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  رش مقالهیضوابط پذ

 و ينگــار خی، فــرق و مــذاهب، تــاریاســی سۀشیــاند(خ اســالم ی در موضــوع تــاریمقــاالت پژوهــش •
 .رفته خواهد شدیچاپ در مجله پذ) احتماالً( و ی بررسيبرا)  ... وينگر خیتار

 . و اصالح مقاالت آزاد استکز حیه در رد و قبول و نیریئت تحریه •

 . مجله استۀیریئت تحری هیتقدم و تأخر چاپ مقاالت منوط به بررس •

 .سنده استی نوةت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدیمسئول •

 . مؤلفان خواهد بودی نام خانوادگییب الفبایتچاپ مقاالت در فصلنامه، بر اساس تر •

گـر مجـالت،   ی آن بـه د ۀثر تا شـش مـاه پـس از ارسـال مقالـه، از ارائـ           کشود حدا   یسنده متعهد م  ینو •
 مقاله را پرداخت ی بررسيها نهین صورت، هزیر ایند، در غک اجتناب ی علميها شینارها و همایسم

  .ردکخواهد 

د یـ شود، الزم است نـام اسـتاد ق   یا با نظارت استاد راهنما نوشته م     ی و   كه به طور مشتر   ک یدر مقاالت  •
»  فرم ارسـال مقالـه  ←سندگان ی نويبرا«مندرج در سامانه بخش شان ی ایتبکت یگردد و اعالم رضا  

 .وست مقاله شودیپ

مبلــغ ه یــریئــت تحرید نخــست در هییــپــس از تأ ي داورنــدی مقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرانــهیهز •
 مقالـه توسـط داوران مبلـغ    دییـ أ چـاپ مقالـه پـس از ت    نهیو هز ) الی ر ونیلی م یک(ل  ای ر 1،000،000
  .است) الی رونیلیسه م(ال ی ر3،000،000

  ضوابط مربوط به مقاالت
  :نندکت یم متن مقاالت رعایر را در تنظیشود ضوابط ز یسندگان محترم تقاضا می از نو

  :ر باشدی زيها د مشتمل بر بخشیمقاله با  . 1
  )لمهک 150 در ثرکحدا پژوهش، يدستاوردها و قیتحق روش مسئله، طرح شامل( یسیانگل و یفارس دةکیچ •
 قی تحقيدیلک و یم اصلیواژگان و مفاه •
 ان هدفیق و بیوة تحقینۀ آن، شیشیطرح مسئلۀ پژوهش و پ: مقدمه، شامل •
 موضوع با مناسب يها لیتحل ارائۀ و قیتحق اتیفرض   /  هیفرض یبررس و بحث بر مشتمل مقاله، یاصل بدنۀ •
 جه ینت •
  ق یفهرست منابع تحق •



  .تر باشد شیلمه بک 6000د از یحجم مقاله نبا  . 2
  .ح داده شودی توضیم خاص در پاورقیاصطالحات و مفاه  . 3
ا یـ سنده و دانـشگاه     ی، شمارة تلفن نو   ی، مرتبۀ علم  ینام و نام خانوادگ   (سندگان  یا نو یسنده  یمشخصات نو   . 4

  .ر شودکدر صفحۀ اول ذ) یکیترونک پست الی نشانمؤسسۀ مربوط و
  .شود یرفته می زبان پذیر فارسیسندگان غیتنها از نو...) ، فرانسه و ی، عربیسیانگل (یر فارسیمقاالت غ  . 5

  وة استناد به منابع و مآخذ در پانوشتیش
  :ندیت فرمایآخذ رعا از منابع و میکر را در ارجاع و استناد به هر ی زيمحققان محترم الزم است الگو

 :یمتن ارجاع درون
ر، یـ ابـن اث  ( مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد           یخ انتـشار، نـشان    یسنده، تار یر نام نو  کارجاعات در داخل متن با ذ     

 .د شودیق) 133  /  1: 1965
 . نوشته شودیم خاص در پاورقین اصطالحات و مفاهیمعادل الت

 :نیمنابع الت

 .شوند ی مینیچ شود، از چپ به راست حروف ی مي مستندسازی و عربی فارسیه نشانک یاقی و سکبه سب

 :وة استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابعیش

بـه صـورت     ،)نی و الت  ی عرب   /  یدر دو بخش فارس   (مقاله ن  پایادر  منابع ن  بازلفبایی به تفکیک رت ا  مفهرست  
 :دیر تنظیم شوز

 .شود سنده نوشته یس نام نو و سپیدر فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگ
  . ر شودکذ)  جلديب رویبه ترت(سندگان یسنده، نام تمام نویش از دو نویدر مورد ب

 در فهرسـت    يگـذار    به شماره  يازیشوند، و ن    ی فهرست م  ی نام خانوادگ  ییب حروف الفبا  یسندگان به ترت  ینو
 .ستیمنابع ن
گی مصحح یا ادخانوم نام و نا، )یـــکتالیا(ثران اعنـــو، )رنتشال اسا(او کوچک م ناه، گی نویسندادخانونـــام 

 .ر شودکذ ]  [ از موارد در داخل یکدر صورت مشخص نبودن هر . 2ناشر، چ: ، ج، محل نشرمترجم
  . امل آورده شودکها و مقاالت در فهرست منابع  تابکعنوان 

 .د گرددیاد قی زم بهکان مقاله از عدد ی در مقاالت، صفحات شروع و پایشماره صفحه حذف شود، ول
و در بخـش مربوطـه در سـامانه قـرار           شـوند    يا آوانگار ی ترجمه   یسیبه انگل د  یبا یمنابع فارس  هکد  ینکتوجه  

  :دنریگ
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 بـه مـسائل      ن، پـرداختن  ی بـر گـزارش احـوال سـالط         ه عـالوه  کـ  اسـت    ی از مورخان رسم   یخنج: دهکیچ
ختـه بـا   یومـت و آم کخ حیل تـار یـ ر آثـار او ذ  ن مـسائل د   یـ البته طرح ا  . ز در آثارش مشهود است    ی ن یاجتماع
ن مقالـه  یهدف ا. عصرش است گر مورخان همیبه د ز او نسبت یتما ه وجه ک است   ی حقوق -ی فقه يها نگرش

ان کـ  را تا حـد ام     ی مد نظر خنج   ین موضوعات اجتماع  یتر  برجسته یلی تحل -یفیرد توص یکه با رو  کآن است   
  . اودک وا -كالملو  كسلو و نامه بخارا مهمان، ینیام  يآرا عالم -اش  یخیدر سه اثر تار

، سـلطان  ك الملـو   كنامـه بخـارا، سـلو      ، مهمـان  ینیام  يآرا روزبهان، عالم  بن   اهللا فضل: يدیلک يها واژه
   کخان ازب داهللای، عبیبانیونلو، محمدخان شیقو عقوب آقی
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The Social Approach of Fazlullah Ibn Roozbehan Khunji in Official 

Historiography 

Mohadeseh Payandeh1  
Seyyed Allireza Abtahi2  
Naser Jadidi3  

Abstract: Khunji was one of the official historians whose works, in addition to 
reporting on the conditions of the sultans, also deal with social issues. Meanwhile, these 
issues were raised in his works under the history of government and mixed with 
jurisprudential-legal views, which makes him distinguishable from other historians of his 
time. The aim of this paper is to explore the most prominent social issues considered by 
Khunji as much as possible in his three historical works - Alam Araye Amini, Mehman 
Nameye Bukhara and Solok-Al-Muluk. 

Keywords: Fazlullah Ibn Roozbehan, Alam Araye Amini, Mehman Nameye Bukhara, 
Solok-Al-Muluk, Yaqub Aq Quinlu, Mohammad Sheibani, Obaidullah Khan Uzbek. 
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  9  رسمی نگاري تاریخ در خُنجی روزبهان  بن اهللا فضل اجتماعی رویکرد 

  مقدمه
 و) 91: 1382،  یخنجـ (محدث   ه،یفق را خود هک 1بود مذهب یشافع هانیفق از یخنج
 ینظـام -یاسـ یس يها مناقشه همواره در  هک) 64همان،  (رده  ک یمعرف ینید علوم خادم

ـ    بـه  2.زمان خود حضور داشـت     یفقه و بـه   ی، خنجـ  )6/171: 1353 (ي سـخاو  ۀ گفت
خـدمت  ) م1490-1478 /ق896-883: کح(عقوب  یاتب و مشاور سلطان     کعنوان   
 پـس از مـرگ سـلطان بـه          ی خنجـ  3. را نوشت  ینیام  يآرا عالمفرمان او    رد و به    ک  یم

 در یبانیان، بــه دربــار محمــدخان شــی قــدرت صــفويریــگ اصــفهان رفــت و بــا اوج
 و  )1/37: 1349 ،یواصـف (وست  یپ) م1500-1510 /ق916-906: کح(ماوراءالنهر  

 پـس از مـرگ محمـدخان، بـا دعـوت            4.ردکـ ف  ی را تـأل   نامه بخارا  مهمانامر او    به  
فرمان شـاه    به بخارا رفت و به      ) 1533-1519/ ق946-930: کح (5کداهللا ازب یعب

  ).13: 1362، یخنج (6 را نگاشتك الملو كسلو ارشاد او يجوان و برا
همـو،  (رده  کـ  رکـ نش ذ یان احـوال سـالط    یخ را ب  ینگارش تار  از مؤلف هدف خود  

ــ) 83-88: 1382 ــ7یدودمــان نــوع ز ازیــن او ينگــار خیارو ت ــار ينگــار ک و ت  ةدرب
                                                           

 ایـن  سراسر در فقیهان دیگر و سلطان. شیبانی محمدخان سلطنت دوران درباره خنجی از است کتابی بخارا نامه مهمان  1
 ایـن  بـا  مکـان  عالی خان حضرت طوس شهر جلگاي در نوبتی «مثال، براي. اند کرده خطاب مذهب شافعی را او کتاب،
 ).177 :1362خنجی، (» ....است پاکیزه حاللی هر و ستحالل روباه گوشت شافعیانید که شما مذهب در :فرمودند فقیر

 در او. هاسـت  قـزاق  بـا  نبـرد  براي ترکستان به لشکرکشی   در محمدخان با همراهی خنجی، نظامی سفرهاي جمله از  2
 دانـسته اسـت     زمـان  امـام  بـا  همراهـی  و خود شرعی وظیفۀ و عین فرض را آن دشوار، سفر این در حضورش توجیه

  ).44 :1362 خنجی،(
به اتمام رسید و خنجی بـا افـزودن   ) م1490/ق896( اندکی پس از مرگ سلطان یعقوب        آراي امینی   عالمجلد نخست     3

بیـک، اثـر خـود را بـه او تقـدیم کـرد و در آن             و وزیرش امیر سلیمان    -که کودکی بیش نبود   -مطالبی درباره بایسنغر  
 ).53: 1382خنجی، (ته فرصت نوشتن آن را نیافت گزارش سلطنت او  را به جلد دوم کتاب وعده داد که الب

در هرات بـه پایـان   . م1509/ق915در بخارا آغاز کرد و در سال     . م1508/ق914خنجی نگارش این کتاب را در سال          4
  ).6: 2535خنجی، (رساند 

 .محمدخان شیبانی برادرزادة  5
خان ازبک در سال    . شاد عبیداهللا ازبک تألیف کرد    در بخارا براي هدایت و ار     . م1514/ق920خنجی این اثر را در سال         6

الدین محمد بـابر درآورد، مطـابق شـرع       سوگند خورد و نذر کرد که اگر ماوراءالنهر را از تصرف ظهیر           . م1512/ق918
 ). 61، 53: 2535خنجی، (کن کند  حکومت و آثار شرك را ریشه

 این. پردازد می خاص فرمانروایی یا سلسله نظامی و سیاسی هاي فعالیت و ظهور تاریخ  ذکر  به دودمانی شیوة در مورخ  7
 تالش اسالمی، عصر دودمانی تواریخ در که آنجا از و بود شده شناخته ایرانیان چون اقوامی میان اسالم از پیش شیوه
 نگـاري  یختـار  از متـأثر  را آن از محققـان  بعضی شود، می دیده اداري تشکیالت و سیاسی اخالق  به  توجه براي اي ویژه

 ).126: 1383زاده،  عالم و سجادي (دانند می ایرانی
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 یخ رسم یتوار فیرد در هک )126: 1383زاده،    و عالم  يسجاد(خاص است    يفرمانروا
ـ  رد و هدف آن تالش    یگ یم يجا  مـران کح دوران دادن نـشان  يبـرا  مـورخ  ۀآگاهان

 ،1389 ن،نسویراب (است نیشیپ دوران به نسبت   درخشان يعصر عنوان به   خود متبوع
ـ بـر رو    عـالوه    ی خنجـ  ينگار خیدر تار . )90: 1390،  یی؛ مال 204  و  یاسـ ی س يدادهای
ـ   بـه  .ز مـشهود اسـت    ی ن ی اجتماع يردهایک از رو  ییها ، نشانه ینظام پـور   ی موسـ  ۀ گفت

 اطالعـات  از يا گسترده فیط ردیکرو نیا) 16: 1390(ه  یو زند ) 143-147 :1386(
 اتیخلق  و ینی، د ياقتصاد اوضاع ،یاجتماع طبقات ،یزندگ ةویش اد،یاع مراسم، درباره

 یخ اجتمـاع  ی تـار  يها  به طرح مؤلفه   یتوجه خنج  .شود یم شامل را مردم و ومتکح
 نـوع   ةننـد ک نیـی نش او و تع   یـ انگر ب یـ ه ب کـ شود   ی را شامل م   يل متعدد یدر آثارش دال  

در ن عوامـل    یتـر  ن اساس، در ادامه به مهـم      یبر هم . خ است یردش در نگارش تار   یکرو
  .شده است  او اشاره ی اجتماعۀشی انديریگ لکش

  پژوهش  ۀنیشیپ
 شـناخت  ي در راستاینون پژوهش مستقلکنده در آثار مختلف، تا  کبه جز اشارات پرا   

 و  یاسـ ینش س یـ  ب يهـا بـر مبنـا      شتر پژوهش ی انجام نشده و ب    ی خنج یرد اجتماع یکرو
ت یـ  بـه  اهم 2)1383(گل   و صفت 1)1382(ق  یعش.  او به نگارش درآمده است     یشرع
ب یـ گر منـابع رق   یبه د  آن نسبت    یخیتار يها  بودن داده  ی از جهت غن   ینی ام يآرا عالم

ز کـ  متمر ن اثـر  یا مؤلف در    یاسیو س  ینید نشیب ز بر ی ن 3)1383( عادل   .اند ردهکاشاره  
رده کـ ز توجـه  یـ ن دولتمـردان  به نسبت   او  ی اجتماع -یاسیس يانتقادها شده و البته به   

بـر   ،یخنجـ  ينگر خیتار ۀجانب  همه ید بر بررس  کی با وجود تأ   4)1396( یوضی ع .است
 ي و سـپهر یطاهرخـان . اسـت  ز شـده کـ  متمرینـ ی اميآرا عـالم  مؤلف در   ینید نگرش

                                                           
 مرکز پژوهشی میـراث   : تهران عشیق، محمداکبر تصحیح ،امینی آراي   عالم تاریخ ،)1382 (خنجی روزبهان بن   اهللا فضل  1

 .مکتوب
 .168-155، صص25ش ،میراث آیینه ،»امینی آراي  عالم به نگاهی«، )1383تابستان ( گل منصور صفت  2
 مـاه  کتـاب  ،»امینی آراي  عالم نگاري تاریخ در روزبهان بن   اهللا فضل شرعی رویکردهاي« ،)1383آذر و دي    ( پرویز عادل   3

  .71-65صص ،87 و 86ش جغرافیا، تاریخ و
آراي  عـالم  تـاریخ  کتـاب  در خنجی اهللا فضل نگري تاریخ و نگاري تاریخ بررسی«،  )1396بهار و تابستان    ( عیوضی زینب  4

  .16-1صص ،7ش ،بلخ کارنامه ،»امینی 
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 ونلـو و  یقو ن آق ی سالط یمرانک دوران ح  ياقتصاد ز در مقاله خود تحوالت    ی ن 1)1397(
   .اند ل قرار دادهیا را مورد تحلیرعا یزندگ بر  آنيامدهایپ

ث یـ ح از آن یخیتار يها داده تیاهم به   ،نامه بخارا  مهمانمصحح   2)2535(ستوده  
ح یو تـصح   یمعرف ي تالش او برا   3)1380 (يرده و اقتدار  ک اشاره یاجتماع يها یآگاه

 ارزش  بـا هـدف شناسـاندن      4)1391 (يا نامـه  انین پا یهمچن .را ستوده است   تابکن  یا
 و یعـ یطب يهـا  سنده آن را بـه سـبب طـرح داده         یون اثر نوشته شده و    نیا یادب و يلغو

  .مهم دانسته است یاجتماع
  در یتـاب فارسـ   کعنـوان    به   كالملو  كسلوبه منظور شناساندن     5)1357 ( موحد

ـ      يا  مقالـه  ،یاسالم ومتکح اصول  ییشناسـا  در 6)1362 (يگـر ی د  ۀ نوشـته و در مقال
ت یـ ز به اهم  ی ن 7)1383 (یفصو یعل. ده است یوشک ن اثر ی ا ي بر مبنا  ی خنج ینید ارکاف
ـ  در ا  یخنج یاسی س ۀشیاند ـ  کـ تـاب اشـاره   کن  ی  و ي برزگـر ك مـشتر ۀرده، امـا مقال

ـ ه نو کـ ع اسـت    ی بد يارک 8)1396 (يمجتهد  يالگـو  براسـاس  انـد  دهیوشـ ک سندگانی
ــه  یه خنجــکــ ننــدک ثابــت 9گنزیاســپر ــاند یــک عنــوان ب ــید شمندی  در یســع ،ین
 .را نوشـت   كالملـو   كسلو آن، حل راه ۀارائ يبرا و داشت خود زمان یشناس لکمش

 ينگـار  خیتـار  و آراء احـوال،  «عنوان با) 1391( يا نامه  انیقات، پا ین تحق یبر ا  عالوه  
 و یاسـ یس نگـرش  بـر  نگارنـده  زکـ تمر هک نوشته شده    10»یخنج  روزبهان  بن اهللا فضل
  . بوده استیخنج یشرع ردیکرو

                                                           
 ،49ش ،13س ،تـاریخ  مجله ،»قویونلو آق دوره اقتصادي تحوالت«،  )1397تابستان  (محمد سپهري    و رضا طاهرخانی   1

  . 134-120صص
  .2ترجمه، چ و نشر بنگاه: تهران ستوده، منوچهره اهتمام به  ،بخارا نامه مهمان ،)2535 (بن روزبهان خنجی اهللا فضل  2
 .363-361صص ،2ش ،13س ،شناسی ایران، »اش ستوده آثار و ستوده«، )1380تابستان ( احمد اقتداري  3
نامـۀ کارشناسـی ارشـد،        ، پایـان  »نامه بخـارا   فرهنگ لغات و ترکیبات و اعالم در مهمان       «،  )1391(فاطمه برخورداري     4

 ). ره(المللی امام خمینی قزوین دانشگاه بین
  . 16-13، صص145، 144، 143ش ،وکال کانون، »الملوك سلوك  کتاب معرفی«، )1357 زمستان(موحد  محمدعلی  5
  .خوارزمی: تهران موحد، محمدعلی تصحیح به  ،الملوك سلوك  ،)1362(خنجی  روزبهان بن  اهللا فضل  6
 همـایش  مقـاالت  مجموعـه ،  » الملوك  سلوك ترازوي در اهللا فضل حکومتی هاي اندیشه «،)1383(صوفی   رضا علی  علی  7

  .تبریز دانشگاه: تبریز صادقی، مقصودعلی  اهتمام به ،ایران تاریخ گسترة در صفویه
، سیاسـت  فصلنامه ،»اسپریگنز الگوي و خنجی روزبهان سیاسی اندیشه«،  )1396بهار  ( آرزو مجتهدي  و ابراهیم برزگر   8

  .40-20، صص41ش
 .آمریکا سیاسی فلسفۀ استاد اسپریگنز توماس  9

نامـه کارشناسـی ارشـد،     پایـان  ،» روزبهان خنجی اصفهانی    بن اهللا فضل نگاري تاریخ و آراء احوال،« ،)1391 (رضا آبادي   10
  .ارومیه دانشگاه
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  یبن روزبهان خنج اهللا ل فضی اجتماعۀشی انديریگ لکعوامل مؤثر در ش. 1
 و ینـ ی ديهـا  انه، در بـستر آمـوزه  یقـت صـوف  ی از رهـروان طر  یکـی عنوان    به   یخنج

ــان ــبال یعرف ــدای ــتان ید و از ه ــد اردس ــان مانن ــان زم ــ1،یت و ارشــاد عارف  و 2ی دوان
ش از عارفـان و     یها اش افزون بر آموخته    یبرخوردار شد، اما نگرش اجتماع     3يسخاو

ان شـده   یوتاه ب که در ادامه به صورت      ک است   یوامل گوناگون افت ع یران زمانه، ره  یپ
  .است

 ها مسافرت
سب ک ي، او برا  )6/171: 1353 (يو سخاو ) 67-65: 1382 (یبا استناد به سخن خنج    

 . به حجـاز، مـصر، شـام و عـراق داشـت            ییاش، سفرها   علم از عارفان و عالمان زمانه     
 رفـت  حج به »ین اردستانیالد  الر جم یپ« خود مرشد  همراه  به یسالگ هفده در یخنج

 ،یخنجـ (بهـره بـرد    يسـخاو  محـضر  از و ار مصر شـد   ی د یراه یسالگ یس از شیپ و
ـ ن و   یا به دعوت سـالط    یز از سر اجبار     ی ن ییها  بر آن، مهاجرت     عالوه ).65: 1382 ا ی

). 61: 1362همـو،   (ستان داشـت    کـ  به مـاوراءالنهر و بخـارا و تر        ی شخص يها  زهیانگ
ـ ا یاسیس و یاجتماع طیشرا و یمذهب تعصباتان،  یظهور صفو  ران و مـاوراءالنهر در     ی

  از دانــشمندان و عالمــانياریشــد بــس ســبب) 882-2/881: 1393، يالر( دوران آن
                                                           

اهللا  الدین اردستانی، نویسندة ایرانی قرن نهم قمري و از عالمان شیراز اسـت کـه از جملـه مریـدان او فـضل        پیر جمال   1
 نوشتۀ پیر جمال، میان مرید و مراد رابطـه     االفراد  مرآة به مطالب کتاب      توجهبا  ). 6/171: 1353 سخاوي،(خنجی بود    

اردسـتانی،  (اللهی خطاب کـرده اسـت    اهللا و فضل اي بود؛ زیرا نویسنده خنجی را با عناوین فرزند، موالنا، فضل        دوستانه
 ).26مقدمه مصحح، : 1382؛ خنجی، 257، 255، 249، 247: 1371

بـه روسـتاي دوان در      حکـیم و عـارف نامـدار و منتـسب           ) ق908-830(اسعد دوانی    الدین    سعد  الدین محمدبن  جالل  2
و در دوره  ) 2/989: 1384روملـو،   (او در دوران حاکمـان قراقویونلـو مقـام صـدر داشـت              . نزدیکی کازرون شیراز بـود    

عقوب، مناسبات او با دربار بر اثر هاي پایانی حکومت ی البته در سال. القضات فارس شد قویونلو قاضی  سلطان یعقوب آق
؛ 896،  2/885: 1393؛ الري،   326،  60: 1334 دوانـی، (هاي مالیاتی حکومت بـه سـردي گراییـد            با سیاست   مخالفت
 .)659-653: 1380نظر،  خوب

. مذهب و مورخ مصري در سدة نهم قمري و متولد شهر قاهره بود         عبدالرحمن سخاوي محدث و عالم شافعی       بن محمد  3
. او بیشتر ایام زندگانی خود را در مکه و مدینه گذراند و طالب علوم دینی زیادي مانند خنجی نزد وي تحصیل کردند         

 را در مدینه نـزد سـخاوي فـرا گرفـت و از وي اجـازه روایـت نیـز یافـت            صحیح بخاري  و   صحیح مسلم  کتاب   خنجی
الـضوء  نگـاري،     حـال   سخاوي در زمینۀ شـرح    ). 26؛ همان، مقدمه مصحح،     68: 1382؛ خنجی،   8/2: 1353: سخاوي(

  . را نوشتالتاسع القرن اعیان  فی  الالمع 
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 متعـدد   ي و سفرها  ی به احوال خنج   ی با نگاه  1.شوند گرید کممال یمذهب راه  یسن
بـه   حجـاز و رفـتن   راز تـا    یب شـ  یر پرفراز و نش   یه مس کشود   یجه حاصل م  ین نت یاو، ا 

 از جوامـع مختلـف بـا    يا  قلمـرو گـسترده  ةستان و ماوراءالنهر و مـشاهد  کمصر و تر  
ه در  کـ همراه داشـت      او به    ي برا ییبها  گران یات اجتماع یآداب و رسوم متنوع، تجرب    

  . اش مؤثر بود یشه اجتماعی به اندیده لکش

 ستگاهیط زیمح
 و هـن ک يهـا  خانـدان  بـا   متولد شد و    خُنج از توابع الرستان فارس     ي در روستا  یخنج
ـ خو ونـد یپ -اصـفهان  انیصـاعد  و رازیشـ  انیـ روزبهان-) عجم (عراق بانفوذ  يشاوندی
گاه عالمـان و  یه جاکرد ک رشد و نمو -رازیاصفهان و ش - ییها طی او در مح2.داشت

انون آشوب و فتنه    کرباز  ی، از د  )167-163: 1382( خودش   ۀ گفت  ران معروف و به   یپ
 يهـا  شیسـنت بـا گـرا      ان و اهـل     یعیحضور شـ  .  بود يرک و ف  ی اجتماع يها در عرصه 

 اربابـان قـدرت و       يریـ گ  و جبهـه   ییجـو  نـار منفعـت   ک متفـاوت در     ی و فقهـ   یالمک
 . ردک ی برخورد آرا فراهم مي آنان، بستر الزم را برا یشیاند مصلحت

 ینی و دیت علمیشخص
 بـه  نـسبت    مـورخ   نگرش خـاص   ز موجب ی ن ینیادشده، اعتقادات د  یبر عوامل    افزون  

 عت، مـذهب،  یشـر  ماننـد  جامعـه،  بـر  نید از یخاص يرکف وجه ۀغلب. شود یم خیتار
                                                           

 بـه  عثمـانی،  پادشاهان  حال  شرح بیان ضمن بهشت هشت نگارش با براي مثال، بدلیسی به آسیاي صغیر کوچ کرد و          1
 ري به هندوستان گریخـت و     ال). 1390: پاکزاد: به. ك.ر(پرداخت   نیز دوران آن فرهنگی و اقتصادي و سیاسی مسائل
 و نهـم  قـرون  در فارس و ماوراءالنهر و خراسان بزرگان  حال شرح  را نوشت که در االخبار مرقات   و االدوار مرآت   کتاب
 صـفوي،  شاهان مذهبی زد و بندهاي   فراریان  همچنین واصفی هروي از    ).1375 نوشاهی، :به. ك.ر(است   قمري دهم
است که دربارة شیوه زندگی و آداب و رسوم          الوقایع بدایع  اثر معروف او     .گریخت ندسمرق به هرات از .ق918 سال در

مردم و قسمتی از ایران قرن دهم با شرح جزئیات وقایعی که در محافل درباري و مجامع هنـري آن عـصر گذشـت و                   
یق طرزي و بولـد یـروف،       صد: به. ك.ر(آوران آن روزگار نوشته شده است         احوال فاضالن و شاعران و دیگر نام        گزارش
و بـا لقـب      دیـده  عبیـداهللا  سـلطان  مجلـس  در خـوانی  خطبـه  و مـدح  مشغول در سمرقند  را خنجی واصفی،). 1342
  ).  1/37: 1349 واصفی،(است  کرده یاد اصفهانی از او موالنا خواجه االهالی و االفاضل  مرجع

 و عالمـان  از جملـه   ،)مؤلـف  دایی (صاعدي اسماعیل هخواج صدراالفاضل و) مؤلف پدر (روزبهان مانند خنجی نیاکان  2
  ).167، 147: 1382خنجی،  (بودند خود زمان منصبان صاحب
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 مورخان ينگار خیتار در ییها تفاوت 1ره،یر و س  یث و تفس  یالم، فقه و حد   کقت،  یطر
ه کـ  ینـ ید ه و مشاور  ی عنوان فق   به یخنج. )47: 1386 آرام، (ندک یم جادیا عصر یک

 متـأثر از   ن بـود،  ی همـواره مـورد مـشورت سـالط        ی و نظـام   یقوق مسائل ح  یدر برخ 
رد و نگـرش    کـ  اقـدام  ينگـار  خیتـار  به سنت، به خاطر تعلق   و یاسالم یشناس یهست

 یرد اجتمـاع  یکـ ز رو ی تمـا   د بتوان گفـت وجـه     یشا. آثارش داشت  در یخاص ياعتقاد
ه آثـار   کـ  يالر و یواصف ،ی، طهران یسیعصرش مانند بدل   به مورخان هم   مؤلف نسبت   

 و یفقه ن نوع نگرش  یآن دوره بود، هم    یاجتماع و یفرهنگ تحوالت  بازتاب یکهر  
 مفاسـد  از يبهتـر  كدر ،ی اجتمـاع  -ياقتـصاد  يرخـدادها  ثبت ه با ک  اوست یالمک

رد و بـر  کـ ل یـ ارائه داد و بازتاب اقدامات آنان را در جامعـه تحل   دولتمردان یاخالق
، یاسـ ی س ي شامل انتقادهـا   نامه بخارا  مهمان و   ینی ام يآرا عالم يها  تابکن اساس،   یهم
ـ ز در رد  یـ ن كالملـو   كسـلو . شـود  یبه دولتمردان مـ     نسبت   ي و ي و اقتصاد  ینید ف ی

 طبقـات  انیـ م فاصـله  ردنکم  ک يبرا و مانکحا  خواست  ه به ک است   ییها اندرزنامه
 )87: 1385 فـر،  ؛ مـشتاق 117: 1383وب،  کـ   نیزر(شده است     نوشته ومکمح و مکحا
 و درد از اسـتن ک دنبـال     بـه  ،یاسی س يچارچوب تنگناها  در گونه آثار   نی مؤلفان ا  هک

ـ (بودند   ومتکاستبداد ح  مقابل در تیرع رنج ). 85: 1394،  ي و غنـد   ی فارسـان  یتراب
 فیوظـا  ماننـد  یمطـالب  ،يفـرد  و یاجتماع یزندگ یعمل يها جنبه بر هکیت با یخنج
-یاجتماع یزندگ نین قوان یهمچن  و در جامعه  یومتکح عامالن گرید و سلطان-امام

ـ ا رده و از  کان  یرا ب  یاسالم ـ رد در اثـرش  بعـد  نی  قـرار  یاجتمـاع  ينگـار  خیتـار  فی
خ یبــه تــار ياشــعر المکــ و یشــافع فقــه ۀچــیدر از ه مؤلــفکــ آنجــا از. ردیــگ یمــ
و  یمـذهب  يهـا   جنـبش  یعنـ ی یاجتمـاع  خیتـار  يهـا  مؤلفـه  از یکـی  ست، به ینگر یم

 يا  و فرقه  یالمک يها دگاهیگزارش آنها را با د     او .داشت وجه زمانه ت  ینیاصالحات د 
. ردکـ عصران خود اتخـاذ      هم اس با یو گاه متعصبانه در ق     زیمتما يردیکخت و رو  یآم

هـا،    مذاهب و فرقـه    اختالف به ، نسبت   ی مذهب يها تی حساس ۀ واسط  جه، او به  یدر نت 
عـالوه  . ستیـ ن یخیتارع  یتگر صرف وقا  یروا عت،یگذاران شر  بدعت مخالفان سنت و  

                                                           
خنجی روند تحول شخصیت علمی خود و آموزش علوم دینی نـزد مـشایخ و عالمـان آن زمـان را در دیباچـۀ کتـاب                         1

 و پیـر  احوال و مناقب  ، خنجی درباره  )6/171: 1353(سخاوي    گفتۀ  به). 69-66: 1382(ي امینی آورده است     آرا  عالم
 .است کرده نیز تألیف کتابی اردستانی الدین جمال مرشدش
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بـا   .ز پرداختـه اسـت  یها و رهبران آنها ن ن گروهیشاندن اکبر آن، به نقد و به چالش         
 را در   ی خنج یاجتماع يها دگاهید یلک چارچوب توان یشده، م   به مطالب گفته   توجه  

  :ردک يبند پنج دسته طبقه
ــاع. 1 ــات اجتم ــوه. 2؛ یطبق ــیگرا اس ــدار  و اخــالقی ــدالت. 3؛ يم ــور ع  و يمح
  .یاصالحات اجتماع. 5 ؛ی مذهبيها جنبش. 4 سلطان؛ ينواز تیرع

     یطبقات اجتماع
  . ردکم یتوان به دو طبقه تقس ی جامعه روزگار مؤلف را میطبقات اجتماع

خ، ین، مـشا  یبزرگان د . 2م؛  کطبقه حا . 1: شدند یه شامل دو گروه م    کخواص  . الف
  . انیعلما و صوف

  .ایا رعیر خنجیا به تعبیعوام . ب

   خواصۀگروه اول از طبق
، وزرا و   یران نظـام  یـ  اعم از شاهزادگان، ام    ی و مذهب  یاسین گروه شامل نخبگان س    یا

: 1382 (ی مثـال، خنجـ    يبـرا . انـد   شـده  یه مشمول نگاه منتقدانه خنج    کقضات است   
ـ  التکمـش  هکـ  ان دانسته ی او را از باغ    1،یکندربیان با یان طغ ی با ب  )199 هـم   یفراوان
 شـهرها  بیتخر و قتل و غارت   رد و موجب  کجاد  یومت ا ک ح ي هم برا   مردم و  يبرا
ص یحـر  يهـا  انسان يها یطلب جاه نیاست ب دهیوشک، یخی تارۀن واقعیان ا یبا ب  او 2.شد

 نگـرش  گـر، ید ۀنمون. سازد برقرار وندیپ یاجتماع-یاسیس زوال و به ثروت و قدرت    
 اسـت  شـده  گـزارش  یاوجس یسیع یقاض داستان در نخبگان به نسبت یخنج يانتقاد

ـ  با گزارش فـساد    جه، او یدر نت . )335: 1382،  یخنج(  موجـب  هکـ نخبگـان    یاخالق
 یاسـ یس نخبگان رأس در رهبر نقش شدند، به    یم زوال آن  جامعه و  تیامن زدن برهم
 شـاه  نظـارت  گرو در را آن تیوضع بهبود و داشت توجه سرنوشت جامعه  رییتغ در
ان ی با ب  نامه بخارا  مهمان و   ینی ام يآرا عالم در   ی خنج .دانست یم ردستانیز ردکعمل بر

ت ی عدل و شفقت بر رع     یعنیف آنها   ین وظا یتر ين متبوعش، به محور   یاقدامات سالط 
                                                           

 .یعقوب سلطان سپاه سردار  1
 ).1382خنجی، (» داستان طغیان بایندربیک«: به. ك.براي اطالعات بیشتر ر  2
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ـ گر مناصب و مشاغل دی به دكالملو  كسلورده و در   کد  کیر همواره تأ  کو لش   یوانی
  .رده استکه  توجی و شافعی براساس فقه حنفیک هر یاسی و سی اجتماعيها و نقش

 گروه دوم از خواص
ـ خ، دروین گـروه شـامل علمـا، مـشا        یا  نفـوذ  سـبب  ه بـه  کـ شـد   یان مـ یشان و صـوف ی

 آنـان  به دندیوشک یهمواره م  مانکحا ،)238: 1382،  یخنج(در جامعه    شان یاجتماع
ز از  یـ  ن ین متبوع خنج  ینند؛ سالط ک استفاده مردم انیم اعتبار آنان  از و شوند یکنزد

بـه سـخنان    با توجـه  ). 353، 262، 246: 1382، یخنج(ادشاهان بودند ن پیجمله هم 
 و یقـ ی حقيخ و دانشمندان عصرش به دو گروه علمـا        ی، مشا ینی ام يآرا عالم در   یخنج
ـ رین  ماننـد ابواسـحاق    یسانکـ . شدند یم م یان تقس ینما عالم  ان اردسـتان  یـ از روحان  يزی

 از  )243-242 همـان، (ن  یوقـز  يعلمـا  از ن محمـد  یالـد  شمس موالنا  و )354 همان،(
ـ ز خـود را در حما     یـ آم  اعتـراض  يهـا  ه نامه کدار بودند     و مردم  یقیعالمان حق  ت از  ی

عقـوب بودنـد،   ی سلطان یاتیه تحت ظلم محصالن مالک فارس و عراق ک ممال يایرعا
ل یـ وخ خانقـاه اردب   ی و ش  ی مانند برادران ساوج   یوخیدر مقابل، ش  . ردندک دربار   یراه

رده بودنـد و    کـ ه تنها به حفظ ظـاهر بـسنده         ک بودند   یانینما   عالم )363،335همان،  (
ردنـد و موجـب تـشتت اوضـاع         ک ی م یدگیبدون داشتن علم الزم، به مسائل مردم رس       

ان اوصـاف   یـ  بـا ب   ین اسـاس، خنجـ    یبر همـ  . شدند ی مردم م  ینی د ي و باورها  ياقتصاد
 يرویـ از پ، مـردم عـصرش را   )273-255: 1382، یخنجـ ( و اقـدامات آنـان      یاخالق
ـ اکان حین با بیهمچن. داشت یدوست بر حذر م این و دن  یشان دروغ یان و درو  یصوف ت ی

رده و  کان ظاهرنما اشاره    ی روحان ی نقش مخرب برخ    ، به )382همان،  (فه  یزاهد و خل  
ـ نما ن عـالم  ی با ا  ینیده بود سلطان را از اعتماد و همنش       یوشک یحیبه صورت تلو   ان بـر   ی

  . حذر دارد
 داشـت  ي، نگرش انتقادی نهاد اجتماعیک عنوان   ل به یه خانقاه اردب  ب  نسبت   یخنج

 مفـصل   یاو گزارشـ  .  دست نـااهالن افتـاده اسـت         به يدار  و معتقد بود منصب خانقاه    
ه کـ رده کـ ن خانقاه ارائـه  یان اکایل و اجداد و ن    یوخ اردب ی اخالق و اقدامات ش    ةدربار

ـ یگرا ی صـوف  يها شهیانگر اند یب ـ   بـه ). 255: 1382،  یخنجـ ( اوسـت    ۀان  یخنجـ  ۀ گفت
 فـه یطا در دریـ ح خیشـ  ظهـور  موجـب  كنـا  شبهه ۀلقم خوردن )260-256همان،  (
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 سـر  در يدار  جهـان  يهـوا  و نهـاد  نـار ک را عبـادت  سـجاده  هکـ  شـد  لیاردب انیصوف
 دور شـدن  يهـا   حرام را از نـشانه ۀ و لقمي و آزمند يارک جه، او طمع  یدر نت . پروراند

  .دانست یشان مانکایل از منش نیوخ اردبیش

  ) ایرعا( عوام ۀطبق
ـ احـوال رعا   از ندرت به   یرسم يها ينگار خیتار در ـ ه دال کـ ا سـخن گفتـه شـده        ی ل ی

ـ   به. شود ی را شامل م   يمتعدد مورخـان   یاَشـراف  نگـاه  ،)114: 1371 (يورک شـ  ۀ گفت
 موجـب  مـردم  ةتـود  درباره نوشتن اعتقاد داشتند  رایل است؛ ز  ین دال ی از ا  یکی یرسم
ـ شـود؛ از ا    ی آنان مـ    سر شأن ک ـ  رعاي بـرا یگـاه یجا رو ن ی  نبودنـد  قائـل  خیتـار  در ای
 دسـتگاه   از یرسـم  ، مـورخ  )199همـان،   ( گانی گفتـه شـا     به. )119 :1383 گان،یشا(
 ۀرمجموعـ ی ز 2ورغال،یسـ  و 1ولیت  از يمند  موجب بهره   به و ردک  یم ارتزاق ومتکح

ـ ر د د یگـاه خنجـ   یبـه جا   ن بـا توجـه      یبنابرا. بود مکحا طبقه  يایوان و داشـتن هـدا  ی
ـ   کـ نیا. ف طبقه دوم از خواص بودی، او در رد  یومتکح  خـود بـه   یه چـرا او بـا معرف

ـ  رعا ی مسائل حقـوق   یت از برخ  یحما ت، به   یعنوان رع  ـ  يای  عـراق و فـارس      ک ممال
 و یژه اِشرافش بر مسائل فقهـ یو  او، بهیشه اجتماعی اند يریگ لکشه در ش  یبرخاسته، ر 

  .  داردیحقوق

 ا ی رعایرداختن به مسائل حقوقپ. الف

او  و اسـت  یاجتماع خیتار يها مؤلفه نیتر مهم از یکی ا،یرعا یخنج ریبه تعب  ای مردم
ـ  و پادشـاه  بـه  ایرعا اعتماد را در  نیسالط ضعف یحت ای و قدرت و قوت يها شهیر  ای

 ، بـه طـرح    یعقـوب ی يبر گزارش اصالحات اقتـصاد     دانست و عالوه     یم آنان از يدور
                                                           

در فرهنـگ نفیـسی   ). 1/272: 1327 رامپوري،(تیول به فتح اول و ضم ثانی، لفظ ترکی و جایگزین مدد معاش است         1
  .داري آمده است نیز به معناي تصرف و تملک ملک و زمین) 2/1024: 2535(

: 2535( گفتـۀ نـاظم االطبـاء      بـه ). 1/584: 1327رامپـوري،   (معنی مدد معاش و از الفاظ ترکـی اسـت            سیورغال به     2
در . بخـشید  ه منظور معیشت به ارباب استحقاق می، این کلمه مأخوذ از مغولی و تیول و زمینی که پادشاه ب     )3/1980

کـار رفتـه    معناي احسان دائمی به   به ل معنی احسان و بخشش کردن و کلمه سیورغا زبان ترکی کلمۀ سیورغاماق به   
معناي هدیه است و آن عبـارت اسـت از مقـدار             ، اما کلمه سیورغال اصالً مغولی و به         )178: 1384استرآبادي،  (است  

 ). 6/222: 1382رویمر و دیگران، (کرد   سلطان به تابعان و وابستگان خود اهدا میزمینی که
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 بـر طبقـات مختلـف       یومتکـ ا و فشار محـصالن ح     یرعا یاتیمال و ياقتصاد تالکمش
ـ مـسببان ا  ز پرداختـه و  یـ ومـت ن  ک آنـان از ح    یتیجامعه و نارضا    بـه  را تین وضـع ی

ـ  حما ).349: 1382 ،یخنجـ  (رده است ک قیتشو يدادگر ـ ت او از رعا   ی ا تنهـا شـامل     ی
گـاه  یت و جا  یـ  اهم رسد هدفش نشان دادن    ینظر م  شد و به     یستگاهش نم یزادگاه و ز  

ـ  رعاۀومت بود و شامل همـ     کت در نگاه ح   یرع ـ    ی  کا، چـه دارالـسلطنه و چـه ممال
 محمـدخان در    ي، اردو ی و حقـوق   یمبحـث فقهـ    ن مدعا در  یشاهد ا . شد یمحروسه م 

ـ   موات آنجا، بايها نی در جواب سؤال سلطان درباره زم      یه خنج کسمرقند است     ۀادل
ـ  ا یقـ یان حق کـ  عنـوان مال    د به  سمرقن يایت از حقوق رعا   یبه حما  یفقه هـا   نین زمـ  ی

   1. برخورد با آنان را برشمرده استيف سلطان برایپرداخته و وظا
 یکـی ر،  کنار سلطان و لـش    کدر   را تیرع گفت او  توان ی م یخنج آثار به با توجه 

را  تکـ  ممل ی و آبـادان   یاجتماع نظم و افتن ساختار یسامان   جامعه و  مهم نکر سه از
 كسـلو دانست و در بـاب هفـتم         یجامعه م  ینییپا و ییباال بقاتط يارکدر گرو هم  

ـ امـوال رعا  سـلطان در  حـق تـصرف   ةبه بحث دربـار   )320-311: 1362 (كالملو   ای
  .است پرداخته

   مردمي و معنويجهان ماد ستی و زی انسانيایتوجه به جغراف. ب
ز ی ن یجتماع، اطالعات ا  ی نظام يدادهایبر شرح رو   ستان، عالوه   ک در سفر به تر    یخنج

. ن خطه ارائه داده است    ید مردم ا  ی، آداب و رسوم و عقا     ك و پوشا  ك خورا ۀنیدر زم 
                                                           

 دلیـل  اگـر  اما کرد، تصرف آن در توان می کرده، اعراض خود امالك از ضرورت بی امالك، صاحب اگر  گفتۀ خنجی   به  1
 مالکان فرار موجب که اشدب سلطانی تکلفات و دیوانیه مؤنات و خراج سنگینی و عامالن ظلم همچون مواردي اعراض
 جرئت سلطانی تکلفات بیداد کثرت سبب به   سمرقند والیات مالکان خنجی  اعتقاد  به .کند است، شرایط فرق می    شده

 بـراي  را امـالك  ایـن  احیاي چگونگی خنجی از برخی عالمان از جمله     محمدخان. اند نداشته را خود وطن در سکونت
 را او اسـت  معلـوم  امـالك  صـاحب  اگـر « :داد چنـین جـواب    خی دادند و خنجی   هر یک پاس   و شد جویا ملک آبادانی

 تـصرف  خـود  ملک در تا داده استمالت را او و بازگردد وطن به ملک صاحب تا داده تخفیف را خراج و کرده استمالت
 اجـرت  شـد  یداپ اصلی مالک هرگاه و سازد معمور را آن و کند تصرف که باید را پادشاه است، نامعلوم مالک اگر. کند
 صـاحب  حـق  هـم  و شـود  می قایم خراج هم و شود می معمور مملکت هم اساس این بر دهند المال بیت از را او ملک
 تـصرف  خـود  امـالك  و در  کننـد  نمـی  مخفـی  را خود توانایی عدم و ویرانی و ترس از صاحبان و شود نمی باطل ملک
 کـان  محفـل  در کـه  علمیه فواید ذکر« :به. ك.ر .کنند می زراعت و عمارت و شوند می ساکن خود وطن در و کنند می
 .)299-295: 2535خنجی، (شد  ظاهر گل
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 جنگ سلطان   یه شرع ی توج 1ها، البته هدف او در شرح نسبتاً مفصل باور و رسم قزاق          
هـا بـا     هان، قزاق یگر فق ینظر د   و اتفاق    ی خنج ۀ گفت  به. ف بوده است  ین طوا ی با ا  يغاز

اعتقـاد   ر با شرع، مرتد بودند و به        ی رسم مغا  یک سبب انجام     هوجود مسلمان بودن، ب   
ـ ان ایـ او در ب). 44: 1362، یخنجـ (ن بـوده اسـت   یدن با آنان فرض ع ی جنگ یخنج ن ی

م«ها به نـام      قزاق یمحل يها یدنینوش از یکی ة دربار یرسم، اطالعات  ارائـه داده   » زیـ قَ
 ردند و ک یم آفتاب به رو هک بود نیا زیقم خوردن هنگام ها قزاق رسوم  از یکی. است
ـ ز ردند؛ک یم سجده آفتاب به سپس دند،یپاش یم شرق به را آن از يا جرعه  آفتـاب  رای
 :2535 ،یخنجـ  (اسـت  شـده  دایـ پ زیقم و خورده آن از اسب و داده پرورش را علف

ف یطمـاع توصـ     شـدت   بـه  يا فهی طا یخلق نظر ها را از    قزاق ی خنج ).172-179 ،87
ـ يایل جنگ سلطان را اعتراض رعا ی از دال  گری د یکیرده و   ک  مـاوراءالنهر و  ک ممال
 ي و ).168: 2535 ،یخنجـ (دانـسته اسـت       آنـان    يهـا  يبـه غـارتگر    ستان نسبت   کتر

فه ین طا یز از ا  یه سلطان متبوع خود ن    ک ک ازب ۀفی طا ينواز ن به خصلت مهمان   یهمچن
 منـاطق   ییایجغرافنار گزارش اوضاع    ک در   یخنج). 87 همان، (رده است کبود، اشاره   
ـ   مـردم ینوع زندگ و كپوشا ،كمشاغل، خوار   را درباره  یاطالعات 2مختلف،  یو حت

 هکـ  نام بـرده     3»سقناق« تکاز ممل  مثال، يبرا. رده است ک بزرگان آنجا ارائه     یمعرف
ـ    )يدیص (يارکش واناتیحون و انواع ح   یوجود نهر س   سبب به    ک، محل تجارت ممال
ـ ا مردم یلاص مشاغل .ستان بوده است  کتر ، یخنجـ (بـوده   ارکشـ  و زراعـت  خطـه  نی

 ،ییصـحرا  گوسـفندان  وفـور  و يپـرور  دام و يدار گله سبب  و به    )199-200: 2535
بـوده   خـر  گـوره  و آهو و اسب و گوسفند گوشت آنجا نانکسا شتریب یاصل كخورا
 هکـ  قِبچـاق  دشـت  فیتوصـ   در یخنجـ ). 308-307 ،200-199: 2535 همو، (است

                                                           
» ذکر آنچه از اعتقاد و اعمال قزاق معلـوم شـده و بیـان فتـوي در بـاب قتـل ایـشان                    «: به. ك.براي اطالعات بیشتر ر     1

 ).170: 2535خنجی، (
» فت تا به شـرف مالزمـت خـانی مـشرف شـد در بلـده یـسی           ذکر حال منشی این اوراق از وقتی به سقناق ر         «مانند    2

ذکـر عبـور حـضرت    «؛ )241همان، (» ذکر معاودت آفتاب دیار قزاق به صوت والیت سنقاق «؛  )248: 2535خنجی،  (
همـان،  (» الرحمانی از نهر سیحون مشهور به آب خجند به عزم رجوع از ترکستان بـه سـمرقند بهـشت ماننـد       خلیفه  

263 .( 
تـرار  24است که کرسی دشت قبچاق و در       ) saghnak(هاي کنار رود سیحون، سقناق       آبادياز جمله     3  فرسخی شمال اُ

:  1386؛ لـسترنج،   279-275/ 1: 1227؛ یـزدي،    121: 1375ابـرو،     حـافظ (در ساحل شرقی نهر سـیحون واقـع بـود           
517- 518.(  
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 اشـاره  آنجـا  انبوه و ادیز درختان به است، )121: 1375ابرو،    حافظ(ان  کازب تکممل
 مان از آنها  کر و   ی روان و ت   يها ارابه ساختن يبرا و  بودند  خدنگ چوب از هک ردهک

 قـزاق  ۀفـ یطا ،یمراع به اجیاحت و یمواش یفراوان سبب به   تابستان در شد و  یم استفاده
 رکـ ذ ن در یهمچن .)144-141 ؛2535،  یخنج (ردندک  یاقامت م  دشت نیا اطراف در

ـ  و سـمور  پوسـت  از هک شکی به برف، و سرما در آنان يها لباس  پوسـت  از هکـ  نیت
همـان،   (است ردهک اشاره یشمیابر يها لباس و ها نیپوست انواع گرید و است سنجاب
 يهـا  نهیزم و 1انکازب مختلف فیطوا یمعرف  به یشناس  قومۀنی مؤلف در زم  ).جا  همان

 ۀنامـ  نسب  و )43-42همان،  (ستان  کتر مختلف مناطق در آنان انکاس محل و شیدایپ
ـ  . )144-141 همـان،  (رده اسـت  کـ  اشـاره    یبانیشـ  و خانات قزاق    بـه بافـت    یاو حت

 و نیتـر  تیـ پرجمع را سـقناق  بلده ستان،کتر يشهرها انیم توجه داشته و از    یتیجمع
ـ  نیتـر  تیجمع  مک را 2اَرقوق بلده  در یخنجـ  .)200، 88همـان،   (رده اسـت  کـ  یمعرف

ـ  خوش آنجا سخن گفته و از بزرگان ا        يوهوا  از آب  3مدت اقامتش در بلده صبرام،     ن ی
ـ و از بزرگان شـهر      ) 87همو،  (م نام برده    یعبدالرح ن  یالد بلده از موالنا شرف     - 4یسی

وی از خواجه احمد     -ستانکات مهم تر  یگر از وال  ی د یکی نام برده و عمارت مزار      يس 
  ).256، 253همان، (رده است کف ی توصاو را در آنجا

 نامه بخارا  مهمان  در یخنج یفرهنگ-یاجتماع ردیکرو گرید يها شاخص جمله از
 در او مثـال،  يبـرا . ان مردم است  یم جی را یمحل اصطالحات و ها المثل ضرب به اشاره  
 ،یخنجـ  (»دنیشکـ  وانیـ ح از دوغ «اصـطالح  از» شـتر  ریشـ «  به نام  يا  هیباد فیتوص

                                                           
  .ترخان حاجی و ها قزاق شیبانیان،  1
: 1385؛ قطغـان،  133، 88، 85، 74،  53: 2535خنجـی،   (فرسـخی غـرب نهـر سـیحون         از توابع ترکستان و در یک         2

141.(  
ایـن بلـده در آثـار       ). 253،  87: 2535خنجـی،   (را در کتـابش آورده اسـت        » صـوران «و  » صـبرام «خنجی دو تلفـظ       3

وران« شکل    نویسان دیگر به    جغرافی بران«و  » سوران شـهري     به  . نیز آمده است  » ص در شـمال بلـده      گفتۀ مقدسی، س 
). 395/ 1: 1366؛ بارتولـد،  395/ 2: 1361مقدسـی،   (او قلعـۀ محکـم ایـن شـهر را توصـیف کـرده اسـت                 . یسی بود 

  ).577، 1/466: 1227(هاي تیمور مکرر از صبران نام برده است   علی یزدي در لشکرکشی الدین همچنین شرف
سی«بلده    4 سبب مـزار یکـی از    به) 1/466: 1227(الدین علی یزدي  شرفگفته  از توابع معروف ترکستان بود که به     » ی 

ز به      دانـست، بـه حـضرت ترکـستان      حنفیـه مـی   نام خواجه احمد یسوي که او را از احفاد محمـدبن         اولیاي طوایف غُ
: 1386لـسترنج،  : بـه . ك.ر(معروف است و در قرن هشتم قمري امیر تیمور بر سر تربت او بارگـاه باشـکوهی سـاخت       

517.( 
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 اسـت؛  درآوردن روزگار از دمار ی معن  به ادیز احتمال به   هک ردهک استفاده) 2: 2535
از . بـود  بخـارا   سـمت   بـه  مرو ریمس در آب یب و کخش يها ابانیب از هیباد نیا رایز

از  ماوراءالنهر، بالد اهل زبان در هکرد  کاشاره  » آب خُجند «به   توان   یم یالقاب محل 
 ،یخنجـ  (دندینام یم »سر آب« را ز آن ین مغول و کازب مردم و بود حونیالقاب نهر س  

» يبـا « را) داران گلـه  (بـزرگ  داران  مال مغول و کازب زبان در هکنیا ای). 88: 2535
 مـردم  یزنـدگ  بر ییایط جغراف یر شرا یتأث ن به ی همچن یخنج .گفتند  ی م )149همان،  (

است  شده رادآوی بهار، امیا در ستانکتر خوش يهوا و آب فیتوجه داشت و در توص     
 ستیـ ن ياثـر  بـود،  زیتبر در آنچه مانند یطاعون آفات و يوبو امراض از آنجا در هک
 حـسن  و الطـاف  بیط «به  آنجا ك پا ي سبب هوا   به صبرام میاقل  و مردم  )87 همان،(

 شاخص بـوده  ی در اثر خنج یشناس  ن مردم یبنابرا.  معروف بودند  )253 همان، (»لیشما
ان توجـه   یستان و ماوراءالنهر شـا    کن دشت تر  کف سا یا شناساندن طو  يو تالش او برا   

  بـه  ق ماللهند یتحقو در    هند به سفر در هک دانست یرونیب توان او را مانند    یاست و م  
ـ یب دقـت  و ظرافـت  به یخنج یشناس مردم البته. است پرداخته آنجا یشناس مردم  یرون

ـ عقاردش در شرح    یک او سبب شده است رو     یرا نگرش و تعصب مذهب    یز ست؛ین د و  ی
ـ   کـ نظـر برسـد؛ هرچنـد        دارانه بـه       قوم قزاق، متعصبانه و جانب     يباورها  ۀه در ارائ
 ارائـه   يستان و ماوراءالنهر اطالعـات ارزشـمند      ک تر ک ممال یشناس  از مردم  يریتصو

  .داده است

 يمحور  و اخالقییگرا اسوه
 رتقـد  اربابـان  يبـرا  تجربـه  و عبرت سبک را خیتار دیفوا نیتر مهم از یکی یخنج

 حال تیرعا و یآبادان يبرا گذشته پادشاهان هک به آنان هشدار داده بود     و دانست یم
 انجـام  یاقـدامات  چه و 1ومتشانکح يبقا طول موجب هک ردندک یاقدامات چه تیرع

بـه   جـه، یدر نت . )81: 1382،  یخنجـ  (2شده اسـت   ومتشانکح زوال موجب هک دادند
وجود  یتنگاتنگ ارتباط ایرعا نزد آن تیبولمق زانیم و دولت ردکعمل انیم او اعتقاد 

 تیرضـا  عـدم  و ومتکح مدت طول موجب مکحا از آنان يمند تیرضا رایز دارد؛
                                                           

  . به دوران خالفت عمربن خطاب اشاره  1
 .بن یوسف حجاج دوران به اشاره   2
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رت محمـوده و  ی داشـتن سـ     او دولتمـردان را بـه     . شـود  یم آن زودهنگام زوال موجب
ـ و آنان را بـه رعا    ) 82-81همان،  (رده  ک از خصال مذمومه دعوت      يدور ت اخـالق  ی

 ارباب قدرت و ثروت       معتقد بود لغزش   یخنج. رده است کق  یامعه تشو  در ج  یاسالم
او در  . انـد   او شـده   ۀشناسـان  بین بعد مـشمول نگـاه آسـ       ی دارد و از ا    یبازتاب اجتماع 

 بـر ک و ایر و ریتبذ یاخالق لیرذا به یکندربیبا ریام انیطغ يماجرا در ینیام يآرا عالم
 و غدر ناپسند صفات به یکمرادب و اکی   نیحس داستان در ،)204-196 :1382( غرور و
 یاطلبیـ ل بـه دن یوخ اردبیان شی، در داستان طغ)125همان،  ( به عهد    يعدم وفا  و بیفر

 بـه  ی سـاوج ی قاضـ  يو در مـاجرا   ) 295-273همـان،   (انه  یو دور شدن از منش صوف     
  . رده استکن طبقه اشاره یار اکبه عنوان موانع ) 386همان،  (یاثر و تفاخرطلبکت

ت ی و شخص  ینیت د یشه در ترب  یه ر ک ی خنج ی اجتماع ۀشی از ابعاد اند   یکین  یابرابن
 یـک او بـا طـرح      . مان است ک حا يمدار د بر اخالق  کی با تأ  ییگرا  او دارد، اسوه   یعلم

 ةوی شـ  يایـ  اح ي، در تالش بـرا    ينواز تی و رع  يمحور  عدالت ي بر مبنا  ی آرمان ۀجامع
 مـسائل را از     ۀاش همـ   یگاه مذهب یه جا ب او با توجه    .  صالح بود  ي خلفا يدار ومتکح
 بـر  یست؛ مانند حق مردم بر شاه و عامالنش و حق اله          ینگر  ی م ی و حقوق  ی فقه یۀزاو

؛ همـو،   17،  7،  1: 2535؛ همـو،    49،  39: 1382،  یخنجـ (اهللا   ظـل  لقب انیب پادشاه با 
ـ  ن اسـت و   ی خدا بر زم   یۀه سا کن باور بود    یفه بر ا  ی خل ةدربار او). 50،  49: 1362   هب
اسـت و در صـورت      ی به احوال رعا   یدگیبه رس  موظف ،یاله ۀعیود نیا جبران ۀواسط
در  رانیـ ام ردکـ عمل يریـ گیپ وا. ردیـ گ ی خدا قـرار مـ     ةن مهم، مورد مؤاخذ   ی ا كتر
 فـه یخل يدار تکـ ممل ةویشـ  به   راستا نیا در و دانست یم واجب فهیخل ات را بر  یوال
ن مهـم   یمؤلف به صورت مفصل به ا     . )40-37: 2535 ،یخنج (است ردهک استناد دوم
ف سـلطان  ی از وظـا یکـی ه کـ و از آنجا  ) 93: 1362(رده  ک اشاره   كالملو  كسلودر  

گـذار و منحـرف از        بـدعت  يها عت و سنت است، اگر در مبارزه با گروه        یحفظ شر 
گـاه   چی رو، هـ   نیاز ا . ا به گردن او است    ی رعا یند، گناه و انحراف تمام    ک یوتاهکن  ید

ان و  یان، مشعـشع  ی مقابله با صـفو    ين زمانه برا  ی سالط یکق و تحر  یاز تشو در آثارش   
 عنوان گـروه      به 1ردند،ک  یه خالف شرع و سنت عمل م      ک ی مسلمانان یان و حت  یمعتزل

                                                           
 ).170: 2535خنجی، (» ذکر آنچه از اعتقاد و اعمال قزاق معلوم شده و بیان فتوي در باب قتال ایشان«: به. ك.ر  1
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ـ در) 26: 1382،  یخنج( »فاسده یمذهب متعصبان«  ین خنجـ  یبنـابرا . رده اسـت  کـ غ ن ی
ز ارائه داده ی را نی مناسبيگوها، ال یاجتماع-یاسی س يها ي ناهنجار یابی شهیبر ر  عالوه  

  . شد ین میا و آخرت مردم تأمی از آنان سعادت دنيرویه در صورت پک

  ينواز تی و رعيمحور عدالت
 در و 1دانـست  یمـ  شـاه  یف اجتمـاع  یوظا از را يمحور عدالت و ينواز تیرع یخنج

 يبـرا  اه،پنـ  معـدلت  و نواز تیرع پرور، تیرع پادشاه مانند یالقاب از خود آثار سراسر
ان کـ ، اگـر در ار    یاعتقـاد خنجـ    بـه   . است ردهک استفاده خود ۀزمان نیسالط فیتوص

ر کت و هـم لـش     یـ شود و هـم رع      یدولت آفت حرص مال افتد، ظلم و بدعت ظاهر م         
ر ک لـش یتیت و نارضا ی وال یت موجب خراب  ی رع یحال شانیشوند و پر    یدچار نقصان م  

ل   ـ  ا یاو تمـام  . شود ی م کموجب تزلزل م ـ اکاحـث را در قالـب ح      ن مب ی ن یات نمـاد  ی
و ) 383-377: 1382، یخنجــ(» الغ و درازگــوشکــنــه و مــار و سوســمار و یبوز«
ـ  و وز  یفه و خالفـت مستعـصم عباسـ       یزاهد و خل   «یخیات تار یاکح » یعلقمـ  ر ابـن  ی
  . رده استکبه دولتمردان گوشزد ) 392-387: همان(

 مورد اعتماد  و صالح افراد يریگ ارک   عدالت در جامعه را در گرو به         ياجرا یخنج
 كالملو  كسلوطور جامع در     به هک بود قائل یشروط آنان نشیگز يبرا و دانست یم

ـ شا ارگزارانکـ  نشیگـز  عـدالت،  تحقق يبرا البته او . رده است کان  یآنها را ب    را ستهی
 ،417 ،351: 1382(بـود    ز بـر امـور خواسـتار      یـ ن را شـاه  و نظارت  دانست ینم یافک

 ومت با مردم، کد بر روابط ح   کی با تأ  نامه بخارا  مهمان و   ینی ام يآرا  عالماو در   . )418
ن داروغـه در اصـفهان و       یخ حس ی ش ۀ جامعه، مانند فتن   يها  مقابله با انواع بحران    يبرا
ـ ،  )199 ،168-161: 1382،  یخنج( ندر در عراق  یان با یطغ هـا در    قـزاق  يا غـارتگر ی
ل، زلزلـه،  ی ماننـد سـ   یعی طب يها بحران و )206: 2535همو،  (ستان و ماوراءالنهر    کتر
بـه   سـلطان  يبـرا  را یفی، وظـا  يد جو یرات شد یی و تغ  ي مسر يها يماری، ب یسالکخش

محاسـبه و    :ه عبـارت اسـت از     کـ  برشـمرده    یت و رفاه اجتمـاع    ی امن يمنظور برقرار 
ـ رعا يشاورزکـ  يهـا  نیزم به وارده تلفات و ها خسارت زانیپرداخت م  ، یخنجـ (ا  ی

                                                           
ان رایـات بلنـد   داسـت «؛ و )335: 1382خنجـی،  (» داستان توجه قاضی شیخ علی ساوجی به جانب فـارس     «: به. ك.ر  1

  ).363همان، (» اقبال در سنه خمس و تسعین به جانب سهند
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-242همـان،   ( منطقـه    یـک دن آن بـر مـردم       یا بخش یات و   یل مال یقل؛ ت )281: 1382
، ی؛ خنجـ 222-221 همـان، (ان یـ  واليات مـردم از سـتمگر  یاکبه ش  یدگی؛ رس )243

 یآبــادان يبــرا  محروســه و تــالشک عــدالت در ممالــي؛ اجــرا)295-299: 2535
  . )299-295 :2535، یخنج( یوانید فاتیلکت و التیتحم دنیو بخش کممال

ن ی به ا  2 و دهم  1طور مشروح در باب ششم      به كالملو  كسلو در   یت، خنج یادر نه 
 اقـدامات   به گـزارش   ي از علل توجه و    یکیتوان گفت    یم. رده است کف اشاره   یوظا
 بـه   یدگیرسـ  و حج يها راه يساز منیا يبرا یعقوبین، مانند فرمان    یالمنفعه سالط  عام

 و احـداث مـسجد بلـده       درسه م يبازساز ،)223-221: 1382 ،یخنج (حجاج احوال
 محمدخان اقدامات  و )283 ،261-256: 1362همو،  (سمرقند   هیخان مدرسه و 3یسی

 یـۀ روح دادن نشان و ایرعا تیرضا جلب ،)349-348 همان، (طوس ةبلد ریتعم يبرا
 يابتـدا  در عقـوب ی ۀدوسـتان  مـردم  اقـدامات  انیب با یخنج .آنان است  يمحور عدالت

-410 ،249 ،169 ،159 :1382، یخنجــ (نیشیــپ دوره ابــ آن ۀسیــمقا و ومتشکــح
ـ  يمان را در روند بهبـود     کرد حا کعمل یمنف و مثبت راتییتغ است دهیوشک ،)411 ا ی

بـر   دکیـ بـا تأ   جـه، او  ی در نت  . نشان دهد  ي و اقتصاد  ینیوخامت اوضاع مردم از نظر د     
ت و  یامن يبرقرار ،ينواز تیرع مه در قبال جامعه، مانند    کئت حا یف سلطان و ه   یوظا

 را خود عصر یاسیس يها انیجر ،ک ممال ین عمران و آبادان   ی و همچن  یاجتماع عدالت
ـ ر ا کـ رده و هـدف او از ذ      کـ خ گـزارش    یبه تـار   یاجتماع يردهایکرو با ن مطالـب   ی

 . مطلوب آنان در جامعه بوده استةن متبوع و نشان دادن چهریت از سالطیحما

 یمذهب يها جنبش
در  ی مـذهب  يهـا   جنـبش  و ها امیق به او توجه خ، موجب یدر تار  یخنج ینیرد د یکرو

وخ یشـ  امیـ ق بـه  تـوان  یمـ  ینـ ی اميآرا عـالم ها در  امیق نیا ۀجمل از. جامعه شده است  
ـ طوا بـا  جنـگ  زیـ ن بخـارا  نامـه  مهمان در. ردک اشاره لیاردب  بـا  يغـزا  را قـزاق  فی

                                                           
: 1362خنجـی،  (» و ذکـر بیـوت امـوال اربعـه    ... در عشر و خراج و بیان اراضی عشري و خراجی    «باب ششم   : به. ك.ر  1

265 .( 
  ). 385همان، (» در قتال بغات و ضمان والت«باب دهم : به. ك.ر  2
براي اطالعات بیـشتر  . ار خواجه احمد یسوي از صوفیان قرن پنجم قمري در آنجا قرار داردشهري در ترکستان که مز    3

  ).1391فر و مالیی،  بهنام(» خواجه احمد یسوي و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان«: به. ك.ر



