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ــسین،      ــري، ح ــر مفتخ ــران،  دکت ــاریخ ای ــتاد ت ــوارزمی اس ــشگاه خ    دان
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  رش مقالهیضوابط پذ

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

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

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

 .سنده استی نوةر مقاله بر عهدت مطالب مندرج در هیمسئول •

 . 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 یرس بريها نهین صورت، هزیر ایند، در غک اجتناب ی علميها شینارها و همایسم

  .ردکخواهد 

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

 .وست مقاله شودیپ

مبلــغ ه یــریئــت تحرید نخــست در هییــپــس از تأ ي داورنــدیا مقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرنــهیهز •
 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 یت رعام متن مقاالیر را در تنظیشود ضوابط ز یسندگان محترم تقاضا میاز نو

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



  .تر باشد شیلمه بک 6000د از یحجم مقاله نبا  . 2
  .ح داده شودی توضیم خاص در پاورقیاصطالحات و مفاه  . 3
ا یـ سنده و دانـشگاه     ی، شمارة تلفن نو   ی، مرتبۀ علم  یدگنام و نام خانوا   (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 زي الزم است الگومحققان محترم
 :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 شودیر پاورقم خاص دین اصطالحات و مفاهیمعادل الت

 :نیمنابع الت

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

 :وة استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابعیش

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

 .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  ی نام خانوادگ  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 شودکها و مقاالت در فهرست منابع  تابکعنوان 

 .د گرددیاد قیم به زکان مقاله از عدد ی در مقاالت، صفحات شروع و پای حذف شود، ولشماره صفحه
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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ه گذاري برخی از اخبار هجرت به حبش تاریخی و تاریخ-واکاوي روایی
  ∗تحلیل شبکۀ اسناد و منبع اولیه مبناي بر

 1قاسم بستانی
  2مینا شمخی
  3علی مطوري
  4عیسی محمودي مزرعاوي

ترین اخبار تاریخ صدر اسالم است که در منـابع            اخبار هجرت برخی از مسلمانان به حبشه از مهم        : چکیده
گذاري با هدف  سندي، نیازمند تاریخ  و متنی تاریخی، تحلیل لزوم بر عالوه اخبار این .است شده نقل متعددي

  .رسیدن به زمان پیدایش و رواج آنها توسط راویان و نیز زمان راه یافتن آنها به منابع حدیثی اولیه است
از آنجا که موضوع هجرت برخی از مسلمانان به حبشه در صدر اسالم، یک مسئله تاریخی است کـه در                    

تـاریخی انجـام   -بایست بـه روش ترکیبـی روایـی    ی آن نیز میمنابع روایی گزارش شده است، تحلیل و بررس    
اي انجام گرفته، زمان پیدایش و رواج اخبـار       در این پژوهش که به صورت تحلیلی و به روش کتابخانه          . شود

گذاري مبتنی بر تحلیل شبکۀ اسناد و روش مبتنی بـر منبـع حـدیثی اولیـه،               هجرت به حبشه با دو روش تاریخ      
ل براي یافتن حلقه   . گرفته است مورد بررسی قرار     هاي مـشترك اصـلی     ترسیم شبکۀ اسناد بصري به روش ینب

دهد که منشأ پیدایش این اخبار در قرن دوم یا          و فرعی در اسناد این اخبار و نیز بررسی منابع متقدم، نشان می            
عالوه بر . اند یدا کردهکم رواج پ   نیمه اول قرن سوم قمري بوده و این اخبار در آن زمان جعل شده و یا دست                

کند که مطرح شدن برخی از موضوعات در اخبار هجـرت بـه حبـشه، بـا      آن، نتیجۀ این پژوهش مشخص می  
  .هاي تاریخی مانند زمان تشریع برخی از احکام، در تناقض است برخی از گزاره

  ه حبشهگذاري احادیث، حلقۀ مشترك اصلی، حلقۀ مشترك فرعی، هجرت ب تاریخ: هاي کلیدي واژه
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Narrative-historical Analysis and Determining the Dates of Some News of 

Emigration to Abyssinia based on Analysis of Primary Documents and 

Source Network 

Ghasem Bostani1 
Mina shamkhi2 
Ali matouri3 
Esa Mahmoodi Mazreavi4 

Abstract: In addition to the need for historical, textual and documentary analysis, the 
news of the emigration of some Muslims to Abyssinia requires determining the exact 
dates, in order to find the time of their emergence and popularity by the narrators and 
also the time of their access to the primary hadith sources. In this research, which has 
been done analytically and using desk study method, the time of emergence and spread 
of the news of emigration to Abyssinia is investigated using two methods based on 
document network analysis and a method relying on original hadith source. Drawing a 
network of visual documents using Juynboll’s method to find the main and secondary 
commonalities in the documents relating to this news and also examining the earlier 
sources, shows that the origin of this news was in the second or first half of the third 
century and this news was fabricated at that time, or at least have become popular at that 
time. Moreover, the results of this study indicate that the inclusion of some issues in the 
news of the emigration to Abyssinia is in contradiction with some historical facts, such 
as the time of legislation of some rulings. 

Keywords: Determining the dates of Hadiths, main common ring, sub-common ring, 
emigration to Abyssinia. 
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  9  اولیه منبع و اسناد شبکۀ تحلیل مبناي بر حبشه به هجرت اخبار از برخی گذاري تاریخ و تاریخی-روایی واکاوي

  مقدمه
پژوهی مستشرقان در قرن حاضر است کـه         هاي حدیث  گذاري احادیث از روش     تاریخ

هدف آن پی بردن به مبدأ تاریخی جعل یا رواج روایات گوناگون و یا پیـدایش آنهـا         
هاي مختلفی مانند تحلیـل      گذاري احادیث به روش    تاریخ. در منابع حدیثی اولیه است    

صـورت  اسناد، تحلیل متن، تحلیل مرکب متن و سـند و بررسـی منبـع حـدیثی اولیـه              
گذاري براي مـشخص شـدن زمـان رواج     از جمله اخباري که نیازمند تاریخ   . پذیرد می

باشـند، اخبـار       یافتن آنها به منابع حدیثی متقدم می        آنها توسط راویان و پیدایش و راه      
  .هجرت برخی از مسلمانان به حبشه در صدر اسالم است

 کـه   قاسـت یر محقق بر آن اسـت کـه حبـشه کـشور معـروف در اف               نانظر محدث 
 سـرزمین حبـشه بـسیار       ).96: 1411شرّاب،  (شود   ی بر آن اطالق م    یوپیامروزه نام ات  

گسترده است و در شمال شرقی آن اقیانوس هند و کشور یمن قرار دارد؛ از وسـط آن               
گیـرد   گـذرد کـه رود نیـل از آن آب مـی           مـی » سـیحون «رودي با آب شیرین به نـام        

  .)2/361]: تا بی[بردي،  تغري ابن(
هـا از   ها پیش از آن براي عـرب   ها و قرن    و هم سال  ) ص(حبشه هم در زمان پیامبر    

نظر اقتصادي و تاریخی اهمیت زیادي داشت و روابط اقتصادي و تاریخی بـین آنهـا و                 
؛ طرخـان،   29: 1421 منیـسی، (برقـرار بـود     ) ص(ها قبل از مـیالد پیـامبر        حبشه قرن 

 دو حتی در زمان نزدیک به ظهور اسالم         همچنین روابط سیاسی بین این    ). 17: 1959
، امـا هجـرت برخـی از        )30: 1421 منیـسی، (و بعد از آن نیـز وجـود داشـته اسـت             

. هاي روابط بین آنها بوده اسـت       ترین جلوه   مسلمانان به حبشه در صدر اسالم، از مهم       
اوالً : هایی مطرح است که    دربارة اخبار هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه پرسش        

گـذاري ایـن     شوند؟ ثانیـاً تـاریخ       اخبار از نظر سندي و تاریخی چگونه ارزیابی می         این
گـذاري تحلیـل اسـناد و منبـع اولیـه، تـاریخ رواج و        هاي تـاریخ  اخبار بر مبناي روش  

  دهد؟ گسترش این اخبار و راه یافتن آنها به منابع حدیثی اولیه را چه زمانی نشان می
ه حبشه و تأثیر آن در تاریخ اسـالم، فرضـیه           با توجه به اهمیت موضوع هجرت ب      

این پژوهش آن است که اخبار مرتبط بـا ایـن هجـرت، در قـرن اول قمـري توسـط                     
راویان متعدد و با سندهاي صحیح رواج و گسترش پیدا کـرده اسـت؛ موضـوعی کـه                  

  .هدف این پژوهش، تحقیق و بررسی آن است
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مانان بـه حبـشه و بررسـی        در دوران معاصر دربارة اخبار هجرت گروهی از مسل        
هایی انجام گرفتـه     متنی و سندي آنها و دیگر موضوعات مرتبط، تحقیقات و پژوهش          

 نوشتۀ محمـد فـارس الجمیـل        ه الحبش إلی   ه الهجرتوان به کتاب     است که از جمله می    
علیرضا ذکـاوتی   (» مهاجرت به حبشه  «اشاره کرد که ترجمۀ فارسی آن نیز با عنوان          

 از داسـتان هجـرت بـه حبـشه      به ضمیمه کتاب قبلی، کتاب      . ود است موج) قراگوزلو
رسول جعفریان به چاپ رسیده کـه در آن بـه بررسـی ابعـاد گونـاگون ایـن اخبـار                     

گـاه   هاي معاصر، هـیچ    هاي یادشده و دیگر پژوهش     البته در کتاب  . پرداخته شده است  
رواج آنها مشخص    و منشأ پیدایش و زمان        گذاري نشده  اخبار هجرت به حبشه تاریخ    

  .نشده است
هدف از این پژوهش آن است که ابتدا منابعی که اخبار هجرت بـه حبـشه را بـا                   

اند، بیان شود و این اخبار از نظر سـندي مـورد بررسـی قـرار                 سند مشترکی نقل کرده   
هاي مشترك اصـلی و فرعـی، شـبکۀ اسـناد بـصري       ثانیاً به منظور یافتن حلقه   . گیرند

گذاري آنها بـه روش مبتنـی بـر تحلیـل بـصري       یم شود و تاریخ   سندهاي مشترك ترس  
ل انجام پذیرد         سپس این اخبار به روش مبتنـی بـر         . شبکۀ اسناد به کار رفته توسط ینبِ

گذاري شود و در نهایت، برخی از موضوعات مطرح شـده در برخـی            منبع اولیه تاریخ  
 تاریخی مورد تحلیـل     هاي از اخبار هجرت به حبشه، از لحاظ تناقض با برخی گزاره          

  .و بررسی قرار گیرند

  گذاري بعضی از اخبار هجرت برخی از مسلمانان به حبشه تاریخ. 1
گذاري دقیق برخی از اخبار مربوط به هجرت به حبـشه، ابتـدا سـندهاي                براي تاریخ 

مشترك این اخبار بیان شده و راویان آن از نظر رجالی و تاریخ وفات مورد بررسـی                 
هاي مـشترك سـندي ذیـل،        برخی از اخبار هجرت به حبشه با حلقه       . ندا  قرار گرفته 
  :اند روایت شده

 أَبِـی بکْـرِ بـنِ عبـدِ        از محمد بنُ مسلِمٍ الزُّهرِي      از ابنُ إسحاقَ    از: حلقه اول . الف
       ،خْزُومِینِ هِشَامٍ الْمارِثِ بن الْحنِ ابمازالرَّح  لَمس ـ  ه َ أُم ـ     بِنْ یغِیـرَ    ه َتِ أَبِـی أُمـنِ الْمه ِ ب 

هِ ولَیلَّى اهللاُ عولِ اللَّهِ صسجِ روز لَّمس..  
  :این خبر با حلقۀ مشترك سندي فوق، در منابع ذیل نقل شده است
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  )الف(ترسیم شبکۀ اسناد بصري حلقه مشترك سندي 

بـن راهویـه،    اسـحاق  مـسند ؛ 334، ص1هشام، ج  ابنسیره؛ 213اسحاق، ص   ابن سیره
خزیمـه،    ابـن صـحیح ؛ 170، ص37 و ج263، ص3 احمدبن حنبل، ج مسند؛  71، ص 4ج
 ابـونعیم اصـفهانی،    دالئـل النبـوه   ؛  111، ص 2 طبرانی، ج  المعجم الکبیر ؛  1079؛ ص 2ج
  .515، ص2 ابونعیم اصفهانی، ج الصحابهه معرف؛ 246ص
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اقَ  .الفدر ابتداي حلقۀ سندي فوق،       حبنُ إِس د م حارِ  م سرا ) ق160-150متوفاي   (بنِ ی
ذهبـی،  ؛  400: 1405؛ عجلـی،    7/321: 1968سـعد،     ابن(اند    کرده قی توث یاگرچه برخ 

اند  و برخی وي را امیرالمومنین در حدیث دانسته       ) 159 :1406 ،  همو؛  4/193 :2003
ـ  ( از ضـعفاء   سی التـدل  ریـ  را کث  ي و زیـ  ن یاما برخـ  ،  )7/261: 1418عدي،   ابن(  ،یعالئ

حجر عسقالنی،   ؛ ابن 47 :1406،  یالعجم ابنسبط  ؛  81 :1415 ،یالعراق ؛ ابن 109 :1407
و برخی جـزو ضـعفا      ) 7/255: 1418عدي،   ابن( معرفی کرده     دروغگو و) 51 :1403

گونـه کـه از معرفـی وي در برخـی            البته همـان  ). 4/23: 1404عقیلی،  (اند   ذکر کرده 
انـد، در   برخی علما نیز اشاره کرده   و  ) 341: 1387ذهبی،  (کتب رجالی مشخص است     

 و نیز در عدالت وي و احتجاج به روایاتش، بـین علمـا اخـتالف نظـر           ف ضع توثیق یا 
معین نیـز وي را در روایـت از زهـري             ابن). 2/7: 1422خطیب بغدادي،   (وجود دارد   

  ).43]: تا بی[معین،  ابن(ضعیف الحدیث دانسته است 
اعلـم زمـان    ،  )ق130-121متوفـاي   ( زهري   هاببن ش  داهللایبن عب  محمدبن مسلم  .ب

و توثیـق  ) 5/328: 1405؛ ذهبی، 1/220 ]:تا بی[ بخاري،( معرفی شده ثیخود در حد  
 مــدلس ي وهمچنــین ).5/349: 1393حبــان،  ؛ ابــن412: 1405عجلــی، (شــده اســت 

انـد   از جانـب وي را قبـول کـرده   ) عـن (، ولی گفته شده کـه ائمـه قـول     شده فیتوص
  ).89 :1415 العراقی، ابن؛ 109: 1407عالئی، (

نیــز ثقــه ) ق100-91(بـن هــشام مخزومــی   بــن حــارث  ابـوبکربن عبــدالرحمن .ج
و یکی از فقهاي سبعه در مدینه اسـت         ) 492: 1405؛ عجلی،   5/208: 1968سعد،    ابن(
  ).4/416: 1405ذهبی، (

ن خبري را نقل کرده کـه در سـند آ         ) 258، ص 7ج (معجم االوسط البته طبرانی در    
بن عبـدالعزیز     عبدالرحمن. بن عبدالعزیز ذکر شده است      اسحاق، عبدالرحمن   به جاي ابن  

: 1393حبـان،   ابـن (انـد   را جزو ثقات ذکر کرده ) ق170-161متوفاي  (انصاري امامی   
انـد دیگـران در روایـت کـردن از        اند، امـا گفتـه     برخی نیز وي را ثقه دانسته     ). 7/75

و وي در روایـت از  ) 120ن تکلم فیه و هـو موثـق،     ذهبی، م (ترند    زهري، از وي قوي   
ابوحاتم نیز وي را مضطرب الحدیث      ). 243: 1387ذهبی،  (زهري تضعیف شده است     

و برخـی دیگـر وي را مجهـول دانـسته و            ) 5/260: 1271حاتم،   أبی  ابن(معرفی کرده   
  ).5/469: 1418عدي،  ابن(اند  جزو ضعفا به شمار آورده
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و ) ع(طالـب  کر شدة فوق، گاه انتهاي سند بـه جعفـربن أبـی          گفتنی است در منابع ذ    
  .رسد که در نتیجه تفاوت چندانی ندارد سلمه می گاهی به أم

و در ) 110، ص 2ج (المعجـم الکبیـر   البته به غیـر از اسـناد فـوق، طبرانـی نیـز در               
خبر هجرت به حبشه و حوادث مربوط به آن را با سـند  ) 220ص( االحادیث الطوال

  :طالب نقل کرده است فربن أبیذیل از جع
تَرِي،       از التُّس ی اجِ یبحِیمِ الد الرَّ دِ بنُ عب د م حاز م      ی مِصیـصِ م الْ نُ آدب د م حو از  م  د مـ حم

     ،ی مِ دِ اهللاِ الْحضْرَ بنُ عاز  ب  ،ازِي مٍ الرَّ لْ نُ سنِ بم ح الرَّ د ببٍ،  هـر دو از ع وکُرَیـ ب بنُ   أَاز أَ د سـ
 ،ی وفِ کُ مرٍو الْ عِیدٍ، ازعنُ سب د الِ جاز م ،ی فَرٍ، از الشَّعبِ عنِ جدِ اهللاِ ب باز پدرش ع.............  

را برخـی ثقـه     ) ق190-181متوفـاي   ( اسدبن عمرو بجلی کوفی      .الفدر سند فوق،    
انـد   یف کـرده   را تـضع   تر رجـالیون وي   ، امـا بیـش    )7/331: 1968سعد،    ابن(اند   شمرده

: 1422؛ خطیـب بغـدادي،      2/338: 1271حـاتم،    أبی  ؛ ابن 1/23: 1404عقیلی،  : ك.ر(
  ).4/807: 1405؛ ذهبی، 7/470

نیـز در حـدیث ضـعیف دانـسته       ) ق150-141متوفاي  ( مجالدبن سعید همدانی     .ب
 جا وي را ثقه دانسته و در جـاي           نسایی در یک  ). 6/349: 1968سعد،    ابن(شده است   
رجـالیون دیگـري ماننـد    ). 6/286: 1405ذهبـی،  (فته است که قوي نیست      دیگري گ 

انـد   معین و دارقطنـی وي را تـضعیف کـرده      و ابن ) 8/9]: تا بی[بخاري،  (بن قطان     یحیی
  .اند بقیه راویان موثق). 6/286: 1405ذهبی، (

طالب  بن جعفربن أبی بحث دیگر و مهم این است که با توجه به تاریخ تولد عبداهللا           
 وي  1بوده اسـت،  ) 4/76: 2002؛ زرکلی،   27: 1411حبان،    ابن(که در سال اول قمري      

طالب در نبرد موته که در سـال هـشتم قمـري رخ               هنگام شهادت پدرش جعفربن أبی    
 ، هفت ساله بوده و    )1/242: 1412عبدالبر،    ؛ ابن 2/511 : 1419 اصفهانی، ابونعیم( داده

  .رسد می نظر به بعید سن این در پدرش از املک جزئیات با آن حفظ و خبر این شنیدن
در نهایت، این خبر عالوه بر ضعف برخی راویان در سند آن و شـک و تردیـد در       

بـن جعفـر در دریافـت ایـن خبـر از پـدرش و حفـظ آن بـا          مورد صالحیت عبـداهللا   
                                                           

؛ ذهبی، 2/180: 1417ابن اثیر، (ق 11در سال  ) ص(نکتۀ دیگر اینکه گفته شده است که سن وي هنگام وفات پیامبر             1
عـالوه بـر آن،     . دهد تاریخ تولد وي همان سـال اول قمـري اسـت            است که نشان می     سال داشته  10) 1/823: 2003
  ).14/372: 1400مزي، ( سالگی وفات یافته است 80و در . ق80ترین قول آن است که وي در سال صحیح
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شود؛ به همـین     جزئیات کامل، داراي اشکال بوده و از صحت آن اطمینان حاصل نمی           
  .توان چندان به مضمون این اخبار اعتماد کرد یدلیل نم

از پـدرش   موسـى،     بنِ أَبِی  ه  أَبِی برْد  از أَبِی إِسحاقَ،    از إِسرَائِیلُ،   از: حلقه دوم . ب
  )ابوموسی اشعري(

  :این خبر با حلقه مشترك سندي فوق در منابع ذیل نقل شده است
المنتخـب مـن   ؛ )350، ص7ج(ه شـیب  أبی  ابنمصنف؛ )105، ص4ج (الطبقات الکبري 

عاصم   البن أبی  االحاد و المثانی  ؛  )113، ص 5ج(داود    أبی سنن؛  )193ص(حمید     بن مسند
ــسند؛ )278، ص1ج( ــانیم ــصحیحین ؛ )331، ص1ج(  روی ــی ال ــستدرك عل ، 2ج (الم

ــل ؛ )338ص ــودالئ ــونعیم اصــفهانی ه النب ــ؛ )251ص( اب ــاءه حلی ــونعیم  االولی ، 1ج( اب
  ).299، ص2ج( بیهقی بوه دالئل الن؛ )114ص

، هم توثیـق    )ق170-161متوفاي  (اسحاق   بن أبی   بن یونس    اسرائیل .الفدر سند فوق،    
حبان،   ابن ؛2/331 :ق1271حاتم،   أبی  ابن ؛63: 1405؛ عجلی،   6/374: 1968سعد،    ابن(

). 7/358: 1405؛ ذهبـی،    6/374: 1968سـعد،     ابن(و هم تضعیف دارد     ) 6/79: 1393
؛ )فیه لین (ست که اسرائیل در روایت از ابواسحاق پدربزرگش قوي نیست           گفته شده ا  

به هر  ). 2/331 :1271حاتم،   أبی  ابن(زیرا در اواخر عمرش از وي روایت کرده است          
در شخـصیت   ) 1/131: 1404عقیلـی،   (انـد    گونه که برخی رجالیون گفته     حال، همان 

  .رجالی این راوي اختالف نظر وجود دارد
متوفـاي  (ق که نام کامل وي عمـروبن عبـداهللا سـبیعی همـدانی کـوفی                ابواسحا .ب
و ) 5/394: 1405؛ ذهبـی،    5/177: 1393حبـان،     ابـن (است، ثقه بـوده     ) ق121-130

العراقـی،    ؛ ابـن  122]: ب [1423نـسایی،   (انـد    برخی وي را جزو مدلسین ذکـر کـرده        
ر اواخر عمرش   گفته شده است که وي د     ). 42: 1403حجر عسقالنی،     ؛ ابن 77: 1415

  .اند بقیه راویان موثق). 93: 1417عالئی، (مختلط شده است 
بحث دیگر اینکه هجرت ابوموسی اشعري، ناقل اول ایـن خبـر، بـه حبـشه ثابـت           

 وي را جزو مهاجران به حبـشه        برخی .نشده و این موضوع مورد شک و تردید است        
یگر نیز اخبار مربوط بـه  و برخی د) 4/1749: 1419ابونعیم اصفهانی، (اند   ذکر کرده 

دهـد او یکـی از مهـاجران بـه      انـد کـه نـشان مـی     حبشه را از طریق وي نقـل کـرده    
  به مهاجران  از را  وي دیگر  برخی ).4/105 :1968 سعد،  ابن :به .ك.ر( است بوده حبشه 
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  )ب(ترسیم شبکۀ اسناد بصري حلقه مشترك سندي 

ذهبی با اشاره به سند اخبار      ). 4/1763 :1412عبدالبر،    ابن(اند   حبشه به شمار نیاورده   
هجرت منتهی به وي، به شمار آوردن ابوموسی اشعري جزو مهاجران حبشه را وهـم         

بنابراین به دلیل اینکـه یکـی از   ). 1/582: 2003ذهبی، ( است  برخی از راویان دانسته  
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راویان اصلی خبر هجرت به حبشه، ابوموسی اشعري است و اثبات یا نفی وجـود وي          
همراه مهاجران به حبشه، ارتباط مستقیمی با صحت یا عدم صـحت اخبـار هجـرت                

  .شود نقل شده توسط وي دارد، در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می
دهد که ابوموسی اشعري از بالد خود به مکه عزیمت کـرده        بعضی اخبار نشان می   

سـالم آوردن، بـه حبـشه    پیمـان شـده و بعـد از ا    و با شخصی به نام سعیدبن عاص هم  
  :هجرت کرده و در سال فتح خیبر همراه دیگر مهاجران بازگشته است

مرو   از. 1 نُ عب د م حو برخی دیگر از اهل علم       م :       م دِ وسى الْأَشْعرِي قَ ا م ب نَّ أَ ـ  أَ کَّ ه َم ،
اصِ بنِ      نَ الْعب عِیدس الَف فَحیم ا   ه َأُ ب حیح أَ م  أَ  و ه َأُ لَ کَّس م لَـى أَرضِ     َ  و ه َبِ اجرَ إِ شَ هـ بـه ِالْح ،

     نِ وتَی فِینَ لِ الس ه م مع أَ دِ م قَ ى اهللا علیه و      ثُ ولُ اللَّهِ صلّ سرَ   ر بـ1968سـعد،     ابـن  (سلم بِخَی :
4/105.(  

مـرو در ابتـداي آن مـشخص نیـست،             سند فوق عالوه بر اینکه هویـت محمـدبن ع
شود، اما در خبري متناقض بـا خبـر فـوق آمـده              ضعیف شمرده می  مرسل و در نهایت     

پیمانی در مکه نداشته و از مهاجران حبشه نبوده و پس از             است که ابوموسی هیچ هم    
  :این خبر با سند ذیل آمده است. اسالم آوردن به بالد خود برگشته است

مرَ،     از. 2 نُ عب د م حاز م     ،اس لْی د بنُ إِ الِ بِ از خَ مِ، قَـالَ         ی أَ هـ ی الْج بِ اللَّهِ بنِ أَ دِ بنِ عکْرِ ب ب :
وسى مِنْ     وم ب اجِرَلَیس أَ ه شَ ه ِمبه ِالْح و ،      شٍ وی قُرَی لْف فِ م       لَیس لَه حِ لَ کَـانَ أَسـ د ـ قَ کَّ م  ه َبِ

مِهِ و ادِ قَ لَ لَى بِ جع إِ ر م ا، ثُ دِیم   ).4/105: 1968سعد،  ابن... (قَ
متوفـاي  (ی  محمدبن عمربن واقد اسلم    در مورد شخصیت رجالی      .الف سند فوق،    در
: 1403دارقطنــی، (انــد  گونــه کــه برخــی رجــالیون ذکــر کــرده همــان) ق201-210

و ) 9/461: 1405ذهبـی،   (، اختالف نظر وجود دارد؛ زیرا برخی وي را ثقـه            )3/130
معـین   ابـن ). 9/457: 1405، ذهبـی (اند  برخی دیگر مانند نسایی، وي را غیرثقه دانسته   

 1423؛ نـسایی،  3/160: 1399معـین،   ابن(نیز وي را وضاع حدیث معرفی کرده است        
 شده که وي متروك الحدیث بوده و احمـدبن حنبـل وي              همچنین گفته ). 76]: الف[

برخـی  ). 7/481: 1418عـدي،     ؛ ابـن  1/178]: تـا  بـی [بخـاري،   (را ترك کرده اسـت      
حـاتم،   أبـی   ابن(هایش دروغ است      لحدیث بوده و همۀ کتاب    اند که وي متروك ا     گفته

وي احادیث مقلوب و معضل را به صـورت عمـدي از ثقـات روایـت              ). 8/21: 1271
برخـی دیگـر وي را      ). 2/290: ق1396حبان،    ابن(کرد و وضاع حدیث بوده است         می
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: 1418عـدي،   ؛ ابن4/107: 1404عقیلی، (اند  دروغگو خوانده و جزو ضعفا بیان کرده   
 اجمـاع بـر ضـعف وي        از رجـالیون،  به قول برخـی     ). 26/186: 1400مزي،  ؛  7/481

  ).3/666: 1382ذهبی، (است 
: 1399معـین،     ابـن (تـضعیف شـده     ) ق170-161متوفـاي   ( خالدبن الیاس مدنی     .ب

ــن3/160 ــان،  ؛ اب ــی، 1/279: 1396حب ــروك ) 2/151: 1403؛ دارقطن ــسایی، (و مت ن
عالوه بر آن، این سند مرسل      . است) 2/3: 1404عقیلی،  (و منکر الحدیث    ) 36: 1396

  .باشد و در نهایت ضعیف می
گفتنی است در ابتداي برخی از اخبار هجرت به حبشه که سـند آن بـه ابوموسـی            

لَیهِ و      «شود، عبارت    منتهی می  لَّى اهللاُ ع ولُ اللَّهِ ص سا ر نَ مرَ نِ        أَ فَـرِ بـ عج علِقَ م نْ نَنْطَ م أَ لَّ س 
الِبٍ  ی طَ بِ دهد که ابوموسی اشـعري نـه تنهـا جـزو            این عبارت نشان می   . آمده است » أَ

و یـارانش از  ) ع(طالب مهاجران به حبشه بوده، بلکه همزمان و همراه با جعفربن أبی      
بیهقـی سـند خبـر اتفاقـات مـرتبط بـا       . مکه به سـوي حبـشه هجـرت کـرده اسـت        

 که توسط ابوموسی نقل شده، صـحیح  وگوي مسلمانان و نجاشی پادشاه حبشه را   گفت
داند، اما از نظر وي هجرت ابوموسی همزمان با هجـرت جعفـر و یـارانش و بـه                     می

هِ و          «همراه آنها نبوده و عبارت       لَیـ لَّى اهللاُ ع هِ صـ ولُ اللـَّ سـا ر نَ مرَ ع        أَ لِـقَ مـ نْ نَنْطَ م أَ لَّ سـ
ی  بِ بنِ أَ فَرِ عالِبٍ ج از نظـر وي،  ). 2/300: 1405بیهقـی،  (ت را وهم راوي دانسته اسـ   » طَ

با کـشتی   ) ص(اند، هنگام شنیدن خبر بعثت پیامبر      ابوموسی و یارانش که در یمن بوده      
به سوي مکه حرکت کرده بودند، اما در میان راه طوفان کـشتی آنهـا را بـه سـاحل                    

د در حبشه ماندگار شـدن    ) ع(طالب  در آنجا و با پیشنهاد جعفربن أبی      . حبشه برده بود  
در نتیجـه، ابوموسـی شـاهد ماجراهـا و          . و تا زمان جنـگ خیبـر در آنجـا ماندنـد           

  ).همان(وگوهاي بین نجاشی و جعفر بوده است  گفت
از نظر این دسـته بـه   . اند برخی دیگر وي را از مهاجران به حبشه به شمار نیاورده         

تی عـازم   دلیل اینکه ابوموسی از بالد خود با تعدادي از افراد قـومش بـه وسـیله کـش                 
مدینه شد و ورود آنها به مدینه همزمان با بازگشت جعفـر و یـارانش از حبـشه بـا                    

اند که وي همراه با مهـاجران بـه حبـشه بـوده              کشتی دیگري بوده، برخی گمان برده     
انـد کـه      برخی نیز برآن  ). 4/1763: 1412عبدالبر،    ؛ ابن 4/105: 1968سعد،    ابن(است  

عـازم  ) ص(ا تعدادي از یارانش به قصد دیدار با پیـامبر  بعد از اینکه ابوموسی اشعري ب     
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مدینه شدند، در میانۀ راه باد و طوفان کشتی آنها را به طرف حبشه بـرد و حرکـت                   
دوبارة آنها از حبشه، با خـروج و برگـشت جعفـر و یـارانش بـه مدینـه بـا کـشتی                       

داستان روانه  خبر ذیل مؤید    ). 3/264: 1409اثیر،    ابن(اي همزمان بوده است      جداگانه
شدن کشتی ابوموسی اشعري و یارانش توسـط طوفـان بـه سـوي حبـشه و دیـدار بـا                     

و یارانش در آنجا و سپس بازگشت بـه مدینـه همـراه بـا هـم                 ) ع(طالب  جعفربن أبی 
  :است
دٍ   از. 3 عنُ سب د م حی    از  م بِ ام أَ ی       از،  ه َأُس بِ اللَّهِ بنِ أَ دِ بنُ عب د رَیب  رْد ى     از،  ه َبـ وسـ بِـی م  أَ

الَ  ی     : الْأَشْعرِي، قَ منِ فِ ا مِنَ الْی نَ اجرْ هه ٍبِضْع و          ی و مِ لًـا مِـنْ قَـو ج سِینَ ر مـ نُ    خَ ـ نَحـ اثَ لَ  ه ُثَ
و خْ وسى و : ه ٍإِ وم ب مٍ و  أَ ه ور ب وبرْد أَ ب اشِـی و ه َأَ لَى النَّج م إِ ه تُ فِینَ س م ه تْ ج خْرَ فَـرُ  عِنْـد   فَأَ عج ه

ی  بِ الِبٍ و  بنُ أَ ی      طَ ا فِ مِیع وا ج لُ فَأَقْب هاب حفِینَأَص ى اهللا علیـه و       ه ٍس ی صلّ لَى النَّبِ سـلم حِـینَ      إِ
تَح خَیبرَ تَ   ).4/106: 1968سعد،  ابن... (افْ

هـم توثیـق دارد     ) ق150-141متوفـاي   (بـرده    بـن أبـی     در سند فوق، بریدبن عبداهللا    
و هـم جـزو     ) 6/116: 1393حبـان،     ؛ ابـن  78: 1405؛ عجلی،   4/47: 1399معین،    ابن(

و هم روایـات منکـري      ) 2/244: 1418عدي،    ؛ ابن 23: 1396نسایی،  (ضعفا ذکر شده    
بنابراین صحت این خبر نیز مـورد شـک        ). 1/157: 1404عقیلی،  (روایت کرده است    

 ابوموسی و یـارانش را      گویند بعد از اینکه طوفان کشتی        برخی نیز می   1.و تردید است  
به حبشه برد، آنها براي مدتی در حبشه اقامت کردند و سپس همراه با جعفر و سایر                 

اسحاق وي را جزو مهـاجران        هجرت کنندگان به مدینه بازگشتند؛ به همین دلیل ابن        
این خبر بـا سـند ذیـل نقـل          ). 4/1763: 1412عبدالبر،    ابن(به حبشه ذکر کرده است      

  :شده است
ى،      از. 4 وسـ نُ مب فوس ى،      از ی وسـ نُ م هِ بـ د اللـَّ یـبائِیلَ،  از ع رَ بِـی از إِسـ اقَ،    أَ ح ازإِسـ 
ی بِ ی از،  ه َبرْد  أَ بِ الَ  أَ وسى، قَ م:»    هِ و لَیـ لَّى اهللاُ ع هِ صـ ولِ اللـَّ سر خْرَجا م لَغَنَ نَـا    بج م، فَخَرَ لَّ سـ

فِی    ا س تْنَ قَ لْ تَّى أَ اجِرِینَ ح ه م     اشِـی لَى النَّج ا إِ تُنَ شَ نَ بـالْح فَـرَ    ه ِبِ عقْنَـا ج افَ و بِـی     فَ نَ أَ بـ   الِـبٍ و  طَ
هاب حأَص  ی اشِ النَّج د فَرٌ    عِنْ عالَ ج قَ لَیهِ و      «فَ لَّى اهللاُ ع ولَ اللَّهِ ص سنَّ ر اهنَـا و       إِ ثَنَـا هعب م لَّ سـ 

ا  نَ مرَ امأَ الْإِقَ ا مه ِبِ منَ ا فَأَقَ مِیع ا ج منَ دِ تَّى قَ ح ه4/156: 2009بزار،  (»ع.(  
                                                           

» موسـى  ، عنْ أَبِـی ه نْ أَبِی برْد، عنْ برَید، عه أَبو أُسام«نیز این خبر را از با سند خود        ) 1/193: 1419(ابونعیم اصفهانی     1
  . استروایت کرده
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باشد که در آن ابوموسـی خـود را جـزو مهـاجرانی              این سند مشابه سند خبري می     
بن یونس هـم   اند؛ که در آن اسرائیل دانسته است که از مکه مستقیماً عازم حبشه شده        

  2.اند  بقیۀ راویان توثیق شده1.توثیق و هم تضعیف دارد
 دیگري نیز مبنی بر مهاجرت ابوموسی اشعري به حبشه بـه صـورت مرسـل      اخبار

  :نقل شده است
د  از. 5 م حاسِ م بوالْع ب وب،     أَ قُ عنُ یازب د م ح ارِ،      أَ بدِ الْج بنُ عرٍ،        ازب کَیـ نُ ب بـ ونُس از یـ 

الَ   اقَ قَ حنِ إِساب :»    نْ هم وسى الْأَشْعرِي مِ وم ب انَ أَ لَى أَرضِ    کَ شَ اجرَ إِ بـه ِالْح ا     و هـ » ...أَقَـام بِ
  ).3/526: 1411حاکم نیشاپوري، (

متوفـاي  (ي  طاردع ارببن عبدالج  را که نام کامل وي احمد      احمد .الفدر سند فوق،    
اند؛ زیرا از بیشتر کـسانی از آنهـا          ذکر کرده  نی مدلس و جز ی برخ است،) ق271-280

 گـر ی دی برخـ ).37 :1403 ، عـسقالنی  حجر ابن(اشته است   روایت نقل کرده، سماع ند    
 و )1/112 :1382ذهبــی، ؛ 1/380 :1400مـزي،  ( دانـسته   و دروغگـو فی را ضـع يو

ـ    يمغلطا ( اختالف است  ياند که در و      گفته نیز یبرخ ذهبـی،  ؛  1/73 :1422،  جیبـن قل
 :1418عدي،  ابن ( است ي و فیاجماع بر تضع   از نظر برخی دیگر       اما ،)1/112 :1382

  .)6/485 :2003 ، ذهبی؛ 1/313
نُس یونس که نام کامل وي       .ب و رِ   یکَی ل شِ   بنُ ب اصِ 191متوفـاي   (ی   کـوف  یبانیبنِ و-
؛ همـو،  4/477: ق1382؛ ذهبـی،  8/522: 1418عـدي،   ابـن  (قیـ  توث است، هم  )ق200

  .)4/477: 1382؛ ذهبی، 2/475: 1432 یر،کث ابن( دارد فی تضعهم و )9/246 :1405
اقَ  .ج حبنُ إِس د م حار    م س 3.نیـز مـورد اخـتالف اسـت       ) ق160-150متوفـاي    (بـنِ یـ 

بنابراین نحوه و چگونگی هجرت ابوموسی به حبشه به عنوان یکی از راویان اخبـار               
هجرت به حبشه، مورد شک و تردید بوده و با تناقضات و اضطرابات فراوانـی بیـان               

شده از وي در مورد اصل هجرت بـه حبـشه           توان صحت اخبار نقل      شده است و نمی   
را مورد تأیید قرار داد؛ زیرا اثبات اصل هجرت به حبشه و حوادث مرتبط با آن، از                 

                                                           
ترجمۀ وي در اخبار پیشین ذکر و مشخص شد که هم توثیق و هم تضعیف دارد و گفته شده است که وي در روایـت             1

  .از ابواسحاق پدربزرگش قوي نیست
، ه أُسامأَبو  «با سند   این خبر را    ) 2/514: 1419(و ابونعیم اصفهانی    ) 4/90: 1422(و بخاري   ) 4/1946]: تابی([مسلم    2

  .اندنقل کرده» ، عنْ أَبِی موسىه برْدعنْ برَید، عنْ أَبِی 
 .ترجمۀ وي در اخبار پیشین ذکر و مشخص شد که هم توثیق و هم تضعیف دارد  3
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طریق استناد به کسی که در وجود یا عدم وجـود وي در بـین هجـرت کننـدگان بـه                     
  .حبشه اختالف نظر وجود دارد، دور باطل است

ـ      از: حلقه سوم . ج اوِیعـنُ مب جیـداقَ،    أَبِـی از،  ه َ حـحـ   ازإِس تْبـنِ عداللَّـهِ بباز، ه َ ع 
  ....بنِ مسعودٍ عبداللَّهِ

  :این خبر با حلقۀ مشترك سندي فوق در منابع ذیل نقل شده است
ن حنبـل،   احمـدب مـسند ؛ 227، ص2منصور، ج  ابن سنن؛  270، ص 1 طیالسی، ج  مسند

  .297، ص2 بیهقی، جدالئل النبوه؛ 408، ص7ج
) ق180-171متوفـاي   (بن حدیج جعفـی کـوفی        ه یمعاوبن     حدیج .الفدر سند فوق،    

سـعد نیـز وي را در    و ابـن ) 3/276: 1399معـین،   ابـن (معین تـضعیف شـده    توسط ابن 
انَ ضَعِیفاً  و(حدیث ضعیف دانسته است      دِیثِ   کَ ی الْحـ  ).6/377: 1968سـعد،     ابـن ) ( فِ

اند، نام وي را در کتب خود        بیشتر رجالیونی که در زمینۀ معرفی ضعفا کتاب نگاشته        

  
 )ج(ندي ترسیم شبکۀ اسناد بصري حلقۀ مشترك س
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؛ 1/271: 1396حبـان،   ؛ ابـن 1/296: 1404؛ عقیلـی،  29: 1396نسایی، (اند   ذکر کرده 
  ).2/150: 1403؛ دارقطنی، 3/356: 1418عدي،  ابن

بقیـۀ راویـان در ایـن       . د در اخبار پیشین بررسی شـ      1اسحاق سبیعی   شخصیت ابو  .ب
  .شود بن معاویه تضعیف می این سند به دلیل ضعف حدیج. اند سند توثیق شده

  گذاري برخی از اخبار هجرت به حبشه بر مبناي سند تاریخ. 2
گـذاري   تاریخ. گذاري احادیث، پی بردن به خاستگاه تاریخی آنها است هدف از تاریخ  

گذاري احادیث،   هاي تاریخ   یکی از روش  . دشو  هاي مختلفی انجام می    احادیث به روش  
 3 و حلقۀ مشترك فرعـی     2تحلیل اسناد مبتنی بر شناخت و یافتن حلقۀ مشترك اصلی         

  .است
ل حلقۀ مشترك را ابزاري مفید می        تـوان   دانست که با استفاده از آن می       خوتیر ینب

حلقـه  «). 29: 1389آقـایی،  (به تاریخ تقریبی و خاستگاه احتمالی حدیث دست یافت    
ل در عمل به            » مشترك طـور    اصطالحی است که پیشتر توسط شاخت وضع شده و ینب
: 1385آقـایی،  (اي آن را به کار بـست و مفهـوم آن را بـسط و گـسترش داد             گسترده

حلقۀ مشترك از نظر شاخت نیز نخستین کسی است که حدیث را رواج داده              ). 147
الت از زمان حلقـۀ مـشترك پدیـد         بدین ترتیب، این حدیث باید در بهترین ح       . است

ل این پـایین ). 43: 1394گلدتسیهر و همکاران،   (آمده باشد    تـرین حلقـۀ    شاخت و ینب
: 1385آقایی، (اند    مشترك در هر حدیث را پدید آورنده یا جاعل آن حدیث خوانده           

البته از نظر برخی، شـواهد فراوانـی وجـود دارد بـراي             ). 49: 1394؛ موتسکی،   152
تر جاعل روایات ندانیم، بلکه آنهـا        هاي مشترك را واضع یا به بیان دقیق        قهاینکه حل 

گلدتـسیهر و  (اي روایات تلقـی کنـیم    را نخستین گردآورندگان و نشردهندگان حرفه 
ــل بــراي تــشخیص خاســتگاه اســناد، پــس از شناســایی و  ). 62: 1394همکــاران،  ینب

                                                           
  .ترجمۀ کامل وي در بررسی حلقه مشترك سندي پیشین ذکر شد و ثقه است  1
اند، بلکه گاه چندین    سند واحد نقل نشده     دیدند که بسیاري از احادیث فقط با یک سلسله         به تبع او ینبل می     شاخت و   2

. رسـند مـی ) ص(سند مختلف و متعدد دارند و این سندها غالباً به ناقل مشترکی در نسل سوم یا چهارم پس از پیامبر 
 ). 48: 1394موتسکی، (یده است نام» حلقه مشترك) ترینپایین(«شاخت این راوي مشترك را 

اي است که خود شاگردانی داشـته و آنهـا روایـت را از او نقـل     مراد برخی از مستشرقان از حلقۀ مشترك فرعی، راوي    3
  ).51: 1394موتسکی، ؛ 150: 1385 ،ییآقا(اند  کرده
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ها را در نوعی نقشه با عنـوان        گردآوري تمامی اسانید یک روایت از کتب حدیثی، آن        
پـردازي دربـارة خاسـتگاه و        ترسیم کرده است؛ زیرا به نظر وي نظریه       » شبکه اسناد «

حلقـه  «گیري از یک ابزار کمکـی دیـداري بـه نـام              مراحل تطور اسانید، بدون بهره    
  ).147: 1385آقایی، (، عملی نیست »مشترك

فرعـی، شـبکۀ اسـناد بـصري        هاي مشترك اصلی و      در بخش قبل، براي یافتن حلقه     
برخی از اخبار هجرت به حبشه ترسیم شد تا مشخص شود که این اخبار در صورت                

کـم بتـوان       یـا دسـت     جعلی بودن، در چه مقطع زمانی و توسط کدام راوي جعل شده           
  .گفت که این اخبار توسط راوي رواج و نشر داده شده است

 مـشترك اصـلی ایـن اخبـار         شود کـه حلقـۀ     ، مالحظه می  )الف(طبق شبکۀ اسناد    
هري     توانـد جاعـل     که موثق است و نمی     است) ق130-121متوفاي  (محمدبن مسلم ز

ـ  مشترك فرعی اول این سـندها         این اخبار باشد، اما حلقۀ     ـ بـن    دبن اسـحاق  محم  ساری
گونه که گفته شـد، در توثیـق یـا تـضعیف وي              است که همان  ) ق160-150متوفاي  (

هري ضعیف دانـسته             بناختالف نظر وجود دارد و ا      معین وي را در روایت کردن از ز
متوفـاي  (بن عبدالعزیز انصاري امـامی         مشترك فرعی دوم نیز عبدالرحمن      حلقۀ. است
است که وي نیز هم توثیق و هم تضعیف شـده و در روایـت کـردن از                  ) ق161-170

هري تضعیف شده است ز.  
بـن    رك اصلی، یعنی اسرائیل   شود که حلقۀ مشت     ، مالحظه می  )ب(طبق شبکۀ اسناد    

گونه  ، هم توثیق و هم تضعیف دارد و همان        )ق170-161متوفاي  (اسحاق   بن أبی   یونس
حلقۀ . که گفته شد، وي در روایت کردن از پدربزرگش ابواسحاق سبیعی ضعف دارد            

اسـت کـه    ) ق220-211متوفـاي   (بن موسی بـاذام       مشترك فرعی این سند نیز عبیداهللا     
  ).7/152: 1393حبان،  ؛ ابن319: 1405جلی، ع(باشد  موثق می

-171متوفـاي   (بن معاویـه جعفـی        حلقۀ مشترك اصلی حدیج   ) ج(در شبکۀ اسناد    
هاي اسناد بـصري     بنابراین و با توجه به شبکه      ..باشد که تضعیف شده است      می) ق180

هـاي مـشترك    ترسیم شده در فوق و با توجه به اختالف در توثیق یا تـضعیف حلقـه      
و اختالف دربارة توثیق یا تـضعیف حلقـۀ مـشترك اصـلی در              ) الف(در بخش   فرعی  
و با دقـت و امعـان       ) ج(و همچنین تضعیف حلقه مشترك اصلی در بخش         ) ب(بخش  

رسد که برخی از اخبار هجرت بـه حبـشه در           در تاریخ وفات این راویان، به نظر می       
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واج و گـسترش پیـدا    کـم در ایـن زمـان ر         نیمۀ اول قرن دوم قمري وضع شده یا دست        
  .اند کرده

  گذاري اخبار هجرت بر مبناي منبع تاریخ. 2-1
تـوان از معیـار    گیري اخبار و روایات می    عالوه بر سند، براي تعیین دورة زمانی شکل       

منبع نیز بهره گرفت؛ به این ترتیب که ببینیم هر خبر یا روایت اولین بار چه زمـانی                  
ترین منبعی که خبـر یـا    قدیمی). 54: 1394تسکی، مو(به منابع حدیثی راه یافته است       

کـم در    است؛ یعنی این خبر یا روایـت دسـت        1یابیم، حد نهایی زمان    روایتی در آن می   
ل از این )همان(داشت  زمان تألیف یا تدوین آن کتاب باید وجود می         اما شاخت و ینب ،

 منبـع، مهـد     تـرین  هم فراتر رفتند و مدعی شدند زمـان و مکـان تـألیف ایـن قـدیمی                
 خبر یا روایت مورد بحث بوده است؛ یعنی از آنها این خبر یا روایـت پـیش                  2پیدایش

  ).همان(از تألیف آن منبع وجود نداشته است 
هاي فوق و با دقت و بررسی برخی از اخبار هجرت به             با مد نظر قرار دادن نظریه     

طور کامل بـه       امروزه به  ترین منبعی که   ترین و معتبر   شود که اصیل   حبشه، استنتاج می  
 سـیره دست ما رسیده و خبر هجرت به حبشه براي اولین بار در آن نقل شده، کتاب                 

لِکِهشام تألیف     ابن الم د بامِ  ع وب  بنُ هِشَ بنِ أَی افِرِي عبـا  . اسـت ) ق220-211متوفاي   (م
هجـرت بـه   شود که برخی از اخبـار        نگار، دریافته می    توجه به تاریخ وفات این سیره     

کم در نیمۀ دوم قرن دوم قمـري   حبشه، اولین بار در نیمۀ اول قرن سوم قمري یا دست  
هشام   البته و با توجه به اینکه کتاب ابن       . است به منابع اصیل و قدیمی روایی راه یافته         

، مقدمـه؛ ابـن     10: 1398ابـن اسـحاق،     (اسحاق اسـت       ابن سیرهتهذیب و تنقیح کتاب     
کائی          و ابن ) مه، مقد 3: 1375هشام،   سیره ) ق190-181(هشام از شخصی به نام زیاد ب

؛ 6/474 :1432 قطلوبغـا،  ؛ ابـن  10/429: 1405ذهبـی،   (اسحاق روایت کرده      را از ابن  
کائی برگرفته             )98: 1421هوروفتس،   مشخص نیست که وي به چه نحوي آن را از ب ،

 از آن روایت کرده اسـت؟  است؟ آیا آن را به طریق سماع یا به طریق وجاده یا اجازه           
اي نکرده اسـت     هشام در مقدمه کتاب خود به این موضوع هیچ اشاره           به هر حال، ابن   

  ).14: 1398اسحاق،  ابن(
                                                           

1 terminus ante quem 2 breeding ground  
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کائی     1968سـعد،   ابـن (خود نیز تضعیف شده است     ) ق190-181(زیادبن عبداهللا ب :
 خطیـب   ؛1/306: 1396حبـان،     ؛ ابن 45: 1396؛ نسایی،   2/79: 1404؛ عقیلی،   6/396

، امـا برخـی از رجـالیون بـدون ذکـر            )9/488: 1400؛ مزي،   9/499: 1422بغدادي،  
ی گفته    هیچ کائی اگرچه در حدیث ضعیف است، ولی در نقل         گونه دلیل خاص اند که ب

؛ خطیـب   4/137: 1418عـدي،     ؛ ابـن  114:] تـا  بـی [معـین،     ابـن (مغازي مشکلی ندارد    
  .)148: 1387؛ ذهبی، 9/499: 1422بغدادي، 

  هاي تاریخی ارزیابی متن برخی از اخبار هجرت به حبشه براساس گزاره. 3
بررسی اخبار مربوط به برپـایی مجلـس نجاشـی در حبـشه و حـضور مـسلمانان در                   

وگوهـا مطـرح      مجلس، نـشان از آن دارد کـه موضـوعات مختلفـی در آن گفـت                آن
براي ) ع(طالب  أبیاست؛ موضوعاتی که نماینده و متکلم مسلمانان یعنی جعفربن           شده

از جملـۀ ایـن موضـوعات، ذم        . دفاع از خود و بقیـۀ یـارانش بـه زبـان آورده اسـت              
، نـام بـردن از برخـی احکـام الهـی کـه              )ص(جاهلیت و تعریف از اسـالم و پیـامبر        

مانند نماز و روزه و زکـات و امـر   (نسبت به انجام آنها امر فرموده است     ) ص(پیامبر
و ) ع(، تبیین عقیدة مسلمانان دربـارة حـضرت عیـسی   )به معروف و صلۀ رحم و غیره      

: 1419؛ طیالـسی،    213: 1398اسـحاق،     ابن(بوده است   ) ع(تالوت آیاتی از سوره مریم    
: 1412راهویـه،   ؛ ابـن 7/350: 1409شـیبه،   أبـی  ؛ ابن1/334: 1375هشام،  ؛ ابن 1/270
4/71.(  

یی فراوانی وجـود  در بین برخی از اخبار هجرت به حبشه اختالفات متنی و محتوا 
دارد، اما با توجه به مطرح شدن برخی از مسائل شرعی و نام بردن از عبـاداتی ماننـد    
نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و غیره از زبان مسلمانان، ایـن         

شود که آیا این عبادات در زمان هجرت مسلمانان به حبشه، تشریع             پرسش مطرح می  
اند، چگونه در این اخبـار از آنهـا          یر؟ و اگر در آن زمان تشریع نشده       شده بودند یا خ   

از نماز،  ) 1/334: 1375هشام،    ابن(سلمه    یاد شده است؟ گفتنی است که در روایت أم        
: 1408حمیـد،     ؛ ابن 7/350: 1409شیبه،   أبی  ابن(روزه و زکات و در روایت ابوموسی        

در ذیـل بـه بررسـی زمـان     . ه شده استاز نماز و زکات و نهی از منکر نام برد   ) 193
  .تشریع برخی از این احکام پرداخته شده است
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  زمان تشریع نماز. 3-1
تـشریع  ) ص(آید که نماز همزمان با واقعۀ معـراج پیـامبر          از منابع روایی فریقین برمی    

در مـورد چگـونگی   » ه الـصال بـاب  « بخاري بخـش    صحیحبراي نمونه، در    . شده است 
). 1/78: 1422بخاري،  (روایتی ذکر شده است     ) ص( معراج پیامبر  تشریع نماز در شب   

هایی مشابه روایت بخاري دربـارة       در منابع روایی و کتب سیرة اهل سنت نیز روایت         
هـشام،   ابـن ( اسـت   گانه در شب معراج نقل شـده  چگونگی تشریع نمازهاي یومیه پنج  

: 1418کثیـر،     ؛ ابـن  1/145]: تـا  بـی [؛ مسلم،   20/86: 1421حنبل،    ؛ ابن 1/407: 1375
توسـط  ) ص(همچنین در بعضی از منابع شیعه خبـر تعلـیم نمـاز بـه پیـامبر               . )4/278

همچنین روایتـی   ). 3/483: 1363کلینی،  ( است   شدهخداوند ضمن حدیث معراج نقل      
 شبیه به روایات اهل سنت دربارة تشریع نماز در شب معـراج  وسائل الشیعهدر کتاب  

  ).3/7: 1403، حر عاملی(نقل شده است 
به این ترتیب و با توجه به اینکه منابع فریقین بـر آغـاز تـشریع نمازهـاي یومیـۀ                    

گانه در شب معراج اتفاق نظر دارند و نیز با در نظر گـرفتن زمـان شـب معـراج                      پنج
یا ) 5/236: 1333کاشانی،  (که به قول برخی از علما سال دوازدهم بعثت          ) ص(پیامبر
، از نظر   )4/269 :1418 کثیر،  ابن( بوده مدینه به )ص(پیامبر تهجر از پیش ماه شانزده
هجرت  با مرتبط اخبار در )ع(طالب  أبی جعفربن سخنان در نماز ذکر محققان از برخی

، )2/329 :1387 طبري، ؛1/204 :1968 سعد،  ابن( بوده بعثت پنجم سال در که حبشه به
دهد  باري نقل شده است که نشان می      البته اخ ). 62]: تا بی[العوده،  (داراي اشکال است    

و ) ص(و مـسلمانان تـشریع شـده بـود و پیـامبر           ) ص(نماز از ابتداي بعثت بـر پیـامبر       
نماز را همراه یکدیگر و به صـورت پنهـانی    ) ع(حضرت خدیجه و حضرت امام علی     

، اما نمـاز آنهـا از نظـر تعـداد     )1/243: 1375هشام،   ابن: به. ك.ر(کردند   برگزار می 
 یومیه و تعداد رکعات به صورت فعلی نبوده و در شب معراج به این شـکل                  نمازهاي

