






ــا قبــل از رســیدن  ــه طــوری کــه، ت ــه تنهــا در زندگــی مــا، بلکــه در زندگــی نیاکانمــان نیــز حــرف اول را مــی زد؛ ب ــا قبــل از رســیدن زمــان، عنصــری اســت کــه ن ــه طــوری کــه، ت ــه تنهــا در زندگــی مــا، بلکــه در زندگــی نیاکانمــان نیــز حــرف اول را مــی زد؛ ب زمــان، عنصــری اســت کــه ن
زمــان مناســب، هرگــز کشت و برداشــتی صــورت نمی گرفــت، آیینــی اجــرا نمی شــد، گندمــی نمی روییــد و ... حتــی امــروزه نیــز تــا قبــل از ســاعتی زمــان مناســب، هرگــز کشت و برداشــتی صــورت نمی گرفــت، آیینــی اجــرا نمی شــد، گندمــی نمی روییــد و ... حتــی امــروزه نیــز تــا قبــل از ســاعتی 
ــه  ــر می شــویم، می بینیــم کــه بیشــتر ب ــر زمــان دقیق ت ــم. هرچــه ب ــق نیامده ای ــوز برگــذر زمــان فائ ــه مشــخص، کالســی برگــزار نمی شــود و مــا هن ــر می شــویم، می بینیــم کــه بیشــتر ب ــر زمــان دقیق ت ــم. هرچــه ب ــق نیامده ای ــوز برگــذر زمــان فائ مشــخص، کالســی برگــزار نمی شــود و مــا هن
آن نیازمندیــم و کمتــر از آن نیازمندیــم و کمتــر از ۲۴۲۴ ســاعت شــبانه روز از آن بهــره می بریــم. امــا بــا ایــن حــال، زمــان یــک عنصــر نامرئــی، محدودکننــده و یــا تهدیدکننــده  ســاعت شــبانه روز از آن بهــره می بریــم. امــا بــا ایــن حــال، زمــان یــک عنصــر نامرئــی، محدودکننــده و یــا تهدیدکننــده 
ــخ را  ــن شــکل گیری ها، تاری ــه و ســیر ای ــم زده کــه مطالع ــی را رق ــر اتفاقات ــخ را نیســت، بلکــه در درون زندگــی ، فرهنگ   هــا و مردمــان و از همــه مهم ت ــن شــکل گیری ها، تاری ــه و ســیر ای ــم زده کــه مطالع ــی را رق ــر اتفاقات نیســت، بلکــه در درون زندگــی ، فرهنگ   هــا و مردمــان و از همــه مهم ت
بــه عنــوان یــک علــم بــرای مــا بــه عمــل آورده اســت. پیشــرفت  و مدرنیزاســیون در جامعــه، تمامــا مــا را بــه بــه عنــوان یــک علــم بــرای مــا بــه عمــل آورده اســت. پیشــرفت  و مدرنیزاســیون در جامعــه، تمامــا مــا را بــه ۲۴۲۴ ســاعت و  ســاعت و ۱۴۴۰۱۴۴۰ دقیقــه و  دقیقــه و ۸۶۴۰۰۸۶۴۰۰ ثانیــه  ثانیــه 
در طــول روز، زنجیــر کرده اســت. مــا نــه تنهــا وابســته بــه زمــان، بلکــه محتــاج آن هســتیم؛ تــرس از دســت دادن زمــان بــه عنــوان طالیــی کــه در طــول روز، زنجیــر کرده اســت. مــا نــه تنهــا وابســته بــه زمــان، بلکــه محتــاج آن هســتیم؛ تــرس از دســت دادن زمــان بــه عنــوان طالیــی کــه 
اگــر از دســت بــرود دیگــر قابــل خریــداری نیســت، مــا را بــه ایــن نتیجــه رســانده تــا کارهــای خویــش را در کم تریــن زمــان ممکــن انجــام دهیــم.اگــر از دســت بــرود دیگــر قابــل خریــداری نیســت، مــا را بــه ایــن نتیجــه رســانده تــا کارهــای خویــش را در کم تریــن زمــان ممکــن انجــام دهیــم.

ــم دارد  کــه در  ــان، تصمی ــود زم ــن حــال، باآگاهــی از کمب ــر زیســتن اســت و در عی ــال بهت ــه دنب ــروزه، در اوج غــرور و دقــت، همــواره ب ــم دارد  کــه در  بشــر ام ــان، تصمی ــود زم ــن حــال، باآگاهــی از کمب ــر زیســتن اســت و در عی ــال بهت ــه دنب ــروزه، در اوج غــرور و دقــت، همــواره ب  بشــر ام
کوتاه تریــن زمــان ممکــن کارهــا را بــه انجــام رســاند تــا بــا ارضــای حــس کنجــکاوی خــود، بــه پرســش های بنیادیــن هســتی کــه از ابتــدا، ذهــن کوتاه تریــن زمــان ممکــن کارهــا را بــه انجــام رســاند تــا بــا ارضــای حــس کنجــکاوی خــود، بــه پرســش های بنیادیــن هســتی کــه از ابتــدا، ذهــن 
انســان را بــه خــود مشــغول داشــته، پاســخ دهــد. بــا ایــن حــال، مســئله و مانــع اصلــی او زمــان و امکانــات اســت ؛ میانگیــن عمــر هــر انســان نهایتــا انســان را بــه خــود مشــغول داشــته، پاســخ دهــد. بــا ایــن حــال، مســئله و مانــع اصلــی او زمــان و امکانــات اســت ؛ میانگیــن عمــر هــر انســان نهایتــا 
ــا  ــه م ــر را ب ــن ام ــروز، ای ــی ام ــه شــیوۀ مطالعات ــی ب ــگاه کل ــا ن ــن رو، ب ــرای او کــم اســت. از ای ــن پاســخ ها ب ــه ای ــا  ســال و فرصــت رســیدن ب ــه م ــر را ب ــن ام ــروز، ای ــی ام ــه شــیوۀ مطالعات ــی ب ــگاه کل ــا ن ــن رو، ب ــرای او کــم اســت. از ای ــن پاســخ ها ب ــه ای ۸۰۸۰ ســال و فرصــت رســیدن ب
ــن  ــاالت و نشــریات، محصــول همی ــت، مق ــان ممکــن هســتیم و در نهای ــن زم ــا در کوتاه تری ــه جواب ه ــدر مشــتاق رســیدن ب ــه چق ــد ک ــن می فهمان ــاالت و نشــریات، محصــول همی ــت، مق ــان ممکــن هســتیم و در نهای ــن زم ــا در کوتاه تری ــه جواب ه ــدر مشــتاق رســیدن ب ــه چق ــد ک می فهمان
اشــتیاق و کمبــود وقت هاســت. شــاید بــرای رســیدن بــه جــواب، بررســی کــردن هــزاران کتــاب، بهتریــن شــیوۀ رســیدن بــه جوابــی بی نظیــر باشــد؛ اشــتیاق و کمبــود وقت هاســت. شــاید بــرای رســیدن بــه جــواب، بررســی کــردن هــزاران کتــاب، بهتریــن شــیوۀ رســیدن بــه جوابــی بی نظیــر باشــد؛ 
امــا هنــوز ســایۀ کمبــود زمــان بــر دوش مــان ســنگینی می کنــد و نشــریات و مقــاالت علمــی در ذیــل اهــداف خــود نیــز، ایــن مســئله را پیگیــری امــا هنــوز ســایۀ کمبــود زمــان بــر دوش مــان ســنگینی می کنــد و نشــریات و مقــاالت علمــی در ذیــل اهــداف خــود نیــز، ایــن مســئله را پیگیــری 
می کننــد کــه در کوتاه تریــن زمــان، جوابــی قابــل قبــول بــرای درگیــری ذهنــی مخاطبــان، پژوهشــگران و ... ایجــاد کننــد. همچنیــن، پژوهش هــای می کننــد کــه در کوتاه تریــن زمــان، جوابــی قابــل قبــول بــرای درگیــری ذهنــی مخاطبــان، پژوهشــگران و ... ایجــاد کننــد. همچنیــن، پژوهش هــای 
ــی در یــک صفحــه باشــد چــه در  ــد، چــه جواب ــدم برمی دارن ــه یــک ســؤال ق ــی، فقــط در محــدودۀ پاســخ ب ــه دور از تفصیــل و زیاده گوی ــد، ب ــی در یــک صفحــه باشــد چــه در جدی ــد، چــه جواب ــدم برمی دارن ــه یــک ســؤال ق ــی، فقــط در محــدودۀ پاســخ ب ــه دور از تفصیــل و زیاده گوی ــد، ب جدی

ســی صفحــه و...  .ســی صفحــه و...  .
بــا آشــنایی انــدک بــا علــوم متوجــه می شــویم؛ رشــتۀ تاریــخ، از جملــه رشــته هایی اســت کــه پاســخ بــه ســؤاالت آن )همــراه بــا توجــه کــردن بــه بــا آشــنایی انــدک بــا علــوم متوجــه می شــویم؛ رشــتۀ تاریــخ، از جملــه رشــته هایی اســت کــه پاســخ بــه ســؤاالت آن )همــراه بــا توجــه کــردن بــه 
قوانیــن حاکــم بــر دنیــای تاریــخ هماننــد نقــد، ارزشــیابی درســت و غلــط و...( نیازمنــد بــه زمــان بســیاری اســت کــه گاهــی نــه تنهــا بــه کتابــت قوانیــن حاکــم بــر دنیــای تاریــخ هماننــد نقــد، ارزشــیابی درســت و غلــط و...( نیازمنــد بــه زمــان بســیاری اســت کــه گاهــی نــه تنهــا بــه کتابــت 
ــت کــه نشــریات  ــوان دریاف ــن اوصــاف، می ت ــا همی ــرد. ب ــز در برمی گی ــوار غارهــای باســتانی را نی ــی در دی ــۀ خط های ــم نمی شــود، بلکــه مطالع ــت کــه نشــریات خت ــوان دریاف ــن اوصــاف، می ت ــا همی ــرد. ب ــز در برمی گی ــوار غارهــای باســتانی را نی ــی در دی ــۀ خط های ــم نمی شــود، بلکــه مطالع خت
ــد؛ همــۀ  ــار هــم جمــع کنن ــان ممکــن کن ــن زم ــن و کوتاه تری ــب و بررســی ها را در بهتری ــن حجــم از مطال ــا ای ــد ت ــۀ ســختی دارن ــد؛ همــۀ تاریخــی، وظیف ــار هــم جمــع کنن ــان ممکــن کن ــن زم ــن و کوتاه تری ــب و بررســی ها را در بهتری ــن حجــم از مطال ــا ای ــد ت ــۀ ســختی دارن تاریخــی، وظیف
ــا  ــز، ب ــد. نشــریۀ دانشــجویی درفــش نی ــان، ایــن کار را ســخت تر نیــز می کن ــد از مــردم جامعــه و حمایــت آن ــی چن ــار نبــودن مخاطبان ــا اینهــا در کن ــز، ب ــد. نشــریۀ دانشــجویی درفــش نی ــان، ایــن کار را ســخت تر نیــز می کن ــد از مــردم جامعــه و حمایــت آن ــی چن ــار نبــودن مخاطبان اینهــا در کن