  25  رسمی نگاري تاریخ در خُنجی روزبهان  بن اهللا فضل اجتماعی رویکرد 

 را سـلطان  فیوظـا  نیتـر  مهم از یکی وضوح به   كالملو  كسلو در و دانسته مرتدان
ـ تقو موجـب  هکرده  کان  یب افران و مرتدان  ک ان،یباغ با مبارزه  جـاد یا و عتیشـر  تی

ـ او در باب دهـم ا      .شد یم جامعه در تیامن  برخـورد   ةنحـو ) 385: 1362(تـاب   کن  ی
افران و در بـاب     کـ نحوه برخورد با    ) 394(ازدهم  یان، در باب    یسلطان مسلمان با باغ   

ح یرتدان و انواع ارتداد را به صـورت مفـصل توضـ   نحوه برخورد با م ) 425(زدهم  یس
  .داده است

ـ ییتغ همـواره  یخیتار زوال در جامعه ،)248 ،40-39 :1366(روشه   ۀ گفت  به  یرات
ز یـ ن یخنجـ . دهـد  یم يرو ياقتصاد و یاجتماع يساختارها ه در ک ندیب یم خود به را

 و یاجتمـاع  راتییـ تغ در مـؤثر  عوامـل  از یکـی  عنـوان   بـه    ینخبگان مـذهب   نقش به  
وخ یام شـ  یـ  مثـال، ق   يبـرا . توجه داشـت   جامعه در اقدامات آنان  از حاصل يامدهایپ

 بـودن  راینـام  و اهللا ابـن  و اهللا ماننـد  ی شروان موجب رواج اعتقادات   کل در ممال  یاردب
 لیان اردب یصوف) 267-264: 1382( یخنج ن اساس، یبر هم . شد در جامعه  دیجن خیش
  . دانست یم يگر یاباح نید مروج و یغال انیعیش فیرد در را

 یاصالحات اجتماع
 ینیاصالحات د. الف

 معلم  ی ساوج ی قاض ی پرورش يها نهیر زم یتأث خان تحت     عقوبی ة دور ینیاصالحات د 
، ینـ ی سلطان از بعـد د     یاصالحات اجتماع ) 311: 1382 (ی خنج ۀگفت  به   1.سلطان بود 

ـ ی چـون تعط   یبود و شامل مسائل   . ق893 او در سال     ۀسبب توب  به   هـا،   خانـه   شـراب  یل
ه کـ  بوده اسـت  ي و ظاهريت شئونات فردی و رعایقیم موس یز فساد، منع و تحر    کمرا
) 55: 1362، یخنجـ (» عتیشحنه شـر « را با عنوان یردن آن گروه ک یمنظور عمل  به  

د و از   کیـ گمارد تا بر رفتار و اعمال اجتماع نظارت داشته باشـند و بـر معروفـات تأ                
ـ در ا ). 313-311: 1382همو،  (نند  ک ینهرات  کبروز من   عنـوان    بـه  ین بـاره، خنجـ    ی

رده و  کـ  ينگـر  خی تـار  ۀمی خـود را ضـم     یالمک و   یدگاه فقه یع، د ین وقا یمورخ ناظر ا  
ـ  ا يها  ظهور نشانه  ة را دربار  ياطالعات ارزشمند  ن وجـه از اصـالحات در جامعـه         ی

                                                           
 ). 336: 1382خنجی، (» قاضی مشار الیه را با آن حضرت نسبت استادي و رتبیت تعلیم بود«  1
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 قـزاق  مـسلمان  فیطوا ادارتد ۀبهان ه محمدخان به    ک  ین زمان یهمچن. ارائه داده است  
 بـا  يهـان بـا عنـوان غـزا     یفق از ياریبـس  گرفت، آنان با دنی جنگ  به میتصم ستان،کتر

 مـشروع  در یسـع  یشرع ۀادل با زین یخنج. ردندک تیم سلطان حما  یمرتدان، از تصم  
ـ ا در و داشت جنگ نیا دادن جلوه  يالگـو  بـه  ق سـلطان،  یبـاره بـه منظـور تـشو        نی

: 1362 ،یخنج (است داده استناد زمانش مرتدان با برخورد نحوه در رکابوب یومتکح
170.(  

  ياصالحات اقتصاد. ب
رات ییـ تغ و ياقتصاد يها استیس طرح د،یافزا یم یخنج ينگار خیتار تیاهم به آنچه

 وضـع  اسکانع  بر  عالوه ،ي اقتصاد يدادهایرو انیب در  او .است  حاصل از آن   یاجتماع
 دولتمردان یاخالق سطح يارتقا را گر خود ید ترسال طبقات مختلف جامعه،   یشتیمع
ـ د بیآسـ  ۀجامعـ  تیوضـع  بهبود بود  و معتقد  )81: 1382 ،یخنج (دانست یم  بـا  ده،ی

  مؤلف .است ریانپذکام او رامونیپ اشخاص و قدرت انونک عنوان به   شاه رفتار اصالح
 رشــوه، ماننــد یاجتمــاع-ياقتــصاد يهــا آفــت از ،یعقــوبی اصــالحات يمــاجرا در
ـ  دولتمـردان،  ردکـ عمل بر شاه ینظارت ضعف ،يشاوندساالریخو ـ دربار یاقتیـ ل یب  و انی
 سـخن  هـا  ومـت کح سـقوط  و رییتغ ن علل یو همچن  مکحا به نسبت ایرعا ياعتماد یب

   .است گفته
 یدر عراق و فـارس و سـامانده        یروحان و يرکلش بزرگان سابق يها ورغالیلغو س 

ـ      طبقات ، اعتراض یاتیمال بـه   .)348-346: 1382،  یخنجـ (داشـت    یمختلـف را در پ
بـه   یتوجـه خنجـ    داشت، وجود ي و اقتصاد  یاسیس يها دهیپد انیم هک یسبب ارتباط 

اعتقـاد او،   به   .جلب شد  مردم یزندگ بر دولتمردان و مانکحا ياقتصاد اقدامات ریتأث
 هکـ   شـود؛ چنـان     منجـر  جامعـه  زوال بـه  تواند  یم گاه ياقتصاد نادرست يها استیس

موجـب   ،یاسـ یس انکـ ار نیتر مهم عنوان  به   یعقوب و قاض  ی سلطان نادرست ردکعمل
؛ 443: 1353ر،  یخواندم(شد   ومتکح و مردم انیم افکو ش  یطبقات اجتماع  خشم
ـ در نها  و )255: 1343،  ینی قزو يغفار  الزم، یاجتمـاع  و یاسـ یس يبـسترها  نبـود  تی

ه اصالحات، بـه     نسبت  ب   یبه اعتراض خنج   با توجه   . شد اصالحات ستکش موجب
 ینـ ی اميآرا عالم در ي وۀگفت البته به. ه او مخالف اصالحات بوده است  کرسد    ینظر م 
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 ةه با نحـو   ک بل 1ه او نه با اصل اصالحات،     کد  یجه رس ین نت یتوان به ا   یم) 316: 1382(
ـ لـش اخـتالف اند    ی از دال  یکـی  آن مخالف بود و      يارهاکاجرا و راه    ی فقهـ يهـا  شهی

ان فـارس،   ی روحان يها ورغالیجه، با لغو س   یدر نت .  بوده است  یج با برادران ساو   یخنج
، یخنج(خاندانش شد    یمال منافع از تیحما  به  متهم اصالحات انیمجر يسو از یخنج

 یفقه نظرگاه از هکآن وجود با و پرداخت خود از اتهام رفع به آگاهانه او ).348 :1382
دانست  ی و ستم م   یرشرعیف آن را غ   ی بود، توق  یرشرعی غ یورغال از جمله منابع مال    یس
 ییهـا  ورغالیز سـ  یـ ه در مورد سادات، علمـا و قـضات ن         کته مهم آن  کن). 348همان،  (

 مـورد اتهـام     یه خنجـ  کـ جه، پس از آن   یدر نت ). 431: 1353ر،  یخواندم(وجود داشت   
نـه گفـتم    یمک«: دگاهش پرداخت و نوشت   ی د یه اخالق یان قرار گرفت، به توج    یوانید

). 349: 1382، یخنجـ (» ت است نـسبت بـه انـواع انـسان    یعمت رفاه م ن یمقصود تعم 
ـ    يان اصالحات اقتصاد  ی در جر  ی خنج يها شهیاند  یخی اطالعـات تـار  ۀ، عالوه بر ارائ

نظـر،   ه صـاحب  یـ  فق یـک گـاه   یه از جا  ک مورخ بل  یکگاه  یمنحصر به فرد، نه از جا     
  .اشتامل دک عصر خود توجه یانات حقوقیه به مسائل و جرکمورد توجه است 

  يریگ جهینت
ه او تجربـه  کـ  است  يا ط و زمانه  ی از شرا  ی در آثارش بازتاب   ی خنج یرد اجتماع یکرو
ـ  ز يرکـ  و ف  یط علمـ  ی مانند مح  ی رو، عوامل   نیاز ا  .ستیرد و در آن ز    ک ستگاهش و  ی

 او به مناطق مختلف ی و نظامي و معنو  ی علم ي آنجا، سفرها  ی و اجتماع  یاسیاوضاع س 
ـ ران آن زمان و در نهایز محضر عالمان و پ    ض ا یسب ف کجهان اسالم و     ت یت شخـص ی

ـ  اند يریـ گ لک، در ش  ینی او بر علوم د    ۀ و احاط  یعلم  ییاش نقـش بـسزا     ی اجتمـاع  ۀشی
 و  یاسـ یس اعمال و رفتارها در ،یاجتماع  و مسائل  یشناس مردم به یتوجه خنج . داشت
ـ  قـرار  توجـه  مـورد  آن در جامعـه    بازتـاب  و انیدربار و نی سالط ینظام ه کـ  هگرفت

ـ  جامع ردیکرو و یاجتماع نشیب ينشانگر ژرفا  ، يا  ، فرقـه  یالمـ کاعـم از    ( او   ۀنگران
 معاصـرش  مورخان يسو از آن مشابه هک حوادث است  نیا نییتب در) ی و حقوق  یفقه

   .است نگرفته قرار توجه مورد
                                                           

که این خبر بشاشت اثر بدین بنده رسید، به از تقدیم سجده شکر حمید از قرآن مجید جهت ثبـات و دوام                در زمانی «  1
  ).316: 1382خنجی، (» ...این نیت فرخنده فرجام تفأل نمودم
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در  ،یبانیان شـ کـ ونلـو و ازب ی قـو  ن آقی سـالط ینیاتب و مشاور دکعنوان   به   یخنج
 در  یه منتقد محتاط، سع   ی فق یکگاه  ین آنان بود و در جا     یحضر همواره همنش  سفر و   

 يهـا  ه از آرمـان کـ  را داشت ین مسلمانی سالط ی و عمل  يق و اصالح اخالق نظر    یتشو
 ی مانند فساد اخالقیالتک آن بروز مشۀجیاعتقاد او نت    دور شده بودند و به       ینیل د یاص

ـ  يهـا  ، فرصت بروز و ظهور فرقـه      يو اقتصاد  ل و  یـ ان اردب یگـذار ماننـد صـوف      دعت ب
ـ اقـت بـر امـور رعا   یل یارگزاران بکستان و تسلط کف مرتد قزاق تر  یطوا د یو تـشد  ای
ـ  بـه ا   نامه بخـارا   مهمان و   ینی ام يآرا عالمه در   ک آنان بود    یشتیالت مع کمش ل یـ ن قب ی

ـ  ک بهبود حيالبته تالش او برا. رده استک اشاره   یمسائل اجتماع  ن ی سـالط یمـت عمل
 -یاسـ ی س يهـا  ها و اندرزنامه   نامه ف آداب یه در رد  ک است   كالملو  كسلون،  مسلما
   . ردیگ ی قرار میاخالق
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  دومیران و آلمان در جنگ جهانی اي و تجاریاسیست مناسبا

 1محمد پوزش
 2 گلجانيمهد

 دوم و ی جنـگ جهـان  يهـا   ران و آلمان در سال    ی ا ي و تجار  یاسیزان و سطح روابط س    ی م یبررس :هدکیچ
 پژوهش حاضـر  ۀلن منجر شد، مسئ   یران و متفق  یان دولت ا  یجاد تنش م  ین روابط، به ا   یر ا یه تحت تأث  ک یعوامل
 و  رانیـ  ا ي و اقتـصاد   یاسـ یروابـط س  ه  کـ ن سؤال انجام شـده اسـت        ی پاسخ به ا   ين پژوهش در راستا   یا. است

 ۀجـ ینته  کـ  از آن اسـت      کی پژوهش حا  يدستاوردها.  بوده است  ی عوامل چه  ری تحت تأث  ن دوران ی در ا  آلمان
ار آمدن ک ي بعد از رو   ژهیو  به ،ياتورتکی رضاشاه به د   لی و تما  رانی در ا  سیرقابت استعمارگران روس و انگل    

 درسـت  استیار نگرفتن س  ک اما به    ، رضاشاه با دولت آلمان را فراهم آورد       یکی موجبات نزد  ، در آلمان  تلریه
 اشـغال   يها برا   دولت نی الزم را به ا    ۀهانب)  و انگلستان  يشورو( شورک ی و جنوب  ی شمال يها  هیدر مقابل همسا  

 مناسـبات   ،يا  تابخانـه ک  و یلـ ی تحل -یفی توصـ  ردیکـ رو بـا    اند  هش درصدد بوده  ن پژو ینگارندگان ا  . داد رانیا
  .نندک یبررسرا  دوم ی و آلمان در جنگ جهانرانی اي و تجاریاسیس

  ي و تجاریاسیمناسبات س، یس، جنگ دوم جهانیه، انگلیران، آلمان، روسیا :يدیلک يها هواژ
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Political and Commercial Relations between Iran and Germany during 

World War II 

Mohammad Pouzesh1 
Mehdi Goljan2 

Abstract: The aim of this study is to investigate the issue of the extent and level of 
political and commercial relations between Iran and Germany during the years of World 
War II and the factors that influenced such relations, which led to tensions between 
Iranian government and the Allies. This research has been conducted in order to answer 
the question of what factors influenced the political and economic relations between Iran 
and Germany during this period. The findings of the study indicate that the rivalry 
between the Russian and British colonialists in Iran as well as Reza Shah's desire for 
dictatorship, especially after Hitler came to power in Germany, brought Reza Shah closer 
to the German government. However, not pursuing the right policy towards the country's 
northern and southern neighbors (i.e. Russia and Britain) gave these governments the 
necessary excuse to occupy Iran. This research tries to study the political and 
commercial relations between Iran and Germany in the World War II with a descriptive-
analytical approach, and desk study method. 

Keywords: Iran, Germany, Russia, Britain, World War II, political and commercial 
relations. 
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  33  دوم جهانی جنگ در آلمان و ایران تجاري و سیاسی مناسبات

  همقدم
 در  ییایـ  از نظر جغراف   ی نظام يرین درگ یتر  عیوس) م1945-1939( دوم   یجنگ جهان 

ـ ا از جمله ا   ی دن يشورهاک از   يارین نبرد بس  یا. استخ  یطول تار  ر خـود   یـ ران را درگ  ی
 از ،انـه ی خاورميشورهاکـ ن  یتـر   از بـزرگ   یکیران به عنوان    ی ا ،قتیدر حق . ساخت
 بـه   يگـر بـا شـورو     ی هندوستان و از طـرف د      یعنیس  ی طرف با مستعمرات انگل    یک

ـ ل اتحاد با این دل ی به هم  ؛مرز بود  ن هم ی متفق ی اصل يها  از ستون  یکیعنوان    يران بـرا ی
ـ  اما ا  ،رفت  ی به شمار م   يا  ژهیاز و ی نبرد امت  يها   از طرف  یک هر ران از همـان ابتـدا      ی
  . ردک خود در جنگ را اعالم یطرف یب

ـ  اول و دوم، در ای جنگ جهـان یانی ميها  در سال  تلـر  یران و آلمـان رضاشـاه و ه  ی
ـ  ا كوجوه اشترا . ه دست گرفتند  زمام امور را ب    ور ک مـذ  يهـا   ران و آلمـان در سـال      ی

ل هر دو زمامدار عزم خـود       ین دل ی بود؛ به هم   یاسی س ی و آشفتگ  يد اقتصاد یضعف شد 
ـ گـر ا  ی د كوجه اشـترا  . را بر اصالح امور قرار داده بودند       ت دو  یران و آلمـان ضـد     ی

ـ ها در امـور ا      اله س یس و روس  یه انگل کاز آنجا   .  بود يس و شورو  یشور با انگل  ک ران ی
رده بودند، رضاشاه درصدد حـذف      کشور را فراهم    کرده و موجبات ضعف     کدخالت  
گـر، بـه    ی د ياز سـو  . ور برآمد کشورش با دول مذ   کزان روابط   یردن م کم  کا  یآنها و   

 پـس از    يهـا    در سال  يس و شورو  ی انگل يواسطه تحت فشار قرار گرفتن آلمان از سو       
 یاسـ ی و سي برآمـد بـا سـامان دادن امـور اقتـصاد     تلـر درصـدد  ی اول، ه یجنگ جهان 

 اصالح امـور  يران برایان، این میدر ا. شورش، به مقابله با دو ابرقدرت فوق بپردازد    ک
 يز بـرا  یـ آلمـان ن  . ه بـود  یس و روسـ   یر از انگل  ی غ ی قدرت يوجو  اش در جست    ياقتصاد
ـ ازمند نفت ا  ی در اروپا، ن   يل شدن به قدرت برتر اقتصاد     یتبد . انـه بـود   یرمران و خاو  ی

 یـک  موجـب نزد   يس و شـورو   یشور با انگل  کت دو   یعالوه بر موارد گفته شده، ضد     
 يب تجـار  یـ ن رق یوتاه آلمان به نخست   ک یدر مدت . گر شده بود  یدیکشور به   کشدن دو   

ران را به خود    یزان صادرات و واردات به ا     ین م یل شد و باالتر   ی تبد يس و شورو  یانگل
 يس و شورویامالً برخالف خواست انگل   ک آلمان   ران و ی شدن ا  یکنزد. اختصاص داد 

بـا آغـاز   .  نـشان داده نـشد     ینـش ک دوم نسبت بـه آن وا      یبود، اما تا آغاز جنگ جهان     
ـ هـا در ا     ی حـضور آلمـان    ۀن با بهان  ی، متفق ي آلمان به شورو   ۀجنگ و سپس حمل    ران، ی

 ينـداز ا   از دست  يریران نه تنها موجب جلوگ    یاشغال ا . ران گرفتند یم به اشغال ا   یتصم
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 بـه   یرسـان   کمـ کان  کـ ه ام کشد، بل   یانه م یران و خاورم  یز ا یخ  آلمان بر مناطق نفت   
  .شد یز فراهم می نيشورو
 آلمان به لهستان و آغـاز       ۀ، به دنبال حمل   September 1939 3/ 1318ور  ی شهر 11

 يا  هیـ انی بـا صـدور ب     ،يم پهلـو  یر وقت رژ  یوز  دوم، محمود جم نخست    یجنگ جهان 
ـ    . ردکـ ن جنگ اعـالم     یان را در ا   ری ا یطرف  ی ب یرسم ـ س از ا  یآلمـان و انگل ن موضـع   ی

ت ی امن ي برقرار ییگر توانا ی در منطقه د    يریل درگ یدل  س به یرا انگل ی ز ؛ردندکاستقبال  
بـا      هک ن بود یران چن ی ا یطرف  یز از ب  یخارجه آلمان ن   استدالل وزارت امور  . را نداشت 
ـ آ  ی نظـر مـ     ن بـه  ی چن ،هس و فرانس  یه با انگل  کی تر یکوند نزد یتوجه به پ   د آنچـه از    ی

ـ ه فعالً به تقو   ک آن است    ،افتهی يا  ژهیت و ی اهم یاسیلحاظ س  ـ ت ا ی ـ   ی ـ   یران در ب  یطرف
ـ ن زمان رضـاخان بـه حما      یالبته در هم  . املش ادامه داده شود   ک ت از دولـت آلمـان      ی

ه دسـت  کـ ماتوم دادند ی اولتيزک به دولت مر   بارهن  ین در ا  ی متفق يروهایپرداخت و ن  
  .ردکران را اشغال خواهند ین صورت ایا ری در غ؛ها بردارد يت نازیاز حما

 از شـمال و شـرق و        ي شـورو  يروهـا ی، ن یطرف  ی با وجود اعالم ب    یطین شرا یدر چن 
ران بـر ضـد   یم ای مقيها یه آلمانکز  ین دستاو یس از جنوب و غرب با ا      ی انگل يروهاین

ـ ز از آنهـا حما    ینند و رضاخان ن   ک یت م ین فعال یمتفق ور ینـد، در سـوم شـهر      ک یت مـ  ی
  . ردندکران ید از ایران را اشغال و رضاخان را وادار به استعفا و تبعی ا1320

   پژوهشۀنیشیپ
 و مـار یوا يجمهـور  بـا  شـرق  تـاتور کید روابـط « بـا عنـوان      يا   در مقاله  یگدلی ب یعل
ـ مار و سپس را   ی وا ي جمهور ة روابط رضاشاه با آلمان در دور      یبه بررس » 1ها يناز ش ی

 يهـا   نـه ی روابـط و زم    يریـ گ  لکسنده علل ش  ین پژوهش، نو  یدر ا . رداخته است سوم پ 
، آثـار   یحات نظـام  ی، تـسل  عیصنا يها  نهی ارتباط در زم   ي برقرار يشور برا کق دو   یعال

ور باسـت براسـاس   یـ ال.  قـرار داده اسـت   یره را مـورد بررسـ     یـ ، آمـوزش و غ    یباستان
ـ در ا هـا     یآلمـان  با عنوان    یتابک فرانسه   یکپلماتید منابع رد و در آن    کـ ف  ی تـأل  2رانی

                                                           
  .61-56، صص 60 ، شمجلۀ زمانه، »ها نازي و وایمار جمهوري با شرق دیکتاتور روابط«، )1386(علی بیگدلی   1
 دیپلماتیـک  منـابع  براسـاس  اول جهـانی  جنـگ  در ایـران  تحوالت به نگاهی: ایران در ها  آلمانی ،)1377(الیور باست     2

  .انتشارات شیرازه: احمد، تهران بنی حسین ترجمۀ ،فرانسه
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ـ ا.  اول پرداختـه اسـت     یران و آلمـان در جنـگ جهـان        ی روابط ا  ۀخچیتار به ن اثـر   ی
ـ توجه بـه پـرداختن بـه آغـاز روابـط ا        با ـ ا. ران و آلمـان، مـورد توجـه اسـت    ی رج ی

 ی ضـمن بررسـ    1 دوم ی بـزرگ در جنـگ جهـان       يهـا   ران و قدرت  یاتاب  ک در یذوق
 يهـا  اسـت ی دوم، بـه س یژه جنگ جهانیو ضاشاه و بهران و آلمان در عصر ر     یروابط ا 

 بـا  یتـاب کدر  رایـ فاطمـه پ . ز اشاره داشته اسـت یران ن یران و اشغال ا   ین در قبال ا   یمتفق
ـ (ران و آلمان    ی ا ي اقتصاد -یاسیروابط س عنوان    یبـه بررسـ    2،)ین دو جنـگ جهـان     یب

 عواقـب آن    امدها و ی اول و دوم و پ     ی جنگ جهان  یانی م يها  شور در سال  کروابط دو   
ـ  يسنده، هدف آلمان در ابتدا بازسـاز      ی نو ۀبه گفت . پرداخته است   پـس از    يهـا   ی خراب

 آلمـان و بـه قـدرت        يط اقتـصاد  یج بـا بهبـود شـرا      یتدر   اول بود، اما به    یجنگ جهان 
ها و اهـداف آلمـان در         استیت س یشور، ماه کن  ی در ا  ی دست راست  يها  دن گروه یرس
  .افتیر ییران و شرق تغیا

   دومیران و آلمان در جنگ جهانی ایاسیروابط س
  انهی در خاورمیاسی نفوذ سيتلر برای هيها تالش

انـه  ی بـه خاورم   نفوذ ي برا ينۀ مساعد ید زم رک یتلر سع ی، ه يبا حملۀ آلمان به شورو    
گـر  ید يشورهاکـ  آلمـان در     یپلماسـ ی و د  یاسـ ی اقدامات س  ن سبب یبه هم  ؛ندکجاد  یا

  .)90 :1369، یاله(افت یتوسعه ز ینانه یخاورم
ـ  آور 2ر ساعات نخـست     د ومـت وابـسته بـه      ک ح 1320ن  ی فـرورد  13/ 1941ل  ی
ـ  ی و شورشـ   دودتا منحـل شـ    ک لیبه دل س عراق   یانگل ومـت را در دسـت      ک ح یان عراق

ـ ی گ ید عـال  یرش« شورش با    يرهبر. گرفتند ه طرفـدار آلمـان محـسوب       کـ  بـود    »یالن
ه بـه  کـ ن بود   یظم فلسط  اع ی مفت »ینین الحس یحاج محمدام «ودتا  ک یچهرة اصل . شد  یم

به عراق فـرار    . ش1318/م1939 در سال    یسی و ضد انگل   يهودی ضد   يها  تیعلت فعال 
 يریگ  لکه خودش در ش   ک(  در عراق  سی مخالف انگل  یرد و پس از سقوط دولت مل      ک

 بـه آلمـان     1941 رفـت و در نـوامبر        هیـ کسپس تر  و   رانی، به ا  ) داشت یآن نقش فعال  
                                                           

  .  گ اژن پ]:  ران ه ت[ م، س ی ال ری پ ام  اره درب  ی ش ژوه پ ؛ دوم  ی ان ه ج  گ ن ج در  زرگ ب  اي ه درت ق و  ران ای ،)1367(ایرج ذوقی   1
ــه  2 ــرا فاطم ــ ط رواب ،)1379( پی ــ ی س ــ ز رک م : ران ه  ت،) ی ان ه ج  گ ن ج دو  ن ی ب ( ان م آل و  ران ای  ادي ص ت اق -  ی اس   الب ق ان اد ن اس

 . ی الم اس
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، اسـتوارت ( همـراه داشـت   ياری بـس ي شـاد انینی فلسطانیفرار او در م   . ختی گر يناز
1370: 54-55(.  
مـان  یپ   هـم  یـک عنوان     بخش جنبش عراق به     ییتلر از اقدامات رها   یهان،  ین م یدر ا 

رد و درصــدد برآمــد اوضــاع را در کــت یــحماه انگلــستان، یــ در جنــگ علیعــیطب
تلـر  ی بـه ه   ،انخارجۀ آلم  ر امور ی وز »بن تروپ یر« .ش ببرد یانه به نفع خود پ    یخاورم

 الزم را بـه     يهـا   کمـ کتوانـد     ی م ییهوا يروینق  یآلمان تنها از طر   ه  کاظهار داشت   
تلـر بـا ارسـال      یه 1320بهـشت   ی ارد 13/ 1941 مه   3در  . ندکارسال  ومت بغداد   کح
. درکـ ها موافقت  یسیه انگلی علیات انحراف ی عمل یکعنوان     به عراق به   ی نظام کمک

ـ  ا کمکرح خواستار   ن ط ی انجام ا  يدولت آلمان برا   -424 :1372،  زرگـر ( دشـ ران  ی
425(.  

حات مورد لزوم به عراق، دولت آلمـان        ی بر ارسال تسل   یها مبن   یم آلمان ی تصم یدر پ 
ارنـست  «) بهـشت ی ارد16( مـه  6 در لیـ ن دلی؛ بـه همـ  افـت یخود را محتاج رضاشاه    

رمختـار  ی وز »ن اتـل  یارو« به   ی تلگراف ی ط ،خارجه آلمان  ر امور ی معاون وز  »ووئرمان
 :1370 اسـتوارت، ( نـد کران را جلب  یت دولت ا  یه رضا ک اطالع داد    ،آلمان در تهران  

 ، به آلمان در عـراق     کمک يها ي با خاطرنشان ساختن دشوار    يرک لش ي اما امرا  ،)63
  . )64همان، ( ردندک مخالفت يا یشکرکن لشیبا چن

 بـه عـراق     یسـان ر  کمک يبراها    ی به آلمان  یافکز فرصت   یا ن یتانی بر ،گری د ياز سو 
هـا بـه علـت        یسیـ انگل. ردکـ  ید عـال  یام رشـ  یوب ق ک سر ي برا يادینداد و تالش ز    را
ـ ز تالش ،انه و نفت منطقهی خاورمیکت استراتژ یت موقع یاهم وب ک سـر ي بـرا يادی
بس دادنـد و تـا ژوئـن          درخواست آتش  ی عراق ي مه قوا  31 در   .ردندک ید عال یام رش یق

 زرگـر، ( هـا درآمـد     یسیـ نترل انگل ک تحت   رهدوبااوضاع   1320ن  ی فرورد 29/ 1941
1372: 425(.  

 سوم  يروی ورود ن  يران برا یل ا یانه، تما ی نفوذ در خاورم   يعالوه بر تالش آلمان برا    
ـ  شـدن ا   یـک  نزد ي مناسب بـرا   ۀنی، زم يس و شورو  یدر مقابل انگل   ران بـه آلمـان و      ی

 Avery and(رد کـ ان دو دولـت را فـراهم   یـ  گـسترده م یاسـ ی روابـط س يریـ گ لکش
Melvile, 1991: V1/431(.  
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   دومی جنگ جهانيها ران در سالیحضور اتباع آلمان در ا
 1ه سـتون پـنجم    کـ دند  رکس  ی تأس ی جاسوس ي برا کوچک يا  هکران شب یها در ا    آلمان

ز بـود و در     کـ جان متمر یطور خاص در آذربا     ها به   تین فعال یا. آمد  یآنها به حساب م   
شـد    یادعـا مـ   . ار بودنـد  کـ   پلمات مـشغول بـه    ی د عنوان   ن عوامل به  ی از ا  يآنجا تعداد 
ات یـ نـد و عمل   نک یت م ی فعال ي در جنوب شورو   يا   در منطقه  ي آلمان ناز  يها  جاسوس
 مـستقر  يروهـا ی آهن، سربازخانه و تعداد نيها لیها، ر ارخانهکها،    فرودگاه ییشناسا

  .)171-137: 1385 ،انیآباد( نندک ی و گزارش مدهند یمدر آنجا را انجام 
 ی از اتباع آلمان   يادی به گروه ز   یالملل  نی، توجه ب  يهمزمان با هجوم آلمان به شورو     

 يط از هـر جهـت بـرا   ین شـرا یاز نظـر متفقـ  . بردند یران به سر میه در اکجلب شد   
 در  ی نفـر آلمـان    هزاردر تابستان آن سال حدود      . ت ستون پنجم آلمان فراهم بود     یفعال
ـ    ياریبس. ران بودند یا ـ ز جنـگ بـه ا     ش ا ی از آنها پ براسـاس آمـار    . ران آمـده بودنـد    ی

آهـن و   ع گونـاگون چـون راه  ین در صـنا ینـس کعنوان ت    به یآلمان 616 ،رانی ا یشهربان
 مختلف در استخدام دولـت      يها  عنوان مستشار وزراتخانه    ا به ی  و يشاورزکمعادن و   

ابـت   به طب  یردند و گروه  ک یس م ی تدر ی در مدارس عال   يتعدادن  یهمچن. ران بودند یا
ه در بنـدر  کـ  ییهـا  یشتکـ ز در یـ  نی ملوان آلمـان 60حدود . ا تجارت اشتغال داشتند  ی

 از اتبـاع آلمـان در سـفارت آن          يتعـداد . شاهپور گرفتار شده بودند، اقامـت داشـتند       
ران را  یم ا ی مق يها  ی آلمان یباق. ردندک یز خدمت م  ی تبر ينسولگرکشور در تهران و     ک

  .)87: 1370 استوارت،(ند داد یل مکی خانوادة افراد مزبور تشياعضا
جنگ اعصاب و بـه      يراه ب ک نوع اسلحه بود     یکغات صرفاً   ین تبل ی ا ب،ین ترت یدب

ن اسـاس، بـه   یبـر همـ  . رفـت  یار مـ ک  ران بهی ایطرف ی نقض ب  يدست آوردن بهانه برا   
ـ ا  ردهکـ ارائه    را در ادامه    نمونه یک شده،  گفته قتیمنظور اثبات حق    يخبرگـزار . می

سازمان سـتون پـنجم آلمـان در        « :هک  داد  ن انتشار   ی چن 1320 مرداد   9نسه در   آزاد فرا 
                                                           

کـه     یعنـی زمـانی  ؛هاي داخلی اسپانیا بـاب شـده اسـت    ستون پنجم در اصل اصطالحی است که از زمان وقوع جنگ           1
. خواهان محاصره شـده بودنـد       توسط چهار دسته یا چهار ستون از قشون شورشیان به ریاست ژنرال فرانکو، جمهوري             

کـاري بـه نفـع       خواهان مشغول جاسوسی و خـراب       ن جمهوري  یک دسته از یاران فرانکو در داخل اسپانیا بی         همچنین
 علـت دسـتۀ   ن نیروي شورشیان از پنج دسته تشکیل شده بود نه از چهار دسته؛ بـه همـی            ،در حقیقت . شوریان بودند 

هاي هلند و بلژیک و فرانـسه    ۀ همدستان آلمان در جنگ    هم و بعدها این اصطالح به       شداخیر به ستون پنجم معروف      
  .)27-26 :1324 ،ملک یزدي (شداطالق 
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 يهـا   نیرده، به سرزم  ک از آن استفاده     یده و عمال آلمان   یران و افغانستان برقرار گرد    یا
ـ  . ابنـد ی ی شمال هندوستان راه میستان و نواح  کمجاور قفقاز و تر     بـه  یحـوادث داخل

ـ   ی را ب  ي مراقبت زمامداران شورو    داده و  ي رو یز صنعت ک در مرا  يارکخراب ش یش از پ
ها و منـابع      شگاهیه پاال کس معطوف به آن است      یشتر وقت دولت انگل   یرده، ب کفزون  

ن روس  ا بـا مهـاجر    یعمال آلمـان  . س از خطر مصون بماند    یران و انگل  ی نفت ا  تکشر
. ننـد ک ی مـ  يارکـ انـد، هم    ران شـده  ی وارد ا  ی از آنها با گذرنامۀ آلمان     یه برخ کد  یسف
ن یران را نسبت به ا    یس، دقت دولت ا   ی و انگل  ير شورو یندگان دولت اتحاد جماه   ینما
ـ ی بازرگانـان ا   کمکوشند  ک یه م ک ی عمال آلمان  كت خطرنا یفعال  ك را در خـا    یران

ـ  ( »اند  ردهکس به دست آورند، جلب      ی و انگل  يشورو ـ  کخان مل -27: 1324،  يزدی
28(.  

 در جنـوب    کوچـ کباشگاه   یکا در   ها تنه   یه آلمان کن است   یت امر ا  یواقعالبته  
:  1369 ،نیراکاسـ   و بوالرد(ند درک ی میت فرهنگیفعال »يا خانۀ قهوه « عنوان   باتهران  

 افـت یش  یروها افزا ین ن ی، تعداد ا  ي حمله به شورو   ي آلمان برا  يها  به دنبال طرح  . )33
 نفـوذ   ۀه در منطقـ   کـ  ین جاسـوس آلمـان    یتـر   برجـسته . )171-137: 1385،  انیآباد(

ـ مأمور.  بـود  »شولتسه«رد،  ک یت م ی فعال يوشور  ي اطالعـات بـرا    يآور   جمـع  يت و ی
ز بـود   یت شولتسه تبر  یمحل مأمور . ران بود ی و سپس ا   يتلر به شورو  ی ه ۀ حمل یطراح
دو . )جـا  همانهمان،  ( ردک ی م يارک هم ي با و  یستیمونک با مرام    ي به نام اسد   يو فرد 
ه کـ  بودنـد    2»ریفـارنتز مـا   « و   1»تارومن گامو « ستون پنجم آلمان     يگر از اعضا  یتن د 
 بـه دنبـال آنهـا       .ران شدند ی ا ك وارد خا  3ونقل ت حمل ک به قصد خدمت در شر     ایگو

ـ  در آور  4»وس بـرت هولـد    یـ جول«گر به نام سرگرد     ی د يمأمور عنـوان     بـه 1941ل  ی
  .)210 :1351، کیلنچافس( ران آمدی به ا،زی آلمان در تبرينسولگرک یمنش
مـدت    وتـاه کار  ی بـس  يا  خچهیران تار یها در ا   ت آلمان یل فعال ه اص کشد    ادآورید  یبا
 اسـت؛ ل گرفتـه  ک شـ .ش1320 سـال  ي از آن نوع، درست از ابتدا  ییها  تی و فعال  رددا

                                                           
1 Romang Amota 
2 Frantz Maye 
3 Novuell Iran Express 
4 Julius Berthold Schulze 
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قدر محدود     زمان آن  .ردکران اغراق   یم ا ی مق يها  ی آلمان ۀکد در قدرت شب   ین نبا یبنابرا
 وجـود نداشـته     رانیدر ا  ی مهم از جاسوسان آلمان    يا  هکشب يریگ  لکان ش کامه  کبود  

ـ  در ا  یستون پنجمـ   است   یگفتن. )جا  همان: 1385 ان،یآباد(است   ل نگرفتـه   کران شـ  ی
وس ک معیشمارش 1320ر یاول ت/ 1941 ژوئن  22 در   يبود، اما حملۀ آلمان به شورو     

ـ ، سـفارت ا   يبالفاصله با آغاز جنگ آلمان و شورو      . ران بود ی ا ی اتباع آلمان  يبرا ران ی
ـ  يخارجه دولت شورو    امور يایساریمک به   یاشتاددی یو ط کدر مس  ـ   ی، ب امـل  ک یطرف

  .)93 :الف1370، مانکتر( ردکخود را اعالم 
 در  ی نسبت به حـضور اتبـاع آلمـان        بود،ر تهاجم آلمان شده     ی درگ يه شورو ک حال

ـ    ت آلمان ی از محبوب  ین نگران ی و ا  بود؛ران نگران   یا ـ  دولـت ا   ۀها در بدن ران و مـردم    ی
ـ ها در ا    ی آلمان رشدبه   ت رو یعلت محبوب  .فتگر  ی سرچشمه م  يعاد ـ ران را با  ی د در  ی

ـ     يارکهم .شور جست کران نسبت به آن     یعامل موضع دولت و ملت ا      ن دولـت   یهـا ب
 ير صـعود یها در اروپا س     آلمان ی متوال يها  يروزی با پ  ،ش سوم یومت را کرضاشاه و ح  
شور کـ  ممتـاز    ۀطبق از   يادی ز ةد عد شباعث  ز  ینران  یها در ا    یغات آلمان یگرفت و تبل  

 ي جـا  يتلـر یف هواخواهان آلمـان ه    یندگان مجلس در رد   ی نما  و يرکشامل سران لش  
  ). 54-12-10 ش،1322 :استادوخ(رند یبگ

ـ  نسبت بـه ا   يادداشت شورو ی نینخست  1320ر یـ  ت5/ 1941 ژوئـن  26 در ،ن امـر ی
ـ  در قلمرو ای در آن از حضور عوامل آلمان هکد  شران  یم ا یتسل  ينودران ابـراز ناخـش  ی

ـ          کادداشت  ین  ی ا .)429: 1372 زرگر،( شده بود   یه به منزلـۀ دخالـت در امـور داخل
 ریمحمد ساعد با سـف    .  داشت ی را در پ   یرانیشد، اعتراض مقامات ا     یشور محسوب م  ک
 امـا بـه او      رد،کـ ادداشت اعتـراض    ین  ی مالقات و نسبت به ا     يس در شورو  یر انگل یبک

 ۀنـ یننـد و در زم    ک یب مـ  یـ  را تعق  کیشتراست مـ  ینه س ین زم یدولت در ا  دو  گفته شد   
  .)8 :1383 :انیآباد( اند ردهک اتخاذ يها روش واحد ياخراج ناز

 ینۀ اخـراج عوامـل آلمـان   یا در زمیتانی و بريرر شوروک ميها ادداشتیهمزمان با   
آنـان بـا    . ران دست زدنـد   یه ا ی عل یعیغات وس یا به تبل  یتانیه و بر  یران، روس یبه دولت ا  

 سـبب ران را بـه  یومت اک ح،وک و با ی در لندن، دهل   ی به زبان فارس   ییاه  انتشار جزوه 
 دربارة آشـوب    ینیعات دروغ یپناه دادن به ستون پنجم آلمان به باد انتقاد گرفتند و شا           

ـ ا.  ارتش و امثال آن منتشر سـاختند       یتیل، نارضا یقبا ـ  یغـات بـه تـشد     ین تبل ی  ید نگران
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ه درواقع بهانۀ دول متفق     کغات  ین تبل یا. )207: 1351 ،کیلنچافس( دشها منجر     یرانیا
ـ در ا. درکـ ار کآش 1320ر ی ت12 خود را در    ید، چهرة واقع  بوران  ی حمله به ا   يبرا ن ی

 بـه   یطـور خـصوص     بـه ) سیر امور هندوستان در دولت انگل     یوز (»يلئوپلد امر «روز  
ـ ها به نفـت، اقـدام بـر ضـد ا     از آلمانیه با توجه به نکول اظهار داشت یژنرال و  ن رای

 ژاپـن بـا اسـتناد بـه         يدو روز بعـد خبرگـزار     . )92 :1370،  استوارت( ضرورت دارد 
ـ دولـت قـصد اشـغال ا   دو ه  کرد  کها اعالم     گزارش یبرخ بـه نقـل از   ( ران را دارنـد ی
  .)24 :ب1370 مان،کتر

او . ادعاست  نیا   بر یلی دل 1320ور  ی شهر 18خ  یل در پارلمان در تار    ی چرچ یسخنران
دانست و معتقـد بـود        ار مهم   ی را باارزش و بس    ير شورو ی جماه  به اتحاد  یرسان کمک
 ۀ در ادامـ يو. دنرسانب ي را به شورویید هر طور شده اسلحه و مهمات و مواد غذا   یبا

ان آورد و   یـ  سـخن بـه م     ي بـه شـورو    کمک يها تی در مورد محدود   ، خود یسخنران
 یجاده قطب: میا دار ان استفاده از آنها ر    ک ما باز است و ام     يفقط سه راه به رو    «: گفت

. خبندان بسته اسـت   ی و   ی طوالن يها  ه اغلب به واسطه زمستان    ک کاز راه آرخانگلس  
ه بـه مـا بـا       کها    ین راه هم از نظر ژاپن     ی ا هک  وستگ يدوم راه شرق دور از راه والد      

ج فارس یران از طریق خلی است و باالخره راه ا   یاالتک اش ينگرند دارا   ینظر سوءظن م  
ـ لومتر فاصله دارد و ا    کی 800زر   خ يایه تا در  ک ـ ن همـان در  ی  يرویـ ه نکـ  اسـت  ییای
. ه راه داردی قلـب روسـ  یعنـ یز شده، به حوزه رود ولگا  کها در آن متمر      روس ییایدر

 یعنـ ین متـداول خـود   ی بـه عنـاو  ،ردهکران رخنه  یها به ا   ه آلمان ک است   یمدت زمان 
ه کـ انـد     دهیشک و نقشه    اند  ل داده کیپلمات، ستون پنجم را تش    یجهانگرد، متخصص و د   

ـ ار زیت بـس یـ  اهميه داراک نفت را   يها  نه تنها چاه   ـ  اسـت اشـغال و   يادی ا خـراب  ی
ه کـ  ما به بار خواهـد آورد، بل       ي را برا  یمیار وخ یج بس یصورت نتا   نیه در ا  ک ؛ندینما

ـ ص داد ین تـشخ  یبنـابرا .  ما ببندند  يه را به رو   ی به روس  یکار مطمئن و نزد   یراه بس  م ی
جـه از   ی در نت  .مینـ ک ین اقدامات را خنث   یه ا ک و الزم است     يار ضرور ی ما بس  يه برا ک

 خـود  ك را از خـا ی آلمـان یت مهمانـان توتـون  ید فوریم به قیردکران تقاضا یدولت ا 
 ، نطـق خـود در پارلمـان     ۀ او در ادامـ    .)56-16-12 ش،1320 :استادوخ(» دید نما یتبع

: نـد ک یرده و مـ   کـ ق  یا تـصد  ا پارلمان او ر   یه گو کران حرف زد    ی از حمله به ا    يطور
 ی جنـوب يهـا  ه در جبهـه ک ی ارتشکمکه به کران به ما اجازه خواهد داد      یاشغال ا «
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در . می رسان ياری را   ي و یی و هوا  ینیم و از راه زم    یه در حال جنگ هستند بشتاب     یروس
شرفت آلمان را به طرف جنوب سـد       ی راه پ  یسی انگل امالًکضمن بنا به مصالح و منافع       

  .)16-3ش، 1320 :استادوخ(» ...مینک

  سی و انگليمان اتحاد شورویپ
 را يس و شورویمان اتحاد انگل  یانه، انعقاد پ  ی حمله به خاورم   يتلر برا یاعالم برنامۀ ه  
 از  ی اخراج اتباع آلمـان    يبراطرف  دو   ي فور يور به تقاضا  کاتحاد مذ . به دنبال داشت  

 :سـت اب( اوردیـ  به عمـل ن یلی خود تعدي اما رضاشاه باز هم در تقاضا ،ران منجر شد  یا
1377: 35(.  
ــرداد 24/ 1941 اوت 15در  ــف 1320 م ــران یس ــستان در ته ــتیر انگل ــه یادداش  ب
ـ م ای مقـ یه در آن تقاضا شـده بـود تعـداد اتبـاع آلمـان     کرد کم یران تسل یا دولت ران ی
ـ    يز وزرا یـ  اوت ن  17در  . ابـد یاهش  کتر    عیچه سر    هر  از  يس و شـورو   ی مختـار انگل

ات و  یاکه در آن ش   کند  ردکم  ی تسل کیادداشت مشتر یش  ی متبوع خو  ياه  جانب دولت 
ه قـبالً   کـ  ییهـا   یچند تـن از آلمـان     عالوه بر   ده بود   شاعتراضات آنها مطرح و تقاضا      

 :1363،  نیراکاسـ ( ندشـو ران اخـراج    ی ا كاز خا ز  ین يگریاخراج شده بودند، افراد د    
 يخـوددار هـا   یاخراج آلمـان  ران از   ی دولت وقت ا   ،ن هشدارها ی ا ۀبا وجود هم   ).158

شور کـ  از   یجیبه صـورت تـدر     را   ی آلمان يروهاین  م گرفت یز تصم ی و در آخر ن    ردک
را اتحـاد   ی ز  نداشت؛ يریتأثن اقدام دولت    یا. )56-16ش،  1320: ستادوخا(ند  کرون  یب

 يه برا کدانست    ی حق خود م   ،م1921 ششم قرارداد    ة با استناد به ماد    ير شورو یجماه
 ب،یـ ن ترت یبـد  .نـد کران  ی ا ك خود را وارد خا    يروهای ن ، خود یت ارض یدفاع از تمام  

ـ     کـ ا  یـ تانی بر ی نظام يروی و ن  ي شورو یستیمونکارتش    از  يری جلـوگ  ۀشور را بـه بهان
  .)54-22ش، 1321: استادوخ(دند رکش سوم اشغال ی رایستی فاشيها استیگسترش س

  رانین و اشغال ایهجوم متفق
 يروهـا یم گرفتنـد ن   یس تـصم  ی و انگل  يت شورو  دو دول  1320مرداد  / 1941در اوت   

ـ ا) وریسـوم شـهر  ( اوت 24نند و در اواخر شـب     کران  یخود را وارد ا    م بـه  ین تـصم ی
 یور ط ک خارجه دول مذ   يرأس ساعت چهار و ربع بامداد، وزار      . مرحلۀ اجرا درآمد  
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بـوالرد و   (  را از ماجرا آگاه سـاختند      ير وقت، و  یوز  منصور نخست  ی به عل  یادداشتی
 رانیا يمرزها هوا و ایدر ن،یزم از نیمتفق وریشهر سوم بامداد در.)48 :1369 ن،یراکاس
ور یروز نهم شـهر .  شدآغازان  ینظام فرار ابتدا همان از .شدند شورک وارد و ستندکش را

ـ  سفارت ا  ي اعضا يران به استثنا  یم ا ی مق يها  یۀ آلمان همدر بوالرد دستور داد     یسر ر  ن ی
  .)11 :1383، انیآباد( ل داده شوندی تحويس و شوروی انگليها شور، به سفارتخانهک

 يهـا    خواست سفارتخانه  یدر بوالرد از دولت فروغ    یر  سر 1320ور  ی شهر 15روز  
ــتالیآلمــان، ا ــ را تعطیا، مجارســتان و رومــانی ــا تعطیدولــت فروغــ. نــدکل ی ــی ب  یل

 و  یسیـ انگل بـه مقامـات      یم اتباع آلمان  ی اما حاضر به تسل    ،درکها موافقت     سفارتخانه
ـ مـاتوم دوم بـه ا     یاولت 1320ور  ی شـهر  18 /1941روز نهم سپتامبر    .  نشد يشورو ران ی

ــا هــر ن مــستقر در ی را بــه مقامــات متفقــیتــر اتبــاع آلمــان عیچــه ســر  داده شــد ت
 بود تا تهـران را      يا  ن بهانه یا. ل دهد یس تحو ی و انگل  يدولت شورو دو   يها  سفارتخانه

 تهـران  ،سی و انگلي شوروي قوا1320ور ی شهر25  در ت،یدر نها . به تصرف درآورند  
ران، رضاشاه از سلطنت استعفا داد و فرزنـدش       یبا اشغال ا  . آوردند را به اشغال خود در    
  )جا همانهمان، ( دشن او یمحمدرضاشاه جانش

  نران و آلمای ايروابط تجار
   دومیش از جنگ جهانیران و آلمان پی ايروابط تجار

 و يآمـد روابـط اقتـصاد    شور درصدد بـر ک صدراعظم آن    كسماریبا وحدت آلمان، ب   
 بـه انعقـاد     لیـ ن دل ی؛ بـه هـ    خـشد بانـه را بهبـود ب     ی خاورم يشورهاکـ  خود با    یاسیس

 ی مـال  يه دچـار تنگنـا    کـ ز  یـ ران ن یدولت ا .  آورد ي رو ي و اقتصاد  یاسی س يقراردادها
آلمـان   بـه  ،ردیـ نگ   وامی و شاهنـشاه ی استقراضيها که از بان کن آ يرا ب ، بود يدیشد
در ســــال  رانیــــن منظــــور دولـــت ا ی بــــد.)282 :1383 ،يسویـــ ع( آورد  يرو

ـ ) يا شـعبه ( هـا اجـازه داد در تهـران         به آلمـان   .م1908/ش1287 ـ  دا کبان  .دنـ نکر  ی
ـ  در بوشـهر و تبر کیردن شعبات بـان ک ری دا ةن اجاز یهمچن ز بـه آنهـا داده شـد    یـ ز نی

  .)16-1ش، 1319: استادوخ(
ز ی نيگریازات دی توانستند امت  جیتدر  بهها    آلمان ،ک بان سیاز تأس ی امت يبعد از اعطا  

ـ ا .درکـ جـان اشـاره     ی معـادن آذربا   ۀتوان به استخراج همـ      یه م کرند  یران بگ یدر ا  ن ی
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ها   آلمان ها عمالً   روس ینکارشکرا با   ی ز ؛ نداشت یها در پ    آلمان ي برا يازات سود یامت
ه کـ نی تـا ا ؛ردکـ د نیـ اامهـا را دلـسرد و ن   ها آلمان ستکن ش یا. نده بود ست خورد کش

ـ  ا ي از تراز تجـار    %15توانستند    بـه دسـت آورنـد    .ش1289/م1910ران را در سـال   ی
 1308، در سـال     یاسـ ی و س  يعالوه بـر مـراودات تجـار      . )16-2 ش،1319: استادوخ(

ع راه آهـن بـه آلمـان اعـزام          ی مختلف، از جمله صـنا     يها  نهیز در زم  ی محصل ن  يا  عده
  ).151: 1380مومن، (شدند 
ـ ش نفوذ آلمان در ا    ی افزا يها برا   تالش ،اول یان جنگ جهان  یعد از پا  ب ران از سـر    ی

ـ هـا در ا    آلمان. گرفته شد  ـ  خـود بـا ا     يدند روابـط اقتـصاد    یوشـ کن مرحلـه    ی ران را  ی
ه ک .م1928/ش1307 ران و آلمان در سال    ی ا ين امر در تراز تجار    یا. نندکتر    مکمستح

ـ ننده با اکشور تجارت  کن  یآلمان هفتم  -1938 /ش1318-1317 تـا سـال   ، بـود رانی
 در  . به وضوح قابـل مـشاهده اسـت        ،ران شد یشور در تجارت با ا    کن  یه اول ک .م1939

ـ ردن ا کـ  ین نقش را در صنعت    یتر  آلمان مهم . م1930 ۀده  کمـ کبـا   . ردکـ فـا   یران ا ی
ـ از ا. نـد ک يانداز ران راهین در ایع سنگیها رضاشاه درصدد برآمد صنا  آلمان ن رو، در ی

 ییربنایسات ز ی و تأس  ی و نظام  یارخانجات صنعت کها انواع      آلمان کمکها با     لن سا یا
 ۀنـ یرد در زمکران تالش یگر، ای ديواز س). bharier,1971: 127-128( شد سیتأس
 1317در سـال  .  شـود يتـر   گـسترده يارکـ ز بـا آلمـان وارد هم     یـ  ن یحات نظـام  یتسل
ـ  خر يبـرا ت فروشـتال    کران و شر  یان دولت ا  ی محرمانه م  یراتکمذا ارخانجـات  کد  ی

 يرات بـرا  کالبته همان سال دوباره مذا    . دیه به سرانجام نرس   ک انجام شد    يساز  فشنگ
 .ش1319/م1940در سـال    ). 86: 1378،  یدلفان( انجام گرفت    یحات نظام ید تسل یخر

 یتـراز بازرگـان   . دی رس %6/45 و واردات به     %4/51زان  یران به م  یصادرات آلمان به ا   
ون یـ لی م2/27زان یـ ه از م  ک يطور  به ؛شد  یش مواجه م  ی ساله با افزا   ران و آلمان هر   یا
 ردکـ دا یـ ش پی افـزا  1937 در سال    كون مار یلی م 9/83 به عدد    .م1933ال در سال    یر
ا بـا  یـ تانیزان تجارت دو دولت آلمـان و بر ی مۀسی با مقا  ).12-54ش،  1322: استادوخ(
ـ  تجارت با دولت ا  ه آلمان در امر   کد  یتوان فهم   ی م ،ن دوران یران در ا  یا گـر  یران از دی

 گرفتـه بـود و   یشیـ پ)  اول و دوميهـا  خصوص دول حاضر در جنگ هب( ییدول اروپا 
ـ ر با ا  یبک يایتانیتجارت بر  ـ ران در ا  ی : اسـتادوخ  (داشـته اسـت    ین دوره افـت فاحـش     ی

  .)52-26ش، 1319
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   دومیران و آلمان پس از آغاز جنگ جهانی ايروابط تجار
ـ      ی ا ،مدو ی جهان  جنگ ةدر دور  ـ  یران به محض شروع جنـگ ب  خـود را اعـالم   یطرف

ـ  يهـا   ینکارشـ ک با آلمان بـا      ينۀ روابط تجار  ی اما در زم   ،درک  .شـد س مواجـه    ی انگل
 حامـل   یشتکـ د و   رک يریران جلوگ یا به ا  ی از راه در   ی آلمان ياالهاکس از حمل    یانگل
ـ آهن ا  ارخانۀ ذوب کل  ی از وسا  یقسمت در شـد،    یمـ ه از هـامبورگ حمـل       کـ ران را   ی

  . )162: 1385 ،يمهدوهوشنگ ( درکقا متوقف و مصادره ی آفریساحل شرق
ر آلمـان در تهـران اظهـار        ی به سف  ،رانی ا ییر دارا ی وز »ير خسرو یام« ،نیبا وجود ا  

 از آن را در ی ناشـ يهـا  ي و دشـوار  ي از محاصرة اقتصاد   ی بتوان مسائل ناش    اگر داشت
ـ رد، دولت اکنۀ واردات و صادرات حل و فصل        یزم ران نـه تنهـا بـه حفـظ روابـط      ی

ـ  خود با آلمان تما  یبازرگان ـ ه کـ بلل دارد، ی اسـت  ز یـ  حاضـر بـه گـسترش آن ن   یحت
  .)20: 1370 استوارت،(

 حـل  1939 و آلمـان در اوت      يآلمان با معاهـدة شـورو      ران و ی ا يالت تجار کمش
ـ  ا يجاد اختالل در روابط تجار    ی در ا  ی، اما انگلستان سع   دش در . ران و آلمـان داشـت     ی

 یستی ل يا   نامه یران، ط یس در ا  یرمختار انگل یوز 1939 سپتامبر   8 /1318ور  ی شهر 17
. )8 :الـف 1370 مـان، کتر (ردکـ ران اعـالم    ی به ا  »یاجناس ممنوعۀ جنگ  « عنوان   بارا  

ز یل را ن  یس، موارد ذ  یست انگل ی عالوه بر ل   ،سیز در پاسخ به اقدام انگل     یدولت آلمان ن  
وانـات جانـدار، مـشروبات، علوفـه،     ی، ح ییغـذا  ادمو :ردک قاچاق منظور    يای اش وجز

  .)9همان، ( شود یۀ آن مصرف می تهيه براک يلباس و مواد
ـ  ا يس بر سـر روابـط تجـار       یران و انگل  یها و اختالفات ا     ینکارشک ران و آلمـان،    ی

ـ کنیهمچنان ادامه داشت تا ا      بـه  .م1939/ 1318 در سـوم آبـان   ين دفتـر یه احمد مت
ـ ل در مدرسـۀ ا    یل انتخاب خود را تحـص     ی از دال  کیی يو. دی رس يریوز نخست ران و  ی

ـ   یتر از همه خدمت در سفارت آلمان مـ           و مهم  یآلمان و تسلط به زبان آلمان       ستدان
  .)156-151 :1371، یعاقل(

ـ  ا ین محور تجارت خارج   یتر  ن زمان مهم  یدر ا  ل کیران را روابـط بـا آلمـان تـش         ی
ق مواجـه  یـ  عمییهـا  ران با چالشیا یطرف  یه به علت شروع جنگ و اعالم ب       کداد    یم
ت ی را موضـوع وضـع     ی در خـاطرات خـود چهـار محـور اصـل           ين دفتر یمت. ه بود دش

  :دانسته استران ی ایتجارت خارج
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  .ها افتاده بود ران به دست آلمانی ای قسمت اعظم تجارت خارج.1«
 قـرارداد   ي الغـا  ۀجـ ی در نت  یۀ شـمال  یران بـا همـسا    ی ا ی روابط بازرگان  یلیعط ت .الف
  .د آنی و عدم تجديران و شوروی ایبازرگان
ـ   کجاد  ی ا قیاز طر ش واردات   ی افزا .ب زات یـ  و تجه  ی و خـصوص   یارخانجـات دولت

   .یاب شدن ارز خارجیجه نایارتش و بالنت
 ه وارد کنی به علت ا   .ش1314/م1935 توجه بازرگانان به تجارت آلمان از سال         .2
  .نندکل بیتوانستند تحص یشورها اسعار نمکر ید از سای خرينندگان براک

ه کـ  ي به نحو  ؛داد  ی نشان م  یبیت عج یران و آلمان وضع   ی حساب تهاتر تجارت ا    .3
ار کران به آلمـان بـده  ی گرفته بود و دولت ایشیران از آلمان بر صادرات پ   یواردات ا 
  .شده بود

 یران و بنگـاه آلمـان  یان ای می قرارداد خصوصیک، یر از قرارداد تهاتر عموم  ی غ .4
 فـراهم   یعنـ ی يزات اقتـصاد  ی تجه يه طبق آن دولت برا    کده بود   یال منعقد گرد  فروشت

جـا  یکاز خود را بتواند     یارخانجات، همۀ لوازم مورد ن    کس  یآالت و تأس    نیردن ماش ک
ـ  اما عمـالً ا    ، آن را بپردازد   ياً در ظرف هشت سال بها     ی ثان .ندکافت  یدر ن نقـشه بـه     ی

  .)181-180همان، ( »به بار آورده بودوس ک معيا جهیه نتک اجرا شده بود يا گونه
ـ    یست ضمن رعا  یبا  یران م ی ا ب،ین ترت یدب ـ   یت اصـول ب  خـود در جنـگ، در      یطرف

از ی مورد ن  ی صنعت ياالهاکار شده بود،    که از آلمان بستان   ک کیون مار یلیعوض چهل م  
 ز بـا آلمـان، بـر      یـ آم  جـۀ روابـط مـسالمت     ی در نت  ،گـر ی د يسـو  افت دارد و از   یرا در 

  . با بنگاه فروشتال جامۀ عمل بپوشاندیخود در قرارداد تهاتر خصوص يها خواسته
، کی و اسـلوا ک منـاطق چـ  انضمام آلمان و  يها  ییشورگشاک با توجه به     ،ی طرف از

رمجموعۀ روابط  یز ز ی آنها را ن   يست روابط تجار  یبا  یشور، م کن  ی به ا  يبوهم و مراو  
 وزارت خارجـه بـه وزارت       ۀامز با توجه به ن    ین امر ن  یا. آورد یمبا آلمان به حساب     

گر دول بـه شـرط   ی و د  کی و اسلوا  ک منعقده با چ   يو قراردادها بود   حل شده    ییدارا
  . )813/12381ما، کسا( ماندند ی میمعامله به قوت خود باق

ار شده بود، گسترش قلمرو     کران از آلمان بستان   یه ا ک کیون مار یلیعالوه بر چهل م   
 یها سـع    یسین انگل یبنابرا. افزود  یشور م ک دو   يارز بر وسعت روابط تج    ینفوذ آلمان ن  

اسـتمداران  یه سکـ  بـود  ين ابزار ی بهتر يفشار اقتصاد . گر وارد شوند  یدند از طرق د   رک
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ـ    يمـت نفـت، اسـتراتژ     یاهش ق ک .شنهاد دادند ی پ یسیانگل  فـشار   يس بـرا  ی مـؤثر انگل
ـ  یاست، وز ین س یبا اعالم ا  . ران بود ی بر ا  ياقتصاد ه مـا   کـ نیم ا عـال اس بـا    یرمختار انگل

 یسیـ ران را به مراجع انگلیم، اعتراض دولت ا   یستیمت نفت ن  یاهش ق کحاضر به قبول    
ران را  ی عمالً صادرات نفت ا    ،شک  نفت يها  یشتکس با ضبط    یدولت انگل . ابراز داشت 
  .)14-13: الف1370، مانکتر(ق درآورد یبه حالت تعل
، ادامۀ نفوذ آلمـان     يشورو آلمان با اتحاد     ی انگلستان، دوست  يها  ینکارشک با وجود 

 ي تجـار  ي آلمـان قراردادهـا    .ش1319/م1940اواسط سال    .دیران را تداوم بخش   یدر ا 
ـ  ا ياجرا. ده بود رکاال منعقد   کران به منظور صدور و ورود       ی با ا  يادیز ن قراردادهـا   ی
 .م1939ه با انعقـاد عهدنامـۀ اوت   ک بود ي شورویتی ترانزيها  به استفاده از راه کیمت
مزبـور نـه تنهـا       يقراردادها. افتیل  ی تقل ی و آلمان به مقدار قابل توجه      يوروان ش یم

ط ی تحـت شـرا     را ه بـه آلمـان    یت روسـ  ی ترانز يها  ق راه ی از طر  یرانی ا ياالهاکحمل  
 ي مـورد تقاضـا    ياالهـا ک ين نگه داشتن بهـا    ییه موفق به پا   کن ساخت، بل  ک مم یآسان

 یقـ یمـت حق  ی نسبت به ق   يتر  نییح پا االها را در سط   کن  یمت ا یران شد و ق   یآلمان در ا  
ه کـ  با آلمان بـود      يشورو يارکن تنها هم  یبنابرا.  آن نگه داشت   یمت جهان یبازار و ق  

 ي روابـط تجـار    .ش1320-1319/ م1941-1940 يهـا    سال یشور ط کن  یمنجر شد ا  
  .)40-39 :1369، یاله(  توسعه دهديا سابقه یطور ب ران بهیخود را با ا

 يهـا  نهی در زمي متعدديت فروشتال قراردادها  ک شر .ش1320-1318 يها   سال یط
ـ  با حـضور منـصور وز      یونیسیمک 1318 اسفند   15در  . درکران منعقد   یمختلف با ا   ر ی

  سودآور يتعداد و   ییر دارا ی وز يپ خسرو یر راه، سرت  ی وز يتر سجاد کشه و هنر، د   یپ
ون یسیـ مک. ت فروشتال برگـزار شـد     ک با شر  ی معامالت دولت شاهنشاه   ةر دربا گرید

ه ک واگن مخصوص    341و و   یوموتک لو ستیدو واگن و    هزار  سهد  ی خر ةرور دربا کمذ
ما، کسـا ( دندیل داده شود، به توافـق رسـ  یران تحوی ماه به دولت ا   8 تا   6 ظرف   یستیبا

813/12592(.  
ز موفق به ی نی خصوصيها  تک، شر ی آلمان يها  تکرات دولت با شر   کعالوه بر مذا  

 یت سـهام کان شـر یـ طبـق قـرارداد منعقـده م   . نددشـ   با آلمـان   يتوسعۀ روابط تجار  
 و فروشـتال،    کیتـس یونکامپف،  کـ وبن  کـ  يها  تکزاده در تهران و شر      برادران وهاب 

 .)805/12381، ماکسا(فروخت س ک سايشه به آقای هزار تن پشم شیرانیت اکشر



  47  دوم جهانی جنگ در آلمان و ایران تجاري و سیاسی مناسبات

ـ  بـا ا  ی متنـوع  يخام قراردادها   و مواد  ییغذا  مواد ۀی ته يه برا کآلمان   ن منعقـد  رای
ـ عـالوه بـر ا  . دیران به توافق رسـ یز با ای خوزستان ن يد خرما ی خر يده بود، برا  رک ن، ی
رتـسن و   یک گئـورگ ر   يآقـا با  هزار تن خرما     بار خوزستان سه  ک خش یت سهام کشر
  .)224/3496، ماکسا(رد ک معامله »اندوچ. ف« یمپانک

 ين قراردادهـا  یشتریـ ، ب 1320ور  یران در شـهر   ی جنگ تا زمان اشغال ا     يها  در سال 
ن ایه م ک یطبق قرارداد عموم  . ت فروشتال بود  کران با آلمان مختص به شر     ی ا یبازرگان

 از  ياریبـس د،  شـ  منعقـد    .ش1316-1315 يهـا    سال یط و فروشتال    یدولت شاهنشاه 
ـ پازمـان   ه  کـ شور به فروشتال سـپرده شـد        کردن  ک ی صنعت يها  پروژه   ان آنهـا سـال    ی
  .ده بودشن یی تع. ش1319/م1939
  :بود دهرک واگذار فروشتال به را ریز يها پروژه لیتحو دولت قرارداد، نیا 2 بند طبق

  ؛ش1318-1316/ م1939-1937 يها  ساليآهن برا ه راهیل نقلیۀ وسای ته.1
  ؛)يساز تیچ (ی نساجۀارخانک ساختمان و نصب چهار .2
  ؛مانی سیک فابرۀارخانک ساختمان و نصب چهار .3
  ؛تهرانشتارگاه در ک یک ساختمان و نصب .4
  ؛يساز  برنجۀارخانک یک ساختمان و نصب .5
  ؛يساز فشک ۀارخانک یک ساختمان و نصب .6
  ؛ پشمی بافندگۀارخانک یک ساختمان و نصب .7
  ؛رانیات ایدخان انحصار يبرا يمقواساز و اغذک ۀارخانک یک نصب و ان ساختم.8
  ؛ مصالح ساختمانيارخانه براک ساختمان و نصب چند .9

  ؛یباف سهکی ۀارخانک یک و نصب  ساختمان.10
  .یکترین دین و اسیریسی گلۀارخانک یک ساختمان و نصب .11

پنبـه، پـشم، بـرنج،       :ردکـ  یر را به آلمان صادر م     ی ز ياالهاکران  یدر عوض دولت ا   
ـ ه بعـد از ا  کـ  یرانیر محصوالت ا  یسا و   گاری، توتون س  ی روغن يها  وهیغالت، م  ن بـه  ی

شور کـ دار آن     تی آلمان از طـرف مقامـات صـالح        شد و ورود آن به     یمآلمان صادر   
   .شد یماجازه داده 
% 75مقـدار بـرنج و      % 20 تن توتـون،     1500 تن پنبه،    8000ران  ی ا .م1938در سال   
 را به آلمـان  یجات روغن وهیم% 75ن ی صدور آماده بود و همچن    يه برا ک یمقدار غالت 
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 30در  . ور منجـر شـد    ک مذ يرار قراردادها ک به ت  ،از آلمان به مواد خام    ین. ردکصادر  
ـ  ا ین دولت شاهنشاه  ی ب یمان بازرگان ی پ دوباره 1318خرداد    یت سـهام  کران و شـر   ی