  ).13/29]: تا بی[؛ طباطبایی، 2/285: 1421سهیلی، : به. ك.ر(واجب شده است 

  زمان تشریع روزه. 3-2
از نظر برخی، در بین علماي اهل سـنت دربـارة سـرآغاز تـشریع و وجـوب روزه در                

اي کـه در آن تـشریع         نظر وجود دارد؛ زیرا آیـه      مدینه و پس از هجرت به آن، اتفاق       
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آنهـا  ). 3/266: 1379حجـر عـسقالنی،       ابـن (روزه نازل شده، به اتفاق، مـدنی اسـت          
پـس از هجـرت بـه مدینـه فرمـان روزه گـرفتن داده اسـت                 ) ص(معتقدند که پیامبر  

زه، همچنین روایتی نقل شده که در آن سرآغاز تشریع رو         ). 7]: تا بی[عبدالوهاب،    ابن(
از نظـر برخـی از      . به مدینـه ذکـر شـده اسـت        ) ص(هجده ماه پس از هجرت پیامبر     

شـیخ  ( شعبان سال دوم قمري بوده اسـت        2علماي شیعه نیز سرآغاز تشریع روزه، روز        
  ).19: 1406؛ بهائی عاملی، 61: 1414مفید، 

به هر حال، برخی از مورخان با توجه بـه زمـان ادعـایی هجـرت مـسلمانان بـه                    
گوي مسلمانان با نجاشی و نام بردن از برخـی احکـام را               اخبار بحث و گفت   حبشه،  

اند؛ زیرا بحث روزه که بعد از هجرت به مدینه تـشریع شـده، در آنهـا                  جعلی دانسته 
  ).87: 2012االمین، (آمده است 

  زمان تشریع زکات. 3-3
 در زکات یعتشر دهندة نشان که اند کرده نقل دانند، می صحیح که را اخباري سنت اهل

 قرآن مختلف آیات از اما ،)3/266 :1379 عسقالنی، حجر  ابن :به .ك.ر( باشد می مدینه
 )7 آیۀ فصلت، سورة ؛4 آیۀ لقمان، سورة ؛3 آیۀ نمل، سورة ؛156 آیۀ اعراف، سورة مانند(

 در زکـات  وجـوب  حکم که شود می استفاده چنین باشند،  می مکی هاي سوره از همه که
البتـه  . انـد    است و مسلمانان موظف به انجام این وظیفۀ اسـالمی بـوده            مکه نازل شده  

 و گذاشـتند  بنیان را اسالمی حکومت و کردند هجرت مدینه به )ص(پیامبر که هنگامی
احساس شد، از طرف خداوند مأموریت یافتند زکات را شخصاً           المال  به بیت  نیاز طبعاً

ذْ مِ(این مأموریت با آیۀ  . از مردم بگیرد   م خُ هِ والِ م دقَنْ أَ ه ًص  هـا و م بِ کِّیهِ م و تُزَ ه هرُ  تُطَ
        لیم ع میع س اللَّه و م ه کَنٌ لَ س التَک نَّ ص م إِ هِ لَی لِّ ع کـه همـۀ   ) 103سورة توبه، آیۀ ( )ص

  .واگذار شده است) ص(، به پیامبر)5/3: 1415طبرسی، (باشد  آن مدنی می
وه بر نماز که سرآغاز تشریع آن قبل از هجـرت و          به هر حال، برخی معتقدند عال     

در شب معراج بوده، بقیۀ احکام مانند روزه، زکات، حج، امر به معـروف و نهـی از                  
؛ به همـین  )7]: تا بی[عبدالوهاب،  ابن(منکر پس از هجرت به مدینه تشریع شده است  

ربـوط بـه    دلیل برخی بر ذکر این احکام ماننـد روزه و زکـات و غیـره در اخبـار م                  
  ).63]: تا بی[العوده، : به. ك.ر(اند  هجرت به حبشه اشکال گرفته
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سـلمه کـه در    برخی براي رفع این اشکال و یا توجیه آن، در صحت سند روایت أم             
حجر عـسقالنی،     ابن: به. ك.ر(اند   آن نماز و روزه و زکات ذکر شده، تشکیک کرده         

سند، شاید در این روایت منظور      اند در صورت صحت      ؛ یا اینکه گفته   )3/266: 1379
گانه و منظور از روزه، روزة مـاه رمـضان و منظـور از زکـات                  از نماز، نمازهاي پنج   

و یـا اینکـه ایـن عبـارات و ذکـر           ) همان(همین زکات مخصوص و معین نبوده نباشد        
العـوده،  (سـلمه، اضـافات منکـري باشـند      برخی از این عبادات و احکام در روایت أم  

 گرفت   توان نتیجه  هاي مطرح شده می    بنابراین با توجه به موارد و نظریه      ). 64]: تا  بی[
که اخبار مرتبط با هجرت، داراي اضطرابات متنی و تناقضات محتوایی بـا برخـی از               

  .باشد هاي تاریخی، مانند زمان تشریع برخی از احکام می گزاره

  گیري نتیجه
اسالم  صدر در حبشه به لمانانمس از برخی هجرت موضوع تاریخی-روایی بررسی از

  :که اخبار مرتبط با آن در کتب روایی نقل شده است، این نکات حاصل شد که
گـذاري   نخست آنکه بررسی شبکۀ اسناد برخی از اخبار هجرت به حبشه و تاریخ      

ل، نـشان              آنها به روش مبتنی بر تحلیل بصري شبکه اسـناد بـه کـار رفتـه توسـط ینبـ
هاي مشترك اصلی و یا فرعی در قـرن دوم قمـري             توسط حلقه دهد که این اخبار      می

  .کم توسط آنها رواج و گسترش پیدا کرده است جعل شده و یا دست
 هجرت به حبشه به روش مبتنی بر منبـع اولیـه،      برخی از اخبار   گذاري   تاریخ دوم،

کـم در نیمـۀ دوم        آن است که این اخبار در نیمۀ اول قرن سوم و یـا دسـت              حاکی از   
  .ست ن دوم قمري به منابع حدیثی متقدم و اصیل راه یافته اقر

سوم، موضوعات مطرح شده در متن برخی از اخبـار هجـرت بـه حبـشه، از نظـر            
تاریخی با زمان تشریع برخی از احکام شـرعی و نـزول برخـی از آیـات احکـام در                    

  .تناقض است

  منابع و مآخذ
نقـد و بررسـی   (ایـات بـر مبنـاي تحلیـل اسـناد        گـذاري رو   تـاریخ «،  )1385پاییز  (آقایی، سید علی     –

  .168-145، صص13، س)41پیاپی  (3، شفصلنامه علوم و حدیث، »)شناسی خوتیر ینبل روش
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فصلنامه مطالعات ، »تبیین و تحلیل: پدیده حلقه مشترك در روایات «،  )1389زمستان  ................... ( –
  .51- 25، صص2، س7، شتاریخ اسالم

ـ ب،  8،  5،  2ج ،لیالجـرح و التعـد     ،)ق1271(بن محمـد       عبدالرحمان ، حاتم  بیأ  ابن – ـ  دار اح  :روتی  اءی
 .یالتراث العرب

ـ نـشر   : ، ریـاض  7، تحقیق کمال یوسـف الحـوت، ج       المصنف،  )ق1409(عبداهللا  ،  شیبه بیأ  ابن –  ه مکتب
  .الرشد
ـ ر، 1بره، جباسم فیصل احمد الجـوا . تحقیق د ،یاالحاد و المثان ،)ق1411(عاصم، احمد     أبی  ابن –  :اضی

  .ه الراینشر دار
  .دار الفکر: ، بیروت3، ج الصحابهه معرف فی ه الغاباسد ، )ق1409(بن محمد   علیثیر، عزالدینأ ابن –
 ،2 ج  تحقیق عمر عبدالـسالم تـدمري،      ، التاریخ یالکامل ف  ،)ق1417.......................... (.......................... –

  .لعربی دار الکتب ا:روتیب
 . دار الفکر:]جا یب[  تحقیق سهیل زکار،،اسحاق  ابنرهیس ،)ق1398 (اسحاق، محمد ابن –
نافـذ  .  د و  رفعت فوزي عبـدالمطلب    .د تحقیق   ،نیالمدلس ،)ق1415 (می احمدبن عبدالرح  ،یالعراق ابن –

  . دار الوفاء:]جا یب[ ،حسین حماد
 .ه العثمانی المعارف ه دائر نشر : دکندرآبادیح، 7، 6، 5ج، الثقات ،)ق1393 (محمد ، انحب ابن –
، تحقیق محمد ابـراهیم      من المحدثین و الضعفاء و الکذابین      نیمجروحال،  )ق1396. (......................... –

  .نشر دار الوعی: ، حلب6، 2، 1زاید، ج
ـ  تحق، علماء االمصار ریمشاه ،)ق1411 (.......................... –  نـشر  : منـصوره  مـرزوق علـى ابـراهیم،   قی

  .الوفاء دار
 . المناره مکتب نشر : عمان،طبقات المدلسین ،)ق1403(بن علی احمد ، عسقالنی حجر ابن –
الـدین    ، تـصحیح محـب    فتح الباري شرح صحیح البخاري    ،  )ق1379....................... (.............................. –

  .ه المعرفنشر دار : ، بیروت3الخطیب، ج
، تحقیق صـبحی البـدري الـسامرائی و         حمید  المنتخب من مسند بن   ،  )ق1408(مید، عبدالحمید   ح  ابن –

  .ه  السنه مکتبنشر : محمود محمد خلیل الصعیدي، قاهره
، 37،  20،  7،  3، تحقیـق شـعیب األرنـووط و عـادل مرشـد، ج            المـسند ،  )ق1421(، احمد    حنبل  بنا –

  .ه  الرساله مؤسسنشر ]: جا بی[
، تحقیق محمد مصطفی االعظمـی،      خزیمه  صحیح ابن ،  )ق1424(ه، ابوبکر محمدبن اسحاق     خزیم  ابن –

  .ه  الثالثه الطبعی، نشر المکتب االسالم: ، بیروت2ج
، 4عبـدالغفوربن عبـدالحق بلوشـی، ج     . ، تحقیـق د   المـسند ،  )ق1412(بن ابـراهیم      راهویه، اسحاق   ابن –

  . االیمانه مکتب نشر :ه  منوره مدین
  .صادر دار :بیروت ،7 ،6 ،5 ،4 ،1ج عباس، احسان تحقیق ،يالکبر الطبقات ،)م1968( محمد د،سع ابن –
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ـ  عابیاالسـت  ،)ق1412 (بن عبـداهللا   عبدالبر، یوسف  ابن – ـ  ی ف  تحقیـق علـی محمـد       ، االصـحاب  ه  معرف
 .لینشر دار الج:  بیروت،4، 1البجاوي، ج

تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمـد   ،   ضعفاء الرجال  یالکامل ف  ،  )ق1418 (عبداهللا عدي، ابن –
 .هینشر الکتب العلم: بیروت، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1معوض و عبدالفتاح ابوسنه، ج

بن محمدبن سـالم آل     ، تحقیق شادي  الثقات ممن لم یقع فی الکتب السته      ،  )ق1432 (قطلوبغا، قاسم   ابن –
 .ه المی االسنشر مرکز النعمان للبحوث و الدراسات: ، یمن6نعمان، ج

، 4بـن عبدالمحـسن الترکـی، ج        ، تحقیق عبداهللا  ه  و النهای  ه البدای،  )ق1418(بن عمر     اسماعیل یر،کث ابن –
  . و النشره للطباعدار هجر ]: جا بی[
 مرکز النعمان للبحوث    :من، ی 2ج ،لی الجرح و التعد   ی ف لیالتکم،  )ق1432........................ (.................. –

 .ه االسالمیاسات و الدر
، 3ج احمد محمد نـور سـیف،     .  تحقیق د  ،)ي الدور ه روای( نیمع  ابن خیتار،  )ق1399(یحیی   ،  معین  بنا –

 .ی التراث االسالماءی و احی نشر مرکز البحث العلم:ه  مکرمه مک، 4
دار :  محمد نور سیف، دمشقاحمد. ، تحقیق د) الدارمیه روای(معین  تاریخ ابن، ]تا بی......................... [ –

  .المأمون للتراث
  .نشر دار السلفیه: ، هند2، تحقیق حبیب الرحمن االعظمی، جالسنن، )ق1403(، سعید منصور بنا –
 تحقیــق مــصطفی الــسقا، ابــراهیم االبیــاري و ،ه  النبویــه الــسیر،  )ق1375 (عبــدالملک ، امهــش ابــن –

  .ه  الثانیه الطبع البابی الحلبی و اوالده بمصر، ه و مطبع ه مکتبنشر : ، قاهره1عبدالحفیظ الشلبی، ج
 تحقیق شعیب االرنووط و محمد کامـل قـره          ،السنن ،)ق1430 (بن اشعث  سلیمان ،  سجستانی ابوداود –

  .ه  العالمیه الرسالنشر دار : ]جا یب[ ،5بللی، ج
نـشر دار   : ، مصر 1، ج قات االصفیاء  االولیاء و طب   ه حلی،  )ق1394(بن عبداهللا   احمد ،  اصفهانی  ابونعیم –

  .ه السعاد
، 2بن یوسف العـزازي، ج      تحقیق عادل ،   الصحابه ه معرف،  )ق1419................................................... (...... –

  .دار الوطن للنشر: ریاض، 4
جی و عبدالبر  محمد رواس قلعه. تحقیق د، ه النبو دالئل، )ق1406.................................................... (..... –

  .ه  الثانیه الطبع النفائس، نشر دار :عباس، بیروت
 ن،یمحمد محمـد امـ    .  د قی تحق ،ی بعد الواف  ی و المستوف  یالمنهل الصاف  ،]تا بی [وسفی ،يبرد يتغر ابن –

  . للکتبه العام ه  المصریه الهیئنشر ]: جا بی[
  .ه الثقاف الهنداوي للتعلیم و ه مؤسسنشر : ، قاهرهفجر االسالم، )م2012(االمین، احمد  –
]: جا بی[،  4،  1، تحقیق محمد زهیربن ناصر الناصر، ج      الصحیح،  )ق1422(بن اسماعیل   محمد بخاري، –

  .ه النجانشر دار طوق 
  ].نا یب[ :اد دکنآبدریح، 8، 1ج، التاریخ الکبیر ،]تا بی....................................... [..... –
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بن سعد  اهللا، عادل  تحقیق محفوظ الرحمن زین    ،)البحر الزخار (المسند  ،  )م2009 (بزار، ابوبکر احمد   –
  . العلوم و الحکمه مکتب نشر :ه  منوره مدین، 4ج و صبري عبدالخالق الشافعی،

اهللا   انـه آیـت   نـشر کتابخ  : ، قـم  توضیح المقاصـد  ،  )ق1406(الدین محمدبن حسین      بهائی عاملی، بهاء   –
  .مرعشی نجفی

 .هیدار الکتب العلم: بیروت، 2ج، ه دالئل النبو، )ق1405(بن حسین بیهقی، احمد –
 تحقیق مصطفی عبدالقادر    ،نیحی الصح یالمستدرك عل ،  )ق1411(بن عبداهللا   محمد نیشابوري،  حاکم –

 .هیالکتب العلم دار: بیروت، 3، 2ج عطا،
، تحقیق عبدالرحیم   ه  الشریع  الی تحصیل مسائل   ه  الشیع لوسائ،  )ق1403(حر عاملی، محمدبن حسن      –

  .ه  الخامسه الطبعدار احیاء التراث العربی، : ، بیروت3ربانی شیرازي، ج
، 9،  7،  2بـشار عـواد معـروف، ج      . ، تحقیـق د    بغداد خیارت ،)ق1422(بن علی   احمد بغدادي،  خطیب –

 .دار الغرب االسالمی: بیروت
ـ  نشر   :ه  منور ه مدین،  3،  2ج،  الضعفاء و المتروکون   ،)ق1403(بن عمر     دارقطنی، علی  –  ه  الجامعـ  ه مجل

 .ه االسالمی
ـ  دار: بیـروت ،  4،  3،  1ج،   نقد الرجـال   ی االعتدال ف  زانیم،  )ق1382(بن احمد   محمد ،  ذهبی –  ه المعرف

 . و النشره للطباع
 بشار عـواد معـروف،  .  تحقیق د  ،ری المشاه اتیو وف  االسالم   خیتار،  )م2003...................................... ( –

  .یالغرب االسالم  دار:، بیروت6، 4، 1ج
ـ  ه  النهـض  ه مکتب نشر   : مکه ،نی الضعفاء و المتروک   وانید،  )ق1387...................................... ( – ، ه  الحدیث

 .ه  الثانیه الطعب
کر اسماء من تکلم ف    ،  )ق1406...................................... ( – ـ  نـشر    :، زرقـاء اردن    و هو موثق   هیذ  ه مکتب
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، بـه کوشـش و ویـرایش    )ها و سـیر تطـور   خاستگاه(حدیث اسالمی ، )ش1394(موتسکی، هارالد    –
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  )ق1092-910( و نقش خاندان کججی در سازمان دیوانی عصر صفوي  جایگاه

  1محمدحسین سلیمانی
  2محمدحسن رازنهان
 3حسین محمدي

هاي کهن تبریز بودند که با پـذیرش مـذهب تـشیع، بـه خـدمت در سـازمان               ها از خاندان   کججی :چکیده
هـاي خطـی      و بـر پایـۀ منـابع و نـسخه         نگارندگان ایـن پـژوهش بـا روش تـاریخی           . دیوانی صفویان درآمدند  

. اند ضمن بررسی تبار و پیشینه، به نقش و جایگاه این خاندان در سازمان دیـوانی صـفویان بپردازنـد                     کوشیده
دهی و برانگیختن توجـه اسـماعیل صـفوي بـه منظـور یـورش و        ها در جهت  دهد که کججی    ها نشان می   یافته

آنـان همچنـین در انتقـال و        . نلوها نقـش چـشمگیري داشـتند      قویو  تصرف آذربایجان و نیز شکست نهایی آق      
هاي دیوانی به تشکیالت اداري عصر صفوي سهیم بودند و با وجـود رابطـۀ پـر فـراز و نـشیب بـا           تداوم سنت 

عباس توانستند به مناصب باالیی در تشکیالت دیوانی صفویان برسند، ولی پـس               شاهان، تا اوایل سلطنت شاه    
 صـفوي  دورة از پـیش  هـا  روایـت  بـرخالف  هـا   کججی. اي دیوانی کنار گذاشته شدند    ه  از آن از همۀ عرصه    

سـاداتی کـه تبارشـان بـه امـام چهـارم             عنـوان  به آنان از صفوي آغازین منابع در نداشتند، ولی  سیادت داعیۀ
 بـا  را ودخـ  تـا  یافتنـد  گرایش سو این به یازدهم اواخر سدة  نیز از  شده و برخی از آنان     پیوندد، یاد   شیعیان می 

  .بخوانند حسینی سادات عنوان
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Abstract: The Kujujis were one of the ancient families of Tabriz who served in the 
Safavid Diwani organization after adopting Shiite religion. This research has used a 
descriptive-analytical method based on sources and manuscripts and is aimed to examine 
the lineage and the role and position of this family in the Safavid court organization. The 
findings show that the Kujujis played a significant role in directing and drawing the 
attention of Ismail Safavi for invasion and occupation of Azerbaijan, as well as the final 
defeat of the Sufis. They also contributed to the transfer and continuation of Diwani 
traditions to the Safavid era and obtained high positions in the Safavid Diwani 
organization until the early reign of Shah Abbas, despite their tumultuous relationship 
with the kings, however, they were subsequently excluded from all Diwani arenas. 
Strangely, the Kujujis did not claim sovereignty before the Safavid era, but in early 
Safavid sources they were referred to as the Sadats who were descended from the fourth 
Imam of the Shiites, and some of them tended to do so from the late eleventh century 
bearing the title of “Sadat Hosseini”. 
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  مقدمه
 پادشاهی ایران پـس   ترین دودمان   النیصفویان در سرآغاز سدة دهم قمري توانستند طو       

 گذارند و این شدنی نبود جز آنکـه بـا هوشـمندي در کنـار نیـروي         از اسالم را بنیان   
سـاالر تاجیـک و       هـاي کهـن و دیـوان       قزلباش، از نخبگان اجتماعی، سادات، خاندان     

هـا و     ایـن خانـدان   .  آنان براي ادارة و سـازندگی قلمروشـان بهـره گیرنـد             هاي  تجربه
یروهاي اجتماعی در راستاي تأسیس، تحکیم و دوام حکومت تأثیر و نقش بـسیار و               ن

پژوهش دربارة فـراز و فـرود، نقـش، سـهم و جایگـاه اجتمـاعی ایـن            . بسزایی داشتند 
اجتماعی و  -تري از تحوالت سیاسی     تواند به دریافت بهتر و تحلیل ژرف        ها می   خاندان

  .هاي تاجیک در این دوره بینجامد هاي میان عناصر ترك و خاندان نیز کشمکش
 دیوانی کـه بـه خـدمت صـفویان درآمدنـد، خانـدان           گفتنی است نخستین خاندان   
آنها پیش از پیدایش صفویان، طی چند سـده از          . زیستند  کججی بودند که در تبریز می     

 دینـی و    -هـاي برجـستۀ اجتمـاعی      هاي شناخته شدة این شهر بودند و جایگاه         خاندان
برخی از رجال این خاندان از نفـوذ چـشمگیري نـزد سـالطین مغـول                . نددیوانی داشت 

ویـژه    برخوردار بودند و چند تن دیگر از آنان با تعاملی که با سالطین ترکمان و بـه                
االسـالمی تبریـز دسـت یافتـه          قویونلوها برقرار کردند، به جایگاه وزارت و شـیخ          آق

یدایش صفویان با آنان همراه شدند      دهم، همزمان با پ    سدة سرآغاز در ها  کججی .بودند
و نقش مؤثري در گشوده شدن تبریز به عنوان نخستین تختگاه صفویان و نیز شکست               

چگونگی  و چرایی همه، این با .داشتند آن از پس دیوانی تحوالت و قویونلوها  آق نهایی
ی که بایسته و شایسته است به ژرف        این روند همراهی و تعامل آنان با حکومت، چنان        

رسیده،  انجام به موضوع این در تاکنون که هایی پژوهش .است نشده بررسی و کاویده
تـاریخی   انـداز  چـشم  و بـوده  آنـان  ادبی و یا بررسی جایگاه عرفـانی       دیدگاه از بیشتر
 خواجه احواالت اندر کتاب .دهد نمی دست به خاندان این از اي  سویه  همه و دست یک

با تمرکز بر نامدارترین فرد      که آنهاست از یکی )1387 ،حق گر روفه( کججانی محمد
 کججـان  گورستان به آذربایجان باستانی آثاردر کتاب . این خاندان نگاشته شده است 

 یادي «در مقالۀ .  است )1351،  کارنگ (شده پرداخته آن در آرمیده آوران نام برخی و
 سنگِ برخی هاي نوشته و کججان گورستان به مؤلف ،»کججان کهن قبرستان مشایخ از

 را کهـن  گورسـتانِ  این ویرانی به رو روند پرداخته و  هفتم و ششم هاي سده گورهاي
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 کججی( کججی الدین غیاث دیوان مقدمۀ در ).1391 ،خویی ساز  الوان( است کرده نمایان
الدین محمـد یکـی از برجـستگان         غیاث شعر و روزگار،  به زندگانی ) 1395،  تبریزي

هـاي خـارجی     همچنـین در پـژوهش    . اسـت  شده پرداخته تم،هش سدة در این خاندان 
شناس آلمـانی یـاد کـرد کـه تمرکـز             ایران» کریستوفر ورنر «هاي   توان از پژوهش    می

الدین محمد کججی و دیـوان او و نیـز مناسـبات     هاي وي بیشتر بر شیخ غیاث     پژوهش
م قمري بوده   ویژه دودمان جالیري تا پیش از سدة ده         این خاندان با سالطین محلی، به     

در پـژوهش بنیـادي پـیش رو نیـز بـا روش      ). Werner, 2006, 2013, 2017(اسـت  
هـاي   هاي گویاي تـاریخی و همچنـین نـسخه       تاریخی و بر پایۀ منابع دست اول و داده        

خطی نویافته تالش شده تا ضمن بررسی تبار، پیشینۀ دینی و دیـوانی آن خانـدان، بـه                  
فرودها و نیز چگونگی همراهی و تعامل این خاندان         ها، فراز و      روند تکاپوها، پویش  

با حکومت صفوي پرداخته شود و سپس جایگاه و نقش آنـان در تـشکیالت دیـوانی                 
  .هاي ناهمگون تاریخی مورد بررسی قرار گیرد صفویان در بستر وضعیت

  ها پیش از صفویان پیشینه و خاستگاه کججی. 1
  خانقاه کججان. 1-1

 ریشه گرفتـه و برخاسـته    ر پیرامون تبریز و خاندان کججی  اي است د    کججان منطقه 
عبـداهللا   ترین و پرنفوذترین فرد خانـدان کججـی خواجـه أبـی             شناخته. از آنجا بودند  

روزگـار بـا      وبیش هـم   وي کم . است) ق677-611(بن محمد کججانی       محمدبن صدیق 
ر تبریـز  از فرمانروایـان مغـول د     ) ق680-633: حـک (بـن هالکـو       سلطنت آباقاخان 

آرامگـاه او  ). 3/165: 1380ابـرو،   حـافظ ( سالگی درگذشته است    66زیسته و در      می
 سید محمد  خواجه امامزاده مقدس آستان«در همان روستاي کججان با عنوان        امروزه

دیرینگی آرامستان  ). 1399سازمان اوقاف و امور خیریه،      (شود    شناخته می » کججانی
رسد و نیز آرامگاه بسیاري دیگر از مشایخ          مري می ق ششم و پنجم هاي  سده به کججان

). 468-480: 1391ساز خـویی،   الوان(آن سلسله که تا امروز نیز بر جاي مانده است    
روزگار   هم مردم نزد اي  برجسته جایگاه )ق677-611( کججانی صدیق محمدبن خواجه

 خواص و   اهل عصر خود از ملوك و سالطین و رعایا و         «اي که     خود داشت؛ به گونه   
اي که هیچ فردي از افراد انـسانی مخالفـت اشـارت آن     عوام و مؤمن و کافر به مرتبه      
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کججـی  تذکرة  همچنین نویسندة   . دانستند  را روا نمی  » سالک ربانی و ناسک صمدانی    
جوامـع  «سخن و  یاد کرده و افزوده که وي بسیار شیرین» قطب زمانه«از وي با عنوان   

هاي حکمت گشودي و گـاه بـه عبـارات     لفاظ پهلوي نافهگاه به ا  «بوده است و    » کلم
وي ). 34،  33،  9: 1368 پالسی،( »پیمودي طالبان بر معرفت لطایف و علم دقایق فارسی
که   چنان داشت؛ پررونقی خانقاه آذربایجان در روزگار آن دیگر بزرگ مشایخ همانند

سیاسی -ایگاه اجتماعی الدین در اردبیل هم از ج       در همین بازة زمانی خانقاه شیخ صفی      
 از خواجه محمدبن صدیق کججی و خلفاي         الصفا ه صفومؤلف  . اي برخوردار بود    ویژه

صفی و خلفاي او را       او یاد کرده، ولی ضمن روایت چند حکایت، جایگاه و نفوذ شیخ           
: 1373؛ تبریـزي،    1/838: 1376بـزاز،     ابـن : به. ك.ن(تر گزارش کرده است       پررنگ

 صـفویان،  با همراهی از پیش تا ها کججی که نر بر این باور است   کریستوفر ور ). 332
 از نقـل  بـه  ؛Werner, 2006 (رفتنـد  مـی  به شمار آنان رقیب هاي گروه از یکی خود
 تـذکرة کججـی   با این همـه، از برخـی حکایـات در           . )329: 1397،  میچل نوشت پی

ري داشـته  شود که وي بر اهل سیاست و قدرت نیـز نفـوذ چـشمگی             چنین دریافت می  
-641: حـک (بن آباقاخـان      خان  که برخی سالطین مغول از جمله ارغون        است؛ چنان 

مـشهور اسـت هنگـامی کـه قاضـی          . پیوسته به خانقـاه او آمدوشـد داشـتند        ) ق654
مفسر و فقیه شافعی معروف، در پی کسب منـصب          ) ق682-؟(بن عمر بیضاوي      عبداهللا

دادند، کـسانی بـه        درگاه سلطان راه نمی    قضاوت شیراز از سلطان مغول بود و او را به         
پاسـبان حـضرت خواجـه محمـد         خواهی مالزمت آستان مالئک     اگر می «وي گفتند   

کججانی را اختیار کن که وي قطب زمان است و صدور و اشراف را روي تواضـع و                  
سـرانجام قاضـی بیـضاوي ایـن        ). 319: 1383کربالئی،    ابن(» ارادت بر آن آستان است    

ستاند و تحت تأثیر آن          واهش محمدبن صدیق کججی از سلطان مغول      منصب را به خ   
پالسـی شـیرازي،    (رویداد، مدتی در محضر وي به کسب مقامات روحانی پرداخـت            

  ).318: 1383کربالئی،  ؛ ابن6: 1368

  اجتماعی پیش از صفویان-تکاپوهاي سیاسی. 1-2
ه به نهاد خانقـاه بـود،   ها وابست   نماید که نخستین تکاپوهاي اجتماعی کججی       چنین می 
هـاي دیـوانی، در سـدة هـشتم در ایـن          رفته گرایش به امور سیاسی و جایگاه       ولی رفته 
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هـایی، در یکـی از       نخستین نمودهاي عینی چنین گـرایش     . خاندان خود را پدیدار کرد    
) ق788-؟(الدین محمـد کججـی    ترین رجال این خاندان به نام خواجه غیاث  سرشناس

االسـالمی تبریـز را بـه          وي در دورة سالطین جالیري جایگاه شـیخ        .خود را نشان داد   
 از وي بـا عنـوان       روضـات الجنـان    مؤلـف    .)3/165: 1380ابـرو،     حافظ(دست آورد   

یاد » اعاظم المشایخ و الصدور خواجه شیخ محمد ثانی کججی المشهور بخواجه شیخ          «
ایتی، از وي بـا      ضـمن حکـ    جامع االلحـان  در  ). 502: 1383کربالئی،    ابن(کرده است   

و در  ) 276-274: 1388مراغی،  (» شیخ االسالم اعظم خواجه محمد الکججی     «عنوان  
: 1383سـمرقندي،  (یاد شـده اسـت   » پیشواي آذربایجان« از وي با عنوان   مطلع سعدین 

 که در مصر نگاشته شـده، از او        اإلنشاء ه صناع صبح األعشی فی  قلقشندي در   ). 2/482
 و )7/314: ]تـا  بـی [، قلقشندي (یاد کرده است   »الکججی بتبریز  غیاث الشیخ«با عنوان   

االسـالم تبریـز مکاتبـاتی        رساند که میان دربار مملوکان مصر و شیخ         همین گزاره می  
االسالمی تبریـز، در آبـادي و آبـادانی شـهر      وي در جایگاه شیخ   . گرفته است   انجام می 

اي وقـف کـرد       مسجد و مدرسـه   ها خانقاه،     بسیار کوشا بود و در راستاي همین پویش       
همچنین ). Werner, 2013؛ 7/5057: 1382؛ تتوي و قزوینی، 1/181: 1384روملو، (

 تـرین  سنگ  گران از امروزه یکی  بر جاي مانده که   . ق782اي به سال      نامه  از وي وقف  
، هـا  شـماري از دکـان     نامـه،   وقـف  ایـن  پایـۀ  بر. رود  به شمار می   تاریخی تبریز  اسناد
کارهـاي   نیز چند روستا براي  و ها برکه،  کاریزها،  ها خانه،  ها باغچه،  ها  اغب،  ها حمام

 ,werner, 2006؛ 208-169: 1354، افـشار (اسـت   شـده  وقـف  خیریـه و همگـانی  
) ق835-740: حـک (دست شدن قدرت از جالیریـان         به     هر روي، دست    به). 2013

هـاي عمیقـی در    شکافهاي سیاسی و   ، به نابسامانی  )ق758-738: حک(به چوپانیان   
اشـرف چوپـانی      شـیوة حکمرانـی ملـک     . میان نخبگان اجتماعی آذربایجان انجامیـد     

ایـن  . با خشونت، ویرانگري و سرکوب گستردة مخالفـان همـراه بـود           ) ق718-758(
روند به کوچیدن بسیاري از نخبگان دینی و نیز مشایخ خانقاهی آذربایجان انجامیـد              

از جملۀ این مشایخ که در این برهه تن بـه کـوچ             ). 7/4595: 1382تتوي و قزوینی،    (
مرشـد  ) ق794-704(الـدین اردبیلـی       داد، خواجه صدرالدین موسی فرزند شیخ صـفی       

شـیخ  ). 312-2/310: 1383سـمرقندي،   (طریقت صفوي بود که به گـیالن پنـاه بـرد            
الدین محمد نیز بـه شـیراز رفـت و سـپس بـه        محمد ثانی یا همان خواجه شیخ غیاث      
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هاي طریقت خود را در آنجـا   وي در آنجا خانقاهی بنیان نهاد و پویش     . شق کوچید دم
؛ شــهابی، 2/165: 1418، ه شــهبقاضــی  ؛ ابــن27، 1/23: 1383قمــی، (از ســر گرفــت 

 وي   العاشقین  عرفاتنویسندة  . بود نیز االسالمی، شاعر  وي افزون بر شیخ   ). 252: 1999
االسـالم تبریـز را       در پشت جایگاه شیخ    پشت  را ستوده و نوشته است که فرزندان او         

 در او هـاي سـروده  نـویس   تنهـا دسـت   ). 6/3555: 1389اوحـدي بلیـانی،     (انـد     داشته
شـود کـه در خـارج و داخـل            نگهداري می  ترکیه قیصریۀ در »افندي راشد« کتابخانه

یکـی  ). Werner, 2017؛ 1395کججـی تبریـزي،   (کشور بررسی و چاپ شده اسـت  
کرد، خواجه محمدبن خواجـه   ها که در سدة هشتم قمري زندگی می     یدیگر از کجج  

الـدین محمـد    وي فرزند خواجه شـیخ غیـاث  . است) ق733-؟(الدین محمد   شیخ غیاث 
هایی به حکمـت      تبریزي است و برخالف پدر که اهل طریقت و عرفان بود، گرایش           

گارش بر جـاي    از وي مکاتباتی با یکی از حکیمان شناخته شدة روز         . و فلسفه داشت  
همچنین مـدتی   ). 165: 1388؛ اسرار تبریزي،    62: 1378تُرکۀ اصفهانی،   (مانده است   
ــشاه آق ــو  جهان ــو  حــسن آق و اوزون) ق872-841(قویونل امیــر ) ق883-854(قویونل

» دیـوان وزارت  « را بـر     -فـرد دیگـري از همـین خانـدان        -عالءالدین صدیق کججی    
  ).439، 435: 1356طهرانی، (گماشتتند 

  ها شجرة نسب و تبار کججی. 1-3
ها خاندانی وابسته به اهل سنت و برخاسته از نهاد خانقـاه              نماید که کججی    چنین می 

» شـیخ «بودند و بیشتر رجال آنها تا پیش از سدة دهم بدون اشاره به سیادت، با عنوان                 
 قطـب «از محمدبن صدیق بزرگِ این دودمان با عنـوان      . شدند  خوانده می » خواجه«یا  

نوشتۀ آرامگـاه او   یاد شده و بر سنگ» خواجۀ بزرگ«و یا   » خواجه محمد «،  »زمانه
» بـن محمـد      الفقیر الی اهللا الکبیر محمدبن الحاج صدیق       ه روضهذا  «: چنین آمده است  

در دورة  ). 369،  319،  49: 1383کربالیـی،     ؛ ابـن  319،  9،  3: 1368پالسی شیرازي،   (
سـیدي محمـد    «کی دیگر از رجال ایـن خانـدان کـه           قویونلوها، منابع تاریخی از ی      آق

» شأن بود   خالصۀ مشایخ عالی  «اند که     نام داشت، یاد کرده   ) ق9قرن  : زندگی(» کججی
: 1382؛ تتــوي و قزوینــی،  2/285: 1383؛ ســمرقندي،  4/569: 1380خوانــدمیر،(
ه و نه سادات تبریـز دانـست      » از اکابر تبریز  « نیز وي را     مطلع سعدین مؤلف  ). 7/5121
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نیرو گرفتن قزلباشـان و در پـیش گـرفتن سیاسـت            ). 2/285: 1383سمرقندي،  (است  
مـذهبی  -هـاي دینـی     سازي مذهبی در سرآغاز سدة دهم قمري، به دگرگونی          یکپارچه

هـا   هـا و خانـدان   تنها به برانداختن بـسیاري از خانقـاه   ژرفی در جامعه انجامید و نه   
شناسـی ایـستادگی      ر برابر آن شیوة جهان    منجر شد، بلکه به نابودي همۀ کسانی که د        

شـاه اسـماعیل همـۀ      «:  آورده است  روضات الجنان که مؤلف     کردند، منتهی شد؛ چنان   
را در هم شکست و قبور سلف ایشان را کندند تا به خلف خود چه               ] صوفی[سالسل  

ها بیشتر در تبریز بود  هاي کججی   خاستگاه و فعالیت  ). 23: 1383کربالئی،    ابن(» رسد
 گزارش شده است که آن شهر هنگام پیدایش صفویان دویست تا سیصد هـزار نفـر           و

مینورسـکی،  (انـد   جمعیت داشته و نزدیک به دو سوم آن پیـرو مـذهب تـسنن بـوده           
هـاي مـذهبی و      ، ولی چندي پس از آن این نـسبت همگـام بـا دگردیـسی              )50: 1337

بـسیاري  . نمود پایدار می جمعیتی که ریشه در نیرو گرفتن قزلباشان داشت، به شدت نا          
هاي مادي بـا ایـن    هاي سرشناس و یا تاجیک از ترس نابودي و یا به انگیزه  از خاندان 
داستان شدند و مذهب رسمی را پذیرفتند و برخـی از آنهـا بـراي نزدیکـی        جریان هم 

هاي برتر دیوانی، خود را به عنـوان طبقـۀ            بیشتر به میدان قدرت و رسیدن به جایگاه       
راستا با تقویت مبـانی مـشروعیت صـفویان بـه شـمار       اي ممتاز و هم   طبقه سادات که 

ویـژه اهـل      هاي دیگر بـه    عالوه بر ستیز درونی قزلباشان با گروه      . رفت، شناساندند   می
هـاي خانقـاهی را نیـز        هاي اهـل تـصوف و سلـسله         سنت، آنان بسیاري دیگر از نحله     

هـاي چـرخش      بنـابراین زمینـه   . فتندتا  پنداشتند و آنان را برنمی      رقیب سیاسی خود می   
هـاي تاجیـک در       هـا بـه عنـوان یکـی از خانـدان           شناسی کججی   مذهب و جهان   در
نمایـد کـه ایـن رونـد          چنین مـی  . شود تواند در همین زمینۀ تاریخی پیگیري         می تبریز

تـري یافتـه اسـت؛ زیـرا در      هـا نمـود عینـی    دربارة تبار سیادت و شجره نسب کججی  
ات الجنان روضات الجنان و هاي    س از صفویان، همچون کتاب    شماري از منابع پ     و جنّ

 از این خاندان به عنوان سادات یا ساداتی که تبارشان به امـام چهـارم                سراج االنساب 
با این همـه، رسـاندن      ). 175،  101: 1367گیالنی،  (رسد، یاد شده است       می) ع(شیعیان

ة یازدهم قمري به این سو آغـاز        از سد » حسینی«اي از سادات      ها به شاخه   تبار کججی 
هاي چند دسـتنویس   سازد، انجامه ترین اسنادي که چنین پیوندي را آشکار می   تازه. شد

  )3 ،2 ،1 تصویر :به .ك.ن( مانده جاي بر قمري یازدهم سدة پایانی هاي  سال از که است
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 ابـن بابویـه،  : بـه . ك.ن(و در بخش پایانی همین نوشـتار بـدان پرداختـه شـده اسـت       
؛ شیخ بهایی، دسـتنویس کتابخانـۀ مجلـس،         2025636 دستنویس کتابخانۀ ملی، شمارة   

  ).2/18049منصور، همان  بن شاه  و نیز عبداهللا1/18049شمارة 

  ها در سازمان دیوانی صفویان جایگاه و نقش کججی. 2
  انقویونلو به صفوی هاي دیوانی از دودمان آق  و روند انتقال سنت امیر زکریا کججی. 2-1

اجتماعی آذربایجان در آغاز سـدة دهـم قمـري بـسیار ناپایـدار و در                -شرایط سیاسی 
هاي بسیار ژرفی در عرصۀ مبانی مشروعیت و مناسبات قدرت قـرار          آستانۀ دگرگونی 

ق، کـشمکش بـر سـر       896قویونلـو در سـال        پس از مرگ سلطان یعقـوب آق      . داشت
فوي در قلمـرو آنهـا زنـدگی        جانشینی آغاز شد و قدرت این دودمان که اسماعیل صـ          

در ایـن هنگـام قزلباشـان بـه         ). 27: 1380رویمر،  (کرد، رو به سستی و زوال نهاد          می
رهبري اسماعیل صفوي، در تکاپوي قدرت و مشروعیت سیاسی برآمده و بـه قلمـرو               

هـاي خواجـه     یکی از نبیـره )ق918-؟ (کججی زکریا امیر. قویونلوها یورش بردند  آق
قویونلو از جملـه      ها در مقام وزارت به سالطین آق        ی بود و سال   محمدبن صدیق کجج  

) ق907-903: حـک (و پسرش الوندبیک    ) ق896-883: حک(بیک    سلطان یعقوب 
در جنگــی کــه میــان دو لــشکر رخ داد، ). 1/63: 1383قمــی، (خــدمت کــرده بــود 

 در این میان، امیر زکریا کججی     . الوندبیک از سپاه قزلباش شکست خورد و گریخت       
 در قـشالقِ  906ساالران برجستۀ تبریـز و وزیـر الونـدبیک، در شـوال               یکی از دیوان  

کرد،   محمودآباد هنگامی که اسماعیل صفوي خود را براي گشودن قلعۀ باکو مهیا می            
بوس خسرو صاحبقران رسید قدوم او موافـق طبـع اشـرف افتـاده او را                  به شرف پاي  «

پیوسـتن امیـر زکریـا بـه        ). 64-1/63: 1383منشی قمی،   (» کلید آذربایجان خواندند  
سازي دیوانی در کنار نیروي نظامی قزلباش         اسماعیل گام بسیار بزرگی در راستاي نهاد      

را ] استیفاء ممالـک [دیوانی  پس از آن اسماعیل صفوي جایگاه وزرات و صاحب  . بود
ذاري گـ   شناختی، بنیـان    از نگاه جامعه  ). 4/468: 1380خواندمیر،  (به او تفویض کرد     

نمـود و فقـدان آن     تشکیالت دیوانی در این زمـان بـراي صـفویان بـسیار بایـسته مـی               
وبـر،  : بـه . ك.ن(هاي جـدي وارد کنـد         گیري آنان آسیب    توانست به روند قدرت     می

اینکه چرا اسماعیل، امیرزکریا را که از جبهۀ رقیـب بـود، بـه اردوي               ). 239: 1382
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 بیـک   ن خوانـد، پرسـشی اسـت کـه عبـدي          خود پذیرفت و چرا او را کلید آذربایجا       
وي . در چند جملۀ کوتاه، ولی کامل به تحلیل و واشکافی آن پرداخته اسـت              شیرازي

قشالق همایون در محمودآباد مقـرّر گـشته در آنجـا امیـر             «نوشته است هنگامی که     
زکریاي تبریزي کججی که سالها وزارت سالطین ترکمان کرده بـود و عمـدة دولـت     

 نبوت خاندان به که اعتقادي و بود سرشتش در که ازلی دولت سابقۀ ا بر ایشان بود بن  
 اهـل  والیـت  از دم کـه  بود کججی محمد شیخ فرزندان از نیز او چه داشته والیت و

 طایفـۀ  بـه  روي نمود  می اعراض باطله طایفه زده از  می سلسله بدان توسل و] ع[ بیت
قّه  او صـاحبقرانی  نـواب  و یافت زراتو منصب رسیده بوس زمین شرف به و نهاد محِ

چگـونگی و چرایـی     ). 39: 1369بیک شیرازي،     عبدي (»خواندند آذربایجان کلید را
هاي  نگاري پیوستن امیر زکریا از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در بسیاري از وقایع            
نگـاران بـه      دورة آغازین صفوي با ریزنگري بازتاب یافته است و هر یـک از تـاریخ              

 نوشته است امیر زکریا      الصفویه ه روضمؤلف  . اند  ور دیدگاه خود بدان نگریسته    فراخ
 تقـدیم  به پسندیده خدمات«به اسماعیل پیوست و سپس      » شیروانشاه استیصال«پس از   

 بـه ،  نامیـده  آذربایجـان  کلیـد  را وي جهـان  پادشاه بیان به الهام زبان به و رسانید می
میرزابیـک   (»برافراشـت  عطـارِد  فلـک  به وزارت رایت امضاء قضاء فرمان موجب
دهـی و   گمـان امیـر زکریـا نقـش بـسیار مهمـی در جهـت           بی ).155: 1378،  جنابذي

قویونلوهـا و فروپاشـی آنـان و نیـز تـصرف              برانگیختن توجه اسماعیل به تختگاه آق     
امیـر زکریـا    «هنگامی که   . گذاري دودمان صفوي داشت     آذربایجان و در پی آن بنیان     

اسـماعیل  » ل احوال بایندریه و شوریدن ملک ایشان به ذروة عـرض رسـانید            به اختال 
. و بدان یورش آورد   ) 39بیک شیرازي، همان،      عبدي(» فتح آذربایجان را اهم دانست    «

هاي تشکیالتی و دیوانی نیاز به ساختاري         هر روي، در این زمان از یک سو تجربه         به  
سـاالران برجـستۀ       یکـی از دیـوان     رشد یافته داشـت و از سـوي دیگـر، امیـر زکریـا             

اي   رفت و به امور دیوانی، دبیري و مالی چیرگی کافی و بسنده             شمار می   قویونلو به     آق
قویونلوها پیش از شکست نظامی و فروپاشی کامل سیاسـی، داراي دسـتگاه               آق. داشت
کججـی بـه     امیـر زکریـا    ازین رو، گـسیختن   . اي بودند  شده ساالري کامالً تثبیت    دیوان

قویونلوهـا از   به جدا شدن نهـاد دیـوانی آق     الوندبیک، ساالران از   عنوان نمایندة دیوان  
. بخش سیاسی و اجرایی آن حکومت انجامید و روند فروپاشی آنان را شتاب بخـشید              



  49  )ق1092-910 (صفوي عصر دیوانی سازمان در کججی خاندان نقش و  جایگاه

راه نیست که برخی پژوهـشگران ایـن رویـداد را یـک نقطـۀ عطـف در                    بنابراین بی 
ایـن تعبیـر در   ). 150-149: 1380رویمر، (د ان شمار آورده زندگی سیاسی اسماعیل به    

 تعیـین «امیـر زکریـا را در    اسماعیل،  این گونه بیان شده که شاه   االسالم انقالب  کتاب  
 و اعظم وزیر«و به همین دلیل وي را       » دانسته خود سیاسیه امور موافق سلطنت ارکان
 چنـین   ).45،  44: 1379،  پاشـازاده  اسـپناقچی  (»نمود آذربایجان مفتاح لقب به ملقّب
سـاالران برخاسـته از       هاي مذهبی وي به عنـوان یکـی از دیـوان           نماید که چرخش    می

گرایانه و نیز     هاي آرامان   جریان تصوف و نهاد خانقاه و همسویی کاملی که با اندیشه          
اسماعیل از خود نشان داده بود، به پـذیرش و برگمـاردن او بـه      شاهشناسی    شیوة جهان 

ــأثیر نبــوده اســت بــی) ق918-907(وزارت  ــزود شــاه. ت اســماعیل  همچنــین بایــد اف
توانست در صورت پیروزي بر ترکمانان، به واسطۀ امیـر زکریـا بـه عنـوان مغـز                   می

ساالري، به بازسازي آن نهاد بپردازد و در راسـتاي اهـداف              متفکر و نمایندة آن دیوان    
ختی، اگــر شــنا از ســوي دیگــر و از نگــاه جامعــه. خــود آن را بــه چرخــه درآورد

 کـه  اسـت  اي اجتمـاعی  سـاختارهاي  جملـه  از،  باشد شده تثبیت کامالً ساالري  دیوان
بنابراین امیر زکریـا در آن جایگـاه        . )260: 1382،  وبر (است مشکل بسیار انهدامش

ساالري ترکمانان به صفویان شناخته       توانست به عنوان حلقۀ پیوستی از دستگاه دیوان        
 وي، از یـک سـو راه       گـرفتن  سماعیل با هوشمندي و با بـه کـار        ا  رو، شاه   از این   . شود  

هـا در آن پیـشینۀ خانـدانی و نفـوذ             که کججی  را ویژه تبریز  آذربایجان و به   گشودن
هـاي دیـوانی    سـنت  پیوستگی و تداوم از سوي دیگر، به و کرد فراوانی داشتند، هموار  

داري و تشکیالت     مملکتسان با پیوند نزدیکی که با سنّت          بدین .گذشته یاري بخشید  
شـان در   کشوري ترکمانان برقرار شد، نهادهاي آنها پس از تسخیر تختگـاه حکـومتی     

  ).30: 1380رویمر، (تبریز، همچنان تداوم یافتند 
. هاي درونی خـود امیـر زکریـا را نادیـده پنداشـت              توان انگیزه   در این رویداد نمی   

 اقتصادي در پیوستن امیر زکریا به       هاي  از انگیزه ) ق976تألیف   (سراج االنساب مؤلف  
اردوي اسماعیل پرده برداشته و نوشته هنگامی که وي در جایگاه وزارت الونـدبیک              

قویونلو بود، پنجاه تومان از وي طلب کردند و چون از پرداخت آن نـاتوان مانـد،              آق
 پس از این  . قویونلو، ضامن آن مبلغ شد      آق بیک  یعقوب دیلمی از وزیران   محمود ملک

رویداد امیر زکریا رنجیده شد و چون در این هنگام آوازة اسماعیل بلند شده بود، بـه      
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سـاالري   هاي دیـوان    وي پناه آورد و وي را از شکنندگی اردوي الوندبیک و نابسامانی           
گیالنـی،  (درگاه او در تبریز آگاه کرد و او را به گشودن تختگـاه آنـان برانگیخـت                  

رت امیر زکریا و دستاوردهاي او بـه عنـوان نخـستین            از شیوة وزا  ). 157،  29: 1367
هـاي تـاریخی      اسماعیل رسید، داده    ها که به وزارت شاه      کس و نخستین فرد از کججی     

. ق918 ذیل رویـدادهاي سـال       احسن التواریخ چندانی گزارش نشده، جز آنکه مؤلف       
لـو و  قویون هم در این سال امیـر زکریـا کـه سـالها وزارت سـالطین آق              «: نوشته است 

: 1384روملـو،   (» کرده بود، در خراسان درگذشت    ] شاه اسماعیل [خاقان سکندرشأن   
 روي گزارشـی از      هیچ نماید که به      همچنین چنین می  ). 1/124: 1383؛ قمی،   2/1071

برده و     سر می   اینکه چرا وي در آن هنگام آذربایجان را ترك کرده و در خراسان به             
ت نیست؛ جز آنکه شاید وي به هـدف مجـاورت در   جا از دنیا رفته، در دس  در همان 

جـا   کنار آستانۀ رضوي یا ساماندهی آن آستان متبرکه به خراسـان رفتـه و در همـان           
  .درگذشته است

  ها در دار االنشاء صفویان هاي کججی ها و کنش پویش. 2-2
از . ها با حکومت صفویه با مرگ امیر زکریا به پایان نرسید            همکاري دیوانی کججی  

آید کـه چنـد تـن از نوادگـان و وابـستگان او تـا اوایـل           هاي تاریخی چنین برمی     دهدا
توانــستند هماننــد خــود او بــه ) ق1038-996 :حــک(عبــاس اول  حکمروایــی شــاه

 یکی از آنها خواجـه    . ساالري صفویان دست یابند     هاي بلندي در دستگاه دیوان     جایگاه
نوادگـان   از  و )ق983-؟ (بریـزي ت بـن امیـر زکریـا کججـی         امیر ابراهیم  بن  امیربیک

: 1378،  جنابـذي  میرزابیـک  ؛165: 1373،  طهرانی آقابزرگ(بود   امیر زکریا  پسري
و سپس به   » وزارت کل ممالک خراسان   «وي نخست به    . )2/927: 1383 ،؛ قمی 524

هرداري«منصب   بلیـانی  اوحـدي  ( گماشته شد  )ق984 -930: حک(طهماسب    شاه» م ،
عالوه بـر امـور شـغلی، طبـع         . )1/161 :ق1413،  ک منشی اسکندربی ؛1/449: 1389

نماید   چنین می).Werner, 2017 (نیز بر جاي مانده است شعر داشت و دیوانی از وي
ویـژه تـسخیر کواکـب خـشم شـاه            که گرایش امیربیک کججی به علوم غریبـه، بـه         

ع صفوي را برانگیخت و به دربند کردن او در قلعه              خشک موت هاي ال   اندیش و متشرّ
؛ هرچند پس از مرگ شاه از بند رهـا شـد و             )1/347: 1383،  قمی(و قهقهه انجامید    
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جـا درگذشـت      برگمارده شـد و در همـان       آستانۀ رضوي در مشهد    تولیت جایگاه به
هـا در میانـۀ       بنابراین مناسبات و تعـامالت کججـی      ). 1/449: 1389،  بلیانی اوحدي(

ت صفویان همواره یکسان نبود و فـراز        منازعات ترك و تاجیک و نیز با میدانِ قدر        
هاي فراوان داشت تا جایی که گاه به زندانی کردنِ کسانی از ایـن خانـدان و     و نشیب 

متوفـاي  (بیک کججـی      یکی دیگر از آنان، محمدي    . گاه به کشتن آنان انجامیده است     
میـرزا    وي نخـست منـشی بهـرام      . برادرزادة امیر زکریـا کججـی بـود       ) ق943پس از   

ــاه ) ق923-956( ــنجم ش ــسر پ ــال   پ ــود و در س ــماعیل اول ب ــتور  . ق943اس ــه دس ب
منـشی  (الممالکی کل ممالـک محروسـه گماشـته شـد        طهماسب بر جایگاه منشی     شاه

 رسـتۀ  در را وي بـرین  خلدمؤلف  . )1/263: 1383،  ؛ قمی 185-184: 1378،  قزوینی
 و مؤلـف    »نمودنـد  مـی  قیـام  مرجوعـه  خدمات به «که دانسته »نشان  بالغت منشیان«

 نیز ذیل برشماري مستوفیان قدیم و اصحاب دفترخانه از او یاد کرده             آراي عباسی     عالم
منظـور از   ). 1/123: ق1314؛ اسـکندربیک منـشی،      445: 1372،  قزوینی واله(است  

دادند؛ مانند    خدمات مرجوعه، وظایفی بود که منشیان در داراالنشاء صفوي انجام می          
 و معـافی  و سـیورغاالت  احکـام  و نامجات تیول و فرامین و مناشیر و ها نامه نوشتن«

  .)51: 1371، نصیري اردوبادي (»صوفیان شجرات و تنخواه

  ها و جایگاه وزارت دیوان اعلی کججی. 2-3
. رفـت   شـمار مـی     ساالري صفوي به      ترین جایگاه در دیوان     وزارت دیوان اعلی برجسته   

ت، وظیفـۀ أخـذ مالیـات، بازرسـی         نشـس   کسی که به دستور شاه بر این جایگـاه مـی          
هاي خُرد دیوانی دیگر در همۀ والیات      مداخل و مخارج دیوانی، عزل و نصب جایگاه       

در میـان  ). 189-186: 1385میرزا رفیعـا،    (ممالک محروسۀ ایران را برعهده داشت       
 دیـوانی   ها این بخت را داشتند که به این باالترین جایگـاه     تاجیکان، سه تن از کججی    

از امیر زکریا کججی که نخـستین کـس        . شکیالت دیوانی صفویان منصوب شوند    در ت 
الدین محمد  دیگري خواجه جالل. از این خاندان و نخستین وزیر صفویان بود، یاد شد         

