهور نشانه بارةدر 
 1»محمدبن حنفيـه «نكتة اول اينكه در بين ائمه مورد قبول اين گروه، نام . نكته ضروري است

ابيطالب مشهور به محمدبن حنفيـه   بن علي بن محمد) 150 :1387همدانى،  :ك.ر( شود ديده مي
بـه  ) ع(اي از شيعيان بودند كـه بعـد از امـام علـي     كيسانيه فرقه. بود» كيسانيه«معنوي پيشواي 

و ) ع(امامت محمدبن حنفيه قائل بودند؛ زيرا او در جنگ جمل با وجود حضور امـام حسـن  
 :1386نـوبختي،   ؛79- 77 :1387قمـي،   اشـعري (بود ) ع(، پرچمدار پدرش علي)ع(امام حسين

هـاي نسـبت داده شـده بـه      گرايي از جمله انديشه ناسخ و باطنيمهدويت، حلول و ت). 26- 25
نكتة مهم اينكـه  ). 36- 29 :1386نوبختي،  ؛89- 82 :1387قمي،  اشعري :ك.ر(كيسانيه است 

                                                 
  .يافت شهرت حنفيه ابن به سبب همين به و شد زاده حنفيه بني خاندان خوله،از نام به مادري از حنفيه محمدبن    1



 1398پاييز ، 42، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  100

اند كه به غيبـت و رجعـت    از زوايه تكامل و تحول عقيدتي، گويا غاليان نخستين كساني بوده
اعتقاد در مياد سواد «نويسد همين  ي طباطبايي ميكه مدرس چنان. محمدبن حنفيه گراييده بودند

شدند و ايـن،   اعظم مسلمانان با نام غلو شناخته شده و هواداران آن به عنوان غالت خوانده مي
تـوان گفـت از ايـن     بنابراين مـي  ).60: 1389 طباطبايي، مدرسي(»مفهوم نخستين آن كلمه بود

  .اند ن غلو قرار داشتهجهت پارسيان آذربايجان به شدت تحت تأثير جريا
براسـاس گـزارش   . هاي پارسـيان جايگـاه وااليـي داشـته اسـت      سلمان فارسي نيز در انديشه

وقتـى در يـك شـخص    . اند محمد و على و سلمان هرسه اله«: پارسيان معتقد بودند التواريخ جامع
ان فارسي در دانيم كه سلم مي). 149 :1387همدانى، (» و گاهى به سه ،ظهور كنند و گاهى به دو

اي از  فرقـه «:كنـد   اشعري قمي نقل مـي . اي داشته است بين برخي از غاليان شيعه جايگاه برجسته
كـه در  (در ظاهر دعوت تشـيع را پذيرفتنـد و در بـاطن بـه ديـن مجـوس       ) غاليان(گويان  گزافه

گفتنـد سـلمان   . بـاقي ماندنـد  ) فرهنگ اسالمي به دين زردشتي و شعبات آن گفتـه شـده اسـت   
. از طرف او دين تشريع كرده و مردم را به آن دعوت نموده اسـت ) ص(روردگار است و محمدپ

اين گروه در همة مسائل و عقايـد  . كرده است سلمان هميشه خود را براي پيروان اديان ظاهر مي
ايـن نكتـه نيـز    ). 127، 123 ؛ همچنـين 130 :1387قمـي،   اشعري(» از راه مذهب مجوس رفتند

  .هاي غالي شيعه تلقي شود ه بسا ارتباط پارسيان با گرو ر تأثيرپذيري و چهتواند نشانگ مي
هـاي تشـيع غاليانـه در بـين پارسـيان       عالوه بر نكات گفته شده كه نشانگر وجود انديشه

نمايـد كـه برخـي از     تفكر غاليان در چند مشخصة عمده رخ ميدانيم كه  ميآذربايجان است، 
. گـري  نديشه حلول و تجسم، تناسخ و گرايش بـه الحـاد و ابـاحي   ا: اند از ترين آنها عبارت مهم

انديشـة  «. شـود  ها در ميان پارسيان نيز ديده مي هايي از بروز و ظهور تمامي اين مشخصه نشانه
بدين معني است كه غاليان به فراخور اعتقاداتشان، برخـي از امامـان را خـدا    » حلول و تجسم

 :1384صـابري،  (م شدن اين روح در آنها عقيـده يافتنـد   خواندند و به حلول روح الهي و مجس
و اينكـه هـر كـس    » انـد  محمد و على و سلمان هر سـه الـه  «: اند پارسيان معتقد بوده). 2/270
به صورت مردى بازآيد و بـه عكـس ايـن    ]  تناسخ[ابوالعالء و يوسف را خداى داند از روى «

  ).149 :1387همدانى، (» چون بميرند به صورت سبع بازآيند
آن است كه روح از بدن انساني بـه بـدن انسـان ديگـر منتقـل      » تناسخ«مقصود از انديشة 

ميرد، بلكه روح او در انساني ديگـر حلـول    ايم نمي شود و آنكه به ظاهر او را مرده پنداشته مي
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داننـد   هـاي غاليـان مـي    اين انديشه كه آن را يكي از اصول مشترك ميان همـة فرقـه  . كند مي
همداني . ، در بين پارسيان آذربايجان نيز به وضوح قابل مشاهده است)2/271 :1384، صابري(

معتقد است پيروان اين فرقه بازگشت به سراي ديگر و رستاخيز و رويـدادهاي پـس از آن را   
و در حال بعـث و نشـر و مبـدأ و معـاد     «: كردند در پرتو نظرية خود درباره تناسخ تفسير مي

اند و امامت از آنـان بـه    امام بوده) فرس(گروه معتقد بودند پادشاهان ايران اين . »تناسخ گويند
بن محمد عباسي و ابومسلم و مطهـر رسـيده    و محمدبن حنفيه و ابراهيم) ع(و علي) ص(محمد
  ).150 :1387همدانى، : ك.ر(است 

 شـناختي سـني   از ديگر صفاتي است كه برخي منابع فرقه» گري الحاد و اباحي«گرايش به 
اين مشخصه ). 2/272 :1384صابري، (دهند  هايي از غاليان نسبت مي در برخي موارد به گروه

نويسد اين اعتقاد  همداني مي. در بين پارسيان رايج بوده است التواريخ جامعنيز براساس گزارش 
 ياست و حالل و حرامـ  اهل ظاهربراى » ناموس شريعت«در ميان پارسيان وجود داشت كه 

همچنـين براسـاس ايـن گـزارش،     . »پس ترك اقامت نمـاز و روزه بايـد كـردن   «د وجود ندار
اى باز خورد و مهر و عقـد چـه    اند كه هر تشنه اى زنان خود آب خانه«: پارسيان معتقد بودند

محرّمـات را   بسـياري از گونه گويـا پارسـيان    بدين. »اند باشد و دختران بر پدر و برادر حالل
همـدانى،  (» دوزخ و بهشت اينجاست، ديگر نيست«: معتقد بودندو  محسوب مي داشتندحالل 
1387: 149.(  

هاي غاليانه در ميان پارسيانِ آذربايجـان   اي كه نبايد در رابطه با بروز و ظهور انديشه نكته
شناختي، در قرن ششـم   مورد غفلت قرار گيرد اين است كه مطابق گزارش برخي از منابع فرقه

اهميـت ايـن نكتـه از آن    . كردنـد  ات شيعه در آذربايجان زندگي مـي هايي از غلّ هجري گروه
هـاي ايـران باسـتاني در ميـان پارسـيان را بـه        توان بـروز انديشـه   روست كه همچنان كه مي

نسبت داد و حتـي بـر مبنـاي آن،     - كه آذربايجان از مناطق اصلي حضور آنان بود- دينان  خرم
هاي  نان محسوب كرد، مي توان بروز و ظهور انديشهدي پارسيان را از باقيماندگان پيروان خرم

هاي غالي شيعه دانست كه در ايـن مقطـع    غاليانه در ميان پارسيان را نيز نشأت گرفته از گروه
ها  بسا بتوان احتمال وابستگي پارسيان به اين گروه كردند و چه زماني در آذربايجان زندگي مي

هـا كـه در ادامـه از     ات موجود در ايـن گـزارش  را نيز مطرح كرد؛ هرچند كه به سبب ابهام
تـوان   نقل خواهند شد، نمي مقاالت االنام  هًْالعوام في معرف  هًْتبصرشهرستاني و  ملل و نحلكتب 

غاليان : نويسد مي) ق521تأليف( ملل و نحلشهرستاني در كتاب . با قاطعيت به اين امر قائل شد
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با اين حـال، او  ). 232–1/231 :1373شهرستاني، (د ان داشته» دقوليه«در آذربايجان لقب  شيعه
اي كه  گانه هاي يازده آذربايجان به كدام يك از گروه كند كه غاليانِ طور دقيق مشخص نمي هب

، )253- 1/232: 1373شهرسـتاني،   :ك.ر(ذكر كـرده اسـت   هاي غالت  زيرشاخهاو به عنوان 
  .شوند مربوط مي

نيز اشاراتي به غاليانِ شـيعه در آذربايجـان    مقاالت االنام  هًْالعوام في معرف  هًْتبصردر كتاب 
متعلق به اواخر قرن ششم و و كتابي به فارسي دربارة اديان و مذاهب  العوام  هًْتبصر. شده است

است كه الگوي ديني ايرانِ عصر سلجوقي را با تفصـيل بيشـتري بـه مـا نشـان      اوايل قرن هفتم 
يـاد شـده   » قوليه«در اين اثر نيز از گروهي با عنوان ). 5/272 :1387ديگران،  بويل و(دهد  مي

محققـان  ). 180 :1313رازي،  حسـني  داعـي  ابـن  :ك.ر(اند  است كه گويا از غالت شيعه بوده
نـام   را» قوليـه «برخـي  . اند معاصر در بيان ماهيت دقيق اين گروه، نظرات متفاوتي ابراز داشته

اند كه با توجه به ديگـر اسـامي    ند؛ بعضي نيز احتمال دادها در آذربايجان دانسته 1شيعه عباسيه
قوليه نام ديگر خرميه و باطنيـه بـوده كـه گـاه بـر      توان گفت  العوام، مي  هًْذكر شده در تبصر

 توان آن را نام عموم شـيعيان دانسـت   مي ،ده است و در صورت توسعهش اسماعيليان اطالق مي
» قوليه«، خاندان نوبختيباس اقبال نيز در كتاب ع). 1099ص پانوشت/2: 1390خميني، :ك.ر(

  ).261 ]:تا بي[آشتيانى،  اقبال(دانسته است  - طور عام به–را از القاب غالت در آذربايجان 
شناختي در مورد ماهيت دقيق اين گروه از شـيعيان، آنچـه    هاي منابع فرقه فارغ از گزارش

هاي غالي  كردند، گروه بايجان زندگي ميمهم است اينكه در همان دوراني كه پارسيان در آذر
گونه از   با توجه به مشابهت برخي از عقايد پارسيان با اين. اند نيز در اين منطقه حضور داشته

هـاي غـالي بـر پارسـيانِ آذربايجـان و       هاي غاليان، نبايد احتمال تأثيرگذاري اين گـروه  انديشه
  .بسا ارتباط آنان را از نظر دور داشت چه

دو - هـاي ايرانـي    انـد بـين غاليـان و انديشـه     است كه برخي از نويسندگان خواستهگفتني 
: نويسد الدوري مي. پيوند برقرار كنند - شود هاي پارسيان ديده مي اي كه هر دو در انديشه جنبه

هاي غاليان فزونـي گرفتـه و آنـان بـه ميـراث مجوسـي تمسـك         در اواخر دورة اموي تالش
در ). 88 :1406فيـاض،  (فياض نيز بدين نكته اشاره كرده است ). 35 :1962الدوري، (اند  كرده

                                                 
 بـا  نزديكـي  نسـبت  عباسـي  شيعيان .باشند مي عبدالمطلب بن عباس اوالد خالفت و امامت طرفدار شيعيان »عباسي شيعه«    1

 اشـعري : ك.ر(اسـت   رسـيده  عباسيان به حنفيه محمدبن طريق از امامت بودند معتقد آنان از برخي زيرا داشتند؛ كيسانيان
  .)51- 46 :1386نوبختي،  ؛136- 134: 1387مي، ق
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آمـده اسـت كـه شـيعيان،      فضـائح الـروافض  وقتـي در كتـاب   : كمبريج آمده است تاريخ ايران
كند كه سرمنشأ برخـي   اي را تكرار مي زرتشتياني در زي و ظاهر مسلماني هستند، اتهام كهنه

ديگـران،   و بويـل (ميان تشيع و آيين زرتشـت اسـت    پاية امروزي دربارة شباهت از دعاوي بي
بـا برخـي   ) از گونة باستاني آن(هاي ايراني  توان گفت التقاط انديشه مي). 274- 5/273: 1387
هايي نظير پارسيانِ آذربايجان به وضـوح قابـل مشـاهده     هاي غاليان شيعه كه نزد گروه انديشه

 گونـه  ايـن  نقـد  و زمينه اين در بيشتر اطالعات جهت(گونه نظرات شده است  است، سبب اين
  ).146- 143 :1388جعفريان، :به. ك.ر نظرات،

  سرانجام پارسيان
هنگامي كه اختالفات عقيدتي ميان اسماعيليانِ نزاري المـوت و   التواريخ جامعبراساس گزارش 

چنـد كـس را   «علنـي شـد، نزاريـان المـوت     ند پارسيانِ آذربايجان كه به كيش نزاري گرويد
و يوسف را بگرفتند، روز شنبه نهم مـاه   ءابوالعال. تند تا به چوب و شكنجه اقرار كردندبگرف
، نعوذ باللّه من الحور بعد الكور، تـا اقـرار   )ق537( مائةاالخر سنه سبع و ثالثين و خمس  ربيع

هر دو را بكشتند و بسوزانيدند و تا يـك  . كردند و توبت و ندامت و انابت نمودند، مفيد نبود
درواقع، از هنگامي كه پارسيان ). 149 :1387همدانى، (» كشتند ل اتباع و اشياع ايشان را مىسا

طور رسمي به كـيش اسـماعيلي گرويدنـد تـا ايـن زمـان كـه دوران         در دوران حسن صباح به
بود، آنـان توانسـتند در ذيـل حكومـت نزاريـانِ      ) ق532- 557(محمدبن بزرگ اميد زعامت 

مه دهند تا اينكه در اين دوران بـا سـركوبي شـديد نزاريـان مواجـه      الموت به حيات خود ادا
 در ابـوالعالء و يوسـف  اي كه براساس نقل همـداني، پـس از قتـل رهبرانشـان      گونه  شدند؛ به

توانـد نشـانگر تعـداد زيـاد      ق، قتل پيروان آنها نيز تا يك سال ادامه يافت كه اين امر مي537
» پارسـيان «شناختي نـامي از   آن پس در منابع تاريخي و فرقه از. باشد و طرفداران آنان پارسيان

گزارشـي از حيـات آنـان را در منـابع     » پارسـيان «به ميان نيامد و نمي توان ذيل عنوان خاص 
توان اين امر را به معناي نابودي كامل اين گروه تلقي كرد؛ زيرا  با اين حال، نمي. مختلف يافت

برند، اما بـه احتمـال    نام نمي» پارسيان«طور مستقيم از  بههايي وجود دارند كه هرچند  روايت
  .باشند بسيار مربوط به ادامة حيات و فعاليت پارسيان در شكل و قالبي ديگر مي

هـاي   نمايـد، شـباهت برخـي انديشـه     اي كه در اين راستا جالـب توجـه مـي    نكته نخستين
از سركوبي پارسيان، بـا برخـي از   ، در چند دهه بعد »دورِ قيامت«اسماعيليانِ الموت در زمان 
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دانـيم كـه بـا ايجـاد دورِ قيامـت در المـوت توسـط امـام          مي. افكار پارسيانِ آذربايجان است
ويـژه ايـن    ، شريعت به كلي كنار گذاشته شـد كـه بـه   )ق560- 561(بن محمد  اسماعيلي حسن

بـن   ت كـه حسـن  گفته شده اسـ . هاي پارسيانِ آذربايجان دارد جنبه، شباهت بسياري با انديشه
گري مطلق شد و به كلي شريعت را كنار  ، قائل به اباحي»برپايي قيامت«محمد براساس نظريه 

- 161: 1387؛ همـدانى،  239- 3/237: 1385جـوينى،   :به. ك.ر بيشتر اطالع براي(گذاشت 
). 446–441 :1376؛ دفتــري، 235- 232 :1362لــوئيس،  ؛523- 522: 1364؛ مســتوفى، 165

حسن جايها گفته است چه به تعريض و چه به تصريح كه همچنان كه در «: دنويس جويني مي
دور شريعت اگر كسى طاعت و عبادت نكند و حكم قيامت به كار دارد كه طاعت و عبادت 

اگـر كسـى در دور   . روحانى پندارد، او را به نكال و سياست مأخوذ دارند و سنگسـار كننـد  
ادات و رسوم جسمانى مواظبت نمايد، نكال و قتـل  قيامت، حكم شريعت به كار دارد و بر عب

كه پيشتر اشاره شد،  همچنان). 3/238 : 1385جوينى، .(»تر باشد و تعذيب بر او واجب  و رجم
و »  ناموس شريعت بـراى ظاهريـان اسـت   «پارسيان نيز بعد از مدتي بر اين امر قائل شدند كه 

و روزه و نماز را نيز ترك گفتنـد و  » دبر جمله، تمامت محرّمات را حالل داشتن«بدين سبب 
  ).149 :1387همدانى،  :ك.ر(گونه انجام تكاليف شرعي را فرو گذاشتند  بدين

  هًْنزهـ دومين گزارش قابل تأمل در اين زمينه، روايتي است كه حمداهللا مستوفي نويسـنده  
دربارة برخـي   هايي ، ضمن اينكه آگاهي»رودبار«او ذيل عنوان منطقه . نقل كرده است القلوب

او كـه غالبـاً بـه    . كند اي مهم نيز اشاره مي دهد، به نكته قالع اسماعيليه در اين منطقه ارائه مي
هـايي دارد، در مـورد مـذهب     مذهب مردمان مناطقي كه به شرح آنها پرداخته است، اشـاره 

بخشـي از   بودنـد، ) اسـماعيليان (ساكنان رودبار پيرو مذهب باطنيان : نويسد مردمان رودبار مي
خواندند كه به مزدكيان منسوبند؛ حال آنكه سـاكنان آن ديـار خـود را     مي» مراغيان«آنان را 

گفته شده ). 19 :1362يارشاطر،  :ك.ر ؛ همچنين67- 66 ]:تا بي[مستوفى، (شمارند  مسلمان مي
ـ  است كه مراغيانِ رودبار، اخالف مهاجراني از پيروان بابك خرم ه دين بودند كه از مراغه ب

 يارشـاطر،  :بـه . ك.ر ؛ همچنينBausani, 1968: 5/549(رودبار الموت نقل مكان كرده بودند 
). 401 :1375مشـكور،   ؛111- 110 :1380؛ عسـگري،  460 :1385؛ ستوده،  19- 20: 1362

هاي مربوط  در گزارش. اند توان احتمال داد كه شايد مراغيان از مردمان مراغه بوده بنابراين مي
» آذربايجان«چند كليدواژة مهم وجود دارد كه بر مبناي آنها از گروهي از مردم » مراغيان«به 

بودند » پيروان بابك خرمي«و » مزدكيان«سخن گفته شده است كه از ) طور خاص مراغه به(
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اند و به رودبار كه از مراكز اصلي اسماعيليان نزاري  و با مذهب اسماعيليه نيز ارتباطاتي داشته
توان اين نظـر را مطـرح    ها مي با كنار هم گذاشتن اين كليدواژه. اند اجرت كردهبوده است، مه

بودنـد كـه بعـد از    » پارسـيان «مهاجر به المـوت، همـان   » مراغيانِ«كرد كه به احتمال بسيار 
ق و سال بعد از آن، به اجبار يـا بـه اختيـار خـود بـه      537سركوبي توسط نزاريان الموت در 

  .اند رودبار مهاجرت كرده
توان گفت از سـدة   هايي نظير پارسيان در دوران بعد از ايلخانان مي دربارة سرنوشت گروه

گـزارش خنجـي در   . اند هايي نظير آنان با قزلباشان درهم آميخته نهم به بعد بازماندگان گروه
كوه در مذهب اباحه بودند و قواعد شـريعت   قرن نهم از اينكه مردماني بسيار از طالش و سياه

خنجي در توصـيف طرفـداران شـيخ    . دينان بابكي را داشتند، مبتني بر همين واقعيت است خرم
بسيار از   خلقى«: تأمل است و افكار آنها عباراتي دارد كه قابل) ق893مقتول در (حيدر صفوي 

كوه در موكبش مجتمع گشته، گويند همگـان او را معبـود خـويش     مردم روم و طالش و سياه
ظـايف نمـاز و عبـادات اعـراض كـرده، جنـابش را قبلـه و مسـجود خـود          دانستند و از و مى
، قواعد شريعت خرّميـان بـابكى در    شيخ هم دين اباحت را براى ايشان ترويج داده. شناختند مى

اى درويشانه و جوشـنها   از غايت مكّارى در سر كالهى صوفيانه و در بر خرقه.  ميانشان نهاده
همچنـين اشـارة برخـي    ). 267 :1382 خنجى، (» گ پرداختهدر خانه ساخته و تيغها براى جن

ها منسوب به مزدك و همچنين بابك خرمي بودند و از اين رو  منابع به اين نكته كه قزلباش
 الحسن ابن :ك.ر(تواند در اين راستا تحليل شود  نيز معروف بودند، مي» بابكيه«و » مزدكيه«به 

؛ زيرا كاربرد عنـاويني نظيـر مزدكيـه يـا     )170- 169 :1366گولپينارلي،  ؛25 :1938الديلمي، 
توانـد   اي بـه معنـاي خـاص آن نداشـتند، مـي      بابكيه در اين دوران كه آنان ديگر حضور فرقه

گونـه   هايي نظير بازماندگان پارسيان باشد كه از ديرباز در آذربايجان به اين معطوف به گروه
قزلباشـان نيـز مـواردي نظيـر حلـول و خـدا       عالوه بر آن، در عقايـد  . اند عناوين منسوب بوده

، تأويل احكام عبادي، حرمـت طـالق و غيـره وجـود دارد كـه شـباهت       )ع(شمردن امام علي
 اطالع جهت(دارد  - كه پيشتر به آنها اشاره شد- بسياري به عقايد نسبت داده شده به پارسيان 

-Üzüm, 2002: 25/ 546 ؛175- 174 :1366گولپنارلي،  :به. ك.ر قزلباشان، عقايد و تاريخ از

نكتة جالب توجه اينكه برخي منابع در توصيف بعضي از پيروان صفويان در قـرن نهـم   .  )557
اند كـه آنـان    استفاده كرده و از اين امر ياد كرده) كه يادآور اسماعيليه است(» سبعيه«از تعبير 

و عقايد غاليانه  اي از حلول كردند و به گونه رنگ بر سر مي كاله مخروطي هفت ترك سرخ
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. ك.ر(اند كه روزه و نماز و حج و زكات واجب نيسـت   اين گروه معتقد بوده. اند معتقد بوده
هاي موجود بين عقايد اين گروه و  با توجه به شباهت). 37- 36 :1379پاشازاده،  اسپناقچى :به

هـاي اسـماعيليه    هويژه نام آنان كه سبعيه بوده و يـادآور انديشـ   به–افكار پارسيانِ آذربايجان 
مي توان از اين امر نيـز بـه عنـوان شـاهدي بـر       - است كه پارسيان مدتي به آن گرويده بودند

  .درآميختگي احتمالي باقيماندگان پارسيان با قزلباشان ياد كرد
  گيري نتيجه

پارسيان گروهي از مردم آذربايجان بودند كه نسبت به ميراث ملي ايران دلبسـتگي داشـتند و   
هاي ميـراث فكـري ايـرانِ پـيش از      فكري و عاطفي خويش نسبت به برخي از جنبه وابستگي

اسالم را حفظ كرده بودند؛ به همين دليل نسبت به سيطرة اعراب و دستگاه خالفت آنـان بـر   
در  آنـان . دادنـد  هاي مخالف آنان همدلي نشـان مـي   ايران نظر منفي داشتند و نسبت به جريان

هـاي ايرانـيِ    ترين جنـبش  كه از بزرگ- دينان  ه سوم قمري به خرماواخر سدة دوم و اوايل سد
هـاي تشـكيل دهنـدة ايـن      بسـا از گـروه   پيوستند و چه - مخالف سيطرة اعراب بر ايران بودند

دينان در ايران بوده  ترين مراكز فعاليت خرم ويژه آنكه آذربايجان از مهم اند؛ به جنبش نيز بوده
د بـين شـيعيان و دسـتگاه خالفـت، پارسـيان بـا برخـي از        از سوي ديگر، به سبب تضا. است
ويژه غاليان شيعه نيز ارتباطاتي داشتند و برخي از افكار و عقايد  هاي منسوب به تشيع، به گروه

ترين دشمنان  در اواخر قرن پنجم قمري، اسماعيليان نزاري كه از سرسخت. آنان را أخذ كردند
در . دولت اسماعيلية نزاري را در ايران تشكيل دهند دستگاه خالفت عباسي بودند، موفق شدند

هاي مخالف خالفت همـدلي   اين زمان، پارسيان كه مطابق سنت جاري خود، نسبت به جريان
طور رسمي به كيش اسماعيليه نزاري درآمدند، امـا بـه    دادند، به نزاريان پيوستند و به نشان مي

داخلي، روابـط نزاريـان و پارسـيان بـه      هاي سبب برخي اختالفات عقيدتي و همچنين رقابت
در اين زمان، نزاريان كه نيازمند وحدت داخلي كامل براي مواجهـه  . درگيري و تنش انجاميد

هـاي ناسـازگار    اي جـز سـركوبي جريـان    با فشارهاي شديد بيروني بودند و بدين جهت چاره
به نظـر  . يز حذف كردندطور كامل سركوب و رهبران آنها را ن داخلي نداشتند، پارسيان را به

رسد نزاريان الموت پس از سركوبي پارسيانِ آذربايجان، براي كنترل و نظارت بيشتر، آنـان   مي
از ايـن پـس نـامي از گـروه     . الموت منتقل كرده بودند  مةرا به منطقة اصلي نفوذ خود در حو

ناي نابودي كامل ايـن  البته نبايد اين امر را به مع. خورد در منابع به چشم نمي» پارسيان«خاص 
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گروه تفسير كرد؛ زيرا برخي از افكار و عقايد آنان نظير انكار شـريعت، در اوايـل نيمـه دوم    
توان گفت بازماندگان  همچنين مي. قرن ششم در ميان نزاريانِ الموت فرصتي براي ظهور يافت

صـفويان،   پارسيان و برخي افكار و عقايد آنـان در دوران بعـد از حملـة مغـوالن در جنـبش     
  . ويژه در ميان قزلباشان فرصتي براي بروز و ظهور يافته است به

  منابع و مĤخذ 
  . دار صادر: ج، بيروت13، الكامل في التاريخ، )م1965/ق1385( د م ح م  ن ب  ي ل عاثير،  ابن   - 
  .دار صادر، افست ليدن: ج، بيروت2، االرض  هًْصور، ) م1938(حوقل، محمد  ابن   - 
: ، تهـران  ج6، ترجمة عبدالمحمد آيتـي،  ندو ل خ ن اب  خ اري ت :العبر، )1363(د م ح م ن ب  ان م رح دال ب ع ، دون ل خ  ن اب   - 

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
  . علمي و فرهنگي: تهران ج،2، ترجمة محمد پروين گنابادي،  مقدمه، )1375(-----    - 
، تصحيح عبـاس اقبـال،   مقاالت األنام  هًْالعوام  في معرف  هًْتبصر، )1313(داعي حسني رازي، سيد مرتضي  ابن   - 

  .مطبعه مجلس: تهران
بـه كوشـش رسـول      ،انقالب االسـالم بـين الخـواص و العـوام    ، )1379(اسپناقچى پاشازاده، محمد عارف    - 

  .دليل: جعفريان، قم
، تصحيح متن عربي و )قايد و مذاهب شيعهتاريخ ع(المقاالت و الفرق ، )1387(عبداهللا  اشعري قمي، سعدبن   - 

  .آشيانه كتاب: يوسف فضايي، تهران ةتعليقات محمد جواد مشكور، ترجم
  ].نا بي]: [جا بي[، خاندان نوبختي، ]تا بي[اقبال آشتيانى، عباس    - 
  ].نا بي: [، بيروتالفرق بين الفرق، )ق1408(بغدادي، عبدالقاهر    - 
، تاريخ ايران كيمبريج، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، )1387(بويل، جان اندرو و ديگران    - 

  .اميركبير: ، تهران5ترجمة حسن انوشه، ج
المعـارف    هًْدائـر مركـز  : ، تهـران  22ج المعارف بزرگ اسالمي،  هًْدائر، »خرم دينان«،]تا بي[بهراميان، علي    - 