 بـه   ،یـی رات فروشـتال بـا وزارت دارا      ک مـذا  1319 ي د 29در  . افـت یفروشتال انعقاد   
فروشتال  تکشر ه،شد منعقد قرارداد طبق .دش منجر نهیزم نیا در يگرید قرارداد انعقاد

  ).25221، ماکسا( ده بودش تن توتون 1500تن پشم و  3500تن پنبه،  8000خواستار 
ـ عالوه بر فروشتال، قرارداد خر     ـ د لـوازم    ی  پنبـه   يهـا   ارخانـه ک ي موتورهـا  کیدی

ـ  لوازم   ين مقدار یتأمقرارداد  . دشمنعقد  »  شنل یلیو«ت  ک با شر  ینک كپا  ي بـرا  کیدی
ور کت مـذ  ک بـا شـر    ینـ ک كارخانجات پنبه پا  کزل  یر د یدوازده دستگاه موتور دوتس   

  .)24619، ماکسا( بسته شد
دو ان  یـ  م یخام با مـواد صـنعت       تبادل مواد  ةره دربا کور  ک مذ يعالوه بر قراردادها  

 ییهـا  ز بـه توافـق  یـ اال ن کونقل   نۀ سهولت در حمل   ی دولت در زم   شد، دو نعقد  مطرف  
ـ  1319 مهـر    14در  . نـد ه بود دیرس ـ  ای دولـت شاهنـشاه  یـی ن وزارت دارا  یب ران بـه  ی
ــدگینما ــاربرةاداراز  ین ــ و درکی و خــشي ب ــا (ییای ــار رانی ت کدر تهــران و شــر) ب

ـ  در ایمـان یم هـامبورگ پ ی مق »ب. گ. گ« یمپانکر و   کنی ش یالملل  نیونقل ب  حمل ن ی
  .دی به امضا رسرهبا

ـ  خر ياالهاکور،  کطبق قرارداد مذ    يهـا    شـده از آلمـان توسـط وزارتخانـه         يداری
ر کنی شـ  یمپـان کبار به     رانیله ا ی به وس  ،ی دولت يها  ران، ادارات مستقل و بنگاه    یدولت ا 

 ی را از مـرز آلمـان و نـواح         ی آلمـان  ياالهـا کر موظـف بـود      کنید و شـ   ش یواگذار م 
 يران و شـورو   ی ا کیا تا سرحد خا   ی خزر   يایران در در  ی از بنادر ا   یکی آن تا    یمتصرف
لمـان، نمـره    ران و آ  ی ا يهمان، قرارداد باربر  ( ل دهد یران تحو ی و به دولت ا    ندک حمل

  .)ش1319 مهر 14خ ی ، به تار24635
 بـه  ،1319 آذر  19خ  یشور در تـار   کـ  تا قبل از اشـغال       ي تجار یمان رسم ین پ یآخر
ـ خارجه ا ل وزارت امورکر یاح مدید سیر آلمان و حم   یوس وز یلودک يامضا ران، در ی
 انجامشور  ک دو   انینده م ی سال آ  یست ط یبا  یه م ک ییاالهاکزان مبادلۀ   ین م یینۀ تع یزم
  .)516-511: 1362، کیم(د یطرف رسدو  يد، به امضاشو

 یکت اسـتراتژ  یـ ت روزافـزون موقع   یـ  و اهم  يحملۀ آلمان به شـورو     است   یگفتن
م رضاشـاه در برابـر      ی به تسل  ،گری د ي و داستان ستون پنجم آلمان از سو       ییران از سو  یا
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 يان روابـط تجـار  ی پای و به نوع1320 در مرداد ی اخراج اتباع آلماندرواقعن و  یمتفق
  .دششور منجر کدو 

ـ  دولـت ا    دو انیـ  م ي تجار ۀقطع رابط  ـ یران و آلمـان باعـث شـد تـاجران ا          ی  و  یران
ـ  ز ؛ شوند يادیزان  یران دچار ضرر و ز    ین دولت ا  یهمچن را بـا توجـه بـه سفارشـات         ی

 ی حدود س يزی وابسته به آن چ    يها تک، دولت آلمان و شر    یرانی ا يها تکتجار و شر  
 ،ین بده یردن ا ک نقد   ي دولت برا  ،در مقابل . ار بودند کها بده  یرانی ا  به كون مار یلیم

ه کـ رد  کـ ف  یـ ن را در بنـدر شـاهپور توق       ی هـانزاال  یمپانک متعلق به    یشتکپنج فروند   
متـر بـود    ک ی از اصـل بـده     كون مـار  یـ لی حدود هـشت م    يزیها چ   یشتکن  یارزش ا 

 ).31-16 :ش1318 استادوخ،(

  يریگ جهینت
ران و آلمان در طول جنگ دوم       یشور ا ک دو   ي و اقتصاد  یاسین پژوهش روابط س   یدر ا 
ن دوره بـا توجـه      یران و آلمان در ا    ین ا یروابط ب . ه است  مورد بحث قرار گرفت    یجهان

ـ  ي بازسـاز   و ران بـه آلمـان    ی شاه ا  ی قلب ۀ عالق چون يبه عناصر   از  ی ناشـ  يهـا   ی خراب
 اسـتعمارگران    رقابـت  ۀجـ ینت .دشـ  يا   اول در دو سمت، وارد فاز تـازه        یجنگ جهان 
ـ و  بـه  ،يتاتوریکل رضاشاه به د   یران و تما  یس در ا  یروس و انگل   ار کـ  يژه بعـد از رو    ی

 البتـه . ردکـ  رضاشاه با دولت آلمان را فراهم        یکی موجبات نزد  ،تلر در آلمان  یآمدن ه 
 يشورو( شورک ی و جنوب  ی شمال يها  هیاست درست در مقابل همسا    یار نگرفتن س  کبه  

  . ران را دادی اشغال اي الزم براۀها بهان لتن دوی به ا،)و انگلستان
ن برهه عبـارت بـود      ی دو طرف در ا    انیم ي و اقتصاد  یاسیعوامل گسترش روابط س   

ـ گـر حاضـر در ا  ی ديرویـ  سـوم در مقابـل دو ن    يرویـ اعتقاد به وجـود ن    : از ه کـ ران ی
گـر  ید. ران و آلمان بودین ای بیاسی روابط س  ي برقرار ين عامل برا  یتر  ین و اصل  یتر مهم

 ،شورکـ  ممتاز ۀ از طبقییروهایه شخص رضاشاه و نک بود يا  ي همزادپندار ،عامل مهم 
عامـل  . هـا داشـتند     نسبت بـه آلمـان     یندگان مجلس و سران نظام    ی نما یاز جمله بعض  

در  . سـوم بـود    يرویـ ق وجـود ن   یشور از طر  ک ي نوساز يران برا ی تالش دولت ا   ،گرید
ه کران و آلمان تا آن اندازه باال رفت         ین ا ی ب يز حجم مبادالت تجار   ی ن ي اقتصاد ۀنیزم

 ؛ا را به خود اختصاص داده بـود       یران با دن  ی ا ي نخست مبادالت تجار   ۀدولت آلمان رتب  
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 ين دفتر ی مثل مت  یوجود اشخاص .  قبل از آن هفتم بود     يها ن رتبه در سال   یه ا ک یدرحال
 يناسبات اقتـصاد  گسترش مينه را برایها زم  به آلماني ویل قلبی دولت و تما ۀدر بدن 

ـ ه در اکـ   يطـور   بهرد؛کن دو دولت فراهم    ی ب يو تجار  ـ ن ای ام عـالوه بـر مـراودات    ی
ـ  آلمان با ايشد و تراز تجار ن دو طرف منعقد ی ب زین یی قراردادها ،يمعمول تجار  ران ی
  . رساند ن سال گذشته ی چندین حد خود طیرا به باالتر

ـ ترانز و آلمـان و      يان شـورو  یـ انعقاد قرارداد مودت م    ـ اال از طر  کـ ت  ی  كق خـا  ی
ران و ی ا ي و اقتصاد  یاسیروابط س . رگذار بود ی تأث اریبسنه  ین زم ی در ا  ،رانی به ا  يشورو

ـ ن بـه ا   یست او، ورود متفقـ    ک و ش  يتلر به شورو  ی ه ۀ حمل یآلمان در پ   ران و ارسـال    ی
ن روابـط  یا.  رو به افول گذاشت،رانی ايق خط آهن سراسر   ی از طر  ي به شورو  کمک

ران را مجبور به اعـالن      یه دول متفق شاه جوان ا     کنی ادامه داشت تا ا    .ش1323تا سال   
  .ردندکشور ک با آن ي و اقتصادیاسی روابط سانیپا آلمان و هیعلجنگ 

 منابع و مآخذ
  تب و مقاالتک. الف
 يهـا    مطالعـات و پـژوهش     ۀمؤسـس : ، تهـران  رانیت در ا  یبحران مشروط ،  )1383(ن  یان، حس یآباد –

  .یاسیس
خ روابـط  یتـار ، » دومیران در جنگ جهان ی بزرگ و اشغال ا    يها قدرت«،  )1385................. (......... –

  . 171-137، صص28، ش7، سیخارج
ـ اوه ب کـ  و   ي هوشـنگ مهـدو    ۀ، ترجمـ   رضاشاه ين روزها یآخر،  )1370(چارد  یاستوارت، ر  – ات، ی

 .نیانتشارات مع: تهران
،  یان راه  ف ياد آب ف ج  ن نیس  ح ۀمــ رج ، ت رانیــ در ا یان ه  ج يا ه گ ن ج، )1363(ت  ون الرم کن، یرا ک اســ –

  . نیو ن:  ران ه ت
  .ز نشرکمر: ، تهران دومیران در جنگ جهانی ایکیت استراتژیاهم، )1369(ون ی، همایاله –
 اول براسـاس  یران در جنگ جهـان ی به تحوالت ایران، نگاهیها در ا یآلمان،  )1377(ور  یباست، ال  –

  . رازهیانتشارات ش: احمد، تهران ین بنی حسۀ، ترجم فرانسهیکتپلمایمنابع د
ان، ین ابوتراب ی حس ۀ، ترجم د بروند یشترها با ،  )1369(ن  یراکالرمونت اس کدر و سر    یبوالرد، سر ر   –

  .نشر البرز: تهران
، 60 ش ،فصلنامه زمانه ،  ها يناز و ماریوا يجمهور با شرق تاتوریکد روابط،  )1386 (ی، عل یگدلیب –

  .61-56صص 
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  .یز اسناد انقالب اسالمکمر
  .ریوکانتشارات : ، تهران1320ور یران در شهری ایطرف یاسناد نقض ب، )الف1370(مان، محمد کتر –
ـ  ا ه   ب   و روس   سیل  گ   ان  وم  ج   ه  اره  ب در  ياد  ن  اس،  )ب1370............................. ( – ، ) ش1291ا   ت1287 ( رانی

  . یلل م ال نی و ب یاسی س ات ع طال ر م ت ، دف ه ارج ور خ  ام وزارت:  ران ه ت
 ].جا یب: [، تهران1939-1945ران در جنگ ی ایارزش مساع، )1324(، محمد يزدی کخان مل –
ح ارتش در دوره ی و تسلیع نظامیجاد صنا یآلمان در ا  نقش دولت   «،  )1378زمستان  (، محمود   یدلفان –

  .93-82، صص 4 و 3 نهم، ش ة دور،نه اسنادیفصلنامه گنج، »رضاشاه
 .انتشارات پاژنگ: ، تهران دومی بزرگ در جنگ جهانيها ران و قدرتیا، )1367(رج ی، ایذوق –
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  يشاه قاجار ی قراباغ در دربار فتحعليریوانشنقش بانوان ج

   1ریاسمن جوانشی
   2يژه صدریمن

  3زاده ل حسنیاسماع
  4ين احمدیحس

 آغـاز شـد و در دوره نادرشـاه افـشار و         ي صـفو  ةر از دور  ی خانـدان جوانـش    يریـ گ  رونـد قـدرت    :دهکیچ
خـان   لیـ م خلیراباغ را بـه ابـراه   قیگیگلربیخان ب میرک. ردندکت  یت خود را بر قراباغ تثب     یخان زند موقع    میرک

 و نفوذ ی ارمنيها یک ملۀطلبان  استقالليها شیش گرای همزمان با افزا يریگ  ن قدرت یا. خان داد   یعل  پسر پناه 
. ش گرفتنـد یران و روس را در پـ یـ ش بـه ا ی قراباغ روابـط دوگانـه در گـرا   يها ان، خانین میدر ا. بود هیروس

 یاسی در رفتار سیر چندانین وصلت تأث  یا .ردکر ازدواج   یتر خان جوانش  م روابط با دخ   کی تح يشاه برا   یفتحعل
د همـسر   یـ گم آغا شاعر و آگاه بـه تمـدن جد         یآغاب. ران نداشت یومت ا کم قراباغ نسبت به ح    یان مق یریجوانش
عد خصوصیا. شاه شد  یفتحعل ان یـ ان و قراباغیری ناموفق بود، اما موجب نفـوذ جوانـش  ی و عاطفین ازدواج از ب

ر یح و تفـس  ی، بـه تـشر    یخیل تـار  یـ ن مقاله براساس روش تحل    یدر ا  . شد يران در ساختار قدرت قاجار    یم ا یمق
جـاد  ین ازدواج بـه ا یـ ا .پرداخته شـده اسـت    و سپس در قدرتي قاجاري در حرمسرايرینقش بانوان جوانش

 ي تـا رفتارهـا  یی، قـضا یـک پلماتی، دیوانیـ ، دی نظـام يهـا   ه نقـش  کـ د  یـ ان در دربار قاجار انجام    ی قراباغ کۀشب
ن یـ ز ای از شاهزادگان ني با تعدا يری از بانوان جوانش   يگری شمار د  يها  ازدواج. ز از خود بروز دادند    یآم  توطئه

 بـا   ي و تجـار   یاسـ ی ارتبـاط س   ي بـرا  ی مهمـ  يا   و منطقـه   ی محلـ  ۀان واسـط  یه قراباغ کشب .ردکت  یه را تقو  کشب
 و يه تجـار ک، شـب یتـ ی امن-ی نظـام کۀشـت، بـا شـب   شه در حرمـسرا دا یه رکه  کن شب یا .ها و قفقاز شدند     روس
 .ل شدیمک تیوانی د-یقضائ
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The Role of Qara Bagh Javanshiri Women in the Court of Fath Ali Shah in 

Qajar Era 

Yasaman Javanshir1 
 Manizheh Sadri2 
Ismail Hassanzadeh3 
Hoseyn Ahmadi4 

Abstract: The Javanshir dynasty, gaining power in the region, established dual 
relations with Iran and Russia. To strengthen relations, Fath Ali Shah married the 
daughter of Khan Javanshir. This marriage did not prevent the Javanshirians from 
consolidating their political attitude towards Iranian government. Aghabigam Agha, a 
poet and aware of the new civilization became the wife of Fath Ali Shah. This marriage 
failed in the private and emotional dimensions, however made Javanshirians and Qara 
Baghians influential in the power structure of Iran. This paper, based on historical 
analysis method, has described and interpreted the role of Javanshiri women in the Qajar 
harem and later in the power structure of Iran. The marriage led to the establishment of 
the Qara Baghian network in the Qajar court, which ranged from courtier, diplomatic and 
judicial positions to conspiracy theories. Other marriages of Javanshiri women with other 
princes also strengthened this network. The Qara Bagh network became an important 
local and regional intermediary for political and commercial relations with the Russians 
and the Caucasus. The network, which had its roots in the harem, was supplemented by a 
military, security, commercial and courtier network. 

Keywords: Iran, Qara Bagh, Qajarians, Javanshirians, Fatah Ali Shah’s harem, 
Aghabigam Agha. 
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  مقدمه
ـ ران و فرمانروا  یـ  با دختران ام   يزک مر يها  ومتکازدواج شاهان و شاهزادگان ح     ان ی

ـ » یاسی س يها  ازدواج«ه از آن به     ک داشته است    ی سابقه بس طوالن   یمحل . شـود   یاد مـ  ی
ت یـ م موقع کـی ا تـابع و تح    ی خود بر مناطق خودمختار      ۀت سلط ی تثب يان برا یفرمانروا

ـ ، به خواست خـود      یا محل ی يا   منطقه یخارج ی احتمال يومت در قبال رقبا   کآن ح  ا ی
ـ ا. ردندک ی اقدام م  یاسیمران به ازدواج س   کح هـا گـاه بـه عنـوان گروگـان       ن ازدواجی

 ة از خـانواد ی زنـدگ ی اصـل یکشد و گاه به عنوان انتخاب شر       یسته م یمحترمانه نگر 
ـ هـا     ردخـت ی از دو نـوع نگـرش در مـورد ام          یـک دام  که  کنیا. یکمتحد استراتژ  ا ی

 پـدر و    يت و قدرتمنـد   یـ خت غلبه داشت، به عوامـل مختلـف از جملـه موقع           شاهد
ـ  ک دختر، مناسبات خاندان دختر با ح      ۀفیخانواده و طا   ومـت  کاز ح یـ ، ن یمرانان محل

هـر  .  داشـت یره بستگی و غ ی و نظام  یاسی س يها  زهی و انگ  ی محل یمرانک به ح  يزکمر
ـ   یت خـانواده و جا    یتوانست موقع   ین عوامل م  ی از ا  یک ر در حرمـسراها را     گـاه دخت

  . ر قرار دهدیتحت تأث
 يهـا   هـا و شـاهدخت      ردخـت ی بـا ام   يه ازدواج شاهزادگان صـفو    یدر دوران صفو  

 در دستان   یاسیافت و به عنوان ابزار س     ی يشتری سرعت ب  یرامونی پ ی محل يها  ومتکح
سـنت ازدواج  . منـد شـوند   تازات آن بهـره یتوانستند از ام   یه م کدو طرف قرار گرفت     

از . دیز رسـ یـ  قاجارها نة به دور  ي قفقاز يها  ردختی با ام  يشاهزادگان صفو شاهان و   
 بـا قاجارهـا انجـام دادنـد،         يا  دهیـ چی گسترده و پ   يها  ه ازدواج ک ي قفقاز يها  خاندان

ل داده  کی تش ي قدرتمند ی محل یمرانک ح ی طوالن یه مدت کر قراباغ بود    یخاندان جوانش 
  .بودند
جـان بـه دور     ی آذربا ي و جمهور  یرانیان ا ها از چشم پژوهشگر     ن ازدواج یت ا یاهم

 يهـا    پـژوهش  یدر برخ . نه انجام شده است   ین زم ی در ا  ي متعدد يها  نمانده و پژوهش  
ـ  ی عـشق  يها   در قالب داستان   ی و عشق  یها به مسائل عاطف     یجانیآذربا ـ ا روا ی  يهـا   تی
ـ ک يبنـد   دستهیکدر .  پرداخته شده است   يا  ز و گاه اسطوره   یآم   اغراق یخیتار ، در یل
 در پاسداشـت زبـان      یگاه دختران قراباغ  ی و جا  یرد ادب یکها با رو    ن ازدواج ین آثار ا  یا

اسـت  یه انتقاد از س   ی آنان و از زاو    ی نقش عاطف  یینما   و بزرگ  یرد داستان یک، رو کیتر
ـ یاز پژوهـشگران ا . شاه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت       ی فتحعل يحرمسرادار ، یران
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ـ نو  رهک تـذ  ةوی با شـ   یی و وفا  میهی، د یباغ  ت، مجتهدزاده، قره  یترب  بـه اختـصار بـه       یسی
، یبـاغ  ؛ مجتهدزاده قره  9: 1373ت،  یترب(اند    ردهکشاه اشاره     یگم با فتحعل  یازدواج آغاب 

ـ  یکق با رو  ی و منصوره وث   يت حصار یرهدایم). 36-34: 1373  يسـاز    و نقـش   یرد ادب
هـا   ن ازدواجیا، به ییسرا هیات مرث ی و ادب  کیم زبان تر  یرکر در ت  یدختران شاعر جوانش  

ـ ها را ناد     ازدواج ی و علت اصل   یاسیاند و مسائل س     ستهینگر ، يحـصار (انـد     ده گرفتـه  ی
ــ؛ وث94: 1372 ــی؛ د255: 1396ق، ی ــائ5/8: 1371م، یه ــابک). 1/16: 1369، ی؛ وف  ت

 يهـا   از جملـه نوشـته    ) 269-262: 1389 (یز زارع شاهمرس  ی پرو ۀنوشتباغ نامه     قره
ـ ی ايهـا  ومتکه در آن به اعمال قدرت ح  کنه است   ین زم یارزشمند در ا   ـ  در ایران ن ی
ان از جملـه    یـ  نفـوذ قراباغ   ة دربـار  یش پرداختـه شـده و مطـالب       ی پ يها  منطقه از سده  

ر در سـاختار  یشتر به نفـوذ مـردان جوانـش   یه بکان در در دوره قاجار دارد       یریجوانش
ه نقـل قـول     ، محدود به چند جمل    يری او به بانوان جوانش    ةاشار. قدرت پرداخته است  

 بـانوان   يه نگارندگان پژوهش حاضر نفوذ و اثرگذار      ک ی است؛ درحال  یاز منابع اصل  
  .انی قراباغۀاند نه هم انون توجه قرار دادهکرا 

ـ ها با یجانی آذربايها ان پژوهش یاز م  ـ مهربـان وز «امـل  کد از پـژوهش نـسبتاً   ی ر ی
ـ گم آغا یدرباره آغاب» یجانیآذربا  يهـا  او بـه ازدواج ). Çingizoğlu, 2019(رد کـ اد ی

ـ  نگر ی از منظـر عـاطف     يرها با شاه و شـاهزادگان قاجـار       ی جوانش یاسیس ـ   ی ن یسته و ب
 یـک گم را در سـطح      یونـد زده و آغـاب     ی و عاشقانه پ   ی و مسائل عاطف   یاسیتحوالت س 

ه شـاه در  کـ  يطـور  رده اسـت؛ بـه  کـ  برجـسته  يالعاده در دربار قاجار ت فوق یشخص
ا شده و او    ی نظر او را جو    يمانچاک قرارداد تر  یل و حت  المل  نی و روابط ب   یاسیمسائل س 

 ي گـوهر آغـا بـانو      ةگرش دربار یتاب د کر در   یمهربان وز .  بر آن نوشته بود    يز نقد ین
 ,Vəzir(خته اسـت  ی خود را با اغراق درآمیت داستانیز روای نيریگر جوانشیشاعر د
حون از ز مــشیــر نیگ جوانــشینامــه احمــدبی زندگةتــاب ســوم او دربــارک .)2018
 او را ی و عـاطف یرد داستانیکالبته منشأ رو.  (Vəzir, 2019) استی داستانيها تیروا
ـ ، روا يخ عـضد  یتار همچون   ی منابع فارس  يال  د در البه  یبا  اعتمادالـسلطنه در    يهـا   تی
ان یخ ینقاش). 12،  11: 1307،  یذهن(رد  کوجو     جست یخیگر منابع تار  ی و د  رات حس 
زده از  رونیـ  بیی و موهـا یـک  بار یساز به دسـت بـا انـدام       گم آغا،   یمانده از آغاب  یباق
ــام  ک ــباهت ت ــر، ش ــاره حجــاب س ــصاوین ــه ت ــنیر می ب ــوری دوره تياتوری  دارد يم
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)Çingizoğlu, 2015: 130 .( ر نوشـته یگ جوانـش ی احمـدب ة دربـار يگـر یتاب دکاو 
ار خواننـده قـرار     یـ ر در اخت  ی خانـدان جوانـش    ة دربـار  يه اطالعات ارزشمند  کاست  

ـ          ر داستان ی نگارش مهربان وز   .دهد  یم خ را  ین داسـتان و تـار     ینگارانـه اسـت و مـرز ب
البتـه اطالعـات    . رد نگارش عاشقانه بر پژوهش غلبه دارد      یکرو. رده است کت ن یرعا
ن پـژوهش   یتـر   مهم) م2015(ز اوغلو   یانور چنگ . ستی ن یلی و تخ  ی آن ساختگ  یخیتار

رده، امـا   کـ  اتخاذ   یرد علم یکو رو ا. ر را ارائه داده است    ی خاندان جوانش  ۀنگاران  نسب
ز اطالعـات  ی دربار قاجار نیش فاقد ارجاع است؛ درباره بانوان قراباغ    یها  شتر نوشته یب

  . داردکیاند
 و  یاسـ ی س يهـا   ه در مورد ازدواج   ک آنچه   یسین نوشتار درصدد بازنو   ینگارندگان ا 
هـا و   شردن تـال کـ ه درصدد روشـن    کستند، بل ی قراباغ گفته شده، ن    يا  تحوالت منطقه 

 ي و اقتـصاد یومتکـ ان در ساختار حیری در حرمسرا و نفوذ جوانش ینفوذ بانوان قراباغ  
ان یان تا پا  ی قراباغ ي و اقتصاد  ی نظام يها  تی از شخص  یه برخ کباشند    ی م یرانیجامعه ا 

ردن نقـش بـانوان     کـ ن نوشتار روشـن     ی ا ی اصل ۀمسئل. اند   مصدر امور بوده   يدوره پهلو 
رامـون  ی پۀشـاه و حلقـ   یر همسر دوازدهم فتحعلیآغا جوانش  گم  یژه آغاب یو  ، به یقراباغ

  .  استیرانی در جامعه ایبانوان قراباغ

   قراباغیمرانکش تا حیدای از پیجالیان ساریریخاندان جوانش
ان اوغوز از شـاخه     کان خود را منتسب به تر     یری، جوانش يا   اسطوره ۀنام   نسب یکدر  

قـرار  ) جوانغـار (الت اوغوز در سمت راست      کیه در تش  کدانند    یم) افشار(اوشرخان  
 آنــان در دوره ةت شــناخته شــدی شخــص1).297-296 ،9 ج:1339 ،تیهــدا(داشــتند 

ان به گروه   یریتوان گفت جوانش    یم. بود» بوداق سلطان « به نام    ي فرد يعباس صفو   شاه
، بزرگ خاندان بوداق سلطان     يعباس صفو    شاه ةدر دور . مانان افشار وابسته بودند   کتر
  .  سرشناس ارتقا دادی گمنام به خاندانةنان را از خانوادآ

 نـادر   يها  ه در جنگ  کبود  » گیب  یعل  پناه«رها  یت جوانش ین شخص یتر  شده   شناخته
هنگـام بازگـشت    .  از خود نشان داد و نزد او مقـرب شـد           يادیها رشادت ز    یبا عثمان 

                                                           
اي   وانشیر دیزاق از اویماق ساروجلو که فرقـه       جوانشیر قراباغی مورخ محلی قرن نوزدهم میالدي، جوانشیر را از ایل ج             1

  ).20: 1382جوانشیر قراباغی، ( کرده است لو بودند، معرفی از ایل بهمن
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بـا چـرخش    . دندز مهـاجرت داده شـ     یـ اش ن   گ و خانواده  یب  یعل  نادر به خراسان، پناه   
ـ ز از ایـ گ نیب یعل ان، پناهیرامونی نسبت به پ  ینیش بدب یات نادر و افزا   یروح  ینین بـدب ی

ر یجوانـش ( شـد  ياز خراسان به قراباغ متوار. ق1150ر در سال یدر امان نماند و ناگز 
  ).84-83: 1382، یقراباغ

ـ  ران، موجب شد پناهی در ايزکو فقدان قدرت مر) ق1160(قتل نادر   گ بـا  یـ ب یعل
 و یاسـ یش نفـوذ س ی قراباغ، به افزای ارمنۀگان  پنجيها یک مليها  وارد شدن به رقابت   

ـ ان  یریمقاومـت جوانـش   .  قرابـاغ همـت گماشـت      ۀ خود در منطقـ    ینظام  يهـا  ورشی
، یر قرابـاغ  یجوانـش (ام گذاشـت    کـ خان افـشار را نا      یخان قاجار و فتحعل     محمدحسن

پس از مرگ . ه قاجارها برخاستند  ی عل خان  میرک با   يارکآنها به هم  ). 94-96: 1382
 در قبـال  یاسـت خانـدان  یخان، س لیم خلیار آمدن پسرش ابراه   ک يگ و رو  یب  یعل  پناه
 يرد ضـد قاجـار  یکان روکماکافت و او ی ن يا  ر عمده ییران تغ ی ا يزک مر يها  ومتکح

 ها به عنوان عامل سوم      در زمان او روس   .  قراباغ ادامه داد   یمرانان ارمن کخود را با ح   
 يروهـا ی از ني قفقاز شدند و توانـستند بـا جـذب شـمار    ۀ منطقیاسیوارد معادالت س 

. ننـد کران در قفقـاز را متزلـزل        یت و نفوذ ا   ی و مسلمانان قفقاز، موقع    ی و گرج  یارمن
هـا در اروپـا، بـه          روس يار آمدن پل اول و گرفتـار      ک ين اول و رو   یاترکتنها مرگ   

  .دی انجامی روسيروهای نیۀتخل
ـ گر، قدرت را در ا    یان د یها و مدع    وب شورش کدخان متعاقب سر   آقامحم ران بـه   ی

ز کـ  مری شوشـ ۀرد و قلعـ کـ  یشکـ رکبـه قفقـاز لش  . ق1211دسـت آورد و در سـال   
ـ     لیـ م خلیابـراه . ردکـ ر را تصرف ی خاندان جوانش  یمرانکح ش یخـان بـه داغـستان پ
شته شـد   ک يا  جه توطئه یآقامحمدخان قاجار در نت   .  شد يشاوندان همسرش متوار  یخو

ران در قفقاز پـس از      ی ا يزکومت مر کت ح ی موقع 1).503-488: 1395نژاد،    يزرگر(
ـ  مرانانکح .نشد بسامان گاه  چیه واقعه نیا ـ  هـا   روس بـه  یجنـوب  قفقـاز  یمحل  از شیب
  . ساخت فراهم را هیروس نفوذ ۀنیزم آنها ۀدوگان استیس .بستند دیام يزکمر ومتکح

ان بـه  یش قفقازیز نتوانست روند گرایر تهران نشاه قاجار د یار آمدن فتحعل  ک يرو
خـان در     لیـ م خل یابـراه . ه را مانع شـود    ی روس ی و نظام  یاسیه و گسترش نفوذ س    یروس

                                                           
 داده رویدادهاي ایران در قفقاز از قتل نادر تا قتل آقامحمـدخان ارائـه               ی دربارة نژاد در این کتاب تحلیل جامع      زرگري  1

  .که جالب توجه است
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 آقامحمـدخان را بـا   ة، جنـاز یاست دوگانه خود، پس از بازگشت بـه شوشـ      ی س ۀادام
ـ ا. حرمت تمام به تهران فرستاد     ـ  دربارین رفتـار موجـب خوشـحال    ی . ان تهـران شـد  ی

وب، از  کاست سر ی الزم را نداشت، مجبور شد برخالف س       یه توان نظام  کشاه    یعلفتح
ن خانـدان   ی با ا  یاسی س يها  ش به ازدواج  یگرا. ردیان بهره بگ  یریب جوانش یاست تحب یس

ر، یخان جوانـش   لیم خل یومت قراباغ به ابراه   ک ح يشاه ضمن واگذار  . از آن جمله بود   
د یتــا شــا) 63-1/62: 1380، يرازی شــيخــاور(رد کــ ياز دختــر خــان خواســتگار

ـ  يهـا   استینترل خود درآورد، اما س    کن قفقاز را تحت     ینش  ن خان یقدرتمندتر  ۀ دوگان
ـ ها به معادالت قدرت قفقـاز پـس از پا            روس ۀها و بازگشت قدرتمندان     نینش  خان ان ی
  1.دیران انجامیاست ایست سک آنها با اروپا، به شيریدرگ

  انیریان و جوانشی قاجاريوند حرمسرایپ
ــا ی تفــاوت چنــداني و رفتــاریالتکیان از نظــر تــشیری جوانــشیینظــام حرمــسرا  ب

 محدود  يا   و گستره  یمکتوان ابعاد آنها را از بعد         یتنها م .  نداشت ي قاجار يحرامسرا
 واقف بـود و خـود       یاسی س يها  ت ازدواج یر بر ماه  یخان جوانش   لیم خل یابراه. دانست

ه با  ک داشت   يا  غهیش از ده زن ص    ی و ب  يار زن عقد  او چه . برد  ی م یافک ةز از آن بهر   ین
افـت  ی یت مـ  یـ  موقع ي او ارتقـا   ي بـه جـا    يا  غهی از زنـان صـ     یکی،  يمرگ زنان عقد  

)Çingizoğlu, 2015: 33.(2خـارج از  ي درگذشته را زن عقـد ي زن عقدي جای گاه 
ـ شـاه ا    ی فتحعل يدر حرمسرا . ردک ید پر م  یخانواده با ازدواج جد    ـ ن رو ی ل که بـه شـ    ی

م یگم دختـر ابـراه    ی داشـت و آغـاب     ياو طبق سـنت چهـار زن عقـد        .  بود يتر  ردهگست
ر ییـ  تغی بـه مقـام زن دائمـ   یه پـس از مـدت  ک دوازدهم او بود يا غهیخان زن ص    لیخل

 خانـان و    ییه بر امور حرمـسرا    ک) یمعروف به آغاباج  (گم آغا   یآغاب. افتیت  یموقع
                                                           

جمال . ها همراه با تعدادي از اوالد و همسرانش کشته شد            به دست روس   .م1806/ ق1222ر سال خان د  ابراهیم خلیل   1
ــسند ــشیر نوی ــاغ ةجوان ــاریخ قراب ــدیقلی  )1382 (ت ــشینش مه ــد و جان ــتی فرزن ــان و از همدس ــسر  خ ــی پ جعفرقل

خـان را    قلیهـا مهـدی    پـس از ایـن واقعـه روس       . ها سخن گفته است     خان با روس    ابراهیم خلیل  ةخان و نو   محمدحسن
 پس از مـرگ     ، اما میرزا پناهنده شد   به عباس . م1822/ق1238او در سال    .  اما اختیاري نداشت   ،حکمران قراباغ کردند  

  .در قراباغ زندگی کرد) م1845/ق1261(زمان مرگش  تا  وولیعهد دوباره به قراباغ بازگشت
اي   ادب شهرت ملی و منطقهۀاز دخترانش در عرصبرخی . ها بیش از بیست فرزند داشت      خان جوانشیر از ازدواج    خلیل  2

 . کتابش آورده استنوزدهخان را در فصل  جمال جوانشیري تعدادي از فرزندان ابراهیم خلیل. پیدا کردند
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 نتوانست خودش را بـا آن    امل داشت و در حرمسرا بزرگ شده بود،       ک یشاهان آگاه 
ن آنان  یب» بت زنانه یغ« توطئه و رقابت و      یتعدد زنان در حرمسرا به نوع     . ق دهد یتطب

  ).137-134: 1377؛ پورصفر، 1/154: 1380، يرازی شيخاور(رد ک ید میرا تشد
 عـدالت سـبب     ي و عـدم اجـرا     1شاه  ی فتحعل يها زن و فرزند در حرمسرا       وجود ده 

 ی اصل و نسب و برخـ ين زنان دارای از ايا عده. شد  ین آنها م  ی ب یت و ناراحت  یمحروم
 از یبرخـ .  شـاه بودنـد  ی سـوگل ی نفوذ و برخـ ي دارا یاقت، بعض ی جاذبه و ل   يز دارا ین

 يگم بـه اتکـا    یآغـاب .  دسـت زدنـد    ییهـا   ل گروه کی و تش  يبند  زنان حرمسرا به دسته   
 کـه   ییهـا    دسـته  .ها وارد نـشد     يبند  ن دسته ی خود، در ا   یعزت، متانت و قدرت شخص    

ـ بردنـد و هـر    ی حـساب مـ  يل شده بود، از و   یدرحرمسرا تشک  خواسـتند از   یک مـ ی
خانم دختـر     ل دسته داده بود، کوکب    ی که تشک  ی از بانوان  یکی. مند شوند   گم بهره یآغاب

  ).1/96: 1361 بامداد،(روان بود یخان حاکم ا حسن
ه، خـانم    مادر، خالـه  :  عبارت بودند از   ی شاه يزنان درجه اول حرمسرا    يهـا   ، عمـ 

 قاجـار و    يهـا    که معموالً همه از خانواده     ي و زنان عقد   ی سلطنت ةسوت خانواد ک شیپ
ت یب اهم یف زنان حرمسرا به ترت    یوظا. شدند  ی انتخاب م  يشورکاشراف درجه اول    

ـ    ی انـدرون  يم غـذا  یتقـس : ه عبارت بود از   کشد    یمشخص م  ، ی انـدرون  ۀ، نظـارت خان
 از وجوه   ي، نگهدار ی اندرون ۀارخانه، نظارت بر خزان   نظارت بر زنان، نظارت بر آبد     

 از  ییرای و پـذ   ی دول خـارج   يهـا   سی بـه امپراتـر    ي، نامـه نگـار    یکش  شی و پ  یمیتقد
ــان خــارج ــیمهمان ــ ی و داخل ــه حــرم م ــد  ی کــه ب -17: 1373عــضدالدوله، (آمدن

 يادیشاه از انضباط ز     یه مادر فتحعل  کا مل یشاه در زمان مهدعل     ی فتحعل يحرمسرا2).89
 زنان  ی سالم هفتگ  ید و حت  ین انتظام از هم پاش    ی پس از مرگ او ا     یبرخوردار بود، ول  
  ). جا همو، همان(ز فراموش شد یحرمسرا به شاه ن

 زنـان   ي بـرا  ی موجـب شـده بـود زنـدگ        ير و قاجار  ی جوانش يتنوع زنان حرمسرا  
 يحرمـسرا .  همـراه باشـد    ییف با دشوارها  یات ظر ی روح ير و باسواد و دارا    کروشنف

.  برخـوردار بـود  يشتریـ  بینـ ی و دی قاجار از تنوع مذهب   ير همچون حرمسرا  یوانشج
                                                           

 .364-337: 1373عضدالدوله، : به. ك.شاه ر براي آگاهی از تعداد زنان و فرزندان فتحعلی  1
هـاي    نظام درونی حرمـسرا گـزارش   واخالق فردي و جمعی زنان حرمسرا ت و روحیاةعضدالدوله در این قسمت دربار   2

 .دست اولی ارائه داده است
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 داغـستان ماننـد    ی، مـسلمانان سـن    ی، گرج ی ارمن يها  باً از اغلب خاندان   یر تقر یجوانش
 ی دنبل يردهاکان و   یها، قاجار   ها، شاهسون   یداغ   مانند قراجه  یعیها، مسلمانان ش    یلزگ

زادگان مزبـور درآورده      ها و خان     را به عقد خان    متقابالً دختران خود  . زن گرفته بود  
ـ  ي و رفتـار   ینـ ی تـساهل د   ۀنـ ین تنـوع زم   یا). 157: 1382،  یر قراباغ یجوانش(بود   ن ی ب

 يری بـانوان جوانـش    یرد فرهنگـ  یکـ رو. ردک یا م یفرزندان و همسران با جامعه را مه      
شـاعر در  ظهور چنـد   . اند  ردهک یتر برخورد م     تجدد راحت  ۀه با مسئل  کدهد    ینشان م 

ـ  تمـدن جد   يرایه آنها پذ  کدهد    یخان نشان م    لیم خل ین دختران و نوادگان ابراه    یب د ی
ان ین نوع رفتار در م    یرده بودند و ا   کشه  ید را پ  ی جد ي رفتار يدر قفقاز بوده و الگوها    

گـاه  ی نتوانستند از جايریلذا بانوان جوانش. نمود یب می غريشاه تا حدود  یزنان فتحعل 
عـام خانـدان    ه قتلکنی اي بعدۀمسئل.  قاجار برخوردار شوند   يمسرا در حر  يا  برجسته
 ي قفقـاز بـه سـو      يریش بازمانـدگان جوانـش    یر گرا ییها و تغ     توسط روس  يریجوانش
هـا تـا      بین آس یا. ب زد یشاه آس   ی فتحعل يگاه بانوان آنان در حرمسرا    یها، به جا    روس

ـ گم آغا با ف   ی آغاب یی روابط زناشو  ةه دربار کش رفت   یآنجا پ  ـ شـاه روا    یتحعل  يهـا   تی
  .  ساخته شديا افسانه

  ي قاجارير در حرمسرایگم آغا جوانشیگاه آغابیجا
ـ   ین وصلت خاندان قاجار با جوانش     یتر  مهم گم آغـا   یشـاه بـا آغـاب       یرها، ازدواج فتحعل

ـ ا. ر بـود  یخـان جوانـش     لیم خل یدختر دوم ابراه   ـ  پا ين ازدواج بـرا   ی  دو  ۀ رابطـ  يداری
ش آنها به   ی از گرا  يریرها و جلوگ  ی جوانش ۀ دوگان يارهاخاندان و متوقف ساختن رفت    

ـ  بـود و ا    یاسـ یلمـه س  کق  ی دق ين ازدواج به معنا   یدرواقع، ا . ها صورت گرفت    روس ن ی
 بـا   يگم آغا دختـر   یآغاب. ه انداخت ی دختر خان بر آن سا     ی تا آخر زندگ   يارک یاسیس

ـ گو.  و اهـل شـعر و ادب بـود         یقیالت و آشنا بـه موسـ      یتحص  عاشـق   یا در نوجـوان   ی
ت خـودش بـه ازدواج شـاه قاجـار          یگ بود و او را بـدون رضـا        یش محمدب یپسرعمو

ار کست نفر خدمت  یعروس از قراباغ تا تهران به همراه دو       «. درآورده بودند ) ق1212(
ـ اسـت ا یر. مه و دفتـردار بـه تهـران آورده شـد    یو محافظ و ند    ن دسـته را بـرادرش   ی

، ي؛ احمـد  20: 1373؛ عـضدالدوله،    19: 1387،  یقراباغ(» خان برعهده داشت    ابوالفتح
1384 :80.(  
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 به شـاه قاجـار      یل چندان ید، تما ید  ی پدرش را م   يت زنان در حرمسرا   یه وضع کاو  
 يپـرداز  ن عروس و دامـاد افـسانه      ین امر موجب شد تا از شب زفاف ا        یهم. نشان نداد 

فته بود  ه شاه پس از وارد شدن به اتاق نوعروس گ         کردند  کدوستداران شاه نقل    . نندک
بر و غرور کز او را به ت    ی منابع ن  1).20: 1373عضدالدوله،  (ردم  ک برخورد   يمن با مار  

ر در جمـع بـانوان دربـار و         یعـدم حـضور چـشمگ     ). جـا   همان، همان (اند    ردهکمتهم  
 از  یتوانـد ناشـ     ی، م )22همان،  ( خود واقع در امامزاده قاسم       کوشک در   ینیگز  عزلت

  . مجموعه عوامل برشمرده باشد
، يت قـو ی شخـص يه چون عـروس دارا   کردند  کعه  یز شا یگم آغا ن  یدوستداران آغاب 

 پـا   يپـرداز    در افسانه  یحت. ندک ین و باوقار بود، شاه نتوانست او را به زفاف راض          یمت
 خود به شـاه را نـشان دهـد، لبـاس     ۀه عدم عالق کنی ا يرا فراتر نهادند و گفتند او برا      

ه اگر عروس لبـاس مـادر       کم مرسوم بود    یان قد کدر سنت تر  . ردکمادر شاه را به تن      
ـ گم آغـا بـا ا  یآغـاب ). Vəzir, 2019: 15(شـود   ی محرم ميند، با وکاد را به تن دام ن ی

ـ بـا ا  . افتن شاه شـد   یرفتار مانع از دست      ن همـه، شـاه در ظـاهر حرمـت او را نگـه           ی
د لقـب  یشـا .  با او نداشتیصحبت  و همینی به همنشیگر رغبت ی، اما د  )همان(داشت    یم

ت داشـته   یاکشاه به او داده شد، از روابط متفاوت با او ح            یه توسط فتحعل  ک یآغاباج
ـ  مانند خواهر    یوند نسب ی به زنان با پ    یرا اصطالح آغاباج  یباشد؛ ز  ا خـواهرزاده داده    ی

  .يا غهی و صیر همسران دائمی نظییوند زناشویشد، نه زنان با پ یم
 2ي و ازدواج اجبـار    یست عشق کغا و ش  گم آ یت خاص آغاب  یرسد شخص   ی به نظر م  

 قرابـاغ   یاسـ یتحوالت س . ندک جلب نظر شاه ن    ي برا یموجب شده بود او تالش چندان     
م یهـا، ابـراه     با اشغال مجدد قفقاز توسـط روس      .  شاه را دامن زد    یعالقگ  ی ب ۀنیز زم ین

هـا     روس ي به اردو  یلچیافت و ا  یل  یها تما   ر به طرف روس   یگر ناگز یخان بار د    لیخل
                                                           

  : له استئ اشاره به این مسویک بیت از شعر ا  1
  و نئجه گئتدي]نئجه قالدي[هیج بیلمدیم عمروم نئجه گلدي   دي ت یاریم گئجه گلدي، گئجه گالدي، گئجه گئ   
  افسوس کی یاریم گئجه گلدي، گجه قالدي، گئجه گتدي: ن صورت هم نوشته اندمصرع او را با تغییراتی به ای  
. به یاد روزهـاي اول گفتـه شـده اسـت      ) آغاباجی(عمر آغابیگم    ید که این بیت در اواخر     آ  ي شعر چنین برمی   ااز محتو   

  .اشاره به گذر عمرش دارد
اي دستگیر و بـه خـان         قاجار براثر توطئه  وي توسط محمدحسن خان     . آغابیگم آغا عاشق محمدخان پسرعمویش بود       2

 . دانست آغابیگم قاجاریان را در قتل نامزدش مقصر می.  قصاص تحویل داده شد و به قتل رسیدبرايشروان 
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ن یدر عـ  . نـد ک يریرد با جلب نظر آنان از ورودشان به قراباغ جلوگ         ک یستاد و سع  فر
ـ     کها    روس. ردک یز مطرح م  ی خود از قاجارها را ن     يرویحال، پ   او  ۀه به رفتـار دوگان

 از فرزنـدان و     يخان را همراه با تعـداد       لیم خل یابراه. م1806 برده بودند، در سال      یپ
گم آغـا ضـربه وارد   ی آغـاب یـۀ ش از همه بـر روح یآنچه ب. همسرانش به قتل رساندند 

ـ  خان و بـرادرزاده  یقلی دست داشتن برادرش مهد    ۀساخت، مسئل  خـان در   یاش جعفرقل
 قدرت  ةرازیداد ش   یه نشان م  ک 1)125-119: 1382،  یر قراباغ یجوانش(قتل پدرش بود    

ـ ر در قراباغ و اشغال ا     یسقوط خاندان جوانش  . خته است یخاندان از هم گس    ق ن منـاط  ی
ر در  یت از خاندان جوانـش    ی گلستان، ضرورت حما   ةها و انعقاد معاهد     به دست روس  

هـا و     ش بـه روس   یخان در گـرا     یقلی مهد ۀرفتار مذبذبان . ردکف  یدربار قاجار را تضع   
بعـد  . ومت قراباغ منصوب شد   کها به ح     روس کمکاو ابتدا با    . افتیان ادامه   یقاجار

. ردکـ افـت   یومـت قرابـاغ را در     کم ح کو ح وست  ی گلستان به قاجارها پ    ۀاز عهدنام 
وسـت  یران و روس به آنها پ     یافت و در جنگ دوم ا     یش  یها گرا   سپس دوباره به روس   

  ). 1/392: 1376، یسی؛ نف44-37: 1382، یر قراباغیجوانش(
گم آغا و یر و برادر آغابیخان جوانش لیم خلیخان پسر ابره     ابوالفتح ۀرفتار وفاداران 

ران را از اتهام نجات     یم ا یان مق یه قراباغ ک بود   ی حرمسرا عامل  گم آغا در  یحضور آغاب 
ش پدرش  یخان با وجود گرا     ابوالفتح. ردکن  ی تضم یتشان را به مدت طوالن    یداد و موقع  

هـا    خـان از روس     یقلیران وفـادار مانـد، امـا بـرادرش مهـد          یان به ا  کماکها،    به روس 
  . دیومت قراباغ رسک آنها به حيرد و از سوکاطاعت 

 خـود را بـا   ةدیونـد خانـدان فروپاشـ   یگم آغا توانست با حـضور در دربـار پ        یغابآ
 بـه   یزادگـان قرابـاغ     ست نفـر از بـزرگ     یگم با دو  یآغاب. ندک حفظ   يخاندان قاجار 

ر ی جوانـش يالبته بانوان بعد.  شدنديارک از آنها مصدر یکه هر کحرمسرا وارد شد   
دند، اما آنهـا در مجمـوع   یه او نرسگایردند به جا ک ازدواج   يه با شاهزادگان قاجار   ک

                                                           
گرایش پدرش به طرف ي و نتوانست جلوا. کرد خان جوانشیر در اردوي شاه خدمت می خان پسر ابراهیم خلیل    ابوالفتح  1

 سپاه ایـران شکـسته   ، که بین یک دسته از سپاه ایران و سپاه جوانشیر روي داد        هاي  درگیريدر    لذا ؛ها را بگیرد    روس
 مـا ا ،هـا تمایـل یافـت    نکه خان جوانـشیر بـه روس  آ با وجود. بروز دو دستگی در خانواده، قدرت آن را از بین برد     . شد

اش او را     با همدستی پسر و نـوه      همین دلیل ؛ به    در دربار قاجار است    شدانستند دختر    زیرا می  ؛ها اعتماد نکردند    روس
-76 :1337 سـپهر، ؛ 213: 1383بـادکوبی،    (ها در قراباغ اعالم کردنـد        روس ةخان را نمایند   کشتند و بعدها مهدیقلی   

172.( 
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ـ ت خو یـ ه توانستند از حرمسرا منـافع و موقع       کل دادند   کی را تش  يا  هکشب شاوندان و  ی
ـ  در ای قرابـاغ کۀوند پرنفوذ شبیپ. نندک را حفظ    ی قراباغ يروهایر ن یسا ران موجـب  ی

 ی و قـضائ یوانی و دی به مناصب نظامير در ساختار قدرت قاجار   یشد نوادگان جوانش  
  . شوندنائل

  گم آغایت آغابی در دربار با حمايریگر جوانشیش زنان دیافزا
 یر را بـه عروسـ     ی جوانـش  ي دختـر  ةگم آغا، سـه نـو     یشاه عالوه بر آغاب     یدربار فتحعل 

گم ی ب یاخشیبا دختر    آغا گمیآغاب پسرخوانده 1رزایم  اووسکیک .دیبرگز خود فرزندان
ن عروس در منـابع    ینام ا . ردکاج  گ شاهسون ازدو  یب  یعل  و فضل ) گم آغا یخواهر آغاب (
ـ  یکچکیدختر  2)خانم نیگل( گمیب ۀماهچ نام به ریجوانش گرید ةنو .است امدهین گم ی ب
رزا حـسام الدولـه پـسر    یـ م  ی با محمـدتق   یخان دنبل   ینقلیو حس ) گم آغا یخواهر آغاب (

 محمدشاه و   ةه در دور  کرزا بود   یمورمین ازدواج ت  یرد و حاصل ا   کشاه ازدواج     یفتحعل
 خانم بـه نـام      کوچکپسر  .  مختلف فرستاده شد   ي شهرها یمرانکشاه به ح    نیصرالدنا

  ).Çingizoğlu, 2015: 133(جان بود یمرانان آذرباکخان از ح محمدصادق
ـ    شاه ـ (گم آغـا    یب ـ     ) ن خـانم  یگل ـ   یدختـر گوللـو ب خـان شاهـسون بـا        یگم و نظرعل

ن یتـر    از مجلل  یکی ین عروس یا. ردکشاه ازدواج     ی و هشتم فتحعل   یالدوله پسر س    فیس
. ل نـشاندند یـ  فةجاوکن بار عروس را در ی اوليبرا. شاه بود  یها در دوره فتحعل     یعروس
هـر سـه    ). 24-23: 1373عضدالدوله،  ( حدود صدهزار تومان شد      ین عروس ی ا ۀنیهز

ع خـانم        . گم آغا بودند  یعروس خواهرزاده آغاب   ـ   (در ضـمن مرصـ ) شـاه   یدختـر فتحعل
گر از  ی د یکیخان    خان معتمدالدوله پسر ابوالفتح     ی با عباسقل  زیگم ن ی آغاب ةدخترخواند

  . ردکبرادرزادگانش ازدواج 
ان یه قراباغ کر محدود نشد، بل   یان با قاجارها فقط به خاندان جوانش      یازدواج قراباغ 

پسر . ردندکز ازدواج   یر شهرها ن  ی و سا  يزی و تبر  یگم آغا با دختران تهران    یهمراه آغاب 
                                                           

 بـه  یرسـم بـه صـورت   شـاه   ام فتحعلـی  خـانم دختـر سـی    شاه بود کـه همـراه بـا مرصـع      پسر بیست و هفتم فتحعلی      1
  . بیگم آغا داده شدفرزندخواندگی آغا

آن عـروس را  . گرفـت  شاه آن بود که یک همسر متشخّصه به عقد دائم براي هر یک از پسران خـود مـی   رسم فتحعلی   2
 ).189 :1372ریاحی، (کردند  خطاب می» خانم گلین«
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زادگان سرشناس بـه      ی از تهران  یکیگم، با دختر    یمراهان آغاب  از ه  یکیگ  یدبیخورش
شـد،    یسته مـ  ی نامزد شد و چون به آنها با عنوان مهاجر نگر          یگ مجلس یب  ینام لطفعل 

ر و ین دسـتگ ی قزویکی پسر در نزدیردند، ولکان با هم فرار کدختر و پسر به رسم تر  
 او را از زندان نجـات داد        يگم با توسل به شاه و نوشتن قطعه شعر        ی شد و آغاب   یزندان

  .)Çingizoğlu, 2015: 133(رد کو با وساطت نزد پدر دختر، ازدواج را برقرار 
ـ  ز يهـا   درخشش) ن خانم یگل(گم آغا   یب  شاه  شـوهرش   ۀاو بـه واسـط    .  داشـت  يادی

ـ رزا، خاله، برادر و برادرزادگانش نفوذ ز      یالدوله م   فیس . ردکـ سب کـ  در دربـار  يادی
 بـه  کمـ کل یـ از قب(ارانـه  کویک و ني تجـار يهـا  و تـالش   او   ی فرهنگـ  يهـا   تیفعال

ر دختـران   یمانند سـا  ) مارانی به مساجد و درمان ب     کمکل،  ی تحص يفقرا برا  فرزندان
ـ ش نفوذ آنان در ساختار قدرت ا      ی به افزا  یقراباغ اعتمادالـسلطنه،  (رد  کـ  کمـ کران  ی
1367 :3/54 .(  
جـان و ازدواج    یز و آذربا   قفقا یمرانان محل کان با ح  یریوند جوانش یتوان گفت پ    یم

ـ  پد يا  دهیـ چی متقاطع و پ   یقاجارها با نوادگان آنان، روابط خاندان      ه کـ د آورده بـود     ی
 را  1انیـ توان نفـوذ قراباغ     یم. ردک ین م ی تأم ي را تا حدود   ي به سلطنت قاجار   يوفادار

  . ردک يریگی پي و تجاریوانی و دیاسی سي در محورهايدر ساختار قدرت قاجار

  يان در ساختار قدرت قاجاری قراباغی و نظامیاسینفوذ س يساز نهیزم
ان را در دربـار     یـ ت توانـستند نفـوذ قراباغ     یخان با درا    گم آغا و برادرش ابوالفتح    یآغاب

 نداشـت، امـا مقـدمات       ی خوب یی زناشو ین خاتون هرچند زندگ   یا. نندکن  یران تضم یا
شاه را بـه   یام فتحعل ی سخانم دختر ه مرصع کاو  . ردک را فراهم    يادی افراد ز  یخوشبخت

خــان پــسر  یاش عباســقل  خــود برداشــته بــود، بــه ازدواج بــرادرزادهیدخترخوانــدگ
خـان    گم آغـا و پـدرش ابـوالفتح       یتـوان او را پـس از آغـاب          یمـ . خـان درآورد    ابوالفتح
  . ران دانستیم دربار ای مقيریت جوانشین شخصیمتنفذتر

                                                           
وادگـان  فرزنـدان و ن م، تعـدادي زیـادي از   1806سـال   هـا در     خان جوانشیر به دسـت روس      پس از قتل ابراهیم خلیل      1

بیـگ تحـت      کـاظم   و آقابیـگ  بیـگ، حـاجی    علـی  بیگ، فرض  علی  متنفذ و بزرگ قراباغ مانند خاندان فضل       يها  خاندان
ها ابتدا تحـت     این خاندان . رسیدندحمایت و هدایت شبکه جوانشیرهاي مقیم دربار به مناصب باالي نظامی و دیوانی              

:  بـه  .ك.بیـشتر ر   بـراي آگـاهی   . فوج قهرمانیـه مـشغول شـدند      ا نیز در    همیرزا فعالیت داشتند و بعد     فرماندهی عباس 
Çingizoğlu, 2015: 229-247.  
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رده بـود،   کـ ل  ی در آنجـا تحـص     ا آمـده و   یـ  بـه دن   یه در شهر شوشـ    کخان    یعباسقل
 از نفوذ مادر و پدر و عمـه بـه           يریه توانست با بهره گ    کبارو و بلندقد بود     یز یجوان
خـان در دور اول و        پـدرش ابـوالفتح   . جان وارد شود  یرزا در آذربا  یم  اران عباس ی ۀحلق

خـان بـا    یعباسـقل . ردکـ عهـد  ی بـه ول يا ران و روس خدمات ارزندهی ا يها  دوم جنگ 
اش   رد و عمـه   کت  ی خود را تثب   یت خاندان یرفته موقع    شاه، رفته  ياه داماد گیسب جا ک
ـ ن امـر او را  یرزا داشت، در ایم   با عباس  یکیه روابط نزد  کز  ین  در یاو مـدت .  دادياری
رزا و  یم  عهد عباس یرزا پسر ول  یم  ه توسط قهرمان  ک» هیقهرمان« موسوم به    ی نظام يروین

؛ سـپهر،   3/534: 1367اعتمادالـسلطنه،   (ل شـده بـود      کی محمدشـاه تـش    يبرادر مـادر  
، 19: 1385؛ اقبــال، 174-172: 1383؛ امانــت، 521: 1373رزا، ی؛ نــادرم3: ق1337
 را  ی قراباغ يروهای از ن  يادید و توانست تعداد ز    ی رس ی به مقام فرمانده   1،)109-112

  گـر ی پرتاب بـه مقامـات د      يوکرو به س  ین ن یت در ا  یفعال. ندک ی نظام يروین ن یوارد ا 
  .ل شدیتبد
ل شـد   ی ضربت و فـشار تبـد      يرویشاه به ن    نی محمدشاه و ناصرالد   ةرو در دور  ین ن یا
ز تـا   یـ آم   توطئه ياز رفتارها . داد  یبخش در معادالت قدرت را انجام م        ه نقش توازن  ک

ن اقدام یتر  مهم. ار آنها بود  کار در دستور    کوب مخالفان و مانور قدرت آش     کقتل و سر  
رو یـ ن ن ی ا ی فرمانده 2. نقش داشتند  يه در عزل و   کر بود   یبکریمه ا یز آنان عل  یآم  توطئه

گـر  یخان پسر د    یخان واگذار شد و محمدقل      یخان به پسرش محمدعل     یپس از عباسقل  
ج یتـدر   خان بـه    یمحمدقل). 290: 1377رزا،  ینادرم(د  ی رس ياوریخان به مقام      ابوالفتح

د و لقـب    یه رسـ  یـ ان فـوج قهرم   یرتومـان ی ام ۀرد و به درجـ    کسب  کگر را   یمقامات د 
  . الدوله گرفت حسام

گم آغــا و مادرشــان یت آغــابیــخــان بــدون حما  فرزنــدان ابــوالفتحيریــگ قــدرت
ع . شد  یخانم محقق نم    مرصع شرفت فرزنـدانش   یـ  راه پ  ي هموارسـاز  يخـانم بـرا     مرصـ

                                                           
 و بنا   ند اغلب از نیروهاي جوان آذربایجانی تشکیل شده بود        ،میرزا بودند  میرزا و قهرمان   این نیرو که از طرفداران بهمن       1

مقـدمات سـقوط او را فـراهم         کبیـر شـوریدند و    این نیرو علیه امیر   .  وابستگی داشتند  نیزها     به روس  ،بر گزارش منابع  
 ؛ این ظاهر ماجرا بـود     لبتها.  ناراضی بودند  ،کرد  این نیرو از کارهاي برادر امیرکبیر که در آذربایجان خدمت می          . ندکرد

  . ها از وجود امیرکبیر رضایت نداشتند ها و انگلیسی زیرا روس
 ابعاد نفـوذ قراباغیـان در نیـروي نظـامی         ۀ پرداختن به هم   .198 :1348آدمیت،   : به .ك.ر براي کسب اطالعات بیشتر     2

 . این نیرو انجام نشده استة تاکنون تحقیق جامعی دربار!سفانهأمت. بدلط قهرمانیه فرصت دیگري می
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ـ ر  یشاوندان شوهرش و خاندان جوانش    یر شد از خو   یناگز  از ياو مقـدار . ردیـ  بگياری
ـ  بـا ا   یرد و تجـار قرابـاغ     کـ ان واگذار   ی تجارت به قراباغ   يااموال خود را بر    ن پـول   ی

ست، امـا   یـ  معلوم ن  ی او با تجار قراباغ    ي تجار يارکف هم کیم و ک. ردندک یتجارت م 
ن در امـور  یاو همچنـ  .  نبـود  ي تجـار  يهـا   يارکـ توان گفـت خـارج از عـرف هم          یم
  . ت داشتیز فعالیرخواهانه نیخ

خـان   یعباسـقل . ز فعال شدندی نیوانی، در امور د  یان عالوه بر قدرت نظام    یریجوانش
ه شـد و  یـ نـاظر عدل  . ق1275ه، در سال    ی قهرمان يروی ن ینار رفتن از فرمانده   کپس از   

ل و  یـ رمـان و اردب   کاشـان و    کم  کز به عنوان حا   ی ن یاو مدت . لقب معتمدالدوله گرفت  
 یز عـالوه بـر فرمانـده      یـ خـان ن    یپـسرش محمـدعل   . شهر منصوب شـده بـود       نکیمش
.  را در دسـت داشـت      يزکـ ه و مناطق مر   ی مراغه و اروم   يومت شهرها که، ح یهرمانق

رزا گرفتـه بـود و در امـور         یـ ه لقب م  یالت عال یل تحص یرزامحمدخان به دل  یاش م   نوه
رزا فرزنـد   یـ م  وسفی. س بود یران در تفل  ینسول ا ک یاو مدت . ت داشت ی فعال یکپلماتید

رده و بـه    کـ ل  یز تحص یشور ن ک  داشته و در خارج از     یالت دانشگاه یمحمدخان تحص 
ــا. ردکــه مهــاجرت یروســ دار شــد   را عهــدهیومتکــو مناصــب متعــدد حکاو در ب

)Çingizoğlu, 2015: 96.(1ه و یـ ومـت اروم کز حیخان ن خان پسر ابوالفتح ی محمدقل
  . ر شهرها را برعهده داشتیمراغه و سا

 او قرابـاغ از  يهـا  د بـا رشـادت    ی بسته بود تا شا    يادید ز یعهد ام یگم آغا به ول   یآغاب
ـ . ها آزاد شود     روس ۀسلط ان و بـا دادن پـول و        کـ  اصـرار داشـت در صـورت ام        یحت

 خود را   یی دارا ی روس را از قراباغ عقب برانند و حاضر بود تمام          يروهایجواهرات ن 
ه معـشوق خـود را در راه   کـ گم بـود  ی آغـاب ةشـد   قراباغ گم .  قراباغ بدهد  یی رها يبرا

  .ردک يات خود را در فراق آن دو سپریو حقراباغ از دست داده بود 

  ي قاجارةان در دوری قراباغيت از نفوذ تجاریحما
ا بـر معاهـده   کـ ران با اتی از ایمدت و اشغال بخش  ی طوالن يها  ه با وجود جنگ   یروس
ـ  آن، توانـست تجـارت ا     ي تجار يها  هی و الحاق  يمنچاکتر  يبـرا . نـد کنتـرل  کران را ی

                                                           
 أکه در سپاه روسیه در قفقاز منـش       را   جوانشیر   ۀ شخصیت برجست  28 نام ، پژوهشگر جمهوري آذربایجان   ةاین نویسند   1

  .)347 -346( نام برده است ، و به درجات باالي نظامی رسیده بودندهبودخدماتی 
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ان بـا  یری جوانـش ییآشنا. شد یگر شناخته م دد و سلطه متج یۀه همسا یز روس یان ن یرانیا
هـا،    بـا آن منطقـه و روس       یرخاندانی و غ  ی قفقاز و داشتن روابط متعدد خاندان      ۀمنطق

ـ ات ا کـ  قفقـاز و گمر    ي در اقتصاد تجار   يادینفوذ ز  . رده بـود  کـ بـشان   ین منطقـه نص   ی
 یاطق، بخش گر من یرمان، اصفهان و د   کجان،  ی آذربا ين خاندان در شهرها   ی ا یمرانکح

  . ن خاندان قرار داده بودیار وابستگان به ایاز تجارت را در اخت
شـد    یگ انجام م  یب  کرش مل یگم آغا توسط وز   ی آغاب ی مال يها  تی فعال ةبخش عمد 

م یگم آغا را تنظـ    یاخ آغاب ک يها  نهی و هز  يگذار  هی سرما يو). 20: 1373عضدالدوله،  (
ل امـور   ی قراباغ بود، در تسه    ةزاد  و بزرگ ل  ی اص يها  ه او از خاندان   کاز آنجا   . ردک یم

ه کـ  را هفت نفر از همراهـان مل     ی و مال  ي امور ادار  ۀحلق. ان مؤثر بود  ی قراباغ يتجار
ـ      کـ برعهده داشـتند      و  ی و آقـا مـصطف     یگ منـش  یـ ب  گ، بهـرام  یـ ب  که عـالوه بـر مل

  .ن افراد بودندی اۀگ از جملیدبیجمش
ـ ا برعهـده داشـت، در تبر      گم ر ی آغـاب  ي و دفتـردار   يگر  یه منش کخواجه بهرام    ز ی

ـ  دا يت تجـار  کز شـر  یـ فرزندش ن . پرداخت  یتجارت م  به رده بـود و بـا قفقـاز        کـ ر  ی
ــارت ــ تج ــ یم ــه داد. ردک ــدرش را ادام ــش. او راه پ ــرمایبخ ــ ایۀ از س ــانواده ی ن خ
. ن شــده بــودیخــان تــأم خــان پــسر ابــوالفتح یخــان پــسر عباســقل یمحمــدعل توســط
ـ ز ا یخان ن   یمحمدعل ـ ، از طر  یتـساب ک و ا  ي بـر ثـروت اجـداد      ن ثـروت را عـالوه     ی ق ی

خـان    لیـ م خل یگم دختر ابراه  یگوهرب. گم به دست آورده بود    یاش گوهرب   عمه تیوص
 ,Çingizoğlu(رده و ثروتش را به او داده بـود  کن ییم خود تعی را قيهنگام مرگ و

ه در کـ گم بـود  یگـر از وابـستگان بـه دسـتگاه آغـاب     ی دیکـی خان  حسن). 96 :2015
ن دو منطقه شناخته  یت داشت و از متنفذان بازار ا      یجان فعال یان و آذربا   خراس كگمر

  . شد یم
ه ک ییای شاه و هدا   يها  ، بخشش یراث خاندان یق م ی از طر  يادیه ثروت ز  کگم  یآغاب

 از  ی، بخـش  )22-20: 1373عـضدالدوله،   (شد، به دسـت آورده بـود          یش آورده م  یبرا
او بـا نفـوذ   . اد تا به تجارت بپردازنـد     ار وابستگان خود قرار د    یثروت خود را در اخت    

ومـت  کدر دوره ح .  معـاف سـاخته بـود      کـی  را از حقـوق گمر     یخود تاجران قراباغ  
ت عـوارض   یـ  معاف يگـر یش از هـر زمـان د      یجان، توانست ب  یبرادرزادگانش در آذربا  
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ه خـود را در گمـرگ جلفـا از    کـ خـان   ر اصـالن یـ ام. نـد کن ی آنان را تـضم   کیگمر
ـ » گمیدار بانو آغاب    وانارک«مران و   کح شانیخو رده بـود، بـدون پرداخـت       کـ  یمعرف