سـتیزي و    با هـم  ) ق984-930(طهماسب    آغاز حکومت شاه  ). ق930-؟(کججی است   
 میـان روملوهـا و      سـتیز . کشمکش بر سر قـدرت میـان سـران قزلبـاش همـراه بـود              

. استاجلوها به کـشتار خـونین و برکنـاري و نـابودي اسـتاجلوها از قـدرت انجامیـد                
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سلطان تکلو یکی دیگر از سران قزلبـاش         به دست چوهه  ) ق933-؟(دیوسلطان روملو   
هـاي میـان تـرك و         الدین کججی نیز در گیرودار کشمکش       خواجه جالل . کشته شد 

.  وکیل طهماسب بود، دچـار و سـوزانده شـد          تاجیک، به خشم دیوسلطان روملو که     
محتشم کاشـانی،  (هاي خود وي را مدح گفته و ستوده است  محتشم کاشانی در سروده   

خـرمن حیـات آن وزیـر       « نیز او را سـتوده و نوشـته اسـت            خلد برین مؤلف  ). 1380
صفات در همان اوقات به شعلۀ غدر و اقتـدار دیوسـلطان روملـو بـه بـاد فنـا                      ستوده
 نوشته اسـت از وزارتـش       آراي عباسی  عالممؤلف  ). 443: 1372واله اصفهانی،   (» رفت

دیوسلطان روملو که وکیل و صاحب اقتدار بـود بـا           «هنوز یک سال نگذشته بود که       
ـ    ه   او را گرفته ب    .ه شده فیمابین غبار ارتفاع یافت     او بدمظنّ  رقش فرمـان داد   قتـل و ح« 

سـومین  ). 165: 1383،  قزوینـی  ملیعا ؛ حسینی 1/117: ق1314اسکندربیک منشی،   (
فرزنـد   )ق997-؟(کرمـانى    محمـد  ها کـه بـه وزارت رسـید، میـرزا           کس از کججی  

 سـادات  مادر بـه   سوي گفته شده است از    است که » بیک سرخ کرمانی    خواجه علی «
بیـک کججـی نیـز        و محمـدي   زکریا کججـی   وي با امیر  . پیوست  می تبریزي کججى

اسـکندر منـشی،    ( نسبت آن خویشی دانسته نیـست        خویشاوند بود؛ هرچند به درستی    
هر روي، وي از منشیان دیوانی برجسته و شناختۀ روزگار خود            به  ). 3/765: ق1314

برشـمرده اسـت    » نـشان   از منشیان بالغـت   « نیز وي را     خلد برین که مؤلف     بود؛ چنان 
بـه  ) ق985-984: حک(اسماعیل دوم     وي در زمان شاه   ). 446: 1372واله اصفهانی،   (

الممـالکی رسـید     الممـالکی برگماشـته شـده و چنـدي پـس از آن بـه مـستوفی                 منشی
میرزا محمد نخـستین بـار در واپـسین         ). 208،  1/123: ق1314اسکندربیک منشی،   (

بـه وزارت برگزیـده شـد و        ) ق996-985: حک(سال حکمرانی شاه محمد خدابنده      
یـن جایگـاه برجـستۀ      بـه ا  ) ق1038-996 :حـک (عباس یکم     بار دیگر با فرمان شاه    

رفـت،    را که براي وزیر اعظم بـه کـار مـی          » اعتمادالدوله«دیوانی دست یافت و لقب      
این وزارت نیز شش مـاه بیـشتر بـه درازا           ). 4: 1371نصیري اردوبادي،   (دریافت کرد   

. نکشید و شاه از وي رنجیده و خشمگین شد و به فرمان شاه در نهان بـه قتـل رسـید                    
هـایی   روي  زیـاده  خودسـرى و    علت خشم شاه را بلندپروازى،     یعباس آراي عالممؤلف  

اسـکندربیک منـشی،    (» پـسندیدة طبـع اشـرف نبـود       « روي    هـیچ  دانسته است که به     
  ).3/765: ق1314
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   مذهبی-هاي دینی ها و پویش کججی. 2-4
ق، 997نماید که با سرنگونی و کشته شدن میـرزا محمـد کرمـانی در سـال               چنین می 

سـاالري صـفوي بـه جایگـاه       این خاندان نتوانستند در دستگاه دیوانیک از  دیگر هیچ 
هـایی از ایـن    از آن پـس در شـاخه  ). 1نمودار : به. ك.ن(بلند و درخوري دست یابند    

این واقعیت برگرفتـه از     . هاي مذهبی رشد یافت     هایی از گرایش    خاندان دیوانی، زمینه  
میـر  (ي مانده و توسط دو برادر انجامۀ چند دستنویس است که از سدة یازدهم بر جا     

که از فرزنـدان خواجـه بیـک وزیـر و نبیـرة امیـر               ) محمدحسن و امیر محمدهاشم   
ها متن کتـاب      یکی از این دستنویس   . زکریاي کججی وزیر بودند، رونویسی شده است      

 علمـاي  از) ق381-306(بابویـه قمـی       ابـن  صـدوق  از شیخ  ه  النعم اتمام و الدین اکمال
: بـه . ك.ن(شـود     است و امروزه در کتابخانۀ ملی ایران نگهداري مـی          برجستۀ شیعی 

هاي انجامۀ آن، کار رونویسی این دستنویس در آغاز رجـب    بر پایۀ عبارت.)1تصویر  
  بــن  حــسن میــر محمــد« در دارالــسلطنۀ تبریــز بــه پایــان رســیده و کاتــب آن 1081
). 2025636 رةبابویـه، نـسخۀ خطـی، شـما         ابـن (است  » حسینی کججی بیک  خواجه

 بـن  امیر بیک نماید که کاتب یعنی میر محمدحسن یکی از فرزندان خواجه           چنین می 
 بوده و در پژوهش پـیش رو بـه          )ق983-؟ (تبریزي بن امیر زکریا کججی     امیرابراهیم

یک مجموعه دستنویس دیگر کـه در بردارنـدة دو رسـالۀ خطـی بـا       . او پرداخته شد  
 در کتابخانۀ مجلس شـوراي اسـالمی نگهـداري          موضوع علم الحساب است و امروزه     

 امیـر «هـا یعنـی    ، به دست یک تن دیگر از کججـی )2 و 1تصویر  : به. ك.ن(شود   می
نماید   چنین می . رونویسی شده است  » حسینی کججی بیک خواجه امیر بن  محمدهاشم

که کاتب این دستنویس برادر میر محمدحسن و فرزند دیگر خواجه امیر بیک بـوده       
طهماسب بوده و در همین نوشتار از وي نیز یاد شده             زگاري وزیر و مهردار شاه    که رو 
بـر  ) ق11زنـده در قـرن      (منـصور قزوینـی       بـن شـاه     این رساله شرح شیخ عبداهللا    . است

رســالۀ دوم مجموعــه، مــتن .  اســت)ق1031-953( شــیخ بهــایی  الحــسابه خالصــ
از سدة یازدهم بـه ایـن       هاي صفوي      است که آموزش آن در مدرسه      الحساب ه خالص

ایـن دو رسـاله نیـز در        ). 2 و   1تـصویر   : به. ك.ن(سو براي طالب فراگیر بوده است       
در تبریـز   ) ابراهیمیـه (در مدرسـۀ میـرزا محمـدابراهیم        . ق1092 و   1082هـاي     سال

رونویسی و سپس با دقت و ریزنگري بسیاري از آغاز تا پایان، با نسخۀ مـأخوذ عنـه                  



  1400زمستان / 51شمارة / دهم، سال سیزمطالعات تاریخ اسالم  54

شیخ بهایی، نـسخۀ خطـی، شـماره بازیـابی          : به. ك.ن(شده است   مقابله و همتاسنجی    
ایـن  ). 2/18049منـصور، نـسخه خطـی، شـماره بازیـابی             بـن شـاه     ؛ عبداهللا 1/18049

هـا در سـدة یـازدهم همچنـان در      هایی از کججی دهد که شاخه ها نشان می    دستنویس
ن خود را   هاي صفوي بخشی از زما      کرده و هنگام تحصیل در مدرسه       تبریز زندگی می  

کردند و بـا ذکـر        برداري و رونویسی از متون روایی و علمی شیعی سپري می            به نسخه 
دهـد کـه رونـد        همچنین نشان مـی   . فشردند  نام و نشان پدري، بر هویت خود پاي می        

استحالۀ دینی و نیز همراهی با مذهب رسمی در این خاندان تاجیـک بـه اوج انجـام                  
خورد و تازگی دارد،  ها به چشم می    ر این انجامه  نکتۀ دیگري که د   . خود رسیده است  

پیونـد  » سـادات حـسینی   «اي از     این است که آنان شجرة سـیادت خـود را بـه شـاخه             
که بر سـیادت آنـان تأکیـد        -تنها در منابع آغازین صفوي        این شجره نسب نه     . اند  زده
گونه پیـشینه   نماید که از پایه برساخته بوده و بدون هیچ     نیامده، بلکه چنین می    -شده

تـرین و واپـسین اسـناد         هـا تـازه    نماید که ایـن دسـتنویس       چنین می . اي است  و پشتوانه 
هـاي سـدة    ها تا واپسین سـال     دست آمده از سرگذشت و سرنوشت کججی        تاریخی به 

یازدهم قمري است و پس از آن، طومار این خاندان دیوانی و تاجیـک در تـشکیالت     
  .چیده شد پی ساالري صفویان در هم دیوان

  نتیجه و تحلیل
همسازگري و تعامل خاندان کججی تبریز با حکومت صفوي، از چند دیـدگاه داراي          

ها نخستین خاندان دیوانی و تاجیک بودند که بـا            نخست آنکه کججی  . اهمیت است 
آنان از چنـد سـده پـیش از پیـدایش صـفویان، در      . داستان شدند  قزلباشان همراه و هم   
اي خانقاهی  اوانی بوده و همانند خود دودمان صفوي داراي پیشینه     تبریز داراي نفوذ فر   

هاي دیوانی به     هاي ترکمان پیش از صفوي، در جایگاه        آنان در تعامل با دودمان    . بودند
گیـري نهـضت    هنگـام اوج . هاي دیوانی بودنـد  شدند و داراي تجربه خدمت گرفته می 

یک بـود، بـه اردوي قزلباشـان       قزلباشان، امیر زکریا کججی که پیـشتر وزیـر الونـدب          
پیوست و توجه اسماعیل را به گشودن تبریز جلب کرد و در پـی آن رونـد تأسـیس                   

. تري بخـشید    حکومت صفوي و نهادسازي دیوانی آن را شتاب بیشتر و جهت مشخص           
ــک در  از ایــن  ــک نیــروي تاجی و فروپاشــی نهــایی  برانــدازي رو، وي بــه عنــوان ی
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بـه دورة صـفوي نقـش        دیـوانی  هـاي  تجربـه  پیوسـتگی  و انتقـال  نیـز  قویونلوها و   آق
بـر همـین    . که اسماعیل به وي کلید آذربایجان لقـب داد         چشمگیري داشت؛ تا جایی     

سـاالران تاجیـک در       اي از طبقۀ دیـوان      ها را به عنوان نماینده      توان کججی   اساس، می 
ـ  نظر گرفت که نه   شان جهـت  تنها به نیروي نظامی قزلباشان در آغاز تأسیس حکومت

هـاي فرسـاینده و کـور بازداشـت، بلکـه در راسـتاي انتقـال                  داد و آنان را از جنـگ      
 سازندگی و پیوسـتگی      ترین رکن   داري و نهادسازي دیوانی که مهم       تجربیات حکومت 

اهمیت دوم در چرخشی است که با پیـدایش و  . هاست، به آنان یاري رساند  حکومت
طـور   ساالران تاجیک و در اینجا بـه  اسی دیوانشن  نیرو گرفتن قزلباشان در شیوة جهان     

ها تا پیش از      کججی. مشخص در خاندان کججی تبریز و شخص امیر زکریا پدید آمد          
تنهـا بـه      صفویان همانند بسیاري دیگر از تبریزیان پیرو اهل سـنت بودنـد، ولـی نـه                 

 سرعت با پذیرش مذهب رسمی با صفویان همساز شدند، بلکه توانستند خـود را بـه               
. رسید، تمـایز بخـشند      اي از سادات که تبارشان به امام چهارم شیعیان می           عنوان طبقه 

 در دورة   -نبیرگان امیر زکریـا   -ها    در راستاي همین چرخش، دو تن دیگر از کججی        
پایانی حکومت صفوي خود را به سادات حسینی که صفویان نیز خود ادعاي پیوسـتن    

گونـه پیـشینه و        زدند که تـا پـیش از آن هـیچ          تبارشان به آن شاخه را داشتند، پیوند      
هاي نهانی براي در پـیش گـرفتن چنـین رویکـردي در ایـن                  انگیزه  .اي نداشت  پشتوانه

شـاید یکـی از   . ها چنـدان دانـسته و شـناخته نیـست        زمان و در این شاخه از کججی      
آویخـتن بـه تبـار سـادات حـسینی، خواهـان            هاي آنان این بوده که بـا دسـت           انگیزه

خواهی یـا بـه       زدیکی و برانگیختن توجه دوبارة شاه صفوي به آن خاندان براي سهم           ن
کـم بـراي    هـاي دیـوانی و یـا دسـت     کار گرفتن دوبارة آنان در تـشکیالت و جایگـاه   

. گرفـت   مندي از مزایایی بود که حکومـت بـراي طبقـات سـادات در نظـر مـی                   بهره
ـ          همچنین نمی  ر اجتمـاعی در نـزد مخاطبـان        توان انگیزة به دست آوردن جایگـاه برت
هـا بـه عنـوان        بـه هـر روي، کججـی      . روزگـار را مـد نظـر قـرار نـداد            فرهیختۀ هم 

هـاي    ساالرانی تاجیک در روزگار صفویان توانستند خود را با روند دگرگـونی             دیوان
اجتماعی جامعه سازگار کنند و در یک بازة زمانی چندصد ساله از خاندانی             -سیاسی

اد خانقاه و اهـل سـنت بـه خانـدانی دیـوانی، شـیعی و داراي تبـار                  ریشه گرفته از نه   
سادات که وابسته و هوادار دولـت صـفوي اسـت، دگرگـون شـوند و در تـشکیالت                   
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هاي بلندي همچون وزرات دیوان اعلی، منشی شاهزادگان و    دیوانی صفویان به جایگاه   
نگارندگان ایـن   . ندالممالکی در دیوان اعلی و نیز تولیت آستانۀ رضوي دست یاب            منشی

هاي دیوانی این  ها و کار و کنش رخی هرچند کوتاه از جایگاه   اند نیم   پژوهش کوشیده 
تـري از   خاندان تاجیک فرا پیش نهند تا نقش ایـن خانـدان دیـوانی در میـدان کـالن            

تر   هاي آینده روشن    ها و منازعات ترك و تاجیک، در پژوهش         ها، کشمکش   درگیري
  .و گویاتر پیگیري شود

  دوره  جایگاه  سال  نام  ردیف
بن  خواجه محمدبن صدیق  .1

  محمد کججی 
  بن هالکو اباقاخان  خانقاه   .ق611-677

2.  
  

الدین محمد  خواجه غیاث
  کججی 

  سلطان احمد جالیر  االسالم تبریز  شیخ  .ق788- ؟
  قویونلو بیگ آق رستم

امیر قرایوسف   ---  .ق843 :زنده   کججی محمد  سید   .3
  قراقویونلو

  قویونلو الوندبیک آق   وزارت  .ق918متوفاي   کججی زکریا امیر   .4
  اسماعیل شاه

  منشی  .ق943زنده در   کججی محمدبیک  .5
  منشی الممالک 

  میرزا بهرام
  طهماسب شاه

  وزارت دیوان اعلی  .ق983متوفاي    کججی خواجه امیربیک  .6
  مهردار

  تولیت آستانه مشهد 

  طهماسب شاه
  طهماسب شاه
  اسبطهم شاه

الدین محمد  خواجه جالل  7
  کججی

  طهماسب شاه  وزارت دیوان اعلی  .ق930: کشته

  
8  

خواجه  محمدبن
  بیک سرخ  علی

  منشی الممالک  .ق997: کشته
  الممالک مستوفی

  وزارت دیوان اعلی
  وزارت دیوان اعلی

  طهماسب  شاه
  اسماعیل دوم شاه
  محمد خدابنده شاه
  عباس اول شاه

  ي دینی و دیوانی برخی از خاندان کججی از سدة هفتم تا دهم قمريها جایگاه. 1نمودار 
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 کتابخانه (ه النعمانجامۀ دستنویس اکمال الدین و اتمام . 1تصویر 

  )2025636 بازیابی شماره جمهوري اسالمی ایران، ملی

  تم آخر الجزو من کتاب إکمال«
ین ه الغیب  اثبات  فی ه النّعم  اتمام و  الد  

 علی ید اقلّ العباد ه الحیر  فکش و
ابن الغفّار،  الملک ه رحم الی المحتاج
بیک   خواجه سید میر المغفور مرحوم

دحسن، الکججی الحسینی ؛ میرمحم
 التبریز فی شهر رجب ه دارالسلطنفی 

 ه سنالمرجب یوم الرّقایب، فی تاریخ 
بعد ] 1081[احد و ثمانین و الف 

، تم بالخیر ه طفوی المصه  النّبویه الهجر
  »م م م م .ه السعادو 

  

  
 از شیخ بهایی  الحسابه خالصانجامۀ دستنویس . 2تصویر

  )1/18049کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، شمارة بازیابی (

 بعون الملک ه  الشریفه الرسالتمت 
اب، علی ید اقل عباد اهللا عمالً و  الوه
ن اکثرهم زلالً و تراب اقدام المؤمنی

امیر محمدهاشم ابن المرحوم 
المغفور امیر خواجه بیک الکججی 

طاب اهللا ثراه و جعل  - الحسینی
 ه الرسال و قد تم هذه - مثواهه الجن

فی الیوم الحادي عشر من شهر شعبان 
 اثنین و ثمانین بعد الف ه سنالمعظم 

س ه المبارک ه مدرس فی ]1082[ ه المقد 
أآلذربایجان الوزیر القدیم النّظیر 

ل  - المسمی بمیرزا محمدابراهیم طو
اهللا عمره و اجل قدره بالبقی و آله 

  ».م م م م م م. األمجاد
دیده » بلغ«در حاشیه نسخه عبارت [

دهد که نسخه  شود و نشان می می
یک بار از آغاز تا انجام با نسخۀ 

از «] مأخوذ عنه مقابله شده
اي که نوشتم مقابله کردم تا  نسخه
» 1092سنۀ . تش چون باشدصح

مهر چارگوش با قلم نستعلیق و [
  . »عبده میرهاشم«:] نقش
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بن   الحساب از عبداهللاه خالصانجامۀ دستنویس شرح . 3تصویر

کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، شماره (منصور قزوینی  شاه
 )2/18049بازیابی 

ــت « ــالتم ــشریف ه الرس ــسمی ه ال  الم
ــ ــونه بخالص ــساب بع ــک  الح  المل
قد وقـع مـن تـسویدها اقـل        . الوهاب

عباداهللا عمالً و اکثرهم زلـالً تـراب        
ــؤمنین  ــدام الم ــم اق ــر محمدهاش امی

ــوم   ــن المرح ــسینی اب ــی الح الکجج
 المغفور امیر خواجه بیک الکججی    

 اثنین و تـسعین بعـد األلـف         ه سنفی  
مـن  :] دنباله در در هـامش انجامـه      [

 ه سـ مدر التبریز فـی     ه بلد، فی   ه الهجر
ــ ــ ه المبارک ــسماه    ه العلّی ــه  الم العالی

 دام اهللا -ه بمدرســـــه  اإلبراهیمـــــ
ــه ســنۀ . فیوضــاتها بحــقّ النّبــی و آل

غرّه شهر شعبان المعظم تمام     . 1092
  .م م م. شد

مهر چارگوش با قلـم نـستعلیق بـه         [
  .عبده میرهاشم] نقش

  و مآخذ منابع
  کتب و مقاالت. الف
 تـصانیف  الـی  ه  الذریعـ تلخیص و ترجمه: شیعه مصنفات، )1373 (حسنمحمدم،  طهرانی آقابزرگ –

  .رضوي قدس آستان هاي پژوهش بنیاد: به کوشش و ترجمه محمدآصف فکرت، مشهد، ه الشیع
  .زریاب: تهران مجد، طباطبائی تصحیح غالمرضا ،الصفا ه صفو ،)1376 (اسماعیل بن توکل، بزاز ابن –
: دمشق،  2ج،  درویش تصحیح عدنان ،  ه  شهب قاضی  ابن تاریخ،  )1418 (مداح وبکربناب،  ه شهب قاضی  ابن –

  .ه العربی للدراسات الفرنسی العلمی المعهد
، القرّائی سلطان تصحیح جعفر ،  الجنان جنات و الجنان روضات،  )1383 (حسین حافظ،  کربالئی  ابن –

  .ستوده: تبریز
 تـصحیح رسـول   ،  العـوام  و الخـواص  بین االسالم انقالب،  )1379 (محمدعارف،  پاشازاده اسپناقچی –

  .ما دلیل: قم، جعفریان
: تهـران ، محـدث  تـصحیح میرهاشـم  ،  األولیـاء  منظر،  )1388 (محمد بن  محمدکاظم،  تبریزي اسرار –

  .اسالمی شوراي مجلس اسناد مرکز و موزه، کتابخانه
 782 سـال  بـه  کججـی  محمـد  الـدین   غیـاث  شـیخ  البر ابواب کججی وقفیه«،  )1354 (ایرج،  افشار –

  .208-169صص، 21ش، زمین ایران فرهنگ مجلۀ، »هجري
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، بهارسـتان  پیـام ،  »کججان کهن قبرستان مشایخ از یادي«،  )1391 تابستان، (محمد،  خویی ساز  الوان –
  .480-468صص، 15ش
، تـصحیح   العـارفین  عرصـات  و العاشقین عرفات ،)1389 (محمد محمدبن الدین  تقی،  بلیانی اوحدي –

 مرکـز : ، تهـران 6، 1قهرمـان، ج  محمـد  نظـارت علمـی   فخراحمـد، بـا   آمنـه  و صاحبکار اهللا  ذبیح
  .مکتوب میراث پژوهشی

 ه تحفـ  برگـردان (کججانی  صدیق محمدبن خواجه تذکره، )1368 (حمزه بن  حسن،  شیرازي پالسی –
  .احمدي خانقاه: شیراز، طارمی الدین نجم ترجمۀ، )النهایات اهل ه هدی و البدایات اهل
 تصحیح رسـول   ،مساجد و مدارس احوال در: الفوائد فرائد ،)1373 (کلبعلی بن  زمانمحمد،  تبریزي –

  .مکتوب میراث: تهران جعفریان،
 ،7ج، مجد طباطبائی تصحیح غالمرضا ،  الفی تاریخ،  )1382 (قزوینی خان  آصف و احمد قاضی،  تتوي –

  .فرهنگی و علمی: تهران
: قم،  بیدارفر تصحیح محسن ،  )ترکه  ابن (مالحک فصوص شرح،  )1378 (محمد بن  علی،  اصفهانی ترکه –

  .بیدار
 حـاج  کمـال  تعلیقات سید و تصحیح،  مقدمه،  التواریخ ه زبد،  )1380 (اهللا  لطف بن  عبداهللا،  ابرو  حافظ –

  .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران، 3ج، سیدجوادي
، المؤمنین مجالس ذیل فی المؤمنین محافل،  )1383 (بهاءالدین بن  محمدشفیع،  قزوینی عاملی حسینی –

 قـدس  آسـتان  هـاي   پـژوهش  بنیـاد : مـشهد ،  پـور  عرب ابراهیم و جغتایی تصحیح منصور  و مقدمه
  .رضوي

، 4ج،  دبیرسـیاقی  اهتمـام محمـد     بـه  ،الـسیر  حبیـب ،  )1380 (الدین  همام بن  الدین غیاث،  خواندمیر –
  .خیام: تهران
  .احرار: تبریز، خاندانش و کججانی محمد خواجه االتاحو اندر، )1387 (محمود، حق گر روفه –
: تهـران ،  2 ،1نوائی، ج  با مقدمه و تصحیح عبدالحسین    ،  التواریخ احسن،  )1384 (بیک  حسن،  روملو –

  .اساطیر
، آژنـد  یعقوب ترجمۀ،  کمبریج دانشگاه پژوهش،  )صفویان دورة (ایران تاریخ،  )1380. (هـ،  رویمر –

  .جامی: تهران
تـصحیح   و مقدمـه ،  بحـرین  مجمـع  و مطلـع سـعدین   ،  )1383 (عبـدالرزاق  لـدین ا  کمـال ،  سمرقندي –

  .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران، 2 ،1ج، نوایی عبدالحسین
 و مواقعهـا  و المـشیدات  و األحیـاء  و لألمـاکن  التـاریخی  دمـشق  معجـم  ،)1999 (قتیبه،  شهابی –

 ه  العربیـ ه  جمهوری ه الثقاف وزارت شوراتمن: دمشق ،المـؤرخین  نصوص فی وردت کما تاریخها
  .ه السعودی
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 هاي تحکیم دموکراسی در ترکیه شرط پیش
  )جمهوریت اول دهۀ دو و عثمانی دولت آخر قرن دو(

  1حسن صادقیان
  2بهزاد عبادي

در عرصـۀ سیاسـت،     . شـود  سـازي خوانـده مـی      گذار به دموکراسی روندي است که دموکراسـی        :چکیده
به حکومت دموکراتیک و تثبیت، تعمیـق و      ترین معنا گذار از حکومت اقتدارگرا        سازي در جامع   دموکراسی

اجتمـاعی،  -اقتصادي متغیرهاي متعددي نظیر مدرنیزاسیون  ها و شرط تحکیم آن است؛ امري که نیازمند پیش
نفـع، ظرفیـت دولـت     هـاي ذي  نقش دولت در مدرنیزاسیون، ساختار قدرت نسبی طبقـات اجتمـاعی و گـروه           

گـذار، جایگـاه کـشور در نظـام جهـانی و وابـستگی، جایگـاه           دموکراتیک، میراث نظام اقتدارگراي قبـل از        
ها، مبانی ساختاري احزاب سیاسـی، محتـوا و سـاختار قـانون اساسـی، روحیـه و             کشور در نظام جهانی دولت    

سازي در ترکیه از آغـاز تـاکنون    فرایند دموکراسی . هاي سیاسی و غیره است     نگرش رهبران و ماهیت جریان    
بر همین اساس، در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بـر نقـش و تـأثیر         . یرها متأثر بوده است   تقریباً از همۀ این متغ    

هـاي   ماهیت جریـان «و » روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی«، »محتوا و ساختار قانون اساسی    «سه متغیر   
نظـر   ه بـ . سازي دو قرن آخر دولت عثمانی و دو دهۀ اول نظام جمهوریت است  در فرایند دموکراسی  » سیاسی

  بـه » روحیـه و نگـرش رهبـران و نخبگـان سیاسـی     «برده، وزن و اهمیـت   رسد با وجود اهمیت سه متغیر نام     می
چارچوب نظري مقاله مبتنـی  . تر است سبب مدیریت و هدایت درست فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه، سنگین      

مـورد اسـتفاده    ر مزبـور و روش     با تأکید بـر سـه متغیـ       » هاي ساختاري تحکیم دموکراسی    شرط نظریۀ پیش «بر  
  .است» مطالعه موردي«از نوع » شناسی تاریخی جامعه«

   سیاسی هاي  سیاسی، جریان  اساسی، نخبگان تحکیم دموکراسی، قانون: هاي کلیدي واژه
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Prerequisites for Consolidation of Democracy in Turkey 
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Abstract: Generally, the process of democratization includes some variables such as 
socio-economic modernization, the role of government in modernization, the capacity of 
the democratic state, the legacy of the authoritarian system before transition, the 
country's position in the global system and dependence, the structural foundations of 
political parties, the content and structure of the constitution, the spirit and attitude of 
leaders and the nature of political movements. In fact, these variables are preconditions 
for realization of democracy. The process of democratization in Turkey has been affected 
by almost all of these variables since the beginning of the process of democratization. In 
this paper, in the process of democratization of the late Ottoman period and the first two 
decades of the Republic of Turkey, the main focus is on the role and effects of these 
three variables: "the content and structure of the constitution", "the spirit and attitude of 
political leaders and elites" and "the nature of political movements". The theoretical 
framework of the paper is based on the "theory of structural preconditions for the 
consolidation of democracy". The method used in the paper is historical- sociological 
investigation of the case study. 

Keywords: Consolidation of democracy, constitution, political elites, political 
movements. 
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  مقدمه
اي از   شهرهاي یونان به عنوان شیوه      دموکراسی مفهومی است که تقریباً از همان دولت       

وگـو اسـت، امـا        زندگی و همچنین به مثابه نـوعی حکومـت محـل بحـث و گفـت               
یکصد سال پیش دموکراسی به منزلۀ شکلی از سـاماندهی زنـدگی سیاسـی، بیـشتر       از

یخی و جغرافیـایی آن، امـروزه بـه         نظر از بستر تـار     مورد توجه قرار گرفت و صرف     
). 14 :1369هلـد،  (عنوان روش حکومت در بیشتر کشورهاي دنیا پذیرفته شده است     

هاي دموکراتیک تعاریف و معانی گوناگون       بر همین اساس، دربارة نظریات و نگرش      
» انگیـز  مفهـومی اساسـاً مـشاجره    «و بعضاً متناقضی وجود دارد که این مفهـوم را بـه             

بنابراین اردوگاه دموکراسی نیز متحد و یکپارچـه نیـست و تنـوع             . ه است تبدیل کرد 
رورتـی  -شـاید بـه طعنـه و طنـز پـسامدرنی     . شـود  تکثرهاي زیادي در آن دیده می      و

هاي اقتدارگرا تمام شده اسـت؛ زیـرا    توان گفت چنین وضعیتی ظاهراً به سود نظام      می
: 1384انـصاري،  (کننـد   ان مـی نهاد واقعی خویش را زیر لفافۀ عنوان دموکراسـی پنهـ        

خـود دموکراسـی نیـز مفهـومی     «بر همین اساس، محمد فاضلی معتقد است     ). 20-21
یافته نیست کـه حـد و مـرز آن مـشخص باشـد، امـا بـه لحـاظ تحلیلـی                       کامالً تعین 

زیــادي  را بــه میــزان  هــایی کــه هــر یــک از شــروط دموکراســی  میــان نظــام بایــد
کـه گـاهی حتـی واجـد شـرایط حـداقلی برگـزاري                هـایی  اند و نظـام    ساخته محقق

؛ بـه همـین دلیـل نقـش     )25: 1389فاضـلی،  (» نیز نیستند، تمـایز قائـل شـد      انتخابات
مدرنیزاســیون . 1شــامل » هـاي ســاختاري تحکــیم دموکراسـی   شــرط پــیش« تـأثیر  و

ساختار قدرت نـسبی طبقـات      . 3نقش دولت در مدرنیزاسیون؛     . 2اجتماعی؛  -اقتصادي
میــراث نظــام . 5ظرفیــت دولــت دموکراتیــک؛ . 4نفــع؛  هــاي ذي گــروهاجتمــاعی و 

جایگـاه  . 7جایگاه کشور در نظام جهـانی و وابـستگی؛          . 6اقتدارگراي قبل از گذار؛     
در ) 112همـان،   (مبانی ساختاري احزاب سیاسـی      . 8ها؛    کشور در نظام جهانی دولت    

 و مناسـبات     هـا  مکانیـسم نهادهـا،     و تثبیت      و گسترش   بسط(فرایند دموکراتیزاسیون   
نگارندگان مقاله حاضر معتقدند    . ، امري مهم و بنیادین است     )دموکراتیک در جامعه   

روحیـه و نگـرش   «، »ماهیت و ظرفیت قـانون اساسـی   «باید سه متغیر دیگر با عنوان       
را بـه متغیرهـاي مـورد       » هـاي سیاسـی     ماهیت جریان «و  » رهبران و نخبگان سیاسی   

اگـر قـانون   .  اضافه کردهاي ساختاري تحکیم دموکراسی بنیانتوجه فاضلی در کتاب  
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اساسی ماهیت دموکراتیک و ظرفیت اجماعی و متکثرانه نداشته باشد، امکان گـذار      
تأثیر مثبت و یا منفی دیگـر    «شاید این ادعا که     . آمیز دموکراسی وجود ندارد    موفقیت

کیفیت قـانون اساسـی     هاي فرایند گذار و تحکیم دموکراسی، به ظرفیت و           شرط  پیش
ویـژه    قانون اساسی بـه   . آمیز باشد، اما مبتنی بر واقعیت است       کمی اغراق » بستگی دارد 

هـاي سیاسـی را      تواند روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسی و ماهیت جریان           می
تلطیف و منعطف و در عین حال قـدرت و تأثیرپـذیري آنهـا را مـشروط و محـدود                

حقـوقی  -رش دموکراتیک رهبران و روشـنفکران سیاسـی  بالعکس روحیه و نگ  . کند
تواند در تنظیم و تدوین محتواي دموکراتیک قـانون اساسـی نقـش حیـاتی داشـته                  می

هاي سیاسی نیز هرچند وابسته و متأثر از قانون اساسی و روحیه             ماهیت جریان . باشد
کراسـی  دمو» تثبیت و تحکیم  «و  » نهادینگی«و نگرش رهبران سیاسی است، اما نقش        

  .هاي سیاسی است وظیفه سنگین و مهم جریان
دموکراسـی  » تحکـیم « آدام پرزِورسـکی   ویـژه  پردازان متعدد به تعریف نظریه  طبق  

تواند  شود و کسی نمی    قاعدة بازي تبدیل می    تنها به دموکراسی آن در که وضعیتی یعنی
سیدن بـه ایـن     کشور ترکیه براي ر   . اقدامی خارج از نهادهاي دموکراتیک تصور کند      

هـاي   شرط  گیري و نهادینه شدن برخی پیش      مرحله هنوز فاصلۀ زیادي دارد، اما شکل      
ساختاري تحکیم دموکراسی، باعث شده است قطار دموکراسـی همـواره در حرکـت        

هـاي دموکراتیـک متعـدد و        در طول دو سه قرن اخیر نگـرش       بر همین اساس،    . باشد
-1800هـاي     سال(هاي عثمانی      آخر دولت  خواهی در دو سدة    متفاوتی، نظیر مشروطه  

هـاي    سـال (  عصمت اینونـو    –آتاترك دورة کمال    اقتدارگراي    حزبی شبه   ، تک )م1923
هـاي    سـال (دمیـرل     سـلیمان    -عدنان منـدرس   ، چندحزبی رقابتی دورة   )1923-1946
 مـشارکتی   -، لیبـرال  )1980-1970هـاي     سال(، قیمومتی دورة نظامیان     )1946-1970

، )2002 -1980هـاي     سال(اجویت    بولنت   -اربکان الدین    نجم –اوزال ت  دورة تورگو 
-2008هـاي     سـال (، دموکراسی تفویضی    )2007-2002هاي    سال(کار   محافظه-لیبرال
حکومت حزب عدالت و توسـعه،  ) 2021-2013هاي  سال(اقتدارگراي    و شبه ) 2012
  .اند بوده سهیم وکراتیزاسیوندم فرایند تقویت و حفظ در یک هر که اند یافته افول و ظهور

گانه فراینـد دموکراتیزاسـیون در ترکیـه     در نمودار ذیل به صورت کلی ادوار شش       
  :ترین متغیر آن مشخص شده است  و مهم)2021-1800هاي  سال(
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  چارچوب نظري
  هاي ساختاري تحکیم دموکراسی شرط پیش

رح و اقامـۀ مباحـث    شناسی سیاسی، طـ    هاي فراروي جامعه    ترین پرسش  یکی از اساسی  
نظري دربارة نحوه گذار به دموکراسی و تحکیم دموکراسی و الزامات آن در جوامع              

هـاي سیاسـی     پردازي دربارة تجربیات گوناگون و مشابه نظام        نظریه. جهان سوم است  
ویـژه   نظـران سیاسـی، بـه    هاي اصلی اندیشمندان و صـاحب    به یکی از عالیق و دغدغه     

ها و شـرایط     تردید زمینه  بی. شناسان سیاسی تبدیل شده است     عالمان سیاست و جامعه   
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متفــاوت تــاریخی، اجتمــاعی، اقتــصادي و فرهنگــی در پیــدایش، اســتقرار و تحکــیم 
دموکراسی در جوامع مختلف نتایج متعارضی را به دنبال داشـته اسـت؛ زیـرا صـرف                  

امـع  هاي غیردموکراتیک گام نخـست در رونـد دموکراتیزاسـیون جو           فروپاشی رژیم 
بـه زعـم سـاموئل    . باشـد  هـاي اساسـی دیگـر مـی     بوده و نیازمند تکمیـل آن بـا گـام         

ترین درس تاریخ دموکراتیزاسیون این است که دشواري کار نـه در             هانتینگتون، اصلی 
پایان دادن به رژیم غیردموکراتیک، بلکه در ایجـاد نهادهـاي دموکراتیـک باثبـات               

  ).125: 1373هانتینگتون، (است 
. الـف : شـود  گذار به دموکراسی از سه مرحلۀ اصلی جداگانـه تـشکیل مـی            فرایند  

تحکـیم و   . گیـري رژیـم دموکراتیـک؛ ج       شـکل . فروپاشی رژیم غیردموکراتیک؛ ب   
گیـري   هاي غیردموکراتیک لزومـاَ بـه شـکل        البته فروپاشی رژیم  . استقرار دموکراسی 

بـسته بـه    (رواقـع   انجامـد، بلکـه د     هاي دموکراتیک و گذار به دموکراسی نمـی        رژیم
پیـدایش  ) هاي مـسلط   هاي فکري و گفتمان    مجموعه عوامل و نیروهاي فعال وگرایش     

: 1384بـشیریه،   (آیـد    دموکراسی تنها یکی از پیامدهاي ممکن فروپاشی به شمار مـی          
59.(  

هـاي اقتـصادي دیکتـاتوري و        ریـشه اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب          عجم  دارون
اي قـوي    شود کـه فرادسـتان انگیـزه       سی زمانی تحکیم می    معتقدند دموکرا  دموکراسی

. 1ایـن فراینـد بـه عوامـل متعـددي چـون             . براي سرنگون کـردن آن نداشـته باشـند        
هاي سیاسـی و      طبیعت بحران . 3ساختار نهادهاي سیاسی؛    . 2قدرتمندي جامعه مدنی؛    

ۀ جهانی شدن   شکل و دامن  . 6ساختار اقتصاد؛   . 5میزان نابرابري اقتصادي؛    . 4اقتصادي؛  
به باور آنهـا، بـراي درك ایـن واقعیـت کـه چـرا برخـی از کـشورها                    . بستگی دارد 

انـد، تفکیـک میـان مـسیرهاي مشخـصاَ            دموکراتیک، ولی برخی دیگر دیکتـاتوري     
کـم تـا ایـن       دست. پیمایند، مفید خواهد بود    متفاوتی که نهادهاي سیاسی طی زمان می      

اوغلـو    عجم( است    ها به دموکراسی منتهی شده    لحظه از زمان، تنها برخی از این مسیر       
  ).25، 13: 1390و رابینسن، 
بندي نظریـات موجـود      هاي متفاوتی دست به تقسیم     پردازان مختلف از جنبه    نظریه

براي مثال، حسین بـشیریه     . اند در حوزة گذار به دموکراسی و تحکیم دموکراسی زده        
هـاي غیردموکراتیـک     گذار از نظام  پردازي دربارة    انداز گسترده، نظریه    از یک چشم  
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هاي دموکراتیک را با توجه به اجزاي فرایند گذار به سه بخش تقسیم کـرده     به نظام 
هـاي   نظریـه . ها و اشکال گونـاگون گـذار؛ ب        هاي مربوط به شیوه    نظریه. الف: است

هـاي مربـوط بـه     نظریـه . مربوط به شرایط پیدایش نیروهـا و کـارگزاران گـذار؛ ج           
از جمله لحظه گذار، گذار اولیه، تحکـیم گـذار و تثبیـت یـا نهادینـه       (مراحل گذار 

تـوان بـه سـه دسـته از          در یک نگاه کلی می    ). 14: 1390بشیریه،  ) (شدن دموکراسی  
در حوزة دموکراتیزاسیون، گـذار بـه       ) ساختارگرایانه، کنشگرایانه، تلفیقی  (نظریات  

  :دموکراسی و تحکیم آن اشاره کرد
بـر وجـود    نظریات کالسیک در سطح کالن بوده کـه         : ختارگراهاي سا  نظریه. 1
ـ        .  دارند دی تأک ی و فرهنگ  ی اجتماع ،ي اقتصاد يها نهیزم ا در چـارچوب ایـن دیـدگاه ب
 توسـعه آمـوزش و ارتباطـات،    ،ینی گـسترش شهرنـش   ،ي رشد و توسـعه اقتـصاد      جادیا
رش  و گـست   شیدایـ  پ رومند،ی ن یمدن و گسترش طبقات متوسط، ظهور جامعه        شیدایپ

ین مـ از ه . وکراسی دسـت یافـت    م به د  توان ی و اقتصاد بازار آزاد م     یفرهنگ مشارکت 
» ورمـ برینگتـون   «و  » رابـرت دال  «،  »ارتین لیپـست  مسِـیمور «ندانی چـون    مرو، اندیش 

  .وکراسی استمشرط رسیدن به د عه پیشمعتقدند تحوالت اقتصادي و نوسازي جام
ـ   بـر نقـش   : انهی کنشگرا يها هینظر. 2  و  ی کـارگزاران اجتمـاع    روهـا، ین ۀآگاهان
ـ و  به یاسیس ـ و   (ی دموکراسـ  شبردیـ  در پ  یاسـ ی و نخبگـان س    ی طبقـات اجتمـاع    ژهی  ای

  . دارنددیتأک)  از آنيریجلوگ
ــ از ترک:هــاي تلفیقــی نظریــه. 3 ــ نظربی محــور و   جامعــهۀانی کنــشگرايهــا هی

  هم بر نقش ساختارها و هم بر نقش نخبگـان          انمزمکه ه ساختارمحور شکل گرفته    
  .شود ی مدیکأ تی در گذار به دموکراسیهاي اجتماع و جنبش
  عوامـل   عنایت به نقش و کنشِ       با   انهی کنشگرا اتی سوم به نوعی نظر    ۀ دست اتینظر

کالن ساختاري است که تالش دارند متغیرهاي کالن و ساختاري را با متغیرهاي فرد        
ـ ز از ا   که تحقیـق حاضـر نیـ       دی جد اتیدر نظر . محور ترکیب کنند   و عامل   دسـته   نی

 سـاختارهاي هاي سیاسی کنشگران منوط و مشروط بـه        کمک گرفته، کنش   اتینظر
هاي   نظراتی که بر کنش   ، در مقابل  .است اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی      خی،یکالن تار 

نخبـه  کنشگران  اي را بسته به اراده و تعامل    کنند و هر نتیجه    کید می أسیاسی صرف ت  
تقدنـد سـاختارهاي کـالن بـه عنـوان زمینـه و بـستر               داننـد، مع   ممکن و محتمل مـی    
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رو   هـاي پـیش    نـه ی گسترده کـردن گز    ایکنند و در محدود      هاي سیاسی عمل می    کنش
  ایجـاد  خیی کـه بـه صـورت تـار        ییساختارها. سازند براي کنشگران بسیار سرنوشت   

ـ ا ).103: 1386کدیور،  (د  کنن  عمل کنندهدیتهد  طیتوانند به عنوان شرا    اند، می  شده  نی
تـوان قطعیـت     معتقدنـد نمـی  ، نقش نخبگـان و کنـشگران  رکید صرف بأ با ت  اتینظر

بینی کرد و بسیاري از مسائل منوط به هوشمندي کنـشگران            حصول به نتیجه را پیش    
است و هر آن امکان بازگشت به عقب وجود دارد و هیچ تضمینی براي جلو رفتن به                 

ـ  نظر ،درواقـع ). 135: 1385القی،  خـ  (هاي نخبگان موجود نیـست     ییغیر از توانا    اتی
دهند، نسبت به     را شکل می   گرانیمعادالت سیاسی و باز   ة  حوز  که صرفاً  انهیکنشگرا
دهند و آن را در       را شکل می   گرانیها و ترجیحات باز     که ظرفیت  ییها لفهؤبررسی م 

 کی در صورتی که پیونـد دادن رفتـار اسـتراتژ   .ندا ند، غافلکن طول زمان دگرگون می   
ـ  در اولو  ییربناینشگران با الزامات موقعیتی و ز     ک زنـی    چانـه نیبنـابرا .  داردار قـر  تی

 کـه در آن حـضور     و بـسترهاي عینـی و ملموسـی         انضمامی ۀ در زمین  دیرا با نخبگان  
ـ  مـورد تحلیـل قـرار داد و ا   -و نه در خأل-دارند    فهـم خـود در گـرو توجـه بـه      نی

نخبگـان  و پیوند دادن آنهـا بـا رفتـار          هاي کالن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي        لفهؤم
 ).79ان، مکدیور، ه(است 

  شناسی تاریخی روش جامعه
شناسی و تاریخ، ظرفیت خاصی بـراي        شناسی تاریخی از طریق پیوند بین جامعه       جامعه

شناسی تاریخی زمانی شکل     جامعه. ها و مسائل اجتماعی ایجاد کرده است       تبیین پدیده 
هاي اجتماعی زمان خود، به بررسـی تـاریخ           فهم پدیده  شناس براي  گیرد که جامعه   می

شناسـی تـاریخی مطالعـۀ       از همـین رو، جامعـه     . ها و مسائل اجتمـاعی بپـردازد       پدیده
هاي آنها در بستر زمان بوده و بر ایـن بـاور         هاي اجتماعی و دگرگونی    جامعه و پدیده  

جتمـاعی را   هاي جدیـد کـنش متقابـل ا        است که ساختارهاي اجتماعی کنونی و شیوه      
  ).49-48: 1395کافی، (انداز تاریخی مورد بررسی قرار داد  توان بدون یک چشم نمی

جوامـع  «شناسی تاریخی فهم گذشته به منظور درك این مطلب اسـت کـه               جامعه
شناسان تاریخی نیـز بـه پدیـده     جامعه. »یابند کنند و چگونه تغییر می     چگونه کار می  

گیـرد، بلکـه بـه مثابـه یـک           ز یـک لحظـه مـی      اجتماعی نه مانند عکاس که فقط ا      
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ها و جریان رویدادهاي مهم تاریخی را در طول      نگرند که حرکت انسان    بردار می   فیلم
درچـارچوب ایـن تحلیـل، بیـنش        ). 18-17: 1376روشه،  (کند   برداري می  زمان فیلم 

درك چگـونگی تغییـر     «،  »فهم زمان حـال   «شناسی تاریخی داراي سه کارکرد       جامعه
  :است» فهم درست مسیرهاي آینده «و» آن

فهـم جهـان کنـونی     «شناسی تاریخی کمک بـه        نخستین کارکرد بینش جامعه    .الف
کنـد جهـانی را کـه در آن زنـدگی            شناسی تاریخی به مـا کمـک مـی         جامعه. »است
اش  دهد که چگونه جهان بـه شـیوه کنـونی    کنیم، بفهمیم و به این پرسش پاسخ می       می

 Mcraild(سـازند   از این نیـست و چـه نیروهـایی آن را مـی    درآمده است، چرا غیر 
&Taylor, 2004: 54 .(     مردمان زمان حال به گذشته نیاز دارنـد تـا موقعیـت زمـان

مردم این نیاز را    . اکنون خود را دریابند و روندهاي جاري خود را مشروعیت بخشند          
: 1394نـوري،  (کنند که ریشۀ امروز و فردا را در دیروزشان محکم کنند  احساس می 

78.(  
شناسی تاریخی درك نحوة تغییر جوامع در طـول زمـان     دومین کارکرد جامعه   .ب
کنیم، منوط به درك این مطلـب       فهم زمان حال و جهانی که در آن زندگی می         . است

شناسـی تـاریخی بـا     جامعـه . اش درآمده اسـت  است که چگونه جهان به شیوة کنونی  
هـایی اسـت کـه از         مکانیـسم « خالق، درصدد یـافتن      ارائۀ معرفتی عقالنی، انتقادي و    
تـرین دلیـل بـراي وجـود         کننـده   درواقـع، قـانع   . »کننـد  طریق آنها جوامـع تغییـر مـی       

بـه بـاور برخـی از       . شناسی تاریخی، اهمیـت مطالعـۀ تغییـر اجتمـاعی اسـت            جامعه
طـور کامـل، مطلـوب     بـه . اندیشمندان، گذشته نه افسانه است و نه چـراغ راه آینـده           

: 1388شـیرو،  (دهد تغییر چگونه رخ داده اسـت       العۀ تاریخ این است که نشان می      مط
65-66.(  

. اسـت » فهم درست مسیرهاي آینـده    «شناسی تاریخی    کارکرد سوم روش جامعه    .ج
شناسی باشد؛ بدین معنـا کـه        امیل دورکیم معتقد بود تاریخ باید میکروسکوپ جامعه       

ناپـذیر بـا چـشم معمـولی باشـد             رؤیـت  تاریخ باید ابزاري براي کـشف سـاختارهاي       
شناسی تاریخی با روشی انتقادي و خالقانه در پی یـافتن      جامعه). 199: 1385کولینز،  (
دهنـد و برخـی      ساختارهاي پنهانی است که برخی از آرزوهاي انسانی را بر باد مـی            «

  ).13: 1386اسمیت، (» دیگر را محقق می نمایند، خواه ما بدان پی ببریم یا نه
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  اربست نظریه و روش تحقیقک
هـاي علـوم سیاسـی امـري معمـول محـسوب             روش مقایسه در مطالعـات و پـژوهش       

بـه نظـر    . رسـد  اي امري دشوار بـه نظـر مـی         شود، اما تعیین مرزهاي روش مقایسه      می
و میـان    سیاسـی    هـاي    اي نوعی مدرك تجربی براي مقایسۀ نظـام        آر، روش مقایسه   رز

کـشوري یـا      هاي درون  تواند در مقایسه   اي می  ش مقایسه که رو   کشورها است؛ درحالی  
  ).281: 1384مارش و استوکر، (در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد 

 و  ی نگـاه خطـ     رد م،یدی را برگز  یخی تار یشناس جامعهترین دلیلی که رهیافت       مهم
 يرگـذار یثأ بـر ت   دیـ کأ و ت  ی گـذار بـه دموکراسـ      ندای فر يریگ  شکل ي برا یعامل تک
ـ  ا يریگ  بر شکل  ی و اجتماع  یاسی س ي کنشگران و ساختارها   یخیتار .  اسـت نـد ای فر نی

 گذار متفاوت   خی نشان خواهد داد که تار     یخیشناسی تار  جامعه افتی مقاله ره  نیدر ا 
 متفاوت و منحصر به فرد عملکـرد     طی به شرا   در حال گذار    در جوامع  ی،به دموکراس 

 هـاي  امکـان هـا و   گردد کـه راه  ی م موجود بازیاسی س دانی حاکم و م   یاسینخبگان س 
  . فراهم کرده استی گذار به دموکراسي را برایمتفاوت

  پیشینۀ تاریخی
خــواهی  هــاي دموکراســی تــالشنخــستین ) م1730-1718 (1»عــصر اللــه«تقریبــاً از 

مـدنی  - به منظور تحـول در دولـت عثمـانی و تغییـر سـاختارهاي سیاسـی                ترکیه در
اي بنـا کـرد کـه طـی        هـوري ترکیـه را بـر پایـه        در حقیقت، آتـاترك جم    . شد آغاز
بخـش مهمـی از قـشر    . هـاي آن را ایجـاد کـرده بـود     اصالحات عثمانی پایـه    ها، نسل

) 1876-1864(» نوعثمانیـان «طلبان جریـان   اصالحکردة جامعه عثمانی، نظیر     تحصیل
ها پیش از اصالحات آتاترك به قانون اساسی، دولت جمهـوري، حقـوق              ویژه سال   به
آتاترك اولین کسی بود که این عقاید را بـه اصـولی            . ن و سکوالریسم باور داشتند    زنا

                                                           
ایـن عنـوان را احمـد رفیـق         . شـهرت یافتـه اسـت     » الله«اي است که به دوره        گرایی در عثمانی دوره     نقطۀ آغاز غرب    1

.  عثمانی تألیف کرده، داده اسـت 1730 تا 1718هاي  نگار ترك، به اثري که درباره تاریخ سال        تاریخ) م1880-1937(
زدگی، در عین حال شاهد راهیـابی بعـضی از مظـاهر مثبـت              آساي غرب  ها و نفوذ سیل    وپاش ر کنار ریخت  دوره الله د  

سـازي،   بـافی، چینـی   بـراي مثـال، در ایـن دوره چنـد کارخانـۀ پارچـه        . تمدن غربی در قلمرو امپراتوري عثمانی بـود       
 در اسـتانبول  1727یعنـی در سـال   نخـستین چاپخانـه نیـز در همـین دوره،         . سازي و غیره در عثمانی دایر شد       چرم

  ).34-2/33: 1385نیا،  رئیس(تأسیس شده است 
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براي حکومت تبدیل کرد، اما اولین کسی نبود که بـه ایـن موضـوعات بـاور داشـته                   
  1.است

قرن نوزدهم در تاریخ امپراتوري عثمانی، دورة تمهیـد         «کمال کارپات معتقد است     
هـاي متعـدد در دو        کیه و برآمدن دولـت    گیري نظام جمهوري تر     مقدمات براي شکل  

هاي  نخستین گام ). 3: 1399 کارپات،( »است )خاورمیانه( غربی آسیاي و بالکان منطقۀ
گیري احزاب به مفهوم غربی آن نیز به دوران امپراتوري عثمـانی و پایـان قـرن              شکل

 پیش طور کلی جریان نوجویی و فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه      به. گردد نوزدهم برمی 
بدین ترتیب، آنچه   . کم از صد سال پیش آغاز شده بود         دست ترکیه، جمهوري ایجاد از

اي که فقط از خارج وارد شده باشد و یا در حکم قطـع               گذرد چیز تازه   که امروز می  
انـد؛   نهادهاي اساسی جامعه همچنان بـاقی مانـده       . رابطۀ کامل با گذشته باشد، نیست     

اي  درواقع، تـالش ماهرانـه    . غییراتی حاصل شده است   هرچند که در نحوه عمل آنها ت      
بـر  ). 2: 1356رابینـسون،   (هاي کهن بنا کننـد       شده است که چیزهاي تازه را در پایه       

روستو معتقد بود راز تـداوم بقـاي امپراتـوري عثمـانی بـراي                همین اساس، دنکوارت    
آمـوزش  مدت طوالنی، داشتن سنت دیرینۀ دولت است که براساس نظـام گـزینش و               

که  اي    گونه  داشته بود؛ به   نیروي نظامی و بروکراتیک، بروکراسی دولتی را قوي نگه          
گسترش نظام بروکراسی دولت بر ایـاالت، در دوران جمهـوري نیـز تـداوم یافـت و                  

  ).278فاضلی، همان، (ارتش و دستگاه دینی نیز تحت کنترل دولت بروکراتیک بود 

  )حاکمیت سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم(سازي  یدورة ابتدایی فرایند دموکراس. 1
در قرن هجدهم دولت عثمانی پس از آنکه در چارچوب فرهنگ و تاریخ خـود، در                
زمینۀ نوسازي نظامی اقداماتی انجام داد، در اواخر این قرن با الگـو قـرار دادن اروپـا       

این تصمیم را  .  داد هاي خود قرار   تغییرات سیاسی، اداري و فرهنگی را سرلوحۀ برنامه       
ــک اصــالح   ــروه کوچ ــوم و گ ــلیم س ــلطان س ــه در   س ــت او ک ــب تحــت حمای طل

ایـن نـوع    . به شدت تحت تأثیر فرهنگ اروپا بودنـد، اتخـاذ کردنـد           » ساالري  دیوان«
مدرنیزاسیون که طبقۀ باالي دولت عثمانی را تغییر داد، در دورة سـلطان سـلیم سـوم                 

                                                           
 .نشر هنوز: ، ترجمۀ نیلوفر قدیري، تهرانشروع دوباره، )1389( کینزر استفان: براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به  1
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مسئلۀ اساسی أخذ ایـن اصـول و   . ادامه یافتآغاز شد و در دورة سلطنت محمود دوم  
نهادها به صورت مادي نبود، بلکه حقیقت و تفکري بود کـه در بطـن ایـن حرکـت                   

