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  رش مقالهیط پذضواب

 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 هیرستقدم و تأخر چاپ مقاالت منوط به بر •

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

 . مؤلفان خواهد بودی نام خانوادگییب الفبایچاپ مقاالت در فصلنامه، بر اساس ترت •

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  •
» ه فرم ارسـال مقالـ  ←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(ال  ی 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 ین محترم تقاضا مسندگایاز 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، شیشیژوهش و پطرح مسئلۀ پ: مقدمه، شامل •
 موضوع با مناسب يها لیتحل ارائۀ و قیتحق اتیفرض   /  هیفرض یبررس و بحث بر مشتمل مقاله، یاصل بدنۀ •
  جهینت •
  قیفهرست منابع تحق •



  .تر باشد شیلمه بک 6000د از یحجم مقاله نبا  . 2
  .دح داده شوی 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 الیمؤسسۀ مربوط و نشان
  .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 فرمای از منابع و مآخذ رعایکر 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

ــابعمفهرســت  ــ  /  یدر دو بخــش فارســ(ه مقالن پایادر منابع ن بازلفبایی به تفکیک  ان ــه  ،)نی و التــی عرب ب
 :دیر تنظیم شوصورت ز

 .شود سنده نوشته ی و سپس نام نویدر 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  یدگ نام خانوا  ییب حروف الفبا  یسندگان به ترت  ینو
 .ستیمنابع ن
گی مصحح یا ادخانوم نام و نا، )یـــکتالیا(ثرعنـــوان ا، )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 شودکو مقاالت در فهرست منابع ها  تابکعنوان 

 .د گرددیاد قیم به زکان 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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ی فروغی در درس تاریخ محمدعلي ا ترجمهیفی و تألي ها  کتاببر یتأمل
 مدرسۀ علوم سیاسی در

 ))ایران تاریخ( عالم تاریخ از ابتدایی دورة کتاب :موردي مطالعۀ(

 1ي اخودیام
  2 خلجي مراديمحمدمهد

آموزش و شروع ، باعث  دورة قاجار در شده  یس تأس یوان نهاد آموزش  عن   به یاسی علوم س  ۀمدرس :چکیده
محمـدعلی  .  و هدف آن، پرورش کادري مجرب براي وزارت خارجه بـود            شد یاسی س ۀرشتدر   افراد   تیترب

 ا رو بـ   شِی پـ  پـژوهش نگارندگان  .  مدرسه بود  نی ا تاریخ یدرس  کتابفروغی یکی از اولین معلمان و مؤلفان        
 محمـدعلی فروغـی در ایـن مدرسـه، بـا       ابتدایی از تاریخ عالم  ةدورسی تاریخ و کتاب     هاي در  با کت یبررس

 تـاریخ ایـران  کتـاب   کـه ویژگـی محتـوایی    اند بوده پرسش نی اي پاسخ برای در پیلتحلی-یفی توصرویکرد
است که این کتاب در  از آن ی پژوهش حاکهاي براي آموزش در مدرسۀ علوم سیاسی چه بوده است؟ یافته

 صورت مدون به محصالن مدرسۀ سیاسی آموزش دهد و نگـاهی نـو از        ن خود توانست تاریخ ایران را به      زما
هاي درسی تاریخ    نویسندگان کتاب  براي  الگویی همثاب   ههاي بعد ب   نویسی درسی را ارائه کند تا در سال        تاریخ

  .باشد
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Abstract: The foundation of the School of Political Sciences as an educational 
institution at the Mozaffar ad-Din Shah Qajar's era was a starting point for educating and 
training politicians. The school was planned to train experienced people for the ministry 
of foreign affairs. Mohammad Ali Foroughi was one of the first teachers and writers of 
history textbooks at this school. Using a descriptive-analytical method and by survey of 
Foroughi's history textbooks and the book “Primary Era of the World History (History of 
Iran)”, the present study seeks to answer what were the features of this book that was 
taught at the School of Political Sciences. The findings of this study suggest that this 
book could teach the history of Iran to the students of the School of Political Sciences in 
a disciplined way, and created a new approach towards writing history, as it became a 
model for the next writers of history textbooks. 
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  9  سیاسی علوم مدرسۀ در تاریخ درس در فروغی محمدعلی اي ترجمه و تألیفی هاي کتاب بر تأملی

  مقدمه
، بسیاري از اندیـشمندان و سیاسـتمداران        شاه   نیناصرالدسلطنت   نزدیک به پنجاه سال   

 يهـا  نـه یزمدر خـصوص    بهکرد که ایران از تمدن اروپا، ایرانی را متوجه این مسئله
ی مانـدگ   عقـب این   یکی از علل   .ی عقب مانده است   کل   به دیجد عیو صنا علوم و فنون    

 در متخـصص  کـادر  منظور براي تربیـت  ینهم  بهد؛ضعف ساختار وزارت خارجه بو
ـ  حقـوق  و یپلماسـی د ،یعال آموزش ۀمؤسسین نخست، سیاسی علوم ینۀزم  در الملـل  ینب
 هـدف . شـد  یستأسـ  الرجـ  از یبرخ همت به» یاسیعلوم سۀ مدرس« عنوان  بایرانا

 کـامالً  روشـی   بهبه آموزش علم سیاست و دیپلماسی که بود آن مدرسه ینا مؤسسان
 نیروهاي انسانی الزم براي ایجاد ارتباط مفید بـا  آموزش تا در پرتو آن بپردازند یننو

شـد،    یمـ ارائـه    یی که در این مدرسـه     ها   آموزش یکی از . کشورهاي دیگر فراهم آید   
فروغی براي آموزش ایـن     . داد درس تاریخ بود که محمدعلی فروغی آن را آموزش می         

یی  محتـوا  هـاي   ویژگـی  تحلیـل  و تبیین در. کردیف   تأل تاریخ ایران کتابی به نام     درس
 و آثـار محمـدعلی فروغـی در مدرسـۀ علـوم             هـا   ترجمـه کتاب تاریخ ایران و دیگر      

،  مقالـه و کتـاب     یندر چند تنها  . تاکنون بررسی جامعی صورت نگرفته است      سیاسی،
 در دانشگاه سوانح و سرگذشتکتاب  ،   پهلوان یز چنگ  تجدد هاي  ریشهجمله کتاب    از

 اثـر  نویـسی در ایـران عـصر قاجـار        کتاب تداوم تـاریخ    و   مقصود فراستخواه  اثر ایران
 شـده  پرداختـه  مدرسـه  عناوین درسی ایـن    به کوتاه صورت  ه  بعباس قدیمی قیداري،    

گل، حوریه سعیدي، محمدرضـا عـسکرانی نیـز           یی از منصور صفت   ها  مقالهدر  . است
 صـورت     بـه   سیاسی شده، امـا    ۀ علوم مدرسدرسی تاریخ در     کتب اشاراتی به بعضی از   

مدرسـۀ سیاسـی     فروغـی  یف و ترجمـۀ   تـأل بررسی محتوایی به کتـب درسـی تـاریخ          
داریــوش رحمانیــان کلیــت  ي ازا نوشــتهعــالوه بــر ایــن، در  .اســت پرداختــه نــشده

هاي  فر با نام   نگاري فروغی بررسی شده و در دو مقالۀ ارزشمند از جمشید کیان             یختار
هاي درسـی و      به کتاب » نهضت ترجمه و دارالفنون   «و  »  لبن تا نگرید طفل کی نوشد    «

شده در مدرسۀ علوم سیاسی اشاراتی شده، اما به نقش محمـدعلی فروغـی در                ترجمه  
. طور کامل پرداخته نشده است     علوم سیاسی به   براي مدرسۀ  یف کتب درسی تاریخ   تأل

 محمـدعلی   و ترجمـۀ   یفتـأل هاي درسی تـاریخ      کتاب معرفی پیشِ رو به  پژوهش  در  
تـاریخ  (  ابتدایی از تـاریخ عـالم      ةدوربا تکیه بر کتاب      فروغی در مدرسۀ علوم سیاسی    
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ی در محتواي ایـن کتـاب ارائـه         تأمل  شده است  کوشش.  وي پرداخته شده است    )ایران
در  ي درسـی تـاریخ    هـا   کتـاب  الگـویی بـراي نوشـتن        عنوان  بهاین کتاب    شود و نقش  

  .ي بعد تعیین شودها سال

  )درس تاریخ و معلمان آن(یاسی س علومۀ درس میستأس
 منجر يترکمانچا و گلستان ةمعاهد دو به انعقاد  کهیهروس از یرانا  شکستبه دنبال

 انـدرکاران  تدسـ . بیشتر آگاه شدند ایرانی به ضعف در امر دیپلماسی دولتمردان شد،
 یدجد نسل یتترب و یمتعل و صنعت و علم یجترو فکر  بهین کاستیا رفع براي یاستس

 روز، آن مداران یاستس نظر از مسئله ینا حل  راه یناول. افتادند اروپا تمدن خذأ براي
 .بود از کشور خارج به محصل اعزام

ي کـاظم  هـا  نـام  به دو نفرنخستین بار  . شدآغاز شاه فتحعلی ةدور از دانشجو اعزام
بـه  . م1811/ق1226 در سـال     بابا یحاجمیرزا و میرزا      ی شاهزاده عباس  باش  نقاشپسر  

. م1815/ 1230ی  الثان يجماد 10 در .شدند انگلستان عازم جونز هارفورد سر همراهی
 شوال همان سال وارد خـاك بریتانیـا     29 و در  از تبریز حرکت کردند      گرینفر د پنج  
احساس نیاز به ایجاد ارتباط مـستمر بـا کـشورهاي           ). 46: 1389،   خلج يمراد (شدند
  .اروپایی نیز حاصل دیگر شکست ایران از روس بود کشورهاي جمله ازدیگر 

یـران  ا در کنـسولگري  و یندگینما یجادا بهیرانیان ا از زودتر ییاناروپا گفتنی است
 یرسا در یندگینما یستأس به دنبال یزن یرانیا حال زمامداران ر ه به یول، کردنداقدام 
 رسـوم  و  آداب بـا  ،بودنـد  نیراا در  کهمدارانی یاستس زمان ینا در. بودند یادن مناطق

 در کـشورهاي  معمـول  اصول و مقررات از یول ،داشتند ییآشنا خود دربار و مملکت
 ۀجامع یدند  ضربه باعث خود ۀنوب  به که بود اي مسئله ینا و نداشتند یاطالع ییاروپا

یکـی از  محصالن ایرانی اعزامی به خارج،  ).299: 1371اردکانی،  محبوبی (بود یرانا
روي . میرزا صالح شـیرازي بـود   ارتباط ایران با اروپا بودند که از جملۀ آنها    هاي  پایه

ي اروپایی و اوضـاع     ها  زبانکه   شود یم دیتأک بدین لحاظ    ژهیو  بهمیرزا صالح شیرازي    
 رابـط بـین دربـار    صـورت   بـه ی و تاریخی اروپا را فـرا گرفتـه بـود و          اسیسعمومی،  
کـرد    ي اروپایی اعزامی به ایران، خدمت می      ها  ئتیهشاه و     میرزا، دربار فتحعلی    عباس

  ).44 :1381رینگر، (
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 وزارت امـور  سیتأسشاه دستور     براي نخستین بار فتحعلی   . م1820/ق1236در سال   
  ).26-25: 1339محیط طباطبایی، (خارجه را در ایران صادر کرد 

بـه  یس مدرسۀ دارالفنون، بیشتر کسانی که در وزارت خارجه مـشغول       تأسپس از   
افـشاري،  (یل این مدرسه بودند    التحص  فارغکار شدند و به مقامات باالیی دست یافتند،         

  الدوله به ینامدر انتصاب  .م1896/ق1314  سالدر شاه ینمظفرالداقدام ). 123: 1382
تـسریع    مدرسۀ علوم سیاسـی را جمله از یدمدارس جد یستأس امر م،صدراعظ عنوان

در راسـتاي توجـه بـه ضـرورت اصـالح وضـع       ). 93-92 :1377 کریمیـان، (بخـشید  
به همت برخی رجال    » انجمن معارف «. م1897/ق1315آموزشی و فرهنگی، در سال      

ــالح ــگ  اص ــب، فرهن ــد       طل ــیس ش ــی تأس ــالح فرهنگ ــه اص ــد ب ــت و معتق دوس
انجمـن معـارف از دو طریـق در رشـد و ترقـی و               ). 1/216: 1386المورخین،    ملک(

نخـست از طریـق گنجانـدن دروس        . ی مؤثر واقع شد   نویس تحول فکر تاریخی و تاریخ    
ها و دروس مـدارس نـوین؛ دوم از طریـق تـألیف و      تاریخ با اصول جدید جزو برنامه   

درواقع، برخی . هاي جدید تاریخی براي مدارس و مطالعۀ عموم  ترجمه و چاپ کتاب   
 معـارف  هایی بود که انجمن هاي تاریخی در راستاي برنامه   نویسی و ترجمه   آثار تاریخ 

  ).289: 1393قدیمی قیداري، (آن را بنیان نهاده بود 
 خـود  ینـۀ  هز بـه  ایـران  رجـال  از برخـی  ، از انقـالب مـشروطه     یش پ هاي  سال در

 آنهـا   فرستادند که از میان    اروپا به حقوق و سیاسی علوم تحصیل براي را فرزندانشان
 یـرزا م). 21: 1382 ازغنـدي، (کـرد   اشـاره  نـائینی  خـان  نـصراهللا  میـرزا  بـه  توان می

ـ  ،بـود  یـده ند یکنزد از را ییاروپا کشورهاي یرالدولهمش ینینائ خان نصراهللا   بـه یول
 بـا  ،خارجـه  وزارت در یتفعال و یرانا یممق یانخارج با مدت یطوالن معاشرت یلدل 

 کـار  بـه   آغـاز ).1/268: 1361آبـادي،   دولـت  ( آشـنایی داشـت  مسائل جدیـد دنیـا  
 یرزا حسنم پسرش یالتتحص اتمام با ،خارجه یروز مقام رد یرالدولهمش خان نصراهللا

 بـه  و انتـصابش  یهروسـ  حقوق ۀمدرس در )بعدتر یرنیايپ و یرالدولهمش(یرالملک مش
 را پـسرش  یرالدولهمـش . بـود  شده مصادف پترزبورگ در یرانا سفارت ۀوابست سمت
 الـسلطان  ینامـ  زمـان  ینهمـ  در. خواسـت  تهـران  به وزارتخانه  آنینهکاب ةادار براي

ـ   یمنـش  عنـوان   به را یرالملکمش یزن صدراعظم  مـستوفی، (د  مخـصوص خـود برگزی
1384 :1/69.(  
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تـوان پـس از دارالفنـون گـام دیگـر دسـتگاه دولـت و                  یمۀ علوم سیاسی را     مدرس
 آموزش عالی و دانشگاهی قلمـداد کـرد؛ زیـرا           مؤسساتحکومت قاجار براي ایجاد     

ۀ مـدارس و  توسـع ات انجمن معارف بـراي   درست در شرایطی شکل گرفت که اقدام      
 کامـل  بـست  بـن  تجدید حیات دارالفنون و ایجاد کالج عالی، به   منظور   بهسازي    ینهزم

یس مدرسـه   تأسـ . و این انجمن نیز همانند دارالفنون رو به تعطیلی گذاشته بود           رسیده
 دوجـو  بـا در چنین شرایطی دشوار بود، اما همین اندك عناصر بودنـد کـه توانـستند           

ۀ عالی علوم سیاسی شوند     مدرسیس  تأسساز    ینهزمو همفکران او،     السلطان  ینامیطرة  س
  ).1/141: 1397 نژاد، گل و زرگري وثوقی، صفت(

بـا   1278آذر  28/ 1899 دسـامبر  14 /ق1317  شعبان 15مدرسۀ علوم سیاسی در     
 بـه مبلـغ     مخـارج مدرسـه    عنـوان   بـه اختصاصِ تفاوت عمل معدن فیروزة خراسـان        

 :1383تکمیل همایون،    ؛)1/69 :1384مستوفی،  (افتتاح شد    هارهزار تومان سالیانه،  چ
شـریفی،  ( افتتاحیه میرزا نصراهللا مشیرالدوله وزیر امـور خارجـه بـود              سخنران ).44

1357 :20.(  
: 1377 عـاقلی، (در سال اول چهارده دانشجو در این مدرسۀ جدیـد جـذب شـدند               

وزارت امور خارجه متخصص     يا  حرفهآموزش کادر    براي   تنها   نهین مدرسه    ا ).351
. مهمی از پیـشرفت ایـران را در آن زمـان برعهـده داشـت             کرد، بلکه سهم    تربیت می 

زیر نظـر وزارت امـور خارجـه اداره         . م1927/ش1306مدرسۀ علوم سیاسی تا سال      
حقـوق و مدرسـۀ عـالی     بـا مدرسـۀ عـالی    عاقبت ، اما)Menahri, 1992: 52(شد  می

یس دانـشگاه تهـران در سـال        تأسـ و پـس از     ) 225: 1381فراستخواه،  (ادغام  تجارت  
 دانشکدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي دانـشگاه تبـدیل شـد               بهم،  1935/ش1313

  ).91: 1378امین، (
دهـد، موجـود    یمـ نامه از مدرسه که اطالعـات مناسـبی از مـواد درسـی           سه نظام 

 نداشـت و پـس از گذشـت چنـد سـال،      نامـه   یس، مدرسـه نظـام    تأسدر ابتداي    .است
 13/ 1326محـرم   10 بـه  مربـوط  اولۀ نام نظام. شد آموزشی  ساختار منسجم داراي
 نوشـته  1914  دسـامبر 2/ 1333 محـرم  14  دردوم ۀنامـ   نظـام .اسـت  1908یه فور
 هـاي  یـشه ردر کتـاب   پهلـوان  یزچنگ به همت نامه نظام دو ینا کامل متن. است شده

  اسـت .م1305/1926 یورشـهر  ربوط به مسوم ۀنام نظام. است یدهرس چاپ به تجدد
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ـ  اسـناد  سـازمان  در سـند  صـورت   بـه  کـه  سـاکما،  (شـود   ینگهـداري مـ   یـران ا یمل
030164/297.(  
 یـت حما یرصـغ  اسـتبداد  دوران در یبراي مدت مدرسهید، آ یبرم اسناد از که چنان

 پس و شداز شاگردان  هیشهر خذأ به ناچار داد؛ به همین دلیلدست  از را دولت یمال
کـالس   ییبرپـا  و یهشـهر  خـذ أ. گردیـد   متداول مدرسه ینا در یهشهر یافتدر ،آن از

 مدرسـه  مؤسـس  خـود  که وقت معارف یروز مخالفت مورد ،مدرسه براي یمقدمات
 .)38718/297ساکما،  (گرفت قرار ،بود

ـ برگز مدرسـه  یاسـت ر به نصر اهللا یول دکتر 1909اکتبر / 1327در شوال   شـد  دهی
 یرسـم  صورت  به یاسیس ۀمدرس یک سال پس از این انتخاب،. )18 :1383 پهلوان،(
 یۀپا هم ، آنیرمد حقوق و شد شناخته خارجه وزارت یاصل ادارات از یکی عنوان  به
 .)54 :1370 تفرشی،(یافت  یشافزا تومان یکصد به خارجه وزارت یرانمد یگرد

 به الملل ینب حقوق و فرانسه زبان یا،جغراف یخ،تار فقه، مدرسه، یستأس اول سال در
درسـی   هـاي  کتـاب  از .)72، 2/71: 1384 مـستوفی،  (شـد  شاگردان آموزش داده مـی 

ـ  حقوق. کرد اشاره یحقوق هاي کتاب به توان یمدرسه م ینا براي شده نوشته الملـل   ینب
 مراسـم  در ،جـزوه  یـن ا  بخـشی از ).2/76همـان،  (کـرد   یمـ  یستدر یرالملکمش را
  .بود شده گفته جلسه در حاضران براي یرالملکمش از جانب یهتتاحاف

 خـان  ینجـی، عبدالحـس   یراردشـ  :بوده اسـت شرح  ینا  بهتاریخ مدرسه انمعلمنام 
 یدس ی، فروغمحمدعلی  العلوم، ناظم خان حضرت، نصراهللا یقخان، صد ، محبعلیمیرپنج

ـ ، خان ابوالقاسم  یـرزا م دکتـر افـشار،   ،یمـستوف   عبـداهللا الملـک،   نجـم خـان،  یرجبعل
اهمیـت   در ).340 ،339 :1383پهلـوان،    ( سـلطان احمـدخان    ی و فروغ خان ابوالحسن

کـه    اشاره کرد   تربیت روزنامۀتوان به اعالن      یمدرس تاریخ در مدرسۀ علوم سیاسی       
 اعـالم  سیاسـی  علـوم  مدرسـۀ «. در آن، درس تاریخ یکی از مواد امتحانی بـوده اسـت          

 بایـد  مزبورند، مدرسه به دخول به مایل 1319 اودئیل سنه که اشخاصی که نماید  می
 از و شـده  حاضـر  مدرسه در شد خواهد اعالم که معینه ایام در الثانیه  جمادي ماه در

  به فارسـی خوانـدن  اوالً. بدهند امتحان شده  ین   مع ذیل در که اي  اندازه با مفصله علوم
 دوره یـک  ریاضی یاًثان. یعرب نحو و صرف  امال و حسن خط    ادبیات، و فارسی کتب
 .یعـی  طب یاي جغراف یئت مقدمات ه  یا و  ثالثاً جغراف  .و سطحیات  هندسه و حساب تمام
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»  شـرق  یمـه  ملـل قد   یخ تـار  یـک دوره   تـاریخ  خامساً .و نوشتن  خواندن فرانسهرابعاً  
  .)2ص ،228شمارة : ق1319 صفر یازدهم،  تربیتروزنامۀ(

 ی عبداهللا مستوف.بود شده آموزان انشد تحسین باعث انمعلم از یبرخ یآگاه سطح
 اردشـیر  مـا  یختار معلم«:  استآورده مدرسه اول سال یختار  معلمیج یراردش ةدربار
 یختـار  رسـم  و راه واقعاً که گفت یخارجی م مطالب یلیخ یختار درس ضمن  درجی

  ).2/75 :1384 مستوفی، (»آموخت یم بما را نوشتن یختار و خواندن

  ۀ علوم سیاسیمدرس در عالیت اجرایی و فرهنگیف ی فروغی،محمدعل
مدرسۀ سیاسی    به ریاست  1زمانی که پدر محمدعلی فروغی    . م1905/ق1323در سال   

در . )39: 1397پـروین،   (انتخاب شد، وي به نظامت و معلمی مدرسۀ سیاسـی رسـید             
توان گفت محمدحسین فروغی و محمدعلی فروغی از آغاز احـداث مدرسـۀ             اصل می 
موسـوي،  (علمـی نوبنیـاد بودنـد        سی در زمرة معلمان تأثیرگـذار آن مرکـز        علوم سیا 

 موجـب فرمـانی       به )الملک ذکاء(پس از درگذشت محمدحسین فروغی       ).67 :1398
: 1394واردي،  (صاحب لقـب پـدرش شـد         محمدعلی فروغی  شاه،  از طرف محمدعلی  

 تا يو. شد انتخاب مدرسه یاستر به یفروغ ی محمدعل.م1907/ق1325  سالدر). 61
 .م1942/ش1321  سـال  نیـز پـیش رفـت تـا آنکـه در     وزیـري  نخستوزارت و   مقام  

 ).50-49 :1385علوي،  (درگذشت
یفات و ترجمۀ فروغی در درس تاریخ پرداخته شـود، بایـد بـه              تألپیش از آنکه به     

 .م1907/ق1325 سـال    در.  حقوق و اقتصاد هم اشاره کنـیم       دو بخش دیگر آثار او در     
 توسـط  دول یتمـشروط  آداب یعنـی  ی،اساسـ  حقـوق عنوان  با  صفحه 160در  یکتاب
ـ  در رسـاله  یـن ا یخط ۀنسخ .شد نوشته یفروغ  شـود  مـی  نگهـداري  مجلـس ۀ کتابخان

. اسـت  شـده  منتـشر  یـز ن یصورت چاپ سـنگ    گویا بعدها به).102: 1383 پهلوان،(
أسـیس   بـا ت .در پیوسـت کتـاب خـود آورده اسـت     را رسـاله  ینا کامل ۀنسخ پهلوان

                                                           
 بههران ت در دارالفنون ،وي پس از تحصیالت مقدماتی.  زاده شددر تهران. م1877/ق1294 فروغی در سال محمدعلی  1

؛  به ادبیات، طب را رهـا کـرد و بـه ادبیـات روي آورد    مندي سبب عالقه   اما پس از مدتی به  ،دشتحصیل طب مشغول    
میـرزا محمـدعلی    . شد آشنا   نگاري  یخ پدرش با فن تار    ۀواسط   به  او .همین امر در آیندة سیاسی او نقش مؤثري داشت        

ي تـاریخی  ها دادهي گردآورترجمه و  در آغاز کارش، د و همین باعث ش فرانسوي و انگلیسی تسلط داشت     هاي  زبانبه  
   ).8: 1397زندفرد، (آثار پدرش را انجام دهد 
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مدرسۀ علوم سیاسی، چند کتاب براي تدریس در این مدرسه، توسط معلمان تألیف و              
 ).50: 1391فر،  کیان(ترجمه شد 

 کتـاب  ینا است آورده ه،نوشت یاساس حقوق ۀرسال براي که  در مقدمه یفروغ پدر
 که  استداده یناناطم علما به و یافته نگارش موضوع ینا در که اي است نوشته یناول
). 9: 1325فروغـی،   (نـدارد  یمخـالفت  و تنـاقض  یعت شرینقوان و احکام با آن طالبم

همچنین او نخستین کتاب در علم و ثروت و نخستین کتاب درسی اقتصاد در ایـران را         
اصول علم ثروت ملـل      فرانسوي نوشت و با عنوان       »پل بوگار «با ترجمه و اقتباس اثر      

 آئـین سـخنوري   او کتاب   . منتشر کرد  .م1905/ق1323 در سال    یعنی اکونومی پلتیک  
 از همـه  . به چاپ رساند .م1898/ش1316  سال  در است، فن خطابه    ةنیز که دربار  را  

ــم ــاب  مه ــر کت ــا ت ــیر حکمــت در اروپ ــال   س ــد آن در س ــستین جل ــه نخ  اســت ک
  غرب به زبان فارسی بود     ۀنخستین تاریخ فلسف  این کتاب   .  چاپ شد  .م1892/ش1310

  .)56 :1390 رحمانیان،(

  یف و ترجمۀ کتب درسی تاریخ در مدرسۀ علوم سیاسیتألمحمدعلی فروغی و 
معلـم کلیـاتی از      نبـود و   موجـود  سیاسـی  مدرسۀ در تاریخ ینۀزم  در کتابی آغاز، در

ي تـاریخ ملـل     هـا   جـزوه ترجمـۀ    ینکهتا ا داد؛    یم کنفرانس ارائه    صورت   بهتاریخ را   
  بـه  بعـدها  کـه    هـا    جزوه در این  .)2/71 :1384مستوفی،  (زمین به چاپ رسید       مشرق
 به صـورت کوتـاه توصـیف        ها  تمدنهاي جغرافیایی     یژگیومنتشر شد،     کتاب صورت

 نقـل  سیاسـی  اکبر  یعل). 3: ق1317سینوبس،  (شده و سپس مطالب تاریخی آمده است        
 درس ضـمناً    و بـود  دار  عهده خان  ی محمدعل میرزا را مدرسه ریاست«: کرده است که  

جـز    ها بـه    وقت   آن. بود تاریخ معلم نیز فروغی ابوالحسن میرزا رادرشب. داد  می تاریخ
ـ کرد ی مـ یکتهها را د  درسین وجود نداشت و معلم  ی دو درس کتاب   یکی يبرا د و مـا  ن
هـا را انـشا      یادداشـت هـا     و شب  یمداشت ی برم یادداشتدادند و    ی شرح م  یا و   یمنوشت یم

  ).38: 1393، سیاسی(» یمکرد ی میسها پاکنو کرده در کتابچه
صـبح  « : به این دو مدرسـه اشـاره کـرده اسـت           اش  روزانههاي    فروغی در یادداشت  

فرسـتادم کتـاب تـاریخ را از        . ۀ خـرد بـراي امتحـان تـاریخ        مدرسبرخاسته بعد رفتم    
 مدرسـه،  شـاگردان  نیـاز  بـه  توجه با   ).190: 1390 فروغی،(» مدرسۀ سیاسی آوردند  
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 چـاپ  بـه  هـا   سال همان در درآورد که  نگارش به را تاریخ درسی هاي  کتاب نخستین
 و ینبهتـر . درآمدنـد  تـاریخ  درس بـراي  رایـج  درسـی  هـاي  کتاب ة زمردر و رسیدند

 ۀمدرسـ  بـراي  یفروغـ  بـود کـه   ییها کتاب زمان، آن یختار هاي کتاب ینتر یشیدهاند
 يبرا ییالگو ها مدت تا ینهزم ینا در  اويها نوشته. کرد یم ترجمه یا نوشت ی میاسیس
 ی خطـ يهـا  نـسخه  یوآرشـ  در نوشته دست صورت  به آثار ینا از یبخش. بود یگراند

  .)168 :1378 گل، صفت(شود  ینگهداري م تهران دانشگاه مرکزي ۀکتابخان
ــسیار   ــت ب ــوزش آن اهمی ــاریخ و آم ــی ت ــدگاه فروغ ــاندارد؛ ياز دی ــه در   چن ک

جبـر و مقابلـه   علوم ریاضـی از قبیـل حـساب و هندسـه و        «:اشاره کرده است   جایی
قـدر کـه علـم      اما نـه آن ، نیستمدخلیت  یجغرافیا و غیرها البته در تربیت ملت ب        و

 بلکـه سـبب صـعود و نـزول     ،زیرا که علت ترقی و تنزل امـم . تاریخ را دخالت است  
علوم و رواج و کساد فنون و پیشرفت کار صنایع و حِرَف و اصـالح و افـساد اخـالق        

 در تـاریخ و از  شـود،  یبی که از این جمله حاصل مـ    ملل و ضعف و قوت دول و تجار       
 خطاسـت کـه دخـل و تـصرف در           ، پلیتیک نداند  ،کسی که تاریخ نداند   . تاریخ است 

نمـرة  ،  :ق1318 الثانیـه   ينهـم جمـاد   ،  تربیت روزنامۀ(» کارهاي ملکی و دولتی نماید    
  ).8، ص205

ن، اقـداماتی   قبل از نگارش کتاب درسی تاریخ توسط محمدعلی فروغی در دارالفنو          
ناپلئون  ة تاریخ دربارکتاب درسی را    » ژول ریشار «نویسی صورت گرفت و       یختاربراي  

وي معلـم درس فرانـسه بـود و در سـایر علـوم هـم              ). 156: 1378 گل،  صفت(نوشت  
ذکر این نکته ضروري است که در آغاز، زبـان فرانـسه جـزو دروس               . مهارت داشت 

تـاریخ مفـصل    از کتـاب     این اثر جلـد دوم     نینهمچ). 86: 1384فر،   کیان(اساسی بود   
شاه ترجمه و تحریر شده بود       ینناصرالدۀ  مطالعاست که براي    فرانسه تا زمان ناپلئون     

  ).376: 1348آدمیت، (
ین و محمدحـس (یف کتب درسی که به همـت ایـن پـدر و پـسر               تألنویسی و     یختار

مـورد توجـه و مطالعـه    در آغاز قرن بیستم شروع شده بود، بسیار      ) محمدعلی فروغی 
 این بـین، عملکـرد محمـدعلی فروغـی بـسیار       در).Vejdani, 2015: 40(ار گرفت قر

:  اسـت از    عبـارت ینـۀ تـاریخ     زم  در وي یفـات تأل و   ها  ترجمهبرخی  .  است تر  شاخص
 ملـل  تـاریخ  ؛اثر جیمز کمبـل   ) م1898-1897/ ق1316-1315 (تاریخ اسکندر کبیر  
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 )م1909/ق1327 (قـدیم روم تاریخ مختصر دولـت      و )م1899/ق1317( مشرق ه قدیم
الملـک وزیـر معـارف و اوقـاف، در           مـؤتمن ی این کتاب را به درخواسـت         فروغ که

 داشـت، ترجمـه و تـدوین کـرده        برعهـده مدرسۀ علوم سیاسی را      مدیریت زمانی که 
 ابتـدایی از تـاریخ      ةدوردرسـی    وي کتـاب     ، افزون بر ایـن    ).20: 1399فروغی،  (است  

بـه نگـارش    را   تاریخ مختصر ایـران    و   )م1901/ق1318 ( ایران یختار:  اول عالم؛ جلد 
رویـدادهاي تـاریخ    ) م1908/ق1326 (تـاریخ مختـصر ایـران      چاپ نخـست     .درآورد

تـاریخ مختـصر چـاپ      . بـردارد   را در  شـاه   ینسیاسی ایران تا پایـان سـلطنت ناصـرالد        
 میـدان  ۀایـان واقعـ   یعنـی پ م،1907/ق1325 وقایع تاریخ ایران را تا      .م1914/ق1332

 انجـام  .ش1301/ق1341  سـال چاپ دیگر آن در .  صفحه در بردارد   232توپخانه در   
کـه ایـن بـار      شـد   دوازدهمـین بـار بازچـاپ         بـراي  .م1931/ش1310سال  شد و در    

  میدان توپخانه تا برآمـدن رضاشـاه پهلـوي را در           ۀرویدادهاي مربوط به پس از واقع     
 تاریخ قـرون :  کردیفسی در زمینۀ تاریخ جهان تأل   وي سه کتاب در    ،در ادامه . بردارد

تــاریخ  و ])ب[ق 1337فروغــی،  (تــاریخ جدیــد، ])الــف[ق 1337 فروغــی، (یوســط 
 اشـاره  ینا از یشپ که یهدف به بنا یخ،تار درس حجم]). ج[ق 1337 فروغی، (معاصر

 دانشـاگر  بـراي  که بود یعی طبینبنابرا .بود یادز یاسیس ۀمدرس یدرسۀ برنام در ،شد
  .شود یهته یخیتار کتاب ینچند مدرسه ینا

 یرندةبرگ در  کهییاروپا هاي بندي یمتقس یادبن بر  راجهان یختاره دور یک یفروغ
 عالوه بر. کرد ترجمه فرانسه از ،دبو معاصر قرون و یدجد قرون ی،وسط قرون دوران

 شـاگردان  براي اسالم یختار ةدربار یکتاب نوشتن به  خودهاي یادداشت در یفروغ ین،ا
 البته در مورد این سـه کتـاب   .)253: 1390 فروغی، (است کرده  اشارهیاسیس ۀمدرس

زیرا نگارندة پـژوهش حاضـر       و تخصصی بوده است؛     سنگین آنهاباید گفت محتواي    
 کوتاه به این سه کتاب را       هرچندي  ا  اشارهیک از خاطرات شاگردان مدرسه،          یچهدر  

جهـان، در    یرگذاري، این سه کتاب در نگاه به تاریخ       تأثمالحظه نکرده، اما از لحاظ      
  . و بسزا داشته استمؤثرکتب درسی مدارس جدید، نقشی 

هاي  يبند  دورهکتاب،   ابتداي این  در فروغی :یوسط    قرون تاریخ درسیکتاب  . الف
 ازمنه ماقبل تاریخ، دویم ازمنه    «: تاریخ جهان را از نگاه اروپاییان مشخص کرده است        

فروغـی،   (»ی، چهـارم ازمنـه جدیـد، پـنجم ازمنـه معاصـر            وسـط   قـرون  سیم   قدیمه،
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ـ ي علمـی،    تکاپوهـا رنگ شدن    نویسنده در این کتاب کم    ). 1]: الف[ق1337   رونـق   یب
توجـه او بـه اروپـایی       . شدن زندگی شهري و چیرگی فئودالیسم را مطرح کرده است         

او در ادامه بـه فئودالیـسم      .بندي و ناهمخوانی آن با تاریخ جهان است         یمتقسبودن این   
ۀ ایـن کتـاب     مقدمـ و در انتهـاي      ی اشاره کرده  وسط  قرونة  عمدعنوان خصوصیت     به  

ی از حیث تمدنی عمومی و سیر زندگی بـشري بـه سـه دوره               وسط  قرون«: گفته است 
هاي انتقـال ایـن کتـاب هـم           یسختنویسنده به آموزش و     ). 31همان،   (»شود  یمتقسیم  
ی در بـدو امـر درهـم و پیچیـده بـه نظـر        وسـط    قرونتاریخ  «: ستهایی داشته ا    اشاره

 در شـرح و ضـبط   غالبـاً نماینـد،   یماشخاصی که این تاریخ را تحصیل یا تعلیم  . آید  یم
اگـر  . شـوند  یمـ وقایع متکاثره و سـنوات متفرعـات آن دچـار درد سـر و اشـکاالت          

ینکـه اصـول عمـده و       اي نداریم جـز     ا  چارهها احتراز کنیم      یچیدگیپبخواهیم از این    
ـ و   اصلیه آن را در نظر گرفته دنبال مطالب جزئـی          در آن  مخـصوصاً   اهمیـت کـه       یب

  ).12، 11همان، (» باشد نرویم یمدوره تاریخ بسیار فراوان 
ی را یـادآور شـده      وسـط   قـرون هاي پیوند تدریس و تحصیل تاریخ         يدشوارفروغی  

 قـرون ي قدرتمنـد در     هـا   وادهخـان ۀ او در این کتاب پـرداختن بـه          نوشتویژگی  . است
توان استنباط کرد که این درس و این کتاب در عین دشـواري        یمطور    ین ا .ی است وسط  

توانـست شـناخت خـوبی از اروپـا و      یمـ بسیار، براي محصالن مدرسۀ علوم سیاسـی     
ۀ مـتن درس تـاریخ      ارائیوة خویش در    شفروغی همچنین به    .  آن بدهد  احوال و  اوضاع

ی وسـط   قـرون  ساختن آموزش تاریخ  تر  آساننکه چه تدبیرهایی براي     اشاره کرده و ای   
 موجبـات تـسهیل تعلـیم       آوردن  فراهماالمکان    یحتچون مقصود ما    «: اندیشیده است 

 فصول آتیه با تفصیل بیـان       در ضمن را   که مطالبی  است یا تحصیل این تاریخ، این است      
ه یـا شـرح خیلـی مختـصر         اعم از اصول یا فروع، در این سطور خالصـ          خواهیم کرد، 

 با کمـال آسـانی بتواننـد بـه          کنندگان  مطالعهکنیم تا در موقع تفصیل،        یمخاطرنشان  
 جـاي  آنهـا وجه در فهمیدن وقایع و ترتیب نتـایج   یچ ه  بهنکات الزمه متوجه شده و  

  ).14همان، (» و تردید نماند اشکال
آورده  جدیـد  تـاریخ  کتـاب  یباچـۀ  د فروغـی در   :جدیـد  تـاریخ  درسیکتاب  . ب
او در آغـاز یـادآور       . اسـت  جدیـد  قـرون  در اروپـا  تـاریخ   کتاب، اصلی محتواي که
تاریخ عمومی و خصوصی را هر ملتی به مناسـبت وقـایع عمـومی و یـا حـضور          « شده
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بنـدي در ابتـداي       یمتقـس یـک    از پـس  او بنـابراین . »خود تقسیم و تنظیم توانـد کـرد       
وط تـا صـدر اسـالم، از حـدود اسـالم تـا               هبـ  بعد از که شامل قبل از هبوط،       کتاب
تـاریخ اروپـا در قـرون        بندي شود، به دوره   هذا و دورة معاصر یا آزادي ملی می        یومنا

 یرنـده برگ  در یخی تـار  ة، دور یخ ماقبل تـار   ةدور« : از  است عبارتجدید پرداخته که    
 رجـوع، عـصر     ة دور یـا  ید، عصر جد  یفیالطوا   ملوك ة دور یا ی، عصر وسط  یمعصر قد 

فروغی در این کتاب بـه سـه مـورد پرداختـه             ).6-1]: ب[ق  1337فروغی،   (»صرمعا
» سوم، اختراعـات مهمـه     یس دول امروزه؛ دوم، کشف اراضی جدید؛      تأساول،  «: است

  ).7همان، (
 جیبی قطع در نوشته  دست  صورت  به نیز کتاب این :معاصر تاریخ درسیکتاب  . ج
 یـشۀ  نو در اندهاي دیدگاه فروغی آن یباچۀ ددر. است شده صحافی  صفحه،597 و در 

 کتـاب  پایانی بخش و کرده یان حکومت و جامعه را ب     یان م یوند پ ی و چگونگ  یاسیس
  ).1]: ج[ق 1337فروغی، (است  داده اختصاص دنیا یۀ حالاوضاع به را

  ) ایرانیختار ( ابتدایی از تاریخ عالم؛ جلد اولةدوربررسی کتاب 
. بـه طبـع رسـیده اسـت         چاپ سنگی  صورت   به. ق1318ی در سال    بررس موردکتاب  
 را  ) ایـران  یختار ( ابتدایی از تاریخ عالم؛ جلد اول      ةدوردرسی  کتاب  ی فروغی   محمدعل

 خـان فروغـی     ینمحمدحـس با کتابت پدرش میـرزا      »  سیاسی ۀمدرس«براي تدریس در    
ي در انتهـا   صفحه تنظـیم شـده و فهرسـت مطالـب آن             420این کتاب در    . آماده کرد 

 این نکته نیز باید اشاره کرد که با توجه به اینکه کتـاب درسـی    به .آمده استکتاب  
دادن خـودداري    ارجاع   ازخواست از حجم آن کم کند،         یمشد و فروغی      یممحسوب  

ي محلی هم غافل نشده ها  حکومتیف این کتاب درسی، حتی از       تألاو در    .کرده است 
ي را هـم بـه      ا  صفحه پرداخته و    ها حکومت انتهاي کتاب در چند صفحه به این         و در 
ین ویژگی کتاب درسی،    تر  مهم. ي نگارشی و امالیی کتاب اختصاص داده است       ها  غلط

بـار   است و این ویژگی براي اولـین  مشخص بودن مخاطب آن، یعنی محصالن مدرسه      
. شـود   یمـ ی فروغـی مـشاهده      محمـدعل ۀ  نوشـت   ابتدایی از تاریخ عـالم     ةدوردر کتاب   

امی خود در این زمینه آگاهی داشته و در مقدمه بـا آوردن عبـارت               نویسنده به پیشگ  
 بـه خـود     »مدارس ما از این پس در علم تاریخ کتاب درس و تدریس خواهند داشت             «
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. م1909/ق1327عیسی صدیق کـه در سـال         ).72،  71: 1389عسکرانی،  (بالیده است     
ي آن روزگار   ها  کتابن  ۀ کمالیه را در تهران به پایان رسانده بود، در میا          مدرسة  دور

  ).17: 1352صدیق، (که در این مدرسه خوانده، از این کتاب یاد کرده است 
 رویکـرد جدیـد آن بـه        جملـه  از این کتاب درسـی چنـد ویژگـی برجـسته دارد؛          

فروغــی بــوده   مخــتصکــه )102: 1399متــین، (بنــدي تــاریخ ایــران  و دوره روایــت
 و ي درسـی  هـا   کتـاب  نامؤلفـ  الگـوي    ي بعـد  هـا   سـال  در   آنهـا البته بعـضی از      .است

 متـرجم   )بـن محمـدکریم     حـسین (خـان     ینحـس میـرزا    شاگردانش قرار گرفت؛ مانند   
کـه از آمـوزش تـاریخ     ۀ علـوم سیاسـی   مدرسیپلمۀ   د یلالتحص  فارغوزارت خارجه و    

. یف کـرد   تـأل  تـاریخ ایـران    بهره بـرده بـود و کتـابی بـا نـام            ۀ علوم سیاسی  مدرس در
 یکـی  ).38: 1379سـعیدي،   (بـه چـاپ رسـید        .م1918/ق1337کتـاب در سـال       این

او یـک دوره تـاریخ ایـران         .نویسان، عبـاس اقبـال اسـت        و تاریخ  نامؤلفاز این    دیگر
: 1378 گــل، صــفت(ي ایــران نوشــت هــا مدرســهتــاریخ عــالم بــراي تــدریس در  و

 عنـوان    بـه  فروغـی    تاریخ عـالم  ي درسی خود، به کتاب      ها  کتاباقبال در تمام     ).179
چـون نقـش کتـاب درسـی را     - هـا  کتـاب الگو نگاه کـرده و ماننـد فروغـی در ایـن             

حتی در برخی موارد در کتاب تـاریخ        . دهی خودداري کرده است     از ارجاع  -اند  داشته
فروغی محتاط عمل نکـرده، بلکـه        مانند   بهبراي سال سوم دبیرستان،      ایران و عمومی  

اقبـال  (زندیـه را روایـت کـرده اسـت            ماننـد  ها  سلسلهي از بعضی    تر  صادقانهروایت  
  ).44: 1333آشتیانی، 

قسمت اول، تاریخ ایران قبل از اسالم و قسمت          . اصلی است  دو قسمت کتاب داراي   
 شـده  چنـین تأکیـد   مقدمـه  در کـه  دوم، تاریخ ایران از صدر اسالم تا زمان نگـارش     

ت و طبیعـی    تکلیف و قصد ما نگارش یک دورة ابتدایی از تاریخ عـالم اسـ              ... «:است
آنکه از ملل قدیمه مشرق شروع نماییم و تاریخ ایران را پیش اندازیم و نخـستِ ایـن                  

هاي قدیم ما یکی از ارکان معتبر ملل مذکوره    زیرا که ایرانی   ؛کارِ کردنی را بپردازیم   
خود را در عالم معرفی و معـروف نمـوده و فرضـاً             ،  بزرگکارهاي  اند و به شاه     بوده

... ایـم   د رعایت وطن عزیز خویش را کـرده باشـیم، گنـاهی نکـرده             که ما در این مور    
و کتـابی کـه   ... صـورت انـسان     نسناسی بهایمان یحب وطن از ایمان است و ب      ] زیرا[

، بعداز این تمهید مقدمه پوشیده نباشـد کـه مـا         نویسیم سرگذشت مِهان این سامان      می
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 دو قسمت نموده ایم؛ قدیم و       تاریخ ایران را به اقتضاي وضع و حال مملکت منقسم به          
قسمت قدیم از اول زمان تاریخی است، یعنی از ابتـداي دولـت هخامنـشی تـا                 . جدید

انقراض سلطنت سالطین عجـم بـه دسـت عـرب؛ و قـسمت جدیـد از ظهـور پرنـور            
: ق1318 فروغـی، (» نماییم شریعت مقدس اسالم تا زمانی که خود در آن زندگانی می          

1/6-7.(  
ي محتوایی کتاب کوشش فروغی براي گام برداشتن در مـسیر   ها یگژیو نیتر  مهماز  

طـور    از فلسفه تاریخ سخن گفته کـه بـه         وي در مقدمۀ کتاب   .  است »حکمت تاریخ «
در نقل مطالب غیـرمهم     «: مدرسۀ علوم سیاسی تازگی داشته است      براي محصالن  قطع

مـدة سـعی مـا ایـن         و ع  میا  پرداختهاصرار ننموده به وقایعی که دانستن آن الزم است          
بوده که وضع تمدن و اخالق و حاالت و عادات مردم را در هر زمان با علت ترقی و          

 اخـري بـه حکمـت تـاریخ         ه  بـه عبـار    .تنزل و ظهور و زوال هر سلسله ظاهر سازیم        
  ).1/8همان،  (»پردازیم

 اسـتفاده از    ه،کـرد  یکی از مسائلی که کار مورخان پیش از فروغی را دچار ایـراد              
 بـر مبنـاي     يشـمار   گـاه  هجـري، ترکـی و       يشمار  گاه  است؛  گوناگون يها يشمار  هگا

 مـیالدي   يشـمار   گـاه  از   ،هـا  يشـمار   گـاه  اسـتفاده از ایـن       يجا   بهفروغی  . هبوط آدم 
ـ روتوصـیف    براي  هجـري   يشـمار   گـاه  باسـتان و از      ةدر دور   تـاریخ ایـران    يدادهای
 هـر  شیهـا   ترجمـه در  نـین   همچ .ه اسـت  اسالمی استفاده کرد  ة   دور يدادهایرو براي
ـ ا بـا .  بـه ذکـر منبـع خـود پرداختـه اسـت         ،مطلبی را بر مطالب کتاب افزوده      جا   نی
 از ذکر منـابع خـودداري    ،سبب آنکه کتاب درسی بود      خویش به  تاریخ عالم در   ،حال
الین                مخصوصاًما  «: کرد رعایت حال مبتدي را نموده به ذکـر اسـامی مـصنفین و رحـ 
ـ ا  نپرداخته و اظهار اطالع     شرح اسناد و افادات    و  یعنـی مـستحب را گذاشـته و بـا           می

ین تاریخ   ا در«: و در مقدمۀ این اثر اشاره کرده است       ا). 1/9همان،   (»میا  ساختهواجب  
 صـحیح   مأخـذ  آنچه نگاشـته شـده       . نیست مطلقاً و   اصالً و محض قول     سند یبمطلب  
 و حکایـت     تـاریخ را فقـط قـصه       ، دیگر بـه سـبک مـورخین قـرون متوسـطه           .دارد

آن  ي را که توضـیح داده، در انتهـاي        ا  سلسلهفروغی هر   . )1/118همان،   (»میا  نپنداشته
 بیـان  آنهـا  حکمرانـی  مدت ونام سالطین، سال جلوس، سال وفات      با قسمت، جدولی 

  .کرده است
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 مـورد را   علل شـکوه و سـقوط آن       هر سلسله بپردازد،   خواست به   یمفروغی وقتی   
هر سلسله، تحلیلی از آن بـه خواننـده ارائـه     نتهاي پرداخت به قرار داده و در ا     توجه

در نگاه وي فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ناشی از علل داخلـی           براي مثال،   . داده است 
اخته و روایت تاریخی    دینناو همۀ تقصیرات را به گردن یزدگرد سوم         . و خارجی بود  
بـا  . ی قـرار داده اسـت  سـ برر مـورد و فروپاشی آن را از تمام جوانـب   از یک سلسله  

، روابط بـین کـشورها      شد یمتوجه به اینکه این کتاب در مدرسۀ سیاسی هم تدریس           
یزدگرد سـیم آخـرین پادشـاه سلـسله ساسـانی و خـاتم              «. مد نظر نویسنده بوده است    

در جلوس این پادشاه اسباب انقراض دولت ایران از هر جهـت فـراهم              سالطین عجم،   
اجزاي خانوادة سلطنت   تمام  ه و شیرویه هم که      بتجر  ن و بی   چه خود پادشاه جوا    .بود

بـا روم و    ي  هـا   جنگ. را کشته و کسی باقی نمانده که از عهدة حفظ مملکت برآید           
قوم سـخت   ن  ای غیره نیز دولت را ضعیف کرده و حالی براي ملت نگذاشته عالوه بر            

تاز افتاده با   و  عرب باغیرت و شور مذهب اسالم که تازه ظهور نموده به تاخت           صلب  
روند و اگر فـتح کننـد         گرمی که اگر کشته شوند شهید شده به بهشت می           کمال پشت 

یزدگرد به قدري کـه از قـوة او   مع هذا  .گردند به گنج و مال و نعمت فراوان فایز می      
» دآمد در حفظ سلطنت کوشید و تـا جـان داشـت از دفـاع دسـت نکـشی                    میفعل  به  

  ).1/118همان، (
ی شناسـ   باسـتان با اشاره بـه کـشفیات        با وسواس تمام   ،تاریخ عالم  فروغی در کتاب  

ي بعـدي ایـن اثـر، هـر مـسئله           ها  چاپست به محصالن بگوید در      خوا یم شوش، در
آنچـه تـا    «. اي را که ذکر نشده است، با دقـت فـراوان اضـافه خواهـد کـرد                 واقعه و

مجلدات دیگـر   در عالم علم تاریخ منکشف شده و اهمیت دارد درین کتاب و              امروز
هـا را بـا اهتمـام تمـام           نمـاییم و افزودنـی      دورة ابتدایی تاریخ عالم مندرج و ثبت مـی        

چـه در  ، پاي مسامحه و اهمال در میان نیـست چـه در حـوادث خارجـه              . افزاییم  می
هـاي شـوش      وقایع داخله جز اینکه در همین ایام مسیو مرگان نام فرانسوي در خرابه            

کرده و معلوم نمـوده کـه یـک طبقـه سـالطین در ایـران             اکتشافی راجع به این جلد      
 پادشـاهان آن طبقـه      در تواریخ ملل نیست و ظاهراً      سلطنت داشته و هیچ اسمی از آن      

باشـد بـرخالف      ترین پایتخت ایران شوش می      این عقیده، قدیم   بر یازده نفر باشند و بنا    
هنوز داخـل در    آنکه عنقریب در باب اول کتاب خواهید خواند اما چون این مطلب             
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 از آن   لـه  عجا ،مسطورات کتب و جراید نشده تفـصیل آن تحقیـق مکـشوف نگـشته             
دسـت بـرادران ضـمیمه خواهـد           یا به   ما کنیم لکن بعدها به قلم خود       نظر می    صرف
  ).1/8همان، (» شد

شـاید تنهـا مـوردي      .  اثري از افـسانه و داسـتان یافـت         توان یم یسخت   به در این اثر  
اسـتان   نحـوة بـه پادشـاهی رسـیدن بهـرام پـنجم و د              ،استان پرداخته وي به نقل د    که

 نویسنده در فصل سوم از قسمت اول،       ).1/101همان،   (گذاردن تاج میان دو شیر باشد     
 به منابع و اسناد متقن بـراي نوشـتن تـاریخ اشـاره کـرده و بـه نقـل از تـاریخ                     هم باز

بعـد از   «: کـرده اسـت کـه     پیشدادیان و کیانیان پرداخته و علـت آن را چنـین ذکـر              
بعـد  . استیالي عرب و انقراض دولت ساسانی کتب ایران تمام طعمۀ آتش و نابود شـد            

ناچار از  . آمد از آن چون خواستند تاریخی از ایران بنویسند اصالً ماخذ به دست نمی            
علماي زردتشتی که بازماندگان قدیم بودنـد اسـتمداد نمودنـد آن جماعـت هـم جـز           

 چیـزي  کـرده  آن در تـصرف  و دخـل  هرگونه انسان هاي غرض که بعضی کتب مذهبی  
بنابراین اخباري مخلوط به افسانه و مجعوالت به دست نویسندگان دادنـد و              .نداشتند
کنـد    خود وقایع معلـوم مـی     . ها براي مورخین عرب و عجم مأخذ و سند شد          آن قصه 

»  ما عیـب اسـت     مع ذالک ندانستن آن حکایت براي     . که بنیان و بنیاد صحیحی ندارد     
  ).1/44همان، (

 تـاریخ ناسیونالیـستی   يهـا  هیما  نب، وجود    فروغی کتاب تاریخ عالم  در  ویژگی دیگر   
 قـدیم حرفـی   يهـا  یرانیادر هوش و شعور و عقل و زرنگی       « از دیدگاه فروغی     .است

 همچنین همـت و شـجاعت و        ؛نیست و کمال ذوق شعري و صنعتی ایشان مسلم است         
 هـا  جنـگ که دالوري دلیران ایـران و کارهـاي نمایـانی کـه در             چنان ؛آنهامردانگی  

 هیچ . بوده المثل  ضرب اند  داشته ها یرانیا با وجود رقابتی که با       ها یونانی میان   ،اند  کرده
ز صـفات  و ا... ی و آفریقایی در مقابل ایرانی تاب مقاومـت نداشـته    یملت از ملل آسیا   

 آنهای  ی صداقت و راستگو   ، شد المثل  ضرب  که در نزد ملت یونان و سایر ملل        ها یرانیا
 » از کسب و تجارت کراهـت داشـتند        دانستند یمی را کار خوبی     یاز بس راستگو  . بود

ــین). 35-1/34همــان، ( ــرو فروغــی همچن ــه  پی ــدگاهش، ب جــوانمردي و همــان دی
 آنهـا ي بـارز  هـا  یژگـ یوو آن را از   اشـاره کـرده  ها یرانیا ينواز مهمان و   یگرم  خون

ی کاذب و آگاهی به دنیـاي جدیـد،       خواه  تیملي از   دور ).1/36همان،  (ت  دانسته اس 
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 مـدرن معرفـی     نگـار   خیتار تاریخی خود همچون یک مورخ و        فاتیتألفروغی را در    
  ).138: 1384حقدار،  (کند یم

از دیـدگاه   . انـد   شده بسیاري از مشکالت قلمداد      منشأدر روایت فروغی بیگانگان     
بـه  . ده اسـت  شـ ثر اختالط با بیگانگان دستخوش انحـراف         دین ایرانیان نیز در ا     ،وي

او ). 1/41: 1318فروغـی،  ( اسـت    »بناي آئین زردشت بر توحید بـوده      «نوشتۀ فروغی   
در عهـد قـدیم   «: گونه گفته است که دربارة تأثیرگذاري بیگانگان بر دین ایرانیان این      

خاصـه آتـش را     در شمال و مغرب ایران قومی ساکن بودند تـورانی و عناصـر اربعـه                
ها با این قوم خلطه و آمیزش کرده از ایـن راه پرسـتش اجـسام و                    ایرانی .پرستیدند  می

ــش  پرســت و  اجــرام فروزنــده داخــل دیــن زردشــت شــد ولــی خــود زردشــتیان آت
کردند و مجـوس نـام        بزرگان قوم مزبور که آتش را پرستش می       . پرست نبودند   آفتاب

رسوخی بهم رسانیده تا آنجـا کـه اجـراي آداب     کم اعتبار و      داشتند نزد زردشتیان کم   
  ).1/41همان، (» مذهبی زردشت به دست ایشان افتاد

حملۀ اعراب به ایران  صدر اسالم تا زمان حال است، فروغی      ازدر قسمت دوم که     
وي از .  سـپس وارد تـاریخ خلفـا شـده اسـت     وکوتـاه گـزارش کـرده      صـورت   به  را  

ـ و  بـه ،  وشیده و تاریخ ایران را از طاهریان       ایرانیان علیه اعراب چشم پ     يها  شورش  ژهی
 وي صـفویان را احیـاگر حکومـت و شخـصیت ایرانیـان و            .صفاریان پی گرفته است   

رسـمیت  ، از دیدگاه فروغـی . نیز حدود طبیعی قلمرو ایران دانسته است    قلمرو آنها را    
ت براي حفظ ایران از آمـاج حمـال        این امر    است و اسماعیل   تشیع ناشی از تعصب شاه    

مذهب عمومی و رسـمی ایـران را کـه تـشیع اسـت نیـز                «:  بوده است  مفیددشمنانش  
صفویه پابرجا نموده و از این حیثیت هم این مملکـت را از سـایر ممالـک اسـالمی                   
متمایز کرده و بسیاري از آداب و عادات که مردم ایران تا این اواخر داشـته و اکثـر                   

  ).1/393همان،  (»هنوز دارند از آن دوره است
تـاریخ  وي در نگـارش     . بخش قاجاریه است   ،تاریخ عالم  در کتاب    توجه  قابلنکتۀ  
 کل از خـود نـشان       طور  به و دید انتقادي که      دقیقی که داشته   با وجود اطالع     قاجاریه

گونـه نظـر    ت؛ زیرا تمایل داشت هـیچ داده، کمتر زبان به انتقاد از قاجاریه گشوده اس  
مـسامحه   البته در جاي خـود بـا      . اجاریه شکل نگیرد  آموزان از ق   منفی در ذهن دانش   

پس از اشاره به جنگ با روسیه و شکست ایـران نوشـته             وي  . نقدي وارد کرده است   
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دادن آن والیـات و خـسارت را خـوب         دسـت  البته علـت ایـن شکـست و از        «: است
 ، نفاق که همیشه بد است     ،ملتفت شدید و دانستید که چون پاي خارجه به میان آمد          

کـه   و مبادا در دل خود خیال کنید که ما همانیم            باشد یم موقع یب بدتر و    وقت آندر  
شـده آن زمـان     و عالمآموز تجربه حاال سران محتشم   . خیر .و همان خواهد بود   بودیم  

 بخوانید تا درست معلوم شما شود که        دقت  بهرا روزهاي جاهلیت بدانید و تاریخ را        
همـان،   (» سودي ندارد  اصالًو این سودا براي احدي       کند یمتیشۀ نفاق ریشۀ طرفین را      

دسـت   شـاه قاجـار     با اینکه نقد کرده، اما باز از مـدح دوران فتحعلـی           ). 1/361-362
 او بـا عنـوان   از وسلسلۀ قاجاریـه دانـسته      اوقات   نیتر  باشکوهاو را    ه و دوران  دینکش

  .ه استبرد نام ) 1/366همان،  (»شهریار بزرگ«
کـه بـه    ز پادشـاهانی    او ضـعف آنهـا مطلـع بـوده،           قاجارهـا  از تاریخ فروغی که   

وي از خـسرو یکـم انوشـیروان        .  سـتایش کـرده اسـت      ،اند  بودهکشورگشایی معروف   
بـه انوشـیروان    ملقـب   خسرو یـا کـسري      «:  نوشته است   و دهکرساسانی تجلیل بسیار    

 يریـ گ  مملکتزمین است و این شاهنشاه هم در         ترین سلطان از سالطین مشرق      بزرگ
 گفت مقام کـسري انوشـیروان       توان یم. يدار  مملکت هم در    ،باشد یمرتبه  اول  داراي  

  ).1/108همان،  (»از پطر کبیر امپراطور روس کمتر نیست
 رژي و لغــو قــرارداد رویتــر و ۀ شــورش بــر امتیازنامــۀ از واقعــ،در گــزارش وي

 با.  نیست خبري ،داده ها یسیانگل به   شاه  نیناصرالد گزارش سایر امتیازاتی که      همچنین
 و قـرارداد  هـا  یسیـ انگل ایران و روس و نیز جنگ با يها  جنگ به گزارش    ،حال   نیا

 در همـان اوان     اتفاقـاً  «:مورد اخیر اشاره کرده است که      دراو  . پاریس پرداخته است  
شورشی در هندوستان درگرفت و این صلح براي انگلـیس خیلـی مفیـد شـد و منـافع                   

 جـدال  بـه تـاریخ قاجاریـه   در قـسمت    فروغی  ). 1/376،  همان (»ایران از دست رفت   
 پرداخته با اطرافیان شاهان     سپهساالر  و نظام ریام،  مقام  قائمدائمی تجددگرایانی چون    

 فرنـگ را در ایـران معمـول و متـداول            يها يکار  درست خواستند یم«:  گفته است  و
یـن دوره انتقـاد    در اکـاره  مـه ین از پذیرش تجدد    شدت  به وي   ).1/381همان،   (»ندنک

اما علوم و صنایع و تمدن در ایران به حالت سایر اقطار شـرقی رنـگ و    «: کرده است 
زمـین علـم و صـنعت ترقـی و           ی نداشت جز اینکه در این مدت چون در مغـرب          ئرو