ــه تاریــخ، در همیــن راســتا قــدم برمــی دارد. ــه تاریــخ، در همیــن راســتا قــدم برمــی دارد.فراهم ســازی زمــان بیشــتر بــرای پژوهشــگران و عالقمنــدان ب فراهم ســازی زمــان بیشــتر بــرای پژوهشــگران و عالقمنــدان ب
ــف آن  ــای مختل ــاخه ها  و حوزه ه ــه ش ــه ب ــخ بوده اســت ک ــته ، تاری ــش  داش ــش نق ــه در شــکل گیری نشــریۀ درف ــان ک ــر از زم ــی مهم ت ــا بحث ــف آن  و ام ــای مختل ــاخه ها  و حوزه ه ــه ش ــه ب ــخ بوده اســت ک ــته ، تاری ــش  داش ــش نق ــه در شــکل گیری نشــریۀ درف ــان ک ــر از زم ــی مهم ت ــا بحث  و ام
کــه هنــر و ظرافــت قلــم در آن ارجحیــت دارد و بایــد در آن خوانــد، گــوش داد، بحــث کــرد و نوشــت، توجــه بیشــتری نشــان داده اســت. بــرای رســیدن کــه هنــر و ظرافــت قلــم در آن ارجحیــت دارد و بایــد در آن خوانــد، گــوش داد، بحــث کــرد و نوشــت، توجــه بیشــتری نشــان داده اســت. بــرای رســیدن 
بــه ایــن مهــم و تبدیــل شــدن بــه پژوهشــگري کــه رمــز و رازهــای زمــان را مــی کاود، بایــد قلــم خــود را بــه حرکــت درآورد، چراکــه در جامعــۀ امــروز بــه ایــن مهــم و تبدیــل شــدن بــه پژوهشــگري کــه رمــز و رازهــای زمــان را مــی کاود، بایــد قلــم خــود را بــه حرکــت درآورد، چراکــه در جامعــۀ امــروز 
کــه دانشــجو، بــه یک شــنوندۀ صــرف مبــدل شــده، نشــریۀ درفــش ایــن فرصــت را بــرای دانشــجویان پدیــد آورده تــا بنویســند و وظیفــۀ خــود مبنــی کــه دانشــجو، بــه یک شــنوندۀ صــرف مبــدل شــده، نشــریۀ درفــش ایــن فرصــت را بــرای دانشــجویان پدیــد آورده تــا بنویســند و وظیفــۀ خــود مبنــی 
ــر اینکــه بــه مخاطبــان خــارج از جهــان تاریخی کــه هنــوز هــم تاریــخ را در مرتبــه ای پایین تــر از شــعر می داننــد نشــان دهــد کــه تاریــخ، تنهــا  ــر اینکــه بــه مخاطبــان خــارج از جهــان تاریخی کــه هنــوز هــم تاریــخ را در مرتبــه ای پایین تــر از شــعر می داننــد نشــان دهــد کــه تاریــخ، تنهــا ب ب
ــه را  ــای فراعن ــی تخت ه ــتانی و طالی ــت های باس ــوه ای خش ــای قه ــر از رنگ ه ــی غی ــود. رنگ  های ــم نمی ش ــراها خت ــداد حرمس ــاهان و تع ــه ش ــه را ب ــای فراعن ــی تخت ه ــتانی و طالی ــت های باس ــوه ای خش ــای قه ــر از رنگ ه ــی غی ــود. رنگ  های ــم نمی ش ــراها خت ــداد حرمس ــاهان و تع ــه ش ب
نیــز در خــود دارد کــه هــم ســبز میــان آن می دمــد، هــم زرد و هــم قرمــز. درفــش، محلــی  اســت بــرای اهالــی تاریــخ تــا در میــان آن هــم بنویســند، نیــز در خــود دارد کــه هــم ســبز میــان آن می دمــد، هــم زرد و هــم قرمــز. درفــش، محلــی  اســت بــرای اهالــی تاریــخ تــا در میــان آن هــم بنویســند، 
هــم بیاموزنــد و هــم تــرس از قلــم بــه دســت گرفتــن را کنــار بگذارنــد. عــالوه بــر این هــا، در ایــن شــماره بــرای نخســتین بــار شــاهد شــکل گیری هــم بیاموزنــد و هــم تــرس از قلــم بــه دســت گرفتــن را کنــار بگذارنــد. عــالوه بــر این هــا، در ایــن شــماره بــرای نخســتین بــار شــاهد شــکل گیری 
شــیوۀ نوینــی هســتیم کــه در شــماره های پیشــین شــاهد آن نبودیــم. جوانــان خــوش فکــر و پویــای نشــریه، بــا نــگارش مطالــب کوتــاه امــا جالــب شــیوۀ نوینــی هســتیم کــه در شــماره های پیشــین شــاهد آن نبودیــم. جوانــان خــوش فکــر و پویــای نشــریه، بــا نــگارش مطالــب کوتــاه امــا جالــب 

توجــه تاریخــی بــه ایــن حــوزه توجــه ژرف تــری نمــوده و وقــت و حوصلــۀ مخاطبــان را در راســتای ایــن هــدف مهــم شــمردند.توجــه تاریخــی بــه ایــن حــوزه توجــه ژرف تــری نمــوده و وقــت و حوصلــۀ مخاطبــان را در راســتای ایــن هــدف مهــم شــمردند.
ــه انتشــار رســانند کــه ثمــرۀ ایــن  ــا موانعــی چنــد ب ــا انگیــزه اي مضاعــف بیــش از ده شــماره از نشــریه را ب ــه انتشــار رســانند کــه ثمــرۀ ایــن  جوانــان خوش فکــر نشــریۀ درفــش، ب ــا موانعــی چنــد ب ــا انگیــزه اي مضاعــف بیــش از ده شــماره از نشــریه را ب  جوانــان خوش فکــر نشــریۀ درفــش، ب
کوشــش ها، انتخــاب درفــش در جشــنوارۀ نشــریات دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه عنــوان نشــریۀ برتــر علــوم انســانی بــود. اکنــون، امیــد بــر آن اســت کوشــش ها، انتخــاب درفــش در جشــنوارۀ نشــریات دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه عنــوان نشــریۀ برتــر علــوم انســانی بــود. اکنــون، امیــد بــر آن اســت 

ــا انتشــار شــمارۀ یازدهــم، پایه هــای مســتحکم شــدۀ آن را بــر صفحه هــای تاریــِخ نشــریات تاریخــی شــاهد باشــیم. ــا انتشــار شــمارۀ یازدهــم، پایه هــای مســتحکم شــدۀ آن را بــر صفحه هــای تاریــِخ نشــریات تاریخــی شــاهد باشــیم.کــه ب کــه ب
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مبینا دهقانی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه عالمه طباطباییمبینا دهقانی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه عالمه طباطبایی

هزارتویهزارتوی  خرافه گوییخرافه گویی و  و خرافه پرستیخرافه پرستی در ایران در ایران

»بشــر از همــه چیــز می توانــد چشــم بپوشــد، مگــر از خرافــات »بشــر از همــه چیــز می توانــد چشــم بپوشــد، مگــر از خرافــات 
و اعتقــادات خــود، لیکــن انســان جانــوری اســت، خرافــه پرســت.« و اعتقــادات خــود، لیکــن انســان جانــوری اســت، خرافــه پرســت.« 

صــادق هدایــتصــادق هدایــت
اعتقــادات  و  اندیشــه ها  اعتقــادات خرافــات،  و  اندیشــه ها  خرافــات، 
 باطــل و بیهــوده ای کــه ناشــی از جهالــت باطــل و بیهــوده ای کــه ناشــی از جهالــت

اســت و تــا ابــد ادامــه دارد، چراکــه، هیــچ گاه اســت و تــا ابــد ادامــه دارد، چراکــه، هیــچ گاه 
نمی تــوان جامعــه ای را کامــال مبــرا از اندیشــه های نمی تــوان جامعــه ای را کامــال مبــرا از اندیشــه های 
باطــل یافــت، خالــی از نادانی و جهــل. لــذا از جوامع باطــل یافــت، خالــی از نادانی و جهــل. لــذا از جوامع 
ــات  ــوان درج ــدرن می ت ــا م ــده ت ــال عقب مان ــات کام ــوان درج ــدرن می ت ــا م ــده ت ــال عقب مان کام

مختلفــی بــرای آن وضــع کــرد و در همیــن جوامــع نیز مختلفــی بــرای آن وضــع کــرد و در همیــن جوامــع نیز 
ــز داد. ــون آن را تمی ــای گوناگ ــز داد.طیف ه ــون آن را تمی ــای گوناگ طیف ه

تـــا بـــه حـــال اندیشـــیده اید کـــه تـــا چـــه تـــا بـــه حـــال اندیشـــیده اید کـــه تـــا چـــه 
ـــا  ـــود دارد؟ و م ـــات وج ـــان خراف ـــزان در اطرافم ـــا می ـــود دارد؟ و م ـــات وج ـــان خراف ـــزان در اطرافم می

تـــا چـــه حـــد تحت تاثیـــر آنهـــا هســـتیم؟ ریشـــۀ تـــا چـــه حـــد تحت تاثیـــر آنهـــا هســـتیم؟ ریشـــۀ 
خرافه پرســـتی مـــا چیســـت ؟ نقطـــۀ عطـــف آن از خرافه پرســـتی مـــا چیســـت ؟ نقطـــۀ عطـــف آن از 
ـــود ـــه اوج خ ـــه ب ـــورد و چگون ـــم خ ـــی رق ـــود چـــه زمان ـــه اوج خ ـــه ب ـــورد و چگون ـــم خ ـــی رق  چـــه زمان

ـــرای  ـــت ب ـــن اس ـــوق ممک ـــواالت ف ـــید؟ س ـــرای رس ـــت ب ـــن اس ـــوق ممک ـــواالت ف ـــید؟ س رس
تاریخ پژوهـــی یـــا  علـــم  جوینـــدۀ  تاریخ پژوهـــی هـــر  یـــا  علـــم  جوینـــدۀ   هـــر 

 همچـــون نویســـندۀ ایـــن مقالـــه ایجـــاد  همچـــون نویســـندۀ ایـــن مقالـــه ایجـــاد 
 شـــود؛ حـــال آنکـــه نقطـــۀ شـــروع مـــا  شـــود؛ حـــال آنکـــه نقطـــۀ شـــروع مـــا 

هرگز پایانی ندارد.هرگز پایانی ندارد.
بایــد  را  اساســی  نکتــۀ  دو  از شــروع،  بایــد قبــل  را  اساســی  نکتــۀ  دو  از شــروع،  قبــل 

ــا  ــل ی ــۀ باط ــک اندیش ــد ی ــۀ تول ــأ و پای ــم؛ منش ــر بگیری ــا در نظ ــل ی ــۀ باط ــک اندیش ــد ی ــۀ تول ــأ و پای ــم؛ منش ــر بگیری در نظ
ــراب از  ــرس و اضط ــه ت ــی ک ــرس، مادام ــا از ت ــت ی ــل اس ــراب از از جه ــرس و اضط ــه ت ــی ک ــرس، مادام ــا از ت ــت ی ــل اس از جه
ــرای ــز ب ــم، راهــی را نی ــم، ســعی می کنی ــع و پیشــامدها داری ــرای وقای ــز ب ــم، راهــی را نی ــم، ســعی می کنی ــع و پیشــامدها داری  وقای

ــأ  ــل، منش ــن دو عام ــم. ای ــدن آن بیابی ــی ش ــأ خنث ــل، منش ــن دو عام ــم. ای ــدن آن بیابی ــی ش خنث
ــن  ــام در ذه ــل و اوه ــه های باط ــش اندیش ــن پیدای ــام در ذه ــل و اوه ــه های باط ــش اندیش پیدای
ــت  ــی اس ــس بدیه ــد؛ پ ــم می کنن ــی را فراه ــت آدم ــی اس ــس بدیه ــد؛ پ ــم می کنن ــی را فراه آدم
کــه هرقــدر ســطح دانــش، ســواد، آگاهــی و کــه هرقــدر ســطح دانــش، ســواد، آگاهــی و 
شــناخت انســان افزایــش می یابــد، از میــزان شــناخت انســان افزایــش می یابــد، از میــزان 
ــروزه  ــه ام ــا اینک ــود، ب ــته می ش ــات کاس ــروزه خراف ــه ام ــا اینک ــود، ب ــته می ش ــات کاس خراف
ــون،  ــوم و فن ــد، گســترش عل ــرون جدی ــون، و در ق ــوم و فن ــد، گســترش عل ــرون جدی و در ق
اکتشــافات و اختراعــات تــرس و اضطرابــی اکتشــافات و اختراعــات تــرس و اضطرابــی 
نگذاشته اســت،  باقــی  بشــر  نگذاشته اســت، بــرای  باقــی  بشــر  بــرای 
ولیکــن هنــوز ســاحت جوامــع، کامــال ولیکــن هنــوز ســاحت جوامــع، کامــال 

ــت. ــات نیس ــی از خراف ــت.خال ــات نیس ــی از خراف خال

انواع خرافاتانواع خرافات

خرافــات پنهــان: مثــل اعتقاد خرافــات پنهــان: مثــل اعتقاد   		
ــد  ــال می مان ــت و اقب ــه بخ ــد ب ــال می مان ــت و اقب ــه بخ ب

کــه اثــر آشــکار نــدارد.کــه اثــر آشــکار نــدارد.
آشــکار:   		 آشــکار: خرافــات  خرافــات 

مســتقیم بــر رفتــار فــرد تأثیــر مســتقیم بــر رفتــار فــرد تأثیــر 
ــه  ــاد ب ــد: اعتق ــد، مانن ــه می گذارن ــاد ب ــد: اعتق ــد، مانن می گذارن
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ــردن.  ــه ک ــد از عطس ــر بع ــردن. صب ــه ک ــد از عطس ــر بع صب
 خرافــات آشــکار، همــۀ جوانــب زندگــی انســان را تحت تاثیــر  	

ــه مســافرت  ــوط ب ــات مرب ــال: خراف ــرای مث ــرار می دهــد. ب ق
ــود.  ــافر آب ریخته می ش ــر مس ــت س ــه  پش ک

خرافات سیاسی: شاه سایۀ خداوند است. 	
خرافات غذایی: خوردن ماهی با ماست بد است. 	
 خرافات بهداشتی: چهارشنبه به عیادت بیمار نرویم و...  	