  . بزرگ اسالمي
   . جامي: ، ترجمة حميرا زمردي، تهرانيه و قرامطه در تاريخاسماعيل، )1377(تامر، عارف    - 
  .علم: ، تهرانتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفويه، )1388(جعفريان، رسول    - 
 .دنياى كتاب: ج ، تهران3تصحيح محمد قزويني،  ،تاريخ جهانگشاى، )1385( د م ح م ن ب   ك ل طام عجوينى،    - 
  ].نا بي]: [جا بي[، االسماعيليه  هًْطائف، ]تا بي[حسين، كامل    - 
  . اطالعات: ج، تهران2، فرهنگ جامع فرق اسالمي، )1390(خميني، سيد حسن    - 
  .ميراث مكتوب: ، تهرانآراى امينى تاريخ عالم، )1382 (بن روزبهان  اهللا خنجى، فضل   - 
  .نشر و پژوهش فرزان روز: اي، تهران ريدون بدره، ترجمة فتاريخ و عقايد اسماعيليه، )1376(دفتري، فرهاد    - 



 1398پاييز ، 42، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  108

  ].نا بي: [، بيروتهًْللشعوبي هًْالجذور التاريخي، )م1962(الدوري، عبدالعزيز   - 
  .استورث مان. نشر توسط ر: ، استانبولمحمدقواعد عقايد آل، )1938(ديلمي، محمدبن الحسن    - 
  .نشر نى:  تهران حمود مهدوى دامغانى، ، ترجمةماخبار الطوال، )1383 (دينورى، ابوحنيفه    - 
  .المعارف بزرگ اسالمي  هًْمركز دائر: ، تهراننامه ايالت و عشاير و طوايف، )1385(ستوده، منوچهر    - 
  .نشر مركز: ، ترجمةكامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي، )1387(سيوري، راجر مروين    - 
، ترجمـة  »يلي در شمال غرب ايران و خراسان و ماوراءالنهرنخستين داعيان اسماع«، )1345. (م. شترن، س   - 

  .69- 23، صص53، ش نشرية دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراناي،  فريدون بدره
، تحريـر نـو   توضيح الملل، ترجمة كتاب الملل و النحل شهرستاني، )1373(عبدالكريم  شهرستاني، محمدبن   - 

  .اقبال: و تصحيح سيد محمدرضا جاللي نائيني، تهرانمصطفي خالقداد هاشمي، تحقيق 
  .سمت: ج، تهران2، تاريخ فرق اسالمي، )1384(صابري، حسين    - 
  .پاژنگ: ، تهرانهاي ديني ايراني در قرن هاي دوم و سوم هجري جنبش، )1372(صديقي، غالمحسين    - 
فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي،    ، »فرهنگ مراغيان ساكن در رودبار الموت«، )1380(عسگري، نصراهللا    - 

  .118- 108، صص2ش
  .االعلمي للمطبوعات  هًْمؤسس: ، بيروتتاريخ االماميه و اسالفهم من الشيعه، )1406(فياض، عبداهللا   - 
  .184-  169صص، 1، شفرهنگ، ترجمة وهاب ولي، »قزلباش«، )1366پاييز (گولپينارلي، عبدالباقي    - 
  .توس: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهعيلياناسما، )1362(لوئيس، برنارد    - 
  .اساطير: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانهاي اسالمي فرقه، )1381(مادلونگ، ويلفرد    - 
  .كالله خاور: الشعراء بهار، تهران ملكتصحيح ، مجمل التواريخ و القصص، ]تا بي[مجهول المؤلف    - 
  .كوير: ترجمة هاشم ايزدپناه، تهرانيند تكامل، مكتب در فرا، )1389(مدرسي طباطبايي، حسين    - 
  .اميركبير: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران ،تاريخ گزيده، )1364(مستوفى، حمداهللا    - 
  .طهوري: تصحيح محمد دبير سياقي، تهران ،القلوب  هًْنزه، ]تا بي[ -----    - 
: ج، تهـران 2رجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    ، تمروج الذهب و معادن الجوهر، )1374(الحسين بن مسعودي، علي   - 

  .علمي و فرهنگي
  .توس: نقي منزوي، تهران ج، ترجمة علي6، تجارب االمم، )1376(مد  ح م  ن دب م رازي، اح  ه وي ك س م    - 
  .هاي اسالمي بنياد پژوهش: ، مشهدفرهنگ فرق اسالمي، )1375(مشكور، محمدجواد    - 
  .آگه: ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانء و التاريخ، البد، )1374( طاهر مقدسي، مطهربن   - 
 ].نا بي: [، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهرانفرهنگ كوچك زبان پهلوي، )1373. (ن.مكنزي، د   - 
بنگـاه  : ، به اهتمـام هيـوبرت دارك، تهـران   )نامه سياست(سيرالملوك ، )1347(علي بن الملك، حسن نظام   - 

  .ترجمه و نشر كتاب
علمـي و  : ، ترجمه و تعليقـات محمـدجواد مشـكور، تهـران    فرق الشيعه، )1386(موسي  بن ي، حسننوبخت   - 

  .فرهنگي
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علمـي و  : اي، تهـران  ، ترجمـة فريـدون بـدره   فرقـه اسـماعيليه  ، )1387(هاجسن، مارشال گودوين سيمز    - 
 .فرهنگي

: تهـران يح و تحشيه محمد روشن، تصح، )اسماعيليان(جامع التواريخ ، )1387 (اهللا  همدانى، رشيدالدين فضل   - 
  . ميراث مكتوب

  . 42- 6، صص 5، شنامه ايران، »كيش مزدكي«، )1362(يارشاطر، احسان    - 
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  مطالعات تاريخ اسالم
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  هاي تعبير خواب از دورة تيموري به  هبي رسالهررسي تغييرات مذب

  عصر صفوي و قاجار
  

   1زينب عيوضي
  2عليرضا ماليي تواني

  
  
  
  
  
  
  

ـادات عاميانـه رخنـه يافـت     :چكيده . در سدة نهم همزمان با حكومت تيموريان، باورهاي شيعي در اعتق
تغييـرات مـذهبي   . يع كـرد هاي ابتدايي حكومت صفويه، اين روند را تسر رسمي شدن مذهب تشيع در سال

مسئلة رؤيا و تعبير خواب كـه از  . هاي ميانه و پس از آن، الگوهاي اعتقادي جامعة ايراني را متأثر ساخت سده
هاي نخستين هجري در ميان مسلمانان تحت تأثير آيات قرآن، احاديث و همچنين نفوذ ميـراث تمـدني    سده

ـادات    ايراني و عبري بسيار مورد توجه بود، به عنوان ـا و اعتق يكي از نمودهاي فرهنگي جامعه، تجلّيگاه باوره
د ورود مضامين فرهنگ شيعي به رؤياهاي نخبگان و همچنين عامة هاي تاريخي مؤي برخي داده. مذهبي شد
ـأثير قـرار داد و    گزاران و مؤلفان رساله كنش خواب اين تغييرات،. باشند مردم مي هاي تعبير خواب را تحت ت
 .گر شده است شكل ورود نمادهاي شيعي جلوه به » هاي تعبير خواب متن رساله«و » ديباچه«ت در دو قسم

  
  
  

 هاي تعبير خواب، رؤيا، تيموري، صفوي، قاجار رساله :كليدي هايواژه
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Analyzing the Reflection of Religious Changes in Iranian 
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Abstract: The Shiite beliefs penetrated the people's thoughts in the ninth century during 
the Timurid era. The formalization of the Shi'a religion has accelerated this trend in the 
early years of Safavid era. The religious changes of the middle ages and later, influenced 
the creation of the belief patterns of society. Dream and interpretation were manifestations 
of religious beliefs as one of the cultural representation of a society that flourished among 
Muslims and were influenced by Quranic verses, hadiths, as well as Iranian and Hebrew 
civilization heritage. Some historical data confirm the entry of the themes of Shiite culture 
into interpretation of dreams of the elites and the public. These changes influenced the 
actions of the dream interpreter and the authors of the treatises of the interpretation, and the 
Shiite’s symbols appears in the two parts of the text and the pre-text of the treatises of the 
interpretations. 
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  مقدمه
. روند رؤيا و تعبير آن، دو حوزة مجزا از يكديگر و در عين حال از هم ناگسستني به شمار مي

خـواب و از   توان با بررسي مضامين رؤياهاي افراد، به حيطة كنش بينندگان از يك طرف، مي
كـنش  . گزاران ورود كرد ياق تعبير رؤياها، به چيستي كنش خوابطرفي با بررسي سبك و س

گزاران عالوه بر اينكه متأثر از شرايط اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي زمانـه بـوده، از       خواب
بـه بيـان ديگـر، هرگـاه و در هـر      . مضامين رؤياهاي بينندگان خواب نيز تأثير پذيرفته است

ي در خواب افراد جامعه، اعم از نخبگان يا عامه مردم كه بسامد رؤيا يا رؤياهاي اي چنان دوره
هـاي تعبيـر خـواب     گزاران و معبراني كه به كار نگارش رسـاله  رو به فزوني بگذارد، خواب

دهنـد و هـم آن موضـوع يـا      پردازند، هم به مضامين ديده شده در رؤيـا توجـه نشـان مـي     مي
ر اينجا اين پرسش مطرح است كه چـرا  د. افزايند هاي تعبير خواب مي موضوعات را به رساله

يابد؟ براي پاسخ به اين  اي مشخص، بسامد يك يا چند رؤيا در خواب افراد افزايش مي در دوره
بـر ايـن   . كارل گوستاو يونگ بهره گرفتـه شـده اسـت   » ناخودآگاه جمعي«پرسش، از نظرية 

  . اساس، چارچوب نظري پژوهش حاضر، نظرية ناخودآگاه جمعي يونگ است
الية فردي و اليـة جمعـي كـه    «: كرده است  يونگ ضمير ناخودآگاه را به دو دسته تقسيم

اليه جمعي شـامل زمـان   . شود ترين مضامين دوران كودكي ختم مي الية فردي به احياي قديمي
كه خاطره  پيش از كودكي است؛ يعني شامل مضامين بازمانده از حيات اجدادي است؛ درحالي

كند؛ چونكـه ريشـه در    جسيم و پر جلوه مي) ضمير ناخودآگاه فردي تصويرهاي موجود در(
الگوهاي موجود در ضمير ناخودآگاه جمعـي همچـون سـايه بـه نظـر       كهن. زندگي فرد دارد

وقتـي كـه واپـس رفـتن انـرژي از دورتـرين       . رسد؛ زيرا از زندگي فرد مايه نگرفته اسـت  مي
آورد و  مـي  و زمينة بازماندة اجدادي سر در رود، آن وقت از آثار هاي كودكي دورتر مي زمان

آن وقـت دنيـايي   . هاي ديرينـه اسـت   آيد كه همان نمونه مي هاي اساطيري در به شكل صورت
يابـد و مضـامين    روحاني كه از پـيش تصـورش را نكـرده بـوديم، در نهـان مـا گسـترش مـي        

  ).105: 1378، يونگ(» آيد كه با مفاهيم قبلي در تضاد است شناختي خاص پديد مي روان
معني اسـت كـه معمـوالً     هاي اتفاقي و بي رؤيا غير از آنكه تداعي«براساس نظريه يونگ، 

بدان اعتقاد دارند، يا سواي آنكه فقط در نتيجه احساسـات جسـماني در طـول خـواب اسـت      
دار كـنش روانـي از    خودي و معنـي  پندارند، محصول خودبه چنانكه بسياري از نويسندگان مي

  ) 15: 1386همو، (» مند است و مانند ديگر كاركردهاي رواني حساس است ل نظاميك تحلي
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گاه حافظة ناخودآگاه شخصي و جمعي افراد  براساس نظريات فرويد و يونگ، رؤيا جلوه 
به عبـارت ديگـر،   . ايم طور ناخودآگاه به آنها توجه نكرده وقايعي وجود دارد كه ما به«: است

اند، ولي ما آنها را در يك سـطح   آنها اتفاق افتاده. اند آگاهي ما نرسيدهاين وقايع به آستانة خود
توانيم فقط در يك  از اين رويدادها مي. ايم هشيار بدون معرفت خودآگاهانه جذب كرده نيمه

شود،  لحظة شهود يا در يك فرايند تفكر ژرف كه به درك واقعيت اين رويدادها رهنمون مي
ست كه ما در ابتدا اهميت هيجاني و حياتي آنها را ناديده گرفته آگاه شويم؛ و گرچه ممكن ا
  ).25: 1378همو، (» آورند مي انديشه از ناخودآگاه سر بر باشيم، اما بعداً مانند نوعي پس

تأكيد فرويد بر حافظة شخصي افراد است، اما يونگ از ناخودآگاه جمعي و مجال ظهـور  
» با وادي اساطيري، اموات و وادي نياكان ارتباط داردناخودآگاه «: كند آن در رؤياها بحث مي

يونگ، با تغييري بزرگ در جامعه، » نظرية ناخودآگاه جمعي«مطابق ). 198: 1370يونگ، (
يافته به رؤياها، نظـر   حال مضامين جديد راه. شود رؤياهاي افراد نيز از شرايط جديد متأثر مي

ند و رفته رفته اين موضوعات و تعبير آنهـا بـه   ك گزاران و معبران را به خود جلب مي خواب
در نتيجه تغييرات اجتماعي، مـذهبي، سياسـي و اقتصـادي    . يابند هاي تعبير خواب راه مي رساله

  .  شوند هاي تعبير خواب پديدار مي جامعه به واسطة بازتاب در رؤياها، در رساله
هـاي تعبيـر خـواب در     سالهيافته در ر پژوهش حاضر در پي بررسي و مقايسة تغييرات راه

پرسش و مسئلة اصلي اين پـژوهش، بررسـي   . هاي تاريخي تيموري، صفوي و قاجار است دوره
هاي تعبير خواب اسـت تـا مشـخص     بازتاب تغييرات مذهبي جامعة ايراني بر رؤياها و رساله
راينـد  هاي تعبير خـواب چگونـه از ف   شود كه رؤياهاي افراد جامعه ايراني و به تبع آن رساله

كه مضـامين مـذهبي شـيعي     براساس فرضيه اين پژوهش، چنان. اند تغيير مذهب تأثير پذيرفته
هـايي از   اند، امكان پيگيـري نشـانه   هاي تعبير خواب يافته مجالي براي بروز و ظهور در رساله

شـود تـا    تر از آن عامة مردم فراهم مـي  رؤياهاي مذهبي در رؤياهاي دو گروه نخبگان و مهم
  .  گزاران مشخص شود ن تأثير و تأثر كنش بينندگان خواب بر خوابميزا

» گوسـتاو فـون گرونبـام   «اثر پژوهشي با موضوع رؤيا در جوامع اسالمي، به قلـم   نخستين
ماري شيمل نيز با رويكردي مشابه رويكرد گرونبام، بـه   آنه). Von Grunebaum ،1966(است 

هـاي اخيـر    در سـال ). Schimmel ،1998( موضوع رؤياهاي خلفـاي مسـلمان پرداختـه اسـت    
موضوع رؤياهاي تاريخي مورد توجه پژوهشگران ايراني هم قـرار گرفتـه و از ايـن رهگـذر     

خـواب ديـدن در   «لـو در مقالـه    يوسف رحيم. آثاري در قالب مقاله و كتاب پديد آمده است
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ردآوري ، رؤياهاي سياسي و مذهبي مشـايخ و شـاهان صـفوي را گـ    »سنت و سياست صفويان
نوشـتة نزهـت    رؤيا و سياست در عصـر صـفوي  موضوع كتاب ). 1374لو،  رحيم(كرده است 

تأكيد مؤلفان ). 1388احمدي، (احمدي نيز بررسي رؤياهاي نخبگان سياسي دوره صفوي است 
اين دو پژوهش بر كاركردهاي رؤياهاي مشـايخ و شـاهان صـفوي اسـت و در ايـن آثـار بـه        

  . اي نشده است رة صفوي كه موضوع اصلي مقاله حاضر است، اشارههاي تعبير خواب دو رساله
، )1392(به قلم داريـوش رحمانيـان و زهـرا حـاتمي      اي بر رؤياشناسي تاريخي مقدمهكتاب 

رسـالة  نگاري با موضوع خواب و رؤيا در عصر ناصري است، تصـحيح   عالوه بر آنكه يك تك
 عنـوان  بـا  دكتري تاكنون تنها در يك فصل از رسالة .باشد از ابوالقاسم راز شيرازي نيز مي مناميه

» مختـار كميلـي  «نوشتة  »تفسيري تا اواخر قرن ششم هجري و عرفاني متون در آن تعبير و رؤيا«
در ). 1382كميلـي،  (هاي تعبير خواب فارسي پرداخته شده است  طور مستقل به موضوع رساله به

نظـوم تـا آغـاز دوره تيمـوري بررسـي شـده و       هاي تعبير خواب منثور و م فصل ششم آن، رساله
  .هاي بعدي يعني تيموري، صفوي و قاجار نشده است اي به آثار دوره اشاره
  خواب فارسي متون تعبير ةپيشين
نخسـت  : تـوان بـه دو دسـته تقسـيم كـرد      مـي را گزاري در زبان فارسـي   رؤيا و خوابمتون 
يـاي افـراد و حتـي تعبيـر آن     ؤبـه ذكـر خـواب و ر   كه در كنار موضـوع اصـلي،   هايي  كتاب

متوني كه  دوم، .باشند مي  نگاري و غيره از اين دست نگاري، زندگينامه متون تاريخ .اند  پرداخته
عناويني چون  اين متون. استخواب  گزاري يا تعبير خواب به صورت اختصاصيموضوع آنها 

موضوع پژوهش حاضـر   كهدارند ين دست ا ي ازهاي منانامه و  خواب، تعبيرنامه، خواب تعبير
  .استبررسي همين متون طور مشخص  بهنيز 

ـتن تعبيـر   كهن ـترس اسـت،   مـروزه خـواب كـه ا   ترين م بـا موضـوع   نـام   بـي كتـابي   در دس
زمـان  . تصحيح و چاپ كـرده اسـت  ش 1346در سال گزاري است كه ايرج افشار آن را  خواب

هـاي آغـاز و    افتادگي علتآن به  ؤلفمنام اثر و . تأليف اين اثر احتماالً قرن چهارم هجري است
متنـي   احتماالً توان ادعا كرد كه اين اثر با يك شاهد در متن مي .مجهول است ة خطي،پايان نسخ

خليـل اصـفهاني گويـد    «: اسـت  است كه خليل اصفهاني آن را از سرياني به عربي ترجمه كـرده 
  ).37: 1346افشار، (» ...ي ديدمترجم اين كتاب از سرياني به تازي كه مهدي خليفه بغداد خواب

تعبيـر  كتـاب   بـا اين كتاب ( است تعبير سلطانيگزاري، كتاب  از ديگر متون قديمي خواب
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ايـن رسـاله دورة    بنـا بـر شـواهد، زمـان تـأليف     اگـر   .)استمتفاوت قاضي ابرقوهي  سلطاني
ذكـر آن   كـه در بـاال   گـزاري  نام خـواب  بي ةاز رسال بعد، در نظر گرفته شودملكشاه  سنجربن
 دموجـو   ةنسخ. استگزاري  ترين متن فارسي موجود در موضوع خواب قديمياين اثر  گذشت،

  ).32: 1383حافظيان، ( كتابت شده است ق839از اين رساله به سال 
در » بيش تفليسـي ح« بن محمد معروف به ابراهيم بن ابوالفضل حبيشرا  التعبيررسالة كامل 

و بـه نـام او بـه رشـتة تحريـر       )ق588- 551( روم سلجوقي طانمسعود سل بن ارسالن لجدربار ق
هاي متعددي در ايران و كشورهاي ديگـر   از اين كتاب نسخه). 1394تفليسي، (درآورده است 
  . نسخه از اين كتاب در دست است 54ن تعداد هاي ايرا در كتابخانه. موجود است

. اسـت به احتمال زياد فخرالدين محمـدبن عمـر رازي    التحبير في علم التعبيرمؤلف رساله 
رازي، (نگاشـته شـده اسـت     پنجم هجري ةو اين كتاب در سدق است 606 يافخر رازي متوف

1354.(  
ـ (بن اسماعيل بكـري   را ابراهيم المنير في علم التعبيريا  المعتبر في علم التعبيررساله   يامتوف

تاريخ نگارش ايـن رسـاله براسـاس    . االسالم تأليف كرده است الدين غياث به نام شمس) ق683
  ).198: 1384پژوه،  دانش(است   ق666رمضان  21خطي،  انجام نسخة 

  ، صفوي و قاجارتيموري ةدورهاي تعبير خواب  رساله
تيموري، صـفوي و قاجـار    هاي دورهخواب  هاي تعبير هبر بررسي رسال  پژوهش پيش رو مبتني

و منابع هاي مذكور تصحيح و چاپ نشده است  اي در اين موضوع در دوره تاكنون رساله .است
هـاي   از ميان حجم انبـوه رسـاله  . دهد هاي خطي تشكيل مي اصلي پژوهش حاضر را نيز نسخه

نوشـته قاضـي    اله تعبيـر سـلطاني  رسـ : انـد  تعبير خواب، سه رساله براي بررسي انتخـاب شـده  
منسوب به الهيجي و درواقـع بـدون نـام     رساله تعبيرنامهابرقوهي تأليف آغاز عصر تيموري؛ 
نوشته ابوالقاسم معبر اصفهاني  تعبير الرؤيا األميا في  هًْنخب  لةنويسنده و تأليف عصر صفوي؛ رسا

  .تأليف دورة قاجار
دهد كـه بـا وجـود تعـداد بسـيار زيـاد        مي هاي خطي فارسي نشان بررسي فهرست نسخه

هـايي از چنـد اثـر     هـا كتابـت   ، بيشـتر ايـن نسـخه    نامـه  هاي خطي با موضـوع خـواب   نسخه
هـاي تـاريخي ايـن     اند و همزمان بـا هـر يـك از دوره    گزاري معروف و شناخته شده خواب

ابعـاد   در ادامـه، بـه بررسـي   . پژوهش، تنها يك رسالة تعبير خواب فارسي تأليف شده اسـت 
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  .  گوناگون اين سه رساله پرداخته شده است
  ابرقوهي تعبير سلطاني

شـجاع   در دربـار شـاه   ق763در سـال   را تعبير سـلطاني رساله الملك ابرقوهي  نظام بن اسماعيل
ـ كتـابي   ابرقـوهي،  اثـر ديگـر  . آورده اسـت به رشته تحرير در و به نام او مظفري ل و در ترس

ـ  اسـت  ) 9057بـه شـماره    يخط ةنسخ ابرقوهي،( حفه بهاييتنگاري ديواني به نام  نامه  اكـه ب
  .ر نظر گرفتشجاع د ديوانيان دربار شاه در زمرةتوان نويسنده را  مي به اين اثر،استناد 

نويسـنده پـس از   . شامل يك ديباچه، متن كتاب و انجام مؤلف اسـت  تعبير سلطانيكتاب 
گزاري را در دو فصل و بيسـت نكتـه    خوابقواعد و ضوابط كلي ديباچه و پيش از آغاز متن، 
فصل اول، دربارة حقايق اصول و دقـايق فـروع خـواب بـر قاعـدة      . به اختصار بيان كرده است

بـر   ايـن فصـل  مطالب كند كه  ابرقوهي بيان مي( باشد و در آن ده نكته است مي التحبيركتاب 
هـاي او   ادلّ نائم كه اكثر خـواب  فصل دوم، در). نوشته شده است التعبير في علم التحبير  هًْقاعد

  .راست آيد و در آن ده نكته است
شجاع و  در بخش اول، پس از حمد خداوند و مدح شاه .شامل دو بخش است تعبير سلطاني

ايـن بخـش در بررسـي سـير      .شـده اسـت  هـاي پيشـين اشـاره     نامـه  خواببرخي وزيرش، به 
، عنـاوين  ايـن بخـش  در  رقـوهي اب. نويسـي بـه زبـان فارسـي بسـيار مفيـد اسـت        نامـه  خواب
كرمـاني را   دستورو  - السالم  عليه - منسوب به امام جعفر صادق  تقسيمهايي چون  نامه خواب

  ).82: 1390كميلي، ( ه استاشتها د نامه ي از خواببرخبر  مختصري هايضبط و نقد
ه صور ديـد ( ياؤنمادهاي رو تعبير مفاهيم و به رمزشناسي بخش دوم كه متن كتاب است، 

آن اسـت   كتابرسم . اند هداختصاص دارد و نمادها به ترتيب الفبايي مرتب ش )شده در خواب
-  جملـه مشـهورترين آنـان   از گـزاران پيشـين    وبيش تعابيري از خواب كه ذيل هر نمادي، كم

و كرده نقل  - )ع(سيرين و امام جعفر صادق دانيال، ارطاميدورس، جاماسب، ابوبكر صديق، ابن
اي  به استشهاد، اشعار و امثال فارسي و عربي، قصص و حكايات تاريخي و افسـانه  وار يا چاشني

كميلـي،  (آورده اسـت  الي تعبيرهـا   در البـه  را عربي آياتي از تـورات و انجيـل   ةو گاه ترجم
1390 :84-83.(  

 ،در اين پژوهش. استنسخه موجود  سيزدههاي ايران  ، در كتابخانهتعبير سلطانياز كتاب 
دليـل  . انتخاب شـده اسـت   اساس ةعنوان نسخ  به ،فهرست دانشگاه تهران 2455ره شما ةنسخ
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ايـن نسـخه در    ،باشـد  درست نويس تشخيص فهرست اگر. است آنقدمت  اين نسخه، انتخاب
كمتـر از   ميزان دستبرد و تغييرها در ايـن نسـخه  احتماالً  .قرن هشتم هجري كتابت شده است

موجود در دانشگاه تهـران   ةاين نسخه، از سه نسخ وه برعال. هاي ديگر اين رساله است نسخه
  .شده استاستفاده نيز مجلس  ةو دو نسخ

  تعبيرنامه منسوب به الهيجي
اي  هاي تعبير خواب تأليف شده در عصر صفوي و كتابت شده در دورة قاجار، رسـاله  از رساله
خطـي،    هـاي  نسـخه  هـاي  نويسنده اين رسـاله در بيشـتر فهرسـت   . است تعبير خواببا عنوان 

، نويسنده الذريعهكه آقا بزرگ تهراني در كتاب  محمدباقر مجلسي معرفي شده است؛ درحالي
شباهت ). 207: 1403طهراني، (محمدتقي الهيجي معرفي كرده است  اين رساله را محمدباقربن

اقر اسامي مجلسي و الهيجي سبب شده است تا در دوره قاجار اين رساله بارها به نـام محمـدب  
  . مجلسي كتابت شود

تنها بـه   دهد كه اين رساله نه  هاي تعبير خواب دورة صفوي نشان مي وجو در رساله جست
ايـن نسـخة   . تأليف شده اسـت . ق934قلم مجلسي نيست، بلكه رسالة مذكور پيشتر و در سال 

بعـدها  احتمـاالً  . شـود  ، در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي5186اخير به شماره 
يـك  . الهيجي اين رساله را كه نام نويسندة آن مجهول بوده، به نام خود كتابـت كـرده اسـت   

سازي يا جعـل آن در اواخـر    از كتاب   اي ميان اين دو رساله، نشان شناسي مقايسه بررسي نسخه
اي بر مـتن   محمدتقي الهيجي كه به زعم خود با افزودن ديباچه محمدباقربن. دورة صفوي دارد

رسالة از پيش موجود، سعي در انتشار آن به نام خود داشته، در اين امر كامياب نبـوده و   يك
پيوسـت  : ك.ن(حدود دو سده اين رساله به نام محمدباقر مجلسي كتابت و منتشر شده اسـت  

  ).1شماره 
  األميا في تعبير الرؤيا از ابوالقاسم معبر اصفهاني  هًْنخب

پس از يك ديباچـة مـذهبي، موضـوعاتي كـه     . م هجري استاين رساله متعلق به قرن سيزده
برگي، تنها  76از اين رسالة . بينندة خواب در رؤيا ديده، براساس حروف الفبا تنظيم شده است

در كتابخانه مجلس شوراي اسالمي موجود است كه مبناي  12610يك تك نسخه به شماره 
  . پژوهش حاضر قرار گرفته است
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  ها  چة رسالهمفاهيم مذهبي در ديبا
هـاي طـوالني، بيشـتر نويسـندگان      طـي سـال  . اسـت  كتاب نگارش هاي سنت از نويسي ديباچه

اي كه مزين به آيات، احاديث و اشعار بوده است،  مسلمان و ايراني در ابتداي آثار خود ديباچه
ندي اند تا هم بر زيبايي اثر بيفزايند و قدرت ادبي خود را بـه رخ بكشـند و هـم سـ     نگاشته مي

 مقدمـة . 1 :اسـت  شـده  تشـكيل  اصـلي  قسمت سه از ديباچه هر. براي جاودانگي اثر بنگارند
مقايسه ميان ديباچة سـه رسـالة   . اثر دربارة اطالعاتي. 3نويسنده؛  دربارة اطالعاتي. 2مذهبي؛ 