افتــه و ســایر اقــالیم ناچــار بایــد از آنجــا کــسب کننــد از اوایــل ســلطنت  یکمــالی 
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نظام فراهانی هنرهاي تـازه       امیر خان یتقسعی میرزا    طیب اهللا تربته به      شاه نیناصرالد
.  تـأنی و بطئـی     طور  بهو معلومات جدید پائی در ایران باز کرد و داخل شد اما خیلی              

 مشیرالدوله خواست این حرکت سریع شود لکـن  خان نیحسمیرزا   در صدارت حاجی  
مـال و    ک طـور    بـه  موانع نگذاشت و حاصل آنکه تمدن وقـت          میا  گفتهکه پیش     چنان

»  مالحظات و مقتضیات مملکتی در این سرزمین درست جاگیر نشد          قدر  بهتناسب و   
  ).1/400همان، (

ـ ،  دست میرزا رضا کرمانی    به   شاه صرالدین شدن نا   کشتهروایت فروغی با      آنکـه  یب
فروغی . رسد یمشاه به پایان     ه باشد و آغاز سلطنت مظفرالدین     کرد يا  اشارهبه علل آن    

، بسیار با تملـق از آن دوره کـه          رسد یمشاه    ، وقتی به دورة مظفرالدین    در بخش پایانی  
 مـأنوس از ابتداي جلـوس میمنـت   «: با زمان نگارش کتاب برابر بوده، یاد کرده است     

اهللا ملکه و سـلطانه نـسیم آزادي         شاه خلد  پناه مظفرالدین  اعلیحضرت شاهنشاه رعیت  
زبان و قلم آزاد گردید و اقوي دلیـل         وزید و بوي بهبودي به مشام دانی و قاصی رسید           

پیشرفت آنکه چند باب مدرسه و مکتب منظم ملتی دایر کردند و جمله را مظفـري                
 کمک نمود و عامۀ ناس به تقریبی ملتفت ها  دارالعلمنامیدند و دولت به بعضی از آن        

  ).1/389همان،  (» و ثروت و سعادت فقط بسته به علم است و تمدنشدند که ترقی
 يهـا   تیمحـدود  .این اثر، حذف القـاب اسـت       یگر نکات بارز در بخش آخر     از د 

 خـود  ریتـأث کنون  همانند همۀ مورخان از آغاز تا    نیز   فروغی   ينگار  خیتارسیاسی در   
 عـام و    طـور   بـه  نگرش انتقادي به شـاهان       ، وي تاریخ ایران در  . جاي نهاده است   را بر 

 االسـالم   نـاظم  ، از همـین رو    .خـورد  یمـ  خاص کمتر به چشم      طور  بهشاهان قاجاریه   
 از  سپهـساالر  خان  نیحس رزایم ضمن نقل سرگذشت     تاریخ بیداري ایرانیان  کرمانی در   

 در زمــان ذکاءالملـک مرحـوم   «: اشــاره کـرده اسـت کــه  ، ويتـاریخ ایـران  کتـاب  
االسـالم    نـاظم  (» آزادي نداشـت   وقـت   آن تاریخ خـود را نوشـت و در          شاه  نیمظفرالد

 : با ترفندي القاب را حذف کند      بود وي موفق شده     ،حال  نیا با ).107: 1384کرمانی،  
علیحضرت شهریار تاجدار پنجمین پادشاه سلسلۀ علیه قاجار شاهنشاه حالیۀ ایـران            ا«

اهللا ملکه و سلطانه پادشاهی است از ظاهرسازي و تملـق بیـزار و     شاه خلد  مظفرالدین
ـ     اند  سپرده به مورخین مملکت     مخصوصاً اریخ و اخبـار بـه حقیقـت         که در نگارش ت

 معمولـه را دور اندازنـد و ایـن یکـی از مفـاخر سـلطنت        يهـا   هیرایپپردازند و تمام    
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امروزه است و ما بر طبق مکنونات ضمیر معدلت تخمیر ملوکانـه فقـط بـه صـحت                  
 شـده   فیتأل در این کتاب که براي درس مدارس و مکاتب           مخصوصاًپرداخته و   خبر  

 بسیاري القاب و ترسـیم رسـوم و آداب اسـباب تعطیـل و               حشو و زاید را انداخته از     
 و امیدواریم بـا اجـازة اعلیحـضرت         میشو ینماغتشاش حواس طالبان دانش و تحصیل       

همایون که ملک دو دولتش روزافزون باد دیگران هـم نگارنـده را معـاف دارنـد و                  
 از آن اسـت     بدانند پایه و مقام منیع سلطنت و منسوبان و خدام دولت باالتر و واالتر             

فروغـی،  (» که به تکرار بعضی الفاظ و توضیح واضح رونق و جلوة تازه حاصـل کنـد           
  ).1/343: ق1318

  گیري نتیجه
 شـمار  بـه  ایـران  در تمـدنی  مـدرن  یـسات  تأس از یکـی  سیاسی علوم ۀ مدرس تردید  بی
 حاصـل  آن گیـري   شـکل  و واقعـی  نیـاز  یـک  بـه  پاسخی مدرسه این یستأس. رود  می

 هـدف  مدرسـه،  این یستأس. ي بود  و ادار  ي فکر هاي  و درگیري  ها  تنش از اي  مجموعه
 سیاسی دستگاه براي کارآمد و مطلع نیروي ین تأم همانا که داشت مشخصی کاربردي
 از  داشت، امـا   برحذر   صرف نظري مباحث از را محصالن امر این .بود ایران خارجی

 یـد ارتخانـه تأک  وزیاسـی  کـادر س ین مدرسه بر تـأم    آموزشی یريگ  چون جهت  ییسو
ـ    ین نو یپلماسی چون د  ی دروس به آموزش معطوف  و  داشت    یخالملـل، تـار    ین، حقـوق ب

یفی تأل کتب سرآمدتوان  یمهاي تاریخ این مدرسه را   ، کتاب  بود یاروپا و حقوق اساس   
یري بـراي   پـذ   الهـام  خـود باعـث      مـان  ز دري در مدارس جدید دانست که       ا  ترجمهو  

نگاري ایـران   یختارخی شد و بسیار در بینش و روش    یف کتب بیشتر تاری   تألتدریس و   
  .یرگذار بوده استتأث

ی ایران است که کوشش نسلی      لمهویت  رو بخشی از       آن از تاریخ، درسی يها  کتاب
 يها  ترین دوره    همۀ توانش را به کار گرفت تا در یکی از بحرانی           کهدهد    را نشان می  

سازان این سرزمین     اي نونهاالن و آینده   بر را متعادلی تاریخی و فرهنگی هویت تاریخی،
دربـارة   يا جانبـه  ، همچنـان جـاي بررسـی همـه      یـن ا وجود با. تبیین و بازآفرینی کند   

خالی است و اثـري  در این نهاد آموزشی  درسی تاریخ يها  کتابگیري شکلچگونگی  
 نظام تعلیم و تربیت ایران منتـشر نـشده  این مدرسه در روند آموزش تاریخ در    دربارة  
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 یـژه کتـاب   و  بـه یفی محمدعلی فروغـی،     تألي  ها   محتوایی و بررسی کتاب    یلتحل. است
ان کتـب درسـی     مؤلفکه الگوي ابتدایی براي     ) تاریخ ایران ( ابتدایی از تاریخ عالم      ةدور

در ایـن   . ساختدر مدارس روشن     تاریخ را    آموزشی هاي  یتبخشی از ظرف   تاریخ بود، 
هم دمورخان ایـران در سـدة چهـار   ین تر شده ته میرزا محمدعلی فروغی از شناخ   میان،

توجه او   نگاري  یخبه تار ورزي او پرداخته شده،       سیاست به که  آنچنان است، اما    ريقم
شـدن از    کوشش نـسبتاً مـوفقی بـراي دور       ی فروغی    محمدعل نگاري  یختار. نشده است 
  .استجدید  نگاري یخآوردن به تار   سنتی ایرانیان و روينگاري یخسبک تار

ي هـا   کتـاب . اسـت  داشـته    یلبد ی ب ی نقش یران معاصر ا  یخ در تار  آموزشی مرکز   ینا
شده در این نهاد آموزشی، در زمان خود بسیار پیشگام بوده و نقـشی               یفی و تدریس  تأل

ي هـا   ضـعف توان از     ی نم البته. است شاگردان آن ایفا کرده    دوره 23 اساسی در تربیت  
 نهـاد   یـن  کـه ا   کـرد  اذعـان    امر ین به ا  یدبا اما   آن چشم پوشید،   ي و ساختار  آموزشی

 هـا را بـراي     آموزشی به همراه دیگر مدارس، همچون دارالفنون و غیره نخستین گـام           
برداشـتند   اول و پهلوي  قاجاریه دوران در علم ۀتوسعو   ایران در دانشگاه نهاد یستأس

  .و الگویی موفق براي آموزش عالی در ایران بودند

  منابع و مآخذ
  .اختران: ، تهرانامیرکبیر و ایران ،)1348(ریدون آدمیت، ف –
  .ایران و اسالم بازشناسی مرکز: تهران ایران، در سیاست علم ،)1382(رضا علی ازغندي، –
ـ ،  »شـرایط اسـتخدام در وزارت خارجـۀ ایـران         «،  )1382تابستان  (افشاري، معصومه    –  تـاریخ  ۀًمجل

  .36-25، صص14، شروابط خارجی
 .علمی: ، تهران)ها یرستاندببراي سال سوم (تاریخ ایران و عمومی  ،)1333(اقبال آشتیانی، عباس  –
ـ  ،» علوم سیاسی در ایـران    ۀسیکصدمین سالگشت تأسیس مدر    «،)1378زمستان   (امین، حسن  – ۀ مجل

  .95- 91ص ص،149 ش،اقتصادي -یاطالعات سیاس
 .ماهریس:  تهرانسیرت فروغی،، )1397(پروین، ناصرالدین  –
 .قطره:  تهران، تجددهاي یشهر ،)1383 (پهلوان، چنگیز –
مدارس عالی حقـوق و علـوم سیاسـی در ایـران از ابتـدا تـا تأسـیس             بهار   «،)1370 (تفرشی، مجید  –

 .81-53صص، 1 ش، اسنادۀینگنج ،»دانشگاه تهران
 ،حقوق و علوم سیاسی   ة   دانشکد ۀمجل ،» سیاسی ۀمدارس عالی «،  )1383بهار   (تکمیل همایون، ناصر   –

  .57-39ص ص،63ش
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 .15ص
 مهـدي   ۀ ترجمـ  ،گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار     آموزش، دین و     ،)1381 (رینگر، مونیکا  –

  .ققنوس: تهران .خواهحقیقت
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 .62-25ص، ص14 و 13، ش تاریخ معاصرۀمجل ،»دارالفنونیس تأس
  .ثالث: تهران ،سیاسی زندگی یک ،)1393(اکبر علی سیاسی، –
 ).چاپ سنگی(ی فروغی، محمدعلۀ ترجم،  مشرقیمهتاریخ ملل قد، )ق1317(سینوبس، شارل  –
، 151 ش ، قـضایی  ۀمهنامـ  ،» علـوم سیاسـی    ۀفرمان تأسیس مدرس   «،)1357پاییز   (اصغر شریفی، علی  –

 .24-14صص
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 ،»سیاسـی  علوم و حقوق دانشکدة - عالی حقوق  ۀ علوم سیاسی، مدرس   ۀمدرس «،)1377 (عاقلی، باقر  –

  .358-347صص، 7 ش،ایران معاصر تاریخ ۀمجل
ي ها  پژوهش ۀمجل،  »ي درسی تاریخ  ها  کتابهویت ایرانی در    «،  )1389بهار  (عسکرانی، محمدرضا    –

  .86-67، صص1، شتاریخی
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  .2 چ،اساطیر: تهران
  .انتشارت رسا: ، تهرانسرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، )1381(ود فراستخواه، مقص –
، نـسخۀ خطـی، محـل نگهـداري کتابخانـۀ          یوسط  قرونتاریخ  ]) الف[ق  1337(ی  فروغی، محمدعل  –

  .د-85شمارة  مرکزي دانشگاه تهران
خانـۀ مرکـزي    ، نسخۀ خطی، محل نگهـداري کتاب      تاریخ جدید ]) ب [ق1337................................ ( –

  .د-84 دانشگاه تهران شمارة
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  .کوشا مهر: ، شیرازخواهان مشروطیت مشروعه، )1389(ي محمدمهدمرادي خلج،  –
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  . زواریفروش کتاب: تهران
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  .میراث مکتوب: تهران
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  .انشگاه تهراند: تهران
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  .38718/297 شناسه ةشمار، )ساکما(سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران  –
  .030164/297، شمارة شناسه .............................................................................. –
 .8، ص205 ة نمر،هارم سال چ،)ق1318 الثانیه يشنبه نهم جماد پنج (تربیت روزنامۀ –
  .2، ص228 ة نمرپنجم،سال ، )ق1319 صفر یازدهم شنبه پنج.......................... ( –
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ي ها یژگیوتون تاریخی، به م استناد باشاه مشهد ملکبازشناسی هویت بناي امیر 
  یشناخت باستان  شواهدي ومعمار

  1سپیده بختیاري
 2داود صارمی نایینی
  3یداهللا حیدري باباکمال
  4سحر بختیاري

 و تزئینـات  ویـژه معمـاري   تیموري در ایران به لحاظ پیشرفت در انواع هنرهاي اسالمی، بـه  دورة :چکیده
وجود بناهاي متعـدد از ایـن دوره بـا تزئینـات غنـی معمـاري در شـهر                 . وابسته به آن حائز اهمیت بسیار است      

یکی از بناهاي مهم در ایـن زمینـه بنـاي امیـر             . دهد مشهد، آشکارا بر اهمیت آن در دوره مذکور گواهی می         
در این پژوهش .  چندان شناخته شده نیستهاي فراوان تاریخی   مندي از ارزش    ملکشاه است که با وجود بهره     

هاي تزئینی بنـاي امیـر    هاي معماري و آرایه  ویژگی متون دست اول تاریخی،   گیري از   بهرهبا  سعی شده است    
: ترین سؤال پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه            بر همین اساس، مهم   . ملکشاه، هویت و کاربري آن بررسی شود      

به بافت تاریخی و سیاسی آن چیست؟ نتـایج          توجه با ملکشاه امیر بناي معماري هاي ویژگی و کاربري ماهیت،
نگـاري و   هاي معماري از قبیـل نقـشۀ بنـا، کتیبـه         دهد که با توجه به متون تاریخی و ویژگی          پژوهش نشان می  

توان کاربري    و مناره، می   گلدسته وجود و محراب فقدان سرداب، نقاشی، کاري،  کاشی تزئینات آنها، مضامین
هـاي گفتـه شـده،      از طرفی بناي امیر ملکشاه از نظر ویژگی       .  مقبره را براي آن در نظر گرفت       - مسجد دوگانۀ

» یـشیل بورسـه   «خـصوص     ویژه از نظر نقشه و کاربري با مسجد کبود تبریز و بسیاري از مساجد آناتولی، به                به
ـ ع«ط ثلث با عبارت هاي یافت شده در آنها، از جمله وجود خ قابل مقایسه است و با توجه به کتیبه  بـن   ... لِم

  .است بوده  نفر یک احتماالً مسجد سه هر طراح و سازنده رسد می نظر به ،»ناب تبریزي دمحم لدیناَ مسشَ
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Recognition of the Identity of Amir Malekshah Building in Mashhad based 

on Historical Texts, Architectural Features and Archaeological Evidences 
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Abstract: The Timurid era in Iran is a very important period in terms of progress in 
various Islamic arts, especially architecture and related decorations, the ultimate of which 
is manifested in the method of decoration using Faience mosaic. One of the important 
buildings in Mashhad is the Amir Malekshah building, which is not well-known despite its 
great architectural importance. In this research, it has been tried to study the architectural 
features and decorations of the Amir Malekshah building, which have not been studied so 
far. The findings show some considerable architectural features such as building’s plan, 
inscriptions and their themes, tile decorations, paintings, cellar, lack of altar, the presence 
of a spire and minaret, the dual use of the mosque-tomb. Furthermore, Amir Malekshah 
building is comparable to the Blue Mosque of Tabriz and many Anatolian mosques, 
especially Green Mosque of Bursa, in terms of the mentioned features and especially in 
terms of usage. Finally, according to the plan and inscriptions found in them, the builder 
and designer of all three buildings was from Tabriz and was probably the same person. 

Keywords: Amir Malekshah, mosque-tomb, architectural decorations, Timurid era, 
Mashhad, Anatolian mosques. 
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  مقدمه
اري دورة تیموري یکی از ادوار مهم فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است که در معمـ               

 ةمعمـاري ایـران در سـد   . هاي وابسته به آن، آثار درخوري باقی مانـده اسـت       و آرایه 
 تـسلط    ۀولـی در سـای    شکل گرفت،   ها و ساختمان سلجوقی       شکل ۀ بر پای  قمريهشتم  

ـ     در سـده  پیدا کـرد و     اي   ، مقیاس و عظمت تازه    ایلخانیهاي   شخصیت ر مبنـاي    نهـم ب
طـوري کـه     بـه  یافـت؛ رت بیـشتر ادامـه       بـا پـالودگی و مهـا       اصول معماري ایلخـانی   

 گذشـته   ادوار هنر معماري ایـران طـی        ۀترین نمون   عالی  از هاي عهد تیموري   ساختمان
 در مـشهد     یکی از بناهاي جالب توجه این دوره بناي امیر ملکشاه         . شوند  حسوب می م

هاي فـراوان معمـاري، تزئینـات وابـسته بـه           مندي از ارزش    است که با توجه به بهره     
گیـري و توسـعه      اري و نقشی که بافت سیاسی همزمان با ساخت این بنا در شکل            معم

عالوه بر آن، در کنـار اعتبـار و اهمیتـی کـه شـهر               . آن داشته، چندان شناخته نیست    
شـناختی    مشهد در دورة تیموري داشته، تـالش جـدي بـراي مطالعـۀ شـواهد باسـتان                

نین بـسیاري از زوایـاي هنـري،        همچ. باقیمانده از این دوره در شهر مشهد نشده است        
بر همین اساس، در پژوهش حاضـر      . معماري و محتواي تاریخی بناهاي آن مبهم است       
هـاي   هاي معماري و نمونـه     ها و آرایه   سعی شده است به بازشناسی هویت بنا، ویژگی       

قابل مقایسه با یکی از بناهاي مهم این دوره، یعنی بنـاي امیـر ملکـشاه بـا اسـتفاده از          
نگارنـدگان پـژوهش    . طور قابل اطمینانی پرداخته شـود        تاریخی و معماري به    شواهد

بناي امیر ملکـشاه مـشهد بـه        : اند که   ها بوده   حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش     
چه منظوري ساخته شده و کاربري آن با توجه به شواهد موجـود چـه بـوده اسـت؟         

با بناي امیـر ملکـشاه بـه منظـور     ها و بناهاي قابل مقایسه  هاي معماري، آرایه  ویژگی
  اند؟ بازشناسی بهتر آن کدام

اساس پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی است کـه در آن بـا اسـتفاده از دو                  
. روش میدانی و منابع مکتوب و دستِ اول تاریخی، به موازات هم انجام گرفته است              

اند، با استفاده از   ودهشناسایی عوامل و افرادي که در ساخت بناي امیر ملکشاه دخیل ب           
منابع مکتوب صورت گرفته است؛ براي منظور، تمامی اسناد مربوط بـه بنـاي مـورد                

هاي میدانی   هاي مکتوب، یافته    در کنار داده  . اند  آوري و به دقت مطالعه شده      نظر جمع 
هاي معماري و تزئینات وابسته به آن در بناي امیر ملکشاه کمـک   به شناخت ویژگی 
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ه براي دستیابی به آن، تمامی عناصر و جزئیات معماري موجـود توصـیف،       اند ک  کرده
  1.اند عکاسی و طراحی شده

  پیشینۀ پژوهش
هـاي   شناختی و تاریخ معماري بناي امیر ملکشاه، بـه نگاشـته           پیشینۀ مطالعات باستان  

از . شـود   اند، محدود می    اي که صرفاً به توصیف و معرفی اجمالی آن پرداخته          پراکنده
اشاره ) 1375خانیکوف،   (سفرنامه خانیکوف توان به    ترین توصیفات می   مله قدیمی ج

کرد که گزارش سفر نیکـوالي والدیمیـروویچ خـانیکوف سـیاح روسـی، بـه بخـش                  
او در خالل سفرش، به بازدید از شهر مـشهد و ایـن بنـا               . جنوبی آسیاي مرکزي است   

ــی. پرداخــت ــین م ــاب  همچن ــه کت ــوان ب ــع  ت ــشمس مطل ــرال ــتۀ  ه آ و مِ ــدان نوش البل
هـا بـه معرفـی و خوانـدن          در این نگاشـته   . خان اعتمادالسلطنه اشاره کرد     محمدحسن

مسجد شاه یا مقبره    «عبدالحمید مولوي در مقالۀ     . هاي این بنا پرداخته شده است      کتیبه
مولوي دربارة معماري   . به معرفی بنا پرداخته است    ) 1347(» الدین ملکشاه  امیر غیاث 
 این بنا توضیحاتی ارائه و کاربري بنا را مقبره قلمـداد کـرده و بـانی آن را            و تزئینات 
به موقعیـت   ) 1363(علی شریعتی   . الدین ملکشاه والی خوارزم دانسته است       امیر غیاث 

ویلبـر و گلمبـک   . اي جزئی داشـته اسـت   مکانی بنا، تاریخ ساخت و معمار آن اشاره     
. انـد  السلطنه بسنده کرده   هاي اعتماد  ساس گفته ها برا  نیز به معرفی بنا و کتیبه     ) 1374(

. ضمن توصیف کلی بنا، کاربري آن را مقبره عنوان کرده اسـت           ) 1376(مهدي سیدي   
ها و   برده، مرکز اسناد و مدارك میراث فرهنگی خراسان نقشه          عالوه بر مدارك نام   

معمـاري،  هـاي    با این حال، تاکنون دربـارة ویژگـی       . هایی از بنا تهیه کرده است       طرح
تزئینات وابسته به آن و تحلیل تطبیقی به منظور پـی بـردن بـه کـاربري واقعـی بنـا،                

  .تحقیقات اساسی صورت نگرفته است

                                                           
 مطالعه و بررسی بناي امیر«شناسی سپیده بختیاري با عنوان  نامه کارشناسی ارشد باستان ن این مقاله برگرفته از پایا  1

ه اسـت کـه در گـرو   » يمعمـار  يهـا  یژگـ یو و یشـناخت  باسـتان  شـواهد  ،یخیتـار  منابع به استناد با شاه مشهد ملک
شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان به راهنمایی دکتر داود صارمی نایینی در        باستان
  . دفاع شده است12/7/92تاریخ 
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  موقعیت مکانی و پیشینۀ تاریخی بناي امیر ملکشاه
، )بـازار فـرش  (بناي امیر ملکشاه در مرکز شهر مشهد، انتهاي بـازار قـدیمی سرشـور           

. واقـع شـده اسـت     ) شناسـی  موزة مردم (بیک    مهدیقلیخیابان خسروي و جنب حمام      
انجام شده اسـت کـه      . ق855ساخت این بنا پنج سال پس از فوت شاهرخ و در تاریخ             

: 1349مـشکوتی،   (شـهرت دارد    » مسجد هفتـاد و دو تـن      «یا  » مسجد شاه «امروزه به   
). 117: 1375؛ خــانیکوف، 4/2039: 1368؛ اعتمادالــسلطنه، 9: 1359 مقــري،؛ 103

به نام بـانی تیمـوري بنـا، در کتیبـۀ     » شاه«شود، اما عنوان  ین نام بر روي بنا دیده نمی    ا
 از سوي دیگر، این نـام  ).9: 1359 مقري،؛ 134 :1378 ،مالزاده(سردر آن آمده است     
هایی که مشعر به تعمیرات انجام گرفته در زمان صـفویان و در              ممکن است از کتیبه   

). 467: 1374ویلبـر و گلمبـک،      (ارد، ناشی شده باشـد      اي که حمام شاه قرار د      گوشه
 عنوان یکـی از آثـار ملـی          ، به 186به شماره   . ش1311 تیر   18بناي مذکور در تاریخ     

چنـدین بـار    . ش1391 و   1388،  1347،  1342هـاي    ایران به ثبت رسیده و طی سـال       
  .مرمت شده است

ی حمـام بزرگـ   ،   دویـست سـال بعـد از سـاخت بنـا           اً یعنی تقریبـ   ق،1027در سال   
.  سـاخته شـد    عباس کبیـر     میرآخور شاه  ،بیک    یقلیتوسط مهد » حمام شاه «معروف به   

حمـام شـاه    ۀ  در کنار کوچـ   و  شاه  ک امیر مل  ي بنا یورودي حمام در خارج ضلع جنوب     
در قـدیم  قرار دارد،  و حمام شاه در آن   شاه که بناي امیر ملک    يا    محله. استواقع شده   

 بـه  یانبار بزرگ  آب،در خارج ضلع شمالی مقبره  روزه نیز   ام. ه است سرسنگ نام داشت  
 واقـف و  است کهحمام شاه از اوقاف آستان قدس    . داردوجود  » حوض سرسنگ «نام  

ـ   شـربت نیز  و مصرف وقف    بوده  کبیر   عباس  بیک میرآخور شاه    مهدیقلی بانی آن   ۀخان
ۀ باقی مانده   از روي کتیب  . )77: 1347 مولوي،(  است )ع(مطبخ دربار والیتمدار رضوي   

در قسمت نماي ایوان که در آن به نام امیر ملکشاه اشاره شده است، بانی بنا مشخص                 
دربـار تیمـور   و معتبـر   از امـراي مهـم      »بن برالس   ملک   شاه الدین  امیر غیاث «. شود می

وي از ایـن زمـان تـا        .  امـراي او درآمـد      ۀدر زمان شاهرخ در جرگ     که   گورکانی بود 
 ۀ بـه نوشـت    .)83 :1347 مولـوي، ( یالـت خـوارزم و توابـع بـود        پایان عمر، حکمران ا   

بـه مـشهد   از خـوارزم  . ق829الـدین ملکـشاه را در سـال       جسد غیاث  ،السلطنه  اعتماد
 به نظر ویلبـر     ).1/286: 1363 ( دفن کردند  ،اي که خود ساخته بود      منتقل و در مقبره   
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 .ق855  در سـال    دیـوان، نـشان از حیـات وي        ۀ آمدن نام ملکشاه در کتیب     ،و گلمبک 
گذشته   سال پیش از این تاریخ در      26الدین    ؛ حال آنکه غیاث   )469،  467: 1374 (دارد
الـدین ملکـشاه     اند شخص مذکور در کتیبه، امیـر سیـستان نظـام            احتمال داده  آنها. بود

: 1375 (از او یـاد کـرده اسـت       . ق864در نقل وقـایع سـال         که سمرقندي   است یحیی
4/889.(  

ـ ( »ملـک   الدین شاه   امیرغیاث« و   »میر ملکشاه ا«بین   مولوي  تفـاوتی   )ق829ي  امتوف
با ). 91،  76: 1347 (به وي نسبت داده است     و بنا را     را یکی دانسته  این دو    ،ل نشده ئقا

رد ملک وجـود نـدا   الدین شاه    اثري از نام امیر غیاث     ،توجه به اینکه در منابع تاریخی     
 در قیـد حیـات    یمخاطب کتیبه شخص  ماالً  احت ، موجود  ۀو با توجه به محتویات کتیب     

 Golombek(توانسته مد نظر باشد  ، نمی سال پیش از دنیا رفته26 شخصی که وه بود
& Wilber, 1988: 334-335.( ملکـشاه یحیـی   « سال تولـد الملوك  احیاء در کتاب «

شـده  نوشـته   . ق885 و تاریخ وفـات وي       .ق842 تاریخ به حکومت رسیدن او       ق،822
در قیـد    او ، و حتـی بعـد از آن       در زمـان سـاخت بنـا       رسد نظر می  چنین به   هم .است
 ).624، 132: 1383سیستانی، (  بوده استحیات

 و بنا بر آنچه در      سیستان بوده  ملکشاه یحیی با توجه به اینکه محل حکومت امیر        
و در فاصـلۀ زمـانی    بـوده . ق864سـال  آغـاز حکومـت وي       ،آمده السیر تاریخ حبیب 

والی سیستان شـد، سـپس      حسین برادر ملکشاه یحیی       شاهابتدا  . ق864 تا   842هاي   سال
 با نام امیر خلیـل هنـدو        السیر حبیبدر تاریخ    (خلیلمظفرالدین  امیر  . ق859در سال   

 زمام حکمرانی سیستان را در دسـت   از طرف میرزا ابوالقاسم بابر)از او نام برده شده 
: 1371؛ مهرپویـا،    4/757: 1375دي،  ؛ سـمرقن  79،  4/54،  1353خوانـدمیر،   (گرفت  

که حکومت سیـستان را دوبـاره در      . ق864، بنابراین امیر ملکشاه یحیی تا سال        )144
کـرد و در همـین       دست گرفت، در محدودة حکمرانی تیموریان در مشهد زندگی می         

  .)جا  همان، همانمهرپویا،(مدت به ساخت بناي امیر ملکشاه اقدام کرده است 

  ي امیر ملکشاه بناماريهاي مع ویژگی
   داراي ایــوانی در شــمال بنــا، دهلیزهــایی در اطــراف گنبدخانــۀبنــاي امیــر ملکــشاه

هـایی   هاي شرقی، غربی و جنوبی گنبدخانه، مناره       هایی در جبهه   شکل آن، اتاق    مربعی
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: 1378 مـالزاده، ؛  405: 1386اوکـین،   (اسـت   کاري   ینات کاشی ئ تز در دو سوي بنا و    
هـایی در چهـار    شکل آن در مرکز بنا واقع شده و توسـط رواق     مربع  گنبدخانۀ. )134

نماي بیرونی بنا متشکل از یـک ایـوان یـا سـردر اصـلی، دو        . سمت احاطه شده است   
در زیـر   ). 2ــ 1تـصاویر ( بنا و دو غرفه در هر سمت ایـوان اسـت             مناره در دو گوشۀ   

شود   طرف آن دیده می    گنبدخانه، سردابی با یک قبر در مرکز و سه قبر دیگر در دو            
 دو در چـوبی بـه صـحن بنـا       ، ایـن بنـا    مقابل فضاي بـاز   در  ). 87،  78: 1347مولوي،  (

خجـسته  ( متر ایجاد شده 6 متر و عرض 25د؛ این صحن به طول تقریبی      شو گشوده می 
 وسعت بیشتري از حد فعلـی داشـته         بنا زمان رونق    درکه گویا   ) 302: 1353مبشري،  
موسوي روضـاتی و دیگـران،      (کاسته شده است    آن  وسعت  ن از    به مرور زما   تا اینکه 

گسسته احـداث شـده کـه     ۀدو پوست  باالي بناي امیر ملکشاه گنبدي  بر. )116: 1389
 بیرون به صورت پیـازي این گنبد از . با هشت خشخاشی به یکدیگر متصل شده است      

ویلبـر و  (  است واقع شده  متر بر روي گریوي بسیار مرتفع        4/17 به ارتفاع    تیز با خیز 
ـ         .)468: 1374 گلمبک، شـکل    مـستطیل  ۀ سطح این گنبد داراي گردنی با هشت روزن

: 1359 مقـري، ( یابد  داخلی و خارجی گنبد راه می      ۀ بین دو پوست   ۀاست که به محوط   
، مـالزاده  (کننـد   روشنایی داخـل بنـا را تـأمین مـی    ،زیر عرقچین گنبدهاي  روزنه. )9

به اعتقاد پوپ، شکل گنبـد بنـاي امیـر ملکـشاه     ). Pope, 1977: 1136؛ 135: 1378
کامل است و بهتر از گنبد مسجد گوهرشاد کـه در نزدیکـی آن قـرار دارد، سـاخته                   

وي علت آن را افزایش ارتفاع ساقۀ گنبد بنـاي امیـر            ). 203: 1373پوپ،  (شده است   
بد ملکشاه نسبت به مسجد گوهرشاد دانسته که این امر سبب شده است برآمدگی گن             

  .چندان زننده جلوه نکند

  وي بنا و در ورودي ایوان جل،ها مناره
وجــود دارد  تیمــوري مربــوط بــه دورةطــرف بنــاي امیــر ملکــشاه دو منــاره دو در 

ضلعی و بقیه به صـورت       هر یک به شکل پنج      که قسمت پایۀ     )121: 1363 شریعتی،(
در منارة  . استریخته   و فر ها به مرور زمان     مناره بخش فوقانی اي ساخته شده و      دایره

اند که هماهنگی زیـادي بـا بقیـه           اي را به مناره افزوده      جاي آن مأذنه ساده     شمالی به 
متـر ارتفـاع     4/15  متر و مناره جنوبی    20  شمالی ةمنار  امروزه که  مناره ندارد؛ چنان  
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بدین ؛  دهد  متقارنی را نمایش می    ي ملکشاه ترکیب  نماي بنا ). 88: 1347مولوي،   (دارد
: 1374 گلمبـک،  ویلبـر و  (ایجاد شـده اسـت      اي   منارهدر دو طرف ایوان     ورت که   ص

  بام ۀتا لب  از زمین     ارتفاع آن   ایجاد شده که    متر 95/4 عرض   به ایوان جلوي بنا     .)468
دار  این ایوان مستقیماً به فـضاي گنبـد       .  متر است  20/4 متر و عمق ایوان تا در بنا       4/9

 در ورودي بنا نیـز بـا         طرفِ چهار. راه دارد است،   مرکزي که با دهلیزي احاطه شده     
 از نظـر    .)134: 1378 مـالزاده، (اسـت       خانـه در ارتبـاط     فضاهاي جـانبی ایـن گنبـد      

 ورودي در در انتهاي این ایـوان،       .است نقوش و دیگر تزئینات بسیار غنی        ،کاري کاشی
) ص( لت سمت راست آن دو حدیث، یکی از رسول اکـرم           بر روي واقع شده است که     

بـا  ) ع(و دیگري حدیثی از امام جعفر صـادق       » هالی باب  ع لم و  العِ ه دینَمنا  أ«با مضمون   
بر روي لت سمت  . نوشته شده است  » ه نَالج  فی یتاً ب  لَه ی اهللا بنَ داًسجِی م بنن  مِ«مضمون  

 کاءِلبنی لِ لَخَن د م«و  » المیه الس لَین ع سِلح ل کاءِ الب دار ناأَ«چپ نیز دو عبارت مذهبی      
به قلـم نـستعلیق      دردر باالي چهارچوب    . خورد به چشم می  » هنَالج  ی فِ  اهللاِ هلَخَد د قَفَ

  .نگاشته شده است آمده .ق1155 و تاریخ »حیم الرَّحمنِ الرَّ اهللاِسمِبِ«عبارت برجسته 

  ساختمان درونی بنا
 اسـت   دو شبـستان    شامل گنبدي دو پوسته با     ، متر مربع  660 ساختمان بنا به مساحت   

هـاي مجـاور      گنبدخانه، درگاهی به رواق    که در وسط هر ضلعِ    ) 42 :1326،  کبیري(
عالوه بـر آن،    .  است هاي نفیسی اجرا شده    کاري  کاشی هر درگاه  باالي   در. شود باز می 

  
پالن بناي امیر ملکشاه . 1تصویر
  )735 :1386 اوکین،(

  
ناي امیر ملکشاه مقطع طولی ب. 2تصویر

  )737: 1386 اوکین،(
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 ایجـاد شـده     اي از کاشی معرق    دو مناره و یک ایوان نقوش هندسی بر روي زمینه         در  
در  اکنون جز دو مناره و یک گنبـد «: اعتمادالسلطنه دربارة این بنا آورده است. است

صحن و حجرات آن به مرور ایام ویران شـده     . شرف تخریب، اثري از آن باقی نیست      
 اعتمادالسلطنه،(» کاري معرق آن کمال امتیاز را داشته است          کاشی وضع بنیان و  . است

 و آنچـه بـاقی      از بـین رفتـه    هـا    به مرور زمان بیشتر کاشی    امروزه  ). 4/2039: 1368
). 78: 1347مولـوي،  (  رنگ و لعاب کاشی عهد تیموري و صفوي اسـت ۀ نمون،مانده

 ؛ظ طرح متقـارن نیـستند  هاي شمال و جنوب دهلیز پیرامون گنبدخانه به لحا    محوطه
دسـت   شاید به گفتۀ اوکین علت این عدم تقارن مشکالتی باشد که سازندة بنا در بـه            

؛ زیـرا از یـک سـو        )420: 1386اوکـین،   (آوردن زمین بـراي سـاخت داشـته اسـت           
پذیر نبوده   هاي نزدیک مرکز تجاري شهر و مسیر اصلی بازار امکان          دستیابی به زمین  

ایـن امـر   .  بود شده) ع( از آنها تا آن زمان وقف حرم امام رضا        و از سوي دیگر، بعضی    
تواند دلیل تزئین تنها یـک نمـاي سـاختمان را نمایـان سـازد؛ در نتیجـه                   همچنین می 
  .اي که از قبل وجود داشته، بگنجانند اند بنا را در محوطه مجبور بوده

 بنـا    عقبـی  در نمـاي  اتاق کـوچکی     روي محور درگاه اصلی،    و   در پشت گنبدخانه  
ایـن اتـاق    .هاي دیگر در ارتباط است پیش رفته و توسط راهرو و دهلیزهایی با بخش        
 بزرگـی  ۀهمچنین محوط. یابد  راه می ،به طرف دهلیزي که گنبدخانه را احاطه کرده       

 صلیبی بـه خـود       شکل شود، خانه به طرف این دهلیز باز می       که از سمت راست گنبد    
 بارهـا تعمیـر  این محوطـه  . یابد میق و غرب ادامه    گرفته و بازوهاي آن به سمت شر      

 در  .ش1345سـال     در .شود  استفاده می عنوان شبستان      به و در حال حاضر       شده اساسی
ــرِ ــام   زی ــمن انج ــذکور ض ــاي م  بن

، پلکــانی تعمیراتــی در رواق شــمالی
با تخلیۀ  . مدفون در خاك یافت شد    

  بـه طـول و عـرض       یسـرداب خاك،  
 ن آن شد و در میـا    متر کشف    36/6

  بـه  متـر    9/1 × 56/0قبري به ابعاد    
که احتماالً متعلق به امیر     دست آمد   

 .)87: 1347 مولـوي، (ملکشاه است   
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 وجـود   در طرف چپ قبر مرکزي دو قبر و در طرف راست یک قبر فاقد سنگ قبر               
تا سـرداب از رطوبـت و هـواي           تعبیه شده  هایی  در چهار سوي سرداب هواکش    . دارد

 )1392بختیاري، (سرداب بنا . 3تصویر. محبوس صدمه نبیند

  درونی ساختمان بنا نقاشی 
آثار نقاشی در سطح داخلی گنبدخانه و زیر عرقچین، به شکل تزئینات زرنگار و بـه                

ــده  ــرا ش ــوردي و زرد اج ــگ الج ــت رن ــوي، ( اس ــطوح ). 85 :1347مول ــام س تم
ها با رنگ الجوردي و طالیی با نقوش بسیار ظریف نقاشـی شـده کـه در              بندي رسمی

از . هایی از آن آشکار شده اسـت  زیر اندود گچی و خاکستري پنهان و امروزه قسمت       
هاي بـاربر اشـاره کـرد        هاي باالي طاق   توان به دیوارنگاره   دیگر موارد نقاشی شده می    

 تعمیراتی در آن انجام گرفت و اندود گچ از روي نقاشی برداشـته              1350ه طی دهه    ک
باقی ) طالچسبان(در بین نقوش اسلیمی این قسمت، رنگ طالیی ورق طال           . شده است 

 12عالوه بر آن، بخشی از آیۀ       . مانده که مستقیم روي بستر گچی چسبانده شده است        
لَّ  ( سورة واقعه    13و   اتِ النَّعیمِ ثُ ها و در زیـر انـدود خاکـستري      در تمام طاق)...ه جنّ

ترین سالم). 1392آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوي،       (پوشیده شده است    
هاي فیلپوش شرقی در     دیوارنگاره بر روي فیلپوش جنوبی بر جاي مانده و دیوارنگاره         

  ).5 و 4تصاویر (اند  زیر اندود خاکستري پوشیده شده
ها به صورت بسیار برجـسته اسـلیمی اجـرا شـده کـه در                در لچکی نقوش موجود   

  قسمت فوقانی آن کتیبۀ گچی سفیدرنگ با برجستگی انـدك در زمینـۀ اخرایـی بـه        
چینی آشکار شـده و      هاي اخیر، خطوط ثلث با فن الیه       نگاري در الیه . کار رفته است  

   
  )1392 رضوي، خراسان فرهنگی میراث سازمان آرشیو( فیلپوش نقاشی تزئینات از قسمتی  .5 و 4 تصاویر
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. کار رفته است   روي آن ورق طال به      
تیبـه را   هـا زمینـۀ ک     در یکی از دوره   

ــگ قرمــز   ــا رن بــسیار عجوالنــه و ب
اخرایی کشیدند و سپس روي خطوط     
ثلث را که قبالً طـال ریختـه بودنـد،          

در بـاالي خـط     . انـد  رنگ سفید زده  
ثلث یک حاشیۀ دیگر با زمینۀ سیاه       
با دو بند نقوش ختـایی کـه در میـان        

کننـد، تـزئین شـده       هم حرکـت مـی    
نقـوش موجـود بـر روي دوال        . است
هـاي تـشعیري و       امل گـل  ها ش  رسمی

تـوان آثـار نقـوش هندسـی را در          همچنین مـی  . اي از رنگ آبی است      ختایی در زمینه  
شدند   عرقچین گنبد مشاهده کرد؛ یعنی سطوح زمینۀ آبی و قرمز به ترتیب تکرار می             

  ).6تصویر(تا تمام سطح عرقچین را بپوشانند 

  نگاري کتیبه
ـ  ،تاریخ معماري ایران    در یهاي مختلف   نویسی سبک  کتیبه  . دارد  اسـالمی   ة دور ویـژه  ه ب

اخل و خارج آن نوعی   دتوان یافت که در        کمتر بنایی را می    ، اسالمی  ةدر معماري دور  
عالوه بر   ملکشاه،ي امیر   ین بنا ئدر تز نگاري   از کتیبه هنرمند  هدف  . کتیبه دیده نشود  

 بـه کـاربري سـاختمان، نـام     شناسی سبب شده اسـت از طریـق آن بتـوان    جنبۀ زیبایی 
 در اي  بـه کتیبـه  الـشمس   مطلـع اعتمادالـسلطنه در  . نیز پـی بـرد  سازنده و حامیان آن  

  گنبد بر روي زمینۀ الجوردي کاشی معـرق بـا خـط ثلـث سـفید             قسمت باالیی ساقۀ  
  :استزده   می که گنبد را دورکردهاشاره 

  گـر دارد   گاه اصفیا از صفا و مروه آن کعبه        سجده... 
 

  
ــه دارد    ــن کعبــ ــروه ایــ ــفا و مــ   شــــرف از صــ

  صد بهاء از وجود مصطفی گر گشت آن کعبه عزیز           
  

  
  ماه برج سلطنت، آفتاب اوج عزت به شاه فوج اولیـا            

  

 
آرشیو سازمان (ها و عرقچین  بندي رسمی. 6تصویر

 )1392ث فرهنگی خراسان رضوي، میرا
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حیم  حمــنِ  (الـرَ   اهللاِ  بِسمِ «همچنین آثاري از نوشتۀ   مِـدي  ...رب ا ... و ال . ) ..الـرَ عتَ
      سین ولی ابنِ الح ن عسبالح لِ اهللاِ لِرصا      ؟)ف(اَ لئلَ؟ اوالدِ لَص    ) ي( قُ لَ مِن ص علِحـین  ) ا(ج

قــین...  تَ ــهِ الم لعاقِب ؛ 534-2/533: 1363 اعتمادالــسلطنه،(شــود  دیــده مــی» و کلمــه اَ
  ).151: 1371مهرپویا، 

 و مـروه کـه   صـفا  ماننـد  ، دیگر اماکن مقدس عربستان بنا با کعبه و   ،در این کتیبه  
 گلمبـک  و به اعتقاد ویلبـر   . مقایسه شده است  ،  دنرو  هفت بار بین آنها راه می      حجاج

دهلیـز  . شـده اشـاره دارد       مدفون  شاید این کتیبه به مدفن شخص      ،)470،  469 :1374(
گونـه    همـان  ؛توان در آن انجـام داد        مکانی است که مراسم طواف را می       ،پیرامون آن 

بقیـۀ  ! متأسـفانه . گیرد هاي ایران صورت می    که در مورد کعبه و تعدادي از زیارتگاه       
بـه خـط    » اهللا الملـک   «، عبـارت    در باالي این کتیبه   . عبارت کامالً از بین رفته است     

 ۀ سـاق ترین قـسمت   پاییندر. اي از کاشی الجوردي نگاشته شده است کوفی بر زمینه
 بـا   درشـت  بنـایی خـط کـوفی  اي بـه   ، کتیبهاي روي سطح گریوه میان روزنه  و   گنبد

دار   نگاشته شده که براي اجـراي ایـن کتیبـه از آجرهـاي لعـاب              » اهللاء  البقا«مضمون  
ایـن کتیبـه بارهـا در اطـراف گنبـد      .  است  الجوردي استفاده شده    اي با حاشیۀ   فیروزه

  .تکرار شده است
دار الجـوردي، در      با آجرهاي لعاب  » یا اهللا «در قسمت پایینی آوگون گنبد عبارت       

. رنگ اجرا شـده اسـت       هاي طالیی  اي میان دو نوار متشکل از ترنج       زمینۀ آبی فیروزه  
صورت عکس آن در مقابلش تکرار شده که با شـکل هندسـی             به  » اهللا یا  «هر عبارت   

،  خوشـنویس   هنرنمـایی  برايترین محل    مهم.  ضلعی از عبارت بعدي جدا شده است       5
نماهـا   ، اطراف محراب، گریو گنبد، باالي مناره، فضاي داخلی و اطراف طاق           سردرها

: 1392بختیاري، (توان دید   را در بناي امیر ملکشاه می       هاي مختلف آن    است که نمونه  
  ).8 و 7تصاویر) (25-43

  کاري کاشی
سـت کـه سرتاسـر نمـاي      اهـاي مختلـف آن    کاري قسمت  هاي این بنا کاشی    از ویژگی 
رنـگ مـزین بـه       هاي معرق و هفـت      با کاشی   را ها ان ورودي، گنبد و مناره    اصلی، ایو 

 خـارجی   وحسـط .  است اندههاي مختلف پوش   ، هندسی و کتیبه    هاي متنوع گیاهی   طرح



  47  شناختی باستان شواهد و معماري هاي ویژگی تاریخی، متون به استناد با مشهد ملکشاه امیر بناي هویت بازشناسی

 معاصر به جـاي     ةدارد که در دور    شکل  ق مربع اي معرّ   روکشی از کاشی فیروزه    ،گنبد
 ).131: 1375یرجعفـري،   ؛ م 36-33: 1359 نیـا،  فقیه( پوشش قدیمی نصب شده است    

هاي معـرق آن از بـین رفتـه          ر کاشی بیشت رو به خرابی بوده و       .ش1336 در سال    گنبد
هاي آبی روشن کـه در داخـل آن         سطح گنبد با کاشی   ۀ   بقی .)42: 1326،  کبیري( است

نیـز   گنبـد    ۀ در ساق  ).9تصویر  ( است   یک طرح هندسی را نشانده بودند، پوشیده شده       
هاي روي سطح گریـو گنبـد، قطعـات           میان روزنه  و در کار رفته      هاي معرق به   کاشی
 عـالوه بـر آن،  . آبی سیر نـصب شـده اسـت   به رنگ   شکل بسیار کوچک سفال      مربع

 به انضمام  ، دور زننده  ینی کاشی معرقِ  ئنوارهاي تز   سلسله ،ها روي گریو و باالي دهانه    
  ).10تصویر( مشهود است  چند کتیبه

 سوره مبارکه فصلت به خـط ثلـث،     33آیه   ، بخشی از   هر دو مناره    ةدر باالي ازار  
در قسمت فوقانی آیۀ مـذکور در       . عرق اجرا شده است    الجوردي با کاشی م     در زمینه 

بحانَ اهللاِ  «اي از کاشی الجوردي کتیبه   شمالی و جنوبی، بر روي زمینه       ههر دو منار   سـ
                و ولَ و ال قُ ال ح ر وکب ا اهللاِ و اهللاُ اَ لّ لهِ اِ لّهِ و ال اِ مد لِ الح ظـیم       ه َولع لـی اَ لع ال بِـاهللاِ اَ بـه  »  اِ

 رنگ  ترکیبی از کاشی معرق و هفت       نیز ها  مناره  ۀساق. اشته شده است  خط کوفی نگ  
 اسـت     در بستر این نقـوش تـزئین شـده         هایی کتیبهترنج، ترنج و     نیم که با نقوش     است

  .)9 :1359 مقري،(

  
ندسی، گیاهی و کتیبه تلفیق نقوش ه. 7تصویر 

 داخلی ایوان بناي امیر  صورت کاشی معرق بدنه به
  )1392بختیاري، (ملکشاه 

  
طرح کوفی بناي کتیبه فوقانی مناره . 8تصویر 

  )1392بختیاري، (شمالی 
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رنـگ   هـاي تزئینـی، مرکـب از کاشـی هفـت     رهاي معرق با نوا  کتیبه کاشی ةقاعد
تصویر  (رنگ اجرا شده است     هاي معرق و هفت    با کاشی نیز  هاي مناره    میلهو  آراسته  

: 1349 مشکوتی،( بود   پایان یافته . ق855در رجب   که   ایوان جلوي بنا     ساختمان). 11
تـصویر  (اسـت   هاي اسلیمی و کتیبـه        شامل طرح   و با کاشی معرق پوشیده شده    ،  )103
 به رنگ سفید با زمینـۀ کاشـی    معرق بسیار ممتاز  هاي  در اطراف ایوان با کاشی    ). 12

   دورة تیمـوري نقـش شـده       در صلوات بر چهـارده معـصوم        اي حاوي   کتیبه الجوردي،
 اي شمـسه  بـا     کاشی سـیاه و    ، نماي بدنه با    راست و چپ ایوان    ۀدر بدن همچنین  . است
 ۀ حاشـی   بـه وسـیله    هر یک از نقـوش ظریـف داخـل ایـوان          .  تزئین شده است   معرق

 دیگري به ةو جلوشده  از نقش کناري خود جدا     ، متناسب با نقش آن     و باریک معرق 
 هـاي  کاشـی بـر روي    ). 13تـصویر   ) (83: 1347مولـوي،   ( اسـت    ایوان جلوي بنا داده   

، نقوشـی بـا رنـگ زرد شـامل     خانه گنبددرونی فضاي سبزرنگ مستطیلی ازاره و در     
یک ترنج در مرکز و دو لوزي در اطراف ترسیم شده که بر روي ترنج مرکزي کلمه                 

ه شـده  چهار مرتبه با رنگ طالیی نوشت» علی«و بر روي هر لوزي کلمۀ     » هللا الحکم  «
  ).14تصویر (است 

  
اي  پوشش آبی فیروزه. 9تصویر 
  )1392بختیاري، (گنبد  سطح

کاري معرق  کاشی. 10تصویر 
ساقۀ گنبد 

فرهنگی  میراث  سازمان  آرشیو(
  )1392رضوي،  خراسان

  
هاي معرق و  کاشی. 11تصویر 

رنگ بدنۀ مناره  هفت
  )1392 بختیاري،(
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  کاري کاري و گچ تزئینات آجرکاري، سنگ
ها، نماي   هاي مختلف آن است که در مناره       اري قسمت ینات این بنا آجرک   ئدیگر تز  از

اسـتفاده از   . کار رفتـه اسـت        ایوان جلوي بنا، ساختمان درونی و سرداب بنا به         ،اصلی
در تلفیـق بـا     ) اسلیمی( هاي هندسی و گیاهی     آجرتراش با طرح   ةبرخی آجرها به شیو   

 جملـه تزئینـات   از. آیـد  هاي زیباي این بنـا بـه شـمار مـی      یکی از جلوه  ،کاشی معرق 
 در  ، بـا روکـشی از آجرتـراش        اشاره کرد که   ها هاي مناره  میلهتوان به     آجرکاري می 

ایـن   .)Pope, 1977: 1141( کار رفته اسـت    بهدار هایی از سفال لعاب داخل آنها طرح
هایی در قسمت پایین مناره بـاالي    خود و کتیبه   هایی بر گرداگرد بدنۀ    ها با ترنج   مناره

ها بـه مـرور زمـان از         اند و فقط بخش فوقانی مناره        زمان حال پابرجا مانده    ازاره، تا 
   سـوره  33  آیـه : ها عبات اسـت از     تزئینات بر جاي مانده از این مناره      . بین رفته است  

بحانَ اهللاِ و  «زمینۀ کاشی معرق الجوردي؛ عبارت   با  به خط ثلث    » فصلت«مبارکۀ   سـ
لّـا         لهِ اِ لّهِ و ال اِ مد لِ الح            ال قُـو ولَ و ال حـ ر و کبـ لعظـیم    ه َاهللاِ و اهللاُ اَ لـی اَ لع ال بِـاهللاِ اَ و »  اِ

اي از کاشـی معـرق        شکل با رنگ زرد بـر زمینـه          کادر مربع  8در  » اهللا اکبر «عبارت  
اي در قـسمت فوقـانی سـورة مبـارك      اي از کاشی آبـی فیـروزه      الجوردي و با حاشیه   

  .فصلت
تـرنج بـا احـادیثی از رسـول           ی و جنـوبی، چهـار نـیم       در ساقۀ هر دو منـارة شـمال       

تـرنج از سـمت راسـت، در     اي کـه در اولـین نـیم     درج شده است؛ به گونـه      )ص(اکرم

 
کاري معرق ایوان ورودي  کاشی. 12تصویر 

  ).1392بختیاري، (

 
کاري  کاشی. 13تصویر 

 ایوان  معرق بدنۀ
  )1392بختیاري، (

 
کاري فضاي  کاشی. 14تصویر 

زیرین گنبدخانه 
  )1392 بختیاري،(
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بع سِـنین محتَـسِباً کتُـب لَـه                     « دو مناره کتیبه   هر نَ سـ ن اَذِ الم مـ لـس لیـهِ اَ لنَبـی ع قالَ اَ
قَ نَبـی اهللا       براتِ د ار صـ ـ    » مِنَ النّ . ا کاشـی معـرق اجـرا شـده اسـت     بـه خـط نـسخ، ب
اي بـه خـط نـسخ بـا زمینـۀ آبـی الجـوردي بـا مـتن                     ترنج نیز شامل کتیبه     نیم دومین

هِ و                       قالَ« عناقـاً یـومِ القِیامـ نـونَ اَطـول النّـاسِ اَ وذِ لم م اَ لَّ سـ لیـهِ و ی اهللاِ ع لَّ سول اهللاِ صر
قولـوا       قالَ نُ فَ وذِ م الم مِعتُ المِ اِذا س لس لیهِ اَ ثَـلَ مـا یقـول      عموجـود در     کتیبـۀ . اسـت »  م 

قـالَ  «: اي به رنگ الجوردي عبـارت اسـت از        ترنج، به خط نسخ در زمینه       نیم سومین
لَیهِ  لنَبی ع نینَ                     اَ وذِ لمـ هِ و غفِـر لِ مـ ئِ الَ نـونِ اَمنافـا رشـد اَ وذِ الم ه ضَـمِنا و مـ ئِ الَ الم اَ لـس »  اَ

اي به رنـگ      ج در هر دو مناره داراي حاشیه      ترن چهارمین نیم ). 149: 1371مهرپویا،  (
را بـا     و داخـل آن اسـت  شمالی فاقد کتیبـه  ةترنج در منار    این نیم . استاي    آبی فیروزه 

ترنج به خط نسخ       در چهارمین نیم   ، جنوبی ة در منار  البته. اند  کاشی الجوردي پر کرده   
ی اهللا ع     «عبارت   الجوردي   ۀسفید در زمین   لَّ سول اهللاِ صلَّ  قالَ ر س نون اَطول   املیهِ و وذِ لم  اَ

لَ ما یقو               قولوا مثَ ن فَ وذِ لم م اَ مِعتُ الم اِذا س لس لیهِ اَ قالَ ع ه وعناقاً یوم القِیام اس اَ آمده » لالنّ
  .است

. انـد  ها به صورت افقی و عمودي چیـده شـده           هاي موجود بر روي ساقۀ مناره       ترنج
ي سـبز، سـفید و زرد عـسلی دارنـد و            هـا  هاي عمودي نقوش اسـلیمی بـه رنـگ          ترنج
هاي افقی مشتمل بر اسماء الهی به خط ثلـث سـفید بـر روي کاشـی الجـوردي                    ترنج
ها بر روي ساقۀ مناره به این صورت اسـت کـه در چهـار     چیدمان این ترنج  . باشند  می

هـا    متن کتیبـه  . سمت هر ترنج عمودي، یک ترنج کوچک به صورت افقی قرار دارد           
همچنین در  . اند  هی است که گرداگرد مناره، از پایین تا باال نوشته شده          حاوي اسماء ال  

چهار بار با خـط کـوفی بنـایی بـه رنـگ             » محمد«قسمت باالیی منارة شمالی، کلمه      
ـ عالوه بر آن،  . اي اجرا شده است    الجوردي در زمینۀ کاشی فیروزه      راسـت و  ۀدر بدن

ها  نما و داخل غرفه   ). 15صویرت(ایجاد شده است     آجر نقش هشت مربع      اچپ ایوان ب  
 داخلی ایوان ۀ بدنوهاي هندسی و اسلیمی       طرح باکاري معرق و آجرتراش      را با کاشی  

 را بـا   سـرداب قبـور . اند دهتزئین کرهاي هندسی  طرح و  را با آجرهاي تراش برجسته    
  فاقد سنگ و   این قبور . اند گچ کشیده با   را   آنها  و روي  پنج رگه آجر و گچ باال آورده      

  ).16تصویر (است  قبر ۀسرلوح
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هـاي    قـسمت  ة گـسترده از سـنگ در ازار       ةینات ایـن بنـا اسـتفاد      ئتزاز  کی دیگر   ی
ینی موجود در فـضاي زیـر       ئهاي تز  ستون  از سنگ در نیم    عالوه بر این،  . استمختلف  

بـه  هـاي سـبز       با کاشی  ، قسمت داخلی بنا   ةازارهمچنین  . خانه استفاده شده است    گنبد
  ).17تصویر ( شده استاجراستون مقرنس   با سر وهاي مرمري  ستونوسیلۀ

ایـوان   و  سـاختمان درونـی  ، از گچ در نماي اصـلی     در کنار تزئینات آجر و سنگ،     
 سـوره مبارکـۀ     166 تـا    161آیـات     نیز  زیر عرقچین  در.  استفاده شده است   جلوي بنا 

  ).18تصویر( به خط ثلث اجرا شده است  در زمینه قرمزبا گچ بقره

 
تصویر شمسۀ معرق بدنۀ ایوان . 15تصویر

  )1392 بختیاري،(

  
عکس از سازمان (قبور آجري سرداب . 16تصویر

ها و مرکز اسناد آستان قدس  ها، موزه کتابخانه
  )1392رضوي، 

 
هاي مرمري ازارة داخلی بنا  ستون. 17تصویر

  )1392ي، بختیار(

  
تزئینات گچی گنبدخانه . 18تصویر 

  )1392 بختیاري،(
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  با استناد به شواهد موجودکاربري بنا 
 تـاریخ بـه حکومـت    الملـوك   احیـاء  در کتـاب گونه که پیشتر شرح داده شد،       همان

سیـستانی،  (شـده   نوشـته   . ق885 و تاریخ وفات وي      .ق842  سال رسیدن ملکشاه یحیی  
و با توجه به محدودة حکمرانی امیر ملکشاه در مشهد در زمـان           ) 624،  132: 1383
یان، احتماالً در همین زمان اقدام به ساخت مقبرة خانوادگی خود کـرده اسـت               تیمور

تـوان کـاربري    با این حال، تنها با اتکا به منابع تـاریخی نمـی          .)144: 1371 مهرپویا،(
 ةمقبـر  توجـه بـه دالیـل زیـر مـسجد شـاه            بـا . مقبره امیـر ملکـشاه را تعیـین کـرد         

  :الدین ملکشاه است امیرغیاث
 54 شهر مشهد     ۀ قبل  دارد، اما   درجه انحراف  24 از جنوب به غرب   ،   بنا  این  ۀقبل. 1

 این است کـه اگـر ایـن بنـا     نکتۀ قابل توجه .درجه از جنوب به غرب منحرف است    
 اش همانند سـایر مـساجد شـهر مـشهد باشـد              قبله د بای بدون تردید  ،مسجد بوده باشد  

؛ 666-665: 1347سـانی،   ؛ خرا 80: 1347،  مولوي( )محور بنا با جهت قبله     اختالف(
  ).121: 1363شریعتی، 

را  کسی قـصد سـاختن مـسجدي     نهم قمري  این بنا، اگر در قرن        ۀمتناسب با نقش  . 2
جـاي آن در      ه بلکه ب  ،ساخت   مرکزي رواق نمی    ةسرپوشیدو   ایوان   اطرافداشت، در     

. کـرد    طراحـی مـی    »مسجد زمـستانی  «،   متناسب با ظرفیتی که داشت     ،دو طرف ایوان  
 سـایر  سـپس مورد توجه محراب مسجد و بخش مهم معماري مساجد ی در   طور کل  به

 این گر،ی دعبارت   به. استرعایت نشده آن    در نقشۀ اما چنین اصلی    باشد،    ها می   بخش
  باید مایل بایستد تا در جهت قبله باشـد      نمازگزار بنابراین. بنا فاقد محراب بوده است    

  ).89: 1347مولوي، (
 امکان مقبره بودن آن    ، راست ایوان  ۀپای سمت راست    اشعارمضامین  ه  با توجه ب  . 3
  : است از مسجد بودنشبیشتر

  خوش است عمر دریغـا کـه جـاودانی نیـست      
  

 
ــانی نیــست    ــنج روز ف   پــس اعتمــاد بــر ایــن پ

 اسـتدعاي عفـو،      حاوي داخل گنبدخانه هاي   نوشتهدر   )ع(علی حضرت   مناجات. 4 
 از ایـن مناجـات حـاکی   .  اسـت )ص(یـامبر اکـرم  بخشش گناهان و تقاضاي شفاعت پ   

  :انندم. اظهار ندامت از اعمال گذشته، پشیمانی و طلب رحمت است
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ــی  ــسنیالهـ ــی انـ ــین حجتـ    بتلقـ
 

  اذا کان لی فی القبر مثوي و مـضجع        
 جـاودان  بقاي سازندة بنا آن است که  دهندة  گنبد نشان   ۀ ساق »اهللاءالبقا« عبارت. 5  