ـ     یآرشـ (رد  کـ اال حمل   که  ی از مرز به روس    کیعوارض گمر  ـ  تبر یو اداره اسـناد مل ز، ی
ـ  ترد كالبته در گزارش گمر   ). 005000156ش ه او از وابـستگان     کـ د وجـود دارد     ی

ه کـ  دهـد   یاال توسط او بدون پرداخت عوارض نشان م       کدربار بوده باشد، اما خروج      
ز یـ گـر ن ی مورد دیکدر . رده بودک خروج ارائه يننده براک قانع ك اسناد و مدار  يو

ه همراهانش آن   کر شده بود    یاال از مرز جلفا دستگ    کان هنگام قاچاق    ی از قراباغ  یکی
رزا یم  ر از عباس  یخان جوانش    ابوالفتح 1.ز رسانده بودند  یم تبر یان مق یرا به اطالع قراباغ   

انون آن  کـ ه در   کان  ی قراباغ کۀشب). همان(ند  ک یانی پادرم ي و ي آزاد يخواست تا برا  
بـا  .  بـه دسـت آورنـد   ییهـا  یابیـ امکان قرار داشتند، توانـستند در تجـارت      یریجوانش

ش یز افـزا  یـ  آنـان ن   یتیقدرت امن » هیفوج قهرمان « ضربت موسوم به     يروی ن يریگ  لکش
. آوردند   به دست    يترت به ی موقع ي در روند امور تجار    يرگذاری تأث يافت و آنها برا   ی

 بـود   یجـان یه، با تـاجران آذربا    ی از تجارت با روس    يشتریه بخش ب  کت آن است    یواقع
 قفقاز و ارتباط آنـان  ۀت منطق ی با موقع  یی از آشنا  يان با برخوردار  یه حضور قراباغ  ک

  .ساخت ی را فراهم ميان بهترک امین محلیها و خوان با روس
ـ   تجـارت . ل داده بودنـد   کیخانه تـش    تجارتز و تهران    یان در بازار تبر   یقراباغ  ۀخان

ـ  ياالهـا که  کـ بـود   » یخانه قراباغ   تجارت«ز با عنوان    یتبر  را از   ی و صـادرات   ی واردات
). 1379،  يرینـص (رد  ک یز و تهران وارد م    ی قفقاز به تبر   يگر شهرها یروان و د  یو، ا کبا

 مـشخص   انیریگ و جوانـش   یـ ب  خانه با خاندان بهـرام      ن تجارت ی است ارتباط ا   یگفتن
ـ اد ا یست، اما با توجه به نفوذ ز      ین گـر  ی د ۀ شـاخ  ۀل قفقـاز و سـلط     کـ ن خانـدان در     ی

ـ خان بـر ا     یقلی مهد یعنیخاندان   ـ       ی ـ ن دو جنـگ ا    ین منطقـه در طـول ب ران و روس،   ی
 يها   از خاندان  یکی. ردندک یخانه را اداره م     ن تجارت ی ا يریاحتماالً وابستگان جوانش  

بـا  » يری نـص  يت تجـار  کشـر « از ارتباط    يری نص جان به نام خاندان   ی در آذربا  يمرند
 قفقـاز خبـر داده    ي بـا شـهرها    ي تجار ةز و روابط گسترد   یتبر» یخانه قراباغ   تجارت«

                                                           
تلگرافـات عـصر    :ك بـه .شـاه، ر  ویژه غالت از آذربایجـان بـه روسـیه در دوره ناصـرالدین       به ،درباره قاچاق کاال و ارزاق      1

  .283-282، صص)1370( سپهساالر
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ـ  روابط اةاد درباریل فقدان اسناد ز یبه دل !  متأسفانه 1.است ر بـه  یهـا نـاگز   تکن شـر ی
ن ی بـر همـ    .میظاهر گسسته را روشن ساز       به يها  ان داده یم تا ارتباط م   ی هست یزن  گمانه

ـ   و تاجران قراباغ بـا تجـارت  ی قراباغ ي تجار يها  تکرسد شر   یاساس، به نظر م     ۀخان
ـ ردند، اما در رأس اک ی م يارکز و تهران هم   ی در تبر  یقراباغ  یسانکـ ت چـه  کن شـر ی

   2.ستیقرار داشتند معلوم ن

  شاه ی در دربار فتحعلی بانوان قراباغی و ادبی فرهنگيها تیفعال
ه کـ پـرور قفقـاز بودنـد         خته و ادب  یومتگر فره ک ح يها  ز خاندان ر ا ی جوانش  خاندان
ـ ی ا ي از اعضا  يتعداد ـ ی و خین خاندان در امور ادب  ي نقـش مـؤثر  ی اجتمـاع ۀرخواهان
سـه نفـر از فرزنـدان       . نار نمانـده اسـت    کد پژوهشگران بر  یز از د  ین نقش ن  یا. داشتند
 کـی  و تریات فارسـ یـ شاعر بودند و در ادب)  و دو دختر3 پسر یک(خان    لیم خل یابراه
ـ تا اواخر قـرن نـوزدهم و اوا  -ست نفر از نوادگانش   یب. اند  ردهکد  ی تول يآثار ل قـرن  ی

 بـه جـا   ي آثـار ی و روسـ کـی ، تریه بـه زبـان فارسـ    کـ  شاعر بودنـد     -يالدیستم م یب
ه کـ انـد    يریان قابل مطالعـه اسـت، زنـان شـاعر جوانـش           ین م ی آنچه در ا   4.اند  گذاشته

 خانـدان   ی جنبش ادب  ۀتوان از او به عنوان سردست       ی بوده و م   گم آغا یشگام آنها آغاب  یپ
 ی اجتمـاع  ير ساده و برگرفته از رفتارها     یات زنان شاعر جوانش   یادب. ردکاد  یر  یجوانش
جـان گـسترده   ی قفقاز و آذربا  ةن شاعران در گستر   یل اشعار ا  ین دل ی بوده و به هم    یواقع
اشـعارش سـاده و     . اشعار او داشـت    بر   یمیر مستق یگم آغا تأث  یبار آغاب    غم یزندگ. بود

                                                           
شرکت تجاري نصیري متعلق بـه   .  در مرند  1379رآذ 13 به تاریخ   با محمدحسن نصیري   زاده  اسماعیل حسن مصاحبه    1

 بـاقی  ) ته بـازار سـ را(» قوشا توکـانالر « در بازار ،که هنوز بقایاي آن در شهر مرند  اعالي این خاندان بود نصیرخان جد
نگارنده کپی چند  .  هفتاد باقی بود   ۀاین شرکت با درب بزرگ و دکوراسیون چوبی وارداتی از روسیه تا اواخر ده             . است
 لبتـه ا.  مرند و باکو آمـده اسـت      ۀها نام شعب    در سربرگ .  اسناد خود دارد   ۀهاي این شرکت را در مجموع       ونه سربرگ نم

هـاي تبریـزي کاالهـاي        دانست آیا شرکت در باکو شبعه مستقلی داشت یا با کمک شرکت             مصاحبه شونده دقیقاً نمی   
 . کرد خود را صادر و وارد می

 اسناد بیشتري از روابط تجاري این خانـدان بـه دسـت    ، اسناد آرشیو ملی یا اسناد باکورود با دیجیتالی شدن   امید می   2
 .آید

  :اي از شعر او نمونه. داشت» طوطی«گفت و تخلص   برادر آغابیگم آغا نیز شعر میخان خان پسر ابراهیم خلیل ابوالفتح  3
  ) 64-62 :1373، تهدزاده قراباغیمج(رود ز دهانت بدر سخن  با شهد می  طوطی نگوید از تو دالویزتر سخن  

  Çingizoğlu, 2015: 347-348: به.ك.براي آشنایی با اسامی شاعران این خاندان ر  4
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افت نشده تا   یوان شعر او    ید! متأسفانه.  شاعر بود  یسی شرح حال نو   یمحزون و به نوع   
مانـده  یات و قطعـات باق    یـ از اب .  او ارائـه داد    يرد شـعر  یکـ  جـامع از رو    یلیبتوان تحل 

رده کـ ان  یـ  خـود را بـه زبـان سـاده ب          ةه او مصائب زنان دور    کرد  کتوان استنباط     یم
   1.است

 داشـت؛ زبـان فرانـسه و        یی آشـنا  ی و فارسـ   ی، عرب ی ارمن يها  گم آغا به زبان   یآغاب
 با زنـان  یه در مجالس رسمک يطور اد گرفته بود؛ به یز در دربار قاجار     ی را ن  یسیانگل
 بـا آنـان را برعهـده        ینی و همنش  ییرایت پذ یافت و مسئول  ی ی حضور م  ی خارج يسفرا
ـ     ر فـوق  یرمختـار و سـف    یوزن  ی نخست یدار سرگور اوزل  یدر د . داشت س در  یالعـاده انگل

مه و تمه    یران، همسر سف  یا ت      زبان یک به عنوان    ید ابتدا با آغاباج   یر با مقدم دان با سِ
الدوله مالقـات صـورت       نیشور مالقات کرد و سپس با ام      ک اول   يه و بانو  ک مل یرسم

: 1373عـضدالدوله،  ( از همسران سفرا را برعهـده داشـت         ییرای پذ ۀفی وظ يو. گرفت
103-149.(  

گـر نوشـته   ی ديشورهاکـ گم آغا با همسران سران      ی ارتباط آغاب  ةعضدالدوله دربار 
 ي بــرایحــضرت خاقــان مکــرّر نوشــتجات و تعارفــات از جانــب آغابــاج «: اســت

 ی آغابـاج  يز بـرا  یـ فرسـتاد و از جانـب آنهـا ن          ی دول خارجـه مـ     يها  ستیامپراطور
ار ی آن زمرد بـس    ۀ مرصع که تخم   ۀچ عنبر یکآمد از جمله      یتعارفات و نوشتجات م   

 يف داشت بـرا ی ظرير طالیار ممتاز و دو زنج   ی قطار الماس بس   یکدرشت و دورش    
-103: 1373عـضدالدوله،   (» س انگلستان اهدا شده بـود     ی از جانب امپراطر   یآغاباج

149.(2  
                                                           

  . دانست می» شکسته قراباغ«در اشعارش خود را او . اشعار آغابیگم که در غم غربت قراباغ سروده است برخی از  1
  قارا سالخیم قاراباغ  من عاشغام قـاراباغ  
  )هاي سیاه انگور قراباغ خوشه  شق قراباغممن عا(  
   یاددان چیخماز قاراباغ  تهران جنّته دؤن سه  
  )رود قراباغ از یادم نمی  تهران جنت هم باشد(  
لواندیر     یوخ ایچینده خاري بولبول  وطن باغی آل اَ
  )در داخل باغ خار و بلیل نیست  وطن باغی رنگارنگ است(  
 درختان و باغبانان و کـشاورزان را نیـز از         .بودشده  ن به سبک باغات قراباغ ساخته       باغی بود که در تهرا    » وطن باغی «  

 .این باغ را به یاد باغش که در قراباغ داشت، ساخته بود. آنجا آورده بود
) تاج الدولـه (حضرت خاقانی این پارچه جواهر را به قیمت هشت هزار تومان خرید زمانی به طاووس خانم اصفهانیه                 «  2

 .»شدمرحمت 
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زاده بـا    زنـان خـان  ییآشـنا . ز تبحر داشـت ی ني و سازنوازیقیگم آغا در موس یآغاب
ـ جلسات شعر او با حضور زنـان اد  . گرفت  ی صورت م  کی طبق سنت تر   یقیموس ب و ی

ـ   ۀ مورد، جلـس یکشد و در  یشاعر در دربار برگزار م  شـاه   ی شـعر در حـضور فتحعل
ت یهزار ب    چهل ي دارا نامه  شاهنشاهوانش به نام    یشاه که در د     یفتحعل. برگزار شده بود  
ـ   یگم آغـا مـ    ی آغـاب  يش را برا  یها  شعر بود، سروده   ز گـوش  یـ د و بـه اشـعار او ن   خوان

جان شـد  یات آذربای او وارد ادبةاشعار ساد ).1/154 :1380،يرازی شيخاور(سپرد  یم
بت خود یآنان مص.  وجودشان را فرا گرفته بودیقیه اندوه عم  ک شد   یو زبان حال زنان   

ن کیگم آغا خود را تـس     یردند و با اشعار آغاب    ک یسه م ی مقا 1»يزیخان ق «بت  یرا با مص  
  2.دنددا یم

ه وارد عـالم    کـ ر بـود    یخان جوانـش    لیم خل ین دختر ابراه  یر دوم یگوهرآغا جوانش 
 يری شـاعر جوانـش    يگـر بـانو   ید) با تخلص ناتوان  (گم  یدبی خورش 3. شد يشعر و شاعر  

 و یخان از دو عمه خود فراتـر رفتـه و اشـعار او بـه زبـان فارسـ            یقلیدختر مهد . بود
 يداری د ي بزرگ فرانسو  ةسندیساندر دوما نو  کو با ال  کاو در با  .  مانده است  ی باق کیتر

دبانو ی خورشـ  4.س بزرگ قرار گرفته بـود     ینو  ن رمان ید ا یداشته و اشعارش مورد تمج    
او همزمـان  .  مطرح بـوده اسـت  یرانیران نبوده، اما نام او در محافل شعر ا  یدر دربار ا  

ـ  کـ پرداخـت   » مجلـس فراموشـان   « بـه نـام      ی در شوش  یت از انجمن ادب   یبه حما  ه ه ب
ـ بـا مـشهور شـدن ا      . ر محسن نواب بر پا شـده بـود        یوشش م ک گـر  ین مجـالس، در د    ی

                                                           
ولی اشعار رواج یافته در بـین مـردم آذربایجـان اغلـب اشـعار               ،  خان قیزي لقبی بود که به خورشیدبانو داده شده بود           1

تولـد  . خلطی صـورت گرفتـه اسـت      ) خورشیدبانو(و برادرزاده   ) آغابیگم(به نظرم در افواه مردم بین عمه        . آغابیگم بود 
اشعار خورشیدبانو در مقایـسه بـا اشـعار آغـابیگم از قـدرت و وزن و                 . دخورشیدبانو تقریباً مصادف با مرگ آغابیگم بو      

کـه اشـعار      درحـالی  ؛ظرافت بیشتري برخوردار است و بیشتر به تقلید از شاعران بزرگ و داراي مضامین عمیق اسـت                
  . نوشته است نگاري یا دل آغابیگم نوعی زبان حال

ـ        یا هفتاد    و سل قدیم آلود آغابیگم آغا هنوز در میان زنان ن        اشعار حزن   2 ویـژه در اردبیـل،      ه هـشتاد سـاله آذربایجـانی ب
  .  مرند و جلفا رواج دارد،داغ قره

 .113: 1384مدي، ؛ اح vəzir,2018 : ه ب.ك. شاعر ريبراي آگاهی از زندگانی این بانو  3
. فرانـسوي دیـدار کـرد      مـشهور    ةدر مسافرت به باکو، با الکساندر دوما نویسند       . م1858/ق1275  سال خورشیدبانو در   4

ر داشت، یکی از کارهاي خود را به الکساندر دوما هدیه کرد و به علـت            در هنر نقاشی و گل      که خورشیدبانو دوزي تبح
. که سبب شگفتی الکساندر دوما شده بـود، او نیـز شـطرنجی نفـیس بـه وي بخـشید                  مهارت فراوانش در فن شطرنج    

هاي عمرانـی خورشـیدبانو در راهـسازي         این مالقات اشاره کرده و به فعالیت       به   سفر به قفقاز  الکساندر دوما در کتاب     
 . 12 ]:تا بی[ وحید فیضی الهی:  به.ك.ر. اشاره کرده است» شیخ کندي«باکو به سنگفرش دهکده 
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مجمـع  «،  )یدر شـماخ  (» ت الـصفا  یـ ب«ر  یـ  نظ يگـر ی د ی ادب يها   قفقاز انجمن  يشهرها
ن آنهـا و  ی ب ییوندهایل گرفت و پ   کش) در اردوباد (» انجمن شعرا «و  ) وکدر با (» الشّعرا

، یم از جمله فردوسـ   یوان شاعران قد  یدن مجالس   یدر ا .  برقرار شد  ی شوش یمجالس ادب 
شـد و   یر مـ ی قرائـت و شـرح و تفـس   ی، حـافظ و فـضول     ي، سعد ی، نظام یام، خاقان یخ

ردند ک یگر مشاعره م  یدیکسرودند و با      یره م ی آنان نظ  يشاعران در استقبال از شعرها    
 يســرا شــاعر توانــا و غــزل). 128-125: 1380، ي؛ غفــار3/251: 1929، یوچرلکــ(

ام، نـواب،   کـ گر شاعران از جملـه فنـا، نا       یو د » یروانیم ش ید عظ یس«مان  مشهور آن ز  
دبانو نـاتوان   ی خورشـ  ي شـعرها  يره بـرا  ی و غ  ی، عاص یالیخود، خ یران، وفا، ب  یصادق، پ 

  ).1/177: 1358ئت، یه(اند  ره نوشتهینظ
 سراسر رقابـت  ي شاه و نداشتن فرزند، در حرمسراییاعتنا ی بۀجیگم آغا در نت  یآغاب

 یانیـ ل با پادرمین دلی داشته باشد؛ به همي شادیگر نتوانست زندگی با زنان د  سهیو دس 
گم آغا را طالق دهد تا او به هر جـا  یشنهاد شد آغابی از مجتهدان تهران به شاه پ  یکی
ـ  ز یل قلب یگم آغا تما  یآغاب. ندکمت  یخواهد عز   یه م ک  نـسبت بـه قرابـاغ نـشان         يادی
اق قراباغ نشان داده بود، اما با سقوط خانـدان          داد و بارها سوز و گدازش را در فر          یم

 بازگـشت   ي بـرا  یی خانـدان، جـا    ير اعضا ی سا یندگکها و پرا     روس ۀر و سلط  یجوانش
 آخر عمرش بـه قـم مهـاجرت      يها  اش باعث شد در سال      یالت مذهب یلذا تما . نداشت

او در تهـران    .  خود ادامه دهـد    یش در جوار حرم مطهر قم به زندگ       کند تا در امال   ک
 حرمـسرا بـه   ياهویـ  خود در جنب امامزاده قاسم، به دور از هکوشکشتر در  یز ب ین

ه بـه قـم   کـ رد و چند بار کات معاف یش را از پرداخت مال  کز امال یشاه ن . برد  یسر م 
ردن کـ فرش   ساخت و سنگ   ۀنیگم آغا هز  یآغاب. دارش رفت یگم به د  یرد، آغاب کسفر  

ز یـ در قـم ن . دیوشـ کو در توسـعه آن      رد  کـ  به امامزاده قاسم را پرداخت       یجاده منته 
 يش مقـرر کـ  شهر از درآمد اماليتام و فقرای ا يبرا. ارانه را ادامه داد   کویک ن يارهاک
ر یـ مارستان ساخت و در تعم  یسرا و مسجد و ب      اروانک باب حمام و     یکرد و   کن  ییتع

م، چهار سال 1832/ق1248او در سال ). Vəzir, 2019: 156(رد کنه یز هزیحرم قم ن
 ياها بـرا ی رؤیه تمامک یطی، در شرايمنچاک و انعقاد قرارداد ترییست نهاکاز شپس  
 ,Vəzir(د، درگذشـت و در شـهر قـم مـدفون شـد      ید ی قراباغ را بر باد رفته ميآزاد

2019: 215-216(.  
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  يریگ جهینت
در .  بـه ازدواج تـن دادنـد       یاسیها و اهداف س     زهیر با انگ  ی قاجار و جوانش   يها  خاندان

گـاه    چیاو هـ  . گم آغـا بـود    ی آغـاب  یاسیگونه از مناسبات س     نیشتاز ا ی پ ی، قربان انین م یا
ن مقـام   یرد و هرچنـد بـه بـاالتر       کـ  ن یاست قربان یعاطفه و عشق خود را در مسلخ س       

رد و به   کده بود، اما زرق و برق دربار او را مسحور ن          ی شاه رس  ي بانو یعنی ییحرمسرا
اش در    ی شخص یوجب شد تا زندگ   ت او م  یات و شخص  ین روح یهم. دیشک خود ن  يسو

 را در انفعـال  یگم آغا زنـدگ یه آغابکن بدان معنا نبود    یالبته ا .  شود يغم و اندوه سپر   
ان در  یـ  قراباغ کۀجـاد شـب   یشتاز ا یـ  پ ينگر  ندهیت و آ  یاو با درا  . ردک ي سپر یعمل  یو ب 

 ده بـا دربـار قاجـار، شـمار        یـ چی پ يها  جاد ارتباط یه توانست با ا   ک شد   يدربار قاجار 
 و یاسـ یه در تحـوالت س  کـ  ان قـدرت بـاال ببـرد؛ چنـان        کان را از پل   ی از قراباغ  يادیز

ـ ا. ردندکفا  ی را ا  ی متوسط يها  ران نقش ی ا ياقتصاد  -ی سـه بعـد نظـام      يه دارا کن شـب  ی
ان در دو بعـد نخـست فعـال بودنـد و            یریجوانش.  بود ي و تجار  ی قضائ -یوانی، د یتیامن
  . ردندک ی را اداره مي تجارکۀان تحت نفوذ آنان شبیگر قراباغید

 نفـوذ و رفـع   ۀنـ یجـاد زم یز در ایـ  شـاهزادگان ن  يم حرمسرا ی مق يریبانوان جوانش 
ه کـ ت آن اسـت     یـ واقع. ان نقـش داشـتند    یـ ه قراباغ ک شب ي و تجار  يالت اقتصاد کمش

م کـی ه، موجـب تح   ی روسـ  ۀر در قراباغ تحـت سـلط      ی از خاندان جوانش   یحضور بخش 
ـ  بـه ا   یرانی و ا  یهر دو طرف روس   .  شد ی و روس  ين دربار قاجار  یروابط ب  ن خانـدان   ی

 بـانوان پرنفـوذ     یتی و حما  یانجیان، نقش م  ین م یدر ا . از داشتند ی سلطه بر قراباغ ن    يبرا
ه و  یـ ها در فـوج قهرمان      نفوذ روس .  داشت ي محور يردکارک دربار قاجار    يریجوانش

اشـد؛ هرچنـد    گر ب ی د يها   بر پژوهش  يدی جد ۀتواند مسئل   یان، م یری جوانش یفرمانده
 يمنچـا که در دربار قاجـار پـس از تر  یش نفوذ روسیان در افزا یری جوانش يرگذاریتأث
ـ ان در ا  یه قراباغ ک شب ةرسد پژوهش دربار    یبه نظر م  .  دارد ياز به پژوهش جد   ین ران ی

ران دوره  یها در دربار ا      روس یجی بردن به روند نفوذ تدر     ی پ ياد شده برا  یدر سه بعد    
 توسـط   ي توجه جد  ۀستی، شا )شاه  نیشاه، محمدشاه و ناصرالد     یعلفتح (يسه شاه قاجار  

  .پژوهشگران است
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 قزلباش - شاهيها ن مواجههیت آنان از نخستیمورخان و روا
  هیصفو ينگار خیتار در

  1یمعلرکرم کا
 2ی ذهابیمجتب
  3ینینا معیم

  یتـ یروا طهماسـب،  شـاه  ةدور در قزلباش -شاه ۀمواجه نیاز نخست  هیصفو ةدور مورخان تیروا :دهکیچ
 يبنـد  صـورت  یـک  در مقـدس  سـاختار  یـک  زودهنگـام  افـول  از حیصـر  چندان نه البته انه و یگرا  واقع نسبتاً

ت مورخـان از    یـ م، روا یریـ گ  یان فاصله م  ی صفو یۀبش اول  جن ۀن هر چه از مرحل    ی بنابرا .انه است یگرا رتقدسیغ
ت مورخـان از  یـ ن اسـاس، روا یـ بـر ا . شـود  ی معطـوف مـ  یـی گرا  واقـع یانه به جانب نوع   یگرا  تقدس ییمحتوا
 یشـناخت  از نظـر روش   .  اسـت    قابل تأمـل   یی و محتوا  یشناخت  قزلباش، از دو منظر روش     - شاه ۀن مواجه ینخست

از نظـر   . شـود  ی معطـوف مـ    یـی گرا متر به جانب تقدس   ک دارد، اما    یفیتاً توص  نسب یتین مورخان ماه  یت ا یروا
 ةنـد ی فزايگـر  ر مطالبـه ی قزلبـاش تحـت تـأث     ي امرا يدیگاه مر ی بر افول جا   يدکی تأ ین بازخوان یز ا ی ن ییمحتوا

ت نهـاد   یـ دن زودهنگـام الوه   یشکد بر نقش آنها در به چالش        کی روزافزون آنان، تأ   یاسی و عطش س   ياقتصاد
ن یـ نگارنـدگان ا . ن جدال استی اییروز نها ی قهرمانانه از شاه به عنوان پ      يا ت برساختن چهره  ی و در نها   یشاه

ن یت مورخـان از نخـست     یـ  روا ةدهنـد  ل  ک عناصـر شـ    یلـ ی تحل -یفیرد توصـ  یکـ اند با رو    پژوهش درصدد بوده  
  .  قرار دهندياوک طهماسب را مورد وا  عصر شاهي قزلباش در ابتدا- شاهۀمواجه

  انیت، شاه، قزلباش، صفوی، رواينگار خی تار:يدیلک يها واژه
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Historians and Their Narrations of the First Encounters between Shah and 

Ghezelbash in Safavid Historiography 

Akram Karamali1 
 Mojtaba Zahabi2 
Mina Moeini3 

Abstract: The narration of Safavid historians of the first confrontation between Shah 
and Ghezelbash during the reign of Shah Tahmasb is a relatively realistic and, of course, 
not very clear account of the early decline of a sacred structure in a non-sacred 
formulation. Therefore, the further we go from the early times of Safavid movement, the 
more historians' narrative of this sacred phenomenon tends to realism. Accordingly, the 
narration of historians from the first encounter between Shah and Ghezelbash can be 
considered from two methodological and content perspectives. Methodologically, 
although the narrative of these historians is relatively descriptive, it is less focused on 
holiness. In terms of the content of this re-reading, the emphasis is on the decline of 
Ghezelbash's disciples under the increasing demands of the economy and their growing 
political longing, emphasizing their role in challenging the theology of the monarchy and 
ultimately building it. The heroic image of the king becomes the ultimate winner of such 
controversy. This research seeks to explore, in a descriptive-analytical way, the elements 
that shaped the narrative of historians from the first confrontation between Shah and 
Ghezelbash at the beginning of Shah Tahmasb's era. 

Keywords: Historiography, narrative, Shah, Ghezelbash, Safavids.  
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  مقدمه
ان دو  یـ ن مواجهـه م   یتـر  ين و جد  یه، نخست یومت صفو ک سه دهه از آغاز ح     ۀبه فاصل 
ـ  ا ینهاد اصل  البتـه در گذشـته     .  قزلبـاش رخ داد    ي نهـاد شـاه و امـرا       یعنـ ین دولـت،    ی

 و استقرار آنها در رأس      یک تاج يروهای ن يشاندن پا کرده بود با    کل تالش   یاسماع  شاه
 ۀشد، امـا مواجهـ    کـ  به چالش ب   يان را تا حدود    قزلباش یطلب  امورات مهم، جاه   یبرخ
 و معادالت یاسی سيندهایتر فرا ي جدیطهماسب به صورت    قزلباش در دوران شاه    -شاه

ـ ه بـا ا کـ ن بـار بـود   ی نخستيدرواقع، برا. ر قرار دادیقدرت را تحت تأث  ن سـرعت و  ی
ـ اد ا یت، بن یجد شـد؛ آن هـم از جانـب مـورد           ن اقتـدار مقـدس بـا چـالش مواجـه            ی
. ي صـفو  ي دولـت نوپـا    ي معنـو  يها ن پشتوانه ی و مقتدرتر  ی نظام يروهاین ن یمادتراعت

 مهـم تـضاد منـافع    ۀ قزلباش بر سر دو مسئليه سرداران و امرا   کنیآنچه مشخص بود ا   
شتر بـه منظـور     یـ  ب یاسـ ی س ةطری و دوم س   ينخست منافع اقتصاد  . ردندکدا  ی پ يارکآش
 ةه مورخـان دور کـ  بود يا ن مسئلهیا. اه يریگ میان تصمیتر بر جر ندهی فزا يرگذاریتأث

 مجدد یردند در بازخوان کنش نشان دادند و تالش      ک بعد به آن وا    يها ه در دوره  یصفو
  .  مهم به دست دهندۀن مواجهیت خود را از ایآن، روا
 يهـا  ي دشـوار يت و البته دارایار حائز اهم ی بس يدادین رو ی چن یت و بازخوان  یروا

ـ با  یه مـ  ی صـفو  ةان دور درواقـع، مورخـ   .  بود يا ژهیو ـ یتگـر واقع  یست روا ی  یاسـ ی س یت
گاه ی جاة نسبتاً مقدس آنها درباريها و باورها تی، ذهن يزیش از هر چ   یه پ کشدند   یم

 قزلباش  يل نقش امرا  یگر، تحل یاز جانب د  . دیشک یبه چالش م   را شاه یاسیس -ياعتقاد
نشگران که دولت و    ک لین دل ی بود؛ به ا   يگری دشوار د  ۀها مسئل  يرین درگ یند ا یدر فرا 

 ه کـ  ی و اتحـاد مقدسـ     ییگرا  ن فاصله گرفته بودند و از هم      ی جنبش نخست  ةآن، از دور  
مورخان  درواقع، .بود مانده يجا بر یرنگ  مک يها هیال باًیتقر بود، گرفته لکش آنها انیم
ت یو روا  یبازخوان آن تیتثب يها دوره نینخست در را هیصفو دولت تیوضع ستیبا یم
قـت  ین طری جنـبش نخـست  ةه آنـان از دور کـ ن مسئله نسبت بـه آنچـه    یند و ا  ردک یم

  .بود ردهک دایپ یقیعم يها تفاوت بودند، ردهک تیروا بعد به دیجن خیش ةدور از يصفو
تـر شـدن     نـه ین گذار از دوران جنبش بـه دوران نهاد        ی هم ين پژوهش بر مبنا   یدر ا 

 قزلباش مـورد  -و نهاد شاهان دین چالش م  یت مورخان از نخست   ی، روا يومت صفو کح
ن پژوهش مد نظر است،     ی قزلباش در ا   -آنچه از مفهوم شاه   .  قرار گرفته است   ياوکوا

 در صـدر    یانونکـ  و   یان دو نهاد اصـل    یانه م یگرا   و هم  یکوندِ استراتژ ی پ یدرواقع نوع 
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ـ   ی صـفو  رگـذار یتأثه تحت   ک يوندیست؛ پ  ان ا یس صفو یتأس  جنـبش بـه     ۀان از مرحل
ج آن  ی قرار گرفتـه و تبعـات و نتـا         یی گسست و واگرا   ی معرضِ نوع  ، در ییزگراکتمر
ـ  یبنـابرا . نده است کاف  يار مهم بر تحوالت بعد    ی بس يا هیسا  قزلبـاش و  - شـاه ۀن دوگان
ان یخ تحـوالت صـفو  ی مهـم از تـار   ی، فصل یی به واگرا  ییگرا  ن دو از هم   یند گذار ا  یفرا

ع و ی نـسبتاً سـر  یی و واگراییاگر ن همی ای و چگونگییشود و توجه به چرا    یقلمداد م 
ن اسـاس،   یبر همـ  . ت فراوان است  یان، حائز اهم  ی صفو ينگار  خیت آن در تار   ینوع روا 

ه چرا و چگونه گـذار دولـت        کن است تا نشان داده شود       یدر پژوهش حاضر هدف ا    
ر قـرار داد و     یت مورخان را تحت تـأث     ی روا ي و محتوا  یشناس از جنبش به نهاد، روش    

البتـه آنچـه در     . ر گذاشـت  ین دو نهاد تـأث    یان ا ین مواجهه م  یاز نخست بر خوانش آنها    
ن یه از نخـست کـ  اسـت   ينـد ی مد نظر است، فراگذار از جنبش به نهادنجا از مفهوم    یا

 و معطوف بـه     یاسی س يها انی از جر  یکی   به مثابه  يقت صفو یمراحل مطرح شدن طر   
ـ ل بر تخـت سـلطنت در تبر       یاسماع  قدرت تا نشستن شاه    ـ ا.  شـد  یز طـ  ی ن مرحلـه از    ی

ت آنها کت حریه از ماهک ییها ی آنان و تلق  يگاه معنو یل جا یان به دل  یات صفو کتحر
ـ  و ییها وجود داشت، واجد خصلت     یـی زگراکه بعـدها بـه تناسـب تمر       کـ ژه اسـت    ی

نــد گــذار، یل در فرایــ دخيروهــایشتر بــر نیــنتــرل و نظــارت بکمقتدرانــه و لــزوم 
ونـد  یانون منازعـات و پ    کـ قـت در    یجود رهبر طر  ل و ین به دل  یبنابرا. تر شد  رنگ مک
 يهـا  ان آن با دوره ی را م  یزاتین دوره، تما  یدان به او در ا    ی مر ةژی و یق و سرسپردگ  یعم
  .ن دوره قابل تأمل استی اينگار خیت آن در تاریرد و رواکجاد ی ايبعد

  نۀ پژوهش یشیپ
 انجـام نـشده     ی قزلبـاش، پـژوهش مـستقل      - شاه   ۀن مواجه ی نخست ينگار  خی تار ةدربار
ـ ها و مقاالت به تقابالت و تعـامالت ا   از پژوهشین، در برخیبا وجود ا  . است ن دو ی

تـوان    ینه مـ  ین زم یدر ا .  قزلباش اشاره شده است    –ت شاه   ی از وضع  ییها  لینهاد و تحل  
: حـذف قزلباشـان از قـدرت مرکـزي        بـا عنـوان     ) 1384(ومرث قرقلو   کیبه پژوهش   

 1)1395 (یلیاحمد عق  دیگر از س  یپژوهش د . ردک اشاره   بازبینی شورش امراي استاجلو   
                                                           

هـاي  پـژوهش ، تحلیل تاریخی عملکرد قزلباشان قبل و بعد از حکومـت صـفوي      ،)1395 و تابستان  بهار(عقیلی، احمد     1
  .18، شتاریخی ایران و اسالم
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 کـه  اسـت    تحلیل تاریخی عملکرد قزلباشان قبل و بعد از حکومـت صـفوي           با عنوان   
 قـرار داده اسـت   ی مورد بررسيل دولت صفوکیرد قزلباشان را قبل و بعد از تش   کعمل

 ي صـفو ة دورۀاننگار خی قزلباش در منابع تار   - نهاد شاه  ۀ در مواجه  یلیسنده تحل یاما نو 
ر یتوان از مقالـه جهـانبخش ثواقـب و فـروغ بـازگ      ین میعالوه بر ا . ارائه نداده است  

 نـام   ق984-906نقش شاملوها در تاسیس و تداوم دولـت صـفویه            با عنوان    1)1394(
ـ ه به نقش طوا   کبرد   پـردازد و    یه مـ  یس و تـداوم دولـت صـفو       یف قزلبـاش در تأسـ     ی

ـ يگری ديها  حوزه ـ ل ا از تعامل و تقاب در موضـوع  . ن دو نهـاد را پوشـش داده اسـت   ی
 یقات و مطالعـات ی تحقیرانیرایپژوهان و پژوهشگران غ هی صفوتوسط پژوهش حاضر

 انجـام  يومت صـفو  ک مختلف قزلباش در ح    يها گاه گروه یت و جا  ی نقش، اهم  ةدربار
نقـش  ه  کـ رد  ک اشاره   2)1372(تاب فاروق سومر    کبه  : توان  ی نمونه م  يشده است، برا  

.  قـرار داده اسـت     ی را مـورد بررسـ     ان آناطولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوي       ترک
 تـا  يومـت صـفو  کس حیف قزلبـاش، از تأسـ     ی از طوا  یکن اثر نقش هر     یمؤلف در ا  

ـ  ا ين، محتـوا  یبا وجود ا  .  قرار داده است   ياوکعباس را مورد وا     ومت شاه کان ح یپا ن ی
تـوان بـه      یگـر مـ   ی د يهـا  از پـژوهش  . ستیـ  قزلبـاش ن   - شاه ۀ بر مواجه  یتاب مبتن ک
ایران عصر صفوي راجـر      3،)1388 (يشل مزاو ی از م  پیدایش دولت صفوي   :يها  تابک

 5،)1388(مـر یهانس روبرت رو  ؛  تاریخ ایران در دوره صفوي    تاب  ک 4،)1378 (سیوري
ـ  ي رود  از ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان        تـاب  ک  بـه     و 6)1381 (ی مت

 اشاره داشت، البتـه     7)1393 (صفوي، نوزایی امپراتوري ایران   ایران عصر    ؛ومنیآندره ن 
 ةز بـه نحـو    کـ طور مشخص و متمر     سندگان مورد اشاره در آثارشان به     ی از نو  یک چیه

  .اند  نداشتهيا  اشارهي دوره صفوينگار خی شاه و قزلباش در منابع تارۀمواجه
                                                           

، )ق906 -984(نقـش شـاملوها در تأسـیس و تـداوم دولـت صـفویه                ،)1394بهـار (ثواقب، جهانبخش، فروغ بـازگیر        1
  .1، ش7، سهاي تاریخی، دورة جدید پژوهش

تقـی   و محمـد  ی احسان اشراقۀ، ترجمنقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوي، )1372(سومر،  فاروق      2
  . گستره: ، تهرانیامام

  .نشر گستره: عقوب آژند، تهرانی ۀ، ترجمپیدایش دولت صفوي، )1388(شل ی، ميمزاو  3
  .زکنشر مر: رباز، تهرانیز دیامبۀک ترجمایران عصر صفوي،، )1378(، راجر يوریس  4
  .جامی: ، تهرانتاریخ ایران در دوره صفوي، ترجمۀ یعقوب آژند، )1388(مر، هانس روبرت یرو  5
  .زکمر:  حسن افشار، تهران ترجمۀ،ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان، )1381 (ي، رودیمت  6
  .ارکت نشر نقد افکشر: ، تهرانیمیرک بهزاد ترجمۀ، ایران عصر صفوي، نوزایی امپراتوري ایران، )1393(ومن، آندره ین  7
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 در  ییگرا اقعت مقدس به جانب و    ی آن از روا   یجیه و گذار تدر   ی صفو ينگار  خیتار
  سیند تأسیفرا

ـ  مـد نظـر دار     یسیـ نـد تأس  ین پژوهش از فرا   یه ما در ا   کآنچه    یم، عـالوه بـر برخـ      ی
 يهـا   از باورهـا، نگـرش     يا هـا، مجموعـه    يروزیـ هـا و پ    ها، جنـگ   نشکرخدادها،  

 ياپوهـا که در حـد فاصـل آغـاز ت        کره است   یها و غ   یها، سرسپردگ  تی، عصب ياعتقاد
انـه در   یگرا  تقـدس  یل گرفتـه و بازتـاب     کل شـ  یاسـماع  د تـا درگذشـت شـاه      یخ جن یش
ومـت  ک ح یسیـ نـد تأس  ی، فرا ی زمـان  ةن باز یا. رده بود کدا  ی پ ي صفو ة دور ينگار  خیتار
نـد، امـا    کل  ین جنبش را بـه نهـاد تبـد        یل موفق شد ا   یاسماع  درواقع، شاه . ه است یصفو
 در دولـت    یر شـدن قطعـ    یـ گ ي و جا  ییت نها یان و عدم تثب   یت صفو یبودن وضع  الیس

ن یشیـ  پك همـان دوران پرتحـر  ۀز در ادامیاو، سبب شده است تا دوران او را ن  زمان
ت است  ین اهم یشتری حائز ب  ي دولت صفو  يریگ لکند ش ین دوره در فرا   یا. مینکقلمداد  

توان آن را    یل گرفته در آن، م    ک خاص ش  ياپوهاکات و ت  کت تحر یو با توجه به ماه    
ـ  ا یبـازخوان . دیـ  نام ل جنبش بـه نهـاد     یعِ تبد ی سر يندهایفرا وتـاه در  ک نـسبتاً   ةن دور ی
ه در آن بـر وجـه       کـ  منجر شـده اسـت       یتینش روا یه، به آفر  ی صفو ة دور ينگار  خیتار

 به تحـوالت    ین نگرش قدس  یل ا یاحتماالً دل . شود ید م کیندها تأ ین فرا ی ا ۀانیگرا تقدس
ـ ت جنبش آنان و برآمدن آنها از درون مناسبات مر    یان، ماه یس صفو یصدر تأس   -يدی

ز افـزوده   یـ  ن یعی ش يها ، انگاره ي معنو يها ن مؤلفه یه بعدها به ا   ک بود؛ هرچند    يمراد
م در کـ  ان، دسـت یار آمدن صفو  ک ي رو ةها را دربار   تین عوامل ذهن  ی ا ۀشد و مجموع  

ن یبـد .  آنـان سـوق داد     ة و منزه دربـار    ی قدس ی تلق یان هوادارن آنها، به جانب نوع     یم
، یشکـ رکست، لش کـ ، ش يروزیـ شونت، فـتح، پ   ، خـ  ی جنگ كه هرگونه تحر  ک یمعن

لقـه   تی، عصب ی جنگ يها رشادت ـ  مر يهـا  ها، ع  از  يا ره، در هالـه   یـ  و غ  ي مـراد  -يدی
 قلمـداد  ینـ ید  و درسـت يت اعتقـاد ی از حم ییها شدند و به مثابه نشانه     ت  یتقدس روا 

از ه فـارغ    کـ شدند    يا ژهی و ییها حامل بار معنا    نشکن  ی از ا  یکن هر   یبنابرا. اند  شده 
ه هـدف از    کـ ز دارنـد    یـ  ن یی ماورا يا ، پشتوانه ی انسان يها نشک  گاهشان به مثابه  یجا

  .یمانی ا-ي اعتقاديا ژه است با پشتوانهی وي ظفرمندیکدن به یانجام آنها، رس
د بـه عنـوان رهبـر     یخ جن ی ش ياپوهاکن ت ی از آغاز نخست   یعنی مورد بحث،    ةدر دور 

ـ ش استمرار ا  یوب  مکل،  یاسماع   شاه ةه تا دور  یقت صفو ی طر ی نظام -یاسیس ات کـ ن تحری
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شتار، ک، جنگ، یشکرکن لشی شامل چندیلکطور   ات به کن تحر یا. میمقدس را شاهد  
ــپ ــستگکــ، شيروزی ــیگرا  و هــمیست، مهــاجرت، همب ــاد مرشــدی ــ مر- دو نه د، ی

بـاً اغلـب آنهـا در       یه تقر کـ ره اسـت    یـ  و غ  یاسـ ی س يهـا  يبنـد  ، دسـته  يورز خشونت
ـ ا. اند ت شدهیانه روایگرا  تقدسيا وهی، به شي ادوار بعد ينگار  خیتار  ین مـسئله زمـان  ی

  پس از  يها  ن دوره را با دوره    یه نوع خوانش مورخان از ا     کرد  یگ  یمورد توجه قرار م   
 ریت دولـت، پـاگ   یه استمرار وضـع   کتواند نشان دهد      یسه م ین مقا یا. مینکسه  یآن مقا 

 مؤمنانـه بـه   -يش اعتقـاد  جنبیکت آن از یر موقعیین تغ ی آن و همچن   یجیشدن تدر 
ـ دهد و روا  یر قرار م  یز تحت تأث  یت مورخان را ن   ی، نوع روا  یاسی س ينهاد ت آنهـا را  ی
م بـه   کـ ش و   ی و توجه ب   ییگرا تی واقع یانه به جانب نوع   یگرا  تقدس یج از بافت  یتدر  به
ـ ن منظر و بـا ا     یاز ا . سازد ی معطوف م  ی معلول -ی علّ يندهایفرا ه کـ ن نگـرش اسـت      ی

طهماسب از جانب مورخـان در         شاه ة قزلباش در دور   - شاه ۀن مواجه یت نخس یبازخوان
  .ندک یدا می پيشتریت بین، معنا و اهمیشیت پینسبت با خوانش آنان از وضع

انــد، دو  داده انون توجهــات قــرار کــن دوره در یــ ایآنچــه مورخــان در بــازخوان
ـ  ا ينشگرکدان قزلباش او؛ و درواقع      یشاه و مر  :  دارد يدیلکعنصر دو عنـصر اسـت     ن  ی

ه بـه  یل جنـبش صـفو  ینـد تبـد  ی مقدس را در فرا يها تی از روا  یه حجم قابل توجه   ک
 ة مورخـان از دور یژه در بازخوانیو ت بهین وضعیا. نهاد، به خود اختصاص داده است   

ه شده است؛ بـه     ی صفو ة دور ينگار  خی عنصر برجسته در تار    یکل به   ید، تبد یخ جن یش
 يبـرا . ردکـ  رصـد    یت مورخان به روشـن    ی روا يال البهتوان آن را در      یه م ک يا گونه

 او بــا شروانــشاهان، ۀ، مواجهــید در شــروان و آنــاتولیــخ جنیات شــکــنمونــه، تحر
 يا ن دست در هاله   ی از ا  ی و عوامل  يوخ صفو ی قزلباش با ش   يدی مر يها  گروه یهمبستگ

 د از شروانـشاهان یست و مرگ جنک مثال، گزارش شيبرا. شوند یت میاز تقدس روا  
 آن دوره قابل    ينگار  خین رخداد، در منابع تار    یدان و قزلباشان با ا    ی مر ۀ مواجه ةو نحو 

ـ ه قزلباشـان و مر    کـ  گـزارش داده اسـت       ینی ام يآرا  عالم در   یخنج. توجه است  دان ی
 یدند هو الحی و خون د   ك خا ۀ زبونش را آغشت   ۀان الش یه به چشم ع   کبا آن .... «د  یجن

د را  یـ  جن یسکـ ه اگر   ک بود   يا شان به مرتبه  یو جهل ا  دند  یش گز یال اال اال هو در ثنا     
 از  يا  دانـه  ی گفت یکی و اگر    يات نخورد ی شربت خوشگوار ح   يردکبه مرگ نسبت    

  ).83: 1382، یخنج(» يش به باد فنا دادندیوجود او ناقص شد خرمن بقا
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ـ ل، ایاسـماع  در و سپس شاه یخ ح ی ش ییداید و پ  یخ جن ی ش ةبا گذار از دور    ـ ن روای ت ی
خ ی شـ  یات جنگـ  کـ از تحر . ات آنها قابل مشاهده است    کهمچنان بر گرد تحر   مقدس  

شـاهان تـا      او بـا شـروان     ۀ قزلباش، مواجهـ   يدی مر يها شتر او بر گروه   یدر، نفوذ ب  یح
 يهـا  ن دوره ی از نخـست   یاسـ ی تحـوالت س   ۀل در صحن  یاسماع  تر شاه  يحضور نسبتاً جد  

ـ  اينگـار  خی در تاریز، همگیدنش در تبر یالن تا به سلطنت رس    یرشد او در گ    ن دوره ی
ـ و  ، بـه  يا ت اسـطوره  ین روا یدر ا . اند  شده ف  یانه توص یگرا  تقدس یانیبا ب  ژه دو عنـصر    ی
گـرا بـا       هـم  ییروهاید او به مثابه ن    ی شاه و قزلباشانِ هواخواه و مر      یعنی جنبش،   یاصل
ات  بر مناسـب   ی مبتن یت آنها در بافت   کاند و حر    شده ف  ی توص یبیزان امداد غ  ین م یشتریب

، ي هـرو  ینـ ی؛ ام 40-22: 1384مجهـول المؤلـف،     ( شده است    یحق و باطل معنابخش   
 يهـا  ین تلقـ  یآنچه سبب رواج ا   ). 170-151: 1387 ،يگناباد ینی؛ حس 4-12: 1383
 برتافته از اعتقادات    يمعنو منزلت و يصفو خاندان ۀنیشیپ طرف یک از شد، یم یقدس

 و معطوف بـه     ی جنگ ياپوهاک دادن ت  گر، قرار یانه بود و از طرف د     ی صوف يو باورها 
ن نـسل نخـست     یبنـابرا .  بـوده اسـت    یمـان یفـر و ا   ک از منازعات    يقدرتشان در بستر  

دوره حضور   نیا یاسیس منازعات در هک- لیاسماع شاه از قبل تا يصفو قتیطر رهبران
ه اساسـاً   کـ شـدند، بل   یطلـب محـسوب نمـ      جو و قدرت    مبارزه یانی صرفاً مدع  -افتندی

) قت آنها یم نزد باورمندان و مؤمنان به طر      ک دست(رفتند    ی به شمار م   ينو مع یرهبران
  .ه داشتندکی تی و ماورائي معنوییروی موجود، به نيها ر گروهیه برخالف ساک

ـ  گرفـت و ا    يشتریـ ل شـدت ب   یاسماع  ار آمدن شاه  ک يت با رو  ین وضع یا ن مـسئله   ی
 بـاال بـا   یـی گرا  همیکه در   ه شا کار مهم   یل بس ین دل ی بود؛ به ا   یعی طب يالبته تا حدود  

 يرده بود؛ نهـاد کل یار مقدس، جنبش را به نهاد تبد      ی بس یتیدان قزلباش و در موقع    یمر
ندها سـبب   ین فرا یا. بخش آن بودند   تیز، مشروع یآم ات تقدس ی از مدع  يا ه مجموعه ک
ت مجدد آنها از جانب مورخان، زبان و خـوانش آنهـا            ی و روا  یشده است تا بازخوان    

 یی بـا محتواهـا  ییهـا  هـا و گـزاره   يپرداز ن، مملو از عبارتیشی پيمان الگو را طبق ه  
 یه در آن، جنبـش    کـ  باشند   يندیتگر فرا یست روا یبا یدرواقع، مورخان م  . مقدس سازد 

رومنـد از   ی ن يا ه پـشتوانه  کـ ل شـود    ی تبـد  یاسـ ی س يژه، به نهاد  ی و یاتی با مدع  ياعتقاد
ـ داد ا ی، آنچه رخ مـ يبسترن یدر چن.  را پشت سر خود داشتیات مذهب یمدع ن بـود  ی
ـ  ا یان اصـل  ک شاه و قزلباشان به مثابه ار      یعنیگرا    ه دو نهاد هم   ک ن تحـول، بـا اغـراق    ی
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 یمـان یفـر و ا   ک یشـان در بـافت      یاسـ ی س ي آنها با رقبـا    ۀشدند، مواجه  ینده ستوده م  یفزا
، شـد  ی ستوده مـ ي اعتقاد-ینیت دی آنها به عنوان حم   ةندی فزا يها  و خشونت  یبازخوان

ـ کطـور   آمد و به ی به شمار میبی غيروهای امداد نۀجی بر رقبا نت  يروزیپ  یاتکـ  تحریل
 مقدس بـه شـمار      یه جملگ کگرفت   یل م کن گذار از جنبش به نهاد ش      یحول محور ا  

ل و تحـوالت    یاسـماع    منابع دربـارة اقـدامات شـاه       يها  تیها و روا    گزارش. آمدند یم
ـ  منابع در ا.انه دارند یگرا   تقدس یانی، ب يرامون و یپ ه او کـ انـد   ه داد نـه گـزارش   ین زمی
ن فرمـان   ی معـصوم  ۀرد و از ائمـ    ک  روان استخاره   یم حمله به ش   یدر تصم ) لیاسماع  شاه(

 گلستان بر اثـر     ۀ قلع ةن هنگام محاصر  یهمچن). 61: 1357روملو،  (حمله گرفته است    
ـ  بـه جانـب تبر     يرد و رو  ک محاصره   ك صادقه تر  يایرامات و رؤ  ک  یشمنـ (آورد   ز  ی
رده کـ    ییشگویـ د رمـضان را پ    یا از قبل فتح قلعه گلخندان در ع       ی). 1/68: 1383،  یقم

چنـان    گران آن یدانش و از نظرگاه د    یل در چشم مر   یاسماع). 102: 1357روملو،  (بود  
ر، یخوانـدم (زدنـد    یر م یابش شمش کان در ر  یرگویبک جنگ ت  ۀه در صحن  کبوده است   

 ياپوهـا ک به تحـوالت و ت     يمورخان صفو ن خوانش محصول نگاه     یا). 4/461: 1380
  . بوده استيومت صفوکس حیدوران تأس

ـ ، روا یخیانداز تار  نش و چشم  ی و ب  یشناس از منظر روش   ـ ت مورخـان ا   ی ن دوره از   ی
ه بعـدها  کسه با آنچه یه در مقاک برجسته است  يها  مؤلفه ی برخ يندها، دارا ین فرا یا

 قابـل   ی روشـ  -يردیکـ زات رو یمـا  قزلباش به دست دادند، ت     - شاه ۀن مواجه یاز نخست 
 یۀ اولۀ در مرحل  یسی تأس يندهای فرا یه آنها در بازخوان   ک یدرواقع، روش .  دارد یتوجه

ـ يردهـا یکمتـر منطبـق بـا رو     کگرفتند،    یار م ک به   يجنبش صفو   بـود  ی معلـول -ی علّ
ـ ی ا ينگـار   خی تـار  ییرد مسلط در سنت قدما    یک رو ينگار  خی تار ةوین ش یاگرچه ا (  یران

ـ  مورخـان از ا    ی برخـ  یاهنبود، اما گ    یخی تـار ين رخـدادها یـی انـداز بـه تب      ن چـشم  ی
در . رفتیپـذ  یر می مورخان تأثیشتر از نگرش باورمندانه و ماورائ   یو ب ) ستندینگر یم

ـ اپوها، حوادث و روکن تی و از نظر باورمندان به ا ینشین ب یچن ـ ی ه کـ ش از آنیدادها ب
ـ  قدرت قلمـداد شـوند، رو      رفته از مناسبات  یرپذی و تأث  ی انسان ینشکبه مثابه     ییدادهای
ت یـ ه برتافته از ذهن   کش از آن  یها ب  تیروا.  و مشروع و مقدس بودند     ید اله ییمورد تأ 

اد و پرسشگر مورخـان باشـد، نگـاه          ـ  نـسبت بـه ا       مؤمنانـه و همدالنـه     ینسبتاً نقّ ن ی
و فـر   ک از مناسبات    ياپوها در بستر  کن ت ین از نگاه آنان، ا    یبنابرا. ندها بوده است  یفرا
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گـرا بـا او در    قت و عناصـر هـم     یجه، مرشد و رهبر طر    یدر نت . گرفت یل م ک ش یمانیا
دا یـ  مقـدس پ   یتیطور قطع مقـام و مـوقع        گرفتند و به    یت قرار م  ین روا ی ا یمانیسمت ا 

ـ انون اکقت در یخ طریرد، مرشد و شیکن رو یبر اساس ا  . ردندک  یم  يسـاز  ن برجـسته ی
ده شده بـود،    ی از تقدس بر گردش تن     يا هاله،  یه در حالت معمول   کاو  . گرفت  یقرار م 

 از  یزد و اطـراف او را گروهـ        ی حق م  یر از پ  یه شمش کافت  ی  ی ارتقا م  یبه مقام شاه  
 یـی گرا ه در هـم کـ ف فرا گرفتـه بودنـد   کدان جان بر ی قزلباش و مر يمؤمنان و امرا  

  . دند آماده بوی انجام هر عملي مرشد خود، براة قرار داشتند و به اشاريامل با وک
ن یل گـرفتن نخـست    ک و شـ   يومـت صـفو   کت ح یـ  موقع یجیت تدر ین روند با تثب   یا

ـ     . ردکر  یی مؤسس، تغ  يان نهادها یها م  چالش  جنـبش بـه   ۀدرواقـع، بـا گـذار از مرحل
ـ یگرا   تقـدس  يهـا  ز از انگـاره   یان، مورخان ن  یت صفو یتر شدن موقع   نهیجانب نهاد   ۀان

 موجـود   يها تیش واقع یش از پ  یب فاصله گرفتند و درصدد برآمدند       ين تا حدود  یشیپ
ـ ین را بـه مثابـه حق      یشیگرا و مقدس پ      هم يروهایان ن یاف م کجاد ش ینند و ا  یرا بب   یقت

ن ی نخست ي، برا یجیر تدر یین تغ یا. نندک یر مورد تأمل قرار دهند و بازخوان      یارناپذکان
ر ن مورخـان د  یروش ا . ان شاه و قزلباشان رخ داد     ین تخاصمات م  ی اول یبار در بازخوان  

ل یـ متـر بـه جانـب تحل   ک مانـد و    ی بـاق  یفین بحران، اگرچه همچنان توصـ     یت ا یروا
 يدرواقع، بـرا  .  فاصله گرفت  ییگرا  از تقدس  یار قابل تأمل  یمعطوف شد، اما تا حد بس     

ن یان شاه و قزلباشـان و همچنـ  یها و منازعات م  ن چالش ی نخست ین مورخان بازخوان  یا
 و مقـدس را     يا  اسـطوره  یی با بار معنا   ییها تیم روا یف قزلباش با هم، مجال تنظ     یطوا
ه کداد   یق م ی عم یافکش چشم آنها رخ داده بود، خبر از ش        یه پ ک ییها تیواقع. داد ینم

. از داشـت یـ ن نیشیـ  پيا ر از زبان اسـطوره ی غیت آن، زبانی و روایف و بازخوان  یتوص
ـ روا را از ییگرا  موجود، تقدسیاسی سيها تی واقعیقین به صورت عم یبنابرا ـ ت ای ن ی

تر و   انهیگرا  واقع یی آنها را رنگ و بو     ينگار  خی دور ساخت و تار    يمورخان تا حدود  
ـ ی بود؛ واقعییگرا  واقعیک بر ین روش مبتنیب، این ترتیبد. تر داد  يا راسطورهیغ  بـا  یت

ـ  یعنوان مناسبات قدرت و تـأث      ـ م آن بـر موجود    ی و مـستق    واسـطه  یر ب ومـت  کت ح ی
  . يس صفویدالتأسیجد

 يا ا ناآگاهانـه بـر گونـه      یت، آگاهانه   ین وضع یت مورخان از ا   ین، روا ی بر ا  عالوه
ـ ، ا يسـاز  نـد برجـسته   یدر فرا .  بود ی مبتن یران هی و به حاش   يساز برجسته ن بـار نقـش     ی
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 خودسر  ییروهایه در مقام ن   کف، بل ک صادق و جان بر      یدانیگاه مر یقزلباش نه در جا   
؛ 170-147: 1387،  ینـ ی قزو یمنـش (شد    قدرت و ثروت داشتند، برجسته       ۀه دغدغ ک

  ).337-334: 1372، ی؛ واله اصفهان175-1/162، 1383، ی قمیمنش

   قزلباش-ن تقابل شاهی از نخستي صفوةت مورخان دوریروا
ـ  روا يتوان گفت محتوا   ینون آمد، م  کبراساس آنچه تا    از  ي صـفو  ةت مورخـان دور   ی

 مهـم  ۀسبت بـا چنـد مؤلفـ   طهماسب، در ن  شاه ة قزلباش در دور   - شاه ۀن مواجه ینخست
ز یـ آم  مناسـبات تقـدس    یت دولت؛ افـول نـسب     یتر شدن موقع   نهینهاد: ندک  یدا م یمعنا پ 

امـل؛ و در   ک شـاه در مقـام مرشـد         يا گاه اسـطوره  ی جا یق مقطع ی؛ تعل ي مراد -يدیمر
 یه بـازخوان کنیآنچه مشخص است ا.  دو نهاد شاه و قزلباشان    یجی تدر ییجه، واگرا ینت
ـ ل ا یـ دل.  برخـوردار بـود    یت قابل توجه  ی مورخان از اهم   يداد برا ین رو یا ن مـسئله،   ی

 یکیدئولوژی ا-یاسی سين رخداد از منظرها   یه ا ک بود   يا دهیده و در هم تن    یچیتبعات پ 
 يارکو آشـ   پنهان يها هیال دادیرو نیا از مورخان خوانش نیبنابرا .بود گذاشته يجا بر

ـ ن، مر یش از ا  یه پ کلباش دانست    قز ي آن را امرا   یانونکتوان عنصر    یه م کداشت   دان ی
ن یا. ت او شدند  یش موقع ی باعث تالطم و تشو    کنیو هواخواهان معتقدِ شاه بودند و ا      

رسـد   یه بـه نظـر مـ      کـ  یست بازتاب دهند؛ مورخـان    یبا یه مورخان م  ک بود   یتیموقع
بـر  . قت داشتند یامل طر که با شاه و مرشد      ک قزلباش، بل  ي را نه با امرا    ین همدل یشتریب
 ی قابـل تـأمل  یی محتوايها یژگین مواجهه به دست دادند و  یه از ا  ک یتین اساس، روا  یا

  .رفته استیپذ ر ی، از منطق مناسبات قدرت تأثيگری دۀش از هر مؤلفیه بکدارد 

   قزلباش- شاهۀ در مواجهي مراد-يدیافول مناسباتِ مقدس مر. الف
ـ د بـر افـول      کید و تأ  یی تأ  معنا یک قزلباشان با شاه، به      ۀت مورخان از مواجه   یروا ا ی

ـ وند مقـدس مر   ی پ ی مقطع یتسامحاً فروپاش  در خـوانش  . امـل اسـت   کدان بـا مرشـد      ی
 يا ت آنهـا بـه گونـه   یست، اما روایان نیان آنها نما  ین مسئله، صراحت ب   یمورخان از ا  

ن ی نخست يباً برا یه تقر کند  ک  یار م ک نگرش مقدس را آش    یک یم افول مقطع  یرمستقیغ
س ینـد تأسـ   یاگـر در فرا   . ه رخ داد  یتـر جنـبش صـفو      ي جـد  يریـ گ  لکبار از زمان ش   

روان او  یـ  پ یـک  را در تحر   یامل، نقش اصـل   کگاه مرشد   ی، تقدس جا  يومت صفو کح
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 بـر   يامل، موانع جـد   ک آنها بر گرد مرشد      ۀات مؤمنان ک و تحر  یفشان  رد تا جان  ک  فا  یا
سره یکه  کردند  ک  ید م کی تأ ینون مورخان بر مناسبات   کند، ا کسر تداوم جنبش را رفع      

م کـ  ه دسـت  کـ  بود   یدن اعتماد مقدس  یب د ین دو و آس   یان ا یق م یاف عم کبرتافته از ش  
 ۀ دو واقعـ ۀسی نمونه، مقايبرا.  شاه خود داشتند-ن به مرشدیش از ایدان قزلباش پ یمر
وند ین پ یها و روند افول زودهنگام ا      تیر موقع ییتواند تغ  ی م ی زمان ةن باز ی در ا  یخیتار

ل یاسـماع   بر تخت نشستن شاهیکی، یخی تارۀن دو واقعیا. ان سازد یتر نما شیمقدس را ب  
ـ  ای زمـان ۀفاصـل . طهماسب اسـت   آغاز سلطنت شاهيگریز و د  یدر تبر  ـ ن دو روی داد، ی

 شاه نزد قزلباشان  يا ت اسطوره یوتاه موقع کار  ین مدت بس  ی سال بود، اما در ا     22باً  یتقر
ل قابـل  یاسماع به زمان بر تخت نشستن شاهه نسبت  کده بود   ی از تزلزل رس   يا به درجه 

ـ  مر ی سرسـپردگ  ۀعمق متابعت و درجـ    . سه نبود یمقا  ي بـاال  یدان قزلبـاش و آمـادگ     ی
ل، یاسـماع  ار آمـدن شـاه  ک ي رويت شاه در ابتدا   ی محافظت از موقع   يرهبران آنها برا  

م در  کـ  ه تنزل و افـول آن دسـت       کداد   یل م کان آنها ش  ی مقدس را م   ییگرا   هم يا گونه
ـ زی ون يهـا   سـفرنامه : بـه . ك. نمونـه ن   يبرا(ر بود   یمتر باورپذ کوتاه  کن زمان   یا ان، ی

  )10-5: 1383، ي هروینی؛ ام22-14: 1384؛ مجهول المؤلف، 343: 1364
.  شـد یطهماسـب دچـار تزلـزل نـسب      همزمان با بر تخت نشستن شـاه ییگرا ن هم یا

ر آنهـا بـر سـر     یگ ابت نفس  قزلباش و رق   ي امرا ةندی فزا ياپوهاکمورخان با اشاره به ت    
 نـه  یانیـ ، به ب  ي اقتصاد يها تی از ظرف  يشتریا برداشتن سهم ب   ی مهم و    يها  پست يتصد

ه آنچـه در    کاند    رده و نشان داده   ک  د  کین مناسبات تأ  یح، اما مهم بر افول ا     یچندان صر 
ـ ه تقو کـ  مقـام او، بل    يت معنو یت شاه و اهم   یت داشت، نه موقع   ین لحظه اهم  یا ت و  ی

، ی قمـ  ی؛ منـش  147: 1387،  ینـ ی قزو یمنـش ( قزلبـاش بـود      ي اقتدار امرا  ۀجت در یتثب
  ). 46-1/45: 1382، یمان منشک؛ تر36: 1383، ینید قزوی؛ وح1/162: 1383

   قزلباش - شاهییر آنها بر واگراید و تأثی جدينهادها. ب
ان یـ اف م کد در شـ   ی جد ير نهادها ی به تأث  ییها  اشاره ين حاو یت مورخان همچن  یروا
ل در یاسـماع  ه شـاه کـ  بودند ییها ن نهادها همانیدرواقع، ا.  قزلباش است  -هاد شاه دو ن 
ت آن در دو یـ ت موقعیـ ومت و ضرورت تثب کاز عاجل ح  ی ن ي سلطنت به اقتضا   يابتدا

طهماسـب    ار آمـدن شـاه    کـ  ينـون بـا رو    کرده بـود و ا    کجاد  ی، ا یاسی و س  یبعد مذهب 
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 را  ی آنها بـا نهـاد شـاه       ییاروی رو ۀنیان قزلباشان شده و زم    ی منازعات م  یموضوع اصل 
ـ درواقـع، ا  . رده بود کز فراهم   ین ان یـ  م ۀ بـود بـر رابطـ      يارترکد آشـ  کیـ ن مـسئله تأ   ی

ـ  مناسـبات مر   یجیومت و افـول تـدر     کتر شدن ح   نهینهاد  يونـدها ی و پ  ي مـراد  -يدی
ـ  روا يریـ گ ر آن بر فاصله   ین تأث یان شاه و قزلباشان و همچن     یمقدس م  ت مورخـان از    ی
. یـی گرا تر آنهـا بـه جانـب واقـع     میس و در مقابل، معطوف شدن مال    مقد يها خوانش

ن منازعات ی ایل اصلیه دلک نظر دارند  كته اشترا کن ن ی مورخان بر سر ا    یباً تمام یتقر
؛ روملو،  4/530: 1380ر،  یخواندم: به. ك.ن(الت شاه بود    ک مقام و  ي تصد يتالش برا 

ــفهان250-265: 1357 ــه اص ــو332: 1372، ی؛ وال ــی قزو وي؛ تت ؛ 8/569، 1382، ین
ه کـ  ی؛ مقـام  )1/45: 1382؛  85: 1379،  ینی؛ قبـاد الحـس    145: 1387،  ینـ ی قزو یمنش
هـا و اقتـضائات بـود      ضرورتی مهم از برخيا ل نشانهیاسماع س آن در زمان شاه   یتأس
آنچـه  . نمـود  یر مـ  یناپـذ    جنبش به نهاد، توجه به آن اجتنـاب        ۀه در گذار از مرحل    ک

ـ ه سن و سال شاه چنـدان ز       ک یژه در زمان  یو  ن مقام، به  ی ا يده تص کنیمشخص بود ا   اد ی
ر اعمـال  ینـد و مـس  کت یـ ف قزلباش را تثبی از طوایکت هر یتوانست موقع ینبود، م 

الـت و   کن مقـام و   یبنابرا. ف هموار سازد  یگر طوا یقدرت آن را هم بر شاه و هم بر د         
ه یزود و هم در به حاش     اف یها م   آن، هم بر شدت منازعات و رقابت       ي باال يها تیظرف

  . ردک ی مکمک شاه نزد قزلباشان یاسی س-يراندن مقام معنو
ت یز در روا  یگر مانند مقام صدر ن    ید د ی جد ي نهادها یالت، برخ کعالوه بر مقام و   

 قزلباشـان برجـسته شـده    -ر آنها در تقابل شاهیمورخان مورد اشاره قرار گرفته و تأث   
د تـا  ی شـا ك انـد يهـا  ن اشارهی هميال اما از البهست، یاد ن ین اشارات ز  ی ا ۀدامن. است
ـ  ا ي و رقابت بر سر تـصد      یی واگرا ی بتوان بر نوع   يحدود ـ     ن منـصب  ی در .  بـرد یهـا پ

.  مختصر اشاره شده است    يا  ن نهادها به گونه   یت ا ی بر اهم  شاه   نظام یلچیخ ا یتارتاب  ک
ر و  ه دو نهـاد صـد     کـ نیت فـراوان اسـت و آن ا       یـ ته حائز اهم  ک ن یکت  ین روا یدر ا 
ـ ان ای از متصدیاند و برخ الت همزمان محل منازعه و اختالف بوده  کو ن دو منـصب  ی