در ایـن میـان، سـلطان و    . »برتر دیدن تمدن اروپـا از تمـدن خـود         «قرار داشت؛ یعنی    
صنوف اداري اصالحات در عین حفظ ارتبـاط بـا دیـن، اقـدامات اصـالحی را بـراي          

  ).5-4: 1399کارپات، (دانستند  ت بسیار مفید مینجات دول
تحوالت سیاست داخلی دورة محمود دوم که به پادشـاه اصـالحگر مـشهور بـود،         

قابـل  » سـاالري جدیـد     ایجاد یک دیوان  «و  » تقویت حکومت مرکزي  «ذیل دو مقولۀ    
الخطـاب بـودن او، در     تقویت حکومت مرکـزي از سـوي پادشـاه و فـصل           . بیان است 

. ري از نیروهاي نظامی و اقتصادي در زمان و مکان مقتضی، امري طبیعی بـود    بردا بهره
هاي گوناگون مانع از تحقق این هدف محمود         ها که به علت     چري  البته خلع سالح ینی   

طلبان قرار داشـتند، شـرط    دوم بودند و به عنوان سمبل مقاومت، در برابر او و اصالح    
، پادشاه که   1826ها در سال      چري  مجدد ینی سرانجام با قیام    . تحقق هدف مذکور بود   

در . دید، آنها را طی نبردي خونین از میان برداشـت           چارة دیگري پیش روي خود نمی     
دیده و منظم بود که فـنّ   عرصۀ نظامی، هدف اصلی محمود دوم تربیت ارتشی آموزش 

نـی  هدف دیگر محمود دوم یع . هاي مدرن را به خوبی آموخته باشند        استفاده از سالح  
هاي جدید در     ساالري جدید مبتنی بر عقالنیت، با تشکیل وزارتخانه         ایجاد یک دیوان  

.  و تقسیم وظایف مبتنی بر سـبک مـدرن محقـق شـد    1839 تا   1834هاي    فاصلۀ سال 
وزیر خوانده    اي گرفت و نخست     حتی به مدت یک سال صدراعظم اختیارات گسترده       

داخلـه و   ) وزارت(ت بـه نظـارت      در درون سازمان اجرایی نیـز نظـارت صـدار         . شد
همچنین امور کارکنان براي نخستین بـار       . الکتّابی به نظارت خارجه محول شد       رئیس

عمـال        بندي چهارمرحله تابع یک طبقه   اي شد و بـه ایـن ترتیـب، نخـستین قـدمبراي اِ
  ).39-38: 1399کارپات، (مراتبی برداشته شد  اصول سلسله

 مجانی بودن تحصیالت ابتدایی را اعالم کـرد         وي حتی با صدور فرمانی، اجباري و      
و براي تشویق تحصیالت جدید، در امتحانات حربیه و طبیه که به فرمـانش تأسـیس            

همچنین به دستور وي آثاري بـراي تـدریس علـوم و فنـون              . شده بودند، حضور یافت   
یکـی از   . هاي اروپـایی بـه زبـان ترکـی ترجمـه شـد              غربی در مدارس عالی، از زبان     

تقـویم  «قات مهم دیگر سلطنت محمود دوم، انتشار نخستین روزنامۀ ترکی به نام             اتفا
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هزار نسخه منتشر و بـه         این روزنامه ابتدا با تیراژ پنج      1. است 1831در نوامبر   » وقایع
  ).2/47: 1385نیا،  رئیس(شد  هاي دولتی فرستاده می تمام سازمان

  )م1876ـ1839(دورة تنظیمات  .2
الحاتی اسـت کـه بـراي بازسـازي و نوسـازي نهادهـاي اساسـی                اصـ   تنظیمات سلسله 

امپراتوري و بخشیدن شکلی به مفهوم غربی به دولت عثمانی و تحقـق نـسبی حقـوق                 
هـاي سـاکن امپراتـوري عثمـانی،      بشرِ ظاهرشده در پرتو انقالب فرانـسه بـراي خلـق         

] یفیـا شـر   [طور قراردادي از صدور خط همـایون          این دوره به  . صورت گرفته است  
گیـرد    را در برمـی 1876 تا اعالن قانون اساسـی در دسـامبر        1839گلخانه در نوامبر    

  ).2/49: 1385نیا،  رئیس(
 3که رشیدپاشا آن را تهیـه کـرد و در           » تنظیمات خط همایونی  «فرمان موسوم به    

 در میدان گلخانه به اعـالن همگـانی رسـید، صـیانت از نفـس، مـال و                   1839نوامبر  
ع، منع اعدام افراد بدون برگزاري دادرسی، حق مالکیت خـصوصی و            ناموس همۀ اتبا  

همچنین طبـق ایـن فرمـان، أخـذ     . کرد محافظت دولت از این حق را تأیید و تعهد می    
بندي مشخص براي     هاي مشخص و با رعایت اصل تساوي، زمان         مالیات براساس نسبت  

دیان دیگر مقـرر شـده      ویژه رفتار یکسان با پیروان ا       انجام دورة خدمت سربازي و به     
  ).50همو، همان، (بود 

. ساز تغییرات مهمـی در قلمـرو عثمـانی شـد            فرمان تنظیمات به مرور زمان زمینه     
شده، به صورت ویژه با بررسی        هاي تأسیس    برخی کمیسیون  1845براي مثال، در سال     

ران نظام، اشـراف و دیگـ       اوراق و اسناد سابقاً صادرشده از سوي والیان، قضات، سواره         
که در اختیار افراد قرار داشت، اغلب آنها را به عنوان مبنایی بـراي ملکیـت اراضـی                  

هـاي کوچـک      به این ترتیب، افراد بسیاري از طبقۀ کشاورز، صاحب زمین         . پذیرفتند
داران مـسلمان بودنـد، تـا حـدودي از            از آنجا که بیـشتر ایـن زمـین        . و متوسط شدند  

ایــن . ویــژه در آنــاتولی جلــوگیري شــد  بــههــاي غیرمــسلمان، دار شــدن گــروه زمــین
                                                           

هـا پـیش در آرزوي     از مـدت  سلطان محمود دوم در فرمانی که به مناسبت انتشار این روزنامه صادر کرده، گفته بـود                   1
اینک به خواسـت خداونـد موسـم        . اي بوده، اما زمان هنوز براي انجام این کار مساعد نبوده است            انتشار چنین جریده  

این کار که هیچ ضرري براي شرع شریف و نظام ندارد، بلکه براي ملک و مملکت بسیار هم مفید اسـت، فـرا رسـیده                         
  ).2/47: 1385نیا،  رئیس(است 
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، زمینـۀ تـشکیل طبقـۀ متوسـط مـسلمان متکـی بـه               1870ها، بعد از سـال        پیشرفت
  ).46: 1399کارپات، (تر کرد  کشاورزي را مهیا
ناپـذیر را در ادارة       هاي بنیادین و اجتناب     برخی دگرگونی » تنظیمات«بدون تردید،   

هـاي نظـم سـابق، شـامل          د دوم سـتون   بعـد از اینکـه محمـو      . دولت بـه وجـود آورد     
ها را از میان برداشـت، موفـق بـه برقـراري              نظام، اشراف و فئودال     ها، سواره   چري  ینی

ترین موارد تجـدد     یکی از مهم  . کرد  تشکیالتی شد که اقتدار مطلق مرکز را محقق می        
هـاي دینـی و وعـدة        که با فرمان تنظیمات به وجود آمـد، از میـان برداشـتن تفـاوت              

امپراتـوري عثمـانی توابـع      . شهروندي براي تمام افـراد جامعـه بـود        » برابري«رش  پذی
  ).49همو، همان، (کرد  اداره می» سیستم ملت«غیرمسلمان را به شکل 

طور خالصه، از آنجـا کـه بـه هنگـام صـدور فرمـان بـراي تحقـق اصـول آن،                      به
 آن از روي   هـاي منـدرج در     نهادهایی چون پارلمان وجود نداشت، بـسیاري از وعـده         

توان به مثابه هستۀ اصلی      کاغذ به درون جامعه راه نیافت، اما اندیشۀ اصلی آن را می           
مصطفی رشیدپاشا تدوین کنندة خط همایون گلخانه بارهـا         . مشروطیت برآورد کرد  

  .»قانون فراتر از سلطان است«داده بود که  به سلطان عبدالحمید اول تذکر 
معروف اسـت و    » فرمان اصالحات «یگري که به    خط همایون گلخانه را فرمان د     

در نتیجـۀ   .  تعقیـب کـرد    1856رفت، در سال      متمم خط همایون گلخانه به شمار می      
  ترین  ها و در دورة تنظیمات تحوالتی در جامعه عثمانی روي داد که از مهم              این فرمان 

 بازرگـانی   گرایی در پرتو تصویب قوانین جزایی و       آغاز جریان قانون  «توان به     آنها می 
گـذاري مـدارس و تـرویج     بنیان«، و  »طبق قوانین غربی و در چارچوب قوانین اسالمی       

  ).51-50: 1385نیا،  رئیس (1اشاره کرد» آموزش و پرورش نوین
                                                           

ر زمان سلطنت محمود دوم، چند سـال پـیش از صـدور خـط همـایون گلخانـه، تـصمیم بـه اسـتخدام پیـشاپیش                           د  1
عبدالمجیـد فرمـان گـشایش مـدارس در         . در ادارات دولتی گرفتـه شـد      ) مدارس متوسطه (ها   التحصیالن رشدیه   فارغ

هاي زیادي در کشور  )دبیرستان(ادي در این دوره مدارس ابتدایی و اعد    . سراسر کشور و مبارزه با جهالت را صادر کرد        
هـا، دارالمعلمـین و دارالمعلمـات بنیـان گذاشـته شـد و               ها و اعدادي   به منظور تربیت معلم براي رشدیه     . تأسیس شد 

براي تأسیس دارالفنـون  . هاي درسی مدارس عالی تشکیل یافت براي تهیه کتاب) آکادمی علوم عثمانی  (انجمن دانش   
در همـین  .  به وقـوع پیوسـت  1862هایی شد و افتتاح آن در سال         سدة نوزده کوشش   50-40هاي    در سال ) دانشگاه(

عالوه بر مـدارس یـاد   . هاي ملکیه و حقوق و سلطانی به منظور تهیه پرسنل براي ادارات دولت دایر شد            ها مکتب   سال
یز براي ادامـه تحـصیل بـه    دانشجویانی ن. ها در استانبول گشایش یافت شده، هفت رشدیه دخترانه نیز در همین سال     

 ).2/52: 1385نیا،  رئیس( اروپا اعزام شدند
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-1876دورة حاکمیـت عبدالحمیـد دوم       (پایان دورة تنظیمـات و آغـاز دوره مـشروطیت           . 3
  )م1909

 در میان جریانات سیاسـی نیـز حرکـت و           با اعالم مشروطیت و قانون اساسی جدید،      
پاشا در تمهید وقوع مشروطۀ اول انکارناپذیر         سهم بزرگ مدحت  . شد  نشاط دیده می  

پاشا با کمک برخـی از      به نوعی توسط مدحت    1876از آنجا که قانون اساسی      . است
مـشخص  . تهیه شده بود، بازتاب فلسفه و اندیـشۀ آنهـا بـود           » عثمانیان جوان «اعضاي  
به عنوان قوة اجرایی دوگانۀ قـانون اساسـی،   » مبعوثان«و » اعیان«ه دو مجلس  است ک 

ترین نوآوري قانون اساسـی مـذکور، اندیـشۀ          مهم. درصدد اعمال نفوذ بر پادشاه بودند     
از آغاز فرایند مدرنیزاسیون، موضوع نحـوة مـشارکت مـردم در ادارة             . نمایندگی بود 

و » شـورا «ي معـین قـدیمی، نظیـر     هـا   وگـو بـود و شـیوه        کشور محل بحـث و گفـت      
شـده بـا ایـن        هاي انجام   مشورت. شد  هایی در این رابطه ارائه می       براي مثال » مشورت«

ناپذیر تعلیمات اسالمی است و از این رو، مغـایرتی بـا تعـالیم و         ها، جزء جدایی    شیوه
ی مجلس مبعوثان به عنوان نهادي که این دیدگاه را نماینـدگ          . هاي اسالمی ندارد    سنت
این مجلس که بیشترِ اعضاي آن از طرف مجـالس والیتـی          . شد  کرد، در نظر گرفته       می

به این  . کرد  طور کلی طبقۀ متوسط دولت عثمانی را نمایندگی می          شدند، به   انتخاب می 
ترتیب، براي اولین بار نمایندگانی که تماس مستقیمی با اقشار گوناگون مردم داشتند،             

تـضاد و   . هـاي حکومـت مـشارکت کننـد         یم در سیاست  توانستند به صورت مستق     می
شد، با تأسیس اولین مجلس در        که از قبل احساس می    » دولت«و  » ملت«دوگانگی بین   

مجلس اول که اکثریـت نماینـدگان آن را مـسلمانان تـشکیل             .  نمایان شد  1827سال  
 کارپـات، (دادند، کار خود را با انتقاد شدید از نحوة عمـل حکومـت آغـاز کـرد                    می

1399 :91.(  
از دیگــر اقــدامات مهــم ایــن دوره آن بــود کــه عبدالحمیــد بــراي اولــین بــار در  

همچنـین نظـام آموزشـی      . گـذاري کـرد     عثمانی نظام خـدمات دولتـی را پایـه         دولت
ــه ــال    س ــه در س ــالی ک ــطه و ع ــدایی، متوس ــی ابت ــدالعزیز 1869مقطع ــان عب  در زم

بـسیاري از کـسانی     . د اجرایی شـد   شده بود، بیش از همه در دوران عبدالحمی        پذیرفته
که در دورة جمهوریت مسئولیت برعهده گرفتند، در مدارسی تحـصیل کـرده بودنـد               

همچنـین بـسیاري از   . که بخش بزرگی از آنها در دورة عبدالحمید بازگشایی شده بود     
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و سـپس دورة نظـام      » اتحـاد و ترقـی    «مدارس و مؤسساتی که موجبات ظهـور دورة         
همچنـین دیـنْ    . گذاري شده بودند    ردند، در زمان عبدالحمید پایه    جمهوري را فراهم ک   

دهی به جامعۀ     نخستین بار در این دوره به عنوان یک مبناي ایدئولوژیک براي جهت           
ایـن چنـین بـود کـه در امپراتـوري عثمـانی کـه اکثریـت آن را                   . عثمانی مطرح شـد   

الم بنیـان نهـاده شـد    دادند، اتحاد و برابري بر پایـۀ شـریعت اسـ    مسلمانان تشکیل می 
)Bora, 2017: 33.(  

  )م1918ـ1908(دورة اتحاد و ترقی . 4
هـاي    تُـرك «،  »هـا   ژون تُـرك  « را معمـوالً دورة      1918 تـا    1908هاي    برهۀ بین سال  

ــا دورة » جــوان ــی«و ی ــاد و ترق ــی» اتح ــد م ــاي . نامن ــا 27در روزه ــامبر 29 ت  دس
گـره در پـاریس تـصمیم    اعضاي انجمـن اتحـاد و ترقـی در جریـان دومـین کن        1907
کشور را به نظام پارلمانی تغییر دهند و بـراي تحقـق ایـن هـدف، بـه قهـر و         گرفتند

. فشار، یعنی انجام کودتا و حتی در صورت اقتضا تغییر پادشـاه نیـز اندیـشیده بودنـد                 
کنگره به منظور عملی کردن این کار، اقداماتی مثـل مقاومـت مـسلحانه، اعتـصاب،                

بـه سـبب   . بینـی کـرده بـود    ی نظیر آنها را در خاك عثمانی پـیش      تظاهرات و اقدامات  
هـا در ارتـش و        مسئول بررسی دالیل بـروز نارضـایتی      » بیگ    ناظم«حوادثی چون قتل    

 13پاشا که مدتی بعد همان وظیفه را برعهده گرفته بـود، عبدالحمیـد دوم در                  شمسی
کارپـات،  ( مجبور به اعالم برقـراري مجـدد حکومـت مـشروطه شـد               1908ژوئیۀ  
1399 :96-95.(  

 امـا  نبود، واقعی ایدئولوژي  یک اساسی،  قانون اجراي با آزادي  به  دستیابی آرزوي
 در را  حاکمیـت   ترقی و اتحاد اعضاي هرچند .بود ایدئولوژیک جهات  برخی داراي
 گیـري   قـدرت  کردنـد،  هدایت بودند اقتدار در ظاهراً که را افرادي یا گرفتند، اختیار
 و دولـت  بـار  اولین براي آنها. نبود ها  صدراعظم جایی  جابه یعنی سابق روال شبیه آنها

 بیـان  بـه . دادنـد  تغییـر  بنیـادین  شکل به زمان مقتضیات با هماهنگی براي را جامعه
 ضرورت به بداند، هدف یک را حاکمیت آنکه از بیش ترقی و اتحاد انجمن دیگر،
 اجتمـاعی  و اقتـصادي  سیاسـی،  اهـداف  ايبر باال مراحل در آن بودن ابزار و واسطه

  .اندیشید می
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هــاي  اندیــشه اتحــاد و ترقــی از دورة تنظیمــات آغــاز شــد و در نتیجــۀ پیــشرفت
شـده در دورة عبدالحمیـد قـوت           تأسیس اي  فنی و حرفه  شده به واسطۀ مدارس       حاصل
هاي منسوب به طبقۀ متوسط شهرستانی تـشکیل    انجمن اتحاد و ترقی از گروه     . گرفت

بـه دلیـل   . کـرد  هاي آنها را نمایندگی مـی   ها و دیدگاه    ه بود و تا حدودي این گروه      شد
مخالفت رهبران جدید با استعمار و مداخلۀ سیاسی کشورهاي غربی، اتحـاد سیاسـی              

این امر به سران انجمن اتحـاد و        . خودجوشی بین این رهبران و مردم شکل گرفته بود        
هاي خود را ترویج و آنهـا را          فوذ کنند و اندیشه   داد تا در میان مردم ن       ترقی امکان می  

ســران ایــن فرقــه در ســایۀ تــشکیالتی کــه داشــتند، . از نظــر فکــري هــدایت کننــد
هاي مختلف مردمی انتخاب کنند و در پرتو          توانستند اعضاي فرقه را از میان گروه        می

ـ . هـا و روسـتاها انتقـال دهنـد          هایشان را به شهرسـتان      این تشکیالت، اندیشه   ه ایـن   ب
ترتیب، براي نخستین بار در دولت عثمانی یک تشکیالت سیاسی مـستقل از دیـن بـه          
وضعیتی رسیده بود که دیدگاه و سیاست مشخصی را به بخش بزرگی از مردم انتقـال                

اي   به این صورت، انجمن اتحاد و ترقی با آگاهی تمام، یـک تـشکیالت تـوده               . داد  می
براین انجمـن مـذکور بـراي اولـین بـار در ترکیـه              بنا. گذاري کرده بود    سیاسی را پایه  

  ).Bora, 2017: 57-61(سازمانی مردمی به وجود آورد 
دیدنـد،   با توجه به اینکه اعضاي انجمن مذکور خاستگاه حاکمیت را در ملت مـی      

را با عنـوانی    » اجماع امت «توان گفت یک دیدگاه اسالمی معتقد به برتري مطلق            می
شده در فرمان تنظیمات مبنی بـر         ان دیگر، اندیشۀ مبهم مطرح    به بی . دیگر احیا کردند  

. ، در دورة اتحاد و ترقـی جامـۀ عمـل پوشـید            )امت-ملت(تعلق حاکمیت به جامعه     
اجتمـاعی  -علت این امر نیز برخورداري سران انجمـن مـذکور از تـشکیالت سیاسـی     

تـا آخـر پـاي      با این حال، انجمن اتحاد و ترقی نتوانست         .  در سطح کشور بود     گسترده
هاي خود بماند و به سبب از دست دادن نظـم دموکراتیـک و کنتـرل                  اصول و آرمان  

: 1399کارپـات،  (داخلی ساختارش، کشور را به سوي جنـگ جهـانی اول سـوق داد        
116-118.(  

طورکه در سطور پیشین اشاره شد، تقریباً در یک قرن آخر حاکمیت دولـت       همان
امپراتـوري و قــدرت مطلـق حــاکم، فراینــد   م نظــاعثمـانی، بــا وجـود حــاکم بـودن    
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هاي این فرایند     جریان داشت؛ به همین دلیل نشانه       خواهی  دموکراتیزاسیون و مشروطه  
و » روحیـه و نگـرش رهبـران      «،  »قـانون اساسـی   « الي سـه محـور اصـلی          را در البه  

وجو کرده و در نهایت، کیفیت و ظرفیـت           جست» هاي سیاسی حاکم   ماهیت جریان «
  .ایم سنجی کرده ا در فرایند دموکراتیزاسیون وزنآنها ر

  خواهی مشروطه نگرش ):م1923-1800 هاي سال( عثمانی  دولت آخر سدة دو .الف
  قانون اساسی. 1

قـانون اساسـی بـر سـایر      برتـري   ترکیه، موضوع    جمهوري   اساسی    قانون   11 مادة    طبق
گذاري ترکیـه   ظام قانونطوري که ن ؛ به)Anayasa, 11 madde(قوانین آشکار است 
ترین عوامل مؤثر در تقویت دموکراتیزاسیون با نمودهـایی چـون             تاکنون یکی از مهم   

هـاي برقـراري نظـام       طرفـی، سـاختارها و رویـه       موضوعات مربوط به استقالل و بـی      
). Füsun, 2008: 146-163(گذاري کیفري و حقوقی بـوده اسـت    قضایی، روح قانون

» نظام قضایی ترکیه و گرایش به سمت اقتدارگرایی رقـابتی «الۀ  اُزبودون در مق  ارگون
معتقد است جایگاه و کارکرد نظام قضایی همیشه در ترکیه موضوع مناظرات آتشین             

هـا در مرکـز    رتبه و دادستان در سیاست بوده و همواره ترکیب و جایگاه قضات عالی    
  ).Özbudun, 2015: 4(توجه مناظره بوده است 

هـا بـراي تحـول در دولـت عثمـانی            تـالش ) م1730-1718(» عصر الله «تقریباً از    
ــی  و ــاختارهاي سیاس ــر س ــوم   -تغیی ــلیم س ــلطان س ــد و در دورة س ــاز ش ــدنی آغ   م
ــود دوم  )م1789-1807( ــلطان محم ــد اول  )م1839-1807(، س ــلطان عبدالمجی ، س
) 1876(و سـلطان مـراد پـنجم        ) م1876-1861(، سلطان عبدالعزیز    )م1839-1861(

و تـدوین قـانون اساسـی جدیـد انجـام      » اصالحات«وبیش مهمی دربارة   هاي کم  تالش
ـ  اما   شد،  سـال    تـدوین و اسـتقرار قـانون اساسـی در جهـان اسـالم در               ۀنخستین تجرب

 119محقـق شـد کـه مـشتمل بـر      ) م1909-1876(در دورة عبدالحمید دوم   . م1876
 .ماده بود
عثمــانی، آزادي  اتبــاع رابــريب  فــردي، هــاي آزادي نظــر، مــورد  اساســی  قــانون در

همچنین ایجاد دستگاه قضایی نـو،  . شدمطبوعات و آزادي آموزش به رسمیت شناخته      
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اي و همچنین تأسیس دو مجلـس اعیـان و           اي و ناحیه    منطقه  تأسیس شوراهاي والیتی،  
 نماینـده  69 بـا  1877 مـارس  19 مجلـس مبعوثـان در  . ه بـود بینـی شـد    مبعوثان پیش 

 مـتن   .مسیحیان و یهودیـان افتتـاح شـد        مانند دینی هاي  اقلیت از ینده نما 46مسلمان و   
اي  عمـده    تفاوت  شد،  شناخته  عثمانی امپراتوري    ن اساسی عنوان اولین قانو    به    نهایی که  

 ]طلب و تئوریسن مـشروطیت عثمـانی       اصالح [پاشا   مدحت تر  لیبرال »قانون جدیدِ «با  
است و بـا    » جا انداختن و اعالن قانون اساسی      «، اما وي معتقد بود مسئلۀ اصلی      داشت

هـاي قـانون      توان بعدها نسبت بـه رفـع نـواقص و کاسـتی            تشکیل مجلس مبعوثان می   
هاي مـشروطه    از قضا همین امر هم اتفاق افتاد و در انقالب     .دکرب اقدام   اساسی مصو 

ــانون1909 و 1908 ــی  ق ــورد اساس ــسبتاً     م ــواي ن ــت و محت ــرار گرف ــازنگري ق ب
  .اتیک به خود گرفتدموکر
توان چنین ادعا کرد که انقالب مشروطۀ اول عثمانی بـا تـصویب برخـی مفـاد                 می

] 113، 54، 36، 7، 5، 3همانند مفـاد  [قانونی ضد دموکراتیک و مخالف مشروطیت  
به شکست انجامید، اما همـین قـانون مبنـایی بـراي آغـاز رونـد دموکراتیزاسـیون و                

ر دورة عبدالحمیـد دوم تحـت فـشار ترکـان جـوان،         که د   خواهی شد؛ چنان   مشروطه
همان متن قانون اساسی مورد بازنگري و تغییر قرار گرفت و مبناي تشکیل پارلمان و               

آمـده،    البته با توجه بـه شـرایط جدیـد پـیش          . دیگر نهادهاي حکومت مشروطه شد    
خواهان به وجـود آمـد، امـا شـاکلۀ آن        اصالحات و تغییراتی در آن توسط مشروطه      

 بـه تـصویب     1909 اوت   21ایـن قـانون جدیـد در        . هاي بنیادین نشد   دچار دگردیسی 
  .مجلس مبعوثان رسید

ویژگی مهم دیگر قانون این دوره، تفکیک میان قوانین دینـی بـا قـوانین غیردینـی                 
طـور   در حاکمیت عثمانی در صحنۀ عمل، جدا کردن قوانین دینی از غیردینی به . است

ین عرفی با ایجاد قلمرو سکوالر و فـارغ از حـوزة شـریعت،              قوان. نسبی به وجود آمد   
جدایی میان شرع و قانون موجـب       . اند تأثیر قابل توجهی بر سکوالریسم ترکیه داشته      

شد قدرت در اختیار بخش عمومی قـرار گیـرد و دولـت بـه عنـوان هویـت مـستقل                     
نـشود  گاه به یک حکومت کامالً دینـی تبـدیل           شناخته شود و حکومت عثمانی هیچ     

)Yavuz, 2009: 17(.  
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  روحیه و نگرش رهبران. 2
خـواه و سـالطین عثمـانی در آغـاز و            در این بخش به دلیل اهمیت رهبران مـشروطه        

خواهی و دموکراتیزاسیون، روحیه و نگرش هـر دو بـه             تثبیت نسبی فرایند مشروطه   
  :گیرد صورت مجزا مورد بررسی قرار می

  خواه رهبران مشروطه. 2-1
رو، در  پذیر و میانـه  اهان دولت عثمانی با روحیه و نگرشی نسبتاً انعطاف        خو مشروطه

مفهـوم قـانون و     «به ایـن دلیـل کـه تنهـا          » اقتدارمحور« به تصویب قانون     1876سال  
» خواهی در ساختار سیاسی و اجتماعی عثمـانی مطـرح و مقبـول واقـع شـود            مشروطه

 همین گـروه  . لغی تلقی نکردند  اثر و م   راضی شدند و ساختار حکومتی را از اساس بی        
 :Bülent, 2002(نـد  دکراکتفا  1876به احیاي قانون اساسی  نیز 1908در مشروطه 

قانونی که در آن سعی شده بود نگاهی حداقلی به اسـتقرار نهادهـاي مـدرن و                 ؛  )178
 و بعـد از     1909در سـال    .  عثمانی قرن نوزدهم داشته باشـد      ۀنظام مشروطه در جامع   

 خواهی  و مشروطه   تسهیل روند تجددگرایی   به منظور هایی در این قانون      آن، بازنگري 
. شود گرایانه دیده نمی    رویکردهاي افراط  نیزها   صورت گرفت، اما در همان بازنگري     

این رویه باعث شد نهاد پارلمان آرام آرام جاي خود را به صورت منطقی در ساختار                
هـا را نـسبت بـه        ها و نگرانی   اسیتآنکه حس  عثمانی و ترکیه جدید پیدا کند؛ بدون      

-1864(» نوعثمانیـان « ماننـد     طلبـی  هـاي اصـالح     همچنین جریـان  . خود تشدید سازد  
هاي نوگرایانه را در عثمانی به دست گرفته بودنـد و آن را              که رهبري برنامه  ) 1876

پــیش بردنــد، . م1876اعــالن مــشروطه در ســال  پــیش تــا رســیدن بــه نتیجــۀ نهــایی 
شـاکلۀ اندیـشه نوعثمانیـان را       . پذیر و متعادلی داشـتند     ه مراتب انعطاف  هاي ب  دیدگاه

تشکیل » عثمانیت«و  » مدرنیت«،  »اسالمیت«توان مثلثی فرض کرد که از سه ضلع          می
گـرا و    ویـژه مـصحلت     برداشت آنها از مدرنیته این بود که نگاهی پویا بـه          . شده است 

چ اندیشه و نظریۀ مشخصی درباره انقالب       اساساً نوعثمانیان هی  . کند می پذیر ارائه    وفق
نگـاه  » پرسـمان «یک از آنان در آثارشان به این مقوله به عنوان یـک               نداشتند و هیچ  

آنان غالباً معتقد به کار فرهنگی و قلمی بودند تا تالش براي تغییر سیاسی بـا        . نکردند
ان جـوان بـا وجـود       به اعتقاد برنارد لوئیس، عثمانیـ     .  به شمشیر و قیام مسلّحانه      توسل
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گـذاري   قانون اساسی، مجلس قانون   «: همۀ اختالفات درونی، به سه چیز تأکید داشتند       
» شـد  و اصالت دادن به سرزمین و حکومت عثمانی کـه عثمانیـسم نیـز خوانـده مـی                 

  ).149، 146: 1390حضرتی، (

  سالطین عثمانی. 2-2
. نگ بناي حاکمیـت بـود     اداري عثمانی قرار داشت و س     -پادشاه در مرکزِ نظام سیاسی    

اداري، دینی و غیره را در اختیـار داشـته و در طـول              -هاي سیاسی  این نهاد همۀ قدرت   
و ) رعایا(شوندگان    پادشاه تنها کسی بود که اداره     . رو بوده است    زمان با تحوالتی روبه   

). 235: 1381دورسـون،   (کردند   به او احساس پایبندي می    ) ها عسکري(کنندگان   اداره
 در نظام حقوقی دولت عثمانی مردم در برابـر سـلطان حقـی نداشـتند و سـلطان                   البته
. هـاي زیـادي نیـز بـر قـدرت سـلطان وجـود داشـت                العنان بود، اما محدودیت    مطلق

درباریان و وزرا در مرکز و پادشاهان و اعیان محلـی در ایـاالت تـا حـدودي اعمـال       
هـاي واگـذار     ی که در زمین   در ضمن سپاهیان  ). 513: 1372لوئیس،  (کردند   قدرت می 

شده به نظامیان حضور داشتند، از طریق اتحاد با علما نـوعی نیـروي مقاومـت ایجـاد              
داد،  بنابراین سلطان عثمانی بـیش از آنچـه کـه نظـام حقـوقی نـشان مـی              . کرده بودند 

  .هاي محلی بود محدود به قدرت
 طـرف بـه دلیـل       عثمـانی، از یـک      آخر امپراتوري     تقریباً بیشتر سالطین یک قرن    

هـاي جهـان غـرب،        تضعیف قدرت امپراتوري و از طرف دیگر، بـه سـبب پیـشرفت            
ویـژه در دوره     این امـر بـه    . متمایل به تغییر و تحول در نظام سیاسی و اجتماعی بودند          

، سـلطان  )م1839-1807(، سـلطان محمـود دوم    )م1807-1789(سلطان سـلیم سـوم      
و سلطان مـراد    ) م1876 -1861(دالعزیز  ، سلطان عب  )م1861-1839(عبدالمجید اول   

هـاي   براي مثال، برنامۀ اصـالحی سـلیم سـوم حـوزه    . قابل رؤیت است  ) 1876(پنجم  
مختلفــی از جملــه اصــالحات قــضایی، اصــالحات در مقــام وزارت و جلــوگیري از 
ارتشاء در آن، اصالحات در تشکیالت آموزشی، اصالحات اقتصادي، انجام تغییـرات    

 تبدیل خزانـه دولتـی از یـک بـه سـه، تقویـت تجـارت دریـایی و                    در حوزه مالی و   
، 1390حـضرتی،   (شود   اصالحات در حوزه دیپلماسی خارجی امپراتوري را شامل می        

122.(  
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کـه قـانون     سلطان عبدالحمید دوم نیز به عنوان آخـرین سـلطان قدرتمنـد عثمـانی             
دارگرایانـه  تحت امر او تـصویب شـد، از روحیـات اقت          ) 1876(اساسی مشروطه اول    

خواهان داشت، ولـی سـرانجام بـرخالف          برخوردار بود و رفتار نامالیمی با مشروطه      
حال که ملت درصدد تجربه به دسـت        «: میل باطنی خود، تن به پذیرش مشروطه داد       

در خـاطرات  . »خواهـد  باشـند، همـان شـود کـه ملـت مـی       گرفتن مقدرات خود مـی   
کننـد   شرم نمـی ! ام هاي عاقل بوده  من آدم گویند من دش   می«: عبدالحمید دوم آمده است   

اگر مـن دشـمن علمـا و اندیـشمندان بـودم، چگونـه             ! نویسند  و چنین چیزهایی را می    
را کـه وظیفـه تربیـت       » ملکیـه شـاهانه   «ممکن بود مؤسساتی همچون دارالفنـون و        

اگـر مـن    ! اندیشمند براي ممکلت و ملـت را برعهـده داشـتند، تأسـیس نمـایم؟               افراد
را از نظـر کیفـی      » گاالتاسـراي « و دانش بودم، مؤسسه آموزشی سـلطانیه         عقل دشمن

رسـاندم و امکانـات تحـصیل دروس حقـوق بـراي             هاي اروپـا نمـی     سطح دانشگاه  به
پادشاهی که سـی سـال و انـدي زحمـت کـشیده کـه            . کردم دانشجویان را فراهم نمی   

تواند دشـمن    یهر روستا مسجدي و در کنار هر مسجد مدرسه بنا کند، چگونه م             در
هایی که در زمـان مـن منتـشر شـد، بـا دوران بعـد از مـن                    کتاب! عقل و دانش باشد؟   

بهترین آثار فالسفه، اندیشمندان و دانشمندان بزرگ اروپا در زمان من           . مقایسه کنند 
مـن از دانـش     . مندان مطالعه شـده اسـت      منتشر شده، به فروش رسیده و توسط عالقه       

. هـاي اروپـا بـودم    ه در پی محافظت ملت خود از خصومت     اروپا هراسی نداشتم، بلک   
: 1378بـوزداغ،   (» این من بودم که هزاران دانشجو را براي تحصیل به اروپا فرسـتادم            

18 ،19 ،89.(  
سلطان عبدالحمید کسی بود که امکان تأثیر متقابل و         «: کمال کارپات معتقد است   

تصادي و فرهنگی مهم را که زمینۀ       آزادانه و از این طریق شکوفایی وقایع اجتماعی، اق        
: 1399کارپـات،  (» ظهور نظام جمهوري ترکیه را فراهم کرده بودنـد، مهیـا سـاخت    

101.(  
هاي سیاسـی را      و آزادي  1876طور کلی، استبداد عبدالحمید تقریباً قانون اساسی         به

دولـت  . تضعیف کرد، اما جریان نوسازي از نظر فرهنگِ مادي احتمـاالً تـسریع شـد              
اش قـادر بـود بـدعت ماشـینی و مـادي را بـدون                 دالحمید به سبب رویۀ اسـتبدادي     عب

  ).11-10رابینسون، همان، (نگرانی از مخالفت عمومی معمول نماید 
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  هاي سیاسی ماهیت جریان. 3
خواه که در حقیقـت بلـوك اپوزیـسیون را           هاي سیاسی مشروطه    در این دوره جریان   

خـواهی    دربارة تصویب قوانینی که له مـشروطه      نظیري هاي بی   دادند، تالش  تشکیل می 
و در   1839ل  در سـا  . و دموکراتیزاسیون و علیه ساختار استبدادي بـود، انجـام دادنـد           
 و  خـواه  ساالران تحول  زمان سلطان عبدالمجید، مصطفی رشیدپاشا از نخبگان و دیوان        

د و امـضاي  ییأمجموعه اصالحات و فرامینی را به ت      امپراتوري عثمانی،  خواه مشروطه
این اصالحات که در اصل در   . دمعروف ش ) خط شریف گلخانه  (سلطان رساند که به     

موضـوعاتی چـون برابـري      ،   امور مهمی چون مالیه، قضا و ساختار ارتـش بـود           ۀزمین
حقوقی تمام اتباع امپراتوري با هر دین و گرایشی، تضمین امنیت جـان و مـال اتبـاع                  

  ).171: 1386آقازاده، ( شد می شامل را غیره و مهمحاک بدون مجازات لغو امپراتوري،
سـاختار  شـاکلۀ اصـلی      را    و دورة انقـالب مـشروطه اول       تنظیمـات  عصر  توان  می

؛ زیـرا دو    اجتماعی و سیاسی امپراتوري عثمانی و حتی جمهوري ترکیه کنونی دانست          
کـار   گـراي محافظـه     و سـنت  ]  الئیـک / بعدها سـکوالر  [خواه   گروه لیبرال مشروطه  

در همین دوران شکل گرفتند و هـر یـک          ] رادیکال/ کار گراي محافظه  بعدها اسالم [
پردازي کرده و بـراي کـسب و حفـظ قـدرت جنگیدنـد               در راستاي منافعشان تئوري   

سـازي   همچنین اصـالحات تنظیمـات بـا قـصد یکپارچـه         ). 73-57: 1388حضرتی،  (
کومتی را بـه سـازوکارِ      ساالري، ساختار ح   جامعه و دولت و افزودن بر تمرکز دیوان       

هـاي   دولـت نیـز از طریـق سیاسـت    . کلیدي دگرگونی و مدرنیزاسیون تبدیل سـاخت     
انـداز اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی          شد، چشم  اصالحی که از باال به پایین اعمال می       

هاکان یاووز اولین مرحله توسعۀ سیاسی در ترکیه را مربوط بـه            . ترکیه را تغییر داد   
  ).54: 1389یاووز، (ست این دوره دانسته ا

هاي افراطی است؛ عثمانیسم،      شدن ایدئولوژي  هاي جوان نیز زمان قطبی        عصر ترك 
کاري، اسالمیسم و ترکیسم، دموکراسـی و اسـتبداد،          ناسیونالیسم، لیبرالیسم و محافظه   

به دنبال انقالب ترکان    . تمرکزگرایی و تمرکززدایی همه در حال رقابت با هم بودند         
 از دورة استبداد عبدالحمید، آزادي مطبوعات و احـزاب بـه اوج رسـیده               جوان و پس  

 نیروهـاي سـرکوب     1908در انتخابات   . انداز دموکراسی بروز کرد     بود و نوعی چشم   
هـاي اسـالمی را علـت زوال          گرایانی کـه زوال ارزش     شده در دورة عبدالحمید، اسالم    
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یاسی را هدف گرفته بودنـد، در  دانستند و نوگرایانی که فقدان توسعۀ س    امپراتوري می 
مدرنیزاسـیون غربـی در ایـن       ). 476-461: 1370شاو و شاو،    (مقابل هم قرار گرفتند     

هـاي حکومـت ایجـاد شـد،         دوران ادامه یافت، نظام مالیاتی جدید براي تأمین هزینه        
سازمان پلیس احیا گردید، نوسازي شهرها آغاز و مقرراتی براي کنترل علماو دادگـاه            

االسالم از هیئت دولت حـذف و نظـارت بـر مـدارس دینـی بـه                   ع شد، شیخ  شرع وض 
تقویم میالدي جایگزین تقـویم اسـالمی شـد،         . وزارت آموزش و پرورش واگذار شد     

ها به شدت گسترش یافت، زبان ترکی زبان رسـمی           ارتش عثمانی تحت نظارت آلمان    
 بـراي تجزیـۀ     در این شرایط مبانی وحـدت اسـالم تـضعیف و زمینـه            . امپراتوري شد 

و در نهایت، یـک     ) 522-514همان،  (امپراتوري پس از جنگ جهانی اول ایجاد شد         
  .شکل گرفت) البته موقتی(نظام نسبی پارلمانی 

  بندي جمع
آیـد، در ایـن دوره نگـرش دموکراتیـک در سـه               طور که از سطور پیشین برمی       همان

هاي سیاسـی در     یانمحور اصلی قانون اساسی، روحیه و نگرش نخبگان و ماهیت جر          
بـه اعتقـاد    . جریان بوده است، اما ظرفیت و کیفیت هـر یـک کمـی متفـاوت اسـت                

نگارندگان این مقاله، بیشترین ظرفیت و کیفیـت نگـرش دموکراتیـک، مربـوط بـه           
در حقیقت، این نگرش و روحیـۀ       . ویژه رهبران آن است     خواه به  هاي مشروطه  جریان

خواه عثمانی بود که توانـست انقـالب         روطهپذیر نخبگان مش    دموکراتیک و انعطاف  
از مسیر پر پیچ و خم و موانع سـخت دولـت عثمـانی         ) برخالف ایران (مشروطیت را   

درواقع، تأثیرات مثبت قانون اساسی و رهبران ساختار سیاسـی در فراینـد             . عبور دهد 
ــق نخبگــان     ــمندانه و دقی ــدامات هوش ــصمیمات و اق ــول ت ــیون، در ط دموکراتیزاس

) طور کـه در سـطور قبـل گفتـه شـد             همان(کند؛ هرچند    واه معنا پیدا می   خ مشروطه
کار دولت   تمایل و همراهی ساختار سیاسی در محدود کردن نهادهاي دینی و محافظه           

. عثمانی، زمینه را براي فعالیت آزادانه و یا حداقل با یک موانـع کمتـر فـراهم کـرد                  
تحقیر شدن رهبران آن از سـوي       الملل و    همچنین تضعیف دولت عثمانی در عرصۀ بین      

هاي غربی، سالطین عثمانی را بـه پـذیرش اصـول مـشروطیت و مدرنیزاسـیون                 دولت
قانون اساسی تصویب شده نیز با وجود محدود بودن آن، سالطین عثمانی            . مجبور کرد 
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در مسیر  الخطاب بودن خارج کرد؛ به همین دلیل اورتایلی در کتاب            را از حالت فصل   
 امپراتـوري عثمـانی در نهایـت بـه یـک            1876 دسـامبر    23«:  اسـت  گفتهغربی شدن 
 کـه پایـان دولـت عثمـانی         1922مشروطه مبدل گشت و تا سال       ) سلطنت(مونارشی  

در همـین رابطـه   ). Ortayli, 2007: 55(» است، بدین رویه به حیات خـود ادامـه داد  
خـالی از   » اي تحکـیم دموکراسـی     شرایط زمینـه  «ذکر نکتۀ بسیار مهم فاضلی دربارة       

بسته به اینکه نظام غیردموکراتیک پیش از گذار تا چه اندازه در پـی              «. لطف نیست 
اقتـصادي را تـسریع کـرده، بـه         -مدرنیزاسیون بوده، تا چه حـد پلورالیـسم اجتمـاعی         

نفع اجـازه بـروز داده       هاي ذي  بازنمایی منافع گروهی از طریق احزاب سیاسی و گروه        
ا ارتقا داده و اعتماد اجتماعی بـه بروکراسـی را زایـل             باشد، ظرفیت فنی بروکراسی ر    

نکرده باشد، به همان اندازه میزان احتمال تحکیم دموکراسـی نیـز متفـاوت خواهـد             
نوع نظام غیردموکراتیک پیش از گذار و شیوة گـذار بـه دموکراسـی بـر                «لذا  . »بود

از هرچه الگـوي نظـام غیردموکراتیـک پـیش          . بخت تحکیم دموکراسی مؤثر است    
تر باشد، بخت تحکیم دموکراسی بعـد از گـذار           گذار به الگوي نظام سلطانی نزدیک     

گذار دموکراتیکی کـه محـصول تحـول نیروهـاي داخلـی            «همچنین  . »یابد کاهش می 
خواهان دموکراسی باشد، در مقایسه با گذار مبتنـی بـر مداخلـۀ نیروهـاي خـارجی                 

تـوان چنـین     بنابراین می ). 121: 1389فاضلی،  (» بخت بیشتري براي تحکیم شدن دارد     
نتیجه گرفت که گذار تدریجی و همراه با انعطاف فرایند دموکراتیزاسیون در دولت             

همچنـین نیروهـاي    . مشروطۀ عثمـانی، بخـت و تحکـیم دموکراسـی را بیـشتر کـرد              
نسبت (خواه عثمانی در گذار دموکراتیک این دوره و بعدها نظام جمهوري              مشروطه

  . تأثیرگذاري بیشتري داشتند)به عوامل خارجی

  حزبی نگرش دموکراتیک تک:  اینونو-دوره رهبري آتاترك. ب
 سـال اول نظـام جمهـوري        23بسیاري از نویسندگان و تحلیلگـران، دورة حکومـت          

هاي حکومتی اقتـدارگرا و گـاهی        را جزو گروه  ] با رهبري آتاترك و اینونو    [ترکیه  
دهـد کـه در ایـن دوره بـا           هش حاضر نشان می   هاي پژو  یافته. دهند استبدادي قرار می  

حزبی و قدرتِ مافوق قـانون شـخص آتـاترك و             وجود حاکم بودن نظام سیاسی تک     
روحیـه و   «،  »قانون اساسی «اینونو، فرایند دموکراتیزاسیون در قالب سه شاخص اصلی         
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همـواره در جریـان بـوده و رونـد          » هـاي سیاسـی     ماهیت جریان «و  » نگرش رهبران 
  .تقویت و تثبیت شده استنهادینگی 

  قانون اساسی. 1
 را نه یک مجلس مؤسس، بلکه مجلس تحـت          1924 آوریل   20قانون اساسی مصوب    

و بـدون برگـزاري    ) به عنوان تنها حزب مقتدر نظام جمهوري      (حاکمیت حزب خلق    
تـرین ویژگـی قـانون     البتـه مهـم  . پرسی تصویب کرد و به اجـرا درآورد        هرگونه همه 

ه رسمیت شناختن اصل اتحاد قوا و تفویض کلیۀ اختیارات تقنینـی و          ب«اساسی مذکور   
طبق ایـن قـانون کـه بـه اسـتثناي برخـی مقـررات               . بود» اجرایی به مجلس ملی کبیر    

شد، نظام جمهوري رسمیت یافت، اسـالم بـه عنـوان دیـن          ماده می  105موقت، شامل   
همچنـین  . اعالم گردید رسمی و ترکی به عنوان زبان ملی تعیین شد و پایتختی آنکارا             

مقرر شد حاکمیت بدون هیچ قید و شرطی متعلق به ملت است و مجلس ملـی کبیـر                  
عمال اختیارات تقنینی،     . شود ترکیه تنها نمایندة حقیقی ملت شناخته می       مجلس ضمن اِ

گزید و بـه هیئـت نماینـدگان          اختیارات اجرایی را به رئیس جمهوري که خود برمی        
بدین ترتیـب، قـانون اساسـی در عـین          . کرد  طرف او تفویض می   اجرایی تعیین شده از     

اعطاي اختیارات بسیار گسترده به رئیس جمهور، به مجلس نیز صـالحیت تحقیـق و               
همچنین طبق قانون مصوب، قوه قـضائیه هـم         . داد  تفحص از دولت و انحالل آن را می       

 .Karpat, 2017: 124-125 & T.C(کــرد  فعالیــت مــستقل خــود را حفــظ مــی
Anayasasi .(  گذاري نظام الئیک به      اساسی قانون این دوره، بنیان      در حقیقت، ویژگی

عنوان نظام حقوقی و سیاسی کشور بود که بـر جـدایی دیـن از سیاسـت و محوریـت       
  .ارادة ملی و نظام پارلمانی تأکید داشت

دستگاه اداري با صراحت به عنوان یکـی از شـش اصـل          » کشوري ساختن «سیاست  
 و نیـز  1924طور استوار در قانون اساسی سال     هوري اعالم نشده بود، اما به     اساسی جم 

 آن تضمین شده بود که به وضوح فرماندهی ارتش را به مجلس کبیر ملی               40در مادة   
اشـغال یـک مقـام ثـانی      . کـرد   جمهوري واگذار مـی    و نمایندة آن، یعنی شخص رئیس     

ایـن  . اساسـی تـشخیص داده شـد     دولتی از طرف نمایندگان مجلس نیز برخالف قانون         
قانون اساسی همچنـین دولـت را   . شد ممنوعیت گویا شامل مأموریت در ارتش نیز می 
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از اعالم حکومت نظامی براي مدت بیش از یک مـاه، بـدون موافقـت مجلـس بـاز                   
  .داشت می

برحسب تصادف  .  کمال آتاترك و اینونو بودند     1924طراحان اصلی قانون اساسی     
هـاي ملـی خـدمت         در دولـت   1923 تـا    1920 نفري که از سال      35 نبود که از میان   

حتـی آن قـسمت از      . اي شـاغل یـا بازنشـسته بودنـد          کردند، فقط نُه نفر افسر حرفـه      
نیروهاي ارتش، یعنی نیروهاي ژاندارمري که به منظور حفظ امنیت روستاها مـورد             

 کـشور  گرفتنـد، تحـت نظـارت مـستقیم کـشوري در داخـل وزارت         استفاده قرار می  
در داخل شهرها نظم و قانون توسط یک نیروي شهربانی کشوري کـه             . گذاشته شدند 

اي با ارتش نداشـت و تحـت فرمانـدهی قـسمت مـستقلی از وزارت                 گونه رابطه   هیچ
گفتنـی اسـت در همـین دوره قـانونی وضـع شـد کـه همـۀ                  . شد کشور بود، حفظ می   

 خـانواده یـا طبقـۀ       اجتماعات خصوصی مبتنی بر مـذهب مـشترك، نـژاد مـشترك،           
ایـن قـانون بـه منظـور حفـظ وحـدت و             . کـرد   اجتماعی و اقتصادي خاص را منع می      

  ).237-236: 1356رابینسون، (همدلی در میان آحاد ملت در نظر گرفته شده بود 
 1946 سال تا مقررات این قانون، این در فراوان هاي آزادي و حقوق بینی پیش وجود با

. توان نگرش دموکراتیک را در متن قانون یافـت          خوبی می   به جامۀ عمل نپوشید، اما   
طلبانـه   گرایانه و تجزیه البته شرایط زمانی این دوره و وقوع برخی رخدادهاي شورش         

. بعدها باعث تصویب برخی قوانین ضـد دموکراتیـک شـد          » شیخ سعید «نظیر شورش   
مجلس  تصویب به مذکور شورش از پس که »سکون تقریر« به موسوم قانون مثال، براي

را که طی نبرد استقالل ملی به جرایم مهم ملی رسیدگی           » دادگاه استقالل «ملی رسید،   
البته این محکمه صرفاً به مجازات شورشـیان بـسنده نکـرد و بـه               . کرد، احیا کرد   می

دادگاه اسـتقالل بـا     . بهانۀ حمایت از نظام سیاسی، درصدد حذف همۀ مخالفان برآمد         
بدیلی بر روند حذف جریان مخالف و          کامالً سیاسی، تأثیر بی    ایفاي نقش یک دادگاه   

  .)Karpat, Ibid, 121(خواه خلق گذاشت  اشخاص مورد غضب حزب جمهوري

  روحیه و نگرش رهبران. 2
دو الگـوي توسـعۀ    روند دموکراتیزاسیون و توسعه در هر کشوري تقریباَ در راسـتاي 

طـور   محـور، بـه    در رویکرد نخبگان   .شود انجام می » محور  جامعه«و  » محور  نخبگان«
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ــرش   ــع روحیــات، نگ ــان سیاســی در امــر       قط ــرد رهبــران و نخبگ هــا و عملک
در دورة اول جمهوري ترکیه، نقـش رهبـران         . دموکراتیزاسیون و توسعه حیاتی است    

هاي دموکراتیـک دورة مـشروطیت        ویژه شخص آتاترك در حفظ بنیان       حکومتی به 
بـه عبـارت   . بدیل است  هاي نوین نظام جمهوریت بی     گذاري پایه   دولت عثمانی و بنیان   

اي انجام دادنـد کـه       شده  هاي معین و حساب    بازیگران سیاسی این دوره انتخاب    دیگر،  
نه تنها بقا و ثبات رژیم را تضمین کرد، بلکه بـر چرخـۀ دموکراتیزاسـیون سـرعت                   

  .شده استها و اقدامات رهبران مذکور اشاره   به برخی از ویژگیدر ادامه. بخشید

  نگرش دموکراتیک و لیبرال
آتاترك به عنوان رهبر اصلی دورة اول جمهوریـت، بـاور داشـت کـه بـا برقـراري                    

 امـا وضـعیت ترکیـه و        توان به حل و فصل مـسائل کـشور پرداخـت،           دموکراسی می 
کـه وي     چنانشرایط حاکم بر دنیا در آن مقطع، مانع از عملی شدن این تفکرات شد؛               

اظهـار نظـر   ) برقراري شرایطِ(اي از آرزوي دیرین خود براي  بیانیه طی 1925در سال  
بحـث صـریح   ] فـراهم شـدنِ امکـان   [آزادانۀ عقالي جامعه درباره حزب، به منظور   

درباره کارهاي انجام شده در مجلس ملی کبیر و پیشگاه ملت و تالش عقالي جامعه            
» خـواه آزاد  ريحزب جمهو«در حقیقت، . براي کشف مصالح عالی کشور سخن گفت   

به مثابه حزب اپوزیسیون، در نتیجـۀ ایـن تفکـرات لیبـرال آتـاترك پـا بـه عرصـۀ                     
نظیر این حزب، به دلیل تبلیغـات منفـی علیـه             هاي بی   با وجود موفقیت   1.سیاست نهاد 

ــشتیبانی از حــزب    ــانی خــاص، وي عطــاي پ ــه منظــور حمایــت از جری ــاترك ب آت
کردند آتاترك ایـن     اي از مردم تصور می     دهع. خواه آزاد را به لقایش بخشید       جمهوري

سـرانجام هیئـت   . حزب را به منظور خارج سـاختن از صـحنه تأسـیس کـرده اسـت       
خواه آزاد پس از مشورت با آتاترك، انحالل حزب را اعالم             اجرایی حزب جمهوري  

با انحالل این حزب، روند اسـتقرار دموکراسـی         «که وي بعدها اظهار کرد        چنان. کرد
  ).Ibid, 124(»  سال به تأخیر افتاد15 در ترکیه

                                                           
تـرین دوسـت خـود، زمینـۀ تأسـیس رسـمی حـزب             تـرین و مطمـئن      نزدیـک » فتحـی اوکیـار   «آتاترك با دعـوت از        1

 . مهیا ساخت1930 سپتامبر 12خواه آزاد را در تاریخ  جمهوري
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  رو به دین اسالم نگاه میانه
رهبــران سیاســی ایــن دوره بــه منظــور پیــشرفت و توســعۀ کــشور ترکیــه، بــه امــر 

بـراي مثـال،    . سکوالریسم و الئیسیزم تأکید بیشتري داشتند، اما مخالف دیـن نبودنـد           
اري داشت و نـه بـا درك        هاي خانوادگی او سازگ    دشمنی آتاترك با دین، نه با ریشه      

آتاترك مدارس قدیمی و دینی را بست، امـا  . کرد او از جامعه و مدرنیته مطابقت می 
داننـد    آگاهی دارند، این را نیـز مـی        1920کسانی که از وضعیت این مدارس در دهۀ         

که مدارس مزبور در آن دوره قادر به برآوردن توقعات نبودند و مسئلۀ تعطیلی آنهـا             
 سلطنت عبدالحمید نیز مطرح بوده و به اتخاذ تصمیم منتهی شـده بـود؛               حتی در دوره  

همچنـین  . اي که در دورة عثمانی مدارس قدیمی به مدارس نوین تبدیل شدند             به گونه 
گراتـرین   شدند، اسالم جهالت افرادي که در کسوت امام خطیب به روستاها اعزام می  