می بینیــم کــه زندگــی مــا از گذشــته تاکنــون، هیــچ گاه خالــی 
از خرافــات نبوده اســت، هرچنــد ممکــن اســت کــه تغییــر و 
ــا  ــا انســان ها در انتخــاب آنه ــا م ــند، ی ــی از سرگذرانده باش تحوالت

ــم. ــاوت عمــل کنی بایکدیگــر متف
ــیم  ــم، تقس ــه قس ــه س ــات را ب ــر خراف ــیم بندی دیگ در تقس

کرده انــد:
ــه . ۱ ــندانه دارد؛ اینگون ــردی و عوام پس ــۀ ف ــه جنب ــی ک خرافات

خرافــات، عقایــد واهــی را در برمی گیــرد کــه افــراد یــا 
اقلیت هــای خــاص، در یــک جامعــه بــه آن اعتقاد دارنــد و زیان 
رفتارهــای ناهنجــار آن عــالوه بــر ایــن کــه مســتقیما بــه خــود 
ــز ــتقیم نی ــر مس ــور غی ــه ط ــد، ب ــت می رس ــراد خرافه پرس  اف

بر جامعه تاثیر می گذارد.
ــد، منظــور عقایــد واهــی، . ۲ خرافاتــی کــه جنبــۀ اجتماعــی دارن

عالیــق و احساســات غیرمنطقــی اســت کــه اکثریــت جامعــه 
بــه آن اعتقــاد دارنــد و حتــی حاضرنــد، بــرای بقــای آنهــا مــال 

ــتی ــل بت پرس ــد؛ مث ــدا کنن ــش را ف ــان خوی و ج
خرافاتــی کــه جنبۀ سیاســی دارنــد و شــامل عقایــد عوام فریبانه . 	

هــم می شــوند؛ گروه هــای سیاســی، احــزاب خــاص یــا 
سیاســیون خودخــواه، گاهــی ممکــن اســت، از ایــن طریــق بــه 
ــه مقاصــد سیاســی خــود  ــه ای، جهــت رســیدن ب ــوان حرب عن
اســتفاده کننــد؛ مثــل تحریــک عواطــف مــردم بــه بهانه هــای 

قومــی، نــژادی، علمــی، ملــی و میهنــی و... .

تاریخچۀ خرافات

قدم اول: نگاهی کلی بر خرافات در جهان 	
قدم دوم: تاریخچۀ خرافات در ایران 	
بخش اول: خرافات در ایران قبل از اسالم 	
بخش دوم: خرافات در ایران بعد از اسالم 	
قدم سوم: تاثیرات متقابل فرهنگ ها 	

ــوادث و  ــل ح ــی از عل ــبب ناآگاه ــه س ــه، ب ــر اولی ــودک بش ک
ــامدی  ــه و پیش ــر حادث ــرای ه ــار ب ــه ناچ ــی، ب ــای طبیع رویداده
پــس  می ترســید؛  آنهــا  وقــوع  از  گاه  و  می جســت  علتــی 
ــه ای  ــت، جنب ــدرت اوس ــرای ق ــه ف ــی ک ــرای قدرت ــید ب می کوش
ــا  ــا و دع ــد، ثن ــی کن ــد، قربان ــه ده ــود، هدی ــور ش ــه متص خداگون
گویــد تــا از خشــم خــدای دریــا کــه ســیالب فــرو می فرســتد یــا 
ــد.  خــدای آســمان کــه طوفــان می آفرینــد، ایمــن و محفــوظ بمان
ــک  ــه از ی ــد ک ــج، باآگاهــی از پدیده هــای خــوب و ب ــه تدری ب
امــر واحــد مثــل خــوب بــودن نــزول بــاران و بــد بــودن ســیالب 
ــر در  ــر و ش ــروی خی ــه دو نی ــرد ک ــه می گی ــه، نتیج ــأت گرفت نش
ــتیزند.  ــب در س ــم و اغل ــل ه ــد، درســت مقاب ــود دارن ــت وج طبیع
ــر اهریمــن.  ــزدا در براب ــد، اهــورا م ــی ب ــی خــوب و خدای خدای
ــد  ــان معتق ــر ادی ــروان دیگ ــۀ پی ــه مثاب ــز ب ــتان نی ــان باس ایرانی
ــر اهریمــن  ــان در براب ــان آن ــد، خــدای خــوب، حافــظ و نگهب بودن
اســت. پرســتش آنهــا نــه از روی اخــالص و رســتگاری، بلکــه در 
ــت در  ــاورزی، امنی ــوالت کش ــت محص ــاران، برک ــزول ب ــت ن جه
ــود.  ــقانه ب ــی و گاه عاش ــای نظام ــد، و کامیابی ه ــع ب ــر وقای براب

بــه عبارتــی ســاده تر، دعــای انســان منعکــس شــده از طبیعــت 
بــود؛ انســان محتــاج و نیازمنــد در شــرایط قحطــی، دعــای نــزول 
ــی  ــه احتیاج ــه دور از هرگون ــه ب ــانی ک ــه انس ــد، ن ــاران می خوان ب

ــرد. ــر می ب ــه س ب
بنابــر شــواهد تاریخــی در ایــران باســتان، مــردم از اندیشــه های 
ــد کــه شــماری از  ــد. برخــی گمــان می برن ــر کنــار نبودن خرافــی ب
ایــن اعتقــادات خرافه گونــه، بعــد از حملــۀ اســکندر شــکل گرفــت 
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ــردم،  ــۀ م ــای عامیان ــروز در باوره ــه ام ــا ب ــای آن را ت و نموده
ــوان  ــد نمی ت ــن عقای ــه شــماری از ای ــد، ب ــوان جســت. هرچن می ت
ــا و چگونگــی  ــودن زد، ولیکــن ریشــه های آنه ــه ب برچســب خراف

ــی کرد. ــوان بررس ــان را می ت ــراف کشیده شدنش ــه انح ب
بــه عنــوان مثــال، توجــه کنیــد کــه یونانیــان؛ کوه هــا، غارهــا، 
ــد.  ســنگ ها، عــدد ســه، درختــان و ... را موردپرســتش قرارمی دادن
آنهــا معتقــد بودنــد کــه بــرای دور ســاختن دیوان، بخــور بســوزانند. 
ــن  ــود تلقی ــدان خ ــه فرزن ــی ب ــو را حت ــن و دی ــه ج ــاد ب اعتق
می کردنــد و ایــام را بــه ســعد و نحــس تقســیم کرده بودنــد. 
ــت  ــچ کاری دس ــه هی ــد و ب ــی نمی گرفتن ــوم، عروس ــع ش در مواق

نمی زدنــد.
ــادن  ــه تأخیرافت ــبب ب ــر، س ــزش مختص ــا لغ ــه ی ــک عطس ی
کارهــا انگاشــته  و نومیــد کــردن گــدا ســبب لعــن و نفریــن 
ــد؛  ــا می کردن ــی ایف ــش مهم ــز، نق ــران نی ــد. جادوگ شمرده می ش
ــس،  ــا برعک ــد ی ــی را بیفزاین ــروی مردم ــتند، نی ــا می توانس آنه

ــد.  ــم نماین ــی عقی ــای خــاص در پنهان ــا داروه ــی را ب ــا زن ــرد ی م
ــیاطین، ارواح و  ــتخوش ارادۀ ش ــی را دس ــوادث زندگ ــن، ح همچنی
ــیاطین  ــان، ش ــی از ارادۀ خدای ــرای آگاه ــتند و ب ــان می پنداش خدای
ــل  ــواب متوس ــر خ ــی و تعبی ــی و ستاره شناس ــه غیبگوی و ارواح، ب

می شــدند.
یونانی هــا، بــرای هــر حادثــه ای کــه پیــش می آمــد، بــا 
آپولــون مشــورت می کردنــد و بــرای اقــدام بــه جنــگ یــا تقاضــای 

ــتند. ــروری می دانس ــتخاره را ض ــح اس صل
بــا کمــی تفکــر در می یابیــم، کــه بســیاری از مواردفــوق 
برای مــان آشــنا هســتند. بــرای مثــال: جادوگــران یونانــی را 
ــن  ــود. ای ــبیه نم ــی تش ــای ایران ــا و فالگیر ه ــه رمال ه ــوان ب می ت
امــر، گویــای تأثیــر متقابــل فرهنــگ یونانــی بــر ایرانــی و بالعکــس 
می باشــد؛ بــه عبارتــی ســاده تر، فرهنگ هــا برهــم تأثیــرات  متقابــل 
می گذارنــد، چراکــه افــکار در یــک بســتر متولــد می شــوند، امــا بــه 
 آن محــدود نمی مانند و راه خودشــان را در جهــان پیداخواهندکرد. در 
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می بازنــد،  رنــگ  مناطقــی  در  و  گرفتــه  شــدت  مناطقــی 
می تواننــد تأثیــرات ظریــف یــا عمیقــی بــر جوامــع مختلــف 
و  شــده  ترکیــب  اندیشــه ها،  دیگــر  بــا  یــا  داشته باشــند 
 رهنمــودی جدیــد عرضــه کننــد؛ همینطــور در جوامعــی نیــز

به شدت سرکوب و تقبیح شده، ناروا شناخته می شوند.
تنهــا  نــه  خرافــات  ساســانی،  عصــر  ایــران  در 
حکومــت بطــن  بــه  بلکــه  مــردم،  توده هــای   بیــن 

ــه  ــاهپور دوم، ب ــی، ش ــان روم ــۀ مورخ ــق گفت ــود. طب ــوذ کرده ب نف
وســیلۀ غیب گویــان بــا همــۀ ارواح خبیــث و قــوای جهنمــی 
ــرد.  ــؤاالتی می ک ــا س ــده، از آنه ــه آین ــت و راجع ب ــروکار داش س
یزدگــرد اول هــم، اخترشناســان دربــار را مأمــور یافتــن طالــع فرزند 
تــازه متولدشــد  ۀ خــود کــرد. خســرو دوم نیــز بــرای ســاختن ســدی 
ــان  ــران و ستاره شناس ــان، جادوگ ــۀ غیب گوی ــه، هم ــط دجل ــر ش ب

را کــه ســیصد و شــصت نفــر بودنــد، گــردآورد و بــا آنــان مشــورت 
ــس از ــت کار او، پ ــد و چــون عاقب ــن کنن ــا ســاعتی را معی  کــرد ت

مشــاوره بــا آنهــا مطلــوب نشــد، بســیاری از آنــان را بــه هالکــت 
رســانید. 

ــع و  ــات جام ــه تحقیق ــئله ک ــن مس ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
ــورت  ــی ص ــان عموم ــر اذه ــی ب ــکار خراف ــر اف ــر تأثی ــی ب کامل
نگرفته اســت. ولیکــن شــماری، معتقدنــد کــه مــردم ایــران، 
 در شــرایط بهبــود وضــع اقتصــادی و حکومــت عدالت پیشــه،

اصــوال تفکــرات مــادی و منطقــی داشــتند و از خرافه بــه دور بودند؛ 
ــر  ــت بحرانی ت ــی وضعی ــادی و اجتماع ــاظ اقتص ــه لح ــه ب هرچ
می شــد و حاکمــان ظالــم و مســتکبر بــر آنهــا حکومــت می کردنــد، 

ــت.  ــدت می گرف ــز ش ــور نی ــه های خرافه مح رواج اندیش
ــد کــه  ــر هــم اشــاره شــد، عــده ای برآنن همانطــور کــه پیش ت
ــردم را  ــت و م ــادی داش ــای م ــر جنبه ه ــتر ب ــتان، بیش ــران باس ای
ــرد،  ــب می ک ــر ترغی ــات بهت ــن حی ــش در راه تأمی ــه کار و کوش ب
امــا نمی توانســت جلــوی مــراودات فرهنگــی را کــه گاه از طریــق 
ــی  ــای فرهنگ ــن تماس ه ــر همی ــرد. در اث ــی داد، بگی ــگ رخ م جن
مــردم ایــران بــا تورانیــان، پارت هــا، کلدانی هــا، بابلیــان، یهودیــان 
ــه ــک ب ــه ممال ــن گون ــکار ای ــد و اف ــاط گرفتن ــان ارتب  و یونانی

ایــران راه یافــت و در اذهــان و افــکار عمومــی آثــاری بــه یــادگار 
گذاشــت.