ـ   ديباچه  آغاز هر سه. هاست يافته در اين رساله هاي شيعيِ راه اين پژوهش، بازگوكننده نشانه ا ب
ابرقوهي، پس از حمد و ثناي خداوند و پيـامبر،   تعبير سلطانيدر مقدمة . مقدمة مذهبي است

كه در رساله منسوب به الهيجي كه  ياد شده است؛ درحالي» االلهام و الكشف اهل صحابه«از 
ايـن  . داده اسـت » الطـاهرين  آلـه «در دوره صفوي تأليف شده، ستايش صحابه جاي خود را به 

تـا پـيش از عصـر صـفوي، در ديباچـة      . نشان از تغييرات مذهبي در جامعه داردتغيير جزئي 
رفته است، اما پس از رسميت يـافتن تشـيع،    ها پس از نام پيامبر ذكري از صحابه وي مي كتاب

باشند، جاي خود را به اسامي فرزنـدان و خـانواده و    نام صحابه كه مورد احترام اهل تسنن مي
يـاد شـده   » علي آلـه و خلفائـه  «نيز پس از پيامبر از  األميا  هًْنخبرساله  در. پيامبر داده است آل

توان آن را امتداد سنت صفوي و نتيجة تثبيـت مـذهب تشـيع در جامعـه ايرانـي       است كه مي
  ).2پيوست شماره: ك.ن(دانست 

ران و مؤلفـان رسـاله     ها تجليگاه كنش خواب ديباچه هـاي تعبيـر خـواب     گـزاران و معبـ
هاي تعبير خواب، نشان از اعتقـاد مـذهبي    ها از جمله رساله ها در همة كتاب ديباچه .باشند مي

هاي تعبير خواب به دنبال كنش بينندگان رؤيا هسـتيم،   نويسنده دارند و چنانچه در متن رساله
  .  ها مطالعه و بررسي كرد توان تأثير تغييرات مذهبي را بر مؤلفان رساله ها مي در ديباچه
  ها رساله  هبي در متنمفاهيم مذ

دهـد كـه تغييـرات مـذهب جامعـة       مقايسة سه رساله بررسي شده در اين پژوهش، نشان مي
در دورة تيموري و اوايل دوره صـفوي،  . هاي تعبير خواب انعكاس داشته است ايراني در رساله

 ديدنـد، امـا در دورة   بينندگان خواب مضامين مذهبي همچون صحابة پيـامبر را در رؤيـا مـي   
اگـر  «: شرح ديدن رؤياي حضرت اميرالمؤمنان بيان شـده اسـت   األميا  هًْنخبقاجار و در رساله 

شود چنانچه دشمن  حضرت اميرالمؤمنين را در خواب بيند به منصب رسد و دشمن او زياد مي
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  . »آن جناب زياد بود
امبران، در ، بعد از ذكـر تعبيـر باريتعـالي و مالئكـه و پيـ     تعبير سلطانيابرقوهي در رساله 

  :قالب ابياتي نام اصحاب، خلفاي راشدين و ائمه شيعيان را آورده است
 ور بخواب اندرون علـي بيند
 و آنك بيند يكي از آل نبـي
 خاصــه دو ســبط نامــدارش
ــــاد را اگــر بينــد زيــن عبـ 

  

 باسخـــــــا علم بر دلي بيند 
 اثري يابد از كمال نبــــــي
 كه دو نور آمدند از انوارش
 با عبــــــاده بگوشه بنشيند

بايد توجه داشت كه نويسنده اسامي امامان شيعه را پس از نام اصـحاب پيـامبر و خلفـاي      ج
همچنين از اين افراد نـه  . مذهب بودن اوست راشدين بيان كرده است كه اين امر دليلي بر سني

در . كري به ميان آورده اسـت به عنوان امامان شيعه، بلكه به اين اعتبار كه خاندان پيامبرند، ذ
دورة تيموري با وجود غلبة مذهب تسنن، بـه دليـل گسـترش و تمايـل عمـومي بـه عرفـان و        

طالب به عنوان قطب تصوف پذيرفته شـده و   ابي بن تصوف، برخي از امامان شيعه از جمله علي
از نام خلفاي  پس - السالم  عليهم - مورد احترام جامعه بودند؛ به همين دليل ذكر نام اهل بيت 

ابرقوهي، به معناي شيعه بودن كاتب يا مؤلـف   تعبير سلطاني ةرسالراشدين در نسخة تيموري 
خطي اين  دانيم اين اسامي را ابرقوهي در ابتداي اثرش نگاشته يا بعدها كاتب نسخة  نمي(نيست 

ة قسمت را بر متن اصلي افزوده است؛ زيرا اين اشـعار تنهـا در يـك نسـخه از هشـت نسـخ      
اين مثال، نشان دهندة بسامد رؤياي ائمـة شـيعه و   ). موجود از رساله تعبير سلطاني وجود دارد

  .تمايل مؤلف يا كاتب به ذكر تعبير آن در رساله تعبير خواب است
براساس فرضية اين پژوهش، ايجاد تغييراتي در جامعه، ناخودآگاه جمعـي جامعـه را نيـز    

هـاي تعبيـر    رسـاله . كنـد  ر مضامين رؤياها بروز پيدا ميكند و اين تحول د دستخوش تحول مي
اند  ، بازتاب دهندة تغيير و تحوالت در جامعه گاه كنش بينندگان خواب عنوان جلوه خواب به 

هـاي تعبيـر    گزاران براي تنظـيم محتـواي رسـاله    كه پيشتر گفته شد، معبران و خواب و چنان
  .اند كرده خواب، به مضامين رؤياي افراد  توجه مي

  هاي تعبير خواب تأثير كنشگري بينندگان خواب بر مضامين رساله
هاي تعبير خـواب، نيازمنـد بررسـي     بر مؤلفان و متن رساله  اثبات تأثير كنش بينندگان خواب

امامـان شـيعه در رؤياهـاي    . هاي صفوي و قاجـار اسـت   فضاي كلي رؤياهاي مذهبي در دوره
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در بيشتر رؤياهاي مشـايخ و شـاهان صـفوي،    . يي دارندنخبگان سياسي دورة صفوي بسامد باال
يكـي از رؤياهـاي   ). 1374لـو،   ؛ رحيم1388احمدي، (حضور پررنگ دارد ) ع(حضرت علي 
بيند كه به  را مي) ع(اسماعيل در خواب امام علي: اسماعيل صفوي از اين قرار است اثرگذار شاه

فرمـايي كـه قزلبـاش تمـام      جمعـه مـي  روز . اي فرزند، دغدغه به خاطر مرسان«: گويد او مي
گيرند و در وقت خطبـه اگـر رعيـت     آيند و در ميان دو كس از رعيت قرار مي پوش مي يراق

شكري، (» كشند و به اين تدبير بفرما خطبه بخوانند حركت كنند، ايشان را قزلباش گرفته، مي
1350 :64.(  

ورة قاجـار نيـز امتـداد يافتـه     بسامد باالي امامان شيعه در رؤياهاي نخبگان سياسـي، در د 
، شرح »ذهبيه«وپنجم سلسله  به قلم ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي، قطب سي رساله مناميه. است

شرح رؤيـا از ايـن قـرار    . شاه است العابدين مجتهد مازندراني درباره ناصرالدين رؤياي شيخ زين
كه پيـامبر شمشـيري بـر     ، درحاليبيند شاه را در رؤيا مي العابدين، ناصرالدين است كه شيخ زين

  ).14: 1392رحمانيان و حاتمي، (كند  بندد و امام زمان او را بر اسب سوار مي كمر او مي
گفتني است اين موارد شرح رؤياهاي شاهان يا رؤياهاي منتسب به آنـان بـوده اسـت، امـا     

ي محلـه جلفـاي   اكبر ارمني، مسيحيِ مسلمان شده از اهـال  شرح زندگي علي نامه اعترافكتاب 
درواقـع، ايـن اثـر زندگينامـة     . حسين صـفوي اسـت   سلطان سليمان و شاه اصفهان، در دورة شاه

اش پس از اين تحول  است كه در آن، تغيير مذهب و روند زندگي) ابگر(اكبر  خودنوشت علي
 اكبر سرگرداني خود را از اينكه شيعه باشد يـا  هايي از كتاب، علي در قسمت. بازگو شده است

او را بـه  » مصـطفي چـاووش  «مذهب به نام  سنّي، اظهار كرده است و هنگامي كه فردي سني
چون شب شد در خواب ديدم كه سه نفـر  «: بيند كند، در رؤيا مي جرم رافضي بودن حبس مي

سبزپوش در بيرون قلعه و جمعي كثير در دور ايشان ايستاده و من را گفتند كه امامـان تـو را   
گفتند مترس كه پروردگار عالم و جد ما . فتم خود را در پاي ايشان انداختمخواهند و من ر مي

و بعد از آن گفتند كه برويد و اين سـگ كـافر   . و ما همه كمك توايم و برخيز و برو مترس
ديدم كـه  . كافر را آوردند مصطفي چاووش مصطفي چاووش را بياوريد، جمعي از نجقداران،

چون پيش آوردنـد، آن سـه   . آمد رسيده و چرك از دهنش مينفس او دراز شده و بر دهن او 
اي؟ ببريدش در ميان قلعـه    خواهي؟ چرا مالش را گرفته نفر فرمودند كه اي كافر از اين چه مي

بردند و در قلعه انداختند و آتش زدند تا سوخته شد كه از خـواب  . بياندازيد و آتش برو زنيد
گويـد پـس از ديـدن ايـن رؤيـا، بـه كمـك         اكبر مي علي). 85: 1388گل،  صفت(» بيدار شدم
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ها دربارة تشيع  اكبر به گفتة خودش مدت علي. ها از دست مصطفي چاووش گريختم چري يني
دانسته كدام يك از اين دو مذهب بر حق است؛ و درست زمـاني   انديشيده، اما نمي و تسنّن مي

عدي قرار گرفته اسـت؛ و امامـان   مذهب مورد ت بيند كه از سوي يك فرد سنّي اين رؤيا را مي
  . كنند شيعه در حق او لطف مي

اكبر قابل پذيرش باشد، با توجـه بـه نظريـه     كه ادعاهاي اين اثر درباره رؤياهاي علي چنان
مسلمان در روز با مفاهيم اسالمي و مذهبي  اكبرِ تازه توان ادعا كرد كه ذهن علي كاوي مي روان

فـرض ديگـر ايـن اسـت كـه      . ؤياهايي از اين دست بوده استدرگير بوده و نتيجة آن ديدن ر
اند تا با مقدس جلـوه دادن خـود در جامعـة شـيعي      شده هايي مي برخي مدعي ديدن چنين رؤيا

توان پنداشت كه بيـان ايـن رؤياهـا از جانـب      اگرچه مي. عصر صفوي، منفعتي عايدشان شود
بوده است، با ايـن حـال ايـن مـوارد     راويان آنها تالشي براي رسيدن به موقعيت و مشروعيت 

در جامعـه مرسـوم و   . باشـند  هايي در راستاي اثبات فرضيه پژوهش حاضـر مـي   همچنان مثال
هـاي مـذهبي در خـواب     پذيرفته شده بود كه نخبگان سياسي و عامة مردم، مدعي ديدن نشانه

هـا   ايي را در رسالهه هاي تعبيرخواب نيز شرح و بيان تعبير چنين نشانه شوند، مؤلفان رساله مي
براساس نظرية ناخودآگاه جمعي يونگ، مضامين مشتركي در رؤياهـاي  . اند دانسته ضروري مي

اين مضـامين ممكـن اسـت بـراي مـدت طـوالني       . افراد يك دوره يا يك جامعه وجود دارد
يكسان بمانند يا با تغييري عظيم در جامعه، مانند جنگ، تغيير مـذهب و حاكميـت سياسـي    

با تغيير مذهب در جامعة ايرانـي عصـر صـفوي، حافظـة تـاريخي      . دگرگوني شوند دستخوش
تدريج دستخوش تحول قرار گرفت و از اين عصر به بعد مفاهيم مذهبي تشيع در  ايرانيان نيز به

  .هاي فارسي راه يافت نامه رؤياها و به موازات آن در خواب
اي كـه بـازگو كننـدة رؤيـاي      گينامههاي تعبير خواب در كنار آثار مورخانه و زند رساله

. باشند، به عنوان يكي از منابع تاريخ فرهنگي و اجتماعي اهميت بسياري دارنـد  عامه مردم مي
انـد و از روايـت تـاريخ اقتصـادي و      اگر آثار مورخانه به تاريخ سياسي و نخبگـاني پرداختـه  

هاي تعبير خواب روايتگـر   الهاند، در مقابل، منابعي چون رس اجتماعي عامة فرودست باز مانده
هاي تعبير خواب از نفوذ نخبگـان بـه دور    رساله. باشند شرايط اجتماعي و اعتقادي جامعه مي

. اند ابرقوهي به دستور حاكم وقت به نگارش درآمده تعبير سلطانيهايي مانند  اند و رساله نبوده
انـد كـه در     هنگي و اجتمـاعي ها شامل برخي اطالعات فر توان گفت اين رساله حال مي با اين 

هـاي   توان سراغي از آن گرفـت؛ زيـرا زيسـت عامـة مـردم در رسـاله       كمتر منبع تاريخي مي
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نگارانه بر موضوعات سياسـي   تأكيد منابع تاريخ اگرچه. يافته است خواب مجال بروز مي تعبير
طول تاريخ هاي تعبير خواب تجليگاه فرهنگ و باورهاي جامعه در  است، منابعي چون رساله

  .است
  گيري نتيجه

. اي داشـته اسـت   هـاي بشـري جايگـاه ويـژه     توجه به رؤيا و تالش براي تعبير آن، در تمـدن 
مسلمانان به واسطة تأكيد قرآن و روايات پيامبر درباره خواب و رؤيا و همچنين آشنا شدن با 

نتيجة ايـن توجـه و   . ميراث ايراني و عبري دربارة رؤيا، توجه دوچندان به اين موضوع داشتند
. هاي متعدد تعبير خواب بـوده اسـت   اهتمام، حضور معبران بزرگ در جامعه و تأليف رساله

اند و امكان پژوهش درباره آنهـا فـراهم    هاي تعبير خواب متعددي تصحيح و چاپ شده رساله
هاي هشتم تا سـيزدهم هجـري كـه موضـوع پـژوهش       هاي تعبير خواب سده است، اما رساله

  .  اند ست، تصحيح و منتشر نشدهحاضر ا
هاي تيموري، صفوي و قاجار پرداختـه شـده    در اين پژوهش، به بررسي سه رساله از دوره

هـاي گونـاگون    دهد كه با وجـود نسـخه   هاي خطي نشان مي هاي نسخه بررسي فهرست. است
ـ   . باشـند  تـر مـي   هـاي متقـدم   هايي از رساله تعبير خواب، بيشتر آنها كتابت ك از بـراي هـر ي

اين سه رساله . هاي متعدد در دست است شده، تنها يك رساله با كتابت هاي تاريخيِ گفته دوره
قـرن  (منسوب به الهيجـي   تعبيرنامه، )قرن هشتم هجري(ابرقوهي  سلطاني تعبير: اند از عبارت

سـيزدهم   قـرن (از ابوالقاسم معبر اصفهاني األميا في تعبير الرؤيا   هًْنخب ةو رسال) يازدهم هجري
دهد كه پس از تغيير مـذهبي در جامعـة    بررسي اين سه رسالة تعبير خواب نشان مي). هجري

هاي تعبيـر   مرور اين مضامين در رساله  ايران عصر صفوي و ورود مضامين شيعي به رؤياها، به
  . هاي تعبير خواب تجلي يافت خواب نيز مطرح شدند و چهرة مذهبي جامعه در رساله
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  ها  پيوست
  1شمارة 

  التعبير  ةرسال  
  5186دانشگاه تهران، : تهران

منسوب  تعبيرنامه ةرسال
  به مجلسي 

كتابخانه ملّي، : تهران
15957  

  

 تعبير خواب ةرسال
  منسوب به الهيجي 

كتابخانه ملّي، : تهران
14280  

  هًْالحمد هللا رب العالمين و العاقب  مقدمه مذهبي
و  للمتقين و العدوان االعلي الظالمين

صلي اهللا علي محمد خاتم النبين و 
سيد المرسلين و آله الطيبين 

  .الطاهرين

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين و 
السالم علي خير خلقه 
  . محمد و آله الطاهرين

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 العالمين رب الحمد هللا

 خير علي السالم و  هًْالصلو
 آله و محمد خلقه
 .طاهرينال

 
  

اما بعد چنين گويد اقل     معرفي نويسنده
ابن  خلق اهللا محمدباقر

محمدتقي حشرهما اهللا مع 
االطهار صلوات اهللا   هًْاالئم

  .عليهم اجمعين

 فرمايد مي چنين بعد اما
  محمدتقي ابن محمدباقر

التعبير از عبارت محمد ابن سيرين   معرفي كتاب 
 كه از كتاب امام جعفر ابن محمد
الصادق و از كتاب دانيال پيغمبر و 
يوسف صديق عليهما السالم و از 
كتب معبران قديم جمع كرده و 
هرچه معبران را بكار آيد درين 
كتاب جمع كرده است تا آسان 
باشد بر كساني كه رغبت كنند 

بدانستن اين كتاب و چون اين كتاب 
را برخوانند ايشان را به كتاب 

  . دمعبران ديگر احتياج نيفت

بدانكه چند كلمه از تعبير 
شود از  خواب بيان مي

حديث و اخبار در ضمن 
شصت باب اميد است كه 
مؤلف را بدعاي خير ياد و 

  .شاد فرمايند

 ايست چند كلمه اين كه
 تعبير معرفت بيان در

 و احاديث از كه خواب
 و ميشود مستفاد اخبار
 و پنجاه و مقدمه بر مشتمل

  .باب پنج

اين كتاب مبتني است بر پنجاه و  و  فهرست كتاب 
باب اول در : نه باب؛ بدين تفضيل

شناختن خوابي كه معتبر است و 

هاي مذكور  و فهرست باب
باب اول در بيان . است

باب . فصل و سال و غيره

 فصل بيان در مقدمه اما
 دانستن در دوم باب .سال

نوع  به چند كه ها خواب
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آنچه آنرا اضغاث احالم گويند و 
طريق سؤال كردن از معبر و تفاوت 
هر كس از طوائف امم و هنگام 

اندر دانستن  2باب . كشاندن خواب
خواب كه از چند نوع تعبير كنند 

هاي سال و  و در شناختن فصل
اصناف مردم و تمييز خواب راست 

در ديدن خداي  3باب . از دروغ
عزوجل و پيغمبران و فرشتگان و 
بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و 
صراط و ميزان قيامت و اغالل و 

  .سالسل و غيره

دوم در بيان دانستن خواب 
باب . ه به چند نوع استك

سوم در بيان خواب ديدن 
فرشتگان و كروبيان و 

مالئك مقرب و بهشت و 
دوزخ و عرش و كرسي و 

  .غيره

 ديدن باب سوم در .است
 و كرّوبيان و فرشتگان
دوزخ  و بهشت و پيغمبران

   . و غيره

   2رة شما
از  االميا فـي تعبيـر الرؤيـا     هًْنخب  الهيجي خوابنامه  ابرقوهي تعبير سلطاني  

  .ابوالقاسم معبر اصفهاني
 الحمد هللا الرحيم الرحمن اهللا بسم  مقدمه مذهبي

 بمشرات االنام خواص خص الذي
 به ختم من علي  هًْالصلو و االحالم
 علـي  و المنام و اليقضه في الوحي
  .االلهام و كشفال اهل صحابه

 العـالمين  رب هللا الحمد
 علـي  السالم و  هًْالصلو و

 آله و محمد خلقه خير
  .الطاهرين

بسم اهللا الرحمن الرحيم حمـد و  
ــدي را روا و   ــر خداون ســپاس م
سزاســت كــه انشــااهللا شــي بــين 
الكاف و النـون و خلـق االنسـان    
من حمأ مسنون مالـك الملـك   
بحق و واجب الوجود مطلق رفع 

ــر   اط ــه و غي ــما بقدرت ــاق الس ب
الملــك بــامره ان اهللا يخلــق مــا 
يشــاء اذا قصــي امــرا و لكــم اهللا 
ربكم خالق كل شي ال اله اال هو 
فاني تؤفكون جل جالله و تعالي 
شأنه كمـا يقولـون و صـلوات و    
زاكيات و سالم بلد نهايات علـي  
النبي األمي العربي الهاشمي المكي 

علم المدني لالبطحي التهامي الذي 
الخلق و ارشد الخلق و علي آله و 
خلفائه في بعده السالكين طريـق  
رشده و بعثه اهللا علي اعـدائهم و  
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  .في نعيهم ابد اهللا يدين
 الملك نظام بن اسمعيل درگاه بنده  معرفي نويسنده

ــوهي ــه عــن اهللا بنهــه االبرق  قوم
ــافلين ــاركه و الغ ــي ش ــاء ف  دع
  .الصالحين

 محمدباقر اهللا خلق اقلّ
 حشـرهما  حمدتقيم بن
 االطهـار   هًْاالئمـ  مع اهللا

ــلوات ــيهم اهللا صـ  علـ
  .اجمعين

احقر خلق اهللا : و بعد چنين گويد
الهادي عم المراسم احقر عباد اهللا 

  .ابوالقاسم

دو فصل و بيست نكته كه نسبت   معرفي كتاب
بــه بيننــده محتــاج اليــه اســت و 
نسـبت بـه بيننـده مـدار اليـه در      

بعـد از   مقدمه ايراد مي رود كـه 
آن در مقصود شروع نموده آيد ان 

  .شاء اهللا تعالي و منه توفيق
فصل اول در حقايق اصول و دقايق 
فروع خواب بر قاعده التحبيـر در  

  آن ده نكته است
........  

فصل ثاني در اداب نائم و همچنين 
  در آن ده نكته است 

.......  

 از كلمـه  چنـد  بدانكه
 مـي  بيـان  خواب تعبير
 اخبار و ثحدي از شود
 بـاب  شصـت  ضمن در

ــان ــي بي ــود م ــد ش  امي
 ايـن  از كس هر هست
 شــود مســتفيض رســاله
 بـه  را كاتـب  و مؤلف
 شاد و ياد مغفرت طلب
 بابهـاي  فهرست فرمايد
  :اينست مذكور
ــاب ــان در اول بــ  بيــ
 و سـال  و فصـل  دانستن
  .غيره

 بيــــان در دوم بــــاب
 بـه  كـه  خواب دانستن
  است نوع چند
..........  
ــاب ــتم ب ــان در شص  بي
 و قطـران  غـواص  ديدن
  .غيره

و به تسطير ايـن اوراق پرداختـه   
كه  اميدوار از الطاف ناظرين، آن

چشم از عيوب آن پوشيده و بـه  
و او را فـي  . فاتحه ياد شاد نمايند

تعبير الرويا مسـمي گردانيـده و   
مشتمل است بر مقدمـه و چنـد   

و خاتمه و ابـواب  . باب و خاتمه
 او را بـه طريــق حــروف تهجــي 
مرتب نموده و به طريقي كـه از  
من حقير سوال كـرده و جـواب   

انــد و بــه طــرز ســوال و  شــنيده
  . اند جواب ايراد نموده

  

  منابع و مĤخذ
  ها كتاب. الف

  .نشر تاريخ ايران :تهران ،يا و سياست در عصر صفويؤر، )1388(نزهت  احمدي، - 
  .ايران فرهنگ يادبن :تهران ،خوابگزاري، )1346(، )به كوشش( افشار، ايرج - 
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مركز پژوهشي : ج، تهران2، تصحيح مختار كميلي، كامل التعبير، )1394(ابراهيم  بن تفليسي، ابوالفضل حبيش - 
  . ميراث مكتوب

  .مرجع رساني اطالع مؤسسه :، دفتر يكم، قمپژوهي نسخه، )1383( ابوالفضل بابلي، حافظيان - 
 انتشارات: تهران تهران، دانشگاه مركزي كتابخانه هاي لمميكروفي فهرست، )1384(محمدتقي  پژوه، دانش - 

  .تهران دانشگاه
 بنياد انتشارات :افشار، تهران ايرج اهتمام به ،التعبير علم في التحبير، )1354(عمر محمدبن فخرالدين رازي، - 

  .ايران فرهنگ
تصحيح : العه موردياي بر رؤياشناسي تاريخي؛ مط مقدمه، )1392(رحمانيان، داريوش و زهرا حاتمي  - 

  . پژوهشكده تاريخ اسالم: ، تهرانانتقادي رساله مناميه
  .  بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانعالم آراي صفوي، )1350(، )به كوشش(شكري، يداهللا  - 
، ارمني همراه با رسالة شناخت) اكبر علي(نامه يا روزنامه خاطرات ابگر  اعتراف، )1388(گل، منصور صفت - 

  . خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميكتاب: تهران
  . داراالضواء: بيروت، ج 25، الي تصانيف الشيعه ةالذّريع، )1403( آقابزرگ ،طهراني - 
    .قطره انتشارات :تهران پور، اسماعيل ابوالقاسم ةترجم رؤياها،، )1386( گوستاو يونگ، كارل - 
 .اميركبير انتشارات: صارمي، تهران ابوطالب ةترجم ،سمبولهايش و انسان،  )1378(----- .. - 
  .رضوي قدس آستان: فرامرزي، مشهد پروين ةترجم ها، انديشه رؤياها، خاطرات،، )1370(-----  - 
  ها مقاله .ب
، ش ريزي مجله جغرافيا و برنامه، »خواب ديدن در سنت و سياست صفويان«، )1374پاييز(يوسف لو، رحيم - 

  . 94 - 79، صص 1
 ش ،فرهنگستان نامه ،»آن شناختي مردم و ادبي زباني، فوايد و سلطاني تعبير«، )1390تابستان(مختار كميلي، - 

  .130 - 113 ، صص46
  
  هاي خطي نسخه. ج
كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، نسخه : ، تهرانتحفه بهاييالملك،  نظام بن ابرقوهي، اسماعيل - 

  . 9057خطي به شماره 
  . 2455كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، نسخه خطي به شماره : ، تهرانير سلطانيتعب، -----  - 
 خطي نسخه اسالمي، شوراي مجلس كتابخانه :تهران ،التعبير علم في التحبير عمر، محمدبن فخرالدين رازي، - 

  .758شماره  به
ايران، نسخه خطي به  اد و كتابخانه مليسازمان اسن :تهران ،تعبيرنامه، )منسوب به(الهيجي، محمدباقر  - 

 .15957شماره
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14280 .  

 كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، نسخه خطي به شماره :تهران ،التعبير مجهول المؤلف، - 
5186.  

كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، نسخه خطي : ، تهرانالرؤيا تعبير في األميا  هًنخب فهاني، ابوالقاسم،اص معبر - 
  .12610به شماره 
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  مطالعات تاريخ اسالم
  1398 پاييز/ 42شمارة / يازدهمال س

  
  واكاوي محل برگزاري مجالس امالي شيخ صدوق

  
      1محمد نويدفر
      2ليال نجفيان رضوي
  3محمود مهدوي دامغاني

   
  
  

ـاكنون           :چكيده     ـيعه، ت ـا و محـدثان متقـدم ش ـان فقه ـيخ صـدوق در مي ـاز ش با توجه به جايگاه ممت
هاي وي انجام شده، اما هنوز برخي از وجوه گون حيات و فعاليتهاي بسياري دربارة ابعاد گونا پژوهش

تري از  رسد با رفع آنها بتوان تحليل دقيق ابهاماتي كه به نظر مي. است زندگي صدوق در ابهام باقي مانده 
از جمله مواردي . دورة حيات اين عالم شيعي و اثرات آن بر تاريخ و فرهنگ شيعه در عصر وي ارائه داد

توان به بررسي آن پرداخت، مسئلة شناسايي محل دقيق برقراري مجالس امالء شيخ  اين رويكرد ميكه با 
امري كه از توجه به تعارض آراي پژوهشگران با يكديگر در اين زمينه و نيز تعارضِ ايـن  . است  صدوق

  .است هاي موجود در متن كتاب امالي حاصل شده  نظرات با داده
ـيخ صـدوق، از       براي پاسخ به پرسش اصلي ـالس امـالء ش اين پژوهش، دربارة محل برگـزاري مج

ـاختار و     توجه به داده. استتحليلي استفاده شده  - روش توصيفي ـالي، س ـاب ام ـتن كت هاي موجود در م
يد قرار أيمحتواي اين اثر، شرايط زمان امالي آن و ساير مستندات موجود، در نهايت اين فرضيه را مورد ت

لس امالي شيخ صدوق از ابتدا در نيشابور برقرار شده و فقط چند مجلسِ مشـخص او  داد كه تمامي مجا
  . است  در طوس بوده
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Abstract: Considering the privileged position of Sheikh Saduq among the earlier Shi’ite 

jurisprudents and scholars, so far, much research has been done on various aspects of his 
life and activities. However, some aspects of Saduq's life still remain unclear. Resolving 
such ambiguities can present a more accurate analysis of the life of this Shi’ite scholar and 
its effects on Shi’ite history and culture in his era. One of the issues that can be explored 
using this approach is the problem of identifying the exact location of Sheikh Saduq's 
Majaless. This has been achieved by considering the conflicting views of the researchers in 
this field as well as the conflicting views with the data contained in the text of Amali. In 
order to answer the main question of this research, a descriptive-analytical method was 
used. Considering the data contained in the text of the book, the structure and its content, 
the terms of writing and other available documentations, finally the hypothesis is confirmed 
that all of the Sheikh Saduq's Majaless were initially held in Neyshabur and only a few its 
constituent assembly were in Tus. 
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  مقدمه
هـاي   ت شيخ صدوق و جايگـاه ويـژة وي در گفتمـان تشـيع، پـژوهش     به دليل اهميت شخصي

هايي نيز وجود دارند  با اين حال حوزه. است  هاي او صورت گرفته بسياري حول آثار و انديشه
. اسـت  اي جدي دربارة آنها انجام نشده  كه همچنان از ديد پژوهشگران مغفول مانده و مطالعه

در اين ميان، مشـخص شـدن   . ، از جملة اين موارد استزمان و مكان تدوين بيشتر آثار صدوق
عـرض  يـا   امـالي كتـاب  . مكان تدوين برخي از كتب او از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت  

او از اين منظر قابل توجه است؛ زيرا اين اثر به صورت امالء در مجـالس عمـومي و    المجالس
. اسـت  گـردآوري شـده    ضمن ارتباط مستقيم شيخ با جامعة مخاطب نگاشـته شـده و سـپس   

هـاي علمـاي   تـوان بـه دغدغـه   آوري اين اثر، از يك سو ميدرواقع، با روشن شدن مكان جمع
امامي در آغاز غيبت كبري، ضمن حضور در مناطق مختلف جهان اسالم پـي بـرد و از سـوي    

البتـه بـا   . هاي شيعيان در اين بازة زماني مشـخص شـود  ديگر مطالبات، تشكيكات و يا پرسش
جه به عمومي بودن مجالس صدوق، حذف برخي مقوالت و تأكيد بر موضـوعاتي خـاص،   تو

گروهي شيعيان و همچنين تعامالت  فضاي نقل روايات و تدابير علما براي حفظ انسجام درون
  .سازدآنها با اصحاب ساير افكار را نيز روشن مي

اي بـه   كنون به گونههاي مختلفي كه تا با توجه به اهميت اين موضوع و تأمل در پژوهش
هـاي   يابيم كه اختالف نظـر  اند، درمي كتاب امالي و يا مجالس حديث شيخ صدوق اشاره داشته

بسياري دربارة محل برقراري مجالس امالء و گردآوري اين كتاب وجود دارد و گاه به دليـل  
رو  يي روبـه البته گاهي نيز با نظرهـا . است ابهامات موجود، به سرعت از اين مسئله عبور شده 

هاي صريحِ ارائه شده در كتـاب امـالي در    شويم كه عالوه بر عدم قطعيت، به وضوح با داده مي
رسد فقدان پژوهشي مستقل دربارة كتاب اماليِ شـيخ صـدوق و    به نظر مي. تعارض قرار دارند
 باشـد؛ زيـرا بيشـتر    هاي ارائـه شـده در آن، دليـل ايـن پراكنـدگي آرا مـي       توجه دقيق به داده

اند، بر موضوعي ديگر همچون حيات شـيخ صـدوق    هايي كه به اين مسئله اشاره كرده پژوهش
همين امر موجب شده . اند متمركز بوده و اين مقوله را در فرعِ كار خود مورد توجه قرار داده

به تبعِ آن، بعضي . فرض، ري به عنوان محل اقامت شيخ در نظر گرفته شود طور پيش است تا به
شگران محل برقراري همه و يا برخي از مجـالس امـالء را نيـز همـين شـهر قلمـداد       از پژوه

البتـه در  . انـد  كه برخي ديگر نيشابور و يا طوس را محل امالء اين اثر دانسته درحالي ؛اند كرده
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  .است و نيز تغيير شرايط سياسي مؤثر بوده 1اين امر عدم توجه به سفرهاي متعدد شيخ
ود، تمركز بر متن، سـاختار و شـيوة تـدوين كتـب امـالي و در نظـر       در ميان تعارضات موج

دهـد كـه عـالوه بـر      هايي را در اختيار مـا قـرار مـي    داشتن برخي شرايط و وقايع آن دوره، داده
تر دربارة محل دقيق برگذاري  اختالف با كليت و يا بخشي از اين آرا، ما را در ارائة نظري قطعي

رفع تعارضات و ارائة نظري جديد در اين زمينه، با تكيه بـر  . اندرس مجالس شيخ صدوق ياري مي
  .هاي مغفول مانده، مسئلة اصلي پژوهش حاضر است آوري و تحليل داده جمع

تـوان بـه    اول اينكه با آگـاهي از آن مـي  . روشن شدن اين امر از دو منظر قابل توجه است
اص اشـاره كـرد؛ آنگـاه بـا     اي خ حضور شيخ صدوق و برقراري مجالس حديث وي در منطقه

دوم  2.توجه به جايگاه صدوق در اين زمان، بارِ فرهنگي چنـين حضـوري را در نظـر گرفـت    
                                                 

توان گفت او تا پيش از مهاجرت به ري كه گويا پس از حال مي با اين. كرونولوژي سفرهاي شيخ به صورت كامل مشخص نيست   1
البته برخي پژوهشگران احتمـال همراهـي وي بـا پـدرش در سـفرهاي او،      . است اده، سفر مهم ديگري نداشتهق رخ د339سال 

از . به احتمال زياد نخستين سفر مهم شـيخ صـدوق بـه ري بـود    ). 57: 1394طالقاني، (اند  ويژه به عراق را دور از ذهن ندانسته به
در ري از ابوالحسـن محمـدبن احمـدبن    ق  347مدالعلوي و در رجـب  محبن ةدر قم از حمزق  339آنجا كه شيخ در رجب سال 

سـال  (ق 343و احتماالً پـس از  ) 19: 1403صدوق، (توان گفت وي در حد فاصل اين دو تاريخ  علي االسدي حديث شنيده، مي
). 453: 1375 ي،شوشـتر (اسـت   به ري مهاجرت كـرده  ) ق366متوفاي (الدوله بويهي به درخواست ركن) وليد وفات استاد او ابن

صدوق پس از هجرت به ري، تا آخر عمر در اين شهر ساكن بوده و اگر به مناطق ديگر سفرهاي طوالني داشـته، مجـدداً بـه ري    
) 688- 2/687: 1378صـدوق،  (بود به سوي خراسان حركت كرده ) ع(به قصد زيارت امام رضاق  352او در سال . است بازگشته

سـپس در همـان   ). 270، 243: 1398؛ صدوق، 99، 14/ 1همان، (است از زيارت، به نيشابور وارد شده دانيم كه قبل و بعد و مي
خبر بعدي در مسير سـفرهاي صـدوق،   ). 1/59صدوق، (سال به ري بازگشته، اما تا پيش از پايان سال به بغداد نيز سفر كرده بود 

دور از ). 2/57همـان،  (ق و در راه بازگشت از حج اسـت  354در ) محلي بين كوفه و مكه(» فيد«اشارة وي به استماع حديث در 
تا موسم حج سال بعـد در بغـداد مانـده باشـد؛      ق352ذهن نيست كه با توجه به سفر طوالني از ري تا بغداد، شيخ از اواخر سال 

به فيد رسيده باشـد  ق به گفتة خودش در راه بازگشت از حج 354رسانده و در اوايل ق  353سپس خود را به مناسك حج سال 
صدوق در مسير بازگشت، بـه حضـورش   ). 1/115: 1362؛ صدوق، 249، 1/129همان، (است  و پس از آن نيز به كوفه وارد شده

ق در بغـداد بـوده   355او به ري بازگشته بود، اما دوبـاره در سـال   ). 106همان، (است نيز اشاره كرده ق  354در همدان در سال 
پس از اين در زندگي شيخ صدوق به حضـور دوبـارة او در بغـداد    ). 3/303: 1417؛ خطيب بغدادي، 379 :1365نجاشي، (است  

- ، احتمال آن را تقويت مي)439: 1373طوسي، (و طوسي ) 389همان، (شود، اما وجود اشاراتي از نجاشي  اشاره مستقيمي نمي
هـاي   زمان دقيق اين سفر اطالعاتي نداريم، اما به استناد داده از. ، دوباره به خراسان سفر كرده بود367صدوق پيش از سال . كند

در نيشابور و طوس مجلس امالء حديث داشته و سپس به سوي ماوراءالنهر  368تا شعبان  367كتاب امالي، در حد فاصلِ رجب 
يـدن كـرده و از مشـايخ آنهـا     وي در اين سفر از شهرهايي چون سرخس، مرو، مرورود، بلخ، سمرقند، ايالق و فرغانه د. است رفته

- را در بلـخ تـأليف كـرده     من ال يحضـره الفقيـه  در همين سفر، كتاب ). 119- 116: 1418صدوق، : ك .ن(است حديث شنيده 
 من القعدة ذي في ذلك و« :وجود دارد عبارت اين متقدم، در مقدمة اين كتاب نسخ از برخى در). 13- 1/14: 1367صدوق، (است
ق در اين 381گويا پس از نگارش اين اثر، به ري بازگشته و در نهايت در سال ). 6/568همان، ( »ثالثمائة و نسبعي و اثنتين سنة

  .استشهر درگذشته 
هاي حاصل  گيري بحران كه همزمان با آغاز غيبت كبري و اوج- كوشش براي حفظ حاميان گفتمان تشيع امامي در اين دوره     2
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تـوان از اخبـار و    اينكه با مشخص شدن بافت زمينه در هنگـام برقـراري مجـالس شـيخ، مـي     
  1.تري ارائه داد روايات گزينش و نقل شده در كتاب امالي، تحليل و تبيين روشن

ه به لزوم آگاهي از نظرات محققاني كه تاكنون دربارة اين موضوع دسـت بـه قلـم    با توج
اند، در ادامه و در بحثي مستقل، به پيشـينه و اخـتالف نظرهـاي موجـود دربـارة محـل       برده

  . است برگزاري مجالس شيخ صدوق پرداخته شده
  پيشينة پژوهش 

ح شده در اين مقاله انجام نشده، امـا  كنون پژوهش مستقلي دربارة مسئلة مطر با وجود آنكه تا
هـايي   پژوهشگران در ساير تحقيقات خود حول زندگي شيخ صـدوق، بـه ايـن مبحـث اشـاره     

ترين آراي پژوهشـگران در ايـن بـاره،     است تا ضمن ارائة مهمدر ادامه كوشش شده . اند داشته
  . شن شودعالوه بر مشخص شدنِ اختالف نظرها، زاوية پژوهش حاضر با آنان نيز رو

مجلس شيخ  97، اماليپيش از آن، توجه به اين نكته الزم است كه با توجه به متن كتاب 
. اسـت   ادامه يافتـه  ق378آغاز شده و تا نوزدهم شعبان ق  367 هجدهم رجب جمعه از روز

) ق367سوم شوال (وچهارم  روز ميان مجالس بيست 74توجهي كه به مدت   به جز وقفة قابل
طـور   وجود داشته، بقية مجالس روال منظمي داشته و به) ق367الحجه  ذي 17(م وپنج و بيست

است؛ مگر در زماني كـه شـيخ    شده  شنبه و جمعة هر هفته برگزار مي معمول در روزهاي سه
وششم  وپنجم و بيست مجالس بيست(بود   به مشهد سفر كرده) ع(براي زيارت بارگاه امام رضا
  ).نودوهفتمو نيز مجالس نودوچهارم تا 

نوشته، به تفصيل به شـرح   معاني االخباررباني شيرازي در مقدمة ارزشمندي كه بر كتاب 
از ري  ق 367در اين مقدمه آمده است كه صدوق در سـال  . است احوال شيخ صدوق پرداخته 

الحجه، به مناسبت غدير خم مجلـس   به مشهد آمده و در روز جمعه، سيزده روز مانده از ذي
بـه ري بازگشـته و مجلـس     ق368سـپس پـيش از محـرم سـال     . اسـت  رقـرار كـرده   امالء ب

                                                                                                                   
مذهب در اين دوره  شيع امامي و جلب پيروان بيشتر، از جمله اهداف عالمان برجستة اماميو نيز گسترش نفوذ ت - از آن است
  .شيخ صدوق نيز از اين امر مستثني نيست. بوده است

توان تبييني روشن از چرايي گزينش و بازگويي  روايات فراواني در كتاب امالي وجود دارند كه جز با توجه به مكان نقل، نمي    1
توان به بعضي روايات نقل شده توسط شيخ صدوق در اين مجالس حول محـور   از اين ميان مي. ة موجود ارائه دادآنها به شيو

. طور كه نبود برخي روايات در اين مجموعه نيز با توجه به مكان امالء مجالس قابل فهـم اسـت   واقعة كربال اشاره كرد؛ همان
  . از آن جمله است الدين كمالوجود تاليف همزمان كتاب با ) عج(عدم نقل رواياتي دربارة غيبت امام زمان
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بـار ديگـر در   . اسـت   وهفتم امالي را در اول محرم اين سال در همين شهر برگزار كرده بيست
زمان سفر بـه مـاوراءالنهر، از ري بـه سـوي خراسـان رهسـپار شـده و در ميـان راه، از روز         

جلس در مشهد برگزار كـرده و در نهايـت بـه سـوي     چند م 368شنبه هفدهم شعبان سال  سه
  ).23- 22: 1403، االخبار معانيمقدمة غفاري بر (است  النهر رهسپار شده  ديار ماوراء

اند؛  بيشتر پژوهشگران همين سير را دربارة برقراري مجالس امالء شيخ صدوق تأييد كرده
ورد تأكيد قرار داده؛ با اين همين روند را م محدث صادقكه مجيد معارف مؤلف كتابِ  چنان

ايـن در  ). 70: 1389 معـارف، (اسـت   تفاوت كه محل آغاز مجالس صدوق را مشـهد دانسـته   
ست كه به دليل نبود شواهد قطعي، بعضـي پژوهشـگران دربـارة محـل شـروع كتـاب       ا حالي

فرض محل تمامي مجالسي را  برخي نيز به صورت پيش). 59: 1394طالقاني، (اند  سكوت كرده
انـد  گونـه  اند كه مجالس ابتـدايي امـالي نيـز ايـن     كه در آنها مكان قيد نشده است، ري دانسته

  ). 18: 1376 محمودي،(
در اين كتاب نيز . استكتاب ديگري است كه دربارة زندگي صدوق نگاشته شده  فقيه ري

گرفتـه،  روند رفت و برگشت صدوق ميان ري و مشهد در دورة امالي امالي مورد تأييد قرار 
است؛ مجالسي كه پيش از   اما محل مجالسِ نودودوم و نودوسوم اين كتاب نيشابور دانسته شده

 همـين امـر توسـط سـيد    ). 59: 1377 خرسان،(اند  آخرين مجالسِ برگزار شده در مشهد بوده
 صـدوق  شـيخ  هاي سفر به كه خود كتاب از بخشي او در. است نيز پذيرفته شده  طالقاني حسن

 در صدوق شيخ كه است استنباط كرده  چنين امالي كتاب هاي داده براساس داده شده، اختصاص
 همـان  الحجـه  ذي در و كـرده  حركت مشهد سوي به) ع(رضا امام زيارت قصد به ق367 سال
 درق  368 محرم سال در و بازگشته ري به زيارت، از پس. است داشته  حضور مشهد در سال
 رهسـپار  خراسـان  سـوي  بـه  ماوراءالنهر بالد قصد به سال مانه در سپس. است  بوده شهر اين
 شـعبان  دوازدهـم  تـا  طالقاني، صـدوق  حسنبنا بر نظر . است شده  نيشابور وارد راه در و شده
 شـعبان،  نـوزدهم  تا او .بود  نقل مكان كرده مشهد به سپس داشته و اقامت شهر اين درق  368
طالقـاني،  (بـود    عازم ديار ماوراءالنهر شـده  نهايت در و كرده برقرار امالء مجلس شهر اين در

 ري، هـاي  مقـاطع مختلـف در شـهر    در امالي صدوق براساس استنباط او، مجالس). 59: 1394
 بـا  كتـابي  در خسـروي  ست كه محمـدعلي ا اين در حالي .است شده  برگزار نيشابور و مشهد
و  دانسـته  ري و مشهد در خشي حديث امالء مجالس حاصل را امالي كتاب صدوق، شيخ عنوان

  ). 70: 1374خسروي، (است  اي به نيشابور به عنوان محلِ امالء مجالس نكرده هيچ اشاره
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بـا اسـتناد بـه     المعارف بزرگ اسـالمي   هًْدائردر » بابويه ابن«احمد پاكتچي نويسندة مدخل 
ق از ري راهي 367است كه شيخ صدوق در سال  و تاريخ مجالس، معتقد  امالي هاي كتاب داده

الحجـه در مشـهد بـوده و مجـالس      در هفدهم و هجـدهم ذي . سفر به سوي مشرق شده است
سپس به نيشابور رفته و . است  وششم از امالي را در اين شهر برقرار كرده وپنجم و بيست بيست

بنا بر عقيدة او، صدوق دوباره از هفـدهم تـا   . است  ق در آنجا سكني گزيده368تا شعبان سال 
ق در مشهد بوده و در روز نـوزدهم شـعبان عـازم مـاوراءالنهر شـده      368وزدهم شعبان سال ن
اساس اين نظر، مجالس از ري آغاز شده و سپس به خراسـان   بر). 3/64: 1374پاكتچي، (است  

منتقل شده است و سخني از بازگشت به ري تا پايان مجالس و سفر به ماوراءالنهر نيست و از 
  .متفاوت است  ر آرا در اين زمينهاين نظر، با ساي
بـر كتـاب   ) ع(توان به مقدمة جامعي نيز اشاره كرد كه در مؤسسة امام هـادي در انتها مي

ترين تحقيق دربارة حيات شيخ صـدوق   توان آن را كامل شيخ صدوق نگاشته شده و مي ةالهداي
مجلـس بيسـت و    است كه مجالس امالي در ري آغـاز شـده و از    در اين مقدمه آمده. دانست

رسد پس از اين صدوق به ري بازگشته باشـد   به نظر نمي«چهارم به مشهد منتقل شده است و 
االصول،  فيالهدايهًْ مقدمه بر ا(تا انتهاي مجالس در نيشابور استقرار داشته است » بلكه احتماالً

1418 :113 .(  
اري مجـالس امـالي   با توجه به آنچه كه گفته شد، آراي پژوهشگران دربارة محل برگـز 

  :توان در دو دسته كلي قرار دادشيخ صدوق را مي
اين افـراد  . دانندآراي پژوهشگراني كه محل برگزاري اين مجالس را ري و مشهد مي .الف

- گروه اول كه شروع مجالس را در ري و پايان آن را در مشهد مي: اند به دو گروه قابل تقسيم
 ).معارف(دانند ه شروع و پايان مجالس را در مشهد ميگروه دوم ك). رباني شيرازي(دانند 
ايـن  . دانندآراي پژوهشگراني كه محل برگزاري اين مجالس را ري، نيشابور و مشهد مي .ب

) دو جلسـه (گروه اول معتقدند كه كمترين تعداد جلسـات  : توان در سه گروه گنجاندافراد را مي
موسـوي و  (است ر خود به مشهد، به ري بازگشته در نيشابور امالء شده و شيخ پس از اولين سف

گروه دوم كه معتقدند شيخ پس از اولين سفر خود از ري به مشهد، به نيشـابور رفتـه و   ). طالقاني
گـروه  ). پـاكتچي (است، اما آخرين جلسات كتاب را در مشهد امالء كرده اسـت  در آنجا مانده 

رگزاري تمام مجالس صدوق پس از سفر او از سوم مشابه گروه اخيرند؛ با اين تفاوت كه محل ب
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 ).ةالهداي مقدمة نوشته شده بر كتاب(دانند ري به مشهد را در نيشابور مي
توان دريافت كه نقطة اشتراك همة اين آرا، در برگـزاري   با توجه به آنچه كه گفته شد، مي

تـرين آرا دربـارة    متـوان مهـ   ضمن آنكه نظرات گفته شده را مي. ابتدايي اين مجالس در ري است
هـاي ديگـر نيـز     البته در برخـي پـژوهش  . مكان برقراري مجالس امالء شيخ صدوق قلمداد كرد

  . هاي گذرا به اين موضوع شده است، اما سعي شده از كنار اين مسئله به سادگي عبور شود اشاره
  

يف
رد

  

شماره   مكان  زمان حضور  نام كتاب  نام فرد
  توضيحات  مجالس

  
  
1  

  
  

  
  
 رباني
  شيرازي

  
  

معاني االخبار 
  )مقدمه(

  24- 1  ري  367سال 
صدوق بعد از 

آخرين مجلس به 
  ماوراءالنهر رفته

  .است

  26- 25  مشهد  367الحجه  ذي 18
_____  ري  368قبل از محرم 

____  
از ابتدا تا : 368سال 

  93- 27  ري  حدود شعبان
  97- 94  مشهد  368رمضان  17

  
2  

  

  
مجيد 
  معارف

  
  محدث صادق

تنها در نقطة آغاز   ]24- 1[  مشهد  ـــــــــــــ
مجالس، با رباني 
شيرازي اختالف 

  .نظر دارد
  ]26- 25[  ري  ـــــــــــــ
  97- 94  مشهد  ـــــــــــــ

  
  
3  

  
  

  
  

سيدحسن 
  طالقاني

  
  

  شيخ صدوق

  24- 1  ]ري[  367سال 
عقيده دارد كه اگر 
مكان مجلس ذكر 
 نشده، مجلس در ري

  .است برگزار شده 

  26- 25  مشهد  367الحجه  ذي
  91- 27  ري  368محرم 

  93- 92  نيشابور  368شعبان  12تا ... 
  97- 94  مشهد  368شعبان  19تا ... 
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 ادامه جدول

يف
رد

  

شماره   مكان  زمان حضور  نام كتاب  نام فرد
  توضيحات  مجالس

  
4  

  
سيدحسن 
موسوي 
  خرسان

  
  فقيه ري

  24- 1  ري  367سال 
صدوق بعد از 

آخرين مجلس به 
ماوراءالنهر 

  .است رفته 

  26- 25  مشهد  367الحجه  ذي
  91- 27  ري  368محرم 

  93- 92  نيشابور  368شعبان  12
  97- 94  مشهد  368شعبان  19- 13

  
5  

  
  

  
احمد 
  پاكتچي

  
مدخل 

در » بابويه ابن«
المعارف   هًْدائر

  بزرگ اسالمي

  24- 1  ري  367سال 

  
  
"  

  26- 25  مشهد  الحجه ذي 18- 17
تا  367الحجه  ذي 18

  93- 27  نيشابور  368شعبان  17

  97- 94  مشهد  368شعبان  19- 17

6  
مؤسسة 

امام 
  )ع(هادي

في الهدايهًْ 
االصول و 

  )مقدمه(الفروع 

  24- 1  ري  ]367سال [
  
"  

  26- 25  مشهد
  97- 27  نيشابور  ]368سال [

همي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار داد، آن است كه دربارة اين موضـوع هـيچ   مسئلة م
وجود ندارد و تمامي نظرات فوق دربـارة تـاريخ و محـل     اماليدادة مشخصي جز خود كتاب 

البته در هـر  . اند هاي همين كتاب ارائه شده برگزاري مجالس امالء شيخ صدوق، بر مبناي داده
هاي كتاب توجه شده و به دليل فقدان پژوهش اختصاصي  ي از دادهيك از اين نظرات به بخش

به صورت كامل مورد توجه  اماليدر اين موضوع، همة شواهد و مدارك ارائه شده در كتاب 
بنابراين در ادامـه  . است امري كه اختالف آرا در اين زمينه را موجب شده . است قرار نگرفته

، توجه به بافـت زمينـه و ارائـة برخـي     ماليان متن كتاب است تا با مبنا قرار دادكوشش شده 
 . شواهد ديگر، محل دقيق برگزاري مجالس امالي صدوق مشخص شود

  هاي قطعي كتاب امالي دربارة محل برقراري مجالس امالء داده
ــوع بررســي و واكــاوي موضــوع، اطالعــات قطعــي و     ــيش از هــر ن ــدا الزم اســت پ در ابت
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دربارة محل برگزاري مجالس امالء را مورد توجه قرار دهـيم   لياماناپذير در كتاب  تشكيك
  .و سپس به مجهوالت موجود در اين بحث بپردازيم

شود و  بدون ارائة هيچ گونه دادة مشخص دربارة محلِ شروع مجالس آغاز مي اماليكتاب  
توسـط نگارنـدة   ق  367رجـب سـال    18تنها در ابتداي مجلس اول، زمان برقراري آن يعنـي  

وپنجم كتاب ادامه يافته؛ به صـورتي كـه در ايـن     اين روند تا مجلس بيست. شود امالء قيد مي
  اي به محل برقراري مجالس نشده و فقط به ذكر تاريخ هر مجلس بسنده شدهمدت هيچ اشاره

  . است
) هفتاد و چهار روز(ترين وقفه در امالء كتاب  در مجلس بيست و پنجم كه پس از بزرگ

برگزار شده، براي نخستين بار قبل از قيد تـاريخ، چنـين   ق  367الحجه سال  ذي 17خ و در تاري
 علـى  و عليـه  اهللا صلوات موسى بن علي الرضا بمشهد بطوس علينا أماله مما«: است  عبارتي آمده

با توجه به اين عبارت، روشن است كـه ايـن مجلـس در جـوار     ). 118: 1384 صدوق،(»  آبائه
الحجـه   مجلس بعدي نيـز در روز هجـدهم ذي  . است  در طوس امالء شده) ع(بارگاه امام رضا

و شيخ صدوق در اين مجالس بـه  ) 122همان، (مطابق با عيد غدير در همين محل برگزار شده 
) ع(در جـوار بارگـاه امـام رضـا    ) ع(مناسبت عيد غدير به بيان فضايل و كرامات حضرت علي

  .استپرداخته 
: با اين عبارت آغاز شـده اسـت   1وهفتم، پس از يازده روز ستمجلس بعدي يعني مجلس بي

بنابراين تـا  . »المشهد من رجوعه بعد  هًْثالثمائ و ستين و ثمان  هًْسن من المحرم  هًْغرّ الجمعة يوم«
اسـت، امـا مشـخص    اينجا روشن است كه اين مجلس پس از بازگشت از مشهد امـالء شـده   

اي كـه بـه    مجالسي كه در مشهد تشكيل شده، هيچ دادهنيست بازگشت به كجا؟ زيرا پيش از 
  . است  صورت مشخص محل برگزاري مجالس را بيان كند، ارائه نشده

شـود، امـا در    اي به محـل مجـالس نمـي    پس از اين مجلس تا مجلس هشتادونهم هيچ اشاره
ـ   برگزار شـده ق  368ابتداي مجلس هشتادونهم كه در روز يكشنبه اول شعبان  س ، محـل مجل

همـان،  (»  عليـه  اهللا رضوان العلوي محمد بن يحيى محمد أبي السيد دار في«: است  چنين قيد شده
زباره از نسل امـام   بزرگ خاندان آل) ق376متوفاي (علوي  محمد بن يحيي محمد سيد ابي). 608

                                                 
در صورتي كه يكـي از  . الحجه سي روزه بوده باشندهاي شوال و يا ذياست كه ماه يازده روز با اين فرض در نظر گرفته شده   1

وششـم،   م و بيستوپنج روز و فاصلة مجلس بيست 73وپنجم،  وچهارم و بيست روز باشد، فاصلة مجالس بيست 29اين روزها 
  .شود كه باز هم با كمترين زمان الزم براي سفر از مشهد به ري فاصلة زيادي دارددوازده روز مي
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و در ) 318: 1417 عنبـه،  ؛ ابـن 55: 1361 فنـدق،  ابـن (  و نقيب سادات نيشابور بـوده ) ع(سجاد
بـدين ترتيـب ايـن    ). 508: 1420 ؛ طوسـي، 443: 1365نجاشـي،  (اسـت    يشابور سكني داشتهن

  . است  مجلس در شهر نيشابور برقرار شده
اسـت    محمـد در نيشـابور شـده    در ابتداي مجلس نودودوم نيز به حضور در خانه سيد ابي

 يـوم «: شود گونه آغاز مي سپس مجلس بعدي يعني مجلس نودوسوم اين). 630: 1384صدوق، (
 الشـيخ  إلـى  اليوم هذا في اجتمع و ثالثمائة و ستين و ثمان سنة من شعبان من عشر الثاني الجمعة
 و مجلسـه  أهـل  عليـه  اهللا رضـوان  القمـي  بابويه بن موسى بن الحسين بن علي محمدبن جعفر أبي الفقيه

  .)639همان، (» االختصار و اإليجاز على اإلمامية دين وصف عليهم يملي أن فسألوه المشايخ
طـور   شيخ صدوق در پاسخ به درخواست اهل مجلس و مشايخ شهر، مذهب اماميـه را بـه  

 آن تفسير و شرح من«: مختصر در اين مجلس شرح داده و سپس در انتها چنين افزوده است كه
ه  شـاء  ان كـنم مـي  بيان داد نيشابور به را خودم مقصد از مراجعت توفيق خدا اگر هم را »   اللـَّ
پس اين مجلس نيز در نيشابور برگزار شـده و پـس از ايـن تـاريخ، شـيخ      ). 654- 653همان، (