ساخته بـود و بـه همـین دلیـل وي       شاه عثمانی یعنی سلطان عبدالحمید را نیز متعجب         
هـاي مـشخص کننـدة سـطح      گیـري مبلّغـان دینـی براسـاس آزمـون        دستور به خدمت  

گـرا،   آتاترك همواره بـراي اشـخاص عقـل   . معلومات اسالمی داوطلبان را صادر کرد   
طلبی سیاسی و کسانی که از درك عمیـق          نگر، دور از جهالت و خرافات و جاه        آینده

االسـالمی و تأسـیس       برچیده شدن نهـاد شـیخ     .  احترام قائل بود   دینی برخوردار بودند،  
سازمان دیانت به جاي آن توسط آتاترك، شاید در برقراري ارتباط بین دین و دولت               
به نحو مطلوب توفیقی نداشت، اما در هر حال یک نهاد عالی دینـی را از مجـادالت                  

گرا و منـسوخ،      اسالم واپس هایی که به نام یک       آتاترك با گروه  . رهانید) و انتقادها (
به دنبال حفظ حاکمیـت و منـافع خـود و تحمیـل دیدگاهـشان بـه جامعـه بودنـد،                     

که به پشتیبانی از افرادي که بـه معنـاي حقیقـی کلمـه شـناخت       مخالفت کرد؛ چنان  
مقلـب بـه   » محمـد حمـدي یـازئر    «آتـاترك   . پرداخـت   عمیقی از اسالم داشتند، مـی     

ئول نگارش یک تفسیر تُرکی براي قرآن کریم کرد         را مس ) م1942-1878(» ائلمالی«
اسـالمی را نیـز     -هـاي تُرکـی     و از او خواست که در تفسیر آیات شریفۀ قرآن، سنت          

در دین حق، زبان قرآن     در نهایت، پس از دو سال تالش کتاب         . مورد توجه قرار دهد   
کتـاب  ایـن  . هزار نسخه به چاپ رسید 10 مجلد و 9 به اتمام رسید و در  1938سال  

ساز نگـارش آن،   شود و آتاترك به عنوان زمینه   از هر بعد یک شاهکار محسوب می      
  ).Ibid, 124-125(تواند دشمن اسالم بوده باشد  نمی
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آتاترك به همان اندازه که به یک اسالم مستحکم، معقـول و مهیـا بـراي نقـد و                   
وبی واقـف بـود   داد، از دلبستگی مردم به دین نیز به خ وگو و مناظره اهمیت می      گفت

کـه در حـال حاضـر موضـوع         -کرد و در اندیشۀ انطبـاق اسـالم          و آن را تحسین می    
 با علم، هویت ملی و دموکراسی و حرکت آن بـه طـرف نـو                -مباحث فراوانی است  

. اسـت » بالئک اِسـیر «بهترین دلیل این مدعاي ما سخنرانی آتاترك در شهر        . شدن بود 
دیـن اسـالم بـه مثابـه آخـرین و           « اهمیـت    بـر » بالئک اِسـیر  «وي در خطبۀ مشهور     

هـا و تفکـرات       ترین دین و مساجد به عنوان محل ترکیب نگرش         ترین و عقالنی   کامل
تأکید کرده و نقش اراده ملی را در تشکیل نظام نـوین ترکیـه حیـاتی               » دینی و دنیوي  
  1.دانسته بود

  هاي وارداتی و رادیکال مخالف ایدئولوژي
. ها سرتاسر جهان را متأثر ساخته بودند        ، برخی ایدئولوژي  در نیمۀ نخست قرن بیستم    

هاي الئیک و سیاسی که در پی جایگزینی با مذهب بودند، در ترکیـه                این ایدئولوژي 
هاي فراوانی در این کشور به طرفداري از         نیز تأثیرگذار بودند و اشخاص و یا سازمان       

با ایـن   . پرداختند وسیالیسم می گرایی، فاشیسم، نازیسم و س     مکاتبی نظیر کمونیسم، ملی   
یک از این مکاتب را بـه   و اینونو هیچ   آتاترك ویژه حال، رهبران سیاسی این دوره به

ملـی  -صورت مطلق نپذیرفتند و درصدد ایجاد یک ایدئولوژي براساس مفهوم دولـت           
معروف است، از یک منظـر نـشأت   » گرایی الئیک ملی«این ایدئولوژي که به  . بودند

با وجـود عـزم رهبـران جمهـوري ترکیـه بـر             . ز وضعیت خاص ترکیه است    گرفته ا 
انفکاك کامل از میراث عثمانی، جهان همچنان ترکیه را استمرار حکومت عثمـانی             

که نویسندگان غربی و عربـی حکومـت عثمـانی را بـه مثابـه        کرد و درحالی   تلقی می 
کننـدگان نبـرد     کردنـد، آتـاترك و هـدایت       یک امپراتوري امپریالیستی قلمـداد مـی      

در . دانـستند  بخش ملی و مردم ترکیه خود را قربـانی امپریالیـسم اروپـایی مـی               آزادي
سـتیز بـه    گرا و غرب هاي هر دو گروه غرب سازي تالش اصل، آتاترك به دنبال خنثی 

بدون تردید، ارزیابی چنین رویکردي باید بـا در         . هاي تاریخی خاص بود     وسیله نظریه 
                                                           

1 Topkan Celal (2018), Odatv, Tr."Atatürkün Camıde Yaptığı Könuşma", Atatürkün Balıkesir Hutbesi. 
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 انجـام شـود و نـه از زاویـه معیارهـا و              1920هـاي دهـۀ       لنظر گـرفتن شـرایط سـا      
  ).Ibid, 127(هاي امروزي که فاصلۀ زیادي با آن برهه دارد  ارزش

  حضور نظامیان در عرصۀ سیاست مخالف 
هاي مثبت رهبران سیاسی این       ترین ویژگی   توان گفت این مورد یکی از مهم       به جد می  
هـاي اپوزیـسیون، مخـالف       رلمانی و گـروه   آنها به منظور حفظ نهادهاي پا     . دوره بود 

در این راسـتا، آتـاترك در کنگـرة         . حضور نظامیان در امور سیاسی و اقتصادي بودند       
 تشکیل شد، به شدت با مداخلـۀ ارتـش در سیاسـت             1909اتحاد و ترقی که در سال       

  . به قانون تبدیل شد1924مخالفت کرد و منع مداخلۀ ارتش در سیاست، در سال 
س از استقرار در مقام خود، رهبران دولـت انقالبـی را مجبـور کـرد از                پ آتاترك

اش بـا   خود او نیز بیشتر تـرجیح داد تمثـال رسـمی   . نظر کنند مقام نظامی خود صرف  
آتاترك در جلسۀ ساالنه حـزب اتحـاد و ترقـی در    . لباس فراك باشد تا لباس نظامی  

اتحـاد و   (افـسران در حـزب      تا زمـانی کـه      «:  در سالونیک اعالم کرد    1909تابستان  
. باقی بمانند، نه خواهیم توانست یک حزب قوي بنا کنیم و نه یک ارتش قوي          ) ترقی

توان ارتش سوم را یک      اکثر افسران ارتش سوم عضو حزب نیز هستند و بنابراین نمی          
بعالوه اگر قدرت حـزب ناشـی از ارتـش باشـد، آن حـزب              . ارتش درجه یک نامید   

باید قانونی اتخاذ کنیم کـه کلیـه افـسران را در            .  نخواهد نمود  گاه بر ملت تکیه     هیچ
بعدها به مناسبت دیگري در همـان سـال،         . »آینده از داشتن ارتباطات سیاسی منع کند      

پیـروزي بـر مـشکالت داخلـی، بیـشتر ناشـی از             «: وي به صورت آشکار اظهار کرد     
 بـه منظـور     1924 همچنین آتاترك در اکتبـر    . »موفقیت ادارات دولتی است تا ارتش     

اش جریـان داشـت، از عمـوم فرمانـدهان           اي که علیه قدرت سیاسـی      پیشگیري توطئه 
نتیجه «: در آن زمان اظهار داشت    . ارتش خواست از مقام وکالت مجلس استعفا دهند       

ام که براي حفظ انضباط الزم در ارتش، مقدور نیست کـه فرمانـدهان ارتـش                گرفته
  ).237-235: 1356رابینسون، (» باشنددر عین حال نماینده مجلس نیز 

طور کلـی کمـال آتـاترك و دیگـر رهبـران سیاسـی از لحـاظ سیاسـی بـسیار                       به
کردند، اما رفتارشان از نوع استبدادي جدید نبود و کماکـان            دیکتاتورمآبانه رفتار می  

پلیس مخفی بالي جان مردم نبود و       . محل زیادي براي فعالیت خصوصی وجود داشت      
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 و 1920بـا اینکـه ترکیـه در دهـۀ     . هاي عمومی نیز نقش مهمـی نداشـتند      بازداشتگاه
حزبی و تحت حکومت استبدادي بـود، امکـان ابـراز عقایـد در               تک  کشوري   1930

هاي شدیدي در مجلس ملـی و در مطبوعـات           گاهی بحث . بعضی محافل وجود داشت   
یل یـک    وي تعمداً زمینـۀ تـشک      1930در سال   . گرفت بر ضد سیاست آتاترك درمی    

  .حزب سیاسی اقلیت را فراهم کرد
از هرگونـه فـساد    اي خالی    از دیکتاتورهاي دیگر، پیشینه    آتاترك برخالف برخی    

هاي بزرگ بـود، نـه صـرفاً     وي آرمان که انگیزة  داشت؛ گویا کمترین تردیدي نیست     
  :کرد عبارت بود از هایی که در راه آن کوشش می آرمان. کسب قدرت شخصی

  یک واحد سیاسی که صاحب مطلق قواي حاکمه باشد؛ایجاد . 1
المللی؛ تا آنجا که ترکیه بتواند        هاي قدرت ملی و ارج بین      تکامل بعضی از جنبه   . 2

  .امیدي به بقاي خود داشته باشد
تجهیز منابع طبیعی و انسانی کشور بـراي ترقـی ثابـت بـه منظـور یـک سـطح             . 3

  زندگی غربی؛
  .تر سیاسی و اقتصادي راي نهادهاي فکريپیشرفت آهسته ولی مداوم ب. 4

توان ظهور کـشور دمـوکراتیکی را    فوت کرد؛ زیرا می  ) 1938(موقع    شاید کمال به  
آتـاترك قهرمـان   . دید  را می اش مجسم کرد؛ هرچند خود او خواب آن   تحت رهبري 

بزرگ ملی باقی مانده است؛ ترکیبـی اسـت از جـرج واشـنگتن، تومـاس جفرسـون،                  
آتاترك هنوز محرك   . لن و فرانکلین روزولت ترکیه در قالب یک فرد        آبراهام لینک 

، 89همان،  (جانبه و مداومی است که در داخل ترکیه جریان دارد             اصلی انقالب همه  
94.(  

نظـران   برخی از صـاحب   . عصمت اینونو از دیگر رهبران سیاسی مهم این دوره بود         
و نگرش لیبرالِ اینونـو، وي درك  ویژه پروفسور اورتایلی معتقدند با وجود روحیه   به

و از جـسارت الزم بـراي انجـام          نداشـت    درستی از اقدامات و اصـالحات آتـاترك         
برنـارد لـوئیس   . )Ortaylı, 2012: 133(سـاز برخـوردار نبـود     اقدامات مهم و تـاریخ 

دربارة تفاوت بین حکمرانی آتاترك و حزب جمهوري خلق تحت رهبري عـصمت،             
طـوري کـه شـیوة         بعد از مرگ آتاترك اوضاع بدتر شد؛ بـه         استدالل کرده است که   

 رو بـه افـول       جانـشینانش  اقتدارگرایی و پدرسـاالري آتـاترك در دوران زمامـداري           
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 امـا  ،)Lewis,1968: 303-304(گذاشت و بیشتر به سمت دیکتاتوري سوق پیدا کـرد  
 را بـر  هـا، رفـاه ملـت    برخی دیگر از نویسندگان بر این باورند کـه بـا همـۀ ضـعف           

طلبی خود مقدم دانست و با آزاد کردن تدریجی نهادهـاي سیاسـی، فـشارهایی را            جاه
اقلیتی کـه   . حزبی انباشته شده بود، رها کرد       که در طول یک ربع قرن حکومت تک       

بعدها در قالب حزب دموکرات سر برآورد، در آغاز یک گروه منـشعب از حـزب                
  ).127-126: 1356رابینسون، (خلق بود 
 این بود که رژیم حـاکم بـا رهبـري عـصمت            1950یت برجستۀ انتخابات    خصوص

ارتـش و پلـیس     . اینونو با وجود قدرت خود حاضر نشد آن را به نفع خود برگردانـد             
گرفـت،   نسبت به حکومت وفادار بودند و حتی اگر در انتخابات تقلبی صـورت مـی              

گویا در شـب    .  شود هاي دموکراتیک به اندازة کافی عمیق نبود که باعث تشنج          ریشه
خواستند اقداماتی براي تأمین نتیجـۀ       قبل از انتخابات برخی از اعضاي حزب خلق می        

. انتخابات هم براساس مبارزه بود و هـم آزاد        . نهایی انجام دهند، اما اینونو قبول نکرد      
. بسیار محتمل بود که در غیاب عصمت تأخیري در رشد دموکراسی ترکیه روي دهد             

اش، مالکـی    هـاي عمـومی    هاي خـصوصی و در سـخنرانی       ، در گفته  در خصوصیات او  
، بـراي   1938دهد اینونو از آغاز حکومـت در اواخـر سـال             وجود دارد که نشان می    

در حقیقـت، او خـدمات زیـادي بـه          . کـرد  آزاد کردن احتمالی رژیم سیاسی اقدام می      
یک انتخابات  یک از خدمات او به اندازة تصمیم براي برگزاري            کشور کرد، اما هیچ   

با این کار نشان داد که ترکیه لیاقـت پیـشرفت را            .  ارزشمند نبود  1950آزاد در سال    
با برگزاري انتخابات آزاد، عدنان مندرس روي کار آمد و اقتـصاد ترکیـه را در    . دارد
  . متحول کرد1950دهه 
 دربارة دالیل داخلی ورود ترکیه به دورة چندحزبی به دو مـورد مهـم              » اَراوغول«

آرزوي . 2گسترش و نهادینه شدن جریان مخالف حزب حاکم؛         . 1: اشاره کرده است  
اینونو براي تـداوم آن بخـش از اصـالحاتی کـه آتـاترك از انجـام آن نـاتوان مانـد                 

)Eroğul, 1970: 55-56( .  براساس اظهارات توکر، در روزهایی که اینونو تصمیم بـه
کمن و       گرفت، صافت  ورود ترکیه به نظام چندحزبی می      کر، ممتاز اُ  آریکان، رجب پِ

پاشا اگر  «: منصبان وقت ترکیه بودند، به او گفتند        گونالتاي که از صاحب     الدین شمس
این حکم را صادر کنید، علیه شما تهمت و افترا خواهند زد، شما را تحقیـر خواهنـد         
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اب او در جـو  . »بهتـر اسـت منـصرف شـوید       ! توانید تحمل کنید   لذا شما نمی  ... کرد و   
ها بود که در  به دلیل همین مقاومت. )Toker, 1966: 156(» کنم مقاومت می«: گفت
انتخاباتی ترکیـه، بـه     - تعداد احزاب سیاسی مؤثر در عرصۀ رقابت سیاسی        1946سال  
 10العـادة   حتی در دومین کنگـره فـوق  . )kabasakal, 1991: 169(رسید   نفر 16رقم 
تغییرناپذیري رئـیس  «واست رهبران اصل  حزب دموکراتیک خلق، با درخ    1946می  

نامه حزب حذف شد و براساس تغییرات جدید، مقرر شد رئیس            از اساس » کل حزب 
  .)Ibid, 173(بار از سوي گروه مستقل انتخاب شود  کل حزب هر چهار سال یک

روحیه و نگرش رهبران سیاسی این دوره، در انتقال منحصر به فـرد و   طور کلی به
حزبی به یک سـاختمان دموکراتیـک     ترکیه از رژیم استبدادي تک    ریزي  بدون خون 

  .چندحزبی مبتنی بر رقابت انتخاباتی آزاد، بسیار اهمیت دارد

  هاي سیاسی ماهیت جریان. 3
تـرین سـنت حزبـی     روستو معتقد بود در بین کشورهاي خاورمیانه ترکیه داراي غنـی      

ترکـان  (پاشـا     اشـا و طلعـت    بوده و توانسته است رهبران حزبـی بزرگـی نظیـر انورپ           
در این دوره، حـزب  ). Rustow, 1972: 111(، آتاترك و مندرس تربیت کند )جوان

اجتمـاعی و   -خواه خلق تقریباً تنها جریان سیاسی تأثیرگذار در نظم سیاسـی            جمهوري
 سال بر ترکیه حاکم شـد       27این حزب به مدت     . حتی اقتصادي و فرهنگی ترکیه بود     

گـذار خـود، انتقـال قـدرت بـه عـصمت        هایی نظیر مرگ بنیان در این مدت بحران  و
روهاي حزب، گذار به نظـام چنـدحزبی،         ها و میانه    اینونو، حل منازعه میان رادیکال    

ها و فشار اقتدارگرایانه و حتی مصادرة اموال       آمیز قدرت به دموکرات    انتقال مسالمت 
بـا ایـن   ). Özbudun, 1966: 6-7(حزب توسط دولت مندرس را پشت سر گذاشـت  

اوصاف، حزب موجودیتی با ثبات بود و اگرچه در بسیج سیاسی گسترده موفق نبـود،               
حتی هانتینگتون نیز تجربۀ نهادینه شـدن ایـن حـزب را      . اما تا حد زیادي نهادینه شد     

  ).377: 1370هانتینگتون، (مثبت ارزیابی کرده است 
خـواه خلـق      ب جمهوري علت اصلی اصالحات توسط اینونو را باید در ماهیت حز         

این حـزب از لحـاظ ایـدئولوژي و سـازمانی، بـیش از آنکـه شـبیه             . وجو کرد   جست
در دکتـرین حـزب     . بـود » احزاب لیبـرال  «احزاب کمونیست و فاشیست باشد، شبیه       
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گیـري فاشیـسیم در      اوج. حزبی براي همیشه مجاز نبود      خواه خلق، نظام تک     جمهوري
حزبـی ترکیـه هـم فاشیـستی اسـت؛            نظـام تـک   اروپا این تصور را ایجـاد کـرد کـه           

سـاز تحـول در      که نخبگان حزب از این امر ناراضـی بودنـد و همـین زمینـه                درحالی
نظام کنونی مـا وابـسته      «:  به نیهات اریم نوشت    1945اینونو در می    . رویکرد آنها شد  

هایی معموالً شروع خوبی دارند       چنین حکومت . به فردي است که در رأس قرار دارد       
وقتـی  . توان براي آنها هدفی متـصور شـد   ها نیز دوام بیاورند، ولی نمی       شاید تا مدت  و  

دانـد سرنوشـت رژیـم چـه      کسی که نمی. شود فردي در رأس قرار دارد، بازنشسته می     
مـن  . باید به سرعت به سوي نظـام اپوزیـسیون و کنتـرل حرکـت کنـیم               . خواهد شد 

. بیـنم  م، ولی عاقبت خوشی در آن نمیحزبی سر کن    توانم همۀ عمرم را با نظام تک       می
» باید بدون تأخیر این روند را آغـاز کنـیم         . نگران حوادث بعد از خودم هستم       من دل 

)Özbudun, 2000: 15 .( جانشین آتاترك شده بـود، پـس از   1938اینونو که از سال 
پایان جنگ جهانی دوم بر آن شد تا براي جلوگیري از موج ناخشنودي مردم نـسبت                

منـد شـدن از      هاي اقتصادي غـرب و بهـره        شکالت اقتصادي، جلب همدلی قدرت    به م 
را نوید دهد؛ به همین دلیـل در سـال          » هاي سیاسی  آزادي«هاي آنها و برقراري      کمک
 روند ورود ترکیه به نظام چندحزبی آغاز شـد و در پـی آن احـزاب مختلفـی         1945

این حزب بـه مـدت ده       . دترین آنها حزب دموکرات بو      شکل گرفتند که یکی از مهم     
  .)47: 1384زاده،  فالح(سال اداره کشور را در دست داشت 

هایی که در راه کـسب آزادي بیـشتر دینـی برداشـته شـد، در       همچنین نخستین قدم 
دروس علـوم   .  بود 1950 و اوایل    1949زمان حکومت حزب جمهوري خلق در سال        

دانشکدة الهیـات در دانـشگاه   دینی در مدارس ابتدایی معمول شد، اجازة تأسیس یک      
البته بـا وجـود     . نماز و واعظ ایجاد شد     آنکارا صادر گردید و ده مدرسۀ تربیت پییش       

این، استفاده از مذهب براي پیشبرد مقاصد سیاسی، تـشکیل سـازمان مبتنـی بـر دیـن،          
  ).202: 1356رابینسون، (تبلیغات مذهبی در ترکیه جزء جرایم باقی ماند 

  بندي جمع
بـرده در امـر دموکراتیزاسـیون، بـدون           سنجی اهمیت و تأثیر سه اصل نام        وزن دربارة

اگـر  . تـر اسـت    در این دوره سـنگین    » رهبران حکومتی «تردید وزن روحیه و نگرش      
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پذیر آتاترك و اینونو نبود، بـه ترتیـب اوالً           روحیه و نگرش دموکراتیک و انعطاف     
 و ثانیاً نظام سیاسـی ترکیـه از         شد جمهوري ترکیه به یک نظام دیکتاتوري تبدیل می       

مقاومت آتاترك در عدم دخالـت ارتـش در         . شد حزبی به چندحزبی منتقل نمی      تک
هاي سیاسی در نظـام جمهـوري ایفـا          سیاست، نقش بنیادینی در حفظ و توسعۀ جریان       

، ترکیـه   1946هاي    همچنین مقابله با مداخله و کودتاي ارتش در انتخابات سال         . کرد
حزبی تحت حاکمیت نظامیان رهانید و وارد دنیاي نظـام            قتدارگراي تک را از نظام ا   

  .چندحزبی و دموکراتیک کرد
هاي دموکراتیک قـانون اساسـی در حفـظ اسـتقالل قـوة              گفتنی است نباید ویژگی   

مقننه و قضائیه و تأکید بر ارادة ملی و ماهیت باثبات و نـسبتاً دموکراتیـک حـزب                  
دموکراتیزاسیون نادیده بگیریم، اما واضح است که       جمهوري خلق را در حفظ فرایند       

این دو اصل تقریباً ساخته و پرداختۀ رهبران حاکمیتی بـود؛ بـه همـین دلیـل در ایـن                 
دوره بیشترین اهمیت و تأثیر در حفظ، تقویت و تسریع فراینـد دموکراسـی ترکیـه،                

  .متعلق به شخص آتاترك و عصمت اینونو است

  گیري نتیجه
. ي براي تبیین دموکراسی در تمام کشورها یا یک کشور کافی نیست         هیچ عامل واحد  

هـا در هـر کـشور فـرق          هاست و ترکیب علت    دموکراتیزاسیون حاصل ترکیب علت   
هایی کـه    شوند، با علت   تر، عللی که سبب گذار به دموکراسی می         از همه مهم  . کند می

طور که قـبالً      همان). 26: 1389فاضلی،  (سازند، تفاوت دارند     تحکیم آن را فراهم می    
اجتمـاعی، نقـش دولـت در      - اقتصادي  گفته شد، متغیرهاي متعددي نظیر مدرنیزاسیون     

نفـع، ظرفیـت     هـاي ذي   مدرنیزاسیون، ساختار قدرت نسبی طبقات اجتمـاعی و گـروه         
دولت دموکراتیک، میراث نظام اقتدارگراي قبل از گـذار، جایگـاه کـشور در نظـام           

ها، مبانی سـاختاري احـزاب         کشور در نظام جهانی دولت     جهانی و وابستگی، جایگاه   
هاي  سیاسی، محتوا و ساختار قانون اساسی، روحیه و نگرش رهبران و ماهیت جریان            

 تـاکنون   1800هـاي     سازي ترکیـه از سـال      در تحقق فرایند دموکراسی   سیاسی و غیره،    
  .اند بودهتأثیرگذار 
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تـالش شـد نقـش و اهمیـت     با وجود اهمیت همۀ مـوارد فـوق، در ایـن پـژوهش              
» روحیه و نگرش رهبران و نخبگان سیاسـی       «،  »محتواي قانون اساسی  «متغیر مهم    سه
مـورد بررسـی و سـنجش و ارزیـابی قـرار            » هاي سیاسـی   ماهیت احزاب و جریان   «و  

  .گیرد
روحیـه و  «یافتۀ پژوهش حاضر این است که از میان سه متغیـر، نقـش و اهمیـت        

 سـبب مـدیریت و هـدایت درسـت فراینـد             بـه » سـی نگرش رهبـران و نخبگـان سیا      
درواقـع، در دو قـرن آخـر دولـت عثمـانی،      . تر اسـت  دموکراتیزاسیون ترکیه، سنگین  

خواهـان   رو و روادارانۀ روشنفکران سیاسـی و مـشروطه         روحیه و نگرش نسبتاً میانه    
 به تصویب برسد و بدین ترتیـب، امپراتـوري      1876در سال   » قانون اساسی «باعث شد   

 کـه پایـان     1922مشروطه تبدیل شود و تـا سـال         ) سلطنت(ثمانی به یک مونارشی     ع
هرچند بـه دلیـل تـصویب       . دولت عثمانی است، بدین رویه به حیات خود ادامه دهد         

 وارد است، اما آنـان در پـی یـک            خواهان ، نقدهایی به مشروطه   »اقتدارمحور«قانون  
خواهی در ساختار سیاسی   مشروطهمفهوم قانون و«هدف مهم بودند و آن این بود که       

 نیز بـه    1908همین گروه در مشروطۀ     . »و اجتماعی عثمانی مطرح و مقبول واقع شود       
 اکتفا کردند و بدین ترتیب، فراینـد دموکراسـی ترکیـه را            1876احیاي قانون اساسی    

  .تا آغاز جمهوریت تداوم بخشیدند
ن سیاسی شامل آتاترك    در دو دهۀ اول جمهوریت نیز این روحیه و نگرش رهبرا          

و اینونو بود که اوالً اجازة دخالت و نفوذ نظامیان در امور سیاسـی را نـداد؛ ثانیـاً از                    
هـا جلـوگیري کـرد؛ ثالثـاً بـه صـورت              هـا و جریـان     گرایی برخی ایـدئولوژي    افراط

حزبـی بـه چنـدحزبی را     آمیز زمینۀ انتقال دموکراسی ترکیـه از نظـام تـک     مسالمت
سـازي ترکیـه کـه بـا         ه اینکه طبق گواه تاریخ، فرایند دموکراسـی       خالص. فراهم کرد 

طلبانه و گاهی رادیکال مواجـه بـوده،    هاي اصالح روندي طوالنی همراه بوده و با قدم      
از شیوه اقتداگرایانـه بـه شـیوة دموکراتیـک          » قواعد بازي سیاست  «سرانجام با تغییر    

ظهـور دوره  «دهایی نظیـر  تـوان در رخـدا   هـاي بـارز آن را مـی    همراه شد و مـصداق    
ظهـور  «،  »انحالل دولـت عثمـانی و خالفـت       «،  »تصویب قانونی اساسی  «،  »مشروطیت

  .دید» حزبی به چندحزبی تغییر شیوة حکمرانی تک«، »نظام جمهوري



  1400زمستان / 51شمارة / ، سال سیزدهممطالعات تاریخ اسالم  102

  منابع و مآخذ
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 تزاري ۀهاي دولت روسی گیر در تغییر سیاست هاي همه نقش بیماري
  )م1917-1860(  قفقازۀحج در منطق سفر به نسبت

  1حسن عبدي
 2جعفرآقازاده
  3سجاد حسینی

ي و گـسترش     رشـد تکنولـوژ    ۀ در سـای   .م1917-1860هـاي      قفقاز در سـال    ۀگزاري در منطق    حج :چکیده
شبکۀ ریلی، با تغییر و تحوالت زیادي همراه بود که رهاورد آن کاهش هزینـه و افـزایش سـرعت، امنیـت و            

هاي سنتی سفر حج دچار تحول بزرگی شد و قفقاز در کانون اصـلی    راه،از طرف دیگر . آسایش حجاج بود  
 بـراي آحـاد ملـت مـسلمان قفقـاز،       سفر حـج ،در این شرایط. ها قرار گرفت و اهمیتی دوچندان یافت این راه 

ایـن  .  شـد  نوظهور حـج گـسترده منجـر   ةیافتنی و به پدید   آسیاي میانه، چین، افغانستان و ایران آرزویی دست       
هاي دولت روسیۀ تزاري به    گیر وبا توأم شد که با ورود و دخالت           نوظهور با شیوع مرگبار بیماري همه      ةپدید

- توصـیفی  رویکردهدف اصلی این پژوهش که با       . ت تبدیل گردید  هاي بزرگی میان مسلمانان و دول       چالش
گیر بر  هاي همه  پاسخ به این سؤال مهم است که نقش بیماري  ،اي انجام شده     براساس منابع کتابخانه    و تحلیلی

م کـه دولـت روسـیه از    ایـ  دهرسـی  سفر حج در منطقه قفقاز چگونه بوده است؟ با بررسی شواهد به این نتیجـه        
هـاي گونـاگون و در مقـاطع     گیر به عنوان یک حربه براي محدود کردن سفر حـج بـه بهانـه         ي همه ها  بیماري

 در سـایۀ    امـا  ،هـاي زیـادي مواجـه شـد        هـا بـا محـدودیت        بیمـاري  ۀسفر حج به بهان   . کرد  مختلف استفاده می  
 .ت جمعیت حجاج حاضر در حجاز از مناطق قفقاز و آسیاي میانه رشد زیادي داش،گسترش شبکۀ ریلی

   تزاري، مدرنیزاسیون، شبکه ریلیۀگیر، روسی هاي همه  قفقاز، سفر حج، بیماري:هاي کلیدي واژه
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The Role of Epidemic Diseases in Limiting the Hajj Pilgrimage 

in the Caucasus during 1860-1917 

Hassan Abdi1 
Jafar Aghazadeh2 
Sajjad Hoseini3 

Abstract: The annual pilgrimage made by Muslims from the Caucasus region to the 
holy city of Mecca in the years 1860-1917 witnessed many changes and developments 
due to the growth of technology and the expansion of the railway network that resulted in 
reduced costs and increased speed of travel, security and comfort of pilgrims. On the 
other hand, the traditional ways of Hajj travel underwent great changes, and the 
Caucasus became the main focus of these ways and became much more important. In 
these conditions, the Hajj pilgrimage became an achievable dream for the Muslim 
nations of the Caucasus, Central Asia, China, Afghanistan and Iran, and led to the 
emerging phenomenon of mass pilgrimage. This emerging phenomenon was 
accompanied by a deadly epidemic of cholera, which became a major challenge among 
Muslims and the government with the intervention of the Tsarist Russian government. 
The main aim of this research, which is performed using analytical-descriptive method, 
and conducted, using library resources, is to answer the important question of “What was 
the role of epidemic diseases on hajj pilgrimage in the region”. Analysis of the evidences 
indicates that the government has not been successful in adopting a balanced policy 
between the hajj pilgrimage, epidemic diseases and modernization until its collapse and 
used epidemics as a tactic to limit the pilgrimage to various excuses at different times. 
Although the pilgrimage was severely restricted due to epidemics, the population of 
pilgrims from the Caucasus and Central Asia still grew rapidly in Hejaz. 

Keywords: Caucasus, Hajj pilgrimage, epidemic diseases, Russian Tsarist, Muslims, 
modernization, Railway networks. 
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 مقدمه
 مراسـم اجتمـاعی، سیاسـی و        )م1917-1860هـاي     سـال  ( روسیه تـزاري   ةاواخر دور 

در ایـن  . یت زیـادي برخـوردار بـود    قفقاز از اهمۀعبادي حج در میان مسلمانان منطق  
 بـه لحـاظ     .شدند   خاص، مسلمانان زیادي ساالنه از این منطقه عازم سفر حج می           ةدور

موقعیت خاص جغرافیایی، قفقاز در کانون اصلی مسیرهاي سفر حج مسلمانان چـین،             
  . میانی ولگا و ایران قرار داشتةآسیاي میانه، سیبري، حوز

وسیه براي تسلط و استیال بر مناطق تـازه فـتح شـده             در این دوره تاریخی، دولت ر     
ریلی  شبکه روسیه وريتامپرا یکپارچگی و وحدت براي همچنین و مناطق دیگر و قفقاز

پاي رشد سـریع   پابه.  مدرنیزه کرد و اش را به سرعت گسترش داد       و خطوط کشتیرانی  
 مـسلمان،   ظهور کرد و ارتباطـات میـان جوامـع    1»حج گسترده « ةمدرنیزاسیون، پدید 

 بر قتوفّ و استیال پی در روسیه تزار دولت که  درحالی .شد چشمگیري تغییرات دستخوش
گیـر    همه هاي  بیماري ةگسترد شیوع ،بود حج سفر و روسیه مسلمانان جوامع مشکالت

ظهور همزمان ایـن     .افزود مشکالت هاي  پیچیدگی بر غیره، و زرد تب وبا، طاعون، نظیر
. کـرد  مواجه بزرگی هاي  چالش با را تزاري ۀروسی اجتماعی و سیسیا ساختار پدیده، دو

کمیتـه  «گیر،    هاي همه   رأس حاکمیت تزارها با حساسیت باال نسبت به شیوع بیماري         
تـرین مقامـات در       را بـا حـضور عـالی      » 2پیشگیري و مقابله با طاعون، وبا و تب زرد        

هاي واگیردار را کنتـرل        بیماري ةزمان نیکوالي دوم تشکیل داد تا شاید شیوع گسترد        
 ولــی بــدون توجــه بــه ســفر حــج و ابعــاد آن، پیــشبرد  ،)Kane, 2015: 86 (کنــد

ناچـار    دولت در این عرصه با موانع زیادي مواجه شد و بـه            ۀگیران  هاي سخت   سیاست
 دولت تزار روسیه ، با وجود این).Brower, 1996: 577( هایش را تعدیل کرد سیاست
گیر و سفر حـج در   هاي همه  اي درباره بیماري    است یکپارچه وجه نتوانست سی   به هیچ 

 مهـم از    ۀهمچنین این دو مـسئل    . هاي زیادي همراه بود     پیش بگیرد و همواره با تناقض     
اش  هاي داخلی و خارجی دولت هـم بـود و تـا زمـان فروپاشـی         مسائل بغرنج سیاست  

هـاي امـور      رتخانـه  پیشگیري، کلیسا، وزارت داخلی، وزا     ۀگاه مناقشه میان کمیت     هیچ
  .شناسان بر سر آنها به پایان نرسید خارجه، جنگ، اقتصاد، آموزش و شرق

                                                           
    .منظور از حج گسترده افزایش جهشی تعداد حجاج در آن دوره است  1

2 Комиссия о мерах предупреждения и борьбы с чумной зара зой (Комочум). 
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هـاي مـسائل تـاریخی دوره حکومـت روسـیه             با هدف تبیین ابهامات و پیچیدگی     
تنیـدگی آنهـا در قبـال مـسلمانان و سـفر          و درهـم   1917-1860هـاي  تزاري در سـال   

-توصـیفی  رویکردایم تا با استفاده از  سیاسی حج در منطقه قفقاز، تالش کرده-عبادي
هاي   اي، به این سؤال مهم پاسخ دهیم که نقش بیماري           تحلیلی و براساس منابع کتابخانه    

گیر بر سفر حج در منطقـه قفقـاز چگونـه بـوده اسـت؟ در ایـن راسـتا اهمیـت                  همه
نقش دولت مورد بررسی قرار     همچنین  گزاري در منطقه، تأثیر رشد تکنولوژي و         حج
 ما در این پژوهش تاریخی مبتنی بر این است که رشد تکنولـوژي      ۀفرضی. فته است گر

هـایی بـراي      وري روسیه تزاري با تهدیدها و فرصـت       تدر اواخر قرن نوزدهم در امپرا     
 قفقاز پدیده نوظهـور حـج گـسترده         ۀیکی از آثار مهم آن در منطق      . دولت همراه بود  

گیر چون وبـا را بـسیار    هاي همه اريبیمبرخی بود، ولی از طرف دیگر سرعت شیوع        
موقعیت ممتاز . باال برد که به مشکالت متعدد بین دولت و مسلمانان قفقاز منجر شد           

هـاي    هـا بـر پیچیـدگی       ها و شورش     جنگ  و همچنین   قفقاز در مسیر سفر حج     ۀمنطق
اي  گیر حربه   هاي همه   مسائل و روابط بین مسلمانان و دولت افزود و مقابله با بیماري           

 .کرد شد که دولت علیه مسلمانان استفاده می

  تحقیقۀپیشین
 سفر حج مسلمانان روسیه تـزاري نوپاسـت و پیـشینه            ۀمطالعات و تحقیقات در زمین    

نکته کوري در مطالعات حکومـت       «1موضوعی که به گفته دانیل براور     . زیادي ندارد 
مـستقیم و   پژوهشی که به صـورت  ).Brower, 1996: 568 (است» استعماري روسیه
له بپردازد، یافت نشد، اما در برخی مطالعات به صورت پراکنـده و             ئکامل به این مس   

 .گذرا به این موضوع اشاره شده است
 2»آیلین کـاین « ۀ نوشتامپراطوري و سفر زیارتی به مکه  : ها  گزاري روس   حجکتاب  

  تـزاري  ۀترین و نخستین کتاب پژوهشی در موضوع سـفر حـج مـسلمانان روسـی                مهم
هاي ترکـی     ها به زبان     نویسنده با بررسی اسناد و مدارك بایگانی       ،در این کتاب  . است

 سـفر حـج مـسلمانان       ةدربـار .  اطالعات ارزشمندي گردآوري کـرده اسـت       ،و روسی 
                                                           

1 Daniel Brower 2 Eileen Kane  
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هـایی    هاي مختلف بحث    هاي واگیردار در بخش     شیوع بیماري همچنین   قفقاز و    ۀمنطق
ییر مسیر سفر حج مسلمانان روسـیه    کاین در بحث تغ    ،در فصل سوم کتاب   . شده است 

 یکـی از اهـداف تـالش    ،1896و قفقاز، با اشاره به گزارش وزارت داخلـی در سـال         
کمیتـه  « که به تشکیل     دانستههاي واگیردار در موسم حج        حاکمیت را کنترل بیماري   

 شده است   به فرمان نیکوالي دوم منجر    » پیشگیري و مقابله با طاعون، وبا و تب زرد        
)kane, 2015: 86.( سونگري در این کتاب به دلیل توجه نه چندان زیاد به منابع  یک

نتـایج  در ضـمن  .  قفقاز، یکی از ایرادات مهم آن استۀدست اول منتشر شده در منطق    
. در برخـی مـوارد متنـاقض اسـت        ،  در منابع مسلمانان آمده   که  حاصل از آن با آنچه      

  .ات اشاره نکرده است به مسائل منطقه قفقاز با جزئی،عالوه بر آن
 نویـسنده   1»یفـیم آنـاتولیویچ رضـوان     « ۀ نوشـت  حج در صد سـال گذشـته      در کتاب   

 از جملـه مـسلمانان      ،گزاري مسلمانان منـاطق مختلـف روسـیه         مستنداتی درباره حج  
عبـدالعزیز  «در بخشی از این کتاب، نویسنده گـزارش رسـمی           . قفقاز ارائه کرده است   

رضـوان،  ( را به تفصیل مورد بحث قـرار داده اسـت      1898 از سفر حج سال      »دولتشین
پـژوهش  شود، اما در       زمانی بسیار محدودي را شامل می      ۀاین کتاب بره  . )27: 1993
  .هاي رضوان در این برهه استفاده شده است  از اطالعات و تحلیلحاضر
مـداراي دینـی و سـفر زیـارتی مـسلمانان در            : مسیرهاي روسـیه بـه مکـه       «ۀمقال

 مرجـع   و دانیل براور، از اولین آثار پژوهشی در این زمینـه            ۀنوشت»  روسیه امپراتوري
 در  ، سفر حـج مـسلمانان     ةهاي متزلزل حاکمیت دربار     سیاست. تحقیقات زیادي است  

کرده  دولت تأکید    ۀهاي دوگان   این مقاله به خوبی توصیف شده و نویسنده بر سیاست         
ـ  تهاي سـخ   این مقاله به دستورالعمل دربراور  . است  حاکمیـت در سـفر حـج    ۀگیران

 کـرده هاي واگیردار اشاره   کنترل بیماريۀ به بهان  ،مسلمانان روسیه در مناطق مختلف    
هاي مختلـف را از سـر ناچـاري و بـدون طـرح و                 و اقدامات متناقض دولت در دوره     

در ایـن مقالـه بخـشی از موضـوع مـورد       ).Browe, 1996: 577(دانسته اسـت  نقشه 
کـه از   کنده مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اسـت و چنـان        تحقیق به شکل پرا   

  .هاي سفر حج پرداخته شده است  بیشتر به راه،موضوع مقاله پیداست
                                                           

1 Ре́зван, Ефи́м Анато́льевич 
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ثیر سفر مسلمانان روسـیه از طریـق        أت: وبا در مسیر حج   «مقاله  نویسندة  یاشایانالر  
ه در یک بـازه     ، دربارة شیوع وبا در مسیر دریاي سیا       »دریاي سیاه بر شیوع بیماري وبا     

طور مفـصل بـه موضـوع قرنطینـه نیـز        اطالعات خوبی ارائه کرده و به   ،زمانی کوتاه 
ها در مسیر سفر حج که یکی از           و کیف قرنطینه   از کم  همچنین   او. اشاره کرده است  

ده اسـت   کـر  اطالعات جامعی از منابع آرشیوي گـردآوري         ،عوامل تحدید کننده بود   
)Yaşayanlar, 2016: 178-203.(  

» 1910دهـه   -1880دهـه   : اودسـا کـانون حـج     «آیلین کاین در پژوهشی با عنوان       
شرایط حاکم بر مسیرهاي منتهی به اودسا بـراي سـفر حـج مـسلمانان را بـه خـوبی                    

 البتـه   .)Kane, 2011: 1-29 (کرده اسـت  کید  أ و بر اهمیت این مسیر ت      کردهتوصیف  
اش با     تا عنوان مقاله   نکردهی اشاره   نویسنده در این مقاله چندان به اهمیت بندر باتوم        

ن ا کوتاهی به عنو   ۀ در بره  ، تغییر مسیر سفر حج    ةاودسا در پروژ  . رو نشود  هابهام روب 
بـا  . رو شـد   هتنها مسیر پیگیري شد که با استقبال نه چندان زیاد مسلمانان منطقه روب            

ندانی پیدا   دولت توفیق چ   ة پروژ ،نشین بود  وجود بنادر مهمی چون باتومی که مسلمان      
 بـا شکـست   ،گذاري هنگفتی که دولت در این پروژه داشت  با توجه به سرمایه .نکرد

  .مواجه شد

 گیر در قفقاز هاي همه بیماري. 1
هـاي سـخت       از جملـه بیمـاري     .م1917 تـا    1860هـاي     وبا، تیفوس و طاعون در سال     

لبته در ایـن دوره   ا).Tarassévitch, 1922b: 6( در قفقاز بودند 2گیر  و همه1گیر عالم
 دولت،  ۀگیران  بیماري طاعون تا حدودي کنترل شده بود و با توجه به اقدامات سخت            

با . کرد  اي هر از چند گاهی، برخی نقاط روسیه و قفقاز را درگیر می              به شکل منطقه  
 ولـی در ایـن دوره       ،دبـو هاي اصـلی طـاعون        اینکه از نظر دولت قفقاز یکی از کانون       

 جز چند مورد خاص که برخـی مـوارد در حـد             ؛این بیماري نبود  گزارش چندانی از    
 بیمـاري تیفـوس     لبتها. )2، ص 19شمارة  : 1294 رمضان   17اکینچی،   (شایعه باقی ماند  

ایـن بیمـاري معمـوالً در    . وري روسیه در این دوره بود تیکی از معضالت بزرگ امپرا    
                                                           

1 Pandemic 2 Epidemic  



  115  )م1917-1860 (قفقاز منطقۀ در حج سفر به نسبت تزاري روسیۀ دولت هاي سیاست تغییر در گیر همه هاي بیماري نقش

اطق از جملـه قفقـاز      گیر در برخـی منـ       زمستان و اوایل بهار به شکل پراکنده و همه        
هاي گـسترده مـردم و بـدتر          در زمان جنگ و قحطی با مهاجرت      . کرد  شیوع پیدا می  

با وجود این، . )Patterson, 1993: 12 (شد ورتر نیز می  شعله،شان شدن شرایط زندگی
چهـارم آن    میزان مرگ و میر این بیماري در مقایسه با وبا بسیار کمتر و حدود یک              

  .)Tarassévitch, 1922b: 36 (بود

   تزاري و قفقازۀشیوع وبا در روسی. 1-1
گیـر در روسـیه       هـاي همـه     ترین بیمـاري    یکی از شایع  1917 تا   1860هاي    وبا در سال  

هـا   در طول ایـن سـال  ). Tarassévitch, 1922a: 39( تزاري از جمله منطقه قفقاز بود
و میر زیادي همـراه  هاي بسیار سختی از این بیماري بود که با مرگ    قفقاز شاهد موج  

جهـانی بهداشـت، روسـیه تـزاري همـواره بـا            کمیسیون  بر آمار    در این دوره بنا   . شد
میزان مرگ و میر . )Tarassévitch, 1922a: 22 (مرگ و میر زیادي، درگیر وبا بود

تقریبـاً  - بود و در طول ایـن دوره         %40وري روسیه تزاري حدود     تبیماري وبا در امپرا   
 نزدیـک بـه دو      . قفقاز حکمفرما بوده اسـت     ۀ وبا بر منطق   ۀ سای - سال 56 سال از    27

میلیون نفر به این بیماري مبتال شدند که حدود نهصدهزار نفر جانـشان را از دسـت                 
  .)Tarassévitch, 1922a: 6 (دادند

 بـا   1910 و   1892،  1872،  1871،  1866هاي    در طول این دوره، شیوع وبا در سال       
 تـزاري و جهـان بـسیار      ۀوري روسـی  تمنطقه، قلمرو امپرا  توجه به گستردگی آنها در      

بـارترین حالـت    ترین و فاجعه  وحشتناك1892 شیوع وبا در سال .حایز اهمیت است  
کنـیم، در سـال    مـشاهده مـی  ) 1(کـه در نمـودار         چنان . را به همراه داشت    گیري  همه

 از دیگـر   قفقـاز بیـشتر  ۀ بیماري وبا تلفات زیادي به همراه داشت که در منطق 1892
  .وري روسیه تزاري بودتنقاط امپرا

 %52طـور متوسـط      پیداست که میزان مرگ و میر در قفقاز به         1شمارة   جدولاز  
وري، آمار بسیار باالیی محـسوب      ت کل قلمرو امپرا   %40بود که در مقایسه با میانگین       

شود که میـزان مـرگ و     بزرگ زمانی مشخص میۀابعاد ناخوشایند این فاجع . شد  می
میر را با جمعیت قفقاز بسنجیم که حدود پنج میلیـون نفـر بـود و یـا اینکـه میـزان                      

 به ازاي   ،درواقع. وري را در هزار نفر مشاهده کنیم      تمرگ و میر مناطق مختلف امپرا     
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 ,Clemow(نـد   نفر جـان خـود را از دسـت داده بود   16هر هزار نفر از اهالی قفقاز 
هاي داغستان، ترك،  ه این فاجعه و اوضاع ایالتتر ب البته در نگاهی دقیق). 29 :1893

 بـه   ،هـا   یابیم که به ازاي هر هزار نفر از اهـالی ایـن ایالـت               استاوروپول و باکو درمی   
 نفر به این بیماري مبتال شده بودند که بـا احتـساب میـزان    16 و 22، 34، 39ترتیب  

 تـزاري، ارقـام     وري روسـیه  ت در مقایسه با آمار جهانی و کل امپرا        ،%50مرگ و میر    
  ).Clemow, 1903: 101 (بسیار باالیی بود

 است اطالعات آماري براساس آمار رسمی دولت تزار روسـیه درج شـده و               گفتنی
کمیـسیون جهـانی بهداشـت       از جملـه     ،د با آمـار منـابع علمـی دیگـر         در برخی موار  

گیـر سـال     در وباي عـالم    ،جهانی بهداشت کمیسیون  بر آمار   ا  بن. اختالف فاحشی دارد  
 هزار نفر جان سـپرده بودنـد      هشتصدوري روسیه تزاري حدود     ت در قلمرو امپرا   1892

)Pollitzer, 1959: 41(  ـ  سیصدکه با آمار رسمی ت اخـتالف زیـادي   هزار نفـري دول
ویـژه در    به؛  هاي زیادي داشت     اطالعات کاستی  ۀدولت تزار روسیه نیز در ارائ     . داشت
در برخی موارد دولت روسیه     .  قفقاز که اطالعات آماري کمی در دسترس بود        ۀمنطق

 قفقـاز را    ۀگیـر در منطقـ      هاي همه   هاي خارجی مربوط به شیوع بیماري       اخبار رسانه 
 کمیـسیون  !خوشـبختانه . )22ص ،3شـمارة   : 1308  محرم 5 ،جریده (کرد  تکذیب می 

هـا و اطالعـات در    ها و پزشکان در ثبت دقیق داده با همکاري دولت  جهانی بهداشت   
  .خیلی از موارد پیشگام بوده، برخی نواقص را در این زمینه برطرف کرده بود

  وع وبا در قفقازی از شیر ناشیآمار مرگ و م: 1ة نمودار شمار
 )Tarassévitch, 1922a: 39(جهانی بهداشت در ژنو کمیسیون آرشیو : منبع
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  1892ي وبا در قفقاز تا اول نوامبر گیر همه آمار .1  شمارةجدول
  درصد مرگ  مورد  تایال  

  47,5  14066  29639  ترك
  قفقاز شمالی  48,4  8388  17319  استاوروپل
  54,5  18560  34078  کوبان

  50,1  41014  81036    جمع کل
  47,5  10996  23150  داغستان
  58,30  12644  21690  باکو
  46,75  1369  2928  قارص
  60,34  598  991  زاگاتاال
  54,18  6986  12892  ایروان
  53,41  6824  12775  گنجه
  54,21  3739  6896  تفلیس

  قفقاز جنوبی

  52,21  318  609  1کوتائیسی
  53,06  43474  81931    جمع کل
  52  84488  162967  کل قفقاز  جمع کل

(Clemow, 1894: 82) 

  1892باکو کانون شیوع بیماري وباي . 1-2
اي    آشـیل قفقـاز و نقطـه        تاریخی، بـاکو پاشـنه     ةها در این دور     از لحاظ شیوع بیماري   

 و شـده  آغـاز  از ایـران و افغانـستان     1892گیر سـال      وباي عالم . پذیر بود   بسیار آسیب 
 دریـا بـه بـاکو    ۀ واقع در شرق دریاي خزر بـه واسـط  »آدا  اوزون«خیلی زود از طریق     
 در قفقـاز  1892اولین مورد وباي سال .  مایلی آن قرار داشت    133رسید که در فاصله     

آدا    روز بعـد از شـیوع وبـا در اوزون          12، ششم ژوئن آشکار شد؛ درست       و شهر باکو  
 ;Clemow,1893: 25 (که در آن دوره، مسیر پرترافیکی بین این دو بندر برقرار بـود 

Pollitzer, 1959: 39.( ۀطولی نکشید که باکو به کانون اصلی شیوع وبا در کل منطق 
                                                           

1 Kutaisi 
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 تفلـیس، بـاتومی و دیگـر    1، زاگاتاالقفقاز تبدیل شد و از طریق شبکه ریلی به گنجه،         
 به داغستان و قفقاز شمالی گسترش پیدا       ،شهرهاي بندري دریاي سیاه و از طرف دیگر       

 .کرد

   نقش دولت در پیشگیري و کنترل بیماري.1-3
گیـر   ویـژه در وبـاي عـالم     به،ه با شیوع بیماري وبا در قفقازهاقدامات دولت در مواج  

 ۀاین موضوع با توجه بـه وخامـت منطقـ         . ناکارآمد بود  غیرقابل دفاع و بسیار      1892
در  2ادونـس  هرالـد  ۀروزنامـ . هاي خـارجی بازتـاب زیـادي داشـت      در رسانه،قفقاز

 با اشاره به ناکارآمدي     ،1892 سال در وبا يگیر  همه شیوع در قفقاز اوضاع از گزارشی
 قـادر بـه     شواهد حاکی از این است که دولت تزار روسیه        «: آورده است دولت چنین   

غـذاي مناسـبی در دسـترس    . کنترل بیماري وبا و شرایط بد شـهرها در قفقـاز نیـست         
 »شهروندان قرار ندارد و مشکل فاضالب شهرها اوضاع بهداشتی را بدتر کرده اسـت             

)The Herald-Advance, 1892: 7(.چ پیتسبرگ ۀ روزنام نیز اوضـاع بـاکو را   3دیسپ 
بیمارستانی که براي بیمـاران وبـا اختـصاص داده         در تنها   :  که چنین گزارش کرده بود   

دیگـر پزشـکان بـه    . انـد    خدمات داوطلـب شـده     ۀ پزشک براي ارائ   چهار فقط   ،شده
بیمارستان وضـع نامـساعدي     . ندباش  میدستور مقامات مجبور به حضور در بیمارستان        

ش به قیمت گزافی در بـازار بـه فـرو    عفونی دارو و مواد ضد. دنک  و کفایت نمیرددا
هاي موقتی در مناطق پرجمعیت و شلوغ شهر ابـراز            مردم از برپایی درمانگاه   . درس  می

تفلیس اقدام بـه برپـایی درمانگـاه        -آهن در مسیر باکو    مقامات راه . ندنک  نارضایتی می 
ند وش  ها پیاده می    موقت براي مداواي بیماران کرده و افراد مشکوك در این درمانگاه          

  ).Pittsburg dispatch, 1892: 9 (دگیرن و تحت درمان قرار می
 را با اتکا به منابع روسـی  1892 وباي ۀکه فاجعاست متخصصی  4»فرانک کلیمو «

چنـین   -هرچنـد جانبدارانـه    -اوضـاع بـاکو را      و  از نزدیک مورد بررسی قرار داده       
. وحشت فرصـت اقـدام منـسجم را از دولتمـردان گرفتـه بـود              «: کرده است توصیف  
تعداد پزشکان کـم بـود و وسـایل بهداشـتی و ضـد              . ت کافی نداشتند  ها تخ   بیمارستان

                                                           
1 Zaqatala 2 The herald-advance 3 Dispatch Pittsburg   
4 Frank Clemoü 
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هاي قطار مملو از مردمی بود که قصد فـرار از شـهر               ایستگاه. عفونی کمیاب شده بود   
طـور کامـل متوقـف شـده      ها تعطیل شده بود و تجارت به بازار و کارخانه. داشتندرا  
تأثیر   وت بود که متأسفانه بی    ها با ماز    از اقدامات معدود دولت شستشوي خیابان     . بود

  ).Clemow, 1893: 26(»  به اثبات رسانده بود1هاي رابرت کخ بودن آن را آزمایش
 ،هاي واگیردار    شیوع بیماري  هنگامها درباره اقدامات دولت،       یکی از معدود نوشته   

در ایـن بـاره     .  درج شده بود   اکینچی ۀنام  هفته  از نگاه قوانین دولت تزار روسیه در دو       
:  اسـت   چنـین نوشـته    ،ن بانفوذ قفقـاز بـود     ازاده زردابی که از مشاهیر و معتمد        ملک

 اگر کسی بـه     ؛شود  گیر این گونه عمل می      هاي همه   طبق قانون ما، موقع شیوع بیماري     «
گیر مبتال شود، حاکم شـهر فـوراً مـورد را شناسـایی کـرده، آن را بایـد                     بیماري همه 

خانه بیمار را محاصره کنند و بیمار را به         گزارش کند و سپس به کمک چند سرباز         
هـایی جداگانـه و ایزولـه         همراه اعضاي خانواده بیرون شهر منتقل کرده، در اقامتگاه        

 از رفت  کنند و   میدر مرحله بعد محل زندگی بیمار را محاصره         . شده نگهداري کنند  
ـ            . شود میو آمد به آن محله جلوگیري        رل با محاصـره، ورود و خـروج بـه شـهر کنت

هر پزشک با   نند و   ک میاگر بیماري شدت یافت، شهر را بین پزشکان تقسیم          . شود  می
و وضعیتـشان را گـزارش        خـود را معاینـه     ۀهمدستانش هر روز دو بار افـراد منطقـ        

شهر در منطقه حفاظـت شـده      از   آن را به خارج      ،کند و اگر موردي مشاهده شود       می
ها پرستاران ابتدا لباسـی از        در این اقامتگاه  . کنند  و در آنجا مراقبت می    دهند    میانتقال  

بدن بیماران را نیز با نفت و روغن آغشته        . دهند تا بپوشد   چرم و دستکش به بیمار می     
ترین مرکز بهداشت معرفـی کننـد؛ در          ند خود را به نزدیک    ا  بیماران موظف . کنند  می

ها، مرغ    هها، گرب   سگ. غیر این صورت از طرف دولت به شدت مجازات خواهد شد          
. اسـت ها و بـازار تعطیـل      مغازه. سوزانند  در اطراف شهر می   ند و   کش میها را     و پرنده 

هـاي   وآمد به مکان  رفت. هرگونه اجتماع در مساجد و کلیساها ممنوع و قدغن است         
برنـد و بیمـاران       موران به مناطق معین شده می     مأایزوله شده ممنوع است و آذوقه را        

 تا به پزشکان بدهند     دهند  میموران  أ را داخل یک قوطی به م       قیمتی ينیز پول و اشیا   
المللی بـین کـشورها،       طبق قراردادهاي بین  . تا بعد از قرنطینه به صاحبانش برگردانند      

                                                           
1 Robert Koch 
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 و پزشکان و    ینندنش می دیگر کشورها بیکار ن    ،شود  در مناطقی که بیماري مشاهده می     
 :15ش: ق1294 رجـب    22،  اکینچـی  (»کننـد   میامکات خود را به آن منطقه گسیل        

  .)1ص
هـاي    با توجه به اخبار درج شده در رسـانه 1892گیر سال      در وباي عالم   !متأسفانه

هاي آماري، شـاهد اقـدامات کارسـازي از طـرف دولـت در                محلی و خارجی و داده    
وري اخـتالف   ت قفقاز با دیگر مناطق امپرا     ۀهاي آماري منطق    داده. منطقه قفقاز نیستیم  

 عـدم توجـه و اقـدامات    ، بدون شـک ).Clemow, 1903: 101 (اشتبسیار فاحشی د
اي داشـته      قفقاز نقش تعیین کننده    1892ي وباي سال    گیر  همه ۀناکافی دولت در فاجع   

  .است

  آهن در گسترش بیماري نقش راه. 1-4
.  وبا در منطقـه قفقـاز بـسیار برجـسته بـود            ةآهن نیز در شیوع گسترد      راه ۀنقش شبک 

ه مناطق شمالی افغانستان رسید، خیلی زود از طریق شبکه ریلـی در             وقتی وبا از هند ب    
آدا در شـرق دریـاي خـزر بـه بـاکو       آسیاي میانه گسترش پیدا کرد و از طریق اوزون   

اي کـه   یافتـه   بـا شـبکه ریلـی توسـعه    ، قفقاز بودۀپذیرترین نقط باکو که آسیب . رسید
طولی نکشید که و  )Clemow, 1893: 25 (داشت به کانون اصلی شیوع وبا تبدیل شد

 قفقـاز را آلـوده کـرد و چهـره           ۀتفلـیس کـل منطقـ     -این بیماري از طریق مسیر باکو     
وقتی بیماري به شهر باکو رسید، مـردم سراسـیمه از طریـق             . وحشی خود را نشان داد    
 ,Clemow (که ناقل بیماري به دیگر مناطق بودند  درحالی؛قطار سعی در فرار داشتند

توجه به موقعیت شهر باکو که اکثریـت جمعیـت آن را مهـاجران و    با  .)26 :1893
نقـاط قفقـاز بـه شـهر بـاکو آمـده              دادند و از اقصی     کارگران صنعت نفت تشکیل می    

  خیلــی زود روســتاهاي دورافتــاده را درگیــر ایــن وبــاي وحــشتناك کردنــد،بودنــد
)Clemow, 1894: 66(. 