ــی  ــم، نمونه های ــی قراردادی ــورد بررس ــا م ــا بدین ج ــه ت آنچ
چنــد از خرافــات در ایــران قبــل از ورود اســالم بــود؛ لیکــن 
کــه ایــن فرآینــد تداومــی پیوســته دارد، حــال می خواهیــم 
ورود از  بعــد  ایــران  اجتماعــی  تاریــخ  از  جنبــه   ایــن 

ــد از ورود  ــه بع ــان ک ــم. همچن ــی قراردهی ــورد بررس ــالم را، م اس
ــه  ــان ادام ــی ایرانی ــی و مذهب ــنت های مل ــیاری از س ــالم، بس اس
ــداوم  ــز ت ــی نی ــه های خراف ــام و اندیش ــد، بعضــی اوه ــدا می کن پی
ــم کــه در  ــی واضــح اشــاره کنی ــه مثال ــم ب ــد. اگــر بخواهی می یابن
ــداوم ایــن  ــه آن پرداخته شده اســت، ت ــه کــرات ب ــع تاریخــی ب مناب
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اندیشــه اســت کــه همــۀ اعمــال آدمــی و سرنوشــت تمامــی مــردم 
ــت آورد. ــه دس ــتارگان ب ــوال س ــاع و اح ــوان از اوض را می ت

ــه  ــرق پاگرفت ــم، در ش ــیار قدی ــای بس ــی از زمان ه ستاره شناس
ــه سراســر جهــان ســرایت کرده اســت. و از آنجــا ب

از منابــع عربــي نقــل شده اســت کــه یزدگــرد ســوم بــا 
ــتورالعمل  ــان دس ــرد و از آن ــورت مي ک ــار مش ــان درب ستاره شناس
ــن  ــز بدی ــیه نی ــگ قادس ــت جن ــن وق ــه تعیی ــت؛ چنانچ مي گرف
ــت  ــرف اکثری ــالم از ط ــرش اس ــت. پذی ــورت پذیرف ــیله، ص وس
ــت.  ــری نداش ــات تأثی ــار خراف ــز در رواج و انتش ــران نی ــردم ای م
و  شــدند  اندیشــه  ایــن  تســلیم  زودی  بــه  عرب هــا 

ســتارۀ  را  مریــخ  ترک هــا 
می پنداشــتند. خــود   اقبــال 

ــدۀ  ــن عقی ــا ای ــت ب ــه پیوس ب
دیگــري  خرافــۀ  خرافــي، 
کــه آن نیــز از ادوار باســتاني 
گرفته اســت،  سرچشــمه 
عقیــده  یعنــي  دیده مي شــود؛ 
ــد  ــان مي توان ــه انس ــن ک ــه ای ب
ــده  ــع آین ــواب، وض ــم خ در عال
بشناســد، را  آن  حــوادث   و 

ــالمي  ــده در دورۀ اس ــن عقی ای
ــز  ــال نی ــا، ف ــر اینه ــالوه ب ــد. ع ــي مان ــود باق ــوت خ ــه ق ــز ب نی
ــه  ــد زدن ب ــال ب ــا ف ــک ی ــال نی ــل ف ــت، مث ــه بوده اس موردتوج
ــر گــردن ــه لغــزش شمشــیر ب  حــوادث و اتفاقــات. مثــال تفــاول ب

کاله  افتــادن  بــه  زدن  فــال  یــا  و  اعــدام  بــه  محکــوم 
ســردار ســپه هنــگام رفتــن بــه جنــگ و یــا بــه ایــن کــه 
شــهر  بــه  وي  ورود  هنــگام  ســمرقند  فرمانــرواي  مرکــب 
را آتش ســوزي  یــا  و  آســماني  حــوادث  بوده اســت،   مادیــان 

ــه  ــیدند، آن را ب ــد و مي کوش ــدا مي گرفتن ــي خ ــر نارضایت ــل ب دلی
وســیلۀ نمــاز و یــا تقســیم صدقــات دفــع و رفــع کننــد. همچنیــن، 

ــر و  ــون،ُ مه ــا خ ــد و ســوگند ب ــرگاه، عه ــه ه ــن ک ــر ای ــده ب عقی
امضــا شــود، تأثیــر خاصــي خواهدداشــت.

ــق  ــان ح ــه انس ــت ک ــان مي رف ــي گم ــه حت ــوري ک ــه ط ب
کــه  پیمانــي  و  قســم  رعایــت  وجــوب،  و   تقدیــس  در  دارد 
نمایــد؛  تردیــد  واقــع نگشته اســت، شــک و  بدیــن صــورت 
 برعکــس نیــز اگــر کســي از قســم خــود پشــیمان مي شــد،

ــر  ــي دیگ ــراي عمل ــا اج ــام آن را ب ــه عدم انج ــرد ک ــعي مي ک س
جبــران کنــد، همچنیــن نشــانه ها و ایماهایــی کــه جهــت مقاصــد 
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــتان ادام ــد باس ــد، از عه ــتفاده می ش ــی اس نامرئ
اگرچــه، علــل اصلــي پیدایــش آنهــا فرامــوش شــده بود و یــا اساســا 
دلیلــي بــراي آن وجــود نداشــت؛ 
مثــال، حاکــم عــراق هنــگام 
ــي  ــان، یعن ــي خراس ــب وال نص
مســلم کــه پســر خوانــدۀ حجــاج 
بــود، بــه مقــام حکومــت، بــه او 
یــک دانــه بــه داد، چراکــه ایــن 
ــانۀ  ــا و نش ــران، ایم ــوه در ای می
نیکــی بــه حســاب مي .آمــد بــه 
ــن  ــی در ذه ــان ایمای ــدری زب ق
کــه  کرده بــود  نفــوذ  مــردم 
ــه  ــح، ب ــان صری ــر بی ــالوه ب ع

ــت. ــتفاده قرار می گرف ــز مورداس ــا نی ــورت معن ص
ــرگاه  ــه ه ــود ک ــن ب ــي، ای ــال ایمای ــن اعم ــر از ای ــۀ دیگ نمون
ــه او  ــد طالیــي شــهر را ب تقاضــاي کمــک از کســي داشــتند، کلی
ــت  ــی اس ــنت های ــه س ــنت از مجموع ــن س ــد. ای ــم مي کردن تقدی
ــدا  ــا راه پی ــگ آنه ــه فرهن ــت و ب ــر گذاش ــا تأثی ــر عرب ه ــه ب ک
کــرد. ترک هــا نیــز از اســلحه بــه عنــوان ایمایــی از جنــگ اســتفاده 
ــث  ــوب لی ــم، یعق ــر داری ــه خب ــی ک ــای چوب ــا تیره ــد ی می کردن
صفــاری نیــز در ســال ۲۶۵ هجــری، عینــا همیــن عمــل را انجــام 
ــان  ــل غزنوی ــی مث ــزد ترک های ــه تنهــا ن ــن ســنت ن داده اســت؛ ای

شــماری، معتقدنــد کــه مردم ایــران، در شــرایط 
 بهبــود وضــع اقتصــادی و حکومت عدالت پیشــه،

ــتند و  ــی داش ــادی و منطق ــرات م ــوال تفک اص
ــاظ  ــه لح ــه ب ــد؛ هرچ ــه دور بودن ــه ب از خراف
اقتصــادی و اجتماعــی وضعیــت بحرانی تــر 
ــا  ــر آنه ــتکبر ب ــم و مس ــان ظال ــد و حاکم می ش
اندیشــه های  رواج  می کردنــد،  حکومــت 

می گرفــت.  شــدت  نیــز  خرافه محــور 
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معمــول بــود، بلکــه در قلمــرو آل بویــه نیــز کامــال معمــول بــود، بلکــه در قلمــرو آل بویــه نیــز کامــال 
رایــج و متــداول بــود. در ســال رایــج و متــداول بــود. در ســال ۴۶۷۴۶۷ هجــری، ملکشــاه  هجــری، ملکشــاه 

ســلجوقي از خاقــان قراخانــي بــه عنــوان تهدیــد، یــک ســلجوقي از خاقــان قراخانــي بــه عنــوان تهدیــد، یــک 
ــت  ــي دریاف ــیر بزرگ ــک شمش ــنگین و ی ــرز س ــت گ ــي دریاف ــیر بزرگ ــک شمش ــنگین و ی ــرز س گ

ــل  ــه و در مقاب ــي آن را دریافت ــورا، معن ــود. ف ــل نم ــه و در مقاب ــي آن را دریافت ــورا، معن ــود. ف نم
ــان نیــروي  ــراي او فرســتاد کــه خاق ــی، ب ــان نیــروي کمان ــراي او فرســتاد کــه خاق ــی، ب کمان

کشــیدن آن را نداشــت.کشــیدن آن را نداشــت.
ــردن  ــه کارب ــته از ب ــردن گذش ــه کارب ــته از ب گذش
اشــیا بــه عنــوان عالمــت اشــیا بــه عنــوان عالمــت 

همــان  از  حتــي  رمــز  همــان و  از  حتــي  رمــز  و 
نمــودن  تحقیــر  بــراي  نمــودن آغــاز  تحقیــر  بــراي  آغــاز 

ضرب المثل هــا  از  ضرب المثل هــا دشــمن  از  دشــمن 
مي نمودنــد.  اســتفاده  مي نمودنــد. نیــز  اســتفاده  نیــز 

پادشــاه،  کــه  هنگامــي  پادشــاه، چنانچــه،  کــه  هنگامــي  چنانچــه، 
 پســر عمــوي خــود را کشــت و مــادر پســر عمــوي خــود را کشــت و مــادر

ــن  ــاه را ای ــادر پادش ــول، م ــخص مقت ــن ش ــاه را ای ــادر پادش ــول، م ــخص مقت ش
دارای  وي  کــه  مي کــرد  تهدیــد  دارای طــور  وي  کــه  مي کــرد  تهدیــد  طــور 

ــه  ــاه ک ــادر پادش ــا م ــوده، ام ــر ب ــت پس ــه هف ــاه ک ــادر پادش ــا م ــوده، ام ــر ب ــت پس هف
همیــنهمیــن یــکیــک پســر را دارد بایــد، تقــاص بــرادران پســر را دارد بایــد، تقــاص بــرادران 

 مقتــول، در اندیشــۀ خود باشــد، مادر پادشــاه در پاســخ مقتــول، در اندیشــۀ خود باشــد، مادر پادشــاه در پاســخ
او ایــن عبــارت را بــه کار بــرد کــه، زاد و ولــد شــیر فقــط انــدک، او ایــن عبــارت را بــه کار بــرد کــه، زاد و ولــد شــیر فقــط انــدک، 
ــه  ــورد، رفت ــن م ــا در ای ــت. ام ــیار اس ــوک بس ــد خ ــي زاد و ول ــه ول ــورد، رفت ــن م ــا در ای ــت. ام ــیار اس ــوک بس ــد خ ــي زاد و ول ول
ــد  ــن عقای ــي، جایگزی ــات قرآن ــالمي و آی ــر اس ــرز تفک ــه ط ــد رفت ــن عقای ــي، جایگزی ــات قرآن ــالمي و آی ــر اس ــرز تفک ــه ط رفت

دینــي باســتاني و ضرب المثل هــاي قدیمــي گردیــد.دینــي باســتاني و ضرب المثل هــاي قدیمــي گردیــد.
چنانچــه بــه همیــن مناســبت در جــواب تهدیــد محمــود چنانچــه بــه همیــن مناســبت در جــواب تهدیــد محمــود 
اشــارۀ  خلیفــه  خــود،  جنگــي  فیــالن  ارائــۀ  بــا  اشــارۀ غزنــوي  خلیفــه  خــود،  جنگــي  فیــالن  ارائــۀ  بــا  غزنــوي 
ــود.  ــرآن نم ــم ق ــدو پنج ــورۀ ص ــه س ــته اي ب ــه و سربس ــود. ماهران ــرآن نم ــم ق ــدو پنج ــورۀ ص ــه س ــته اي ب ــه و سربس ماهران
دوران  از  را  خــود  راه  خرافــات  کردیــم،  بررســی  دوران چنانکــه  از  را  خــود  راه  خرافــات  کردیــم،  بررســی  چنانکــه 
 باســتان تــا دوران اســالمی پیمــوده و در ایــن مســیر تغییــر باســتان تــا دوران اســالمی پیمــوده و در ایــن مســیر تغییــر

و تحوالتی یافته تا به ادوار بعدی منتقل شود. و تحوالتی یافته تا به ادوار بعدی منتقل شود. 