با ايـن حـال، او در آغـاز ايـن سـفر      . است  صدوق نيشابور را به قصد ماوراءالنهر ترك كرده
وارد شده و مجالس پاياني امالي خود را در اين شهر برگـزار كـرده   ) ع(دوباره به مشهد الرضا

 السابع الثالثاء يوم«: شود تاب، مطلع مجلس نودوچهارم با اين جمالت آغاز ميدر متن ك. است 
 خروجه عند السالم ساكنه على المقدس المشهد في ثالثمائة و ستّين و ثمان سنة شعبان من عشر
هـاي موجـود در    طي دو روزِ بعد از اين تاريخ، بنا به داده). 654همان، (» ماوراءالنهر ديار إلى

زمـان  ق  368شـعبان سـال    19شنبه  جلس ديگر نيز در مشهد تشكيل شده كه پنجكتاب، سه م
پس از اين تاريخ، شـيخ صـدوق سـفر طـوالني     . بوده است) نودوهفتم(برگزاري آخرين مجلس 

  ).674- 654همان، (است  خود به سوي ماوراءالنهر را آغاز كرده 
ت مستقيم به محـل برقـراري   اطالعاتي بود كه در آنها به صور موارد گفته شده، مجموعه

اول اينكـه در هـيچ   : شود با توجه به اين موارد چند مسئله روشن مي. است مجالس اشاره شده 
شود و ايـن امـر مجهـول     اي مستقيم دربارة محل شروع جلسات ديده نمي جايي از كتاب اشاره

هاي نيشـابور   هراي به شهر ري نشده و تنها از ش اشارهامالي همچنين در هيچ جاي كتاب . است
البته با توجه به اينكه محل اصلي سكونت شيخ صدوق در نيمة . است  و طوس سخن گفته شده

برخـي   - فرض همة پژوهشگران اين حوزه اسـت  و اين امر پيش- دوم حيات او شهر ري بوده 
در صـورتي  . انـد  اين شهر را محل آغاز مجالس امالء و حتي برقراري بيشتر اين مجالس دانسته
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اين امر بر مـا مجهـول    - كه به آنها اشاره شد- هاي صريح كتاب  كم با توجه به داده دست كه
  .توان به حضور در ري در بازة زماني برقراري مجالس تأكيد كرد است و به هيچ طريق نمي

آيد، مشـخص شـدن زمـان و مكـان دقيـق       مورد ديگري كه از اين اطالعات به دست مي
در . برگـزار كـرده اسـت   ) ع(طوس و جوار بارگاه امام رضامجالسي است كه شيخ صدوق در 

وششـم و همچنـين    وپـنجم و بيسـت   كتاب بـه صـورت مسـتقيم، در ابتـداي مجـالس بيسـت      
نودوچهارم، نودوپنجم، نودوششم و نودوهفتم به اين نكته اشاره شـده كـه مجـالس در جـوار     

محل و زمان برقراري اين شش  طور قطعي از بنابراين به. برگزار شده است) ع(بارگاه امام رضا
  . مجلس اطالع داريم و اختالفي در اين باره نيست

  ديگر شواهد قابل استناد كتاب امالي دربارة محل برگزاري مجالس صدوق 
طور مستقيم به محل تشكيل مجالس اشاره دارند، با توجـه بـه مـتن     عالوه بر اطالعاتي كه به

توان محل امالء  آيند كه براساس آنها مي ه دست ميكتاب امالي برخي شواهد و مدارك نيز ب
براساس اين شواهد، به جز شش مجلسي كه در دو مقطع در مشهد . اين كتاب را مشخص كرد

بخـش اول مجـالس يكـم تـا     : توان ساير مجالس را به دو بخش تقسـيم كـرد  ، مي برگزار شده
حـل برگـزاري آنهـا در دسـت     شواهد قطعي و متقن دربارة م. گيردوچهارم را در برمي بيست

توان بـه واقعيـت امـر دربـارة ايـن مجـالس        هاي كتاب مي نيست و تنها با توجه به ساير داده
باشند كـه پـس    بخش دوم، مجالسي مي. ها استخراج كرد نزديك شد و نظري جامع از اين داده

ر مشهد كه د- وششم و پيش از مجالس نودوسوم تا نودوهفتم  وپنجم و بيست از مجالس بيست
شـوند و   مجالسي كه بخـش عظيمـي از كتـاب را شـامل مـي     . اند تشكيل شده - اندبرگزار شده

امـري كـه   . توان محل دقيق و قطعي آنها را مشخص كرد براساس شواهد موجود در كتاب، مي
در ادامه، ابتدا اين بخش از كتـاب كـه   . اند برخي از پژوهشگران دربارة آن نيز به بيراهه رفته

تري در مورد آن موجود است، مورد توجه قرار گرفتـه و سـپس مجـالس اول تـا      قيقشواهد د
  .اند وچهارم بررسي شده بيست
  وهفتم تا نودوسوم مجالس بيست. الف

و ) ع(وششم در مشهد الرضا وپنجم و بيست ، پس از اينكه مجلس بيستاماليمطابق متن كتاب 
وهفـتم بـا ايـن عبـارات آغـاز       س بيستق برگزار شده، مجل368مصادف با عيد غدير در سال 
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» المشـهد  مـن  رجوعـه  بعد  هًْثالثمائ و ستين و ثمان سنة من المحرم غرة الجمعه يوم«: شود مي
انـد   اين عبارت گاهي پژوهشگران را به اشتباه انداخته و چنين برداشـت كـرده  ). 126همان، (

اسـت و محـل سـاير      ، بازگشت صدوق بـه ري بـوده  »بعد رجوعه من المشهد«كه منظور از 
اين در . اندمجالس تا هنگام اشارة مجدد به حضور او در مشهد، در مجالس آخر را ري دانسته

  . حاليست كه شواهدي آشكار بر عدم مراجعت صدوق به ري در اين بازة زماني وجود دارد
ي و يعقـوب  1فرسخ 160فقيه آن را بيش از  مهمترين شاهد، فاصلة ري تا مشهد است كه ابن

با توجه به اينكه هر منزل بنا به شرايط اقليمي، بين سـه تـا   . دانسته است 2منزل 23مشتمل بر 
ترين  ، سفر از مشهد به ري در بهترين و سريع)156- 2/155: 1375 ابرو، حافظ( ده فرسخ بوده

اي ميـان مجـالس    اسـت كـه چنـين وقفـه     انجاميـده   حالت، بيش از شانزده روز به طـول مـي  
وهفتم در بين مجـالس صـدوق وجـود     وهفتم و نيز پس از مجلس بيست و بيست وششم بيست
و اين روند تا   از اين مجلس تقريباً در هر هفته به صورت منظم دو مجلس برگزار شده . ندارد

  . رسيده، ادامه داشته است كه مجالس به پايان ق  368شعبان  19
خود يعني مجلـس نودوچهـارم    ، صدوق چهار مجالس آخرامالي از طرفي طبق نص كتاب
، دوباره در طوس ق368شعبان سال  19شنبه  شعبان تا پنج 17شنبه  تا نودوهفتم را از تاريخ سه

- 654: 1384صـدوق،  (اسـت    برقـرار كـرده  ) ع(الرضا موسي  بن و در جوار مرقد حضرت علي
زماني ديـده   ست كه ميان مجلس نودوسوم و نودوچهارم نيز چنين فاصلةا اين در حالي). 680
  .شودنمي

وهفـتم در اول   شاهد ديگر براي روشن شدن اين امر كه صدوق در فاصلة مجلـس بيسـت  
بعـد   «تا پيش از مجلس نودوچهارم، در چه مكـاني سـاكن بـوده، عبـارت     ق  368محرم سال 

صدوق در انتهاي مجلس نودوسوم و . وهفتم است در ابتداي مجلس بيست» رجوعه من المشهد
مـن وصـف ديـن     العجلةهذا ما اتفق إمالؤه على «: گويد مختصر مذهب اماميه مي پس از شرح

مقصـدي إلـى     اإلماميه و قال سأملي شرح ذلك و تفسيره إذا سهل اهللا عز اسمه لي العـود مـن  
بنابراين صدوق در اين مدت كه تمام مجـالس بـه صـورت    ). 654همان، (»  نيسابور إن شاء اهللا

عالوه بر آن، آگاهي ما بنا بـه  . است برگزار شده، در نيشابور بوده  شنبه و جمعه مرتب در سه
                                                 

  ).611: 1416 فقيه، ابن(است  ونيم كيلومتر برآورد شده  طور تقريبي معادل شش هر فرسخ به   1
: 1356 يعقـوبي، (شـد   رسيدند، گفته مـي  گاه بعدي ميكردند و به اقامت ها در هر روز تا غروب طي مي به مسافتي كه كاروان   2

51 -55.(  
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محمــد  تصــريح كتــاب از برگــزاري دو مجلــس هشــتادونهم و نــودودوم در خانــة ســيد ابــي
زبـاره در نيشـابور     كه نقيب سادات و بزرگ خانـدان آل ) ق376متوفاي (علوي  محمد بن يحيي

؛ زيرا ميان مجلـس هشتادوهشـتم تـا    )630، 608همان، (بوده، شاهد ديگري بر اين مدعاست 
اي بيشتر از مجالس قبلي نيست كه فـرض سـفر صـدوق بـه نيشـابور در      هشتادونهم نيز فاصله

  . فاصلة ميان اين دو مجلس مطرح شود
رسد محل استقرار صدوق پيش از هـر دو سـفرِ او بـه مشـهد، در     بدين ترتيب، به نظر مي

ور بوده و شيخ فقط براي زيـارت، مـدتي بسـيار كوتـاه در     ضمن برگزاري مجالس امالي، نيشاب
ق به مشـهد را  352شايد در اين باره بتوان عملكرد او در سفر سال  1.استشده  طوس ساكن مي

او در ايـن   عيون اخبار الرضا،نيز شاهد گرفت؛ زيرا بنا به تصريح شيخ صدوق در ابتداي كتاب 
و در منـزل ابـوعلي   ) 1/2: 1395 صـدوق، ( سفر نيـز پـس از زيـارت بـه نيشـابور بازگشـته      

و از ) 1/14: 1378صـدوق،  (از وي حـديث شـنيده   ) ساكن در نيشـابور (احمد بيهقي  بن حسين
  ).270، 243: 1398؛ همو، 2/238همان، (است مشايخ ديگر اين شهر نيز استفاده كرده 
دوق از مجلـس  بندي رسيد كه شيخ صـ  توان به اين جمعبا توجه به آنچه كه گفته شد، مي

در ايـن  . است تا پايان مجالس در خراسان حضور داشته ق  367الحجه  ذي 17وپنجم در  بيست
برقـرار شـده،   ) ع(مدت به استثناي شش مجلسي كه در دو بازة زماني كوتاه در مشـهد الرضـا  

  .اند تمامي مجالس ديگر در نيشابور برگزار شده
  وچهارم مجالس اول تا بيست. ب

مجالسي است كه در ظاهر دادة مستقيمي دربارة محل  اماليجلس ابتدايي كتاب وچهار م بيست
تشكيل آنها در دست نيست و در ابتداي آنها نيز اشاره به مكاني خاص دربارة برگـزاري آنهـا   

كه گفته شد، بيشـتر پژوهشـگران بـا ايـن فـرض كـه محـل         است؛ به همين دليل چنان  نشده
محل تشكيل اين مجـالس و بـه دنبـال آن، محـل آغـاز       است،  سكونت اصلي صدوق ري بوده

در اين باره، با دقت بيشتر در بعضي موارد كه تـاكنون مغفـول   . اند مجالس امالء را ري دانسته
توان به احتمال قريب به يقين چنين نظري را رد كرد و محل برقراري ايـن   واقع شده است، مي

  .مجالس را نيز نيشابور دانست

                                                 
  .است شواهد بيشتر دربارة اين مدعا در ادامه ارائه شده    1
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شويم كه نگارندگان احاديث  نظر كنيم، متوجه مي اماليساختار كلي كتاب  تر بهاگر دقيق
اند، با وجود آنكه در  كه مجالس امالء صدوق را به رشتة تحرير درآورده» مستَمليان«يا همان 

انـد، امـا محـل     ابتداي هر مجلس و پيش از امالء، به دقت روز و تاريخ مجلس را قيـد كـرده  
آنها تنها در ابتداي شش مجلسي كه در طوس و در جوار بارگـاه  . دان مجالس را مشخص نكرده

خ نسـبتاً    ) ع(امام رضا امالء شده، محل برگزاري مجالس را قيد كرده بودند؛ روالي كـه در نُسـ
چنين روندي اين نكته را برجسـته  . باقي مانده، كامالً مشابه است اماليپرشماري كه از كتاب 

ي غير از محل معمـول برقـرار شـده، نگارنـدگان آن را قيـد      سازد كه اگر مجلسي در محل مي
اند؛ زيرا در صـورت حضـور در   اند و در غير اين صورت نيازي به تأكيد بر مكان نديده كرده

به عبارت . استمكان معمول و برقراري جلسات طبق روال عادي، مكان جلسه مشخص بوده 
زي به قيد كردن مكان مجـالس نبـود، امـا    شد نيا ديگر، اگر مجالس از ابتدا در ري تشكيل مي

همانند روالي كه دربارة طـوس اتخـاذ   - پس از انتقال آنها به نيشابور الزم بود اين تغيير مكان 
در هيچ جاي كتاب، قبـل  . شود مورد توجه قرار گيرد كه چنين امري در امالي ديده نمي - شده

مجلس در نيشابور برقرار شده؛ زيرا از مجلس امالء و پس از ذكر تاريخ و روز، قيد نشده كه 
  .حضور در نيشابور بديهي بوده است

وپـنجم و   پـس از مجلـس بيسـت   ) طـور كـه پـيش از ايـن گفتـه شـد       همان(ضمن اينكه 
وهفتم چنين عبارتي پس از ذكـر تـاريخ و روز    وششم در طوس، در ابتداي مجلس بيست بيست

و مستَملي تأكيـد  ) 126: 1384صدوق، (» بعد رجوعه من المشهد«: است برقراري جلسه آمده 
چنـين عبـارتي را تنهـا در    . اسـت   كرده كه اين مجلس پس از بازگشت از مشهد برقرار شـده 

توان به كار برد كه پيش از رفتن به مشهد نيز در همين محل مجلس برقـرار شـده   صورتي مي
تـوان گفـت   بوده، پس مـي دانيم پس از اين زمان صدوق قطعاً در نيشابور از آنجا كه مي. باشد

  .است كه پيش از اين نيز مجالس امالء در نيشابور برقرار بوده 
هاي ديگري نيز در اين باره وجود دارد؛ از آن جمله توجـه بـه   عالوه بر اين نكات، نشانه
نويسي، مجموع مجالس توسط چند نفر به صورت كامل نوشته اين امر است كه در شيوة امالي

سـمعاني،  (انـد   كـرده  ز قرائت نسخه بر استاد، گاه اجازة نقل آن را نيز پيدا ميشده و آنها پس ا
انـد، كتـب    هايي كه به اين شيوه گردآوري شـده  از همين رو گاهي به مجموعه). 101: 1409

مجالس شيخ صدوق نيز توسط دو تـن  ). 30: 1372چي،  شانه مدير(شود  نيز گفته مي» مجالس«
با توجه به اين روند، بسيار بعيد است كه نگارندگان امـالي  . استاز شاگردان وي نوشته شده 
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وچهار جلسه، به همراه صدوق مسافت طـوالني ري تـا نيشـابور را     پس از نگارش تنها بيست
را نيز ثبـت كـرده    - در مدت حدود ده ماه باقيمانده تا پايان امالي- طي كرده و ادامة مجالس 

ــند ــان   . باشـ ــله راويـ ــه در سلسـ ــمن اينكـ ــي  ضـ ــز مـ ــالي نيـ ــاب امـ ــه  كتـ ــيم كـ بينـ
محمد التميمي در خانة خود در نيشابور، از هر دو مسـتملي اصـلي    عبدالصمدبن بن علي ابوالحسن

الحسين الحسيني كتـاب   بن علي و سيد ابوالبركات عليمحمدبن احمدبن يعني ابوبكر اماليكتاب 
  ). 1: 1384صدوق، (است   را نقل كرده

صدوق وجود  امالييكدستي محتواييِ ملموسي در سراسر كتاب  عالوه بر موارد گفته شده،
دانيم كه محـيط  مي. دارد كه به نوعي نشان دهندة يكسان بودن محيط برگزاريِ مجالس است

اجتماعي ري و خراسان، خاصه نيشابور، در قرن چهارم هجري كامالً متفاوت بوده  - فرهنگي
خصـوص تشـيع زيـدي و در كنـار آن      ع و بـه كه در ري مذهب تشي است؛ براي مثال، درحالي

؛ 80: 1394ميرزايي، (بن عباد در حال رشد بوده  گرايش كالمي معتزلي تحت حمايت صاحب
هـاي مـذهبي بيشـتر تحـت تـأثير       ، در نيشـابور گـرايش  )128: 1394پور و ديگـران،   گرجي

: 1396يـت،  ؛ بول2/474: 1361مقدسـي،  (اسـت    هاي مختلف اهل تسنن بوده سامانيان و گروه
در ايـن بـازة   ) 130: 1367 باسـورث، (هاي تندرو همچـون كراميـان    حتي برخي گروه). 137

 ؛ فارسـي، 370: 1345 جرفادقـاني، (انـد  زماني مانعي بر سر راه گسترش تشيع در نيشابور بوده
رسد كه در صورت تغيير مكان برگزاري مجالس بر اين اساس، طبيعي به نظر مي). 13: 1384
ه نيشابور، در اين دو فضاي كامالً متفاوت، محتـواي مجـالس و روايـاتي كـه توسـط      از ري ب

امري كه . است، تمايز محتوايي آشكاري داشته باشدشده بزرگ محدثان شيعه در آنها نقل مي
 - خصوص در زمينـة اختالفـات تشـيع و تسـنن     به - توجه به آن، توسط زعيم شيعيان آن روز 

، رويكرد ثابت شيخ صدوق در قبال موارد اماليالبته در سراسر كتاب  .استناپذير بوده  اجتناب
تـوان گفـت كـامالً    رويكردي كه مي. اختالفي همچون امامت و جايگاه اهل بيت را شاهديم

برانگيـز   هوشمندانه، مطابق با تركيب مذهبي نيشابور و با احتياط در قبـال مـوارد حساسـيت   
  ). 155- 158: 1397نويدفر، (اتخاذ شده است 

توان از توجه به تحوالت سياسـي آن دوره بـراي   در پايان و به عنوان يك شاهد بيروني، مي
ترين حامي شيخ بويه و اصلي حاكم مقتدر آل. ق366در اوايل سال . حل اين مسئله كمك گرفت

، پـس از امـارتي طـوالني، در ري از دنيـا     )366- 322: حكومت(الدوله ديلمي  صدوق يعني ركن
اين در حالي بـود كـه حـدود بيسـت سـال پـيش از ايـن تـاريخ،         ). 8/669: 1385 اثير، ناب(رفت 
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ـتة امـامي، بـه دعـوت او از قـم بـه ري رفتـه بـود          شيخ . صدوق به عنوان يكي از عالمـان برجس
هـاي   صدوق از همان ابتداي اقامت در اين شهر، با حمايت حسن بويهي در مقابل ساير جريان شيخ

عـالوه بـر آن در ايـن مـدت، منـاظراتي در      ). 19: 1418صدوق، (گرفت كالمي غيرشيعي قرار 
ـتالف،     الدوله با اصحاب ساير فرق صورت مي محضر ركن گرفت كه اميـر بـويهي در مـوارد اخ

بـا مـرگ   ). 463- 453: 1375 شوشـتري، (دانسـت  الخطـاب و صـائب مـي    رأي صدوق را فصل
: حكومـت در ري (هايـت مؤيدالدولـه   هـاي جانشـيني در ري، در ن   الدوله و شروع درگيري ركن
بـر كرسـي قـدرت تكيـه زد و فخرالدولـه      ) ق372متوفـاي  (با حمايت عضدالدوله ) 372- 366

شهري كه به علت سيطرة سلطة اميران ساماني بـر آن،  . به سوي نيشابور گريخت) ق387متوفاي(
مـرگ  پـس از  . رسـيد مكاني مناسب براي پناه گـرفتن بزرگـان مغضـوب بـويهي بـه نظـر مـي       

بـن عبـاد    ق، بـا حمايـت صـاحب   373و  372هـاي  عضدالدوله و مؤيدالدوله به ترتيب در سـال 
ق، قدرت را در 387فخرالدوله به ري بازگشت و تا هنگام مرگ خود در سال ) ق385متوفاي (

الحجـه   ذي 17با توجه به اين نكته كـه در  ). 7/114: 1379مسكويه، (اين شهر در دست داشت 
) ع(وپنجمين مجلس امـالء خـود را در جـوار مرقـد امـام رضـا       صدوق بيست، شيخ ق367سال 

توان اين امكـان را مطـرح كـرد كـه شـيخ بـراي دور مانـدن از        است، بنابراين مي برگزار كرده
ـتند، در      ها و گزند مخالفان خود كه در زمان حيات ركن درگيري الدولـه بـه وي دسترسـي نداش

مجـالس  ق  367او سپس از رجـب سـال   . استرك كرده ق ري را به مقصد نيشابور ت366سال 
امالء خود را در محيط آرام نيشابور برقرار كرده و اين مجـالس را بـدون تغييـري ملمـوس در     

كـه خراسـان را بـه سـوي     - ق 368نحوة گزينش و نقل روايات نسبت به مجالس قبلي، تا سـال  
از ماواءالنهر به ري نيز تنهـا پـس از    است؛ زيرا بازگشت اوادامه داده  - ماوراءالنهر ترك كرده
- 373: حكومـت (يـابي فخرالدولـه   و همزمان با قـدرت ) ق372متوفاي (درگذشت مؤيدالدوله 

  ).6/568: 1367صدوق، (است  و بازگشت آرامش به اين شهر صورت گرفته) 387
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يف
رد

  

شماره 
  مجلس

زمان 
  برگزاري

مكان قيد 
  شده در كتاب

مكان 
استنتاجي از 

  ها داده

  
  توضيحات مدعا

رجب  18  1مجلس  1
367  

    ـــــــــ
  نيشابور

قيد روز و تاريخ و عدم قيد مكان . 1
توسط مستمليان، در صورت برگزاري 

تنها اشاره به (مجالس در مكان معمول 
  ).استثنائات مثل مشهد

در ابتداي » بعد رجوعه من المشهد«ذكر . 2
بدون قيد مكان، نشان دهندة  27مجلس 
نيز در نيشابور  24- 1كه مجالس  آن است

با توجه به قطعيت برگزاري (بوده است 
  ).در مشهد 93- 27مجالس 

عدم تغيير مستمليان در طول امالء . 3
كتاب و بعيد بودن سفر آنها به نيشابور و 

استقرار  ده ماهه در آن براي نگارش 
  .مجالس

حاكي از  امالييكدستي محتوايي كتاب . 4
گزاري مجالس است عدم تغيير محيط بر

تفاوت زياد ميان ري و نيشابور به لحاظ (
  ).هاي فعال مذهبي گروه

الدوله حامي اصلي صدوق  مرگ ركن. 5
هاي  و شروع درگيري 366در ابتداي سال 

جانشيني و فرار فخرالدوله به نيشابورِ 
احتمال رفتن صدوق . تحت سيطره سامانيان

ها و  به نيشابور براي دوري از درگيري
زند بدخواهان و بازگشت او به ري پس گ

  .يابي فخرالدوله از قدرت

  ـــــــــ  367شوال  3  24مجلس  2

الحجه  ذي 17  25مجلس  3
367  

  .قيد در ابتداي مجالس  مشهد  مشهد

الحجه  ذي 18  26مجلس  4
367  

  مشهد

: ـــــــــ قيد 368محرم  1  27مجلس  5
بعد رجوعه «

  »من المشهد

  
  
  

بعد رجوعه من «: د در ابتداي مجلسقي. 1
 160(منزلي  23با توجه به فاصله . »المشهد
كم زمان  ميان مشهد و ري، دست) فرسخي
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شعبان  1  89مجلس  6
368  

خانه 
محمد  ابي

بن  يحيي
محمد علوي 

نقيب (
  )نيشابور

  
  نيشابور

الزم براي سفر ميان اين دو شهر شانزده روز 
 27- 26اي را بين مجلس  بوده و چنين وقفه

  .نداريم
در  92و  89قيد صريح برگزاري مجالس . 2

يشابور و عدم محمد، نقيب ن خانه سيد ابي
  .89- 88وجود فاصله غيرمعمول ميان مجالس 

طور مرتب و  به 93- 27برگزاري مجالس . 3
اي دو روز و منوط شدن شرح مفصل  هفته

اعتقادات اماميه توسط صدوق در انتهاي 
به بازگشتش به نيشابور پس از سفر  93مجلس 

با توجه به قطعيت برگزاري . به ماوراءالنهر
ور و برگزاري مرتب در نيشاب 93مجلس 

  در نيشابور بوده 93- 27جلسات، همة مجالس 
  .است

شعبان  9  92مجلس  7
368  

"  

شعبان  12  93مجلس  8
368  

نيشابور 
اشاره ضمن (

هاي  نقل گفته
صدوق در 

انتهاي 
  )مجلس

 شعبان 17  94مجلس  9
368  

    مشهد
  مشهد

  
  .قيد در ابتداي مجالس

مجلس   10
95 -97  

18 -19 
 368شعبان 

  مشهد

  گيري نتيجه
، سـاختار و  اماليهاي مستقيم و غيرمستقيم موجود در كتاب  با تكيه بر مستنداتي همچون داده

محتواي اين اثر، كمترين مدت ممكن براي سفر ميان شهرهاي ري، مشهد و نيشـابور و توجـه   
تـوان آراي پژوهشـگران پيشـين     ق، مـي 373- 366هاي  والت سياسي ري در فاصلة سالبه تح

هاي اين پـژوهش، بـه    بنا بر يافته. دربارة محل برگزاري مجالس امالء شيخ صدوق را رد كرد
در مشهد امـالء كـرده،   ) ع(جز شش مجلسي كه صدوق آنها را ضمن زيارت بارگاه امام رضا

روزه در برگزاري  74ما از چرايي وقفة . است نيشابور بوده محل برگزاري ساير جلسات شهر 
وپنجم اطالعي نـداريم، امـا برگـزاري     وچهارم و بيست مجالس امالء در فاصلة مجلس بيست

مرتب مجالس پيش و پس از اين وقفه و سـاير شـواهد موجـود در كتـاب، شـاهدي بـر ايـن        
هـا و   را براسـاس داده  امـالي مجالس  هاي نقل توان روند كلي مكانبر اين اساس، مي. مدعاست

 18 جمعـه،  شيخ صـدوق مجـالس خـود را در روز   : شواهد موجود، به اين ترتيب مرتب كرد
هاي حاضر در اين شهر آغـاز   در نيشابور، براي طلّاب حديث و ساير گروهق  367 سال رجب
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مجالس تقريباً . تنداو پرداخ اماليمقارن با همين تاريخ، دو تن از شاگردان شيخ به نگارش . كرد
شنبه و جمعة هر هفته برگزار شد و ايـن رونـد تـا مجلـس      هاي سه به صورت مرتب در روز

در برگزاري مجالس، شيخ  پس از يك وقفه. ادامه يافتق  367وچهارم، در سوم شوال  بيست
رفـت و دو مجلـس را در جـوار ايـن     ) ع(به مناسبت عيد غدير خم به زيارت مرقد امام رضا

دوباره مجلس ق  368با بازگشت صدوق به نيشابور، در اول محرم . ن مقدس برگزار كردآستا
شـنبه و جمعـه تـا     وهفتم در اين شهر برقرار شد و روال عادي مجالس در روزهاي سـه  بيست

در اين روز اصحاب حديث و طلّـاب علـم   . ادامه يافتق  368شعبان  12مجلس نودوسوم در 
وراءالنهر، گرد وي جمع شدند و درخواست كردند تا اعتقادات براي بدرقة صدوق به سوي ما

صدوق چنين كرد و به آنهـا وعـده داد كـه    . اماميه را به صورت مختصر براي آنان امالء كند
سـپس در مسـير   . كنـد  اگر از سفر خود به نيشابور بازگردد، اين موارد را براي آنان تشريح مي

وارد شـد و چهـار مجلـس را بـه     ) ع(مشـهد الرضـا  شعبان همان سال بـه   17خود، دوباره در 
شعبان سال  19مجلس آخر يعني مجلس نودوهفتم، در . صورت فشرده، در دو روز امالء كرد

بـدين  . پس از آن، صدوق سفر خود به سـوي مـاوراءالنهر را آغـاز كـرد    . برگزار شدق  378
رجـب سـال    18 ترتيب، همة مجالس امالء شيخ صدوق در نيشابور و طوس و در حد فاصـل 

آگاهي از اين امر، عـالوه بـر اينكـه بعـدي از     . است برگزار شده ق  368شعبان  19تا  ق367
سازد، بر چگونگي تحليـل روايـات نقـل     حيات شيخ صدوق در خراسان را براي ما آشكار مي