 در کـه  تبریـزى  محمـد  الدین  جالل خواجه«. اند دهی به قتل رس   یبا خشونت قابل تأمل   
 آنکـه  سـبب  بـه  وقـت  این در داشت وکالت منصب مکان  فردوس شاه حضرت زمان
د بودند، بد او با وزرا و امرا تابعـانش  و او از تومـان  هـزار  هفـت  لغمب و گشت مقی 

  ).86: 1379، ینیقباد الحس(» سوختند بوریا و نفت به آخر در و کردند بازیافت
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  ت مورخانی قزلباشان در روایینده بر واگراید فزاکیتأ. پ
ن یتر یانونکطهماسب،     سلطنت شاه  ي آنها در ابتدا   ۀانی قزلباش و رفتار اقتدارگرا    يامرا

ـ در ا . رخان است ت مو یمسئله در روا   ـ ن روا ی ش ی قزلبـاش در تـشو     يت، نقـش امـرا    ی
ت یـ  واقع یـک ن مـسئله    یا. شده است   برجسته   ی موجود به صورت قابل توجه     یاسیس
ن دوره،  ی قزلباش در ا   ي نقش امرا  ةت مورخان دربار  یرفت، اما روا   ی به شمار م   یاسیس

ار کـ  ي رويتـدا ل از نقش آنها در اب  یرد نخست، تجل  یکرو. رد بنا شده بود   یکبر دو رو  
ن بحـران   ید بر نقش آنها در به وجود آمدن ا        کیرد دوم تأ  یکآمدن شاه خردسال؛ و رو    

 ی نهـاد شـاه    یبانان واقعـ  ی قزلباش درواقـع پـشت     يرد نخست، امرا  یکدر رو . بوده است 
ت یریل، انتقـال قـدرت را مـد       یاسـماع    از وفـات شـاه     یه در خأل قدرت ناشـ     کبودند  

م  بـه ) سلطان استاجلو   کپکوملو و   وسلطان ر ید(آن دو   «. ردندک  یم مبـادا  آنکـه  تـوه 
د قوت زوایاى در که فساد و فتنه اشخاص انـد  چنان آن زمانى و چنین این وقتى مترص 

 رایـت  مـسلمانان  عافیت مبانى ویرانى به نموده مبادرت خروج به زوایا، رؤیاى آن از
 تمام وقعى حضرت اناعی و دولت ارکان نظر ه در کبرافرازند، از آنجا     طغیان و فساد

 جمجـاه  پادشـاه  یـسار  و یمین قابلیت وفور و وصیت بنا بر  داشتند، الکالم امتیازى و
 والـد  مسند بر گرفته بود مبرور پادشاه اوالد اکبر که را صفوى حسینى طهماسب شاه

ه کحال آن ). 363: 1387،  يجنابد(» گردانیدند متمکّن فرماندهى سریر بر اختر نیک
  .بحران بنا شده است نیا در قزلباشان مخرب نقش بر دکیتأ بر مورخان، دوم ردیکرو

انـت آنهـا بـه اصـول        ی بود بر خ   يدکینده به صورت ناخودآگاه تأ    یز فزا کن تمر ی ا
 یـک م از لحـاظ تئور    کـ  ه دسـت  کـ  ی؛ موضـوع  ي مـراد  -يدی و مناسبات مر   ياعتقاد

 یـک  نقش قزلباشان، ةندی فزايساز ن، در برجستهیعالوه بر ا . نمود یرقابل گذشت م  یغ
ـ  هین بـه حاشـ    یالبته ا . شد و آن هم نقش شاه بود       یه رانده م  ینقش به حاش    از سـر    یران

ت مقـام   ی بود نهفته بر مظلوم    يدکیه تأ ک عامدانه نبود، بل   يها یپوش ا چشم ی یتوجه یب
نـه  ین زمیدر همـ .  شـده بـود  يگاه مقدس وین تحوالت به جا یه در اثر ا   ک یاو و ظلم  

بـه  « همچون   يریت مورخان با تعاب   یدر روا )  قزلباش ينقش امرا (ئله  ن مس یه ا کاست  
 امـراى  میـان  در نقـار  غبـار  ارتفـاع «، )147: 1387،  ینـ ی قزو یمنـش (» هم رفتن امـرا   

: 1357روملـو،   (» التک و ۀغبار نفاق به واسط   «،  )331 :1372،  یواله اصفهان (» نامدار
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، )363: ق1414،  یاشانک يغفار(» اشتغال به رقابت و جمع مال از جانب امرا        «،  )245
مـان  کتر(» اویماقیـت  تعـصب  و وکالـت  امـر  بجهـت  دولت ارکان و منازعه امراء «

 یفاتیو توصـ  ) 1/157: 1383،  ی قمـ  یمنش(»  قزلباشان ییوفا  یب«،  )1/46: 1382،  یمنش
ه کـ دهـد     ی نشان مـ   یفات به روشن  ین توص ی ا يمحتوا.  است  ن دست برجسته شده   یاز ا 

 با مقام شـاه و      ی و همراه  ی همدل يا ان از گونه  ین جر ی به ا  يصفو ةنگاه مورخان دور  
 ی قزلبـاش خـال  ي نسبت به اقدام امـرا     یحیم و نه چندان صر    ی مقابل، نقد مال   ۀدر نقط 

 نقـش   ین آشـفتگ  ی قزلباش در ا   يه امرا کنین مورخان آنچه واضح بود ا     ی ا يبرا. ستین
ه یار مقـدس او را بـه حاشـ         آنها بر سر قدرت، شـاه و اقتـد         ۀ را داشتند و منازع    یاصل

  .رانده بود
هـا،   يبنـد   دسـته  ین بحران، به برخـ    ین، در نسبت با نقش قزلباشان در ا       یعالوه بر ا  

 ی؛ منـش  29-23: 1371،  ینـ یقزو(ها اشاره شـده اسـت        ها و خشونت   ها، منازعه  یتبان
: 1379،  ینی؛ قبـاد الحـس    167-1/155: 1383،  ی قم ی؛ منش 155-147: 1387،  ینیقزو
 یات قابـل تـوجه  ی جزئيساز رده بودند با برجستهکدرواقع، مورخان تالش    . )84-90

ت یـ  دوم، نـسبت بـه موقع     ۀگر و در درجـ    یدیکف قزلباش نسبت به     یرد طوا یکاز رو 
ع آنهـا از    یختن سـر  ی و گـس   يندیها را به نقش آنها معطوف سازند و عدم پا          شاه، نگاه 

ـ ا. نـد انون توجـه خـود قـرار ده   کن را در   یشیمناسبات مقدس پ   ـ ن مـسئله ر ی شه در ی
ـ  خـود بـر ا  يشد، اما در جـا     یت م یباً بدون اغراق روا   یت داشت و تقر   یواقع تـه  کن نی
ف قزلباش بـه مقـام شـاه و مرشـد           ی طوا یزان ارادت و سرسپردگ   یه م کد داشت   کیتأ
ت ین امـر وضـع  یرد و  همـ کـ  یر میی و مناسبات قدرت تغییامل، به علت اقتدارگرا   ک

نش آنها به وضع موجود قابـل       کن وا یبنابرا. داد یر قرار م  یأثف قزلباش را تحت ت    یطوا
مانـان  یپ گر همیت دی و تعرض فراوان آنها به موقع ينش، تعد کن وا یخواه ا . انتظار بود 

ن آن یبنـابرا . ز شـاه یآم ت تقدسیده گرفتن موقعی و ناد  یتوجه  یقزلباششان بود، خواه ب   
شتر یـ  بي داشتند، تـا حـدود  يشترین منازعات نقش بیه در ا  کف قزلباش   یدسته از طوا  

ـ      یلوها و استاجلو   هک نمونه، روملوها و ت    يبرا. شدند یسرزنش م  ش از  یان بـه نـسبت ب
ـ           ک قزلباش در    يها ر گروه یسا ر یش از سـا   یانون توجهـات مورخـان قـرار داشـتند و ب

  .شده است د کیها بر نقش آنان در منازعات تأ گروه
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   قزلباش-ش آن در بر هم زدن مناسبات شاهات و نقیت والکی مالۀد بر مسئلکیتأ. ج
ـ  ماليا وهیح، اما به ش یت خود نه چندان صر    ی در روا  ي صفو ةمورخان دور  م و نـسبتاً  ی

تـوان آن را     یه مـ  کـ اند    ردهک  ت  ی قزلباش روا  يان امرا ی را م  یتی نارضا يا ار، گونه کآش
ار مهـم   ی بـس  جی از نتـا   یکین مسئله   یا. دیات نام یت در وال  کیت مال ی از موقع  یتینارضا

 اقنـاع و    ين ابـزار بـرا    یتـر   ه مهـم  کـ از آنجا   . رفت یت دولت به شمار م    یت موقع یتثب
 مقتدر بـود،    يات و ثروت آنها به امرا     ی وال يف قزلباش واگذار  ی طوا داشتن  نگه یراض

ت خـود  یـ ف موقعی از طوا یکان، هر   ی قدرت صفو  يریگ لک نخست ش  ةاز همان دور  
 کمـ کشتر دولـت  یـ ت هم به ثبـات ب ین وضعیا. ندردکت یها تثب التی از ایکیرا در  

البتـه  . ار سـاخت ک بـه آنـان را آشـ   ي قدرت شاه صفوياکن حال، ات یرد و هم در ع    ک
ز داشـت و آن     یـ  ن يگـر ی د يها بـه قزلباشـان معنـا       تیص وال یج، تخص ین نتا یفارغ از ا  

ار ه در گذ  ک يا  و ثروت بود؛ مسئله    ي اقتصاد يندهایتر آنها با فرا    ير ساختن جد  یدرگ
ر خـود  یز تأثین بار نیت بود و نخستیار حائز اهمیان بسیند جنبش به نهاد صفویاز فرا 

ـ ا. طهماسـب نـشان داد     سلطنت شـاه   يرا در منازعات ابتدا    ـ ین مـسئله در روا ی ه کـ  یت
 برجـسته  يز تا حـدود یطهماسب به دست دادند ن    قزلباشان با شاه   ۀمورخان از مواجه  

 يه تالش امـرا   کن مسئله بود    یتوان شاهد ا   ین م ت مورخا یدرواقع، در روا  . شده است 
 ياپوهـا ک از مناسـبات قـدرت، خـود را در ت          يشتریقزلباش به منظور برداشتن سهم ب     

ـ داد ا ین آنچه رخ میبنابرا. داد یات متعدد نشان میآنان به منظور تسلط بر وال      ن بـود  ی
ان بـا شـاه     رمقـدس قزلباشـ   ی خود را بر تمام مناسبات مقـدس و غ         یۀن مسئله سا  یه ا ک
از » اکـ قطـع ال   «ۀگ روملو آغاز منازعـات را مـسئل       یب  نمونه، حسن  يبرا. انداخت یم

 یلچـ یخ ا یتـار ن در   یهمچنـ ). 250: 1357روملـو،   (رده اسـت    ک استاجلو عنوان    يامرا
متـر  ک« سلطنت   يدر ابتدا ) طهماسب  شاه(د  یه شاه جد  کنی، مورخ با اشاره به ا     شاه  نظام

ن مسئله در   ی، بر نقش ا   )87: 1379،  ینیقباد الحس (» داختپر ی م کی و مل  یبه امور مال  
 یافتـه  االمرایـى  امیـر  منصب... سلطان دیو«. رده است ک   قزلباش اشاره    ي امرا یکتحر
 و شوکت مزید به که خان  قلیچ و بدرخان و سلطان  کپک مثل استاجلو اما امراى  بود،

 و استنکاف غایت از د،داشتن تفرّد سمت اتراك طوایف سایر از عشایر و قبایل کثرت
در ادامـه،   ). 86: 1379،  ینیقبـاد الحـس   (» نکردنـد  قبول را دیوسلطان بزرگى استکبار

خـوردن تعـادل     در بـر هـم       يدار نیر مناسـبات زمـ    ی از تـأث   يشتریـ ات ب یـ مورخ جزئ 
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همـو،  (داده اسـت    آنها با شاه را مورد اشاره قـرار  ۀجه رابطی قزلباش و در نت   يروهاین
شتر ی ب یابیو تالش امرا به منظور دست     » جمع مال  «ۀز مسئل ی ن یاشانک يرغفا). جا  همان

ن بـا شـاه عنـوان     یگر و همچن  یدیک آغاز تقابل آنها با      ی را عامل اصل   يبه منابع اقتصاد  
  ).363: ق1414، یاشانک يغفار(رده است ک

  ت مورخانیت شاه در روایموقع. د
ـ ن رو یخان از ا   مور ی در بازخوان   ن مسئله یتر  د بتوان گفت مهم   یشا  شـاه،   ۀداد، مـسئل  ی
شـاه  .  سلطنتش متوجه او بـوده اسـت       يه در ابتدا  ک بود   یداتیگاه مقدس او و تهد    یجا

. ننـد کد  کیـ گـاه مقـدس او تأ     ی داشتند بر حفظ جا    یه مورخان سع  ک بود    يتنها عنصر 
 يا  گونـه  يریارگکطهماسب، از به      ان بر تخت نشستن شاه    یشتر مورخان در ب   یباً ب یتقر

 -یردنـد بـر ابعـاد مـذهب    کردنـد و تـالش   ک نيانـه خـوددار   یگرا سی تقد ییوازبان ر 
 يا  اسـطوره  يا وهینند و بر تخـت نشـستن او را بـه شـ            کد  کی مقام شاه تأ   یکیدئولوژیا

: 1370،  ینی؛ قزو 241: 1357؛ روملو،   30-27: 1373،  ي نطنز يا افوشته(نند  کت  یروا
 بـر   ةه دربـار  کـ اس با آنچه    ی ق  در یژگین و یا). 1/45: 1382،  یمان منش ک؛ تر 18-29

تر اسـت، امـا همچنـان         رنگ مک يشد، تا حدود   یت م یل روا یاسماع  تخت نشستن شاه  
ه کست    ا یی ها يپرداز   را داراست و سرشار از عبارت      ی مهم از نگرش قدس    ییها مؤلفه

شتر یـ ه بکـ ار بـرده شـده اسـت    کـ  بـه  یم و اصـطالحات   یها و مفاه    شتر واژه یدر آن ب  
.  از بر تخت نشستن شاه     یتیست تا روا    ا ي اعتقاد -ی حماس -یتن مذهب  م یکگر    یتداع
» انجـم  و افـالك  خـالق  برگزیده« چون ییها ف مقام شاه با عبارتی نمونه، توص  يبرا

: 1379،  ینیقبـاد الحـس   (» پنـاه  خالفـت  شـاه  حضرت«) 1/163: 1383،  ی قم ینیحس(
ــاه غفــران شــاه«، )84 ، )1/45: 1382 ،یمــان منــشکتر(» ابوالبقــاء مکــان جنــت پن
روملو، (» پناه  نیشاه د «و  ) 36: 1383،  ینیطاهر قزو (» مکان جنت نواب شان سعادت«

  . رود ین دست به شمار میاز ا) 242: 1357
 مقـدس، بـا آنچـه او درواقـع بـا آن             يهـا  ن عبارت یت شاه با ا   یف موقع یالبته توص 

 تنـاقض مواجـه    يا نـه ن مسئله مورخان را با گو     یجه، ا یدر نت . مواجه بود، تضاد داشت   
ـ یطهماسـب را بـا روا        طرف، بر تخت نشستن شـاه      یکاز  . ساخت یم  -يا  اسـطوره  یت

ـ ه ا کزدند    دست   ییم فضا یگر، به ترس  یردند و از طرف د    ک  ز نقل   یآم تقدس ن پادشـاه   ی
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ل یـ ن مسئله نه فقـط بـه دل  ین دخل و تصرف را نداشته است؛ و ا        یمترک ییدر آن توانا  
ه در گذشـته در     کـ  بـود    ی مقدس يها تیها و ذهن   افول انگاره ل  یه به دل  کصغر سن، بل  

هـا    آن انگـاره   کنـ یامل وجود داشت و ا    ک مرشد   -ذهن قزلباشان نسبت به مقام شاه     
ل ی عنصر تبـد یکز به ی شاه نیاسی و سي تجاوز به مقام معنو    یرده و حت  کدا  یزش پ یر

  .شده بود
ـ وسان بوده است؛ به ا در ن یتیت مورخان موقع یت شاه در روا   ی است موقع  یگفتن ن ی

 یاسـ ی س-ينِ سلطنت خود، نه تنها اعتبار اعتقـاد       ی نخست يها  ه در گذار از دوره    کمعنا  
. ن چالش را هـم نداشـت      یع ا ی حلّ و فصل سر    ییه توانا کرد، بل ک  ی را تجربه م   یمتزلزل

 يهـا  يف قزلباش در همـاورد ی طوايروی ن كج و به سبب استهال    یتدر  ن، به یبا وجود ا  
 اعتبـار از دسـت رفتـه فـراهم          يایـ  شـاه بـه منظـور اح       ي بـرا  یتیهم، موقع مستمر با   

ن یتـر  یانونکگاه شاه را به عنوان یت، دوباره مورخان جاین موقعین در ا یبنابرا .شد یم
ـ دادنـد و بـر باز   یومت مورد توجه قرار مـ کن ح یعنصر ا   اقتـدار او و نظـارت و   یابی

 و بیـک  الـدین   تـاج  و سـلطان   پـک ک«. ردنـد ک  ید م کینترل او بر مناسبات قدرت تأ     ک
 بـه  گردیـده  گرفتار نعمت کفران جزاى به استاجلو دالوران از فوجى با بیک  درویش

 میـان  از شکافته یکدیگر بر را لشکر صف سلطان  قازوق و منتشاسلطان و رسیدند قتل
 شـان  عـالى  امـراى  و رسـانیدند  گـیالن  بـه  کـران  بى مشقت به را خود و رفتند در به

 نـشان  عـرش  آستان متوجه پایان بى غنایم و فیروزى و فتح کرایم با امرانک و کامیاب
، یوالـه اصـفهان   (» گردیدنـد  سرافراز بوس پاى و سجده شرف به رود -زنجان در شده

 اخـى  و تکلـو  سلطان قراجه و تکلو سلطان ...جاه جم شاه خدمت در«). 339: 1372
 امـراى  نمـوده  تعاقب را  جلویاناستا قورچیان با جاه جم شاه شده، کشته تکلو سلطان
 نـزد  گـیالن  بـه  رفتنـد  طـارم  به آنجا از و آمدند ابهر حدود به شده منهزم استاجلو
 گذاشـته  خلخـال  در را اردو رسید، جاه جم شاه به خبر این چون. رفتند رشت حاکم

 امـراى . گردانیدنـد  اثـر  ظفر لشکر منقالى را دیوسلطان و آمدند خرزویل حوالى به
 و کردبیـک  و خـان  بدر و سلطان قزاق و سلطان منتشا و سلطان کپک مثل استاجلو

 االمـر  آخـر  ریختـه  یکـدیگر  بر لشکر دو آن آمده بیرون گیالن جنگل از خان  قلیج
  آورده فـرار  وادى در پاى سلطان کپک وزید اثر ظفر شاه عسکر طرف از ظفر نسیم
 در گیلکـان  را اجلویاناسـت  از کثیـر  جمعـى  و نمودنـد  تعاقـب  را ایشان تکلو امراى
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» رفتنـد  گـیالن  بـه  سلطان منتشا و سلطان کپک مثل امرا بعضى آورده قتل به جنگل
  ).1/163  :1383، ی قمینیحس(

  يریگ جهینت
 سـلطنت   ي قزلبـاش در ابتـدا     - شـاه  ۀن مواجه یه از نخست  ی صفو ةت مورخان دور  یروا
ـ  روا يا طهماسب از گونـه     شاه  یجانـب خوانـش    بـه    يا انـه و اسـطوره    یگرا ت تقـدس  ی
طور مـشخص     توان به   یه را نم  ی صفو ة دور ينگار  خیمنابع تار . انه معطوف شد  یگرا واقع

 يهـا  ق و تأمل در متن گـزارش  یرد، اما با تطب   کم  یانه تقس یگرا  انه و واقع  یگرا  به تقدس 
نش یه آفر ک بود   یتین روا یا. ردکت را مشاهده    ین روا ی از ا  ییها توان رگه   ین منابع م  یا

. شـد  یه بـه دسـت داده مـ       یومـت صـفو   کتر شـدن ح    نهیت و نهاد  یر تثب یثآن تحت تأ  
گرفـت و بـه        فاصـله    ين صفو ی جنبش نخست  ةت مورخان از دور   یدرواقع، هر چه روا   

 و  یـی گرا تـر شـد و از تقـدس        انـه یگرا  شـد، واقـع       یـک تـر شـدن آن نزد      نهی نهاد ةدور
تـوان    یداد را م  یرون  ی ا ي مورخان برا  يها از جمله مؤلفه  .  فاصله گرفت  يساز اسطوره

 یی اقتدارگرايساز  قزلباش؛ برجسته -ان شاه یوند مقدس م  ی پ ی مقطع ید بر فروپاش  کیتأ
د بر پررنگ بودن نقش قزلباشـان       کی؛ تأ یاسی و س  ي اقتصاد ة قزلباش در دو حوز    يامرا

ت مجـدد نقـش     یـ د بر تثب  کیت تأ یت مقدس شاه؛ و در نها     یدن موقع یشکدر به چالش    
  .ن چالش دانستیاشتن اشاه پس از پشت سر گذ
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 یانتـشارات علمـ  : ، تهرانیوشش احسان اشراقک، به نقاوة االثار،  )1373(، محمود   ي نطنز يا افوشته –

  .یو فرهنگ
انجمن آثار : ، تهرانيریوشش محمدرضا نصک، به  یفتوحات شاه ،  )1383(ن  ی، صدرالد ي هرو ینیام –

  .یو مفاخر فرهنگ
، 8 مجد، جییح غالمرضا طباطبای تصح،یخ الفیتار، )1382 (ینی قزوخان  احمد و آصف   ی، قاض يتتو –

 .ی و فرهنگیانتشارات علم: تهران
ـ ا حیتـصح  ،عباسى آراى عالم تاریخ ،)1382(گ  یندربکاس ،یمان منش کتر – : ، تهـران  1ج افـشار،  رجی

  . ریبکریام
ه ی دولت صـفو   س و تداوم  ینقش شاملوها در تأس   «،  )1394بهار  (ر  یثواقب، جهانبخش و فروغ بازگ     –

  .47-19، صص)25 یاپیپ (1،  ش7د، سی، دورة جدیخی تاريها پژوهش، »)ق906 -984(
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ـ بن :مجـد، تهـران    ییطباطبا غالمرضا وششک به ،الصفویهروضۀ   ،)1387(گ  یرزابیم ،يجنابد –  ادی
  .افشار محمود موقوفات

: ، تهـران  یهـان کیوشـش جعفـر شـعاع       ک، بـه    نامـه   لیاسـماع   شـاه ،  )1387(، قاسـم    ي گناباد ینیحس –
  .یفرهنگستان زبان و ادب فارس

ق، یبر عش کوشش محمد ا  ک، به   ینی ام يآرا  خ عالم یتار،  )1382(بن روزبهان     اهللا  ، فضل ی اصفهان یخنج –
  .توبکراث میز نشر مکمر: تهران
 .امیانتشارات خ: ، تهران4، جریب السیحب، )1380(بن همام  نیالد اثیر، غیخواندم –
  .کانتشارات باب: ، تهرانیین نوایح عبدالحسی، تصحخیسن التواراح، )1357(گ یب روملو، حسن –
  .یخوارزم انتشارات: تهران ،يریام منوچهر ۀ، ترجم)1364 (رانیان در ایزی ونيها سفرنامه –
، ترجمـۀ احـسان     ي دولت صـفو   ۀل و توسع  کی در تش  یان آناطول کنقش تر ،  )1372(سومر،  فاروق     –

   .گستره: ، تهرانی امامتقی و محمدیاشراق
 رمحمدصـادق، یم دیسع دیس حیتصح ،یعباس آراى جهان تاریخ ،)1383(محمد   رزایم ،ینیقزو طاهر –

  .یانسان علوم پژوهشگاه: تهران
ومـت  کرد قزلباشان قبـل و بعـد از ح        ک عمل یخیل تار یتحل«،  )1395بهار و تابستان    (، احمد   یلیعق –

  . 162-135، صص18،  شران و اسالمی ایخی تاريها پژوهش، »يصفو
ـ ی مـدرس گ   یح مرتض ی، تصح تاریخ نگارستان ،  )ق1414( احمد   ی، قاض یاشانک يفارغ – : ، تهـران  یالن

  . حافظیتابفروشک
 یچیوئکـ  و يرینـص  محمدرضـا  وشـش ک به ،شاه  نظام یلچیا خیتار ،)1379(خورشاه   ،ینیقباد الحس  –

   .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران دا، هانه
 مطالعات و ۀمؤسس: ، تهران يراحمدیم م یوشش مر ک، به   هیفود الص یفوا،  )1371(، ابوالحسن   ینیقزو –

  .یقات فرهنگیتحق
انتشارات : وشش اصغر منتظر صاحب، تهران    ک، به   لی شاه اسماع  يآرا  عالم،  )1384(مجهول المؤلف    –

     .ی و فرهنگیعلم
ـ م: تهـران  نـژاد،   بهـرام  محـسن  وشـش ک بـه  ،االخبـار  جواهر ،)1387( بوداق ،ینی قزو یمنش –  راثی

  .   توبکم
: ، تهـران  1، ج یوشـش احـسان اشـراق     ک، بـه     التـواریخ  خالصۀ،  )1383(، احمدبن شرف    ی قم یمنش –

  . انتشارات دانشگاه تهران
ـ بن: تهـران  محـدث،  رهاشـم یم وشـش ک بـه  ،نیبـر  خلـد  ،)1372(وسف  ی محمد ،یاصفهان واله –  ادی

 .افشار محمود موقوفات
 و یوشش احـسان اشـراق    ک، به   ی عباس يآرا  خ جهان یتار،  )1383(ن  ی، محمدطاهر حس  ینید قزو یوح –

  .ی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسان: رمحمدصادق، تهرانید مید سعیس
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؛ ي دوم هجرة در اواسط سدیعی شيریدو گفتمان تفسنسبت 
  تندرو انیغال و مفضّل فیط

  1ی گراميد محمدهادیس

 شـناخته شـده در   يهـا   از حـوزه  یکیر  یخ تفس ی و تار  يری تفس يها  شهیه اند  مربوط ب  يها  پژوهش :دهکیچ
 آن بـا  ۀ و رابطـ »ر بـاطن یتفس« انگاره يریگ لکخ شین حال، توجه به تاریبا ا .  است يری و تفس  یمطالعات قرآن 

در دوره امـام    . متـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت           کع  ی تـش  ة در حـوز   ،یانه و باطن  ی غال يری تفس يها شیگرا
ل کشـ  ان تنـدرو  یـ غالان  یـ  جر يری، گفتمـان تفـس    يرقم ي هجر  دوم ةاواسط سد در   در ادامه آن  و  ) ع(صادق
ل و غالت     یان ط ی م يز جد ی تما یخیه از لحاظ تار   کدهد   یها نشان م    یبررس. گرفت  چـون   ییتنـدرو ف مفضّ

  . آنها وجود داشتيریابوالخطاب و به تبع آن گفتمان تفس
رده است  ک ی، بررس یشه در مطالعات اسالم   یخ انگاره و اند   یرد تار یکاربست رو کن پژوهش با    ی ا ةنگارند

ش یان گـرا  یـ  م یچـه نـسبت   ،  يرقمـ  دوم   ة شـدن بـه اواسـط سـد        یکو نزد ) ع(عصر امام صادق   با گذار به  ه  ک
 تطـور   یلیق و تفـص   یـ  دق ياوکـ  براسـاس وا   ین بررسـ  یـ ا. ان تندرو وجود داشـت    یف مفضل و غال   ی ط يریتفس
  .صورت گرفته است) ع(صر امام صادقف مفضل در عی طيریش تفسیگرا

  ریخ تفسیف مفضل، غالت، ابوالخطاب، تاریباطن، ط/ر باطن، گفتمان ظاهری تفس:يدیلک يها واژه

                                                           
   m.h.gerami@ihcs.ac.ir هیئت علمی مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   1
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The Relationship between Two Shiite Interpretive Discourses in the Middle 

of the Second Century AH: The Network of Mofazzal and the Radical 

Ghulat 

Seyyed Mohammad Hadi Gerami1 

Abstract: Research on interpretive ideas and the history of interpretation is one of the 
well-known fields in Quranic and interpretive studies. However, the history of the 
formation of the idea of esoteric interpretation and its relationship with interpretive 
tendencies in early Shiism has received less attention. In the period of Imam Sadiq and 
then in the middle of the second century AH, the interpretive discourse of the network of 
radical extremists was formed. However, studies show that, historically, there was a 
serious distinction between the network of Mofazzal and radical Ghulat such as Abu l-
Khattab and, consequently, their interpretive discourses. Using the approach adopted for 
the history of ideas and thought in Islamic studies, this study seeks to investigate the 
relationship between the interpretive attitude of the Mofazzal network and radical 
extremists with the transition to the era of Imam Sadiq and approaching the middle of the 
second century AH. This study will be based on a detailed analysis of the evolution of 
the interpretive attitude of the Mofazzal network at the time of Imam Sadiq. 

Keywords: Inner interpretation, Mofazzal Network, Ghulat, Abu l-Khattab, history of 
interpretation. 
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  مقدمه
نون که تـا کعه است  یخ متقدم ش  ی در مطالعات تار   ی از موضوعات اصل   یکی غلو   ۀمسئل

 ي آن در فـضا    ة دربـار  يدار  دامنـه  يها سته شده و بحث   ی به آن نگر   ی مختلف يایاز زوا 
 ین مدرسـ ید حـس  ی ماننـد سـ    یبرخـ . ل گرفته اسـت   ک ش یالملل نیران و ب  ی ا یکادمکآ

 ۀانـد نـسخ    ردهکـ  تـالش    -املکند ت یفراتب در   کمتاب  کخصوص در      به -  ییطباطبا
هـن همـواره در     ک يهـا  ه در سده  کنند  ک یع معرف یانه از تش  ی غال یع را قرائت  ی تش ینونک
گـر ماننـد   ی ديا عـده ). 61-58: 1385، یی طباطبایمدرس: به. ك.ن(ت بوده است  یاقل

ل ی اصـ  یع خوانـش  ین تش ی امروز ۀاند نشان دهند نسخ    ردهک تالش   يرمعزی ام یمحمدعل
 یـک  ،هیـ خ امامین تـار ی در قرون نخست،يرمعزیبه باور ام .انه استیرغالیع و غیتشاز  

ـ  یـ  را مغلوب و از م     يتر هنک سنت   ،دی نوپد يرکسنت ف   ،يبـه نظـر و    . ردکـ در  ه  ان ب
 در ین سنت بـاطن یا.  بودیرعقلی غیا سنت باطنی مذهب  یکن  یه در قرون نخست   یامام

ـ ا.  نداشـت  ينگـر  ب بـاطن  ه تا کرو شد    ه سرسخت روب  یبیگذر زمان با رق    ب یـ ن رق ی
ـ  مطالعـه دربـاره نظر     ي؛ بـرا  1394توران،  : به. ك.ن ( بود یفقه -یهمان سنت عقل   ه ی

  ).1391، يری و نصییرضا: به. ك.، ني ویامامت باطن
ـ  عقا یۀه پرسش غلو صرفاً با تجز     کرسد    ین به نظر م   ین حال، چن  یبا ا   بـه   یعید شـ  ی
فه م  يها انی نسبت هر مؤلفه با جر     ۀتر و سپس سنجش جداگان     کوچک يها مؤلّ متقـد 
. دهـد  ی متفاوت به دست مـ     یت پاسخ یه در نها  ک يا  یر است؛ بررس  یپذ انکه، ام یامام

فه الگوي یک با تنها نسبتاً پیچیده است و مفهوم درواقع، مفهوم غلو یک   اي قابـل   مؤلّ
  ). 291-271: 1391، یگرام: به. ك.ن باره نیدر ا(تحلیل است 
ـ  غلو، توجـه بـه اند      ة دربار یلک يها  بحثن  یبا وجود ا   ان یـ  غال يری تفـس  يهـا  شهی

ـ ه در حـوزه تأو    کـ  ییهـا   در پـژوهش  . متر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت       ک هنک ل ی
ر ی عمـدتاً تفـس    يا شهیـ لک قرائـت    یـک و باطن قرآن صورت گرفتـه، براسـاس          قرآن
ـ  به تأويش جد یه در آن گرا   ک شده است    یانه معرف ی غال ی، متن یباطن/باطن  و بطـن  لی

ر ی، تفـس  یلیر تـأو  ی چـون تفـس    یبـات کیهـا تر    ن پژوهش یدر ا .  وجود دارد  یات قرآن یآ
 یـک ره در  یـ ه و غ  یلین، غلو، اسماع  یر نماد ی، تفس ي رمز يری، تفس یر عرفان ی، تفس یباطن
 يری تفـس  يهـا    گـزارش  یبررسـ ). 80: 1390پور،    قاسم: به. ك.ن(شود    یده م یف د یط

ـ  و   یـی گرا   چون غلـو، بـاطن     یمی مفاه ف دانستن ی ط یکه در   کدهد    ینشان م  ـ  ی  یا حت
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 يریهـن تفـس   کخ  ی تار يها  تی با واقع  ي نخست قمر  يها  م در بافت سده   ک ل، دست یتأو
  . عه فاصله داردیش

ه کـ بطن بود   /، گفتمان ظهر  يرقم دوم   ةل سد یعه در اوا  ی ش يریش تفس ین گرا ینخست
تـالش  ش  یگـرا ن  یادر  . بن عمر بودند   ف مفضّل ی از اصحاب ط   گروندگان به آن عمدتاً   

 بر دو انگاره ظاهر     ی مبتن ی و دوسطح  يا  هیت دوال ی هو یکت قرآن   ین بود تا هو   یبر ا 
 يگـر ین دو بـه عنـوان فـرع بـر د    ی از ایکی ی تلقن خوانش،یدر ا  . شود یو باطن معرف  

ن در  یهمچن. شود  ی شناخته م  يا هی و دوال  یت دوسطح ی هو یکدشوار است و قرآن با      
ق امر باطن منحصر به مـوارد       ی تا مصاد  ه است شد   تالش   يا ردهطور گست  ن گفتمان به  یا

ار یر موضـوعات بـس  ی آن به سـا يا دشمنان آنان شود و تسرّیو ) ع(تیمرتبط با اهل ب  
ـ   ). 112-109: 1398، بهار   یگرام: به. ك.ن(شود  محدود   رو نـشان     ش  یدر پژوهش پ

 نبودند و   يریتفسن گفتمان   یه، غالت هوادار ا   یه برخالف حدس اول   کداده شده است    
ـ » بن عمر   ف مفضل یط«ه نگارنده از آنها با عنوان       ک یصرفاً گروه  رده، هـوادار   کـ اد  ی
ه گفتمـان   کبود  ) ع( امام صادق  ةدرواقع، در دور  . بودند» باطن/ظاهر «يریگفتمان تفس 

 يرینـار گفتمـان تفـس   کب در ی رقیرد و خوانشک ظهور يطور جد  انه به ی غال يریتفس
 ین ظاهر و بـاطن یل دک يه براک قرآن، بليان نه فقط برایغال. دبن عمر بو   ف مفضل یط

ردن کـ ف مفضل بـا محـدود       یانگاشتند، اما ط    ین را اصل م   یشدند و باطن د     یمتصور م 
سـنگ    وزن و هم    قت هم یر و قرآن، ظاهر و باطن را دو حق        ی تفس ة به حوز  ییگرا  باطن

  ). ن مقالهیادامه هم: به. ك.ن(دانستند  یو محدود به قرآن م
ر یه نـسبت گفتمـان تفـس   کـ طور مشخص آن اسـت   نجا بهین پژوهش در ا ی ا ۀمسئل
ست؟ یـ چ) ع(ان تندرو در عصر امام صـادق        ی غال يریش تفس یف مفضل با گرا   یباطن ط 
ه کـ ن دوره، نشان داده شده است       یف مفضل در ا   ی ط يریتر گفتمان تفس    قی دق یبا بررس 

ها، بـه چـه صـورت و       شابهت م ی در صورت وجود برخ    ی حت يریش تفس ین دو گرا  یا
  . ز بودندیگر متمایدیک با یدر چه نقاط

  پیشینۀ پژوهش
 ی اصـل  ۀثر در ارتباط بـا دغدغـ      ک حدا ،اند  ن صورت گرفته  یش از ا  یه پ ک ییها  پژوهش

 غـالت و    يریرد تفـس  یکـ رو ی بررسـ  یعنـ یپژوهش  ن  یا سؤال   ین پژوهش است، ول   یا



  101  تندرو غالیان و مفضّل طیف هجري؛ دوم سدة اواسط در شیعی تفسیري گفتمان دو نسبت

. انـد  ردهکـ  ن ی را بررسـ   )ع(دق در عـصر امـام صـا       ر بـاطن  ی گفتمان تفـس    آن با  ارتباط
ه کـ  ییها   پژوهش ، نخست .اند  انجام شده  ی در دو حوزه اصل     مرتبط غالباً  يها  پژوهش

 ی اعتبارسـنج  اناًیه و اح  ی امام يریات آنها در سنت تفس    یر غالت و روا   ی تأث ی بررس  به
؛ 244-238: 1391،  ي و دهقـان منگابـاد     رمانکپور(اند   ه پرداخته ین زاو یر از ا  یتفاس
ـ  ی؛ رسـتم  37-28: 1388،  یدگلیـ  ب ياری؛ د 24-10: 1387،  ين منگاباد دهقا  و  ی هران

ـ  ی؛ رستم 51-38: 1391مؤدب،   زاده و   ی، فقهـ  یرصـادق ی؛ م 444-373: 1393،  ی هران
 یکالسـ که در چارچوب مباحـث      ک ییها   دوم پژوهش  ؛)145-142: 1391صراف،  

 یا باطن ی و   یان، عرف ير رمز ی همچون تفاس  ییردهایک، رو يری تفس يها مربوط به روش  
 یی؛ رضــا140-132: 1393، ی؛ شــمخ58-56: 1382ونـام،  کن(انــد  ردهکــ یرا بررسـ 
   ).20-16: 1389 و دسب، ینی؛ پرو149-147: 1388، یاصفهان
مراد . افته است یسامان  » شهیخ انگاره و اند   یتار«رد  یک رو ن پژوهش با استفاده از    یا
ه کـ  است   کی آنها و در   یخیهوم تار د مف یه د یتوجه به اصطالحات از زاو    » انگاره«از  

اند و براسـاس آن        موضوع داشته  یک خاص از    یانک و م  ی زمان ة باز یکمخاطبان در   
در چند سـال    . اند  ردهکخاص نامبردار   ) اصطالح( انگاره   یک، آن موضوع را با      كدر
رد یکـ  در چـارچوب رو ییهـا  ارگاهکها و  نفرانسکها،    تابکران مقاالت،   یر در ا  یاخ
اربرد کخ  یتوجه به تار  .  است  ا برگزار شده  یچاپ شده   » يا  شهی و اند  يا  گارهخ ان یتار«

 يدر فضا  يجد و توجه مورد مسائل از یکی ،آن یخیتار تطور یچگونگ و انگاره یک
 بـا توجـه بـه       -یتچکهمانند احمد پـا   -پژوهان     دانش یبرخ البته   .شه است یخ اند یتار
خ یتار«شتر با عنوان    ی ب یرد مطالعات یکن رو یاز ا ،  »انگاره«و  » شهیاند« تنگاتنگ   ۀرابط

  .)تابکفصل اول : الف1396، یگرام؛ 1/104 :1389، یتچکپا( اند ردهکاد ی» انگاره

    عتیر و شری تفسي در فراسوییگرا باطن: )ع( امام صادقةغالیان دور. 1
  ف مفضل با غالت تندروی طیانیز جریتما. 1-1

ه کـ  نبـود    يامـر  همچون ابوالخطاب    ییروان تند یف مفضل و غال   یان ط یم يرکتنش ف 
 ی و باطن  يرد ظاهر یکتر رو  یلک ی در خوانش  یا حت ی و   يریمنحصر به موضوعات تفس   

ان یـ ه مکن و قرآن ی ظاهر و باطن د    ةرها دربا  واقع، تفاوت خوانش  در. ن شود یدل  کبه  
  و ی بستر اجتمـاع   ،)ادامه مقاله : به. ك.ن (رده بود کگر بروز   ی د يا ف مفضل و عده   یط
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  . بود افتهی نمود ریتفس عدب در آن يها جنبه از یکی صرفاً هک داشت يتر گسترده یانیجر
ه کـ  است   ییادعا) ع( حضرت صادق  ةف مفضل و غالت دور    یان ط یز گذاشتن م  یتما

 ي بـرا یخی تـار يهـا  تیـ  جز واقعيا زهیانگن است و یی قابل تب  یخیبراساس شواهد تار  
 يردیکبا رو - خود   يها، در جا    مشابهت یخرش بر ین پذ یدر ع . آن وجود ندارد  طرح  
 خاص يزهایان با تمایواقع دو جردرن دو یه ا ک شده است    نشان -یالمک و نه    یخیتار

بن عمر  ف مفضلیط.  آنها شده است  يانگار یکیها سبب    نهی زم یه برخ کاند   خود بوده 
ـ      يساز انیه هدف جر  ی متقدم امام  ة در دور  یجعف  در دوره خـود     ی قرار گرفـت و حت

 ي جـد  يهـا  بـا چـالش   از جانب اصـحاب امـام مـتهم و          شخص مفضل   ) ع(مام صادق ا
ابی در آن دوره    . رو شد  روبه هام خطّ گري و غلو براي مفضّل و برخـی یـارانش مثـل              اتّ
تـرین   ، اما مهـم    بود  مطرح شده  -هاي طیف مفضل   از دیگر شخصیت   -بن ظبیان    یونس

  . )54-43: 1391بهار و تابستان ، یگرام(بود بن عمر اعتقاد به تفویض  اتهام به مفضل
 را به عنوان رهبر مکتب مفوضّـه از فـرق           یبن عمر جعف    مفضل ،یی طباطبا یمدرس

 نیز آثاري به وي در بحث تفویض        يهاي بعد  در دوره . رده است ک یغالت شیعه معرف  
 منـسوب   يهـا   تـاب کنگاران و پژوهشگران      تراجمن حال،   یبا ا . نسبت داده شده است   

 بـه پـس از     مربـوط را برسـاخته و   -انویـژه در میـراث نـصیری       بـه - شده بـه مفـضل    
. )403: 1386 ،یی طباطبـا یمدرسـ ؛ 416:  1407، ینجاشـ (انـد   دانـسته     يودرگذشت  

 بـراي  ي شـاید بـه سـختی بتـوان عقایـد متمـایز      ،هاي تـاریخی    براساس تحلیل گزارش  
ـ گو. شده باشد گیري علیه وي      موضع ه سبب ک برشمرد   بن عمر جعفی   مفضل  مفـضل   ای

 ة قربانی پدیده باشد، داشتآن دوره   بیش از آنکه عقاید بسیار متمایزي با دیگر امامیان          
  .)54-48 :1391  بهار و تابستان،یگرام(بود سازي شده  جریان

  ان تندروی غالییگرا ف مفضل با باطنیز گفتمان باطن طیتما. 1-2
 به نقل از امـام  یمیثم تم یباطن در گزارش ه   و   ارتباط ظاهر    ةنحواز  ه  ک يبند صورت
ـ مربـوط بـه      يرکـ  تنش ف  یک از   ی بازتاب یدر دست است، به خوب    ) ع(صادق  ش از یپ
داده  ییهـا    امام خبـر از گـروه      ،ن گزارش یدر ا . است ي و ة تا دور  )ع( امام صادق  عصر
دنـد و پـس از آنهـا        یفر ورز کمان آوردند و به باطن      ی به ظاهر ا   وشتر از ا  یه پ ک است

اما ، دندیفر ورزکمان آوردند و به ظاهر  یس به باطن ا   که به ع  کد   آمدن يگریگروه د 
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ـ  از ا  انـه ی و م   درسـت  يبند ن گزارش صورت  یسپس ا .  نبردند يچ سود ین هر دو ه   یا ن ی
ه کـ ست  یـ  ن يمان ظـاهر  یچ ا یه ه ک رده است کان  یگونه ب  نیا) خوانش سوم (رابطه را   

ـ ؛  536 :1404 صـفار،  ( دارد يه ظـاهر  کـ ست  ی ن یمان باطن یچ ا ی دارد و ه   یباطن ، یحل
1421 :238.(  
. ر اسـت  یپـذ   انکـ ام آن دوره    يرکـ فخ  ی تـار  يها  تین سه خوانش بر واقع    یق ا یتطب

ـ  ةخـوانش نخـست را بـه دور       تـوان    یم بـاطن  /  گفتمـان ظـاهر    يریـ گ لکش از شـ   ی پ
ـ ه در اکـ را  ی صرف را به غالت و خـوانش سـوم      ییگرا باطند؛  بازگردان ن گـزارش  ی

ـ افزون بر ا. دانستف مفضل یباطن ط/ظاهر همان گفتمان ،شود یز م یتجو  ی بررسـ ،نی
 از کیتوانـد حـا   ی مـ یمـ ی عروه تمنب ثمی از هتینقل روا يها هک و شبیانیش جر یگرا
بخـش اسـناد،    : بـه . ك.ن(د  ف مفـضل باشـ    یـ  و ط  ی ابوحمزه ثمال  ي به سو  يش و یگرا
  ).ۀ النوریدراافزار  نرم

ه کـ ن گزارش   ی اصل ا  ،میدان ن ی را قطع  یانیل جر ین تحل ی اگر ا  ی حت ،در هر صورت  
 ، نحوه ارتبـاط و تعامـل ظـاهر و بـاطن اسـت     ةبارا خوانش دریش ی از سه گرا کیحا
 گفتمـان بـاطن در   یدگیـ چی تداوم، توسعه و پةدهند  ت است و نشانیار حائز اهم  یبس

ان یف مفضل با جری طی اجتماع-یانی جرزی با توجه به تما  .است) ع( صادق   امامدوره  
 يبنـد  ق صـورت  ی جز تطب  يا  چاره ف مفضل، یق نقل به ط   یش طر یو گرا  ی افراط انیغال
انـه  ی م ی خوانش ۀ ارائ يان برا ین جر ی و تالش ا   ف مفضل ی بر ط  شده در گزارش،  زیتجو

  .از ارتباط ظاهر و باطن وجود ندارد
ــر ا ــعــالوه ب ــم دین، گــزارش طــوالنی  یاســکانعه کــوجــود دارد  يگــری و مه

ن یــا. را ارائــه داده اســت) ع( امــام صــادقدر دوره بــاطن ةهــا دربــار يبنــد صــف از
 ةبـن عمـر دربـار     در پاسخ به پرسـش مفـضل      ) ع( ه امام صادق  ک است   يا نامه گزارش
ـ ا .سـت ا  نگاشته تندرو   يها  دگاهی د ی برخ رواج  نـشان  ین گـزارش مفـصل بـه خـوب    ی

 و شـته  قرار دا تندرون گفتمانی در تقابل با ا    -بن عمر  مفضل-ننده  ک ه پرسش کدهد   یم
 از  ي و  پرسـش   موجب د و تقابل  ین ترد ی درباره آن داشته و هم     ییدهایم ترد ک ستا د ی

: 1404 ،صـفار ( شـده اسـت      - دارد یین بازنمـا  یه چنـ  ک یا برساختن گزارش  یو  -امام  
526-536.(  
ـ ی موضع م  ةنندکد  یی تأ یلکن گزارش به ش   یا  بـاطن و در     ةف مفـضل دربـار    یـ  ط ۀان
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ق محمـدبن سـنان و   ین گزارش از طر ی ا هکنیچه ا . ان تندرو است  یش غال یتقابل با گرا  
ـ گو. ده اسـت یبه دست ما رس -فین طیشخص اول و دوم ا -بن عمر    مفضل سـاخت  ا ی

 ف مفـضل  ی ط باطن/ با گفتمان ظاهر   یچ تقابل ی بندها ه  یبرخخصوص   ن گزارش و به   یا
ن یل د ک به   ییگرا   باطن ۀ و توسع  ی افراط ییگرا   باطن جاد تقابل با  ی ا یدر پ  فقطندارد و   

 ف مفضلیباطن ط / درباره گفتمان ظاهر   يتر قیهمزمان اطالعات دق   ن گزارش یا .است
  .)532-531همان، (گذارد  یار ما میدر اخت

 یمفهـوم ه خـود    ک- ه به تقوا و ورع و عمل به دستورات        ین گزارش پس از توص    یا
ه کـ  یتی از وضع  ی به روشن  -استانه  ی غال يها  و در تقابل با انگاره      دارد محور عتیشر

ـ  بر ا  ی، گروه گزارشن  یبراساس ا . داده است  خبر،  بودهرو   با آن روبه  مفضل   ن بـاور   ی
ـ  است و اگـر ا     )ع(تیا همان اهل الب   ین شناخت رجال    ی اصل و گوهر د    هکاند    بوده ن ی

ست و پوسته است و یگر مهم نی د یحالل و حرام  ا  یاد  یم و ز  کهر  ،  گوهر حاصل شد  
  . )527-526 ،همان (شود یجبران ممعرفت، ن یبا تحقق ا

 ی عبـارات يوه کنی ایحید تلوییبا تأ) ع( امام صادق، گزارش ازيگری ديها  بخشدر  
 را  ي و ه غالت مطالب  ک ردکد  کی، تأ  است  ردهکان  یب )ع(ا ائمه یگاه رجال   یدرباره جا 

ـ     ،نی در د  یا ول یگاه معرفت رجل    ی جا ،درواقع. اند ردهکف  یتحر شـرط   شی به مثابـه پ
عت و حالل و حـرام      ین و شر  ی از عمل به د    ي و تمعرفه  کنی نه ا  ؛رش اعمال است  یپذ
  ). 535همان،  (ندکت یفاک

ن یت چن یه ظرف کشده است    ی دهان به دهان م    یمطالب )ع(در دوره امام صادق   ا  یگو
ـ  یـ ثکداودبـن   ز از   ی ن یگزارش 1.داشته است را   ییرهایتفس ه کـ  در دسـت اسـت       یر رق
 ي از بستر  کیگزارش داود حا  خصوص   ها به  ن گزارش یا 2. دارد ین برداشت یت چن یظرف
ـ ات به رجـال و هو     ی انتساب آ  يبرا- ینیشی و پ  یثیحد ه کـ اسـت    -ی شخـص  يهـا  تی

 ،ی؛ مجلس 2/262: 1404،  ی؛ قم 8/242: 1407،  ینیلک (اند جسته یمغالت از آن بهره     
1403:  24/303.(   

                                                           
: أنـه قیـل لـه   ) ع(طاهربن عیسى قال حدثنی جعفربن أحمد قال حدثنی الشجاعی عن الحمادي رفعه إلى أبی عبداهللا           1

 جل لیخاطـب خلقـه بمـا ال یعلمـون        و روى عنکم أن الخمر و المیسر و األنصاب و األزالم رجال؟ فقال ما کان اهللا عزّ               
  .)291 :1348 کشی،(

: بـه . ك.ن(انـد    کـرده   عمدتاً بسیاري از مطالب خود را از طریق وي به امام منـسوب و مربـوط مـی                   که غالت  شخصی  2
  ).52 :1391بهار و تابستان گرامی، 
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  ف مفضل ی طيریز آن با نگاه تفسیان و تمای غاليریرد تفسیکرو. 1-3
ـ  را با  تنـدرو  غالت   يری تفس يها نگره يریگ لکشه  کدهد   ینشان م  یخیشواهد تار  د ی

ـ  نظرۀ و توسـع يریـ گ لک شهکنیچه ا ؛ردک ییجو یبه بعد پ) ع(از دوره امام صادق ه ی
ه اسـت   بـن عمـر نـسبت داده شـد         ف مفـضل  یـ به ط ) ع( از دوره امام باقر    ،ر باطن یتفس

 يری گفتمـان تفـس  يریـ گ لک ش رسد  یبه نظر م  ، اما شواهد    )105: 1398، بهار   یگرام(
   .ردک يگذار خیتار) ع(دوره امام صادق در  دیبا را تندرو انیغال انیجر توسط يزیمتما

ـ    /ف مفضل طرفدار گفتمان ظاهر    یه ط ک یدرحال ـ  در ال ی معـان  ییجـو  یبـاطن و پ  ۀی
ـ ار از ا  یپـا را بـس    ) ع(ف غالت دوره امام صـادق     ی ط ، قرآن بود  یبطن ن فراتـر نهـاد و      ی

 در   صـرفاً  ی نگـاه بـاطن    ،ن گفتمـان  یدر ا . شد باورمند   يریتفس  شبه يا  هیدرواقع به نظر  
 نـه تنهـا   یـی گرا ن باطنیتر، ا النک ییه در ادعاک بل ،دوش یر قرآن محدود نم   ی تفس سطح

ـ بـر ا  .ردیـ گ ی را فرا مـ    عتین و اسالم و شر    یل د که  کخود قرآن بل   ـ ن اسـاس، د ی ن و ی
  مطـرح  ع و قـرآن   ی شـرا   و آنچه بـه عنـوان فقـه و         ستین »رجال« جز   يزیچعت  یشر

ـ  و اصل د   ستیمقدار ن   ی ب ۀپوست یک جز   يزی چ ،است ـ -» رجـال « جـز    يزیـ ن چ ی ا ی
  . ستین -)ع(تیاهل بهمان 

ـ  وجـه ا   یل روشـن  ک به شـ   ، نقل شده  یعتین گفتمان فراشر  یه درباره ا  ک یگزارش ن ی
ـ ه از قـرآن را شـخص   ین گروه هر آ ی ا ،براساس آن . دهد ی را نشان م   یدگاه افراط ید ا ی

اعـم از   - یت شخص ی هو یک ارجاع به    ، واقع ه در حاقّ  ی هر آ  یعنی ؛دانستند یم یرجل
ب ی حب ،يگری در گزارش د   ).536: 1404صفار،   ( داشت -ا دشمنان آنها  ی )ع(تیاهل ب 
 ي دعـاو  ي خواسـت و   مـام  ا ،)ع(ه در محـضر امـام صـادق       کـ  رده است ک نقل   یخثعم

ده      (ه  ی ابوالخطاب آ  گفته است ب  یحب. دیش بگو یابوالخطاب را برا   حـو ه إِذَا ذُکِرَ اللـَّ
شِرُونَ               تَبـسی مونِهِ إِذَا هإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِن دؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة والَّذِینَ لَا ی قُلُوب تأَزاشْم( 

ذِینَ         کاذا ذ  «صورترا به   ) 45 یۀ، آ زمر ةسور( کِرَ الـَّ ذا ذُ مِنِینَ و إِ مؤْ مِیرُ الْ ر اهللا وحده أَ
انٌ      نْ دونِهِ مِ لَ انٌ و فُ لَ ـ ن آیه در ا ک ردکد  کیسپس حضرت تأ  . ردک قرائت    »... فُ ه مـراد  ی

ـ س ا کـ هـر     اسـت و   ی ذات اقدس الهـ    صرفاً ـ نـد   کگونـه قرائـت      نی ا مقـصود آن را     ی
  ).536: 1404صفار،  ( استكبداند، مشر) ع(ن یرالمؤمنیام

ـ ه مراد خداکاست گفته شده ، يگرین براساس گزارش د یهمچن یرِیـد  ( ۀوند از آی
نْ  اللّه فِّف   أَ م   یخَ کُ َضع ( ۀو آی ) 28 یۀ آ نساء، ةسور( )  عنْ ی و   م ه نْ عـ    م ه رَ اللَ     إِصـ    و الْـأَغْ
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 ی کانَت تِ م  الَّ هِ لَی ابوالخطـاب بـراى     توسـط این اسـت کـه خداونـد        ) 157اعراف،  ( )  ع 
 را که همان نماز و روزه و زکـات      )زنجیرها و   غل( تخفیف قائل شد و اغالل       انیعیش

 کـسى کـه پیـامبر و امـام را      پس هـر .  برداشتآنها و جمیع واجبات است، از    و حج
 توانـد انجـام دهـد      چه دوسـت دارد، مـى       اعمال بر او مباح است و هر       ۀشناخت، هم 

 نـشان   ی بـه خـوب    ،ه در دست است   ک يگری د يها گزارش 1.)43-42: 1404،  ینوبخت(
ـ ن مـصداق ا   یتـر  ي ابوالخطـاب جـد    يه با رهبر  ی خطاب انیه جر کدهد   یم ن گفتمـان   ی
  . )291: 1348، یشک(ت اس  بودهیعی فراشراییگرا ن باطنیانه و ایغال

ان دوره  یـ دهـد غال   یه نشان م  ک  است  در دست  يگری د يها  گزارش ها،نیعالوه بر ا  
ـ آ... ان و   یخصوص ابوالخطاب ب   به) ع(امام صادق  ـ  ی ان ت امامـ  یـ  بـه الوه    را یات قرآن

ف یـ از وابـستگان بـه ط     - یبن حسان هاشم   یه عل ک یبراساس گزارش . دادند یارجاع م 
هو ( ۀیاران ابوالخطاب درباره آ   ی از   ي، جعفربن واقد و شمار    رده است ک نقل   -مفضل

  ـ  بر ا  )84 یۀ زخرف، آ  ةسور ()ماء إله و فی األرض إله     الذي فی الس  هکـ  ن بـاور بـود    ی
ـ دن ایپس از شـن ) ع(، امام صادق  ن گزارش یدر ا . امام است » نیاله زم « ن گـزارش بـه   ی

 عبـد   يوه  کـ  ردکـ  اعـالم  ،یات جـالب  یـ ان جزئ یـ د و پـس از ب     رک يریگ شدت موضع 
 2.)301-300 :1348،  کـشی  ( بر نفع و ضرر خود نـدارد       یچ توان یه ه ک است کیمملو

طان به  یش: فرمود) ع(ه امام صادق  ک رده است کم نقل   کبن ح   هشام يگریدر گزارش د  
ه لعنت خدا بر آنها     ک-ع  ی و بز  يبن سمعان، السر   انی ب ي انسان برا  یکل  یشمان  یباتریز
ـ  ا  را گفتـه  شی پ ۀیان آ ی ب ،ن گزارش یبراساس ا . مجسم شده است   -باد ر یگونـه تفـس    نی
تر از اله     و البته اله آسمان بلندمرتبه     استز  ین متما یه اله آسمان و زم    کرده است   ک یم
. ننـد ک یم میدانند و او را تعظ    ی اله آسمان را م    يرز البته برت  ین ن ین است و اهل زم    یزم

                                                           
 بـه   -هاي عامی نقل شـده اسـت         و توسط شخصیت   ري است قم سوم   ةکه مربوط به سد   - هاي دیگري   البته در گزارش    1

داده شده است که آنها نیز معرفت امام را کفایت کننده از عمل به شـرایع        هاي متهم به غلو نسبت        مفضل و شخصیت  
ري چنـین  قمـ  سـوم  ةحـسکه قمـی در اواسـط سـد       یا اینکه در گزارش ابـن     ). 325-324 :1348 کشی، (دانستند می

حتـی   وقتی   ، شد گفتهطور که پیشتر      با این حال، همان     .)519-518 همان، (دیدگاهی به وي نسبت داده شده است      
، از  و وي و حلقۀ وي متهم به اتهاماتی غالیانه بودند مبهم بودتندروطیف مفضل با غالیان     تمایز  شیعی    از نگاهی درون  

  .بود و دور از انتظار نبود طبیعی لطی اصوالًشیعی چنین خَ نگاه برون
دیگـري  گواهان  کهند  ا مفضل نقل شده  طیف  وابسته به   هاي    و گزارش بعدي توسط شخصیت    جالب اینکه این گزارش       2

روتـر از    متمـایز و میانـه  ی از لحاظ تاریخی باید آنها را در جریان        ،هاي باطنی طیف مفضل     گرایش ا وجود  ب اند که   بر آن 
  .بندي کرد  طبقه تندروغالت
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 :1348 ،یشک ( است یکین  یه اله آسمان و زم    ک ردکد  کیان را لعنت و تأ    یسپس امام ب  
 -ف مفـضل  یاز وابستگان به ط   - یرفیر ص یه سد ک يگرین در گزارش د   یهمچن .)304
ه ائمـه   کن باورند   ی بر ا  یه گروه ک دادگزارش  ) ع( به امام صادق   يرده است، و  کنقل  
 بـر   يگـر ینند و گـروه د    ک یگفته م  شیه پ یهستند و آن را مستدل به قرآن و آ        » آلهه«
یا أیها الرسل کلوا مـن الطیبـات   (ه یند و آن را مستدل به آا ه ائمه رسول کن باورند   یا

امام به شدت  . نندک ی م )51 یۀ مؤمنون، آ  ةسور ()و اعملوا صالحا إنی بما تعملون علیم      
 و در   جـست  برائـت    شـتند، ه باور بـه آن دا     ک یسانک و از    ردک ی نف  را ین برداشت یچن

خزان علم اهللا و تراجمۀ وحی اهللا و        « :هک درک یگونه معرف  نیر خودش را ا   یپاسخ سد 
نحن قوم معصومون أمر اهللا بطاعتنا و نهى عن معصیتنا نحن الحجـۀ البالغـۀ علـى مـن                   

 ،یشکـ : بـه . ك.ن ن ی؛ همچن 270-1/269  :1407،  ینیلک (»دون السماء و فوق األرض    
1348: 306(.  