همانطــور کــه همانطــور کــه 
دورانــت  دورانــت ویــل  ویــل 

می گوید:» می گوید:» 
ــه ای از  ــچ خراف ــه ای از هی ــچ خراف هی
ــات عصــر قدیم  ــات عصــر قدیم خراف خراف
نیســت کــه رنگــی از نیســت کــه رنگــی از 
امــروز  زندگــی  در  امــروز آن  زندگــی  در  آن 
ــود  ــن وج ــرۀ زمی ــردم ک ــود م ــن وج ــرۀ زمی ــردم ک م
بــر  برخــی  بــر نداشته باشــد.  برخــی  نداشته باشــد. 
ــی  ــد کــه خرافه گرای ــن باورن ــی ای ــد کــه خرافه گرای ــن باورن ای
سلطان حســین،  سلطان حســین، شــاه  شــاه 
قــدرت  زوال  قــدرت زمینه ســاز  زوال  زمینه ســاز 
ــاج ــا دســت خــود ت ــا باالخــره ب ــان را فراهــم نمــود ت ــاج صفوی ــا دســت خــود ت ــا باالخــره ب ــان را فراهــم نمــود ت  صفوی

ــه محمــود افغــان تســلیم نمــود، البتــه از ایــن  ــه محمــود افغــان تســلیم نمــود، البتــه از ایــن ســلطنت خــود را ب ســلطنت خــود را ب
ــه دســت  ــه دســت نکتــه نبایــد غافــل شــد کــه عوامــل متعــددی دســت ب نکتــه نبایــد غافــل شــد کــه عوامــل متعــددی دســت ب
ــود آورد؛  ــۀ وج ــه عرص ــان را ب ــدرت صفوی ــا زوال ق ــود ت ــم نم ــود آورد؛ ه ــۀ وج ــه عرص ــان را ب ــدرت صفوی ــا زوال ق ــود ت ــم نم ه
ــر  ــه در عص ــگاه خراف ــم ،جای ــش می خواهی ــن بخ ــن در ای ــر ولیک ــه در عص ــگاه خراف ــم ،جای ــش می خواهی ــن بخ ــن در ای ولیک
صفویــه را مــورد بررســی قراردهیــم. در زمــان شــاه سلطان حســین، صفویــه را مــورد بررســی قراردهیــم. در زمــان شــاه سلطان حســین، 
حضــور گســتردۀ منجمــان در دربــار و تأثیــر حضــور آنهــا بــر امــور حضــور گســتردۀ منجمــان در دربــار و تأثیــر حضــور آنهــا بــر امــور 
کشــوری و لشــکری را شــاهد هســتیم. چنانکــه تمــام مشــغولیت کشــوری و لشــکری را شــاهد هســتیم. چنانکــه تمــام مشــغولیت 
ــه جــای سپهســاالران  ــود کــه ب ــه جــای سپهســاالران شــاه در زمــان حکومتــش ایــن ب ــود کــه ب شــاه در زمــان حکومتــش ایــن ب
افــرادی چــون حکیمــان و منجمــان را گــذارد و دربــارۀ امــور ریــز افــرادی چــون حکیمــان و منجمــان را گــذارد و دربــارۀ امــور ریــز 

و درشــت بــا آنهــا مشــورت کنــد.و درشــت بــا آنهــا مشــورت کنــد.
بــرای مثــال، در خــارج از فصــل بــرای شــاه خربــزه می آوردنــد بــرای مثــال، در خــارج از فصــل بــرای شــاه خربــزه می آوردنــد 
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ــارۀ  ــد و درب ــکیل می دادن ــی تش ــت مجلس ــن جماع ــد از ای ــارۀ و بع ــد و درب ــکیل می دادن ــی تش ــت مجلس ــن جماع ــد از ای و بع
ــودن آن اظهــار نظــر  ــا قابــض و مســهل ب ــودن ی ــودن آن اظهــار نظــر ســرد و گــرم ب ــا قابــض و مســهل ب ــودن ی ســرد و گــرم ب
ــرای قــاچ کــردن آن اســطرالب می انداختنــد  ــد، ســپس ب ــرای قــاچ کــردن آن اســطرالب می انداختنــد می کردن ــد، ســپس ب می کردن
ــد کــه  ــم می گرفتن ــد براســاس ســاعت ســعد و نحــس تصمی ــد کــه و بع ــم می گرفتن ــد براســاس ســاعت ســعد و نحــس تصمی و بع
ــد از ــورد ؟ بع ــا نخ ــورد ی ــت ؟ بخ ــا نیس ــت ی ــاک اس ــزه پ ــد از خرب ــورد ؟ بع ــا نخ ــورد ی ــت ؟ بخ ــا نیس ــت ی ــاک اس ــزه پ  خرب

خوانــدن دعاهایــی دربــارۀ نحــوۀ بریــدن، ســینی، چاقــو و ... خوانــدن دعاهایــی دربــارۀ نحــوۀ بریــدن، ســینی، چاقــو و ... 
ــن  ــن منجمی ــا بی ــی بعض ــد. حت ــث می کردن ــاعت ها بح ــز، س ــن نی ــن منجمی ــا بی ــی بعض ــد. حت ــث می کردن ــاعت ها بح ــز، س نی
ــان  ــب منجم ــه اغل ــت ک ــورت می گرف ــاتی ص ــان، مناقش ــان و طبیب ــب منجم ــه اغل ــت ک ــورت می گرف ــاتی ص ــان، مناقش و طبیب
نیــروی برتــر داشــتند و فی المثــل طبیبــان بــرای مریضــی خــاص نیــروی برتــر داشــتند و فی المثــل طبیبــان بــرای مریضــی خــاص 
ــد  ــت می کردن ــان مخالف ــگاه منجم ــد، آن ــز می کردن ــی تجوی ــد داروی ــت می کردن ــان مخالف ــگاه منجم ــد، آن ــز می کردن ــی تجوی داروی
ــعد در  ــاعت نحــس و س ــود و س ــب نگریسته ش ــد در کواک ــه بای ــعد در ک ــاعت نحــس و س ــود و س ــب نگریسته ش ــد در کواک ــه بای ک
نظــر گرفته شــود و ... در بعضــی روایــات تاریخــی، حتــی موضــوع نظــر گرفته شــود و ... در بعضــی روایــات تاریخــی، حتــی موضــوع 
از ایــن هــم فراتــر می رفــت، بــرای مثــال: شــاه فرامینــی از ســوی 
خــود صــادر می کــرد. گفته انــد، در هنگامــۀ هجــوم افغان هــا، شــاه 
ــد  ــحرآمیز را می ده ــتی س ــت آبگوش ــتور پخ ــین دس سلطان حس
ــدا ــوردن آن ناپی ــد از خ ــپاهیان بع ــه س ــت ک ــن می پنداش  و چنی

شده و بر دشمن چیرگی خواهندیافت.
آبگوشــت، بایــد در ظرفــی بــزرگ پختــه  می شــد کــه در 
ــود  ــبز، نخ ــالف س ــر و ۲۵	 غ ــز ن ــۀ ب ــا دو پاچ ــک از آنه ــر ی ه
می ریختنــد. آنــگاه، دوشــیزه ای ۲۵	 ورد بــر ســر آن می خوانــد؛ بــه 
ــا ســاده لوحی و  گفتــۀ زرین کــوب، اشــاعۀ اینگونــه خرافــات کــه ب
ــات  ــام طبق ــد و در تم ــر می ش ــع از تفک ــردم، مان ــاوری م خوش ب
ــۀ  ــاع متعصبان ــی دف ــود، حت ــوذ کرده ب ــردم، نف ــان م ــه و اذه جامع
عصــر  رایــج  خرافه هــای  از  برمی انگیخــت.  نیــز  را  گروهــی 
ــب،  ــتن در کواک ــس و نگریس ــعد و نح ــان س ــن زم ــوی، تعیی صف
 بــرای هــر مســئله ای بــود؛ از جملــه، تولــد کــودک، عروســی، رفتــن

ــو و ...  ــاس ن ــیدن لب ــگ، پوش ــرای جن ــم ب ــی، تصمی ــه مهمان ب
ــه ایــن مــوارد محــدود  امــا افــکار خرافــی عصــر صفویــه، تنهــا ب
ــگویی و  ــم، پیش ــادو، طلس ــحر، ج ــود س ــاهد وج ــود و ش نمی ش
ــراردادن  ــال: ق ــرای مث ــتیم، ب ــی هس ــه طالع بین ــدن ب ــل ش متوس

ــگام قطــع  ــه هن ــد شــده ب ــازه متول ــودک ت ــدن ک ــر ب ــدی زی کلی
ــودک در  ــه ک ــال اینک ــد، احتم ــث می ش ــه باع ــود ک ــاف ب ــد ن بن
آینــده دزد شــود، کاهــش یابــد. نمونــۀ دیگــر ایــن خرافــات، عبــور 
زنــان نــازا از زیــر جســدهای بــه دار آویخته بــود و گــردو دادن بــه 
مردانــی کــه ســر راه بــا آنهــا برخــورد و گمــان می کردنــد کــه ایــن 
ــادو  ــان را شــفا می بخشــد. اســتفاده از طلســم و ج ــی زن کار، نازای
ــال:  ــرای مث ــود؛ ب ــداول ب ــز بســیار مت ــرای درمــان بیماری هــا نی ب
ــین را  ــاه سلطان حس ــاری ش ــه بیم ــد ک ــزارش می ده ــی گ کشیش
بــه همیــن روش درمــان کرده اســت، بــه ایــن وســیله کــه ضمــن 
ســحر و جــادو، داروهــای قاطــران و اســبان را بــه او خورانــده و از 

ــت. ــان شده اس ــاه درم ــا ش قض
از آنجــا کــه صفویــان از دل صوفی گــری ســربرآورده و بعدهــا، 
ــن  ــان ای ــا گم ــتند و ب ــان گذاش ــی را بنی ــوژی مذهب ــک ایدئول ی
کــه رواج شــماری از خرافــات آمیختــه بــا دیــن یــا برگرفتــه از آن 
باشــد، چنــدان بــی راه نیســت. چراکــه ذهــن عقب مانــده، برداشــت 
عقب مانــده ای از دیــن دارد، لــذا ذهــن آمیختــه بــا خرافــات 
ــز  ــن نی ــز از دی ــت های اوهام آمی ــد، برداش ــه می توان ــر صفوی عص
داشته باشــد؛ بــرای مثــال: می تــوان بــه نقش مــراد و مریــدی در بین 
 صوفیــان اشــاره کــرد کــه در اوایــل دوران صفویــه رایج بــود، اینکه