  .گذارد نيز تأثير مي اماليشده توسط اين عالم برجسته در كتاب 
 منابع و مĤخذ 
  .دارصادر: بيروت ،8، جالتاريخ في الكامل ،)1385(محمد  بن علي اثير، ابن - 
 .انصاريان مؤسسه: قم ،طالب ابي آل انساب في الطالب ةعمد، )1417(علي  احمدبن عنبه، ابن - 
  . الكتب عالم: بيروت ،البلدان ،)1416(محمد  احمدبن فقيه، ابن - 
  .فروغي: رانته ،بيهق تاريخ ،)1361(بيهقي  زيد بن علي فندق، ابن - 
دورة  ،معـارف  مجلـة  سـعادت،  اسـماعيل  ترجمـة  ،»خراسان در كراميه ظهور«، )1367( ادموند باسورث، - 

  .139- 127، صص 3پنجم، ش
: ، به ترجمه و تحقيق هـادي بكائيـان و حميـد رضـا ثنـايي، مشـهد      اعيان نيشابور، )1396(بوليت، ريچارد  - 

 .مرنديز
المعارف بزرگ  ةمركز دائر: ، تهران3، جالمعارف بزرگ اسالمي ةدائر، »هبابوي ابن«، )1374(پاكتچي، احمد  - 
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 .اسالمي
 ترجمـه  بنگاه: تهران جعفر شعار، تصحيح ،يميني تاريخ ترجمة ،)1345(ظفر  بن ناصح ابوالشرف جرفادقاني، - 

  .كتاب نشر و
 ميـراث : تهـران  ،2جادي، جسـ  صادق تصحيح ،ابرو حافظ جغرافياي ،)1375( اهللا لطف بن عبداهللا ابرو، حافظ - 

 .مكتوب
  .اطالعات: تهران محمدي، ميرزا عليرضا ترجمة ،ري فقيه ،)1377( موسوي حسن سيد خرسان، - 
 .اسوه: ، قمشيخ صدوق، )1374(خسروي، محمدعلي  - 
دار الكتـب  : ، بيروت3، تصحيح مصطفي عبدالقادر عطا، جتاريخ بغداد، )1417(علي  خطيب بغدادي، احمدبن - 

 .ميهالعل
: بيروت اللحام، محمد سعيد تصحيح ،و االستمالء االمالء ادب ،)1409(محمد  بن عبدالكريم سعد سمعاني، أبي - 

  .الهالل مكتبة و دار
  .اسالميه: تهران ،المؤمنين مجالس ،)1375( نوراهللا قاضي شوشتري، - 
 .صدوق: تهران ،6و1اكبر غفاري، ج يعل ترجمة ،الفقيه اليحضُرُه من ،)1367( بابويه ابن علي بن محمد صدوق، - 
  .جهان :، تهران2و1، ج)ع(الرضا اخبار عيون ،)1378(-----  - 
  .كتابچي: تهران اي، كمره محمدباقر ترجمة ،امالي ،)1384( -----  - 
  .اسالميه: ، تهران1اكبر غفاري، ج تصحيح علي ،النعمةكمال الدين و تمام ، )1395( -----   - 
  .مدرسين جامعه: قم غفاري، اكبر علي تصحيح ،االخبار معاني ،)1403( -----  - 
 .هادي امام مؤسسه: قم ،و الفروع االصول في الهداية ،)1418( -----  - 
 .جامعه مدرسين: تصحيح هاشم حسيني، قم التوحيد،، )1398( -----  - 
  .مدرسين جامعه: ، قم1ج ،الخصال ،)1362( -----   - 
 .اسالمي فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،وقصد شيخ ،)1394(طالقاني، سيد حسن  - 
 ،االصـول  اصـحاب  و المصـنفين  اسـماء  و اصـولهم  و الشـيعه  كتب فهرست ،)1420( حسن محمدبن طوسي، - 

 .طباطبايي المحقق مكتبة: قم طباطبايي، عبدالعزيز تصحيح
 .مدرسين جامعه: قم اصفهاني، قيومي جواد تصحيح ،طوسي رجال ،)1373(----- - 
  .مكتوب ميراث: تهران ،نيسابور لتاريخ السياق كتاب من المختصر ،)1384(عبدالغافر  بن اسماعيل فارسي، - 
، اديـان و عرفـان  ، »مناسبات شيعه و معتزله در قرن چهارم هجري«، )1394(پور، ضرغام و ديگران  گرجي - 

  .138- 121، صص1، ش48س
 .اسالمي رفمعا بنياد: قم ،االمالي ترتيب ،)1376( محمدجواد محمودي، - 
 .اسالمي نشر دفتر: قم ،الحديث دراية ،)1372(چي، كاظم  شانه مدير - 
  .سروش: ، تهران7، به تصحيح ابوالقاسم امامي، جتجارب االمم، )1379(علي  مسكويه، احمدبن - 
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  .همشهري: ، تهرانصادق محدث ،)1389( مجيد معارف، - 
: ، تهـران 2نقـي منـزوي، ج   ، ترجمـة علـي  االقاليم  هًْعرفاحسن التقاسيم في م، )1361(احمد  مقدسي، محمدبن - 

  .شركت مؤلفان و مترجمان
 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: ، قمقبه رازي ابن، )1394(ميرزايي، عباس  - 
 .اسالمي نشر مؤسسه: قم ،الشيعه مصنفي أسماء فهرست ،)1365(علي  احمدبن نجاشي، - 
، »هـاي تـاريخي در امـالي شـيخ صـدوق      بر گـزينش و نقـل گـزارش   عوامل مؤثر «، )1397(نويدفر، محمد  - 

  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد پايان
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ـار   از مباحث مهـم در  ،آن ياقتصاد و ي، اجتماعياسيابعاد س و اتيدخان :چكيده   ـات ت  خيمطالع
ـاله  عهيشـ  ياعلم دوران نيا در. است هيقاجار عصر رانيا ياجتماع و ياسيس ـا  رس ـارة   ييه  ميتحـر درب

ـا  رسالهجمله  از. اند نوشته اتيدخان ـاله   تـوان  يمـ  ،دوره نيـ شـده در ا  نيتـدو  يه ـا  بـه رس حسـن  « يه
 يقـ يتطب يا سـه ينوشتار تالش شده مقا نيا در. اشاره كرد »يرجنديب باقرمحمد« و »يدجيه«، »ييكربال

ـا   يو فقه ياسيس، يمختلف اجتماع يكردهايو روشود انجام  اتيدخان رةسه رساله فوق دربا انيم آنه
ـبب    يرجنـد يب ثالثـه  نينصح االستغاثه من مالعرساله ، آثار نيا انيم در. رديقرار گ يمورد بررس بـه س

ـاس، در   آن در خور توجه است يو اجتماع يپزشك كردي، رويفقه يها هدگايد ـين اس  ةمقالـ  و بر هم
ـا  اهدگيد ةسيبه مقاتحليلي  - با روش توصيفي حاضر ـار فـوق پرداختـه     يه . اسـت  شـده  مطـرح در آث

ـامع      نيبه عنوان وجه اشتراك ا ياجتماع كرديپژوهش نشانگر رو يها افتهي ـا نگـرش ج آثار اسـت، ام
ـبب شـده    اكيـ تر يفقه و ي، پزشكي، فرديبه ابعاد اجتماع ياهتمام و و يرجنديب اثـرش از   اسـت س

  . باشد زيآثار متما ريسا
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A Comparative Study of Different Approaches 
towards Tobacco Sanction Treatises in Qajar Era 
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Abstract: Tobacco and its social, economic and political dimensions are significant in 

cultural, social, and political studies of history in Qajar era. Shiite scholars and researchers 
have taken this important issue into account from different aspects and have created various 
works. Furthermore, several treatises about tobacco have been written in this era. Some of 
them are Dokhaniya by Karbalai, Hidaji and Mohammad-Bagher Birjandi. This paper aims 
to compare these three treatises and examine different approaches from social views, as 
well as political and juridical approaches. Among these works, Resale Nosshal Esteghasah 
Men Malaeyn Salaseh by Birjandi is significant due to its juridical, social and medical 
views. This paper, as a comparative study, has been done using the descriptive – analytical 
method. The results indicate that social approach is common in all of these works. 
However, the special attention of Nosshal Esteghasah to social, medical and juridical 
dimensions of tobacco is significant. 
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  مقدمه
يي دربـارة دخانيـات   ها رساله ريتحراول سدة چهاردهم قمري، علماي شيعي دست به  مهيدر ن
 و تـالبوت السـلطان   نيو امـ شـاه   انيـ م ،)ق1307(بـه اروپـا    شاه نيناصرالددر سفر سوم . زدند

 شاه. در ايران صورت گرفت و تنباكوانحصاري توتون  دوفروشيخرگليسي مذاكراتي بر سر ان
ـ خري كالن، امتياز ا رشوه افتيبا درالسلطان  نيو ام در  و تنبـاكو انحصـاري توتـون    دوفروشي

 رجـب  28تـاريخ   قرارداد بهبه تالبوت واگذار كردند و سرانجام  سال ايران را به مدت پنجاه
سـال   ، اما يـك  )38/ 1: 1362كرماني، ( ديرسبه امضاي شاه  در تهران فصل 15شامل ، 1307

، تجـار . بـاال گرفـت   هـا  مخالفـت ، كـرد كه تالبوت براي اجراي قرارداد اقدام ) ق1308(بعد 
ة صـحن  درروس هـم كـه    و دولـت دست به مخالفت زدند  در داخل ونيو روحان كشاورزان

دولـت   ).239 - 230: 1371زاده،  كـاظم ( كـرد بـود، مخالفـت    مانده عقبرقابت از انگليس 
نـاطق،  (فرانسه نيز به علت نزديكي با روسيه يا براي پس نيفتادن از قافله دست به اعتراض زد 

 شـد فسـخ  . ق1309عاقبت اين قرارداد با فتواي ميرزاي شـيرازي در رمضـان    كه؛ )91: 1373
و ي گونـاگون تـاريخ سياسـي    هـا  جنبـه ي ايـن آثـار از   و بررس مطالعه ).328: 1362فوريه، (

ـ ايكـي از فوايـد   . ي درخور توجه استاجتماع ي نقادانـه، روشـن شـدن    هـا  يبررسـ  گونـه  ني
جملـه   از. سـت آنهارويكردهاي متفاوت پژوهشگران و مجتهدان آن عصر و خاستگاه فكري 

 در .ق1310 يي در سالكربال ياصفهان هيدخانرساله  ،اتيدخان نهيزم در شده نيتدو يها رساله
به كوشـش   1382چاپ شده و در سال » ابراهيم دهگان«توسط . ش1337سامراست كه سال 

شامل سه قسمت بـه چـاپ    صفحه 271ي بر آن، دوباره در ا مقدمهرسول جعفريان با افزودن 
مربوط به قبل از صدور فتـواي ميـرزاي شـيرازي شـامل      مطالب اول، قسمتدر . رسيده است

قسـمت دوم،  . اسـت  روزنامه اختـر ة و مقال رانيدر اغربيان  يو فرهنگي اقتصادي، اسينفوذ س
فتواي تحـريم را   و صدور و اصفهاني تبريز ها اميقبه تالبوت،  و تنباكوواگذاري امتياز توتون 

 و شكسـت صـدور فتـواي تحـريم در ايـران      قسـمت سـوم شـامل پيامـدهاي    . رديـ گ يبرمدر 
  . است شاه نيناصرالد

توسـط   1381سـال   و در شـده  نيتـدو ق در تهـران  1310ي در سال دجيه هيدخانرساله 
ي دجيـ ه. به چاپ رسيده است صفحه 228در  حاتيو توضمقدمه  افزودنواليتي با  اكبر يعل

واگـذاري   سـاز  نهيزمرا  و آندر ايران اشاره كرده  ها يفرنگنفوذ  به صورت كوتاه به در ابتدا
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اري امتيـاز، قيـام شـيراز و تلگـراف     بخش بعدي، بـه واگـذ   دروي . سته استدانامتياز توتون 
پرداختـه و در قسـمت سـوم صـدور      شاه العمل و عكسميرزاي شيرازي مبني بر نصيحت شاه 

 سيو انگلشكست شاه  تينهاعلماي تهران و در  و نقش جانيو آذرباتهران  اميقفرمان تحريم، 
  . را بيان كرده است

 ثالثـه  نينصح االستغاثه من مالعـ  هيديگري كه در اين زمينه نوشته شده، رساله فق رساله
كتابـت ايـن نسـخه براسـاس      خيتـار  ).21: 1394بيرجندي، ( است يرجنديمحمدباقر بتأليف 
 ةاسـتغاث . است شده ميخاتمه تنظ كيدر سه استغاثه و كه  است ق1335موجود حدود قراين 

ـ ت استفاده از تراول در مذم  ليسـب اسـتغاثه دوم در مـذمت   . آن اسـت  يو حكـم شـرع   اكي
شـراب و   دنينوشـ  حرمـت  اسـتغاثه سـوم در  و  ؛آن يو حكم شرع دنيتراش شيگذاشتن و ر
 . است پرداخته يرازيش نيعزالد هيدخاننقد رساله   بهپايان در  نوشته شده و نويسنده مسكرات
. اسـت  رفتـه  كـار   در آن به ياديز يشده كه كلمات عرب نيتدو يبه زبان فارس فوق رساله

. برگ نوشته شـده اسـت   76در  ي،كاغذ شكر روي بر كه است متوسط آن درجة و قلم نوع
سـبز   يبدرقه، شامل روكش كاغـذ فرنگـ   و آستر يجلد آن دارا. قرار داردجلد  رساله در  نيا

خاص در مـتن   ناتيتزئ. است يشكر يآن كاغذ فرنگ رو آست يآب نگوريمشجر، عطف آن كال
 ريـ سـطر متغ  19تا  17 نيتعداد خطوط ب. است كسانيسطرها  نيفاصله باست،  نرفته كار به

  . است 215×168و قطع آن  155×120سطور  ةانداز و است
شروع رساله با حمد و يا  »هيديتحم«. استشده استفاده  »ركابه«شمارش صفحات از  يبرا

و لعنـت بـر    آنها نيو اصحاب و تابع) ص(سپاس خداوند متعال و درود بر محمد و آل محمد 
ـ  ي اهللاآلفاق و صـل  يف نيهللا رافع الدرجات العالم الحمد« :سدينو يكه م است دشمنان آنها  يعل

الفخام و لعنـه   نيو اصحابه التابع كرامال آله العزّ يمكارم االخالق و عل ميمحمد المبعوث لتتم
علت نگـارش   ،هيديپس از تحم). 1]: تا بي[بيرجندي، ( »االنتقام ومي ياعدائم من اآلن ال ياهللا عل

 .ه استدش انيساله بر
از  رونيـ ب يحمـد و ثنـا  «: عبارات آمده است نيوجود دارد كه با ا »انجام«رساله فوق  در

سه مسأله كه حرمـت   نيعطا فرمود رد بر مخالف در ا قيعزوجل را كه توف يحد و عد خدا
بودن  ريدر آن كرده بود و كب يبفري مبدع طوع عوام يو رجحان گرفتن شارب كه صوف اكيتر
 محمـد  آل عـدو  اهللا محمد و آله محمد و سلم و لعن يعل ي اهللاو صل دناول سكرات نوشته شت

  ).76همان، (» نيرب العالم نميآ االنس و الجن من
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ة سـه رسـاله فـوق، در نظـر دارد بـه      سـ يو مقاتحليلـي   - مقاله حاضر بـا روش توصـيفي  
ي هـا  رسالهي نويسندگان فكر و خاستگاهانگيزه . 1: ي تحقيق به شرح ذيل پاسخ دهدها پرسش
  چيست؟ ها رسالهبين  زيو تماوجوه اشتراك . 2ي چه بوده است؟ بررس مورد

ي هـا  رسـاله ي بـا شـيوة تطبيقـي دربـارة     ا مطالعـه دربارة پيشينة تحقيق بايد گفت تاكنون 
هاي مرتبط با اين موضـوع مقـاالت و كتـب مختلفـي     نهيزم دردخانيات فوق انجام نشده، اما 

  . دشو يماست كه در ادامه به آنها اشاره نوشته شده 
نوشته شـده كـه بـه     ينجف يتوسط موس» ياسيس لئدر رسا ميشه تحرياند«به نام  يا مقاله

 شـده،  تنبـاكو نوشـته   ميكـه بعـد از تحـر    اي ياسـ يس لئرسا در كتب و ميتحر ةشياند يبررس
ماننـد   ؛انـد  بـوده  يرازيشـ  يرزاياز شاگردان م لئرسا نويسندگان از يكه بعضاست؛  پرداخته

ـ مقاله د نيه در انديسنو .نوشته استرا  نييالطالب  هًْيهداكه رساله  يالر نيالحسعبد  يهـا  دگاهي
بـا   سـندگان يكرده است كـه معمـوالً نو   يدوره قاجار گردآور انيرا تا پا سندگانيمختلف نو

به مبارزه  ،دهش يم گانگانينفوذ ب و يكه باعث وابستگ رانيفروش آن در ا و يخارج يكاالها
ها و رسـائل   اين مقاله به بررسي انديشة تحريم در كتاب ).69 - 62: 1397نجفي، ( اند برخاسته

پرداخته و از مطرح كردن عوامل ديگري كه باعث روشنگري مردم شده، كمتر سـخن گفتـه   
  . است

نش زاده و همكـارا  توسط مرشـدي » بسيج و اقدام سياسي در نهضت تنباكو«ي به نام ا مقاله
نوشته شده است كه چگونگي بسيج مردم در قيام تنباكو و ابزارهاي اين بسيج، ماننـد منبـر و   

ي بسـيج مردمـي عليـه امتيـاز، ماننـد      هـا  وهيشها و همچنين به  نامه و شب ها روزنامهمسجد، 
 - 177: 1389زاده و همكـاران،   مرشـدي (نشيني، ارسال تلگراف و تحريم پرداخته است  بست
اين مقاله به واكنش تودة مردم در قيام تنباكو پرداخته و خاطرنشان كـرده كـه    وي در). 206

طـور مختصـر همـة     در اين مقالـه بـه  . شيوة مبارزه در اين جريان بوده است نيتر ياصلتحريم 
ي ديگري در ايـن زمينـه نوشـته    ها مقاله. جوانب قيام را بررسي كرده كه درخور توجه است

  1.شاره شده استشده كه در پاورقي به آن ا
                                                 

نوشته شده اسـت كـه در آن    تاريخ معاصرتوسط اصغر حيدري در مجله » روحانيت و نهضت تحريم تنباكو«نوان ي با عا مقاله 1
ابتدا به حضور بيگانگان و نفوذ فرنگ غرب اشاره دارد و سپس به نقش روحانيت در مبارزه با امتياز رژي و هشدارهاي ميرزاي 

ين مقاله به نقش زنان در قيام تنباكو وگسـترش نهضـت در شـهرهاي    نويسنده در ا. شاه پرداخته است شيرازي به ناصرالدين
نوشـته  » ميرزاي شيرازي و حماسه تنباكو«ي با عنوان ا مقالهدر ). 116- 77صص: 1386حيدري، : ك.ن(مختلف اشاره دارد 
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هايي تدوين شده است كه در  همچنين در زمينة تحريم تنباكو و وقايع مربوط به آن، كتاب
توسـط موسـي نجفـي     انديشة تحريم و خودبـاوري كتابي با عنوان . شود يمادامه به آنها اشاره 

گـذاري حكـم تـاريخي ميـرزاي شـيرازي در      ريتأثنويسـنده در ايـن اثـر از    . نوشته شده است
وي عقيده دارد كه صـدور ايـن   . ي بعدي و نقش آن در بيداري ايرانيان سخن گفته استها دهه

يي را كه استعمار بر پيكرة ايران وارد كرده بود، التيام ها زخمحكم و پيامدهاي حاصله از آن، 
ه است تا ثابت كند كه انديشة تحريم، در گسترش خودباوري و اعتماد بـه  ديكوشوي . بخشيد

در ايـن  ). 1391نجفـي،  (نهضت بيداري اسالمي ايرانيان تأثيرگـذار بـوده اسـت     نفس ملي در
و ساير اسناد مرتبط با فتواي تحريم تنبـاكو،   ها خط، دستها هياعالمكتاب، نويسنده با استناد به 

ي آن بـه قبـل از قيـام تنبـاكو     هـا  شـه يرانديشة تحريم را جرياني پيوسته دانسـته اسـت كـه    
ساير عوامل، نظير  ريتأث، اما به داند يمهاي بعدي  امل بيداري مردم و قيامگردد و آن را ع برمي
ويـژه   ي انتقادي، آثاري كه زمينة روشنگري اذهان را در آن ادوار فراهم ساخت و بهها رساله

خواهي در ساير نقـاط،   هاي مشروطه و جنبش ها حركتبه نقش رخدادهاي خارجي و تأثير 
   .چندان التفاتي نداشته است

 تيوطرمشـ  تنبـاكو و  ميتحـر ب تاك ،تنباكو پرداخته ميكه به موضوع تحر يگريكتاب د
تنبـاكو   ميتحر يفصل دوم كتاب خود را به بررس سندهينو .است يعباس فردوئ يغالمعل ةنوشت

اختصاص  رانيداخل ا بازتاب آن در خارج و و رانيمختلف ا يآن در شهرها ةگستر يابيارز و
عباسـي  ( انقـالب مشـروطه پرداختـه اسـت     شيدايـ تنباكو در پ ميحرت نقش يبه بررس داده و

نويسنده دو نكتة مهم را در اثر خويش مطرح كرده است؛ يكـي  ). 192 - 111: 1391فردوئي، 
ي مـردم و  هـا  تـوده پذيري مردم؛ و ديگـري مقاومـت منفـي     نفوذ معنوي روحانيت و اطاعت

ربوط به قيـام تنبـاكو را بـه تصـوير كشـيده و      اين اثر سير تاريخي وقايع م. استبدادستيزي آنها

                                                                                                                   
م تنباكو پرداخته شده و عبدالكريم تبريزي، به بررسي اقدامات ميرزاي شيرازي در مبارزه با نفوذ بيگانكان قبل از جريان تحري

وي در ايـن  . در ادامه نقش ميرزا در زمينة تحريم تنباكو از زواياي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبين شـده اسـت  
مقاله به تبيين جايگاه فقه و فقاهت در جامعه شيعه و نقش مرجعيت در جريان قيام تنباكو پرداخته و به زواياي اقتصادي و 

شناسـي   جريـان «ي با عنوان ا مقاله .)19- 9: 1384ي، زيتبر: ك.ن(گذار كمتر اشاره كرده است ريتأثعوامل  اجتماعي و ديگر
توسط موسي نجفي و سـجاد نجفـي بـه رشـتة     » تحريم در تاريخ فكر سياسي ايران و تأثيرات آن در نهضت بيداري اسالمي

مؤلفـان بـه نقـش    . اريخ معاصر ايران پرداخته شده اسـت ي تحريم و تأثيرات آن در تشناس انيجرتحرير درآمد كه در آن به 
و  ينجفـ موسـي  : ك.ن(اند  دانسته مؤثرميرزاي شيرازي در بيداري ايرانيان اشاره كردند و آن را در انقالب مشروطه  ليبد يب

  ).  218 - 180: 1391ي، نجفسجاد 
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گفـت نويسـنده بـه     تـوان  يمـ درواقـع  . نپرداخته است آنهاچندان به تحليل رخدادها و تبيين 
  . توصيف وقايع بسنده كرده و در سطح تحليل و تبيين چندان ورود نكرده است

 تنبـاكو در نهضت  زيتبر كتاب ،تنباكو صورت گرفته ميكه در مورد تحر يگريد پژوهش
 يچگـونگ  انيـ اثـر ضـمن ب   نيدر ا هسندينو .شده است نوشته اين ياست كه توسط صمدسردار

ـ تنباكو در اقتصـاد ا  توتون و گاهيبه جا ،ازيآوردن مفاد امت به انگلستان و ازيامت يواگذار  راني
ـ ا ياجتمـاع  و ياسـ ياوضـاع س بارة در ياطالعات ارزشمند ابكت نيدر ا. پرداخته است  و راني

 زينقش تبر نييتب شتريه بسنديهدف نو. شده استتنباكو ارائه  اميق ةدر آستان جانايژه آذربوي به
بـه   نيهمچن يو. اشاره دارد رژي ازياز امت جانيآذربا تياست كه در ضمن به معاف اميقاين در 

ايـن اثـر در زمـره     .)1377نيا،  سرداري( تأكيد دارد رانيا مردم يداريدر ب روزنامه اخترنقش 
العات موردي است كه رويدادهاي تبريز را در جريان تنباكو محور مطالعه خـويش قـرار   مط

ي ديگري نيز ها كتاب. خورد يمنوعي جانبداري به چشم  باًيتقرداده است و در ذكر رويدادها 
گفـت در   تـوان  يمـ در مجموع  1.شود يمدر اين زمينه وجود دارد كه در پاورقي به آن اشاره 

سياسي و اجتماعي مورد تجزيه و تحليـل قـرار    زشيعنوان خ  به تنباكو تحريمآثار گفته شده، 
ي بعدي بررسي شده، اما در مقاله حاضر به بررسـي  ها انقالبگرفته و نقش تحريم تنباكو در 

  . تطبيقي سه رساله دخانيه از ابعاد فقهي، سياسي و اجتماعي پرداخته شده است
  ي دخانياتها رسالهدر تدوين  مؤثربررسي عوامل انگيزشي 

آقـا   دورانزمينه، بـه   نيدر اتبيين مقررات مواد مخدر و موعظة مردم  علما درپيشينة حضور 
دنبال رواج استعمال تريـاك   و بهاو پس از منع شديد ميگساري . گردد يبرمقاجار  محمدخان
ظـه  آن مـردم را موع  و اسـتعمال روزگار، از علما خواست بر ضد مواد مخـدر   آندر جامعه 

                                                 
 ميابـراه  ةنوشـت  ،رانيـ ا دري مقاومت منفـ  نيتنباكو، اول ميتحركتاب  ،تنباكو پرداخته توتون و ازيبه امت كه صرفاً يگريد اثر   1

دادن  و اكوبـ انحصـار تن  ةابتدا سابقمؤلف مربوط به آن است كه  عيوقا تنباكو و يانحصار ازيامت بارةاثر در نيا .است يموريت
 يرازيش رزايم يفتوا و اميق ةجيبه نت انيدر پا و هداد حيرا توض رانيمقاومت مردم ا سپس و كرده يرا بررس سيبه انگل ازيامت

اسـناد  كتـاب   ،مدهآدر ريتحررشتة تنباكو به  ميتحر نهيزم كه در ياز آثار گريد يكي). 1358ي، موريت :ك.ن( پرداخته است
اسـناد   يآن بـه معرفـ   اول شده است كه بخش مظيبخش تن هاثر در د نيا .است ييصفا مينوشته ابراه دوران قاجار ياسيس

لغو قـرارداد را بـه ضـرر     و اهنهضت مقاومت مردم در برابر ش كرده تاتالش  سندهينو .اختصاص دارد اتيقرارداد انحصار دخان
عامـل  او . سـته اسـت  دان  انييـ شاه در برابر اروپا نيناصرالد و رانيا ياعتبار يلغو قرارداد را باعث ب يو. كند يمعرف رانيمردم ا

وي نقش تجار و دولت روسيه . دارد كيتشك، از سامرا دهيالت تلگراف رسدر اص ييصفا. داند يم هيدولت روس نهضت را تجار و
 يي،صـفا : ك.ن(رنگ جلـوه داده اسـت    ها و عوامل دخيل در قيام را كم در قيام تنباكو را پررنگ دانسته و نقش ديگر جريان

1352 :8 -87.(  
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اين حضور به دنبال واگذاري انحصاري امتياز  شاه نيناصرالددوره  در). 82: 1369الگار، (كنند 
ي هـا  رسـاله  و نگارشبه فتواي تحريم آن  و منجرشدت گرفت  و تنباكوتوتون  دوفروشيخر

. شـيخ حسـن كرباليـي اسـت     دخانيهي تدوين شده رساله ها رسالهيكي از اين  شد كهدخانيه 
ـ تنبـاكو در سـامرا بـوده و در جر    ميهمزمان با تحر رساله، نويسندة اين و  ياسـ يمسـائل س  اني

چنانچه آدميت در مورد . جنبش تنباكو قرار داشته است يامدهايو پ شيروزگار خو ياجتماع
ي گوناگون راجع به امتيازنامه رژي تنهـا رسـاله   ها نوشتهدر ميان «: سدينو يماو  تاريخ دخانية

ني و تلگراف، تدوين شيخ حسن كرباليي را سراغ داريم كه اصـالت دارد  و اجازه كمپا دخانيه
او همزمان با وقـايع رژي بـوده و بـا پيشـوايان     . و از جهات معين معتبر و درخور توجه است

از  شـيخ حسـن كرباليـي   ). 145 - 144: 1360آدميـت،  (» مذهبي ارتباط مستقيم داشته اسـت 
 ياز فقها و فضال كه است يفشارك يصدر و اصفهان لياسماع، يرازيش يرزايم شاگردان ممتاز