دانـسته    می فانیسته و خود و دیگران را در برابر خداوند       را خاص ذات پروردگار دان    
  .است
از  .اسـت دلیل بر مقبره بـودن بنـا        آن،   در   موجود و قبور     زیر بنا  وجود سرداب . 6

 نمـاز در گورسـتان      و خواندن  بین مسلمین دفن در مساجد معمول نیست         سوي دیگر، 
  ).7/23: 1414مجلسى،  (نیز مکروه است

جهـت بنـا    شود    اینکه گفته می   ،)473: 1374 ( و لیزا گلمبک   دونالد ویلبر به نظر   
 ؛با جهت قبله تناسبی ندارد یا اینکه محراب درستی وجـود نـدارد، پـذیرفتنی نیـست                

در مساجد دیگر این ناحیه یافـت       )  درجه 240 یا   250( هاي گوناگون قبله   را ضبط زی
همچنین با توجه   . ند که محراب اصلی را برداشته باش      این امکان وجود دارد   شود و    می

به تبریزي بودن معمار بنا و شباهت نقشه به مـسجد کبـود تبریـز و برخـی مـساجد              
ساخته شده توسط معماران ایرانی در بورسـه ترکیـه و مـسجد جـامع گوهرشـاد در              

: 1378موسـوي،   (هرات، این بنا از نوع مساجد آرامگـاهی روزگـار تیمـوري اسـت               
ینکه مسجد شـاه را بـه عنـوان مکـان عبـادت،             شواهد دیگري مبنی بر ا    ). 554-557
هـا کـه در       نـوع بـرج   . ویژه به عنوان مسجد محله طراحی کرده بودند، وجود دارد           به

تـر آن در گازرگـاه و        خـالف انـواع کوتـاه      کنار دو طرف ساختمان وجود دارد، بـر       
پلکان داخلـی و  . ها بدون هیچ ابهامی مناره است   دهد که این برج     خرگرد، گواهی می  

هایی بـر روي      شود و همچنین مشاهدة کتیبه      اي بلند آن که به بالکن منتهی می         استوانه
گونـه شـک و تردیـد را از بـین             آنها که در ارتباط با نماز و اذان است، احتمال هـر           

هـاي   تر از دورة صفوي گویاي آن است کـه ایـن بنـا در سـده                دو کتیبۀ جدید  . برد  می
 زیـر عـرقچین    داخـل گنبدخانـه      درها   این کتیبه . تر نقش مسجد را داشته است       جدید

متن اولین آنها به خط ثلث با رنگ سفید در زمینه قرمز نوشته شده              . اند نگاشته شده 
 در قـسمت انتهـایی کتیبـه،   .  سورة مبارکه بقره است  166 تا   161و دربردارندة آیات    

اشاره به تعمیـر بنـا      است که    نوشته شده    )ق1119(» فال  و ه ئ ما و شر ع ه سعتِ «ریختا
؛ آرشیو سازمان میـراث فرهنگـی خراسـان         86: 1347مولوي،  ( دارددر دورة صفوي    

 قرمز، مـشتمل     اي با زمینۀ    هاي کشیده   دومین کتیبۀ این قسمت در داخل ترنج      ). رضوي
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بر صلوات بر چهارده معصوم با خـط ثلـث طالیـی اسـت کـه بـه احتمـال زیـاد از                       
اگرچـه بـراي گنبدخانـۀ      ). 157: 1371مهرپویـا،   (باشـد     تعمیرات دورة صـفوي مـی     

توان نقـش مـزار را بـراي آن در        مرکزي با احتمال وجود یک بناي یادبود در آن، می         
هاي هر طرف بنـا بـه صـورت نمازگـاه خـصوصی         نظر گرفت، با این حال گنبدخانه     

  .اند تهکاربرد داش

  بحث و تحلیل
ـ   ال  احمدبن شمس ،معمار بناي امیر ملکشاه مشهد      .بـوده اسـت  ا دین محمـد تبریـزي بنّ

 بورسـه   »مسجد یشیل «نشین   اي که در دیوارهاي جانبی شاه      همچنین با توجه به کتیبه    
 ایـن احتمـال     ي آمـده،  تبریـز  اي با مضمون عمل اسـتادان      کتیبهو  به نام محمد غریب     

 مسجد یشیل هم آشنا بوده است       مسجد کبود با   ةکه معمار طراح و سازند    وجود دارد   
البته بناي امیر ملکـشاه فقـط بـه مـسجد یـشیل مـشابهت               ). 104: 1386  و بلوم،  بلر(

ندارد، بلکه با بسیاري از مـساجد اسـتانبول، بورسـه و آماسـیه قابـل مقایـسه اسـت                    
فرم معماري مسجد کبود را تکامل تجربیات معمـاري دورة     » برند هیلن  «). 19تصویر(

: 1391برنـد،     هـیلن ( دانسته اسـت     تیموري و تداوم تجربیات معماري منطقۀ خراسان      
-انـد کـه در شـهر بورسـه      هـا دربردارنـدة بناهـایی     مقبره-این نوع از مسجد   ). 104

هـایی از آن در      اند و سـپس نمونـه       ساخته شده  -نخستین پایتخت واقعی ترکان عثمانی    
گنبد مرکـزي    برند، طرح تک به عقیدة هیلن. شهرهاي دیگر منطقه آناتولی پدید آمد    

  هـاي آن   که نمونه ) 108ـ107همان،  (بر بنا، در ابعاد متفاوتی ظاهر شده است         مسلط  
بنابراین و براساس مقایـسۀ تطبیقـی معمـاري بـا بناهـاي             . شود  دیده می  19در تصویر   

مشابه در منطقۀ آناتولی، مسجد کبود تبریز و همچنین با توجه به تشابه میان بافـت                
  .مقبره است-ملکشاه بنایی با کاربري مسجدتاریخی ایجاد کنندة آنها، بناي امیر 

استادکاران تبریزي که در سمرقند و در دربار تیمور حضور داشتند، بعد از درگذشت              
تیمور، در بازگشت جهانشاه از هـرات بـه تبریـز، بـه همـراه او و بـراي تـسریع در                      

ل از  همچنین از آنجا که جهانشاه و قراقویونلوها قب       . ساخت مسجد کبود آورده شدند    
آنکه بر ایـران حکومـت کننـد، در شـرق ترکیـۀ کنـونی سـکونت داشـتند و پـیش                      

  رسد می  نظر   به داشتند، کامل آشنایی عثمانی بناهاي و معماري با ایران، بر حکمرانی از
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هـاي واالي هنرهـاي شـرق و         اي باشد که ویژگـی     خواست بانی مجموعه   جهانشاه می 

). 122-120: 1391پـورمیزاب،   (غرب دنیاي اسالم آن زمان را در خود داشته باشـد            
بر همین اساس، به ساخت بنایی با نقـشۀ مـشابه بناهـاي آسـیاي مرکـزي و آنـاتولی                    

 بنابرابن و بـا توجـه بـه منـشأ چنـین بناهـاي دومنظـورة               . اقدام کرد )  شکل Tنقشه  (
رسـد   مقبره در منطقۀ آناتولی که ریشه در قرن هشتم قمري دارد، به نظر مـی         -مسجد

در . انـد  معماران تبریزي بناي امیر ملکشاه از ایده مشابهی در ساخت این بنا بهره برده    
 ملکشاه بـا دو بنـاي مـسجد کبـود      وجوه افتراق و اشتراك بناي امیر   1جدول شمارة   

 نقـشه  19تبریز و یشیل بورسه و چند مسجد مهم دیگر منطقه آناتولی که در تصویر              
، مالحظـۀ تـشابه در      1هـدف از ترسـیم جـدول شـمارة          . آنها آمده، بیان شده اسـت     

هاي معماري مساجد قرن هشتم و نهم قمري در ایران و            هاي ساختاري و آرایه    ویژگی
-ها تأکیدي بر منشأ سـاختاري یکـسان بـسیاري از مـسجد              این ویژگی  .آناتولی است 

  
ق 870مسجد کبود تبریز، 

قاسمی، موسوي روضاتی  حاجی(
  )60ـ6/59: 1383زاده،  سلطان و

  
ق 869مسجد محمدپاشا استانبول، 

  ) 1388گودوین، (
  

ق 814مسجد یشیل بورسه، 
  )1388گودوین، (

  
ق 822مسجد بایزید پاشا آماسیه، 

  ) 1388گودوین، (
  

مسجد ایلدریم بایزید بورسه، 
  ) 1388گودوین، (ق 798

  
ق 787مسجد خداوندگار بورسه، 

  ) 1388گودوین، (
 م و نهم قمري در منطقۀ آناتولینقشۀ مسجد کبود تبریز و چند مسجد مهم قرن هشت. 19تصویر
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 عنوان الگـوي مـشترك بـسیاري از          هاي قرون هفتم و هشتم قمري است که به         مقبره
  .ه استمساجد ایران و آناتولی مطرح شد

وجوه افتراق و اشتراك بناي امیر ملکشاه مشهد با مسجد کبود تبریز و مساجد مشابه . 1جدول شمارة 
  ر استانبول، بورسه و آماسیهد

  وجوه اشتراك  وجوه افتراق
ــر دو در   . 1 ــشیل ه ــود و ی ــسجد کب م

ــسبتاً ســرد   آب وهــوایی کوهــستانی و ن
اند که در پالن مساجد آنها       ساخته شده 
رسـد،   نظر می  سرا منطقی به      فقدان میان 

اي گـرم    اما بناي امیر ملکشاه در منطقه     
واقع شده که محـیط زیـست در ایجـاد          

سراي آن اهمیتی نداشـته       شۀ فاقد میان  نق
تـر از مـسجد       مسجد یشیل قـدیم   . است

به نظـر  . ست کبود و بناي امیر ملکشاه ا     
رسد الگوي ایجـاد چنـین پالنـی در          می

قرن نهم از ترکیـه و مربـوط بـه دوره           
  .عثمانی بوده است

آناتولی  مساجد در رفته کار  به مصالح. 2
 و مسجد کبـود عمومـاً از سـنگ و یـا           
ترکیب آجر و سنگ بوده، امـا مـصالح        

  .است آجر از عموماً ملکشاه امیر مسجد
 عثمــانی مــساجد خــارجی نمــاي در. 3

 درون بیـشتر  و شـود   نمـی  دیده تزئیناتی
 بیرونـی  نماي اما دارد، تزئینات مساجد

با  تبریز کبود مسجد و ملکشاه امیر بناي
  . کاري معرق همراه است تزئینات کاشی

نقشۀ هر سه بنـا کـه بـه       شباهت در   . 1
  .اند  طراحی شدهTشکل 

کاربري دوگانۀ بناهـاي نـامبرده بـه        . 2
  .مقبره-عنوان مسجد

سازندة مسجد کبود، یشیل بورسـه و       . 3
امیر ملکشاه یکی و احتماالً اهل تبریـز        

  .بوده است
وجود تاالرهایی با پوشش دو گنبد و       . 4

  .هایی در دو جهت گنبد مرکزي اتاق
ــود کا. 5 ــیوج ــش  ش ــاي ش ــی  ه وجه
در بناي امیر ملکشاه، مـسجد      ) مسدس(

  .کبود و مسجد یشیل بورسه
شکل ایـران و   Tورودي همۀ مساجد  . 6

  .آناتولی از سمت شمال است
در بناي امیر ملکشاه، مـسجد کبـود        . 7

هاي آناتولی، کتیبۀ حاوي     تبریز و نمونه  
  .نام بنا و تاریخ ساخت ذکر شده است

حاوي اشعار فارسی   هاي   وجود کتیبه . 8
ــز، امیــر   در هــر ســه بنــاي کبــود تبری

  .ملکشاه و یشیل بورسه
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و ) 276: 1375میرجعفـري،    (870االول    ربیـع  4/ 1465 اکتبر   26در  مسجد کبود   
 داراي  شکل آناتولی   Tاجد   مس .ساخته شده است  . ق814/م1412مسجد یشیل در سال     

  از سـمت شـمال     ل بورسـه   همانند مسجد کبود تبریز و مسجد یشی       یک ورودي اصلی  
 و تعدادي از مـساجد ترکیـه   ند بومی دار ۀ سرپوشیده جنباجددر ترکیه مس . باشند  می

طـرف آن   دو   بـا عناصـري در        و هایی را با دو گنبدخانه بر روي محور مرکزي         طرح
 امیر ملکشاه همانند مـسجد کبـود تبریـز و مـساجد آنـاتولی،             مسجد  . دهند ارائه می 

بـدین  ؛   گنبد مرکزي اسـت    دو جهت هایی در   ي محور بنا و اتاق    داراي دو گنبد بر رو    
ـ     ۀصورت که مقصوره با یک گنبدخان      در راسـتاي   و   اولـی    ۀ ثانوي در پشت گنبدخان

کـه در   سـت    ا  معماري تیمـوري   اسلوبترین   غیرعادي این شیوه .  ایجاد شده است   قبله
مـاري  طـرح یادشـده در مع  . دیـده نـشده اسـت    ایـن دوره یک از مساجد بزرگ      هیچ

دهـد کـه ماننـد یـک واحـد           نماي متقارنی را نشان مـی      بناهاي دومنظورة این دوره،   
  .آید میطرف نما در نظر دو ساختمانی با دو مناره در 

 ذکر شده و در سـتون    االدین محمد تبریزي بنّ    شمسدر بناي امیر ملکشاه نام معمار       
ده کـه احتمـاالً   آمـ » عمل اسـتادان تبریـز   « سمت راست محراب مسجد یشیل عبارت   

 بدین ترتیب، ). 25: 1378پرهام،  (نشان از وجود یک معمار مشترك براي آنها دارد          
ین با مـسجد کبـود ارتبـاط بـسیار نزدیـک       ئبناي امیر ملکشاه از نظر نوع طرح و تز        

اند که مشابه آنها در قرن نهم قمـري           این دو بنا در ایران دو بناي منحصر به فرد         . دارد
هاي گرداگـرد   هاي گنبدي در سردر ورودي و شبستان  طاقاگرچه  . ساخته نشده است  

 و 20تـصاویر  (انـد    مـشابه هـم    مسجد کبود تبریز و بناي امیر ملکـشاه        گنبدخانه در 
هـاي   شکل آناتولی از این نظر تفاوت دارند؛ زیرا در نمونه T، اما با نمونۀ مساجد  )21

کـاري   و فاقـد تزئینـات کاشـی      کاري شده به کار رفتـه        آناتولی، سردر سنگی مقرنس   
  .است

هاي حاوي اشعار فارسی در سه بناي امیر ملکـشاه، مـسجد یـشیل بورسـه و                  کتیبه
ها به ترتیب در بنـاي امیـر ملکـشاه از             اشعار این کتیبه   شود که  مسجد کبود دیده می   

سعدي و قاسم انوار، در مسجد یشیل بورسه از سـعدي و در مـسجد کبـود از موالنـا                    
هـاي حـاوي اسـماء الهـی و          هـا کتیبـه    در بناي امیر ملکشاه بـر روي منـاره        .  باشد  می

  . دید  توان می  نیز  تبریز   کبود  مسجد در را آن  نظیر  که است مشهود قرآنی آیات  بر   مشتمل
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   ازاره ۀ منطقـ  وخانـه    تمام فضاي زیـر گنبـد     هاي مسدس در بناي امیر ملکشاه،        کاشی

هــا دیــوار بیرونــی و بخــش  در مــسجد کبــود تبریــز ایــن کاشــی. پوشــانده اســت را
ضـلعی کـه روي      هـاي شـش    استفاده از کاشی  . دیوارهاي داخلی را پوشانده است     اعظم

هـاي مختلـف      در قسمت  ،بر روي آنها باقی مانده    اند و آثار طال      آنها را زراندود کرده   
 از جملـه در دهلیـز داخلـی کـه           ؛ شده اسـت   ي یشیل بورسه در ترکیه نیز استفاده      بنا

هـاي آبـی و سـفید و زرد          هایی به رنگ سبز سیر و اسـلیمی         با کاشی  را  دیوارهاي آن 
رنگ سـبز   ها در دو بناي یشیل و ملکشاه به          کاشی. )87 :1388گودوین،   (اند پوشانده

در عـین حـال، نقـوش       . و در مسجد کبود از دو رنگ سبز و آبی استفاده شـده اسـت              
هاي مسدس هر سه بناي مذکور، مشابه یکدیگر اسـت           گیاهی و کتیبه بر روي کاشی     

البتـه در   . اي اسـتفاده شـده اسـت       طـور گـسترده     کاري معرق به    و در هر سه بنا کاشی     
بـا  . کـار رفتـه اسـت      ، در داخل بنا به      مسجد یشیل برخالف مساجد کبود و ملکشاه      

ویژه  هاي مشابه در آناتولی، به     مقایسۀ بناي امیر ملکشاه و مسجد کبود تبریز با نمونه         
کـه   شود؛ چنان مسجد یشیل در بورسه، کاربري و ماهیت بناي امیر ملکشاه روشن می         

ظوره بودن  عالوه بر یکی بودن معماري سه بناي یادشده، دالیل فراوانی از جمله دومن            
هـاي کالبـدي     هاي وابسته بـه معمـاري، نقـشۀ سـاخت و ویژگـی             ساخت آنها، آرایه  

مقبره -معماري آنها، به روشنی نشان دهندة کاربري یکسان این بناها به عنوان مسجد            
  .است

  
در ورودي بناي  طاق سر. 20تصویر

  )1392بختیاري، (امیر ملکشاه 

  
  )1392 بختیاري،(طاق سردر ورودي مسجد کبود تبریز . 21تصویر
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  گیري نتیجه
هـاي   هاي معماري بناي امیر ملکشاه و مطالعـه تطبیقـی آن بـا نمونـه               مطالعۀ ویژگی 

عناصـر  . سـازد  را روشـن مـی     ان و آناتولی، کاربري و هدف سـاخت آن          مشابه در ایر  
هـا و   ینی بناي امیر ملکشاه به میزان قابل توجهی نمـاي بیرونـی سـاختمان، منـاره       ئتز

ق، تلفیق آجـر    رنگ، معرّ  کاري هفت   شامل کاشی  این تزئینات . گریو را پوشانده است   
 کشف سرداب زیرِ بنا با قبور       .استینی به خط ثلث و کوفی       ئهاي تز  و کاشی و کتیبه   

موجود در آن، فقدان محراب در بنا، عدم تطابق صحیح جهت بنـا بـا قبلـه، کراهـت            
هایی با مـضامین فـانی    داشتن خواندن نماز در گورستان در بین مسلمین و وجود کتیبه         

همچنـین وجـود گلدسـته، منـاره و       . باشـند   بودن دنیا، دالیلی بر مقبره بـودن بنـا مـی          
بـدین  . ایی با مضامین اذان و دعوت به نماز، بر مـسجد بـودن آن داللـت دارد                ه  کتیبه

عالوه بـر آن، بـا      . شود مقبره مشخص می  -ترتیب، دومنظوره بودن آن با عنوان مسجد      
هاي امیـر ملکـشاه و    اي در سرزمین آناتولی قبل از نمونه    توجه به فراوانی چنین نقشه    

هـاي دورة عثمـانی در       مقبـره - میـان مـسجد    مسجد کبود تبریز، منشأ آنها را باید در       
دهد که بناي امیـر ملکـشاه         نتایج مطالعات تطبیقی نشان می    . وجو کرد   آناتولی جست 

،  مسجد یشیل بورسـه    ابه در ترکیه، از جمله     بناهاي مش   مسجد کبود تبریز و    بامشهد  
ید و  مسجد بایزید پاشا در آماسیه، مسجد محمدپاشا در استانبول، مسجد ایلدریم بایز           

مقبـره  - عنـوان مـسجد     مسجد خداوندگار بورسه، شباهت ساختاري و کارکردي بـه        
دارد و با توجه به ذکر معمار تبریزي در هر سه بنـا، سـازندة مـسجد کبـود تبریـز،                     

نقشۀ متداول این بناها    . مسجد یشیل بورسه و بناي امیر ملکشاه مشهد یکی بوده است          
هایی در دو طـرف اسـت و در           کزي با اتاق  متشکل از دو گنبدخانه بر روي محور مر       

  .ضلعی با نقوش گیاهی و کتیبه مشهود است آنها کاربرد گستردة کاشی معرق و شش

  منابع و مآخذ
 ، به کوشـش  حواشی و فهارسات،تصحیحبا ،  البلدان  ه مرا،  )1368 (خانالسلطنه، محمدحسن اعتماد –

  .دانشگاه تهران شاراتانت: ، تهران4 و میرهاشم محدث، جنوایی عبدالحسین
تاریخ ارض اقدس و مشهد مقـدس در        ؛  مطلع الشمس ،  )1363.............................................................. ( –

: تهـران ، 2 ،1، ج با مقدمۀ تیمور برهان لیمودهی   ،تاریخ و جغرافیاي مشروح بالد و اماکن خراسان       
  .یساولی
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بنیــاد : ، ترجمــۀ علــی آخــشینی، مــشهدمــاري تیمــوري در خراســانمع، )1386(اوکــین، برنــارد  –
  .هاي اسالمی پژوهش

مطالعه و بررسی بناي امیر ملکشاه مشهد با اسـتناد بـه منـابع تـاریخی،     «، )1392(بختیاري، سپیده    –
نامـه کارشناسـی ارشـد، دانـشگاه سیـستان و            ، پایـان  »هاي معماري  شناختی و ویژگی   شواهد باستان 

  .بلوچستان
سـمت،  : ، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران    )2(هنر و معماري اسالمی   ،  )1386(، شیال و جاناتان بلوم      بلر –

  .2چ
،  نـشر دانـش    ،»کاري ایران در آسیاي صغیر و امپراتـوري عثمـانی           کاشی«،  )1378(پرهام، سیروس    –

 .28-25، صص3، ش16س
انتـشارات  : تهـران ، ترجمۀ غالمحـسین صـدري افـشار،        معماري ایران ،  )1373(پوپ، آرتور اپهام     –

  .3فرهنگان، چ
  .انتشارات ارك:  تبریزمعماري و تزئین در مسجد کبود،، )1391(پورمیزاب، منصور حسین  –
: گنجنامـه ، )1383(زاده   دخـت موسـوي روضـاتی و حـسین سـلطان            حاجی قاسمی، کامبیز، مـریم     –

ه معمـاري و    مرکـز اسـناد و تحقیقـات دانـشکد        : ، تهران 6، ج فرهنگ آثار معماري اسالمی ایران    
  .شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی

گزارش سفر بـه بخـش جنـوبی        (سفرنامه خانیکوف   ،  )1375 (خانیکوف، نیکوالي والدیمیروویچ   –
مقدمـه و تعلیقـات اقـدس یغمـایی،         بـا    ابوالقاسم بیگنـاه،      و اقدس یغمایی  ترجمۀ   ،)آسیاي مرکزي 

  .رضوي  چاپ و انتشارات آستان قدسۀسسؤم: مشهد
  ].نا بی: [، مشهدتاریخ مشهد، )1353(، محمدحسین خجسته مبشري –
 .کتابفروشی اسالمیه: ، تهرانالتواریخ منتخب ، )1347(خراسانی، حاج مال هاشم  –
، زیر  السیر فی اخبار افراد بشر     تاریخ حبیب   ،  )1353(الحسینی   الدین   بن همام   الدین میر، غیاث   خواند –

  .2 خیام، چکتابفروشی: ، تهران4نظر محمد دبیر سیاقی، ج
، بـه اهتمـام عبدالحـسین      مطلع سعدین و مجمـع بحـرین      ،  )1375(الدین عبدالرزاق    سمرقندي، کمال  –

اي  مرکـز تحقیقـات رایانـه     : مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی، نشر دیجیتال      : ، تهران 4نوایی، ج 
  .قائمیه اصفهان

، 1، ش1س، پژوهـی  نفـصلنامه خراسـا  ، »مسجد شاه مقبره است نه مسجد «،  )1376(سیدي، مهدي    –
  .124ـ123صص
 بـه   ،احیـاء الملـوك   ،  )1383(الدین محمدبن شاه محمود       بن ملک غیاث    شاه حسین   سیستانی، ملک  –

  .2شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ: اهتمام منوچهر ستوده، تهران
  .2، چانتشارات الفبا: خراسان، راهنماي خراسان، )1363 (شریعتی، علی –
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پـروژه  (، مـشهد،    )الدین ملکـشاه   غیاث ه مقبر(پروژه مرمت مسجد شاه     ،  )1359(نیا، ابوالقاسم    فقیه –
دانـشگاه شـهید بهـشتی،    : ، تهـران  152، به راهنمایی احمد اصغریان جـدي، ش         )درس مرمت ابنیه  

  .دانشکده معماري و شهرسازي، مرکز اسناد و تحقیقات
 2 ش،  1 س،  ریه فرهنگ خراسان  نش ،»باستانی مشهد تاریخی و   آثار  « ،)1326 (عبدالرحیم کبیري، –

  .49-44صص، 3و 
  .نشر آثار هنري: ، ترجمۀ اردشیر اشراقی، تهرانتاریخ معماري عثمانی، )1388(گودوین، گادفري  –
: قـم  ،  7، ج لوامع صـاحبقرانى مـشهور بـه شـرح فقیـه          ،  ) ق1414 ( بن مقصودعلى   مجلسى، محمدتقى  –

   .مؤسسۀ اسماعیلیان
وزارت : تهـران ،  فهرست بناهـاي تـاریخی و امـاکن باسـتانی ایـران            ،)1349 (اهللا نصرت مشکوتی، –

  .فرهنگ و هنر
  .انتشارات اداره کل فرهنگ خراسان: خراسان، بناهاي تاریخی خراسان، )1359 (اصغر علی، مقري –
ـ  دا،)1378 (مـالزاده، کـاظم   – : تهــران، )مـساجد ( اسـالمی  ةالمعـارف بناهــاي تـاریخی در دور    ه ری

  . و نشر سورهو هنر اسالمیپژوهشگاه فرهنگ 
بان، سید حسین موسوي،      موسوي روضاتی، مریم دخت، هدیه نوربخش، محمد رسولی، محمد دیده          –

مقبـره امیـر   «، )1389(محمد داورفرا، محمدصادق اسدي، مهـدي صـابونیان یـزد و آرش شـهنواز          
 ،هـا و مقـابر     دهفرهنگ آثار معماري اسالمی ایران، دفتـر سـیزدهم، امـامزا          ،  »الدین ملکشاه   غیاث
  . مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماري و شهرسازيدانشگاه شهید بهشتی،: تهران
مجموعـه  ، »انـد  هاي دیگر نیـز درخـشیده      پدران معمار ما در سرزمین    «،  )1378(موسوي، فوطوس    –

سـازمان میـراث فرهنگـی کـشور     : ، تهـران 2، جمقاالت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایـران      
  ).گاهپژوهش(
،  هنـر و مـردم     ۀنشری،  »الدین ملکشاه   مسجد شاه یا مقبره امیر غیاث     «،  )1347 (مولوي، عبدالحمید  –

  .92-75ص، ص75-74ش
نامـه کارشناسـی    ، پایـان »هاي بناهاي تیموري در خراسـان    بررسی کتیبه «،  )1371(مهرپویا، حسین    –

  .ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 هتحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی ایـران در دور   تاریخ  ،  )1375(میرجعفري، حسین    –

  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهانتیموریان و ترکمانان
زاده  اهللا ، ترجمـۀ بـاقر آیـت      شکل، کارکرد و معنـی    : معماري اسالمی ،  )1391(برند، روبرت       هیلن –

  .روزبه: شیرازي، تهران
اهللا افسر    کرامت ۀ، ترجم ي در ایران و توران    معماري تیمور ،  )1374 (دونالد و لیزا گلمبک   ،  ویلبر –

  .سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري کشور:  تهرانو محمدیوسف کیانی،
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بر ایجاد انسجام لشگر شام در جریان نبرد صفین  معاویه هاي تأثیر خطبه
  نورمن فرکالف گفتمانی رویکرد براساس
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  3مجتبی گراوند
  4داریوش نظري
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 قـرار  بالس و رقه بین غرب عراق  ناحیۀ در صفین که  سرزمین در .ق37 سال صفر نبرد صفین در   :چکیده
یکی . بن ابوسفیان به همراهی مردم شام به وقوع پیوست       ه یو معاو  در رأس سپاه کوفه   ) ع(دارد، میان امام علی   

توجه در این نبرد کـه تـاکنون بـه لحـاظ علمـی چنـدان مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه، بحـث                        از نکات جالب    
، هنگـام وصـف   البالغـه  نهج 25در خطبه ) ع( امامیکدستی و هماهنگی سپاه شام در این نبرد است؛ امري که    

نگارندگان پژوهش حاضـر بـا   . اند سپاهیان شام به آن اشاره کرده و بیشتر منابع تاریخی نیز به آن اذعان کرده        
که رابطۀ بـین زبـان،       اي علوم اجتماعی    رشته   عنوان رویکردي بین    استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادي، به      

دهد، درصدد بررسی تأثیر سخنان معاویه بر این اتحـاد         مورد بررسی قرار می    ي و گفتمان را   قدرت، ایدئولوژ 
بر همین اساس، با استفاده از رویکرد نورمن فرکالف با روش تحلیل گفتمان انتقادي به          . اند  و هماهنگی بوده  
 را در سه سطح توصـیف،        و آنها   صفین و در میان شامیان پرداخته      نبرد خالل در معاویه هاي  بررسی سخنرانی 

توأمان معاویـه    برداري   دهندة بهره   نتایج حاصل از این پژوهش نشان     . اند  تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار داده      
  .شام طی نبرد صفین است میان مردم در آفرین وحدت و انگیزشی عوامل تولید از سنت و دین براي
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Abstract: The Battle of Siffin happened in the year 37 AH, in the land of Siffin 
located in the western part of Iraq between Raqqa and Bals. It was fought between Imam 
Ali (AS), the head of the Kufa army, and Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, accompanied by 
the people of Sham (i.e. Syria). One of the important points of this battle that has not 
been studied methodologically so far is the unity and coherence of the Syrian Army. This 
issue has been mentioned by Imam Ali in Sermon No. 25 in Nahj al-Balaghah when 
describing the army of Syria. Furthermore, most historical sources acknowledged it. The 
present study uses the critical discourse analysis method - as an interdisciplinary 
approach in social sciences that examines the relationship between language, power, 
ideology and discourse - to understand the impact of Mu'awiyah's speech on this unity 
and cohesion. Therefore, the effect of Mu'awiyah's speeches on his army will be 
examined at three levels of description, interpretation and explanation. The results show 
that Mu'awiyah used both tradition and religion to produce motivating and unifying 
factors among the people of the Sham. 
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  مقدمه
در اطاعت از معاویـه و ایـستادگی در مقابـل خلیفـۀ            هماهنگی و یکدستی مردم شام      

در خطبه ) ع(هاي بارز نبرد صفین بوده است؛ امري که امام علی           وقت، یکی از ویژگی   
 کـه  رسـیده  خبـر  مـن  به «:گونه مورد اشاره قرار داده است        آن را این   البالغه  نهج 25

بـه   شـام  مـردم  کـه  دانـستم   می خدا به سوگند .یافته است  تسلط یمن بر ارطاة بسربن
 و دارند وحدت خود باطل کردن  یاري   در آنها کرد؛ زیرا  خواهند غلبه شما بر زودي  

 خود امام آنها و کرده نافرمانى حق در را خود امام شما .متفرّقید حق از دفاع در شما
 کاریـد؛   خیانـت  شـما  و دار  امانت خود رهبر به نسبت آنها. بردارند  فرمان باطل در را

 قدر  آن (.خرابى و فساد به شما و اند  مشغول آبادانى و اصالح به خود رهاىشه در آنها
 ترسـم   مـی  دهـم،  امانت شماها از یکى به را آب چوبى کاسۀ من اگر) اید که   فرومایه

عمده دالیل این هماهنگی و یکدسـتی       . )73: 1379 سید رضی، ( »بدزدید را آن بند که
سـفیان   ه توسط معاویه و برادرش یزیدبن أبیتوان در عواملی مانند فتح این منطق    را می 

و آشنایی مردم آنجا با اسالم از طریق آنان، بیش از دو دهه سلطۀ معاویـه بـر مـردم                    
بـرداري محـض و همچنـین تجربـه مـردم         آنجا و تربیت سیاسی آنها به منظور فرمان       

که الزمۀ آن اطاعـت محـض بـود،          هاي استبدادي امپراتوران روم     منطقه از حکومت  
البته آنچه تاکنون در مجموعه این دالیل مـورد غفلـت قـرار گرفتـه، تـأثیر               .برشمرد

  .قدرت زبان و ایدئولوژي به کار رفته توسط معاویه بر ایجاد این هماهنگی است
هاي نسبتاً نوین تحقیقـی ماننـد         بررسی این نوع از ارتباط منوط به استفاده از روش         

اي خاص براي سخن      یف مقدماتی، آن را شیوه    تحلیل گفتمان است؛ که بنا بر یک تعر       
یورگنـسن و    (انـد   دانـسته ) یـا فهـم یکـی از وجـوه آن         (گفتن دربارة جهان و فهم آن       

اصطالح گفتمان همچنین به شـکلی از کـاربرد زبـان، مـثالً در               ).18: 1389فیلیپس،  
 تر به زبانِ گفتاري یـا شـیوة سـخن گفـتن اشـاره               طور کلی   و یا حتی به    یک سخنرانی 

هاي اساسی دیگري نظیـر اینکـه         اند که مؤلفه    آن کاوان بر   عالوه بر این، گفتمان   . دارد
آورد را بـه مفهـوم    چه کسی، چگونه، چرا و چه وقـت بـه کـاربرد زبـان روي مـی        

گفتمان بـه هـر صـورت یـک بعـد          ).17-16: 1387دایک،    ون (گفتمان اضافه کنند  
.  عملـی، اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز اسـت     اي بنیادین دیگر نیز دارد و آن اینکه پدیـده        

کنند، درواقع کنشی اجتماعی انجـام        کاربران زبان وقتی در یک گفتمان مشارکت می       
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هـاي   این کنش خـود در بـستر زمینـه   . کنند دهند و در تعاملی اجتماعی شرکت می    می
توان گفت    بنابراین می . )80 همو، همان، (گیرد    گوناگون اجتماعی و فرهنگی قرار می     

 تبیـین  و کشف در آن اعمال و مناسب سازوکار ایجاد کاوي،  گفتمان یا گفتمان لیلتح
: 1383 یاراحمـدي،  (اسـت  آن اجتمـاعی -فکـري  کارکردهـاي  با متن یا گفته ارتباط

143.(  
هـا و   از میان رویکردهاي مختلف به تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي نظریـه   

ان گفتمان و تحوالت اجتمـاعی و فرهنگـی         هایی براي مطالعۀ تجربی روابط می       روش
ایـن جنـبش از رویکردهـاي        .دهد  قلمروهاي مختلف اجتماعی در اختیارمان قرار می      

تـوان پـنج      شده است که در میان رویکردهـاي مختلـف بـه آن، مـی               متعددي تشکیل   
 و اجتمـاعی  فراینـدهاي  و سـاختارها  خـصلت . 1. ویژگی یا ایدة مـشترك را یافـت       

شده   تأسیس هم و کننده تأسیس هم گفتمان. 2. است گفتمانی-زبانی حدي تا فرهنگی
 کارکردهـاي  .4 .شود تحلیل اش  اجتماعی بافت درون در باید زبان از استفاده .3. است

بـا   انتقـادي  پـژوهش  بـه  مقیـد  انتقادي گفتمان تحلیل. 5 .است ایدئولوژیک گفتمان،
 رویکردهـاي  ).115-109: 1389یورگنـسن و فیلیـپس،      (اسـت    بخـشی   رهـایی  هدف
 ها  تفاوت این که دارند هم هایی  تفاوت اشتراکات، این با وجود  انتقادي گفتمان تحلیل
همـان،  (نباشـند    برخـوردار  مـتن  تحلیـل  یکـسانی بـراي    هاي  قابلیت از شود  می سبب
  ).جا همان

شده براي آن، از روش تحلیـل   به اهداف در نظر گرفته در پژوهش حاضر با توجه
اي   رویکرد فرکالف متشکل از مجموعـه     . تقادي فرکالف استفاده شده است    گفتمان ان 

شناختی و فنـون خـاص        هاي روش   هاي نظري، دستورالعمل    از مفروضات فلسفی، روش   
و نــوعی تحلیــل گفتمــان ) 109: 1389یورگنــسن و فیلیــپس،  (تحلیــل زبــانی اســت

 تحلیـل مفـصل و   .کند سه سنت را با یکدیگر تلفیق کند محور است که تالش می   متن
شـناختی کـالن پـرکتیس اجتمـاعی؛ و       شناسی؛ تحلیل جامعـه     دقیق متن در حوزة زبان    

با توجـه بـه توضـیحات       . )117 همو، همان،  (شناسی  سنت تفسیري و خرد در جامعه     
انـد، چگـونگی اسـتفاده        فوق سؤالی که نگارندگان این پـژوهش بـه دنبـال پاسـخ آن             

معاویه چگونه زبان را براي هماهنگ کردن مردم        اینکه  . معاویه از ابزار زبان است    
  هایی بهره برد؟ تحت سلطۀ خود به کار گرفت؟ و در این مسیر از چه ایدئولوژي
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به  ها و استفاده از روش تحلیل گفتمان، نیازمند دسترسی محقق           پاسخ به این پرسش   
رسـیدن  هاي معاویه در میان مردم شام در جریان نبرد صفین است؛ کـه        متن سخنرانی 

 اثر نصربن مـزاحم منقـري میـسر     الصفینه وقعبه این مهم از طریق مراجعه به کتاب         
 صورت پراکنده در دیگـر آثـار تـاریخی          ها به   ناگفته نماند که متن این سخنرانی     . شد

بیان شده است، اما کتاب نصربن مزاحم به دلیل نزدیکی زمان نگارش به زمان وقوع               
 صـورت    این واقعه، جزئیات مرتبط با این واقعه را بـه         نگاري در مورد      حادثه و تک  

 رو، با مطالعۀ این کتاب پنج خطبۀ معاویه که چهـار             از این . تر ارائه داده است     مفصل
شده  مورد آن قبل از پیکار صفین و خطبۀ پنجم هنگام پیکار ایراد شده بود، شناسایی               

  .و مورد تحلیل قرار گرفته است
 با رویکرد پژوهش حاضر، حول محور واقعۀ صـفین بـه            گفتنی است تاکنون اثري   
توان آنها را بـه لحـاظ موضـوع     اما برخی از آثار که می  رشته تحریر درنیامده است،   

:  اسـت از   عنوان پیشینۀ کار معرفی کرد عبارت    پژوهش یا روش به کار برده شده، به       
مطالعـه  (من فرکالف  البالغه براساس نظریۀ نور     بررسی گفتمان انتقادي در نهج    «مقالۀ  
؛ مقالـۀ   )1394(اکبر محسنی و نورالـدین پـروین          نوشتۀ علی ) توصیف کوفیان : موردي

یار   نوشتۀ احمد خامه  » صفین جنگ محل و صفین به )ع(علی امام مسیر در پژوهشی«
؛ )1394(فـرد     اثر علی ناظمیـان   » الحدید  أبی  ابن نگاري  تاریخ در صفین«؛ مقالۀ   )1390(

» نهـروان  و صفین جمل، هاي  جنگ در متخاصم نیروهاي همگرایی محورهاي«مقالۀ  
 از (قاعدین گسترش بر صفین کشتار تأثیر«؛ مقالۀ   )1388(سوسن فخرایی    نوشتۀ سیده 

 اکبـر عباسـی و هـادي        نوشتۀ علی » )اشعري ابوموسی انتخاب تا فزاري اربد به اعتراض
 در الـسالم   علیـه  علـی  ؤمنینامیرالم نظامی فرماندهان عملکرد«؛ مقالۀ   )1392(وکیلی  

نوشـتۀ  ) قـیس  بـن   اشـعث  و اشـتر  مالـک : مـوردي  مقایـسه (صـفین    پیکـار  سرنوشت
 ه معرکـ  فـی  الـشعري  الخطـاب «؛ مقالـۀ    )1395(بیرانونـد    جهانبخش ثواقب و زینب   

  .و غیره) 1418(نوشتۀ عبدالمجید زراقط » تالها الذي الطغیان ه مواجه فی و صفین
  ها متن سخنرانی

  بعد از شنیدن خبر کشته شدن عثمان: 1خطبه 
 عثمـان  ه خلیفـ  و الخطـاب  بـن  عمر المؤمنین أمیر ه خلیف أنی علمتم قد الشام أهل یا«
)a*( مظلوما قتل و) b*( ولیه أنی تعلمون قد و) c*( کتابـه  فـی  یقول اهللا و - مـن  و 
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لَ تِ وماً قُ لُ د مظْ قَ لْنا فَ عهِ جلِی و طاناً  لِ لْ 33: 17 سـ)d(  *فـی  مـا  تعلمـونی  أن أحـب  أنـا  و 
  .)81: 1382مزاحم،  ابن(» )*e (عثمان قتل من أنفسکم

  به شام) ع(سفیر حضرت علی» جریر«بعد از رفتن : 2خطبه 
 یتوقـد  )*a (برهانـا  لإلیمـان  الـشرائع  و أرکانا لإلسالم الدعائم جعل الذي هللا الحمد«

 عبـاده  مـن  الـصالحین  و األنبیـاء  لمح اهللا جعلها التی )*b( ه المقدس األرض فی قبسه
)c*( الشام أهل هافأحل) d*( لهم رضیها و لها همرضی و) e*(  مکنـون  مـن  سـبق  لمـا 

 حرماتـه   و  دینـه  عـن  الـذابین  و بأمره القوام و خلفاءه مناصحتهم و طاعتهم من علمه
)f*( أعالمـا  الخیـرات  سـبیل  فـی  و نظاما ه األم لهذه همجعل ثم) g*(  بهـم  اهللا یـردع 

 أمـر  مـن  تـشعب  مـا  على نستعین اهللا و )*i (المؤمنین ه ألف بهم یجمع و )*h (الناکثین
 و نائمنـا  یوقظون أقوام على انصرنا اللهم )*j (القرب بعد تباعد و االلتئام بعد المسلمین
 نـرد  لـم  أنـا  اهللا یعلم قد و )*k (سبیلنا ه إخاف و دمائنا ه هراق یریدون و آمننا یخیفون

 مـن  کسانا الحمید اهللا أن غیر )*L (زلقا نوطئهم ال و حجابا لهم نهتک ال و باعقا بهم
 حملهـم  الهـدى  عـرف  و الندى سقط و الصدى جاوب ما طوعا ننزعه لن ثوبا ه الکرام

 أنـی  علمـتم  قـد  الناس أیها )*n (علیهم نستعین فاهللا )*m (الحسد و البغی خالفنا على
 )*p (علیکم عفان بن عثمان ه خلیف أنی و )*o (طابالخ بن عمر المؤمنین أمیر ه خلیف

ـ  على منکم رجال أقم لم أنی و  قتـل  قـد  و )*r (عثمـان  ولـی  أنـی  و )*q (قـط  ه خزای
لَ من و یقول اهللا و )*s (مظلوما تِ وماً قُ لُ د مظْ قَ لْنا فَ عهِ جلِی و طاناً لِ لْ ال س لِ فی یسرِف فَ تْ قَ  الْ

ــه نَّ وراً کــانَ إِ ــص ــا و)*t( 33: 17 منْ ــی أنفــسکم ذات تعلمــونی أن أحــب أن ــل ف  قت
  ).32-31: 1382مزاحم،  ابن)* (U(»عثمان

  سخنان معاویه نزد شرحبیل: 3خطبه 
 یـدعونا  اهللا عبـد  بن جریر إن شرحبیل یا :قال ثم علیه أثنى و اهللا فحمد ه یمعاو فتکلم

 حبـست  قد و )*b (عفان بن انعثم قتل أنه ال لو الناس خیر علی و )*a (علی ه بیع إلى
کرهـوا   مـا  أکـره  و رضوا ما أرضى الشام أهل من رجل أنا إنما و )*c (علیک  نفسی

)d) *(47-46: 1382مزاحم،  ابن.(  
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  نخیله در امام سپاهیان حضور شنیدن از بعد  شام مردم براى خطبه معاویه: 4خطبه 
 قـد  و)* a (علـی  فـی  کـذبونی ت کنـتم  قد الشام أهل یا: فقال الشام أهل معاویه  خطب
 النـاس  ألب بقتله و  أمر هو و )*c (غیره خلیفتکم قتل ما اهللا و )*b (أمره لکم استبان
 بالدکـم  قاصـدا  بهم خرج قد و )*d (أعوانه و أنصاره و جنده هم و قتلته آوى علیه و 

 من أحق و )*f (عثمان ولی فأنا عثمان فی اهللا اهللا الشام أهل یا )*e( إلبادتکم دیارکم و
 المظلـوم  خلیفتکم فانصروا )*k (سلطانا المظلوم لولی اهللا جعل قد و )*g (بدمه طلب

)L*( بغیا و ظلما قتلوه تعلمون ما القوم به  صنع فقد) m*( ه الفئـ  بقتـال  اهللا أمـر  قد و 
تَّى ه الباغی ی ح فِ لى ء تَ مرِ  إِ   ).128-127: 1382مزاحم،  ابن)* (n (9: 49 اهللا أَ

  خطبه معاویه براي مردم شام قبل از پیکار بزرگ و اصلی در صفین: 5 خطبه
 منظـر  کل  فوق ارتفع بطن و  و ظهر و علوه فی دنا و دنوه فی عال الذي هللا الحمد: فقال
 یـشاء  ما یفعل و)* b( یقدر فیغفر  و فیفصل)* a(یقضی   باطنا و ظاهرا و آخرا و أوال

)c *(أمضاه أمرا أراد إذا) d *(قـضاه  أمـر  على عزم إذا و) e *(فیمـا  أحـدا  یـؤامر  ال 
لُ  ال و)* f (یملک سئَ ا  یـ مـ لُ  ع فْعـ ی و  م ونَ  هـ لُ سئَ 23: 21 یـ-)g *(و  د مـ هِ  الْح لـَّ  رب لِ
مِینَ  المقادیر ساقتنا أن اهللا قضى فیما کان ثم)* h( کرهنا و أحببنا ما على 182 :37 الْعالَ

 بمنظر اهللا من فنحن)* j(العراق   أهل بین و بیننا لف و )*i(األرض   من البقعۀ هذه إلى
)k *(سبحانه قال قد و :و و ا  اهللا شـاء  لَ لُـوا  مـ تَ تَ لُ  اهللا لکِـنَّ  و اقْ فْعـ مـا  ی  رِیـد253: 2 ی 
)L*( العراق أهل غدا تلقون فإنما الشام أهل معاشر یا انظروا )n*( إحدى على فکونوا 

 فـأقبلوا  علیکم بغوا قوم قتال فی اهللا عند ما طلبتم قوما نواتکو أن إما )*o( أحوال ثالث
 و خلیفـتکم  بدم تطلبون قوما تکونوا أن إما و)* p (بیضتکم فی نزلوا حتى بالدهم من

 فعلیکم)* R (أبنائکم و نسائکم عن تذبون قوما تکونوا أن إما و)* q( ص نبیکم صهر
مِنـا  بینَ و بینَنا یفتح أن و النصر لکم و لنا اهللا أسأل)* S (الجمیل الصبر و اهللا بتقوى و  قَ
الْحقِّ   .)296: 1382مزاحم،  ابن)* (U (الفاتحین خیر هو و)* T( 89: 7 بِ

  توصیف
اولین سـطح از روش تحلیـل گفتمـان انتقـادي فـرکالف اسـت کـه در آن             » توصیف«

مالت و هاي ظاهري و ملموس متن همچون واژگان، ج     هایی از جمله ویژگی     خُردالیه
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ها، نـودال     در این منظومۀ گفتمانی، متن خطبه     . گیرد  ساختار متن مورد توجه قرار می     
 و معاویـه  علی، یاران شام، اهالی عثمان، هاي قتل هاي گفتمانی دال   گاه  ها یا گره    پوینت
  .است» قتل عثمان«باشند که محوریت با دال مرکزي   می)ع(طالب أبی بن علی

  
قتـل  «دال یا عنصر اصلی در ایـن عرصـۀ گفتمـانی بـا مفـاهیم                 عنوان    قتل عثمان به  

قتـل  «عبـارات   .  شده است    مشخص 3»عثمان فی اهللا اهللا «2،»قد قتل مظلوما   «1،»مظلوماً
که چندین بار در مـتن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، بـا            5»قد قتل مظلوما   «4،»مظلوما

شـده    ت عمـل انجـام    حذف نهاد و قرار گرفتن فعل در بخش نخست جمله، بـر اهمیـ             
عالوه بر اینکه عمل را نادرسـت توصـیف       » قتل«قید مظلوم در کنار فعل       .تأکید دارد 

 یـا  «آرایه تکـرار در عبـارت     . کشد  یک عمل وحشتناك به تصویر می      کند، آن را    می
بـراي  » اهللا« با دو بار به کار بـردن واژة    6»عثمان ولی فأنا عثمان فی اهللا اهللا الشام أهل

  . کار برده شده است تر بر روي مظلوم کشته شدن عثمان بهتأکید بیش
هـا یـا    گـاه  دو میـان گـره   هاي متن در سطح توصـیف، تقابـل دوبـه      از دیگر ویژگی  

آنهـا   و مـا  گـروه  دو ایجـاد  در معاویه هاي مرکزي است؛ که در راستاي سیاست        دال
 و همچنـین  )ع(است؛ و به دو صورت تقابل دال اهـالی شـام بـا دال یـاران امـام علـی            

مخاطبـان معاویـه بارهـا بـا        . دهـد   خود را نـشان مـی     ) ع(هاي معاویه و امام علی      دال
 مورد خطاب قـرار گرفتنـد و        8»یا معاشر اهل شام   « و   7»یا اهل شام  «عباراتی همچون   

                                                           
     ).f(5خ   3 ).s(2خ   2 ).b(1خ   1
     ).f(5خ   6 ).s(2خ   5 ).b(1خ   4
   ).n(5خ   8 ).f(4، خ )a(4، خ )a(1خ   7
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محـل  « هایی همچون   شدند؛ سرزمینی که با عبارات یا دال        به سرزمینی خاص منسوب     
قرارگـاه   «3،»قرارگـاه پیـامبران    «2،»سـرزمین مقـدس    «1،»هاي الهی   برافروختن شراره 
 و بـدین ترتیـب از دیگـر منـاطق جهـان         ؛شود  برده می    از آن نام     4»بندگان صالح خدا  

دال اصلی اهالی شام نیز به همراه مفاهیمی چـون    . یابد  شود و برتري می     اسالم جدا می  
ـ    5بردار و خیرخواه نسبت به خلفـاي خـویش،          فرمان دة امـر خـدا و       اسـتوار نگهدارن

 8هـا،   نمونه نیکی7 مدار نظام امور امت،6داشت دین خدا، آرام و قرار در راه گرامی  بی
 11شـکنان،    دور راننـدة پیمـان     10 اهل صلح،  9پوشانندة لباس عزت و کرم از سوي خدا،       

 و 13)ص(خـواه خلیفـه و دامـاد پیـامبر         خـون  12ایجاد کنندة همبستگی میان مؤمنـان،     
بنـدي     که برگـرد آن مفـصل      14کنند؛  دان خویش حمایت می   گروهی که از زن و فرزن     

کـه بـا مفـاهیمی همچـون سـرکش،          ) ع(طالب  بن أبی   اند، در مقابل دال یاران علی       شده
کـه  ] گروهی [15حسود، مخالف ما، گروهی که خواب راحت از خفتگان ما ربوده،          

کـه آهنـگ ریخـتن خـون مـا را      ] گروهـی  [16آسودگی بیداران ما را سـلب کـرده،      
 قومی که بـر شـما       18که از پیمودن راه خود ما را هراسان کردند،        ] گروهی [17کرده،

ستم راندند و از شهرهاي خـود بـه دیـار شـما هجـوم آوردنـد و در سـرایتان فـرود                       
  .گیرند قرار می بندي شده است، مفصل 20 قاتالن عثمان19اند، آمده

بـه  » نـا أ«و  » أنـی « شـخص مفـرد در دو قالـب           کاربرد آشکار و مستتر ضمیر اول     
هـاي   گاه عنوان یکی از گره     شود که خود او به        صورت مکرر توسط معاویه باعث می       

گـاه،   بندي شده برگرد این گـره  هاي مفصل در بررسی دال. حساب آید ها به   متن خطبه 
ی«اصطالحاتی همچون   . نکاتی چند حائز اهمیت است      عمربن أمیرالمؤمنین ه خلیف إنّ

ی« و 22»لیکمـع عفان بن عثمان ه خلیف یـأنّ« 21،»الخطاب   دهندة  انـ نش23»عثمان ولی أنّ
                                                           

   ).c(2خ   3 ).b(2خ   2 ).b(2خ   1
   )f(2خ   6 )f(2خ   5 ).c(2خ   4
     )n(2خ   9  )g(2خ   8  )g(2خ   7

    )i(2خ   12 )h(2خ   11 )L(2خ   10
     )K(2خ   15  )R(5خ   14  )q(5خ   13
    )K(2خ   18  )K(2خ   17  )K(2خ   16
     ).o(2، خ )a(1خ   21 )d(4خ   20 )p(5خ   19
    ).f(4، خ )r(2، خ )c(1خ   23  ).p(2خ   22
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  اهالی شام

 
  )ع(طالب بن أبی یاران علی
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یا یـادآوري آن بـراي بـزرگ         تالش گوینده براي شناساندن جایگاه خود به مخاطب       
 أقـم  لـم  أنّـی « هـاي   معاویه همچنین با استفاده از گـزاره      . جلوه دادن خود نزد اوست    

ما و«و نیز    2»الشام أهل من رجل أنا«و   1»قط ه خزای على منکم رجالً  مـن  رجل أنا إنّ
جایگـاه خـود و مخاطـب را یکـسان           3»کرهوا ما أکره و رضوا ما أرضى الشام أهل

است به آنچه آنها رضایت دهند و اکراه دارد از آنچـه             کسی که راضی  . دهد  قرار می 
 قـد  و«عبـارت   . شود  نمی قائل آنها و ودخ میان تفاوتی ترتیب، بدین .آنها اکراه دارند  

یکی از بزرگان شام بـه کـار        » شرحبیل« که معاویه در مقابل      4»علیک  نفسی حبست
 أن أحـب  أنـا  و«معاویه همچنین در گزارة     . خود نیز تأییدي بر این امر است        برد،    می

 طـور فعـال در ایـن         از مخاطبان خواسـت بـه      5»عثمان قتل من أنفسکم فی ما تعلمونی
به سه   شود که او    بدین ترتیب، مشاهده می    .بحث شرکت کنند و نظر خود را بگویند       

ترین   طریق خود را معرفی کرده است؛ اشاره به خویشاوندي با عثمان و اینکه شایسته             
بـراي   بن عفان   کس براي گرفتن قصاص خون اوست، برگزیدة عمربن خطاب و عثمان          

ام است کـه در مـدت بـیش از بیـست سـال              و مردي از اهالی ش     استانداري شام بوده؛  
بـن    علـی .  نداشـته اسـت     استانداریش در شام مردم آنجا را هرگـز بـه کـار زشـتی وا              

 اهللا و عفـان  بـن   عثمان قتل أنه ال لو الناس خیر علی«هایی همچون     طالب نیز با دال     أبی
 و نـده ج هـم  و قتلته آوى علیه و  الناس ألب بقتله و  أمر هو«،  »غیره خلیفتکم قتل ما

 بـه تـصویر     7»إلبـادتکم  دیـارکم  و بالدکـم  قاصداً بهم خرج قد«  و 6»أعوانه و أنصاره
شخصی که قاتـل عثمـان اسـت و در پـی از بـین بـردن شـامیان و                    . کشیده شده است  

  .گیرند بدین شکل این دو در مقابل همدیگر قرار می. متواري کردن آنهاست

  تفسیر
 مـتن  در آنچـه «از   اسـت  ترکیبـی  از منبعـث  »تفاسیر« که است باور این بر فرکالف

 مرحلـۀ  .)Fairclough, 1996: 141(» دارد وجـود  مفـسر  ذهـن  در آنچـه « و »آمـده 
 کنندگی  او، تعیین  دید  از .است بینامتنی و هاي موقعیتی   بافت بررسی دربردارندة تفسیر

                                                           
      ).d(3خ   3  ).d(3خ   2  ).q(2خ   1
    ).d(4 خ  6  ).e(1خ   5  ).c(3خ   4
 .)e(4 خ  7
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. کنـد   مـی  را مـشخص   گفتمان نوع موقعیت و است موقعیت به موقعیتی وابسته  زمینه
 ،»درگیـر در مـاجرا   هـاي   طـرف «،  »مـاجرا  چیـستی  «در ریـشه  نیـز  موقعیت ررسیب
 ,Fairclough( دارد »زبـان  نقـش « و در نهایـت  »ماجرا در درگیر افراد میان روابط«

هـاي   فـرض  پـیش  و مـشترك  هـاي  زمینـه  به بینامتنیت بررسی در). 146-149 :1996
ـ  دریچۀ از متن دیگر، سخن به .گردد  می مشارکان توجه  شـود    نگریـسته مـی    اریخیت

)Fairclough, 1996: 152 .(  با توجه به سخنان فوق، در این پژوهش در سطح تفـسیر
عالوه بر توضیح در مورد شرایط ایجاد متن، بافت متن، زمان و مکـان تولیـد مـتن و                   

شود به چگونگی اسـتفادة معاویـه از بافـت بینـامتنی قرآنـی       مشارکان متن، تالش می  
  .هاي خود پرداخته شود  مردم شام با سیاستبراي همراه کردن

  بافت موقعیتی
و قبل و هنگام وقوع نبرد صـفین ایـراد   . ق36ها به لحاظ زمانی در سال    متن سخنرانی 

 که عثمان سومین خلیفه مسلمانان به دست معترضان و به دلیل انجام              شدند؛ هنگامی 
 سیره خلفاي قبل از خود      و همچنین ) ص(سیره پیامبر  اقدامات مخالف با اصول اسالم،    

مـرگ عثمـان     .)2/593 : 1988خلـدون،     ؛ ابـن  4/365: 1967طبري،   (شده بود   کشته  
در این هنگام بیشتر صحابه و مـسلمانان        . موجبات انتخاب جانشین او را فراهم آورد      

 ؛3/22 : 1990سـعد،     ابـن  (عنوان خلیفه بیعـت کردنـد       طالب به     بن أبی   معترض با علی  
، اما طولی نکشید که گروهی از آنهـا بـه سـرکردگی             )2/434: 1991،  اعثم کوفی   ابن

علیه خلیفۀ ) ص(طلحه و زبیر بیعت خود را شکستند و به همراه عایشه همسر پیامبر           
مـسکویه رازي،   (گیري نبـرد جمـل شـد       وقت شورش کردند؛ امري که موجب شکل      

قابل یکدیگر قـرار    نبردي که در آن براي نخستین بار مسلمانان در م         ). 1/468 : 1379
 مقارن با ایـن وقـایع، معاویـه       . طالب بود   بن أبی   گرفتند و پیروزي این نبرد با سپاه علی       

سـفیان در صـدر        او در زمان ابوبکر به همـراه بـرادرش یزیـدبن أبـی             .بود شام حاکم
آنجـا   والیـت  و یزید از سوي ابـوبکر بـه حکمرانـی        . سپاهی به فتح شام فرستاده شد     

 پـس از مـرگ ابـوبکر و جانـشینی عمـربن             ).2/133  ]:تـا   بی[عقوبى،  ی  (شد برگزیده
 اطـراف  نـواحی  و فلسطین کرد و  ابقا دمشق حکمرانی در را خطاب، خلیفۀ جدید او   

 جـاي  معاویـه  برادرش و درگذشت .ق18 سال یزید در . افزود وي قلمرو بر را نیز  آن
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 در را معاویـه  یـز ن عثمـان  عمـر،  مرگ  پس از  .)3/367: 1967طبري،   (گرفت را او
  .)4/289: 1967طبري،  (کرد ابقا خود جاي

 بـه  را عبـاس  بـن   عبداهللا تا شد آن بر رسید، خالفت به طالب  بن أبی   علی که زمانی
 کـردن  آگـاه  نوشت و ضمن   معاویه به اي  نامه طالب  بن أبی   علی. بفرستد شام حکومت

 مـشورت  روي از اکنون اما کشتند، را عثمان او مشورت بدون مردم که این امر  از او
بیاید،  مدینه به شام با اشراف  همراه خواست او از اند،  کرده انتخاب خالفت به را او
شـد   جمـل همـراه    نبرد مسئلۀ آغاز با معاویه مخالفت ماجراي. معاویه نپذیرفت  اما
طالب   بن أبی   پس از فراغت علی   . داشت مشغول خود به مدتی براي را خلیفه وقت  که

 او امـا  ، وي بار دیگر از معاویه خواست از حکومت شام کناره بگیرد،           از نبرد جمل  
و بـه بهانـۀ      -)ص(پیـامبر  همـسر  عنوان  به  -عایشه   و زبیر طلحه، شورش به استناد با

آوري سپاه توسط    از این امر سرباز زد؛ که موجب جمع        عثمان قتل در )ع( علی دخالت
ـ  . طالب و حرکت به سمت شام شـد         بن أبی   علی هـاي    ن زمـان معاویـه بـه بهانـه        در ای

سخنرانی پنجم در منطقۀ صفین و بین سپاهیان شـام          -مختلف و عمدتاً در شهر دمشق       
در حضور ساکنان این منطقه به سخنرانی پرداخـت و مـردم را بـه بـسیج                  -ایراد شد 

عنوان حاکم سرزمین شام از سوي        بدین ترتیب، معاویه به     . علیه سپاه کوفه فرا خواند    
را  حاکم عزل شده توسط خلیفه وقت و سـاکنان سـرزمین شـام             ۀ نخست و  سه خلیف 

بافـت  . هـا معرفـی کـرد    هاي درگیر در ایـن سـخنرانی       توان مشارکان متن یا طرف      می
هـا، اسـتفاده از برخـی         توجه و قابل ذکر دیگر هنگام ایـن سـخنرانی           موقعیتی جالب   
: 1368 دینـوري، (مـان   وسایلی همچون پیراهن خونین عث    . هاست  سازي  وسایل و صحنه  

 نائلـه  شـدة   قطع هاي  و انگشت ) 4/444 : 1967؛ طبري،   1/103: 1990؛ دینوري،   142
کـه گروهـی از    که بنا به اذعان منابع درحـالی ) 3/277 : 1965اثیر،   ابن(عثمان   همسر

  .گرفتند ها مورد استفاده قرار می کردند، در صحنۀ سخنرانی افراد اطراف آن گریه می

  تنیبافت بینام
هـا،   هاي مهم و مشترك میـان مـشارکان ایـن سـخنرانی       فرض  ها و پیش    یکی از زمینه  