ــی هســت کــه  ــه انجــام معجــزات و کرامات ــادر ب مرشــد اعظــم ق
فــرای قــدرت بشــری اســت. بــرای مثــال: مرشــد می توانــد پشــت 
در بســته را ببینــد، روی آب راه بــرود، ذهــن افــراد را بخوانــد و ... بــا 
توجــه بــه اســتناد منابــع و روایــات تاریخــی، شــاهدیم کــه هرچــه 
ــات و  ــویم، رواج خراف ــر می ش ــه نزدیک ت ــر دوران صفوی ــه اواخ ب
ــوان نتیجــه گرفــت کــه  ــد، می ت ــی می یاب ــز فزون خرافه پرســتی نی
در هــر دورانــی، هرچــه اوضــاع اقتصــادی رو بــه وخامــت مــی رود، 
ــش  ــردم افزای ــر دوش م ــنگین آن ب ــای س ــا و مالیات ه جنگ ه
می یابــد و بــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی تنزلــی ناشــی از بحــران 
و نابســامانی ایجــاد می شــود. بــه طــور کلــی، عقــل و اندیشــه نیــز 
دچــار تنــزل می شــود، آنــگاه بســتری فراهــم مــی آورد کــه جهــت 
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ــی  ــیار مناســب اســت. مردم ــی بس ــکار خراف ــه اف ــرورش اینگون پ
ــت و  ــق دس ــر مطل ــه در فق ــی ک ــد، مردم ــتوه آمده ان ــه س ــه ب ک
ــر  ــراغ تفک ــه س ــد و ب ــد نمی کنن ــری تولی ــر اث ــد، دیگ ــا می زنن پ
ــاده و  ــای س ــال راهکاره ــه دنب ــا ب ــد؛ آنه ــه نمی رون عقل گرایان
احمقانــه می گردنــد تــا خــود را از ایــن منجــالب رهایــی بخشــند، 
ــه  ــد. البت ــر نمی آی ــان ب ــری از دستش ــد، کار دیگ ــه پذیرفته ان چراک
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضروری اســت کــه در همیــن دوران، شــاعران 
و نویســندگانی هســتند کــه بــا آثارشــان آمــوزگار زمانــۀ خودشــان 
هســتند و اخالقیــات را در جایــگاه مناســب آن رواج می دهنــد کــه 
پرداختــن بــه آن از محــدودۀ نوشــتار نویســندۀ ایــن مطلــب خــارج 

اســت.
در روزگار قاجــار نیــز توســل 
بــه جــادو، طلســم و وجــود 
بــود.  رایــج  خرافــات،  انــواع 
لیکــن ایــن عملکــرد بیشــتر 
نقشــی زنانــه بــه خــود گرفــت، 
ــردان  ــش از م ــان بی ــه زن چراک
ــات  ــه خراف ــش ب ــتعد گرای مس
ــان  ــوص در می ــه خص ــد؛ ب بودن
حرمســرا  و  دربــاری  زنــان 
کــه بــه وفــور، خرافه گــرا و 

ــث  ــوع موردبح ــاظ موض ــه لح ــک، ب ــد. بی ش ــت بودن خرافه پرس
مــا یعنــی خرافــات، دورۀ قاجــار بایــد دوره ای متمایــز از تمــام ادوار 
ــا  ــات ب ــن دوران، خراف ــود. در ای ــر گرفته ش ــران در نظ ــی ای تاریخ
بهــره گرفتــن از برخــی اصــول دینــی و مذهــب اســالمی، راه نفــوذ 
بــه اذهــان عمومــی ایرانیــان مســلمان را یافــت؛ یعنی عنصــری تازه 
متولــد شــد کــه تــا بــه همیــن امــروز نیــز وجــود دارد، ایــن عنصــر 
جدیــد دعانویســی و تعویذنویســی می باشــد کــه اگــر زمــان تولد آن 
را در اعصــار قبــل چــون عصــر صفویــه، در نظــر بگیریــم بی شــک، 
رواج گســتردۀ آن را در ایــن دوران، یعنــی زمــان قاجاریــه شــاهدیم. 

ــه  ــش ب ــر گرای ــن مظاه ــادو از اصلی تری ــل و ج ــه جنب ــه ب عالق
خرافــات در ایــن دوره می باشــد کــه تمامــی وجــوه زندگــی فــردی 
ــه، زندگــی زناشــویی  ــود؛ از جمل ــردم را در برگرفته ب و اجتماعــی م
ــت،  ــتان، معیش ــان و دوس ــوام، خویش ــا اق ــط ب ــی، رواب و خانوادگ
اقتصــاد حتــی پزشــکی و درمــان و چنانکــه گفته شــد، همبســتگی 
خرافــات بــا دیــن و مذهــب، بســتر مناســب تری را نیــز بــرای ایــن 
امــر مهیــا نمــود. انــواع طلســم ها و تعویذ هــا از جنــس مــو، پارچــه، 
گیاهــان، اســتخوان حیوانــات و حتــی انســان، خمیــر، فلــز، پوســت 
و مــردم  رمال هــا و دعانویس هــا، ساخته می شــد  توســط   ... و 
ــد  ــر بودن ــتند، حاض ــا داش ــه آنه ــه ب ــخی ک ــاد راس ــر اعتق به خاط
ــد. ــی بپردازن ــای گزاف ــه به  ک

ــت  ــه در «سرگذش ــز موری جیم
ــی«، در  ــای اصفهان ــی باب حاج
ایــن بــاره از قــول درویشــی 
کــه چنــدی همســفر حاجــی 
بابــا شــده می نویســد:» اگــر 
ــن  ــر بالی ــوش را در زی دم خرگ
کــودک نهــی، خــواب آورد ... 
 چشــم و اســتخوان کعــب گــرگ

ــدد،  ــی بن ــازوی طفل ــه ب ــر ب اگ
ــد.« ــرأت بخش ج

اگــر روغــن گــرگ بــه لبــاس زنــی مالنــد، شــوهر از او دلســیر 
ــدی را  ــاش خواب بن ــم خف ــدی و چش ــد زبان بن ــن هده ــود. ناخ ش
ــه  ــازیم، ب ــد بس ــای چن ــزای او،  ادویه ه ــا و اج ــا اعض ــاید .... ب ش
بهــای طــال بــه اندرونیــان شــاه توانیــم فروخــت ... جگــر میمــون 
ــاق  ــی او پادزهــری اســت، تری ــت اســت. پوســت بین اکســیر محب
همــۀ ســموم، خاکســترش را هرکــه ببلعد، تقلیــد، تردســتی، چابکی، 
حیلــه و زیرکــی، ماننــد او شــود ،بدیهــی بــود کــه بــا ایــن پذیــرش، 
گســترۀ عقایــد خرافــی در جامعۀ آن روز، رمالی و دعانویســی، شــغل 
پررونــق و پردرآمــدی محســوب می شــد و رمــاالن و دعانویســان، 

از آنجــا کــه صفویــان از دل صوفی گری ســربرآورده 
و بعدهــا، یــک ایدئولــوژی مذهبی را بنیان گذاشــتند 
ــات  ــماری از خراف ــه رواج ش ــن ک ــان ای ــا گم و ب
آمیختــه بــا دیــن یــا برگرفتــه از آن باشــد، چنــدان 
بــی راه نیســت. چراکــه ذهــن عقب مانده، برداشــت 
عقب مانــده ای از دیــن دارد، لــذا ذهــن آمیختــه بــا 
ــت های  ــد، برداش ــه می توان ــر صفوی ــات عص خراف

ــد؛ ــز داشته باش ــن نی ــز از دی اوهام آمی



درفش

13

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

ــود  ــب آن ب ــۀ جال ــد. نکت ــرار می گرفتن ــردم ق ــۀ م ــال عام مورداقب
کــه ایــن اقبــال عمومــی بــرای رمــاالن و دعانویســان یهــودی و 
دراویــش، بیشــتر از دیگــر رمــاالن بــود. بــه گــزارش برخــی منابــع 
ــای  ــۀ ماله ــه خان ــان ب ــژه، زن ــه وی ــردم ب ــد م تاریخــی، رفت وآم
یهــودی بــرای گرفتــن دعــا و طلســم و امثــال آن در دورۀ قاجــار 
بــه حــدی گســترده شــده بود کــه حکومــت بــه فکــر چــاره افتــاد و 
ــان مســلمان بــه خانه هــای یهودیــان  طــی حکمــی، رفت وآمــد زن
را ممنــوع کــرد، دراویــش نیــز در کار رمالــی 
 و دعانویســی مورداقبــال عامــه مــردم بودنــد؛

ــه از  ــال و توج ــن اقب ــه ای ــوری ک ــه ط ب
ــده و  ــه دور نمان ــز ب ــان نی ــد خارجی دی
ــارد  ــد الی ــا مانن ــی از آنه برخ

در نوشــته های خــود بــه شــهرت و 
ــاره  ــش اش ــه دراوی ــردم ب ــه م توج
ــس در  ــش دعانوی ــد:» دراوی کرده ان
ــرام  ــوذ و احت ــردم از نف ــان م می
ــی  ــد ... زنان ــژه ای برخوردارن وی
پســر  فرزنــد  طالــب  کــه 
هســتند و دختــران دم  بخــت و 
نیــز پیرمردانی کــه در پی ازدواج 
بــا زنــان جــوان هســتند و حتــی 
مردانــی کــه می خواهنــد از 
خطــرات و آســیب ها درامــان 
درویش هــا  بــه  باشــند، 
آنهــا  و  می کننــد  مراجعــه 
تعویــذ  و  دعــا  برای شــان 
ــی  ــه اندرون ــی ب ــند. حت می نویس
 اعیــان و بــزرگان نیــز راه دارنــد.«

نکتــۀ جالــب ایــن کــه، باتوجــه بــه مقاصــد مــردم جهــت مراجعــت 
ــان  ــای آن ــه دغدغه ه ــوان ب ــا، می ت ــا و دعانویس ه ــه درویش ه ب

پــی بــرد و نوعــی پژوهــش تاریــخ اذهــان را پیگیــری کــرد. 
دامنــۀ اعتقــاد بــه خرافــات محــدود بــه مــردم عــادی 
حکومت نشــینان  و  درباریــان  بلکــه  نبــود،  قاجــار  جامعــه 
انســان هایی  اغلــب  نیــز،  شــاه  شــخص  آنهــا  رأس  در  و 
بــه  تاریخــی  منابــع  از  برخــی  چنانچــه  بودنــد؛   خرافــی 
اشــاره  شــاه  مظفرالدیــن  و  شــاه  ناصرالدیــن  خرافه گرایــی 
ــات،  ــای خراف ــه الق ــت ک ــن اس ــه، ای ــۀ قابل توج ــد، نکت کرده ان
ــود  ــردان گرفته ب ــش از م ــار را بی ــان درب ــن زن ــل دام ــادو و جنب ج
و خرافــات در بیــن زنــان دربــاری و بــه خصــوص زنــان حرمســرا 
ــود را در  ــه خ ــش از هم ــئله بی ــن مس ــت. ای ــتری داش رواج بیش
حســادت زنــان شــاه بــه ســوگلی ها و فرزنــدان آنهــا نشــان 
ــدان  ــرگ فرزن ــا م ــدن و ی ــد ش ــی در ناپدی ــش مهم ــی داد و نق م
ــی  ــوزان، در گزارش ــر تول ــه، دکت ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــاه داش ش
ــن  ــۀ ناصرالدی ــاهزاده های موردعالق ــی از ش ــرگ یک ــه م راجع ب
شــاه، محرمانــه بــه وی اشــاره می کنــد کــه طفــل بی گنــاه، 
براثــر داروهــای ســمی و آلــوده کــه  توســط دعانویس هــا 
ــت.  ــا رفته اس ــرده و از دنی ــدید پیداک ــده، مســمومیت ش ــز ش تجوی
ــد از  ــد روز بع ــی چن ــه ط ــمار ک ــای بی ش ــا و هدای ــیل نامه ه  س
ــران و  ــاالن، فالگی ــه رم ــه خان ــاه ب ــی ش ــه، از اندرون ــن واقع ای
دعانویس هــا ســرازیر شــد، مدعــای دکتــر تولــوزان را تأییــد 
می کــرد؛ ایــن هدایــا از طــرف زنانــی بــود کــه بــا کمــک 
ــد. ــود کرده بودن ــرزا را ناب ــم می ــک قاس ــاالن، مل ــران و رم  جادوگ

ــب  ــن مطل ــدگان ای ــن خوانن ــوالی در ذه ــت، س ــن اس ــال ممک ح
پدیــدار شــود کــه بــدون پاســخ بــه ایــن ســوال، پژوهــش 
ــۀ  ــم، دامن ــی کردی ــه بررس ــور ک ــد و همانط ــم می مان ــا عقی م
ــرد  ــادی می گی ــدت زی ــه ش ــر قاجاری ــات در عص ــه خراف ــل ب توس
و مــا بــه عبارتــی شــاهد یــک افــت فرهنگــی و اجتماعــی 
ــش  ــات وگرای ــل رواج خراف ــرا ؟ عل ــن چ ــتیم، ولیک ــدید هس ش
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زیــادی  عوامــل  بــه  ؟  چیســت  قاجاریــه  عصــر  در  آن  بــه 
 می تــوان اشــاره کــرد؛ لــذا وجــود دو عامــل بیــش از دیگــر