ـ و بـه  يحـوزو  يهـا  در دانـش  يا شده شناخته تيو شخصاند  بنام سامرا و كربال بوده فقـه   ژهي
را در همان  ياو در كربال متولد شد و دروس مقدمات). 10: 1382اصفهاني كرباليي، ( اند داشته

ـ رد و مـدت مد به سامرا مهاجرت ك .ق 1300شهر خواند و حدود سال  مجـدد   سدر در يدي
 ييبـا يز تينها در يبه فارس يا رساله ،آمد شيتنباكو پ يةقض كه  يهنگام .دكرشركت  يرازيش

تـا سـال    يو. ه استآن را خاتمه داد .ق1310فرد است و در سال   به منحصر يكه اثرنوشت 
صـدر را   ليآمـد و مصـاحبت اسـماع    به كربال سپسفوت ميرزاي شيرازي در كنار او بود و 

  ).421 - 420/ 1: 1404تهراني، ( ديبرگز
يـه زد، مـال محمـد علـي     دخانعالم شيعي ديگري كه در اين دوره دست به تحرير رساله  

را  هياول التيتحص. از توابع ابهر متولد شد »دجيه« هيدر قر. ق1270او در سال . ي استدجيه
 رزايـ در تهـران نـزد م  و رداخت پ ليو تهران به تحص نيدر محل تولد گذراند و سپس در قزو

از آثـار معـروف    ).57/ 10: 1420امـين،  ( دكرابوالحسن جلوه تلمذ  رزايو م يسبزوار نيحس
ـ  است كه به قول خودش مـورد  يسبزوار يمالهاد حاجبر منظومه  قهيتعل يو طـالب   ةعالق

ـ  يرازيشـ  يرزايـ نـزد م  در عتبـات  يوهمچنـين   ).135: 1380زنجاني، ( گرفته است قرار ه ب
 شـد  سيمشغول به تـدر  هيريو در مدرسه من برگشتپر به تهران  يپرداخت و با دست ليتحص

  ). 247: 1376فخيمي، (
 يرجنـد يمحمـدباقر ب ة ديگري كه در اين دوره به تحرير رساله دخانيه پرداخـت،  سندينو

ـ  ايبه دن رجندياز توابع ب »گازار« يدر روستا .ق1276در سال است كه  دن آمد و پس از گذران
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تـراب   ياب  بن ابوطالب دينزد س نيقا »هيجعفر«در مدرسه ، در زادگاه خود يمقدمات التيتحص
ــو ــذ زد يزان ــعيدزاده، ( تلم ــرا يو ).1/487: 1369س ــ يب ــ ةادام ــاعدت  ،التيتحص ــا مس ب
آنجا نزد اسـتادان مجـرب   ). 203: 1351الملك،  اعتصام( دكر متعزي مشهد به الملك اعتصام

 التيتحصـ  ةو عمـد ا. آموخـت  يابهر اهللاتيهدا رزامي نزد را و فقه پرداخت ضيبه كسب ف
خارج اصول را  ،در نجف اشرف ).312: 1371آيتي، ( ديخود را در نجف و سامرا گذران  ةيعال

مـدرس تبريـزي،   ( گرفـت  فـرا  ،بـود  يانصـار  خيكه از شاگردان ش يرشت اهللا بيحب رزاينزد م
. ق1305 تـا  1300 از سـال ه كـه  بود يرازيش يرزايم ،در سامرا وي ياستاد اصل ).307: 1369

 يرزايـ بـه م  يخـاطر خاصـ    استادان خود تعلق يتمام نيدر ب بود وپرداخته  لينزد او به تحص
همـواره شـاگرد    نيز يزرايش يرزايم. ه استستود ياو را م يا ستهيو با القاب شا داشته يرازيش

 يخود را جهت بررسـ  يالفقها  هًْقيوث كتاببيرجندي محمدباقر . كرد يم قيجوان خود را تشو
مرعشـي،  ( دركـ  قيپس از خواندن كتاب، او را به نوشتن تشـو  رزايو م داد  شيرازي يرزايبه م

بـه  . ق1305مكه در سـال   ارتيدر عتبات و ز التيپس از اتمام تحص يو ).13- 7/ 2: 1416
  ). 3/266: 1352رازي، (كرد اقامت  رجنديو در ب برگشت رانيا

ي براي آيندگان دانسـته اسـت؛   آموز عبرتي قصد خود از نگارش رساله دخانيه را كربالي
يعني درواقع به نوعي وظيفة خود را انتقال مواريث فرهنگي به نسل آينـده از بعـد تربيتـي آن    

: سـد ينو يمـ وي . سته كه آيندگان از آن درس بگيرند و چراغ هدايتي فرا روي آنـان باشـد  دان 
كه صورت ايـن مكاتيـب و سـؤال و جوابـات را بـه       ها بردنة اين رنج غرض اصلي ما از هم«

در اين مقام بـه فراخـور حـال     كه نيا، نگارم يموسائلي چند با مشقت به دست آورده و عيناً 
تعـالي از   شـاءاهللا  انخودمان خدمتي به رؤساي ملت كرده باشيم كه رؤسـاي ملـت در آينـده    

ت، وضع و ترتيب طبيعي دخول در مطالب مهمه مالحظه خصوصياتي كه اين قصه مشتمل اس
، ضـمن اشـاره بـه    در ادامهآنگاه ). 130: 1382اصفهاني كرباليي، (» آموخته باشند باتجربهرا 

شاه، از صدور فتواي تاريخي  اقدامات ميرزاي شيرازي مبني بر هشدار و نصيحت به ناصرالدين
  ). 110 - 80همو، ( ديگو يموي سخن 

با اتخاذ رويكردي تـاريخي، انگيـزة خـويش را حفـظ      اله دخانيهرسهيدجي در نگارش 
ي اصـحاب  بـردار  بهـره اسناد و مدارك و انتقال صحيح اخبار واقعة رژي به آينـدگان جهـت   

چون در باب تخصيص دخانيات به كمپاني انگليسي ميان حضـرت  «: ديگو يمو  داند يماعتبار 
شاه و آقـا ميـرزا حسـن     ان عجم ناصرالدينآقا ميرزا محمدحسن شيرازي و سلط االسالم حجهًْ
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آشتياني، معاوضاتي كتابي و تلگرافي واقع گرديد كه االنصاف نظر در آنها براي اصحاب اعتبار 
ي از دوستان از اين حقير خواستند كه صورت وقايع را به ترتيبي كه ا عده وفوايد بسيار داشت 

لـذا  . ن نـزول هـر يـك را بيـان كـنم     افتاده است بنويسم و جاي هر يك را نشان داده و شـأ 
اي از مكاتبـات و   ي از كلمات و سخنان مشايخ گرامي را بـاب تبـرّك و تـيمن و پـاره    ا جمله

آوري كرده و به نحوي كه آگاهي داشـته نگاشـتم و نـامش را رسـاله      مكالمات ديگران جمع
  ). 114: 1381هيدجي، (» دخانيه گذاشتم

نصـح االسـتغاثه مـن    جندي بنا بـه نوشـتة او در رسـاله    البته انگيزة نگارش محمدباقر بير
اداي تكليفي است كه خداوند بر دوش علما و دانشمندان براي بيان حق گذاشته  ثالثه نيمالع

ي است موسوم به نصح االستغاثه من مالعين ثالثه كه به ا كلمهچند «: ديگو يمكه  است؛ چنان
محمـدباقربن   تبهكاربر قلم قاصر ) ص(رمختا جهت امتثال امر حضرت جبار و حديث رسول

بـا توجـه بـه شـيوع اسـتعمال       ).1]: تا بي[بيرجندي، (» محمدحسن نزيل البيرجند جاري شده
و آگـاهي نويسـنده از مضـرات آن و مطالعـه      )37: 1378هيـل،  (ترياك در منطقة بيرجنـد  

را آشكار و  فرض دانسته كه حرمت ترياك خود بردر مورد دخانيات، وي  ي متقدمها رساله
تكليف شرعي خود را ادا كند تا خود را از عذاب الهي برهاند؛ ولو اينكـه بـر اهـل زمانـة او     

  ). 1بيرجندي، همان، (گران آيد و او را مالمت كنند 
بخشي به جامعه است كـه هـر سـه     مشترك است، آگاهي مؤلفآنچه در انگيزة هر سه 

  . اند دهي خويش بر آن تصريح كرها رسالهنويسنده در 
  ي دخانياتها رسالهبررسي رويكرد فقهي در 

شراب  حرمتعالوه بر تحريم استعمال ترياك،  االستغاثه  نصح محمدباقر بيرجندي در رساله
او در حرمت مصرف ترياك، ابتدا به آيـات قـرآن   . و تراشيدن ريش را نيز اثبات كرده است

در مورد حرمت استعمال  ميمستقور ط چه در قرآن و احاديث بهاگره و گفته است دركاستناد 
بـراي مثـال، در   . اين ماده چيزي نيامده، اما حكم كلي آن از ديگر موارد قابل اسـتنباط اسـت  

نازل شده و حرمت آن ثابـت   قرآن درباره حرمت اسراف و تبذير و ضرر زدن بر جسم آياتي
، پس زند يمشده است و از آنجايي كه مصرف ترياك هم اسراف است و هم به جسم صدمه 

ديكُم إِلَـي        ﴿وي همچنين آيه ). 20همان، (حرام است  ال تُلْقُـوا بِأَيـ و ه بِيلِ اللـَّ ي سـ قُـوا فـأَنف و
ـ تررا بـر  ) 195: بقره(﴾التَّهلُكَهًْ و أَحسنُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحسنينَ و  دهـد  يمـ انطبـاق   هـا  ياكي
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بر سر ايـن   2و نگاري 1و احتياج كه ترياك و شيرافكن اه ذلتشكي نيست كه اين «: ديگو يم
  ).27بيرجندي، همان، (» ، عين هالك استآورد يمنگارها 

گاه به اسـتدالل و آوردن   و) شواهد نقلي(ن آقروي در تبيين مضرات ترياك، گاه به آيات 
كه در استدالل فقهـي ديگـري آورده اسـت، تريـاك      چنان. براهين عقلي تمسك جسته است

جمله مقدمة بـاز داشـتن    ازو به همين دليل حرمت دارد؛  شود يمقدمة محرمات ديگر واقع م
، مقدمة نياز به غير و عدم رغبت به ازدواج كه در مبحث اجتماعي خواهد اسرافاز ياد حق، 

؛ »ما اَضَرَ بالبدنِ فهـو قمـارا  «: ديفرما يمكه  كند يمنقل ) ع(صادقحديثي از امام  نيهمچن. آمد
، معصيت قمار را دارد كه خداوند آن را با خمـر و  رساند يمي هر چيزي كه به بدن ضرر يعن

انصاب بيان كرده و فرموده است خمر و انصاب رجس و از عمل شيطان است، پـس تريـاك   
روايـت كـرده كـه خداونـد حـرام      ) ع(صـادق از حضـرت  كافي هم چنين حكمي دارد و در 

وك را، مگر براي مصلحت خلق و دانست آن را نفرموده شراب، مردار خوردن و گوشت خ
سپس گفت معلوم است كه هر چيزي كه به . كه ضرر دارد به ايشان، پس آن را حرام فرمود

باقر محمد). 31همان، (بدن ضرر رساند حرام است كه ترياك هم از اين قاعده مستثني نيست 
لَ   يتُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّت ال﴿ها را همسان سفها دانسته و با استناد به آية  حكم ترياكي عـج

ق لَكُم ف اماًياللّه مقُوهزاررُوفاً هايوعالً مقَو مقُولُوا لَه و موهاكْس از تصـرف   را آنها )5: نساء( ﴾و
  ).31بيرجندي، همان، (در اموالشان منع كرده است 

  . هيدجي رويكرد تاريخي غالب است دخانيه كرباليي و رساله دخانيهگفتني است در رساله 
  ي دخانيهها رسالهرويكرد سياسي در 

، بلكـه ماننـد يـك مـورخ     دانـد  ينمـ وقوع تحريم تنباكو را امري دفعي  اش رساله هيدجي در
ي قرار بررس موردي جنبش تنباكو منجر شده است، ساز نهيزمحوادث و رخدادهايي را كه به 

سياستمدار آشـنا و آگـاه بـه     كياو كه  ديآ يبرمه هيدجي چنين از مطالعة متن رسال. دهد يم
. استعمار در اعمال سلطه بر كشورهاي اسـالمي بـوده اسـت    و نقشي ايران و جهان ها استيس

او وقايع سياسي را كه قبـل از  . شود يماش ديده  ي رساله دخانيهجا يجارويكرد سياسي وي در 
                                                 

هم از  ترياك را هم از ترياك و رهيش. شود يمكه در گويش محلي بيرجند شيرافكن گفته  همان شيره ترياك است رافكنيش   1
 ).12950 /9 :1373، دهخدا: ك. ن(دست آورد   به توان يمترياك  سوختة

  .است در گويش محلي بيرجند همان چراغ قليان يا قليان شيره ).20080 /13 :1373 ،دهخدا: ك.ن(كشي است  ابزار شيره   2
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صاري دخانيات اتفاق افتاده، به ترتيب وقـوع نگاشـته   جنبش در شيراز و تبريز عليه امتياز انح
مردم تبريز به شاه عريضه دادنـد   هرچند«: گويد ة اعتراض مردم تبريز ميدرباركه  چنان. است

ي بـه ايـن   ا ضـه يعرلـذا  . و گفتند كه اين امر خالف منافع ملت است، هيچ گوشي شـنوا نبـود  
خـود ايـن    مـا ست كه در جنـگ روس،  مضمون به شاه نوشتند كه بر رأي مبارك پوشيده ني

 ميا نمودهرا به سلطاني قبول  تو خودو ما به ميل و رغبت  ميدرآوردواليت را از چنگ روس 
كفـار را   است كـه  نيبرابناي تو  كه يهنگاماما . ملت اهانت نرسانيو به تا پشتيبان دين باشي 

بـرو بـا تولـه و تـازي و     . يسـتي تو اليق سلطنت ن. بر مسلمين مسلط نمايي ما تو را الزم نداريم
 بـا ما از ستم تو به ستوه آمـده  . مليجك بازي كن و هر چه هم از دستت برآيد كوتاهي مكن

  ).120 - 119: 1381هيدجي، ( ميكن يمخود بازي  جان
هـاي   هاي شركت رژي در شهر را كندنـد و اعـالن   گويد آگهي نيكي كدي در اين باره مي 

اگر كارمندان ايراني رژي استعفا ندهند كشته خواهنـد شـد    خود را نصب و تهديد كردند كه
  ). 121: 1356كدي، (

كه  آورد يمشاه و درباريان به ميان  العمل عكسهمچنين هيدجي در ادامة بحث، سخن از 
ي ا نامـه مردم تبريز  كه ي هنگامگويد  وي مي. مشاهده كرد توان يمديدگاه سياسي او را در آن 

د آغاز كرد، ولي پس از شنيدن رأي درباريـان  ر و تشدّشاه نوشتند، شاه تغيِّبه  زيآم اهانتتند و 
و  خـوار  خـون  سـواران آذربايجـان واليـت كـوچكي نيسـت،      گوشزد كردنـد و اينكه به او 

تيـر نخواهنـد زد، شـاه     آنهاكارآزموده دارد، وانگهي سربازان از خود مردم هستند و به روي 
يت آذربايجان معاف و باقي بالد كمپاني تنباكو را كفاف ترسيده و دستخط صادر نمود كه وال

اسـناد دوران  چنانچـه در ايـن بـاره ابـراهيم صـفايي در كتـاب       ). 121هيدجي، همان، (است 
در كار آذربايجان هر نوع تسـهيالت كـه بخواهنـد    «شاه نوشت  ناصرالدين: سدينو يم قاجاريه

از خـارج  . دارم سهل اسـت  فرنگي را برميمأمورين . ؛ مثالً حرف آنها در فرنگي استكنم يم
صـفايي،  (» كنم يمرجوع  ها يجانيآذربا، كارهاي آذربايجان را به خود گذارم ينممذهب هيچ 

1352 :19.(  
نقل كرده اسـت؛ اعـم از    وكاست كم، بدون دهيو شنهيدجي هر آنچه را كه از وقايع ديده 

ي تـاريخي كـامالً   هـا  تيواقعبيان  در. ي جنبش و چگونگي آن و نتايج مترتب بر آنها شهير
او در اوج مقـام عرفـاني و   . نگريسته و مالحظه كسي و يا مقامي را نكـرده اسـت   جانبه همه

اعتنا نداشت و به همين سبب بـه برخـي از اشـخاص     كس  چيهو  زيچ  چيهعظمت روحي، به 
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رسـاله آمـده    در ايـن  آنهـا ي تندي زده كه قسمتي از ها طعنهمعاصر و دولتمردان مقارن خود 
عمده اسباب ضعف دولت ايران همين است كه كار را به سزاوارش «: ديگو يمكه  است؛ چنان

مـثالً سـرهنگي را بـه كسـي     . سـنجد  ينمي استحقاق و استعداد صاحبش را در عملو  دهد ينم
. لرزد يمو سركردگي به كسي دهند كه در پشت اسب  ترسد يمد كه از صداي تفنگ دهن يم

- 146هيدجي، همـان،  (» و قياس ساير كارها نيز كذلك الممالك يمستوف كنند يمكودكي را 
147 .(  

 ياز فقهـا  نكـه ياو عالوه بـر ا . ي نيز وجود دارداسيس كرباليي، رويكرد دخانيهدر رساله 
عمـل كـرده و اسـلوب     هيدخان خيدر نگارش تار دست رهيتوانا و چ يبود، بسان مورخ هيبلندپا

سرگذشـت جنـبش    انيـ در ب يو. ده استكر تيرعا ياديتا حدود ز را متون تاريخينگارش 
 جينتـا بـه   دنيتا رسـ  را دنبال كرده و عيقدم وقا به و قدمكرده  شروع اتيبحث را با كل ،تنباكو
ع، ياثـر عـالوه بـر نقـل وقـا      نيدر ا يو. برده است شيحوادث، كتاب خود را پ يپا پابه يقطع

 انيـ ب ،موجـود در جامعـه بـوده    اتيه از متن واقعكه برخاسترا خود  يفكر يها يريگ جهت
   ).16- 15: 1382اصفهاني كرباليي، ( استكرده 

را از حيـث   هـا  تيواقعرويكرد سياسي به قضية تنباكو دارد و بيان  اش رسالهكرباليي در 
در شبي كه قرار بود فـرداي آن روز كمپـاني عمليـات    «: ديگو يمكه  ؛ چنانرديگ يمسياسي پي 
تمام سفراي خارجه و سـاير  . د را شروع كند مجلس جشن باشكوهي ترتيب دادنداجرايي خو

 بهبسياري از اعاظم رجال دولت ايران دعوت نموده و . فرنگيان مقيم دارالخالفه دعوت بودند
بر ايران يافتـه، آن شـب را عيشـي عظـيم گرفتنـد و در       فرنگستانمسلمانان و ظفري كه  رغم 

و  هـا  دروازهنخسـت بـراي   . كردنـد  كارتقالل و اقتدار شروع به فرداي همان شب به كمال اس
يي نقـل  جـا   بـه گماشتگان معين داشت كه اجناس دخانيـه را از جـايي    جا  همهكاروانسراها 

شهري كه رسماً عليه تنباكو دسـت بـه    نياول ،آورد يم گريديا در جاي ). 136همان، ( »ندهند
ي كردند، ره شياند چارهرفع اين فتنه بزرگ هرچه  علماي بزرگ براي. تحريم زد، اصفهان بود

سهل است كه التماس . استدعاي علماي اسالم نزد رؤساي دولت سودي نداشت. يي نبردندجا  به
در اين خصوص به ظهور رسانيد، از هيچ روي  1رئيس علماي اسالم و اقداماتي كه آن حضرت

                                                 
وجود وي در اصفهان سرفصـل مبـارزات عليـه امتيـاز رژي     . ي اصفهاني استمنظور از رئيس علماي اسالم در اصفهان آقا نجف 1

هم از حركـات آنهـا و اينكـه     او. خواهد يمالسلطان حاكم اصفهان توضيحي  او از ظل رةشاه دربا ناصرالدين. شود يممحسوب 
  ). 327- 3/326 :1353،بامداد: ك.ن ( دهد يمو ضعف خود براي شاه گزارش  اند كردهاستعمال دخانيات را حرام اعالم 
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ن نتيجه رسيدند كه يكسره از اسـتعمال  سرانجام علماي اصفهان به اي. در مزاج دولت اثر نكرد
ايـن بـود   . اين اجناس در مملكت يكسره مسدود گـردد  دادوستددخانيات ممتنع گشته و باب 

مردمان متدين و معقول منع ايشان . منع كردند دوفروشيخركه علماي اصفهان مسلمانان را از 
آقا نجفي : سدينو يمزمينه صفايي در همين ). 123- 122: 1382كرباليي اصفهاني، (را پذيرفتند 

و استعمال تنباكو را حرام  اند چسباندهو شيخ محمدعلي اعالنات چندي درب مساجد و معابر 
: 1352صـفايي،  ( انـد  خواندهكنندگان فرنگي را مرتد و عملجات دخانيات را نجس  و حمايت

41 .(  
او . سـخن گفتـه اسـت    ي ديگر در اين بارها گونه بهنصح االستغاثه  در رساله يرجنديب لبتها
كفار را در رسـاله خـود   ضد از باب فقهي حرمت ترياك را اثبات كند و موضع  كند يمسعي 
فرمودنـد خـداي عزوجـل    ) ع(صـادق امام  سدينو يم نصح االستغاثه وي در رساله. كند يمبيان 

مطاعم  التلبسوا مالبس اعدائي و التطعموا«وحي فرمود به نبي از انبياء كه بگو به مؤمنين كه 
: 1392شـيخ صـدوق،   (» اعدائي و اليسلكو مسالك اعدائي فتكونـو اعـدائي كمـا هـم اعـدائي     

؛ يعني مپوشيد اي مؤمنين لباس دشمنان مرا و طعام خود مسازيد طعام دشـمنان مـرا و   )1/252
كه اگـر چنـين كنيـد شـما نيـز دشـمنان مـن         روند يميي كه دشمنان من ها راهسلوك مكنيد 

دارد كه چون استعمال تريـاك مسـلمين را بـه     دهيمحمدباقر عقهمين اساس، بر . خواهيد بود
ـ  ).72- 71]: تـا  بـي [بيرجندي، (، حرام است برد يم آنهاو زير سيطرة  ندك يمكفار شبيه  در  اي

هرگـاه اهـل بـدعت را بعـد از مـن ببينيـد       «: كه كند يمجاي ديگر از قول پيامبر حديثي نقل 
، ايشان را به جواب شافي رد كنيـد تـا اهـل    دد و بسيار بد بگوييبيزاري از ايشان را ظاهر كني

  ).73همو، ( »اسالم را فاسد نكنند كه از براي شما در آن حسنات و ريختن سيئات است
. دكنـ  يمـ كه بدعت دشمنان اسالم است، حرام اعـالم   جهت آن ازوي مصرف ترياك را 

ة استعمال ترياك و حكم كلي آن مسئل محمدباقر بيشتر سعي كرده از بعد اجتماعي و فقهي به
ي از داليل مقابلة او با استعمال ترياك كه از طريق نگارش رساله صورت گرفتـه،  كي. بپردازد

ي تاريخ شـفاهي در  ها افتهي. ناشي از آن بوده است و معضالترواج استعمال ترياك در منطقه 
را به منظور رواج اين ماده مخدر ي گوناگوني ها روشمنطقه، مبين اين است كه دولت بريتانيا 

بوده كه شيوع اعتياد را به دنبال  از مردمة ترياك سوخت ديخردليل اين مدعا . انجام داده است
كـه يكـي از    روزنامه خورشـيد كه  چنان). 237 - 236: 1394رجبي و ديگران، (داشته است 

مصـرف شـيره تريـاك     ي مهم خراسان بوده، يكي از داليل خرابي خطّة قاينات راها روزنامه
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ا مشاهده اين وضعيت، ببيرجندي نيز  محمدباقرو ) 3- 2: 1325، روزنامه خورشيد(بيان كرده 
  . ه استدادحكم به حرمت ترياك 

وي در اين رساله . ي رساله بسيار قوي و پررنگ استاستعمار ضددر رساله كرباليي، بعد 
؛ ورزد يمـ انـه و استعمارسـتيزي تأكيـد    ضمن استناد به آيات قرآن و احاديث، بر دفع شـر بيگ 

كـه اسـتعمال دخانيـات را مصـداق آن     - كه براي دفع شر و مضرات ارتباط با بيگانگان  چنان
كه در متن آيات كريمة قرآن و احاديث شريفة اولياي ديـن،   ستنجايا ازگفته است  - داند يم

ملـت رسـيده،    از جهت مـودت و مـراودت و معاشـرت بـا خـارج      عيمنبا اصرارهاي بليغ و 
دوِّي و  ﴿: ديفرما يمممتحنه  ةكه در سور چنان ذُوا عـ نُوا لَا تَتَّخـينَ آما الَّذيا أَيه    يـاءلأَو ّكمود عـ

ّدوبِالْم تُلْقُونَ إِلَيهِمدشـمن مـن و دشـمن    ! ، زنهـار ديا آوردهاي كساني كه ايمان ). 1: ممتحنه( ﴾ه
هـا   وي به استناد آية فوق، عملة رژي و انگليس. تيار نكنيدخودتان را دوستان براي خودتان اخ

 كنـد  يمـ را كه همانا لغو قرارداد است، مطـرح   آنهاو ترك دوستي  نگرد يمرا به ديدة دشمن 
كرباليـي عـالوه بـر توضـيحاتي كـه خـود دربـاره        ). 270 - 269: 1382اصفهاني كرباليي، (

سناد متعددي را كـه از سـوي فقيهـان در    ، اكند يمچگونگي و داليل صدور حكم تحريم بيان 
ي بيـانگر آن  روشـن   بهتوضيحات و اسناد مذكور . ، در رساله آورده استشده صادراين زمينه 

 گـردد  يبرمـ است كه مباني نظري اين قيام ضد استعمار غرب، به قواعد فقهي نـاظر بـه كفـار    
ـ فاتين بهره و نخس دگوي يمچنانچه در رسالة خود ). 149 - 141: 1388جوادزاده، ( ي كـه  ا دهي

 فرنگسـتان از ارتباط، دوستي و مراوده با غربيان براي مردم ايران به وجود آمد، شيوع كـاالي  
مصنوعات غربي اين بود كه بسياري از شعب بزرگ و عمدة صنايع ايـران   اديازد امديپاست و 

ه اربـاب ايـن   كه سرمايه توانگري مملكت بود، يكسره باطل و خلق كثيري از مردم ايران كـ 
). 38 - 37اصفهاني كرباليـي، همـان،   (و عاطل ماند  افتاده كار ازي بالمره ا عدهصنايع بودند، با 

 هر رفته  هم ي رو، بر اند آمده گرداين خلق فرنگياني كه در ايران  آورد يميي ديگر جا دروي 
كـه بـراي    زنـان مسـلمان را   خاصـه ؛ انـد  گرفتهي چندين نفر زن و مرد را خدمتكار خود كي

در  چنانچـه . خدمت خانه و دايگي اطفال به تطميع مزد و مواجب گران به خانه برده بودنـد 
ي هي زن مسلمان بود كه يكي دو طفل فرنگي در گذشت يمو رهگذري كه  هر گوشهتهران از 

كه يكي و دو از دنبالش به زبان فارسي، نه نه جان نه نه جـان گويـان    شد يم بسابغل گرفته، 
و  آمدند يدرمي قوي نبودند، پس از مدتي به رنگ فرنگي نداريداين زنان چون در . دنديدو يم

و كسي را ياراي تعرض  خورند يمو عالنيه در تهران روزه  نهادند يمروزه و نماز را به كناري 
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عيسي به دين خـود و موسـي    گفتند يم، كرد يمرا نكوهش  آنهانبود و اگر كسي ماليم  آنهابه 
  ). 88 - 87همان، (ود به دين خ

ـتعمار  ضـد هيدجي در رسالة خود در جريان نقل وقايع تحريم تنباكو، موضـع   ي پررنگـي  اس
ـتياني و     آنهاكرباليي دارد كه البته به محل سكونت  بسان ، ارتباطشان بـا ميـرزاي شـيرازي و آش

علمـا  و بـا   هيدجي كه خود در ميان مردم تهـران بـود  . گردد يبرم، اند بودهاينكه در متن حادثه 
: سـد ينو يمـ ، شـاه  نيناصرالدداشته است، ضمن اشاره به تلگراف ميرزاي شيرازي به  نشر و حشر

و كـار   آهـن  راههنگام تطاول ترسايان به مسلمانان و تسامح امراء و رؤسـاي ايـران و كشـيدن    «
شـيراز  از » اكبـر  يعل ديسجناب آقا «بانك و انحصار تنباكو به مرز انگليس غوغاي فارس و نفي 