  قفقاز در مسیر حج. 2
یه تحت تأثیر شدید کلیساي ارتودکس شرقی در تقـابلی          هاي دولت تزار روس     سیاست

هـاي    اش مسیر روشنی را طی نکرد و مسلمانان در برهـه            آشکار با اسالم، تا فروپاشی    
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 ،بدون شـک  . هاي مختلفی از طرف حاکمان تزار روسیه بودند         مختلف شاهد سیاست  
ـ  بـود هاي دولت با اسـالم        هاي تقابل سیاست    ترین حوزه   مراسم حج یکی از مهم     را ؛ زی

با توجه بـه جایگـاه واالي ایـن     .  مراسمی سیاسی، اجتماعی و عبادي است      ،مراسم حج 
گیرد کـه     وري روسیه تزاري، این تقابل زمانی اوج می       ت امپرا مراسم در میان مسلمانانِ   

 تـا  1860هـاي    سالطی توسعه شبکه ریلی و افتتاح کانال سوئز، ۀ قفقاز در سای   ۀمنطق
  .گیرد هاي اصلی مسیر سفر حج مسلمانان جهان قرار می ن یکی از کانودر 1917

 بـه  1872 شروع شبکه ریلی قفقاز بود که در سـال  ۀ نقط1865بندر پوتی در سال     
در همــان ســال بنــدر مهــم و .  بــه شــهر بـاکو رســید 1883شـهر تفلــیس و در ســال  

 در ).Curzon, 1889: 427 ( نیـز بـه ایـن خـط پرتـردد پیوسـت      1استراتژیک باتومی
ترین مرکز تجـاري امپراتـوري روسـیه، بـراي اتـصال بـه                 بعد، شهر باکو مهم    ۀرحلم

ــبک ــاۀش ــی اروپ ــال ، ریل ــال  1894 در س ــد و در س ــه شــهر دربن ــهر 1898 ب ــه ش  ب
آهـن والدي    از طریـق راه 1894 که در سال )Zonn, 2010: 161 (رسید» قلعه ماخاچ«

 و در سـال  2یـومري  شـهرهاي قـارص و گ     1899در سـال    . قفقاز به مسکو متصل شـد     
 شهر جلفا از طریق شهرهاي شرور و ایروان بـه خـط             1908 ایروان و در سال      1902
وآمـد    مسیر رفـت ،بدین ترتیب. )Westwood, 1964: 253 (باکو وصل شدند-تفلیس

ـ و از منـاطق شـمالی امپرا    دریـاي سـیاه    ادرحجاج از سواحل دریاي خزر به بنـ        وري ت
هیل شد کـه در تـرویج سـفر حـج نقـش بـسزایی               روسیه به مرزهاي جنوبی ایران تس     

  .داشت
 نوظهور حج گسترده در جهان اسـالم بـود کـه        ة ریلی قفقاز مصادف با پدید     ۀشبک

هاي بخار مدرن و افتتـاح        رانی با کشتی    توسعه شبکه ریلی، تجهیز خطوط کشتی      ةثمر
  خـود را در میـان      ة ریلـی قفقـاز خیلـی زود جایگـاه ارزنـد           ۀشـبک . کانال سوئز بود  

 3،»اودسـا «مسلمانان قفقاز، آسیاي میانـه، افغانـستان و ایـران پیـدا کـرد و بنـدرهاي            
 شـلوغی  ي باکو و دیگر بندرهاي دریاي سـیاه بـه بنـدرها      4،»کراسنوودسک«باتومی،  

ترین عوامل اقبال مسلمانان به استفاده از این مسیر براي سفر حج بـه      مهم. ندتبدیل شد 
  :شرح زیر است

                                                           
1 Batumi  2 Gyumri 3 Odessa    
4 Krasnovodsk 
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هـاي بخـار نـسبت بـه      عت بـسیار بـاالي قطارهـا و کـشتی       سـر  :افزایش سـرعت  
هاي زمینی، زمان رفت و برگـشت هـزاران کیلـومتري سـفر حـج مـسلمانان                کاروان

 تزاري، چین، افغانستان و ایران به سرزمین حجاز را از چندین مـاه بـه                ۀقلمرو روسی 
انبول کمتـر از    هزار کیلومتري اوفا تا است     مسیر پنج ،  لامثبراي  . دو ماه کاهش داده بود    

 :Kane, 2015 ( روز رسیده بـود 10کشید و یا از اودسا تا یافا به  یک هفته طول می
53.( 

. یـافتنی شـده بـود       از مردم آرزویـی دسـت      بسیاري سفر حج براي     :دسترسی آسان 
 شــلوغ و يآهـن روسـتاها و شـهرهاي کوچــک و بـزرگ را بـه بنـدرها        راهۀشـبک 

 ۀهـاي کوچـک بـا طبقـ         سفر حج از گـروه     پس   از آن . آمد متصل کرده بود     و  پررفت
هاي بزرگ با اقشار گوناگون مردم گسترش پیـدا کـرده بـود             به گروه  ،خاص مردمی 

  .)Kane, 2015: 53 (که اشتیاق زیادي به سفر حج داشتند
 حج که در حد وسع تعداد اندکی از مردم بـود، در    ۀ سفر بسیار پرهزین   : کم ۀهزین

تر شده بود و مـسلمانان از هـر       صرفه  به   درن، مقرون ونقل م   سیستم حمل  ۀ توسع ۀسای
 سـفر بـا قطـار یـا کـشتی بخـار در ایـن مـسیر               ۀهزینـ . قشري قادر به این سفر بودند     

 خـود   ۀشده بود و مسلمانان فقیـر هـم در ایـن مـسیر متناسـب بـا هزینـ                    بندي  درجه
  .)58: 1362فراهانی،  (تر عازم سفر حج شوند  در درجات پایینندتوانست می

کـم    هاي پرخطر و زمینـی کـم         دوم قرن نوزدهم تقریباً راه     ۀ اواخر نیم  :امنیت باال 
جز حـوادث طبیعـی بـا        نقش خود را از دست داده بودند و مسلمانان در طول سفر به            

  .خطرات جدي مواجه نبودند و امنیت در طول سفر به خوبی تأمین شده بود
 ،رانی هاي متعدد کشتی    رکتآهن گسترده و ش     راه ۀ شبک :گشودن مسیرهاي جدید  

ها و قبایل کوچک و       خدا گشوده بود و گروه     ۀخان زائران روي به جدیدي مسیرهاي
  .)Kane, 2015: 53( بود کرده جمع هم دور روسیه وريتامپرا نقاط  اقصی از را بزرگ
تدریج مسیر قفقاز براي سفر به حجاز در کانون توجه مـسلمانان منطقـه قـرار                  به

 اشـکال  خدا به    ۀجایی زائران خان    رانی بزرگ براي جابه    هاي کشتی  گرفت و شرکت  
بزرگان قاجـار نیـز ایـن    . )Yaşayanlar, 2016: 180 (پرداختند میمختلف به رقابت 

هاي محلی، اهمیت این مسیر را        مسیر را در اولویت قرار دادند و اخبار آنها در رسانه          
ــر کــرد  برجــسته ــه، 1362فراهــانی، (ت ــر وظــایف، 1366؛ معتمدالدول ؛ 1386؛ وزی
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سیل جمعیت زوار در موسـم حـج، اوضـاع شـهرهاي قفقـاز را               ). 1364الدوله،    سیف
اي، خرید و فـروش بلـیط،    هاي کرایه  مراکز خاص حجاج، منزل   ؛ساخت میدگرگون  

هـا و   بازار سیاه بلیط کشتی و قطار، خرید و فروش تذکره و گذرنامـه، جـوالن دالل         
آمار حجاجی کـه از مـسیر قفقـاز عـازم سـرزمین      . )Naganawa, 2020: 173(غیره 

حجـاج در   تعـداد    ةدربـار .  روند صعودي جهشی داشـت     1890ۀ   در ده  ،حجاز بودند 
منـابع مختلـف    در   ولی   نیامده است،  آمار دقیقی در منابع      م،1900 تا دهه    1890دهه  

النه طـور میـانگین سـا     بـه  ،وري روسیه تـزاري   تآمار زائران خانه خدا از قلمرو امپرا      
بیـان   )Brower, 1996: 579 (هزار نفر25 تا )Naganawa, 2020: 172 (هزار شانزده
 حجاج که از    )84: 1327عزالدین،   (هزار نفري 93 ۀ که در مقایسه با آمار سالیان      شده

 .ه است بسیار باال بود،مسیر دریا عازم سفر حج شده بودند
 در امور حـج از نزدیـک     با توجه به تغییر و تحوالت سفر حج، دولت مجبور بود          

عبـدالعزیز  « 1898در سـال    . هـاي آن را شناسـایی کنـد          تهدیدها و فرصت   ومداخله  
محمـد  « روس از اسـتان اوفـا، بـه همـراه دکتـر              ۀرتبـ    افسر مـسلمان عـالی     »دولتشین
 با دستور وزیر جنگ روسیه به حج رفت تا تأثیرات سیاسی ایـن مراسـم           »محمداویچ

نـسبت  هاي وزیر امور خارجـه         نگرانی با وجود آنها  . ی کند بر منافع روسیه را ارزیاب    
شان، به اصرار وزیر جنگ، مانند یک زائر حقیقی با تـدابیر خـاص عـازم                  امنیت به

هاي روسی و مأموران دولتی       آنها در طول سفر حق نداشتند با دیپلمات       . این سفر شدند  
عی از حجاز و سفر حـج   گزارش دولتشین تصویري واق   . ها ارتباطی داشته باشند     عثمانی

هاي جنـگ   خانه براي وزارت جنگ روسیه فراهم ساخت و نگرانی مقامات وزارت 
همچنین وي به دولت پیشنهاد کرد در تسهیل سفر حـج اقـداماتی            . و داخلی را کاست   

 و براي نظارت بر اقدامات بهداشتی، کنسولی از میان          )27: 1993رضوان،   (انجام دهد 
 همچنین در گزارش خود تأکید کـرد حـج تـأثیري     وي. کندمسلمان در حجاز تعیین     

 ,Naganawa (هاي مختلف نـدارد  در اتحاد و همبستگی سیاسی مسلمانان از سرزمین
2020: 180(.  
 بعد، دولت گامی فراتر گذاشت و برخالف مخالفان سرسـخت کلیـسا،           ۀدر مرحل 

هاي اقتـصادي      دولت تزار روسیه به جنبه     ،براساس گزارش جامع وزارت امور داخلی     
هاي پرسـود     پایان این گزارش، به جنبه    در  . مندي خود را نشان داد      سفر حج نیز عالقه   
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 میلیـون روبلـی را      پـنج  تـا    سـه  ۀده بود که سود ساالن    شهایی    اقتصادي سفر حج اشاره   
 هنگفتـی کـه بـا      ۀسـرمای . شـد    سود هنگفتـی محـسوب مـی       این مبلغ . تخمین زده بود  

شد و به سرمایه دیگـر         به راحتی از مملکت خارج می      پوشی از سازماندهی حج     چشم
رانی دیگر کشورهاي اروپـایی کـه در      خطوط کشتی  ؛ همچنین شد  کشورها افزوده می  

همچنـین   ،در ایـن گـزارش    . بردنـد    از آن سـود زیـادي مـی        ،دریاي سیاه فعـال بودنـد     
ایـن  پیشنهاداتی به مقامات دولتی شده بود که براساس آن، بـراي رونـق بخـشیدن بـه         

شـرکت تجـاري و   «مسیر و افـزایش درآمـد دولـت، دو شـرکت بـزرگ کـشتیرانی           
 بـراي   3»ناوگان دابروفلـوت  « و   2»راپیت« با نام اختصاري     1»ونقل دریایی روسیه   حمل
بدین ترتیـب، ناوگـان     . گرفتند  میونقل حجاج در دریاي سیاه مورد استفاده قرار          حمل

چنـدانی در تجـارت   سـهم  هاي اروپایی دریایی تجاري روسیه که در مقایسه با کشور  
 هـاي بالمنـازع تبـدیل شـد          با ظهور این دو شرکت به یکی از قدرت         ت، نداش یدریای

)Kane, 2015, pp. 86-88(. 

  اقدمات دولت روسیه براي محدود کردن حج به بهانۀ وبا. 3
  سازماندهی حج. 3-1

هـاي    ها و فرصـت     ید از تهد  ، نوظهور حج گسترده   ةگیر و پدید    هاي همه   شیوع بیماري 
ترین   تکنولوژي، بیماري و حج از بزرگ      ۀگان  سه.  قفقاز بود  ۀرشد تکنولوژي در منطق   

 بـود و تـا زمـان    1917 تـا  1860هـاي    سـال طـی  روسـیه  يهاي دولـت تـزار    دغدغه
گزارش جامع وزارت امور    . اي در پیش بگیرد     اش هم نتوانست سیاست میانه      فروپاشی
 یکی  1896 در سال    4» آن و اقداماتی براي سازماندهی آن      معانی: حج« عنوان   باداخلی  

 ,Kane (هاي دولت در راستاي آشنایی نزدیک با اسالم و سفر حج بود از نخستین گام
 اقدام به سازماندهی حج از لحاظ سیاسـی  شده بود این گزارش تأکید در). 88 :2015

ـ        ؛و بهداشتی اقدامی الزم و ضـروري اسـت         مـداراي   «وانا عنـ   موضـوعی کـه از آن ب
                                                           

1 Русское общество пароходства и торговли (Russian Steam Navigation and Trading Company) 
2 ROPiT 
3 Russian: Добровольный флот, Доброфлот, meaning "Voluntary Fleet" 
4 Report on the Hajj, Its Meaning, and Measures for Organizing It 
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این گزارش، زائران مـسلمان  اساس  بر).Naganawa, 2020: 181 (شد یاد می» بار زیان
. هاي واگیردار بودنـد     در مسیرهاي غیرقابل نظارت همواره در معرض ابتال به بیماري         

با توجه به اینکه نیکوالي دوم نسبت به تهدیـدات بهداشـتی بیـشتر احـساس خطـر                  
کمیتـه  «از خوانـدن ایـن گـزارش، اقـدام بـه تأسـیس         بعـد    1897 سـال    در ،کـرد   می

از اقـدامات مهـم ایـن کمیتـه،         . کـرد » پیشگیري و مقابله با طاعون، وبـا و تـب زرد          
 دریاي سیاه و مبادي ورودي قلمرو روسـیه         يتأسیس مراکز بازرسی در برخی بندرها     

گیري این مراکـز در برخـی مـوارد بـا مـشکالت        سخت).Kane, 2015: 88-89 (بود
 در مـسیر    1903سـال   .  آن ممنوع کردن آب زمـزم بـود        ۀزرگی همراه بود که نمون    ب

برگشت، حجاج را مجبور به دور ریختن آب زمزم کردند که براي مسلمانان قفقـاز                
 ولـی ایـن مـسئله بـا         ،)یکی از سـوغاتی حجـاج بـراي اطرافیـان         (بسیار ارزشمند بود    

. ان و مأموران دولتی منجر شد      بزرگی بین مسلمان   ۀ حجاج به غائل   ۀمقاومت سرسختان 
 میان مردم ایجـاد کـرد کـه در          فراوانیبازتاب زیاد این غائله در نشریات، حساسیت        

 دینـی وزارت    ۀ تا اینکـه شـعب     ؛تري یافت    با ورود علماي بزرگ ابعاد گسترده      ،نهایت
امور داخلی طی حکمی دستور داد در صورت جوشاندن آن، وارد کـردن آن بالمـانع                

 .)Naganawa, 2020: 181( است

   تغییر مسیر سفر حج.3-2
 تغییـر  ة همین گزارش، براي اولین بار در راستاي کنترل دولتی بر سفر حج، اید        ۀبر پای 

 اطالعاتی از الگوي سفر مسلمانان بـه مکـه          ۀ با ارائ  ،در این گزارش  . مسیر مطرح شد  
شـتی، سیاسـی و   بـر دالیـل بهدا   مکرمه و مسیرهاي آن، به دولت پیشنهاد شده بود بنا     

 مسیر دریـاي سـیاه   ،این گزارشدر  . اقتصادي هرچه زودتر در این مسئله مداخله کند       
 ریلـی بـه   ۀدر این مسیر، حجاج از طریق شبک    . ده بود شبراي تغییر مسیر حج پیشنهاد      

شـدند کـه از طـرف وزارت          هدایت مـی   1سه بندر اصلی باتومی، اودسا و سواستوپول      
هاي بخار به سمت استانبول، ینبـع و        س با استفاده از کشتی    سپ. داخلی انتخاب شده بود   

ایـن مـسیر اواخـر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیـستم بـه                   . کردنـد   جده حرکت می  
                                                           

1 Sevastopol 



  1400زمستان / 51شمارة / ، سال سیزدهممطالعات تاریخ اسالم  126

آمدترین مسیر تبدیل شد و به دو دلیـل موافقـان زیـادي در رأس حکومـت                   و  پررفت
  :داشت

 که دولت در آن     شد  ختم می  نقاطی به و بود وريتامپرا قلمرو در بیشتر مسیر  طی .1
 .نداشتند سختی کار نظارت براي دلیل همین به و بود کرده دایر فعالی کنسولگري مناطق

 مـسلمانان زیـادي را بـه خـود جلـب            ، تسهیالتی به مسافران در این مسیر      ۀ ارائ .2
 ,Kane (شـد  رانـی مـی   آهن و خط کـشتی   راهۀکرد که باعث افزایش درآمد شبک می

2015: 86-88.(  
 مـسلمانان  اسـتقبال  بـا  وجـه  هـیچ  به مسیر این در ها گیري سخت و یراتبرخی تغی 
 1906در سـال    . هاي زیادي در این بـاره ثبـت شـده اسـت              شکایت ، بلکه مواجه نشد 

کردنـد    وري چین به دولتمردان عثمـانی شـکایت         تاي از مسلمانان کاشغر از امپرا       عده
دهنـد و اغلـب از توقـف در      مسافرت در مسیر مورد عالقه را به آنها نمـی     ةکه اجاز 

 سواسـتوپول و اودسـا بـه جـده          يآنهـا مـستقیم از بنـدرها      . زننـد   باز می  استانبول سر 
هاي   نمایندگان شرکت . کنند  کنند و در برگشت نیز فقط در یافا توقف می           حرکت می 

رفتـار آنهـا بـراي    . کنند رانی آنها ما را به زور به بندر سواستوپول راهنمایی می          کشتی
ـ   گرفتن گ  ,Kane(اسـت  مناسـب  نا خدماتـشان  ۀذرنامه مناسب نیـست و نحـوه ارائ

2015: 104(.  

  خانه تأسیس حاج. 3-3
براي حجاج از دیگر اقدامات دولتی براي کنترل و نظارت بیـشتر   » خانه حاج«ساخت  

 ,Naganawa(» بیـگ بـود   سید عظـیم « خدا بود که مجري این طرح ۀبر زائران خان
 عملکرد آن با انتقادات بـسیار تنـدي   ة مأموران دولتی و نحو رفتارالبته. )181 :2020

در نشریات منطقه مقاالت زیادي علیه    . از طرف مسلمانان و علماي منطقه مواجه شد       
روزنامـه  ها به حـدي بـود کـه در            شدت نارضایتی . این اقدام ناپسند دولت منتشر شد     

وه برخورد مأموران   به نح ارها   ب ، رسمی مجمع روحانیون اورنبورگ    ۀ نشری معلومات
ویژه در شهر اودسا و مراکز قرنطینـه کـه از آن بـه                به ؛کردند  دولتی با زوار اعتراض     

ــات « ــروش حیوان ــازار ف ــی » ب ــاد م ــد ی ــل).Naganawa, 2020: 182( کردن    جلی
المللی هـر     طبق قوانین بین  «: کرده است که  خانه را چنین توصیف       حاج ،زاده  محمدقلی
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ور و ورود بـه کـشور دیگـر را دارد بـه شـرطی کـه                 شخصی حق عبور از یک کـش      
هرکـسی چـه   ). ولـی بـراي کـشورهاي اروپـایی الزم نیـست          (پاسپورت داشته باشـد     

تواند وارد خاك روسیه و شهرهاي آن  مسلمان چه غیرمسلمان با داشتن پاسپورت می     
اي  این شخص آزاد است که در هر کوچه و خیابانی قدم بزند، در هر مهمانخانه          . شود

وآمـد کنـد و سـوار هـر          خواهد اقامت کند، از هر راه دلخـواهی رفـت           که دلش می  
 تعیـین   يبنـدرها [بر قوانین دولتی روسیه در       بنا! اما به غیر از حجاج    . خودرویی شود 

 براي حجاجی که قصد سـفر از        »حاجی خانه «اودسا مکانی به نام     ] شده براي حجاج  
بر آن، بـه غیـر از ایـن مکـان در             ناخاك روسیه داشته باشند ساخته شده است که ب        

وآمـد کننـد و از       توانند آزادانه در شهرها رفت      جاي دیگري حق اقامت ندارند و نمی      
هـاي معـین    شوند و به غیر از کـشتی   می»دوبرو والنی فلوت«همین مکان سوار کشتی    

بایست طبق مسیر تعیین شـده سـفر    شده حق سوار شدن به کشتی دیگري ندارند و می         
ها هم از طرف دولت سرپرست مسلمان تعیین شده است کـه              خانه  براي حاجی  .کنند
سه نفر از حجـاج     .بیگ است   اسم این شخص عظیم    ؛امور حجاج را برعهده دارد    ة  ادار

بیـگ بـه دلیـل رفتـار ناشایـستش بـا حجـاج                 از عظیم  وقت روزنامه   386در شماره   
 ارباب است و ما نـوکر و        کند که گویی    بیگ طوري رفتار می    عظیم. اند  شکایت کرده 

فروشـند و هرچـه دلـشان         گوشت، نـان و قنـد را گـران بـه مـا مـی              . غالم او هستیم  
اگـر سـوار    . گیرنـد  دانیم براي چه از مـا مـی        نمی. کنند  خواهد از ما پول طلب می       می

کنند کـه انگـار اسـیر     بیگ طوري با ما رفتار می      کشتی دیگري شویم، مأموران عظیم    
 با کـشتی کـه خودشـان    ند وگردان میخانه باز  ه حجاج را به حاجیاند و دوبار   گرفته

خواهد با حجـاج     بیگ هر طور که دلش می      خالصه عظیم . کنند  خواهند راهی می   می
  .)2 ص،46ش: ق1326 ،نصرالدین  مالۀنام هفته(» کند رفتار می

  خذ اجباري گواهی سالمت و گذرنامها. 3-4
 گذرنامه و گواهی سالمت     ۀ، طبق قانون، تهی   در راستاي همین اقدامات کنترلی دولت     

 زوار خانـه خـدا الزامـی بـود و در صـورت تخلـف جـرم               ۀ براي همـ   1903  سال از
بایست براي سـفر حـج گذرنامـه تهیـه          می طبق این مقررات، زائران   . شد  محسوب می 

ـ                می اودسـا،  -  داخلـی  ۀکردند و تنها از طریق مناطق تعیـین شـده از طـرف وزارتخان
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 سفر حج بودند و در مسیر برگـشت نیـز تنهـا از    ۀ قادر به ادام   -و باتومی سواستوپول  
مـأموران  . توانستند برگردند کـه تنهـا مرکـز قرنطینـه را داشـت              طریق فئودوسیا می  

هـاي محـل اقامـت زوار         قرنطینه نیز گواهی سالمتی زائران را به فرمانـداري اسـتان          
 از زائـران  بـسیاري امه بـراي  خذ گذرنا. )Naganawa, 2020: 181 (کردند ارسال می
 بـسیار  را آنان که سرعت سفر شدند میگیري   درگیر کاغذبازي وقت  ؛ زیرا   سخت بود 

  .)Kane, 2015: 106; Brower, 1996: 572 (کرد  میمک

   اجباري ۀ قرنطین.3-5
هاي متعددي وجـود داشـت و دولـت     در این مسیر به دلیل کنترل بیماري وبا، قرنطینه 

هـا در   ترین قرنطینه مهم.  را براي تمامی حجاج اجباري کرده بود      خذ گواهی سالمت  ا
 3قلعـه، کـاواك    در چاناق 2در اورال، قلعه سلطانیه   1کالزومن: این مسیر عبارت بود از    

 سـینوپ از لحـاظ نظـارتی یکـی از           ۀقرنطینـ .  طور و ابوسعید   4،در سامسون، سینوپ  
ــود و اهم  مهــم ــا جــده ب ــادي داشــتتــرین نقــاط در مــسیر دریــاي ســیاه ت  یــت زی

)Yaşayanlar, 2016: 184( .  ــا زوار یکــی از ــز ب رفتارهــاي ناشایــست و تحقیرآمی
ن ها نیز شکایات زیادي از رفتار مسئوال  مشکالت سفر از این مسیر بود و در سفرنامه        

 خـود لخـت     ۀسید فخرالدین جزایري در سفرنام    . ها شده است    و مأموران در قرنطینه   
بایـست    طـور جمعـی مـی       کـه بـه    دانستههاي قرنطینه     کردن حجاج را یکی از سختی     

هـا و     عفـونی شـدن لبـاس      کشیدند تا بعد از ضـد        معاینه صف می   برايجلوي پزشک   
 حجـاج در    ةمـدت اقامـت ده تـا دوازده روز        . هایـشان آنهـا را پـس بگیرنـد          چمدان
داشـت  بـه همـراه      از دیگر مشکالت بزرگ سفر بود که اعتراضات زیادي           ،قرنطینه

  ).66: 1379ان، جعفری(
  ممنوعیت سفر حج. 3-6

هـا محـل     خدا در برخـی سـال      ۀتعطیلی سفر حج و عدم صدور مجوز براي زوار خان         
دولـت هـر از   . هاي زیادي بین مسلمانان و دولت مرکزي تزار روسیه شده بود        مناقشه

                                                           
1 Klazomen 2 Kale-i Sultaniye 3 Kavak   
4 Sinop 
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وري روسـیه   تگیر در قلمرو امپرا     هاي همه   هاي شیوع بیماري    چند گاهی عالوه بر سال    
 شـیوع  ۀحتی با شـایع ) Brower, 1996: 572 (ري و سرزمین حجاز، با فواصل کمتزا

، اقدام به تعطیلـی و توقـف کامـل    )68 :1354الدوله،  امین(بیماري در مسیر سفر حج    
 آمار حجاج در    .دادند  اي نشان می     ولی مسلمانان مقاومت سرسختانه    ،کرد  سفر حج می  

ز خیال باطل دولتمردان را از موفقیـت  ها نی   هاي کنسولگري   سرزمین حجاز و گزارش   
 :Brower, 1996: 572; Kane, 2015 (رسـاند  شان به اثبات می هاي سختگیرانه طرح

 به دولـت پیـشنهاد      کهگیرانه مخالفان سرسختی هم داشت         البته این طرح سخت    ).88
در عـوض   .  و خواسـتار ممنوعیـت کامـل حـج نبودنـد           ندکردند محتاطانه عمل ک     می

کردند دولت با فشار نامحسوس اقتصادي، مسلمانان را از سفر حج دلـسرد               پیشنهاد می 
 پاسپورت را افزایش دهد و از هر زائر خانه خدا ضمانتی به مبلغ صد          ۀکند و یا هزین   

 ).Kane, 2015: 61(بگیرد روبل 

  گیري نتیجه
 براي تسلط بر منـاطق تحـت        .م1917 تا   1860دولت روسیۀ تزاري در دوره تاریخی       

یت خود در قفقاز و ترکستان و ایجاد یکپارچگی و وحدت در قلمـرو خـود و         حاکم
  واش را گـسترش داد       ریلی و خطـوط کـشتیرانی      ۀتوسعه صنعت نفت در قفقاز، شبک     

هـا و      قفقاز کـاهش هزینـه     ۀرهاورد این اقدامات براي مسلمانان منطق     . مدرنیزه کرد 
. وظهور حج گسترده منجر شد     ن ةزمان سفر و افزایش امنیت سفر حج بود که به پدید          

هـاي تعامـل دولـت تـزار و       از جمله وبا بـر پیچیـدگی  ،گیر هاي همه با شیوع بیماري 
دولت گاه از تـرس    . کرد  می  مسلمانان قفقاز افزوده شد که سفر حج را تحدید         ۀجامع

زد و گـاه بـراي تعامـل بـا      شیوع بیماري وبا دست به اقدامات و کنتـرل شـدیدي مـی     
هاي اقتـصادي سـفر حـج     گرفت و گاهی هم به بهره اي در پیش می   میانهمسلمانان راه   

هاي دولت در ادوار مختلف، چنـین اسـتنباط            سیاست گذاشتنبا کنار هم    . نظر داشت 
اي بـین سـفر حـج و           زمانی سیاست میانه   ةشود که دولت نتوانسته است در این باز         می

 سـعی در  ،گیـر وبـا   اري همـه  بیمـ ۀشیوع بیماري وبا در پیش بگیرد و همواره با حرب       
  . استداشتهبرداري از آن  تحدید سفر حج و بهره
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هـا و     نامه  ها و مراکز نظارتی و صدور آیین         پیشگیري، ایجاد سازمان   ۀتشکیل کمیت 
 مقابله با بیماري وبـا، منجـر بـه          ۀگیرانه براي کنترل سفر حج به بهان        مقررات سخت 

دولت براي اجتناب از رویارویی شـدید  . هاي بزرگی میان دولت و مسلمانان شد    غائله
ها و براي سازماندهی هر چه بهتر، سیاسـت تغییـر             با مسلمانان، با تعدیل این سیاست     
 خـدمات و تـسهیالتی      ۀدولت انتظار داشت با ارائ    . مسیر سفر حج را در پیش گرفت      

وایل  این سیاست در ا.هاي خاصی کند  به مسلمانان، آنها را مجبور به عبور از گذرگاه        
 ولـی در ادامـه بـه دلیـل قـوانین دسـت و پـاگیر باعـث                   ،هایی همراه بـود     با موفقیت 

هـا نیـز دولـت کـه نـاتوان از             در برخی از برهه   .  از حجاج شد   زیادينارضایتی جمع   
گیر، هـر     هاي همه   سازماندهی کارآمد سفر حج بود، براي جلوگیري از شیوع بیماري         

 ولی این سیاسـت نیـز       ،کرد  عطیلی سفر حج می   از چند گاهی به فواصل کم، اقدام به ت        
هـا و آمـار حجـاج قفقـاز و دیگـر منـاطق قلمـرو                  با توجه به گـزارش کنـسولگري      

سرسـختی مـسلمانان و مخالفـت       . وري روسیه تزاري، خیال بـاطلی بـیش نبـود         تامپرا
حاصل بودن اقدامات، دولت را برآن داشت تـا بـه جـاي ممنوعیـت          آشکار آنها و بی   

طـور   بـه ؛ بـه همـین دلیـل    ی براي دلـسرد کـردن مـسلمانان پیـدا کنـد       سفر حج، راه  
 پاسـپورت و گذرنامـه،   ۀهـاي تهیـ     افزایش هزینـه   چوننامحسوس دست به اقداماتی     

حرمتـی بـه حجـاج در          بـی   و گیـري در أخـذ گـواهی سـالمت          نامه، سـخت    ضمانت
 برده جایی ن این سیاست نیز راه ب    . که این حربه نیز چندان کارساز نبود      زد  ها    قرنطینه

  .هایی براي جعل گذرنامه و دور زدن گواهی سالمت پیدا کردند و مسلمانان راه
 از قبیـل    ،گیـر بـر سـفر حـج         گیر یـا عـالم      هاي همه   تحدیدات بیماري گفتنی است   
 ولـی   ، تأثیرگذار بـود   غیرههاي گسترده و      گیرانه، تغییر مسیر، تعطیلی     مقررات سخت 

سیر قفقاز تا اواخر فروپاشی دولت تـزار روسـیه          به رشد تعداد حجاج م     در روند رو  
حتـی در اوج    .  و همواره مسلمانان راهی براي مقابله با آنها داشـتند          نبودچندان مؤثر   

هرچنـد آمـار تعـداد      - هـاي رسـمی     تعطیلی و توقف کامل سفر حج نیز طبق گزارش        
حجـاج قفقـازي حاضـر در      بـاز هـم جمعیـت   -کرد حجاج به شدت کاهش پیدا می

  .ن حجاز قابل مالحظه بوده استسرزمی
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  آمار و آرایش سپاهیان در نبرد عاشورا

  1عبدالرحیم قنوات

 هـاي  لیـل گـزارش   تح براسـاس  عاشورا دربارة واقعه  توان  می آیا که است اصلی مقاله این   پرسش :چکیده
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 سـپاهیان  آمـار  بـه  تـوان  مـی  نمونه، براي. است تر   پذیرفتنی معقول و  رسیدن به آمارهایی   کار، این حاصل

 پیشینه (دیگران آثار در که مطالبی باید افزود بیشتر. است نشده چنین محاسبه این تاکنون که کرد اشاره کوفه
 آنهـا  به دسترسی که است -جلد چندین تا یک از- تر مفصل اثر یک از بخشی و غیرمستقل آمده،) پژوهش
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Abstract: The main question in this article concerns the possibility of obtaining 
accurate or close-to-reality information about the number of troops and casualties of the 
two armies as well as the captives in the event of 'Āshūrā based on the analysis of 
historical reports. In addition, the military arrangement of the troops is also discussed. 

In this article, the historical reports are analyzed to clarify the details and avoid 
common exaggerations in reporting this event. 

The outcome of this work would offer more reasonable and reliable numbers. For 
example, for the first time, some information is offered about the number of the Kūfa 
troops, which was largely absent in previous studies. It should be noted that the bulk of 
information reported in other works (in the literature), far from an independent piece of 
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not readily accessible. In this article, however, the data and commentaries have been 
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  مهمقد
هاي واقعۀ عاشورا در طول تاریخ اسالم به دالیل گوناگون و توسط دوستان و               گزارش

حکایـت  . دستخوش تحریـف و دگرگـونی شـده اسـت         ) ع(بن علی   دشمنان امام حسین  
دشمنان حکایتی دیگر اسـت، امـا تحریـف ایـن تـاریخ توسـط ارادتمنـدان بـه امـام                     

اي هرچـه    شیعیان، ارائۀ چهرهعمدتاً با هدف برانگیختن احساسات مذهبی  ) ع(حسین
هاي حماسی نبـرد عاشـورا    تر از وي و خانواده و همراهانش و افزودن بر جنبه          مظلوم

این تحریفات هنگامی کـه پـا از دایـرة مکتوبـات تـاریخی و               . صورت پذیرفته است  
هاي شفاهی این قیام سرایت کرده، به شـکلی عجیـب            مقاتل بیرون نهاده و به گزارش     

 و بسیاري از واقعیات این تاریخ را تحت الشّعاع خود قـرار داده اسـت؛                گسترش یافته 
 به یک امر فراتاریخی تبـدیل شـده         عاشورا در جامعه ما واقعه      اصوالًي که   ا  گونهبه  

است؛ به همین دلیل همواره برخی از مورخـان و عالمـان محقـق کـه دغدغـۀ ارائـه                
اند، به نقـد ایـن       داشته) ع(بن علی   گزارشی مقرون به واقعیت از تاریخ قیام امام حسین        

 دربارة تـاریخ    زیآم  مبالغهخصوص    هاي خالف واقع و به     تحریفات برخاسته و گزارش   
ي هـا   گـزارش این نوشـته نیـز بـه نقـد و بررسـی             . اند عاشورا را مورد انتقاد قرار داده     

جـز   در این مقاله به   . مربوط به آمار و آرایش سپاهیان در نبرد عاشورا اختصاص دارد          
بررسی آمار و ارقام حادثۀ عاشورا، روشن کـردن جزئیـات نظـامی واقعـه در قالـب                  

 -با هدف به دست آوردن نظري عینی به این حادثه         -بررسی آرایش جنگی دو طرف      
  .نیز مورد توجه قرار گرفته است

  پیشینه
دانیم که پیش از این نیز شماري از نویسندگان قدیم و جدید در آثار خود بـه ایـن                  می

تـوان از   از آن جملـه مـی    . انـد   پرداختـه  - با نگاهی انتقادي   ضرورتاًالبته نه   -موضوع  
 در بیـان   و مرجـان   لؤلـؤ محدث بزرگ شیعه، محدث نوري نام بـرد کـه در کتـاب              

شروط الزم براي اهل منبر، به گستردگی تحریفات عاشورا را برشمرده و مـورد نقـد       
تاب خود موضوع مبالغه در آمار و ارقـام         او در اواخر ک   . نقلی و عقلی قرار داده است     

 آنان را نیز بررسی کرده و آمـاري را کـه در روزگـار               شدگان  کشتهسپاهیان کوفه و    
استاد مرتضی مطهري نیـز بـر     .  جاري بوده، رد کرده است     ها  زبانوي اینجا و آنجا بر      
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اي از    بـه نقـد عقلـی و نقلـی گـسترده           حماسه حسینی الگوي محدث نوري، در کتاب      
حریفات عاشـورا دسـت زده و از جملـه بـه بررسـی آمـار و ارقـام مطـرح شـده و                ت

هـایی از دروغ     هایی که در آنها صورت گرفته، پرداخته و آنها را نمونـه            نمایی  بزرگ
  .به شمار آورده است) ع(بستن به ائمه

ـ زگفتنی است دربارة آمار و ارقام، مقـدم بـر ایـن بایـد بـه                  ي از امـام  ا  نامـه   ارتی
 منقول از شیخ ابوجعفر توسی اشاره کرد که به دو واسطه به امام دوازدهـم           )ع(مهدي

مشهور است، توسط عالمـه مجلـسی       »  الشهداء ه زیار« که به    نامه  ارتیزاین  . رسد یم
ــواردر  ــار االن ــه) 274-101/269: 1358 (بح ــده اســت  ب ــل آم ــور کام ــن . ط در ای
حماسـه عاشـورا   ي با عنوان ا همجموعة آنها در  شد  ترجمه که متن عربی و      نامه  ارتیز

 از جالل برنجیان نیز نقل شده، فهرستی از شهداي کربال ارائـه       به بیان حضرت مهدي   
مقتـل   از کتـابی بـا عنـوان    تـوان  یمـ جز ایـن  . شده که تنها نام او در آن مندرج است  

بـن   بـن الحـسین   ي از امالی یحییا مجموعهاین کتاب   .  نام برد  الحسین من امالی السیدین   
بـن زیـد    بـن الحـسین   بن القاسم  و عبدالرحمنتیسیر المطالببن زید موسوم به      سماعیلا

مذهب سدة پنجم قمـري اسـت         هر دو از علماي زیدي    االثنینیه و الخمیسیه    موسوم به   
 حرزالـدین فـراهم آمـده و    نیمحمدحـس بـن   که به دست نویسندة معاصر عبـدالرزاق      
هرسـتی از شـهداي کربالسـت کـه آن را از     شامل روایاتی دربارة شمار یاران امام و ف    

محمـدبن طـاهر    ). 104-93: 1431حرزالدین،  (بن الحسین نقل کرده است        زیدبن علی 
 بـه    ابصار العین فـی انـصار الحـسین        نیز در کتاب مهم خود    ) ق1370متوفاي  (سماوي  

و شهیدان همراه   ) ع(بن علی   انجام همین کار پرداخته و دربارة شمار یاران امام حسین         
گویی پرهیز کرده و فهرستی مشخص از نام و نسب و شرح حـال وي بـه                   وي، از کلی  

امـام حـسین    مقتـل در کتـاب  . دست داده و همـین بـر اعتبـار کـار او افـزوده اسـت          
 اثر گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم آنجا که دربـاره شـهداي کـربال              السالم علیه

 مشهورترین شهداي کـربال ارائـه       سخن گفته شده، ابتدا نام و شرحی درباره برخی از         
نامـه امـام مهـدي     شده و در ادامه براي معرفی همۀ شهداي کربال، متن کامل زیـارت     

دانشنامه در  . اند جز این به اختصار فرماندهان دو سپاه نیز معرفی شده         . نقل شده است  
ی  ال ه نظر«با عنوان   ) 83-6/78: 1393(شهري     اثر محمدي ري   امام حسین علیه السالم   

هایی دربارة آرایش دو سپاه در نبـرد عاشـورا آمـده و در ادامـه                  روایت»  القتال ه ساح
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روایاتی تاریخی و حدیثی درباره شمار دو سپاه ارائه شـده و آمـاري              ) 87-84همان،  (
در همـین اثـر     . ناپذیرفتنی از سپاهیان عمربن سعد در کربال به دست داده شده اسـت            

گونـه    این فهرست همـان   . با ذکر نام آنان آمده است     فهرستی از شهدا    ) 7/281-291(
. هایی ضـعیف و غیرقابـل اعتمـاد نیـست     که نویسنده نیز اشاره کرده، خالی از روایت    

جز اشارات پراکنـده، فـصل      به تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا      مهدي پیشوایی در    
اختـصاص  »  ارقام واقعه عاشورا در آینه آمار و     «چهارم از جلد دوم کتاب خود را به         

آمـار لـشکر    «در مراحل مختلف،    » آمار اصحاب امام  «داده و در آن از جمله درباره        
و غیره سخن به    » )ع(شمار شهداي سپاه امام حسین    «هاي آن،    و شمار کشته  » عمر سعد 

نکتۀ جالب آنکه وي در اظهار نظري عینی در همان آغـاز فـصل و     . میان آورده است  
 این آمـار را بـه علـت شـرایط ویـژة ایـن حادثـه، تفـاوت               جاهاي دیگر، تعیین دقیق   

 آمـاري  ثبـت  بـراي  اي درسـت   قاعـده  و نظم هاي شاهدان عینی اولیه، نداشتن     گزارش
هاي موجود در گزارش مورخان، ناممکن دانـسته         تاریخی و تفاوت   منابع در چنین  این

، 2/465: 1389پیـشوایی،   (و هیچ راهی براي اثبات درستی آنها متـصور نبـوده اسـت              
 و  نـد ا  کسانی معیاري فاقد روش و     همچنین برخی از ترجیحات او در این فصل       ). 470

البته آنچه در این نوشتار مد نظر بـوده، نـه تعیـین             . رسند چندان قابل اتکا به نظر نمی     
دقیق آمار و ارقام حادثۀ عاشـورا، بلکـه برگزیـدن آمارهـایی نـسبتاً معقـول و نقـد                    

بر این اساس، آنچـه ایـن کـار را از برخـی             .  این باره است   مبالغات صورت گرفته در   
  .کارهاي دیگر در این باره متمایز کرده، نگاه نقادانه به مبالغات صورت گرفته است

جز این باید اشاره کرد که در سایۀ بررسی دقیق گزارش منابع، در برخـی مـوارد،                 
بـراي مثـال، آمـار      . تر مطـرح شـده اسـت       تر و پذیرفتنی   برخی از آمار به نحوي دقیق     

سپاهیان عمربن سعد که تاکنون کسی آن را به این صورت بررسی نکرده و به چنـین                 
نکتۀ دیگر ایـن اسـت کـه تقریبـاً تمـام            . آماري معقول و پذیرفتنی دست نیافته است      

آمده، غیرمستقل و بخـشی از یـک اثـر          ) پیشینه موضوع (برده    مطالبی که در آثار نام    
 است که دسترسی خواننده به آنها چندان هم         -تا چندین جلد  از یک جلد    -تر    مفصل

ها و نظرات در قالب یک مقاله با عنوانی معین و             آسان نیست، اما در این نوشتار داده      
  .حجمی محدود منتشر شده که دسترسی به آن براي خوانندگان آسان است
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    امام  سپاه.1
    امام  سپاهیانشمار .1ـ1

 ، تا روز عاشـورا      از مکه  او   خروج  از هنگام ) ع(  علی  بن   حسین  ام ام   قیام  ۀ حادث  بررسی
.   اسـت   دهش   تغییراتی   دستخوش   مختلف   در مراحل   ش تعداد همراهان   دهد که    می  نشان
 انـد   دانسته  تن 82  شدند،   خارج   از مکه    امام   همراه   را که    تعداد کسانی   منابع از   برخی

 از تعـداد     اینکـه    عساکر بدون   ابن. )188 ]:تا بی [صباغ،  ابن ؛1/220: 1948 خوارزمی،(
   خـارج    امـام    همراه   از مکه    که   کوفیانی  : است  آورده،   بگوید   سخن   امام   همراهان  کل

   تعـداد شـهداي      که  در صورتی ). 14/212: 1995 عساکر، ابن ( نفر بودند  شصت ،شدند
 در نظـر    ،انـد    کـرده    نفـر ثبـت    19 یـا    18  نامورخ  معموالً   در کربال را که     هاشم  بنی

  بـه   نفر79 یا 78اند، آمار   بوده  امام  همراه  از مکه، عده  این  که  کنیم  و فرض بگیریم
  .  است  بسیار نزدیک  عدد پیشین  به آید که  می دست

  راحتـی   هب.  است   شده  و کم  مسیر بیش  در طول    امام   عدد همراهان    که   نیست  شکی
   اردوي  و خـود را بـه  ند شد   خارج   بعد از مکه    روزهايدر    اي  عده  تصور کرد   وانت  می
 او    با کـاروان     افراد دیگري    راه   در بین    که   است   پذیرفتنی   سخن  این نیز. دندی رسان  امام

 و    کوفـه    خبـر حـوادث      وقتی  ، تاریخ   شهادت   به ).111]: تا بی [اصفهانی، ( شدند  همراه
   خـود را از همراهـانش       بیعـت   رسـید، او     امـام   بـه    عروه  بن  و هانی    عقیل  بن   مسلم  قتل

رها کردنـد   او را   از همراهانش  و گروهی   آزاد گذاشت    رفتن   را براي    و آنان   برداشت
   امـام   تعـداد همراهـان    در آن  کـه   گزارشی بتوان برايچنین  شاید این).مانه(و رفتند   
الموسـوي  ( اسـت      شـده    ثبـت  233 کردنـد      او را تـرك      که  نی و تعداد کسا     تن پانصد

   بـراي    مـسعودي    کـه    نفـر  ششـصد حتماالً آمـار    ا. ، وجهی یافت  )94 :1975،  الزنجانی
 مجلـسی، ؛ 3/61: 1409 مـسعودي،  ( ذکـر کـرده    کربال  ورود به   مقارن   امام  همراهان

 از    پیش   چند روزي    به  علقنیز باید مت  )  است    کرده   نقل   از مسعودي    که 45/47: 1358
  . باشد  ناحیه  این  به  امام  اردوي رسیدن

   نیز آمار همراهان    پسآن   از   ،  تاریخی  متون   شهادت   ماجرا نبود و به      پایان  اینالبته  
  خـود را     کـه    امام   از شیعیان   تن  چهار  1»جاناتالهِ   یبذَع« در   . پیدا کرد    تغییراتی  امام

                                                           
 ).4/92: 1995 حموي،یاقوت : به. ك.ر (هاي حج بوداي در چهار میلی قادسیه که از منازل کارواننقطه  1



  141  عاشورا نبرد در سپاهیان آرایش و آمار

-5/404: 1971طبـري،    ( شـدند    ملحق   وي   اردوي   به ، بودند  دهینجا رسان  آ   به  از کوفه 
 در کـربال      فرود آمدن    را هنگام    امام  شمار همراهان  ، برخی   مسعودي  برخالف). 405
   امـام    استقرار سپاهیان    از هنگام  ).2/243]: تا بی [یعقوبی، (اند   کرده   ثبت   تن 72 یا   62

 ، داشـتند    با امـام     دل   که  کسانی  از   عاشورا نیز شماري     در کربال تا صبح    بن سعد و عمر 
   جنـگ   وقـوع   کردنـد    مـشاهده    بودند، وقتـی     شده   همراه  ناچار با لشکر کوفه    به  ولی

   بـه   سعد جـدا شـدند و آشـکار و پنهـان     بن عمر   از سپاه    و گروهی   ، فردي   است   قطعی
ـ  سی را     عده  آمار این .  شدند   ملحق   امام  اردوي : 1993 کثیـر،  ابـن  (انـد    کـرده   ثبـت   ن ت

  .)194، 187، 31: 1377  سماوي،؛8/194
 بودند و در کنار او جنگیدند   امام  روز عاشورا در سپاه  کهشمار کسانی   ،    در نهایت 

 از    اخـتالف    تعـداد را بـه       ایـن    مختلف  هاي  سده   و نویسندگان    نیست  نیز کامالً روشن  
کتـب    نویـسندگان       است   آورده  العین ابصار  نویسنده. اند  نفر ذکر کرده   1100 تا   هفتاد
  مـشهورترین . )164   ،انهمـ سـماوي،    (اند   دانسته   تن هفتاد را     امام   تعداد سپاهیان   سیره

 آمـار    ، شده  ها جاري   ها و قلم     بر زبان    مختلف  هاي   سده  در گذر  باره  این  در   که  آماري
؛ 422 /5  :1971 ؛ طبـري،  256 :1960  دینوري، ؛3/205 :1977بالذري،   ( است   تن 72
؛ خـوارزمی،   237-236: 1338 ؛ طبرسی، 233 ]:تا بی [؛ مفید، 3/113 :1986  اعثم، ابن

ــن4 /2 :1948 ــر،  ؛ اب ــی، ؛ 193-8/192 :1993کثی ــی[الطبرس ــا ب ــسینی ؛ 107]: ت الح
ــوي،  ــانی ؛ 2/328: 1418الموس ــوي الزنج ــی،؛ 93: 1975 ،الموس ؛ 1/638 :1365 قم

Jafri  ،1976 :189-188( بر سـایر آمـاري       آن  ، ترجیح    فراگیرش   شهرت  ا وجود  ب  که   
   کـه    اسـت    دیگر از آمـاري      یکی   نفر هم  78.  نیست    آسان   چندان  ، در مآخذ آمده    که

. )53 :1318 نمـا،  ابـن ؛  260: 1960دینوري،  (   است   ذکر شده    امام   تعداد سپاهیان   براي
؛ 2/98  ]:تـا  بـی  [شهرآشـوب،  ابن (اند   دانسته   تن 82 را     امام  یان دیگر تعداد سپاه    برخی

 دو   این   بعضی  ،یما  ه پیشتر آورد    که  گونه  همان   البته .)2/228 :1418الحسینی الموسوي،   
سـعد،    ابـن . انـد    دانـسته    از مکـه     خـروج    هنگام   امام  همراهان  تعداد   به  آمار را متعلق  

 50شـامل   -   امـام   ، تعـداد همراهـان      ريقمـ   سوم دوم و    هاي  مشهور سده   نویس  طبقات
 وستندیو به او پ    تن که از سپاه عمربن سعد جدا شدند          20سپاهی که همراه او بودند،      

 تــن از 19و نیــز  )194، 187، 31: 1377  ســماوي،؛8/194: 1993 کثیــر، ابــن: قــس(
منابع تعداد  از    رخیب). 465 /5 :1990سعد،   ابن (  است   کرده  بت تن ث  89 را   -خاندانش
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  ]:تا بی[، الطبرسی؛ 184 /8 :1993کثیر،   ابن (اند  دانسته   تن 100 را حدود      امام  لشکریان
ه اسـت    کـرد    نفـر ثبـت    112 را     امـام    آمـار یـاران     العین ابصار   کتاب  نویسنده). 107

   ایـن    سـخن  .انـد    نبـوده    لـشکریان  و جـز    عده   این  ۀهم   البته   که )229 :1377سماوي،  (
   افـراد را بـه    ایـن شرح حـال  و   نام وي   که  است  توجه  و قابل  نظر مهم  از این  نویسنده
  کـه     اسـت    آمـار دیگـري      تن 140.   است   او افزوده    بر اعتبار سخن     و همین    داده  دست
الموسـوي  ؛  5/389 :1971 طبـري،  (انـد    کـرده    ثبـت    امـام    اصـحاب  شمار   براي  برخی

   نفـر توسـط    145   آمار یعنـی     همین   به   نزدیک  عدديهمچنین  . )94: 1975الزنجانی،  
؛ 5/389 :1971طبـري،    ( اسـت    شـده    نقـل    مختلـف   هـاي    سـده    از نویسندگان   شماري

 حجـر  ؛ ابـن  39 :1318نمـا،    ؛ ابن 42 :1364 ؛ سیدبن طاووس،  251 :1376 جوزي،ال  ابن
   تن 170   امام   تعداد یاران    تاریخی  هاي  گزارشاز     در برخی  . )1/334 ]:تا بی [،عسقالنی