بنابراین شاهدیم که معاویه براي صحه       دین اسالم و قرآن است؛     معاویه و اهالی شام،   
به صورت مکرر معاویه آیـات قـرآن اسـتفاده کـرده             گذاشتن بر درستی سخنان خود    
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ة اإلسراء و استناد به آن بـراي نـشان دادن سـند          سور 33استفادة بینامتنی از آیۀ     . است
 »اهللا یقول «بار با ذکر عبارت      معاویه دو . درستی سخنان خود، یکی از این موارد است       

  .شده است  متن آیه از سه گزاره تشکیل 1.به این آیه اشاره کرده است
ا( لَ وا و لُ تُ قْ فْس تَ ی النَّ تِ م الَّ ا اللَّه حرَّ لَّ الْحقِّ إِ  کـرده  حـرام  خداونـد  کـه  را نفسى و «)بِ
  ؛»مکشید حق به جز است
منْ( لَ و تِ ا قُ وم لُ د مظْ قَ ا فَ لْنَ عهِ جلِی و انًا لِ طَ لْ بـه  شـود  کـشته  مظلـوم  کـس  هـر  و« )س 

  ؛»ایم داده قدرتى وى سرپرست
ا( لَ ی یسرِف فَ لِ فِ تْ قَ نَّه الْ انَ إِ ا کَ ور نْصزیـرا  کند روي  ادهزی قتل در نباید] او [پس «)م 
  .»است شده یارى] شرع طرف از [او

توان فهمیـد کـه او تکیـه و تأکیـد          با توجه به شکل استفادة معاویه از این آیه می         
کالم را بر گزارة دوم آیه گذاشته و سعی کرده بود توجه مردم را بدان جلـب کنـد؛            

گـزاره سـوم    و در خطبـه اول نیـز          عمد حذف شده    زیرا هر دو بار گزارة نخست به      
بـدین شـکل، معاویـه توجـه     . حذف شده و فقط قسمت میانی آیه را بیان کرده است     

شـده یـا      حـق کـشته       مخاطب را در تفکر به این قسمت از آیه و اینکه آیا عثمان بـه              
  .دارد ناحق، باز می

أَلُ  ال( سورة األنبیـاء  23معاویه همچنین در پنجمین خطبۀ خود از آیات        س ا  یـ مـ ع 
لُ فْع ی م ه ونَ و لُ أَ سآنان] لى [و ندارد راه و چرا   چون   دهد  می انجام] خدا [آنچه در :)ی 

د ( سـورة صـافات    182شدو   خواهند سؤال] انسانها[= مـ الْح هِ  و لـَّ مِینَ  رب لِ الَ و :)الْعـ 
 أحببنـا  ما على «با اضافه کردن این عبارت    » هاست  جهان پروردگار خدا ویژه ستایش

 2،»یقـدر فیغفـر   و یقضی فیفصل«تفاده کرده و در کنار آنها عباراتی نظیر      اس» کرهنا و
 یـؤامر  ال« و   5»قـضاه  أمر على عزم إذا و «4،»أمضاه أمرا أراد إذا «3،»یشاء ما یفعل و«

 را به کار گرفتـه و انجـام همـۀ امـور را بـه خواسـت خداونـد                    6»یملک فیما أحدا
 هـذه  إلـى  المقـادیر  ساقتنا أن اهللا قضى افیم کان ثم«طی عبارات   . مربوط دانسته است  

 حضور  9»بمنظر اهللا من فنحن« و   8»العراق أهل بین و بیننا لف و «7،»األرض من ه البقع
                                                           

     ).c(5خ   3  ).a(5خ   2  ).t(2؛ خ )d(1خ   1
     ).f(5خ   6  ).e(5خ   5  ).d(5خ   4
   ).k(5خ   9 ).j(5خ   8 ).i(5خ   7
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هـاي خداونـد معرفـی        در منطقۀ صفین و رویارویی با سپاه عراقیان را جزو خواسـت           
  .کس را یاراي مقاومت در برابر آنها نیست کرده که هیچ

مِنا بینَ و بینَنا یفتح(بۀ پنجم با آوردن عبارت او همچنین در خط   و الْحقِّ قَ  به آیـه  )بِ
این بخش از آیه که معاویه بـه آن اسـتناد کـرده،             .  سورة اعراف اشاره کرده است     89

 معاویه بـا اسـتفاده از ایـن آیـه           1.قسمتی از سخنان شعیب در مقابل قوم خویش است        
 مانند قوم شـعیب   طالب و یاران او را به بن أبی خود و یارانش را مصداق شعیب و علی  

  .کند که قصد بیرون راندن آنها از دیارشان را داشتند، توصیف می
 عنوان متن بینامتنی، در خطبۀ چهارم هنگام      استفادة دیگر معاویه از آیات قرآن به      
او مردم را جمع کرده و      . در نخیله است  ) ع(شنیدن خبر حضور سپاهیان حضرت علی     

 سـورة حجـرات   9او در مقابل مخاطبان به آیه  .ي آنها به ایراد سخنرانی پرداخت    برا
تَّى ه الباغی ه الفئ بقتال اهللا أمر قد و( ی  ح فِ لى ء تَ مرِ  إِ  اشاره کـرد و بـا اسـتفاده از          )اهللا أَ

روي   این آیه اوضاع جامعه را به شکلی نشان داد که در آن دو گروه از مؤمنان روبـه                 
کند و در این      درازي می   و دست  تعدي دیگر گروه بر گروه یک که اند  یستادها یکدیگر

جنگیدن با  ) شامیان+ معاویه  (بین مطابق آیات الهی وظیفۀ دیگر مؤمنان و مسلمانان          
، بر اینکه اعمال    »اهللا أمر قد و«او همچنین با استفاده از عبارت       . است گر  گروه تعدي 

.  و دستورات خداوند اسـت، تأکیـد کـرده اسـت           و سخنان او به منظور اجراي اوامر      
و (قسمت نخست . شده است هایی از این آیه حذف      که در این سخنرانی بخش      درحالی

نْ انِ إِ تَ فَ ائِ مِنِینَ مِنَ طَ مؤْ لُـوا  الْ تَ تَ وا  اقْ لِح أَصـ ا  فَ مـ نَهیبـاهم  مؤمنـان  از طایفـه  دو اگـر : )ب 
اهمیت تالش براي ایجـاد صـلح میـان دو    که به » دهید اصالح آن دو را  میان بجنگند

نْ(گروه متخاصم پرداخته و قسمت انتهایی       اءت فَإِ وا فَ لِح أَص ا فَ م نَهیلِ بد الْع وا  بِ طُ  وأَقْـسِ
نَّ طِینَ یحِب اللَّه إِ قْسِ م  و دهیـد  سـازش  دادگرانـه  را ها  آن میان بازگشت اگر پس: )الْ

 که بر انجام داوري عادالنه بـین دو         »دارد  می دوست را دادگران خدا که کنید عدالت
بدین ترتیب، در خطبۀ چهـارم شـامیان در جایگـاه مجـري             . گروه تأکید کرده است   

                                                           
 از شهر خودمان ،اند  تو و کسانى را که با تو ایمان آورده ،زمانی که قوم او در مقابلش تکبر ورزیدند و گفتند اى شعیب             1

آنکـه خـدا مـا را از آن          از اگر بعـد  .  داشته باشیم   گفت آیا هرچند کراهت    ،بیرون خواهیم کرد یا به کیش ما برگردید       
 و مـا را سـزاوار نیـست کـه بـه آن              یـم ا   در حقیقت به خـدا دروغ بـسته        ،به کیش شما برگردیم   ] باز [،نجات بخشیده 

 بـر خـدا توکـل    .نظر دانش بر هر چیزى احاطه دارد پروردگار ما از] که[ مگر آنکه خدا پروردگار ما بخواهد        ؛بازگردیم
 .)89-88 آیه ، اعرافةسور(حق داورى کن که تو بهترین داورانى   میان ما و قوم ما به! بار پروردگارا.یما کرده
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احکام خداوند براي نجات جهان اسالم و سر جا نشاندن گروه یاغی قرار گرفتنـد؛ و       
 اند که مورد تجاوز قـرار گرفتنـد و تجـاوزگرانی قـصد              پنجم آنها گروهی   در خطبۀ 

  .شان برانند؛ پس باید پایداري و مقاومت کنند دارند آنها را از خانه و کاشانه

  تبیین
 گفتمـان  یـک  کـه  است آن هدف از تبیین  . است »تبیین«گام سوم در روش فرکالف      

 تـصویر  بـه  اجتمـاعی  کـردار  یـا  عمل یک و اجتماعی فرایند از یک  بخشی مثابه  به  
 ساختارهاي توسط ها  گفتمان چگونه که ددار آن از حکایت این تصویر . شود کشیده

 بر توانند  می )حفظ یا تغییر از اعم( بازتولیدي تأثیرات چه و شوند  می اجتماعی معین 
ایـن مرحلـه در مقایـسه بـا دو     . )Fairclough, 1996: 163 (بگذارنـد  این سـاختارها 

تولیـد مـتن   تر قرار دارد؛ زیرا زوایاي کامالً پنهان علت     اي ژرف   مرحله قبل در مرتبه   
  .سازد را نمایان می

گفتنی است قبل از پرداختن بـه ایـن مهـم، نیـاز بـه ارائـۀ تعریفـی از ایـدئولوژي                      
اند که اعـضا در   ها تعریف هویت گروهی درواقع، ایدئولوژي. رسد  ضروري به نظر می   
کنند تا اعمال خـود را نـسبت    و این امکان را براي اعضا میسر می     آنها اشتراك دارند  

آنهـا در خـدمت حـل       . )127 :1387دایـک،     ون(ها هماهنگ سـازند       یر گروه به سا 
وقتـی اعـضاي یـک گـروه        . اند  هاي اجتماعی   مسئلۀ هماهنگی اعمال افراد عضو گروه     
طـور کلـی در شـرایط مـشابه رفتـار مـشابه         ایدئولوژي مشترکی داشته باشند، آنها به     

بنـابراین   .ي کننـد  تواننـد در انجـام وظـایف مـشترك همکـار            خواهند داشت و مـی    
آمیـز گـروه کمـک     ایدئولوژي به انسجام گروهـی، همبـستگی و بازتولیـد موفقیـت       

که عدم وجود     خصوص در شرایط تهدید و رقابت و به هنگامی            این مسئله به  . کند  می
تواند باعث از دست رفتن قدرت، نابودي یا شکـست شـود،    هماهنگی و همبستگی می 

  .)126 همو، همان،(حائز اهمیت است 
هاي مطـرح در دورة زمـانی         ترین ایدئولوژي    عنوان عمده   توان به   دین و سنت را می    

 یـافتن،  جریـان  معنـاي  به اصل در »سنن «ریشۀ از سنّت واژة. مورد بحث معرفی کرد   
-3/60: 1404زکریـا،     ابـن  (اسـت  سادگی و سهولت به عمل دادن انجام و شدن روان

 باور است از  و عبارت ) 3/342 : 1371قرشی،  (طریقه و رویه     معناي به لغت در ).61
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 و داراي شـود   مـی  منتقـل  دیگر نسل به نسلی از جامعه یا گروه یک در که رفتاري یا
 ایـن اصـطالح     .گردد  برمی گذشته به آن ریشۀ و است اي  ویژه اهمیت یا نمادین معناي

اعـراب  میـان    )ص(در این پژوهش به معناي سنن و باورهایی است که قبل از پیـامبر             
  .دهندة نوع مناسبات اجتماعی آنها بوده است رواج داشته و شکل

ذکر  آن براي بسیاري معانی لغت کتب و معاجم در که است عربى اي  دین نیز واژه  
 روش، طریقه، سیرت، مذهب، ملّت، کیش، آیین، معانی مختلف چون   به و است شده

لـک،  محاسـبه،  حـساب،  خداشناسـی،  پرهیزکاري، کار، حال، عادت، حکمرانـی،  م 
 دادرسـی،  قـضا،  کـشورداري،  حکومـت،  فرماندهی، داري،  زمام سلطنت، فرمانروایی،

  در .اسـت  کـار رفتـه     بـه    حـساب  روز کارسـازي و   نگریـستن،  را کاري پایان تدبیر،
 و طاعـت  شـریعت،  قانون، حساب، جزا، نظیر زیادي  معانی به نیز قرآنی کاربردهاي

قرشـی،   (است آمده خداپرستی و توحید رویه، و روش م،اسال انقیاد، و تسلیم بندگی،
 یـا  برنامـه  یک از برداري  فرمان و به معناي خضوع   در اصطالح نیز  . )2/380 :1371

د، اطاعت، معانی و است معین مقررات شـدن  تـسلیم  و بـودن  مجبور محکومیت، تعب 
 :1368مـصطفوي،   (دهـد  مجـازات را مـی     و قـانون  حکـم،  یـا  فرمـان  یک مقابل در
اصطالح فوق در این پژوهش به معناي قواعد و دستوراتی است کـه بـه نـام                 . )3/289

دهندة نـوع مناسـبات    در میان مردم منتشر شد تا شکل) ص(دین اسالم و توسط پیامبر  
شده در مورد دو واژة دین و سنت،          با توجه به تعاریف گفته    . اجتماعی میان آنها باشد   

هـا    ال شکل دادن مناسـبات اجتمـاعی میـان انـسان          به دنب  توان گفت هر دوي آنها      می
  .توان از آن تعبیر به ایدئولوژي کرد باشند؛ امري که می می

هایشان در تعیین نوع و شـکل مناسـبات میـان افـراد،        سنت و دین عالوه بر تفاوت     
اسالم در مقابل هر آنچه از طریق سنت به اعراب رسیده بود،            . هایی نیز دارند    شباهت

صورت کامل کنار گذاشـت، برخـی         برخی را به    . لی را در پیش گرفت    سه سیاست ک  
گرفت و آنهـا      و نسبت به برخی دیگر از سنن، رویکرد اصالحی در پیش             را پذیرفت 

مبتنی بر اشتراکات دو عامل سنت و دین         بدین ترتیب، ایدئولوژي سوم   . را اصالح کرد  
بیـر کـرد؛ یعنـی یـک سـري          توان به ایدئولوژي بینابینی تع      که از آن می    شکل گرفت 

قبول بودنـد،     قواعد یا سنن که در مجموع، هم در سنت و هم در دین مشترك و قابل                 
  .هایی داشتند اما گاهی در جزئیات با هم تفاوت
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کـار بـرده شـده     هـاي بـه    ژوهش به معرفی و بررسی ایدئولوژي     در این قسمت از پ    
ام در مقابـل خلیفـۀ وقـت و         توسط معاویه براي اعمال قدرت و کنترل رفتار مردم ش         

سپاه کوفه در جریان نبرد صفین پرداخته شـده اسـت؛ و اینکـه او بـراي رسـیدن بـه            
بـدین منظـور مـتن تمـامی        . مقاصدش از کدام ایدئولوژي بیشترین بهره را برده اسـت         

تـوان آنهـا را       مورد بررسی قرار گرفت که می       گزاره است،  61ها که در قالب       خطبه
هـاي مربـوط بـه        گـزاره  هاي مربوط به قصاص یا ثأر؛       اد؛ گزاره در شش دسته جاي د    

 سـرزمین هـاي مربـوط بـه         گیري؛ گـزاره    تصمیم در مخاطب دادن دخالت و مشورت
 ؛باال بـردن جایگـاه مخاطـب یـا امـت         هایی براي     گزاره محل سکونت و اهمیت آن؛    

بـوط بـه    هـایی مر    ؛ گزاره  زن و فرزند   ،حفظ امنیت، جان، مال   هایی به منظور      گزاره
  .گیرد ها جاي نمی یک از این گروه هایی که در هیچ جبرگرایی؛ و گزاره

  هاي معاویه در مقابل مردم شام در جریان نبرد صفین هاي خطبه سنجی گزاره فراوانی. 1 جدول
  درصد  تعداد  آدرس جمالت نوع

 ؛ )t(2 خ  ؛)s(2خ  ؛)r(2خ  ؛)d( 1خ  ؛)c( 1خ  ؛)b(1خ  )ثأر (قصاص
 ؛ )k(4خ  ؛)g(4خ  ؛)f(4خ  ؛)d(4خ  ؛)c(4خ  ؛)b(3خ
  )q(5خ  ؛)n(4خ  ؛)m(4خ  ؛)L(4خ

16  22/26  

 دخالت و مشورت
 در مخاطب دادن

  گیري تصمیم

  c(  3(3خ  ؛)U(2خ  ؛)e(1خ
  

91/4  

 سکونت محل سرزمین
  آن اهمیت و

  m(  6(2خ  ؛)f(2خ  ؛)e(2خ  ؛)d(2خ  ؛)c(2خ  ؛)b(2خ
  

83/9  

باال بردن جایگاه 
  مخاطب یا امت 

 ؛)i(2خ  ؛)h(2خ   ؛)g(2خ  ؛)p(2خ  ؛)o(2خ  ؛)a(1خ
  )d(3خ  ؛)q(2خ  ؛)j(2خ

9  
  

75/14  

 جان، امنیت، حفظ
  فرزند و زن مال،

 ؛)p(5خ  ؛)e(4خ  ؛)b(4خ  ؛)a(4خ  ؛)L(2خ  ؛)k(2خ
  )R(5خ

7  
  

47/11  

 ؛)f(5خ  ؛)e(5خ  ؛)d(5خ  ؛)c(5خ  ؛)b(5خ  ؛)a(5خ  گراییجبر
 ؛)L(5خ  ؛)k(5خ  ؛)j(5خ  ؛)i(5خ  ؛)h(5خ  ؛)g(5خ
  .)n(5خ

13  
  

31/21  

 در که هایی گزاره
 این از یک هیچ
  گیرد نمی جاي ها گروه

 ؛)T(5خ  ؛)S(5خ  ؛)o(5خ  ؛)a(3خ  ؛)n(2خ  ؛)a(2خ
  .)U(5خ

7  
  

47/11  
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  هاي معاویه در مقابل مردم شام در جریان نبرد صفین هاي خطبه سنجی گزاره نمودار فراوانی

ن عثمـان و    هاي مرتبط بـا کـشته شـد         دهد گزاره   که جدول فوق نشان می      همچنان
و به لحاظ     ها را به خود اختصاص داده       خواهی او، بیشترین درصد فراوانی گزاره       خون

توان آن    اي که می    هاي معاویه وجود دارد؛ به گونه       میزان پراکندگی، در تمامی خطبه    
خواهی فرد مقتـول از       اصل بحث خون  . ها معرفی کرد    را عامل مهم انسجام بین خطبه     

امـا ایـن    شده اسـت،  هم در سنت و هم در دین امري پذیرفته       جمله مباحثی است که   
. هـایی بـا یکـدیگر دارنــد    دو در مـورد نحـوة اجـراي ایــن قاعـده یـا رسـم، تفــاوت      

 ایـن  براسـاس . آمـد  در ایدئولوژي سنت از طریق سنت ثأر به اجرا درمی      خواهی  خون
 افـراد  شت، تمـام  کـ   می را دیگر قبیله از قبیله مردي  افراد از یکی که  قاعده، هنگامی   

، اما  )326: 1380سالم،  (بودند   قبیلۀ قاتل  از انتقام و خواهی  خون به ملزم مقتول قبیلۀ
 قـصاص اصـطالحی  . پـردازد  در ایدئولوژي دینی قانون قصاص است که به این امر مـی      

کـه  ) 364: 1405جـى،   قلعـه (با جرم است   مجرم متناسب  مجازات معناي به و فقهی
. 2شده باشـند؛   ناحق کشته  قصاص براي کسانی است که به  . 1؛  چند اصل اساسی دارد   

تنها فـرد خـاطی بایـد مـورد تعـدي       .3اندازة جرم باشد و نه بیشتر؛  مجازات باید به    
البتـه بـا    .  و غیـره   1قصاص برعهدة خانواده یا اولیـاي دم مقتـول اسـت؛          . 4 قرار گیرد؛ 

یه و همچنین طریقـۀ اسـتفادة او    کاربرده شده توسط معاو هاي به توجه به نوع گزاره   
تـوان گفـت     که در قسمت تحلیـل بـه آن پرداختـه شـد، مـی               سوره إسراء  33از آیه   

بـوده، بـه دنبـال اجـرا      خواهی عثمان که محور سخنانش نیـز  معاویه در جریان خون 
هـایی   گفـت، امـا بحـث    او از قصاص مـی  .کردن سنت ثأر در قالب قصاص بوده است     

و اینکـه او بـه لحـاظ ایـدئولوژي دینـی             ته شـدن عثمـان    حق یـا نـاحق کـش        چون به 
                                                           

  .سراءإ ةسور 33 ؛ بقرهة سور194 ؛ نحلة سور126 شوري؛ ة سور42 و 41آیات : به. ك.ر  1
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کشاند و بـدین شـکل    خواه عثمان باشد را به حاشیه می توانست سرپرست و خون   نمی
  .برد از یک ایدئولوژي بینابینی بهره می

پرتکـرار در سـخنان      هـاي   هایی با محوریت جبرگرایی، دومین گروه گزاره        گزاره
شود و در خطبـۀ پـنجم    ها حس می  متن سخنرانیمعاویه است؛ مبحثی که در سرتاسر    

قبل از ظهور اسالم اندیشۀ جبرگرایی در میان اعراب وجود داشـت؛            . رسد  به اوج می  
 جبـر  بـه  مـشرکان  عقیـده   از 2 سـورة انعـام    148و   1سورة اعـراف  28 که آیات   چنان

 از و توجیـه  عقیـده  ایـن  بـا  را خـود  افعال اند کوشیده می آنان اینکه دارند و  حکایت
و در دوران اسالمی نیز مباحث مربوط       ) ص(پس از پیامبر  . کنند مسئولیت سلب خود

به جبر و اختیار همچنان در میان مـسلمانان وجـود داشـت و هـر یـک طرفـدارانی          
حـساب   هاي بینـابینی بـه    توان جزو ایدئولوژي ها را نیز می   این گروه از گزاره   . داشت

اعتقاد به هر یک از آنها، هم در سنت و هم           آورد؛ مباحثی که بحث در مورد آنها و         
  .در دین وجود داشته است

که هم در سنت و هم در دیـن     وجود امنیت یکی از نیازهاي اساسی نوع بشر است        
حفظ امنیت مردم قبیله در نظام سنتی اعـراب از وظـایف مهـم              . اي دارد   جایگاه ویژه 

 .دة حاکم مسلمانان قرار گرفت     از ظهور اسالم نیز این مهم برعه        پس. رئیس قبیله بود  
همچنین مباحثی چون مشورت و توجه به مخاطب یا امت، هم در ایدئولوژي مبتنـی               

.  شـده اسـت   بر سنت و هم در ایدئولوژي مبتنی بر دین حائز اهمیت بـوده و پذیرفتـه   
هـایی    اي و همچنـین وجـود جایگـاه         در نظام قبیله  » حل و عقد  «اي به نام      وجود طبقه 

، ماننـد دارالنـدوه در مکـه و سـقیفه در مدینـه نـشانگر اهمیـت امـر            براي مشورت 
 سـورة شـوري و روایـات        38 سورة آل عمـران و       159آیات  . است سنت مشورت در 
 دهنـدة    از مـسلمانان، نـشان    ) ص(خـواهی پیـامبر     شمار مبتنی بـر مـشورت       تاریخی بی 

اي ذیـل   ارههـاي گـز    بدین ترتیب، گـروه   . اهمیت این مبحث در ایدئولوژي دینی است      
 در مخاطـب  دادن دخالـت  و فرزند، مـشورت   و زن مال، جان، امنیت، عناوینِ حفظ 

                                                           
1  )لوا    وع شَاِذا فَ ها       ه فاحِ رَ بِ م ه أَ اللّ لَیها آبائَنا ونا ع دجگفتند ما پدران خود را       دادند می   چون کار زشتی انجام می    ( )... قالوا و

 ).ایم و خداوند ما را به آن فرمان داده است بر آن یافته
نْ شَی          (  2 منامِ رَّ الحال آباؤنا وکنا و رَ ه ما اَشْ وشاء اللّ کوا لَ رَ ولُ الَّذینَ اَشْ گوینـد اگـر خـدا      مـشرکان مـی  يزود  بـه  ()...ءٍ سیقُ

  ).کردیم آوردیم و چیزي را حرام نمی د نه ما و نه پدران ما شرك نمیخواسته بو
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تـوان در ذیـل ایـدئولوژي        امـت را مـی     یـا  مخاطـب  جایگاه بردن گیري و باال    تصمیم
  .بینابینی جاي داد

همچنین عالقه به محل زندگی هم در سنت و هم در دین امري پـسندیده و مـورد                  
رسیدن به هدفش کـه همانـا ایجـاد وحـدت و             ز این حس براي    معاویه ا  1.قبول است 

کرد   او تالش می  . هماهنگی میان مردم شام در مقابل حکومت وقت بود، بهره گرفت          
نقطۀ اشتراك میان همۀ اعضاي جامعه را پیدا و آن را برجسته کنـد و بـدین طریـق                   

راك میـان مـردم   تر نقاط اشت ها و تضادهاي میان آنان و از آن مهم   اختالفات، تفاوت 
از وابـستگی    معاویه براي رسیدن به این مقصود،     . شام و سپاه کوفه را به حاشیه براند       

خــارج از  تمــام مخاطبــان او. همــۀ مخاطبــانش بــه ســرزمین شــام کمــک گرفــت
هاي جنسیتی، سنی، مذهبی، عالیق سیاسی، وابستگی به قبیلـۀ خـاص و غیـره،                 تفاوت

یگر، این ویژگی باعث تفـاوت آنهـا بـا سـپاهیان      از سوي د  . ساکن سرزمین شام بودند   
اي با کوفیـان پیونـد        قبیله هاي خونی و    مردم شام به لحاظ دینی و وابستگی      . کوفه بود 

گروه مسلمان بودند، اما در جریان نبرد صفین گاهی پـدر و پـسر در    داشتند و هر دو 
  ).443-442: 1382مزاحم،  ابن (گرفتند مقابل یکدیگر قرار می

آید، در بخش تبیین این پژوهش که به منظور کـشف   که از مطالب فوق برمی   چنان
شده است، این نتیجه به دست         شده توسط معاویه طراحی       ایدئولوژي استفاده  و معرفی 

آمد که معاویه براي رسیدن به مقصود خود، از راهکارهاي برگرفتـه از ایـدئولوژي               
  .برد هم مورد تأیید دین است، بهره میدر مجموع هم مورد تأیید سنت و  بینابینی که

  گیري نتیجه
 و هـاي معاویـه بـر ایجـاد وحـدت           این پژوهش با هدف نشان دادن تـأثیر سـخنرانی         

صفین، با استفاده از رویکرد نورمن فرکالف        خالل نبرد  در شام میان مردم  هماهنگی
وصیف، ها در سه سطحِ ت      متن سخنرانی . به روش تحلیل گفتمان انتقادي صورت گرفت      

دهنـدة    بررسی متن در سـطح توصـیف نـشان        . تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار گرفت      
 علـی،  یـاران  شـام،  اهـالی  گفتمـانی  هـاي   گاه  گره یا ها  پوینت استفاده معاویه از نودال   

                                                           
موسـویان   امیرمحمد میـر جلیلـی، کمـال صـحرائی اردکـانی و حمیـده الـسادات       : براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به     1

 ).34–7، صص5، ش2، س پژوهشی کتاب قیم-فصلنامه علمی، »دوستی از دیدگاه قرآن و روایات وطن«، )1391(
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 گـروه  دو  و ایجـاد   »عثمان قتل «محوري با مرکزیت دال  ) ع(ابیطالب بن  علی و معاویه
 یـاران  دال بـا  شـام  اهالی دال تقابل صورت  دو به    این ادند قرار هم مقابل و آنها و ما

 در سـطح تفـسیر نیـز        .اسـت ) ع(علـی  امـام  و معاویه هاي  دال همچنین و) ع(علی امام
شرایط تولید متن در ذیل عنوان بافت موقعیتی متن بیان شد و به شرایط تولید مـتن از                

در . فاده پرداختـه شـد    نظر زمانی، مکانی، مشارکان متن، وسـایل و ابـزار مـورد اسـت             
تـرین   عنـوان مهـم    شـده توسـط معاویـه، بـه           قسمت بینامتنیت آیـات قـرآن اسـتفاده         

اشتراکات ذهنی مشارکان متن مورد توجه قرار گرفت و مـشخص شـد کـه معاویـه                 
بخش تبیین این   . چگونه این آیات را براي رسیدن به اهداف خود به کار گرفته است            

 شده توسط معاویه طراحـی       ایدئولوژي استفاده  عرفیپژوهش نیز به منظور کشف و م      
نتـایج حاصـل از ایـن       . هاي معاویه پرداخته اسـت      هاي خطبه   شده و به بررسی گزاره      

بررسی نشان داد که معاویه براي رسیدن به مقصود خود از راهکارهـاي برگرفتـه از            
 دیـن   ایدئولوژي بینابینی که در مجموع هـم مـورد تأییـد سـنت و هـم مـورد تأییـد                   

  .باشند، بهره گرفته است می

  منابع و مآخذ
 -صـادر  دار :، بیـروت  3، ج التاریخ فی الکامل ،)1965 (الکرم  أبى بن  على أبوالحسن عزالدین اثیر،  ابن –

  .بیروت دار
  .دار األضواء :، بیروت2ج شیرى، على تحقیق ،الفتوح کتاب، )1991 (اعثم کوفی، ابومحمد احمد ابن –
 مـن  و البربـر  و العـرب  تـاریخ  فى الخبر و المبتدأ دیوان،  )1988(بن محمد     خلدون، عبدالرحمن   ابن –

  .ه الثانی .ط الفکر، دار :، بیروت2ج ،ه شحاد خلیل تحقیق ،األکبر الشأن ذوى من عاصرهم
ـ  مقـاییس  معجم ،)1404(فارس   احمدبن الحسین  أبی زکریا،  ابن – غ  عبدالـسالم  ضـبط  و تحقیـق  ،ه اللّ

  . االسالمی االعالم مکتب: ، قم3ج هارون، محمد
 الکتـب  دار :، بیـروت 3ج عطـا،  عبدالقادر محمد تحقیق ،الکبرى الطبقات ،)1990(سعد، محمد    ابن –

  .ه العلمی
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 امیرالمـومنین  نظـامی  فرمانـدهان  عملکـرد «،  )1395زمستان  ( جهانبخش و زینب بیرانوند    ثواقب، –

ـ ،  »)قیس بن  اشعث و اشتر مالک: موردي مقایسه(صفین   پیکار سرنوشت در السالم علیه علی  ۀمجل
  .134-85، صص 68 ش،تاریخ اسالم
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  تبارشناسی پیدایش مسئلۀ اصالح پوشش در جنبش زنان مصر

  1خنافره مودتسعید 
  2یاسر قزوینی حائري

خـصوص بحـث اصـالح        م، مسئلۀ حقوق زنان به    1899 در سال    تحریر المرأه در پی انتشار کتاب      :چکیده
ها کتاب در رد یا تأیید کتاب قاسـم   ده. ات اجتماعی مصر قرار گرفت پوشش زنان، در کانون جنبش اصالح     

همین جدال قلمی موجب شد سال مزبور به عنوان نقطۀ آغاز پیدایش جریان اصالح پوشـش      . امین منتشر شد  
البته شکی نیست که امین با نوشتن این کتـاب توجـه بـسیاري از متفکـران را بـه بحـث حجـاب           . قلمداد شود 

گیري بود که در نهایت به انتـشار       ها پیش از انتشار کتاب وي گفتمانی در حال شکل           اما مدت معطوف کرد،   
گیـري ایـن      فراینـد شـکل   . گیري مباحثات فکري دربارة حجاب در قرن بیـستم منتهـی شـد              این کتاب و اوج   

گیـري از روش      انـد بـا بهـره       نگارنـدگان ایـن پـژوهش درصـدد بـوده         . گفتمان، مسئلۀ پژوهش حاضـر اسـت      
. هایی را بررسی کنند که به پیداش جریان اصالح پوشـش کمـک کـرده اسـت     تبارشناسی میشل فوکو زمینه   

دهد که به دنبال تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی قـرن نـوزدهم، در مـصر گفتمـانی              نتیجۀ این بررسی نشان می    
  .تدریج بحث اصالح پوشش را به یک مسئلۀ جدي در قرن بیستم تبدیل کرد شکل گرفت که به

   حجاب، جنبش زنان، مسئلۀ پوشش، مصر، پیدایش اصالح پوشش:واژه هاي کلیدي
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Abstract: Following the publication of the book Liberation of Women in 1899, the 
issue of women's rights, especially the issue of clothing reform, became the focus of the 
Egyptian social reform movement. Dozens of books have been published negating or 
endorsing Amin's book. This controversy in that year is regarded as the beginning of the 
process of clothing reform. Of course, there is no doubt that Amin drew the attention of 
many thinkers to the issue of hijab by writing this book, however, long before the 
publication of the book, a discourse was forming that eventually led to the publication of 
this book and the rise of intellectual debates about hijab in the twentieth century. The 
process of shaping this discourse is the subject of this research. This paper aims to use 
the genealogical method of Michel Foucault to study the factors and contexts that helped 
shape the trend of clothing reform. The findings of this study show that as a result of the 
political and social developments of the nineteenth century, a discourse emerged in 
Egypt that gradually turned the issue of clothing reform into a serious matter in Egypt. 
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  مقدمه
مصر در حالی وارد قرن نوزدهم شد که در آستانۀ تحوالت عمیـق فکـري، سیاسـی و                  

صر براي اولـین بـار در تـاریخ         هاي آخر قرن هجدهم، م      در سال . فرهنگی قرار داشت  
معاصر خود با یک تهاجم خارجی مواجه شد؛ تهاجمی که به اشـغال مـصر توسـط                 
فرانسه به مدت سه سال منجر شد و عالوه بر ایجاد تغییرات سیاسی در ایـن کـشور،                  

جامعـۀ  ). 252-251: 2018الفرجـات،   (به بروز تحوالت فکري در مصر منتهی شـد          
چرخید، به ناگاه بـا نیرویـی رویـارو           ان در مدار سنت می    مصر که تا آن زمان همچن     

شد که هم از نظر فکري و هم از لحاظ مـادي پـا بـه عـصر جدیـدي گذاشـته بـود؛                       
بـر  . هاي آن به چالش کشیدن سنت بـوده اسـت   عصري که یکی از بارزترین مشخصه    

 همین اساس، حملۀ فرانسه به سبب تأثیر آن بر رویـدادهاي بعـدي تـاریخ مـصر، بـه            
  ).99: 2014االسکندري و سلیم، (عنوان مبدأ تاریخ معاصر این کشور تلقی شد 

حضور نظامی فرانسه در مصر مدت زیادي طـول نکـشید و حتـی تـأثیرات عمیـق       
ها را نـسبت بـه آنچـه فرانـسه را             با این حال، مصري   . فرهنگی هم بر جاي نگذاشت    

شجویان مـصري بـه فرانـسه،       نیرومند کرده بود، کنجکاو کرد؛ امري که در اعزام دان         
  .کمتر از سه دهه بعد از حملۀ این کشور به مصر تجلی یافت

پاشا بعد از پایان اشغال مصر توسط فرانسه، زمام امـور مـصر               زمانی که محمدعلی  
اي   هاي حکمرانی خود، اصـالحات گـسترده        را به دست گرفت، با هدف تحکیم پایه       

 ادامـۀ همـین اصـالحات، دانـشجویانی بـه           در. هاي گونـاگون انجـام داد       را در زمینه  
. فرانسه اعزام شدند تا با فراگیري علـوم و فنـون جدیـد بـه تقویـت مـصر بپردازنـد                    

هاي جدید در     پاشا به وضوح از تأثیرپذیري فکري این دانشجویان از اندیشه           محمدعلی
وان را بـه عنـ  » شیخ رفاعه الطهطاوي«فرانسه نگران بود و براي جلوگیري از این امر،     

؛ 91]: تـا   بـی [حـورانی،   (واعظ و ناظر اخالقی دانشجویان به همراه آنان اعزام کـرد            
البته همین شیخ به یکی از پیشگامان اصـالحات اجتمـاعی در          ). 1/24: 2006المقدم،  

  ).134]: تا بی[فهمی، (مصر، از جمله حفظ حقوق زنان در حوزة آموزش تبدیل شد 
انـسه تـا زمـان انتـشار کتـاب قاسـم امـین،        در فاصلۀ میان اشغال مـصر توسـط فر    

شـان همگـی در       اي از رویدادها و تحوالت رخ داد که با وجـود پراکنـدگی              مجموعه
. یک امر، یعنی مسئلۀ حقوق زنان از جمله حجاب و پوشـش زنـان مـشترك بودنـد          
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هایی است که در قالب یک گفتمان واحـد در            درواقع، این تحوالت دربردارندة نشانه    
از این رو، در پژوهش حاضر تبار و نحـوة          . ، به امور مشخصی داللت دارد     حوزة زنان 

هـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در قالـب تبارشناسـی                  گیري و ظهور این نشانه      شکل
هـاي    انتشار مجالت و روزنامه   .  است  پیدایش جریان اصالح پوشش زنان بررسی شده      

هاي فرهنگـی،      تأسیس سالن  هایی با محوریت آموزش زنان و       ویژة زنان، تألیف کتاب   
گیـري گفتمـان حقـوق زنـان و اصـالح       از جمله رویدادهایی بودند که نشان از شکل    

تاکنون تحقیق جامعی از منظـر گفتمـانی دربـارة رونـد معنایـابی ایـن                . پوشش دارند 
 تحریر المـرأه هاي قبل از انتشار کتاب    رویدادها در قالب گفتمان حقوق زنان در سال       

انـد،   آثاري که به مسئلۀ حجـاب در مـصر پرداختـه      . ت نگرفته است  قاسم امین صور  
همچنـین در آثـاري     . انـد    را مورد بررسی قرار داده     1899عموماً تحوالت بعد از سال      

 شده، اشارات منسجمی به حجـاب و پوشـش           که به تحوالت قبل از این سال پرداخته       
 مـصر، ظهـور مدرنیـسم و        زنان نشده و عموماً امور کلی، مانند نفوذ افکار غربـی در           

در اینجا ابتدا به آثار عربـی و        . پیشگامان نهضت ترقی مورد بررسی قرار گرفته است       
یکـی از  . ایـم  انـد، نگـاهی انداختـه    سپس فارسی که اشاراتی به موضوع حجاب داشته   

پرداختـه شـده، کتـاب      1899هایی که در آن به تحوالت فکـري قبـل از سـال          کتاب
در . اسـت » صالح زکـی احمـد  « از    فی العصر الحدیث   ه  االسالمی ه ربی الع ه اعالم النهض 

این کتاب به عبدالرحمن الجبرتی، شیخ رفاعه الطهطاوي، قاسم امـین، محمـد عبـده و                
اي به آراي این اندیـشمندان        تعدادي دیگر از روشنفکران پرداخته شده، اما هیچ اشاره        

کتـاب دیگـر در ایـن زمینـه         . از جمله قاسـم امـین در زمینـۀ حجـاب نـشده اسـت              
در این کتـاب  . است» علی الحافظ« از ه  عند العرب فی عصر النهض  ه االتجاهات الفکری 

گیـري گفتمـان      الـدین اسـدآبادي در شـکل        به نقش شیخ محمـد عبـده و سـید جمـال           
طلبی دینی و جنبش آزادي زن و همچنین تأثیرات تهاجم فرانسه بـه مـصر بـر                اصالح

گیـري    ت مفید و مختصري شده، اما از بررسی سایر عوامـل شـکل            پوشش زنان، اشارا  
کتاب دیگـري   . هاي فرهنگی غفلت شده است      جریان اصالح پوشش زنان، مانند سالن     

ـ که اشارة کوتاهی به شـرایط تـألیف کتـاب آزادي زن دارد، کتـاب                  ه  العربیـ  ه الثقاف
 خالصه فقط به تـأثیر  طور بسیار   است که نویسنده به   » انور الجندي « نوشتۀ   المعاصره

در ایـن  .  پرداختـه اسـت    آزادي زن سالن شاهزاده نازلی بر قاسم امین در تألیف کتاب          
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اي بـه     کتاب تأثیرات حملۀ ناپلئون به مصر ناچیز دانسته شـده؛ ضـمن اینکـه اشـاره               
 فـی   ه الحرکـات النـسائی   کتـاب   . تأثیرات پوشش زنان فرانسوي در مصر نـشده اسـت         

هایی است که در آن به موضـوع      کتاب  از جمله » می عبدالوهاب محمد فه « اثر   الشرق
  فـی الـشرق  ه المـرأ  ریشۀ جریان اصالح حجاب یا پوشش پرداخته شده، اما در کتاب  

اولین گام در زمینـۀ اصـالح پوشـش زنـان دانـسته شـده و بـه                  » مرقص فهمی «نوشتۀ  
 االسـالمی  الفکـر کتـاب  . یک از بسترهاي فکري این جریان اشـاره نـشده اسـت        هیچ

طلبان دینی    طور کلی به اصالح     به» محمد البهی « اثر   الحدیث وصلته باالستعمار الغربی   
مانند شیخ محمد عبده و حتی جریان آزادي زن اشاره کرده، اما به موضـوع حجـاب                 

بـه نقـش     ه الفکر العربی فی عصر النهـض     در کتاب   . در ذیل این جریان نپرداخته است     
گرایی از اروپا اشـاره        در وارد کردن مفاهیم جدید، مانند ملی       افرادي مانند الطهطاوي  

. شده، اما به موضوع حجاب و دیـدگاه الطهطـاوي دربـاره آن پرداختـه نـشده اسـت          
طـور خالصـه بـه        به» انشراح عاشور «به قلم   » ه  المصری ه  العام ه  فی الحیا  ه المرأ« مقاله

هـاي    ره کرده، امـا سـایر ریـشه       نقش شیخ محمد عبده در ظهور جنبش آزادي زن اشا         
 فـی الفکـر   ه المـرأ  کتـاب پـرحجم  . جریان اصالح پوشش زنان را نادیده گرفته است    

اي از موضوعات مرتبط با زنان،    طیف گسترده » اهللا  حیدر حب « اثر   االسالمی المعاصر 
هـاي ظهـور      به زمینـه   از جمله حجاب را در ایران و جاهاي دیگر بررسی کرده، اما           

 کتـاب . اي نکـرده اسـت       اشاره 1899ح پوشش زنان در مصر قبل از سال         جریان اصال 
به موضوعات کلی جنـبش زنـان و نقـش    » بت بارون « نوشتۀ    فی مصر  ه  النسائی ه النهض

یـابی موضـوعات مـرتبط بـا زنـان، از جملـه          زنان در این جنبش پرداخته، اما ریـشه       
علـی  « .ادیـده گرفتـه اسـت   هاي قبل از انتشار کتـاب قاسـم امـین را ن    حجاب در سال

 تاریخ زن عرب از باستان تا قرن بیستم را           عبر التاریخ  ه  العربی ه المرأ در کتاب » عثمان
هاي ظهور جریان اصالح پوشش نکرده و بـه نـوعی             اي به زمینه    نوشته، اما هیچ اشاره   

تـاریخ  در کتـاب    » لویس عـوض  «. قاسم امین را آغازگر این جریان معرفی کرده است        
 به نقـش عبـدالرحمن الجبرتـی و شـیخ رفاعـه الطهطـاوي در        کر المصري الحدیث  الف

گیري جنبش آزادي زن اشاره کرده، اما به سایر عوامل منتهی به انتـشار کتـاب                  شکل
 ه  النـسوی  ه لمحات من مطالـب الحرکـ     کتاب  .  قاسم امین نپرداخته است    تحریر المرأه 

به نقش روشنفکرانی مانند شیخ محمد عبده       » هاله کمال « نوشتۀ    عبر تاریخها  ه المصری
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گیـري    و قاسم امین در طرح مطالبات زنان اشاره کرده، اما بـه نقـش آنـان در شـکل                  
 فـی الخطـاب     ه قضایا المرأ در کتاب   . اي نکرده است    جریان اصالح پوشش زنان اشاره    

ـ    با وجود پرداختن به ریشه» مالك الجهنی« از  النسوي المعاصر  ی، هـاي فمینیـسم عرب
گیري جریان اصالح حجاب قبـل از انتـشار کتـاب             هاي شکل   اشارة واضحی به زمینه   

ابتـسام اسـحق    «بـه قلـم     » کما یري قاسم امین    ه المرأ«در مقاله   . قاسم امین نشده است   
بسیار کوتاه به انحطاط اجتماعی در آستانۀ انتشار کتاب قاسم امین و سپس به          » سیحه
ه حجاب پرداخته شده، اما به تحوالت قبل از انتـشار           هاي این روشنفکر دربار     دیدگاه

قاسـم امـین و احـداث    «اي دیگـر بـا عنـوان       در مقالـه  . اي نشده است    این کتاب اشاره  
نویـسندة مقالـه فقـط بـه        » عـزت قرنـی   «به این روشنفکر پرداخته شده، امـا        » عصره

  .شرایط سیاسی زمانه و تأثیر آن بر افکار قاسم امین پرداخته است
»  و نقد آلراء قاسم امین عـن الحجـاب فـی کتـاب تحریـر المـرأه         ه دراس«قالۀ  در م 

نواز جهزدانی، به برخـی       نوشتۀ دو نویسنده ایرانی صادق فتحی دهکردي و سعیده ولی         
 مانند تحصیل در فرانسه اشاره شده، اما به         تحریر المرأه هاي نوشته شدن کتاب       زمینه

آثار . اي نشده است    صالح حجاب هیچ اشاره   گیري جریان ا    سایر عوامل مؤثر در شکل    
برده، به ندرت به برخـی   فارسی درباره تاریخ حجاب در مصر نیز مانند آثار عربی نام  

اي در ایـن      اند و یا هیچ اشاره      گیري جریان اصالح حجاب اشاره کرده       هاي شکل   زمینه
اي  ، نمونـه  اي که رسول جعفریان دربارة حجاب در مصر نوشـته        دو مقاله . باره ندارند 

هـاي قاسـم امـین        مسأله حجاب و تأثیر اندیشه    «جعفریان در مقاله    . از این آثار است   
آشنایی مصر با فرهنگ غربی و تحصیل قاسم امین در فرانسه و نیـز             » مصري در ایران  

طلبـانی نظیـر محمـد عبـده را بـه نـوعی عامـل و زمینـۀ                    تأثیرپذیري امین از اصالح   
 قلمـداد کـرده، امـا ایـن موضـوعات را بـسیار              یر المرأه تحرگیري انتشار کتاب      شکل

افزون بر این، تمرکز اصلی نویسندة ایـن مقالـه بـر انتقـال              . مختصر مطرح کرده است   
حجـاب از  «جعفریـان در مقالـۀ دیگـري بـا عنـوان        . تفکر قاسم امین به ایران اسـت      

این مقاله نیز به    در  . رویکرد مشابهی دارد  » هاي اجتماعی   هاي دینی تا استدالل     استدالل
دربـارة  » محمد فرید وجـدي   «هاي امین و نیز تغییر نحوة استدالل          روند انتقال اندیشه  

گیري جریان اصـالح پوشـش        هاي شکل   لزوم رعایت حجاب اشاره شده، اما به زمینه       
یاسمن یاري در چندین مقاله و یـک کتـاب    . پرداخته نشده است.م1899قبل از سال 
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و برخی متفکران این جنبش اشاره کـرده و عمومـاً تحـوالت    به جنبش زنان در مصر    
جنبش او در کتاب    . بعد از انتشار کتاب تحریر المرأه را مورد بررسی قرار داده است           

خصوص فرانسوي بـر       بسیار کوتاه به تأثیرات فرهنگ غربی، به       معاصر زنان در مصر   
گیري   به موضوع شکل  پاشا به بعد پرداخته، اما        روشنفکران مصري از دورة محمدعلی    

یـاري در   . جریان اصالح پوشش قبل از انتشار کتاب قاسم امـین اشـاره نکـرده اسـت               
اشارة مختصري به تحـوالت     » حقوق اجتماعی زن در اندیشۀ محمد قاسم امین       «مقالۀ  

 کرده، امـا در ایـن مقالـه نیـز ماننـد کتـاب               تحریر المرأه فکري قبل از انتشار کتاب      
سایر آثار  . متمرکز شده و توجه خاصی به حجاب نشده است        مزبور بر آموزش زنان     

طـور عمـده بـر        در ایـن آثـار بـه      . اند  گونه  فارسی درباره جنبش زنان در مصر نیز این       
 متمرکز شده و به تحوالت پراکندة فکـري قبـل از ایـن           .م1899تحوالت بعد از سال     

  .طور روشمند اشاره نشده است سال به

  چارچوب نظري
هاي مرسوم بررسـی و تحلیـل      رشناسانۀ میشیل فوکو امروزه یکی از روش      رویکرد تبا 

تحوالت فکري است که ریشه در آراي فیلسوف آلمانی فردریش نیچـه دارد و ابـزار                
 تـاریخ انـسان را از زاویـۀ         1»تبارشناسـی «هاست؛ زیرا     نیرومندي براي تحلیل گفتمان   

 بـه  را آن بلکـه  بیند،  نمی )جربیت حقایق طریق از یعنی( ها    جنگ و رویدادها، نبردها 
 دهنـد   بینـد کـه ذهنیـت مـا را شـکل مـی              هاي گفتمانی و کردارهایی مـی       مثابه نظام 

)Bielskis, 2009: 73.( مـسائل  تحلیـل  و تبیـین  نیز ها گفتمان وجودي ماهیت و فلسفه 
 در 2گفتمـان  اهمیـت  ).3 :1392 آبـادي،   فـیض  و افرا( است فرهنگی و سیاسی اجتماعی،
 فوکو .کرد رنگ  کم افکار و دانش بررسی در را فرد نقش که است حدي به فوکو اندیشۀ

 از و اندیـشد   مـی  چگونـه  متفکـر  یـک  که نبود آن دنبال به فکري، تحوالت بررسی در
 چیـست،  هایش  اندیشه هاي  سرچشمه و علل و گیرد  می هایی  بهره چه پیشین اندیشمندان

 در را علمـی  مباحثـۀ  کـه  رفت ساختارهایی ای و الگوها قواعد، رشته یک دنبال به بلکه
 در فوکـو  اسـاس،  همـین  بر ).592 :1384 ریتزر،( سازند  می پذیر  امکان معین زمان یک

                                                           
1 Genealogy 2 Discourse   
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 و معلـولی   گرایانه و علـت  ها که بسیار عقل تاریخ علوم و اندیشه  سنتی هاي  روش برابر
  .کرد ابداع را »تبارشناسی« و 1»دانش شناسی باستان« یعنی خود، خاص هاي روش بودند،

در یک تعریف دقیق و مختصر، تبارشناسی بـه معنـاي نـشان دادن تبـار و فراینـد                   
در   و رخدادهاي احتمـالی 2ظهور و پیدایش است و اینکه چگونه پیشامدهاي محتمل

از این منظر، تبارشناسـی  .  و اکنون همچنان مؤثرند  3این فرایند، در شکل دادن به حال      
هـاي سـاختاري و عـدم      دنبال نشان دادن نظم ساختاري، تفاوت     شناسی که به      با باستان 
ناسی از ایـن منظـر کـه بـه     تبارش). Garland, 2014: 371(اوت دارد هاست، تف تداوم

پـردازد، بـا تـاریخ سـنتی هـم تفـاوت بنیـادي دارد؛ زیـرا                   تحلیل تبار و پیـدایش مـی      
شـدند   ریخ تصور میتبارشناسی در پی نشان دادن تاریخی بودن اموري است که فاقد تا      

همچنین تبارشناسی به دنبال دستیابی بـه معرفـت بـه      . اند  و یا مورد غفلت قرار گرفته     
که تاریخ سنتی به ساماندهی رویـدادها         افزون بر اینها، درحالی   . انداز است   مثابه چشم 

ذیل ساختارها و فرایندهاي فراتاریخی متمایل بوده، تحلیل تبارشناسانه به یگانه بودن            
 دهنـدة یـک رویـداد متکـی بـوده اسـت        دادها براي کشف تکثّر عوامل تـشکیل     روی

)Smart, 2002: 50-51 .(      روش تبارشناسی با هدف کـشف کثـرت عوامـل مـؤثر بـر
بـا ایـن حـال،    ). 129: 1390زاده،  صـالحی (کند  همتایی آنها تأکید می  رویدادها، بر بی  

در . زل یـک گفتمـان نیـست      پراکندگی رویدادها مانعی بر سر راه تجمیع قطعات پـا         
انـد کـه در       تحلیل تبارشناسانه، رویدادهاي منحصر به فرد به مثابه قطعات یک پازل          

درواقـع، ایـن   . شـود  صورت کنار هم گذاشتن آنها، نماي کلی یک گفتمان مشخص می 
در بررسی فراینـد پیـدایش   . یابند اند که درون یک گفتمان معنا می  هایی  قطعات نشانه 

بـا کاربـست    . ها اهمیت فراوانی دارند     پوشش زنان در مصر، این نشانه     جریان اصالح   
توان این قطعات پازل را در طول چند دهۀ منتهی به انتشار کتاب            روش تبارشناسی می  

از تهاجم فرانسه   . شناسایی کرد و آنها را در قالب یک گفتمان قرار داد           تحریر المرأه 
ت فکري وگفتمانی مهمی در مـصر اتفـاق   به مصر تا زمان انتشار کتاب مزبور، تحوال   

ایـن رویـدادها    . افتاد که شامل رویدادهاي منحصر به فرد، اما مـرتبط بـا هـم اسـت               
  .باشند موضوع اصلی این پژوهش می

                                                           
1 Archaeology of knowledge 2 Contingencies 3 Present    
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  حجاب و گفتمان قدرت
 یکی از مفاهیم کلیدي در تبارشناسی فوکو است که فقط شامل قدرت سیاسـی        قدرت

هـا، دانـش و       وه بر ساختارهاي سیاسی، شـامل گفتمـان       شود، بلکه عال    ها نمی   یا دولت 
از دیدگاه فوکو، قدرت یـک امـر غیرمتمرکـز          . شود  می» هاي حقیقت   نظام«طیفی از   

هـا، مـدارس،      هـا، زنـدان     است و از طریق طیفی از نهادهاي قدرت، نظیـر بیمارسـتان           
ل و نتیجـۀ    حاص» تاریخ«فوکو بر این باور است که       . شود  ها و غیره اعمال می      دانشگاه

همین رقابـت و تـضاد    ).Bielskis, 2009: 80(توسعۀ ساختارهاي قدرت رقیب است 
شود و ایـن همـان ظهـوري      میان ساختارهاي قدرت، موجب ظهور اشکال تاریخی می       

در اینجا هیچ کس مـسئول  . شود است که در تبارشناسی در کنار تبار، بر آن تأکید می  
هـایی بـر      به عبارت دیگر، انـسان    . هاست   سلطه ظهور نیست؛ ظهور صرفاً نتیجۀ بازي     

شود، یا اینکـه      ها زاده می    شوند و بدین ترتیب تفاوت ارزش       هاي دیگر چیره می     انسان
شـود    شوند و بدین ترتیـب ایـدة آزادي متولـد مـی             طبقاتی بر طبقات دیگر مسلط می     

  ).18-17: 1389بهیان، (
نی ظهـور و بـروز یافـت        هاي فکري دربارة حجـاب در مـصر، زمـا           نخستین تکانه 

این تضاد میان سـاختارهاي قـدرت در مـصر شـکل گرفـت؛ تـضادي کـه خـود                     که
 رهبـري  بـه  فرانـسه  .نخستین تهاجم خارجی به مـصر در عـصر جدیـد اسـت             نتیجۀ
 مـصر  بـه  .م1801  تـا  1798 هـاي   سـال  بـین  سـال،  سـه  از بیش کمی بناپارت ناپلئون
 سیاسـی  آگاهی گیري  شکل تأثیر در  بر عالوه که اي  حمله کرد؛ اشغال را آن و حمله

شـد و    منجـر  نیـز  زنـان  پوشـش  از متفاوتی نوع گسترش به مصر، مردم میان دینی و
 ؛)9: 1395یـاري،  (هـاي مـادي غـرب را فـراهم کـرد             زمینۀ آشنایی مصر با پیشرفت    

 توجـه  سـرعت  بـه  اما در برنگرفت،  را جامعه کل و بود محدود اگرچه که پوششی
مـورخ  » بـن حـسن الجبرتـی       عبدالرحمن «.کرد جلب خود به را ننظرا  صاحب برخی

شهیر مصري که در زمان حملۀ فرانسه به مصر در قید حیات بوده و مشاهدات دقیق                
خــود را از رفتــار نیروهــاي فرانــسوي در مــصر ثبــت و ضــبط کــرده، یکــی از ایــن 

ـ               صاحب سه بـه   نظران است که تصویر نسبتاً شفافی از تأثیرات فرهنگـی تهـاجم فران
 الجبرتی. خصوص در زمینۀ حجاب و هنجارهاي اجتماعی ترسیم کرده است           مصر، به 
 آن در کـه  کـرده  ارائه مصر به فرانسه حملۀ از بعد اجتماعی تحوالت از را تصویري
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شـده   مواجـه  زنان حوزة در متفاوتی رفتار و پوشش با بار نخستین براي مصر جامعۀ
  .است

کرد؛ زیرا به تعبیر     ایجاد گفتمانی در حوزة زنان    ضادت نوعی مصر، به فرانسه تهاجم
ترین تفاوت شرق و غرب، نحوه رفتار مردان با زنان اسـت      یکی از مستشرقان، بزرگ   

این تفاوت، بعد از ورود نیروهاي فرانسوي بـه مـصر بـیش از         ). 109: 1999لورنس،  (
 ورود از بعـد . داشتند همراه به را خود زنان حمله هنگام به  فرانسوي نیروهاي .شد پیش
 کـه  اي  گونه به شد؛ بیشتر مصر مردم با آنها اختالط آنجا، در استقرار سپس و مصر به

 عمـومی  انظار در مصر، مردم با خود پوشش سازي  همسان بدون فرانسوي زنان و مردان
. داشـت  مـصر  جامعـۀ  بر وآمد تأثیراتی   رفت این که طبیعی بود . کردند  می وآمد  رفت

کرده و دربارة خطر     گزارش گرایانه  سنت دیدگاهی با وبیش  کم را تأثیرات این الجبرتی
عمـاره،  (هاي اسـالمی هـشدار داده بـود           و ضرر تأثیرات فرهنگی فرانسه براي ارزش      

هاي  طبق گزارش الجبرتی، مردان فرانسوي همراه با زنان خود در خیابان        ). 10: 2009
ه پوشش زنان آنـان بـا پوشـش زنـان           کردند و این در حالی بود ک        وآمد می   مصر رفت 

مصر متفاوت بود؛ امري که به گفتۀ الجبرتی، به سبب گرایش برخی زنان مصري بـه             
  .نحوة پوشش زنان فرانسوي، به رواج فسق و فجور در جامعۀ مصر منجر شد

 و تبـرج ] سـال  [آن] وقـایع  [از و«: اسـت  آورده .ق1250 سـال  وقایع ذیل الجبرتی
 است این هم آن دلیل و. است زنان اغلب سوي از حیا و وقار ترك و زنان خودنمایی

 خـود  همـراه  بـه  را زنانـشان  آنـان  از برخـی  و آمدنـد  مصر به ها  فرانسوي وقتی که
 کـه  حـالی  در کردنـد   مـی  آمـد  و رفت ها  خیابان در زنانشان همراه به آنان آوردند،
 پوشـیده  رنگارنـگ  و ابریشمی هاي  دستمال و ها  لباس و نبود پوشیده زنانشان صورت
اما وقتی فتنه اخیـر در      ... انداختند  می شده مزین و کشمیري شال شان  شانه روي بودند،

هـا بـوالق را تـصرف کردنـد و مـردم آنجـا را کـشتند و         مصر اتفاق افتاد و فرانسوي    
اموالشان را غارت کردند و زنان و دختران آنجا را که مورد پسندشان بود، بردنـد و                 

ند، پوشش آنان را به شکل زنانشان درآوردند و آنان را در همه امور              به اسارت گرفت  
. در نتیجه اکثر آنان به کلـی حیـا را کنـار گذاشـتند           . به فرهنگ خودشان درآوردند   

» زنان فاحشه نیز به این زنان اسیر پیوستند به نحوي که تعداد زنان فاحشه زیـاد شـد       
  ).248-247: 1998الجبرتی، (
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اي فرانسوي با زنان، سرانجام در جامعۀ مـصر تـأثیر گذاشـت؛             رفتار مالیم نیروه  
کار مصر شدند که بـه        زیرا در آن زمان ناگهان نیروهایی وارد جامعۀ کامالً محافظه         

دادنـد،   زدند و به آنان دشنام می       پایی هم آنان را می      تعبیر الجبرتی حتی اگر زنان با دم      
هـایی از زنـان مـصري را     ع رفتار طیـف این نو. دادند باز هم به زنان واکنش نشان نمی   

هـا در نهایـت بـا اعیـان مـصر هـم وارد                ویژه آنکه فرانسوي    تحت تأثیر قرار داد؛ به    
این اختالط تا جایی پیش رفت که پوشش برخی زنان مسلمان هم    . روابط سببی شدند  

  ).2/436]: تا بی[الجبرتی، (مثل زنان فرانسوي شد 

  طلبی اصالحاعزام دانشجویان و آغاز گفتمان 
گیري گفتمانی در حوزة اصالح پوشش زنان منجر نـشد، ولـی              تهاجم فرانسه به شکل   

این تهاجم با آشکار کردن نقـاط       . فراهم کرد  کشور آن به دانشجو اعزام براي را زمینه
. هاي بعـدي را فـراهم کـرد         گیري جریان اصالحات در دهه      ضعف مصر، زمینۀ شکل   

ر این باور است که این اصالحات ریشه در حملـۀ           روشنفکر مصري ب  » جابر عصفور «
). 25: 1395یـاري،  (اي که نقطۀ آغازین اصالحات در مـصر بـود        ناپلئون دارد؛ حمله  

هاي مادي غـرب آشـنا کـرد و ضـربۀ      ورود ناپلئون به مصر، این کشور را با پیشرفت     
 ایـن   بـا ). جا  همان، همان (آلود ملت مصر وارد ساخت        شدیدي به برخی اذهان خواب    

بحث  که زمانی حتی داد؛ ادامه خود حیات به تأثیري هیچ بدون جامعه در حجاب حال،
آزادي زن در اوایل قرن بیستم بسیار داغ بود، اکثریت قاطع زنان مصر، از جمله زنان                

زنان قبطی مانند زنان مسلمان به جداسازي جنـسیتی         . مسیحی قبطی، با حجاب بودند    
نگار و روشنفکر قبطـی مـصري، در خـاطرات            روزنامه» یسالمه موس «. التزام داشتند 

خود آورده است که در اوایل قرن بیستم حجـاب و جداسـازي جنـسیتی میـان زنـان       
به یاد ندارم کـه در  «: او نوشته است. قبطی و مسلمان مصر به شدت مورد احترام بود      

کـنم، بـا    به فرانسه سـفر     ] 1908در سال   [ام در مصر، قبل از آنکه         طول همه زندگی  
خانم جوانی صحبت کرده یا نشسته باشم یا اینکه با یک خانم متأهل گفتگـو کـرده        