ماء إلـه و  هو الذي فـی الـس  ( ۀی به آ کتمسه  کدهد    ی موجود نشان م   يها  گزارش
ده  بو )ع( ائمه ي خداوندانگار ي برا یان و مستند قرآن   ین بن یتر ا مهم ی گو )فی األرض إله  

ه و ارتبــاط آن بــا یــن آیــ ايه معنــاکــدهــد  یهــا نــشان مــ  گــزارشیبرخــ. اســت
 يهـا   از چـالش   یکـی  ،ردندک یان از آن برداشت م    ی غال یبرخه  ک ائمه   يرخداوندانگا

 آن توسـط اصـحابش مـورد پرسـش قـرار      ةبـار در) ع(ه امـام صـادق  کـ  بـود    يریتفس
امـام  « :گفته اسـت  ه  ین آ ی پس از پرسش درباره ا     ياسامه، و  یبأدر گزارش   . گرفت یم

جـل همـان پروردگـار      و خداوند عزّ  اناپاسخ داد هم  ،  ده بود ین چسب یه به زم  ک یدرحال
بـه نقـل    يگریدر گزارش د. )2/289  :1404، قمی(» ن استی آسمان و زميمن و خدا  

ـ ه در قـرآن آ کنی بر ا يد و کی و تأ  یصانیر د ک ابوشا ینیآفر  نقشم،  کبن ح  از هشام   يا هی
ـ ن گـزارش ا   یا. ار جالب است  ی است، بس  يه براساس اعتقاد و   ک -ه مزبور یآ-است   ن ی

ـ ین و آسـمان م    ی زمـ  ي خـدا  یت و دوگانگ  ی ثنو ةدربار انیل غا ه باور کرا  احتمال    یراث
ـ دربـاره د   (هیصانیه از جانب د   ک بود   يرکف در ) 1397،  یخراسـان : بـه . ك.ه، ن یصانی
ـ  اگفـت ) ع(در هر صورت امـام صـادق    . ندک یت م یتقو رده بود، کان آنها رخنه    یم ن ی

 :1407،  ینـ یلک (داردز رواج   یها ن    انسان ةه دربار ک است   يگذار ل تعدد نام  یتعدد به دل  
 1/128-129(.  
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  )ع(ر باطن در عصر امام صادقیف مفضل و گفتمان تفسیط. 2
لی طییگرا باطن ۀتوسع. 2-1   )ع(ع در دوره امام صادقی به سطح شراف مفضّ

ف مفضل یبطن ط/در گفتمان ظهر  ) ع(ه با گذار به دوره امام صادق      ک ی از تحوالت  یکی
 دوره امـام    يهـا   ه در گـزارش   ک يع بود؛ امر  یشران گفتمان به سطح     ی ا ۀرخ داد، توسع  

 بـه  یافکـ روضـه  تـاب  ک در یار طوالنی بس مهم وگزارش. سابقه بود  یباً ب یتقر) ع(باقر
ع یـ بن رب  ن قاسم ی و همچن  یبن جابر جعف   لی و سپس اسماع   ينقل از محمدبن سنان زاهر    

اف   یی بازنمـا یـک مشتمل بر   ه  کنیمتن عالوه بر ا   ن  یا. در دست است  ن باره   یدر ا صح 
ـ در ا  هکـ  از آن اسـت      کی، حـا   اسـت  -ف مفضل یمربوط به ط  - یانیجر ن گـزارش،   ی

ف و  یالکـ  آن به حـوزه ت     ۀتوسع يبرا ، قرآن يباطن برا /ظاهر دوگانج  یعالوه بر ترو  
  . استز تالش شدهی نعتیشر

ه در برابـر  یشروع گزارش با موضوع مدارا، مجالست و مماشات با اهل باطل و تق           
، ینـ یلک (س شده استکه در صدر گزارش منع    ک است   يا  ن دغدغه یتر یا اصل ی گو ،آنها

ف یـ ه ط ک ین چالش یتر  مهم ،میه در دست دار   ک یبا توجه به اطالعات   . )8/2-3  :1407
ان در یـ  غاليهـا   تعامل و معاشرت با حلقـه    ،رو بود  به ه با آن رو   یامام ۀمفضل در حلق  

) ع( نزد امام صـادق    وفهکان  یمبزرگان اما شد  ن چالش سبب    یه ا ک يطور  به ؛وفه بود ک
ن اساس، نـشر و     یبر ا ). 54-53: 1391  بهار و تابستان   ،یگرام(نند  کت  ی سعا از مفضل 
ـ  ضـرورت ا   ةبار به نقل از امام در     ییها  گزارش يساز برجسته ن تعامـل و مجاملـه و       ی

ه از کـ  اسـت  یثی حديها نشک از ع در آن دوره،  ی تش يا هی حاش يها انیمسامحه با جر  
  .رود یف مفضل انتظار می طيها تیشخص

ـ ش جر یگـرا  یـک  از   کی حـا  ی روشـن   ه به ک يگریمضمون د  در مـتن اسـت،      یانی
 در يا طـور سرسـختانه    گـزارش بـه   ازییهـا  در بخش. است» سیی و مقا  يرأ«مضمون  

 ).7-8/4 :1407 ،ینـ یلک (س موضـع گرفتـه شـده اسـت        یی و مقا  يبرابر استفاده از رأ   
 ةه در اواسـط سـد  ی ابوحنفيگرا يتب رأکمن وک ت ةبار در یخی تار يها براساس دانسته 

ـ ان جر یـ م در م  کبن ح  ان هشام یش جر ین گرا ی و همچن  يرقمدوم    بـه   یعی شـ  يهـا  انی
ه ظهور  کافت  یتوان در  ی م ی خوب ، به )165-162: 1391  بهار ،یگرام (اسیاربست ق ک
 بـه  ،افتـه و نقـل شـده اسـت        یف مفضل سـامان     یه توسط ط  ک ین دغدغه در گزارش   یا

چه در  (عصرش    هم يگرا اسی ق يها شی با گرا  فیطن  ی ا ی از تقابل گفتمان   ي نماد عنوان
اربــست کن یهمچنــ.  اســتمــورد انتظــار و یعــیار طبی بــس،) عامــه درعه و چــهیشــ
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 یـی رواه استفاده از آن در منـابع        ک» أصل الخلق «ا  ی 1»محرج اإلمام « چون   ییها انگاره
دخل و تصرف در ساختار      یک از   کیا ح تواند  یم ،سابقه است  مکا  یسابقه و    ی ب گرید
  .باشد یانی جرشی گرایکن گزارش، براساس یا

 رسد  ی به نظر م   هک است   ی طوالن يها  ن گزارش از نمونه گزارش    یادر هر صورت،    
ـ  (افته استی سامان یطیتخلند ی فرا یکدر   ، یگرامـ : بـه . ك.ط، نیدرباره انگاره تخل

 بـودن   ی طـوالن  ،یطـ ی تخل يهـا   ن مـتن  ی چنـ  يهـا  ه از نشان  یکی. )251-246: ب1396
طـور خـاص     آنچـه بـه   . )71-68: 1399،  ي؛ قندهار 238: ب1396،  یگرام(آنهاست  

ه عالمـه  کـ  است يدکی تأ،ندک ی بودن را برجسته م   یطی تخل ين گزارش برا  ی ا ينامزد
ـ  ا يهـا   نـسخ و مـتن     ی بر آشـفتگ   یمجلس : 1404،  یمجلـس (شـته اسـت     ن گـزارش دا   ی

رسـاندن چنـد مـتن        هم   از به  ی روشن يها هز نشان ین ن  در خود مت   ،نیعالوه بر ا  ).25/7
 ر فرازهـا ییـ عالوه بر تغ.  مانده استيپارچه بر جایک متن یکنار هم در قالب    کدر  
 هکـ د شده است    کی تأ ی از متن اصل   یی در جا  داست،ی هو  خطاب و لحن گزارش    ه از ک
 براسـاس   ییافتن متن نها  ی از سامان    یک حا رین تعب یا. »لَى هاهنَا رِوایۀُ الْقَاسِمِ بنِ ربِیعٍ     اِ«

   .م دو متن استک دست
 یطـ ی تخل يهـا    از گـزارش   يا  ن گزارش نمونه  یه ا ک موضوع   نیپس از روشن شدن ا    

تـر    آسـوده  2 اسـت،  -ف مفـضل  یطتندروان از   نجا  یدر ا - یانی جر يها براساس دغدغه 
 ارائـه   ظاهر و باطن در چـارچوب آن   يها اربست انگاره ک روشن از    يریتوان تفس  یم
در آن بـه      و پرداختـه س  یی و مقـا   ي رأ یه به نف  ک ی پس از بخش   ،ن گزارش یدر ا  .ردک

شـده  ان  یـ ه علم القرآن نزد آنهاسـت، ب      کنی و ا  هشد د  کی ائمه تأ  ی بر دانش قرآن   یروشن
ی  «: هکاست   درك شَ ا ی نَّ اللَّه لَ ابِ فَإِ تِنَ اج تِهِ و اع طَ ا بِ لَّ ه إِ د تِـی   ء مِنَ الْخَیرِ عِنْ مِـهِ الَّ ارِ حم 

اطِنِهِ       ب آنِ و قُرْ اهِرِ الْ ی ظَ م اللَّه فِ قُ     حرَّ الْحـ لُه و ابِهِ و قَ تَ ی کِ الَ فِ الَى قَ تَع و كار تَب نَّ اللَّه    فَإِ
مِ   ( م و   َ»: ن گزارش آمده اسـت    ی از ا  يگری د يدر جا . ) و باطِنَه   و ذَروا ظاهِرَ الْإِثْ اکُ إِیـ

الْإِص ی لَى شَ ع طْنِهِ رَار ب آنِ و قُرْ هرِ الْ ی ظَ م اللَّه فِ ا حرَّ م  از بـه  کین دو عبارت حـا یا .»ءٍ مِ
ف مفضل  یقرآن توسط ط   يبرا -یباطن/يظاهر-ت دوگانه   ی هو یکت شناختن   یرسم

                                                           
: بـه . ك.دربارة این اصطالح ن   (کند تا امام در وضعیت اضطراري که بدان رضایت ندارد، قرار گیرد               کسی که کاري می     1

  ). 25/19: 1404جلسی، م
ري و یـا انـدکی   قم دوم ةمربوط به اواسط سد -براساس شواهدي که در متن وجود دارد   -ش  این گزار رسد    به نظر می    2

 شـده در مـتن،    گرفتـه  کـار   هاي به  براساس شواهد موجود و انگارهبعديهاي  انتساب آن به دوره باشد؛ لذا پس از آن  
  .دشوار است
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 و ي دو سـطح ظـاهر  -خـصوص محرمـات   ه ب- یع الهیا شرا یه گو ک يا به گونه ؛  است
   . وجود دارد-انین بیبراساس ا- ی و باطنينه حرام ظاهرگو و دو  دارندیباطن

شتر یـ ه پ کـ بـاطن   /ه گفتمـان ظـاهر    کافت  یتوان در   ین گزارش م  یل ا یبراساس تحل 
 در دوره امـام     ،شـد  ی مـ  يریـ گی آغـاز و پ    )ع(رف مفضل در دوره امـام بـاق       یتوسط ط 
  از آنها  یکیه  کافت  ی توسعه   یجهاتن گفتمان از    یا البته. ردکدا  یتطور پ ز  ین) ع(صادق
 یدر نگـاه   .سـابقه بـود    یش از آن ب   یه پ کن بود   ی د ی و فقه  یعی شرا  ۀ آن به جنب   ۀتوسع
 آنها  ي بعد يها  ف و نسل  ین ط یا) ع(ه از دوره امام صادق    کرد  کان  یتوان ب   یرتر م یفراگ
ـ ردنـد و بـر ا     کدا  ی پ -عالوه بر قرآن  -عت و فقه    ی به شر  ی نگاه دوسطح  یک ن بـاور   ی

  . نددار زی نی سطح باطنیک ، بر ظاهرع عالوهیه شراکبودند 
ن راسـتا  ی در همیلکز به شیات نک زةباردر) ع(گزارش مفضل به نقل از امام صادق 

ـ در ا ن نمونـه    یتـر   هنک و   نیتر  حین، صر یتر  ن گزارش مهم  یا. ر و فهم است   یقابل تفس  ن ی
) ع(بـه امـام صـادق    یتیروا در   یبن عمر جعف     مفضل ص شخ ن گزارش، ی ا در. باره است 

رده اسـت   کـ م  ی تقـس  ی و بـاطن   ي ظاهر ۀگون ات را به دو   ک ز يه و کداده است   بت  نس
  ).153 :1403 ،هیبابو ابن(
ل و تفسیط. 2-2 عه در چارچوب گفتمان باطنیف مفضّ  ظاهر/ر حروف مقطّ

ه در آنها   ک است   ییها  ند، گزارش ک ی جلب نظر م    به بعد  )ع( امام صادق  ة دور ازآنچه  
ن ین ا یتر  ی طوالن  احتماالً 1.اند  پرداخته یقرآن مقطعه روفح یمعان انیب و ریتفس به امام

                                                           
 خیثمـه  ،در ایـن  گـزارش  .  آن را نقل کرده است محاسندر دست است که برقی در   ) ع(ره امام باقر  گزارشی نیز از دو     1

برقـی،  ( اسـت  مطـالبی فرمـوده  » المص«فسیر ت در وي که کرده استنقل ) ع(جعفی از ابوالولید مخزومی از امام باقر     
 ،نخـست . با مـشکل مواجـه اسـت      از جهات عدیده    ) ع(باقرحضرت  گذاري این گزارش در عصر       ؛ تاریخ )1/270: 1371

ها در ضبط اسم وي وجود دارد و راوي است           است که اضطراب شدیدي در منابع و نقل        مخزومی ابولبید خود شخصیت
 میان کنیه ابولبید یا ابوالولید و همچنین وصف مخزومی، هجري، بحرانی و نجرانی بـراي وي   همچنین . ناشناخته فعالً

همچنین مشکالتی  .اوي مجهول است و بررسی وضعیت او نیاز به پژوهش مجزایی دارد       ر وي فعالً . اختالف وجود دارد  
 توسط برخی عالمان امامی در ادوار بعدي مورد بحث قرار ،که در متن روایت وجود دارد و عدم تطابق صدر با ذیل آن           

 توضیحات  107 /52 :1403مجلسی،  :  در  این ؛ درباره گزارش دیگري مشابه    27/192: 1409 عاملی، حر( گرفته است 
بـه  .  است برانگیز   بسیار چالش  )ع(حضرت باقر ة  گذاري این روایت در دور     بر این اساس، تاریخ   ).  است  شده مفصلی داده 

ري توسط  قمهاي سده سوم       از برساخته  ،کم بخش دوم آن درباره حروف مقطعه        کل این گزارش یا دست     رسد  نظر می 
. نـسبت داده شـده اسـت      ) ع(اي به امام بـاقر      شده  ق راوي کمتر شناخته    که از طری   استحامیان طیف مفضل یا غالت      

را در برخی منـابع  زی ؛ دور از انتظار نیست،ولید نیز وضع شده باشدابوال/یدبالبته احتمال اینکه گزارش توسط خود ابول      
ذهبـی،  : بـه . ك.ن ( مـتهم شـده اسـت      ،شـده  عامه وي به وضع حدیث و نسبت دادن آن به مسلمانان ثقه و شـناخته              

  .صورت گرفته است) ع(توان نشان داد این کار در زمان امام باقر در صورت اخیر نیز همچنان نمی). 1/627: 1963
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 ).22 :1403 ه،یبابو  ابن( است باره نیا در يثور انیسف با او ۀالمکم به مربوط ها  گزارش
 از امـام وجـود دارد،       ي نقل شده توسط و    يها ه احتمال برساخته بودن گزارش    کنیبا ا 
 در نظر گرفت و بسط و گسترش        ین گزارش ی چن ي برا يا  شهید بتوان اصل و ر    ی شا یول

گـو  و  آن گفت  ةباره در ادامه در   ک یه گزارش کنیچه ا ؛   نسبت داد  يگزارش را به ثور   
؛  اسـت  بارهن  ی در ا  مام از ا  يان ثور یسفال  ؤ از مراجعه به امام و س      کیحاز  ین ،شود یم

  .  نزد امام باشديان ثورین مجلس و حضور سفیاز همگر ی ديرید تحریه شاک یمتن
 خانـدان  و تیب اهل به توجه قرآن یلیتأو و یباطن يها  گزارش ةعمد در است یگفتن

 از ییپا رد چیه يثور انیسف گزارش در اما محورهاست، نیپربسامدتر از یکی )ع(امبریپ
 يمحـدود  مـوارد  در و يدیتوح یمعان به عمدتاً ارجاعات و ندارد وجود یشیگرا نیچن
 بـا  را آن بتـوان  و ردکـ  فرض یتصادف نتوان را تیوضع نیا احتماالً .است )ص(امبریپ به
 نیقـرا  ۀهمـ  نـار ک در- شـاهد  نیا .ردک نییبت يثور انیسف یعیرشیغ امالًک يها  شیگرا
 يهـا   گـزارش  نیچن هک را ادعا نیا -دارد وجود باطن ریتفس يها  گزارش در هک يگرید

ـ تقو ،نـد ا شده ییبازنما اترو یشخص و یانیجر يها  شیگرا براساس عمدتاً يریتفس  تی
  .)160-158 :ب1396 ،یگرام :به .ك.ن ث،یحد جعل و يو ةدربار( ندک یم

) ع(ر حـروف مقطعـه بـه دوره امـام صـادق         ی تفـس  ةباره در ک يگریگزارش مهم د  
ف مفضّل و در    یعه و ط  یل به ش  یه توسط روات متما   ک است   ینسبت داده شده، گزارش   

ـ  ايراو. ر باطن نقل شده اسـت یم با تفسیارتباط مستق  ن گـزارش جعفـربن محمـدبن    ی
ـ زیر عمـروبن شـمر، جـابربن        یـ  نظ ي نقل از افراد   ،يق و رُدر طُ .  است يندکعمارة   د ی
طـور    به،بصره) گو خیتار( انی از اخباریا الغالبیرکف مفضل و محمدبن ز   ی از ط  یجعف

ن ی به مـضام ين نقل شده توسط وین مضامیهمچن. دیآ ی به چشم مينه چندان محدود 
، ي شـاهرود  ي نمـاز  :بـه . ك. ن يدربـاره و  (  اسـت  یـک مفضل نزد ف  ینقل شده از ط   

  ).، بخش اسناد النورۀیدران نرم افزار ی؛ همچن2/210 :1412
ه کـ  بـود ) ع(ه نزد امام صـادق ک رده استکجعفربن محمدبن عماره از پدرش نقل      

 آنچـه در درجـه اول       1.ردکپرسش  » عصیهک« وارد شد و از امام درباره        يو بر   يمرد
                                                           

ـ            : حدثَنَا جعفَرُ بنُ محمدِ بنِ عمارةَ عنْ أَبِیهِ قَالَ          1 جـهِ رلَیخَلَ عاقِرِ ع فَـددٍ الْبمحنِ مفَرِ بعج عِنْد ضَرْتـنْ   حع أَلَهلٌ فَـس  
 فَقَالَ ع کَاف کَافٍ لِشِیعتِنَا ها هادٍ لَهم یا ولِی لَهم عینٌ عالِم بِأَهلِ طَاعتِنَا صاد صادِقٌ لَهم وعدهم حتَّـى یبلُـغَ        کهیعص

  ).28 :1403 ،بابویه ناب (بِهِم الْمنْزِلَۀَ الَّتِی وعدها إِیاهم فِی بطْنِ الْقُرْآنِ
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ح امـام   ی به تصر  ،ن حروف ارائه شده   یه از ا  ک يریه تفس ک است آن  مهمش  ن گزار یدر ا 
ه در کـ  باشـد   یئاکن گزارش قابل ات   ین و نخست  یتر  هنکن  ید ا یدر بطن قرآن است و شا     

  . ر حروف مقطعه به باطن قرآن نسبت داده شده استیآن تفس
ـ  ي، هـاد  یافکـ « از حروف براسـاس      ییه گرچه رمزگشا  کنیجالب ا  ، عـالم و    ی، ول

ـ با ا؛  آمده استيان ثوریه در گزارش سفک است يزی مانند همان چ   »دقصا ن حـال،  ی
ـ       ی به ذات ربوب   ین صفات فاعل  ی ا يان ثور یدر گزارش سف    ی نسبت داده شده اسـت، ول

ـ  دربـاره فاعـل ا     یحیه تصر کنیدر گزارش جعفربن محمدبن عماره بدون ا       ن صـفات   ی
 ي و در انتهـا      در نظر گرفته شده    »عتنایلش «يفات برا ین توص ی تمام ا  ،وجود داشته باشد  

ن یه فاعل ا  کنیبا ا . ان در بطن قرآن آمده است     ین ب یه ا کح شده است    یز تصر یگزارش ن 
ـ مقا با   یست، ول ین گزارش مشخص ن   یصفات در ا    يان ثـور  ی آن بـا گـزارش سـف       ۀسی

  . دانستیتوان آن را ذات اقدس اله یم

ل و شیط. 3   يرقم دوم ةسط سداز اوا» ر باطنیتفس «ۀگون يریگ لکف مفضّ
  ر باطن از متن تا عنوانی تفسيها توبهک میتبارشناس. 3-1

 ير دوم قمـ ةاواسط سـد در باطن  /داد در ارتباط با گفتمان ظاهر     ین رو یتر  مهم احتماالً
ر یتفـس « با عنـوان     ییها توبهک م ۀگون يریگ لک ش ،)به بعد ) ع(اواخر دوره امام صادق   (

ها  توبهکن میمؤلفان اا  یآه  کرد  کان  یتوان ب  یم ن یه به صورت قطع   کنیبا ا . است» باطن
ـ انـد   ر باطن خوانـده یشان را تفس  خود نوشته  ـ نو ا فهرسـت ی ـ  امـا ترد ؟يسان بعـد ی  يدی

. به بعد اسـت ) ع(ر باطن مربوط به عصر امام صادق  ی تفس يها توبهک م ۀه گون ک ستین
ه کـ رده  کـ  حی تـصر  يالغـضائر   ابـن  ،یبن حسان هاشـم    یتاب عل ک ةطور خاص دربار    به
، يالغـضائر   ابـن  (ده اسـت  یـ  نام ر بـاطن  یتفـس تـابش را    کخودش   یبن حسان هاشم   یعل

1364 :77( .  
 ،درواقـع . ستی چندان دشوار نییها تابکن ی چني به محتوایابی دست،در هر صورت  

ـ       ۀ به واسـط   ي نه چندان محدود   يری تفس يها  نقل بـن حـسان     ی محمـدبن اورمـه از عل
-244 :1386 ،یی طباطبـا  ی مدرسـ  :بـه . ك.ن،  یبن حسان هاشـم    یعلدرباره   (یهاشم
 از  ياریالبته بس . اند ر باطن بوده  یتاب تفس کن هر دو صاحب     ی در دست است و ا     )245

 يدربـاره و   () حـسان  يعمو( یر هاشم یثکبن   ها در مرحله سوم از عبدالرحمن      ن نقل یا



  113  تندرو غالیان و مفضّل طیف هجري؛ دوم سدة اواسط در شیعی تفسیري گفتمان دو نسبت

 ۀ، همـ   در هـر صـورت     .دان  دهش نقل  ) 226-225: 1386 ،یی طباطبا یمدرس: به. ك.ن
تاب ک ي محتواییار باالی به احتمال بس  یبن حسان هاشم   ی عل منقول از  يریات تفس یارو
ها براساس سلسله محمدبن ارومـه از         ن نقل یخصوص اگر ا    به ؛اند  بوده ير باطن و  یتفس
ه البتـه در    کـ ر صـورت گرفتـه باشـد        یـ ثکبن   عبدالرحمن يو يبن حسان از عمو    یعل
 یکافا دو نقل موجود در      ی، گو ی مدرس ةاشاربراساس  . گونه است  نی از موارد ا   ياریبس

 یمدرسـ  ؛426،  421-1/420: 1407 ،ینـ یلک (دهـد   ساختار اصلى کتاب را نشان مـى      
  ).245-244: 1386 ،ییطباطبا

هم  کـ  دسـت ه  کدهد   ی نشان م  یافکتاب  کتر   قی دق ی بررس ،ن حال یا ا ب گـزارش از    د 
 مانـده اسـت     ي بر جـا   یبن حسان هاشم   یر باطن محمدبن اورمه و عل     ی تفس يها تابک
 آن ارائه   يری تفس يها توبهک و از م   گونهن  ی از ا  یخوبل  یتوان تحل  یه براساس آنها م   ک
  .ردک

ـ آ یبـه وجـود مـ   » ر بـاطن یتفـس «ه از عنوان    ک يا هیبرخالف انتظار اول   ـ ، در ادی ن ی
ه در  کـ  یچ گزارشـ  ی ه -ینونک ة ماند يجا  بر يها م براساس بخش  ک دست - ها توبهکم

 سـامان   يها برا  توبهکن م ی ا گرچه.  وجود ندارد  ،استفاده شده باشد  » طنبا«آن از لفظ    
، امـا    هـستند  -آغـاز شـده بـود     ) ع(ه از دوره امام بـاقر     ک- يریرد تفس یکن رو یدادن ا 

ه ک یدرحال؛  باطن وجود ندارد ة در آنها مشتمل بر انگار     یچ گزارش یه ه کجالب است   
 یخـصوص بـه نقـل از جـابر جعفـ      ن دست به  ی از ا  ییها گزارش )ع(دوره امام باقر  در  
  ).112-109 :1398، بهار یگرام (شود یافت می رراًکم

ـ  روا ۀهمـ  هکـ آن باشد    ن امر ی ا یل اصل یرسد دل   یبه نظر م   ـ شـده در ا     ات نقـل  ی ن ی
ه در  کـ ) ع( به نقل از امـام صـادق       یاتیروا و   است) ع(ها به نقل از امام صادق      توبهکم

ر قرآن اسـتفاده شـده باشـد،        یصوص درباره تفس  خ  به ، ظاهر و باطن   يها آنها از انگاره  
ه در آن از    کـ  گزارش در دسـت اسـت        یکتنها  ) ع(از امام صادق   .ز است یار ناچ یبس

، یاشیع ( نقل شده است  ی توسط جابر جعف   زی ن ن گزارش یا انگاره باطن استفاده شده و    
 ة انگـار  ،ردهکـ  از امـام نقـل       یه جابر جعف  ک ی در گزارش  صرفاًه  کنیا. )2/50: 1380

 بـه نقـل از      یاز جابر جعفـ   ن،  یعالوه بر ا  .  است یقابل تأمل  ۀلئ مس ،ار رفته کباطن به   
ن یان همــیــ و در مستیــ در دســت نيادیــ زيری تفــسيهــا  گــزارش)ع( صــادقامــام
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رده کـ  بـاطن را نقـل   ة مـشتمل بـر انگـار    ی گزارشـ  يه و ک محدود است    يها  گزارش
  1.است
 قـرآن   ةباطن دربار /ز دوگان ظاهر  متر ا ک) ع( امام صادق  يها  ه چرا در گزارش   کنیا

شتر در ارتبـاط   یرسد ب   ی دارد، اما به نظر م     یاز به پژوهش مستقل   یاستفاده شده است، ن   
 يه و کـ ن دوره اسـت     یدر همـ  .  امـام بـوده اسـت      يا  هی خاص و تق   یط اجتماع یبا شرا 

 )ع(تیـ ه به عنـوان قرائـت اهـل ب        ک ییها  را به صراحت از استفاده از قرائت       ارانشی
 ،ج و متـداول قـرآن بـود       ی از نسخه را   يگری د ۀگر نسخ  ی تداع یلکبود و به ش   مشهور  

ن چـارچوب   ی در همـ   زیـ ن بطن   ةعدم استفاده از انگار   . )193 :1404 ،صفار(رد  ک ینه
ت ی بـه رسـم  يدرواقع بـه معنـا  ) قرآن باطن(اشاره به باطن قرآن  رایز قابل فهم است؛  

 يه بـرا ک يامربود؛ ) قرآن ظاهر (نار ظاهر قرآنکد در ی مستقل و جد   یتیشناختن هو 
درباره  (وجه قابل قبول نبود    چی آن دوره، به ه    يا  هی و تق  یاسی س -یل اجتماع ی به دال  يو
 )ع(امام صـادق  طور خاص      به .)142-132: ب1396،  یگرام: به. ك.ن دوره، ن  یه ا یتق

 یه بـه همراهـ  کنیحذر بود و از ا      در تندرو غالت   ات خود به شدت از    یدر دوران ح  
ـ گرا ه باطنک بود یعی طب،ن رویاز ا.  بودنگران به شدت  ، تعامل با آنان متهم شود     ای  یی

 به  -آمد  یبه مفضل برم  ) ع( امام صادق  ۀنامه از   ک طور مانه-گر  ینون د که ا ک یافراط
ـ د مورد حما یه نبا ک بود   یل شده بود، گفتمان   یانه تبد یش غال ی گرا يبرا ينماد ت امـام  ی

  ).141-140: ب1396، یگرام: به. ك. امام، نهی تقةباردر( گرفت یقرار م
بـاطن  /ج گفتمان ظاهر  یه ترو کبن عمر    ف مفضل یرسد ط  یبه نظر م  در هر صورت،    

ر باطن از اواسـط   ی تفس ۀگون یده لک با ش  ،گرفته بود   یپ) ع( امام باقر  ة دور ازقرآن را   
 هکـ طور  انهم.  بنا نهاد ران گفتمانی اۀ توسعيها  نهیزمگر از   ی د یکی ،يرقم دوم   ةسد
 از  یـی گرا   باطن ۀ همزمان بود با توسع    ی به صادق  ي گذار از دوره باقر    اشاره شد،  شتریپ

ـ ل د کـ عت و سـپس     یقرآن به فقه و شر     بـن عمـر بـر     ف مفـضل  یـ ط يهـا   گـزارش . نی
ه مطلـوب   کـ گونه    آن یافراط ییگرا  رد و وارد باطن   کتفا  ک ا ی و قرآن  ی فقه ییگرا  باطن

                                                           
سازي چیـزي بـه عنـوان تفـسیر      قرآن و مفهومبارة  باطن درةکند که استفاده از انگار  را تقویت می  ایده اینها این    ۀهم  1

اگـر  - اي بود که براساس عالیق طیف مفـضل و جـابر جعفـی             باشد، انگاره ) ع(باطن، بیشتر از آنکه پیشنهاد اهل بیت      
نیز موارد زیادي از بیان مـضامین بـاطنی         ) ع(در احادیث امام صادق   . شدید شده است  کم ت  دست -گرفته  نگوییم شکل 

 ة انگار،اند هایی که سایر روات نقل کرده  ولی در عمده گزارش    ،و غیر آنها وجود دارد    ) ع(یا تأویلی با ارجاع به اهل بیت      
  .خورد بر به چشم میجاي مانده از جا برهاي  برخی گزارشباطن وجود ندارد و این انگاره تنها در 
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ـ ی ط،درواقع. ز متوقف نشدین نقطه ن یمدر ه وفه بود نشد، اما     کان  یغال  یف مفضل در پ
ـ  یدهـ  لک براساس ش  ی قرآن ییگرا  نوع باطن  یک ۀتوسع ه کـ ر بـاطن بـود      ی تفـس  ۀگون

 امـام   يری تفـس  يهـا    گـزارش  !شـوربختانه . سـابقه بـود    یب) ع( دوره امام باقر   نسبت به 
ـ بـا ا ؛  بـود  قـرآن ة ظاهر و باطن دربـار يها   مشتمل بر انگاره   مترک )ع(صادق  حـال  نی
 یها از لحاظ مـضمون      توبهکگونه م  نی در ا  )ع(امام صادق شده از      نقل يرین تفس یمضام

ـ      ) ع( دوره امام باقر   يها  گزارش ییگرا  همان روح باطن    ی از جهـات   یرا دارا بـود و حت
اربست الفاظ ظاهر و باطن توسط امـام  کن اساس، محدود بودن یبر ا. فراتر از آن بود  

ف مفـضل   یه ط ک نبود   يامر  امام بود،  ۀل راهبرد رازپوشان  یل به د  ه احتماالً ک) ع(صادق
   .ندکا نگران یبسته   دستبارهن یرا در ا

  »ر باطنیتفس «ۀ گونيها یژگی و ويریرد تفسیکرو. 3-2
تب متقدم کر ی و سایافکتاب کر باطن در    ی تفس ۀگونمانده از     ين بر جا  ی مضام ةباردر
ن ی ا یژگیون  ینخست. توان مد نظر قرار داد     ی را م  توجه   و قابل  ي جد یژگیعه، چند و  یش

 )ع(تیـ ق و گسترده به اهل ب     ی ارجاع عم  ا وجود  ب  باطن ری تفس ۀگونن  ی مضام هکاست  
 ،ث جابر بـود   یه در احاد  ک ی افراط ۀانیل نمادگرا ک از ش   آنان، ا مخالفت با دشمنان   یو  

ان یـ  و ب  يری تفـس  ۀ جنبـ  )ع(تیـ ن ارجاع به اهـل ب     ی ا ،ر بهتر یبه تعب . بودفاصله گرفته   
 ةبـاطن مربـوط بـه دور      /ث گفتمـان ظـاهر    یدر احاد .  دارد -انهیو نه نمادگرا  - یانمع

ارز بـا سـطح ظهـر         هم ،و سطح بطن قرآن    ت دوگانه ی صحبت از هو   ،)ع(حضرت باقر 
 ،ز در سـطح ظـاهر قـرآن       یه معادل فالن چ   کشد   یان م ی ب ی به روشن  یگاه  و  بود قرآن

ـ    در سطح بطـن قـرآن اسـت         ) ع(نیرالمؤمنیام نـد  یفرا یـک  یان طـ  کـ ام یو بـه راحت
  . وجود داشتن ی نماديگذار يجا

ـ ه ا کـ نید مجدد بـر ا    کیضمن تأ - ی صادق ةدور ر باطن یتفس ۀثِ گون یاحاداما در    ن ی
ـ نـسبت بـه احاد    ) ع(تیـ ز در ارجاع به اهل ب     یث ن یاحاد  یمـ کدسـت    قبـل    ةث دور ی
 یـک ارچوب  ه در چـ   کـ نی ا ين ارجاع به جا   یه ا کرسد    ی به نظر م   ی به روشن  -ندارد
ان ی و ب  يریرد تفس یک رو یک در قالب    رد، عمدتاً ی صورت گ  ي جابر ۀانیند نمادگرا یفرا
 يبـرا . )229،  1/217 :1407،  ینـ یلک: به. ك.ن(گرفته است    متن قرآن صورت     يمعنا

ــه ــ،نمون ــ ی در گزارش ــرت اله ــهی فط ــ از توحيا  مجموع ــه پ ی ــاور ب ــد و ب امبر و ی
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ـ . )78: 1404صـفار،   (شده اسـت در نظر گرفته   ) ع(نیرالمؤمنیام  يگـر ی ديا در جـا ی
ه یـ ام یردنـد، بنـ   کفر مبدل   که نعمت خدا را به      ک یسانک يه معنا کد شده است    کیتأ

ـ ه از   کـ  ییهـا    گزارش ۀدر هم  باًی تقر یژگین و یا. )1/217 :1407 ،ینیلک (است  ۀگون
   .تر است يها جد  گزارشیالبته در برخ؛  وجود دارد، ماندهير باطن بر جایتفس

ان ی ب ي برا ی بطن استفاده نشده و تالش     ة از آنها از انگار    کی چیدر ه هر صورت،   در  
ان یها فراتر از ب      از گزارش  ي شمار یحت.  صورت نگرفته است   ی ظهر و بطن   يها معادل
ه در گـزارش    کـ  ماننـد آنچـه      ؛ دارنـد  ی داسـتان  -یی روا يردیکرند و رو  ی و تفس  یمعن

  .)4/192: 1407 ،ینیلک( شود یده مید) ع(مربوط به داستان حضرت آدم
ـ مانـده از ا   يجا  بريها توان در گزارش ی میه به روشن ک يگری د یژگیو گونـه  ن ی

ـ در ا.  است»تیوال« همچون یعیم شید مفاهیق و تشد ی تعم ،ردکرصد   هـا   ن گـزارش ی
 يزکـ تـوان آن را دالّ مر      یه مـ  کـ  رواج دارد    یگبه گسترد » تیوال «ةاستفاده از انگار  

 دوره يهـا  ه در گـزارش کنجاست یجالب ا.  در نظر گرفتدورهدر آن  یعیگفتمان ش 
 يزکـ  مفهـوم مر  یـک  يریگ  لک ش  شاهد -)ع(تی ارجاع به اهل ب    با وجود - )ع(يباقر
 دربـاره مقامـات     یعی شـ  يهـا    برداشـت  ۀ از همـ   یه به نوع  ک» تیوال «عنوان با   یعیش

  . میستین، باشدامامان انتزاع شده 
ـ وال«افته  ی ساخت ةتوسط انگار ) ع(تین اساس، ارجاع به اهل ب     یبر ا   از  یکـی  »تی

ن مفهوم  ی ا ،ها  ن گزارش ی از ا  ي در شمار  1.ر باطن است  ی تفس ۀگون برجسته يها یژگیو
ـ کطور   به. ا مرتبط شده است   ین دن یش از ا  یو عوالم پ   ثاق، عالم ذر  یت با عالم م   یوال  یل

ردن آن بـا    کـ ا و مـرتبط     ین دن یش از ا  یم مربوط به عوالم پ    ی از مفاه  یکاستفاده سمبل 
ر بـاطن   ی تفـس  يهـا   توبـه کز م ی و متما  برجسته يها  یژگی از و  ،ت و برائت  یمفهوم وال 

  ).404: 1421، ی؛ حل423، 133-1/132: 1407، ینیلک (است
 از دشـمنان   يزاریـ  حـوزه برائـت و ب      ،یعی ش يها ق انگاره ین تعم یدر چارچوب هم  

ـ     زی ن )ع(تیاهل ب  ـ  ا يهـا    گـزارش  ی نسبت به نسل قبل  )ع(يدر دوره بـاقر   ،ن گفتمـان  ی
 يزکـ  بـه عنـوان دال مر      »تیوال«ان مفهوم   ی تقابل م  يساز  برجسته. افته است یتوسعه  
 ،گـر ی دياز سـو . داستی هوامالًکن دوگان   ید تقابل ا  ی و تشد  »برائت« و   عیتشگفتمان  

                                                           
  .2/131: 1404؛ قمی، 358: 1404؛ صفار، 312: 1410 ،؛ کوفی422-420، 418، 1/185: 1407 ،کلینی: به. ك.ن  1
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ـ و  »  و الثالـث   یاالول و الثـان   «،  »فالن و فـالن   « همچون   ییناک يها  اربست انگاره ک ا ی
اربـست  ک یطور واضـح و روشـن   م، بهین دوره ندان ی اگر مولود ا   ی حت را» حبتر و زفر  «

 يم مرزهـا یترسـ ه کـ  ییهـا  ؛ انگـاره افته استیافته و توسعه  ین دوره رواج    یآنها در ا  
ـ را  ) ص(خـدا   غالـب پـس از وفـات رسـول         یاسـ ی با گفتمان س   عیتش یتیهو  ییجـو   یپ
  1.ندک یم

، ینـ یلک (فه ملعونه ی صح ور مشه یخیتار  يهان به ماجرا  ی همچن ،ها ن گزارش یدر ا 
ـ  ک در   يا  عده یمانیپ  هم یعنی- )1/421  :1407  بـه   یدهـ   جهـت  يعبـه بـرا   ک ۀنار خان

 ،یقم (ك و فد  )1/201  :1380،  عیاشی (اصحاب العقبۀ و   -)ص(امبریخالفت پس از پ   
ـ      شی پ يها  در گزارش .  اشاره شده است   )2/395  :1404  گـاه پـروا و      یگفته لحن تند، ب
ـ  و ،ار بـسته شـده    کبه  ) ع(تی از گفتمان مخالف اهل ب     يریگ   در خرده  یمیمستق  در  یل

  . استيری تفس،انه باشدیه نمادگراکشتر از آنی ب-ه گفته شدکطور  همان-ن حال یع
ـ  ا ازه  ک ییایبقال محدود بودن    یبه دل  ر کـ  ذ ده،ی بـه دسـت مـا رسـ        هـا   توبـه ک م نی

 باشد دشوار اسـت،     دکیگفته قابل تأ    شیمانند موارد پ  ه  ک يگری د ۀ برجست يها یژگیو
ـ ا یژگـ یاز وز یـ  قـرآن را ن 2»یر مزجیتفس «يمترکت  ید بتوان با قطع   یاما شا  گونـه   نی

ـ  يریات تفس یه در روا  ک يا دهیپدبرشمرد؛  ها   توبهکم ـ ش از ا  ی پ خـصوص    بـه  ،ن دوره ی
 یمزجـ ر  یدر قالب تفس   يری تفس یان معان یب .دیآ  یمتر به چشم م   کباطن  /گفتمان ظاهر 

ه کـ  ییهـا   گـزارش ةه عمـد کـ نخـست آن . گر همراه اسـت  ی د یژگی با دو و    عمدتاً زین
م مربوط به دشـمنان     یه با مفاه  یان برائت و ارتباط آ    ی در ب  ، دارند ی مزج يبند  صورت

ه در  کـ نی دوم ا  ).2/441: 1404،  یقمـ ؛  1/415 :1407 ،ینـ یلک(باشند    یم) ع(تیاهل ب 
ـ گو. سـت شـده ا  ) ع(تی سخن از قرائت اهل ب     یگاه،  یژگیون  یبا ا  ییها  گزارش ا در  ی

ـ  مـتن    ۀارائ يبرا ي مواز یوششک ،ر قرآن یروند شرح و تفس    ن از  یگزی جـا  یا خوانـش  ی
  شـدن بـود؛  ی در حـال طـ  )ع(تی با عنوان قرائت اهل ب)1/281: 1380،  یاشیع (قرآن
 ،صـفار  (گـران ی ديهـا  بـرخالف گـزارش   -ف مفـضل    یـ  ط يها  ه در گزارش  ک یقرائت

    ).1/177: 1407، ینیلک ( نشده استی از آن نه)193 :1404
                                                           

  .286، 2/234: 1404 ،؛ قمی421-420، 415، 413؛ 1/185 :1407 ،کلینی  1
ـ   ان نمیمقصود شرح یا تفسیري است که پس از پایان یافتن کامل متن و در متنی جداگانه بی                2 الي  هشود، بلکـه در الب

  . شود  بیان می،کلمات و جمالت به اقتضاي بیان هر عبارت
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  يریگ جهینت
ف یـ ان طیـ  ميز جـد ی تمـا یخیه از لحاظ تارک دهد یمن پژوهش نشان  ی ا يها  یبررس

 آنهـا وجـود     يری چون ابوالخطاب و به تبع آن گفتمان تفـس         ییتندرومفضّل و غالت    
ه کـ رد کـ  ظهـور   يطور جد   انه به ی غال يریگفتمان تفس ) ع(در دوره امام صادق   . داشت

بن عمر بود و با آن همـسان   ف مفضلی طيرینار گفتمان تفسک در بی رقیالبته خوانش 
ه محدود بـه    ک بود ن ي امر ییگرا   باطن ،ینوظهور و افراط   يرین گفتمان تفس  یدر ا . نبود

ه کـ  دارد یا بـواطن ین و اسالم باطن ی اصل د،ن گفتمان عالوه بر قرآنیدر ا. قرآن شود 
ـ ند و باش یم) ع( تیا اهل بی مدتاًن رجال ع یا. ندباش  یم» رجال «آن بواطن معموالً   ا در ی

ـ ل د ک به   ییگرا  ه باطن کنی عالوه بر ا   ،ن گفتمان یدر ا .  دشمنان آنان  يموارد ن توسـعه   ی
 امالًک -ر آن یتا غ عت گرفته   یاز شر  -ر آن   ی و غ  بودهن بواطن   ین هم ی، اصل د  ردکدا  یپ

  . استیفرع
باطن بـه   / ظاهر ۀقوله م کدهد    یها نشان م    گزارش) ع(همزمان در دوره امام صادق    

 یگـاه ی خـود جا   يرد بـرا  کـ ف مفضل تالش    یل شده بود و ط    ی تبد يرک چالش ف  یک
ف مفضل نسبت به    ی ط يرک گفتمان ف  ۀآنچه در توسع  . ندکف  ین تقابل تعر  یانه در ا  یم

 همچـون  ی و فقهـ یعی شرايها  به انگاره  ییگرا   بطن ۀسابقه است، توسع    ین ب یشی پ ةدور
ع ی و شـرا   یق بطن بر ظواهر فقهـ     ی، تطب )ع( امام باقر  ة دور يها  در گزارش . ات است کز

ز یـ ع نی را به سـطح شـرا  ییگرا ف مفضل بطن ین دوره ط  یباً وجود نداشت، اما در ا     یتقر
 و مـرز خـود بـا        یشکـ  رد خـط  ک ی م ی سع يادین حال، همچنان با دقت ز     یبا ا . شاندک 

  . ندکتر   پررنگیانه را حفظ و حتیگفتمان غال
ف مفضل قابل مـشاهده     ی ط ینیآفر  ن دوره با نقش   ی ا يرکر ف ه در تطو  ک يگریگام د 

ن روند تالش   یدر ا .  است یق گفتمان بطن بر حروف مقطعه قرآن      یاست، توسعه و تطب   
 از بطن   یبه عنوان مصداق  ) ع(تیر حروف مقطعه و ارجاع آن به اهل ب        یشد تا تفس    یم

   . شودیقرآن معرف
ـ  مهـم ا يهـا  یژگیگر از وی د یکی ف مفـضل بـود،   یـ رتبـاط بـا ط  ه در اکـ ن دوره ی

نـدگان و   ینما. اسـت » ر بـاطن  یتفـس « با عنـوان     يری تفس يها  توبهک م ۀ گون يریگ  لکش
 و در   یبن حسان هاشم    ی، عل یر هاشم یثکبن    ن گونه عبدالرحمن  ی ا یدهندگان اصل   لکش

 برخوردار اسـت    یژگین گونه از چند و    یا.  بودند ی بعدتر محمدبن اورمه قم    يها  نسل
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ـ  در اییگرا ه باطنکنخست آن. سابقه بود ید و بیجد يادیه تا حد ز ک  ۀن گونـه جنبـ  ی
ـ انه و ال  ینمادگرا ـ  و یان معـان یـ ، ب يریشتر بعـد تفـس    یـ  دارد و ب   يمتـر ک يا  هی ـ ی  یا حت
ـ وال«م همچـون    ی مفـاه  ید برخـ  ید و تشد  کیه تأ کنیدوم ا .  دارد يپرداز  داستان و » تی

در » رهیـ  ثالث، حبتر، زفـر و غ      ،یاول، ثان « همچون   ییها  با استفاده از انگاره   » برائت«
. ار رفتـه اسـت    کـ ن بار بـه     ی اول يا برا یشتر شده و    ی ب يا  طور گسترده   ها به   ن گزارش یا

ـ ا.  متن قرآن است   یر قرآن در قالب شرح مزج     ی تفس ۀن گونه، ارائ  ی ا یژگین و یسوم ن ی
ـ  درباره وال  يپرداز  شتر در چارچوب مفهوم   یز ب ی ن یشرح مزج  ت، برائـت و قرائـت      ی

  .صورت گرفته است) ع(تیاهل ب

   و مآخذمنابع
 .میرکقرآن  –
  النورۀیدرانرم افزار  –
 .انیلی اسماعۀمؤسس: ، قمالرجال، )ق1364(ن ی، احمدبن حسيالغضائر ابن –
  .نیانتشارات جامعه مدرس: ، قم األخباریمعان، )ق1403( یه، محمدبن علیبابو ابن –
 .هیدارالکتب اإلسالم: ن تهرا،1 ج،المحاسن، )ق1371( ، احمدبن محمدبن خالدیبرق –
 ی، به کوشـش مـصطف     ثیه بر حوزة علوم قرآن و حد      یق با تک  یروش تحق ،  )1389( ، احمد یتچکپا –

 ).ع(ات دانشگاه امام صادقی الهیی دانشجویانجمن علم: ، تهرانیهاشم ی بنیعل دیفروتن و س
تان حـضرت  رد عرفـانی بـه داسـ   کـ روی«،  )1389ز و زمستان    ییپا( دسب   یعل دیل و س  ی، خل ینیپرو –

ـ  ادب ی پژوهـش  یدوفـصلنامه علمـ   ،  »در تفاسیر عرفـانی   ) ع(یوسف ؟، ، دانـشگاه الزهـرا    یات عرفـان  ی
  . 40-7، صص3شماره
ـ ان بر روا  یر غال یتأث«،  )1391ز و زمستان    ییپا (يدهقان منگاباد  ی و بمانعل  یرمان، مصطف کپور – ات ی

 .250-233 صص،8، شماره 4، سیپژوهش ثیحد، »یم قمیبن ابراه یر منسوب به علیتفس
عه پژوهانـه   یرد ش یک رو یبررس: یع غال ی و تش  یع اعتدال یش تش کشاکدر  «،  )1394 يد( توران، امداد  –

 . 192-173، صص45، شمهرنامه، »یی طباطبای و مدرسيرمعزیام
 .تیمؤسسۀ آل الب: قم، 27ج، عهیوسائل الش، )ق1409( ، محمدبن حسنیعامل حر –
 .نشر اسالمی مؤسسۀ، قم، مختصر البصائر، )ق1421( بن محمد سلیمان  بن حلى، حسن –
 یدسترسـ  ،ی دائرة المعارف بزرگ اسالم    زکمر يتارنما،  »هیصانید«،  )1397 (نیالد شرف،  یخراسان –

 /https://cgie.org.ir/fa/article/246006: یۀصانید ی در نشان1399 بهمن 23در 
ـ ر اند یتـأث «،  )1387زمـستان   ( ی، بمانعل يدهقان منگاباد  – ـ ل غا يشه هـا  ی  از مفـسران    یان بـر برخـ    ی

  .28-7 صص،5، شثیپژوهشنامه قرآن و حد، »یعی شياثرگرا
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پـژوهش  ، »يریات تفـس یان در روای غاليپا رد«، )1388ز و زمستان   ییپا( ی، محمدتق یدگلی ب يارید –
 . 40-23 صص،19، ش ینید
ـ م،  )م1963(ن  یالـد   ، شمس یذهب – ـ   ک، بـه    زان االعتـدال  ی ـ ب ،1ج، ي محمـد البجـاو   یوشـش عل : تروی

 .المعرفۀ للطباعۀ والنشر دار
 اقدامات آنان بر    یر برخ یان و تأث  یغال«،  )1391تابستان  (رضا مؤدب    دیس رضا و ی، عل ی هران یرستم –

  . 74-39 صص،38، شیشناس عهیش، »عهی شیفرهنگ قرآن
ر یبر تفـس  ) انیقان و غال  یخلفا، زند  (یاسی س يها  انیر جر یثأت،  )ش1393( رضای، عل ی هران یرستم –

  .ءالزهرا جامعۀ: ، قمانو مفسر
پژوهـشنامه علـوم و   ، »یلی و تأويقرآن و زبان رمز«،  )1388زمستان  ( ی، محمدعل ی اصفهان ییرضا –

 . 159-137، صص5، شمیرکمعارف قرآن 
ن در  یع نخـست  ی در تـش   یه امامـت بـاطن    ینظر«،  )1391ز  ییپا( يری نص  و محمد  ، محمدجعفر ییرضا –

  .200- 173، صص3، ش17 سنقد و نظر،، »بوته نقد
تاب کفصلنامه ، »یر اسالمی در تفاسییگرا  باطنیشناس انیجر«،  )1393بهار و تابستان    ( نای، م یشمخ –

 . 152-123، صص10، شمیق
 .یاهللا المرعش ۀیمکتبۀ آ: ، قمبصائر الدرجات، )ق1404( صفار، محمدبن حسن –
  .هیچاپخانه علم: تهران، 2، 1ج، ریتاب التفسک، )ق1380( اشى، محمدبن مسعودیع –
ـ ض راو یر ناظر بر غلو و تفو     ی تعاب یلی تحل یبررس«،  )1390بهار و تابستان    ( پور، محسن  قاسم – ان در  ی

 .94-69، صص5، شیپژوه ثیحد، »عهی شیمنابع رجال
 ۀمؤسـس :  قـم  ،2ج ،ي جزائـر  يب موسو یط دی، به کوشش س   ریالتفس،  )ق1404( میابراه  بن  ی، عل یقم –

 .الکتاب دار
، »ي نخـست هجـر    ةتـوب سـد   کراث م یث طوال در م   یاحاد«،  )1399 ( راد ی، محمد و عل   يقندهار –

 . 98-67، صص)67 یاپیپ (26، شثی قرآن و حدیخیمطالعات تار
 .انتشارات دانشگاه مشهد: ، مشهد یرجال الکش، )1348( کشى، محمدبن عمر –
ـ  ک، بـه   یافکال،  )ق1407( عقوبی، محمدبن   ینیلک –  دار: تهـران ، 8، 4، 1ج، يبـر غفـار  کا یوشـش عل

  .هیتب االسالمکلا
مؤسـسۀ  : تهـران  کـاظم،  محمد وششک به ، الکوفی فرات تفسیر ،)ق1410( ابراهیم   بن  فرات کوفى، –

  . اإلسالمی اإلرشاد وزارة فی النشر و الطبع
ـ خ متقـدم امام یم در تارکبن ح ان هشامی جریبازشناس«، )1391بهار ( يمحمدهاد دی، س یگرام – ، »هی

  . 166-135، صص12ش، خ اسالمیفصلنامه مطالعات تار
 و يض در سده دوم هجـر  یتطور گفتمان تفو  «،  )1391بهار و تابستان    ................................................ ( –

  . 58-27صص، 15، شیخ و تمدن اسالمیسالنامه تار مین، »بن عمر ف مفضّلیط
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): ع(هـاي تفـسیري شـیعه در عـصر امـام بـاقر              گرایش«،  )1398بهار  ................................................ ( –
، دوره  مطالعات قرآنـی و فرهنـگ اسـالمی       ،  »»تأویل/تنزیل«و  » باطن/ظاهر«جویی دو گفتمان      پی

  . 128-97، صص1سوم، ش
ـ  و اند  يا   انگـاره  ينگـار   خی بـر تـار    يا  مقدمه،  )الف1396................................................ ( – ، بـا   يا  شهی

  .)ع(دانشگاه امام صادق : ، تهرانیتچک و مقدمه احمد پایرضا دهقانی عليارکهم
تـر احمـد   ک، با مقدمـه د عهی شیثی حديها  شهین اند ینخست،  )ب1396................................................ ( –

  .)ع(دانشگاه امام صادق: ، تهرانیتچکپا
 مفهـوم غلـو در      یبـازخوان : عی تش يرکن مناسبات ف  ینخست،  )ج1396........ (........................................ –

 .)ع(دانشگاه امام صادق: ، تهرانی متقدم اماميها انیشه جریاند
  .یاء التراث العربیدار اح: روتیب، 52، 24ج، بحار األنوار، )ق1403( ، محمدباقریمجلس –
وشش هاشم  ک، به   الرسول آل أخبار شرح یف العقولمرآة  ،  )ق1404(................................................  –

 .ۀیاإلسالمتب کدارال: ، تهران25، جیت محالیرسول
: زدپنـاه، تهـران   ی، ترجمـۀ هاشـم ا     نـد تکامـل   یمکتـب در فرا   ،  )1385( نی، حـس  یی طباطبا یمدرس –

  .ریانتشارات کو
  ی ل  عۀمـ  رج ، تير ج  ه ن ی ت س خ  ن رن  ق ه ز سـ  ا ه ع ی  ش وب ت ک  م  راث  ی  م،  )1386(ن  ی، حس یی طباطبا یمدرس –

 .ان، قم یر ف ع  ج ول  و رسی رائ ق
، )1391ز و زمـستان     ییپـا (درضا صراف   یزاده، و حم   ی فقه يعبدالهاد،  نیمحمدحس دی، س یرصادقیم –

ـ  در حوزه عـدم تحر     یر و علوم قرآن   یان در تفس  ی بر نقش غال   يدرآمد« ـ ف و تأو  ی ـ ل آ ی ، »ان قـرآن  ی
 . 158-135 صص،11ش، ثیه مطالعات قرآن و حددوفصلنام

  .نیانتشارات جامعه مدرس: ، قم ی النجاش رجال، )ق1407( نجاشى، احمدبن على –
پژوهـشنامه قـرآن و     ،  »میرکـ ر بـاطن قـرآن      یروش تفس «،  )1382ز و زمستان    ییپا( ونام، جعفر کن –

 . 70-55، صص2، ش1، سثیحد
 .شفق: تهران، 2ج، ثیرجال الحدات علم کمستدر، )ق1412( ی، علي شاهرودينماز –
 .2داراالضواء، چ: ، بیروتفرق الشیعه، )ق1404( موسی  بن نوبختی، حسن –





  ت تاریخ اسالممطالعا
 1400 تابستان/ 49شمارة / سال سیزدهم

: 20.1001.1.22286713.1400.13.49.5.0 

  ي صفوة دوري درباريها  متون دستورنامهۀنی در آیآداب جانق

  1عی رفي مشهدیعل

 از رسـاالت و  يا ان در بخـش عمـده    ریـ  ا ی سـلطنت  يهـا    نظـام  یومتکـ ه از سـاختار ح    ک يریتصو :دهکیچ
ز در آن   یـ ه همـه چ   کـ است  »  مطلقه یمراتب   سلسله ینظام سلطنت  «یک يمای وجود دارد، س   یخی تار يها  یبررس

 با  یخیان اسناد و متون تار    ین، در م  یبا وجود ا  . ردیگ  یم سرچشمه م  ک فرد حا  یماتِ شخص یت از تصم  یدر نها 
ر یه تـصو  کـ م  یشـو   یرو مـ    ا آداب و سـنن مـشورت روبـه        یو   ی مشورت ي دال بر وجود نهادها    يشواهد متعدد 

ه در کـ  ی مـشورت  ين نهادهـا  یـ  از ا  یکـی . دهـد   ی ارائـه مـ    یرانـ ی ا ي در دربارهـا   يریگ  می از نظام تصم   يگرید
ل جلسات آن کی تشیاد شده و حتی به صراحت از آن   ي موجود در دربار صفو    ي آداب دربار  يها  دستورنامه

 ۀنیشیـ ن مقالـه نخـست بـه پ   یـ در ا. اسـت » ی جـانق يمجمع امرا«راه بوده،    هم یخصوص  فات به یبا آداب و تشر   
ف ی آن پرداختـه شـده و پـس از ارائـه توصـ     يریگ لک شی و چگونگ يدر دوره صفو  » یجانق« سنت   یخیتار

ن مجمـع بـا   یـ  جلـسات ا ي، آداب برگزار»ی جانق يمجمع امرا «ارات  ی اخت ةان و حوز  ک از ساختار، ار   یوتاهک
 ی، مـورد بررسـ  ي صـفو ةمانده از دور  يجا  به ي آداب درباريها موجود در دستورنامه   يها  توجه به گزارش  
  .قرار گرفته است

ــلک يهــا واژه ــار صــفويریــگ می، نظــام تــصمی مجلــس مــشورت:يدی ، ی جــانقي، مجمــع امــراي، درب
  يوانساالرید
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  23/01/1400:تاریخ تأیید  28/10/99:تاریخ دریافت  



 1400تابستان ، 49، شمارة سیزدهم، سال مطالعات تاریخ اسالم  124

Background and Rules of Procedure of “Jānaqi” Among the Senior 

Officials of the Safavid Royal Court 

Ali Mashhadi Rafi1 

Abstract: The common perceived image of the Iranian monarchies in most of the 
historical studies is still the image of an “Absolute Monarchy”, in which all decisions 
originated in personal wills of the monarch. Nevertheless, we are facing plenty of 
evidences in a notable number of historiographies that approve the existence of 
consultancies and advisory councils or even some established rules of procedure for 
consultation among senior officials and the monarch. These facts illustrate a different 
image of the decision-making process at the courts of the Iranian dynasties throughout 
the history. An obvious example of such advisory councils is “Majma-e Omaray-e 
Jānaqi” in Safavid era, with regard to which there was a special protocol for convening 
and consultation. This research is firstly aimed at reviewing the background of the 
tradition of “Jānaqi” (Consultation) in Safavid era and then illustrating a clearer image of 
the rules and procedure of the respective council for Jānaqi by means of describing its 
structure and scope of work on the basis of the information and references obtained from 
the existing rulebooks of the Safavid royal court. 

Keywords: Consultancy, decision-making system, Safavid royal court, Majma-e 
Omaray-e Jānaqi, bureaucracy. 
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  مقدمه
 زبـان  در هکـ  اسـت  نو یفارس در یمغول ةواژ  وام یک »کیجان « و »یجنق «،»یجانق«

 بـا  ن حـال،  یا با. مانیپ و عهد و قرار هم و رود ی م ارک به مشورت يمعنا به هم مبدأ
 در صـرفاً  مقـصد  زبان در هک است ارکآش متون، در واژه نیا اربردک موارد به توجه
 بـه  يامروز یفارس يها  فرهنگ در هک يطور  به است؛ رفته  یم ارک به نخست يمعنا
 ,Doerfer( است آمده مشاوره و اشکنک مشورت، ،ینیب مصلحت مانند یگوناگون ینامع

 ةواژ. ق1129ع سـال  یان وقـا ی در ب2خی التوارزبدة نمونه، در ي برا1.)280-282 :1963
  :ار رفته استکر به یبه صورت ز» رتمشو«و » ینیب مصلحت «ي در معنایجانق
 و خراسـان  عـزم  بـه  اصفهان از] نیحس  سلطان  شاه[رقاب   کمال نواب تکحر مقدمه در] ...[
 به خان  یقل  یصف شدن شتهک و ستکش خبر چون هکآن نیقزو به آمدن و قندهار و هرات ریتسخ

 کمال نواب تکحر بر یهمگ يرأ دولت انکار و امراء مصلحت و یجانق از بعد د،یرس اصفهان
 آمـده  نیقـزو  به ردهک تکحر اصفهان از خراسان ةاراد به خود دهید كتدار گرفته، قرار رقاب

: 1375،  یمـستوف ( ]...[شـوند    خراسـان  روانه آنجا از نموده، تیجمع اطراف قشون نیقزو در هک
123.(  

ـ  خـان  عبـاداهللا  فـوت  از بعـد ع  یح وقـا  ی در تشر  یخ عباس یتارن در   یهمچن  و کاوزب
ـ  او ینیجانـش  ۀلئمس سربر  . ق1006ه در سال    ک یسرش و اختالفات  پ ش آمـده بـود،     یپ

  :آمده است» مشورت«و » اشکنک «ي در معنای جانقةواژ
 و جـد  ابـاعن  و انـد   يپارسـا  خواجه اوالد از هک دلدارخواجه و بلخ مکحا انالق رخانیم] ...[

 هکـ  هـست  گمـان  نشوند بلخ داخل دافر. گفتند نموده اتفاق اند،  بوده تیوال آن نواب زاده بزرگ
 هـزار  پـانزده  خزانـه  از رده،کـ ] یجـانق  [یجنق گریدیک با آب نارک در پس. رسد هم به يفتور
  ).176: 1366، يزدیمنجم ( ]...[نمودند  حصه هم با و گرفتند جنس و نقد تومان

                                                           
با ایـن حـال،   .  است در معناي یکسانی آمده (jānği)ی جانق و  (janği)یجنق  يها صورت  به در متون مختلف واژه نیا  1

است؛ زیرا در عمدة موارد به این صورت آمده و تنهـا  » جانقی«، همان شکل تر این واژه رسد صورت متداول به نظر می 
عـالوه بـر آن، صـورت تغییـر     . آمده اسـت » جنقی« به صورت )روزنامه مالجالل(تاریخ عباسی  و  آراي عباسی   عالمدر  

 را  ایـن واژه شیخو  ۀنامسفر  در شاردنبراي نمونه،  . توان یافت   هاي اروپایی نیز می     یافتۀ این واژه را در برخی سفرنامه      
  ).141: 1389موسوي و بابایی، ( است آورده » ichengui « صورت به

 میمحمـدکر  بـن  محمدمحـسن   کتابی در قالب تاریخ عمومی است کـه در سـدة دوازده قمـري توسـط                  خیالتوارزبدة    2
وران زنـدگی مؤلـف در   د تـا مطالب این کتاب وقایع جهان را به صـورت مختـصر از ابتـدا         . مستوفی نوشته شده است   

  .گیرد برمی
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ـ  و موارد استفاده از این معانیتر به ا  قی دق یالبته با نگاه   ـ  ی  یخیارن واژه در متـون ت
 مـوارد   ی تمـام  كه فـصل مـشتر    کـ افـت   یتوان در   یر است، م  یه مشابه دو مورد اخ    ک
ن راه حل است؛ یافتن بهتر ی ي برا یز در مشورت جمع   یش از هر چ   ین واژه، ب  یاربرد ا ک
  .ز در خود مستتر داردیاد شده را نی ی معانیار تمامک آشيه به طرزک

  ی مطالعاتۀنیشیپ
 عنـوان  به کینورسیم ریمیوالد از توان  یم يصفو دوره رانیا خیتار یمطالعات ةحوز در

 در يو. بـرد  نـام  انیصفو یومتکح و يادار سازمان یلیتحل یبررس شگامانیپ از یکی
 از احتمـاالً  هکـ  (عایسـم  رزایـ م ۀنوشـت  كالملـو رة  کتذ یقیتطب ۀمطالع با 1943 سال

 و هـا   ينگـار   خیتـار  ریسا با) است بوده يصفو دربار يدوازده قمر  ةسد يدربار رجال
 آن انتشار زمان در هک نوشت رساله نیا بر یقاتیتعل آن، عصر  هم یخیتار يها  گزارش

 حیتـصح  متن همراه به يصفو ومتکح يادار سازمان عنوان با) 1368سال   (رانیا در
  1.دیرس چاپ به یاقیس ریدب محمد توسط كالملورة کتذ ةشد

 1347 سال در پژوه  دانش یمحمدتق ران،یا در اثر نیا انتشار از شیپ گر،ید يسو از
 ةشـد  حی تـصح  ۀنـسخ  انتـشار  بـه  نـسبت  ات دانـشگاه تهـران    یـ ادب دهکدانش مجله در

 در آن بـا  همزمـان  و بـود  ردهکـ  اقـدام  يانصار يجابر يعایرف رزایم كالملو دستور
 عـصر  ۀرسـال  دو نیا د،یرس چاپ به مجله همان در 1347 بهمن در هک يا  مقاله قالب
 در یبزرگـ  گام خود نوع در هک ردک سهیمقا گریدیک با یقیتطب رتصو به را يصفو
    2.بوده است انیصفو یومتکح و يادار نظام ةحوز در یکالسک متون یبررس

ـ ا ینیبـازب  با اد شده ی حیتصح  مـتن  از يا  افتـه ینو يهـا   بخـش  افـزودن  و افـشار  رجی
 معارف مجله در 1378 سال در مجزا طور  به بار یک زین آن از شیپ هک كالملو دستور

 عنـوان  بـا  يا  مجموعـه  اول جلـد  قالب در 1380 سال در بعدها بود، دهیرس چاپ به
 از  3.اسـت  دهیرسـ  چـاپ  به یخیتار منابع و اسناد مجموعه یفرع عنوان و خیتار دفتر

                                                           
1 Mirzā Samiʿā (1943), Taḏkerat al-moluk ، facs, ed. and tr. V. Minorsky as Tadhkirat al-mulūk: A 

Manual of Safavid Administration (ca. 1137/1725) ، London.  
 قـات ی شـرح و تعل ی،اقیسـ  ریـ د دبح محمیصحت ،ي حکومت صفويسازمان ادار : تذکرة الملوك  ،)1378 (عای سم رزایم  2

   .ریرکبیانتشارات ام:  تهران،این مسعود رجب:  شرح و تعلیقات مترجمی،نورسکی مریمیوالد
: ، تهـران  1افـشار، ج   ایـرج  تصحیح ،)تاریخی منابع و اسناد مجموعه (تاریخ ، دفتر دستور الملوك  ،)1380(رفیعا   میرزا  3

  .افشار محمود دکتر موقوفات بنیاد
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 دوره يوانـساالر ی ديها  اد آن در پژوهش   یت ز ین رساله با توجه به اهم     یگر، ا ی د يسو
ل یح محمداســماعی بــه تــصح1385 بــار در ســال یــکر یــ اخيهــا ، در ســاليصــفو
 1397گـر در سـال      ی انتشارات وزارت امور خارجه و بار د       ي از سو  کیوفسکنیمارچ

 و ایآسـ  يهـا   فرهنـگ  و ها  زبان مطالعات ۀتوسط مؤسس » ندوک کینوبوا«ح  یبه تصح 
 توجه  ةه نشان دهند  کده است   یو به چاپ رس   کیتو یخارج مطالعات دانشگاه قا،یآفر

ـ  موثـق از طر    ی بـه متنـ    یابیاد شده و تـالش آنهـا در دسـت         یگران به رساله    پژوهش ق ی
  . نسخ موجود از آن استيح انتقادیتصح
دانشگاه  یانسان و علوم و اتیادب دهکدانش هینشر در لو  میرح وسفی 1363 سال در

ـ  به يا  مقاله قالب در زیتبر  انیصـفو  يادار سـازمان  دربـاره  يا  افتـه ینو ۀنـسخ  یمعرف
 تابخانـه ک در ینخجوان نیحس حاج و محمد حاج يها  مجموعه یبررس در هک پرداخت

- مجد یفتح رسول ۀواسط به بود، ينگار فهرست حال در زمان آن در هک زیتبر یمل
ـ ا در لـو   میرح. بود شده یمعرف يو به و آمده دست به -مجموعه نیا نگار  فهرست  نی
ـ  داده، ارائـه  هک يشواهد و نیقرا به توجه با مقاله ـ ا داده اسـت   شانن  هکـ  رسـاله  نی
 بـر  افاغـه  يالیاسـت  زمـان  شـده، در   نوشـته  سینو  مجلس يرینص ینقیعل رزایم توسط
 و سـاختار  نظـر  از هم و است شده نوشته نیقزو در هیصفو ومتکح ۀادام و اصفهان

 يانصار عیمحمدرف كالملو دستور ۀرسال دو با سهیمقا قابل نگارش کسب نظر از هم
 يو .)11-10: 1363 لـو،   میرح (است عایسم رزایم كالملوة  رکتذ و کالممال  یمستوف

 دانـشگاه  انتـشارات  يسـو  از 1371 سـال  در را نسخه نیا ةشد حیتصح متن ادامه، در
 هکـ  رسـاند  چـاپ  به هیصفو نیسالط دوره مواجب و القاب عنوان با مشهد یفردوس
  1.اشتگذ يصفو دولت يادار یراسکبورو یمطالعات ةحوز بر ياریبس ریتأث

 ي سـاختار نظـام دربـار      یی با موضوع بازنمـا    يه رساالت مختصر  کادشده  یسه متن   
» ی جانق يمجمع امرا « با نام    ی مجلس مشورت  یکباشند، وجود     ی م ياواخر دوره صفو  
ـ    کقت، با وجود آن   یدر حق . اند   گزارش داده  ي صفو ةرا در دربار دور    ـ ش از ا  یه تـا پ ن ی

در » ردنکـ  یجـانق «، اصـطالح    ي صـفو  ةدور مانـده از     ي به جـا   یخیز در متون تار   ین
ادشده یار رفته بود، اما انتشار سه اثر        کش مشخص به    یوب  مک ياد شده، به نحو   ی يمعنا

                                                           
انتـشارات  : لـو، مـشهد      تـصحیح یوسـف رحـیم      القاب و مواجب دوره سالطین صفویه،     ،  )1371( علینقی نصیري    میرزا  1

 .دانشگاه فردوسی مشهد
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نام  نی مشخص به ا   يا  فهی با وظ  ي نهاد دربار  یک به وجود    يارکه شامل اشارات آش   ک
 ي اصطالح مشخص دربار   یک عام به    ة واژ یکاز  » یجانق «يبودند، موجب شد معنا   

  . مشخص شوديتر قیل و مفهوم آن به نحو دقیدتب
 ةدربـار  یقـ یتحق: یجـانق  مجمـع  «عنـوان  بـا  يا   مقاله 1389ز  ییان، در پا  ین م یدر ا 
 جمـال  دیبـه قلـم سـ      اسـالم  خیتـار  مطالعات فصلنامه در »يصفو دربار یعال يشورا
 بودنـد بـه صـورت        ردهکه نگارندگان تالش    کد  یرس چاپ  به ییبابا طاهر و يموسو
 مـستقل  ي دربار یمشورت مجلس یک به عنوان  جانقی يامرا مجمع یصر به معرف  مخت

ـ ا ،یخیرتا هداشو بر تکیه با بپردازنـد و     يدر دربار صـفو     از  را ین مجلـس مـشورت    ی
ــد ارقر سیربر ردمو  آنيهادکررکا وعضا ا م،نا حیث ــود ا.دهن ــا وج ــ ب ــی  ۀن، مقال

 يبـات ادار یات آداب و ترت   یـ زئن نهاد پرداختـه و بـه ج       ی ا یلک یادشده تنها به معرف   ی
رسـد    ین رو، بـه نظـر مـ       یاز ا . رده است ک توجه ن  ي در دربار صفو   یمعطوف به جانق  

 بـا اشـارات موجـود در        یخی موجـود در منـابع تـار       يهـا   ق گـزارش  یـ توان با تطب    یم
ـ   ي صفو ة مانده از اواخر دور    ي به جا  ي دربار يها  دستورنامه  آداب  ی برخـ  ی، به معرف

    . پرداختيدوره صفو در ين سنت درباریا

  ان کنه، ساختار و اریشیپ
 در  ی با عنوان جـانق    ی مربوط به وجود مجالس مشورت     ك اند يها  با توجه به گزارش   

رد کـ گونه اسـتنباط      نیتوان ا   ی، م يموری و ت  یلخانی ا يها   مربوط به دوره   یخیمنابع تار 
 يهـا   ومتکح مانده از    ي به جا  ی سنت یۀ، بر پا  ي صفو ة در دور  يریگ  لکه احتماالً ش  ک

 ریالـس  بیـ حبتـاب خـود     کر در   ی نمونه، خواندم  يبرا. ش از آن بوده است    ی پ ةدو سد 
ردستان خود  ی مشورت پادشاهان و امرا با ز      ةردن دربار ک یچهار بار از اصطالح جانق    

 يو امـرا  » انیقراجار نو «زخان با   یردن چنگ ک یرده است؛ از جمله از جانق     کاستفاده  
ل مجلـس   کیگـر، از تـش    ی د ين و در جا   یم قاش کحا» ودرقیش« هنگام جنگ با     ینظام
ر، یخوانـدم (و کـ  حملـه هوال ۀاش در هنگامـ  ی نظـام يا و امـرا  کان ارتق بو  ی م یجانق

1333 :3/44 ،81.(  
 ي در دوره صـفو ین مجلـس ی چن يم به برگزار  ی مستق ةن اشار ید بتوان نخست  یالبته شا 

ر ی در نقل مقدمات تسخ    ياد گناب یه در آن قاسم   کافت  ی نامه  لیاسماع   شاه ۀرسالرا در   
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ه کــ داده ی مجلــس مــشورتیـک  از ی شــام، گزارشــيهـا   از قــسمتیبغـداد و بعــض 
ـ  ا يهـا   یژگی و ی است برخ  یگفتن. ب داده بود  ی عظام خود ترت   يل با امرا  یاسماع  شاه ن ی

ران چـپ و راسـت و الـزام         ی عظام، حضور وز   يل اختصاص آن به امرا    یاز قب (مجلس  
 يهـا  یژگـ یبـا و )  نشـست ي داشـتن محتـوا      نگـه  یخفوت و م  کمان به س  یخدمه و ند  