 ؛ سـیدبن طـاووس،    251 :1376 جـوزي، ال  ؛ ابـن  5/389 :1971 طبري، (  است   شده  ثبت
  ).27 :1318 نما، ؛ ابن100 :1364

  نوسأ نام   و تا حدي     خاص  سخنانی   امام   و لشکریان    تعداد یاران   ةدربارگفتنی است   
 شـد     گفتـه    تـاکنون    آنچـه    براساس . است  اوت بسیار متف    با سایر اقوال    دارد که  وجود

   از ایـن   یکی ، اما براساس  است  بوده  تن170  و حداکثر 70 حداقل   امام  تعداد سپاهیان 
جـوزي،  ال  ابـن ؛  3/71: 1409 مـسعودي،    ( تـن  600   امـام    و لشکریان    تعداد یاران   اقوال

قتیبـه    ابـن  ( اسـت    بـوده    تـن  1100   دیگر تعداد آنان     گزارشی   و براساس  )251 :1376
با وجود آوردن نظـر شـیخ مفیـد         ) ع(دانشنامه امام حسین  در  ). 2/10]: تا بی[دینوري،  
 تن بودن یاران امـام در روز عاشـورا، ایـن روایـت پذیرفتـه نـشده و بـه                     72مبنی بر   

 نفـر بـاال   1000آمارهایی بیش از این اشاره شده که در آنها شمار یاران امام حتی تـا    
  ).85، 1/84: 1393شهري،  محمدي ري(ست رفته ا
   کار چنـدان     اقوال   از این    یکی   و ترجیح    کردن   داوري   که  وجودي  با   هر صورت   به
 و    استقصاء اسامی    به   را که   العین ابصار   کتاب ةنویسند    سخن  توان   می   ولی   نیست  آسانی
 بـر    ، اسـت   نکرده    بسنده  اد و ارقام   اعد   آوردن   و تنها به     پرداخته   امام   یاران   حال  شرح
جالـب اینکـه    .   دانـست    تـن  110 را حدود      امام   داد و عدد یاران      ترجیح   سایرین  سخن

 نفر را مطرح کرده، در اظهار نظري        145 تا   65که آماري بین      مهدي پیشوایی درحالی  
 تـن ثبـت     17خصوص آمار اسیران که خـود         به-که به دیگر آمارها       شگفت درحالی 
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 اشاره کرده است، بر همان قول شایع گردن نهـاده و شـمار یـاران امـام را در                    -کرده
  ).498-497، 477/ 2: 1389پیشوایی، ( تن دانسته است 72کربال 

    امام  سپاه هان  لشکر و فرماند آرایش. 1-2
 ؛ الجـیش    ه مقدمـ  .1: شـد    مـی    تقـسیم    بخـش    پنج   معموالً لشکر به     قدیم  هاي در جنگ 

ــده  محــل  کــه قلــب .2 ــود هــان فرمانــد  و  ســپاه  اســتقرار فرمان   میمنــه.3 ؛ ارشــد ب
   اقتـضاي    بـه   گـاه ).  الجـیش    ه سـاق (  ره مؤخّ .5 ؛)  چپ  جناح(   میسره .4 ؛) راست  جناح( 

   میمنـه    بخـش    معموالً سه  . اجرا نشود   طور کامل    به  بندي   تقسیم   بود این   ممکن،   شرایط
ـ .  نبـود    همیشگی  ره و مؤخّ    مقدمه  تشکیل   ولی ،شد   می  شکیل ت   و قلب   میسره و جـز   هب

  ویـژه  ی هـای  هـا و دسـته   ، گـروه   جنـگ   خـاص   شـرایط  افتاد تحـت  میاق   اتف   گاه ،این
   پرچمـدار و گـاه     ،  سـپاه   بـراي . شـد   مـی    تـشکیل    خـاص   هـاي    مأموریـت   انجام  براي

  انتخـاب   نیروهـا   تـرین   شجاع   از بین   معموالً  که شد   می   نیز در نظر گرفته     پرچمدارانی
  .شدند می

   تشکیل   به   اقدام   در دو نوبت     جنگ   از شروع   پیش)  ع(  حسین   کربال امام   ۀدر حادث 
   بـه   کوفـه   از سـپاهیان   نفـري پانصد  اي دسته   بود که  وقتی  بار اول: کرد  ویژه دو گروه 
ـ    عمـروبن   فرماندهی از    مـستقر و مـانع      در کنـار فـرات       محـرم    از روز هفـتم     اج حج
   شـد، امـام      جـدي    کمبـود آب     وقتی   شرایط  در این . شدند   آب   به   امام   اردوي  دسترسی

   داد و بـرادرش      تـشکیل    پیـاده  بیـست سـوار و    سـی    از     مرکـب  ،  نفـري  پنجاه  اي  دسته
 پانـصد   گـروه  هب  داد  او مأموریت  کرد و به  منصوب   آن   فرماندهی   را به    علی  بن  عباس
 بـا  ، داشتند  همراه   مشک بیست  که   درحالی   دسته  این.  کند   حمله   حجاج   عمروبن  ينفر

 شـدند   ، موفـق   شـده   گـزارش    شـدید هـم      که  درگیري  از  رو شدند و پس    ه روب  کوفیان
؛ 255 :1960 ؛ دینـوري،  3/181: 1977 بـالذري،  ( رسانند   انجام   خود را به    مأموریت
ــري، ــن413-5/412 :1971 طب ــثم، ؛ اب ــی[؛ اصــفهانی، 3/102 :1986 اع ــا ب ؛ 117]: ت

 و    بـا کوفیـان     جنگیـدن     سـواران    مأموریـت  گویـا . )245-1/244 :1948 خوارزمی،
   آورده  مجلـسی .  پر کنند   ها را از آب      بتوانند مشک    آنها بود تا پیادگان      کردن  مشغول
مجلسی،  (اند  دادهلقب  » سقاء«   مأموریت  ن همی   انجام   دلیل  را به ) ع( علی  بن  عباس  است

   عاشـورا بـود کـه        داد، شـب     تشکیل   ویژه   گروهی   امام   که  بار دوم . )386/ 44: 1358
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 بیست سوار و    سی از    مرکب  ،   نفري پنجاه  اي   دسته   باز هم    مشابه   مأموریتی   انجام  براي
  ایـن .  کرد   منصوب   آن   فرماندهی  اکبر را به     بار فرزند خود علی      را برگزید و این     ادهیپ

  بیاورنـد   امام  اردوي  پر کنند و به  فرات  خود را از آب هاي توانستند مشک   نیز  گروه
  .)1/636 :1365قمی، (

   تقـسیم    و قلب    و میسره    میمنه   بخش   سه   خود را به     کوچک   سپاه  روز عاشورا امام  
  را به ) رر، مظه مطه( مظاهر    بن   سپرد و حبیب     قین  زهیربن   را به    میمنه   فرماندهی .کرد

بـالذري،   ( سـپرد   علی بن   عباس  برادرش  را نیز به  سپاه  پرچم.  برگزید   میسره  فرماندهی
؛ 233 ]:تـا  بـی  [ ؛ مفیـد،   5/422  :1971، طبري،   256 :1960  ؛ دینوري، 187/ 3 :1977

 ؛ قمـی،  164  :1377ماوي،  ؛ سـ  193-8/192 :1993کثیر،   ؛ ابن  2/4 :1948 خوارزمی،
 ؛ سماوي، 2/4: 1948خوارزمی،   ( گرفت   جاي   سپاه  خود نیز در قلب    .)1/638 :1365
از    اســت  آورده اآلمــال  منتهــیکتــاب   نویــسنده.  )1/638 :1365 ؛ قمــی،164 :1377

   بنـابراین ).همان ( گرفتند  جاي میسره  در  تنبیست و   در میمنه   تن بیست   امام  سپاهیان
 ، عـده     در نظـر بگیـریم       تـن  110 را حـدود       امـام    عدد یاران   ، گذشت   که  اگر آنچنان 

   تـن هفتـاد  حـدود   توان   بودند، می    مستقر شده   در کنار امام  و     سپاه   در قلب    که  کسانی
  . دانست

   کربال شمار شهداي. 1-3
  سـخن .   اسـت    بروز کرده    نظرهایی  اختالفان   مورخ   کربال میان    شهداي  شمار  درباره

   شـهادت   بـه  تـن بودنـد،      72کـه      امـام   یـاران جملگی   در کربال      که   است  مشهور این 
؛ 2/39: 1948 خـوارزمی، ؛  2/73: 1366مسکویه،  ؛  3/205: 1977 بالذري، (رسیدند

   تعداد سـرهاي     معموالً درباره    آنچه ).1/499: 1409اثیر،   ابن؛  8/205: 1993کثیر،   ابن
   ایـن   و شـیوع   شـهرت   بـه   نحـوي   نیـز بـه   شـده    شـد، آورده     حمـل   ه کوف   به  شهدا که 
   لـشکریان   انـد کـه      آورده   و مقاتـل     تـاریخی    از متـون     شماري .  است   کرده  آمارکمک

؛ مفیـد،   259 :1960 دینـوري،  (کـرد    حمـل    کوفـه    سر از شهدا را به     72سعد  بن  عمر
. )8/206 :1993کثیـر،    ؛ ابن 45 :1318 نما، ؛ ابن 2/39: 1948 ؛ خوارزمی، 243]: تا بی[

ان  مورخـ    بر اینکـه     زیرا عالوه  ؛نیست    از تسامح    آمار خالی    این   پذیرش ،با وجود این  
  شـمار   گـرفتن  رسـد یکـی    نظـر مـی   اند، به  کرده   نیز نقل    دیگري   آمارهاي باره  ایندر  
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   آنچـه  که  درحالی؛  است دهشمنجر عدد    این  ترجیح  به، شهدا  شهدا با آمار کل   سرهاي
  بـن    یزیـد و عبداللّـه   حـربن  ( کـربال   از شـهداي   سر دو تـن  حداقل   اینکه مشهور است 

 - شیرخوار بـود     طفلی  که  -  عبداللّه  ةجناز.  نگردید   حمل   کوفه  جدا نشد و به   )  حسین
  جـدا   هنگـام  بـه . نـشد او   جـسد   متعرض  شد و کسی  دفن  امام  ، توسط    از شهادت   پس

 ).220: 1377سـماوي،    ( سر حر شدند     از جدا کردن     مانع  تمیم  شهدا نیز بنی    سر  کردن
   فرسـتاده   کوفه   به   را که   تعداد سرهایی    منابعاز     برخی   که   است   دلیل   همین  احتماالً به 

  ،هـر روي   به .)198]: تا بی [صباغ،  ؛ ابن5/468 :1971 ، طبري (1اند  سر دانسته  70شد،  
   از ایـن     بـیش    کمتر و هـم    ، شد   حمل   کوفه   به   که   تعداد سرهایی   داد شهدا و هم    تع  هم

: 1417مـسعودي،    ( اسـت    تن 61 ،  تعداد شهدا آمده    براي    که   آماري   کمترین .اند  نوشته
 .انـد    کـرده   ثبـت   تن هشتاد شهدا را حدود     شمار و مآخذ      از متون    تعدادي لبتها). 166

اسـت   سـر دانـسته      78 ، شـد    فرسـتاده    کوفـه    بـه   دا را کـه    شـه    تعداد سرهاي   مجلسی
 تعداد   این   به شد، جدا ن   شانی سرها  کهرا    اگر دو شهیدي      که )45/62: 1358 مجلسی،(

   دسـت    شهدا بـه    براي    تن 81، عدد      آمار بیفزاییم    این   به   را هم    و خود امام     کنیم  اضافه
 جـوزي، ال ابـن (ثبـت کـرده اسـت      جوزيال بن  سبط و این همان عددي است که       آید  می

   اسـت    کـرده    تـن ثبـت    هـشتاد  از     کـربال را بـیش      شهداي  آمار  سماوي. )226 :1376
اي  نامه   زیارت   براساس  اآلمال  منتهی در     قمی   عباس   شیخ   و آنچه  )221: 1377سماوي،  (

   و بـر آن  ت تعـداد اسـ    همـین   بـه ، نزدیک     است  ، آورده    کرده   نقل   طاووس  سیدبنکه  
 تعـداد    مـسعودي . )1/735: 1365قمـی،    (درس  می   تن 82  کربال به    آمار شهداي   اساس
 دیگر از     قولی   براساس ).3/61: 1409مسعودي،  ( است     دانسته   تن 87 کربال را     شهداي
  فرسـتاده    کوفـه    بـه   سـر امـام   بـا      همراه   که   تعداد سرهایی    در آن    که  جوزيال  بن  سبط
   تعداد شـهدا را بـه       توان  می،  )231 :1376جوزي،  ال  ابن( است     شده   سر معین  92 ،شدند
   از نویـسنده   بـاره   در این سخنترین  غریب لبتها. شمار آورد   به  تن 95   خود امام   همراه
 ، رسیدند   شهادت   در روزعاشورا به     را که    تعداد کسانی    که   است  الدارین   ه وسیلکتاب  

  . )94 :1975 الموسوي الزنجانی، ( است  کرده  ثبت  تن221

                                                           
   دیگـر بـه    از سـرهاي   جدا  سر امام  که   نکته   این   احتماالً با در نظر گرفتن       که   کرده   سر ثبت  69 تعداد سرها را      بالذري  1

 ).212 /3  :1977 بالذري،: قس ( است  او نیز درست  بود، سخن  شده  فرستاده کوفه
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    امام  از سپاه  تعداد اسیران.1-4
 رسـیدند، بـا       شـهادت   در کـربال بـه    )  ع(  حسین   امام   یاران   تمامی   مشهور که    سخن  این

   از یـاران   شـماري   که  است  آن، دارد  واقعیت  آنچه.  نیست   منطبق   تاریخی  هاي گزارش
  بن  عمیر، مرقع  بی أ  سواربن   جمله   از آن  ؛سعد اسیر شدند  بن   عمر  کریان لش   دست   به  امام

  سـمعان   بـن     ه عقبـ  ،  )135-136،  222: 1377سـماوي،    (الجنـدعی  ، عمرو    اسدي  ثمامه
   مـشهور بـه      علـی   بـن    حسن  بن  ، حسن   )259: 1960؛ دینوري،   3/205: 1977بالذري،  (

 و  )45: 1318نمـا،    ابـن  ( )ع( حـسن    دیگر امام   و نیز زید و عمرو دو فرزند         مثنی  حسن
 از    بـیش   ها، تعداد اسـیران     گزارش   برخی  ، براساس  این وجود با ). ع(  حسین  بن   علی  امام
   بـسته    که  اسیر بودیم دوازده   ما    کهاست     شده  روایت)  ع( سجاد   از امام  .  است   بوده  این

 اگـر در     حال آنکـه   ).1/791: 1365ی،  ؛ قم انهم ( یزید وارد شدیم     کاخ  در زنجیر به  
   کـه   رسد تعداد کسانی     نظر می    شود، به    بیشتري   اسرا دقت    به   مربوط  هاي  گزارش  متن
انـد   زیـرا آورده ؛   اسـت   بیـشتر بـوده    هم  تن دوازده اسیر شدند، از   کوفه    سپاه   دست  به

 ؛ سـماوي،  45 :1318مـا،   ن ابن (شدند   اسرا در نبرد روز عاشورا مجروح        از این   شماري
   بـه    جراحـات   ایـن   بر اثـر     واقعه   از این    پس   مدتی   و برخی  )222 ،135-136: 1377
   شـام   بـه   نامناسبـشان   حـال    دلیـل    را بـه     آنـان    و بعید نیـست    )همان ( رسیدند  شهادت
 ة آزادشـد   الم غـ    را کـه     سمعان  بن    ه عقب   که   شده   نیز اشاره    نکته   این  به . باشند  نفرستاده

؛ 3/205 :1977 بـالذري،  (کردند  رها   از اسارت   بود، پس )  ع(  حسین   همسر امام   رباب
آمار مردان اسیر   تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا        نویسنده  . )259 :1960 دینوري،

-497/ 2: 1389پیشوایی،  (را هفده تن ثبت کرده و از تک تک آنان نام برده است              
اس، گویا شمار اسیران سپاه امام از دوازده تـن کمتـر و از هفـده تـن           بر این اس   ).498

  .بیشتر نبوده است

   سعد  عمربن  سپاه. 2
   سعد  عمربن  شمار سپاهیان.2-1

   نظرهـاي   اخـتالف  ، مختلف هاي   سده   نویسندگان   نیز میان    کوفه   شمار سپاهیان  ةدربار
 ، جنگیدنـد   امام  در کربال علیه     را که   تعداد سپاهیانی    برخی . است   بروز کرده   فراوانی
   ولــی،)1/638  :1365 ؛ قمــی،226 :1376 جــوزي،ال ابــن (انــد  دانــسته  تــنهــزار شــش
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 سـعد را  بن   عمـر    آمـار سـپاهیان      کـه   است   نیز در دست     دیگري   متفاوت  هاي گزارش
 :1364 س،؛ سیدبن طاوو  2/189]: تا بی[؛ اربلی،   191]: تا بی[صباغ،   ابن(   تن هزار  بیست

 تـن   22000،  )1/638: 1365؛ قمـی،    30-1: 1377سـماوي،   ؛  25  :1318نمـا،    ؛ ابن 85
 تـن هـزار     سی ،  )2/4 ،1/242 :1948 ؛ خوارزمی، 113 ،100 ،99  /3 :1986 اعثم، ابن(
هـزار تـن    35 1 ،)57 :1377 ؛ سـماوي،  )44/298: 1358 ؛ مجلسی،    37: 1318نما،   ابن(
  ).305 /44 :1358 مجلسی، (اند نوشتهتن  هفتادهزار و )4/98 ]:تا بی [شهرآشوب، ابن(

رسد هر چه زمان گذشته، بر آمـار سـپاهیان عمـربن سـعد در متـون و             به نظر می  
انـد بـا      وسیله کوشیده   شاید برخی از نویسندگان بدین    . منابع مختلف افزوده شده است    

و ) ع(علـی بـن   قرار دادن عدد دو سپاه در برابر هم بر شـدت مظلومیـت امـام حـسین               
آمیـز و دور از        آمار بسیار مبالغه     از این    برخی   که   نیست  تردیدي. همراهانش بیفزایند 

  .است  واقعیت
   و قطعـی   دقیـق    صورتی   به  توان  سعد نمی بن   عمر   آمار سپاهیان  دربارة   که  از آنجایی 

 ، وجـود دارد     واقـع    بـه    نزدیک   عددي   به   یافتن  دست   براي   که  تنها راهی  ،   گفت  سخن
و رونـد     ایـام    در ایـن     کوفـه    حـوادث    دربـاره   نا مورخ   که   است  هایی  گزارش  بررسی
  .اند  داده  دست  به  سپاه  این گیري شکل

 نیاز    نسبتاً بزرگ    سپاهی   به   با امام    مقابله  برايکرد   که احساس می   زیاد    بن  عبیداللّه
تکیـۀ او بـه سـپاهیان کـوفی         . زماندهی کرد دارد، کوفیان را براي این کار بسیج و سا        

   و تـدارك   تهیـه . شاید به این دلیل بود که کوفیان را از پیوستن به سپاه امام بـازدارد              
 ، بعـد    و در مرحلـه      کوفیـان    کـردن    مرعـوب    مـستلزم  نخست  ۀ در وهل    سپاهی  چنین

  مرعـوب بـه منظـور    .  بـود   شـان    قلبی  میل   رغم   به   سپاه   در این    شرکت   به   آنان  واداشتن
  و   را کـشت     از شـیعیان     شـماري  ، عروه  بن  و هانی   مسلمقتل   با     همراه  ، وي    مردم  کردن
  هاي  بر مراقبت  ،  آن   دنبال  به. )8/170 :1993 کثیر، ابن ( فرستاد   شام  را به ي آنان   سرها
  کننـد  تـرل  را کن اوضـاع   تـا   گماشـت   نیروهایی   آن  و پیرامون   افزود و در شهر     نظامی

                                                           
وي در این بـاره بـه حـدیثی         .  است تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا      در این باره نکتۀ جالب، نظر نویسندة کتاب           1

هزار نفـر   روایت کرده و در آن شمار سپاهیان عمر سعد سی) ع(اشاره کرده که شیخ صدوق از امام سجاد و امام صادق 
نکته این است که نویسنده با وجود اشاره به عدم توثیق برخی از روایان این روایت، تنها به این دلیـل   . ذکر شده است  

هزار تن را ترجیح   اي براي تحریف آمار و ارقام نداشته، رقم سی          که شیخ صدوق به آن توجه نشان داده و او هم انگیزه           
 ).479/ 2: 1389پیشوایی، (داده است 
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 ة آورد و وعـد      روي   کوفـه   تهدیـد مـردم     و   تطمیع   به  سپس. )3/166 :1977 بالذري،(
  کننـد    شرکت   امام   در نبرد علیه    که  شرطاین     به ،داد به آنان     و مقرري وق   حق  افزایش

  داد   را مأموریـت     کوفه   بزرگان  ، آن   دنبال  به. )3/99: 1986اعثم،   ؛ ابن 3/178،  انهم(
 در نبـرد،      شرکت   به   مردم   تشویق   درآیند و ضمن     حرکت   و کنار شهر به     ر گوشه دتا  

 دسـتور    همچنـین  عبیداللّه). 3/178 :1977 بالذري،(بیم دهند    تمرد     را از عواقب    آنان
 را   فـرد غریبـی    و به همین دلیل       شود   ریخته  خونش،   حاضر نشود    در سپاه   کس داد هر 

 زد   نبود، گـردن      در جنگ    شرکت   به   بود و ملتزم     آمده   کوفه   به   میراثش   طلب   به  که
   آورده  بـالذري . )255-254 :1960دینوري،   ( کار خود بیندیشند     عاقبت   به  تا دیگران 

   خـود را بـه      نمانـد مگـر اینکـه        مـرد بـالغی     در شهر کوفـه   فاق،   ات   این   دنبال   به  است
   افـرادي    برخـی    کـه   هایی  گزارش.  شود  ملحقزیاد    ناب   سپاه   رساند تا به    نخیله   اردوگاه

 از  انـد نیـز حکایـت        داده  امام    به   راه   در بین  ،اند   شده   خارج   از کوفه    ایام   در همین   که
   علیـه   در جنـگ   شـرکت   براي  شهر کوفه    در بیرون    از مردم    کثیري   گروه  آمدن ردگ

ــام ــت   ام ــان(داش ــسکویه251-250  ،هم ــري، 2/62 :1366 ، رازي؛ م  :1971؛ طب
5/406.(  

 شـد،    کوفه  مددکار امیر   آنچه.   پرداخت   سپاهیان   سازماندهی   به   در نخیله   عبیداللّه
   ري   امـارت    بـا حکـم      حـوادث    ایـن    مقارن   سعد بود که     عمربن   فرماندهی   به  لشکري
   منـاطق    عـازم  ، بـود    داده   رخ 1 بیسـتَ  در د    کـه    شورشی  سرکوب    بود تا براي     شده  آماده

عــساکر،   ؛ ابــن5/409 :1971 ؛ طبــري،3/176: 1977بــالذري،  ( شــود  ایــران شــمالی
   اختالف   هیچ  بدونان   مورخ  عموم. )189،  8/183 :1993 کثیر،  ؛ ابن  14/215: 1995
:  بـه . ك. ر   پیـشین   منـابع   بـر   عالوه (اند   نوشته   تن چهارهزار لشکر را      شمار این   نظري

  ؛ خوارزمی،  227 ]: تا بی[؛ مفید،   3/96 :1986 اعثم، ؛ ابن 2/64 :1366 ،ازي ر مسکویه
]: تا بی [شهرآشوب،  ابن ؛131،  1338 ؛ طبرسی، 6/10]: تا بی[ ؛ مقدسی،    1/240 :1948

   سـپاه    اولیـه   ۀ لشکر هـست     این ).207  :1411 ؛ سیوطی، 222 :1376جوزي،  ال  ؛ ابن 4/95
   فرمانـدهی  نیز به  دیگر  یهای   دسته  ، تاریخی  هاي رش گزا  براساس.  داد   را تشکیل   کوفه

  نفـري چهـارهزار     ۀهـا، دسـت      دسته   از اولین   یکی.  شدند   و اعزام    تشکیل   کوفه  بزرگان
                                                           

 ).2/454: 1995حموي، یاقوت : به. ك.ر (بوده است وسیعی میان ري و همدان ۀناحی  1
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حکسیتا   کند     مستقر شود و مراقبت     قادسیه  در   داشت   مأموریت  میر بود که   نُ  بن  ینص  
   بـه ).jafri 185 :1976,؛ 243 :1960ي، دینور ( نکند  حجاز حرکت  سوي  به از کوفه

   بخـشی   ، را بـست     امام   یزید راه    حربن   فرماندهی  به    که  اي   دسته ،  مورخان بیشتر  ۀگفت
ـ   امـام   با اردوي زنی  گشتهنگام  میر بود که   نُ  بن  صین ح  از سپاه  طبـري،   (شـد  رو ه روب
 حـر را     شـمار سـپاهیان   ان   مورخـ   عموم. )1/228: 1948  ؛ خوارزمی،  401 /5 :1971
اعـثم،    ؛ ابـن   249: 1960دینوري،  :  به. ك. ر   پیشین   بر منابع   عالوه (اند   دانسته   تن هزار

ــد،3/85 :1986 ــی [ ؛ مفی ــا ب ــی، 224 ]:ت ــی[ ؛ مقدس ــا ب ــسی،6/10 ]:ت  :1358 ؛ مجل
   نفـري چهـارهزار   ۀدست ، با ورود   محرم   روز سوم  پذیرفت  توان   می  بنابراین. )44/314
 آمـار   ، یکـدیگر    حـر بـه      او و همراهـان      گـروه    شـدن    کربال و ملحق     سعد به   ربنعم

  . باشد  رسیده  تنهزار پنج  کربال به  مستقر در  کوفی سپاهیان
 کـربال     بـه    از کوفـه     سـپاهیان    و اعزام    روزها سازماندهی   رسد از همین     نظر می   به
   عبیداللّـه   را کـه  هـایی    دسـته   هـان    و فرمانـد     تعـداد نفـرات     مورخـان .  گرفـت    شتاب

  :اند کرده  ثبت چنین  کربال فرستاد این  کرد و به سازماندهی
  ؛الجوشن   ذي  شمربن  فرماندهی  به  نفريچهارهزار  اي دسته -
  ؛کالبی   رکاب  یزیدبن  فرماندهی  به  نفريدوهزار  اي دسته -
 ؛ المازنی ه هینر   مضایربن  فرماندهی  به  نفريهزار سه  اي دسته -
 ؛ حرشه  نصربن  فرماندهی  به  نفريدوهزار  اي دسته -
   ؛ ربعی بن   شبث  فرماندهی  به  نفريهزار  اي  دسته -
  ؛بجر اَ  حجاربن  فرماندهی  به  نفريهزار  اي دسته -
 :1977 بالذري،:  به. ك.ر ( رویم   یزیدبن   فرماندهی   به   نفري  هزار  حدوداً  اي  دسته -

 ؛  1/242 :1948؛ خـوارزمی،    3/99 :1986اعـثم،    ؛ ابـن  154  :1960؛ دینوري،   3/179
  ). 386 ، 44/315 :1358  ؛ مجلسی،98 /4]: تا بی [شهرآشوب، ابن

   از آمار و ارقـام  همانند بسیاري-  آنها و در صحتبپذیریم  را   آمار و ارقام   این اگر
 22000  به ها   دسته   این   نفرات   جمع  ، حاصل    تردید نکنیم  -  تاریخی   حوادث   به  مربوط

 از    گزارشی   اینکه  نخست.  داشت   توجه   دو نکته    آمار باید به     این ة دربار   ولی ،رسد  می
   کـربال در دسـت       بـه    نمیر از نخیلـه     بن   حصین ۀدست  نفر اعضاي هزار    سه   مستقل  اعزام
  کنـد کـه      کمـک گمان    ن ای  تواند به    در کربال می     حضور خود حصین    اگرچه.  نداریم
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   به   اگر هم    عده  رسد این    نظر می    به   ولی ، باشند   عمر سعد پیوسته     سپاه   به   او هم   نفرات
  شـده    تشکیل  تازه هاي ه جدید و جزء گرو با سازماندهی  باید، باشند  شده کربال اعزام 

   جـالبی    تـاریخی   هـاي   گزارش    به   توجه ، دیگر   مهم  ۀنکت.  باشند   رفته   مأموریت   این  به
 سـعد    عمـربن   و در سپاه  کربال نرفته    به   جمعیت   این   تمامی  ند که ا   بیانگر آن    که  است
   بـه    عبیداللّـه    کـه   هـایی  از گـروه  است     شده  ها تصریح   گزارش   در این  .اند  نشده حاضر
 گریختند   راه  از بین،   امام   نبرد علیه   نداشتن   خوش   دلیل   به  فرستاد، شمار فراوانی    کربال  

   در گزارشـی    بـالذري . )254  :1960دینـوري،    (کردنـد       کربال خودداري    به  و از رفتن  
   بـاقی   تـن چهارصـد  تـا   سیـصد  حـداکثر      نفر سـپاهی   هزار از هر      است  تر آورده   دقیق
   دلیل   به گویا و   )3/179 :1977بالذري،   (کردند   می   را ترك    سپاه  سایرین ماندند و   می

  .اند  نبوده  از آنان  جلوگیري ها نیز قادر به دسته  این هان  فرماند، افراد  این کثرت
 کـربال و بـه      در   محرم   از روز سوم     کوفی   تن هزار  پنج حضور     گرفتن   با قطعی   حال
   کـه    گرفـت    نتیجـه   تـوان    مـی  ، نمیـر   بـن    حـصین    نفري هزار  سه   دسته   نیاوردن  حساب
 کربال    به   را از نخیله     سپاهی هزار   چهارده  از عاشورا حدود    پیش اي در روزه   عبیداللّه
  بـه     تن چهارصدحداکثر   -  آورده   بالذري   که  گونه آن-   تن هزار و اگر از هر       فرستاده

 ،انـد   وارد کربال شده  به بعد      محرم   از روز چهارم     که   باشند، تعداد کسانی    کربال رفته 
 در کـربال مـستقر بودنـد،          که   نفري هزار   پنج  با   همراه  ه ک   است   بوده   تن 5500حدود  
  عمـربن  اند و روز عاشـورا نیـز سـپاه      داده   می   را تشکیل    نفري هزار  یازده تقریباً    سپاهی

  . بود   شده  تعداد سرباز تشکیل سعد از همین 

   سعد  عمربن  سپاه هان  لشکر و فرماند  آرایش.2ـ2
 ؛ بـود    نیـاورده    دست   خود را به     کامل  سعد آرایش بن   عمر   از روز عاشورا سپاه     تا پیش 

   قطعـی    جنـگ    تغییر بـود، هنـوز وقـوع        حال  در   مرتب   آمار آن   اینکه  بر  زیرا عالوه 
  سـپاه    هـاي    دسـته    انـدك   ، اندك    مصالحه   شدن   روزها و ناممکن     با گذشت    ولی ،نبود
 شـد،    منـصوب بـن زیـاد       عبیداهللا   طرف  از   که  هانی   فرماند   از اولین   یکی.   گرفت  شکل
،    سعد از جنـگ      عمربن   امتناع   در صورت    داشت  مأموریت   بود که   الجوشن   ذي  شمربن

  ، شمر را به      جنگ   به  اقدام    اما عمر با پذیرفتن    ، گیرد   دست   را به    سپاه  خود فرماندهی 
 ؛ طبرسـی، 230 ]:تـا  بی [؛ مفید،183 /3  ،انهم ( کرد  لشکر منصوب   پیادگان  فرماندهی
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  گـروه    سـعد یـک     روز عمـربن    از همین .  بود   محرم   در روز هفتم     و این  )233 :1338
   و رودخانه    امام   اردوي   بین   شدن   حائل   آن   مأموریت   داد که    تشکیل   نفري پانصد  ویژه
اج  بن عمرو   گروه   این  فرمانده.  بود  فرات ؛ 3/181 :1977 بـالذري،  ( بـود    زبیـدي    حج
: 1338؛ طبرسـی،  228 ]:تا بی [؛ مفید،102 /3  :1986اعثم،  ؛ ابن 5/412: 1971 طبري،

ــوارزمی، 232 ــن1/244 :1948؛ خ ــا،   ؛ اب ــسی،37: 1318نم ؛ 44/389 :1358 ؛ مجل
 دیگر را نیـز   وهی، گر از روز عاشورا    سعد پیش    عمربن ).4/58 ]:تا بی [شهرآشوب، ابن

   اجـازه    مظاهر با کـسب     بن    حبیب   بود که   وقتی   داد و آن     ترتیب   مشخص  با مأموریتی 
  آنان  و  رفت، بودند  ساکن   فرات   در ساحل   اسد که    بنی  ۀ قبیل   میان   به )ع ( حسین  از امام 

   شدند تا شـبانه      آماده   مرد جنگی  نوداسد پذیرفتند و      بنی.  کرد  یبغ تر   امام   یاري  را به 
   ترتیب   نفري چهارصد  اي  شد، دسته باخبر    سعد که بن  عمر . شوند   ملحق   امام   اردوي  به

   بـه   شـب  همـان    گـروه  این.  برگزید   آن   فرماندهی   را به    صیداوي   حرب  بن قداد و ازر  
   امـام   سپاه  به  شدن   از ملحق  ، نداشتند   مقاومت   تاب   را که    کردند و آنان    اسد حمله  بنی

 سـعد    عمـربن 1.)3/101 :1986 اعـثم،  ؛ ابن 244-1/243: 1948خوارزمی،   (بازداشتند
. برگزیـد    آن  فرماندهی  را به  احمسی  قیس بن ه عزر داد و    نیز تشکیل    سواره   گروه  یک
 را نیـز      امام   اردوي   عمر بودند که     سپاه   نگهبانان   در حقیقت    گروه  رسد این    نظر می   به

   امـام   اردوي  عاشـورا بـه      شـب    گـروه    همـین    اسـت   کثیر آورده   ابن.  نظر داشتند   تحت
  .)8/192 :1993 کثیر، ابن ( نظر قرار دادند  را تحت  شدند و آنان نزدیک
  او بـراي  .   آراسـت    خاص   خود را با ترتیبی      سعد سپاه    نبرد روز عاشورا عمربن     براي

  بـن   عمرو  ه را ب    میمنه  فرماندهی.  کرد   تعبیه  و قلب    ، میسره    میمنه  هاي  خود بخش   سپاه
اج 422/ 5 :1971 ؛ طبري، 256: 1960 ؛ دینوري، 3/187 :1977 بالذري، ( سپرد  حج ،

ــد،  ؛430 ــی[ مفی ــا ب ــوارزمی، ؛236، 233]: ت ــی، 2/4 :1948 خ ؛ 237: 1338؛ طبرس
 /1 :1365 ؛ قمـی،  45/4 :1358؛ مجلسی،   8/103 :1993کثیر،   ؛ ابن 27 :1318 نما، ابن

. دشـو    فـرات   ۀ شـریع    به   امام   اردوي  دسترسیاز    ود مانع  ب   پیشتر مأمور شده    که) 639
؛ طبـري،   256 :1960دینوري،   ( برگزید   میسره   فرماندهی   را نیز به    الجوشن   ذي  شمربن
؛ 2/4  :1948خوارزمی،  ؛  236،  233]: تا بی[مفید،      ؛435-436،  430،  422/ 5 :1971

                                                           
 . و گویا یک اشتباه نگارشی است  نیست  صحیح که  دانسته   تنچهارهزار را   گروه  شمار این اعثم  ابن  1
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 :1358؛ مجلـسی،    103 /8 :1993 کثیـر،  ؛ ابن 27 :1318  نما، ؛ ابن 237: 1338طبرسی،  
 :1948خـوارزمی،   ( گرفـت   جـاي   سـپاه   و خود در قلب    )1/639: 1365؛ قمی،   45/4 
   از عاشورا تـشکیل     سعد پیش بن   عمر   که  اي   سواره  گروه.  )8 /45 :1358؛ مجلسی،   8 /2 

 خـود را     ایـش  روز نیز آر     برگزید، در این     آن   فرماندهی  را به     قیس  بن  ه عزر بود و     داده
: 1977؛ بـالذري،  256 : 1960دینـوري،  (   نبـرد حـضور یافـت     کرد و در میدان     حفظ

؛ 241، 237: 1338  طبرسـی، ؛237، 233]: تا بی [؛ مفید،43 /5  :1971؛ طبري،  3/187
ـ   نوشـته »  عروه« اخیر    دو منبع - 45/4 :1358 ؛ مجلسی، 27  :1318نما،   ابن   قمـی،  ؛-دان

  بـن   شـبث    به   آن   فرماندهی   شد که   تشکیل    نیز در سپاه     پیادگان  هگرو .)639 /1  :1365
 :1971 ؛ طبـري،  3/187: 1977؛ بالذري،   256 :1960دینوري،   ( شد   داده  ریاحی  ربعی

 ؛ مجلـسی، 193 /8  :1993 کثیر، ؛ ابن237 :1338 ؛ طبرسی، 233]: تا بی[؛ مفید،   5/422 
  ، براســاس ایــن بــر  عــالوه. )27 :1318 ا،نمــ ؛ ابــن1/639  :1365 ؛ قمــی،45/4  :1358
 شـمار    شد که    نیز تشکیل    تیراندازانی   سعد گروه    عمربن  ، در سپاه    تاریخی   هاي گزارش

.  سـوار بودنـد   پـوش    جوشـن  اسـبانی  بـر آنـان  از اي  دستهرسید و      می   تن پانصد   به  آنان
؛ 3/194: 1977بـالذري،    ( اشت د   برعهده  میر تمیمی  نُ  بن صین را ح    دسته   این  فرماندهی

؛ قمـی،   2/16  :1948 خـوارزمی،    ؛437،  434 /5  :1971؛ طبـري،    238 ]: تـا  بـی [مفید،  
   غـالم   نیـز بـه     خـود را     سپاه  پرچم سعد ابن. )20 /45 :1358 ؛ مجلسی، 1/667  :1365

ــا بــی[؛ مفیــد، 190-3/187: 1977بــالذري،  ( ســپرد»دریــد «اش آزادشــده ؛ 233]: ت
   نــام دینــوري. )4 /45 :1358 ؛ مجلــسی،27  :1318نمــا،  ؛ ابــن2/8 :1948خــوارزمی، 

   وي   نـام    و طبري  )256  :1960دینوري،   (  کرده  سعد را زید ثبت   بن   عمر  پرچمدار سپاه 
 از    ناشـی    تفـاوت   رسد این    نظر می    به  که  )5/422: 1971 طبري، (است  را ذوید آورده  

کثیـر    ابـن   گـزارش  البته.  بوده است تن یکنام   هر سه   باشد و این نویسان  نسخه  اشتباه
   ثبـت   او را وردان  عمـر و پرچمـدار سـپاه   ةآزادشد   غالم   نام   وي   چون  ؛ است  متفاوت
  ).193 /8  :1993کثیر،  ابن (  است کرده

    کوفه  سپاه  شمار کشتگان.2-3
 ،  نیـست    روشن   چندان ، شدند   در کربال کشته     سعد چند تن     عمربن   واقعاً از سپاه    اینکه
انـد اعتمـاد       گفته   باره   در این    اسالم   تاریخ   نخستین  هاي  سده    مورخان   آنچه   اگر به   ولی
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؛ 3/206  :1977بـالذري،   ( رسـیم   مـی    تـن  88 عـدد      مـشهور بـه     منابع  ، در برخی    کنیم
  اد شـهداي   تعـد  نزدیـک بـه    و     قبـول    قابـل    رقمـی   ، رقـم   این. )3/63: 1409 مسعودي،
آمیـز   اق اغر  اي   گونه   بعد به   هاي   سده   شیعی   آمار در منابع     این ،با وجود این  .  کربالست

   هـزاران   سعد به بن   عمر   سپاه   عدد کشتگان   ، منابع   این   گزارش  براساس. باال رفته است  
 را    تـن   از هزار    بیش   حتی  گاه ها، صدها و   دههر کدام      و یارانش    زیرا امام  ؛رسد   می  تن
  مجلسی،  ؛31،  30،  2/27  :1948 خوارزمی،:  به. ك. ر   نمونه راي ب ! (اند   رسانده   قتل  به

ــی، 44، 43، 41، 32-36، 17، 14  /45 :1358 ، 691-690، 686، 1/672: 1365؛ قم
 تــاریخ قیــام و مقتــل جــامع ســید الــشهداء نویــسنده ). 718، 707، 698، 696، 694

 نقل کرده، براساس دالیلی احـساسی مبنـی بـر اینکـه              تن را  88درحالیکه همین عدد    
آمیـز برخـی      اند، به نقل آمـار مبالغـه        نثاري بوده   یاران سید الشهدا مشتاق نبرد و جان      

طور کلی شمار کشتگان سپاه عمربن سـعد را بـسیار بـیش از ایـن                  منابع پرداخته و به   
  ).481-2/479: 1389پیشوایی، (دانسته است 

  گیري نتیجه
گـویی    و راویان حوادث تاریخی معموالً دربارة آمار و جزئیات دچار مبالغه          مورخان  

حادثه مهم عاشورا نیز به همین صـورت دچـار تحریـف و دگرگـونی شـده                 . اند شده
هاي شفاهی شـدت یافتـه و         این تحریف هم در منابع مکتوب و هم در نقل قول          . است

  .الشّعاع قرار داده است واقعیت ماجرا را تحت
 بررسی و دقت در روایات تاریخی مربوطه و مقایسۀ آنهـا بـا یکـدیگر و                 براساس

توان نتیجـه گرفـت کـه         هاي عینی، می   ها با شرایط و واقعیت      نیز مقایسۀ این گزارش   
آمیـزي کـه در ایـن بـاره در      اعداد و ارقام درست نبرد عاشورا نسبتی با آمـار مبالغـه         

  .داردها افتاده است، ن برخی کتب آمده و بر سر زبان
 80 تن، شمار شهدا بین      110در نبرد عاشورا حدود     ) ع(بن علی   همراهان امام حسین  

شمار سپاهیان عمربن سعد بـین ده      .  تن بوده است   17 تا   12 تن و تعداد اسرا بین       95تا  
بـر  . هزار تن و تلفات این سپاه در روز عاشورا نیز حدود نود نفر بـوده اسـت                  تا یازده 

  . دو طرف تفاوت چندانی نداشته استاین اساس، آمار کشتگان
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آمیزي که در شماري از کتب و یـا           شود که آمار گزاف و مبالغه       اینچنین روشن می  
اي از واقعیـت نداشـته و سـاختۀ ذهـن کـسانی               هاي شفاهی مطرح شده، بهره      نقل قول 

است که نه از طریق متون معتبر تاریخی با تاریخ عاشورا آشنایی دارند و نـه توانـایی                  
هایی که حادثۀ کـربال در آن رخ        را دارند تا این قبیل سخنان را با شرایط و زمینه           آن

.  درست به دست آورند و ارائـه دهنـد         -تا حد امکان  -اي    داده، مقایسه کنند و نتیجه    
هاي بعد با افزودن بر این آمار سعی در افزایش سختی             البته حساب کسانی که در سده     

و ) ع(بـن علـی     سـیله بـر شـدت مظلومیـت امـام حـسین           و  نبرد عاشورا داشتند تا بدین    
  .همراهانش تأکید کنند، در جاي خود محفوظ است
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  .النشر  و ه للطباع ه المعرفدار 
 . العربی  التراث دار احیاء: ، بیروت8ج، ه لنهایا  و ه البدای ،)1993(کثیر، عمادالدین اسماعیل  ابن –
 ].نا  بی[ ]:جا بی[،  االحزان مثیر، )1318(الدین جعفر  نما، نجم ابن –
، 2ج،   میـانجی   آقا سـید ابـراهیم   ، تصحیح ه االئم   ه  معرف   فی  ه الغم   کشف،  ]تا بی[بن عیسی     اربلی، علی  –

  . الحوزه  نشر ادب]: جا بی[
: ، تحقیـق سـید احمـد صـقر، بیـروت      مقاتـل الطـالبیین   ،  ]تـا  بی[بن الحسین،     والفرج علی اصفهانی، اب  –

  .ه المعرف دار
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  .طور: ، تهران)ع(حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدي، )1362(برنجیان، جالل  –
، 3 ج، الشیخ محمدباقر المحمـودي   تحقیق، شرافالاانساب ، )1977(بن جابر  بالذري، احمدبن یحیی  –

  .رالتعارف للمطبوعاتدا: بیروت
مؤسـسۀ آموزشـی و     : ، قـم  2 ج ،)ع( تاریخ قیام و مقتل جامع سـید الـشهدا         ،)1389(پیشوایی، مهدي    –

  .پژوهشی امام خمینی
  .دلیل ما:  قممقتل الحسین من امالی السیدین،، )ق1431(بن محمدحسین  حرزالدین، عبدالرزاق –
ـ  المجالس و    ه تسلی،  )1418(الحسینی الموسوي الحائري الکرکی، محمدبن ابوطالب        –  المجـالس   ه زین

  المعـارف ه سـس ؤم: ، قـم 2، تحقیـق فـارس حـسون کـریم، ج      الموسوم بمقتل الحسین علیه االسـالم     
  .االسالمیه

 :نجـف ،  2،  1ج  تحقیق محمد طاهر الـسماوي،     ، الحسین   مقتل،  )م1948(بن احمد     خوارزمی، الموفق  –
  .الزهراء  ه مطبع
 الکتـب  احیاء  دار :قاهره  عامر،   عبدالمنعم  ، تحقیق  الطوال خبارا،  )م1960(دینوري، احمدبن داوود     –

  . ه العربی 
، تحقیق عمر   تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم      ،  )1993( الدین محمدبن احمد   شمسذهبی،   –

 .دار الکتاب العربی: ، بیروت5عبدالسالم تدمري، ج
  . الرضی  الشریف   منشورات:، قم الخواص ه تذکر، )1376(الجوزي، سبط  ابن –
  محمـدجعفر   شـیخ   ، تحقیـق   الحـسین   انـصار    فـی   العین ابصار ،)1377 ( طاهر   محمدبن  شیخسماوي،   –

  .ه الثور   لحرس ه االسالمی  الدراسات  مرکز]:جا  بی[،  الطبسی
  .  جهان  انتشارات: تهران، الطفوف   قتلی  علی لهوفال، )1364(سیدبن طاووس  –
الـدین   ، تحقیـق محمـد محـی      تـاریخ الخلفـاء   ،  )1411(بکر    بن أبی   الدین عبدالرحمن   وطی، جالل السی –

  ].نا بی: [عبدالحمید، الشریف الرضی، قم
 ه نفیسمجموعه  ، مندرج در     و وفیاتهم  ه االئمتاج الموالید فی موالید     ،  ]تا بی[بن حسن     فضلالطبرسی،   –

  . بصیرتیه مکتب: دین الحسینی المرعشی، قمال ، زیر نظر سید شهاب لرسائل شریفهه حاوی
  .ه االسالمی  ه العلمی  ه المکتب :، طهران باعالم الهدي الوري اعالم ، )1338(طبرسی، امین االسالم  –
   محمـد ابوالفـضل     قیـق تح،    الملـوك   و  الرسـل   تـاریخ ،  )م1971( بوجعفر محمـدبن جریـر    اطبري،   –

  .  دارالمعارف: قاهره،5 ج، ابراهیم
  .  هجرت  انتشارات:قم، 1ج،  اآلمال  منتهی، )1365(می، شیخ عباس ق –
، ترجمـه جـواد     مقتـل امـام حـسین علیـه الـسالم         ،  )1385(گروه حدیث پژوهشکده باقر العلـوم        –

 .الملل شرکت چاپ و نشر بین: محدثی، تهران
  . ه سالمیاال  ه المطبع :طهران، 101، 46، 45، 44ج، االنوار حارب، )1358(مجلسی، محمدباقر  –
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، دانشنامه امام حسین علیـه الـسالم بـر پایـه قـرآن، حـدیث و              )1393(شهري، محمد     محمدي ري  –
  .دار الحدیث: ، قم6، 1، جتاریخ
  .الصدر: ، قمطالب  لالمام علی بن أبیه الوصیاثبات ، )1417(بن الحسین  مسعودي، ابوالحسن علی –
، تحقیـق اسـعد داغـر،       مروج الذهب و معادن الجوهر    ،  )1409(............... ............................................. –

  .ه الهجردار : ، قم3ج
 :انطهر، 2ج،   امامی  ابوالقاسم ، تحقیق الهمم   و تعاقب   االمم  تجارب،  )1366(مسکویه رازي، ابوعلی     –

  .النشر  و ه للطباع  سروش دار
  . صدرا:، تهرانحماسه حسینی، )1375(مطهري، مرتضی  –
  .  بصیرتی ه  مکتب:، قماالرشاد، ]تا بی[مفید، محمدبن محمدبن نعمان  –
   کلمـان    اهتمـام   ، به  التاریخ البدء و ،  ) م1899پاریس     از چاپ   افست(] تا  بی [مطهربن طاهر مقدسی،   –

  . دار صادر:بیروت، 6 جهوار،
 ه مؤسـس : ، بیـروت  ار الحـسین   الـدارین فـی انـص      ه وسیل،  )1975(الموسوي الزنجانی، السید ابراهیم      –

  . للمطبوعاتاالعلمی
  .عابدي:  تهران و مرجان در آداب اهل منبر،لؤلؤ، ]تا بی[بن محمدتقی  نوري، حسین –
 .دارصادر: ، بیروت4، 2، جمعجم البلدان، )1995( الدین ابوعبداهللا شهابیاقوت حموي،  –
  .دارصادر: بیروت، 2، جتاریخ الیعقوبی، ]تا بی[ یعقوب بىأاحمدبن  یعقوبی، -
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   حکمرانی مؤسس آل مظفرةنگرش ماکیاولیستی به شیو

  1جمشید نوروزي
  2فرد مژگان صادقی

 بنیادهایی انسانی در طول تاریخ، ۀسرشت انسان و طبیعت جامعآفرینش و  با توجه به عدم تفاوت       :چکیده
کـار گرفتـه       بـه ت  ت قدرت و شـکل حکومـ      انواع ساخ  در  حکمرانی ةتقریباً یکسان از کاربرد قدرت و شیو      

 )م1363-1314 /ق765-713(مظفر   مؤسس آل» مبارزالدین محمد  امیر« حکمرانی   ةواکاوي شیو  .شده است 
 بـه  )م1527-1469 /ق933-873( ماکیـاولی افکار و تأمالت  آن با ۀ اخالقی و مقایس، دینی و از حیث سیاسی  

 . اصلی ایـن مقالـه اسـت   ۀمسئل، عقاید سیاسی و فلسفه حکومتتاریخ  هاي  چهرهترین برجستهعنوان یکی از  
 که مبتنی بر خشونت و ادعاي اجراي مو به مـوي احکـام شـرعی در عـصر          حکمرانی ةمبارزالدین با شیو   امیر

 پرداز غیراخالقی اندیـشۀ سیاسـی،    ماکیاولی نظریهکهپیمود  را در سیاست  راهیتقریباً   ،فترت پساایلخانی بود  
نـشانگر آن  تحلیلی انجام گرفتـه،     - که با رویکرد توصیفی    هاي پژوهش   یافته . بعد تئوریزه کرد   دو قرن حدود  

متأثر از تفاوت    ها در قرون گذشته که      هاي ظاهري در گفتار و رفتار حکام سرزمین         است که با وجود تفاوت    
برخـی  اسـی   سیۀ   اندیـش  میـان  هـایی    همـسانی  اسـت، و برخـی اقتـضائات زمانـه        هاي مناطق گوناگون      فرهنگ
هاي حکمرانی    هاي حکومتی و روش     سیاست. وجود دارد یان  فرمانروابعضی  حکمرانی   ۀ  و روی نظران    صاحب

، بـا بعـضی از رهنمودهـایی منطبـق          »شدن انگیز پرهیز از نفرت  «جز در موارد اندکی همانند       به مبارزالدین امیر
ن هر دو شخصیت از شـرایطی اسـت کـه در      از دالیل این انطابق، برآمد    . ه است ه کرد ئاست که ماکیاولی ارا   

هر دو نفر، کشتار و خشونت،      . آن نهادهاي سیاسی، اجتماعی، اخالقی و دینی در سراشیب زوال قرار داشتند           
اند که براي تثبیت حکومت و تأمین امنیـت       زور و تزویر و فریب را از کلیدهاي موفقیت دانسته و بر آن بوده             

  .توان از هر راهکار و ابزاري، ولو غیراخالقی استفاده کرد شود، می میو آنچه که رعایت عدالت نامیده 
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Abstract: Considering the lack of much differences between creation, nature of man 
and human society throughout history, roughly speaking, identical foundation of 
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Al-Muzaffar, Amir Mubarez al-Din Muhammad (713-765 AH / 1313-1363 AD), based 
on political, religious and moral point of views and comparing it with Machiavellian 
thoughts and reflections (873-933 AH / 1527-1469 AD), as one the most conspicuous 
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implementation of Sharia rules in the post-Ilkhanid interregnum, Amir Mubarez al-Din 
paced a path in politics that was theorized about two centuries later by Machiavelli as a 
non-moral theorist of power. Findings of this descriptive-analytical research show that 
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  مقدمه
 اندیشمند سیاسـی ایتالیـایی، بـر        1»لینیکوال ماکیاو  « منسوب به  تیماکیاولیستفکرات  

شـمرده  اي مجـاز      است که در سیاست و اداره مملکت استفاده از هر وسیله            مبتنی این
معتقد است زمامدار براي رسیدن به قدرت        2شهریارماکیاولی در کتاب خود     . شود  می

مجاز است به هر عملی مانند زور، حیلـه، تزویـر، جنایـت، نقـض قـول،               و حفظ آن  
 نگـري  ع اصلی ماکیاولی واقۀخصیص. شکنی و نقض مقررات اخالقی متوسل شود        پیمان
 آن را   سـت خوا   و می  یستنگر   واقعیت می  ۀ رفتار سیاسی را در پهن      و عملوي  . تاوس

: 1383فاسـتر،  ( به همگـان نـشان دهـد       -که باید باشد   نه آنچنان -که هست    همچنان
ومرج و فقـدان     هایی چون ناامنی، هرج      ماکیاولی بیش از هر چیز ویژگی      ۀزمان). 555

در ایـن شـرایط، فـسادهاي سیاسـی و اخالقـی،            . گذاشـت   ا به نمایش مـی    حاکمیت ر 
بـه ایـن ترتیـب، فـضاي     . هـا بـود   هاي متداول حکومـت  کشی از شیوه ستمگري و آدم  

 اخالق شخصی ماکیاول و هـدف وي در رسـیدن           پیدایشاجتماعی جامعه در    -سیاسی
شـدت   بـه  ماکیـاول . تـأثیر نبـود   سیاسی بـی عام به یک حکومت متمرکز و وحدت       

 پـسر   3»چـزاره بورجـا   «هاي سیاسی آن روز ایتالیا یعنی         تحت تأثیر یکی از شخصیت    
القلبـی بـود کـه        ی این شخصیت سیاسی یکی از اشـخاص قـس         .بودپاپ الکساندر ششم    

 رفتار سیاسی چـزاره     ۀکه شیفت   ماکیاولی . بود خدعهاعمال و رفتارش مملو از مکر و        
هاي خـونین آن دوره    ومرج و جنگ   تواند هرج   یبورجا شده بود، معتقد بود این فرد م       

  . و امنیت را در آن برقرار سازدکندو تمام ایتالیا را متحد دهد پایان را و فساد کلیسا 
اصـولی  ، هـا   و مکان  ادوار ۀ انسان در جوامع در هم      خلقت با توجه به عدم تفاوت    

 ؛ یعنـی  تهاي قدرت، یکسان اسـ       ساخت ۀ روزگاران و هم   ۀاز کاربرد قدرت در هم    
 و تفاوت و    ردهم دا   هاي حکمرانی شباهت زیادي به      کلیت و ماهیت ضوابط و رویه     

گونی ظاهري گفتار و عملکرد حاکمان، امري ظاهري است که متأثر از تفـاوت     گونا
معیـارِ یکـسانی فطـرت    بـا ایـن    .در فرهنگ و آداب و رسوم اقوام تحت سلطه است    

هـاي حکمرانـی امیـر مبارزالـدین محمـد             ویژگـی  یکـسانی ، به بررسی میزان     انسانی
میـان سـقوط ایلخانـان تـا ظهـور           - حاکم برجستۀ عـصر پرآشـوب فتـرت          مظفري