عوامل موثر به نظر می رسد. 
ــه . ۱ ــر دوران صفوی ــات در اواخ ــی خراف ــه در بررس ــور ک همانط

اشــاره کردیــم، تــرس و فشــارهای محیطــی در طــول 
ــه ای دســتخوش اضطــراب، درماندگــی و  ــی جامع ــخ؛ وقت تاری
ــش  ــت، گرای ــز نمی یاف ــرای گری ــی ب ــد و راه ــدی می ش نومی
ــش آالم و  ــا راه کاه ــوان تنه ــه عن ــی ب ــادات خراف ــه اعتق ب
در  می شــد.  شــناخته  تحت ســلطه  جوامــع  مصیبت هــای 
ــطوح  ــراب در س ــی و اضط ــن درماندگ ــز ای ــار نی ــۀ قاج جامع
ــان  ــور وجــود داشــت؛ شکســت ایرانی ــه وف مختلــف جامعــه ب
ــاک  ــی از خ ــن بخش های ــت رفت ــا روس و از دس ــگ ب در جن
ــژه انگلیــس و روســیه کــه  ــه وی ــگان ب کشــور، حضــور بیگان
ــران  ــی ای ــی و خارج ــور داخل ــف در ام ــای مختل ــا نیرنگ ه ب
مداخلــه و امتیــاز کســب می کردنــد، اســتبداد پادشــاهان قاجــار 
ــود می دانســته  ــرک خ ــت و مات ــردم و مملکــت را رعی ــه م ک

ــان  ــد، وجــود راهزن ــم و اجحــاف می کردن ــا ظل و در حــق آنه
بــه ویــژه در مناطــق دور از پایتخــت کــه امــوال مــردم را بــه 
ــۀ  ــه، زمین ــه و هم ــت و ... هم ــود امنی ــد، نب ــارت می بردن غ
ــش  ــام و کاه ــرای التی ــی را ب ــادات خراف ــه اعتق ــش ب گرای

مصیبت هــای جامعــه فراهــم می کــرد.
از  بــاال،  مــوارد  بــر  عــالوه  زنــان،  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
تبعیض هــا، خشــونت و رفتــار مــردان جامعــه آن روز نیــز احســاس 
قاجــار،  جامعــۀ  در  درواقــع  می کردنــد.  اضطــراب  و  ناامنــی 
ایــن و  نادیده گرفته می شــد  زیــادی  حــد  تــا  زنــان   حقــوق 

خــود عامــل مهمــی بــرای گرایــش بیشــتر آنهــا بــه جــادو، جنبــل 
ــدزاده  ــی آخون ــرزا فتحعل ــوص، می ــن خص ــود. در همی ــه ب و خراف
ــردن  ــاه ب ــل پن ــردان را عام ــی م ــد اخالق ــار و مفاس خشــونت رفت
ــالح  ــان اص ــت و خواه ــات می دانس ــمات و خراف ــه طلس ــان ب زن
وضعیــت حقــوق زنــان و بــه ویــژه، ممنوعیــت چنــد همســری بــود. 
زنــان دربــار قاجــار بــه ویــژه، زنــان حرمســرای شــاهی نیــز از ایــن 
امــر مســتثنی نبودنــد؛ الخصــوص بــرای اینکــه  آنهــا از زخم هــای 
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روحــی شــدیدی کــه ناشــی از عیاشــی شــاهان قاجــار بــود، آســیب 
می دیدنــد و اســیر حرمســرا  بودنــد. اکثــر آنهــا هرچنــد بــه لحــاظ 
ــا  ــد، ام ــی می کردن ــه  معرف ــبخت و مرف ــود را خوش ــری خ ظاه
ــه ــه اینک ــد، ن ــوهر بودن ــا ش ــاده ب ــی س ــک زندگ ــرت ی  در حس

زنــان دیگــر بــرای جلــب محبــت شــاه، رقابــت کننــد .ایــن مســئله 
ــازی  ــی ب ــش مهم ــات نق ــه خراف ــرا ب ــان حرمس ــش زن در گرای
ــا،  ــم ها و تعویذه ــه طلس ــل ب ــۀ آن را درتوس ــه نمون ــرد ک می ک
بــرای جلــب توجــه و محبــت شــاه، کمــک گرفتــن از دعانویس هــا 
ــدان هووهــای خــود و... می تــوان دیــد. ــرای از بیــن بــردن فرزن ب

ــاره های  ــد، اش ــد و پرن ــاالت چرن ــدا در مق ــر دهخ ــی اکب عل
ظریــف به ارتبــاط چندهمســری 
مــردان و گرایــش زنــان بــه 
ــد: ــال دارد و می نویس ــل و ف رم

ــو  ــه دو کدبان ــه ای را ک خان
اســت، یکــی اش همیشــه پیــش 
ــم  ــام زن اســت، یکــی اش ه ج
درک  بــرای  رمــال؛  پیــش 
ــه  ــم ب ــوع می توانی ــر موض بهت
خاطــرات تاج الســلطنه، دختــر 
کنیــم  اشــاره  ناصرالدین شــاه 
ــۀ  ــر از زمان ــا دیــدی جلوت کــه ب

ــق  ــه تعم ــا ب ــوق آنه ــان و حق ــش زن ــنفکرانه، در نق ــود و روش خ
ــای  ــه زن ه ــوس ک ــد:» افس ــال می گوی ــرای مث ــت. ب پرداخته اس
ایرانــی از نــوع انســان مجــزا شــده و جــزو بهایــم و وحوش هســتند 
ــد و  ــی می کنن ــه زندگ ــس نومیدان ــک محب ــا شــام در ی ــح ت و صب
ــر  ــواری عم ــای ناگ ــخت و بدبختی ه ــارهای س ــک فش ــار ی دچ

می گذراننــد.«
میــل  خیلــی  مــن  می گویــد:»  دیگــری  جــای  در 
خانم هــای  ایــن  و  بکنــم  اروپــا  بــه  مســافرتی  یــک  دارم، 
کــه  وقتــی  در  بگویــم،  آنهــا  بــه  و  ببینــم  را  حقوق طلــب 

دفــاع  خــود  حقــوق  از  شــرافت  و  ســعادت  در  غــرق   شــما 
ــری  ــک نظ ــده اید، ی ــق ش ــود موف ــه مقص ــه ب ــد و فاتحان می کنی
ــب ســر و دســت شکســته، بعضــی  ــده، اغل ــیا افکن ــۀ آس ــه قطع ب
رنگ هــای زرد پریــده، برخــی گرســنه و برهنــه، قســمی در تمــام 
ــم زن  ــا ه ــم اینه ــاز می گفت ــده و ب ــر و گریه کنن ــبانه روز منتظ ش
هســتند، اینهــا هــم انســان هســتند، اینهــا هــم قابــل همــه نــوع 
ــه  ــه چ ــا ب ــی اینه ــه زندگان ــد ک ــتایش هســتند، ببینی ــرام و س احت

قســم می گــذرد.
جهــل علمــی، شــاید بتــوان گفــت یکــی از علــل اصلــی رواج . ۲

ــدازه  ــه هران ــت. ب ــی اس ــل و ناآگاه ــه، جه ــات در جامع خراف
کــه انســان از درک حقایــق، 
پدیده هــا،  منطقــی  رابطــۀ 
معلــول،  و  علــت  قانــون 
واقعیــات  فهــم  و  تشــخیص 
عاجــز باشــد، بــه همــان انــدازه 
ــتی  ــات و خرافه پرس ــار خراف دچ
قــول  بــه  می شــود. 
ــی  ــان زمان ــکی:» انس مالینوفس
بــه جــادو متوســل می شــود 
کــه نتوانــد، شــرایط زندگــی 
ــش  ــق دان ــات را از طری و اتفاق
ــه  ــدازه ک ــان ان ــه هم ــز ب ــار نی ــۀ قاج ــد.« در جامع ــار کن مه
ــتند،  ــی داش ــرۀ اندک ــش به ــد و از دان ــواد بودن ــردم بی س م
می کردنــد.  پیــدا  راســخ تری  اعتقــاد  نیــز  خرافــات  بــه 
ــف  ــوادی و ضع ــه بی س ــه ای ک ــه در جامع ــود ک ــی ب بدیه
امــر  و  گرفته بــود  را  جامعــه  اکثــر  گریبــان  فرهنگــی، 
ــرای ــروری و ب ــران، غیرض ــرای پس ــل ب ــوزش و تحصی  آم

دختــران عیــب شمرده می شــد و زمینــۀ بیشــتری بــرای 
پذیــرش خرافــات در بیــن مــردم فراهــم می آمــد.

بــه همــان انــدازه کــه جامعــه زنــان را بیشــتر از امــر آمــوزش 

ــر  ــات در اواخ ــی خراف ــه در بررس ــور ک همانط
و  تــرس  کردیــم،  اشــاره  صفویــه  دوران 
ــی  ــخ؛ وقت ــول تاری ــی در ط ــارهای محیط فش
ــی  ــراب، درماندگ ــتخوش اضط ــه ای دس جامع
بــرای گریــز  راهــی  و  نومیــدی می شــد  و 
نمی یافــت، گرایــش بــه اعتقــادات خرافــی بــه 
ــای  ــش آالم و مصیبت ه ــا راه کاه ــوان تنه عن

می شــد. شــناخته  تحت ســلطه  جوامــع 
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ــدازه خرافــات در  ــه همــان ان و کســب دانــش محــروم می کــرد، ب
بیــن آنهــا گســترش می یافــت. زنــان کــه در برخــورد بــا مشــکالت 
ــۀ آن روز، آســیب پذیرتر  ــه جــو مردســاالر جامع ــه ب ــی باتوج زندگ
ــی و  ــای عقل ــناخت راه حل ه ــوادی از ش ــل بی س ــه دلی ــد و ب بودن
ــه هــر  ــاع خــود ب ــرای تســکین و اقن ــد، ب منطقــی عاجــز می ماندن
اوهامــی متوســل و معتقــد می گردیدنــد؛ بدین ترتیــب، خرافه گرایــی 
روزبــه روز در بیــن آنهــا گســترش پیــدا می کــرد. نمونــه ای از ایــن 
 جهــل مــردم را می تــوان در شــیوع بیماری هــای مثــل آبلــه

و وبــا جســت وجو کــرد، مــردم ترجیــح می دادنــد کــه از دعا، طلســم، 
جنبــل و جــادو بــرای نجــات خــود و فرزنــدان خــود اســتفاده کننــد 
تــا از رفتــن بــه نــزد طبیــب امتنــاع ورزنــد. بدیهی اســت کــه نتیجۀ 
ــادی  ــر زی ــز تأثی ــوای ایــن دوره نی ــد محت ــر تولی چنیــن فضایــی ب
ــمان ــه آس ــده ک ــی نوشته ش ــن دوره کتاب ــال در ای ــرای مث  دارد؛ ب

کوچــۀ  در  فــردی  کلهلهــون،  نــام  بــه  دارد  محلــه ای 
..... و  شــلهلهون  نــام  بــه  دارد  ســگی  آن   باالیــی 

ــه  ــب اســت ک ــن نحــو اســت و جال ــاب بدی ــوای کت ــی محت تمام
ــادی داشــت و بســیار هــم  ــدان زی ــا، عالقه من ــل کتاب ه ــن قبی ای

ــود. ــرام ب مورداحت
هــم اکنــون نیــز بســیاری از خرافــات را می توانیــم در اطــراف 
خــود بیابیــم، بعضــی از ایــن خرافــات چنــان در زندگی مــان ریشــه 
ــک مان  ــد، ش ــز نمی توان ــی نی ــم و آگاه ــد عل ــه رش ــد ک دوانده ان
را بــه یقیــن تبدیــل کنــد؛ مثــل نحــس بــودن عــدد ســیزده، آداب 
مربــوط بــه مراســم ازدواج، گــره نداشــتن لبــاس عــروس، نبــودن 
و  انــواع طالع بینی هــا، طلســم ها  مراســم عقــد،  در  بیــوه  زن 
دعانویســی ها، داشــتن پیشــانی بلنــد، بلند کــردن علم در مراســمات 
ــوری،  ــه چهارشنبه س ــوط ب ــم مرب ــی کالغ، مراس ــی، نحس مذهب
ــی آورد و ... ــی م ــب، خوش شانس ــل اس ــه نع ــن ک ــه ای ــاد ب  اعتق