  ).Badran, 2009 : 109(» باشم یا اینکه حتی صورت یک خانمی را دیده باشم
دانشجویانی که به اروپا اعزام شـده بودنـد، بعـد از بازگـشت خواسـتار تغییـرات        

هایی اقدام کردند که در حـوزة         شار کتاب آنان به انت  . اجتماعی در جامعۀ مصر شدند    
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 همـین    بعـد از بازگـشت    . تخصصشان نبود و بیشتر با مـسائل فکـري ارتبـاط داشـت            
هاي روسو، ولتر و مونتسکیو در کتابخانۀ یکـی از مـدارس              دانشجویان بود که کتاب   

ایـن دانـشجویان در چـارچوب       ). 18: 1975حـسین،   ( پیـدا شـد      1816مصر در سال    
گیـري از     پاشا با الهام    محمدعلی. پاشا به غرب اعزام شدند      ات محمدعلی برنامۀ اصالح 

اصالحاتی انجام داد که به گفتۀ شکیب ارسالن، مـصر          ) 106: 2013حافظ،  (ناپلئون  
او ). 106: 2019ارسـالن،   (منتقـل کـرد     » وجود«به  » عدم«را در یک دورة کوتاه از       

 اداري و مالی، علـوم را گـسترش         عالوه بر انجام اصالحات گستردة اقتصادي، نظامی،      
البتـه  ). 83: 2014االیـوبی،  (داد و فنـون جدیـد و تجربـی را بـه مـدارس وارد کـرد       

خواسـت و از احتمـال تأثیرپـذیري          محمدعلی فقط علوم و فنون تجربی اروپا را مـی         
؛ بـه همـین     )92]: تـا   بـی : [حورانی(دانشجویان از تحوالت فکري اروپا واهمه داشت        

اي که    اي بر دانشجویان اعزامی به اروپا اعمال کرد؛ به گونه            سختگیرانه دلیل، نظارت 
. حتی با گردش و گشت و گذار دانشجویان در فرانـسه نیـز بـه مخالفـت برخاسـت                  

زمانی که برخی از این دانشجویان از او خواستند به آنان اجـازه گـشت و گـذار در                    
، قاطعانـه درخواسـت   جامعۀ فرانسه بـا هـدف آشـنا شـدن بـا آن جامعـه را بدهـد               

 رفتـار  بـر  نظـارت  بـراي  حتی محمدعلی). 17: 1975حسین،  (دانشجویان را رد کرد     
 تغییـر  از تـا  کـرد  اعـزام  آنـان  بـا  روحانی عنوان به را اشخاصی اعزامی، دانشجویان
روحانیـان بـه نـام شـیخ رفاعـه           همـین  از یکی قضا از اما کنند، جلوگیري افکارشان
. شـد  تبـدیل  اجتمـاعی  طلبـی   اصـالح  جریان پیشگامان ترین  مهم از یکی به الطهطاوي

اي دربـاره زن از   هـاي جـسورانه   ، اندیشه»گرایی ملی«الطهطاوي عالوه بر اقتباس ایدة     
  ).25-1/24: 2006المقدم، (جمله بحث حجاب را از فرانسه به مصر آورد 

تـه  گرف قـرار  توجـه  مـورد  انـداز   چشم یک عنوان به معرفت تبارشناسی فوکو  در
به مسئلۀ اعزام دانشجو به عنـوان   اگر اساس، همین بر ).Smart, 2003: 50-51(است 

گیري تحوالت فکري بنگریم، خواهیم دید که این مسئله بـا         یک پدیدة مهم در شکل    
وجود عدم ارتباط مستقیم با سایر عوامل ظهور جریان اصالح پوشش زنـان در آغـاز                

هاي نوگرایانـه در حـوزة حجـاب          رواج اندیشه قرن بیستم، زمینه و بستر مهمی براي        
از همـین رو، اعـزام دانـشجو بـه خـارج را بایـد یـک تکـه از پـازل و                       . فراهم کرد 

هاي منتهی بـه      اندازي تلقی کرد که به ظهور جریان اصالح پوشش زنان در سال             چشم



  103  مصر زنان جنبش در پوشش اصالح مسئلۀ پیدایش تبارشناسی

پاشا از این تأثیرات در حوزة سیاسی نگـران بـود و              محمدعلی. قرن بیستم کمک کرد   
این تأثیرات محدود به حـوزة سیاسـی نبـود و مـسائل             . ی کرد جلوي آن را بگیرد     سع

  .آموزش دختران را نیز در برگرفتاجتماعی دیگري نظیر پوشش زنان و 

  الطهطاوي و حقوق زنان
الطهطاوي بعد از بازگشت به مصر آثاري درباره ضرورت انجام اصالحات اجتماعی،            

همین آثار باعث شد او به عنوان       . یر درآورد خصوص آموزش دختران به رشتۀ تحر       به
 بـراي   1826الطهطـاوي در سـال      . مـشهور شـود   » پیشگام روشنگري در عصر مدرن    «

همـان،  ( همراهی با دانشجویان اعزامی به پاریس انتخاب شد و پنج سال در آنجا ماند
همین امـر احمـد     . در این مدت افکار او عمیقاً دگرگون و منادي اصالحات شد          ). 25

در ژوئیـه   . مصر توصـیف کنـد    » پدر فرزندان «شوقی را بر آن داشت تا الطهطاوي را         
در مراسـم   . تر شـیخ الطهطـاوي درگذشـت        فرزند کوچک » علی فهمی رفاعه   «1903

. اي القا کرد که در آن به رفاعه الطهطـاوي نیـز اشـاره شـد               ترحیم علی، شوقی قصیده   
اي فرزنـد کـسی کـه       «:  گفتـه بـود    شوقی در بیتی از این قصیده در توصیف علی فهمی         

  ).7: 2007عماره، (» پدرت پدري براي فرزندان کشور بود. دانشش مصر را بیدار کرد
الطهطاوي به حمایت از آموزش دختران معروف بود و همین امر موجبات مطرح             

 آمـوزش  اندیـشۀ  وقتـی  بـراي مثـال،   . شدن مسئلۀ حجاب در جامعه را فـراهم کـرد         
 را منزل از خروج حق دختران آیا اساساً که آمد پدید پرسش این شد، مطرح دختران
 شـوند؟  خـارج  پوشـشی  چـه  بـا  دارنـد،  را منـزل  از خـروج  حـق  اگر خیر؟ یا دارند
 ایـن  اهمیـت  آنـان،  سیاسـی  مـشارکت  و زنـان  اشـتغال  حـق  مانند دیگري هاي  بحث

ه تحـت    افزون بر این، آموزش دختران تا مقطع ابتدایی ک         .کرد دوچندان را ها  پرسش
هاي الطهطاوي شکل گرفت، زمینه را براي نقد حجاب فراهم کرد؛ زیرا          تأثیر اندیشه 

دیدند و سـپس      در عصر قاسم امین مرسوم بود که دختران تا مقطع ابتدایی آموزش می            
قاسم امین بـا    . دادند  به علت التزام به حجاب رایج، در مقاطع باالتر ادامۀ تحصیل نمی           

او بر ایـن بـاور بـود کـه بـا وجـود              . استار اصالح حجاب شد   استناد به همین امر خو    
فتحـی دهکـردي و     (توان دختران و زنان را تا مقاطع بـاالتر آمـوزش داد               حجاب نمی 

به نوشتۀ امین، اگر دختران فقـط تـا مقطـع ابتـدایی آمـوزش               ). 417: 1439نواز،    ولی
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نـد، آنچـه را در   ببینند و به علت حجاب نتوانند تا مقـاطع بـاالتر ادامـۀ تحـصیل ده            
و در نتیجه، آموزش  ) 48: 2016امین،  (کنند     بودند، فراموش می    مقطع ابتدایی آموخته  

  .دختران تا مقطع ابتدایی تأثیري در تربیت آنان نخواهد داشت
هـا بعـد از الطهطـاوي، جامعـه      در زمان الطهطاوي و قبل از آن و حتـی تـا مـدت     

تران نداشت، امـا الطهطـاوي بـرخالف        دیدگاه مساعدي نسبت به آموزش زنان و دخ       
او اولـین کـسی     . جریان کلی جامعه، از ضرورت آموزش دختران و زنان سخن گفت          

 المرشـد االمـین للبنـات و البنـین        بود که در دهۀ سوم قرن نوزدهم با انتـشار کتـاب             
طـور    موضوع آموزش زنـان و بـه      ). 128]: تا  بی[الجندي،  (خواستار آموزش زنان شد     

برانگیزي   ان در اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، موضوع مناقشه          کلی وضع زن  
جـز عـده کمـی از         کردنـد؛ بـه     بود و تقریباً بیشتر روشـنفکران بـا آن مخالفـت مـی            

بـا ایـن حـال،    ). 14: 2011موسـی،  (طلبان که به دنبال اصالح این وضع بودنـد          اصالح
ختـران و اخـتالط آنـان بـا         الطهطاوي تحت تأثیر تمدن اروپایی خواستار آمـوزش د        

بایستی امر تعلیم دختران و پسران را با هـم انجـام     «: او در این باره نوشت    . پسران شد 
دختـران خوانـدن و نوشـتن و        . هاسـت   داد چرا که ایـن داراي حـسن معاشـرت زوج          

افزایـد و آنـان را شایـسته     گیرند که بر عقل و ادب آنان مـی  حساب و غیره را یاد می 
توانند در سخن و دیدگاه با مـردان شـریک     آنان می ] آموزش[با این   . کند  شناخت می 

شوند و جایگاه آنان به خاطر از بین رفتن سخافت عقـل       در دل خود بزرگ می    . شوند
  ).143: 2012الطهطاوي، (» رود سري باال می و سبک

ساز مطـرح شـدن بحـث حجـاب           گفتنی است عالوه بر موضوع آموزش که زمینه       
. بعد از بازگشت از فرانسه به روش خود از آزادي پوشش دفـاع کـرد              شد، الطهطاوي   

ها چگونه در عین اهمیت دادن به شرف و بـه             او در پاسخ به این پرسش که فرانسوي       
وقوع خطا در عفت زنان ارتبـاطی بـا       «: اند، نوشته است    زنان خود، آزادي پوشش داده    

 و حساس و عادت کردن    کشف حجاب یا پوشاندن آنان ندارد، بلکه به تربیت خوب         
ورزي در عشق و وفاق میان دو همـسر           به عشق ورزیدن به یک نفر و نیز عدم شرك         

هاي زنان منتـسب      تجربه ثابت کرده است که در کشور فرانسه قلب        . شود  مربوط می 
به طبقۀ متوسط مملو از عفت است؛ برخالف زنان دو طبقه اعیان و فرومایگان کـه                

  ).299: 2011الطهطاوي، (» اي زیادي وجود دارده درباره آنان شک و شبهه
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بدین ترتیب، شیخ الطهطاوي بدون اینکه قصدي بـراي مطـرح کـردن حجـاب بـه                 
هاي فکري برجسته شدن و تبـدیل آن بـه            عنوان یک مسئلۀ جدي داشته باشد، زمینه      

. یک نظام حقیقت را که در کانون تبارشناسی تاریخ حجاب قرار دارد، فـراهم کـرد               
هاي او دربارة حجاب با وجود پراکنده و غیرمنسجم بودن، از اهمیت خاصـی           دیدگاه

برخوردار است؛ زیرا آراي او دربارة پوشش زنـان، آمـوزش دختـران، برابـري زن و                 
او اولین اندیـشمند  . مرد و بسیاري موضوعات دیگر، سنگ بناي جنبش آزادي زن شد      

). 326: 2007عمـاره،  (ت عرب بود که با دیدگاهی مدرن بـه موضـوع زنـان پرداخـ         
الطهطاوي نقطۀ پایان تفکرات سنتی در حوزه زنان بود و در تبدیل پوشـش زنـان بـه                

او بـا طـرح ضـرورت آمـوزش دختـران و            . یک موضوع خاص، نقش مهمی ایفا کرد      
زنان، گام مهمی در راستاي تبدیل حجاب به یک مسئله و موضوع چالشی برداشـت،               

هاي آخر    گیري جریان اصالح پوشش در سال       ، در شکل  امري که از منظر تبارشناسانه    
شدگی و اشکال معرفتی      قرن نوزدهم نقش ایفا کرد؛ زیرا تحلیل اشکال خاص موضوع         

گیرنـد، در کـانون بحـث     هـا تحـت سـلطۀ فکـري قـرار مـی            که از طریق آنها انسان    
  ).131: 1390زاده،  صالحی(تبارشناسانه قرار دارد 

  هاي فرهنگی سالن
اندازانه داشتن و رویدادسازي      ري که در تبارشناسی اهمیت دارد، نگاه چشم       نکتۀ دیگ 

این نوع نگاه با تالش براي از بین بردن بداهت و ضرورتی که در تـاریخ سـنتی             . است
گیـري   کند بار دیگر به همۀ عوامل و نیروهاي دخیـل در شـکل           وجود دارد، سعی می   

یکـی از   ). 57: 1394یزدي و دیگران،    زاده    حسین(یک رویداد نگاهی دوباره بیندازد      
اي بـه نـام       گیري جریان اصالح پوشـش، پدیـده        رویدادهاي اصلی تأثیرگذار در شکل    

هــاي سیاســی برجــسته و  هــا شخــصیت در ایــن ســالن. اســت» هــاي فرهنگــی ســالن«
و بــه بحــث و جــدل ) Baron, 1994: 47(کردنــد  روشــنفکران حــضور پیــدا مــی

هاي آخـر قـرن نـوزدهم بـسیار رواج پیـدا              که در سال    مزبور يها سالن. پرداختند  می
هـا    برخی از این سالن   . هاي زنان کمک کردند     کرده بودند، به ظهور طیفی از سازمان      

» یـوژین لـو بـرون     «براي مثال،   . وابسته به زنانی بود که با حکومت در ارتباط بودند         
 در آن   ، سـالنی داشـت کـه زنـان        )یک مقام حکومتی  (همسر فرانسوي حسین رشدي     
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). Ibid: 176( دادنـد  آمدند و موضوعات اجتماعی را مورد بحث قرار مـی  گرد هم می
از خاندان خدیوي مصر که به علت ازدواج بـا یکـی            » نازلی فاضل «همچنین شاهزاده   

از سفراي دولت عثمانی، در اروپا با سیاستمداران و دستاوردهاي فکـري اروپـا آشـنا                
خود شاهزاده نـازلی    . ، سالن مشابه و بانفوذي داشت     )5/159 ]:تا  بی[کحاله،  (شده بود   

اي که بسیاري از بزرگان سیاسـت و ادب بـه هنگـام               نیز بسیار معروف بود؛ به گونه     
رفتنـد و دیـدگاهش دربـاره موضـوعات مختلـف را جویـا                سفر به مصر نزد وي مـی      

  ).جا همان، همان(شدند  می
از طریـق تأثیرگـذاري بـر قاسـم        شاهزاده نازلی نمایندة جنبش حقوق زنان بـود و          

اندازي سالن خـود      او عالوه بر راه   . امین، در جریان اصالح پوشش زنان نقش ایفا کرد        
که محفل کسانی چون شیخ محمد عبده و سعد زغلول بود، قاسـم امـین را بـه سـمت      

  .نوشتن کتابی در زمینۀ اصالح پوشش سوق داد
کتـابی  » دارکـور «فردي به نام    قبل از مطرح شدن بحث حجاب توسط قاسم امین،          

 نوشت و از وضعیت زنـان مـصر، از جملـه حجـاب آنـان انتقـاد                  المصریونعنوان   با
اي به زبان فرانسوي علیه آن نوشـت کـه            امین این کتاب را مطالعه کرد و ردیه        .کرد

در این ردیه از حجاب زنان دفاع کرد و آن را نشان دهندة کمال زن دانـست و حتـی       
ه خواستار کنار گذاشتن حجاب بودند، انتقاد کرد؛ امـري کـه بـه مثابـه                از کسانی ک  

انتقاد از شاهزاده نازلی تلقی شد؛ زیرا شـاهزاده از رهبـران اولیـۀ جنـبش زنـان بـود                  
شاهزاده نازلی از ردیۀ امین ناراحت شد، امـا او بـا ترغیـب              ). 1/94: 2004العفانی،  (

وآمـد    بعد از آن، رفـت    . ذرخواهی کرد محمد عبده و سعد زغلول از شاهزاده نازلی ع        
امین به سالن شاهزاده نازلی بیشتر شد و در نهایت، اولـین کتـاب خـود را در زمینـۀ                    

هدي شعراوي کـه از     ). 96-95همان،  (اصالح پوشش با کمک شاهزاده نازلی نوشت        
پیشگامان کشف حجاب بـود، در خـاطرات خـود روایـت مـشابهی از تأثیرگـذاري                 

شـعراوي گفتـه اسـت امـین در ابتـدا از            . ر قاسـم امـین آورده اسـت       شاهزاده نازلی ب  
کرده و با کشف حجاب مخـالف بـوده اسـت،             بوده و از حجاب دفاع می     » مرتجعین«

شدت عقل و بـاال بـودن       «وآمد به سالن فرهنگی شاهزاده نازلی، وقتی          اما پس از رفت   
ر آزادي زن شـد     او را دید، از دیدگاه خود عدول کـرد و خواسـتا           » صبر و قوت فضل   

  ).285: 2013شعراوي، (
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 طلبانه گفتمان دینی اصالح
طلبانه توسط افرادي مانند شیخ محمـد      در اواخر قرن نوزدهم در مصر جریانی اصالح       

بیـشتر  . کـرد   عبده شکل گرفت که با استناد به تعالیم اسالم، از حقوق زنان دفاع مـی              
گـرا و یـا       تند، عمـدتاً اسـالم    طلبان حتی کسانی کـه گـرایش لیبرالـی داشـ            این اصالح 

). 90]: تـا  بـی [حـورانی،  (کم معتقد بودند که اسالم با اصالحات تضادي نـدارد             دست
تـرین عـواملی      طلبان دینی را بایـد یکـی از مهـم           براساس رویکرد تبارشناسانه، اصالح   

را در حـوزه حجـاب    محـور  طلبانۀ دیـن  گیري گفتمان اصالح دانست که زمینۀ شکل
 مـسائل  تحلیـل  و تبیـین  گفتمان نیز به بنا به وظیفۀ وجودي خود، بـه         . فراهم کردند 

گفتمــان . )3: 1392 آبــادي، فـیض  و افــرا (پــردازد فرهنگــی مـی  و سیاســی اجتمـاعی، 
الـدین   طلبان دینی نظیـر شـیخ محمـد عبـده، شـیخ رفاعـه الطهطـاوي و جمـال                  اصالح

ـ   .  اسـت   اسدآبادي تأثیرات مهمی بر قاسـم امـین داشـته          ی مـتهم اسـت کـه       عبـده حت
هاي دینی فصل حجاب در کتاب تحریر المرأه را نوشته و به نام امـین منتـشر      استدالل

گونه تحوالت را     براساس تبارشناسی فوکویی، این   ). 1/261: 1993عماره،  (کرده است   
هاي گفتمانی تلقی کـرد کـه ذهنیـت را     توان به مثابه نظام شان می   با وجود پراکندگی  

  .)Bielskis, 2009: 73 (دهند شکل می
طلبانـه، امـا     هـاي اصـالح     شیخ محمد عبده از استادان دانشگاه األزهر بود که ایـده          

گفت براي تنظیم زندگی روزمرة خـود و   او به مؤمنان می   . کرد  انقالبی را پیگیري می   
طور مستقیم به منابع دین اسالم و بـه صـورت مـشخص قـرآن و                  انطباق آن با دین، به    

توان هم مسلمان بود و هم        عبده نشان داد که از طریق اجتهاد می       . دحدیث رجوع کنن  
اي  در حوزة زنان، او بـا رفتارهـاي مردسـاالرانه     ). 29: 2015األفغانی و عبده،    (مدرن  

شد، به مقابله پرداخت و به شکل خاصی از سـوء اسـتفادة               که به نام اسالم انجام می     
گفتمان محمد ). 9: 1945شفیق، ( کرد هاي طالق و چندهمسري انتقاد      مردان از مقوله  

. هـاي دینـی وي بـود        طـور طبیعـی متـأثر از دیـدگاه          عبده در دفاع از حقوق زنان، به      
هر دو به دنبال اصالح وضع زنـان        . درواقع، او به نوعی ادامه دهنده راه الطهطاوي بود        

امـوري  با استناد به تعالیم دین اسالم بودند؛ هر دو خواستار آموزش زنـان و اصـالح                  
؛ 64: 2011عبـده،  ( بودنـد  1880 و 1870هـاي   چون چندهمسري و طـالق در دهـه       

  ).153: 1395؛ یاري، 143: 2012الطهطاوي، 
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خ بعــدها در ين دو شي اةمــداران نيطلبانــه و د  از گفتمــان اصــالحیــیهــا رگــه
هاي اصالحگرایانۀ قاسم امین نیز به شکلی تداوم یافت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه                   گاهديد

 با صراحت خواستار اصالح پوشش زنان و حذف برخی موارد، ماننـد پوشـاندن               امین
هاي او برخالف عبـده و الطهطـاوي       کف دست و صورت شد و به همین دلیل دیدگاه         

 بـه عنـوان آغـازگر    تحریـر المـرأه  سر و صداي زیـادي بـه پـا کـرد و حتـی کتـاب              
  ).Ahmed, 1992: 145(گیري فمینیسم عربی قلمداد شد  شکل

اي   طلبی در جامعـه، قـرآن را بـه گونـه            د عبده براي کمک به جریان اصالح      محم
او . تفسیر کرد که به حل برخی مشکالت، مانند محدودیت آموزش زنان منجر شود            

اي درك و فهـم       تواند معانی صحیح دیـن را بـه گونـه           تبیین کرد چگونه یک فرد می     
بلکه خود بـه احقـاق حقـوق      کند که دین به مانعی در مسیر ترقی زنان تبدیل نشود،            

بر همین اساس، از رهگذر تفسیر آیات قـرآن از          ). 9: 1945شفیق،  (زنان کمک کند    
مندي از آموزش سخن گفـت و         برابري زن و مرد در حقوق و وظایف و نیز حق بهره           

 عبـده،  (دیدگاه جدیدي در حوزة زنان ارائه کرد که ریشه در تعـالیم اسـالم داشـت               
2011 :64(. 

هــایی بــراي معرفــی و طــرح  مدارانــه، تــالش ب همــین گفتمــان دیــندر چــارچو
هـا    یکـی از ایـن شخـصیت      . هاي دینی انجام شـد      زنان از سوي برخی شخصیت     حقوق

اي که براي کنفرانس      از علماي دانشگاه االزهر بود که طی رساله       » اهللا  شیخ حمزه فتح  «
 نام این کتـاب   . تنوشت، به حقوق زنان پرداخ     1889 سال مستشرقان در استکهلم در   

 است که از اولـین آثـار دربـارة حقـوق            الکالم علی حقوق النساء فی االسالم      ه باکور
شیخ حمزه نـسبت بـه اهمیـت آن چیـزي     . رود زنان در عصر مدرن مصر به شمار می       

اش کـه درواقـع    نوشت آگاهی کاملی داشت و به همین دلیل در عنـوان رسـاله             که می 
و » اولـین «بـه معنـاي     » بـاکوره «شده بـود، از عبـارت       براي مخاطبان خارجی نوشته     

م زمانی بر کتاب         . استفاده کرده است  » اولیه« تحریر المرأه رساله باکوره با وجود تقد 
تواند ناشی از این باشد که رسـالۀ          قاسم امین، توجه چندانی جلب نکرد؛ امري که می        

 بلکه فقط تکرار آن چیزي      برانگیزي را مطرح نکرد،     مزبور اساساً ایدة تازه و مناقشه     
البته شیخ حمـزه خـودش ادعـایی دربـارة     . گفته بودند  گرا قبالً     بود که متفکران سنت   

اش پاسـخی بـه برخـی     او به صراحت گفته بـود رسـاله   .هاي جدید نداشت طرح ایده
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شده بودند که زنان در شریعت اسالمی هیچ        » متوهم«هایی که     بود؛ همان » بیگانگان«
قصد داشـتم   «: اش نوشته است    او در توضیح دالیل نگارش رساله     . دارندحق و حقوقی ن   
وار بنویسم اما کسانی به من گفتند که دربـاره شـأن زنـان در اسـالم                   این بار خالصه  

چیزي بنویسم که به آنان توجه کند و حقوقی را که شریعت مطهر براي آنان مقـرر                 
نـه را رد کـنم کـه فکـر     کرده است، بررسی کنم و همچنین توهمـات جـاهالن بیگا      

کنند زن در شریعت اسالم مانند بهایم یا گوسفندان فرمانبردار است که نـه از آن                  می
این گفتمان قبل از قاسم     ). 5: 1308اهللا،    فتح(» شود و نه حق و حقوقی دارد        مراقبت می 

بـراي  . طلبانی چون رشید رضا تداوم یافت امین در جریان بود و بعدها در آثار اصالح    
طور مفصل به حقوق پایمال شدة زنان در مواردي مانند چندهمـسري و               ال، رضا به  مث

طالق اشاره کرده و ضمن تبیین دالیل اسالمی چندهمسري، آن را براسـاس ضـوابطی                
  ).56: 1351رشید رضا، (مباح دانسته است 

  حجاب و مطبوعات
 یک 1892ر سال  براي نمونه، د  . این گفتمان دینی در برخی نشریات نیز بازتاب یافت        

اي در اعتـراض بـه    مقالـه  النیـل در مجلـه  » زینب الفواز«نگار مصري به نام  روزنامه
محرومیت زنان از اشتغال براساس تعالیم اسالم نوشت و اعـالم کـرد کـه در اسـالم                  

اند، وجود نـدارد      هایی که مردان به آنها مشغول       ممنوعیتی براي اشتغال زنان در حرفه     
)Badran, 2009: 20.(  

در روش تبارشناسی فوکو سـاختارها و الگوهـا و ابزارهـایی اهمیـت دارنـد کـه                  
از ایـن   ). 592: 1384ریتـزر،   (کننـد     مباحثۀ علمی درباره یک موضوع را ممکن مـی        

در . کننـد   نظر، مطبوعات در بررسی پیدایش جریان اصالح پوشش اهمیـت پیـدا مـی             
ایـن نـشریات و   . یج ظهور کردندتدر هاي آخر قرن نوزدهم نشریات ویژة زنان به        سال

همچنـین مطبوعـات   . سایر مطبوعات، مباحثۀ عمومی درباره حجاب را ممکن کردند  
 . بودتحریر المرأهعرصۀ دفاع از قاسم امین بعد از انتشار کتاب 

 بـا   ه الفتـا   نخستین مجلۀ ویژة زنـان در جهـان عـرب بـا نـام              1892 نوامبر   20در  
هـاي    با هدف دفاع از حقوق زنان و تبیـین دیـدگاه           رویکردي غیرسیاسی و غیردینی و    

ایـن رویکـرد    . در شـهر اسـکندریه تأسـیس شـد        ) 22: 2019اسالفی و برماتی،    (آنان  
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گذار مجله، در سرمقالۀ اولین شماره آن نوشـت           بنیان» هند نوفل «. کامالً عامدانه بود  
، بلکـه بـه   هاي دینـی نخواهـد پرداخـت      به موضوعات سیاسی و درگیري     ه الفتامجلۀ  

ابـراهیم،  (صورت انحصاري مسائل زنان را در وجهۀ همـت خـود قـرار خواهـد داد            
1996 :17.(  

هاي زنانه متعددي منتـشر شـدند؛          در مصر و جهان عرب مجله      ،ه الفتابعد از مجلۀ    
 شـروع بـه   ه الفتا در مصر بیش از سه مجله غیر از       1890اي که فقط در دهۀ        به گونه 

مجـالت  . ه نشان دهندة گسترش مسئلۀ زن در جوامع عربی بـود          کار کردند؛ امري ک   
ایـن مجـالت    . زنانه درواقع انعکاس و بازتاب جنبش زنان و تحوالت فکري آن بـود            

مجلـه  بـراي نمونـه،     . طور مستقیم از سیر تطور فکري جنبش زنان تأثیر پذیرفتنـد            به
نکـشید کـه تحـت    به وضوح رویکرد غیردینی و غیرسیاسی داشت، امـا طـولی             ه الفتا

خصوص موضوع حجاب، مجالتی بـا        تأثیر مجادالت فکري در زمینۀ جنبش زنان، به       
 فـی   ه المـرأ  دو مجلۀ    1901براي مثال، در سال     .  اسالمی تأسیس شدند   -رویکرد دینی 

بـا رویکـرد    که هر دو) 19: 1996ابراهیم، ( در قاهره تأسیس شدند ه المرأ و االسالم
درواقع، این مجالت بازتـابی از گفتمـان   . سالمی منتشر شدندتهذیب و ترویج اخالق ا 

قاسـم  .  منجر شـد   تحریر المرأه طلبانۀ دینی بود که در نهایت به نگارش کتاب            اصالح
 از دو زاویه به بحـث وارد  تحریر المرأهامین در پرداختن به بحث حجاب، در کتاب      

 پس از اشاره به نظـرات       امین در زاویۀ دینی نیز    . شد؛ نخست دینی و دیگري اجتماعی     
 دسـت، بـه    علمـا دربـاره حجـاب و موافقـت آنـان دربـاره کـشف صـورت و کـف         

هاي اجتماعی مترتب بر التزام به زوایدي که بـه حجـاب شـرعی افـزوده                  محدودیت
از . شده، پرداخته و آن را عاملی در عدم تحقق برابري بین زنان و مردان دانسته است               

حجاب در آن زمان غیراسالمی بود؛ بـه ایـن معنـا کـه              دیدگاه این اندیشمند مصري،     
هـایی فراتـر از آنچـه در           و محـدودیت    ها در التزام به حجاب دچار غلو شده         مصري

هـایی کـه آزادي عمـل      بودند؛ محدودیت شریعت اسالمی آمده، به زنان تحمیل کرده     
  ).41-39: 2016امین، (زنان را در جامعه سلب کرده بود 

ح حجاب غیرشرعی و بازگرداندن آن بـه حالـت شـرعی و زدودن              امین براي اصال  
در اینجا منظور امین از حجاب، آن       . ها استناد کرده است     زواید آن، به این محدودیت    

شـریعت  «: او در این باره نوشته اسـت      . حجابی است که داراي زواید غیرشرعی است      
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اش را بـه عهـدة    به زن حقوقی مانند مـرد داده و مـدیریت کارهـاي مـدنی و جنـایی       
.... از این رو، زن حـق اداره و تـصرف امـوال خـودش را دارد            . خودش قرار داده است   

تواند صـنعت یـا تجـارتی بـراي امـرار       زنی که فقیر است و حجاب دارد، چگونه می 
تواند در منزلـی کـه مـردان     معاش انجام دهد؟ یک خدمتکار زن محجبه چگونه می   

توانـد تجـارت      بازرگان زن محجبه چگونـه مـی      در آن وجود دارند، کار کند؟ یک        
تواند زمین خـود      خود را بین مردان انجام دهد؟ یک کشاورز زن محجبه چگونه می           

توانـد    را کشت و محصوالتش را برداشت کند؟ یک کارگر زن محجبه چگونـه مـی              
امـین،  (» کارش را انجام دهد اگر بخواهد در ساختن خانه یا امور دیگـر کـار کنـد؟                

2016 :40-41.( 
ها بـراي مـسائل زنـان از          رسانه. هاي امین در مطبوعات آن زمان منتشر شدند         ایده

اي کـه     قائـل شـدند؛ بـه گونـه         قبیل آموزش، آزادي و کشف حجاب اهمیت زیـادي          
 اثر شـیخ الطهطـاوي را تـا         المرشد االمین للبنات و البنین    موضوعات مندرج در کتاب     

الجنـدي،  ( منتـشر کردنـد      1899امین در سـال      قاسم   تحریر المرأه زمان انتشار کتاب    
 1899 قاسم امین در سال      تحریر المرأه هایی از کتاب      براي نمونه، فصل  ). 128]: تا  بی[

نگاران داشته  منتشر شد؛ زیرا خود قاسم امین ارتباطاتی با روزنامه        المؤید  در روزنامه   
هایش را بـه      ز دیدگاه اي ا   کرد و خالصه    نگاران برجسته دیدار می     او با روزنامه  . است

  ).131همان، (سازي کند  گفت تا براي انتشار کتاب خود زمینه آنان می
 با سرمایۀ صد پوند مـصري، توسـط شـیخ           1989 دسامبر   1 که در     المؤید روزنامۀ

، تریبـون مهمـی بـراي طـرح و          )70: 1990صـالح،   (علی یوسف شروع به انتشار کرد       
بعد از اینکه قاسـم امـین کتـاب    . حقوق زنان بودهاي قاسم امین درباره       ترویج اندیشه 

 1899 مـه    15در  .  از وي دفاع کرد    روزنامه المؤید  را نوشت،    تحریر المرأه معروفش  
 نوشـت   تحریر المرأه  مطلبی در حمایت از کتاب       روزنامه المؤید شیخ علی یوسف در     

  .و با تعابیري ستایشگرانه از قاسم امین یاد کرد
دانشمند فاضل و نویسنده بزرگوار و صاحب عزت، قاسم         «: شیخ علی یوسف نوشت   

ترین موضوعات اوضـاع عـام اجتمـاعی تحـت            امین کتاب ارزشمندي درخصوص مهم    
 تألیف کرد که در آن به بهترین شکل زنان مسلمان را نماینـدگی              تحریر المرأه عنوان  
شـده  هـاي او      او تبیین کرد که وضعیت ناگوار زن مسلمان که یکـی از ویژگـی             . کرد
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او از همـۀ کـسانی      . رفت جهان اسالم در حال حاضر اسـت         ترین علت پس    است، مهم 
دادند خواست براي بهبود وضع زن و آزاد کردن وي از             که به آینده اسالم اهمیت می     

شیخ علی در ادامـۀ     ). 131]: تا  بی[الجندي،  (» وضع خود، به اندازة توانشان تالش کنند      
امین، از قول مؤلف آورده است، او دروازة جدیدي         یادداشت خود درباره کتاب قاسم      

بینی کرد که کتاب تحریر المرأه منشأ         هاي اصالح را در امت گشود و پیش         از دروازه 
هاي امت خواهد شـد و در اثـر ایـن تغییـر فکـري،                 تغییر عظیمی در افکار و اندیشه     

  ).جا همان، همان(تري در اخالق امت ایجاد خواهد شد  تغییر عظیم
کـم سـه مقالـه بـا محوریـت مـسائل زنـان و                  دست 1899 در مه    نامه المؤید روز

 1899 آگوسـت    19سـپس بعـد از مـدتی سـکوت، در           . موضوع آزادي منتـشر کـرد     
هنگامی که این سرمقاله    . اش به موضوع آزادي زن و حجاب اختصاص یافت          سرمقاله

ـ           تحریر المرأه منتشر شد، کتاب     ن کتـاب زیـر     قاسم امین منتشر شده بـود و مؤلـف ای
 بـه دفـاع از امـین پرداخـت و       المؤیـد با این حـال،     . آتش سنگین منتقدان قرار داشت    

چه بسیارند کسانی که براي پاسخ دادن به حضرت نویسندة فاضل قاسم امین             «: نوشت
یافتـه و   اند آنانی که تهذیب  مؤلف کتاب تحریر المرأه پیش قدم شدند، اما چه اندك  

  ).131همان، (» مؤدب بودند
هایی از مخاطبان دریافت کرد که آن را           پیام المؤید امین، قاسم افکار از دفاع از بعد

ها وقعی ننهاد و از مـتهم شـدن    کردند، اما روزنامه به این پیام داري متهم می    به جانب 
  المؤیـد روزنامـۀ . قاسم امین هراسـی بـه دل راه نـداد   » ایده شریف«داري از    به جانب 

هـاي قاسـم    طور کلی ایـده  براي بحث و جدل درباره حجاب و به  همچنان به تریبونی    
نگـاران نیـز در       بعدها نشریات دیگري به آن افزوده شدند و روزنامه        . امین باقی ماند  
فرزنـد  » محمدعلی کامـل  «براي نمونه،   . هاي قاسم امین نقش ایفا کردند       ترویج اندیشه 

هـاي     بـود، نامـه    جامعهمجله ال محمود کامل که وکیل و نویسندة معروف و صاحب          
این کتاب با نـام  .  منتشر کرد1898در کتابی در سال     را آنها و آوري  جمع را امین قاسم

قاسم امین منتشر نشد؛ فقط در مقدمۀ آن قید شده بود که مؤلف این کتاب یک مـرد             
یک روز بعد از درگذشت قاسم امین معلوم شد این کتاب متعلـق             . فاضل مصري است  

 در چاپخانـۀ    1899 نیـز در سـال       تحریـر المـرأه   چاپ اول کتـاب     . تبه وي بوده اس   
  ).133-132همان، (متعلق به محمدعلی کامل به چاپ رسید » الترقی«کوچک 
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هـاي منتهـی بـه انتـشار کتـاب تحریـر          شود که در سـال      بدین ترتیب، مالحظه می   
دنـد  المرأه، مطبوعات در خدمت جریان دفاع از حقوق زنان و اصالح پوشش زنان بو        

هـاي بعـدي، نقـش     در دهـه . و نقش قابل توجهی در طرح موضوع زنـان ایفـا کردنـد            
مطبوعات در جنبش حقوق زنان، از جمله موضوع حجاب اهمیتی دوچندان یافـت و              

 به محـل جـدال قلمـی طرفـداران و مخالفـان      -ها  طور مشخص روزنامه    به-ها    رسانه
  .اصالح پوشش زنان تبدیل شدند

  گیري نتیجه
 تحریـر المـرأه   ها قبل از انتشار کتـاب          فکري مسئلۀ اصالح پوشش زنان سال      زیربناي

اي از تحوالت فکري نظیر تهاجم فرانسه، اعـزام         مجموعه. قاسم امین شکل گرفته بود    
روشنفکران  اقدام و مطبوعات گسترش فرهنگی، هاي  سالن گیري  شکل اروپا، به دانشجو

گیـري جریـان اصـالح       بنـاي شـکل    دینی در پرداختن به موضوع حقوق زنان، سـنگ        
توان به مثابـه رویـدادهایی        این تحوالت را می   . پوشش زنان در آغاز قرن بیستم بودند      

هاي قـرن نـوزدهم را        تلقی کرد که فرایند ظهور مسئلۀ اصالح پوشش در آخرین سال          
اي کـه بـا انتـشار         رونـد؛ مـسئله     کنند و به نوعی تبار این مسئله به شمار می           تبیین می 

  .اي یافت و مجادالت فکري زیادي در پی داشت  جدیت فزایندهتحریر المرأهاب کت
در پی تهاجم فرانسه به مصر، جامعۀ سنتی این کشور براي اولین بار نوع متفـاوتی                

چند دهه بعد از تهـاجم  . از پوشش را مشاهده کرد و تا حدودي از آن تأثیر پذیرفت          
اي براي تأثیرپـذیري مـصر         کشور باب تازه   فرانسه، با اعزام دانشجویان مصري به این      

این دانـشجویان بعـد از بازگـشت بـه     . هاي اروپا در حوزة زنان گشوده شد       از اندیشه 
 به زنان شدند که به مطـرح        -مانند آموزش و اشتغال   -مصر، خواستار اعطاي حقوقی     

شیخ رفاعه الطهطـاوي یکـی      . شدن بحث حجاب و اصالح پوشش زنان کمک کردند        
دي بود که با این دانشجویان به اروپا رفت و بعد از بازگـشت بـه مـصر نقـش              از افرا 

تدریج بحث حقـوق زنـان    بعد از الطهطاوي به  . مهمی در طرح مطالبات زنان ایفا کرد      
  .تر شد و اندیشمندان بیشتري به این بحث پرداختند برجسته

فلی براي تبـادل    ویژه متفکران زن اقدام به تأسیس محا        برخی از این اندیشمندان، به    
هـا محـل بحـث و         این سـالن  . معروف شدند » هاي فرهنگی   سالن«افکار کردند که به     
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. خصوص موضوع حجـاب بودنـد       جدل و تبادل افکار درباره حقوق اجتماعی زنان، به        
تدریج بـه سـمت    ها که متعلق به شاهزاده نازلی بود، به   قاسم امین در یکی از این سالن      

  . را نوشتتحریر المرأهان متمایل شد و کتاب ایجاد تغییر در پوشش زن
نگـاران و اصـحاب رسـانه نیـز روابـط       امین قبل از نوشتن این کتاب، بـا روزنامـه    

 بـراي اولـین بـار در چاپخانـۀ صـاحب            تحریر المرأه که کتاب     نزدیکی داشت؛ چنان  
هـاي مـرتبط بـا      این روابط نزدیک به گسترش اندیشه     .  به چاپ رسید    الجامعه ه مجل

صالح پوشش کمک کرد و در نهایت، آن را تبدیل به یک جریان کرد؛ جریانی که                ا
  .بخشی از آن با گفتمان دینی اصالحگرایانه همراه بود

رسند، اما در یـک نگـاه تبارشناسـانه     این تحوالت در ظاهر جدا از هم به نظر می  
 پوشـش   اند، همه بخشی از فرایند ظهور جریـان اصـالح           اگرچه این تحوالت پراکنده   

روند و بدون شناخت آنها امکـان تـشخیص تبـار و ظهـور                زنان در مصر به شمار می     
  .مسئلۀ اصالح پوشش ممکن نیست

  منابع و مآخذ
 .و التوزیع للنشر ه الدولی الدار: قاهره ،العربی الوطن فی ه النسائی ه الصحاف ،)1996(اسماعیل  ابراهیم، –
  .سی آي سی هنداوي ه مؤسس: ه المتحد ه المملک ،سلمونالم تأخر  لماذا،)2019( شکیب ارسالن، –
 ،الحاضـر  الوقـت  قبیـل  الـی  العثمانی الفتح من مصر تاریخ،  )2014( سلیم حسن و عمر االسکندري، –

 .و الثقافه للتعلیم هنداوي مؤسسۀ :قاهره
ـ : ه لمـرأ ا بقـضایا  التعریف فی ه النسوی ه الصحاف دور،  )2019( جمعه برماتی  و اسالفی، عائشه  –  ه مجل

  .أدرار ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه پایان أنموذجاً، ه الجزائری ه الحیا
هـاي    تبارشناسی مفهوم هویـت در گفتمـان      «،  )1392بهار و تابستان    (آبادي    افرا، هادي و رضا فیض     –

مجله علوم اجتماعی دانـشکده ادبیـات و علـوم انـسانی دانـشگاه فردوسـی                ،  »سیاسی ایران معاصر  
  .32-1، صص1، ش10، سمشهد
 . هنداوي للتعلیم و الثقافه ه مؤسس: ، قاهره الوثقیه العرو ،)2015( عبده محمد و الدین جمال األفغانی، –
  .ه الثقافو  للتعلیم هنداوي ه مؤسس: قاهره ،المرأه تحریر، )2016( قاسم امین، –
 و للتعلـیم  هنـداوي  ه مؤسـس : قـاهره  ،آثـاره  و اعمالـه  سیرته، علی، محمد ،)2014(الیاس   االیوبی، –

 .الثقافه
فصلنامه تخصصی علوم اجتمـاعی دانـشگاه       ،  »شناسی میشل فوکو    روش«،  )1389بهار  (بهیان، شاپور    –

  .22-1، صص8، ش4، سآزاد اسالمی واحد شوشتر
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 عبـدالرحیم  تحقیـق  ،الفرنـسیس  ه دول بزوال التقدیس مظهر،  )1998( حسن بن  عبدالرحمن الجبرتی، –
  .ه المصری الکتب دار: قاهره عبدالرحیم، رحمنعبدال
: بیـروت  ،2، ج األخبـار  و التراجم فی اآلثار عجائب تاریخ ،]تا  بی....................................................... [ –

 .الجیل دار
  . الرسالهه مطبع]: جا بی[،  فی مصره  العربیه تطور الصحاف، ]تا بی[الجندي، انور  –
 .ه الثقافو  للتعلیم هنداوي مؤسسۀ: قاهره ،مصر ه نهض، )2013( عباس ظ،حاف –
 .الفرقان دار: ]جا بی[ ،ه الغربی ه الحضار و االسالم ،)1975(محمد  محمد حسین، –
، )1394بهار و تابـستان  (العابدینی رنانی و سید محسن مالباشی    زاده یزدي، مهدي، منیره زین      حسین –

، 1، ش 6س،  شناسـی بنیـادي     مجلـه غـرب   ،  » معرفتی تبارشناسی میشل فوکـو     تبیین و بررسی مبانی   «
 .73-51صص
  .للنشر النهار دار :بیروت عزقول، کریم ترجمه ،ه النهض عصر فی العربی الفکر ،]تا بی[ آلبرت حورانی، –
 .بمصر المنار ه مطبع: مصر ،اللطیف للجنس نداء، )1351( محمد رضا، رشید –
: ، ترجمـۀ محـسن ثالثـی، تهـران        شناسـی در دوران معاصـر        جامعه ۀظرین،  )1384(ریتزر، جورج    –

 .10انتشارات علمی، چ
 .ه الثقافو  للتعلیم هنداوي ه مؤسس: قاهره ،شعراوي هدي مذکرات ،)2013(هدي  شعراوي، –
 ].نا بی[: ]جا بی[ ،مصر فی ه النسائی ه النهض تطور، )1945( دریه شفیق، –
ـ  ه  المؤید تاریخ الحرکـ    ه  علی یوسف و جرید    الشیخ،  )1990(صالح، سلیمان    – ،  فـی ربـع قـرن     ه  الوطنی

  . للکتابه العام ه المصری ه الهیئ: مصر
هاي تحقیق    درآمدي بر تحلیل گفتمان میشل فوکو؛ روش      «،  )1390تابستان  (زاده، عبدالهادي     صالحی –

  .141-113، صص3، ش2، سمجله معرفت فرهنگی اجتماعی، »کیفی
  .دار الکتاب المصري: ، قاهرهالمرشد االمین للبنات و البنین، )2012(یخ رفاعه الطهطاوي، ش –
 هنداوي للتعلیم و    ه مؤسس: ، قاهره تخلیص االبریز فی تلخیص باریز    ،  )2011....................................... ( –

  .ه الثقاف
  .الثقافه  و للتعلیم داويهن ه مؤسس: قاهره ،ه و المدنی العلم بین االسالم، )2011(محمد  عبده، –
  .عسیري ماجد دار: جده ،1، جاالسالم میزان فی و أقزام أعالم ،)2004(حسین  سیدبن العفانی، –
و  للنـشر  البخـاري  االمام ه مکتب: قاهره ،االسالم و الغرب بین المرأه تحریر ،)2009(محمد   عماره، –

 .التوزیع
 .دار الشروق: ، قاهره الطهطاوي رائد التنویر فی العصر الحدیثه عرفا، )2007......................... ( –
  .الشروق دار: قاهره ،1، جعبده محمد الشیخ لالمام ه الکامل االعمال ،)1993......................... ( –
 الکبـري  ه مطبعـ ال: مـصر  ،االسـالم  فـی  النـساء  حقـوق  علی الکالم ه باکور ،)1308(حمزه   اهللا،  فتح –

 .البهیه مصر ببوالق ه ریاالمی
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 امـین  قاسم آلراء و نقد  ه دراس «،)1439خریف  (جهزدانی   نواز  ولی سعیده و دهکردي، صادق  فتحی –
الثالث،  العدد عشر، ه الثالث ه السن و آدابها،  ه العربی ه اللغ ه مجل ،»المرأه تحریر کتاب فی الحجاب عن

 .431-407صص
 تحلیله فی نتـائج     ه دراس؛  )1801-1798( الفرنسیه علی مصر     ه لحملا«) 2018(الفرجات، ربیع خالد     –

ـ   ه  دراسات العلوم االنسانی   ه مجل،  » علی مصر العثمانیه   ه الفرنسی ه الحملوآثار   ، المجلـد   ه  و االجتماعی
  .254–245، صص1، الملحق 4، العدد 45

  .القومی و االرشاد ه الثقاف ه وزار: قاسم امین، مصر، ]تا بی[فهمی، ماهر حسن  –
 .الرساله ه مؤسس: بیروت ،5، جو االسالم العرب عالمی فی النساء اعالم ،]تا بی[رضا  عمر کحاله، –
: قـاهره  السباعی، بشیر ترجمۀ ،مصر علی ه الفرنسی ه للحمل ه الفکری االصول ،)1999(هنري   لورنس، –

  .والتوزیع للنشر شرقیات دار
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تالی در گرمسیرات فارس در قرون  تاریخی طریقت ق-بازنمایی وجوه فرهنگی
  ة نویافتهدو تذکر براساس هفتم و هشتم قمري

 1یونس صادقی
 2مجتبی خلیفه

 از عرفـاي قـرن هفـتم هجـري قمـري            )ق674-578 (»اهللا قتـال    شاه سیف  «توسط» طریقت قتالی « :چکیده
 بـا هجـوم     همزمـان .  بـود  )عبیـده   ام(کانون استقرار اولیۀ این طریقت در حومـۀ بغـداد           . ي شده است  گذار  هیپا

 کـه  آنجـا  از. فارس شدند اهللا قتال و همراهانش از طریق بصره وارد سواحل خلیج هوالکو به بغداد، شاه سیف   
ي تجـاري اسـت، ایـن طریقـت در نـواحی            ها  جادهفارس تابعی از متغیر       ي فکري در خلیج   ها  انیجرگسترش  

هللا قتال به دلیل امنیت مسیر تجـاري کـیش، در   ا شاه سیف. ي ملوك کیش و هرموز گسترش یافت  ا  کرانه پس
استقرار یافت و توانست از اتابکان فارس معافیت مالیـاتی دریافـت   » عمادده«ي آن یعنی در    ا  کرانه پسنواحی  

در منازعات سیاسی بین ملوك هرمـوز و  » پیر سید کامل «فرزند او . و با حاکمان الر رابطۀ محکم برقرار کند     
 ه تحفـ  منظـوم  هـاي  صـورت تـذکره   طریقـت، بـه    ایـن  و فرهنگی فکري میراث. ا کردکیش نقش مستقیم ایف

، در منطقـۀ  )بن سـید حمـدي   ی علدیس (نیالراغب  ه تحفو نیز تذکره منثور   ) اثر سید ابراهیم سید خلیل     (القلوب  
 معرفـی  طـور کامـل    بـه تـاکنون  ایـن منـابع    کـه بـا توجـه بـه این      .  است مانده  يجا  بر جنوب فارس و هرمزگان   

فرهنگـی ایـن طریقـت را بـا     -حلیلی، وجـوه تـاریخی   ت-اند، این مقاله بر آن است تا با رویکرد توصیفی       نشده
نتـایج حاصـل از   . تاریخی مورد پرسـش قـرار دهـد    ۀمسئل عنوان یک  خطی نویافته، به  تأکید بر این دو نسخۀ    

ي آن در دورة ایلخانـان،      هـا   انـه کر پـس فـارس و      خلـیج  دهد که در پی برقـراري امنیـت در          پژوهش نشان می  
اي برخوردار شـدند و بـا حاکمـان محلـی      طریقت قتالی از نظر فکري و فرهنگی در فارس از جایگاه برجسته    

قرون هفتم و هشتم قمري به طریقتی        ي سیاسی ها  کنشوقت روابط مستحکمی برقرار کردند تا جایی که در          
  . تبدیل شدندرگذاریتأث

  نیالراغب  ه تحف،  القلوبه تحفاهللا قتال، سید کامل پیر،  قتالی، شاه سیفطریقت  :هاي کلیدي واژه
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Representation of Cultural-historical Aspects of Qattali Sect in Garmsirat, 

Fars Province in the 7th and 8th Centuries (AH) based on Two Newly-found 

Manuscripts 
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Abstract: Qattali sect was founded by "Shah Saifullah Qattal" (578-674 AH), one of 
the mystics of the 7th century (AH). Simultaneously with the invasion to Baghdad by 
Hulagu, Shah Saifullah Qattal and his companions migrated to the shores of the Persian 
Gulf via Basra. Due to the security of Kishcher trade route, Shah Saifullah Qattal could 
establish a territory for himself in this area, namely Emaddeh, obtain tax exempt from 
Atabaks of Fars and create strong relationships with the rulers of Lar. The intellectual 
and cultural heritage of this sect can be found in the region of southern Fars and 
Hormozgan in the form of poem manuscript called “Tohfat-Al-Qoloub” (by Sayyid 
Ibrahim Sayyid Khalil) and the prose manuscript called “Tohfat-Al-Rafgebin” (by 
Sayyid Ali ibn Sayyid Hamdi). Since these sources have not been fully introduced so far, 
this paper aims to study the historical-cultural aspects of this sect as a historical issue, 
with emphasis on newly found manuscripts, and using descriptive-analytical method. 
The findings of the research show that after the Mongol invasion, this sect was able to 
gain an intellectual-cultural status due to the security of the Persian Gulf regions and 
established strong relations with the local rulers of that time. 

Keywords: Qattali sect, Shah Saifullah Qattali, Sayyid Kamel Pir, Tohfat-Al-Qoloub, 
Sayyid Ibrahim Sayyid Khalil. 
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  123  نویافته تذکرة دو براساس  قمري هشتم و هفتم قرون در فارس گرمسیرات در قتالی طریقت تاریخی -فرهنگی وجوه بازنمایی

  مقدمه
و » جـروم «یـا   » گرمـسیر « متون جغرافیاي قدیم، ایالت فارس به دو منطقـۀ           براساس

ـ   بـی [،  ؛ مقدسی 159 ]:تا  بی [،اصطخري(شد   تقسیم می » صرود«یا  » سردسیر« ؛ 468 ]:ات
ــاقوت حمــوي2/315: 1363، ؛ منهــاج ســراج2/308 :1938 ،حوقــل ابــن  :1995 ،؛ ی

، گـر ید   عبـارت   بـه . اساس اقتصاد مناطق گرمسیر بـر بازرگـانی اسـتوار بـود           ). 1/27
فـارس و مرکـز       هاي گرمسیري فارس نقش ارتباطی بین بنـادر و جزایـر خلـیج              آبادي

به سبب تغییرات سیاسی و نظـامی ناشـی از        طی قرن هفتم قمري     . کردند  ایالت ایفا می  
حملۀ مغوالن و همچنین رونق گرفتن مسیرهاي زمینی و تجـارت دریـایی، شـهرهاي               

ي مناطق گرمسیر فارس از موقعیت مناسبی برخـوردار شـدند و در مـسیر               ا  کرانه پس
). Aubin,1969: 21-37(هاي تجاري به سمت هرموز و کـیش قـرار گرفتنـد     کاروان

طریقـت قتـالی از   . هاي تصوف فراهم کرد ینه را براي رشد فعالیت طریقت  این امر زم  
  .فارس استقرار پیدا کرد این بستر تاریخی بهره گرفت و در نواحی ساحلی خلیج

ي هـا  تیشخصو رهبر طریقت قتالی از     »  قتال اهللا  فیسشاه  «سید ابوالفضل ملقب به     
» عبیدیـه « در قریۀ 578 االول يجماداو در .  عرفانی قرن هفتم قمري بود    -یمهم مذهب 

 در  674الحجـه     از توابع بغداد بـه دنیـا آمـد و در روز دوشـنبه بیـستم ذي                ) ه عبید  ام(
، القلوب    ه تحف  خطی    نسخه  ( یافت   الرستان وفات از توابع بخش صحراي باغِ       »عمادده«

 بـه  طریقتـی کـه او بنیـان گذاشـت،        ). 170: 2005؛ خلوري،   91الراغبین،      ه تحف؛  77
  .مشهور شد» طریقت قتالی«ۀ لقب او به واسط 

 قتال رهبر طریقت وفـات     اهللا  فیسپدر شاه   » بن نعیم   سید معلی «در اوایل قرن هفتم     
برادر سـید معلـی رفتنـد و      »  منصور نیالد   تاج دیس«پس از آن گروهی به سمت       . یافت

. ه بـاال گرفـت   قتال جمع شدند؛ اختالف بین این دو گرو   اهللا  فیسگروهی بر گرد شاه     
 در جهان اسالم نیز اتفاقات مهمی مثل هجوم مغـوالن بـه بغـداد بـه وقـوع                    همزمان

و   گذاشـت ریتأثي زمینی شرق به غرب ایران ها جادهپیوست که بر وضعیت عمومی 
وثـوقی،  ( مهیا شـد     فارس  جیخلۀ رشد و تقویت تجارت دریایی سواحل        نیزمدر پی آن    

 قتـال و    اهللا  فیسـ ایـران ایـن امکـان را بـه شـاه            امنیت سواحل جنوبی    ). 165: 1389
در قرون هفتم .  شوندفارس جیخلصوفیان حامی وي داد تا از طریق بصره وارد سواحل           

 قتـال   اهللا  فیسـ  روي داد که باعث شد دایرة نفوذ شاه          فارس  جیخلو هشتم تحوالتی در     
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 سـواحل و    در حوزه جنوب ایران، از شیراز تا حد الر، هرموز، کرمان و نیـز دیگـر               
، عمان، مکران تا سرحد سند گـسترش یابـد؛ تـا جـایی کـه در آن        فارس  جیخلجزایر  

شـد    قطب االقطاب شـناخته مـی  عنوان  به 1زمان او در کنار چند طریقت مهم تصوف  
 قتـال و    اهللا  فیسـ بـا وجـود اهمیـت شـاه         ). 75،  الـراغبین     ه تحف؛  147،  القلوب ه تحف(

گذار طریقت قتالی  ان، تاکنون دربارة زندگانی بنیان    طریقت قتالی در حوزة جنوب ایر     
ی در ایـن  کو فرزندانش مطالعه مستقلی صورت نگرفته و منابع مطالعـاتی بـسیار انـد         

بر همین اساس، در نوشتار حاضر تالش شده اسـت ضـمن معرفـی              . زمینه وجود دارد  
 بـار  نینخستاي   بر الراغبین    ه تحف و نسخۀ منثور      القلوب ه تحفي خطی منظوم    ها  نسخه

ـ  -و منابع دسته اول تاریخی و مطالعات میدانی، به بازنمایی وجـوه فرهنگـی              اریخی  ت
نـدگی  کدر حال حاضـر پرا    .  اصلی پژوهش پرداخته شود    ۀمسئلعنوان    این طریقت به    

ي است که سادات قتالی عالوه بر جنـوب ایـران، در            ا  گونه  بهجغرافیایی این طریقت    
و افغانـستان هـم     ) امارات، قطر، کویت و بحرین     (فارس  کشورهاي عربی حوزة خلیج   

  .اند دادهي را تشکیل ا مالحظه  قابلی جمعیتی و گستردگکنند  زندگی می

  پیشینۀ تحقیق
 عباسـیان بـستک     تاریخ جهانگیریه و بنی    در کتاب » عباسیان بستکی   اعظم بنی  محمد«
 پیـر پرداختـه    کامـل دیسـ  قتال و فرزنـدش  اهللا فیسدر فصلی به زندگی شاه  ) 1339(

 بـستگ و خـنج و       خیو مـشا  احداث و وقـائع      ترجمۀ عربی این کتاب با عنوان     . است
در . به سادات قتالی به چاپ رسیده اسـت        مربوط ریتصاو و تکمیلی توضیحات با ه لنج
 شرحی از زندگی    ،و از سادات قتالی    قمري یازدهم سدة شاعر محیا دیوان تابک ۀمیضم

خـنج  در کتـاب     2یمحمدباقر وثوق .  پیر بیان شده است     کامل دیسو   قتال   اهللا  فیسشاه  
 الراغبین   ه تحف تذکره بار   نینخست براي الرستان مفصل تاریخ و الرستان باستانی گذرگاه

محمد غریـب حـاتم     . رده است ک منبع مهم مطالعاتی سادات قتالی معرفی        عنوان  بهرا  
لـه    کویتی در کتاب   وِ کوتـاه دربـارة ورود سـادات قتـالی          صـورت    بـه  تاریخ عرب اله

                                                           
فـارس؛ شـیخ منـصور غـزوي قطـب          شیخ اکبر دورقی قطب خراسان؛ شیخ عمادالدین زنگی قطـب نیـشابور تـا حـد                 1

  .دشتستان؛ شیخ ابواسحاق کازرونی قطب فارس
 .ایم که از ایشان کمال تشکر را داریم بهره بردهدر نگارش این مقاله از راهنمایی دکتر محمدباقر وثوقی   2



  125  نویافته تذکرة دو براساس  قمري هشتم و هفتم قرون در فارس گرمسیرات در قتالی طریقت تاریخی -فرهنگی وجوه بازنمایی
  

 اسـتاد دانـشگاه دوحـه قطـر        می عبدالرح دیسبن     حسن دیس. ایران بحث کرده است    به
 به کتـاب  توان یمیی دربارة سلسله سادات قتالی انجام داده که از آن جمله        ها  پژوهش

از دیگـر   ). 189: 2005خلـوري،    ( اشاره کـرد    القتالیین ه اسعد العرین فی النسب الساد    
ذکري مهم کتاب    ها  کتاب می نَسب السادات حسینیه تَ بـن سـید     نوشـتۀ مـصطفی   الهاشِ

لوري است که عمده روایات کتاب او برگرفتـه از               عبدالرحیم سید برقان مصطفوي خُ
و دیوان منظوم سید ابراهیم سید خلیل       ) الراغبین    ه تحف(بن سید حمدي      کتاب سید علی  

نَـسب و   گیـري از همـین منـابع کتـابی بـا عنـوان                رهمصطفوي پیش از این با به     . است
 ساکنین جنوب ایران، جزائر، بنادر و دیگر مناطق خلـیج         : نامه سادات حسنی  - سلسله

 بـا بـازبینی و تغییـر عنـوان     2005منتشر کرد کـه در سـال   . م1982در سال   ] فارس[
ذکر، کتاب   )ي سادات قتالی    تغییر در نگرش نسب نامه    (حسنی به حسینی       الهاشِـمی  ه تَ

همت بستکی در قلمـرو شـعر و ادبیـات    هوشمند بستکی نیز در کتاب . را منتشر کرد 
اي بـا عنـوان       هـاي اخیـر مقالـه       در سـال  .  اشاراتی به طریقت قتالی داشته است      فارسی

توسـط  » ؛ بررسـی نـسخ خطـی موجـود         القلـوب  ه تحفـ معرفی کتاب منتـشر نـشده       «
تـذکره   مؤلف دو نسخه از چهار نـسخۀ         نگاشته شده که  ) 1392(محمدسعید دانشور   

اتکاي این مقاله بیشتر بر ویژگی ظاهري نسخه و زندگی          .  را دیده است    القلوب ه تحف
  .مؤلف آن یعنی سید ابراهیم سید خلیل بوده است

  خطی نویافتۀ طریقت قتالی معرفی دو نسخۀ. 1
  الراغبین ه تحف. 1-2

 نیالـراغب   ه تحفتذکره  قتال و اوالدش، اهللا فیساز جمله متون کهن دربارة زندگی شاه        
بعد از سـال  (بن سید حمدي در قرن دهم هجري قمري    نویسندة این اثر سید علی    . است
ایـن  . تکرده و این نسخه را از عربی به فارسی ترجمـه کـرده اسـ              زندگی می ) ق950

 هـم  ه  و النساب  القلوب و االنساب   ه  المحبین و تحف   ه تحف نسخه به نثر بوده و با عناوین      
 اسـت؛   گرفتـه    صـورت هاي مختلفی    ي این نسخه کتابت   رو ازگویا  . نامیده شده است  
:  اسـت  نوشـته  در این مـورد      تنبیه المنکرین من فضائل اولیاء الصالحین     نویسنده کتاب   

 تـذکره انـساب علّیـه جلیـه و          الـراغبین     ه تحف آنکه چون کتاب مستطاب المسما به     «
اهللا    سـیف  به شـاه  دنا و موالنا سید ابوالفضل محمد الملقب        خاطرات منور حضرت ج   
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س اللّه سره العزیز فی کل حال رونوشت نسخه قدیم تصنیف و ترقین ملکـی                 ال قد القتّ
ی بن سید حمدي که تاکنون چهارصد و بیست          عل دیسصفات آن قطب سپهر معرفت      

 نرسـیده و     هر طالـب و شـایق      به دسترس  و   قرائت گذشته مشهود و قابل       سال کو ی 
 لذا این بنده ضعیف هیچ مدان رمزي از ایشان و تراب اقدام درویشان احمد بـن              -دنبو

 بن سید عبدالرحمن بن سید محمد بن الحاج سید خلیل قتـالی لقبـاً و    محمددیسالحاج  
الحسینی نسباً و الموسوي حسباً و قریه کـل وطنـاً و الحـال فـی قطـر الدوحـه سـکناً            

 نسخه قدیم فرسوده سعی بلیغ ورزیـده تـا بـه مرحلـه تجدیـد                عاشقانه در تجدید این   
، القتـالی الکـالی    (»رسانیده بنا تا آنکه سلسله مطهر قتالی بیان و واضح و روشن گردد            

در » بن محمد زمان العباسـی  بن مصطفی   عبدالرحیم«همچنین شخصی به نام     ). 4: 1403
ین دلیل نیمۀ دوم کتاب با   این نسخه را دوباره کتابت کرده است؛ به هم        . ق1403سال  
تُحفَ   ه تذکر عنوان س      الراغِبین فی ذکر حاالت شاه سیف      ه  االولیاء المسمی بِ اهللا القتال قد

  . نامیده شده استاهللا سره العزیز

   القلوبه تحف. 1-2
 اثر سید ابراهیم سید خلیل یکی از شاعران قرن سـیزدهم قمـري               القلوب ه تذکره تحف 

از ) محیـا  (الـدین  جد وي سید محـی   .  واقع در جنوب فارس است     1»کال«اهل روستاي   
بـن   بـن سـید ابـراهیم     نویسندة تذکره نوه سید خلیـل .شعراي معروف فارس بوده است   

پدر سید خلیل نخـستین فـردي بـوده         .  قتال بوده است   اهللا  فیسالدین نوة شاه      خلیل تاج 
ید ابـراهیم تـذکره را   تذکره را استنساخ کرده و سپس پسرش سـ . ق1244که در سال  

ي مربوط به سـدة یـازدهم و   ا نسخهي رو ازوي نسخۀ خود را    .  است درآوردهبه نظم   
 ه سلـسل  یـا   سلـسله هاشـمی   این منظومه به نام     . متعلق به جدش محیا تهیه کرده است      

سید ابراهیم سید خلیل براي نگارش اثر خود عالوه بر          . ي شده است  گذار نام الهاشمیه
از شـاگردان   » سید موسی « شخصی به نام     اعتماد   قابل، از روایات    الراغبین  ه تحفکتاب  

 سال در جوار مرقد قتال زندگی       صد  که حدود   » حاج محمد «معروف به   » شیخ عماد «
ة خود دربارة نسب قتـال را چنـین بیـان           استفاد موردوي منابع   . کرده، بهره برده است   

                                                           
 .از توابع بخش اشکنان شهرستان المرد  1
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او گفت  .  کردم سؤالاز سید موسی    درباره نسب سادات در جنوب ایران       «: کرده است 
  احمـد دیسي تذکره ها کتابمن تمامی کتب سیره و نسب نزد عرب و عجم از جمله     

و تذکره شـاذلی و تـذکره سـادات         )  در شیراز  چراغ  شاه(بن موسی الکاظم معروف به      
ی در ظفار و تـذکره سـید راجـو یکـی از              عل دیس بن    محمد دیسحضرموت و تذکره    

 را مطالعـه نمـودم و نـسب حـسینی سـید شـاه                هنـد  درآبادیحدر  فرزندان سید قتال    
ـ او بـه هنگـام مراجعـه و خوانـدن        . اهللا قتال را از آنها جستجو شدم        سیف ـ  در ی پ ی پ

 آنچه را که بر نسب موسوي و حسینی سید قتال داشت برایم توضیح              چراغ  شاهتذکره  
 و شـاه  عبـاس  شـاه نـد  ي پادشاهان صـفوي مان ها فرمانهمچنین با استناد به برخی   . داد

ی دانـشمند مـشخص کـرد کـه          محمدباقر مجلس  دیسي  ها  نوشته  دستسلطان حسین و    
اهللا قتال حکیمی بزرگ از سالله اطهار بوده کـه از بغـداد بـه جنـوب               سیف  شاه دیس

ایران مهاجرت فرمـوده و در آنجـا مـسکن گزیـده و شخـصیت بزرگـواري از نـسل         
  ).39،  القلوبه تحف؛ 170: 2005ري، خلو(» باشد یمابراهیم، موسی الکاظم 

ة زندگینامۀ شاه   دربردارند که   بهجه بر آن، سید ابراهیم سید خلیل به کتاب          عالوه
.  دسترسی داشته است   النسابه  بوده و نیز کتاب    1 رفاعی کبیر   احمد دیساهللا قتال و      سیف

ته شـده  هزار بیت و چهـار نـسخه نوشـ           بر وزن مثنوي در پانزده      القلوب ه تحفتذکره  
 مـورب در بـاال و حاشـیۀ    صورت  به تی ب26 بیت در متن و    14در هر صفحه    . است

 روستاي کال و    2، قشم، ریبندر خم چهار نسخۀ تذکره در     . صفحات نگاشته شده است   
 موجود است که توسط آقاي سید عبـدالباعث قتـالی از معتمـدان              3روستاي چاه بنارد  
  4.ار نگارندگان قرار گرفته استي شده و در اختیآور جمعمحلی بندر خمیر 

شروع کار شـاعر بنـا بـه    . موضوع اصلی این مثنوي سادات قتالی جنوب ایران است 
بـوده و پایـان یکـی از نـسخ را سـال         . ق1248یعنی سال   »  مرغوب سنۀ« خودش   گفتۀ

                                                           
پذیري   اسالمکه اي   گونه بهاند؛  احمد الرفاعی و فرقۀ او از فرق صوفیانۀ معروف سدة ششم و هفتم قمري در عراق بوده         1

براي دیدن گزارشی تحلیلی دربارة     . اند  دانسته) منتسب به احمد الرفاعی    (احمد تکودار را تحت تأثیر صوفیان احمدیه      
  :به. ك.احمد الرفاعی و این طریقت صوفیانه در دوره ایلخانان، ر

"The Conversion of Tegüder Ilkhan to Islam" (2001), Jerusalem Studies in Arabic and Islam (XXV), 
pp.15–43. 