                                                           
1 Niccolo Machiavelli 2 The Prince  
3 Cesare Borgia  
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در عـالم   مبرز   واقعگراي   ۀعنوان یک اندیش     با دیدگاه سیاسی ماکیاولی به     -تیموریان
 ماکیـاولی مـنعکس      نوشـتۀ  گفتارها و   شهریار که در دو کتاب      شدهسیاست پرداخته   

 حکمرانی امیر مبارزالدین محمد     ة سیاسی و شیو   ۀ اندیش هماننديی از   بخش. استشده  
 انـسان و شـباهت شـرایط        آفـرینش با دیدگاه سیاسی ماکیاولی، متأثر از عـدم تغییـر           

ـ                    ۀزیستی این دو نفر و نیز تابعیت آنها از اصل تأثیرپذیري از شرایط حـاکم بـر زمان
درت و اخالق این امکان را به        نظریات ماکیاولی دربارة سیاست، ق     .زیست آنان است  

داري یـک حکمـران مقتـدر در          هاي مملکـت    دهد تا بتوانیم براساس آن، شیوه       ما می 
  .اش را تببین و بررسی کنیم ادارة قلمرو تحت سلطه

با این اوصاف، هدف از این پـژوهش تببـین و بررسـی عملکـرد امیـر مبارزالـدین                   
هاي این اندشـمند پـرآوازه    دیشهداري از منظر ان محمد در عرصۀ حکومت و مملکت 

مبارزالـدین    ما در این مقاله این است که اوالً هم ماکیاولی و هـم امیـر               فرضیه. است
هاي سیاسی و عملکـرد حکـومتی هـر           خویش بوده و اندیشه   تحت تأثیر عصر    محمد  

.  آنها و متأثر از شرایط محیطی است   ۀیک از آنها، بازتابی از احوال و روحیات زمان        
هاي فکري مورد قبول ماکیاولی درباره خـصوصیات          رسد شاخصه    به نظر می   همچنین

هاي اخالقـی و رفتـاري امیـر مبارزالـدین            شهریار مطلوب، به نسبت زیادي با ویژگی      
 عد جغرافیایی بین زیستگاه امیـر      زمانی و ب   ۀثانیاً با وجود فاصل   . محمد همخوانی دارد  

 انـسان و   طبیعـت الیلی که به عـدم تغییـر        مبارزالدین محمد و نیکولو ماکیاولی، به د      
 بشري مربوط است، تغییر چندانی در دیدگاه آنهـا دربـاره چگـونگی         ۀطبیعت جامع 

  درصـدد پـژوهش حاضـر   نگارنـدگان   .شـود    و شیوه حکمرانـی دیـده نمـی         حکومت
منطبق بـا    مبارزالدین که تا چه حد رفتار و عملکرد امیر       اند    گویی به این پرسش     پاسخ

  اولیسم بوده است؟اصول ماکی
 اندیشه سیاسی ماکیاولی صورت گرفته، برخی       ةدر بین مطالعات بسیاري که دربار     

الملـک، فـارابی و     ماکیـاول بـا اندیـشمندان سیاسـی چـون خواجـه نظـام           ۀبه مقایس 
از بین مقاالتی که در حوزه تـاریخ و ادبیـات منتـشر     . یافته است خلدون اختصاص    ابن
هـاي پادشـاه آرمـانی در اندیـشه سیاسـی       اي ویژگـی    مقایسهبررسی  «توان به     ، می   شده

گرایی   بینی و واقع    مصلحت«،  )1397 نژاد، غفوري و حسینی  (» ماکیاولی و محمد غزالی   
 سـام خانیـانی و خـائفی،   (» هاي سیاسی ماکیاولی و خواجـه نظـام الملـک        در اندیشه 
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» نامـه بـا آن      بـان هاي مندرج در کلیله و دمنه و مرز         ماکیاولیسم و مشابهت  «،  )1396
  . اشاره کرد)1386، حلبی و اطمینان(

 يهاي ماکیاولیستی، آثـار  داري حکام با اندیشه  حکومتشیوةمیزان انطباق   ة  دربار
، حـاتمی (» اندیشه ماکیـاولی و تـاریخ بیهقـی        «ۀتوان به مقال    وجود دارد؛ از جمله می    

سـلطان مـسعود     حکمرانـی    ةهـاي شـیو     ها و تفاوت    د که به شباهت   کر اشاره   )1389
اي در مقطـع      نامـه   پـژوهش بعـدي پایـان     .  ماکیـاول پرداختـه اسـت      ۀغزنوي با اندیش  

فرهنگی معاویـه از منظـر مبـانی        -بررسی عملکرد سیاسی  «کارشناسی ارشد با عنوان     
هاي بـسیاري بـین    است که طبق آن همخوانی) 1397نوروزي عجم، (» فکري ماکیاول 

این، هیچ اثر پژوهـشی      با وجود . لی وجود دارد  شیوة حکومتی معاویه و افکار ماکیاو     
هـاي دیگـري    توان بـه پـژوهش      البته می . موجود نیست  رو    پیش ۀدرباره موضوع مقال  

تـر    دربارة وجوه مختلف حکومت آل مظفر اشاره کرد که مـا را در شـناخت عمیـق                
تـوان بـه      هـا مـی     از جملۀ این پژوهش   . کند  شخصیت امیر مبارزالدین محمد یاري می     

فـرد،   خـسروبیگی و صـادقی  (» هاي مشروعیت حکومت آل مظفر بررسی بنیان«الۀ  مق
سـلیم و چراغـی،   (» از راهداري تا امیري در برآمـدن پادشـاهی آل مظفـر        «و  ) 1397
هایی از چگونگی حکمرانـی امیـر مبارزالـدین          اشاره کرد که هر یک گوشه     ) 1391

  .اند محمد را مورد توجه قرار داده

  اریاري خوداتکآغاز قدرت؛ شه. 1
تـر    کـه بـسی آسـان   انـد  صورت مـوروثی ه ها یا ب هاي ماکیاولی، پادشاهی طبق اندیشه 

شـهریاري نوبنیـاد    .  کـه نگهداشـت آن تـابعی از هنـر فرمانرواسـت             یا نوبنیاد  است،
هـاي     ساختار حکومـت   در.  یا به یاري بخت و اقبال      ، گرفته شمشیرحکومت را یا به     

ـ  هایی پدید می    ب، آشو  همچون آل مظفر   نوبنیاد  رو هآید که شهریار همیشه با آنها روب
دند، مهـار   کرشهریار نوبنیاد ناگزیر است بر مردمانی که حکومت او را تأیید            . ستا

 حـائز  ۀنکت). 30-29: 1366ماکیاولی، ( بزند و بر سرشان سربازان خویش را بگمارد   
 وي منشأ قدرت را     از نظر .  اصلی در فلسفه ماکیاول، قدرت است      ۀاهمیت آنکه مسئل  

، ماکیـاولی  ةبـه عقیـد   . وجـو کـرد     باید در ارتباط دیالکتیکی لیاقت و بخـت جـست         
 و مردانگی   تاست؛ یکی حوزه قدرت، اراده، شهام      اي میان دو حوزه     سیاست منازعه 
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این فضیلت هم باید در ایـن راسـتا         .  حوزه بخت و اقبال    ي و دیگر  ؛یعنی همان فضیلت  
 ،درواقـع . دشـو دسـت آوردن قـدرت      ه   باشد که باعث ب    قابل تعریف و شامل مواردي    

هـاي مـردم مرهمـی بگـذارد و بـه         هایی باید باشد تا بـر زخـم           فردي با چنین ویژگی   
مبارزالدین محمد   امیر ).112،  همان( گیري پایان بخشد    غارتگري و چپاولگري و باج    

طـی  شـود،     هاي مورد نظر ماکیاولی، شهریاري مطلوب محـسوب مـی           که طبق ویژگی  
اي توقف بـا تکیـه بـر قـوت       به مقصود بدون لحظه    رسیدنش براي   ا  دوران زمامداري 

 از تالش براي گسترش قلمرو با تکیـه بـر قـدرت             فراوانش،بازو، جدیت و شجاعت     
  .دنکرشمشیر خودداري 

 به امیـر مبارزالـدین      .ق736 سال    ایلخان در  هنگامی که خبر فوت سلطان ابوسعید     
ت نفر از میبد خود را به یـزد رسـانید، خزانـه را تـصرف و                 رسید، بالفاصله با دویس   
الـدین    خطبه و سکه به نام خـویش کـرد و فرزنـدش شـرف             . لشکریان را مقرري داد   

 ).1/98: 1385مـستوفی بـافقی،     ( مظفر را به میبد فرستاد تا در نگهداري آن بکوشـد          
اقتـداري  . ردمحمد مظفر در متون تاریخی و ادبی شخصیتی کاریزمـا و مقتـدر دا            امیر

از او به عنوان مـرد عاقـل، امیـر          . همراه با خشونت که در تمام اعمالش مشهود است        
دیده و کارآزموده، شاه دینـدار و        عادل، جنگجویی شجاع، سلطان غازي، حاکم میدان      

وي توانـست بـا قابلیـت       ). 13: 1326معلـم یـزدي،     ( مشفق بر رعیت یاد شـده اسـت       
 جنـوبی و  ۀ راهداري اطراف میبد بـه حکومـت نیمـ       از ،گام به شخصی و تکاپوي گام   

مرکزي ایران برسد؛ تا جایی که حتی چندین ماه بر تخـت سـلطنت تبریـز پایتخـت                  
درواقع، امیر مبارزالدین فضیلت مـورد      ). 3/277: 1380خواندمیر،  ( ایلخانان تکیه زد  

آن نظر ماکیاولی را که همانا شجاعت، شهامت و اراده براي کسب قـدرت و تثبیـت            
  .بود، داشت

 که توانـست بـه یـاري      به حساب آورد  را باید شهریاري نوخاسته      مبارزالدین امیر
 ،ثباتی سیاسی و فقدان قدرت مرکزي   شرایط ناشی از سقوط ایلخانان و آغاز دوران بی        

 42 در مـدت  اش بر نواحی جنوبی و مرکزي ایران تسلط یابد و با اتکا بـه توانمنـدي        
معتبر با قلمرویی وسیع بنا نهد کـه وسـعت آن از جانـب              حکومتی  ،  سال حکمروایی 

غرب به شرق از لرستان تا سیستان و در شمال به جنوب از اصفهان تا خلیج فارس را                  
بویـه    به قلمرو آل   بسیاري و شباهت    )129: 1391سلیم و چراغچی،     (گرفت  در برمی 
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اور، بیـشتر بـه      پهن ةکامیابی در تصرف این محدود    . در زمان عضدالدوله دیلمی داشت    
وجود آمـده پـس   ه هاي ب  بود که این سردار سیاس با تالشی مداوم از فرصت          دلیلاین  

.  قدرت را بـه نفـع خـویش تغییـر داد           ۀ و موازن  برداز سقوط ایلخانان بهترین بهره را       
. ناپـذیري داشـت     امیر محمد مظفر براي رسیدن به اهداف خـویش سـماجت وصـف            

 گفتـه  ،مرگ فرزندش و بیماري شدیدي کـه داشـت   با وجود  ،شیرازة  هنگام محاصر 
 راگر من بمردم تابوت من پیش ببرید و چنـدان سـعی نماییـد کـه شـهر مـسخ                   « :بود

مبارزالـدین محمـد بـا اسـتفاده از          امیـر ). 425 ،شهاب یزدي، نسخه خطی    ابن( »گردد
نـوعی  و حفـظ امنیـت ایـن منـاطق،     هاي نظـامی و تـصرف منـاطق مختلـف         پیروزي

درواقـع، سیاسـت بـراي امیـر        . آمـده از زور و قـدرت را کـسب کـرد           مشروعیت بر 
مبارزالدین چون ماکیاولی به منزلۀ قدرت است و ناظر به واقعیت و آن چه اهمیـت          

  .دارد، در عرصۀ عمل است و براي حفظ امنیت

  مبارزالدین محمد ابزارهاي حکمرانی امیر. 2
  جنگاوري. 2-1
هـاي گـران و فـرا نمـودن           یست که لشکرکـشی   آوري ن   شهریار را هیچ چیز مایه نام     «

طبق تفکرات ماکیاول، شـهریار عـالوه بـر         ). 103: 1366ماکیاولی،  ( »قدرت خویش 
دانـد   اینکه سخنوري خوب و شجاع است، بایستی مـردي کـارآزموده باشـد کـه مـی               

کار برد و چگونه بایـد سـپاهی را رهبـري و وارد معرکـه     ه افزار را چگونه ب   جنگ
ترسـد بـه دولـت         زمامداري که مـی    بوداو معتقد   ). 402: 1377،  کیاولیما( کند   نبرد

 یا بهتر اسـت خـود       ،دیگري حمله کند، باید در کشور خود منتظر حمله دشمن بماند          
باید توجـه داشـت اگـر مـردم         ). 225،  همان( دست به حمله بزند و با دشمن بجنگد       

شـهریار بایـد تـا    . شـمرد د، او را خـوار خواهنـد   ن را فردي ترسو ببین    خود فرمانرواي
تر آنکه شـهریاري کـه فـن جنـگ را نـاچیز              مهم ۀنکت. آخرین نبردها مقاومت کند   

 رةدربا گفتنی است    ).115 ،69 همان،(  نخستین گام را در تباهی برداشته است       ،رداشم
 .مبارزالدین محمد در بین مورخـان اتفـاق نظـر وجـود دارد             جنگاوري و دلیري امیر   

ري مـورد  قمـ  پرآشوب قرن هـشتم  ۀو کشورگشایی حتی در زمان    اشتغال او به جنگ   
مبارزالدین در فتح شهرها، اعتماد به نفس        عطش امیر . استتوجه همگان قرار گرفته     
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العاده در جنگیدن همچون نیاکان راهدارش، آرایش جنگی مناسب،           باال، مهارت فوق  
مواجهـه بـا    ناپـذیري و تحمـل بـسیار بـاال در             آسا بـه دشـمن، شکـست       حمالت برق 

  .ها، همه نشان از توانایی باالي او در جنگ دارد سختی
 با پیـروزي قـاطع      -جز موارد اندکی   هب-مبارزالدین که عموماً     فتوحات پیاپی امیر  

ویژه در جنگ بـا        به ، در برابر حمالت شدید دشمن      وي او همراه بود و پیشگام شدن     
 نبـرد  بیست و یک. وري اوست جنگاوري و دالايقبایل راهزن مغول، بهترین دلیل بر   

ــه    ــودري ک ــوالن نک ــا مغ ــاردهب ــه  چه ــد، نمون ــول انجامی ــه ط ــال ب ــن اي از  س  ای
سـنش بـه    هنـوز   کـه    درحالی ها  در یکی از جنگ   است  گفته شده   . هاست  جنگجویی

، بیست نرسیده بود، هفتاد تیر به جوشن او زده شد و دو زخم عظیم به اندامش رسـید    
معلـم یـزدي،    ( سنگ تاخت و به پیروزي دست یافـت        ده فر  اما با وجود این نزدیک    

ه بعـد از  کـ   چنان؛ از فکر جنگیدن غافل نشدنیزوي در اواخر عمر    ). 58-66: 1326
 شجاع  شاهآوري لشکر براي جنگ با        شدن چشمانش باز هم درصدد جمع       میل کشیده 

  ).80: 1364کتبی، ( بود تا بتواند انتقام بگیرد
 او رامبارزالدین محمـد چنـان بـود کـه منـابع         یرمیزان شجاعت و قدرت بدنی ام     
گیـر، تیرانـدازي قـوي، صـاحب نیـروي جـسمانی           همچون نیاکـانش پهلـوانی کـشتی      

؛ 14-13 :1326معلـم یـزدي،   ( نـد ا ردهکـ  العاده و مسلط به شمـشیربازي معرفـی     فوق
ـ               او  ). 36: 1364کتبی،    ۀاولین جنـگ خـویش را در سـیزده سـالگی در جربـان حمل

همچنـین   ).66: 1355،  تاریخ شاهی قراختاییـان   ( کودري پشت سر گذاشت   راهزنان ن 
) ق736-716(  سـالگی در حـضور سـلطان ابوسـعید ایلخـان           هجـده اند که در      آورده

 را در دو روز پیـاپی نـسبت بـه ابومـسلم خراسـانی       دبرتري قدرت و زور بازوي خو     
 در  ،لدین محمـد بـود    مبارزا الدین هروي که مداح امیر      رکن .پهلوان پایتخت نشان داد   

  :کرده استگونه به جنگاوري وي اشاره  شعري این
  چو ضرب تیغ تو آوازه در عراق افکند       «
 

  »مقام عیش تو بایـد کـه اصـفهان باشـد          
  )1/208: 1380ابرو،  حافظ(  

عهده داشت، از آغاز    رها شخصاً فرماندهی را ب      مبارزالدین که در بیشتر جنگ     امیر
 او ابتـدا از تـوان خـود و کمـک      .کندویی مستقل تکیه    د بر نیر  کرگیري سعی     قدرت

ـ        و در نهایـت، بـه       گرفـت ال مغـوالن بهـره      نظامیان تحت امرش در مقابل مظالم عم 
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). 2/207: 1389سـتوده،   (تأسیس دولتی ایرانی در جنوب و مرکز ایران توفیـق یافـت           
ي مغـول  در مواقع نیاز از سپاهیان کمکی و حتـی نیروهـا          او  برخالف نظر ماکیاولی،    

ق، از ایالـت    754ه براي جنگ با شیخ ابواسحاق در سـال          ک چنان؛  دکر نیز استفاده می  
 ســپاه کــرددرخواســت هــایی ماننــد جرمــا و اوغــان و اعــراب  کرمــان و از گــروه

ـ      ). 1/231: 1372سمرقندي،  ( او، توانـایی   ۀ  در نهایت، عواملی مانند رفتارهاي متهوران
هاي موفقیت وي     گرایی زمینه    پرخاشگري و عمل   طلبی،  سلطه بدنی و ذهنی در پیکار،    

جنگـاوري، کـارآزمودگی و       امیر مبارزالدین محمـد    .دکردر کسب قدرت را فراهم      
  .دلیري مورد نظر ماکیاولی را به کمال داشت

  حد خشونت بی. 2-2
طبق نگرش ماکیاولیستی، بـراي رسـیدن شـهریار بـه هـدف، دو روش زور و قـانون                   

تأثیر است، زور براي شهریار ضـرورت         قانون غالباً بی    اینکه با توجه به  . مطرح است 
رحمی به قصد متحد نگاه داشتن اتباع کـشور           پادشاه نباید از متهم شدن به بی      . یابد  می

ـ  ؛و جلوگیري از خیانت آنها، ترس و وحـشتی بـه خـود راه دهـد         رحمـی و   را بـی زی
. تـا رأفـت و دلـسوزي وي       شود     شهریار بیشتر به نفع مردم تمام می       نهایتِ  خشونت بی 

ها به کشتار     د که همان آشوب   شو نظمی می   قلبی پادشاه باعث ایجاد آشوب و بی       خوش
رحمی شهریار، در ایـن   گونه کشتارها و اعمال ناشی از بی     فرق این . انجامد  و غارت می  

است که وقتی طغیان و آشوب سراسر کشور را فرا گرفت، خسارت آن نـصیب کـل                 
 انجامـد   کمی میةرحمی شهریار فقط به کشته شدن عد   که بی  یالشود؛ درح   جامعه می 

 قابل توجهی که ماکیاولی بـه شـهریاران دارد آن           ۀتوصی). 83-82: 1366ماکیاولی،  (
هاي کوچک را توانند       زیرا کین زخم   ؛کوفت مردم را باید نواخت یا فرو     «: است که 

رو، زخمـی کـه       از این ). 52،  همان( »هاي گران را پاسخ نتوانند گفت       ستاند، اما زخم  
  .جویی در پی نداشته باشد زند باید چنان زخمی باشد که بیم کینه شهریار می

 حتـی   ؛بردنـد   مبارزالدین همگان در هـراس بـه سـر مـی           در دوران حکومت امیر   
این امیـر خـشن مظفـري     .  قدرت بود  ۀ تشن او.  او در امان نبودند     فرزندان وي از خشم   
 که برخـی ایـن اعمـال را بـراي     شته دايهاي بسیار   ندخوییاش ت   در دوران حکمروایی  

 بیش از حد دست به خشونت و کـشتار          گاهیاما  دانستند،    میتثبیت قدرتش ضروري    
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 از نزدیکان خـویش گرفتـه       ،هاي منفور شدن خویش را در بین همگان          و زمینه  زد  می
 جـامع  در   شـهاب یـزدي      ابـن  ةدر اشـار  . کـرد   تا مردمان آزاداندیش و رعایا فراهم می      

مبارزالدین براي رسـیدن بـه اهـداف مـورد            امیر ۀرحمان  خوبی اعمال بی     ، به التواریخ
و بسیار بودي که در اثناء قرائت قرآن در نظر مصحف مجید،            «: نظرش مشخص است  

دسـت خـویش ایـشان را بکـشتی و دسـت              جمعی را از اوغانیان حاضر کردندي، بـه       
ال کرد که هـزار     ؤشجاع از پدر س    شاه. يبشستی و پاي مصحف به تالوت مشغول شد       

شـهاب   ابـن ( »کس در دست تو کشته شده باشد؟ گفت هفتـصد هشتـصد آدمـی باشـد      
  ).495 ، خطیۀیزدي، نسخ
مبارزالدین محمـد را     هاي امیر    این قبیل سنگدلی و تندخویی     تاریخ آل مظفر  مؤلف  

 قلـب و غـدر   خون و قساوت   طبیعتش بر اراقت   «:دانسته است علت تنفر مردم از وي      
: 1364کتبی،  ( » سیاست زیادت از حد، مردم از او متنفر بودند          واسطه    به ..مجبول بود 

ه در پی خیانت    ک  چنان ؛القلب بود     گیر و قسی    او نسبت به دشمن و دوست سخت       ).34
 او  ۀسـال   سربند، کودك هفـت    ۀمبارزالدین عالوه بر فتح قلع     مجدالدین سربندي، امیر  

). 62 همـان، ( دست خویش کشت     ده بود، از غایت قساوت قلب به      را که در قلعه مان    
توانـد توجیـه       پرآشوب عصر فترت نمـی     ةدر دور  محمد مظفر  رفتارهاي افراطی امیر  

، اما طبق دیـدگاه ماکیـاولی، بـراي تثبیـت قـدرت و حفـظ                 داشته باشد  عقلیدینی و   
  .بردار کامالً قابل قبول بود امنیت و داشتن مردمانی فرمان

گونه   هایش با اشاره به امیر مبارزي، خشونت وي را این           ظ نیز در یکی از غزل     حاف
  :کرده استبیان 

ــی  ...«   ســتان شــاه غــازي خــسرو گیت
 

  ...چکیـد   آنکه از شمشیر او خون می     
  کـرد حـبس     سـبب مـی     سروران را بی    

  
  »...بریـد   خطـر سـر مـی       گردنان را بی  

  )293-292: 1385 حافظ،(  
مـردم  د  ش  گیر باعث می    ترس از شهریار سخت   شتم قمري،   در دوران متالطم قرن ه    

در عمل، جناب مبارزي نیز همچـون اندیـشۀ   . تعهدات خود را در قبال او انجام دهند    
رانـد، بایـد    شخصی که به مردمان فروتر از خـود فرمـان مـی        ماکیاولیستی معتقد بود    

گـستاخی   تـا زیردسـتانش بـه        ؛بیشتر بر خشونت و مجازات اتکـا کنـد تـا مهربـانی            
  .نگرایند
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   ابزاري از دینة استفاد.2-3
، تنهـا    و حفظ آن بعـد از مـرگش         ماکیاولی، سالمت کشور پادشاهی    ۀبراساس اندیش 

 بلکـه بـسته   ،وابسته به وجود زمامدار مقتدر نیست که به خردمندي حکومت کنـد        
ـ           کـشورهاي پادشـاهی کـه      . وجـود آورد  ه  به قوانین و نهادهایی است که او بتوانـد ب

خواهند از فساد برکنار بمانند، باید رسـوم و آداب دینـی را پـاك نگـاه دارنـد و                     می
حرمتی بـه    سقوط و تباهی یک کشور، بی     ۀ زیرا بدترین نشان   ؛همیشه محترم بشمارند  

هـاي دیـن مردمـان        هاي پادشاهی باید از پایـه       زمامداران دولت . تشریفات دینی است  
تواننـد مردمـان را در حـال           طریـق مـی     تنها از ایـن    . خود پاسداري کنند   ۀتحت سلط 

ماکیاولی مقـامی بـس واال      ). 75-74: 1377ماکیاولی،  ( خداترسی و اتحاد نگاه دارند    
 وي، مـذهب بـراي      ةبـه عقیـد   . براي مذهب در داخل تشکیالت حکومت قائل است       

هاي محلی ایـران    در میان حکومت  ). 19: 1390 فیلیپس،( خوشبختی دولت الزم است   
هاي دیگـر بـر مفـاهیم دینـی           ري، آل مظفر بیش از برخی حکومت      قمدر قرن هشتم    

تأکید ورزیده و دین را ابزاري براي ایمنی قدرت خویش و کـسب مـشروعیت قـرار                 
در بین سالطین آل مظفر نیز امیر مبارزالدین محمد بیشتر از بقیه در اجراي              . ه بود داد
  دینداري امیـر رة دربامظفر تاریخ آلدر . دکرر مذهبی و احکام دین اسالم تالش        یشعا

المرسـلین و تربیـت    در تقویت دین و تنظیم شـرع سـید     «:  است مبارزالدین چنین آمده    
 گویـا  لبتـه  ا .)34: 1364کتبی،  ( »علما و رعایت رعایا فکري متین و رأي رزین داشت         

  .هاي سیاسی به دور نبود مداري او از وسوسه شریعت
کیاولی در اهمیت دین براي حفظ حکومت و        رسد امیر مبارزالدین و ما      به نظر می  

 امیـر کـه     نظر بودند؛ چنـان     ها و کشتار رقبا و دشمنان هم        توجیه برخی از لشکرکشی   
خواري و انواع مناهی میل و رغبت زیادي داشـت   مبارزالدین محمد در ابتدا به شراب  

ـ        ق، آن 752 و   740هاي     توبه در سال   بارو بعد از دو      سیاري قدر عابد و زاهد شد که ب
هـاي و هـواي مـستانه بـه تکبیـر           «: مواهب الهی  به نقل از صاحب      .ستوه آورد   را به 

زد یـا پـاي در حـد منکـرات            هر که دست در محرمات مـی      ... خداپرستانه مبدل شد  
وجـود آمیختگـی     بـا ). 106: 1326معلـم یـزدي،     ( »یافـت   حـد ادب مـی      نهـاد بـی     می

 بـسیاري از  هاي او از دیانت،       د با تلقی  ها و اقدامات امیر مبارزالدین محم       گیري  موضع
آنان جلب نظر   توجیه عامه و     براي کسب مشروعیت و       اقدامات او در راستاي تالش    
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 از جمله هنگامی که تصمیم به سرکوب طوایف مغول جرمـاء و اوغـان سـاکن                 ؛بود
آویـزي پیـدا کـرد و         شدند گرفـت، دسـت      کرمان که اغلب موجب ناامنی منطقه می      

 آنـان را بـه   ؛ بـه همـین دلیـل   نندک ت بر سنت مغول به بت تعظیم میگفت آن جماع   
 سـپس   . از علما و فقهاي کرمان حکم تکفیر آنان را گرفت           و پرستی متهم ساخت    بت

امیـر  «و » شـاه غـازي  «، او را    بر همین اسـاس   . ان را جهاد و غزا جلوه داد      آنجنگ با   
در متون ادبی این دوره نیز بـه  .)60-59: 1364کتبی، ( لقب دادند»  الدنیا  مبارزالدین و 

مبارزالـدین محمـد     دینداري وي فراوان اشاره شده و شعراي معاصر با آل مظفر، امیر           
  .اند کردهخطاب » شاه غازي«را 
  خـسرو صــف شـکن، مبــارز دیــن  ...«
 

ــان  ــدایش نیافریـــد همـ   »...کـــه خـ
  )334: 1348فقیه کرمانی، (  

  خسرو غـازي محمـد حـامی ملـک عجـم          ...«
 

  
  »یخـسرو حـشم داراي افریـدون حـشر        سام ک   

  )59: 1369خواجوي کرمانی، (  
طبق دیدگاه ماکیاولی، امیر مبارزالدین محمد مظفري بـا ایـن اقـدام و بـا اسـتفادة                  

. سـاخت  اعتبـار مـی   شد و آنان را بی    رو می   تر با مخالفانش روبه     ابزاري از دین، راحت   
وایـی و اسـتحکام امـور       اي کسب مشروعیت حکمر   همچنین در اقدام مهم دیگري بر     

مؤسـس  . زمین برآمد    خالفت در ایران   ۀدرصدد احیاي اندیش  . ق756، در سال    سلطنت
نـام     بـه ، عباسـی مـصر    ۀخلیف» ابوبکر المعتضد باهللا  « پس از بیعت با      سلسلۀ آل مظفر  

کتبی، (پرداخت و منشور خالفت دریافت کرد   سکه  به ضرب   خلیفه خطبه خواند و     
خواست قواعـد   جناب مبارزي چون می «: نسعدی  مطلعلف  ؤم طبق نوشتۀ  ).67: 1364

 »عبـاس در ضـمیر او جـایگیر شـد            بیعـت بنـی    ۀحکومت را اسـتحکام دهـد اندیـش       
باید در نظر داشت این اقدام براي فتح کل سرزمین ایـران       ). 1/303: 1372سمرقندي،  (

 امیـر   کـه حملـۀ   که در ضمیر جناب مبارزي نیز وجود داشت، مورد نیاز بود؛ چنـان            
کند و بـا ایـن بیعـت،          مبارزالدین به تبریز پایتخت ایلخانان، این موضوع را اثبات می         

که ماکیـاولی نیـز اشـاره      آنچنان. گرفت  طبق باور اهل تسنن مورد پذیرش مردم قرار         
دل و زودبـاور را در پـذیرش حقانیـت     توانست مردم سـاده  کرده، با همین اقدام دینی      

  ).81: 1377لی، ماکیاو(خویش راضی کند 
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نـسبت بـه برخـی      نگـاه معتـدلی     مبارزالدین در تـسنن،      تعصب دینی امیر  با وجود   
توجه و تعامل بـا     ؛ به همین منظور      کسب حمایت آنان داشت    برايهاي مذهبی     گروه
.  نظـر قـرار داد     هاي مختلف مذهبی چـون صـوفیان، شـیعیان و سـادات را مـد                گروه
ا توجه به رشد در دربار ایلخانان، آشـنایی بـا           مذهب آل مظفر ب    واقع، حاکم شافعی  در

ري و احـساس نیـاز بـه کـسب مـشروعیت و             قمفضاي حاکم بر قرون هفتم و هشتم        
هاي مورد اقبال مردم، نزدیک شدن به اهل تصوف           مقبولیت از طریق ارتباط با گروه     

، مواهـب الهـی   به نوشـته مؤلـف      .  همت خود قرار داد    ۀو تشیع و سادات را نیز وجه      
 به همراه سلطان ابوسعید بهادرخان عازم عراق        .ق734ر مبارزالدین محمد در سال      امی

رفـت و حاجـات خـود را بـه      ) ع(طالـب   بی أ بن    شد و با خلوص اعتقاد به زیارت علی       
در میبـد نیـز مالزمـت مجلـس علمـا و            ). 88: 1326معلم یزدي،   ( دکرخضوع طلب   

: 1339میرخوانـد،   ( ر کـرد  الـدین علـی بـاعمران را اختیـا          خـصوص شـهاب     بـه  فضال
 عـالم بـزرگ     موالنـا عـضدالدین ایجـی      و بـراي     )41: 1364کتبی،   ؛3412،  4/3411

 هزار دینار براي مالزمانش در نظر گرفـت         و ده  وي مصارف   براي، پنجاه دینار    دوران
گونــه در مواقــع مــورد نیــاز، هــم    امیــر مبــارزي ایــن).1/284: 1372ســمرقندي، (

هاي مختلف دینـی   گیري درباره گروه    کام شرع و هم آسان    گیري براي انجام اح     سخت
را به اجرا درآورد و مصداق نگرش ماکیاولی بـود کـه اعتقـاد داشـت دیـن بایـد در                     

  ).76-75: 1377ماکیاولی، (خدمت اهداف حکومت و حاکمان باشد 

  ریاکاري و تظاهرنمایی. 2-4
یل یـک حکومـت    سیاسی خـویش، تـشک  ۀترین هدف ماکیاولی از طرح اندیش    اساسی

توان مردي را یافـت کـه تنهـا از طریـق زور آشـکار و                  نمیوي   به عقیده    .مقتدر بود 
به نظـر  . اي نازل به مقام فرمانروایی دست یافته باشد بدون توسل به نیرنگ، از مرتبه 

یـابی و حکمرانـی هرچـه         ، تظاهرنمایی و نیرنگ بـراي قـدرت       این اندیشمند سیاسی  
). 299: 1377ماکیـاولی،   ( جـویی و سـرزنش اسـت        ور عیب تر باشد، کمتر درخ     پنهان

. انـد   تـر برآمـده     انـد، از همـه کامیـاب        ی و روباهی پیشه کـرده     یشهریارانی که دورو  
 مردم چنان   ةعمد. شهریار باید بداند چگونه با زیرکی دست به نیرنگ و فریب بزند           

؛ نـد ا ریب خوردناند که همواره شهریاران کسانی را خواهند یافت که آماده ف دل  ساده
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را شهریار باید از هر وسیله و هر راهی، چه از راه افتخـارآمیز و چـه بـا وسـایل                      زی
ماکیاولی ضمن اشاره   ). 408 همان،( آور، از حکومت و سرزمین خود دفاع کند         ننگ
براي رسیدن به هدف خویش،      و نیرنگ    کاري دین و فریب   از حاکمان ةاستفاد سوء به

با ایـن همـه بـاور       . بهره از تربیت   انس نه نادان بودند و نه بی      مردم فلور « :نوشته است 
غ مذهبی قرن پانزدهم، با خـدا سـخن         کشیش و مبلّ   1کردند که جیروالمو ساووناروال   

العـاده از او دیـده    کسان بسیاري به او ایمان آوردند بدون آنکه امري فـوق     .. .گوید  می
عالیم او براي جلب توجه و ایمـان      شیوه زندگی و ت   . باشند که ایمانشان را توجیه کند     

درواقع، ماکیاولی اخالق را همچون دین ابزاري       ). 74 ،همان( »کرد  مردمان کفایت می  
اي است که امیـر مبارزالـدین محمـد           دانست و این همان نکته      در خدمت سیاست می   
در بیشتر مواقع، اخالق در خدمت سیاست به نیرنگ و فریب           . نیز بدان توسل جست   

  .هاي حکمروایی امیر مبارزي بود شود که از بارزترین ویژگی ي منتج میو ریاکار
مبارزالـدین نیـز    امیـر ،  که بازار زهدفروشی رواج کامل داشـت  آل مظفردر عصر 

زهدفروشی، ریاکاري و ظاهرپرستی را یکی از ابزار پیشرفت کـار خـود قـرار داد و                 
ـ       کردچنان در این راه افراط       . انـد   دهکـر هـا اعتـراف       ت که دوست و دشمن بدان رذیل

 پس از تسلط بر فارس، مردم را ملزم به شنیدن تفسیر و فقه و حدیث                ناب مبارزي ج
 در امر به معـروف و       ،گشود  شکست و در خانه زهد و ریا می          خم و سبو می    ،کرد  می

شجاع کـه    اي که پسرش شاه     به گونه . )180: 1350غنی،  ( کرد  نهی از منکر مبالغه می    
  :سروده است پدر چنین ةشعر داشت، به تعریض درباردستی در سرودن 

ــس دهــر ســاز مــستی پــست اســت «   در مجل
 

  
  نه چنگ به قانون و نه دف بـر دسـت اسـت              

ــد        ــتی کردن ــی پرس ــرك م ــه ت ــدان هم   رن
  

  
  »جز محتسب شهر که بـی مـی مـست اسـت             

  )193: 1386قزوینی، (  
هـاي    یکی از شخصیتمبارزالدین محمد مظفري   شیراز نیز امیر   ۀدر اندیشه خواج  
حافظ در بعـضی از     . رفت  شمار می     بازار ریا و خرافات به     ةدهند  غیرمحبوب و رواج  

                                                           
1 Girolamo Savonarola 
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ها امیرمبارزالدین محمـد را محتـسب خوانـده و در بعـضی مـوارد دیگـر او را                     غزل
ی اشـاره کـرده     از جمله در غزل   ). 529: 1369همایونفرخ،  ( نامیده است » واعظ شهر «

  :است
  شهر این سخن آسـان نـشود      گر چه بر واعظ     «

  
  

ــ   ـــت   ...الوس مــسلمان نــشودـا ورزد و ســـا ری
ـ         اشـاسم اعظم بکند کار خود اي دل خـوش ب

  
  

  »...که به تلبـیس و حیـل دیـو سـلیمان نـشود              
  )176: 1385حافظ، (  

مبارزالـدین   همچنین در غزل دیگر که ناظر بر جفاهاي حاکم ریاکار فارس امیـر            
  :سروده استاست، 

  هـا بگـشایند      آیا کـه در میکـده      ودـب«
  

  شایندــ  مـا بگ   ۀتـروبسـره از کار ف   ـگ
  اگر از بهـر دل زاهـد خـودبین بـستند            

  
  ...دل قوي دار که از بهر خدا بگـشایند        

ــستن   ــه بب ــسـد خـــدر میخان   ندـدایا مپ
  

  »شایندــ زویر و ریا بگ   ـ ت ۀانـکه در خ  
  )157: 1385حافظ، (  

بـاز و     نمایی حاکم نیرنـگ     و ریاکاري و مسلمان   زاکانی نیز که از ظلم زمانه        عبید
 تـا بـا     هدیناراحت و نگران است، کوش    ) مبارزالدین محمد  امیر(عصر خویش   متظاهر  

مـوش و   «ةعبیـد در قـصید   . ریاکـار بـستیزد  زاهدان و صـوفیانِ دیگر فریبی او و   عوام
ذهن خواننده را از یک طرف متوجه وضع مردم و از طـرف دیگـر، متوجـه                 » گربه

ۀ در حقیقـت طبقـ   و رابطۀ میان این دو دسته کرده که        قضات و والت و حکام     ۀبقط
 عبید در این قـصیده امیـر      ). 334-330: 1343زاکانی،   عبید( اند  محکوم و حاکم بوده   

 زاهـد و عابـد      ،اي جنگاور ترسیم کرده که توبـه کـرده          مبارزالدین را به مثابه گربه    
  .شتار موشان فارس زده است با تظاهر و ریاکاري دست به کسپس ،شده

از ؛ رانـه بـسیار انجـام داد   گونه اعمال مزو   امیر مبارزالدین در طول سلطنتش از این      
سـید  اسالم کـه نـزد خانـدان        به دست آوردن یک تار موي پیامبر        آنکه براي   جمله  
 به دنبال این امر، امیر مبارزالدین امـالك         . تالش بسیار کرد   ،بودالدین علی بمی      شمس
افزون بر این، امیـر     ). 60: 1364کتبی،  (  بر فرزندان مرتضی علی بمی وقف کرد       بسیار

مجموع « ضبط و نسق و جلوگیري از حیف و میل،           ۀمحمد مظفر با نیرنگ و به بهان      
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 نطنـزي، ( »اوقاف را به مقاطعه بستد و از شئامت آن حکومت اکثر آنها دیـوانی شـد      
 توسـل مؤسـس سلـسلۀ آل مظفـر بـه       چنینـی کـه از      شمار این   موارد بی  .)149: 1336

کنـد کـه چگونـه عمـل وي بـا        مـی  نیرنگ و ریاکاري در منابع ذکر شده، ما را قانع      
  .اندیشۀ ماکیاولی همسانی نزدیکی دارد

  گستري برقراري امنیت و عدالت. 2-5
 شهریار آن است که وحدت، یکپـارچگی و امنیـت           ۀطبق نگرش ماکیاولیستی، وظیف   

 هرچنـد ایـن کـار مـستلزم      ؛زیه و ویرانی آن جلوگیري کنـد      دولت را حفظ و از تج     
شهریار نباید بـاکی از آن داشـته باشـد کـه وي را سـتمگر                . اقدامات ستمگرانه باشد  

اش آشوب در  دهد در قلمرو تحت سلطه      را وي با این خصوصیات اجازه نمی      زیبدانند؛  
 بهتـر اسـت     بـود  ماکیاولی معتقد . بگیرد و کار به غارت و عدم ثبات و امنیت برسد          

تـرس آنهـا هـم      ه سـبب    مردم از فرمانروا بترسند تا او را دوست داشته باشند؛ زیرا ب           
هـم برقـراري نظـم و امنیـت و تـأمین صـلح شـهروندان        و اطاعت اتباع بیشتر اسـت   

 مـردم  ،واقعدر. اعمال قدرت شهریار در این زمینه، عین عدل است . شود  میپذیر    امکان
ش بارویی استوار داشته    شهریاري که شهر  «. ان ستم نرود  آنر  خواهند که ب    جز این نمی  

: 1366ماکیـاولی،  (» باشد و مردم از او بیزار نباشند از بیرون بر او برنخواهند تاخت            
واقعیت آن است که در دورة آل مظفر چنین نیازي به تأمین نظم و امنیـت                ). 59-63

مردم در مقابل قدرت    شد   عاملی که باعث می   . شد  از سوي پادشاه مطلوب احساس می     
مبارزالـدین    خصوص در زمان سلطنت امیـر      ، به شمشیر و اعمال زور حاکمان مظفري     

 و قـدرت آنـان را مـشروع         کننـد شجاع اظهار اطاعت و بنـدگی        محمد و پسرش شاه   
سـابقۀ    داشـتن  تشکیل حکومت آل مظفر، نه    . ، نیازشان به امنیت و عدالت بود      بدانند

 بلکـه تـا حـدي       ،و نه طرفداري پیروان مذهب معینی از وي        پادشاهی در این خاندان   
متأثر از خستگی مردم این مناطق از ظلم و ستم حاکمان ایلخانی و کارگزاران مغـول      

 ۀبرقراي نظم و امنیت، نقط    بود و   و نیازمندي شدید آنها به امنیت و عدالت و آسایش           
  .گیري آل مظفر بود آغازین قدرت

بارزالدین محمد رشد قدرت خود را در نـواحی مرکـزي           م ویژه امیر  مظفریان و به  
ایران با سرکوب راهزنان مغول نکودري و اوغان و جرماء و راهزنانی از فارس کـه                
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تـرین نیـرو    در این شرایط، مظفریان مهم. کردند، آغاز کردند اطراف یزد را غارت می    
      امـري   ؛شدند  می کرمان شمرده     و فاصل یزد، فارس   براي استقرار نظم و امنیت در حد 

 امنیـت   ،بـدین ترتیـب   . که حتی دولت ایلخانان نیز از دستیابی بـدان بـاز مانـده بـود              
هـا، مغـوالن      جنوبی ایران، به دنبال سرکوب نکودریان، عرب        ۀهاي تجاري در نیم     راه

 بـه دلیـل کـشمکش    البتـه . اوغان و جرماء توسط مظفریـان، بهبـود بـسیار پـذیرفت         
 امـا ایـن نظـم و    ، مدتی ثبات و آرامش بسیار کاهش یافت       مظفریان و اینجویان، براي   

ـ        امنیتِ در ایـن    ).192: 1395خیرانـدیش،   ( دش ایجادشده با اختالل چندانی مواجـه ن
 در کنار امنیت، عدالت نیز مفهومی کلیـدي در مـشروعیت امـراي          ،زده  دوران آشوب 

 مـین دلیـل   هبـه    و   کردنـد   اي عـدل و داد مـی         تا انـدازه   آنان. شد  مظفري محسوب می  
بالفاصـله  مبارزالدین محمـد     امیر .توانستند تا حدي به آبادانی جنوب ایران بپردازند       

. )286: 1385حـسینی منـشی،      (پـروري نهـاد      بنیاد عدالت و رعیـت     ،فارسپس از تصرف    
: 1326معلـم یـزدي،     ( خوانده اسـت  » مظهر آیات العداله  « او را    یمواهب اله صاحب  

 کرمان، از مدرسه و مسجد و خانقاه گرفته تا خنـدق و              در یزد و   بناهاي متعدد ). 11
 ۀدغدغـ امیـر    کـه ایـن      است مبارزي، همه گواه آن      ة باقیمانده از دور   هاي فراوانِ   دیه

معلم یزدي، ؛ 52: 1343جعفري، ( داشته است     را  و راضی نگاه داشتن مردم     آباد کردن 
 و تا حدي برقراري      روش امیر مبارزالدین در ایجاد نظم و امنیت        ).209-211: 1326

هـاي ماکیـاولی دربـارة      داشتن رعایا در قلمرو خویش، با توصـیه        عدالت و راضی نگه   
ورزي شــخص شــهریار و ایجــاد امنیــت از ســوي او همخــوانی دارد و  لــزوم عــدالت

نهایت امیر مبارزالدین محمد براي مطیع کردن مـردم در ایـن مـسیر،                گیري بی   سخت
  .کند حق و مشروع جلوه می به

 توجهی به منفور شدن پایان قدرت؛ بی. 3
 منظور حفظ و نگهداري قدرت، شـهریار بایـد از آنچـه او را          به بودماکیاولی معتقد   

کند، بپرهیزد و تا زمانی که این چنین کند، کـارش بـر مـراد خواهـد       انگیز می   نفرت
اي دیگران بـسپارد و کارهـ      کارهاي ناپسند را به   ر  همچنین ضروري است شهریا   . بود

 توطئـه بـراي     گفتـه اسـت    ،افزون بـر ایـن    . دست خویش انجام دهد      پسند را به   مردم
شهریاران خطر دارد و تعداد فرمانروایانی که جـان و حکومـت خـود را بـه سـبب                   
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است که بر اثر جنگی آشـکار از         اند، بیش از تعداد حکمروایانی      توطئه از دست داده   
فرمـانروا  پـس  . ار تمام مردم از فرمانرواست    ترین علل توطئه، انزج    مهم. اند  میان رفته 

 در درجه اول بایـد مراقـب باشـد کـه افکـار عمـومی را بـر ضـد خـود برنینگیـزد                       
 بـود کـه پرهیـز از        او بر این بـاور    ). 309-308: 1377،  همو؛  98: 1366ماکیاولی،  (

گـران رهـا      توانـد شـهریار را از توطئـه         انگیز شدن در چشم مردم است که می         نفرت
 و نیـاز بـه پیروانـی    ندد کاري از پیش ببرنتوان   هرگز به تنهایی نمی    انگر  توطئه .سازد
تر آنکه شهریار باید جانب      مهم ۀنکت. شوند  خرسندان برگزیده می  ناد که از میان     ندار

). 90: 1366ماکیـاولی،   ( تـر اسـت      آنان خطرنـاك   ۀواالتباران را نگاه دارد که توطئ     
ل خردمندي شهریار این است که از هرگونه تهدیـد       ترین دالی  افزون بر این، از بزرگ    
 بلکه تهدیـد او را      ،کند  دشنام و تهدید دشمن را تضعیف نمی      . و اهانت خودداري کند   

 تا بر کوشش خود براي تباه       کند  میاش را تیزتر      سازد و دشنام آتش کینه      تر می   محتاط
  ).272: 1377، همو( ساختن شهریار بیفزاید

اش دقیقــاً مخــالف نگــرش  بارزالــدین در طــول حکمرانــیم در ایــن زمینــه، امیــر
انگیز شدن از سوي نزدیکان خـویش          نفرت  سبب  او به . ده است کرماکیاولیستی رفتار   

گیـري زیـاد،     خـشونت و سـخت   علـت   هرچند بـه ؛یا همان واالتباران از پاي درآمد   
 دشـوار اسـت     به نظر ماکیاولی، بـسیار    . نده بود رعایا نیز از برکناري وي استقبال کرد      

بـاك و سـنگدل باشـد و طبـق نظـر              که شهریار طبق نظر سپاهیانش، جنگـاور و بـی         
 بایـد   کـم   دسـت در ایـن شـرایط، شـهریار        . مردمان و نزدیکانش، اهل صلح و آرامش      

 امیـر ). 93: 1366،  ماکیـاولی (  خشم قدرتمندترین گروه را فراهم نیاورد      ۀبکوشد مای 
محمود و    ، متوجه خطاي پسرانش شاه    )ق758( مبارزالدین محمد در جریان فتح تبریز     

چون خبر عیش و عـشرت آنـان بـه امیـر            . دشسلطان    اش شاه   شجاع و خواهرزاده    شاه
در . انگـار و مقـصر دانـست    مبارزالدین رسید، پسران را سرزنش کرد و آنان را سـهل     

که به  اي    نامه ؛ همچنین در متن فتح    کردمیان جمع به آنها دشنام داد و توهین و تهدید           
 و از دو پـسر       متـذکر شـد    یحیـی را     خود شاه  ةبهادري و شجاعت نواد    شهرها فرستاد، 

  شده اسـت افزون بر این، گفته). 4/504: 1339میرخواند، ( می نبردنادیگر خود هیچ  
داد که استربانان     هایی می   مبارزالدین همیشه تندخو و بدزبان بود و گهگاه دشنام         امیر

 .ق759 در سـال     ،در نهایت ). 54: 1394کوب،   زرین( دندکشی  از گفتن آن خجالت می    
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پیمان شدند و سپس مالزمشان را با پنج شـش            سلطان هم   محمود و شاه    شجاع با شاه    شاه
امیـر محمـد    . مبارزالدین محمد فرسـتادند کـه او را بگیرنـد          نفر به درون خانه امیر    

 و این گونـه بـود       )2/220: 1375ابرو،   حافظ( داد  مظفر تا شب در آن گنبد دشنام می       
فرسـتاده   مظفر با توطئۀ پسران و دامادش نابینا و به قلعۀ طبرك که مؤسس سلسلۀ آل 

امیر مبارزالـدین بـه     ). 248: 1385حسینی منشی،   (از دنیا رفت    . ق765شد و در سال     
دلیل رعایت نکردن همین اندیشه ماکیاولی و منفور بودن نزد نزدیکان خـود و کنـار            

توجهی به خطر واالتبـاران، جـان خـویش را از             خصوص کم   نش و به  نگذاشتن مخالفا 
  .دست داد

  گیري نتیجه
هاي ظاهري در گفتارها و عملکردهاي حکمرانان که تا حدي متأثر       برخالف تفاوت 

 در کلیـت قـوانین      یهاي قابل تـوجه    از آداب و رسوم فرهنگی مختلف است، شباهت       
. قـرون گذشـته وجـود داشـته اسـت         ن مناطق مختلف جهان در      یاحکمرانی فرمانروا 

مبارزالدین محمد به عنوان     ماکیاولی به عنوان اندیشمند عصر روشنگري ایتالیا و امیر        
 اسالمی و متأثر از اندیشه و عقایـد اسـالمی و          ۀمؤسس حکومتی محلی در قرون میان     

دو مقطـع زمـانی متفـاوت زنـدگی کردنـد، امـا             در  مذهب تسنن، در دو سـرزمین و        
.  داشـته اسـت  یهاي فراوان ویژه قدرت مشابهت ه مسائل سیاسی و ب   دربارة دیدگاهشان

عهـده داشـته و شـهریاران       رماکیاولی به عنوان فردي که برخـی مـشاغل سیاسـی را ب            
ویژه تحت تأثیر یکی از آنان به نـام چـزاره بورجـا               متفاوتی را از نظر گذرانده و به      

شخــصیت برخــی از ایــن  بــا تجربــه و شــناخت از نــوع حکمروایــی و اســت، بــوده
هـایی خطـاب بـه شـهریاران زد کـه بعـضی از ایـن                   توصیه ۀشهریاران، دست به ارائ   

ـ    ها همـسانی    توصیه . ردمبارزالـدین محمـد دا    روش حکمرانـی امیـر  اهـاي بـسیاري ب
هاي پژوهش حاکی از آن است که نگـاه تقریبـاً یکـسان ایـن دو شخـصیت بـه                      یافته

 مـذهب و اخالقیـات بـا        ۀو چگـونگی رابطـ    داري    هاي حکومت   مواردي چون شیوه  
ـ       همسانیحکمرانی، متأثر از     مبارزالـدین و    امیـر .  آنهاسـت  ۀ نـسبی در شـرایط زمان

بردنـد و بـه همـین سـبب بـه جنـگ،                آشفته بـه سـر مـی       ۀجامعیک  ماکیاولی در   
هاي اخالقی معتقد بودند و بـر لـزوم     توجهی به ارزش    بی  و خشونت، فریب، ریاکاري  
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کردند؛ حتی آنها توسل به قـساوت قلـب و کـشتار              ا شهریار تأکید می   اقتدار سلطان ی  
پوشـی   براي حفـظ سـرزمین خـویش از ویرانـی و از هـم گـسیختگی را قابـل چـشم          

هایی چون عدالت و       بودند که شهریار باید ویژگی     بر این باور  با این حال،    . دانستند  می
.  به لذایذ را داشـته باشـد  باره بودن و وابستگی   گستري و پرهیز از شهوت و زن        امنیت
عنوان یک شهریار نوبنیاد و بدون آنکه به شکل موروثی و آسـان               مبارزالدین به  امیر

 در مـدت بـیش از چهـار دهـه     پایان بیبه تاج و تخت شاهی برسد، با دلیري و تالش      
 جنوبی و ۀ میانه دوران ایلخانان و تیموریان بر نیم      ۀحکمرانی، توانست در عصر آشفت    

شناخت و براي رسیدن به ایـن         امیر مظفري هدف خود را می     . حکمرانی کند مرکزي  
ـ   هدف حیاتی حکمروایی امیر   . دشاي متوسل     خواسته به هر شیوه     ۀمبارزالدین بـر پای

 بـه   لتظاهر و توس  . استبوده  و یکپارچگی قدرت    گسترش  نگرش ماکیاولی، حفظ،    
  ي ابـزار  همـان اري عدالت،   گستري و برقر   امنیتدر عین حال    دین، ریاکاري و فریب،     

 در نگـاه    .بـرد   کار مـی  ه   به اهداف حکومتی ب    دستیابی که شهریار مظفري براي      است
قدرت و قلمـرو مفیـد   ۀ  حفظ و تثبیت حکومت و بسط دامنۀ، هر آنچه در زمین   وي

 موفقیت سیاسی و فتح کامل ایران بـود        میر مبارزي  هدف ا  .باشد   می است، قابل توجیه  
دانـست بـه هـر عملـی اعـم از زور،         این خواسته، خود را مجاز می      به   رسیدنو براي   

 و هـیچ نـوع      ودهاي اخالقی متوسل شـ     حیله و تزویر، جنایت و زیرپا گذاشتن ارزش       
زمامـدار نـه   یـک  این اعمـال محمـد مظفـر را بـه        .  در این باره نپذیرد     را محدودیتی

کیاولی همـان حفـظ      به تعبیر ما    اما در عوض، نتیجه که     ،دکرنام تبدیل     چندان خوش 
 از دیگر ابزارهـایی کـه امیـر        .شد  حاصل  قدرت و موفقیت سیاسی به هر قیمت بود،         

انتظار مـردم  . مبارزالدین براي حفظ و حراست حکومتش بدان نیاز داشت، مردم بود       
مبارزالـدین در ایـن    از هر شهریاري حفظ امنیت و برخورد عادالنه اسـت کـه امیـر       

کـان راهـدارش همیـشه بـه دنبـال حفـظ        اوي همچون نی  . هایی را برداشت    راستا گام 
د؛ کـاري کـه   شـ  خود بود و در این امر تا حد زیادي موفق            ۀامنیت مناطق تحت سلط   

مبارزالـدین پـس از    افزون بر اینها، امیر. ایلخانان مغول موفق به انجام آن نشده بودند    
م زد و آثـار و       آسایش مرد  براياعالم استقالل و تشکیل حکومت، دست به اقداماتی         

 اما خشونت بیش از حد و دسـت یازیـدن بـه             ،بناهایی در یزد و کرمان احداث کرد      
 ایـن   .دشـ  منجر    و بستگانش  برخی اعمال، در نهایت به منفور شدن او در بین همگان          
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 ماکیاولی تفاوت دارد، باعث شد  و توصیۀ ورد مشی حکومتی که کامالً با اندیشه      اره
  .ی این امیر تندخوي مظفري رقم بخوردپایانی تلخ در زندگی سیاس
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