  : تطابق داردی جانقيجلسات مجمع امرا
  بـفـرمود تــا ســروران سپـــاه      

 
ـــه  ـــان درش قبل ــد آست ــاه کنن   گ

  راي  ز هر سـو سـالطین فرخنـده         
  

  ستادند فرمـان بـري را ز جــاي        
  نشــستند شــهزادگان گــرد شـــاه  

  
  چو عقد ثریـا بـر اطــراف مـاه       

  بنــدگان کمیـــنرســیدند چــون   
  

ـــن ــران یــسار و یمی   امیــر و وزی
  نبـردآزمایـــان گــــردن فــــراز  

  
ــاز  ــق نی ــشش طری ــرافکنده پی   س

ـــده خــوش   ــدیمان سنجی   کــالم ن
  

  فروبــستـه لــب از پـــی احتـــرام
  )299-298: 1387، ي گنابادیقاسم(  

و . ق839ع سـال    ی خـود در شـرح وقـا       ةرکتـذ تهماسـب اول در       گر، شاه ی د ياز سو 
 از مجـالس  یکیرده و ک استفاده  ی، به صراحت از لفظ جانق     یش با سپاه عثمان   ینبردها
  : رده استکف یر توصیاش را به صورت ز ی نظامي خود و امرایجانق
آمده، خبر   سی و از قلعه تلب    کیادگار روچ یم ولو   یدی رس ي قرانقو دره خو   یچون به حوال  ] ...[

ان و عقـال را  یـ ان و قورچ یوزباشیامرا و   . ختی اسب را انداخته و گر     يل پاشا توبرها  یه ف کآورد  
ه کـ رده، گفتنـد  کـ  یجماعـت جـانق   . ردکـ د  ینون ما را چه با    که ا کم  یدیطلب نموده، مصلحت د   

ـ ل پاشا فرار نموده در د   یف. میرو  یاء او م  کخواندگار به فرنگ رفته ما به ال       ر اسـت مـا بـه    کاربی
  ).21: 1302 اول، يتهماسب صفو( ]...[م یواس برویس

ان و عقـال  یان، قورچیوزباشیه چهار دسته امرا،   کد  یآ  یتهماسب برم   گزارش شاه از  
 ي انجام شده، در اردو    یه جانق کآن به توجه با .اند  داشته تکشر یمشورت مجلس نیا در

ن گزارش  یدر ا » امرا« بود، احتماالً منظور از      يت و در محضر شاه صفو     کدر حال حر  
 و 1انیوزباشـ ی. است»  مرتبهی اعليامرا «يح صفوا در اصطالیرتبه    ی عال يوتاه، امرا ک

                                                           
 کاره  ب رانیا ارتش در قاجار دوره اواخر تا است که  ينفر صد گروه کی فرمانده به معناي  و ینظام یعنوان »یوزباشی«  1

 نیهمـ  بـه . اسـت  سـر  یمعنـ بـه   »باش «و صد یمعنبه  »وزی «یترک يها انزب درشناسی  از نظر ریشه . است  رفته یم
 کیـ  فرمانـده به معنـاي   »یباش نیم« و نفره ده گروه کی فرماندهبه معناي   »یباش اون«عناوین دیگري مانند     ،بیترت

 ).3222: 1385دهخدا، (بندي نظامی وجود داشته است  نیز در نظام رتبه ينفر هزار گروه
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 طـرف مـشورت     ین مجلس یشان، طبعاً در چن     یز به مناسبت منصب نظام    ی ن 1انیقورچ
ا ی» یباش  یقورچ«، منصب   یه احتماالً منظور از قورچ    کن تفاوت   یگرفتند؛ با ا    یقرار م 

ه کـ وده  رتبه نبـ    ی خود چندان عال   ي به خود  یرا قورچ یان است؛ ز  ی قورچ يها  سردسته
ـ از ا . ابـد ی راه   ي و ی و مجلـس مـشورت     يل مشاوران شاه صـفو    یبه خ  ن رو، احتمـاالً    ی

در صـورت وجـود چنـد       (» انیباش  یقورچ«تهماسب     شاه ۀان در نوشت  یمنظور از قورچ  
 بـودن   یهیه از فـرط بـد     کـ ان اسـت    یـ ا بزرگان قورچ  یها    ا سردسته یو  ) یباش  یقورچ

ـ کار  یبـس » عقـال  «ةواژالبتـه   . ن صورت نقل شده است    یموضوع، به ا    اسـت و هـر      یل
ـ از ا. شـود  ی مشورت باشد، شامل م    ۀستی، دانا و شا   يه از نظر شاه صفو    ک را   یشخص ن ی

قـاً  یتهماسب اول دق    ان شاه یه منظور از عقال در ب     کرد  کتوان به دقت مشخص       یرو، نم 
تهماسب   ق، شاه 961ع سال   ی در شرح وقا   يگری د ي، در جا  یاز طرف .   بودند  یسانکچه  
رده باشـد، تنهـا از حـضور امـرا در           کاد  ی يگریه از شخص د   کآن  یر و ب  ی صورت ز  به

  :رده استکاد ی خود یمجلس جانق
ختـه آمدنـد و     یله مالزمان القاسب هـر دو گر      ک و پسر بشارت     ين اثنا ولد ولوافند   یدر ا ] ...[

ه کـ  گفـت  يمحمـد . میردکـ  یز امـرا را جمـع نمـوده، جـانق        یـ من ن . ختندیان گر یه پاشا کگفتند  
  ).70: 1302 اول، يتهماسب صفو( ]...[م یخواندگار در ارض روم نشسته ما به قلعه وان برو

م تا زمـان نگـارش      ک ه دست کرد  کن طور استنباط    یتوان ا   ین شرح متفاوت، م   یبا ا 
 ي نبوده و اگرچه امـرا ی ثابت و مشخص   ي اعضا ي دارا ی جانق يره، مجمع امرا  کن تذ یا

، يد شـاه صـفو  یرفتند، امـا بنـا بـه صـالحد          یبه شمار م   آن   ی اصل يرتبه از اعضا    یعال
رد کـ گونـه اسـتنباط    نیتوان ا ین رو، میاز ا. افتندی یز در آن حضور م   ی ن يگریسان د ک
. اند بوده» رتبه ی عال يامرا«،  ين مجلس دربار  ی ا ی اصل ۀ، هست ي صفو ة دور يه در ابتدا  ک

سان کـ ص پادشـاه،    ص شـخ  یط و به تـشخ    ی، گاه بنا به شرا    يعالوه بر شخص شاه صفو    
. شـدند  ین جلسات فرا خوانده میت در ا  ک شر يز برا یر ارباب مناصب ن   ی از سا  يگرید

                                                           
این واژه اصالتاً ترکی     . است دار سالح گرفته شده و به معنی     »یچ« و سالح یمعنه  ب قوران مخفف »قور« از »یقورچ«  1

. گرفتـه شـده اسـت     ) دار تـرکش ( »کـر « ۀشیـ ر از کـه  اسـت ) کمان با (راندازیت یمعنه  ب» یکرچ« آن حیصح تلفظو  
 و خنجـر  و ریشمـش  و ریـ ت و کمان به که بودند   سابق یاتیلیا و يا رهیعش سواران بازماندگان در عصر صفوي     انیقورچ
  و بـود  سرخ یکاله  بودند، مانند سایر قزلباشان،    ترکمانکه عموماً    انیجنگجو نیا یاصل کاله. بودند مسلح سپر و تبر
 ).2193: 1385دهخدا، (، به تن داشتند افتاد یمها  گونه بر که رداریزنج یزره
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ـ  ا ي از اعـضا   يتـر   قی در نبود گزارش دق    یاز طرف  ومـت  کر ادوار ح ین مجمـع در سـا     ی
 يمنـصبان حاضـر در مجمـع امـرا          ن اشاره بـه صـاحب     یتر  حیافتن صر ی يان، برا یصفو
ـ  ز يهـا   باز هم به گـزارش    ست  یبا  یز م یش از هر چ   ی، پ یجانق  يهـا   ر از دسـتورنامه   ی

ان یومت صفو کان ح یه هر دو در پا    کرد  ک رجوع   يری نص ینقیرزا عل یعا و م  یرزا رف یم
  : اند نوشته شده

بـا  ] ی آقاسـ ی و تفنگچـ یباشـ  ی آقاسـ یکشی، ای، قوللر آقاسیباش یقورچ[ن چهار نفر یو ا ] ...[
ـ م اال یه از قد  کشوند    یس هفت نفر م   ینو  ه و واقع  یگیب  وانی و د  یوان اعل یر د یجاه وز یعال ام داخـل   ی

ـ ین در چند مجمع، نـاظر و مـستوف  یاند و در اواخر شاه سلطان حس         بوده یامراء جانق   و ک الممال
  .داخل بودند ری نیارباشکرشیام

م ی سـ  ی باشـ  یاول اعتمادالدولـه دوم قـورچ     :  هفـت نفرنـد    ی جـانق  ياز قرار ضابطه، امرا   ] ...[
 هفـتم  ی آقاسـ ی شـشم تفنگچـ  یوان اعلی د یباش  ی آقاس یکشی پنجم ا  یللر آقاس سپهساالر چهارم قو  

  ).31: 1371، يرینص( ]...[ن ییس محفل بهشت آینو مجلس
 ی جانقي مجمع امراي فوق از اعضا ي دربار ۀه هر دو دستورنام   ک يا  اههیق س یبا تطب 

ار در مـورد  ک آشـ ين دو رساله، اختالف رأ    یان ا یه م کافت  یتوان در   یاند، م   ارائه داده 
ـ  ا يه اعـضا  کـ اند    القول  ن مجمع وجود دارد، اما از نظر تعداد هر دو متفق          ی ا ياعضا ن ی

  . مجمع هفت نفرند
ه شـش منـصب     کـ شـود     یاهه مـشخص مـ    یادشده در هر دو سـ     ی مناصب   یبا بررس 

ـ ، ا ی، قوللر آقاسـ   یباش  یراعظم، قورچ یالدوله وز   اعتماد  ی، تفنگچـ  یباشـ   ی آقاسـ  یکشی
ـ  موجـود د   ي دربـار  ۀ، در هـر دو دسـتورنام      )سینـو   واقعـه  (سینو   و مجلس  یآقاس ده ی

ـ  حضور سپهـساالر و د     ةشوند؛ تنها دربار    یم ـ  در ا  یگـ یب  وانی ـ ان اخـتالف د   یـ ن م ی ده ی
 مجمـع  ی، سپهـساالر عـضو اصـل   يری نـص ینقیرزا علی مۀه در رسال  ک يطور  شود؛ به   یم

را دارد و تنهـا در   ین نقشی چنیگیب وانیعا، د یرزا رف ی م ۀ است و در رسال    ی جانق يامرا
ـ ، حضور سپهساالر در نشست ای نظاميها يریگ میژه هنگام تصمیو مواقع لزوم و به    ن ی

  .شود ی میمجمع الزام
ق یـ ن دق یـی ن باره، نه تنها تع    یشمار در ا     انگشت يها  ن حال، با توجه به گزارش     یبا ا 
ـ   یه نمـ  کست، بل یر ن یپذ  انکان ام یومت صفو کن مجمع در طول دوره ح     ی ا ياعضا وان ت
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 یـک ا قبول نظر هـر      ی رد   ي برا يا شاهد ین دو رساله و     یان ا ی بر اختالف نظر م    یلیدل
  .ردکارائه 

  ارات یحدود اخت
، ي عصر صـفو يها ينگار خی متعدد موجود در تار  يها   بنا به گزارش   یموضوعات نظام 

رسد با توجـه   ی است و به نظر می جانقين موضوعات مجمع امرا ی از پربسامدتر  یکی
 ی منظور اصـل   یطور ضمن   شد، به   یل م کی تش ی نظام ين مجمع عموماً از امرا    یه ا کنیبه ا 

 يبـرا .  بـوده اسـت  ی نظامي در امور مربوط به استراتژ يریگ  میز تصم یل آن ن  کیاز تش 
ق، 939ع سـال    یان وقـا  یـ  در ب  ی عباسـ  يآرا  خ عالم یتارمان در   کگ تر یندربکنمونه، اس 
رون یـ اول و ب   تهماسـب   توسـط شـاه     حوادث مربوط به فتح خراسان     ة دربار یگزارش

  تهماسـب، القـاس     ، شـاه  يه طبـق گـزارش و     کـ داده    ن منطقه ارائه    یان از ا  کراندن ازب 
 مازنـدران و    ی شـرق  يها  ر بخش ی تسخ يرزا را همراه بدرخان استاجلو برا     یم  )القاسب(

تهماسـب در      از جانب شـاه    ي صفو ةاگرچه شاهزاد . گرگان به سمت استرآباد فرستاد    
ه بـدرخان فرمانـده     کـ دهـد     یافته بود، اما شرح گزارش نشان مـ       یت  ی مأمور ن باره یا

بـا وجـود    .  بوده اسـت   ي و ة برعهد یت حمله و امور نظام    ی بوده و مسئول   ی اصل ینظام
ر یگ، بـا سـا    یندربکم نگرفته و در اصـطالح اسـ       ین باره تصم  ی در ا  یی به تنها  ين، و یا

نـد  کلغـار  یه از سمت بـسطام ا کد  یو مصلحت را در آن د     »  زده یجانق «ی نظام يامرا
  ).61-1/60: 1381مان، کتر(

. ق992ه در بهـار  کـ  گـزارش داده اسـت   یگ منـش یندربکگـر اسـ  ی ديا  در نمونه 
 تـسلط  ة دربـار یغامی پیکب ر خود قاسمی وزۀز به واسط  یجان از تبر  ی آذربا یگیگلربیب

ـ  ا ۀ بر قلع  یسپاه عثمان   يه صـفو ن فرسـتاد و از شـا   یعبـاس اول در قـزو       روان بـه شـاه    ی
ـ ن گزارش بـه صـورت ز  یه شرح اکن حمله داده شود ی به ا یرد پاسخ کدرخواست   ر ی

  :است
اب نصرت انتـساب  که در ر کات جالل بدان صوب نمود      ی نهضت رأ  ياستدعا] رخانیام]  [...[

جان یرده، توجه جانب آذرباک یان دولت جانقکد امراء عظام و اریام نمایروان ق یر قلعه ا  یبه تسخ 
ت آمـده بـه جانـب    کـ ن در حریل فصل تابستان از دارالسلطنه قزو یافت و در اوا   یم  یمدر دلها تص  

  ).296همان، (] ...[جان نهضت فرمودند یآذربا
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دهد   ی نشان م  ي و دربار  ی نظام ۀرتب  یردن رجال عال  ک یگ به جانق  یندربک اس ةاشار
ـ و م شاه نبوده و بهیروان صرفاً به اراده و تصم    یم حمله به ا   یه تصم ک  توجـه بـه   ژه بـا ی

ه در کـ  یاسـ ی و سی نظـام يهـا  يریگ میعباس اول در تصم محمد پدر شاه   ضعف سلطان 
ـ  ا ةشد، لزوم مشورت دربـار       از سلطنت منجر     يت به عزل و   ینها ـ     ی ن ین موضـوع در ب
ـ از ا . شـد   ی به وضوح احساس مـ     ي و دربار  ی نظام يامرا  بـا حـضور     يا  ن رو، جلـسه   ی
جـان  یم حمله به آذربا   ین جلسه تصم  یدر ا ل شد و    کیتش» ان دولت کعظام و ار   امراء  «

  . شد ل تابستان گرفته یدر اوا
 ی عظـام نظـام    ي دو تـن از امـرا      هکـ  یهنگـام و  . ق989گر، در سال    ی د يا  در نمونه 

 دفـع   يمحمـد بـرا      سـلطان  يه از سـو   کخان    لی به نام محمدخان و اسمع     يصفو دربار
ت خــود یــمأمورل شــده بودنــد، از یان در خراســان بــه آن منطقــه گــسکــازب ۀفتنــ

 وارد يان گذاشـتند و تقاضـا  یـ  در ميگر رجـال دربـار  یع را با د   یشرح وقا  بازگشتند،
ن موضوع در   یا.  باال گرفت  يان رجال دربار  یان، در م  ک به ازب  ینی سهمگ ۀآوردن ضرب 
ـ ن موارد را بـه صـورت ز  یگ ایندربکه اسکشد    مطرح   ی جانق يمجمع امرا  ر شـرح  ی
  :داده است

ان یـ ندرشأن و منسوبان و مقربان شاهزاده عالم  کر دولتخواهان نواب س   ی سا رزا سلمان و  یم] ...[
ـ مـت   یان عز یره فتنه و فساد خراسان    یبه شورش و گفتگو در آمده جهت انطفاء نا         ساق خراسـان   ی

و در مجالس  نبود امراء و خان شاهرخ و یباش ی موافق مزاج قورچین معنیهر چند ا. جزم نمودند
 خراسـان  جانب به ونیهما نهضت چون مبادا .ستین انیروم  به سخن  يده اعتما کگفتند    ی م یجانق

جـان در  یبـت مـا بـه جانـب آذربا       یمت شـمرده در غ    یگردد سنان پاشا فرصت غن     انیروم مسموع
جان و دفع شـر  یون به جانب آذرباینهضت هما. ابدیار وقوع   یت آمده فتنه و آشوب در آن د       کحر

  ).281-280همان، (] ...[د ینما یتر م قیه الگانه بهتر و به صالح دولت قاهریدشمن ب
 بـا نظـر     ي از رجـال دربـار     يا  ه بخش عمده  کد  یتوان د   ی م ین نمونه، به راحت   یدر ا 

ردنـد، امـا آنچـه      ک یان همراهـ  کـ  حمله به خراسـان و دفـع ازب        ةرزا سلمان دربار  یم
  است؛ی جانقي مطرح شده در مجمع امرا     يها و تبادل نظرها      بحث ۀجیت دارد نت  یاهم

ـ  شـروع جنـگ      ي بـرا  یلی نظر آنها به حمله جلب نشد، دل       یه تا وقت  ک چنان ـ ی  ۀا حمل
 نظـرات مطـرح شـده در مجـالس          یبه عبارت بهتر، تمـام    .  وجود نداشته است   ینظام
ـ ه در نها  ک یماتیه تصم ک عظام مورد اعتنا نبود، بل     يان امرا ی و در م   یجانق ـ ت در ا  ی ن ی
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 یبـود، وجاهـت داشـته و بـر تمـام           مباحثـات    ی تمام ۀجیشد و نت    یجلسات گرفته م  
  .افتی یت می موضوع مربوطه ارجحة دربارينظرات رجال دربار

   جلسات يفات برگزاریآداب و تشر
ف ی، توصـ يتاب خود درباره القاب و مواجب رجال دربـار ک در يری نص ینقیرزا عل یم

 و  ی جـانق  يل جلـسات مجمـع امـرا      کی تـش  یر را از چگـونگ    یامل ز کنسبتاً مفصل و    
ق از یـ  نـسبتاً دق يری آن تـصو يتوان بر مبنـا  یه مک آن ارائه داده است   یت اصل فایتشر
  : به دست آوردين جلسات در اواخر دوره صفوی ایی  برپاةنحو

اب اشرف اعل   که بعد آن  کو ضابطه آنست    [...]  ه کـ ند  ی مقرر فرما  يا  در خصوص مقدمه   یه نو
ه و ی عالیۀ حرم علّی باشی آقاسیکشیه ا خانیکشکر در ین هفت نفر امید ایند بای نمایامرا جانق

ه مأمور شوند، نشسته و اطراف      کا در اطاق مهتر در هر جا        ی و   یوان اعل یر د ی وز ۀ خان یکشکا  ی
بعـد از آن  .  بـوده باشـد  ی در آن حواليده ایه آفر کار، نگذارند   ی از اغ  یو جوانب را قورق و خال     

 يه رأ کـ را   آنچـه  و نـد ینما شور هم با ودهفرم پادشاه هک را يامر  حلقه زده آن   یاهتمامها همگ 
 انـد  گذاشـته  بنـا  هکـ  یجانق يامرا جانب از ضهیعر سینو مجلس دانند  قرار گرفته صالح یهمگ
س یر را مجلـس نـو     ی آن ام  يد رأ یر امرا نما  ی با سا  ي عظام اختالف رأ   ي از امرا  يو اگر احد   یقلم
س بـه اعتبـار   ی ساخته مجلس نـو  ضه را به مهر خود ممهور     ی ضمن آن عر   ی و همگ  ی حده قلم  یعل
ـ و بعـد از آن وز . ندک یست مهر نمیل به مضمون آن نیضه را نوشته و قا  یه خود عر  کآن ر اعظـم  ی

ـ  حرم محترم داده او بـه ر ی باشی آقاسیکشیضه را مهر و به ایسر آن عر  ه یـ د حـرم علّ یش سـف ی
ند تا  ینما  یاند توقف م  ه نشسته   ک یانک امرا در م   یفرستد و ساعت    یم نموده به خدمت اشرف م     یتسل

 [...]نـد  ینما  یرون آمدن جواب، به هـر نحـو مقـرر شـده باشـد، عمـل مـ                 یبعد از ب  . دیجواب برآ 
  ).32-31: 1371، يرینص(

 ي، شـخص شـاه در جلـسات مجمـع امـرا     يری طبق گـزارش نـص     :ل جلسات کیتش
گـر،  ی د ياز سو . رده است ک ی حضور نداشته و صرفاً موضوع جلسه را عنوان م         یجانق

 بـه   ی جـانق  ي صرفاً بنا به دستور شاه بوده و امرا        ین نشست یل چن کیرسد تش   یه نظر م  ب
  . ردندک ی نميارکن ی اقدام به چنییتنها

ه شـاه چگونـه و      کست  یارا مشخص ن  کن گزارش آش  یه در ا  کنیگر، با ا  ی د ياز سو 
رساند، اما با توجه بـه        یل جلسه را به اطالع امرا م      کی دستور تش  یسک چه   ۀبه واسط 
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 حاضـران در    یتبـ که نظـر    کـ  بـود    یسک حرم تنها    یباش  ی آقاس یکشیه در انتها ا   کنیا
ن طـور اسـتنباط   یتوان ا یرساند، م ی ميبرد و به اطالع و ی مينشست را نزد شاه صفو 

ـ ن منصب بـه اطـالع ا  یق همیز از طریل جلسه ن  کی امرا به تش   یه فراخوان کرد  ک شان ی
 آمـده،  ینقـ یرزا علیـ  از دسـتور م يگری ديه در جا  کرا با توجه به آنچه      ید؛ ز یرس  یم

 اسـت،  يار امروز که معادل دفترِ    کخانه    یکشک یک حرم،   یباش  ی آقاس یکشی ا يبرا
 ك آن را تـر    يه و کـ در نظـر گرفتـه شـده بـود          » خانه درب حرم    یکشک«با عنوان   

ان یـ  ارتبـاط م ۀواسـط » د حـرم یسف شیر«خانه به همراه  یکشکن یرد و او در ا   ک ینم
ـ ه ا کـ طـور     گر، همان یبه عبارت د  .  بوده است  يصفوامرا و شاه      یباشـ   ی آقاسـ  یکشی

ار درب  یـ اخت   صـاحب  يرون حرم بـود، و    یار ب یاخت  خانه صاحب    در دولت  یوان اعل ید
 بـا جهـان خـارج بـه شـمار      ي شـاه صـفو  یان انـدرون  یه مراودات م  یلکحرم و عامل    

  ).31-30همان، ( رفت یم
توانـستند جلـسات      ی عمـالً مـ    يفوه شاه و رجال صـ     کنی با ا  :ل جلسه کیان تش کم

 در گزارش خود از سه      يرینند، اما نص  ک برگزار   یانک را در هر م    ی جانق يمجمع امرا 
ـ ل ا کی تش يمحل مشخص برا   ـ ا خانـه  کیشکـ «ن جلـسات نـام بـرده اسـت؛          ی  کیشی

ـ وز خانه کیشک« ،»حرم یباش یآقاس  ـ د ری ـ  وانی  و »]صـدراعظم، اعتمادالدولـه    [یاعل
  . »مهتر اقطا«

ـ  باشـد؛ ز یر افراد حاضر در جلسه، خـال یست از غیبا ی میانکن م یچن  يرا محتـوا ی
شـد و   یان قـرق مـ  کـ ن مین رو، ایاز ا. شد ی می تلقی مخفي خود امر  ي به خود  یجانق

ـ پـس از ا . ابـد ی در آن حضور یسک مجمع، يدادند به جزء اعضا   یاجازه نم  ار و کـ ن ی
  ).31همان،  (شد یو شور آغاز مزدند  یم حلقه هم گرد از،ین مورد موارد یتمام دیتمه

 یگیب  وانیل د ی از قب  یحات مناصب ی، در توض  ینقیرزا عل ی در دستور م   :ب نشستن یترت
ــ ــا ای ــاریفاتی حــرم، بارهــا توصــیباشــ ی آقاســیکشی  حــضور در ی چگــونگة درب
 یان خاصـ کـ جهت ارباب مناصـب آنجـا م  «ه طبق آنها کها آمده است    خانه  یکشک
همـان،   (»گرفتنـد   یشان انداخته، در آن قرار م     یت ا  جه ی بزرگ ي نمد کن و توش  ییتع

ن بـوده و بـه      ی زمـ  ي در دربار، نشستن بـر رو      ي و سار  يب، آداب جار  ین ترت ی بد ).64
  . گاه بلند چندان معمول بوده باشد هکیا تی یرسک، ی صندليرسد نشستن بر رو ینظر نم

ن کـ ممن حالـت    یشتریـ  در ب  ی جـانق  ي اگر چه تعداد نفرات مجمـع امـرا        یاز طرف 
ـ با  ین تعـداد، در نگـاه نخـست مـ         یهشت نفر بوده و نشستن ا      ـ ست فـارغ از رعا    ی ت ی
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ب یـ عـا، ترت یرزا رف یر از م  ی اما طبق گزارش ز    . بوده باشد  یب خاص یا ترت یفات و   یتشر
سان بوده است و همگان ملـزم       یک در همه جا     يو آداب نشستن ارباب مناصب دربار     

  :   اند ت آن بودهیبه رعا
ن ییمجلس بهشت آ   در هک یبیترت به یاعل وانید رامک و ]مناصب[ ارباب ریسا و عظام امراء و [...]

  ).506: 1380عا، یرزا رفیم( [...] .نندیبنش آداب و هیرو همان به ]دیبا[ زین خانهیکشک در نندینش یم
دستور عا در   یرزا رف ی ارائه شده توسط م    يها  ن اساس و با توجه به دستورالعمل      یبر ا 
رزا یـ  م يدستورنامه القاب و مواجب دربـار     ن اطالعات موجود در     یمچن و ه  كالملو
ـ با ی مـ ی جانقين، امراییب نشستن در مجلس بهشت آی درباره ترت  يری نص ینقیعل ست ی

  :نشستند یر میب زیدر مجمع خود به ترت
در صـورت  [سپهـساالر  . 3؛ ی باشیقورچ. 2؛ یوان اعل یراعظم د یاعتمادالدوله وز . 1

ــد. 5؛ یآقاســقوللر. 4؛ ]حــضور ــا. 6؛ یگــیب وانی ــ دیباشــ یآقاســ  یکشی ــی   ؛یوان اعل
  .سینو مجلس. 8؛ ی باشیآقاس یتفنگچ. 7

ه کـ  است يا تهکتوب، نک به صورت میا شرح جانقی گزارش یۀ ته :یسینو  گزارش
ـ عا به صورت زیرزا رفی به آن اشاره شده و هم ميری نصینقیرزا علیهم در رساله م   ر ی

  :رده استکاشاره  به آن كدستور الملودر 
 و نوشـتن    ی جـانق  ياز جملـه امـرا    ] نیـی آ  س محفـل بهـشت      ینو  مجلس[جاه مزبور   یو عال [...] 

 يگـر یه اسـت و بـه د  ی خود مخـتص مـشارال  يشان و رأی از ایک هر  ي امرا و رأ   یخالصه جانق 
  ).524: 1380عا، یرزا رفیم( » [...]نسبت ندارد 

 يفات مجمـع امـرا    یب و تـشر   یـ رت از ت  يریف نـص  ینار توصـ  کن نقل قول در     یاگر ا 
 ۀفـ یه وظ کـ ن صورت خواهـد بـود       ی به ا  یلکر  یرد، تصو ی قرار گ  ی مورد بررس  یجانق
ردن کـ تـوب  ک، حـضور در جلـسه و م    ی جـانق  يس در جلسات امـرا    ینو   مجلس یاصل

 نظـرات ارائـه شـده،    یضه، شرح تمـام یا عرین گزارش   ی آن بوده و در ا     ییگزارش نها 
 امـرا  یان تمامیشد و در پا     یت نوشته م  یثرکالف با نظر ا   ا مخ یاعم از نظرات موافق و      

ـ م ا یه و تنظـ   یـ  ته يه صرفاً برا  ک-س  ینو  به جز مجلس   ـ ن عر ی ضه در جلـسه حـضور      ی
  . ردندک ی آن را مهر م-داشته

ـ راعظم د یرد، وز ک یضه را مهر م   ین عر یه ا ک یسکن  یآخر ـ  ی  اعتمادالدولـه   یوان اعل
. داد  یل مـ  ی حرم تحو  یباش  ی آقاس یکشیو به ا  رد  ک یآن را  مهر م    » سر«ا  یه باال   کبود  
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.  برسـاند  ين نوشته را به نظر پادشاه صفو      یرد تا ا  ک یم م ید حرم تسل  یسف  شیز به ر  یاو ن 
ل جلسه منتظـر    کیان تش کافت نظر شاه در همان م     ی امرا تا زمان در    یپس از آن، تمام   

: 1371،  يرینـص ( شـد   ی شاه، براساس آن عمل م     ییافت نظر نها  یماندند و پس از در      یم
31-32.(  

  يریگ جهینت
 یخی موجـود در منـابع تـار       يهـا   توان براساس گزارش    یبا توجه به آنچه گفته شد، م      

 يسان و مورخـان دربـار  ینو  ه توسط مجلس  ک ییها  ينگار  عیژه وقا یو   و به  ي صفو ةدور
 نهـاد  یـک  بـه عنـوان   ی جانقي مجمع امرا  يریگ  لکاند، سرآغاز ش    به نگارش درآمده  

ان متقدم  ی صفو ة را در دور   ي در دربار صفو   ی عال ي در سطح وزرا و امرا     ی عال یمشورت
رفتـه از     ، رفتـه  یل جلسات مـشورت   کیا تش یردن  ک ی آن سنت جانق   یه در ط  کدانست  

ـ  سنت عام خارج شده و تـا پا        یک  ي سـنت دربـار    یـک ل  ک بـه شـ    ي صـفو  ةان دور ی
ن اکـ ل جلـسه، زمـان و م  کیب تـش  یـ  ترت ة دربـار  یه آداب مشخـص   کمشخص درآمد   

  .شد  ی را شامل میسینو ت گزارشیل جلسه، آداب نشستن و در نهاکیتش
ـ ه در نها  کـ  را   ين سـنت دربـار    ید بتوان ا  یگر شا ی د ياز سو  ت در اواخـر دولـت      ی

افـت،  یتـشخص   » ی جـانق  يمجمع امرا « مجلس مشخص با نام      یک به صورت    يصفو
ت کشـر  يف، نفـرات و اعـضا   ی و با توجه به شرح وظا      یقیافت تطب ی ره یکبراساس  

 ي امـروز  يهـا   در سـاختار دولـت    » نـه یابک«ارات آن معادل نهاد     یننده و حدود اخت   ک
ر ی تـدب ی امور مختلف را دارند و به نـوع       ةالن دربار ک يریگ  می تصم ۀفیه وظ کدانست  

اد ی یقی تطب یه بررس ک است   یهین حال بد  یبا ا . شور برعهده آنان است   ک ة و ادار  کمل
 ي و نظـام ادار    يوانساالرینه د ی در زم  يا  داگانه ج یتواند موضوع پژوهش    یشده خود م  
  .  باشديدولت صفو

 منابع و مآخذ
ـ پـژوه و ا      دانـش  یح محمـدتق  ی، تـصح  ی عباسـ  يآرا  خ عالم یتار،  )1381(گ  یندربکمان، اس کتر – رج ی

  . ریبکریام: ، تهران1افشار، ج
هماسـب   شـاه ت   یع و احـواالت زنـدگ     یشرح وقا : تهماسب  ره شاه کتذ،  )1302( اول   يتهماسب صفو  –

  .یانیاوک: نی، برل به قلم خودشيصفو
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ر یح محمد دب  ی تصح  اخبار افراد بشر،   یر ف یالس  ب  یحب،  )1333(ن  یالد  بن همام   نیالد  اثیر، غ یخواندم –
  .امیتابخانه خک: ، تهران3، جیاقیس
وشـش  ک، به   يدید جعفر شه  یتر س کر نظر د  ی، ز فرهنگ متوسط دهخدا  ،  )1385(بر  کا  یدهخدا، عل  –

 لغتنامـه   ۀانتشارات دانشگاه تهران و مؤسـس     : ، تهران یرم سلطان ک و ا  کیرج مهر یه، ا غالمرضا ستود 
  .دهخدا

ده که دانـش  ی نـشر  ،»يومت صـفو  ک ح ياب در سازمان ادار   ی  تازه یمنبع«،  )1363(وسف  یلو،    میرح –
  .18-7، صص133، شزی دانشگاه تبریات و علوم انسانیادب
  .یفرهنگستان زبان و ادب فارس: تهراننامه،  لیاسماع شاه، )1387(، محمدقاسم ي گنابادیقاسم –
ـ بن: ، تهران يگودرز ح بهروز ی تصح ،خی التوار زبدة،  )1375(م  یرکبن محمد   محسن  ، محمد یمستوف – اد ی

  .يزدیتر محمود افشار کموقوفات د
اهللا   فیح سـ  ی تـصح  ، مالجالل ۀا روزنام ی یخ عباس یتار،  )1366(ن محمد   یالد  ، مال جالل  يزدیمنجم   –

  .دیانتشارات وح: رانا، تهیدنیوح
 دربار ی عالي شورا  دربارهیقیتحق: یمجمع جانق«،  )1389ز  ییپا (یید جمال و طاهر بابا    ی، س يموسو –

  .150-139، صص6، شخ اسالمیفصلنامه مطالعات تار، »يصفو
مجموعـه اسـناد و منـابع       (خ  یدفتـر تـار    ؛كدسـتور الملـو   ،  )1380 (ي انـصار  ي جابر يعایرزا رف یم –

  . يزدیتر محمود افشار کاد موقوفات دیبن: ، تهران1ج رج افشار،یح ای و تصحي، گردآور)یخیتار
، یاقیر سـ یح محمد دب  ی، تصح يومت صفو ک ح يسازمان ادار : ك الملو ةرکتذ،  )1378(عا  یرزا سم یم –

  .ریبکریام: ا، تهرانین  مسعود رجبۀ، ترجمکینورسیر میمیقات والدیشرح و تعل
لـو،    میوسـف رحـ   یح  ی تصح ه،ین صفو یب و مواجب دوره سالط    القا،  )1371 (ینقیرزا عل ی، م يرینص –

  . مشهدیدانشگاه فردوس: مشهد
– Doerfer, Gerhard (1963), Türkische und mongolische Elemente im 

Neupersischen, unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer 
Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit, 
Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH. 

– Mirzā Samiʿā (1943), Taḏkerat al-moluk ،facs, ed. and tr. V. Minorsky as 
Tadhkirat al-mulūk: A Manual of Safavid Administration (ca. 1137/1725), 
London. 
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 نهاد وزارت یابی  قدرتي براي نظريترساز و  بسیفردوس
  )قرون پنجم تا نهم(ران یا خیتار ۀانیم قرون در

  1ی رودمعجنیبر نجفکا یعل
  2یجواد عباس

، معلـول   ی سـلجوق  ةل دور یـ ژه از اوا  یـ و  ران، بـه  یـ  ا ۀانـ یخ م ی نهاد وزارت در تار     قدرت يریگ اوج :دهکیچ
 بعـد از ورود اعـراب مـسلمان بـه     يران تا دو قرن و انـد یاه در   ک ي نهاد ين امر برا  ی بود، اما ا   يعوامل متعدد 

 ي دشـوار  ، بـه ینیشیـ  پي بـسترساز یان بود، بـدون نـوع  یتش در میان رفتن موجود یم از م  ی ب یمحاق رفته و حت   
ن یـ در ا. ردکـ  یابیـ نه ردین زمی را در اییها وششکتوان    یاز آغاز قرن چهارم م    . نمود  ین و قابل دوام م    کمم

ن یـ پرسـش ا  .  داشـت  ییر بـسزا  ینـه تـأث   ین زم یه در ا  ک دانست   یسانکن  ید در شمار نخست   ی با  را یان، فردوس یم
ت قدرت نهاد وزارت در     ی و تثب  يریگ  اوج ي برا ي بستر نظر  یک بر فراهم آمدن     يری چه تأث  شاهنامهه  کاست  

ر ات سـاختا  یـ د ح یـ ن تجد ی و همچنـ   یرانـ یت ا یـ  حفظ هو  یه در پ  ک یران داشت؟ فردوس  یخ ا ی تار ۀانیقرون م 
ژه در یـ و  و بـه شـاهنامه  خـود بـود، در      ۀ مـستقرِ زمانـ    یاسیل مناسبِ سامان س   یران باستان به عنوان بد    ی ا یاسیس

ن یـ  ا یت اصـل  یر را شخـص   یـ ، وز )يا با توجه به عدم وجود شاهانِ خردمندِ عصر اسـطوره         ( آن   یخیبخش تار 
 او، يژه بـرا یص ویل شدن خصار و قائیوز/مکی حیکبزرگمهر به عنوان » دنیشکبر«با  انده بود ویبخش نما

ل شـدن  ی، با تبـد شاهنامه و با توجه به نفوذ عام ین امر پس از فردوسیه اکن نهاد قائل شد ی اي بسزا برا یارج
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Ferdowsi and Providing a Theoretical Background for Raising the 

Authority of Ministration in Medieval Iran (5-9 AH/11-15 AD Centuries) 

Ali Akbar Najafi Rudmajani1 

Javad abbasi2 

Abstract: Without a proper theoretical background, it was difficult for the 
ministration (Vezarat) to reach the peak of its power in Seljuk era. Such theoretical 
efforts have been made since the beginning of the fourth century AH and simultaneously 
as the revitalization of the ministration. Ferdowsi was one of the thinkers who made 
efforts regarding this subject. The purpose of this study is to answer the question: How 
the Ferdowsi’s efforts were employed to provide an appropriate theoretical background 
for maximizing the authority of the ministration? In his Shahnameh, especially in its 
historical part, Ferdowsi introduced the Vezir as the main character of this section, due to 
the lack of the wise kings in mythical era. By introducing Bozorgmehr as the sage/vezir, 
he made him a symbol of the ministration, which could be used as a theoretical 
background for this institution. 
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  مقدمه
ت و  یـ  اسـتقرار، تثب   يوان، بـرا  یژه نهاد وزرات به عنوان رأس نهاد د       یو  وان و به  ینهاد د 

 ین مقتـض  یه ا کومت داشت   کز قدرت و ثبات ح    کر از تم  ياز به حد  یاعمال قدرت، ن  
م به مدت دو قرن مفقود      ک  اعراب مسلمان، دست   ۀرانِ بعد از غلب   یثبات ا   یدر اوضاع ب  

ـ ان تجد کن امر ام  یه هم کبود؛   ـ  ا ةات نهـاد وزارت را در حـوز       یـ د ح ی ن کران نـامم  ی
ـ ، تجد یرانیل به سنن ا   یعباسِ متما   ی بن ینیه و جانش  یام  یبا سقوط بن  . ساخت ات یـ  ح دی

 یی فرمـانروا ةن نهاد در حـوز یسر شد، اما از وجود ای خالفت م ةنهاد وزرات در حوز   
تـوان   ی نمـ  ی تا اواخر قرن سوم نشان چندان      یرانیمستقل ا   مهی مستقل و ن   يها ومتکح
ـ ه تجد کـ ان بـود    یدر عصر سامان  . افتی ـ  یـ د ح ی ـ  ا یات عمل  ين نهـاد بـا ظهـور وزرا       ی

گـاه  ینهاد توانست در سـاختار قـدرت جا       ن  ین شد و پس از آن، ا      کقدرت مم   صاحب
-ع  یارات وسـ  یـ  و اخت  یرانی ا يا نهیشی با پ  ي نهاد ة دوبار یابی قدرت. ندکت  یخود را تثب  

 یاسی در ساختار س   -ردک یابت سلطنت عمل م   ی در سطح ن   يم از لحاظ نظر   ک ه دست ک
ه بـستر و    کـ  ي نظـر  يهـا  وشـش کرانِ بعد از ورود اسالم، بـدون        ی ا ۀل گرفت کتازه ش 
 داشـته   یتوانست چندان قوام و دوام     ین امر فراهم سازد، نم    ی ا ي مناسب را برا   ۀانپشتو
 فـراهم   ي بـرا  یشه بـه نـوع    ی از صاحبان اند   یار برخ کنه، آرا و اف   ین زم یدر هم . باشد

ـ یت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون م        ی بستر مناسب به منظور تثب     یکآمدن    ۀان
ـ ه در ا کـ ار رفـت    کران به   یخ ا یتار ـ ت ویـ  از اهمی فردوسـ ۀشـاهنام ن، ایـ ن می  يا ژهی

  .برخوردار است
ـ داشـتن هو    ه  ا زنده نگ  ۀن داشتن دغدغ  ی در ع  یفردوس ـ یت ا ی  یمـشغول  ه دل کـ - یران

 یاسـ ی س ۀرفت از اوضاع آشفت      برون ي برا يا  راه چاره  ی در پ  -رسد  ی او به نظر م    ةعمد
ـ  ایاسین چاره را در بازگشت به ساختار س   یزمان خود بود و ا     ـ تان و تجدران باسـ ی د ی

ـ ه تجد کداست  یپ. ردک یوجو م    جست یاسیات آن سامان س   یح  يات آن الگـو   یـ د ح ی
 یان اصـل  کـ  از ار  یکـی ات نهـاد وزرات بـه عنـوان         یـ د ح ی، بدون تجد  يدار ومتکح

 توجـه  ین فردوسـ ینمـود؛ بنـابرا   ین مـ کران باسـتان نـامم   ی قدرت در ا   یاسیساخت س 
ـ ه ا کـ  را به نهاد وزرات معطوف داشت        يا ژهیو گـاه بلنـد    یامـر بـا توجـه بـه جا        ن  ی

 ي بـستر مناسـب بـرا      یـک ا ناخودآگاه فراهم آمـدن      ی، خودآگاه   شاهنامه و   یفردوس
  . ردکل یانه را تسهیت و تداوم قدرت نهاد وزارت در قرون میتثب
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ـ  و اند  شـاهنامه  مختلف   يها در مورد جنبه    ارجمنـد   يهـا   پـژوهش  ی فردوسـ  ۀشی
 يریگ  قدرت ي برا يجاد بستر ی در ا  یفردوسر  ی صورت گرفته، اما در مورد تأث      ياریبس

ه ک ییجواد طباطبا . افتیتوان   ی نم ینده، پژوهش مستقل  ک پرا ینهاد وزارت جز اشارات   
ـ  اند ی، به بررس  يرانشهری ا یاسی س ۀشیران و اند  ی ا یاز منظر تداوم فرهنگ     یاسـ ی س ۀشی

ز یـ و ن ) 1388 (رانی در ا  یاسیشه س یخ اند ی بر تار  يدرآمدتاب  کران پرداخته، در    یدر ا 
 و نقـش او در انتقـال و         یر فردوسـ  یبه تـأث  ) 1385 (ی طوس کالمل  خواجه نظام تاب  ک

 وجوه بـا آن  یه بحث حاضر در برخکرده ک ی اشاراتيرانشهری ایاسی سۀشیتداوم اند 
 در عصر   يرانشهریشه ا یاندتاب  کز در   ی ن يوند  رستم یتق.  است ی همپوشان یواجد نوع 

ـ ش بـر اسـتمرار اند     ا یز اصل که تمر ک) 1388 (یاسالم  در عـصر    يرانـشهر ی ا يهـا  شهی
ـ  موجـد ا   ي و بسترها  یاسالم ـ ن اسـتمرار بـوده و در ا       ی ـ ن راه بـر آرا و اند      ی  يهـا  شهی
ز شـده، در بخـش مربـوط بـه          کـ  متمر ين سهرورد یالد  و شهاب  کالمل ، نظام یفردوس
  . ن موضوع داشته استی به اییوتاه و گذراک اشارات یفردوس

   یعصر فردوس ی و فرهنگیاسیط سیشرا
ـ  ا یطـ . ساز بودند   ننده و سرنوشت  کن  یی تع ی قرون يقرون سوم و چهارم قمر     ن قـرون   ی

ردن کـ فـا   ی قـادر بـه ا     یرانیشد و اگر تمدن ا     خته  ی تمدن اسالم ر   ی فرهنگ يها شالوده
شـد،    یز خود نمـ   ی نقاط تما  يساز   و برجسته  ی در تمدن اسالم   يا ستهی شا یسهم فرهنگ 

-135: 1393،  یبـستان (وسـت   یپ یم مـ  یصر به جهان قـد     م ۀد همچون تمدن فراعن   یشا
، »يگـر ید«سب اسـتقالل از  کـ  يه بـرا کـ  بـود   ين ابـزار  یتر ي زبان قو  کش  یب). 136

ـ  هویکردن ک فرهنگ غالب و برپا یکز با  ی نقاط تما  يساز  برجسته ت مجـزا بـه   ی
 و یان، زبـان پارسـ  یژه با ظهور دولت سامانیو  دوم قرن سوم و به ۀمیدر ن . آمد یار م ک

ژه یو  ان و به  ی چون غزنو  ییها  ومتکافت، اما ح  ی دوباره   ی جان یرانیت ا یبه تبع آن هو   
 ی اسالم يها شهیج اند ی قدرت خود، با ترو    يها هیام پا ک استح يدند برا یوشک ان  یسلجوق

ه کـ   بپردازند؛ چنان  یتی قوم يها یف تلق ی اقوام و شعوب، به  تضع      ۀ هم ي بر برابر  یمبن
طـور    م بـه  ی باشـ  یرانیت ا ی وطن و قوم   يها  به دنبال جلوه   یقاگر در شعر دوره سلجو    «

» انـد  ردهکـ  را زبـون     یهنی  و م   ی قوم يها نان تا چه حد ارزش    یه ا کم  ینیب یمحسوس م 
ـ یت قـوم ا   ی و هو  ی زبان پارس  ين امور بقا  یا). 24-23: 1389،  ینکدک  یعیشف(  را  یران
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ـ یت قوم ا  ی هو ي بقا ياش بر کشمکن  یدر هم . داد ید قرار م  یم و ام  ی از ب  يا در هاله   یران
. افـت ی یز رونق ی ن ییسرا ه حماسه ک بود   یت اسالم ی آن در هو    ۀ از استحال  يریو جلوگ 

 یاسـ یه از نظر س   ک داشت   یقوم» یمل « یۀت از روح  یاکها ح  ش حماسه ین و سرا  یتدو
ند ی روحـش فـرو ننـش      يهـا  رد تـا جنـبش    کـ  ی مغلوب شده بود، اما تالش مـ       یو نظام 

ـ ت خـود را از پـسِ ا       یو هو ) 19: 1348 ندوشن،   یاسالم(  و  ی نظـام  يهـا  ستکـ ن ش ی
  .ندک حفظ یاسی سيالهایاست

ش از  یوب  مکان داشت و    ی جر یه در روزگار فردوس   ک يا  عمده ۀ مسئل یاسیاز نظر س  
 بـه  یاسـ ین شده بـود، عـدم ثبـات س      یزم  رانیر ا یگ بانی گر ی دولت ساسان  یپسِ فروپاش 

 یلکطور     و به    زمانه یاسین اوضاع س  ی ا .ر و قدرتمند بود   ی دولت فراگ  یکسبب فقدان   
 ۀان بـه عرصـ    کـ  بـا ورود تر    یه در عـصر فردوسـ     ک ی و فرهنگ  یاسی س یختگیر درهم

 بـا   ی چون فردوسـ   ی شخص يتوانست از سو   یرد، نم یگر بگ ی د یرفت تا رنگ    ی م یاسیس
 در او يگریالت شـعوب ی سبب رشد تما  ی برخ ةدیه به عق  ک- 1 یزادگ  دهقان ۀنیشیآن  پ  

 ییاعتنا ی او از اوضاع، با ب     ین آگاه ی و همچن  -2)622-621: 1313صفا،  (ود  ز شده ب  ین
 اوضـاع   ی در قبـال آشـفتگ     یه فردوسـ  کـ   شـاهنامه ن موضـع در     یارترکآش.  شود یتلق

زاد در گرمـاگرم نبـرد بـا اعـراب           فـرخ  ه رسـتم    ک است   ییح گرفته، جا  ی صر یموضع
 از منـابع  یـک   چیه هـ کـ از آنجـا  .  خطاب به برادرش نگاشته اسـت    يا مسلمان، نامه 

د بتـوان   یانـد، شـا    اوردهیان ن ی از آن به م    يرکن نامه نداشته و ذ    ی از ا  يردکادی یخیتار
م انگاشت    ن آنچـه  ی ذهن خالق خـود شـاعر بـوده و بنـابرا    ۀن نامه برساخت یه ا کمسلّ

                                                           
دهقانان به سبب تمکن مالی و دارا بودن حدي از دانش و آگاهی نسبت به مواریث کهن و همچنین به سبب داشـتن                     1

شد، حفـظ   ه خود موجد عالیق سیاسی و فرهنگی به گذشتۀ باستانی ایران میریشه و اصلی در ایران پیش از اسالم ک    
دربارة تمکن مالی دهقانان هنگام فتوحات، به       . هاي ایران باستان را برعهده داشتند      و انتقال  مواریث و سنن و اندیشه       

از مواریـث کهـن و   بـراي آگـاهی ایـن طبقـه      ). 387: 1337بـالذري،   (روایتی از بالذري در این زمینه رجـوع کنیـد           
  .661: 2537؛ نولدکه، 64: 1333؛ صفا، 10: 1369روشن، : به. ك. برخورداري آنها از دانش، ر

از روي تفاخراتی که برخی شـعوبیه بـه         . توان یافت  اي بین شعوبیه و دهقانان نمی      یافته  برخی معتقدند ارتباط سازمان     2
ه و بیگاه این طبقه در نهضت شعوبیه سخن گفت، اما در مجمـوع  اند، شاید بتوان از شرکت گا تبار دهقانی خود داشته   

آید، این است که آنان تمایل چندان به مخالفت علنی بـا اشـرافیت     کارانۀ دهقانان برمی   آنچه از مشی سیاسی محافظه    
دان توانـستند چنـ   دادنـد، نمـی   عرب نداشتند؛ به همین دلیل با شعوبیه که به صراحت عرب را مورد تمسخر قرار مـی      

کـه بـسترهاي    -البته بعید نیست که دهقانان با فراهم کردن کتـب و روایـات باسـتانی                . همراهی آشکار داشته باشند   
آذرنیوشـه و   (انـد     در خط دادن بـه افکـار شـعوبیان دسـت داشـته             -اصلی افکار شعوبی و منبع تغذیه فکري آنان بود        

  ) .14-13: 1391صالحی،
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 بـر زبـان   ییها ییشگویران بعد از فتح اعراب همچون پ ی اوضاع ا  ی از نابسامان  یفردوس
 یچـشم   داد و جهل و تنـگ     ی و ب  یشانیان پر یب«ست جز   ی ن يزی ساخته، چ  يرستم جار 

ـ  بعـد خـود بـه چـشم د         يها ه شاعر سده  ک  یگـر، فردوسـ   یبـه عبـارت د    . »ده اسـت  ی
ن یرده و همــکــان یــق خــود از اوضـاع زمانــه را از زبــان رسـتم ب  یــ عمیسـرخوردگ 
ان قهرمـ «شـود شـاعر    یه باعـث مـ  کـ  از بهبود اوضاع است يدیها و ناام   یسرخوردگ

وا دارد » ان چنـد سـده بعـد   یان سـخنان شـعوب   ی جنگ به ب   كاچاکداستانش را در چ   
  1).168: 1387الت، کنه ی و آدیاحقی(

محققـان  .  شـد شـاهنامه ار کـ  دست بـه    ی، فردوس ی و فرهنگ  یاسیط س ین شرا یدر ا 
 را ی اما در مجموع اگر فردوسـ 2اند، ش شاهنامه برشمردهی سراي برایاهداف گوناگون 

ـ کم یشه بدانیپ  خردیمکیه حکگو، بل زبان و قصه  تريرنه فقط شاع    شـعر بـر    ۀه خرق
ه کـ چـه،  بل   ی و از سـر باز     یل سـرگرم  یار خود پوشانده و سخن نه بـر سـب         کقامت اف 

ه در ذهـن    ک ییها  و دغدغه    با توجه به اوضاع زمانه     3گاهانه رانده است،   بخردانه و آ  
الن را کـ م دو مقـصود  کـ  ن دسـت د بتوای شده، شاير و بر زبانش جاریو جان او جاگ 

ـ  هو يایـ اح. 1: ش شاهنامه برشـمرد   ی سرا يبرا ـ «ت  ی ـ یقـوم ا  » یمل  يبازسـاز . 2؛  یران
ش از اسـالم    یران پ ی ا یاسی سامان س  ي موجود در روزگار شاعر بر مبنا      یاسیساختار س 

  . ران باستان الگو گرفته استیه از اکل ی بدیاسی سامان سیک ۀم ارائک ا دستیو 

  یاسی سۀط آشفتیرفت از شرا  برون و راهیفردوس
 روزگار خود را بازگشت بـه  یاسیرفت از اوضاع س  راه برونیرسد فردوس یبه نظر م 
ـ گو. دانسته اسـت   ی م يدار ومتک ح يد آن الگو  یان و تجد  یرانی ا یمرانکسنت ح  ا او  ی

                                                           
هرچند فردوسی پیوسته از   «: ، پژوهشگر دیگري چنین گفته است که      شاهنامهود در   در مورد نگاه فردوسی به زمانۀ خ        1

از آغـاز تـا پایـان گـویی تـأمالت موشـکافانه دربـارة           شـاهنامه   کنـد،    هاي آشکار به جهان معاصرش پرهیز مـی        اشاره
تـوان کـرد کـه       د نمـی  اشارات معاصر شاید نهانی یا نمادین باشند، اما تردی        . هاي رهبري در روزگار شاعر است      ناکامی

  ).207: 1398فردریک استار، (» کرد، آگاه بوده است اش پیدا می اش در زمانه نویسنده به خوبی از معنایی که نوشته
: 1386؛ خـالقی مطلـق،   99: 1392رستگار، : ، نگاه کنید بهشاهنامهبراي نظرات مختلف در مورد اهداف سروده شدن    2

  .52: 1380؛ قاضی عسگر،255وندي، همان،  ؛ رستم6: 1393واقب، ؛  ث373: 1357؛ ادیب برومند، 119
اهللا رضا بر همین معنی تأکید داشته و معتقد بوده است فردوسی پیش و بیش از آنکه شاعر باشـد، پژوهـشگري                        فضل  3

، در سـرا باشـد   گـو و مدیحـه   اش را بازبینی کرده و بدون اینکه بدیهه  سی سال نشسته، نوشته   «حسابگر بوده است که     
  ).15: 1384رضا، (» فکر کاري بادوام و بهینه بوده است
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 آن  يه بازسـاز  کـ رد  کـ  ی مـ  ی قوم تلق  یخیت تار ی از هو  ی را بخش  یمرانکن سنت ح  یا
ت یان داشته باشد و هم به سبب اهم     یرانیت ا ی در حفظ هو   یم نقش مهم  توانست ه   یم

ن منظـور بـه   یاهـد؛ بـه همـ     ک ب یاسـ ی س یز قـدرت در آن، از تـشتت و آشـفتگ          کتمر
ـ ا. ران باسـتان همـت گماشـت      ی ا يها ات و داستان  یاک ح يآور  جمع هـا بـا     ن داسـتان  ی

» رانیان«و  » نرایا«ن  یو همچن » بد«و  » یکن «يروهاین ن یه ب ک ی مشخص يها يمرزبند
ـ نان اکن سایب» یمل «ی همبستگیت نوع یتوانستند در تقو   یدادند، م  یانجام م  ن یزمـ  رانی

بـا  » خـود  «يد بـر مرزهـا    کی و تأ  يساز  »يگرید«مؤثر باشند و با     » رانیا«ل مفهوم   یذ
ـ ا.  داشته باشند  ین را در پ   یزم  رانیت مستقلِ مردمان ا   ی، پررنگ شدن هو   »يگرید« ن ی

رد؛ کـ  یر مقتـدر فـراهم مـ   یـ ومت فراگک حیکجاد ی اي را برایاسبامر خود بستر من  
 ي قوم و مرزهایکت  ی از هو  ي پاسدار ير مقتدر برا  یومت فراگ ک ح یکرا وجود   یز

 یه فردوسـ کـ  یلی از دال  یکید  یشا. ات بود یاز ضرور » يگرید«ن در برابر    ی سرزم یک
 خــسرو  دوی، بــر پادشــاهیع دوره ساســانیف وقــای توجــه خــود را در توصــۀنیشیــب
ومـت در آن دوره     کر ح ین اقتدار فراگ  ی هم 1رده بود، کز  کمتمر)  زیروان و پرو  یانوش(

 بـه عنـوان   یاسـ یدن آن سـامان س یشک در بریرسد عمل فردوس  ی به نظر م   2.بوده است 
ـ رعامدانـه نبـوده اسـت؛ ز    یر، چنـدان غ   یوب چـشمگ  یـ  فاقـد ع   ی آرمان ۀ نمون یک را ی
ه در نـسبت دادن  کـ -ردنش  کـ  یخطا معرف  از   ی و خال  یاسی آن سامان س   يساز  یآرمان

                                                           
  .فردوسی تقریباً نیمی از کل حجم بخش ساسانیان را به دورة پادشاهی این دو خسرو اختصاص داده است  1
الطوایفی بازمانده  برخی پژوهشگران حکومت ساسانی را تا عصر خسرو اول فاقد تمرکز الزم و تلفیقی از ساختار ملوك            2

کـه اوج تمرکـز آن پـس از         ) 113: 1384سـن،    کریـستین (دانند    می» حکومت مطلقه دیوانی  «از دورة اشکانی و یک      
برخـی پژوهـشگران نیـز وجـود یـک حکومـت متمرکـز در دورة                ). 24: 1358فراي،  (اصالحات انوشیروان بوده است     

پـارتی  -مبنـاي یـک اتحادیـۀ ساسـانی    ساسانی را مورد تردید جدي قرار داده و حکومت را در کل دورة ساسـانی بـر            
توانـست   هاي دودمانی پـارتی نبـود، ایـن سلـسله هرگـز نمـی       دانسته و معتقدند که اگر همکاري ساسانیان با خاندان       

آنان از قضا عامل اصلی فروپاشی حکومـت ساسـانیان بـه دسـت     . قدر که ادامه یافت، حفظ کند    فرمانروایی خود را آن   
: 1399پورشریعتی، (اند  کرده اي کنار گذاشتن این اتحادیه و ایجاد حکمرانی مستقل بیان اعراب را تالش ساسانیان بر  

محورِ اسـتوار و نیرومنـد را کـه همـزاديِ تـام و                عالوه بر این، آنها وجود یک سنت دینیِ روحانیت        ). 96-97،  77-78
ي مـضمون ادبـی کـه حـاکی از       ا تمامی با سیاست داشت، به چالش کشیده، اندیشۀ توأمـانی دیـن و دولـت را گونـه                 

دانند که نه در دوره ساسانی،       می» باورانه است   اي فرجام   یا آرزوي آینده  ... اي شاد بر باد رفته      حسرت روزگاران افسانه  «
انداز دینی دورة ساسانی را نـه تنهـا  یـک دیـن رسـمی        بنابراین چشم . بلکه بعدها در دوره اسالمی پرورده شده است       

داننـد کـه حتـی همـان دیـن       هاي متنـوعی از ادیـان مـی    تنگاتنگ با دولت، بلکه متشکل از طیف     متمرکزِ در ارتباط    
  ).416-415همان، (مزدیسنا هم به کیش مزدا و امشاسپندان منحصر نبود و تفسیرهاي متفاوتی از آن جریان داشت 
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 ي بـرا ی تالشـ 1- آن به قضا و قدر و آسـمان و سرنوشـت مـشهود اسـت              يها ستکش
 از  ي بود تا الگوبردار   ییارآک عدم   ی از انگِ تردامن   یمرانک ح يستردن دامان آن الگو   

  .   ابدی بی عقالنیهیآن توج
ل ی داده و بـد     آن را آرمـان خـود قـرار        یه فردوسـ  کـ  یاسـ ی ساختار س  یلکطور    به
: دانست، دو وجه عمده داشـت      ی موجود روزگار خود م    یاسی ساختار س  ي برا یمطلوب

  . صورت/ فرم/ساختار. 2؛ یمعن/ هیما درون/ محتوا. 1
ه در ســنت کــ اســت ییهــا یژگــیهــا، صــفات و و منظــور از محتــوا همــان ارزش

 یـک  ياشد و وجود آنـان شـرط الزم بـر           یان ارزشمند شمرده م   یرانی ا يدار  ومتکح
 ی خوب یمرانکها، نه ح   ه در فقدان آن صفات و ارزش      ک ؛ چنان  ده بود ی پسند یمرانکح
 از  يمنـد    و بهره   ي دادگر 2،يخردمند. یمران خوب کد و نه ح   یتوانست به وجود آ    یم

رار کـ ه در شاهنامه بـه ت کاند   يها  ها و ارزش    یژگین و یتر   سه مورد از مهم    يزدیفره ا 
  .مند از آنها باشد د بهرهیم باکاد شده و حایاز آنها 

ـ و  ف آن پرداختـه، بـه     ی به توص  یه فردوس ک یاسیساختار س   یخیژه در بخـش تـار     ی
 سـاخت قـدرت در دولـت        یبرخ.  است یباً همان ساختار دولت ساسان    یشاهنامه، تقر 

ـ در(اند   ابهام دانستهيات دارایم در جزئ  ک  را دست  یساسان ، امـا بـا   )124: 1392، ییای
ـ ک سـاخت    ةل دهنـد  کیتوان گفت چهار نهاد عمده تـش       ی م اتی از جزئ  یپوش  چشم  یل

، نهاد مـذهب و نهـاد ارتـش     وانینهاد سلطنت، نهاد د  . اند  بوده ی ساسان ةقدرت در دور  
ـ  آنـان پادشـاهان، وز     ةل دهند کیه عناصر تش  ک ران و بخـردان، موبـدان و       یـ ران و دب  ی

بند ین ساختار پا  یبه هم باً  ی در طول شاهنامه تقر    یفردوس. اند ان بوده یان و سپاه  یروحان
ن نهادها بـوده  یل از هم کباً متش ی تقر یلکه در نظر داشته، از نظر ش      ک یتیمکبوده و حا  

  .است
                                                           

ختر و برگشتن بخـت انداختـه       در جریان حملۀ اسکندر و مغلوب شدن ایرانیان، دارا این شکست را بر گردن گردش ا                 1
زاد نیز در نامه به برادرش که در آن شکست ایرانیـان از اعـراب را          رستم فرخ ). 1098-1/1096: 1384فردوسی،  (بود  

پیشگویی کرده بود، پیشاپیش تقصیر این شکست را از گردن ناکارآمدي سـامان سیاسـی عـصر ساسـانی برداشـته و                  
  ).2/1862همان، ( کرده بود متوجه سیر ستارگان و گردش چرخ بلند

یک معناي عام که  همان دانایی و حکمت است و یک معنـاي خـاص               . خرد در شاهنامه در دو معنا به کار رفته است           2
خرد سیاسی در شاهنامه، در مفهوم شیوة ادارة سیاسی کشور و آیـین و مـنش                . توان آن را خرد سیاسی نامید      که می 
  ).33-32: 1389مدي و حسنی باقري، اح(داري به کار رفته است  حکومت
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   و نهاد وزارتیفردوس
ـ ن ا ی مب شاهنامهها در    ت داستان ینوع روا  ـ ه از د  کـ ن مطلـب اسـت      ی ، یدگاه فردوسـ  ی

ارگزار کاز  « او   هک ها برخوردارند؛ چنان    نسبت به نهاد   يشتریت ب یارگزاران از اهم  ک
 یارگزاران نقـش اصـل    ک «ی فردوس يرک ف ۀ در منظوم  یعنی؛  »رسد ی م یاسیبه سامان س  

 یبـ ی و خط  یینایس(»  برعهده دارند  یاسیم و تحقق سامان س    یردن مفاه ک یاتیرا در عمل  
ه شـاهنامه   کم  ید مد نظر داشته باش    ی روشن شدن موضوع با    يبرا). 88: 1393،  يقوژد
ـ  فر یومرث تا پادشاه  کیاز روزگار   (» يریاساط «ةه دور طور معمول به س     را به  ، )دونی

 بهمـن پـسر     ییشته شـدن رسـتم و فرمـانروا       کـ اوه آهنگر تـا     کزش  یاز خ (» یپهلوان«
ـ ندر تـا گـشودن ا   کش اسـ  یدایـ  بهمن و پ   یاز پادشاه (» یخیتار«و  )  اریاسفند ران بـه  ی

 مطلـق   یه خالق ک  البته چنان  1).211-206: 1333صفا،  (نند  ک یم م یتقس) دست اعراب 
 یـۀ شتر بـر پا   یـ ه ب کـ ند، بل ک یامل صدق نم  کطور    شه به ی هم يبند ن بخش یگفته است ا  

ـ از ا . گر است یها در برابر دو بخش د      هیما   از درون  یکی ینیسنگ  از  یـک  چین رو، هـ   ی
: 1391 مطلـق،     یخـالق (ست  یـ  ن یگـر تهـ   یگانه، از موضوع دو بخـش د         سه يها بخش
ـ نون با کگانه، ا   سه يبند خشن ب ی ا یرش نسب یبا پذ ). 134-135 ه کـ  یارگزارانکـ د از   ی
 سـامان   یارگزار اصـل  کـ پادشـاه   . اند، سـخن گفـت     ردهک ینیآفر  ن سه دوره نقش   یدر ا 
ه گـاه تنهـا   کـ  يری اسـاط  ةخـصوص در دور     بـه -ن سـه دوره     ی از ا  یک در هر    یاسیس

ل کت و اعمـال او شـ  یع حـول شخـص    یطور عمده تمام وقا      بوده و به   -ن است یآفر  نقش
ه کـ  جهـان قـرار داشـت، بل       يهـا  یانون دگرگـون  کـ او نـه تنهـا در       . گرفته اسـت   یم

، ییطباطبـا ( بـوده اسـت      ی سرشـت شـاه    يها ی از دگرگون  ی جهان تابع  يها یدگرگون
ن سامان  یارگزار ا کل است، اما او تنها      یبد ی ب یاسین سامان س  یپادشاه در ا  ). 89: 1388

ردار آنـان  بـه   کـ ار و   کـ ه  کدارند  نار او  قرار     ک در   يگریارگزاران د که  کست، بل ین
.  برخوردار است  يا  ژهیو تیاهم از یاسیس سامان نیا به یده  جهت و يرگذاریتأث سبب
ار ی شهر يمند از فره یحفظ تعادل عناصر مورد ن    «ارگزاران  کن  ی ا یف اصل ی از وظا  یکی
ـ با یارگزاران مـ کـ ه  کـ ن معنـا    ی؛ به ا  )جا  ، همان ي قوژد یبی و خط  یینایس(» است ست ی
 در  ین صفات ی بر حذر دارند و در صورت بروز چن        يدادگری و ب  يار را از نابخرد   یشهر

  . غ نورزندی درییروا ر درست فرمانیار به مسیت شهری و هداییاو، از راهنما
                                                           

  ).17: 1388اسالمی ندوشن، (اسالمی ندوشن تقسیم شاهنامه به دو دورة داستانی و تاریخی را ترجیح داده است   1
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 مختلــف شــاهنامه ةت، در ســه دوریــ اهمۀث وجــود و درجــیــارگزاران از حکــ
 يری اسـاط  ة دور ی اصـل  ارگزارکـ ن و   یآفـر   ه گفته شد، پادشاه نقش    ک چنان. اند متفاوت

در . ن آنان رستم استیتر یه نام کاند    پهلوانان  ارگزاران عمده ک ی پهلوان ةرودر د . ست ا
رانـشهر، بـر   یان اکیـ ف پادشاه چون جنگ و رزم و دفاع از  ی از وظا  ین دوره، بخش  یا

 از  ياری بس ی و پهلوان  يری اساط ة شدن دور  ي پهلوانان قرار داشته است، اما با سپر       ةعهد
 خـود را از     یگ گونه ي خدا ۀش آن وجه  یش از پ  یپادشاهان ب . شود یها دگرگون م  زیچ
 از پهلوانان قدرتمنـدِ     ي شدند و خبر   يش عاد یوب  مک ییها ل به انسان  یف دادند و تبد   ک