  ).مصاحبۀ حضوري با آقاي سید عبدالباعث قتالی (نسخه قشم در اختیار خانواده مدنی بوده است  2
 . شهرستان بستک در استان هرمزگاناز توابعروستایی   3
  .از آقاي سید عبدالباعث قتالی براي در اختیار قرار دادن این نسخه خطی کمال تشکر را داریم  4
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 شـده   بـرده   نامالبته از ذکر تولد بعضی از سادات        . بیان کرده است  . ق1260غرس یعنی   
 ه تحف ( کار نگارش کتاب ادامه داشته است      1283شود که تا سال        می علوممدر دیوان   

 العلمـاء و    ه تـذکر از سید ابراهیم سید خلیل اثر دیگـري بـا عنـوان             ). مقدمه،  القلوب
ي منتشرنشده در بیان برخـی      ا  سفرنامه و نیز    المشایخ فی جهانگیریه و سواحل جنوب     

  .اند، موجود است ی در آنجا ساکن بودهکه سادات قتال فارس جیخلروستاها و مناطق 
اهللا قتـال،   هاي منظوم و منثـور دربـارة زنـدگانی شـاه سـیف        در مجموع، بین نسخه   

 بـه دلیـل    القلوبه تحف به دلیل قدمت اثر و نسخۀ منظوم نیالراغب  ه تحفتذکره منثور  
کـرده و    اسـتفاده    می ابـراه  دیس لی خل دیساستفاده از چهار نسخۀ تذکره و منابعی که         

اکنون در دسترس نیستند، از جامعیـت برخـوردار بـوده و اسـاس نوشـتار حاضـر را                   
  .تشکیل داده است

  هاي فرهنگی طریقت قتالی زمینه .2
  اهللا قتال نسب خانوادگی شاه سیف سلسله. 2-1

ی به » بن نعیم   محمدبن معلی «سید قتال یا     اهللا قتـال   ابوالفضل و ملقب به شاه سـیف   مکنّ
و از  ) ع(نسب وي از سوي پدر به امـام موسـی کـاظم           ). 60،   القلوب ه تحف (بوده است 

سوي مادر به سید احمد رفاعی از عرفاي قرن ششم قمري و مؤسس طریقـت رفاعیـه                 
، ؛ القتالی الکالی  77-57،   القلوب ه تحف (سید قتال از سادات حسینی بوده است      . رسد  می

بـن   سید محمدبن معلـی  «سید قتال   نامۀ پدري     نسب). 170: 2005؛ خلوري،   16: 1403
بـن    الـدین مهـدي     بن سـید نجـم      بن حسین   العابدین علی   بن زین   بن حسن   بن سید علی    برقان

» بن موسی الکـاظم     بن احمدبن موسی الثانی ملقّب به مرتضی        ابوالقاسم محمدبن حسین  
الدین پسر خـواهر سـید    دختر علی غیاث» عالیه ملوك«سید قتال نیز   مادر. بوده است 

؛ غریـب حـاتم،     170: 2005؛ خلـوري،    42،  الـراغبین     ه تحفـ (احمد رفاعی بوده است     
  ).123: ق1447

  اهللا قتال شاه سیف يفکرنسب  سلسله. 2-2
، در منابع مکتوب این طریقت اشاراتی وجود        »قتالی«ي این طریقت به     گذار  نامدربارة  
از طریـق   ) ع(حضرت علـی  اهللا در بارگاه      اساس یکی از این روایات، شاه سیف      بر. دارد
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اره         ه   1عزلت و انزوا و کشف شهود، بر نفس ام مـ لَه خـود فـائق شـده و بـه قتّـال         2 و م 
، بـه   از آن  این خاندان و طریقت برآمده       پس  آن از 3؛)99،   القلوب ه تحف (معروف شد 

  4.معروف شد» قتالی«
 مکـرر، سـعی   يها ینینش چلهاهللا قتال در اوایل جوانی از طریق ریاضت و          شاه سیف 

  ه تذکره تحفـ   مندرجات   براساس. گیري از آداب عرفانی داشت      در تزکیۀ روح و بهره    
 در ایـن  کـه  چنان در سلوك عبادت بود؛      سال ی  ساهللا قتال به مدت       ، شاه سیف  الراغبین

سـبب    او بـه    ). 49،   القلـوب  ه تحف (خورد یممدت سخنی نگفت و طعام و شراب کم         
طریق سید احمد رفاعی کبیر، با بخش بزرگی از تـصوف آشـنا      تعلیم معانی عرفانی از     

در تـصوف عـام،     . اهللا قتال، تصوف دو نوع عام و خـاص دارد           از دیدگاه شاه سیف   . شد
ی داشته باشـد و در تـصوف خـاص، شـور و شـوق               تعال   حقشخص باید دل در طاعت      

،  القلـوب  ه تحفـ ( زند اي از عشق در عرفان را براي انسان رقم می           درونی و قلبی، مرتبه   
از . دانـست   سید قتال خود را در زمرة عرفاي دسته دوم می         ). 88،   الراغبین ه تحف؛  173

دنیـا؛ در    دست شستن از عالقه به    : دیدگاه قتال، سه عمل مالك درویشان در دنیاست       
همچنین او تقوا را بر چهـار       . شب به طهارت خوابیدن و ذکر خداي عزّ و جل کردن          

دانـسته     معروف مـی    داشتن و امر به     تن، طالب بودن، رضاي حق نگاه       نوع از دنیا گذش   
دایـی شـاه    » الـدین اخـضر     سـید نجـم   «این معانی از طریـق      ). 84،   القلوب ه تحف (است
احمد رفاعی کبیر خویشاوند بود، به سید قتال منتقـل شـده و      اهللا قتال که با سید      سیف

  .مبناي فکري او را تشکیل داده بود
اهللا قتـال بـدین       نسب فکـري شـاه سـیف        ، سلسله  القلوب ه تحف خطی   براساس نسخۀ 

اول بایزید بسطامی قطب بسطام؛ دوم معروف کرخی قطب         : صورت عنوان شده است   
                                                           

ات و امور ممنوعه یعنی امر کننده به   1   .طرف لذّ
  .طانییعنی خیاالت فاسد و وسوسۀ شی  2
ــد از آن روضــــ   3 ــال ۀآمــ ــور صــ ــــ   انــ     ال نفــــس اي مرحبــــامرحبــــا قتّ
ــت      تـالیت بــــاال گرفــــ ـّ قتــــۀپایــــ   ــاال گرف ــو ب ــار ت ــامی ک ــین تم     ه
ــ   شـــیر یزدانـــی علـــی  ةبـــر اشـــار    ـ ــم قتّ ــ اسـ ــد منـ ــر او شـ     جلیـالی بـ
ــ   مر مرتضی گـوهر شـده اسـت       حسب األ    ــم قتّ ــ اس ــه قتّ ــت الی ب ــده اس     ال آم

 )99،  القلوبه تحف(
از مرقد منور مطهر مقدس شاه اولیا علی مرتضی آوازي برآمد که اهالً و سهالً و مرحباً اي قتال و اسم و لقب قتـالی                «  4

القتالی ؛  48 ،الراغبین    ه تحف (» حواله آن حضرت شد    آن روز طالب در      علی بن أبی   نیرالمؤمنیام اسداهللا الغالب    به اشاره 
  ).16: 1403، الکالی 
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بغداد؛ سوم ابوالحسن قطب بصره؛ چهارم عبیداهللا شـیخ خفیـف قطـب شـیراز؛ پـنجم       
بـن    الدین علی   احمدبن خلف قطب اهل غیب؛ ششم شیخ عبداهللا انصاري؛ هفتم شاه زین           

هرس قطب تابعین؛ نهـم سـید احمـد الرفـاعی الکبیـر و دهـم شـاه                      نعیم؛ هشتم شیخ اَ
اهللا    کـه شـاه سـیف      شود یمبدین ترتیب، مشخص    ). 149،   القلوب ه تحف(اهللا قتال     سیف
نـسب   ي عرفانی خود را از دو طریق اقطـاب بـزرگ تـصوف و سلـسله         ها  شهیاندقتال  

 دیسـ جایگاه فکري این خاندان در عراق و وجود         . ستی خود به ارث برده ا     خانوادگ
  . او به مبانی فکري و عرفانی شده بودشیپ از  شیب رفاعی باعث توجه احمد

  ة تبلیغی طریقت قتالیوی ش.2-3
 .گرفتند هاي مختلفی بهره می ي صوفیه براي تبلیغ آیین و آداب خود از شیوه        ها  قتیطر

ي از سـال حـدود هفـت    ا برهـه ن بود کـه در  هاي تبلیغی این طریقت آ    از جمله شیوه  
بـا   افتادنـد و    ده نفر از خادمـان بـین شـهرها و منـاطق جنـوبی ایـران بـه راه مـی                     تا

پرچمی مخصوص و نواختن دف و خواندن سرودهاي زیبـاي مـذهبی و توزیـع                حمل
و از ایـن     کردنـد   آوري مـی    حلوا و شیرینی بین اهالی، هدایا و نذورات آنـان را جمـع            

خلـوري،  (آوردنـد     وندي بین سادات قتالی و مردم مناطق جنوبی به وجود می          طریق پی 
ي تبلیغــی طریقــت قتــالی اشــاره هــا وهیشــدر روایتــی دیگــر بــه ). 180-182: 2005
دسـتور   اهللا قتال و همراهانش به       سید کامل پیر پسر شاه سیف      که ی  هنگام. است شده

فـارس    دانیالیـه بـه جنـوب   رهبـر طریقـت  » الدین دانیال خنجی رکن«پدر به زیارت    
 2همراهان سید کامل به سماع برخاستند؛ که این امر با اعتراض فقهـاي خـنج               1،رفتند

این حال است و شـما اهـل قالیـد و شـما             «سید کامل پیر در جواب گفت       . همراه شد 
، الـراغبین     ه تحفـ ؛  244 ، القلـوب  ه تحفـ  (»ادراك این معنی ندارید سخن کوتاه کنیـد       

گر سنن و آداب رایج در بین دراویش و صوفیان طریقت قتالی آن بود کـه         از دی ). 117
ـ  بـر در ایام ماه رجـب هـر سـال          شـدند و   اهللا قتـال جمـع مـی     بقعـۀ شـاه سـیف   ردگِ

                                                           
   پـــدر آن شـــاه زادپـــس بـــه فرمـــان  1

  
ـــاد    ـــج از رش ــۀ خن ــدر قری ــد ان   آمدن

  
  

   بـــود شخـــصی از کمـــالانــدر آنجـــا   
  

ــن  ـــخ رک ــال  شی ـــمش دانی ــدین اس   ال
  

  
 )237 ، القلوبه تحف(

: 1333 عثمـان،  محمـودبن  (ذکر شـده اسـت  » هنگ« به نام فردوس المرشدیهخنج براي نخستین بار در متن کتاب        2
426.(  
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: 2005خلـوري،    (گذراندنـد    را به ذکر و سماع و چرخ صوفیانه مـی          روز  شبانه هفت
180-182(.  

  )تداوم طریقت قتالی( مفاخر فرهنگی . 2-4
رهنگـی اسـت     ف - مصادیق فرهنگی طریقت قتالی، وجود مفاخر فکـري         از گریدیکی  

  . میراث این طریقت شده استحفظکه موجب تداوم و 
  سید محیا

 پیـر    کامـل  دیسمتولد عمادده، از اوالد     » محیا« متخلص به    نیالد  تاجبن    نیالد یمحسید  
ساکن کال و   ) محیا( نیالد یمحسید  .  قتال رهبر طریقت قتالی است     اهللا  فیسفرزند شاه   

. و بنـادر بـود    ) بستک (از صلحا و عرفاي دورة خود در حدود الرستان و جهانگیریه          
ـ و  به است؛   ماندهي  جا براز وي اشعار زیادي      یـا  » شـلوا  «بـه هـاي او کـه         دوبیتـی  ژهی

دوران ). 28: 1377؛ حبیبـی،    29،  1339عباسـیان بـستکی،       بنی(معروف است   » شروا«
 1100 یـا    1098ي  هـا   سـال  تـا    1010 یـا    1005ي  ها  سال بین   توان یمحیات شاعر را    

  :وي در شعري به بخشی از حیات خود اشاره کرده است. دانست
   بـیخ  1چه خوش باشد هواي بنگِـر     «
 

ـــیخ  ـــد ســر س ــان باش ــاب پازن   کب
  شـکار افکنده مــحیا بـا رفیـــقان         

  
ــاریخ   ــف ت ل ــین و اَ ــت اربع ــه سِ  »ب

  )53: 1390محیا، (  
، همـین دو بیـت شـعر        دهـد  یمیخی که تاریخ زندگی شاعر را نشان        تنها شاهد تار  

 مقـارن بـا فـتح       بـاً یتقرق، یعنـی دوران جـوانی شـاعر،         1046است که در آن به سال       
تـاریخ  ). 15-11همـو، مقدمـه،      (اشاره شده اسـت     صفوي عباس  شاهبندرعباس توسط   

 در کنـار جـدش    مقبرة او در روستاي کال    . طور دقیق معلوم نیست      به ای مح دیسوفات  
  .سید کامل پیر قرار دارد

نویـسندة  » بـن سـید حمـدي    سید علـی «هایی چون  برده، شخصیت عالوه بر افراد نام 
ي در  مؤثر نقش    القلوب ه تذکره تحف کاتب  » لی خل دیس می ابراه دیس« و   نیالراغب   ه تحف

  .فکري طریقت قتالی داشتند -تداوم فرهنگی
                                                           

ر            نام محلی   » بنگر بیخ  «1 در اصـطالح بنـدري بـه معنـی          )BONGER(در قریۀ کال از توابع المرد است و خود کلمه بنگِ
  ). 12مقدمه، : 1390محیا،  (محلی است که آب زیادي در آن جمع شده و عمیق باشد
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  لیهاي تاریخی طریقت قتا زمینه. 3
  اهللا قتال ی و زمانۀ شاه سیف زندگ.3-1

 سـید احمـد     خواهرزاده» الدین اخضر   سید نجم  «اهللا قتال در دامان دایی خود       شاه سیف 
وي بـه دنبـال اخـتالف بـر سـر ریاسـت          ). 67،   القلـوب  ه تحفـ (رفاعی پرورش یافت    

 به نجف اشرف مسافرت کرد و در آنجا به مـدت دو سـال در      » ام عبیده «طریقت، از   
سـپس دوبـاره بـه ام عبیـده         ). 48،  الـراغبین     ه تحفـ  (معتکف شـد  ) ع(بارگاه امام علی  

دختـر عجـالن   » شـیخه «در آنجا بـا  . بازگشت و پس از درنگی کوتاه روانۀ مکه شد  
شد کـه پـس از پـدر    » سید کامل پیر«مکی ازدواج کرد و از او صاحب پسري به نام  

اهللا قتـال پـس از هفـت سـال            یفشـاه سـ   . زعامت طریقت قتالی را به دسـت گرفـت        
 سکونت در مدینه، روانۀ بغداد شد و در آنجا به انتشار تصوف و طریقـت پرداخـت                

  ).174-170، 2005، خلوري(

  هاي مهاجرت به ایران زمینه. 3-2
اهللا قتـال بـه همـراه بـسیاري از فرزنـدان              پس از هجوم مغوالن به بغداد، شـاه سـیف         

 بـه  خانوار بودند، بغـداد را       120انش که بیشتر از     خاندان و عشیره و اصحاب و پیرو      
دربـاره علـل مهـاجرت شـاه        ). 111،   القلـوب  ه تحفـ  (1 سواحل ایران ترك کرد    قصد  

ي بـر ایـن باورنـد کـه شـاه           ا  عـده . اهللا قتال به ایران نظرات مختلفی وجود دارد         سیف
و بـه دعـوت      علمـاي ایرانـی      بـا اهللا قتال پس از مدتی اقامت در بغداد و آشنایی             سیف

ة زیادي با مـال و دواب از طریـق بنـدر نخیلـو وارد         عدایرانیان مقیم بغداد، به همراه      
براسـاس روایتـی دیگـر، چـون سـادات و صـوفیان از              ). 8: 1982خلوري،   (ایران شد 

اهللا قتال در بغداد ناراضی بودند، خواستار خروج قتـال از سـرحدات               حضور شاه سیف  
 ).59، بینالراغ  ه تحف(بغداد شدند 

رسد فضاي سیاسی جنوب ایران بعـد از سـقوط بغـداد توسـط مغـوالن،             به نظر می  
تحوالت ناشی از هجوم مغوالن     . به ایران را هموار کرد     یقتالزمینۀ مهاجرت سادات    

                                                           
  هادـیم فـــارس برنـــ ـروي بـــر اقلـــ   1

  
ــ ـــغدادش برآمــــان بــــجـ     هادـد از نـ

ــاز    ــان فـ ــداد آن زمـ ــک بغـ   راقش ملـ
  

  ز دو چــشمش شــد روانشــط خــونین ا
  

  
 )111،  القلوبه تحف(
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تنهـا نـواحی     .ي زمینی در بخش شمال، مرکز و غرب ایران را ناامن کـرده بـود              ها  راه
ـ و  بـه جنوب و    ـ      ژهی اي آن از امنیـت   کرانـه  پـس ي هـا  راهارس و   منـاطق گرمـسیري ف

شبانکارگان بر شرق فارس و مـسیر هرمـوز تـسلط داشـتند؛ ملـوك               . برخوردار بود 
قیصر نیز تحت حمایت اتابکان فارس بر جزیرة کیش و اطراف آن مـسلط بودنـد     بنی

در این زمان کیش از جایگـاه اقتـصادي         . و امنیت را در آن مناطق برقرار کرده بودند        
ایـن  ). 140؛  1389؛ وثـوقی،    339-6/333: 1388مـستوفی،   (اي برخـوردار بـود       هویژ

اي کـیش سـاکن      کرانـه   باعث شد پیروان طریقت قتالی در منـاطق پـس          ژهیوموقعیت  
. اي کیش ترسیم شد     کرانه  پس مسیر مهاجرت آنان بر پایۀ همین رونق نواحی           و شوند

 در حاشیۀ سـواحل  1»ماخول«به نام اهللا قتال پس از عبور از بصره، به محلی        شاه سیف 
او بـا وجـود مخالفـت برخـی پیـروانش بـه دلیـل عـدم امکـان                   . فـارس رسـید     خلیج
 ي آب آنجا براي شرب، دستور مانـدن در آنجـا را صـادر کـرد               ها  چاهي از   بردار  بهره

سـید قتـال از   ). 174-170: 2005،  ؛ خلـوري  61،  الراغبین    ه تحف؛  115،   القلوب ه تحف(
ي وهـوا  آبشـد، امـا بـه دلیـل      3»شـیرویه «و سپس عازم  2»بندر نوبند«نۀ  ماخول روا 

در ایـن   . اي کـیش شـد      کرانه  پساز نواحی   » رستاق «نامساعد از آنجا نیز رهسپار دیار     
در  رهبر طریقت دانیالیـه در خـنج      » الدین دانیال   شیخ رکن «اهللا قتال با      مقطع شاه سیف  

برقـرار   ارتبـاط ) 1/305: 1361 ،بطوطه بـن ؛ ا2/217، 1363،  اي  شبانکاره (جنوب فارس 
    ).63، نیالراغب  ه تحف؛ 117،  القلوبه تحف  (ی با او پرداختصحبت همکرد و به 

رفت و براي مدت کوتـاهی بـه همـراه          » نخیلو« پس از آن به منطقه       اهللا  فیسشاه  
قـام « سبب اقامت سید به نـام         این محل بعدها به   . پیروانش در آنجا ماند    وانـده   خ 4»م

 بـه صـحراي   6»فداخ« و 5»میمون« از راه قلعۀ    اش  رهیعشهمراه فرزندان و     سید به . شد
درگیـر  » میـر راشـد عـرب     «پیروان وي با حاکم آنجا      . رسید) دشتویه باغور  (راشدیه
، ؛ خلـوري  66 ،نیالـراغب    ه تحفـ  ( با درایت سید قتال مشاجره به پایان رسید         اما ،شدند

                                                           
 .فارس جیخلنام بیابانی در حاشیۀ سواحل   1
 .فارس بندري در ساحل خلیج  2
 .آباد استان هرمزگان از توابع حاجی  3
  .روستایی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه  4
 .جنوب فارسواقع در دهستان فداغ و دهستان خلیلی از توابع شهرستان گراش در   5
  .نام دهستانی در الرستان  6
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، به شـیراز  فارس جیخلهاي  کرانه  از مدتی سکونت در پس  سید قتال پس  ). 174: 2005
حاجی غریـب اقامـت      نزدیک به بارگاه سید   » سنگ سیاه «رفت و دو سال در محلۀ       

اهللا قتال بـه همـراه        سپس شاه سیف  ). 104،  نیالراغب   ه تحف؛  185،   القلوب ه تحف (1گزید
یم گرفت در ناحیـۀ     در طول مسیر تصم   . پیروانش شیراز را به مقصد بغداد ترك کرد       

 ازسکونت سید قتال در استاس کـه        .  اقامت گزیند  2»استاس«یی به نام    وهوا  آبخوش  
ي ا کرانـه  پـس معروف شد، باعث رونق و شـکوفایی ایـن منطقـۀ          » عمادده« به   پس   آن

فارس تا رفـتن      ی مسیر مهاجرتی سید قتال از ورود به خلیج        کل طور  به. فارس شد   خلیج
 بازگشت به سمت نواحی الر، بر مبناي امنیـت مـسیر تجـاري              به شیراز و در نهایت    

  .حکام کیش و اتابکان فارس بوده است
وي وصـیت کـرده بـود    . درگذشت. ق674سید قتال پس از عمري طوالنی، در سال         

مانند پیامبر اسالم جسدش را بر شتر حمل کنند و هرجا شتر زانو زد او را آنجا دفن                  
یک اجابۀ گوید و مرغ روح از قفس بدن طیـران نمایـد         هرگاه داعی حق را لب    «. کنند

 علیین قرار گیرد جسد مرا حمـل شـتري گردانیـد و رهـا کنیـد تـا کـه                     انهیبه آش و  
 ؛205،   القلوب ه تحف(» ی بود زانو زدن مدفن مرا آنجا سازید       تعال يخدا خواسته هرجا
الرسـتان بـه    » عمـادده «اهللا قتال در روستاي       در نهایت، شاه سیف   ). 92،   الراغبین ه تحف

  . کانون طریقت قتالی تبدیل شدبهخاك سپرده شد و این منطقه 

  اهللا قتال و اتابکان فارس سیف: 3-3
-599 (اهللا قتال به فـارس، سـلطان اتابـک سـعدبن زنگـی             با ورود شاه سیف    همزمان

 از  القلـوب ه تحفـ در نـسخۀ خطـی   ). 67، نیالـراغب   ه تحفـ ( حاکم فارس بـود    )ق623
 شـاه سـلجوق پـسر       الهاشِـمی  ه ُتذکر در   که  یصورت در؛  )129(ن اتابک یاد شده     سلطا

تــاریخ جهانگیریــه و در کتــاب ). 174(ســنجر حــاکم اتابکــان دانــسته شــده اســت 
بن سلغر پادشاه اتابکـان فـارس نامیـده شـده اسـت                نیز سلجوقشاه  عباسیان بستک   بنی

                                                           
  لیــــک در شــــیراز آن عــــالم پنــــاه 1

  
در محلـــه کـــان بـــود ســـنگ ســـیاه 

  
  

ــر     هـــــست نزدیـــــک رواق آن گهـــ
  

یعنــی ســد حــاجی غریــب مــشتهر     
  

  
ــود    ــرده بـ ــف کـ ــا توقـ ــنه آنجـ   دو سـ

  
  جــان اهــل دل بــه بــزم آورده بــود    

  
  

  )185،  القلوبه تحف(
  .ردر صد کیلومتري غربی شهر ال  2
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: 1383آیتـی،  (شـد   فارس اداره میاز آنجا که در این دوره کیش توسط اتابکان    ). 63(
فارس که محل اقامت سادات قتالی بـود نیـز تحـت              ، مناطق ساحلی خلیج   )175-177

  .اختیار اتابکان فارس بود و حکام محلی تابع اتابکان بودند
» آغا احمد«ساکن شدند، » دشتویه باغور«اهللا قتال با پیروان خود در       وقتی شاه سیف  

اتابـک فـارس فرسـتاد و او را از سـکونت گروهـی از           حاکم آن نواحی پیکـی نـزد        
در بخشی از خطۀ الر و عدم پرداخـت مالیـات و خـراج توسـط آنهـا آگـاه                     اعراب
 سـوار   يا  به فرمـان اتابـک از شـیراز عـده         ؛ به همین دلیل     )129،   القلوب ه تحف( کرد
  قتـال را   ة و افـراد عـشیر     رفتنـد  »عمـادده «و  » دشـتویه « بـه    »علیـشاه «سـرکردگی    به

.  به پرداخت مالیات یا تـرك ناحیـه کردنـد         وادارند و آنها را     تعقیب قرار داد   تحت
 درد  دلبراساس متون مرتبط با سادات قتالی، در پی دعاي قتال سردار سپاه اتابکان بـه                

سـپس لـشکر    . شدیدي مبتال شد و سپاهیانش نیز به تب و امراض ناگهانی مبتال شدند            
در ایـن   .  کردنـد  به شـیراز مراجعـت    پی برده بودند،    اتابکان که به کرامت سید قتال       

 1ی بر تخـت سـلطنت نشـسته بـود         تازگ  به )ق658-623 (زمان ابوبکربن سعد زنگی   
 بـر  ی مبنـ   فرمـانی  وي پس از شنیدن گزارش مأموریت علیشاه،      ). 134،   القلوب ه تحف(

یه دشـتو «صـحاري و اراضـی      نسبت به سید قتال و نیز واگذاري         خود   ۀارادت خالصان 
 و توسـط علیـشاه      2صادر کرد  ويبه  آن   و توابع    »میمون فداخ « ۀ و اطراف قلع   »باغور

: 2005؛ خلـوري،    67،   الراغبین ه تحف؛  185-179،   القلوب ه تحف(به دست قتال رساند     
174.(  

اهللا قتــال در دورة اتابکـان فـارس بـه عنـصر مهمــی در      بـدین ترتیـب، شـاه سـیف    
.  زیادي از مردم در زمـرة معتقـدان او درآمدنـد           گرمسیرات فارس تبدیل شد و بخش     

  .همین امر باعث گسترش طریقت قتالی در پهنۀ وسیعی از نواحی جنوب ایران شد
                                                           

  کوهـه عــالی شـــس بــه امــر آن شـــپــ 1
  

ــ ـــانب شـج ـــی ـــراز رف     روهـتند آن گ
ــ     انـودیت نــشـوق عبـــق طـــدر عنُ

  
ــان  و  در دل ــلطان ج ــر آن س     جــان مه

ــسان      ــیراز آن ک ــهر ش ــیدند ش ــا رس   ت
  

ــ ـــعی دیـواق ـــد حـدن ـــاالت عـ     یانــ
  مهـواهــ از آنبــد وغا ـرغـــر پـهـــش  

  
ـــدر ل ـــاس تـب ـــعزی ـــودند هـه ب   هـم

  
  

 )134، القلوبه  تحف(
در » چـاه خنچـی  «اهللا قتال اختصاص داد، قطعه زمینی به نام      از جمله اراضی که شاه اتابکی جدید به سید شاه سیف            2

 ).174: 2005خلوري،  (عمادده بود که تا به امروز در تملک سادات عمادده و نوادگان قتال است اطراف
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  اهللا قتال و حاکمان الر شاه سیف: 3-4
در قرن هفتم قمري سید قتال به شخـصیتی مهـم نـزد حکـام محلـی جنـوب ایـران و                   

رس، نوبت بـه حاکمـان الر رسـید تـا       پس از اتابکان فا   . گرمسیرات فارس تبدیل شد   
حکام داراالمان الر با بزرگـان خـود        . اهللا قتال نشان دهند     عالقۀ خود را به شاه سیف     

  .اهللا قتال آمده و از ارادتمندان او شدند به خدمت شاه سیف
  مــاه بـغـدادي بشـد طـالــع ز الر      

  
ــار   ـــی کردگ ـــکر ح ــداهللا ش   حم

  آفـتـاب شـام خورشــید حـجــاز       
  

  ام ملــک مــصر و روم پــر نیــازشــ
  جیب فرسش صبح صادق کـرد شـق        

  
ــق  ــشـارق کــرد ح   خــاور الرش م

  گــشـت شـاهنــشـاه تـــخت الر را  
  

ـــار را  ـــد ادبـ ـــال ش ـــدش اقـب   آم
  شد مشرف الر از آن سـلطان حـق           

  
  او سـبــق   هــبعـ س مـیـلـاقاز   برده

  )71، الراغبین  ه تحف؛ 136،  القلوبه تحف(  
  .اهللا قتال تا چند قرن بعد ادامه داشت مان الر به شاه سیفارادت حاک

 نیالـد   جالل«حاکم الر   . قحطی شدیدي گریبان خطۀ الر را گرفت      . ق974در سال   
  معــروف بــهنیالــد نظــامنــوادة » بــن ســلطان مبارزالــدین محمــدبیک خــان میابــراه

پـاي   ام و بـا  طلب باران، با ادب و احتـر    قصد   به) 73: 1334اقتداري،  (» عالءالملک«
برسـد   برهنه ساعاتی را در جوار بارگاه سید قتال به دعا گذراند تا به خواسـتۀ خـود      

پس از ایـن واقعـه عالءالملـک دسـتور بـه سـاخت و تـرمیم                 ). 199،   القلوب ه تحف(
اهللا قتال داد و فرمان داد بر سر مدفن تمامی اوالد سـید قتـال    مساجد و مرقد شاه سیف    

  .د و وصیت کرده بود جنازة او را در جوار سید قتال دفن کنندقبه و بارگاهی بسازن
  الر خـان آن بـداد اـبدهـنـگ خـرج«

  
ـــبق ــ هـع ـــراراـه ــا دادش قـ   ي اولی
  شتافت خدمت در اخالص از که بس  

  
ــت   ــال یاف ــضرت قت ــوي از ح  »پرت

  )199،  القلوبه تحف(  
 زي و تعمیـر کـرد     ساختمان مرقـد سـید را بازسـا       » خان  عباسقلی«حاکم بعدي الر    

 ه تحفـ  مندرجات نـسخۀ خطـی       براساس). 179: 2005،  ؛ خلوري 99،   الراغبین ه تحف(
 قتـال را در     اهللا  فیسـ  پس از آن حاکمان الر مخـارج آرامگـاه شـاه             1،)200 (القلوب

                                                           
  زان سبب هر کس کـه گـشته خـان الر        1

  
ــار    ــالی تبــ ــد عــ ــرج گنبــ داده خــ

  
  

  بـــاعث جـــاه و جـــالل دنــیـــوي         
  

ــروي   ــواب اخــ ــزد و ثــ ـــث مــ   باعــ
  

  
 )200،تحفه  القلوب(
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 مکتـب قتـالی در بـین حاکمـان الر و     ریتـأث ة دهند  نشانعمادده پرداخت کردند که     
  .استنواحی گرمسیري فارس بوده 

  سید کامل پیر. 3-5
 اهللا قتال دوازده و به تعبیـري چهـارده یـا پـانزده پـسر و تنهـا یـک دختـر                      شاه سیف 

 ه تحفـ  ( رسـیده بودنـد   و عرفان  شش پسر وي به مقامات عالی تصوف      . داشت) عایشه(
اهللا قتال در سـال       پسر شاه سیف  » سید کامل پیر  «). 177: 2005،  ؛ خلوري 77،  الراغبین

. الدولـه بـود، بـه دنیـا آمـد      مهذب) عجالن (تبار که دختر علی     نویی مکی از با . ق628
سید کامل به همراه یکـی      . چون او با موهاي سپید به دنیا آمد، به این نام خوانده شد            

از توابـع بـستک در     » ده هنـگ  «بـه روسـتاي     »  محمد نیالد  شمس«به نام    از پسرانش 
که سـمت اسـتادي او      » حمزه رشدي شیخ  «بندر لنگه مسافرت کرد و با عالمی به نام          

 کامل پیر حکم خالفت و جامۀ ازرق بـر تـن            نی فخرالد دیس. را داشت، مالقات کرد   
  ).114، الراغبین  ه تحف(شیخ خود کرد و او را در زمرة همراهان خود درآورد 

  سید کامل پیر و ملوك هرموز و کیش. 3-6
شتر شـهرها و بنـادر جنـوب     پیر مسافرت بـه بیـ   د کامل یس وظایف   نیتر  مهمیکی از   

تـا  . همین امر زمینۀ آشنایی وي با ملوك کیش و هرمـوز را فـراهم کـرد               . ایران بود 
شـهري   فـارس و     ملوك هرموز در ساحل خلیج     مقر حکومت اوایل قرن هشتم قمري     

 تاخـت  به دنبال  .ق699سال  ، اما در    بودکنونی برپا   » میناب«نزدیک  » هرموز«به نام   
 نیبهاءالـد  «ی جنوب، حاکم هرموز بـه نـام  در نواح) خان مغول انغاز( مغوالن  تاز و  

ـ جز خـود بـه      مرکز حکومـت  تصمیم به انتقال    ) ق711-692(» ایازسیفین ي کـه   ا  رهی
؛ 129: 1362؛ منـشی کرمـانی،      169: 1383آیتـی،   (گرفـت   ،  شـد   نامیده می » جرون«

 موجـود،    شـواهد تـاریخی    براساس). 42: 1383؛ نطنزي،   2/217: 1363ي،  ا  شبانکاره
شـیخ  «این جزیره که تحت تملک سلطان کیش قرار داشت، توسط یکـی از پیـروان                 

واگـذار  »  ایـاز نیبهاءالد«از حاکم کیش خریداري و به   » شیخ اسماعیل «با نام   » دانیال
 انتقـال ). 51: 1374، ؛ وثـوقی Aubin,1969: 21-37؛ Teixeira,1958: 159-163 (شد

ـ  از تهاجمات    ماندن   امان درنخست  . تپایتخت به جرون دو پیامد مهم داش       یـۀ  رو یب
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 در  هـا  یکـشت مغوالن و قدرتمندان فارس و کرمان؛ دوم امکان بیشتر عبـور و مـرور               
: 1389،  وثـوقی  (تنگۀ هرموز که به معنی کسب درآمدهاي تازه بـراي هرمـوز بـود             

168.(  
فرزنـدان  » ملک فخرالـدین احمـد    «و  » نیالد  اثیغملک  «،  در حوزة ملوك کیش   

در . انـد  شـهرت پیـدا کـرده     » قیس ملکان « در تاریخ کیش به نام       1» طیبی نیالد  مالج«
 نیالـد   قطـب دوره آنها از سوي ملوك کیش تهاجماتی بـه ملـوك هرمـوز در دورة                

). 50: 1374؛ وثـوقی،    2/219: 1363شبانکاره،   ( صورت گرفت  )ق747-718 (تهمتن
یقـت قتـالی کـه در نـواحی      تهمتن از سید فخرالدین کامـل پیـر رهبـر طر        نیالد  قطب
 2»شـناس «مـسیر   سید کامل از طریـق   . اي کیش بود، درخواست کمک کرد       کرانه  پس

که   راهی جرون شد و مورد استقبال سلطان تورانشاه حاکم هرموز قرار گرفت؛ چنان            
سـلطان  . معـروف شـد   » دانیگنبـد سـ   «محل اقامت سید کامل پیر در جرون، با نـام           

 سید کامل پیر پیشکش کرد، اما سید که هدف سفر خود            هدایاي بسیاري به  تورانشاه  
دانـست، از      مـی  منکـر  از  ینهـ  و   معـروف   بـه  امـر را تنها نشر دین و دعوت مردم به         

او  ).182-180: 2005؛ خلـوري،    123،  نیالـراغب    ه تحف (هدایا خودداري کرد   پذیرش
 مـداوم  هـاي  در این سفر، در جریان درگیري بین ملوك کیش و هرموز و لشکرکشی          

 پیـر تقاضـا    کامـل دیسـ بر همین اساس، تورانشاه از   . شاه کیش به جرون قرار گرفت     
سید کامـل   . )261،   القلوب ه تحف (3کرد دست حاکم کیش را از این خطه کوتاه سازد         

 بعـد  مـن خیاالت خوف از مطرح نظر و اندیشه دور دارید کـه  «: پیر در جواب گفت 
عـساکري  . ن و کنار این دریا نخواهـد رسـید        دام دست تغلب و تطاول آن ستمکار به      

برداشته و در بندر شناس ما را عزیزي هست شیخ یعقوب نام اتفاق کنید و این عصا و                  
                                                           

: 1394 ؛ خیرانـدیش،  165،  1389زرکـوب شـیرازي،       ابـن : (بنگریـد بـه   » طیبی«براي اطالعات بیشتر دربارة خاندان        1
133.( 

  .از بنادر حومۀ بخش مرکزي بندر لنگه  2
ـــران پـــی  3   ش آمـــد حـــاکم ملـــک جـ

  
ــد     ــرض کردن ــران ع ــا وزی ــان آنب   چن

  
  

   ملـــک مـــا بـــود در اضـــطرابآنکـــه  
  

ــیس   ــاه ق ــالش ــیهرس ــراب   م ــازد خ   س
  

  
   لــشکر خــود در جــران  فرســتد یمــ  

  
ــی   ـــارت م ــه غ ــا ک ــان  ت ـــاید مردم   نم

  
  

ـــند      ـــد ک ــاد از ح ــا زی ــر م ــم او ب   ظل
  

ــد    ــود کن ــان خ ــال و ج ــان از م   مردم
  

  
ــن     ــا ای ــت م ــوداحاج ــاهب ـــني ش    دی

  
ــن   ــاه از ای ــت او کوت ــازي دس ــه س   آنک

  
  

 )261،  القلوبه تحف(
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 قیس بـه شـما     جالله  جلی  تعال و   سبحانهشمشیر ما را به او رسانید که از جانب اهللا           
  .)126،  الراغبینه تحف(» مرجوع شده

 عـصا   د و یان خود به سمت کیش حرکت کردن      بدین ترتیب، حاکم جرون با سپاه     
خـدمت شـیخ    » شـناس «و شمشیر سید کامل پیر را با خـود برداشـتند و در روسـتاي                

وقتـی نزدیـک کـیش      . شـدند » قیس ملکـان  «یعقوب رسیدند و با همراهی او متوجه        
. شدند، حاکم آنجا از طریق دخترش از کثرت سپاه جرون آگاه شد که توجهی نکرد              

 روستایی در اطراف کیش را تسخیر کـرد کـه پـس از آن    هنگام بشپس سپاه جرون    
سپس تمام جزیرة کیش مـسخر و بـه دارالـسلطنه جـرون        . معروف شد » گیر  شب«به  

ایـن جریـان مهـم      ). 130-126،   الـراغبین  ه تحف ؛265-260،   القلوب ه تحف (منضم شد 
شـد و  » زهرمـو «بـه  » کـیش «فـارس از   هاي تجاري خلـیج  تاریخی باعث انتقال حوزه  

فـارس را بـه     در خلـیج وآمـدها  رفـت استقالل و قدرت سیاسی ملوك هرموز و همۀ       
ي، ا  شـبانکاره ؛  129: 1362؛ منـشی کرمـانی،      169: 1383آیتـی،   (هرموز منتهی کرد    

این امر بـراي طریقـت قتـالی موقعیـت ممتـازي          ).42: 1383،  ؛ نطنزي 2/217: 1363
فـارس و ملـوك هرمـوز بـه           ي خلیج ا  انهکر پس در مناطق    شیپ از   شیبفراهم کرد تا    

  .گسترش طریقت خود مشغول شوند
بـن قتـال      حاکم جرون به افتخار این پیروزي عصا و شمشیر سید فخرالـدین کامـل             

در خزانۀ مخصوص خود نگه داشت؛ تا اینکـه ایـن عـصا بـه دسـت شخـصی بـه                      را
. ق981ر تـاریخ    د. افتاد و چندین سال در خاندان آنان مانـد         »محمدشاه بنکروئی « نام
ي بنکرویه گرفـت و در      رؤساآن را از    »  الري کیمحمدببن    خان  میابراه نیالد  جالل«

تحویـل داده   » الـدین یعقـوب     زاهد عفیـف  «حاکم محلی منطقه، به     » نور الدهر «دورة  
  ).131،  الراغبینه تحف؛ 270-260،  القلوبه تحف (این عصا بعدها به مکه رسید. شد

ی وفـات  سـالگ   93در . ق721در سـال  از مراجعت از هرمـوز،  بعد سید کامل پیر  
؛ 270،  القلـوب ه تحفـ  (یافت و در روستاي کل در جنوب فارس به خاك سپرده شـد           

 خبر وفـات او بـه جزایـر قـشم و هرمـوز رسـید،                که یهنگام). 135،  الراغبین    ه تحف
قبـه و بارگـاه     سلطان تورانشاه دستور داد بسیاري از مردم منطقه در بنـاي سـاختمان              

ند و بـه    افت ی استقرار 1»کمِشک«گروه بسیاري از مردم در      . سید کامل مشارکت کنند   
                                                           

  .در بخش فرامرزان شهرستان بستک  1
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رفتند و در آنجا مرقد سید کامل پیر را بـا مـسجد، گنبـد، بارگـاه و دو عـدد                     » کال«
: 2005؛ خلـوري،    137،   الـراغبین  ه تحفـ ؛  289،   القلـوب  ه تحفـ  ( بنا کردنـد   1انبار  آب

آفرینی او در منازعـات       تیب، دورة حیات سید کامل پیر و نقش       به این تر  ). 180-182
از آن پس بقعۀ او در روستاي کال محل مراجعۀ          . حاکمان خلیج فارس به پایان رسید     

  .حاکمان و مردم قرار گرفت

  پراکندگی جغرافیایی طریقت قتالی. 5
حراي ة ص محدودتوان گفت عمادده در      دربارة پراکندگی جغرافیایی طریقت قتالی می     

 نی فخرالـد  دیسـ اهللا قتال و پسر کوچکش        عنوان مدفن شاه سیف     باغ الرستان فارس به     
معلی، نقش کلیدي در طریقت قتـالی داشـته و محـل رجـوع پیـروان طریقـت قتـالی                    

اهللا قتال نیز در منـاطق مختلـف جنـوب ایـران         فرزندان شاه سیف   2.جا بوده است    بدان
رش پراکندگی جغرافیایی طریقت قتـالی کمـک   پراکنده بودند و از این طریق به گست 

کردند؛ از جمله سید کامل پیر جانشین او که در روستاي کال از توابع اشکنان المرد                
در » شاه غیب «اهللا مشهور به      یا سید غیب  . زندگی کرد و در آنجا به خاك سپرده شد        

). 16: 1403،   الکـالی   القتالی (رودخانۀ شور، حوالی خنج در جنوب فارس مدفون شد        
 نی نورالـد دیسـ از توابـع شـیبکوه بنـدر لنگـه،     » روستاق« در اهللا فضل نیالد شرفسید  

ي در صـحراي    ا  جلگـه جودر در طارم هرمزگان و دختر سید قتال به نـام عایـشه در               
هِـل « احمد در نیالد  جاللدیس. اند معروف شده، مدفون» دشت عایشه«طارم که به   » اَ

 جـري در خراسـان دفـن        نیالد   جمال دیسرور در یزد و      المرد فارس، سید مس    از توابع 
در حوزة خارج از جغرافیاي فعلی ایران نیز فرزنـدان   ). 177،  2005،  خلوري (اند  شده

 سـلیمان در بغـداد عـراق و سـید          نیالـد    تـاج  دیسـ ؛ از جملـه     انـد   داشـته قتال حـضور    
، 2005، خلـوري  ( در حیـدرآباد هنـد بودنـد      صاحب تذکره راجـو    راجو   نیالد  شمس
 مندرجات تذکره، محدوده نفوذ طریقت قتالی بـدین صـورت ترسـیم             براساس). 177

  :شده است
                                                           

  .ها شخصی به نام شیخ علی کازرونی بود معمار این ساختمان  1
  در تابستان اسـت و خشکي گرم هوا و   آب و داراي    و هرمزگان محدودة جغرافیایی این منطقه مرز بین استان فارس           2

  ).1: 2004تن زروانی،  نروئی(
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ــی طمطــراق  ــالمی ب ــوده قطــب ع   ب
 

  از حــدود فــرس و شــیراز و عــراق
   و جــزایر العجـب     1الر و هـرمود    

  
  ملک عمـان جملـه سـامان عـرب        

  خـط جـلفا و تـوابــع هــم دگــر      
  

ــر  ــستان مگ ــران بلوچ ــیچ و مک   ک
  ستان و نخلـستان زمـین     ملک هندو   

  
ــازنین  ــا حــد کرمــان زمــین اي ن   ت

  جـمله در تـحت تـصـرف داشــتی        
  

  پــیش لطفــش جملــه کــرده آشــتی 
ـــاز اوالد کــــرام   ـــش ب   تــاکـنـون

  
ـــان ــدران سام ـــقام ان ــد م ــا دارن   ه

  )148،  القلوبه تحف(  
ي جنــوبی ایــران، در هــا بخــشامــروزه نیــز نوادگــان ســادات قتــالی عــالوه بــر  

فارس مثل قطر، امارات، بحـرین، کویـت و هـرات افغانـستان           حوزة خلیج  رهايکشو
  .اند ساکن

  گیري جهینت
رفـانی   ع -ي مـذهبی  ها  قتیطر نیتر  مهماهللا قتال از      طریقت قتالی به رهبري شاه سیف     

 رفـاعی کبیـر رهبـر        احمـد  دیسـ ي  هـا   شهیاندي از   ریگ  واماو با   . قرن هفتم قمري بود   
ششم قمري، توانست به مـدارج بـاالي عرفـانی برسـد و خـود               طریقۀ رفاعیه در قرن     

به دنبال اختالف بر سر ریاست طریقت با عموي         . ي از طریقت را بنیان گذارد     ا  شاخه
خود و هجوم مغوالن به بغداد و به سبب ناامنی مسیرهاي مواصـالتی شـرق و غـرب     

ملـوك  از همـین روي،     . ایران، عمدة مسیرهاي تجاري به سمت جنوب کـشیده شـد          
فارس و اتابکان فـارس محیطـی امـن بـه وجـود آوردنـد کـه زمینـۀ                     کیش در خلیج  

 کـه  آنجـا  از. فـارس فـراهم شـد      اهللا قتال از طریق بصره به خلـیج         مهاجرت شاه سیف  
ي مسیرهاي تجاري است، ایـن طریقـت        رهایمتغي فکري، تابعی از     ها  انیجرگسترش  

فـارس بـه دسـت آورد؛         لـیج  فرهنگـی مهمـی در نـواحی خ        - جایگاه فکري  مرور  به
که اتابکان فارس به او ارادت پیدا کردند و بخشی از اراضی محل سکونت شاه                 چنان
ي کـه  ا ژهیوحاکمان الر نیز به سبب احترام . اهللا قتال را از مالیات معاف کردند       سیف

تا چند قرن نقـش   براي او قائل بودند، در ساخت و تعمیر گند و بارگاهش در عمادده    
                                                           

  .باغ الرستان از توابع صحرا روستایی  1
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سید کامل پیر فرزند سید قتال از طریق مسافرت به نقـاط مختلـف              . یفا کردند مهمی ا 
توجـه   مـورد جنوب ایران در گسترش طریقت قتالی نقش ایفا کرد؛ بـه همـین دلیـل                

. ملوك هرموز قرار گرفت و در فتح کیش توسط امراي هرموز نقش مستقیم داشـت              
 از ایـن    نیالـراغب    ه تحفـ  و    القلـوب  ه تـذکر ي خطی   ها  نسخهدر این نوشتار، روایت نو      

ي جـا   بهیی هرموز   جا  جابه. جریان مهم تاریخی قرن هشتم مورد بررسی قرار گرفت        
این طریقـت بـه سـبب       .کیش در قرن هشتم باعث توجه و گسترش طریقت قتالی شد          

ارشاد فرزندان سید قتال بر گسترة جغرافیایی وسـیعی از جنـوب ایـران و خراسـان و         
امروزه نیز سادات قتالی عالوه بر . تان تا نواحی عمان پراکنده شد    یزد و کرمان و سیس    

در مجموع، نوشتار   . فارس و افغانستان سکونت دارند      ایران در کشورهاي حوزة خلیج    
-، به وجـوه فرهنگـی     بار  نینخستي خطی این طریقت براي      ها  نسخهحاضر با معرفی    

 ایـن منظـر روابـط ایـن          از ت و تاریخی طریقت قتالی در قرون هفتم و هشتم پرداخـ         
طریقت با حاکمان سیاسی خطۀ جنوب و گسترش و پراکندگی جغرافیـایی طریقـت              

  . گرفتقرارمورد بررسی 

  منابع و مآخذ
  کتب و مقاالت. الف
  .فرهنگی مطالعات و یانسان  علوم پژوهشگاه :تهران ،وصاف تاریخ تحریر ،)1383( عبدالمحمد ،آیتی –
 :، تهـران  1ج،  ، ترجمـۀ محمـدعلی موحـد      سـفرنامه ،  )1361( محمد   بن  محمدبن عبداهللا  ،بطوطه ابن –

  .انتشارات علمی و فرهنگی
  .دار صادر: ، بیروت2، ج االرضه صور، )1938(ابوالقاسم محمد  حوقل، ابن –
، به کوشش محمدجواد جـدي  شیرازنامه، )1389(الدین احمد     زرکوب شیرازي، ابوالعباس معین     ابن –

  .فرهنگستان هنر: رانی، تهشکرالله اهللا احسانو 
: ، تحقیق ابوزید احمـدبن سـهل، بیـروت        المسالک و الممالک  ،  ]تا  بی[بن محمد     ابراهیم اصطخري، –

  .دار صادر
  ].نا بی: [تهران، الرستان کهن، )1334 (اقتداري، احمد –
، بـه کوشـش     عباسـیان بـستکی     تاریخ جهانگیریه و بنـی     ،)1339 (محمد اعظم عباسیان بستکی،     بنی –

  ].نا بی]: [جا بی[م روز، عباس انج
 .انتشارات نوید: ، شیرازمحیا شاعري از جنوب، )1377(حبیبی، احمد  –



  143  نویافته تذکرة دو براساس  قمري هشتم و هفتم قرون در فارس گرمسیرات در قتالی طریقت تاریخی -فرهنگی وجوه بازنمایی
  

ـسب و سلـسله    ،  )ش1361/م1982 (خلوري، مصطفی عبدالرحیم مصطفوي    – : نامـه سـادات حـسنی       نَ
  ].نا بی: [ امارات متحده عربی،ساکنین جنوب ایران، جزائر، بنادر و دیگر مناطق خلیج

سب السادات حسینیه تَذکر، )م2005 (............................................................................. – : ، دبی الهاشِمی نَ
  .الثقافه  االعالم و وزاره ، المتحده  العربیه  االمارات دوله 
  .بوم آباد: ، تهرانفارسیان در برابر مغوالن، )1394 (خیراندیش، عبدالرسول –
، » بررسی نسخ خطی موجود     القلوب ه تحفمعرفی کتاب منتشرنشده    «،  )1393 (دیمحمدسعنشور،  دا –

  .ی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه زنجانالملل نیبهشتمین همایش 
  ].نا بی: [، دبیء باغ در گذرگاه تاریخصحرا، )2004 (تن زروانی، جعفر روئین –
ـ م، تـصحیح    مجمع االنـساب  ،  )1363(بن محمد      علی محمدبني،  ا  شبانکاره – ، 2 محـدث، ج    هاشـم  ری

  .امیرکبیر: تهران
وِلَ  ،  )م1997/ق1447(غریب حاتم، محمد     – و النـشر و  للطباعه دار االمین   : ، الکویت ه تاریخ عرب اله 

  .التوزیع
  ].نا بی]: [جا بی[، تنبیه المنکرین من فضائل اولیاء الصالحین، )1403 (القتالی الکالی، سید محمد –
: ، بـه کوشـش ایـرج افـشار، تهـران     فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه  ،  )1333(محمودبن عثمان    –

  .چاپخانه مجلس
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   آنناکارآمديعلل  و  مشروطهةبندر بوشهر دردور ملکرد محاکم عدلیه درع

  1زهرا مروتی
  2زاده اکبر خدري علی

 و برقـراري امنیـت    انقالب مشروطیت و ایجاد تحول در نظام دادرسـی، اجـراي عـدالت             وقوع با :چکیده
 تـرین  حـساس  از یکـی  در این منطقه.  مردم بندر بوشهر بودعیاجتما-ترین مطالبات سیاسی مهم  ازاجتماعی

 حیـات اجتمـاعی و   ۀ، در زمینـ مـدرن  سـنتی بـه   ۀ دوران گـذار از جامعـ  ، یعنیرقاجا عصر تاریخی هاي برش
بـر   ،جـامع  نـسبتاً  رویکـردي  با اند بوده درصدد رو  پیشۀمقالنگارندگان . سیاسی شاهد تحوالت عمیقی بود

عوامـل   علـل و  تحلیلـی  -یتوصـیف  شـیوة  بـه  کتب، آرشیوي و اسناد نشریات، و اتمطبوع مندرجات مبناي
 اسـت  تـالش شـده  پـژوهش حاضـر   در .  قرار دهندبررسی  موردرا بندر بوشهر ناکارآمدي محاکم عدلیه در

 بـه ایـن پرسـش   گیـرد و  هاي این اداره مورد واکـاوي قـرار    ها و چالش  ضمن بررسی عملکرد عدلیه، فرصت    
نظـر     ؟ بـه    بـود در انقالب مـشروطه بـا چـه موانـع و مـشکالتی مواجـه                  بندر بوشهر  ۀعدلی:  که ودداده ش پاسخ  

رسد عوامل متعددي چون عدم تحول ساختارهاي اجتماعی و سیاسی الزم در کشور، ناکارآمدي دولـت          می
 ماننـد  ،یهـاي محلـ   ، دخالت و نفـوذ قـدرت  حقوقین نظام  مدو مین مالی عدلیه، فقدان قوانین منسجم و      أدر ت 

هـاي عدلیـه در بنـدر بوشـهر           از موانع جدي فعالیت    ، خارجی اتباعنفوذ سیاسی    فشارها و اغتشاشات ایالت و    
  .ه استبود

  اسناد عدلیه بوشهر ، نظام حقوقی، انقالب مشروطه، بندر بوشهر، محاکم عدلیه: کلیديهاي هواژ
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Abstract: With the constitutional revolution and the fundamental change in the 
judicial system, implementation of justice and establishment of social security were 
among the most important political demands of the people in Iranian ports along Persian 
Gulf. This region witnessed profound changes in one of the most sensitive historical 
period of the Qajar era, namely the transition from traditional society to modernity in the 
field of social and political life. The present paper seeks to historically investigate the 
causes and factors of judicial inefficiency in these ports using a comprehensive approach. 
It relies on the contents of press and publications, archival documents and books, and 
uses a historical research method based on the description and analysis of historical data. 
The present study aims to examine the function and challenges of this the courts of 
justice, while examining the functions of them. This study seeks to answer the question 
of “What obstacles and problems the courts of justice of Iranian ports in the Persian Gulf 
were faced with?” It seems that several factors led to their inefficiency such as lack of 
change in necessary social and political structures in the country. 
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  مقدمه
 در تعیـین سرنوشـت       نقـش مـردم    دربـارة  مفاهیم جدیدي     برقراري نظام مشروطه،   با

 افکـار    به تبع آن   .ار گرفت ورد توجه قر   آنها با حکومت م    ۀرابطچگونگی   و   سیاسی
اي در جامعه تجلی یافت و باعث شد نهادهاي مدنی جدیدي             نوگرایانههاي    و خواسته 