ـ آمرحوم . .. وزراي مفاسد اين كار و سوء تدبير ا پارهروزگار به  تبه اريشهرو آگاه نمودن   اهللا تي
فرستاد تـا آنكـه از خيرگـي سـلطان و      شاه نيناصرالدبراي  السلطنه بئناشيرازي تلگرافي توسط 

 »تظلّـم و تشـكي نمودنـد    االسـالم  حجـت چيرگي فرنگ، مردم به تنگ آمده، خدمت سركار 
هرگـاه   :آمده است نهطروزنامة خاطرات اعتمادالسلدر همين مورد، در ). 115: 1381هيدجي، (

السلطنه به حضور شاه زده بود، اگر جـواب   سه ماه قبل كه جناب ميرزا تلگرافي به توسط نائب
  ).11/780: 1350اعتمادالسلطنه، ( گشت ينمبه قاعده داده بودند، حاال فتنه برپا 

ال     بر ايران چنين مـي  ها يفرنگسالة خود، دربارة تسلط هيدجي در آغاز ر گويـد كـه عمـ
دولت را به كارهـاي بيهـوده سـرگرم نمودنـد و مـردم را شـناختند و در انـدك زمـاني بـه          

يكي به داروغگـي دارالخالفـه و ديگـري بـه معلمـي      . ي حساس دسترسي پيدا كردندها پست
ات بـاري متصـدي گمركـ   . بحان گناهيـان برخي مشّاق سپاهيان و برخي سـ . دارالخالفه رسيد

ـ   آنشدند، بدكيشي مباشر دريا و بيشه، حبشي رئيس جمعي از صـاحبان پيشـه،    سـلطان   كي
يكي به طبابت حضور اختصاص يافـت، يكـي از   . قورخانه و ديگري سگ سرهنگ توپخانه

ي گرفت و كوچـه و بـازار پـر از    كاري كي هرخالصه . جهت تنباكو و توتون امتياز گرفت
ي جـا   يجـا ضداستعماري هيـدجي در   كرديرو). 116 - 115همان، (سكنه و كسبة كفار شد 

  .زند يمرسالة او با عبارت متفاوت موج 
  رويكرد اجتماعي

ي مختلـف اجتمـاعي بـه قضـية     هـا  جنبـه از  االستغاثه نصحشيخ محمدباقر بيرجندي در رساله 
آيات قرآن و پيامدهاي اجتماعي و به  با استناد او. نگاه كرده است رافكنيو شمصرف ترياك 
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از بعد ثواب اخـروي كـه در احاديـث بـراي     . اده استدزيستي ترياك، حكم به حرمت آن 
  بـه ازدواج دائم و موقت آمده، به مسئلة ترياك و شراب اشاره كرده كه استعمال ترياك كه 

 شود يمي مقرر ها ثوابة شراب است و بلكه مفاسد آن از شراب بيشتر است، مانع از آن منزل
؛ چـون تمايـل بـه ازدواج    دهد يمرا از دست  ها ثواباين  كند يمو كسي كه ترياك استعمال 

بيرجنـدي،  (خـود برسـد    اليـ ع و  اهـل بـه   تواند يمو اگر هم متأهل است كمتر  كند ينمپيدا 
  ). 15]: تا بي[

ـ گو يمـ كه  ن؛ چناداند يمي رتيغ يب جمله ازاو استعمال ترياك را مسبب مفاسد زيادي   :دي
بسا كه دو نفر نامحرم سر بر يك بالشت گذارند و بـه اسـتعمال آن بپردازنـد كـه چـه        چه

كه اين امر باعث جدايي زن و مرد از يكديگر و فروپاشي  بسا چهيي به دنبال دارد و ها مفسده
همچنين وي از جنبـة اسـراف و تبـذير بـه قضـية مصـرف تريـاك        ). 69همو، (خانواده شود 

ته و بر اين عقيده است كه استعمال آن نوعي اسراف و تبـذير اسـت و ايـن امـر باعـث      نگريس
بـا توجـه بـه اينكـه     ). 27همـو،  ( بگذاردفرد مسرف عيال خود را محتاج به ديگران  شود يم

و  دشـو  يمـ ، لـذا نيازمنـد ديگـران    پردازد يمشخص معتاد هزينة زيادي براي استعمال ترياك 
  ).22همو، ( شود يم يريپذ تيمسئولباعث عدم 

اين است كه مصرف  آورد يمدليل اجتماعي ديگري كه وي براي حرمت استعمال ترياك 
 درو اين مسئله باعث كاهش تمايل به ازدواج شده كـه   دشو يمآن باعث تضعيف قواي جنسي 

و ايـن   شـود  يمشده است، ممانعت  حد يبي ها سفارشاز تشكيل خانواده كه در اسالم  تينها
شـود و   اوالً باعث كاهش جمعيت مسلمانان مي. يز به دنبال خود چندين پيامد منفي داردامر ن

شـود؛ زيـرا    ؛ ثانياً باعث سسـت شـدن بنيـان خـانواده مـي     كند يمزمينة نفوذ بيگانه را فراهم 
دليل سوم كه ). 23بيرجندي، همان، (دارد  به دنبالاستعمال ترياك اختالف اعضاي خانواده را 

، اين است كه ترياك باعث آبروريـزي و  آورد يماجتماعي براي حرمت ترياك وي از حيث 
كه در اسالم حفظ آبروي مسلمان از وظايف برادران دينـي   شود يماز بين رفتن عرض مسلمان 

ـ   ﴿ :ديفرما يمكه خداوند  ؛ چنانشود يممحسوب  لَـا يح نُوا إِنَّ اللَّـهينَ آمنِ الَّذع عافيد إِنَّ اللَّه ّب
سـرزمين،   نيتـر  مقـدس روايتي آمـده كـه    خصال صدوقو يا در ) 38: حج( ﴾كلَّ خَوّانٍ كفُورٍ

ي كه بدون توجه به آن نماز باطل است و حيواني كه به آن سـو  ا گونهكعبة مكرمه است به 
طـور كـه    تكريم و احترام كعبه بر همه واجب است؛ بنـابراين همـان  . ذبح نشود، حرام است

رام و گناه بزرگي است، تخريب مؤمن و اهانت به او نيز گناه بزرگي اسـت  تخريب كعبه ح
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ي زمانـه  هـا  ياكيتر اسفباربا توجه به اينكه محمدباقر وضعيت ). 2/27: 1377شيخ صدوق، (
ي عصـر مـا كـه    ها ياكيتراكثر « :، حكم به حرمت ترياك داده و گفته استدهيد يمخود را 

بـر بـاد    هـا  عـرض و  ها مالو چه  اندازند يمها  و مهانت اه فالكتكه خود را به چه  مينيب يم
 اعتقـاد  االسـتغاثه   نصـح  بر اين اساس، مؤلف رسـاله ). 25بيرجندي، همان، (» سفيهانند دهند يم

بـه  روز   بر مجتهدين واجب است معتادان را از مالشان حجر كنند و مخارج روز به كه دارد
و  هـا  ذلـت شـكي نيسـت كـه ايـن     « :ديگو يموي  نيهمچن). 26همو، (به ايشان بدهند  اقتصاد

» ، عـين هالكـت اسـت   آورد يمـ  هـا  نگارهاحتياج كه ترياك و شيرافكن و نگاري بر سر اين 
دزدي و زيادتي در فجور اسـت كـه    ها ياكيترعقيده است كه آخر كار  نيا براو ). 27همو، (

  ). 2همو، ( ندك يمرويكرد اجتماعي آن را كامالً بيان 
اين است كه معتاد چون  آورد يمدليل اجتماعي كه براي حرمت اين ماده مخدر  ينچهارم

و افتادن بـه ورطـة حـرام هـم كـه چـه        شود يم، گرفتار تناول از هر حرامي شود يمنيازمند 
). 3همـو،  ( دارد به دنبـال پيامدهاي منفي در جامعه اسالمي دارد و چه نتايج سوئي در آخرت 

 ةجـ ينت است كـه در  يو كسالت يتنبل استعمال ترياك،حرمت  يرابوي  ياجتماع پنجمين دليل
بـا آن وصـف    رافكنيو شـ  اكيچون تراعتقاد دارد كه او  .دهد يبه انسان دست مآن استعمال 

و  شود يم يخودب خودكه از آورد  ميدر يو انسان را به حالت دهد ياهللا م خلق رييتغ ي،دان يكه م
  ).57 - 56همو، (حرام است  ،كشاند يع را به فساد مو اجتما افتد يم گريد يها به حرام

وي از بعد سالمت جسماني و رواني نيز به مصرف ترياك نگريسته و حرمـت آن را بـه   
ملعون بر حرمت تناول اين  كند يمدليلي كه صراحتاً داللت « ديگو يموي . اثبات رسانده است

به غيرت و عقل و ايمـان و قـوه    كه در آن ضرر به بدن بلكه آن است، بجميع شئون )ترياك(
كـار   وباه است و خدا و مالئكه و مؤمنون بر آن گواه است و صورت اين طايفه از آن سـياه  

ي والْأَقْـدامِ      ي﴿؛ كه )30همو، (» ايشان تباه است اصـفَيؤْخَـذُ بِالنَّو ماهيم ونَ بِسـ رِمـجالْم رَف عـ﴾ 
  ). 41: رحمن(

و مقدمـه كـاهش جمعيـت     كنـد  يمـ ين ملعون حب زنان را كـم  ا آورد يماو در اين رساله 
و از طرف ديگـر، در   كند يمي اين ملعون آن است كه نسل را قطع و يا كم ها آفتو از  دشو يم

  ).31]: تا بي[بيرجندي، ( نداردفضيلت در حيات و ممات اوالد است كه حد  آنقدراحاديث ما 
ـ . خورد يمه چشم وي نيز رويكرد اجتماعي ب دخانيه رسالهدر  راي نمونـه، او در رسـاله   ب

مقرر شد مردم توتون خود را به كسي غير از كمپاني نفروشـند   كهي هنگامخود آورده است 
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به ديگـري بفروشـد،    توانست ينمبه قيمت كمپاني، او  مال  صاحبو در صورت عدم رضايت 
عتمـدين فـارس كـه    در شيراز توتون خـود را آتـش زدنـد و يكـي از م     جمله ازي مردم ا عده

صاحب امالك و مزارع بسيار بود و دوازده هزار كيسه توتون در انبار داشت، با فرنگيان بـر  
سر قيمت به توافق نرسيد و يك روز را مهلت خواست و شبانه همه را در ميدان كومه كرد 

وي . )111: 1382اصـفهاني كرباليـي،   (نشان داد  آنهاگونه اعتراض خود را به  و آتش زد و اين
 شهرشايع شد ميرزا حسن آشتياني به دستور حكومت  كه يهنگامهمچنين روايت كرده است 

را  هـا  مغازهروانه بازار شدند و در  ها زني از ا عده ورا ترك خواهد گفت، غوغايي به پا شد 
روانة خانه ميرزا حسن شـدند و   كنان هيگري از مردم ا عده وگل ريختند  خود سربستند و بر 

و غوغايي به  ها غلغلهدر شهر « خبرانتشار اين  اثر و بر) 198 - 195همو، (الما سر دادند وا اس
حـدود   :سـد ينو يمـ ميرزا در همين زمينه  قهرمان). 200همو، (» گنجد ينمدر تصور  شد كهپا 

سـالور،  (دوهزار نفر مرد و زن در خانه ميرزا و اطراف تجمع و بر تبعيد او اعتـراض كردنـد   
و تفكـر   رسـوم  و  بـر آداب در رسالة كرباليي، از تأثيرات فرهنگي فرنگيان ). 1/437: 1374

يي را بيان كـرده و  ها نمونهي به ميان آمده و او از استحالة فرهنگي ايرانيان سخناننيز  ها يرانيا
، افكار فرنگي هر روزه در نظرها رونقي تازه گرفـت و  فرنگستانارتباط با  اثر برگفته است 

كالً خيلـي رل پسـند افتـاده و     فرنگستان منتسبتقام فرنگيان در ايران خيلي بلند و م جيتدر به
مـĤبي در ايـران رواج يافـت و بـازار اسـالم و مسـلماني        بدين ترتيب هر كار فرنگي و فرنگي

  ). 44همو، همان، (افتاد  نظر ازكاهش يافت تا جايي كه بسياري از منكرات اسالمي 
يي هـا  تفـاوت در برخي موارد وجود دارد كه  ويكرد اجتماعيهيدجي، ر هيدخان ةرسال در

مـردم   حضور پررنـگ نمود رويكرد اجتماعي اين نويسنده، دربارة . با رويكرد بيرجندي دارد
كمپـاني رژي   كـه   يهنگـام  :گويد براي مثال، مي. شود يمة مبارزه عليه استكبار ديده صحن در

ـ خر نهيزم درار مجبور بودند و طبق بخشنامة دولت همة تج كرد كارشروع به   فـروش  و دي
اعم از تجار و كشاورز و كاسب به فرياد آمدند و  مردمفقط با عامالن شركت تجارت كنند، 

هرچند كه به دربار خود تضرع و الحاح نمودند سود نبخشـيد و هرچنـد كـه نامـه بـه شـاه       
، لـذا  كنند يماكو ارتزاق ثلث مردم ايران از راه خريد و فروش و توليد توتون و تنب نوشتند كه

يـا  ). 117: 1381هيدجي، (، شاه التفاتي نكرد افتند يمسوم مردم از نان خوردن  با اين كار يك
كه او به مردم بگويد كشيدن قليان مانعي  خواهد يمزماني كه شاه با تندي از ميرزاي آشتياني 

ري است كه مردم قليان اين چه اصرا« سدينو يم، هيدجي )154و  150: 1358تيموري، ( ندارد
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بود اين غمخواري را از جهت رعيت در باب نـان و گوشـت و ديگـر چيزهـا      خوب. بكشند
قلياني بد بگذرد امـا در   غصه آن دارد كه بر رعيت از بي. كه مردم از گرسنگي نميرند كرد يم

 كه چرا به اين گراني اسـت و گوشـت از چـه    ديگو ينمامر نان كه مايه زندگاني است هيچ 
يا نمونة ديگري از رويكرد اجتماعي مرحـوم هيـدجي   ). 148هيدجي، همان، (» ؟شود ينمپيدا 

اسـت بعـد از صـدور فتـواي      هآورد كـه   پي گرفت؛ چنان توان يم ها انيقلرا در قضيه شكستن 
بتواننـد   رفت ينمبسياري از كساني كه گمان . را كنار گذاشتند ها انيقلمردم  كبارهي  بهتحريم، 
آالت و اسـاس   و خـاص اكثر مـردم از عـام   «كردند و رها  آن راليان باشند، به رغبت بدون ق

  ). 126همو، (» دخانيه را شكستند و دور انداختند
. كامالً متفاوت است نصح االستغاثهرساله  با صاحبرويكرد اجتماعي كرباليي و هيدجي 

گ در لغو امتياز تنباكو كرباليي و هيدجي به حضور پرشور مردم شهرهاي بزر دخانيهرساله 
و گاهي به تغيير روحيه مردم و رواج انديشـة غربـي و    دارند تأكيددر اين واقعه  آنهاو نقش 
كرباليـي در سـامرا بـه اسـناد و     . انـد  پرداختـه نيـز   آنهايي مردم و استحالة فرهنگي گرا غرب

اصـفهاني  (، دسترسـي داشـته اسـت    دهيرسـ  يمـ مداركي كه از ايران به بيت ميرزاي شـيرازي  
و هيدجي در تهران در متن حادثه بوده و حضور مردم را گـزارش داده  ) 18: 1382كرباليي، 

كه وي در رسالة خـود   آنچه. دهد ينمشيخ محمدباقر در اين رساله گزارش تاريخي  امااست، 
رويكردهاي اجتماعي، در نقش يك فقيه و مجتهد بـا اسـتناد بـه     براساسآورده، اين است كه 

ي نگـار  خيتـار فقه استداللي حرمت ترياك را اثبات كرده و اصالً به  براساساحاديث  قرآن و
جامع از زواياي اجتماعي گوناگون، مانند كاهش جمعيت، تنبلي،  صورت  بهاو . نپرداخته است

فسق و فجور، ضرر به بدن و عقل، به ترياك نگاه كرده و به دليل پيامدهاي ناگوار ايـن مـاده   
و جسم انسان، آن را حرام اعالم كـرده اسـت، امـا كرباليـي و هيـدجي       روحو براي جامعه 

ي سياسي و اجتمـاعي صـدور ايـن    ها نهيزمپيامدهاي فتواي تحريم ميرزاي شيرازي را همراه با 
  . اند دهفتوا بررسي و تحليل كر

  ة حرمت ترياكنيزم درخاستگاه انديشة محمدباقر بيرجندي 
تلمـذ   يزانـو  به سامرا رفت و نزد ميرزاي شيرازي. ق1300شيخ محمدباقر بيرجندي در سال 

ميرزاي شيرازي بـود كـه    توجه موردي يكي از شاگردان ممتاز و و). 116: 1363تهراني، ( زد
شيخ محمـدباقر شـاگرد   ). 2/13: 1416مرعشي، (از طرف او به نگارش آثار علمي تشويق شد 
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كه بر شيوة علمـي جمعـي از فقهـا و     مكتب سامرا نامي است. سامرا بوده است مكتب اصولي
اين شيوة علمي جديد، با هجرت . شود يممحدثان اماميه در قرن سيزده و چهارده قمري اطالق 

 ازي مخصوص بـه خـود را دارد؛   ها يژگيوميرزاي شيرزاي از نجف به سامرا شكل گرفت و 
ايـن   در ).123 - 121: 1385مفيـد،  (اينكه بر پژوهش و شـاگردمحوري متكـي اسـت     جمله

ي تمركز بـر نقـل   جا  بهي پرداز هيو نظر مسائلي در نگر ژرفية بر پامكتب فكري، آموزش 
ايـن مكتـب،    در. ميرزا تفكر از اهميت خاصـي برخـوردار بـود    نزد. ي ديگران بودها دگاهيد

از ديگـر  . قائل بود يادينگارش ارزش ز يميرزاي شيرازي برا. ي داشتا ژهيوپژوهش جايگاه 
 توجهفقه بر اصول و  تقدمشيوا، گرايش به عرفيات،  و قلممكتب سامرا بيان ساده  يها يژگيو

  ).45- 41: 1392دارايي، ( روز بودسياسي  مسائلبه 
گذاشته، در صـدور ايـن حكـم و     جاه بتأثيرات فقهي كه استاد بر شاگرد  رسد يمبه نظر 

او بـه بيرجنـد، يعنـي در سـال     نبوده است؛ زيرا چهار سال بعـد از ورود   ريتأث يبنوشتن رساله 
پـس از تحصـيل در    ق1305شيخ محمـدباقر در سـال   . ق، قضية تحريم تنباكو پيش آمد1309

در رسالة محمدباقر رد پـايي  ). 78: 1382عليزاده بيرجندي، (سامرا و نجف، به ايران برگشت 
تي كه محمدباقر ، اما با توجه به ارادشود ينماز تحريم تنباكو توسط ميرزا حسن شيرازي ديده 

ويـژه   نبوده است؛ به ريتأث يبي شيرازي در اين زمينه در او ها شهياندبه ميرزاي شيرازي داشته، 
. آنكه محمدباقر از بعد فقهي به حرمت ترياك نگـاه كـرده و بـه عرفيـات پرداختـه اسـت      

حرمـت   ي بـر او مبنـ ي انديشة ريگ شكل، در شده نوشته قبالًاي كه  ي دخانيهها رسالهمطالعه 
  ق1048عزالـدين شـيرازي كـه در سـال      دخانيـه رسـالة   جمله از. است اثرگذار بودهترياك 
ه و آن را بـرد  رسـاله نـام    نياز ا االستغاثه نصحشيخ محمدباقر در پايان رساله . است شده نوشته
عزالدين شيرازي دربارة دخانيه خـوب اسـت،    رسالهاو بر اين عقيده است كه . ه استدنقد كر

عزالدين شـيرازي  ). 65]: تا بي[بيرجندي، (براهين او براي اثبات حرمت افيون كافي نيست اما 
، عبـاس  شاهوزير » سلطان خليفه«به دستور  عباس شاهبه زهد و تقوي شهرت داشته كه در دورة 

ايـن سـمت    در) .ق1060(و تـا زمـان فـوتش     شـود  يمي اصفهان منصوب االسالم خيشبه مقام 
دخانيـه متقـدم در پايـان     لئرسابا توجه به ذكر نام مصنّفان ). 271/ 4: 1389افندي، ( ماند يم

 آنهـا از  اش شـه ياندي قبلي را ديده و خوانده و مبـاني نظـري   ها رسالهرسالة فوق، پيداست كه 
حـائري،   نصـراهللا  ديسـ ي كساني چون مولي خليل قزويني، ها رسالهوي از . تأثير پذيرفته است

 بـرد  يمـ بن سليمان البحريني و سيد جزايري نـام   ي و شيخ عليحر عاملنجفي و شيخ  نيفخرالد
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ي پيشـين  هـا  رسالهپذيري محمدباقر از ريتأثيكي از براهيني كه مبين ). 76]: تا بي[بيرجندي، (
فوائـد  شـيخ حـر عـاملي در    « سـد ينو يمكه  ي قبلي است؛ چنانها رسالهاست، ارجاعات او به 

در قهوه و قليان فرموده و فرموده احتياط مقتضي ترك اسـت  نيز نقل و قول بحرمت  الطوسيه
آورده اسـت داليلـي    انوارسيد جزائري در  سدينو يمهمچنين ). 75همو، (» كنم يممن احتياط 

 سـد ينو يمكه عزالدين شيرازي براي حرمت قليان ذكر كرده، كافي نيست؛ و يا در جاي ديگر 
افي بودن داليل عزالدين شيرازي بر وجه اختصـار  داليل خود را در ناك الربيعسيد جزايري در 
ي قبلـي  هـا  رسالهپذيري از ريتأثدليل ديگري كه بايد دربارة ). جا همو، همان(ذكر كرده است 
ي متقدم به منزلة پيشينة تحقيق او و همچنـين فهرسـت منـابع بـراي     ها رسالهگفت، اشاره به 

ثـار و نـام نويسـندگان قبلـي، ضـمن      ذكر آ. رساله است كه امروزه در تحقيقات مرسوم است
 مؤلـف پذيري ريتأث، بيانگر دهد يمرا در زمينة مورد نظر نشان  مؤلفاينكه گسترة مطالعاتي 

ي جديدي ها طهيحوي با آگاهي از پيشينة تحريم تنباكو، به . در انتخاب موضوع مطالعه است
يك بحث فقهـي و  در بحث تحريم ورود كرده و بحث تحريم را از حالت مقطعي سياسي به 

البته فتواي حرمت استعمال دخانيات سابقة طـوالني در  . فرهنگي و اجتماعي تبديل كرده است
كه دخانيـات در اروپـا توسـط پـاپ اوربـان هشـتم در سـال         اروپا و ايران داشته است؛ چنان

م را كافر اعال كنندگان  استفادهم تحريم شد و 1691و پاپ انيوسان دوازدهم در سال . م1623
ـ بـه علـت شـيوع     ق1020در ايران در سـال  ). 1614/ 4: 1378محمود، (كردند   حـد  از  شيب

آژنـد،  ( نبـود دوم صـورت گرفـت، امـا موفـق      عباس شاهاستعمال دخانيات، تحريم آن توسط 
با صدور حكم تحريم نتوانست منـع   عباس شاهمحمدباقر در رسالة خود از اينكه ). 27: 1367

  ). 70]: تا بي[بيرجندي، ( كند يماد استعمال دخانيات كند، ي
 تـوان  يمـ در تحـريم اسـتعمال تريـاك را     محمدباقراز ديگر عوامل تأثيرگذار بر انديشة 

كه براي حفظ هندوسـتان بـه اهميـت     ها يسيانگل. كرد ذكري منطقه اسيو سشرايط اجتماعي 
بيرجنـد تـالش    خصوص بر شرق ايران به و تسلطبيرجند واقف بودند، براي نفوذ  كيتيژئوپل

 كردنـد  يمـ  هيرا توصـ بيرجنـد   با حاكمروابط حسنه  حفظكرده بودند و  آغازي را ا گسترده
از طريـق هنـد    هـا  يسـ يانگلي اين پروژة استعماري، راستا در). 234 - 233: 1369فردوست، (

از رواج  هـا  يسـ يانگلهـدف  . رواج دادند كرمانترياك را در بلوچستان، سيستان، خراسان و 
آن بود كه از حمالت مردان جنگجوي اين منطقه به هندوستان كـه احسـاس خطـر     ترياك

با توجـه بـه آزاد بـودن مصـرف تريـاك، رواج      ). 56: 1390افشار،(، جلوگيري كنند كرد يم



 1398پاييز ، 42، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسالم  174

و ) 273/ 2: 1373كـرزن،  (مزارع گندم به آن  ليو تبد شاه نيناصرالدة در دوركشت ترياك 
اجبـاري آن بـه    ليو تبـد در بيرجنـد  هر منطقه اهالي  سهمية ماهانه براي اختصاصهمچنين 

 وعيشـ ). 236 - 235: 1394رجبـي و ديگـران،   ( افـت شيرة ترياك، استعمال اين مـاده رواج ي 
 دنيكشـ  يبـرا  يعمـوم  يهـا  كـه محـل   بـود  يا گونه  حومه به يو روستاها رجنديدر ب ادياعت
جسـم و  » هيـل . اف«بـه قـول   ه ك) 660: 1381رضايي، ( آمد دپديها  خانه مانند قهوه ،اكيتر

كـه در منطقـه   اسفبار  تيوضعاين مشاهده  ).37: 1378هيل، (د كشان يروح مردم را به تباه
و فساد آن را  سديبنو اكيحرمت تر رةدربا يا داشت تا رساله را وار محمدباقپديد آمده بود، 

  . خواندبرا ملعون  اكيبا فساد شراب و خمر برابر بداند و تر
  ي گير نتيجه

بيرجندي، بيانگر  نصح االستغاثه با رسالهي دخانيه كرباليي و هيدجي ها رسالهمقايسه تطبيقي 
كـه ناشـي از    شود يمديده  آنهاي در و تشابهوجوه تفاوت . توجهي است و درخورنكات مهم 

  . آنهاستسكونت  و محلانديشه  و خاستگاهجايگاه علمي 
آنهاست كه به دليل  يزيعد استعمارستب دجي،وجوه اشتراك رسالة كرباليي و هي جمله از

، وجـه  و عتبـات با علما در تهـران   و ارتباطحضور نويسندگان در متن واقعة تحريم دخانيات 
سـان    يي با نوعي رويكرد تاريخي، بهو كربالي دجيه. شده است تر پررنگاستعمارستيزي آنها 

تاريخي حوادث مربـوط بـه قضـية     سير روز ايران و جهان، مسائلمورخي توانمند و آگاه به 
و ي شيرازي رزايممحوريت فتواي  و باية ضداستعماري دنبال كرده روح را باتحريم دخانيات 

ي رجنـد يمحمـدباقر ب ، امـا در رسـاله   انـد  زدهاسالمي جنبش، دست به تدوين رسـاله   اصالت
و رويكـرد   رويكرد مبازه با بيگانه، نسبت به ديگر وجوه از رجحان كمتري برخوردار است

ي فـوق،  هـا  رسـاله وجوه اشـتراك   گرياز د. از ديگر رويكردها است تر پررنگاجتماعي آن 
 يـي كربال. خورد يمي اجتماعي دخانيات است كه در هر سه رساله به چشم ها جنبهتوجه به 

آنها در اطاعـت   ليبد يو نقش ب اتيدخان ميتحر يايبه حضور پرشور مردم در قضا يدجيه و
با  نصح االستغاثه محمدباقر در كرديو رواما نوع نگاه  ،و لغو قرارداد اشاره دارند تياز روحان

تريـاك در   مصـرف  سـوء با مشاهدة پيامـدهاي   محمدباقر. كرباليي و هيدجي متفاوت است
يي چـون  هـا  رسـاله ي از ريرپذيتأثي استعماري انگليس بوده و با ها استيسمنطقه كه ناشي از 

ي خليل قزويني و سيد نصراهللا حائري، دست به نگارش و مولشيرازي عزالدين  اتيدخانرسالة 
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ـ و احاداستناد به آيات قـرآن   و بازده  نصح االستغاثهرساله  ، بـه اثبـات حرمـت تريـاك     ثي
آن و  ةسـند ينو يو علمـ  يفقهـ  گاهيو جا ها يتوانمند لدلي به االستغاثه نصحدر . پرداخته است

 يهـا  در منطقه بوده، به جنبه ترياكاز اثرات سوء  يشاو كه نا ياجتماع يها دغدغه نيهمچن
با ترياك حرمت  رةاو دربا يها و استدالل نيبراه و به همين دليل شده يا ژهيتوجه و ياجتماع
جسـم و روان   يعد سالمتاز ب اكيمضرات تر بر هيبا تك يو. متفاوت است گريد ةسنديدو نو

 نيـي در كنـار تب ي اجتمـاعي،  ها يناهنجار و فسادو معضالت اجتماعي، مانند كاهش جمعيت، 
  . ها و مضرات مصرف ترياك كند تا جامعه را متوجه آسيب كرده استتالش  يفقه ليدال
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