ـ امـان ا    ی ب ي خود را از خالل نبردها     ي وجود ةه جوهر کستبربازو   ران و تـوران بـاز      ی
ـ  در ا  1.ند، نبوده اسـت   ینما  قـدم   یخیات تـار  یـ ن سـفت واقع   ی زمـ  ي رو ين دوره، راو  ی
ر و خــرد و ی تــدبةه دورکــست، بلیــ نی نبــرد و پهلــوانة دوریخی تــارةدور. زنــد یمــ

ردار کــرو و نبــرد، در یــ، آزادان در نی پهلــوانۀحماســ«هرچــه در .  اســتیســخندان
نـد و بـه بـار       ک یردار در سخن گل م    ک یخی تار ۀشند، در حماس  ک یفند و سر م   کش یم
مـت  کو ح ) دادیـ داد و ب   (يشوردارکـ  و   یخـصوص در عرصـه جهانبـان      ند، به   ینش یم

 بـه   یدهـ   ارگزارِ مـؤثر در نظـم     کـ ه  کن است   ی؛ و هم  )203: 1384وب،  کمس(» یعمل
ـ  شـاهنامه وز   یخی تار ةپهلوانِ دور . ندک یر م یین دوره تغ  ی، در ا  یاسیسامان س  ر اسـت   ی

گفتن به سؤاالت    او در پاسخ     ی است و پهلوان   یمت و سخندان  کر و ح  یه خداوند تدب  ک
 خرد و دانش به     ۀر در عرص  یوز. ابدی ی دشوار نمود م   يها  از معما  ییار و رازگشا  یشهر

ر خود  ی آنان را مغلوب تدب    يزیر  جنگ و خون   یرود و ب   ین م یزم  رانیجنگ دشمنان ا  
تـوان در    ی مـ  ین امر را بـه روشـن      یا. دینما  یر از پرداخت باژ و ساو م      یند و ناگز  ک یم
-2/1535: 1384،  یفردوسـ ( شطرنج توسط پادشاه هنـد       يشدن باز ت فرستاده   یاکح

 مقفل توسط پادشـاه روم بـه دربـار          یت فرستاده شدن صندوق   یاکز در ح  یو ن ) 1542
ات، درست بـه    یاکن ح ی ا يدر هر دو  . ردکمشاهده  ) 1572-1569همان،  (روان  یانوش

ه کـ  یگـام ن از گشودن راز و هن     یزم  رانی بخردان و آگاهان ا    ۀم همه یوقت درماندگ 
ـ آ یان مین در م یزم  رانیخطرِ از دست رفتن استقاللِ ا       ید، بزرگمهـر همچـون پهلـوان   ی

 بـاز  ک راز، خطر از سر مل ةشد و با برداشتن پرده از چهر        ارزار  کبخرد و آگاه وارد     
                                                           

اسالمی ندوشن معتقد است در این دوره حتی غناي شعر و جوشش احساس شاعر و در نتیجه، ارزش ادبـی شـاهنامه      1
  )17ندوشن، همان، اسالمی (گیرد  هم کاستی می
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رسـد   یاند، اما بـه نظـر مـ         شاهنامه آمده  یخی تار ةه در دور  کنیات با ا  یاکن ح یا. ردک 
 نـشان دادن قـدر      يانـد بـرا     ییهـا  تیاکت داشته باشند، ح   ی واقع  در ییه پا کش از آن  یب

ه بزرگمهر  کن است   یچن. مت و خرد  ک از ح  يدن او به عنوان نماد    یشکبزرگمهر و بر  
ـ یماسـت و آ که سرآمد خردمندان و ح کروان  یر و مشاور انوش   یدر نقش وز    اسـت  یت
توانـد   ی مـ یخی تارةه در دورکشود  ی ميارگزارکن ی، موثرتري و سخنور یدر سخندان 

  . ت داشته باشدک انتظام امور مشارينار شاه براکدر 
ت ی شخـص  ةه دربـار  ک ییها دی و ترد  1ات در مورد بزرگمهر   یبا توجه به تشتّت روا    

بزرگمهـر و   » دنیشکـ بر« در   یار فردوسـ  کـ تـوان گفـت      ی مـ  2 او ابراز شده،   یخیتار
 ۀنیشیـ  پ یـک ختن   در فراهم سـا    ییر بسزا ی چنان ارجمند، تأث   یگاهیرساندن او به جا   

 سـاختار   یکر در   یگاه وز یت جا یردن اهم کزه  ی نهاد وزرات و تئور    يز برا یافتخارآم
ـ  بازي، بـرا یه نهاد وزارت در ادوار بعد از فردوس  ک  داشت؛ چنان  یاسیس گـاه  ی جایابی
ن استدالل  یا. ندکا  کنه ات یشین پ یتوانست بر ا   ی قدرت، م  یاسین خود در ساخت س    یشیپ

ـ ه بـه ا   کـ ابد  ی یم يشتری قوت ب  یهنگام ـ    کـ م  ینـ کتـه توجـه     کن ن ی ش از  یه گرچـه پ
انـد، امـا بـه نظـر          به بزرگمهـر داشـته     یوتاهک اشارات   ي و مسعود  ينوری، د یفردوس

ـ  ا ك انـد  كه انـد  کـ فات او از بزرگمهـر اسـت        ی و توص  3یرسد پس از فردوس    یم ن ی
                                                           

: 1374؛ مـسعودي،    62-61: 1348بنـاکتی،   : هاي گوناگون دربارة بزرگمهر و فرجام کار او، نگاه کنید بـه            براي روایت   1
؛ بیهقـی،   246: 1389؛  طوسـی،     1578-2/1566: ؛ فردوسـی، همـان    410-408: 1368؛ ثعالبی،   270-271،  1/264

  .92: 1385بلخی،  ؛ ابن377-380: 1387
داند که فردوسی از این شخصیت براي نقل مطالب تعلیمی خود سود بـرده   ، بزرگمهر را شخصیتی داستانی می    نولدکه  2

هاي مصري و شخصیت تـاریخی مهـر نرسـه وزیـر             بارتولد، بزرگمهر را تلفیقی از افسانه     ). 407: 1358نولدکه،  (است  
تخلیط شخصیت بزرگمهر بـا برزویـه طبیـب        سن از احتمال     کریستین). 292: 1374برتلس،  (بهرام گور دانسته است     

خـالقی  ). 696-693، 469: 1312سـن،   کریـستین (آورده اسـت   سخن گفته و شواهدي مبنی بر یکی بـودن ایـن دو            
رزمهر دبیر خـسرو اول بـوده کـه بـه               مطلق به تأسی از یوستی بر آن است که بزرگمهر نه برزویه طبیب، بلکه همان ب

  ).368-3/367: 1386خالقی مطلق، (سیده است فرمان هرمزد چهارم به قتل ر
آنچـه در مـورد بزرگمهـر در شـاهنامۀ          . البته ثعالبی نیز تقریباً همزمان با فردوسی به بزرگمهر توجه نشان داده است              3

ت اي با روایت فردوسی متفاو     درگاه انوشیروان و تعبیر خواب اوست که تا اندازه         به بزرگمهر ورود نحوة یکی آمده، ثعالبی
دیگري داستان آوردن شطرنج از درگاه پادشاه هندوستان و اختراع تخته نرد در جـواب آن توسـط بزرگمهـر و                     . است

هایی مقفل از طـرف قیـصر    دیگري خشم گرفتن انوشیروان بر بزرگمهر و محبوس ساختن او و فرستاده شدن صندوق    
ورد تأثیرگذاري کتاب ثعالبی به دو نکته باید        در م ). 410-408،  404-401: 1368ثعالبی،  (روم در همین زمان است      

نخست آنکه ثعالبی در بیان این روایات، اختصار را تا حد ممکن رعایت کرده و از هرگونه طـول و تفـصیل         . توجه کرد 
عالوه از این، او کتابش را در قالب نثر و به زبان عربی و به هیئت و نیت یک کتاب تـاریخی               . پرهیز جدي داشته است   

زمـین، در مقابـل زبـان     ه که این امر به روشنی میزان تأثیرگذاري و رواج آن در میان عام و خاص مـردم ایـران         نگاشت
  .سازد  پارسیِ فخیم و سلیس فردوسی و قالب منظوم حماسی را که او براي بیان این روایات برگزیده است، روشن می
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ـ  وزیـک ابد و بـه عنـوان   ی ی دست ميزبان به مقام بلند ی فارسيایت در دن  یشخص  /ری
 گـذرا بـه    ی اگر نگـاه   1.شود ی م یخی و گاه تار   یطور گسترده وارد متون ادب      م به کیح

ر یارا تـأث کم، آشـ ینـداز ی بی در زبان فارسیش و پس از فردوس  ی پ ی و ادب  یخیمتون تار 
ـ وز/ مکی ح یکان شدن بزرگمهر به عنوان نماد       ی در نما  یفردوس ـ ر در ا  ی ن متـون را    ی

 یا به عبـارت   یم،  یریگ یوده شدن شاهنامه فاصله م     هر چه از زمان سر     .مینیم بب یتوان یم
زان یـ شود، به همـان م  یان عام و خاص افزوده م  یزان نفوذ شاهنامه در م    یهر چه بر م   

خ یتـار  در  مثـال، يبـرا . شود یتر م ان متون مختلف گستردهیز در م یحضور بزرگمهر ن  
 یست فردوسـ  ی ز ییای جغراف ةه در حوز  ک يا شاشاهنامهی به عنوان متن شاخصِ پ     یبلعم

تـوان    یست، اما پس از سروده شدن شـاهنامه مـ         ی از بزرگمهر ن   یهم نوشته شده، نشان   
ـ کن. ردک مشاهده ی حضور بزرگمهر را در متون فارس ك اند كاند ت یـ  حـائز اهم ۀت

 ةن حـوز ی، ابتـدا از همـ  یرسد ورود بزرگمهر به متـون فارسـ     یه به نظر م   کآن است   
 یاتکیک اگر از تش   2.ن بزرگ آغاز شده است     خراسا یعنی،  یست فردوس ی ز ییایجغراف

م و بنا را بر اصـالت       ی شده است، بگذر   ك الملو حۀینص  و كر الملو یسه در اصالت    ک
ان یـ ش از گـسترش در م ی پ شاهنامهه  کجه گرفت   یگونه نت   نیتوان ا  ی م 3م،یآنها بگذار 

شد  ی م   مهم و مؤثر خوانده    ی خراسان به عنوان متن    ي ان ادبا و علما   یعام و خاص، در م    
 بزرگمهـر را  يتوان رد پا ی مشاهنامهرگذار بوده است، اما پس از گسترش عام      یو تأث 

ـ و ن امر به یا. ردک مشاهده   یز به گستردگ  یزبان ن   ی فارس يایگر دن یدر متون نقاط د    ژه ی
افتـه  ی ي، نمـود بـارزتر    شـاهنامه ش قابل توجه استنساخ     یاز اواخر قرن ششم و با افزا      

                                                           
ه احتمال زیاد کتابش را در اواخر قرن پـنجم نگاشـته، در   بلخی که ب ابن. بلخی است  ابنفارسنامهیک نمونۀ روشن آن    1

و در پـیش تخـت کرسـی زر بـودي کـی          «: مورد مقام بزرگمهر  و توصیف جایگاه او در بارگاه انوشیروان نوشته است            
بزرجمهر بر آن نشستی و فروتر از آن کرسی موبد موبدان بودي و زیرتر از آن چند کرسی از بهر مرزبانان و بزرگان و                         

  ).97بلخی، همان،  ابن(» جاي هر یک بترتیب معین بودي کی هیچکس منازعت دیگري نتوانستی کرد
 غزالـی و تـاریخ بیهقـی و تـاریخ      الملوكنصیحۀ الملک و    خواجه نظام  سیر الملوك ها را در     براي مثال، نخستین نشانه     2

، 377؛ بیهقـی، همـان،   101، 68، 66: 1317؛ غزالـی،  252، 246،  234،  179طوسی، همـان،    (توان دید    گردیزي می 
 نیز  مجمل التواریخ و القصص    و   نامه  قابوسهمزمان با آنها در دو کتاب دیگر یعنی         ). 87: 1363؛ گردیزي،   380،  379
). 97: 1318؛ مجهول المؤلـف،     162،  85،  31،  26: 1312عنصر المعالی،   : نگاه کنید به  (توان نام بزرگمهر را یافت       می

اسـدي طوسـی،   ( اسدي طوسـی اسـت      نامه گرشاسپبی که در آن از فردوسی و شاهنامه یاد شده،           البته نخستین کتا  
1354.(  

براي نمونه،  . از قوت بیشتري برخوردار است     شده، اقامه متون این اصالت براي که سندي و متنی دالیل رسد می به نظر   3
 نیـز   الملـوك   ۀنصیحبراي  . 28-27، همان،   ؛ طوسی 113-112: 1385طباطبایی،  :  نگاه کنید به   نامه سیاستدر مورد   

  .159-158: 1388؛ و نیز طباطبایی، 1351غزالی، : الدین همایی در مقدمۀ مفصل جالل: نگاه کنید به
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تـوان   یخ قرون هفتم، هشتم و نهـم مـ        یتب ادب و تار   ک از   ياریسه در ب  ک چنان 1است؛
ت ین موضوع آنگاه اهم   یا. افتیر  یوز/ مکی ح یک از بزرگمهر در قامت      ینام و نشان  

ـ  از ا  یه بخش قابـل تـوجه     کم  یریته را در نظر بگ    کن ن یه ا کابد  ی ی م يشتریب تـب  کن ی
 یسنده از حواشـ   یا نو ی و   اند ر شده یا به نام وز   یاند و     به نگارش درآمده   يریتوسط وز 

د بر نام بزرگمهر و نـام       کینار  تأ  کتوان از    ین نم یبنابرا. ر بوده است  یو ارادتمندان وز  
 را  كرالملویسه  ک کالمل نظام مثال،   يبرا.  گذشت ین متون به سادگ   یبردن از او در ا    
 کالملـ  ه از ارادتمندان خانـدان نظـام      ک ین غزال یهمچن. ر بوده است  ینوشته، خود وز  

ه کـ  چنـان جانـب وزرا را نگـه داشـته         كالملو    حۀینص  الئوست، در  ۀوده و به گفت   ب
جانبـه از آنهـا    ت همهیر، قصد حماین وز یت سنگ یر شدن مسئول  ک عالوه بر متذ   ییگو

ه او از بزرگمهـر آورده،      ک یتیاکدر سه ح  ). 1/205: 1354الئوست،  (را داشته است    
ـ وز/ مکـی  حیـک گاه یامالً او را در جا   ک  يه بـه پادشـاهان بـرا   کـ ده اسـت  ر نـشان ی
 از ، العقـول  روضـۀ تـاب   ک مؤلـف    يویـ  ملط يمحمد غـاز  . دهد ی بهتر پند م   یمرانکح

 روم بوده و    ین سلجوق یاز سالط ) 600-588(بن قلج ارسالن     شاه  مانیوان سل یاصحاب د 
 از يات متعـدد یاک حالعقولروضۀ او در .  هم منصب وزارت او را داشته است   يچند

) 496-495،  228-227،  220،  178-177: 1383،  يویـ  ملط يغـاز (بزرگمهر آورده   
تــاب ک.  بافراســت اســتيریــ بــزرگ و وزیمــکی آنهــا بزرگمهــر حۀه در همــکــ

ل قرن  ی در اواخر قرن ششم و اوا      ین اصفهان یرا محمودبن محمدبن حس    هالوزار دستور
                                                           

  :   کنند حدود چهارده نسخۀ معتبر از شاهنامه موجود است که مصححان به آن استناد می  1
نـویس کتابخانـه    دسـت . 2؛ 614/1217نۀ ملـی فلـورانس مـورخ        نویس کتابخا  دست. 1: هاي اصلی شامل    نویس دست. الف

نـویس کتابخانـۀ     دسـت . 4؛  731/1330نویس کتابخانه طوپقاپوسـراي مـورخ        دست. 3؛    675/1276بریتانیا در لندن    
نـویس دار   دسـت . 6؛  741/1341نویس دار الکتب قـاهره مـورخ         دست. 5؛    733/1333عمومی دولتی لنینگراد مورخ     

نـویس کتابخانـۀ     دسـت . 8؛  840/1437نویس کتابخانۀ دانشگاه لیدن مورخ       دست. 7؛  796/1394مورخ  الکتب قاهره   
نویس کتابخانـۀ   دست. 10؛ 848/1444نویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان مورخ    دست. 9؛  844/1441ملی پاریس مورخ    

نـویس   دسـت . 12؛  891/1486خ  نویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن مور      دست. 11؛  852/1448دانشگاه اکسفورد مورخ    
  .894/1489کتابخانۀ دولتی برلین مورخ 

نـویس انـستیتوي    دسـت . 2؛ 841/1838نویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن مورخ      دست. 1: هاي فرعی شامل   نویس دست. ب
 نـویس کتابخانـۀ طوپقاپوسـراي در     دسـت . 3؛  849/1445خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروي در لنینگراد  مـورخ          

، بـه کوشـش     )1970(بـن علـی بنـداري اصـفهانی          ترجمۀ شاهنامه به عربـی از فـتح       . 4؛  903/1498استانبول مورخ   
 .2، تهران، چ1224-621/1223-620عبدالوهاب عزام، میان 

با توجه به این فهرست، تعداد نسخ شاهنامه که بین قرون هفتم تا نهم قمري به جاي مانده و در تصحیح شاهنامه به کار                    
ن گستردگی نفوذ شاهنامه در این قرون است می رود، خود مبی.  
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، یاصـفهان ( نوشته   ی سعدبن زنگ  کر اتاب ی وز ين ابونصر سعدابزر  یدالدی عم يهفتم برا 
ـ تـوان د   یت بزرگمهـر را مـ     ی او از نـوع پرداخـت شخـص        يریرپـذ یه تأث ک)1364 . دی
ـ اد در اوا  ی را به احتمال ز    نامه  مرزبانتاب  ک ینین وراو یسعدالد ف یل قـرن هفـتم تـأل    ی

ـ  یوز» یبن عل  ن هارون یالد  بیخواجه ابوالقاسم رب  «رده و به نام     ک ـ  کر اتاب بـن   ک ازب
ـ اک دو ح  نامـه   مرزبـان او در   . رده اسـت  کـ جان  یان آذربا کلدگز از اتاب  یمحمدبن ا  ت ی

ر بزرگمهـر   یوز/ مکیت ح یباً مفصل از بزرگمهر آورده و در هر دو همان شخص          یتقر
ت یتاب، شخـص کن، در باب نهم  یعالوه بر ا  ). 119،  92]: تا یب[،  ینیوراو(ان است   ینما

 ییرسد و با پنـدها  یم) پادشاه(ه به خدمت عقاب کم کی ح کیبکآزادچهره به عنوان    
رسـد،   یت به منصب وزارت مـ     ی در نها  یید و به سبب دانا    یربا یمانه دل از شاه م    کیح
ـ  بالفاصـله ا   ینیه وراو ک جالب توجه آن   ۀتکن. ه احواالت بزرگمهر است   یار شب یبس ن ی
ـ    از وزارت ابوالقاسم هارون    يرگزارکت را به ش   یاکح ـ  وز یبن عل ـ  ی ـ  کر اتاب  ک ازب

 را با آزادچهـره و بزرگمهـر   کر اتابیز ویو به نوع) 295-294همان، (ند  ک یختم م 
ـ ه خـود از اصـحاب د      کـ  یرمـان کن  یناصرالد. شمارد یف م یرد  هم ـ وان بـوده و گو    ی ا ی
ه مـشهود اسـت     کـ   ز برعهده داشته، چنـان    یرمان را ن  ک يوان رسالت و انشا   یاست د یر
ـ خ وزرا تا عهد مؤلـف اسـت، تحـت حما   ی تارةه دربارک  را االسحار نسائمتاب ک ت ی
گـرش بـه    یتاب د کهمو  . رده است کف  ی تأل یلخانید ا یر ابوسع یوز» نین صا یالد  ةنصر«

ـ  وزيدین محمـد رشـ  یالـد  اثیـ  را به نام غ  االنوار ۀ لمع  االخبار و  درةنام   د یر ابوسـع ی
ـ ن وز یالد اثیجا غ  رده و در همان   ک یلخانیا ـ ر را بـا بزرگمهـر مقا      ی   رده اسـت  کـ سه  ی
ـ خ گزیتـار ز یـ  ن یحمدهللا مـستوف  ). 133: 1350،  یرمانک یمنش( ن ی را بـه نـام همـ   دهی
ـ ه در آن از بزرگمهـر بـه عنـوان وز          کـ رده اسـت    کـ  يدین محمـد رشـ    یالـد  اثیغ ر ی

  چــونییایــتــاب جغرافک در یو حتــ) 117: 1364، یمــستوف ( روان نــام بــردهیانوشــ
 مـرو   ي»ابر و عقال  کا«ان آورده و او را از       ی از بزرگمهر به م    يرکز ذ ی ن القلوب  نزهۀ

 ةه دربـار  ک را   آثار الوزراء تاب  ک یلین عق یالد  نظام).  157: 1362همو،  (دانسته است   
. قرا نوشـته اسـت    ین بـا  یحـس   ر سـلطان  ی وز ین خواف یالد   قوام ةخ وزراست، به اشار   یتار

ـ ن خواجه محمـود وز    یالد  مالک را  به نام      دستور الوزراء ر  یخواندم ن یحـس   ر سـلطان  ی
ر آصـف  کـ مصدر به ذ«ود را تاب خ ک» منی و ت  ك تبر ۀبنا بر مالحظ  «رده و   کقرا    یبا

ـ   یبه عنوان وز  » مکیا و بورزجمهر ح   یبرخ ش از ظهـور اسـالم سـاخته    یران بـزرگ پ
ه ک یتبکر تمام   ک مجال، ذ  یه به علت تنگ   ک است   یهیبد). 8: 2535ر،  یخواندم(است  
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ن یست بـه همـ    ین ن کان آمده، مم  ی از او به م    یتیاک از بزرگمهر رفته وح    یدر آنها نام  
  .رود یورد اقتصار من چند میسبب بر هم

 موجـودِ  یاسـ ی س ی از آشفتگ  ی خالص ة چار ین گفته شد، فردوس   یش از ا  یه پ ک چنان
 يم الگوبردارک ا دستیش از اسالم و     یرانِ پ ی ا یاسی سامان س  يروزگار خود را بازساز   

 و به تبع آن نهـاد       يساالر وانی، د یاسیه در آن سامان س    کدا بود   یپر پ . دانست یاز آن م  
ـ ر به عنوان رأس نهاد د     ی وز وزرات و شخص   ـ گـاه شا  ی، از جا   وانی  برخـوردار   يا ستهی

، ی نهاد وزارت از جانب فردوسـ      یابی ردن قدرت کزه  ی تئور يوشش برا کن  ی بنابرا 1.بود
ش از اسالم فهـم     یرانِ پ ی ا یاسیت سامان س  یلکد  ی او به منظور تجد    يها ل تالش ید ذ یبا

 ي بـرا   ضـمن تـالش  یگـر، فردوسـ  یبه عبـارت د .  جدا و مستقل از آن   يزیشود؛ نه چ  
همچـون نمـاد نهـاد      (ت آن ساختار، به نهـاد وزارت و شـخص بزرگمهـر             یلکد  یتجد

 خـاص  ی تـوجه یاسـ یارگزاران آن سـامان س   کـ ن  ی از مـؤثرتر   یکیبه عنوان   ) وزارت
 را فـراهم سـاخت      ي چون بزرگمهر، بستر   یتیدن و پروراندن شخص   یشکداشته و با بر   

 ةت قـدرت نهـاد وزرات در دور       ی و تثب  يارِ بازساز کار به   یه در ادوارِ بعد از او، بس      ک
  .ران آمدیخ ای تاریاسالم

  یدگاه فردوسیر در دیف وزیها و وظا یژگیو
 یه فردوسـ  کـ  ییهـا  یژگی در و  ی نهاد وزارت را حت    یابی  قدرت ي برا ي نظر يبسترساز

ـ  د تـوان  یز مـ  یـ دهد ن   ی او قرار م   ةه بر عهد  ک یفیدانست و وظا   یر الزم م  ی وز يبرا . دی
 يژه نهاده و بـرا    ی و یان مقام سلطنت را ارج    کماک شاهنامه   یخی تار ة در دور  یفردوس

 یارگزاران قائل شده است، اما تأمل در نوع نگاه فردوس         کر  ی فراتر از سا   يا شاه مرتبه 
ـ   مکـ  او و نهاد وزارت برشـمرده،        يه برا ک ییردهاکارکها و    یژگیر و و  یبه وز  ش یوب

ـ دن مقـام وز یشکـ  بری آگاهانه در پیا فردوسیه گوکد نک ین احساس را منتقل م یا ر ی
رده کـ  ی مـ ي بـا مقـام شـاه برابـر       ی و در سطوح   يم تا حد  ک ه دست ک بوده   یدر سطح 

                                                           
نولدکه بر اهمیت دستگاه دیوانساالري و طبقۀ دبیران براي حکومت ساسانی تأکید داشته است؛  زیرا این طبقه همـۀ            1

 :1358نولدکـه،  (تک والیات تا دیوان دخل و خرج کل مملکـت را در دسـت داشـتند        امور مالی مملکت از دیوان تک     
473.(  
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 یخی تـار  ةه در دور  کن باشد   ی از ا  ین آمد، ناش  یش از ا  یه پ ک ن امر چنان  ید ا ی شا 1.است
 از شاهانِ ي خبر)ق دادیست خود شاعر هم تطب ی ز ةتوان آن را با دور     یه م ک(شاهنامه  

ـ از ا . ستیـ  ن يری اساط ة دور ۀخردمندِ فرزان   خردمنـد و البتـه      ین رو، وجـود شخـص     ی
  . نمود یر می امور اجتناب ناپذة ادارينار شاه براکقدرت در  صاحب

 و دارا بـودن     ي، دادگـر  ي مهـم چـون خردمنـد      يهـا  یژگـ یباً تمـام و   ی تقر یفردوس
 الزم شـمرده اسـت؛   یر هم بـه نـوع     یوز ي پادشاه برشمرده، برا   يه برا ک را   يزدیا فره

ن ی بـارزتر  یاز نظـر فردوسـ    . ها یژگین و ی از ا  ی در برخ  ییها لیرات و تعد  ییالبته با تغ  
 يا ن هـم اشـاره    یش از ا  یه پ ک چنان.  او از خرد است    ير برخوردار یت وز یوجه شخص 

 ةوی شـ ید دانست و هم به معنیمت باک دانش و حینجا هم به معن  یرفت، خرد را در ا    
روان بـا حـضور بخـردان و        یه در دربار انوش   ک یمجالس. تک ممل یاسی س ةست ادار در

 گوناگون در   ین مجالس سؤاالت  یشد و در ا    یت بزرگمهر برگزار م   یزکآگاهان و با مر   
ـ  ا ۀ همـ  يشد و او جوابگو    یده م ی مختلف از بزرگمهر پرس    يها  نهیزم ن سـؤاالت بـه    ی

ـ ه وز کـ  آن است    ةدهند  نشان ین وجه بوده، به خوب    یبهتر ـ ر با ی  فرزانـه و    یمـ کید ح ی
ـ ف مهم وز  ین، از وظا  یعالوه بر ا  .  آگاه به تمام امور باشد     يخردمند ر مـشاوره دادن    ی

 ۀروان در خطبـ یانوشـ .  بـوده اسـت   یتکردن او در امور مهم ممل     ک ییبه شاه و راهنما   
  :رده بودکد کی امور تأۀر در همی با وزیزنیاش بر را یآغاز پادشاه

  ایـم   سر بـرده  که ما تاجداري به     
  

  ایــم بــه داد و خــرد رأي پــرورده
ــد شــنید      ــیکن ز دســتور بای   ول

  
بــد و نیــک بــی او نیایــد پدیــد 

  )2/1442، همان، یفردوس(  
ـ پر اند «ده و دلش    یهولت رس کو چون به سن      ـ      » شه مـرگ  ی  انتخـاب   یشـد و در پ

  او را  ي خود بود، باز هم با بزرگمهر به مشورت نشـست و رأ            ي مناسب برا  ینیجانش
ـ  کـ  نـه تنهـا در مـورد بزرگمهـر، بل          یفردوس). 1596همان،  ( شد   یخواستار م   یه وقت

بـوده، خـرد را از   ) روان را داشـت یه او هـم وزارت انوشـ    کـ (ف مهبود   یدرصدد توص 
  :شمرده است  مهم او بريها یژگیو

                                                           
؛ که ایـن مکمـل بـودن    )258-257وندي، همان،  رستم(دانند   برخی وزیر را مکمل شخصیت شاه در دورة تاریخی می           1

  .در ذات خود نوعی برابري در مقام و مرتبه را به همراه دارد
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  دلی پر خرد داشت و راي درست      
  

  زگیتی به جـز نیکنـامی نجـست       
  )1497همان، ( 

ه الزم اسـت  کردن شاه، آنجا کحت یامر مشورت دادن و نصخرد در  ر صاحب یوز
ـ  ا یفردوس. ندک یوتاهکح درشت، اما درست     ید از نصا  ینبا  یتیاکـ ن امـر را ضـمن ح      ی

ند و هر بـار      کاف  به حبس    یروان، بزرگمهر را بر اثر سوء ظن      یانوش. رده است کروشن  
بس اسـت، روزگـار   ه در حکنون کرد تا از او بپرسد ا     ک ی م ی را به نزد او راه     يقاصد

ه روز من آسانتر    ک«: هکداد   یا روزگار شاه؟ و هر بار بزرگمهر پاسخ م        یاو بهتر است    
شـد و بـر    یداد، برآشـفته مـ   یه میناک طعن و يه بوکها    ن پاسخ یشاه از ا  . »از روز شاه  

 یه دسـتور داده بـود بزرگمهـر را در تنـورِ آهنـ             کافزود؛ تا آنجا     یعذاب بزرگمهر م  
 از  يریـ  خبرگ يه قاصـد بـرا    کـ ز  یـ ن بار ن  یا. خ قرار دهند  یر و م  یه از ت  دیتنگ و پوش  

روزم بـه از    «: هکـ ن را داد    یر باز هم همان جـواب نخـست       یاحوال بزرگمهر رفت، وز   
رت افتـاده   یـ  بزرگمهر سخت بـه ح     يها ن پاسخ یه از ا  کروان  یانوش. »روان  نیروز نوش 
  :هکن پاسخ داد یا شد و او چنی را از بزرگمهر جوين بهروزیل ایبود، دل

  بـــدان پاکـــدل گفـــت بـــوزرجمهر
 

  که ننمود هرگز بـه مـا بخـت چهـر          
  چه با گنج و تختی چه با رنج سـخت    

  
ــه ناکــام رخــت     ــدیم هــردو ب   ببن

  نــه ایــن پــاي دارد بــه گیتــی نــه آن   
  

  گمــان سـرآید همـی نیــک و بـد بـی    
ــود     ــان ب ــردن آس ــذر ک ــختی گ   ز س

  
دل تاجــــداران هراســــان بــــود    

  )1569-1568همان، (  
ز چـون  یار نیروان بفهماند شهرید تا به انوش   یخر  را به جان     یبزرگمهر رنج و سخت   

 یخال تیاکح نیا البته .ستین ماندگار او يبرا ابد تا مقام نیا و است یفان انیآدم گرید
 درشت و درست يها مشورت هک است  آن از يا نشانه اما ست،ین هم یعرفان يها هیما از

ـ  يهـا  نـه یه قدرت مطلق دارد، هز    کردن آدم مستبد    ک  ییمادادن به شاه و راهن      ی گزاف
  . ها به سبب خطراتش چشم بپوشد یید از آن راهنمایخرد  نبا رِ صاحبیه وزکدارد 

 ياری از شئون شهر   ی، شأن يرانشهری ا ۀشیطبق سنت معمول اند   » فر« از   يبرخوردار
 یم از نـوع ک ه دستک بل»فر«ر نه از ی وزي برخوردار یرسد فردوس  یبود، اما به نظر م    

 يتوان شواهد   ین امر م  یق ا ی تصد يبرا. را در نظر داشته است    » ید اله ییتأ«ا  ی» تیعنا«
ه کـ دانـست    ی خداوند م  ةدین آفر ین و نخست  ی خرد را بهتر   یفردوس. افتیدر شاهنامه   

 انـسان از  يمند ن بهرهیبنابرا). 2-1/1همان، (رده است کآن را به انسان خردمند عطا      
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ـ  وز يهـا  یژگـ ی است و چـون از و      يت خداوند در حق و    یانگر لطف و عنا   یخرد ب  ر ی
 و  -1د باشـد  یه او سرآمد خردمندان روزگار خود با      ک چنان- از خرد است     يمند بهره

 ی مردم از خرد به صـورت سلـسله مراتبـ          يمند ز بنا بر آنچه از زبان موبد در بهره        ین
ـ ، پس الجرم وز   )2/1675همان،  (ند  ک یان م یب ـ ر بای ـ عنا« از دی ـ و» تی  پروردگـار  ةژی

ـ  وز يمنـد   بهره ی فردوس 2.مند باشد  بهره را در داسـتان بزرگمهـر      » ید الهـ  ییـ تأ«ر از   ی
افتن ی یشور در پ  ک ۀروان در چهار گوش     نیفرستادگان نوش . بخشد ی م يشتریصراحت ب 

 )یآزاد سـرو نـام    ( از آنـان     یکـی ه  کشوند تا آن   یر خواب او روان م    ی تعب ي برا يمعبر
 ییر، در جا  یدر طول مس  . شد  دربار   یافت و با او راه    ی در مرو    یتبک را در م   بزرگمهر

ـ چون بزرگمهر به ز. نندک یبه منظور استراحت و خورد و خواب اتراق م  ـ ی  یر درخت
ـ اه پد ی سـ  يرود، ناگهان مار   یبه خواب م   ر و بـاال     یدار مـ ی بزرگمهـر  يشـود و بـر بـ 

 برساند، از درخت بـاال رفـت و         یبیو آس ه به ا  کد، اما بدون آن   یبو یچد و او را م    یپ  یم
  :شود یزده م دار است، شگفتیه بک  فرستاده. شد د یناپد

ــد   ــگفتی بمان ــدر ش ــتاده ان   فرس
  

  فراوان بر او نـام یـزدان بخوانـد        
  بدل گفت کاین کودك هوشمند      

  
  به جـایی رسـد در بزرگـی بلنـد         

  )2/1477همان، (  
 او يحق بزرگمهـر و برخـوردار  ت خاص خداوند در ی بر عناین حادثه به روشن یا

 یتوانـست بـه بزرگـ    ی آن مـ ۀه بزرگمهر به واسط   کاشاره دارد   » ید اله ییتأ «یاز نوع 
ه ک ییها ژه خواب یو  ر خواب، به  ی تعب یین، در سنت قدما توانا    ی عالوه بر ا   3.ابدیدست  

  از ی فرد و نشان   ییمت و دانا  ک از ح  يا ر آنها عاجزند، خود نشانه    ی از تعب  يمعبران عاد 
 توانست بـه    یین توانا یخاص خداوند در حق او بود و بزرگمهر به سبب هم          » تیعنا«

ه کـ م  یریحـال اگـر بپـذ     . ردیـ  گ ي مقربان او جـا    ۀابد و در رتب   یروان راه   یدربار انوش 
ه کـ  نهاد وزرات اسـت      ي برا يه عالوه بر آن نماد    ک شخص، بل  یکبزرگمهر نه فقط    

                                                           
  :نامیده است» داناي ایران « فردوسی بزرگمهر را   1

  )2/1591همان، (داستان که داناي ایران بزد   بدین کار شد شاه همداستان  
شـهرداران  . شاهنشاه یگانه مقـام صـاحب فـر نبـود         «که پورشریعتی هم متذکر شده، در اندیشۀ دوران ساسانی            چنان  2

  ).91پورشریعتی، همان، (» توانستند به صفت فروغ ایزدي فخرکنند کشور هم می
تواننـد داشـته    چه ارتباطی می) مار  و سربلنديبوییدن (معلوم نیست این دو « :در مورد این واقعه برخی معتقدند که      3

اي و نمادها پیوند داشـته باشـند و در عـین حـال عظمتـی کـه گـویی در رمزگـونگی           ه شاید با مباحث اسطور   . باشند
  ).132: 1390دري، (» شود تر می نمایان
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 دالورِ خردمنـدِ    يا  از شاهان اسـطوره    یاله خ ک يا  او را پرورانده تا در دوره      یفردوس
ـ ت مقـام وز   یردار است، بر اهم   ک گفتارِ درست   راست ردار او  کـ ار و   کـ  یر و بزرگـ   ی

 یارگزارانکـ  مـدبر و     یاز بـه مـشاوران    یـ  را ن  ین شـاهان  یرا چنـ  ید داشته باشد؛ ز   کیتأ
ـ ست اگـر ا   یـ پس چنـدان دور از منطـق ن       . خردمند است تا نظم امور از هم نپاشد        ن ی

ه بـه مقـام وزارت      کـ را نه فقط به شخص بزرگمهـر، بل       » ید اله ییتأ« از   يداربرخور
ـ  پادشـاه با يرانـشهر ی ایاسی سۀشیه بنا بر سنت اندک م  همچنانییم دهد و بگو   یتعم د ی

ت یـ ر بـه سـبب اهم  ی وزيز برخورداری ن یدگاه فردوس یباشد، در د  » فر«برخوردار از   
  .ر استی ناگزيامر» یت الهیعنا «ی مقامش از نوعیار و بزرگک

 يارهـا کم در مقـام نظـر، تمـام    کـ   دسـت یه فردوسـ کد یآ یم ن بریاز شاهنامه چن 
 بـودن عـصر   یخال. ر قرار داده است   یف وز یشور را جزو وظا   ک ي و امور جار   ییاجرا
ـ  با ا  ی فردوس ۀ و مواجه  يا  از شاهان دالورِ خردمندِ عصر اسطوره      یخیتار ت یـ ن واقع ی
ـ  -ن روزگار خود شاعر   یشتر سالط یمچون ب ه-  از شاهان آن عصر    ياریه بس ک ش از  ی ب
 امـور  ۀنیشیـ  بـود تـا ب    يا ننـده کل قـانع    ید دل یه مرد رزم باشند اهل بزم بودند، شا       کآن

ـ  چـون وز   يارگزارکـ  ةشور برعهد ک ییاجرا  او  ی اصـل  ۀه شاخـص  کـ رد  یـ ر قـرار گ   ی
ـ  کـ  ییوگـو   در گفت . مت بود ک از خرد و ح    يمند بهره روان ین بزرگمهـر و انوشـ     یه ب
بزرگمهر خطـاب   . ابدی ی م ي بهتر یر روشن یف پادشاه و وز   یح وظا ین تشر یرفت، ا گ در

  :روان گفته بودیبه انوش
  شکارســت کــار شهنــشاه و رزم  

 
  می و شادي و بخشش و داد و بـزم         

 بـه   یبخـش    شـاه و سـامان     ۀردن خزان کر پر   کد به ف  یه با کر است   یو در مقابل، وز     
  :ت و سپاه باشدکامور ممل

ــنج و  ــدن گـ ــپاهز آگنـ ــج سـ   رنـ
  

ــواه  ــار وز دادخـــ   ز آزرم گفتـــ
  دل و جــان دســتور باشــد بــه رنــج  

  
ز اندیـــشۀ کدخـــدایی و گـــنج     

  )2/1725همان، (  
ـ  ک یت جنگ یاکدر ح  افتـاد و مواجـب لـشگر     ان اتفـاق  یـ روان و روم  ین انوشـ  یه ب

  :ند و به لشگر برساندک جمع یرد مالکروان بزرگمهر را مأمور ی گرفت، انوشیاستک
ـ       ون سـاروان را بخـواه     برو هـم کن

  
  هیونــان بختــی بــرافگن بــه راه   

ــار کــن    ــدران ب   صــد از گــنج مازن
  

ــار کـــن      ــشتر بـــار دینـ وزو بیـ
  )1591همان، (  
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ـ ف وزیز از وظای ن -یم در امور مال   ک دست-ن رتق و فتق امور سپاه       یبنابرا ر  بـوده  ی
بـا آنچـه    باً  یدانست، تقر  یر م ی وز ة برعهد ی، آنچه فردوس  يدار کف مل یاز وظا . است

ه مـشخص   کـ   و چنـان   1اند، مطابقـت دارد    ان گفته یر در عهد ساسان   یف وز یه از وظا  ک
ـ ه بـدون رعا   کـ اند    يف امور ین وظا یباً تمام ا  یاست تقر  ت عـدل و داد بـه سـرانجام         ی

شور از آراستن و    ک یی اجرا يارهاک ةه عمد کن از آنجا    یبنابرا. دی نخواهند رس  یمناسب
ال شا  رکن  ینواختن لشگر گرفته تا گز     يشور و گـردآور   کـ ردن  کـ سته و آباد    یدن عم 

ف بـدون   ین وظـا  یر بوده و انجام ا    ی وز ةره برعهد یردن خزانه و غ   کباج و خراج و پر      
 یۀ در مـورد توصـ  یتوان گفـت آنچـه فردوسـ        ین نبوده، لذا م   کت عدل و داد مم    یرعا

ز یـ  ن ری سخن با وز   ي شاهنامه رو  یخیم در بخش تار   ک د، دست یگو یپادشاهان به داد م   
  . دارد

 نمـاد    بزرگمهر به مثابهي برا یه فردوس کافت  یتوان در   ی م ین سخنان به روشن   یاز ا 
چنـدان دور   . سنگ شاه قائل شده اسـت        هم يا   مرتبه -یالبته در سطوح  -نهاد وزارت   

سنگ قرار دادن مقـام وزارت و سـلطنت       ن هم یه ا کست اگر گفته شود     یت ن یاز واقع 
ه پـس از او  کـ  رد؛ چنـان کجاد ین امر را ایوع ای شيرا بيه بسترک بود  یتوسط فردوس 

ـ   مک پرداختند،   يپرداز  هی نهاد وزارت به نظر    ۀطیه در ح  ک یسانکغالب    یتیش عنـا  یوب
- مـستمر    ی تالشـ  كالملـو  ریس در   ی طوس کالمل  خواجه نظام . ن امر نشان دادند   یبه ا 

او . ته اسـت سلطان داشـ /ر و پادشاهی مقام وز يساز  سنگ   هم ي در راستا  -میگرچه مال 
ـ ه نـام وز ک داشت ي جدیننده، سعکن ییهنگام سخن گفتن از امور تع   ر و پادشـاه را  ی

 يبرا. ندک نسبت به هر دو منتسب       یکن امور را به     ینار هم آورد و سرنوشت ا     کدر  
ـ انـت وز  یر و خ  یـ غفلـت ام  «ندر را   کران به دسـت اسـ     یمثال، خواجه سبب فتح ا     » ری

 ي اعطـا  ی آشـفتگ  ةه دربـار  کـ   گر، آنجا   ی د یوضعدر م ). 41، همان،   یطوس(دانست   یم
افتن امـور را    یو  یکب ن یآمدن القاب و ترت   » شیخو] ي[بازِ قاعده   «القاب سخن گفته،    
 يجـستجو «دار باشد تا    یه پادشاه عادل و ب    ک آن یکی. دانسته است   یدر دو صورت عمل   

ند و کجو   و   پرس يدار تک ممل ةن و رسم گذشتگان دربار    ییو از آ  » ردیارها گردن گ  ک
                                                           

وظیفـۀ او ادارة کـشور   . شـد  السلطنه محسوب می در دورة ساسانی هنگامی که پادشاه در سفر یا جنگ بود، وزیر نایب     1
هاي دیگر در عهدة او بود و چون مشاور خاص شـاه بـود،    مذاکرات سیاسی با دولت. در کنار پادشاه و تحت نظر او بود       

  ).126:  1384سن،  کریستین(توانست در همۀ شئون کشور مداخله کند  می
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جـا   همـان ). 212همـان،   (» دان و هنرور     باشد موفق و رسم    يریاو را وز  «ه  کنیگر ا ید
صـحبت  » اران را شغل فرمـودن    ک  ی مرد را نافرمودن و ب     یکدو عمل    «ی در معن  یوقت
ـ وز«و » داریپادشاهان ب«ن  یه ا کرده است   کد  کیرده، تأ ک ه کـ انـد   بـوده » اریران هـش ی
»  شـغل دو مـرد را  یـک انـد و   مـرد را نفرمـوده     یـک بهمه روزگار هرگز دو شغل      «
ه در جوابِ سـلطانِ بـه تنـگ آمـده از     کز آنجا ی خواجه ن  یمنش عمل ). 213همان،  (
 توأم و تـو     یک شر که من در مل   ک یدان یتو نم «ه  کدهد    یغام م یر پ یزان قدرت وز  یم

هرگـاه  ن دوات بسته اسـت،  یدولت آن تاج بر ا..... يا دهیر من رس ین مرتبه به تدب   یبه ا 
ـ د ا ی، مؤ )280 -279: 1344،  ینخجوان(»  آن تاج بردارند   ين دوات بردار  یا ن مطلـب   ی

 بر  فارسنامهز در   ی ن یبلخ  ، ابن کالمل   پس از نظام   کید اند یدر همان روزگار، شا   . است
روان سـه تـن را   یاو نوشته اسـت انوشـ    . رده است ک  ر و پادشاه اشاره   ی وز يتراز ن هم یا
ه کـ  ر گماشت تا مراقب اعمـال او باشـند؛ چنـان          یبر وز ) ریب وز یر، نا یل در، دب  کیو(

روان یه انوشـ کن بدان سبب بود    ی نداشت و ا   يارین سه تن اخت   یر بر عزل و نصب ا     یوز
لِ   یوز«معتقد بود    کـ  و مال و مملی است و در پادشاه    کر مانند همباز مم کـ ت او مح
فا و علن مراقـب اعمـال       د در خ  یل با ین دل یو به هم  ) 92، همان،   یبلخ  ابن(» و متصرِّف 

  . او بود
ـ اک از ح  یکـی ه در   کـ  ی در عبـارت   يوی ملط يمحمد غاز  اتش آورده، بزرگمهـر را     ی

ـ ه خـسرو را وز    کـ شنودم  «:  دانسته و نوشته است    یت اله ی عنا یبرخوردار از نوع    يری
ـ  و را  یمِ بـرق قدسـ    یشا. بود به حذاقت موصوف و ذالقت معروف       ، یج حدسـ  یمِ نتـا  ی

  ). 496، همان، يویملط  يغاز(» نام ]رجمهرزبو [جمهرزبر
تـاب خـود را بـه       که  کـ  كالملـو  ۀ  تحف  مؤلف ياحمد ناسخ تستر  بن   ین عل یهمچن
ـ  اول قرن هشتم نگاشـته، در ا       ۀاد در دو ده   یاحتمال ز  نـه سـخن رانـده اسـت؛        ین زم ی

 ةننـد کب امام و اعمال یر نایه وز ک غالب بر آن بود      يرکسنت ف . حیگرچه نه به تصر   
ه قـدرت او از  کـ ن مقام وزارت به ذات صاحب قدرت نبـود، بل    ینابراقدرت اوست؛ ب  

ـ  بـرخالف ا   يتستر. شد ی م یارات امام به او ناش    یض اخت یسلطان و تفو  /قدرت امام  ن ی
م یسلطان بـه صـورت مـستق      / ر را همچون قدرت امام    ی، قدرت وز  يرکسنت غالب ف  

ـ       یتفو » ی الهـ  یتمـوهب « او وزرات را     ..رده اسـت  کـ  یض شده از جانب خداونـد معرف
ه کـ است و خداوند تاج آن را بر فرق هـر           »  سلطنت ی خالفت و ثان   یتال«ه  کدانسته  
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ـ ه ا کـ هر  . پوشاند یه خواهد م  کنهد و خلعت آن را بر قامت هر          یداند م  ن تـاج بـر     ی
» دیر اقبال نماین منصب خطیبد...... هکرم او واجب شد    کبر ذّمت   «فرق او نهاده شود     

ـ  و وز  ی الهـ  ی وزارت را موهبت   يف، تستر ین تعر یدر ا . )242: 1389،  يتستر ناسخ  ( ر ی
 ۀه واسـط  کـ سلطان را   / امام یحیواسطه منتخب خداوند دانسته و به صورت تلو        یرا ب 

ه کـ گونـه    گـر، همـان   یبه عبارت د  . رده است کافتن مقام وزارت بود، حذف      یقدرت  
، )12، همـان،    یطوسـ ( اسـت    ی الهـ  یدة خداوند است و سلطنت مـوهبت      یپادشاه برگز 

ن سـخن   ی ا ی منطق ۀجینت.  خداوند است  ةدیر برگز ی بوده و وز   ی اله یز موهبت یوزارت ن 
 از قدرت خداونـد بـوده، نـه بـه      یه قدرت نهاد وزرات، بدون واسطه ناش      کآن است   

ر از نظـر مقـام و مرتبـه در          ی وز یل به نوع  ین دل یسلطان؛ و به هم   / قدرت امام  ۀواسط
  1.ردیگ یسلطان قرار م/نار امامک

ـ  کـ را  » تاج و دوات   «ۀ  در قرن هشتم واقع     یرمانک ین منش یالدناصر ن خواجـه   یه ب
ـ باً به همـان صـورت مـشهور روا        یشاه رخ داده بود، تقر    ک و سلطان مل   کالمل  نظام ت ی
رده است ک را اضافه يا شاه داده، جمله ک به مل  کالمل  ه نظام ک یرده و فقط در پاسخ    ک
، یرمانکت  یبه روا . ت است یائز اهم ر ح ی مقام پادشاه و وز    يساز  سنگ ه از نظر هم   ک

ش مـن  یه فرموده است، اگر از پکت را یاما دو«شاه گفت کغام مل یخواجه در پاسخ پ   
ـ ارداران قـضا و قـدر در د       کـ ه  کز بردارند   یبردارند تاج او ن    ـ وان ازل، آن تـاج و ا      ی ن ی

 براساس). 51: 1338،  یرمانک یمنش(»  متصور نباشد  كاکاند و انف    ت را بهم نهاده   یدو
ـ  ي به هم، امـر    ی و اتصال مقام وزارت و پادشاه      یشأن ت، هم ین روا یا ه کـ  اسـت   ی ازل

ات زمـان   یه بـه سـبب مقتـض      ک يوی دن يگونه مقدر شده؛ نه امر     نیر آن در ازل ا    یتقد
ن یناصـرالد . ر مقـدر نخواهـد بـود      ین تقد یر ا یی تغ يارای را   یسکپس  . جاد شده باشد  یا

ـ  وز یشأن  هم نیز بر ا  یگر ن ی د ی در موضع  یرمانک یمنش  در  یمـ کالبتـه   -ر و پادشـاه     ی
خواست ضـرورت وجـود    یه مکتابش و آنجا کاو در افتتاح    .  است  ردهک اشاره   -لفافه
امبر و یـ ن پی، جانـش كن و خلفا و ملویه سالطکرده است کان یند، ب کر را اثبات    یوز
داران  ن جهـان  یالبته ا . اند داده» ار جهان را قرار   کغ آبدار   یبت«ه  کاند   آدم ی بن ۀ رم یراع

ـ وز» ریقلم راست تـدب   «را  یست؛ ز ی ن يا ر چاره ین را از انتخاب وز    یو سالط  ر، جفـت   ی
                                                           

  . 126-101: 1397پور،   عباسی و ایماننجفی رودمعجنی،: تر در این زمینه نگاه کنید به براي یک بحث مفصل  1
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» دیتها مـش  کقصر ممل «و  » لیظل دولتها ظل  «له  ین وس یآمده و بد  » رانیر جهانگ یشمش«
ر یر وزرا بـا شمـش     ین جفـت قـرار دادنِ قلـم راسـت تـدب           یدر ا ). 3همان،  (شده است   

  .ردک را مشاهده یشأن ن همی از اییها توان رگه یران، میجهانگ

  يریگ جهی نت
 ۀاش دو دغدغـ     يرکـ ست و چارچوب ف   ی ز ۀ با توجه به زمان    یرسد فردوس   یبه نظر م  

ـ  دو هوي گرفتار در تنگنـا یرانیت ا ی هو يبازساز. 1.  را مد نظر داشته است     یاصل ت ی
ه بعـد   کـ  یاسی س یرفت از آشفتگ     برون ي برا یشِ پا نهادن راه حل    یپ. 2؛  کی و تر  یعرب

ـ ر ا یـ گ  بـان یان گر یومت ساسـان  ک ح یاز ورود اعراب و فروپاش     . ن شـده بـود    یزمـ   رانی
 را بـه    ی با سرودن شاهنامه زبان فارس     یفردوس.  به هر دو دغدغه بود     ی پاسخ شاهنامه

ـ ه اک رساند يگاه ارجمندی به چنان جا  یرانیت قوم ا  یعنوان نماد هو   ن زبـان پـس از   ی
از طـرف   . رده و بارور سـازد    کبان مستقل حفظ     ز یکآن توانست خود را به عنوان       

خ ی از تـار یران، هم بخـش ی ایخی و تاريا ام پادشاهان اسطورهیات ایاکگر، با نقل ح   ید
 ۀه وجهـ  کـ ان را   یـ رانی ا يدار ومـت ک ح کرد و هم آن سب    کت  یت قوم را روا   یو هو 

 ینیگزی جـا  يل مناسب برا  ی بد یکرِ قدرتمند بود، به عنوان      یومت فراگ کبارز آن، ح  
  . ردک ی خود معرفۀ زمانيدار ومتک حيبا الگو

ـ   ی هـدف اساسـ    یـک  يدار ومـت ک ح يات آن الگـو   یـ د ح ی از تجد  یفردوس  ی را پ
ـ  اةر در حوزیت فراگیمک حایکجاد ی به ا  کمکگرفت و آن      کن بـه سـب  یزمـ  رانی

بـه عنـوان   - نظم و به تبع آن عدالت ي سبب برقرارین امر از طرفیا. ران باستان بود یا
 در انتقـال    ی عامـل مهمـ    یشد و از طرف    ی م -يرانشهری ا یاسی س ۀشی اند يرمفهوم محو 

 ي بازساز ي الزم برا  يله بسترها ین وس ی بود تا بد   ی به عصر پسااسالم   یرانی ا يها  شهیاند
 ي جـد  ة مسلطِ زمانـه بـا مخـاطر       ۀگانی ب يها تی هو يه در تنگنا  ک یرانیت قوم ا  یهو

ومـت قدرتمنـد   ک حیـک جاد ی ايرا بیدر طرح فردوس. رو شده بود، فراهم شود     روبه
.  داشـت  ییگـاه قابـل اعتنـا     ی، نهـاد وزارت جا    )انیرانی ا یمرانک ح ي از الگو  يرویبا پ (

 یتیدن و پرورانـدن شخـص  یشکـ  شـاهنامه، بـا بر   یخی تار ةخصوص در دور     به یفردوس
 احـواالتش و  یلیو پرداخـت تفـص  ) ی پهلـوان ةهمچون رسـتم در دور   (چون بزرگمهر   

 ییهـا   یژگـ یز قائـل شـدن و     یـ  شاهنامه و ن   یخی تار ة قهرمانان دور   از یکیل او به    یتبد
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ر را در ادوار بعد     یوز/مکی ح یکل بزرگمهر به    ی او، موجبات تبد   يسنگ شاه برا    هم
  . ردکفراهم 

 ةرِ دوریــ شــاهنامه، بـا توجــه بـه فقــدان پادشـاهان خردمنــدِ دل   یخی تـار ةدر دور
رسـد عطـف     ی، به نظر مـ    یوس خود فرد  ۀمرانان زمان ک و شباهت آنان به ح     يریاساط

ـ ه فقـدان ا   کـ  به نهاد وزارت به سـبب آن بـود           یتوجه فردوس  ات را در   ین خـصوص  ی
بـا  . نـد کن گوشـزد    ی سالط ي خود برا  ۀر را در زمان   یرده و لزوم وجود وز    کپادشاه پر   

 نهـاد وزارت    ی عمل يریگ  باً مصادف با قدرت   یه تقر کتوجه به زمان نگارش شاهنامه      
ر در قالب ی و توجه او به مقام وز     ین نگاه فردوس  ید اعراب بود، ا   رانِ پس از ورو   یدر ا 
ه از  کرد  ک را فراهم    ي نهاد ي برا ي نظر يا  چون بزرگمهر، پشتوانه   یتیدن شخص یشکبر

گاه خود در سـاخت     ی و جا  ي جا یابیارِ باز ک در   ك اند كگر بار اند  یپسِ سه قرن، د   
ه یـ  و توجي، بـه بـسترساز  یمل عيها نه عالوه بر اقدام ین زم ی قدرت بود و در ا     یاسیس

 بـه   یدن فردوسـ  یت بخـش  یـ ن اهم یبنابرا. از مبرم داشت  یگاه خود ن  یت جا ی اهم ينظر
 شـاهنامه،  یخی تـار ة چون بزرگمهر در دوریتیدن شخصیشکمقام وزارت در قالب بر   

 نهاد وزارت   يام نظر ک استح ي، برا یه در ادوار بعد از فردوس     ک را فراهم آورد     يبستر
ـ وز/مکـی  حیـک ئـت  یدرآمدنِ بزرگمهر به ه. ار گرفتمورد استفاده قر  ل یر و تبـد ی

دهـد   ی نشان می، به روشنی بعد از فردوسیشدن او به نماد نهاد وزارت در متون فارس    
  . مورد استفاده قرار گرفته استی، به خوبیجاد شده توسط فردوسیه بستر اک

 منابع و مآخذ
ـ دهقانان ا«، )1391ن ز و زمستا  ییپا (یورش صالح ک و   یوشه، عباسعل یآذرن – ران در رونـد گـذار از   ی

  .16-1، ، صص11، شران و اسالمی ایخی تاريها  مجله پژوهش، »ی اسالمة  به دوری ساسانةدور
  .ریاساط: لسون، تهرانیکنولد آلن نی لسترنج و ري گایۀح و تحشی، تصحفارسنامه، )1385 (یبلخ ابن –
ـ ح و تعلی تـصح لـوزاره، دستور ا، )1364(ن یحس ، محمودبن محمدبن  یاصفهان – ـ  ی  نـژاد،  یق رضـا انزاب

  ریبکریام: تهران
 ی در شاهنامه؛ فردوسیاسیخرد س«،  )1389ز  ییپا(آباد    فی شر ي باقر ی حسن يد و مهد  ی، حم ياحمد –

  . 40-21، صص3، ش40 ة، دوراستیفصلنامه س، »ها  و ساختاریمبان
 ۀمجل،  »ی از نظر فردوس   ین مل قهرما: یبحث در شاهنامه فردوس   «،  )1357 (یب برومند، عبدالعل  یاد –

   .377-373، صص65، شگوهر
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ـ ، بـه اهتمـام حب  نامـه  گرشاسـپ ،  )1354(بن احمد     ی، ابونصر عل  ی طوس ياسد – : ، تهـران ییغمـا یب ی
  .2، چي طهورۀتابخانک
  .یانجمن آثار مل: ، تهران و مرگ پهلوانان در شاهنامهیزندگ، )1348 (ی ندوشن، محمدعلیاسالم –
ـ گو یشـاهنامه از چـه مـ      «،  )1388بهمن و اسـفند     ............................ (................... – د و ارزش آن در     ی

  .26-5، صص270-269، شي و اقتصادیاسی اطالعات سۀمجل، »ستیچ
ـ خ ادب یتـار ،  )1374(چ  ی ادواردو یوگنیبرتلس،   –  ،)یاز دوران باسـتان تـا عـصر فردوسـ      (یات فارسـ  ی

  .رمندیه: ، تهرانيزدیروس ای سۀترجم
دوفـصلنامه  ،  »ی در دوره اسـالم    يرانـشهر ی ا یاسی س ۀشیاند«،  )1393بهار و تابستان    (، احمد   یبستان –

  .155 -121 ، صص15، شياست نظریپژوهش س
  . نقره: ل، تهرانک محمد توۀ، ترجمفتوح البلدان، )1337 (ییحی، ابوالحسن احمدبن يبالذر –
ـ روضـۀ  (یتکخ بنایتار، )1348(ن ی، فخرالد یتکبنا – ـ   ی اول  ،)خ و االنـساب ی التـوار معرفـۀ  یااللبـاب ف

  .یانجمن آثار مل: ح جعفر شعار، تهرانیتصح
  .هرمس: اض، تهرانیبر فکا یح علی، تصحیهقیخ بیتار، )1387(، ابوالفضل یهقیب –
 و فـتح    یپـارت -ی ساسـان  یۀاتحاد (ی ساسان یافول و سقوط شاهنشاه   ،  )1399(، پروانه   یعتیپورشر –

  .ینشر ن: ، تهرانیینوا  ي آوا واحدۀم ترج،)ها ران به دست عربیا
ـ ل نی محمدبن اسـماع   ک، عبدالمل یثعالب –  فـرس و  كاخبـار ملـو   (یخ ثعـالب یتـار ، )1368 (يشابوری

  .نقره: ران باستان، تهرانی، پاره نخست ای محمد فضائلۀ ترجم،)رهمیس
مجله ،  »مهن شاهنا ی بر تدو  یر اوضاع عصر فردوس   یتأث«،  )1393بهار و تابستان    (ثواقب، جهانبخش    –

  .34-1، صص1، ش1، سیات حماسیادب
، 64 ش بخـارا، ۀمجل، » و شاهنامهین به فردوسی ديادا«،  )1386آذر و اسفند    ( مطلق، جالل    یخالق –

  .120-114صص
  .، تهران4، جیدانشنامه زبان و ادب فارس، »یشاهنامه فردوس«، )1391................................... ( –
 المعـارف   دائرةاد  یبن: ، تهران 3، ج دانشنامه جهان اسالم  ،  »بزرگمهر«،  )1386................ (................... –

  .3، چیاسالم
ـ د نف یح و مقدمـه سـع     ی، تحـص  دسـتور الـوزراء   ،  )2535(ن  یالد  بن همام   نیاث الد یر، غ یخواندم – ، یسی

  .اقبال: تهران
  .6ققنوس، چ:  تهرانفر،  ثاقبی مرتضۀ، ترجمی ساسانیشاهنشاه، )1392(، تورج ییایدر –
وشـش  ک، به یپژوه یمجموعه مقاالت فردوس، »یت فردوس یبزرگمهر به روا  «،  )1390(، زهرا   يدر –

  .تابکخانه : اسر موحدفر، دفتر دوم، تهرانی
نـه  ییآ، »ی در شـاهنامه فردوسـ  یرانیت ای هويرد پا«، )1392ز و زمستان ییپا(اهللا   رستگار، نصرت  –

  . 126-99، صص53، شراثیم
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  .ریبک ریام: ، تهرانی در عصر اسالميرانشهریشه ایاند، )1388 (ی، تقيوند رستم –
  .5، چی و فرهنگیعلم: ، تهرانی فردوسيها شهی در اندیپژوهش، )1384(اهللا  رضا، فضل –
  .25-17، صص9، شکلک ۀمجل، »یها و شاهنامه فردوس نامه  يخدا«، )1369آذر (روشن، محمد  –
 در یاسـ یارگزاران و سـامان س کـ م یمفـاه «، )1393بهـار   (ي قـوژد یبید و محمد خطی، وح یینایس –

  .100-75، صص2، ش9، سیاسیپژوهشنامه علوم س، »یشاهنامه فردوس
ـ ،  » قـدما از وطـن     یتلقـ «،  )1389ر  ین و ت  یفرورد(، محمدرضا   ینکدک   یعیشف – ، 12، س  بخـارا  ۀمجل

  .45-15، صص 75ش
-619، صـص 18 و 17، ش 2، س له مهر مج،  »یت فردوس یشعوب«،  )1313مهر و آبان    (اهللا   حیصفا، ذب  –

623 .  
 تـا قـرن چهـاردهم       یخین عهـد تـار    یتریمیاز قـد  (ران  ی در ا  ییسرا  حماسه،  )1333....................... ( –

  . روزیپ: ، تهران)يهجر
ـ  ا یگفتـار در تـداوم فرهنگـ       (ی طوسـ  کالمل  خواجه نظام ،  )1385(د جواد   ی، س ییطباطبا –  ،)رانی

  .2ستوده، چ: زیتبر
  .10ر، چیوک: ، تهرانرانی در ایاسی سۀشیخ اندی  بر تاريدرآمد، )1388........................... (......... –
، بـا مقدمـه و   نامـه  قابوس، )1312(ار یربن زیبن وشمگ بن قابوس ندرکبن اس  اوسکیک،  یعنصرالمعال –

  .مطبع مجلس: ، تهرانیسید نفی سعیحواش
ـ  ملط يغاز –  محمـد روشـن و ابوالقاسـم        یۀح و تحـش   یتـصح ،   العقـول  روضـۀ ،  )1383(، محمـد    يوی

  .یفرهنگستان زبان و ادب فارس: پور، تهران لیجل
ن یالـد  ح جاللی، با مقدمه و تصحك الملوحۀینص ،)1317(، ابوحامد محمدبن محمدبن احمد     یغزال –

  .چاپخانه مجلس : ، تهرانییهما
 و  یح مجـدد و حواشـ     ی، تـصح  ك الملـو  حۀینص ،)1351........ (.............................................................. –

  .یانجمن آثار مل: ، تهرانیین همایالد  تازه به خامه جاللۀقات و مقدمیتعل
  . سروش: ا، تهرانین  مسعود رجبۀ، ترجمرانین فرهنگ ایعصر زر، )1358. (چارد نی، ريفرا –
انـه از حملـه     ی م يای آسـ  یـی عـصر طال  ( در محـاق     يروشنگر،  )1398(ون  ی استار، است  یکفردر –

  .زکنشر مر:  حسن افشار، تهرانۀ ترجم،)مور لنگیومت تکاعراب تا ج
  .هرمس: ، تهران2، 1، جشاهنامه، )1384(، ابوالقاسم یفردوس –
ـ ، » در سـرودن شـاهنامه    یاهداف فردوس «،  )1380مرداد  (د احمد   یعسگر، س  یقاض –  فرهنـگ  ۀمجل

  . 52-47، صصیش شاهنامه پژوهیژه همای، واصفهان
مجلـه  ده،  یکن م ی عبدالحس ۀ، ترجم »مکیداستان بوزرجمهر ح  «،  )1312بهمن  (سن، آرتور     نیستیرک –

   .696-689، صص9، شمهر
  .نگاه: ، تهرانیاسمید ی رشۀ، ترجمانیران در زمان ساسانیا، )1384.................................... ( –
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، یبی حبیح عبدالحی، تصحيزیخ گرد یتار،  )1363(بن محمود     كبن ضحا   ید عبدالح ی، ابوسع يزیگرد –
  .تابک يایدن: تهران
ـ انتـشارات بن  : ، تهـران  1، ج ي مظفـر  ي مهـد  ۀ، ترجم یاست و غزال  یس،  )1354 (يالئوست، هانر  – اد ی

  .رانیفرهنگ ا
ـ ی، تـصح خ و القصص  یمجمل التوار ،  )1318(مجهول المؤلف    – اللـه  ک: الـشعراء بهـار، تهـران    کح مل

  .خاور
  .ریبکریام انتشارات :تهران ،یینوا نیعبدالحس حیتصح ،دهیگز خیتار، )1364(حمداهللا  ،یمستوف –
  . تابک يایدن:  لسترنج، تهرانيح گای، تصح القلوبنزهۀ ،)1362............................... ( –
 ابوالقاسـم  ۀ، ترجمـ مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر    ، )1374(ن یبن حس  ی، ابوالحسن عل  يمسعود –

  .5، چی و فرهنگی علم:، تهران1نده، جیپا
  .ین:  تهران،) در شاهنامهيجستار(ارمغان مور ، )1384(وب، شاهرخ کمس –
ـ ق م یح، مقدمه و تعل   ی، تصح االخبار االسحار من لطائم     نسائم  ،  )1338(ن  ی، ناصرالد یرمانک یمنش – ر ی

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراني ارموینین حسیالد جالل
   .ع، الهوریح محمد شفی، به تصح االنوارلمعۀ االخبار و ةدر، )1350..(........................... –
 و محمـد    یمکل حـا  یح اسـماع  ی، تـصح  ك الملو تحفۀ ،)1389(بن محمد     بن احمد   ی، عل يناسخ تستر  –

  .یسازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالم: فرهمند، تهران
ت یمنابع مشروع«، )1397زمستان (پور   مانی ا ی و محمدتق  یبر، جواد عباس  کا  ی، عل ی رودمعجن ینجف –

، صـص   39، ش خ اسالم یمطالعات تار ،  »)قرون پنجم تا نهم   (ران  یخ ا یانه تار ینهاد وزارت در قرون م    
101-126.   
ح و اهتمـام عبـاس      ی، تـصح  تجارب الـسلف  ،  )1344 (یسنجربن عبداهللا ساج   بن     ، هندوشاه ینخجوان –
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