موقعیـت   مـردم از  ، درواقـع .مـدنی را بـه همـراه داشـت     د که مشارکت    نتأسیس شو 
جملـه   از. ارتقا یافتند  حکومت    امر  به شراکت در   ،صرف حکومت و رعیت   تابعیت  

 نهادهـاي از  یکـی   محاکم عدلیـه    . دلیه بود عاداره  بندر بوشهر    ثیرگذار در أنهادهاي ت 
شهرهاي محاکم  ن امر منحصر به     به شمار می آمد و ای      مشروطه   در عصر  یمهم حقوق 

گیـري    اصفهان در موضـوع شـکل   و  تبریز، تهران  چونی  ی شهرها اگرچه .بزرگ نبود 
تر بودند، امـا اهمیـت       هاي فرهنگی موجود موفق    ، به دلیل زمینه    جدي نهادهاي مدنی 

 نهادهاي مدنی را مطابق با شرایط زمـانی         موفق شد تا  مشروطه در این بود که      نهضت  
 بندر بوشهر با وجـود تـالش بـراي بـرآوردن            ۀعدلی. ندک نقاط ایران تأسیس     ۀدر هم 

بودن مـشکالت بـر سـر راه تعمیـق و توسـعۀ ایـن                دار  دلیل ریشه    انتظارات مردم، به  
را برآورده کند و به زمان بیشتري نیاز        توانست یکباره انتظارات مردم       انتظارات، نمی 

  قـضایی عـصر     از تحوالت  پذیري این اداره با تأثیر    ،حال  با این . داشت تا قدرتمند شود   
  .بود  بسیار تغییراتی را تجربه کرد که داراي اهمیتمشروطه،

شـده   یهـای  ها و نارسـایی  با گذشت زمان محاکم عدلیه در مقام اجرا دچار کاستی    
هاي اجرایی آن بایـد مـورد    را بستر و زمینهزی آمد؛ دلخواه به دست نمی   بودند و نتایج    
ثیرگذار أعوامل متعددي در ناکارآمدي عدلیه در بندر بوشهر ت         .گرفت  توجه قرار می  

 جامع براي توسعه و پیشرفت ایـن اداره،      ۀ برنام نداشتنضعف دولت مرکزي و     . ندبود
نـزد دولتمـردان قاجـار،    بنـدر  ن درست از اهمیت استراتژیک ای ك صحیح و رنبود د 

    تعـداد   ۀن و قابل دسترسی براي کارمندان محاکم، عدم توسـع         فقر قوانین و منابع مدو 
 و عشایر، بـه سـادگی امکـان اجـراي قـوانین      ایالت و رؤساينفوذ  محاکم و اعمال و 

 بـه سـبب فقـدان تـشکیالت         ،از همـین رو   . سـاخت   را فـراهم نمـی     حقوقی مقررات
 است ضمن   شدهاین مقاله سعی     در. رو بود  ه با مشکالت فراوانی روبه     این ادار  ،منسجم

 ناکارآمـدي آن نیـز مـورد بررسـی قـرار            عللبررسی عملکرد عدلیه در بندر بوشهر،       
  .گیرد
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 پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ پیشینه تحقیق دربـاره عملکـرد عدلیـه در بنـدر بوشـهر، تـاکنون پـژوهش              

 عدلیه معطوف    شتر مقاالت موجود درباره   بی. مستقل و منسجمی صورت نگرفته است     
بـر همـین اسـاس، بـا وجـود خـأل            . به وزارت عدلیه و نظام قضایی ایران بوده اسـت         

 اسـت عملکـرد ایـن اداره در بوشـهر از دیـدگاهی جـامع مـورد         پژوهشی تالش شده 
  هـا و اسـناد بـه    اصلی این مقاله بر روزنامه      از طرفی تکیۀ    . تجزیه و تحلیل قرار گیرد    

 .ترین منابع اطالعاتی این دوره قرار دارد نوان یکی از مهمع
نظام قضایی ایران از    «از جمله مقاالتی که در زمینۀ معرفی عدلیه به چاپ رسیده،            

 امین بـا نگـاهی   1. اثر سید حسن امین است)1382(آغاز قاجار تا انقالب مشروطیت      
ت را مـورد بررسـی قـرار        کلی، نظام قضایی ایران از دوره صفویه تا انقالب مشروطی         

جایگـاه شـرع و عـرف در نظـام          «اي با عنوان      حمیده شهیدي نیز در مقاله    . داده است 
بـه اقـدامات دولـت      ) 1398 (2»گذاري صدر مشروطیت با تکیه بر اسناد عدلیه         قانون

. مشروطه در توسعۀ قضایی و همچنین وظایف محاکم شرعی و عرفی پرداختـه اسـت            
طور کامل میان حـوزة شـرع و عـرف تفکیـک              ادعا کرد به  توان    او معتقد است نمی   

ایـن   .ایجاد شده است؛ زیرا سرچشمۀ نظام حقوقی ایـران، احکـام شـرع بـوده اسـت     
هـاي مـورد انتظـار مـردم از عدلیـه و       مؤلفـه «اي دیگر با عنـوان     پژوهشگر در مقاله  

 بـا   کـه ) 1396 (3»تکاپوي دستگاه قضا در برآوردن آن طی سالهاي آغازین مـشروطه          
انتظـارات  به نگارش درآمـده، بـه بررسـی         همکاري هادي وکیلی و عباس سرافرازي       

نتیجـۀ پـژوهش    . هاي آغازین پس از مشروطه پرداختـه اسـت          مردم از عدلیه در سال    
هاي مورد انتظار مردم از مـشروطیت بـا            رابطۀ معناداري بین مؤلفه    دهد که   نشان می 

  .داردوجود درك مفهوم مشروطیت از دیدگاه آنها 
                                                           

، فصلنامه پژوهش حقـوق و سیاسـت  ، »نقالب مشروطهنظام قضایی ایران از آغاز قاجارتا ا« ،)1382(سید حسن امین   1
  . 71-29، صص9، ش2س

، »گذاري صـدر مـشروطیت بـا تکیـه بـر اسـناد عدلیـه        جایگاه شرع و عرف در نظام قانون«،  )1398(حمیده شهیدي     2
  . 114 – 95، صص79، شپژوهی فصلنامه تاریخ

ي مورد انتظار مردم از عدلیه و تکـاپوي دسـتگاه   ها مؤلفه«، )1396(حمیده شهیدي، هادي وکیلی و عباس سرافرازي     3
  .89-67، صص4، ش27، سفصلنامه گنجینه اسناد، »قضا در برآوردن آن طی سالهاي آغازین مشروطه
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موازنـه شـرع و عـرف در نظـام حقـوقی ایـران در دوره              «حسین آبادیان در مقالۀ     
ــار ــا) 1389 (1»قاج ــه تنه عصر ان یراحقوقی م شریعت بر نظام حکااسی تأثیر ربر ب

منبعث م  حکاع و ا  هد که شردمین  نشاهاي این محقـق       یافته. ر بسنده کرده است   قاجا
ــۀ امطالعهرد مواز آن در دورة  ر حضودم جتماعی مردي و اندگی فرد زابع، در همـــ

  .دیابی کرارزین عصر احقوقی م نظاان در تو میر آن را حضوة ترین عرصرزباو شته دا
 هایی که در زمینۀ نظام حقوقی ایران عصر قاجار به چاپ رسـیده،              از جمله کتاب  

. به قلم ویلم فلور و امین بنانی اسـت ) 1390( 2نظام قضایی عصر قاجار و پهلوي کتاب  
نویسندگان در این کتاب به بررسی محاکم شرعی و عرفی نظام قضایی، تحوالت نظام              
قضایی در دورة قاجار و پهلوي، دادرسی روستایی و ایلی، اجراي احکام و اصـالحات               

سازي قانون و قـوانین مربـوط بـه           و اصالح گران نظام قضایی، اصالحات اولیه، عرفی       
  .اند ازدواج و خانواده پرداخته

ویژه عملکـرد     توان گفت پژوهش در زمینۀ محاکم قضایی ایران، به          مجموع می در  
عدم وجود منابع تحقیقاتی در ایـن       . رو است   آنها در شهرها با مشکالت بسیاري روبه      

آموختگان رشته تاریخ کمتر به این حـوزه ورود کننـد     زمینه موجب شده است دانش    
یخ از ی در میان دانشجویان رشته تـار و پرداختن به موضوعاتی با مفاهیم دستگاه قضای    

  .اقبال کمتري برخوردار است

   قاجار تا انقالب مشروطهةنظام حقوقی ایران از ابتداي دور
 اسـت؛  صـفویه    ة منطقی نظام حقوقی دور    ۀواقع ادام   نظام حقوقی ایران عصر قاجار به     

در . ادد  تـاریخی را شـکل مـی    ةویژه زمانی که احکام شرع، گفتـار مـسلط آن دور            به
لـزوم   اجتماعی اروپـایی و  دنبال آشنایی ایرانیان با نهادهاي سیاسی و به هی قاجار ةدور

کاپیتوالسـیون   .نوسازي این نهادها، بازنگري در تـشکیالت قـضایی هـم مطـرح شـد              
 ترکمانچاي که به دول خارجی اعطا شد، موضوع نوسازي قضایی           ۀموجود در عهدنام  

                                                           
، 2، سفصلنامه تاریخ اسـالم ، »موازنه شرع و عرف در نظام حقوقی ایران در دوره قاجار      «،  )1389زمستان  (حسین آبادیان     1

   .24- 7، صص7ش
پژوهـشگاه حـوزه و     : ، ترجمـۀ حـسن زندیـه، قـم         نظام قضایی عصر قاجار و پهلـوي       ،)1388( فلور و امین بنانی      ویلم  2

  .دانشگاه
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 صفوي، عمـالً    ةنیز مانند دور    در این دوره   .)103: 1399 بیگدلو،( ساخت  کد می ؤرا م 
 از آنجا که عرف ذیل شرع مفهوم پیـدا  . شرعی و عرفی؛دو نوع محکمه وجود داشت   

 منطقیون، نسبت آن دو عمـوم و خـصوص مطلـق بـود، بـین ایـن دو        قولکرد و به      می
 عدلیــه مبتنـی بــر  ۀاســاس و وظیفـ . آمـد  حـوزه تعــارض و تناقـضی بــه وجـود نمــی   

 با کمال دقـت و  ، دادخواهی است که بدون مالحظه از احديۀگستري و اشاع    تعدال
رسیدگی صاحبان دعوا بـه محکمـه رجـوع نمـوده و حقانیـت را بـه هـر طـرف از               

  ).3 ص،104 ش :ق1325 ،مجلسروزنامه (متداعبین که استقرار یافت راجع دارد 
ـ    پیـروي مـی    از آیات قرآن، فقه و شریعت اسـالمی       محاکم شرع    د و محـاکم  کردن

فـروش،    اجتماعی شامل خریـد و     ئـلبنابراین مسا . پرداختند   می یی جنا  لئعرف به مسا  
 در محـاکم شـرع   ، مربـوط بـه مالکیـت     ئلمسا طالق و  و اختالفات شخصی، ازدواج  

طـور عمـوم بـه       همردم ب . دندکر  ل رسیدگی می  ئد و روحانیون به این مسا     ش مطرح می 
د و مشکالت خود را بیشتر بـا روحـانیون کـه          محاکم عرف اعتقاد و اعتمادي نداشتن     

ن مجید  آ مبناي قضاوت محاکم شرع، قر     ؛ زیرا گذاشتند   در میان می   ،حاکم شرع بودند  
و مبناي قضاوت محاکم عرف، بیشتر میل حاکم بود که اغلب بـدون دقـت و توجـه                  

  ).841: 1380تاجبخش، (شد   هم اجرا میي می دادند و فوراًأر
 لمبـتن   .شـد   از مجراي صدراعظم به حضور شاه تقدیم می        در عصر ناصري شکایات   

عدالتی وجود داشت    طور کلی براي مردم راهی براي گریز از ظلم و بی           همعتقد است ب  
از جملـه    ).17: ]تـا  بـی [لمبـتن،   ( و مطمئن بودند مرجعی براي رسیدگی وجـود دارد        

ـ  شاه تشکیل دیـوان     اقدامات ناصرالدین   قـوانین   خانـه  اندیـو ایـن  در .  عدلیـه بـود  ۀخان
داشت » لیهجمیع ممالک محروسه دولت ع    «جدیدي نوشته شد که فواید زیادي براي        

این دیوان مـأمور ممیـز و اسـتیناف مـواد            ).2ص نمره اول،    :ق1288،  ایران روزنامۀ(
شـد     که موافق عادت و اخالق و زمـان بـا قـوانین اداره مـی               بودمحکومه در محاکم    

 خانـه  در مورد چگونگی اوضاع دیـوان     ). 3 ص ،3 ة نمر ،1س :ق1292،  اختر روزنامۀ(
آراي اقدس همایون شاهنشاهی   چون رأي جهان  «: در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است     

خلداهللا ملکه و سلطانه که مظهر عدل و انصاف و اشفاق و اعطاف نسبت بـه عمـوم                   
ـ     رعایا و برایاست، متعلق بر این شده که دیوانخانه         ک از ممالـک  هاي عدلیه در هر ی

مداهنـه از روي انـصاف و عـدالت گذشـته             محروسه برقرار و امور دعاوي مردم بـی       
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 از میان آحاد الناس بشود، لهذا ریاست دیوانخانه اعظم پادشاهی           اجحافتعدي و    رفع
 کفایـت امیراالمـراء      جات دیگر نوشته شده، بـه عهـده         را چنان چه در ذیل روزنامه     

 واگذار فرمودنـد کـه بـه حـسن کفایـت و درایـت امـور                  العلیه ه لالعظام معتمدالدو 
هاي عدلیه والیات هر یک امینـی از   دیوانخانه مبارکه را منتظم بدارد و به دیوانخانه     

 دسـتورالعملی بـه      چاکران قابل دولت جاوید آیت به نیابت خود بفرسـتد و کتابچـه            
 امنـاي شـرع   شود و استحضار حکـام والیـات و   بیگیان امین که معین می     جهت دیوان 

سی فصل امیراالمراء العظام مشارالیه نوشته به نظـر اقـدس            حده مشتمل بر   مطاع علی 
 روزنامـۀ (» بیگیان گشته و به والیـات خواهنـد فرسـتاد    ، تسلیم دیوانههمایون رساند 
  ).2، ص407نمره  :ق1275 ،وقایع اتفاقیه

. قـرار گرفـت   کلی دستگاه قضایی عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري            طور هب
خان مشیرالدوله   حسین  دیگري در عصر میرزا    ؛خان امیرکبیر  تقی یکی در عصر میرزا   

 کـه مـورد اخیـر منتهـی بـه تـشکیل             ؛ سـوم در تحـوالت جنـبش مـشروطه         ؛قزوینی
 با این حال، اصالحات مزبور بـه نـدرت سـبب اجـراي عـدالت در                 .دشخانه   عدالت

در دوران صـدارت    ). 141: 1392نی،  دهقـا (شـد   قضا   دادرسی و نظام  ارتقاي   کشور و 
تـالش شـد بـا تـدوین قـوانین       خان سپهساالر وزارت عدلیه تـشکیل و     میرزا حســین 

 و برقـراري تـشکیالت   -اروپـایی بـود    قـوانین عثمـانی و  ۀجمـ رتتاً  که عمـد  - مدون
وجـود   بـا ایـن حـال، بـا    . هایی در راه عدالت قـضایی برداشـــته شـــود      قدم ،منسجم

منظور عدالت قضایی صـورت گرفـت،           به ه که تا انقالب مشروط    اصالحات متعددي 
  ).70: 1388 ، و بنانیفلور(هاي فراوانی در این بخش وجود داشت   کاستیمچنانه

   مشروطهةعملکرد عدلیه در دور
، بیـانگر تمایـل   ه بـود خانه که قبل از انقالب مشروطه مطرح شـد      تقاضا براي عدالت  

 سرگذشـت عدلیـه در ایـن دوره بـا خواسـت مـردم               .مردم براي استقرار عدالت بـود     
هـاي   در سـال   .خانـه گـره خـورد      سیس عدالت أ براي ت  یه،معترض به حکومت قاجار   
حقـوقی و سـاماندهی    رعایت اصول، رونـدهاي قـضایی و     متمادي اقداماتی در وضع و    
خواسـت   هـا در برابـر       اما این تالش   ،شرعی انجام شده بود    بهتر امور محاکم عرفی و    

 توجـه بـه تأسـیس       ،با انقالب مشروطه   .قانون قانع کننده نبود    عی تحقق عدل و   اجتما
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طوري که بسیاري بر این باورند        به؛  خانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت        عدالت
که انقالب مشروطه تنش میان حکومت خودسرانه و آرزوي عمیـق اجتمـاعی بـراي          

  .)Richard, 2019: 74 (ي عدالت بودررابرق
اگـر  «:  دربارة اهمیت تشکیل عدالتخانه و محاکم عدلیه نوشته بود         مه آفتاب روزنا

بخواهیم خرابی یا آبادي یک مملکت ذلت یا عزت یک قوم را بـه خـوبی بفهمـیم،                  
همین قدر که به طرز محاکمه وقوانین قضائیه آن نظر انداریم کامال مقصود خـود را           

  ).2، ص40ش : ق1330، آفتاب( ». یافته وحقیقت را کشف کرده ایم
 یکی از ارکان اصـلی مـشروطیت را اجـراي عـدل و قـانون مـساوات                   ملی جریدة

تـوان   مـی . رسید مژده که ایام غم نخواهد مانـد «: در این نشریه آمده است   . ستدان  می
گفت امروز قوایم و ارکان مشروطیت که معنی انتشار عدل و قانون مـساوات اسـت                

خیال اسـتبداد و ظلـم      .  ملت و دولت استحکام یافت     برقرار شده و بنیاد اتحاد فیمابین     
را از قلوب و اقاصی و ادانی قلع و قمع نموده و بساط عدل و داد را در وطن عزیزمـان          

  ).1 ص:ق1324 ، ملیجریدة(» گستراند می
قـانون اصـول تـشکیالت عدلیـه      پس از مشروطه با تدوین مـتمم قـانون اساسـی و       

 مـتمم قـانون     27طبـق اصـل     . ریـزي شـد    ید پی  جد ۀق، بنیان عدلی  1329مصوب سال   
حقوق بود و ایـن   حکمیه عبارت از تمیز قوه قضائیه و.  قوه قضائیه مستقل شد    ،اساسی

بـشیري،  ( یـات بـود   فقوه مخصوص محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عر          
تفکیک محاکم شرع و عرف که سنت دوران صفویه         ،  71طبق اصل   . )1/102: 1362
 رسیدگی به جـرایم     ، قانون اساسی  72همچنین طبق اصل    . رسمیت شناخته شد   به   ،بود

 ،در زمـان فرمانفرمـا وزیـر عدلیـه        . هاي عام قرار گرفت    سیاسی در صالحیت دادگاه   
در . ی، اسـتیناف و تمیـز فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد              ئ ابتدایی، جزا  ۀچهار محکم 

و دیـوان تمیـز بـر      ) دادستان(وم  العم هاي بعد در وزارت مشیرالدوله پیرنیا، مدعی       سال
 تغییراتـی در    ،در کمیـسیون وزارت عدلیـه در مجلـس        . تشکیالت عدلیه اضـافه شـد     

هاي رسمی بـه سـه       آن دادگاه  ساختار تشکیالت عدلیه به تصویب رسید که بر اساس        
قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائـی و    .  صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند      ۀدست

در ). 85: 1388،  و بنـانی   فلور( و در همین دوران به تصویب رسید      د  شتجارتی تقسیم   
 بـه وزارت عدلیـه و        بایـد رسـماً      شـکایات  همۀمده است   آاصول متمم قانون اساسی     
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 .اسـت خـواهی    ها براسـاس قـانون     نصب اعضاي دادگاه  . هاي مدنی ارجاع شوند    دادگاه
 ، به استثناي مواردي.اب کنند توانند مشاغل دولتی دیگري را انتخ      یها نم  ساي دادگاه ؤر

در هر ایالت باید براساس اصولی که       . استالزحمه بوده    این مشاغل بدون دریافت حق    
ها احکام   وزارت عدلیه و دادگاه   .  استیناف تشکیل شود   ،ی ذکر شده  ئ قضا ۀنام در نظام 

هاي کل کشور، ایالتی و والیتی فقط در صـورتی بـه اجـرا درخواهنـد                  دادگاه يآرا و
  ).50: 1367بشیري، (  که آن احکام و آرا مطابق با قوانین باشندمدآ

 را در برابـر     د خـو  به صراحت  اول مجلس شوراي ملی، وزیر عدلیه        ةهمان دور  از
دارم کـه بـه    من هیچ حاضر نیستم و روا نمی «.دانست و نه مجلس    خداوند مسئول می  

مـن  . دانـد   ئول می مجلس مرا مس  . من مسئول پیش خدا و رسول هستم      . کسی ظلم شود  
گذارم کـه کـسی بـه          خودم هم نمی   وهبه قدر ق  . دانم  برابر خدا می   خود را مسئول در   

). 124، ص1334، دورة اول، مــذاکرات مجلــس شــوراي ملــی(» دیگــري ظلــم کنــد
کـه نـشان   اسـت  اي بـسیار مهـم    پاسخگویی وزیر در مقابل خدا و نه مجلـس، نکتـه        

. نان موضع برتر خود را حفظ کـرده بـود   شرع در برابر حقوق موضوعه همچ   دهد  می
 اجـراي قـوانین عدلیـه       ة مجلـس و اجـاز     ۀقانون اعطاي اختیارات به کمیسیون عدلیـ      

  قـانون  روزنامـۀ  ).365 ،همان (شده بود  چهارم مطرح    ةطور موقت در مجلس دور     به
مگر وقتـی کـه      کند  آفتاب عدالت در یک ملک طلوع نمی      « :نوشته است  بارهدر این   

 »ک به حفـظ حقـوق آدمیـت، خـود را مـستحق عـدالت سـاخته باشـند                  اهل آن مل  
  ).33، صام  سیة نمر]:تا بی[، قانون روزنامۀ(

 مـشیرالدوله قـوانین عدلیـه را    خـان   حسینهاي مجلس دوم، میرزا با شروع فعالیت 
 یحیـی خـویی و سـید       راز اول حاج میرزا   ت این قوانین از جانب دو مجتهد        .تنظیم کرد 

 قانونی  ةکه آن زمان هیچ ماد     درحالی ).242: 1377مروارید،  (د  شحسن مدرس تأیید    
قـانون اصـول    «هـا بـه       ایـن تـالش   . وجـود نداشـت   و نظام حقوقی مدونی در کـشور        

 شـوال   28منجـر شـد کـه در        » تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکـام صـلحیه         
در .  تصویب شـد 1329 رجب 21 در دستور کار مجلس دوم قرار گرفت و در     1328

؛ حال آنکه تعمق در مفـاد  بودنداین قانون به ظاهر شرع و عرف از هم تفکیک شده        
. شـته اسـت   وجود خارجی ندادهد که چنین تفکیکی عمالً     و مواد این قانون نشان می     

حـاکم  « و   »امین صلح «،  بوده در محاکم صلحیه که از فروع محاکم عدلیه          ،لامثبراي  
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 مذاکرات مجلس شوراي ملی، (د  رک  گی می  که به مرافعات رسید     بوده  یک فقیه  »صلح
  .)185ص :ق1340دوره چهارم، 

در بـاب تأسـیس وزارت   «: نوشـته اسـت    تشکیالت عدلیـه     بارةدرنما       چهره نشریۀ
 عامه را     این عدالتخانه  ۀنام عدلیه مقرر شده بود که چند نفر از وزراي کاراگاه قانون          

 یعنی بر وفـق اسـاس شـرع مطـاع           طوري که جامع شرایط و حاوي دقایق ملوکانه          به
اینـک  . به عرض آستان معـدلت بنیـان همـایونی برسـاند    ، باشد نوشته و مرتب داشته  

 مزبور با ابواب و فصول صحیحه و قواعد و اصول متفقه مـسطور و مرتـب            نامه  قانون
محض آگاهی عموم اهالی مملکت     . و بشرف لحاظ نظر انوار خسروانی موشح گردید       

از آنجایی که به حکم عقـل و        . شود  در ذیل روزنامه مندرج می    ،  ندکه منتظر آن هست   
میزان شرع و نقل مبرهن و مسلم است که بنـاي مملکـت و جهانـداري بـه قـوائم و                     

 خاصه و اقتضاي نیت خسروانی   قواعد عدل و انصاف برپاست بحمداهللا برحسب اداره       
سـلطنت ایـران برپـا       دولت و حـوزه وسـیعت         بنیاد دادگري و اساس عدالتی در دایره      

  .)4، ص24، ش 2س :ق1324، نما چهره روزنامۀ(» گردیده است

   مشروطهةتشکیل عدلیه در بندر بوشهر در دور
تا قبل از مشروطه، در بندر بوشهر عدلیه وجـود نداشـت و معمـوالً امـور مـدنی بـه         
دست علما و روحانیون و جرایم جنـایی، عـادي و تجـاري توسـط حکـام رسـیدگی                   

نگاري با فقها و حتی مراجع   طریق نامه  شد از    سعی می  ،اگر اختالف مهمی بود   . شد  می
  افـراد و میـان اختالفـات    حکمران بنادر و نظمیه نیـز بـه  . تقلید فرد محق تعیین شود    
  .کرد کارگزاران رسیدگی می

ویژه   به ،جنوبی بنادر در مشروطه ةدور در که بود مهمی موضوعات از یکی عدالتی  بی
عـدالتی و      علـل ایجـاد بـی      ةدربار. از اهمیت خاصی برخوردار بوده است      هربندر بوش 

 بنـادر جنـوبی   در  «: آمده اسـت  المتین    حبلهفتگی   ۀ در نشری  ،هاي از بین بردن آن      راه
اي کـسی بیـشتر از ده یـک بـه دولـت       سراغ نداریم از محصول اراضی در هیچ نقطـه   

ر که همسایه یکـدیگر هـستند    بدهد، ولی چون قانون مساوات در بین نیست و دو نف          
 .رسـد    ناله و فریاد رعایا به فلک مـی        .دهد و دیگري ده نیم یا ده ربع         یکی ده یک می   

برخالف آن در دول خارجه مثل بعضی جاهاي هندوستان رعایا صد هفتاد و هفتاد و               
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پنج که سه ربع تمام محصوالت زراعتی باشد در مقابل حقوق دیوانی پرداختـه، هـیچ                
این امر تـا وقتـی کـه رفـع افـراط و        . تگویی ندارد و احدي شاکی نیست     کس هیچ گف  

تفریط در اصول اخذ مالیات نشود، ممکن نیست صورت ببندد و رفع افراط و تفریط               
روزنامـۀ  (» بدون پیمایش اراضی و ترتیب نقشجات صحیح دشوار بلکه محـال اسـت            

م بـه عنـوان یکـی از        عدالتی و ظل    در این گزارش بی    ).2ص،  6ش: ق1329 المتین،  حبل
قـانون و    توجه و عالقه بـه اهمیـت  ،از همین رو. معرفی شده است معضالت جامعه
  ).106-105: 1362 بشیري،( ون اساسی مشروطه متجلی شدنعدل در متمم قا

 رسمی تشکیل نشده و ممکن نبود دعـاوي مـردم          ۀ عدلی بندربوشهرچون هنوز در    «
 مـوقتی تـشکیل داده بـه تـصویب و           ۀومه شعب الحک   تعویق گذارد لذا نایب    ةرا به عهد  

ار بـه عـرایض مـردم رسـیدگی              مظفـري  روزنامـۀ ( »مـی نماینـد     تصدیق علما و تج ،
هـاي    اما در پرونده،کردند نیز به امور قضایی رسیدگی می  آنها   ).12ص،  3ش: ق1328

شده   منجر به قصاص و اعدام، پرونده به مقام باالدست یعنی حکمران بنادر ارجاع می             
اگرچه مرافعات بوشهر را چندان اهمیتی نیست کـه قابـل درج اخبـار باشـد،      « .است

داریم و امیدواریم     مگر چون که تازگی دارد صورت محاکمات این ایام را مندرج می           
 »این ترتیب برقـرار بمانـد و هـم سرمـشق مـأمورین و حکـام جاهـاي دیگـر شـود                     

  ).13ص، 3ش: ق1328، مظفري روزنامۀ(
 از طرف حکومت مرکزي دستورهایی به حاکم بوشـهر          ،ب مشروطه با بروز انقال  

این دیوان نیز ماننـد تـشکیل انجمـن    . مبنی بر تشکیل دیوان عدالت و عدلیه صادر شد 
دهم مبلـغ مـورد ادعـا        پرداخت یک  بلدیه خودگردان بوده وحق داوري قاضی با پیش       

د ندلیـه نظـارت داشـت     حاکم و یا دریابیگی نیز بر این دیوان عدالت یـا ع           .دش معین می 
 از جمله حکمرانانی که اصالحات بسیاري در امـور دادرسـی   . )102: 1386کاکس،  (

د، شـ وي نه تنها موفـق بـه انتظامـات داخلـی            .  انجام داد، موقرالدوله بود    بندر بوشهر 
 خلـع سـالح صـحراییان را        ةقاعـد . بـود هـا     بلکه خود مراقب صحت جریان دادرسی     

 و مقرر داشـت اهـالی       کرد یک فرسخی بوشهر بنا      ی در ک کوچ ۀقلع جاري ساخت و  
چـون   ننـد و  کآینـد، اسـلحه خـود را در آنجـا تـسلیم               صحرا همین که به شـهر مـی       

سردبیر نـشریۀ هفتگـی     . )191 :1390،   کازرونی سعادت( گیرند   مراجعت کنند، پس  
 اقدامات موقرالدوله در ایجاد امنیت و اصالح عدلیه را مـورد تحـسین              یادگار جنوب 
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مجید قرار داده و امیـدوار بـود دیگـر بنـادر جنـوبی کـشور نیـز از ایـن امنیـت                       و ت 
  ).6، ص32، ش 1س : ق1329 ،یادگار جنوب(برخوردار شوند 
در ایـن   و چگونگی رسیدگی به جرایم      موقرالدوله   ة وظایف روزمر  ةلوریمر دربار 

از صـبح   حکمران بنادر تمامی روزها به استثناي روز جمعه از آغ         «: دوره نوشته است  
در اینجـا هنـوز   . ظهر را در عمارت چهاربرج بـه کـار اشـتغال دارد       از تا اواسط بعد  

مطابق رسوم ایرانی و بر طبق دستور او کارمندان به چـوب و فلـک کـردن مـشغول                   
القاعده براساس  مسائل مدنی معموالً در دست محاکم شرعی قرار دارد که علی     . هستند

وري از این قبیل در حضور حاکم احکـامی صـادر           م و دیگر ام   یبراي جرا . قرآن است 
هـا وجـود    شود آن هم برطبق میل خودش و هیچ گونه رجوع به قانون و محکمـه       می

  .)61-60: 1388لوریمر، (» ندارد
عالوه بر حکمرانان، عالمان دینی مختلفی در بوشهر حضور داشـتند کـه بـه امـور           

در » علم الهـدي  «شرع با لقب    منصب حاکم   . کردند  ها رسیدگی می    مربوط به دادرسی  
همچنین کمتر کـسی در مـورد   ). 19: 1356آدمیت و ناطق، (دست سادات بوشهر بود    

این مسئله که روحانیون به منصب قضا احق و اولی از دیگران بودند، تردیـد داشـت؛          
زیرا تنها نظام مدون قضایی همان بود که در درون شریعت قرار داشت و متخصـصان                

در اسناد آرشیوي موارد بسیاري وجـود       ). 16: 1389آبادیان،  (بودند  شریعت هم فقها    
ها از طریق امام جمعۀ       دارد مبنی بر اینکه اجراي حکم شرعی و حلّ و فصل درگیري           

فـروش    خـرازي (از جمله اینکه در قتل عبدالنبی کـازرونی         . گرفت منطقه صورت می  
 وزارت عدلیـه    تقاضاي قـصاص وارث، حکـم شـرعی امـام جمعـه و نامـۀ              ) بوشهري

جمعیـت و     در منـاطق کـم    ). 355000630سـاکما،   (موجب اجراي حکم قاتـل شـد        
اي محلی از روي احکام قرآن دادرسی             روستاها به جاي محکمۀ شرع، یک یا چند ملّ

در مورد محاکم باالتر رأي قاضی با استناد به قرآن و احادیث بـه صـورت          . کردند  می
از جمله روحانیونی کـه در امـور دادرسـی          . )588: 1347کرزن،  (شد    کتبی صادر می  

بـه گـزارش    . بوشهر نقش مؤثري داشت، سید حسین فرزند سید مرتضی اهرمـی بـود            
سید حسین تهران را به مقصد بوشهر ترك کرد تـا           . م1908/ق1326کاکس، در سال    

در انجام وظایفش به عنوان حاکم شرع هرگونه کمک و همکاري الزم را با محاکم               
التجار هـم در سـازماندهی و         از طرفی معین  ). 129کاکس، همان،   ( دارد   مبذول عدلیه
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او قـوانین   . داشـت تـأثیر زیـادي     خانـه در بـین مـردم         هم در کاربرد اصطالح عدالت    
داد کـه ایـن تـشکیالت جدیـد بـا مخالفـت علمـا و         اي براي دعاوي ترتیب       جداگانه

بایست اصول اسالمی  یی میآنها اعتقاد داشتند در برخوردهاي قضا  . بزرگان مواجه شد  
  .)119: 1389ونسا، ( و قرآنی مورد توجه قرار گیرد

ن مردم از طریـق مراجعـه بـه علمـا و            ابیشتر اختالفات عمومی می    در بندر بوشهر  
شـد از طریـق       سـعی مـی     و اگـر بحـث مهمـی بـود         شـد  سفیدان حل و فصل مـی       ریش
حکمران بنادر و نظمیه    . شودنگاري با فقها و حتی مراجع تقلید، فرد محق تعیین             نامه

 حکـام محلـی در     ،درواقع. کرد   افراد و کارگزاران رسیدگی می     یاننیز به اختالفات م   
دعاوي جزئی که سابقاً غالم شیوخ با گرفتن ده         «. کردند  تر دخالت می    شکایات رسمی 

 نظمیه بـا کمـال شـرافت انجـام داده           ة توسط ادار  اکنوننمودند    بیست روپیه فصل می   
: ق1343، حبل المتین (» نماید   عرفیه رجوع می   ۀو دعاوي حقوقیه را به محکم     شود    می
  ).15 ، ص1، ش 22س 

وضـعیت  ،  محلی قـرار داشـتند  ةس ادارأدر برخی از بنادر جنوبی که نظامیان در ر  
ـ     کردند بر  طرف دعوي سعی می   دو  نه تنها   . بود تر قضایی پیچیده  ثیر أحکم محکمـه ت

 خود را در    ة معمول عقید   براساس رسم   محلی نیز  ۀجستبلکه حتی مجتهد بر   ،  بگذارند
 ة اسـتفاد   بـه دلیـل    .داد طور غیرمستقیم به رئیس عدلیه گزارش مـی        مورد هر دعوي به   

، حکمران بنادر مجبور به     آنها قرار داده بود    که عدلیه در اختیار    تسهیالتی از ظامیانن
 تشکیل  بوشهر بندر در عدلیه محاکم اینکه وجود با .)63 ،همان فلور،( شد عدلیه تعطیلی
  .مدي عوامل متعددي داشتآاین ناکار. ت اما در عمل کارایی چندانی نداش،شده بود

   عدلیه در بندر بوشهرکارآمديعلل نا
سیاسی بود که عدلیـه     ناکارآمدي عدلیه در بندر بوشهر، نظام اجتماعی و        یکی از علل  

 احـراز   ازام نـه تنهـا مـانع   ایـن نظـ  .  آن کـار کنـد   چـارچوب بایست در  میناچار  به
د، بلکـه آن را بـه چنگـال         شـ   مـی   عدلیـه  صالحیت و کار صـحیح و مـؤثر محـاکم         

 نظـارت بـر عملکـرد صـحیح         مـسؤل  عدلیه کـه     ةادار. انداخت  غارتگران عدالت می  
 به همان طـرق اسـالف پـیش از          ،سیاق جدیدش   سبک و  با وجود  ،محاکم عدلیه بود  

: 1388فلـور،  ( اندرکاران آن بود  شخصی دست یعنی تیول  ؛کرد  خود عمل می   ۀمشروط
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 نظام تشکیالتی مناسب و قوانین موضـوعه از ارکـان مهـم در امـور دادرسـی و                   .)56
 عدلیـه از ایـن      ،رسیدگی به حل مشکالت قضایی مردم بود، ولی در زمـان مـشروطه            

یـک  پـی ایجـاد      سـو در   هـا نظـام قـضایی از یـک          در این سال   .امکانات محروم بود  
پـی تنظـیم     دلیـل نبـود قـوانین مـدون، در          سوي دیگر، بـه    شکیالتی و از  چارچوب ت 

کـرد قواعـد و      عدلیـه همچنـین تـالش مـی       . هاي ضروري بود   مقررات و دستورالعمل  
صـورت    بـه  ،کـرد   صورت موردي به محاکم ابـالغ مـی          قوانینی را که تا آن زمان به      

فقـر  .  جلوگیري کند  عمال سلیقۀ محاکم در صدور حکم     آوري کند تا از اِ      ن جمع مدو
 تعـداد   ۀمنابع قابل دسترس براي کارمندان محاکم و همچنین عدم توسع         نبود  قوانین و   

 کـاهش    به مرور زمان کیفیت کارمندان عدلیه در ایاالت جنوبی         شدمحاکم موجب   
هـاي    بنابراین جاي شگفتی نیست که مردم براي احقاق حق بـه محـاکم و نظـام              .یابد

، 65ش : ق1330 ،آفتـاب ( عدلیه از این امکانات محروم بود  .کردند  دیگر مراجعه می  
 قوانین متعددي از جمله قوانین مربوط بـه ثبـت           .ش1302اگرچه تا سال    ). 2،  1صص

و وزارت عدلیه لـزوم اجـراي آن توسـط فرمانروایـان و              دشامالك تکمیل    اسناد و 
سیس أ قبل از ت   تا، اما   )355000341ساکما،  ( را خواستار شد  بندر بوشهر   ن در   امورأم

.  تنظیم اسناد مربوط به امالك در دست حکام شرع یعنـی علمـاي دینـی بـود                 ،عدلیه
طرف معاملـه یـا   ه بکردند و  میممهور  مرقوم و  معامالت ملکی را شخصاً    علما غالباً 

 ،تـر بودنـد    آنهـا کـه محتـاط     . شد  یافته تلقی می   کار پایان  ودادند    حویل می طرف ت دو  
: 1357 محبـوبی اردکـانی،  ( کردند دفتري براي خود یاداشت می     معامله را در     ۀخالص

نکـه مالکیـت   آ نخست ؛شد امالك براي دو منظور تشکیل می    ثبت اسناد و  . )2/168
 میرسـ بـه صـورت     دوم براي اینکـه     . دشومحفوظ    تعیین و  یرسمبه صورت   ن  امالک

  ).171، همان( داراي اعتبار شود
، یکی دیگـر از عوامـل        امکانات عدلیه  ۀتهی مین مالی و  أ کافی براي ت   ۀفقدان بودج 

 این معضل از ضـعف کلـی کـسري بودجـه     .عدلیه بودۀ توسع عمده بر سر راه ترقی و    
 مـشروطیت بـا آن دسـت بـه      ةدور  همـواره دولـت در      که تقریبـاً   دش  دولتی ناشی می  

زاده،  جمـال ( مخارج عدلیـه همـواره زیـادتر از عایـدات آن بـوده اسـت           . گریبان بود 
بودجۀ عدلیه براي پرداخت حقوق به همۀ کارکنان کافی نبـود؛ بـراي            . )156: 1335

جبران این کمبود و حقوق ناچیز کارکنان، وزارت عدلیه تمبرهاي مالی بـه محـاکم               
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عالوه . فرستادند تا از فروش آنها بتوانند حقوق کارمندان خود را بپردازند            مختلف می 
مقرر شد  . م1911/ق1329ادر در سال    بر فروش تمبرهاي مالی، به دستور حکمران بن       

خواهد در دادگاه شکایتی مطرح کند، نخـست بایـد ده درصـد مبلـغ                 هر کس که می   
بـا وجـود    ). 270کـاکس، همـان،     (الزحمه پرداخت کنـد        عنوان حق   مورد ادعا را به   

 .ن حق نداشتند وجـوه غیرقـانونی از مـردم دریافـت کننـد             امورأ م ،کمبود منابع مالی  
الی از پایتخت مبنی بر اینکه ادارات عدلیه به عایدات خـود در والیـات   هاي ارس  نامه

ساکما، ( داللت بر این امر دارد    ،  دن و وجوه غیرقانونی از مردم دریافت نکن       کننداکتفا  
 بـه منظـور جلـوگیري از دریافـت          به هر حال، براي پرداخت حقـوق      . )29800313

ـ   را  دریافت وجه   ن عدلیه موظف بودند قبض      امورأوجوه غیرقانونی، م   عنـوان  ه  کـه ب
 ســاکما،( ننـد ک صــادر ،کردنـد  مـردم دریافــت مـی    از، رسـیدگی بــه دعـاوي  ۀهزینـ 

پرداخت مالیات از سوي وکالي عدلیه، از دیگر مشکالت مالی ایـن            ). 296012366
که وکیل درجۀ اول سـالیانه        وکال مجبور به پرداخت مالیات بودند؛ چنان      .. اداره بود 

 تومان و وکیل درجـۀ سـوم سـالیانه سـه            24رجۀ دوم سالیانه    شصت تومان، وکیل د   
طبـق اسـناد    که    درحالی). 461: 1362سدیدالسلطنه،  (کرد    تومان مالیات پرداخت می   

بوده اسـت   هزار تومان  وزارت عدلیه در مجموع ده    ۀبودج. ش1302 در سال    ،موجود
  .)240030201 ساکما،(

در . ر مـشکالت ایـن اداره بـود       گـ  از دی  ،عدم اختصاص مکان مناسب براي عدلیـه      
گرفتـه نـشده     موران عدلیـه در نظـر     أ مشروطیت مکان مناسبی براي م     ۀهاي اولی   سال
تجهیز آن را     و  ساخت حتی مخارج  که آنها چند اتاق را تعمیر کرده و        طوري ه ب ؛بود

 بـراي  ،عـالوه بـر آن  ). 56 :1388، ) و بنـانی   فلـور ( ه بودنـد   کـرد  خودشان پرداخـت  
ن امورأطـرف مـ   ي ازدهاي متعد  نامه، از همین رو .انی وجود نداشت  ن نیز مک  امجرم

 بـه   ،نا نگهـداري از محبوسـ     بـراي منظور واگذاري عمـارتی بـه ایـن اداره             عدلیه به 
 وضـعیت  .)298000257سـاکما،  ( بدون پاسـخ بودنـد   شد که غالباً  پایتخت ارسال می  

ر اهمیـت و جایگـاه ایـن    تواند بیـانگ   به نوعی می  بندر بوشهر هاي دولتی در      ساختمان
حتی بعد از استقرار مشروطه نیز با اینکه برخی از          . نزد دولتمردان قاجار باشد    طقهمن

ایجاد شد، امـا از آنجـا کـه بـه قـول سـعادت        بندرادارات جدید مانند عدلیه در این       
 بودنـد » از حلیـه حقیقـت و صـحت عـاري    «و » اسم بـال رسـم  « اینها ۀ هم ،کازرونی
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 بـارة  قاجاریه هیچ اقدام مثبتی درةدر مجموع در دور   ،  )27 :1367،  سعادت کازرونی (
  .انجام نشد کشور بندر بوشهرساخت بناهاي دولتی در 

 بنـدر  ۀ از دیگر مـشکالت عدلیـ  ،ها و ادارات دیگر در امر دادرسی    دخالت انجمن 
 در این دوره به دلیل ضعف محاکم و ادارات عدلیه، ادارة امور مربوط بـه   .بوشهر بود 

خانـۀ عدلیـه و      ها قـرار گرفـت و متقـابالً دیـوان           عدلیه در چارچوب وظایف انجمن    
کردند که حکم آنها طبـق قـانون بـوده           ها را قبول می     ها زمانی احکام انجمن     محکمه
ومـرج ناشـی از انقـالب مـشروطیت فعالیـت             آنها در برخورد با اشرار و هرج      . است

م طغیان برمی    اشرار و سرکشان محلی در ایل       . زیادي داشتند  لَ افراشـتند  وطایفۀ خود ع .
شدند و به علت فقدان نیروي نظامی تحـت           طور مستقیم با آنها مواجه می       ها به   انجمن

امر خود، براي حفظ امنیت و جلوگیري از غارت و کشتار اشرار، با مجلـس و وزرا                 
 کردنـد و خواهـان تـشکیل       در این مورد مکاتبه و از نبود نیروي نظامی شکایت مـی           

بودند، اما به علت ضعف دولت مرکزي در تهران و مـشکالت             قشون تحت نظر آنها   
شد و ایـن مـشکل همچنـان          ایجاد شده در مرکز، پاسخی به درخواست آنها داده نمی         

ها تا بدانجا رسید که یکـی    دخالت انجمن ). 285: 1390نژاد،    کوهستانی(ادامه داشت   
د داده بود انجمـن بـراي رسـیدگی و حـلّ و             پیشنها» سید اسداهللا «به نام    از اعضاي آن  

 در یـک  ).202کـاکس، همـان،   (فصل دعاوي ساکنان، عدلیۀ کوچکی تـشکیل دهـد    
 ن عدلیه مجبور بـه اسـتعفا شـدند   امورأهاي انجمن م  به دلیل دخالت  ،رسیدگی قضایی 

 بود کـه    شدهاي در نظمیه تشکیل       محکمه ها،   عالوه بر انجمن   ).170: 1367بشیري،  (
 ،23 ش   :ق1331 ،طـرف  بـی  روزنامـۀ ( کـرد   هاي عمومی رسیدگی مـی     کاريخالفه  ب

  ).6ص
عشایر به سادگی امکان اجراي قوانین قضایی را فراهم          ساي ایالت و  ؤاعمال نفوذ ر  

در ایـاالت جنوبی، تهاجمــات      هاي مکرر  شورش ).142: 1392 دهقانی،( ساخت نمی
ها و خطـوط مواصــالتی،       ر جاده اي به شهرها، راهزنی د      افراد ایلی و عشیره    ةگسترد
 و )1/29 :1362بــشیري، (ممنوعــه  هـاي دزدي و  التجــاره قاچـاق مــال  و ونقــل حمـل 

ن عدلیـه را فـراهم      امورأهاي خیابـانی امکـان حـضور سـودمند مـ           درگیريهمچنین  
کردند و بـه اجبـار عدلیـه بایـد           گاهی اشرار، عدلیۀ شهرها را غارت می      . ساخت نمی

  ).80: 1398شهیدي، (شد  یدوباره راه اندازي م
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هـاي مهـم تجـار بوشـهري بـود کـه        سرقت پست دولتی توسط اشـرار، از دغدغـه      
طوري که تقریباً در طول هر مـاه          آورد؛ به  هاي فراوانی براي آنها به وجود می        نگرانی

گرفت و در نتیجه تجـار مجبـور    یک یا دو دفعه پست یاد شده مورد سرقت قرار می          
، تجـار بـراي حـل    المتـین   حبـل روزنامـۀ بنا به نوشـتۀ   .  بگیرند شدند برات المثنی    می

مشکل سرقت پست دولتی تصمیم گرفتند مرسوالت خود را به همراه قاصد به شیراز              
  ).15، ص19ش : ق1324، المتین  حبلروزنامۀ(بفرستند 

، امنیت آن همواره    بندر بوشهر  متمرکز امنیتی کارآمد در      نظامبه دلیل عدم وجود     
ترین این عناصـر ایـالت و عـشایر سـاکن          مهم. شد  وهاي اخاللگر تهدید می   توسط نیر 

پریـشانی   بودند که با اقدامات خود اسباب خرابی و ویرانی بندر و فقـر و        این بندر   در
 طـی گزارشـی مربـوط بـه سـال           المتـین  حبلنگاران   وقایع. دندکر   می فراهمرعیت را   

ـ        ،ق1330 ی و عـشایر در بنـدر بوشـهر را           شدت ناامنی ایجاد شده توسط نیروهاي ایل
 وضعیت هیچ ملـک و ملتـی در دنیـا شـبیه بـه         بودند و معتقد    کردنداسفبار توصیف   

این در شرایطی است که دولت مخـذول   سرحدات جنوبی نیست و وضعیت نابسامان
قبـایح  . تواند حرکتی در جهت بهبود اوضاع انجام دهـد     داخله و منکوب خارجه نمی    

سیالبی شده است که در کنار جهل        ر تعبیر به صاعقه سوزان و     اعمال کارگزاران بناد  
 اسباب ذلت و فالکت دولت و ملـت ایـران را فـراهم سـاخته                ،کارانه و اغراض طمع  

داده و عاجزانه درخواسـت      عشایر را مخاطب قرار    این نشریه رؤساي ایالت و    . است
ي و راهزنـی و  جنـگ خـانگی و دزد    ترتیبی اتخاذ کنند تا عناد و لجـاج و         کرده بود 

، اوامـر دولتـی را   دهنـد  خاتمـه  ،که مخل آسایش و امنیت عمومی اسـت را کشی   آدم
مالیاتی را که چندین برابر     ثلث  ن عدلیه دخالت نکنند،     امورأتمکین کنند، در امور م    

 به دولت تحویل دهند و بـا خودسـري و نافرمـانی             ،اند دهکربه زور از اهالی دریافت      
ـ    اختالل در امور دولتـی       ، 34 ش: ق1330 ،المتـین  حبـل  روزنامـۀ (ند  شورا موجـب ن

  ).18ص

  محاکم عدلیه و اتباع خارجی در بوشهر
 ، ضعف قوانین قضایی و لزوم اصالح عدلیه در بوشـهر بـود       دهندةاز مواردي که نشان     
 متمم قانون اساسی، هتک حرمت   41طبق ماده    . خارجی بود  اتباعمربوط به تظلمات    
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ن و اتباع خارجی کـه در کـشور سـمت نماینـدگی داشـتند،               مأموران، هئیت سیاسیو  
ممنوع بوده و مرتکب ملتزم بود پنج الی دویـست تومـان پرداخـت کنـد و از یـک                    

شکایات نمایندگان خارجی نیز به صورت مـستقیم بـه          . هفته الی سه ماه زندانی شود     
میـرزا  (شـد   اداره پلیس یا به واسطه وزارت امور خارجه به محکمه عدلیه اظهار می       

در اینجـا اتبـاع انگلیـسی       «: کسروي در ایـن بـاره نوشـته اسـت         ). 797: 1384صالح،  
باید یک عدلیه قانونی باشد که به کارهـاي آنهـا از روي قـانون و عـدالت                  . فراوانند
نخواهد گرفت   ایراد عدلیه به هیچکس باشد اینگونه اگر .کند صادر حکم و رسیدگی

  ).79: 1323کسروي، (» ماً ایراد خواهد گرفتهاي غیرقانونی مسل ولی به محکمه
 چون تحت تکلف دولت بریتانیا بودند، در مواردي که اختالف بین آنهـا              این اتباع 

 قـضاوت  دو طـرف  حـق بـین       به ندتوانست  آمد، دولتمردان نمی    و رعایاي ایرانی پیش می    
م اداري  ثبـاتی در سیـست       نفوذ سیاسی و اقتصادي بیگانگان و ضعف و بی         ،درواقع. کنند

اي از حمایـت را احـساس         موجب شده بود رعایاي خـارجی یـک هالـه          بندر بوشهر 
 بـه   ینیروهـاي نظـامی خـارج     . شـد   که به مظالم ایرانیان رسیدگی نمی      درحالی؛  کنند

 :ق1333، المتـین  حبـل  روزنامـۀ (کردند  دخالت می بندر بوشهر کرات در امور اداري     
: ق1315،  همـان (خود بـود    اتباع  ز حقوق    آنها دفاع و حمایت ا     ۀبهان). 21ص،  13 ش
 در بوشـهر دسـتگیر و       فیلیپس انگلیسی به نام     ۀطوري که وقتی تبع    هب؛  )22ص،  23 ش

 اهالی شهر بـه     .بازداشت شد، بالفاصله چند روز بعد کنسول انگلیس او را آزاد کرد،           
مـان،  بشیري، ه (کردند   و شکایتی را در این مورد به تهران ارسال           ندخانه رفت  تلگراف

 انگلیس در عدلیـه   ۀ  از خیاط هندي تبع     بوشهر ۀطرح دعوي کسب  ،   دیگر ۀنمون). 141
اسـناد  ). 293008354ساکما،  (ن عدلیه قرار نگرفته بود      امورأ که مورد توجه م    است

ـ  ن انگلیـسی بـی  امورأ دخالت مستقیم م ازشکایات عدلیهکه حاکی از آن است    ثیر أت
 انگلیـسی،   اتبـاع ن و امورأهـاي مـ    یل دخالت به دل . )360000268ساکما،  ( بوده است 

چهار بـرگ  . کردند موران انگلیسی بدرفتاري می  أ عدلیه با م   ةبرخی از کارمندان ادار   
  انگلـیس و   ۀسند در سازمان اسناد موجود است کـه در آن بـه اخـتالف ملکـی تبعـ                 

سـاکما،  ( موران عدلیـه اشـاره دارد     أاعتراض سـفارت آن کـشور بـه سـوء رفتـار مـ             
هـاي   زورگـویی  هـا و   خـاذي أ به سـبب  اگرچه تمام ساکنان بوشهر     ). 3600006647

  ).347، همان کاکس،( مند بودند ن گلهآن امورأیس عدلیه و مئر
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غلبه حقـوقی خارجیـان بـر ایرانیـان در         «اي با عنوان      در مقاله  المتین  حبل روزنامۀ
رجـه  مـا آقـاي رعیـت خا       خوري بر  زورگویی و مردم   هر نوع « :نوشته است  »بوشهر

ایـن رعیـت    . شنویم که حرف مـزن رعیـت خارجـه اسـت           می کنند عیب ندارد و    می
نماید دزدي بطور فـاش      هر قسم بیجا رفتار می    . خارجه پسرخاله است چه خبر است     

کنند هیچ مانعی از برایش نیست عـارض هرگـاه            آقاي رعیت خارجه در ملک ما می      
کسی مدعی  هر. خارجه استدانید که رعیت      گوید آقاجان مگر نمی    بشوي حاکم می  

حـسابی و زورگـویی      چرا این حـضرات اینقـدر بـی       . شود شود از حکومت معزول می    
 :ق1318 ،المتـین  حبـل  روزنامـۀ ( »...تواند هیچ بگوید بلکه دزدي فاش کنند کسی نمی  

  .)6ص، 21  ش،6س
نظام حکومتی و انتظاراتی که       تغییر به سبب در پایان ذکر این نکته الزم است که         

رده بـود، توقـع تحـول اساسـی بـراي        به وجود آو   بندر بوشهر میان مردم    شروطه در م
وجود آمـده بـود، امـا در عمـل بـا      ه تحقق عدالت و حل مشکالت حقوقی در مردم ب  

  . مواجه بودزیاديهاي  کاستی

  گیري نتیجه
ایـن سـاختار    . بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بـوده اسـت         همواره  ران   ای نظام قضایی 

ه محاکم شرع از دیربـاز موفـق بـود عمـد          . اند  به موازات یکدیگر تداوم یافته     دوگانه
 امـا بـا اسـتقرار       ، مـشروطیت حفـظ کنـد      ۀ خـود را تـا آسـتان       ۀاستقالل عمل دیرینـ   

اختیـارات محـاکم شـرع       حـدود و   تشکیالت و  هاي عمیقی در   مشروطیت دگرگونی 
  .روي داد

ن و م قضایی کشور، سـاختار مـدو  نظا سی ازأبوشهر نیز به ت محاکم عدلیه در بندر 
 ،درواقـع . گرفـت   مشخصی نداشت و در قالب محاکم شرع و محاکم عرف قـرار مـی             

 کارگزار در کنار نهادهـایی چـون عدلیـه بـراي             و افراد حقوقی چون حکمران بنادر    
کردند   عمل میدر بوشهر  و حفظ نظم و امنیت بن      اتاختالفرفع  دعاوي و   رسیدگی به   

 در قالب دیگري بـه امـور قـضایی           غیره سفیدان و   چون علما، ریش   و افراد حقیقی نیز   
 حـل مـشکالت اجتمـاعی فعالیـت         به منظور  این تشکیالت    ۀهم. کردند  رسیدگی می 

 است اینکه ساختار قـضایی ایـن دوره نتوانـست جایگـاه             هود اما آنچه مش   ،کردند  می
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 قـضایی   نظـام تثبیت ساختار اداري    موجب  ورد و   آدست  ه  واقعی خود را در جامعه ب     
از دولت مشروطه در حوزة     وشهر  خواست و توقع مردم ب    حال آن که    . ددر بوشهر شو  

 نرسـیدن بـه ایـن       . اجراي قانون، رعایت عدالت و مبارزه با ظلم و اسـتبداد بـود             ،قضا
از طرفـی دولـت مـشروطه نیـز بـا توجـه بـه               . شـد   انتظارات سبب ناامیدي مردم می    
. سـازد یکباره انتظارات مردم را برآورده        ت به توانس  مشکالت عمیقی که داشت، نمی    

درواقع، رویدادها و اختالفات سیاسی مرکز حکومت که درگیر مسایل و مـشکالت             
توجهی و عدم رسیدگی الزم به امور نواحی          ناشی از انقالب مشروطه بود، موجب بی      

  .ویژه بندر بوشهر شد جنوبی به
 عوامل متعـددى  ،بوشهر ه در بندر عوامل ناکارآمدي محاکم عدلی    در بررسی علل و   

 ناچـار   بـه نهـا نظـام اجتمـاعى و سیاســـى بـود کـه عدلیـه                آ یکى از    .ثیرگذار بود أت
وزارت عدلیـه کـه مـســئول نظـارت بـــر           . کـار کنـد   چارچوب  بایست در آن      می

 روش جدیدش به همان طریق اسالف پیش از         با وجود عملکرد صحیح محاکم بــود،     
 صـرف نظـر از      .انـدرکاران آن بـود     عنى تیول شخصى دسـت     ی ؛کرد  مشروطه عمل می  

ن بود که معیار مشخصى براى گـزینش قـضات و   آ واقعیت ،موانع سیاسـى و اجتماعى   
 افراد زیـادى کـه نفـوذى        ،در ابتداى کار محاکم عدلیه    . ن وجود نداشت  الدیگر مسئو 

 عنوان ظلمیـه  با عموماً کار گماشته شدند و محاکم عدلیـه       عنوان قاضى به      به ،داشتند
 تجار مردم و هایى از گروهمرتب  شکایاتى که با وجود .عدالتى معروف شــدند یا بى

از طرفـی اعمـال نفـوذ      . گرفـت   نوشـتند، هیچ اقدامى صورت نمی      وزارت عدلیه می    به  
را و احکـام عدلیـه      عشایر به سادگی امکان اجـراي قـوانین قـضایی            ساي ایالت و  ؤر

 به سبب فقدان تشکیالت مـؤثر و کارآمـد عدلیـه و             ،ین رو از هم . ساخت فراهم نمی 
هـاي بـسیاري     ایـن اداره بـا کاسـتی       ، حقوق مـدنی مـردم      و عدم توجه به    نظام قضایی 

  .بود مواجه
 اجتماعی و قـضایی  بودن مشکالت دار دلیل ریشه  بهبندر بوشهر  عدلیه   ،در مجموع 

 به زمان بیـشتري نیـاز       بلکهباره انتظارات مردم را برآورده کند         یک  به توانست  نمی
بـا   بوشـهر   بنـدر  ۀ عدلیـ  ،حـال    بـا ایـن    .قادر به رفع معضالت موجود شـود      داشت تا   

 تجربـه   و اصالحات مهمـی را  تغییراتهمشروطقضایی عصر   از تحوالت    پذیريتأثیر
  . که تا پیش از آن سابقه نداشتکرد
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  ن توسط حکام بنادر جنوبیآاي لزوم اجر امالك و قوانین ثبت اسناد و) 1ص، 1ضمیمه شماره (
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   توسط حکام بنادر جنوبی آنلزوم اجراي امالك و قوانین ثبت اسناد و) 2ص، 1ضمیمه شماره (
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  ن توسط حکام بنادر جنوبآلزوم اجراي  امالك و قوانین ثبت اسناد و) 3ص، 1ضمیمه شماره (
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   ادارات عدلیه به عایدات خوديدستور اکتفا) 2ضمیمه شماره (
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  موران وزارت عدلیهأقبض دریافت وجه توسط م )3ضمیمه شماره (
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  .ق1302سال  بودجه وزارت عدلیه در) 4ضمیمه شماره (
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  ناواگذاري عمارتی به عدلیه جهت نگهداري محبوس) 5ةضمیمه شمار(



  1400پاییز / 50شمارة / ، سال سیزدهممطالعات تاریخ اسالم  176

  
   بوشهر علیه خیاط هندي تبعه انگلیسۀطرح دعوي کسب) 1ص ،6ضمیمه شماره(



  177  آن ناکارآمدي علل و مشروطه دردورة بوشهر بندر در عدلیه محاکم عملکرد

  
   طرح دعوي کسبه بوشهر علیه خیاط هندي تبعه انگلیس)2ص ،6ضمیمه شماره(
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   طرح دعوي کسبه بوشهر علیه خیاط هندي تبعه انگلیس)3ص ،6ضمیمه شماره(
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شکایت وزارت عدلیه از دخالت مستقیم سفارت انگلیس در جلوگیري از  )1ص ،7ضمیمه شماره (

  اجراي احکام
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الت مستقیم سفارت انگلیس در جلوگیري از شکایت وزارت عدلیه از دخ )2ص ،7ضمیمه شماره (

  اجراي احکام



  181  آن ناکارآمدي علل و مشروطه دردورة بوشهر بندر در عدلیه محاکم عملکرد

  
  موران انگلیسیأموران اجراي عدلیه با مأسوء رفتار م) 1ص ،8ضمیمه شماره (
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  موران انگلیسیأموران اجراي عدلیه با مأسوء رفتار م) 2ص ،8ضمیمه شماره (



  183  آن ناکارآمدي علل و مشروطه دردورة بوشهر بندر در عدلیه محاکم عملکرد

  
  نگلیسیموران اأموران اجراي عدلیه با مأسوء رفتار م) 3ص ،8ضمیمه شماره (
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  موران انگلیسیأموران اجراي عدلیه با مأسوء رفتار م) 4ص، 8ضمیمه شماره (
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  منابع و مآخذ
  کتب و مقاالت. الف
فصلنامه پژوهش ، »نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقالب مشروطه      «،  )1382(امین، سید حسن     –

  .71-29، صص 9، ش2، سحقوق و سیاست
، »موازنه شرع و عرف در نظـام حقـوقی ایـران در دوره قاجـار            « ،)1389زمستان  (آبادیان، حسین    –

  .7-24، صص7، ش2، سفصلنامه تاریخ اسالم
افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در آثـار منتـشر نـشده    « ،)1356(آدمیت، فریدون و هما ناطق    –

  .نشر اگاه: ، تهران» قاجار
 ة تـزاري دربـار    ۀرجـه روسـی   ، گـزارش سیاسـی وزارت خا      کتاب نارنجی  ،)1367(بشیري، احمد    –

 .نشر نو: انقالب مشروطه ایران، تهران
هاي محرمانه وزارت امورخارجه انگلـیس دربـاره          گزارش،  کتاب آبی ،  )1362(............................  –

 .نشر نو: ، تهران1، جمشروطه ایران
ازگـشت بـه سـنت      هاي انصاف، نوسازي قـضایی یـا ب        خانه« ،)1399بهار و تابستان    ( رضا   ،بیگدلو –

  .120-101صص، 1، ش13، سپژوهشی تاریخ ایران -مجله علمی، »دادرسی
نویـد  : ، شـیراز  فرهنـگ ایـران اسـالمی در دوره قاجـار          تاریخ تمدن و  ،  )1380( تاجبخش، احمد  –

 .شیراز
  .اداره کاوه نشر :، تهرانگنج شایگان یا اوضاع اقتصادي ایران) 1335( زاده، محمدعلی جمال –
 .نشر کتاب پارسه: ، تهران قاجارةتاریخ مردم ایران در دور ،)1392( دهقانی، رضا –
التـدقیق فـی سـیر    ( سـفرنامه سدیدالـسلطنه  ، )1362(سدیدالسلطنه مینابی بندرعباسـی، محمـدعلی        –

 .نشر بهشهر: ، تصحیح احمد اقتداري، تهران)الطریق
لـدین  اد عما واندیش، تصحیح عبدالرسول خیرتاریخ بوشهر ،)1390( ، محمدحسین  کازرونی سعادت –

  .مرکز پژوهشی میراث مکتوب :الحکمایی، تهران شیخ
تاریخ بنادر و جزایر خلـیج فـارس در زمـان محمدشـاه       ،  )1367 (........................................................ –

 .موسسه فرهنگی جهانگیرينشر: ، تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، گیالنق1264-1250قاجار
جایگاه شرع و عرف در نظام قانونگذاري صدر مـشروطیت بـا      «،  )1398زمستان  (دي، حمیده   شهی –

  .114-95، صص79، شپژوهی فصلنامه تاریخ، »عدلیه تکیه بر اسناد
مـردم   انتظـار  هاي مورد   مؤلفه«،  )1396زمستان  (شهیدي، حمیده، هادي وکیلی و عباس سرافرازي         –

فـصلنامه گنجینـه    ،»دن آن طی سالهاي آغازین مـشروطه از عدلیه و تکاپوي دستگاه قضا در برآور      
 .67-89، صص4، ش27، ساسناد
: قـم   حـسن زندیـه،   ۀترجمـ  ،و پهلـوي   قاجـار  نظام قضایی عصر  ،  )1388( امین بنانی  فلور، ویلم و   –

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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د آیتـی،    عبدالمحمـ  ۀ، ترجمـ  وقایع نگاري خلیج فارس بخش تاریخ ایران       ،)1388 (.گ .لوریمر، ج  –
  .بنیاد ایرانشناسی :نتهرا
:  منیـر بـرزین، مـشهد      ۀترجمـ ،  یهاوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجار      ،]تا بی. [س. ك. ، آن لمبتن –

 .]نا بی[
بنیــاد :  حــسن زنگنــه، بوشــهرۀ، ترجمــمــشروطیت جنــوب ایــران ،)1386(کــاکس، سرپرســی  –

 .شناسی بوشهر ایران
نـشر علمـی و     : وحید مازندرانی، تهـران   . ، ترجمۀ غ  انایران و قضیه ایر   ،  )1347. (ن. کرزن، جرج  –

  .فرهنگی
  ].نا بی[ ]:جا بی [،)دوره دوم زندگی احمد کسروي(ده سال در عدلیه ، )1323(کسروي، احمد  –
کتابخانه، مـوزه و    : ، تهران هاي ایالتی و والیتی     گزیده اسناد انجمن  ،  )1390(نژاد، مسعود     کوهستانی –

 .میمراکز اسناد مجلس شوراي اسال
 دانشگاه  نشر: ، تهران 2 ج ،تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران      ،)1357( محبوبی اردکانی، حسین   –

 .تهران
  .]نا بی[: تهران، ]تا بی[ 1334 ،دوره اول، مذاکرات مجلس شوراي ملی –
ــونس  – ــد، ی ــشروطیت، از  ،)1377(مرواری ــذاري در دوران م ــس قانونگ ــا  ادوار مجل ــشروطه ت م

  . اوحدينشر: ، تهرانگذاري نظام جدید قضایی لس دوم و بنیانجمهوري، نگاهی به مج
 سیاسـی ایـران در ورطـه سیاسـت     ۀتوسع(مذاکرات مجلس اول ، )1384(میرزا صالح، غالمحسین     –

  .نشر مازیار:  تهران،)ق1326-1324الملل  بین
 ۀترجمـ ، سـده نـوزدهم   دولت در ایران زنی، اعتراض و چانه؛ دوران قاجار ،)1389( ونسا، مارتین –

 .نشر آمه: افسانه منفرد، تهران

 اسناد. ب
ـ سازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی ا         – ، 1ب خ 50آ4رشـیو،   آ، محـل در     355000341 ،)سـاکما  (رانی

 .)1ضمیمه شماره( ش1302
و 13ت 315رشـــیو، آ، محـــل در 3600006647 ،.............................................................................. –

 ).8ضمیمه شماره (ش1302ا،
، 1 ب ا5 ط207 رشـــیو،آ، محـــل در 240030201،.............................................................................. –

 ).4ضمیمه شماره ( ش1302
ــل در ،293008354 ،.............................................................................. – ــیو آ محـ ا ،  ب4ك 529رشـ

 .)6ضمیمه شماره ( ق1303
ت ا، 131107رشـــیو، آ، محـــل در 298000257 ،.............................................................................. –

 .)5ضمیمه شماره( ق1328
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 ق1329، 13ج602رشــیو، آ، محــل در 29800313 ،.............................................................................. –
 ).2ضمیمه شماره (
، 1خ3ب522، محــــل در آرشــــیو،  355000630،.............................................................................. –

  .ق1329
، الــــف 808، رشــــیوآمحــــل در  ،360000268 ،.............................................................................. –

 .)7ضمیمه شماره( ق1331وا،
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Abstract: Mukata’a (contracting) was the basis of the financial organization of 
Ottoman government in the last centuries. When the number of victories decreased and 
Timar system collapsed, it was replaced by Mukata’a which led to certain changes in the 
financial system of the Ottoman government. Mukata’a was the most important source of 
income of the treasury. In order to overcome financial and tax collection problems, the 
government spread out the practice of Mukata’a all over its lands and made the required 
changes. Among the most influential people practicing Mukata’a were the Sipahis (army 
members), Biglerbegi, and non-muslim wealthy fellows (i.e. the opulent rich). Due to 
some changes in the methods of Mukata’a systems in some provinces, excessive tax 
collection, imposing Barat and improper collection, the authorities' contumacious 
actions, and oppressing the subjects caused a great social dissatisfaction specially among 
the farmers, which consequently played an important role in the decline of Ottoman 
Empire. The present research aims to study the transformations of Mukata’a systems, its 
functions and the role of contractors in the central Ottoman government, and the factors 
that caused the decline of practicing Mukata’a throughout the Ottoman Empire using a 
descriptive-analytic method and critical approach. 
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  مقدمه
هاي وسیعی از سه قاره آسـیا، اروپـا و آفریقـا را در       قلمرو امپراتوري عثمانی سرزمین   

بیـشتر  . ن منطقۀ اسـتراتژیک حاکمیـت داشـت       گرفت که حدود پنج قرن بر ای        برمی
هـاي نظـامی و سیاسـی حکـام و            هاي نظامی این امپراتوري و کنش       تحقیقات به جلوه  

بــدون تردیــد، تعــدد نیــروي نظــامی و ادارة قلمــرو . فرمانــدهان آن معطــوف اســت
برده، نیازمند نظام اقتصادي منـسجم و توانمنـدي     جغرافیایی گسترده در بازة زمانی نام   

ست که در پرتو آن نیازهاي مالی حکومت برطرف شود و شـرایط اقتـصادي نـسبتاً                 ا
مطلوب براي مردم فراهم گردد، اما این موضوع مهم کمتر مورد توجه محققان قـرار               

 صـاحب  ی اجتمـاع ی با حفظ عرف و عادات گذشته، در زنـدگ       یانعثمان. گرفته است 
 ي مرتـب بـه سـو      کـه  نـد د خـود بو   ة امور حکومت   ادار ي برا ی خاص ی نظام مال  کی

مکان، از این اصـالحات مـالی       ا توجه به زمان و      ب. رفت ی م شیاصالحات و تکامل پ   
دورة بـه   ۀ این نظام مالی     خچیتاردر اصل    .کاربردهاي متفاوتی سرچشمه گرفته است    

ـ و   و بـه   انی سـلجوق  عهـد خر  اوا در   کاري   مقاطعه گردد، اما  ی برم انیعباس  ة در دور  ژهی
 از  ی در مقابـل مقـدار مشخـص       التـزام دادن  « ي بـه معنـا    وسترده شد    گ اری بس لخانانیا

 مـرور    و بـه  نیـز متـداول      صغیر     آسیاي  سلجوقیانمیان  در  بدین ترتیب،   . بود »اتیمال
معتبر تاریخی کـاربرد ایـن نظـام مـالی را بـه      بع  امن. شد   عثمانی منتقل   زمان به دولت  

 عاشق پاشـازاده، (اند  ط دانسته مربو)ق761-726 :کح(سلطان اورخان عثمانی دورة  
، درآمـد      توسـط ترکـان    آسـیاي صـغیر      از تـصرف     پس  ، پاکالین ۀبه گفت ). 20 :1332
 مستقر   زمانی که عثمانیان  . شد   واگذار مى     و لشکریان    امیران   تیمار به    عنوان   به  اراضى

 جدیـد    راي و طغـ     را تغییر دادند و تیمارهـا را بـه بـرات            داري   زمین  هاي  شدند، شیوه 
 و مـار ی آن بـه ت لی و تبـد یپس از فـتح اراضـ  ). Pakalın, 1971: 238 (واگذار کردند

ـ    هاي متصرفی   سرزمین م،یزع  ونی خـاص همـا  ي وزرا و امـرا نی بالفاصله بـه نـسبت ب
ـ  عا .شد ی م می و تقس  نییتع  يا از امـر   اتیـ  و مال  ی شـرع  یـۀ از جز غالبـاً    ی عثمـان  داتی
بـه   آنهـا    نیتـر   خمس بود؛ که خمس مهـم      مینا گمرك و غ   داتیمسلمان، نظیر عا  ریغ

بـا موانـع و     هـا    اتیـ مالآوري     و جمـع   کنتـرل با این حـال، دولـت در        . رفت  شمار می 
اي جلـوگیري   و همواره بر  ) 187: 1395امامی خویی،   (مشکالت متعددي مواجه بود     

، لییچارشـ اوزون  (د  کـر  تـالش مـی    صـحیح مـالی    از فرار مالیاتی و دستیابی به نظـام       
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هـاي مختلـف    دورهبـه همـین منظـور در     .)Tabakoğlu, 1985: 42 ؛5/125 :1377
یکـی از اشـکال      2نظـام مقاطعـه    . انجـام داد   1در تشکیالت مـالی    اقدامات گوناگونی 

. رفـت   درآمد دولت به شمار می     منبع به عنوان     و  عثمانی بود  دولتآوري مالیات    جمع
خزانـه و از فـرار   ا روانـۀ  رسیستم منابع نقـدي  این  کرد از طریق حکومت تالش می
 منتقل  3طور مستقیم به دیوان همایون      درآمد حاصل از آن به     تا کندمالیاتی جلوگیري   

 مالیات بـر برخـی از   سبب شدهاي جدید  یجاد مقاطعها). Barkan, 1943: 314(شود 
 وارد چرخه و تحوالت اقتصادي شـود  ،شد ها غیرمالیاتی محسوب می    مناطق که مدت  

 برآورد   دولت عثمانی براي  ،    شیوه  در این  .را فراهم کند  رونق مالی جدید    هاي   و زمینه 
  ، آن   براسـاس    کـه   بست   مى  اي   معاهده   زمین   و متصرفان    با مالکان  ،  منطقه   یک  مالیات

   دولـت   بـه  ، درآمـد امـالك    یـا کـاهش    افـزایش   بـه   توجه  بدون  معینى  مبلغ هر سال 
   بـه    توجـه   ، عثمـانى    در دولت    آن   و انواع    پدیدة مقاطعه    بررسى  براي. شد میپرداخت  

   جنگى  از اقطاعات متشکل     از قلمرو عثمانیان     بزرگى  بخش  که  است  ضروري  نکته  این
و بیـشترین   ) 464 :1297زاده،   صـوالق  (شـد   مـى واگـذار     فاتحاران   سرد   به بود و غالباً  
  عنـوان که بـه  قرار داشت   و عربى وپایى ار هاي در سرزمیننیز   متصرفاتفتوحات و 

 سیستم تیمار از نظر نظامی و مالی ارزش خـود را از    تدریج   به .شد   آنها یاد می    تیمار از 
 نقـصان آوري سهم اراضـی کـشاورزي بـا           جمع در دولت عثمانی  در نتیجه، . دست داد 
 تركسیستم تیمار را     تدریج  به حکومت قمري هجري دهم قرن اواخر در .شد مواجه

براي مدت مشخص به نام    را  هاي اراضی    وري مالیات آ   جمع شد و  نظام مقاطعه وارد  و  
شـد  نظام مقاطعه جایگزین تیمار     سرانجام   .رساند  به فروش می  مقاطعه از راه مزایده     

)Pamuk, 2003: 95.(به گسترش ارضی و ، بیشتر تحقیقات درباره امپراتوري عثمانی 
 نویـسندگان ایـن     .امات مـذهبی معطـوف بـوده اسـت        نهادهاي نظامی و سیاسی یا اقد     

 تا نشان دهند کـه بنیـاد تحرکـات نظـامی و اقـدامات سیاسـی و            اند  کوشیدهپژوهش  
                                                           

و بـه دفتـردار   ) Kapı Defterdar(» دفتـردار داخلـی  «مرکـزي  به دفتـردار  . دادند امورات مالی را دفترداران انجام می  1
 ). Onar, 1962: 649(گفتند  می) Kenar Defterdarı( »دفتردار بیرونی«ها  ایالت

2 MUKĀTAA 
3  hümâyûn divan- :تـرین دیـوان در کـشور عثمـانی بـود و بـه ریاسـت سـلطان یـا وزیـراعظم تـشکیل جلـسه                      مهم

  . (Ortayli, 1979: 132)داد می
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مذهبی حکومت عثمانی بر مبناي برخورداري از نظام مالی استوار بـوده و همـراه بـا            
گسترش قلمرو و نیازهاي جامعه تغییـرات یـا اصـالحات در نظـام مـالی در دسـتور                 

که نهاد مـالی نتوانـست خـود را           زمانی البته .ه است رگزاران حکومت عثمانی بود   کا
 سـقوط عثمـانی     ۀ زمین ،همراه با تحوالت و مطالبات در تاریخ معاصر هماهنگ کند         

  .فراهم شد

 پژوهش پیشینۀ
اي دربـارة مـسائل اقتـصادي و          هاي انجام شده، تحقیقـات گـسترده        با توجه به بررسی   

ر دولت عثمانی انجام گرفته است، اما مطالعۀ مجزا و منـسجمی            تجاري و بازرگانی د   
 ویژه دربارة نظام مقاطعه در ساختار تشکیالت و تحوالت مالی امپراتوري عثمـانی              به

هاي منابع متقدم و متأخر نیـز تألیفـات و تحریراتـی در               در بررسی . انجام نشده است  
تعدادي هرچند اندك بـه   سی وبه زبان ترکی عثمانی و استانبولی و انگلی قالب کتاب

فارسی ترجمه شده و در دسترس است، اما آثار و اسناد فراوان و معتبر قابـل اعتنـایی                 
 حاضــر  در زمینــۀ تــشکیالت مــالی و دیــوانی عثمــانی وجــود دارد کــه در پــژوهش

که تا اوایـل  (مطالعات اندکی در قالب نظام تیمار   . الزم از آنها گرفته شده است      بهرة
طـور عـام مربـوط بـه جهـان اسـالم              و اقطاع که به   ) هم قمري تداوم داشته   سدة یازد 

توان به آثار ترجمه شـده همچـون    از میان منابع متأخر می . باشد، انحام شده است     می
اثـر احـسان اغلـو و جمعـی از          ولت و جامعـه در دولـت عثمـانی          کتاب دو جلدي د   

تـصري دربـارة    اشاره کـرد کـه در جلـد نخـست مطالـب مخ            ) ش1396(نویسندگان  
شاو نیز   استانفورد جی . مقاطعه در قالب ساختار اقتصادي دولت عثمانی بیان شده است         

دسـتگاه  «در بخـش    ) ش1370(تاریخ امپراطوري عثمـانی و ترکیـه جدیـد          در کتاب   
عـالوه بـر ایـن،      . به فرایند اداري مالی و مقاطعات اشاره کـرده اسـت          » اداري عثمانی 

) م1963(» Sahillioğlu Halil« ،)مTabakoğlu Ahmet «)1985«نویسندگانی چـون    
نیز به نظام مقاطعه در مباحث مربـوط بـه نظـام    ) مTosuner Mehmet«) 1989« و

بـرده، بـه مقاطعـه از           یک از آثار نـام      البته در هیچ  . اند  مالیات دولت عثمانی پرداخته   
یــن منظــر تــأثیر آن در فــراز و فــرود حکومــت عثمــانی و اهمیــت آن در ســقوط ا

  .امپراتوري توجه و تأکید الزم نشده است
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  نظام مقاطعه
قطّـع «گیـرد،    مـى   اقطاع  که  شخصی.است» مقطوع بودن«معناي ه  مقاطعه ب  نامیـده   »م

سـورة  ( از قـرآن مجیـد     ، گویا مقطّع و مقاطعه که ریشه در کلمه اقطاع دارد        . شود  می
توانـد بـه عنـوان     ی موارد  د ی کل ی معن این کلمه یک  . گرفته شده است   )13آیه  ،  رعد

وجـود   از کـاربرد     یانـواع مختلفـ   .  شود فیتعر توافق متقابل در مورد مقدار مشخص     
اي اعـم از    یعنـی مالیـات منطقـه   ؛کننـد  ی مـ ریی تغمکانکه با توجه به زمان و    دارند  

طور محدود در زمان معین      ه به مبلغ معینی ب    ،یا منافع حاصل از آن     زمین، آب، معدن،  
 بـه مفهـوم  را   »التـزام « واژةهـا    یمانعث آغاز، در. شود  می واگذار   فرديد به   یا نامحدو 

ـ در ا . بردنـد   بـه کـار مـی      متعلق به دولت     يها اتی مال یبرخبراي   »مقاطعه«   دوره، نی
 اتیـ  از مالی مقدار مشخص کهشد ی را شامل م»مبلغ توافق در قرارداد« مفهوم   مقاطعه

 یطبـق متـون مـال    . گرفـت   را در برمـی    يکشاورز واحداز  و عوارض متعلق به دولت      
تـا  یـازده   اواسـط قـرن      و تحول در مقاطعه، از       ریی تغ ایجادرسد با    ی به نظر م   ی،عثمان

 :Gençe, 2006(در نظام مالی دولت عثمانی اعتبـار داشـت    سیزده قمرياواسط قرن 
ننـد  ؛ ماداشـتند که درآمد سـالیانه معینـی   ند  ی بود های مالی عثمانی نهاد   در نظام ). 129

 يمحتـوا  کـه    معادن زغال و فلزات، اداره گمرك، معدن نمک، شیالت و ضرابخانه          
ـ و   دادند   می لیتشکرا   متعلق به خزانه     يها اتیمالاز   ی برخ یالم  و    حقـوق   عنـوان ه  ب

   از حـق   یا سـهمى   ند؛شد   مى پرداخت   دولتى   به درباریان، سپاهیان و مأموران      مستمري
 مقامـات   و و اشـخاص متنفـذ         سـپاهیان    به  شرایط خاص  با میریه     از اراضى   المال  بیت

ها و حتی برخی زنان متنفـذ اعطـا          ها و اسقف   مذهبی، مانند قضات، امامان، سراسقف    
بـه   زیـ ن 1»مقطـوع « مفهوم به   کاري  مقاطعه). 1/108 :1395 زاده، طاشکوپري (دش مى

ـ     کار رفته است؛ یعنی      ـ  مقطـوع ه صـورت مبلغی که حاکم یا امیر محلـی ب عنـوان  ه  ب
دستیابی دولـت   ،     دیوانى   در اصطالح    مقاطعه حال آنکه . پرداخت مالیات به سلطان می   

بـافی،   هـاي پارچـه     و کارگـاه   تمامی درآمدهاي اراضی و غیر آن، از قبیـل معـادن            به
 کـه پـیش از آن وجـود نداشـت و یـا در اختیـار                 داردتنباکو، قنادي و غیـره اشـاره        

ـ     ن درآمدها بدون دخالت یا سهم     تمامی ای . تیمارداران بود   ۀخواهی مقطّعان وارد خزان
                                                           

1 maktu 
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 و  شـد   بیشتر می  مقبولیت نظام مقاطعه نیز نزد سلطان عثمانی         ،نتیجه  در .شد دولت می 
  ).Genç, 1985: 139(گرفت  میسقوط سیستم تیمار شتاب بیشتري براي زمینه 

   مقاطعاتةهاي ادار روش
اداره مقاطعـه سـپردن آن بـه مـأموران          هـاي     از جمله روش   : توسط مأمور دولت   .1

 کـه کـسی   شـد  این روش زمانی انجـام مـی   . گفتند  می »امین«حکومتی بود که به آنها      
بـه   امانـت    صـورت درآمـد بـه     ؛ به همین دلیل براي تعیـین        کرد مقاطعه را التزام نمی   

 اسـتانداران و فرمانـداران      ، مقطّعـان در ایـن شـیوه       .شد  مأموران حکومتی واگذار می   
کردنـد و آنچـه      دار پرداخـت مـی     عنوان مقاطعه ه  مالیات قلمرو خود را ب    آنها  . دبودن
ـ  ؛ خالف شریعت اسالم بود     امر  این .گرفتند خواستند از مردم می    می را اسـتاندار یـا     زی

کاسـت   کـم و   بایـد بـی  ،کـرد  فرماندار وکیل و امین خلیفه بود و آنچه دریافـت مـی          
ــدان،(پرداخــت  مــی ــ. )1/181: 1382 زی ــدر ای  ۀن روش اداري، پــس از کــسر هزین

 باقیماندة  و بها و مرمت   کارمندان و خدمتگزاران، سایر حقوق معاش، کرایه، سوخت       
  .شد داد، منتقل می میشد و یا به محلی که مرکز دستور  عواید به مرکز ارسال می

کرد و اجرتی را      مقاطعه به عنوان امین انجام وظیفه می       صاحب : امانت ۀ مقاطع .2
مقاطعـه  ة  این طرز ادار  . کرد  بدل مقاطعه حساب می    وگرفت، جز  بت امانت می  که با 

در ایـن روش    . گفتند  می »ملتزم « التزام ةص پذیرند خ و به ش   »امانت بر وجه التزام   «را  
 .گرفتنـد  عهده میرهاي سایر ملتزمان را نیز ب     مسئولیت ،ها در صورت ملتزم بودن     امین

در سیـستم   . شـد   سه سال به مزایده گذاشته مـی       برداري به مدت   در این شیوه حق بهره    
آوري   امتیـاز جمـع    ،به حکومت   امراي صاحب سرمایه در مقابل کمک نقدي       ،التزام

آوري مالیات در قـرن      ترین روش جمع   متداولکردند که     را دریافت می  مالیات مناطق   
 ).Pamuk , 2003: 95( مختصر تغییراتـی ادامـه یافـت    و با  قمري بود هجريیازدهم

 در   دیگر دوازده سال  تا   توانست دوباره  دید، می  نفع خود می  ه  دار آن را ب    وقتی مقاطعه 
از طرفـی، اگـر پـیش از مـدت تحویـل، دولـت بـراي آن مقاطعـه بـا                      .اختیار بگیرد 

شد، التـزام طـرف را ابطـال و وجـه آن را قـسط               رو می  هپیشنهادي به مبلغ بیشتر روب    
 چنـد مقاطعـه   شخصیهمچنین ممکن بود   . ردک محاسبه می ) براي مدت تصرف  (الیوم  

حتـی امکـان داشـت کـسی        . جبران کند را التزام کند و ضرر یکی را با سود دیگري           
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 بـه   مقاطعـه یـک    این امکان هم وجود داشـت کـه          ؛فقط یک مقاطعه را التزام کند     
 یعنـی وجـه     ،شد بخشی از بـدل      متعهد می  ملتزم.  شراکتی به التزام گرفته شود     صورت
توانستند  کسانی که نمی  .  پیشاپیش بپردازد و براي باقیمانده ضامن معرفی کند        التزام را 

 کمتر از بدل التزام   آنهاچنانچه دارایی   . شد بدل التزام را بپردازند، اموالشان توقیف می      
در . )780-2/779: 1396،  احـسان اغلـو و دیگـران      (کردند   بود، شخص را زندانی می    

ن مالیـات   ا مزایـده بـا مـأمور      ه صورت دار ب  نفذ و پول   افراد مت  ،کاري این نوع مقاطعه  
پرداختنـد، سـپس بـراي     مبالغ قرارداد دولتی را نقد مـی   ابتدا سهم یا.بستند قرارداد می

آنچــه و افزودنــد   بــه مبــالغ مالیــات دریــافتی از رعیــت مــی،کــسب منــافع شخــصی
  .)342: 1334، رفیق(گرفتند   شهر یا استان می،خواستند از اهالی آن ده می

 به افـراد    العمر  به صورت مادام   در این شیوه امالك و مستغالت        : روش مالکانه  .3
 امـا مقطّعـان   ، درآمدي براي دولت مرکـزي بـه همـراه داشـت          روش این. شد داده می 

به وجود  ند و سرانجام مشکالتی براي دولت مرکزي        یافت  میدست   قدرت   بهتدریج   هب
 در منـاطق      حـاکم   هـاي  پاشـاها و خانـدان    قمري  ون یازده تا سیزده     در قر . آوردند  می

 قهر و غضب از بـین       ا ولی ب  ، زدند  طلبى دار دست به استقالل    عنوان مقاطعه ه   ب ،آناتولی
 هـامر پورگـشتال،  (رفتند و پس از مرگ آنها امالك بار دیگر به حراج گذاشته شد            

 .)Sahillioglu,1963: 145-153 ؛2/1680-1683: 1369

  اقسام مقاطعه
هـر  . بود ایلی  در آناتولی و روم1ت عثمانی در قلمرو خود داراي مقاطعات متنوعیدول
 بودنـد کـه زیـر نظـر دفتـرداران اداره      یهـای  ک از این دو ناحیه داراي زیرمجموعه   ی

 موقوفـات،  ۀ مقاطعـ تـوان از   مـی از انواع مقاطعـات وابـسته بـه دفتـرداران     . شدند می
هر یک از اینها در قلمرو خود       . نام برد کام  نگاري، قالع و تذکرة اح     واردات، تذکره 
مربـوط  ) ها یادداشت (ةو تذکر ) حکم واگذاري (ها رسیدگی و برات      به امور مقاطعه  

ین ترتیب، به مرور زمان مقاطعاتی پدید آمـد کـه هـر             دب. کردند به آنها را صادر می    
ن ده و   ة مربوط به قرو   هاي انجام شد   بررسیدر  . شد ک به نام محل خود خوانده می      ی

                                                           
ایلـی و دیگـر والیـات دولـت عثمـانی           با تمام جزئیات به مقاطعـات مختلـف در آنـاتولی و روم             تاریخ پچوي کتاب   در  1

  .)1/448: 1283، پچوي(پرداخته شده است 
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نهـا  آ %60یاد شـده اسـت کـه حـدود        مقاطعه   534از   قمري در آرشیو عثمانی،    یازده
 کمتر از  مسیحیانتعداددادند و     تشکیل می  مسیحیانان و    یهودی بقیه را . ندمسلمان بود 

توان دریافـت کـه    میحرمین تنها با مراجعه به اسناد ). Akdağ, 1975: 50 ( بود10%
بـا بهـم    ولـی   بـود،   ) سرا خواجگان حرم (ي دارالسعاده   مختص آغاها ۀ آن   مقاطع 752

) ملـک شخـصی همیـشگی     ( اداري این نوع مقاطعات، به نظام مالکانـه          ةخوردن شیو 
: 1309 پاشـا،  جـودت ( فروش و التزام آنهـا بـه دفتـردار واگـذار گردیـد        تبدیل شد و  

9/340-341(. 

 تحول مقاطعه در دولت عثمانی
شـد   محسوب می) خاص همایونی(آمد، اموال سلطنتی  منابع و درۀدر نظام مقاطعه هم 

صورت ملـک بـه مالکیـت خـصوصی         ه  ن منابع را ب   آتوانست بخشی از      می سلطانو  
ا توجـه  ب( به صورت فیف  یا در راه مقاصد مذهبی وقف کند و یا موقتاً    ،افراد درآورد 

  انجام وظایف نظـامی    مقابل در   1)عنوان مقاطعه، زعامت و خاص    ه  به وسعت ملک ب   
 -هاي این امالك بودنـد     ول تحصیل مالیات  ئجز کارگزارانی که مس    هب- و اداري افراد  

ـ  ، بـا پایـان فتوحـات      البتـه . )2/3: 1370 شـاو، ( واگذار کنـد   به آنان  خـصوص در    ه ب
 و اضمحالل سیـستم تیمـار و ظهـور نظـام مقاطعـه در               یهاي عربی و افریقای    سرزمین

اراضـی خـاص     .وجود آمد ه  م مالی دولت ب    عثمانی، تغییرات اساسی در نظا     امپراتوري
طَّعـان تـا آخـر عمـر       گاهی  -  باالترین مبلغ  هبمزایده   به شکل همایونی     بـه آنهـا    -مقَ

سازي   نوعی خصوصی،به عبارت دیگر). Salzmann, 1993: 393-395 (شد واگذار می
 ۀمطلـع وارد عرصـ   آوري مالیات اتفاق افتـاد کـه افـراد و مقامـات ثروتمنـد و      جمع
 کسانی که در بوروکراسی دولت عثمانی منـزوي شـده           ،در نتیجه . کاري شدند  عهمقاط
از دسـت دادن کنتـرل    به معناي   این پدیده نه تنها     .  توانستند کسب قدرت کنند    ،بودند

 ,Darling(آمد  حساب میه ثر بؤ، بلکه کنترل منطقی و سیاسی منبوددولت مرکزي 
 ثـروت در سراسـر   ۀشـی بـراي توسـع   کـاري رو   مقاطعه، به این ترتیب.)125 :2006

 نخبگـان   ،ینـد ادر ایـن فر   . آمـد  شمار مـی  ه   مرکزي ب  ۀامپراتوري و انتقال آن به خزان     
                                                           

هـایی کـه درآمـدش از صـدهزار      و زمـین » زعامت«. هزار آقچه تا صدهزار آقچه بود     هایی که درآمد آن از بیست       زمین  1
 ).102: 1325شوکت، ؛ 132 :1408 ،بکفرید( شد نامیده می» خاص«راتر بود، آقچه ف
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 یونانی و ارمنی در مناطق مختلف امپراتوري عثمانی ظهور کردنـد و بـا طـرز           ،یهودي
  .)Bernard, 1989: 123( دست گرفتنده ب تفکر حاکمیتی مقاطعه را
ـ           گروه دیگر سپاهیان بو     ،خـدمت گـرفتن رعایـا     ه  دند کـه در نظـام مقاطعـه بـا ب

  در.)Baki, 2012: 289(دادنـد    انجام میاي آوري مالیات را به شکل تحول یافته جمع
واگـذار  ) ملتـزم ( بـه مالکـان   را  ) التـزام (هـاي مالیـاتی      کاري، مقاطعـه    مقاطعه بیشتر
 . خزانـه پرداخـت کننـد       آنان ملزم بودند سالیانه مبلغ ثابتی به       ، و در مقابل   کردند  می

عنوان سود  ه  له، مبلغ باقیمانده ب   داران در اجراي بهتر وظایف محو      براي تشویق مقاطعه  
هایی که بـه     در ایالت . )189 :1970سالنیکی( شد شخصی به خود آنان بازگردانده می     

خـذ  أ بیشتر وظایف ایالت از جمله برقراري امنیت و          ،شدند صورت مقاطعه اداره می   
اگـر  حتـی    .)175: 1395،  امـامی خـویی   (بـود   دار    مقاطعه سپاهیان   ة برعهد ها مالیات

ـ   ضرورت جنگ ایجاب می     از میـان  ،سـر برنـد  ه کرد که سپاهیان در میدان جنگ ب
آوري  گـشتند و پـس از جمـع      کشور برمـی  داخل  به  » جی خرجلیق«نام  ه  اي ب  آنها عده 
پـس از مراجعـت از      آنهـا   . دگشتن  برمی، دوباره به میادین نبرد      هو تأمین هزین  مالیات  

 :1285، باشی منجم(شدند   میادین نبرد به زراعت و کارهاي همیشگی خود مشغول می         
40(. 

آمـدهاي  از درحاصـل   مالیـات بودند که بگیر  هاي حقوق امین،  داران  مقاطعه دیگر
آوري مالیات به صورت مقاطعـه بـه     جمع  و پرداختند  خود را به خزانه می     يها ایالت
هاي غیرقانونی که در گذشته به منظور تـأمین           بیشتر مالیات  ؛ زیرا شد ار می واگذآنها  

رفت، در درون نظـام رسـمی مالیـاتی ادغـام      داران می مالی به جیب مالکان و مقاطعه     
نکـه تخفیـف بـر رعایـا باشـد،          آ بـیش از     ، بنابراین مقصود از انجام این تغییرات      .دش

بار به مـدت یـک قـرن، ممیـزي و ثبـت             براي نخستین   . تقویت توان مالی خزانه بود    
منابع درآمد در شهرها و روستاها در مقیاسی گسترده صورت گرفـت تـا امـالك و                  

 :Raşit, 1867 (بندي شوند طور کامل مالیات  منابع ثبت نشده به صورت قانونی و به
5/145-149(.  
کاري شدند و براي کسب منافع شخصی بـه    مقاطعه ۀوارد عرص نیز  منصبان   صاحب

 دسـت بـه     ،کـاري  این افراد در طول زمان اجراي مقاطعه      . ها پرداختند  تحصیل مالیات 
 ایـن  .خواري زدند و با کسب منافع شخصی، به ضرر دفتر مرکزي اقـدام کردنـد    رانت
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 که مقررات جدید با منـافع آنـان سـازگاري           بودند تجار و بازرگانان     اشخاص عمدتاً 
ن جدیـد بـه     امورأروزي بودنـد کـه مـ       آنها منتظـر     .)1/343: 1312 شرف،(نداشت  

مناطق اعزام شوند تا به دلیل نداشتن روابط محلی و دانـش کـافی، در انجـام وظـایف      
کاري کـاهش    ها، درآمدهاي ناشی از مقاطعه     دنبال این ناکامی  ه  ب. محوله ناکام بمانند  

داري مالیـاتی اعمـال      نظـام مقاطعـه    یافت و در آخر خزانه مجبور شد اصالحاتی در         
 مدت دو سال در مراکز      ههاي خاص ب   ها در برخی مقاطعه    امتیاز تحصیل مالیات  . ندک

 آنها متعهد   .داران مالیاتی واگذار شد    ها به صورت مزایده به مقاطعه      والیات و سنجاق  
امـا ایـن اقـدام    ، شدند بیشترین میزان وجوه را در ازاء مقاطعه به خزانه باز گرداننـد     

داران مالیـاتی بـا توسـل بـه           مطرح شود و مقاطعه    يسبب شد دوباره مشکالت دیگر    
 تا آنجا که توانـستند کـشاورزان را تحـت فـشار قـرار      ،هاي قانونی و غیرقانونی    شیوه

ـ              ةمین کننـد و پـیش از انقـضاي دور         أدادند تا از این طریق میزان مـورد مناقـصه را ت
 :BVA, Buyuruldu, 1262 (دست آورنده  سهم خود را از منافع عاید شده ب،مزایده
IV/40.(  

هاي اعطایی سلب مالکیت کنـد و   داران را از زمین  کرد مقاطعه  حکومت تالش می  
 و مالکان قبلی با دریافت مـستمري        قرار دهد هاي دولتی     زمین ةاین امالك را در زمر    

این حرکت جدید بـه دلیـل نـاتوانی دولـت در            .  از کار بازنشسته شوند    ،العمري مادام
ها را تحصیل کننـد،       مناسب که بتوانند کشت کنند و یا مالیات        جایگزین کردن افراد  

تکمیل و بر درآمـدهاي خزانـه   . ق1299 اما اقدامات تا پایان ،روندي تدریجی داشت  
  ).Tosuner, 1989: 2(افزوده شد 

 سـال   چهـل تاسی مدت ه کاري این بود که برخی مالکان ب از ایرادات مهم مقاطعه   
 ة و سوءاسـتفاد کاري  مقاطعه و در درازمدت نواقصشدند صاحب ملک و مقاطعه می   

 در   کـه  شـد  اراضی به سپاهیان واگذار می    ). 343 :1334،  رفیق (دش  مالکان آشکار می  
 . بدون آنکه مالیاتی به دیـوان بدهنـد        ،بردند  بهره و محصول آن را می       خود طول عمر 

گاهی از   ختند،پردا  که باید خراج ارضیه و عشریه محصولی را به مالکان می           یرعایای
 تمـام   ،بـراي حـل مـشکل      ).2/1338: 1369،  پورگـشتال هامر   (گذشت نصف هم می  

 مالیات بر بازار را از سر       . نظامی متمرکز کردند   ۀمالیات مزارع بزرگ را براي خزان     
عبـارت بـود از   کـه   اضافی دیگر صـورتی قـانونی بخـشیدند    ۀگرفتند و به یک هزین  
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 شـد  وران ممیـزي و اولیـاي شـهر پرداخـت مـی     آوري مالیات که به مـأم    جمع ۀهزین
)Khoury, 2002: 130-131 .(ا کسب چنین مجوزي به منظور تأمین وجـوه اضـافی   ب

طَّعان تشویق می     لبتـه  ا. هاي غیرقانونی خود بیفزایند    خاذيأ بر   شدند  هرچند اندك، مقَ
ت در  تا اینکه برقراري مالیـا ؛ مشکالتش به قوت خود باقی ماند     ۀنظام مقاطعه با هم   

 از  ،ها و تحویل آنها بـه مـأموران اعزامـی          نظام مقاطعه منسوخ شد و تحصیل مالیات      
  ).2/175: 1370شاو،  جی (دش حکومتی به رهبران ملت واگذار ۀسوي خزان

این تـصور کـه بتوانـد    حکومت این تدبیر را با اجراي قانون جدید عملی کرد و با      
 بـر   طـور مـنظم     بـه  ،خود در فواصل کوتاه   هاي   داشتن مقطّعان به تجدید مقاطعه      وا با

بـراي  . دادبـه یـک یـا دو سـال کـاهش            را  ها    تصدي مقاطعه  ةدور،  آنان نظارت کند  
ل یافـت   ها به واحدهاي روستایی تنزّ     جلوگیري از ایجاد مراکز قدرت محلی، مقاطعه      

. هاي مجاور محروم شـدند     ها در روستاها با سنجاق     داران از تملک مقاطعه    و مقاطعه 
داران، نتوانست    نظام نوین همچون گذشته با ترفندهاي جدید و مقاومت مقاطعه          بتهلا

داري، مقطّعـان بـه منـافع         مقاطعـه  ةبـا کوتـاه شـدن دور      . دستاورد بهتري داشته باشد   
بلندمدت خود دیگر توجهی نداشتند و در پی آن بودند که پیش از پایان دورة اجاره،                

گرفتنـد و    آنها مقررات را نادیده می    . ا افزایش دهند  شان ر  یخذ مالیات بیشتر دارای   أبا  
سـان   بدین. کردند ها به مقاطعه واگذار می  امالك خود را در سطح روستاها و سنجاق       

وجود آمد که به بهاي از دست رفـتن خزانـه و            ه  ها و داللی ب    مراتبی از واسطه   سلسله
  .)BVA, Irade,; Meclis 1206 & 532 (کشاورزان تمام شدي نابود

اي  ها مالیـات ویـژه     ویژه جاده  ه ب ،موران مستقر در نقاط حساس    أداران و م   مقاطعه
 البتـه . گرفتند  براي عبور مسافران و بازرگانان، مبلغ اضافی می        آنها. کردند دریافت می 

  معـاف بودنـد  یاتباع خارجی طبق قراردادهاي کاپیتوالسیون، از پرداخت چنین مبالغ     
ار و اتبـاع بیگانـه            مقاطعهما  ا ،)2/181 :1370شاو،   جی( داران در قلمرو عثمانی با تج

شـد    حقوق تجاري و اجتماعی آنها نادیده گرفته می و بیشتر مواقع  کردند بدرفتاري می 
. ق1256بـا شـروع سـال       . )472-5/471: 1370 ، اسناد سیاسی ایران و عثمانی     ةگزید(

 ۀ اجـاره دادن همـ      آن ۀ وظیفـ  .سازمان جدید گمرك در اسـتانبول سـازماندهی شـد         
هاي گمرکی مستقر در بنادر اصلی و مراکز تجاري به صورت مزایده براي سـه                بنگاه

داران مالیاتی چنان سودآور بود که این        چنین مقرراتی براي خزانه و مقاطعه     . سال بود 
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 هاي غیرمستقیم کاالهایی چون مشروبات الکلی، توتون، انفیـه         تدبیر در مورد مالیات   

 گمـرك قـرار   ةمالیات این کاالها تحت نظـارت ادار     کار گرفته شد و   ه  بنیز  و الوار   
 مالیـات بـر واردات بـه دلیـل مقاومـت      لبتـه ا). BVA, Irade, i Vala 5378(گرفت 

هـا از   هاي برخوردار از حق کاپیتوالسیون در برابر افزایش مالیـات  شدیدي که قدرت 
هـاي نخـست قـرن     ضع تـا سـال   این و  .دادند، به شکل تصنعی پایین ماند      خود نشان می  

 یعنـی   %15دامه یافت و در همین احوال بـود کـه مالیـات بـر واردات تـا                  چهاردهم ا 
  .)2/186: 1370 شاو، جی( هاي مرسوم در مناطق افزایش پیدا کرد متناسب با مالیات

ایـن  . ، پردرآمدترین آنها تهیه و فروش نمک بود       برده  ناماز میان معامالت تجاري     
 مالیاتی و به صورت جداگانه براي هـر معـدن یـا    ۀباز به صورت مقاطع امتیاز از دیر  

 ةدر دور . گرفتنـد   امـور را برعهـده مـی       ةداران نیـز ادار    شد و مقاطعه   منبع واگذار می  
 BVA, Irade, i( تنظیمات، این منـابع تحـت نظـارت مـستقیم دولـت قـرار گرفـت       

Mahsus 1045( .آهـن   اي خـصوصی راه ه آهن و شرکت درآمدهاي دیگري نیز از راه
اصالحات مالیـاتی بـه منظـور       . آمد  به دست می  که امپراتوري در آنها سهمی داشت،       

ها پس از جنـگ کریمـه افـزایش          کسب درآمدهاي جدید، ثروت خزانه را طی دهه       
  ).BVA, Irade, I, Mahsus 1206 (داد

  خزانۀ مقاطعات
بع جدید براي تـأمین   جوي منا و   دولت با جست   سبب شد ها   افزایش چندبرابري هزینه  

د کـه   نـ  عامره ایجاد ک   ۀ مقاطعات را درون خزان    ۀ عساکر منصوره، خزان   ةبودجه ویژ 
 ۀنیز نام آن به خزان    ق   1250  سال در. دش عامره مستقل    ۀاز خزان ق   1242در رجب   

ـ کـه    ضـروري بـود      ،مقاطعـه نظـام   بـا گـسترش فعالیـت       . منصوره تغییر کرد    ۀخزان
 ، زیرا پـس از تـشکیل عـساکر منـصوره محمدیـه            به وجود آید؛  مخصوص مقاطعات   

 کرد منابع جدید درآمد ایجـاد شـود   این امر ایجاب می   . دمصارف نظامی چند برابر ش    
)Akyildiz, 1996: 142 .(  ــأمین و تــرمیم خزانــۀ جدیــد، دولــت عثمــانی از بــراي ت

از کـم    منشآت السالطین  در   بک فریدون. هاي مختلف درخواست کمک کرد      والیت
ارسال اموال والیـت  ؛ از آن جمله  مفصلی داده استهاي  گزارش،رسال اموال و کیف ا  

، بـک  فریـدون (انجام شده بود     به درخواست دولت مرکزي      که عامره   ۀمصر به خزان  
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میـزان جزیـه را      ،براي تقویت هرچه بیشتر خزانه    عالوه بر این،    . )206-207: 1274
، افـزایش داد؛ از جملـه       کـرد  اره مـی  که ضرابخانه اد  را  هایی    عواید مقاطعه  باال برد و  

هـاي دیگـر در بعـضی        مقاطعۀ معادن طال و نقره و عوارض فروش توتـون و مالیـات            
حـاوي امـالك اختـصاصی سـالطین و وزرا و امـرا و              کـه   نواحی؛ مقاطعه خـواص     

و   شـامل مالیـات    که ؛ مقاطعات اصلی  بودگمرك و دخانیات و پشم بعضی از نواحی         
؛ مقاطعـه درِ سـعادت و بورسـه و    بـود ندرهاي دریاي سیاه  عوارض و عواید گمرکی ب    

 خاصـه؛  ۀ ابنیمالیات شرب مسکرات؛ ۀخذ جریمأخذ مالیات اغنام؛    أآولونیا و کفِه؛    
 درآمـد امـالك همـایون، عوایـد         همچنـین ). 1/210: 1328،  بـک   وفیق(انبار و دریا    

امـور خزانـۀ    سـاماندهی بـه     . به این امر اختصاص یافت     1»بقچه بها «و  » قاپوخرجی«
 منـابع درآمـد دیگـري نیـز بـه آن      ،در ادامـه . دش عامره واگذار    ۀانز به خ  ،مقاطعات

 2؛ تمغـا ؛ رسم میري  ؛ رسم احتساب  ؛عوارض ترتیب اغنام  : عبارت بود از   اضافه شد که  
کـه تـا    بود   بر صدور کاالهایی     يجدید  و رخصتیه که عوارض    3؛ها  قنطاریه ؛تخمیس

یـد  « از کاالها نیز انحصاري با عنـوان         برخیبراي  . ودآن زمان صادرات آنها ممنوع ب     
سود حاصل از خرید و فروش این کاالهـاي انحـصاري و درآمـد              . برقرار شد » واحده

. )kütükoğlu, 1974: 502-503(  به ایـن خزانـه اختـصاص داده شـد    ،بازرسی تریاك
ــدا درآمــد و هزینــه  ســال ، امــا ازشــد اداره مــیهــا زیــر نظــر مرجــع واحــدي    ابت

 مقاطعـات واگـذار و بـراي    ة ضبط و ربط درآمدها به نظـارت ادار     .م1829/ق1245
 خزانـۀ مقاطعـات بـه       .ق1250در سـال    . دشتأسیس  » مصارفات «،نظارت بر مخارج  

  .)764-2/762: 1396 احسان اغلو و دیگران،( منصوره تغییر نام داد ۀخزان
                                                           

شدن به    اصطالحی براي وجوهی بود که حاکمان و والیان در برابر منصوب           »بقچه بها «و  ) خرجی درگاه  (»قاپوخرجی  1
 احسان اغلو و دیگران،(فرستادند   می یا ابقا در آنها براي صدراعظم یا بعضی دیگر از دولتمردان           یک سنجاق یا ایالت و    

1396 :2/762-764(.  
هر     -اي ترکی  تَمغا واژه   2 ستور نیز بر پایۀ     و نشان   ، مغولی به معناي داغ، مق1255 کـه در سـال  قانون نامۀ عثمانی    (الد. 

اوراق بهـادار بـه اسـتثناي    و ۀ اسـناد  همـ . شـد  گفتـه مـی  در حکومت عثمـانی    مالیات به یک نوع)تدوین یافته است 
هـا و   هـا و گـزارش   سپس عریـضه . شد  مهر می»طغراي همایونی«ها، با تمغاهایی به نام   ها و تذکره   ها و گزارش   عریضه
ها را بر ایـن اسـناد مـی          کردند و پس از آن تمغاي وزارتخانه       ها را با تمغاي سرد مربوط به همان اسناد مهر می           تذکره

  .)2/85: 1301 ،الدستور(نهادند 
همچنین مشک گاو پر از طال یـا نقـره اسـت            . شود  نی که بر روي هم انباشته شده باشد، گفته می          به مال فراوا   :قنطار  3

  ).578: 1325شوکت، (
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 پـس   ،رفـت  سه باالتر می   آنها از ده کی    ۀ سالیان ةهاي مالکانه که بهر    درآمد مقاطعه 
هاي محـروم از    شد، اما براي اینکه سایر خزانه      می جدید   ۀاز لغو واگذاري وارد خزان    

د شهاي آنها به این خزانه واگذار    تمامی درآمدها، دچار ضعف مالی نشوند، تنها بهره       
لـه « و سایر درآمدهاي حاصل از آنها ماننـد        حـق تحریـر    ( »قلمیـه  « و )قیمـت ( »معج

لـه «بـه قـصد تـأمین امکـان پرداخـت           . شـد   خزانۀ جدید واریز مـی     به) اسناد معج«، 
 عامره و ضرابخانه به این خزانه، گـردآوري عـوارض و            ۀهاي انتقالی از خزان    مقاطعه

ـ   ) مالیات بر تولید و فروش مشروبات الکلی      (در رأس آنها عوارض زجریه        ۀبـه خزان
ها کـه بـه      ید و با شروع شورش     جدید چندان نپای   ۀ خزان  البته .جدید واگذار شده بود   

 انجامید، نهادهایی کـه او بنیـان نهـاده    )ق1204-1203 (سلیم سومسلطان  عزل و قتل    
  .)334 :1388اینالجق، (د شمنحل نیز بود 

ــانی  ســرانجام  ــساط ) ق1255-1223 :حــک(پــس از آنکــه ســلطان محمــود ث ب
و اداره براي رسیدگی    را برانداخت، د  ) داري تیول(ها را برچید و اصول تیمار        چري ینی

 ،1253حجـه    ذي3به موجب فرمـان    . هاي نظامیان و اقطاعات تشکیل شد      به حساب 
در . و اصـطالح دفتـرداري از اسـتعمال خـارج شـد     شـدند  هـم ادغـام      ها در  دفترخانه
و » خزینـه مقاطعـات  «جـاي خـود را بـه      » دفتـرداري « اصطالح   1255االولی   جمادي

نـاظر  «به  » دفتردار خزینه مقاطعات  «ن سال عنوان    در رجب هما  . داد» خزینه عامره «
. همچنان حفظ شـد   » دفتردار خزینه عامره  «، اما عنوان    کردتغییر  ) وزیر مالیه (» مالیه

از ادغـام وظـایف دو      ) وزارت مالیـه  (» نظارت امور مالیه خزینه   «دو سال بعد عنوان     
عثمـانی بـاقی بـود    عنوان سابق به وجود آمد و وظایف آن با تغییراتی تا پایـان عـصر            

  ).1/288: 1328 ،بک وفیق(

  مقاطعه و کشاورزان
دانـستند و آن را بـه        اراضی موجـود در قلمـرو عثمـانی را از آن خـود مـی              ،  حاکمان
ـ  کردنـد     میهاي روستایی توزیع      جدا و بین خانواده    1»چفتلک« به نام    یواحدهای ه و ب

هـایی نیـز     زمـین .)BVA, Irade– i Mahsus 1045 (رسـاندند  نام مالک به ثبت مـی 
                                                           

 اما در عهد عثمانی این واژه ابتـدا بـر واحـد معینـی از زمـین      ،اي معمول براي زمینِ مزروعی در زبان ترکی است   واژه  1
  ).174: 1388، اینالجق( شد رگ اطالق میداري و بعدها بر امالك بز کشاورزي در نظامِ زمین
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 در   اشـخاص  ایـن . دادنـد  وجود داشت که طبق اصول مقاطعه به داوطلبان اجـاره مـی           
ـ                 ةاالجار برابر حق  ه  ساالنه، حق تصرف قطعه زمین در روستا یـا معـدن در شـهر را ب
ـ       . کردند آوردند و فعالیت می    دست می  طـور کامـل بـه       هگاهی نیز اراضـی مقاطعـه ب

: 1396،  احسان اغلو و دیگران   ( آمد جاره کننده درمی  شدة ا  صورت زمین تصرفی ثبت   
2/699(.  

 تصدي ایـن    ةها، فرمانی صادر شد که دور      براي افزایش درآمدهاي ناشی از مقاطعه     
 بدین امید که مقطُعان تشویق شوند تـا         ؛ها به یکباره براي پنج سال تجدید شد        مقاطعه

قرار دهند و بـا اجتنـاب       هاي تحت نظارت خود را مورد توجه         منافع بلندمدت زمین  
ها حفـظ کننـد و       کشاورزان را بر روي زمین     هاي غیرعادي و سنگین،    بندي از مالیات 

در ازاي برخـورداري از     . کنندنرخ مشخصی را در مورد محصوالت کشاورزي تثبیت         
ناچـار   هداران ب  شد، مقاطعه   بدون مزایده واگذار می    هاي بلندمدت که معموالً    مقاطعه

آنـان  . کرد، موافقت کننـد  مفادي که حمایت از کشاورزان را تصریح می   بایست با    می
 اسمی در اختیارشـان قـرار       ةناگزیر بودند وجوه مورد نیاز کشاورزان را با همان بهر         

آنکه در چنگ رباخواران گرفتار شوند، وسایل، احشام و بذر         دهند تا آنان بتوانند بی    
توانـستند   مقطُعـان نمـی   ). 2/173: 1370 ،شـاو   جـی  (کننـد مورد نیاز خود را فـراهم       

. بپردازنـد هـاي خـود را      کشاورزان را مجبور کنند پیش از برداشت محصول مالیـات         
ـ           عنـوان مالیـات بـه دولـت        ه  همچنین موظف بودند محصوالتی را کـه کـشاورزان ب

 مقطعـان در    ،در مقابـل  .  به نرخ جاري بازارهاي همان محل ارزیـابی کننـد          ،دادند می
وري مالیـات و حفـظ امنیـت محـل و سـرکوبی راهزنـان نظـارت                 آ دهات در جمـع   

 و از محـل خـود مهـاجرت    زیر کشت ببرندکردند تا کشاورزان زمین بیشتري را       می
-76 :1377 ،ایتـسکویتس  ؛81 :1396 ،پـاکپور (کاسـته نـشود      تعداد آنها    ازنکنند و   

80(.  
ـ    نیزتنظیمات ة در دور،به منظور بهبود کشاورزي ه گـسترش   کـشاورزان مجـاز ب

معافیـت مالیـاتی   . دندبومناطق تولید خود و افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده   
کـه   د و آزادسازي تجارت محصوالت کشاورزي بودشموقت به این محصوالت اعطا      

 انحــصارات دولتــی را از بــین بــرد  آنهــا را فــراهم کــرد ونظیمــات تولیــدزمینــۀ ت
)Güran,1992: 224.(  
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منافع مقطعان بود و گاهی وزیران نیز        ییر و تحوالت در راستاي     این تغ  گفتنی است 
 . مطـرح شـود    يشدند دوباره مـشکالت دیگـر       می باعتکنار گذاشتن قوانین دولتی      با

توانـستند کـشاورزان را     تا مـی ،هاي قانونی و غیرقانونی داران با توسل به شیوه  مقاطعه
ـ  تا میزان مـورد مناقـصه را     دادند  میتحت فشار قرار     مین کننـد و بـه منـافع خـود     أت

این روند موجب تنگدستی و پریشانی رعیت و انواع ظلم به اقـشار فرودسـت               . برسند
دنبال داشت که پیامـد آن ویرانـی   ه یان را بی نارضایتی روستا ،در نتیجه . شد جامعه می 

شـد و    شـهرها مملـو از جمعیـت        . ها و رها کردن زمین توسط روستاییان بـود         آبادي
اي کافی   چک و روستاها به صورت انبار باروتی درآمدند که تنها جرقه          شهرهاي کو 

بـراي  . )1/393: 1370 ،شـاو   جـی  ؛341 :1334 ،رفیـق ( ور کنـد   آنهـا را شـعله    تا  بود  
هـاي جدیـدي     دستور داد ارزیابی1254 االول جمادي 17 محمود دوم در  ،اصالح امور 

هـاي جدیـد مطـابق     وضع مالیاتعمل آید و   ه  هاي مردم سراسر امپراتوري ب     ییاز دارا 
هـا فقـط در نـواحی بورسـه و گـالیپولی              ارزیابی لبتها. هاي افراد اعمال شود    ییبا توانا 

. هاي تنظیمات به تعویق افتاد     انجام شده بود که سلطان درگذشت و اصالحات تا سال         
 منسوخ شد   . ق 1355الحجه    ذي 12 مجلس در    ۀبر مصوب  بنامالیاتی   نظام   در این زمان  

ها در وزارت امور مـالی تـشکیل گردیـد تـا              سازمان جدید مالیاتی اغنام و عشریه      و
حتـی در همـین برهـه بـا مخالفـت مالکـان و              . هاي مـستقیم را تـدوین کنـد        مالیات
هـاي   مالیـات . ق1358سرانجام در سـال     . ها به تعویق افتاد     مالیات أخذداران،   مقاطعه

تشکیل و تـداوم    دین ترتیب،    ب .)187-2/172 همان،   ،شاو  جی(د  شغیرمستقیم منسوخ   
هاي سیاسـی و نیازهـاي اداري و    داري در عثمانی نه تنها بر مبناي فعالیت  نظام مقاطعه 

 بلکه مطابق با گـسترش ارضـی و تحـوالت           ،اقتصادي حکومت مرکزي شکل گرفت    
هـاي   کـارگزاران چنـین سیـستمی کنـشگرانی از الیـه          . شـد اداري و سیاسی بازسازي     

 ،منصبان سیاسی، فرماندهان نظامی تـا سـپاهیان سـاده           اعم از صاحب   ،مختلف جامعه 
داري  هـاي مختلـف مقاطعـه    بودند که در بخش غیره و  کارمندان گمرك،کشاورزان

 زیـادي  ة تداوم و پایداري نظـام سیاسـی تـا انـداز    بر همین اساس، . کردند نقش ایفا می  
 سستی یا عدم موفقیت نظـام  داران بود و ضعف و وابسته به فعالیت و موفقیت مقاطعه 

داري نقش بسزایی در نارضایتی مردم در مناطق مختلف و ناپایداري حکومت             مقاطعه
  ).158-3/157: 1374نیا،  رئیس(ویژه در اوایل قرن بیستم داشت  ه ب،عثمانی
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  گیري نتیجه
 ولـی  شود، میامپراتوري عثمانی به عنوان یک نظام سیاسی و نظامی در جهان شناخته      

گونـه   انهمـ .  زبان فارسی وجود نداردبهویژه  هزیادي از نظام مالی عثمانی ب العات  اط
شده بـود   دانیم این امپراتوري بارها با مشکالت مالی و کمبود پول نقد مواجه              که می  

، نظـام مقاطعـه را      ایـن مـشکالت   براي برطرف کردن    .  ناشی از جنگ بود    که عمدتاً 
 به نظام مـالی     نددریافت پول از مقطّعان توانست      و آوري مالیات   و با جمع   ندایجاد کرد 

بدین ترتیب، اگرچه اقتدار و تدوام امپراتوري عثمانی بیشتر جلوة           .دنسر و سامان ده   
سپاهیگري و تحرکات نظامی داشت، ولی اساس قدرت و شکوه حکومت عثمـانی را              

 ه زمانی که بیـشتر    البت. ویژه سیستم مقاطعه مورد توجه قرار داد       باید در نظام مالی، به    
داده هاي باالي این والیـات       هاي مالیاتی به مقام    ها در قالب مقاطعه    ها و سنجاق   ایالت
 سـهم قابـل     شـدند هـا واگـذار شـد و آنـان ملـزم             ها به باالترین قیمـت     و سنجاق شد  

، تمرکز قدرت سیاسی و     بینی شده را به خزانه بپردازند      اي از درآمدهاي پیش    مالحظه
، هـاي نادرسـت    مالیـات بـه شـیوه   آوري جمعشد کارگزاران مالیاتی با اقتصادي سبب  
 و مکرر وصول  و همچنینآنها بارة چندین و العاده فوق هاي و دریافت ها صدور برات

ایـن رفتـار    . رقـم بزننـد   امپراتـوري عثمـانی     بـراي    ناخوشـایندي را   عواقـب    ،ظالمانه
هـاي مولـد ارزاق عمـومی     وهنامتعارف زمینه را براي ترك مایملک روستاییان و گر  

هاي زیادي از مناطق روستایی و کشاورزي مهـاجرت           فراهم کرد که در نتیجه، گروه     
 شـهرها  معضالت اجتماعیعالوه بر آنکه   رخداد این .شدند سرازیر شهرها به و کردند

. نددتـضعیف شـ   در برابـر تزایـد مالیـات   و بازرگانان نیـز   تجار را افزایش داد، بلکه
  نقـش مـؤثري     که گذاشت   ضعف   به   رو  چنان   متأخر، نظام مقاطعه     دوره سرانجام در 

  .شد   ملغى  کلى ، به  جدید  نظام  جایگزینىبا  وامپراتور داشتافول و فروپاشی  در

   و مآخذمنابع
 قرآن مجید –
 ،دولـت و جامعـه در دولـت عثمـانی       ،  )1396 (الـدین و جمعـی از نویـسندگان        اکمل احسان اغلو،  –

  .کتاب مرجع: تهران، 2 ج نظر غالمعلی حداد عادل،ترجمه زیر
ـه نوفـل،      ه نعمـ ترجمۀ نوفل افنـدي     ،  )1301( ه  الی العربی  ه  الترکی ه  من اللغ  ه ترجم؛  الدستور – بـه   اللّ

  .]نا بی: [بیروت، 2جخلیل افندي خوري، کوشش 
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  . بصیرت:هرانت
ارناؤوط، . ، ترجمۀ محمد م   من النشوء الی االنحدار    ه  العثمانی ه الدول   تاریخ )2002....................... (.... –
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  . عامرهه مطبع: استانبول ،السالطین منشآت، )1274( ................................. –
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بـه  آبادي،    میرزا زکی علی   ۀ، ترجم تاریخ امپراطوري عثمانی   ،)1369(، یوزف فون    هامر پورگشتال  –

 . زرین:تهران، 2فر، ج اهتمام جمشید کیان
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