ــک  ــچ ی ــه هی ــت ک ــاد اس ــادات زی ــن اعتق ــۀ ای ــدری دامن ــه ق ب
از مــا نمی توانیــم، ادعــا کنیــم کــه بــه چنــد مــورد از آنهــا 
ــی کشــورهای  ــم. حت ــود ندیده ای ــا در اطــراف خ ــم ی ــاد نداری اعتق

بــرای و  هســتند  مســئله  ایــن  گریبان گیــر  نیــز   پیشــرفته 
شــوم  اعــداد  بعضــی  تلفــظ  ژاپنی هــا،  اعتقــاد  بــه  مثــال 
می دهــد. را  مــرگ  معنــای  چهــار  عــدد  تلفــظ  و   اســت 

آن  بــه  تــا  کردیــم  تــالش  گــزاره،  ایــن  در  آنچــه 
در  خرافــات  مســئلۀ  بــه  همه جانبــه  نگاهــی  بپردازیــم، 
و  تاریخــی  ریشــه های  کردیــم،  ســعی  اول  اســت.  ایــران 
از تاریخــی  نمونه هایــی  بــه  ســپس  بیابیــم،  را  آن   دالیــل 

زمان پیش از اسالم تا حال حاضر اشاره کردیم.
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چکیده چکیده 

برقــراری روابــط گســتردۀ تجــاری بیــن ایــران و اروپــا و برقــراری روابــط گســتردۀ تجــاری بیــن ایــران و اروپــا و 
همچنیــن جنگ هــای دائمــی بیــن ایــران و کشــورهای همســایه، همچنیــن جنگ هــای دائمــی بیــن ایــران و کشــورهای همســایه، 
ــه  ــون توج ــران در کان ــا ای ــد ت ــث ش ــاس باع ــاه عب ــه در دورۀ ش ــون توج ــران در کان ــا ای ــد ت ــث ش ــاس باع ــاه عب در دورۀ ش
ــان  ــد و شــد ســیاحان و مبلغ ــرد. آم ــرار گی ــی ق ــان کشــورهای اروپای ــد و شــد ســیاحان و مبلغ ــرد. آم ــرار گی ــی ق کشــورهای اروپای
اروپایــی بــه کشــورمان، مطالعــه و بررســی فرهنــگ و تمــدن عصــر اروپایــی بــه کشــورمان، مطالعــه و بررســی فرهنــگ و تمــدن عصــر 
صفویــه، آثــار و کتــب ارزشــمندی در قالــب ســفرنامه و ...  بــرای صفویــه، آثــار و کتــب ارزشــمندی در قالــب ســفرنامه و ...  بــرای 
مورخــان و دوســت داران فرهنــگ عصــر صفــوی برجــای گذاشــته مورخــان و دوســت داران فرهنــگ عصــر صفــوی برجــای گذاشــته 
کــه بــه شــناخت بهتــر ایــن دورۀ تاریخــی مهــم، کمــک شــایانی کــه بــه شــناخت بهتــر ایــن دورۀ تاریخــی مهــم، کمــک شــایانی 

کرده اســت.کرده اســت.

ــات  ــان و ادبی ــا زب ــیاحان ب ــن س ــر ای ــلط اکث ــنایی و تس ــات آش ــان و ادبی ــا زب ــیاحان ب ــن س ــر ای ــلط اکث ــنایی و تس آش
ــه ریشــۀ آداب و رســوم  ــق ب ــق و عمی ــه ریشــۀ آداب و رســوم فارســی، باعــث توجــه دقی ــق ب ــق و عمی فارســی، باعــث توجــه دقی
ــا روش  ــا روش مــردم ایــران، در ایــن دوره گردیده اســت. ایــن پژوهــش ب مــردم ایــران، در ایــن دوره گردیده اســت. ایــن پژوهــش ب
ــا  ــان و ب ــفرنامه های اروپایی ــر س ــه ب ــا تکی ــی، ب ــا تحلیل ــان و ب ــفرنامه های اروپایی ــر س ــه ب ــا تکی ــی، ب توصیفیتوصیفی__تحلیل
اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای، گوشــه ای از مراســمات ایــن دوره را اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای، گوشــه ای از مراســمات ایــن دوره را 

ــت. ــی قرارداده اس ــورد بررس ــت.م ــی قرارداده اس ــورد بررس م

مقدمه مقدمه 

ایــران تــا قبــل از دورۀ صفــوی بــه دلیــل تهاجــم اقــوام بیگانــه ایــران تــا قبــل از دورۀ صفــوی بــه دلیــل تهاجــم اقــوام بیگانــه 
و مشــکالت داخلــی، چارچوبــی نامنظــم و متزلــزل داشــت؛ امــا بــا و مشــکالت داخلــی، چارچوبــی نامنظــم و متزلــزل داشــت؛ امــا بــا 
روی کار آمــدن حکومــت صفــوی بــه وســیلۀ شــاه اســماعیل، نوعی روی کار آمــدن حکومــت صفــوی بــه وســیلۀ شــاه اســماعیل، نوعی 
ــد.  ــه وجــود آم ــال وجــود نداشــت، ب ــت کــه قب ــد. یکپارچگــی و امنی ــه وجــود آم ــال وجــود نداشــت، ب ــت کــه قب یکپارچگــی و امنی
ــا  ــل عثمانی ه ــه، مث ــوام بیگان ــا اق ــه ب ــا مقابل ــوی ب ــت صف ــا حکوم ــل عثمانی ه ــه، مث ــوام بیگان ــا اق ــه ب ــا مقابل ــوی ب ــت صف حکوم
و ازبک هــا و همچنیــن برقــراری روابــط سیاســی در غالــب و ازبک هــا و همچنیــن برقــراری روابــط سیاســی در غالــب 

سمانه عابدی بیلندی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهدسمانه عابدی بیلندی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

جامعۀ صفوی در قلم سفرنامه نویسانجامعۀ صفوی در قلم سفرنامه نویسان
بررسی برخی از رسومات دورة صفویه با تکیه بر محتوای سفرنامه هابررسی برخی از رسومات دورة صفویه با تکیه بر محتوای سفرنامه ها
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ــران ایجــاد نمــود و توانســت  ــران ایجــاد نمــود و توانســت تجــارت، نقطــۀ عطفــی در تاریــخ ای تجــارت، نقطــۀ عطفــی در تاریــخ ای
تــا حــدودی اقتــدار گذشــتۀ ایــران را شــکوفا کنــد. تــا حــدودی اقتــدار گذشــتۀ ایــران را شــکوفا کنــد. 

ــان  ــاز ســلطنت، همیشــه عثمانی ــه از آغ ــوی ک پادشــاهان صف
را دشــمنی خطرنــاک بــرای خــود می دانســتند، بــا دشــمنان آنــان 
)اروپاییــان(، رابطــۀ دوســتی برقــرار کردنــد. کشــورهای اروپایــی که 
ــت و  ــان هم جه ــا ایرانی ــی ب ــدرت عثمان ــعۀ ق ــت از توس در ممانع
همســو بودنــد، مــراودات خــود را بــا ایــران گســترش دادنــد و ایــن 
امــر، باالطبــع باعــث افزایــش آمــد و شــد فرســتادگان و نماینــدگان 
کشــورهای اروپایــی بــه ایــران گردیــد. هرکــدام از ایــن جهانگردان 
ــه  ــف جامع ــات مختل ــد، از طبق ــران می آمدن ــه ای و ســیاحان کــه ب
بودنــد و بــرای گذرانــدن اوقــات و تفریــح، بــه ایــران ســفر 
می کردنــد؛ هرچنــد کــه، هــر کــدام از آنهــا اهــداف و انگیزه هــای 
ــتند و  ــی داش ــی، علم ــی، اجتماع ــای سیاس ــی، در زمینه ه مختلف

ــد. ــران می آمدن ــه ای ــن خــود ب ــن و آیی ــغ دی ــرای تبلی ــی ب حت
ــر در  ــته تحری ــه رش ــود را ب ــنیده های خ ــا و ش ــا دیده ه آنه
می آوردنــد، بــدون اینکــه قصــد نوشــتن تاریــخ داشته باشــند. 
ــتند،  ــفرنامه ها هس ــتۀ س ــه در دس ــته ها ک ــوع نوش ــن ن ــروزه، ای ام
ــه شــمار می آینــد و همچنیــن نوشــتن  از منابــع مهــم پژوهشــی ب
ــه شناســایی آداب و رســوم یــک ســرزمین، کمــک  ــع ب ــن وقای ای

شــایانی می نمایــد.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه، ســفرنامه های دورۀ 
ــه  ــی آن دوره را ب ــادی و مذهب ــی، اقتص ــاع اجتماع ــوی، اوض صف
خوبــی شــرح می دهنــد و بــه عنــوان یــک منبــع کــه بتــوان اوضــاع 
آن دوره را بررســی کــرد، حائــز اهمیــت اســت. در ســفرنامه ها، بــه 
جزئیــات توجــه بیشــتری شــده  و آنهــا را بــه طــور دقیــق بررســی 
کرده اســت؛ هرچنــد بــا مطالعــۀ آنهــا، متوجــه غــرض ورزی برخــی 
از نویســندگان می شــویم. احــوال اجتماعــی، توصیــف مظاهــر 
ــه اوضــاع  ــن ب ــران، پرداخت ــردم ای ــات م ــی، اخــالق و روحی زندگ
ــد مذهبــی،  ــان وضعیــت دینــی و عقای ــی، بی اقتصــادی و جغرافیای
ــی و  ــاطیر مل ــانه ها و اس ــردآوری افس ــت، گ ــم و تربی ــع تعلی وض
ــی در  ــی دول اروپای ــوذ تدریج ــت نف ــی از کیفی ــتانی و آگاه باس
ســفرنامه های  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  می تــوان  را  ایــران 

ــن دوره دانســت. ای
ــه ای از آداب و  ــا گوش ــت، ت ــعی شده اس ــش س ــن پژوه در ای
ــون  آداب ازدواج،  ــوی و همچ ــران در دورۀ صف ــردم ای ــوم م رس
طــالق، مراســم کفــن و دفــن، و همچنیــن مراســم ختنــه ســوران 

ــرد. ــورد بررســی قرارگی م

مراسم ازدواج

ــم  ــر، مراس ــای دلپذی ــوم و آیین ه ــن رس ــی از قدیمی تری یک
عروســی اســت کــه از دیربــاز در فرهنــگ و تمــدن ملــت مــا وجــود 
ــکوه  ــزرگ و باش ــای ب ــا مهمانی ه ــی ب داشته اســت، جشــن عروس
ــه  ــه ب ــه و دادن هدی ــۀ جهیزی ــن تهی ــد و همچنی ــزار می ش برگ
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عــروس از جانــب دامــاد از ارکان ایــن مراســم اســت. در شــاهنامۀ 
حکیــم ابوالقاســم فردوســی، کــه گنجینــه ای گران ســنگ از 
ــه  ــز ب ــان اســت نی ــن آداب و ســنن ایرانی ــن و قدیمی تری اصیل تری
ــن مراســم اشــاره  شده اســت. یکــی از پرشــورترین عروســی ها،  ای

ــه اســت: عروســی زال و روداب

فرود آمد از بام کاخ بلند
به دست اندرون دست شاخ بلند

سوی خانه زرنگار آمدند
بران مجلس شاهوار آمدند 

در دورۀ صفوی، دو نوع ازدواج مرسوم بوده است: 
ازدواج دائــم کــه در ایــن ازدواج مــردان حــق داشــتند تــا چهــار . ۱

زن اختیــار کننــد.
 ازدواج موقــت کــه مردهــا تــا بی نهایــت می توانســتند، زنــان ۲. 

را بــرای مدتــی مشــخص بــه عقــد خــود درآورنــد کــه بــه آن 
ــه  ــه در ســفرنامۀ خــود اینگون ــد. تاورنی ــز می گفتن ــه« نی »متع

زنــان را »زنــان اجــاره ای«  نامیــد. 

 ازدواج دائم

ازدواج و مراســم عروســی، در دورۀ صفــوی پیش مقدماتــی 
داشته اســت. ایرانیــان عــادت داشــتند کــه فرزنــدان خــود را خیلــی 
ــان  ــن عــادت، در می ــا ای ــد؛ ام ــا ۱۰ ســالگی نامــزد کنن زود از ۹ ی
ارمنیــان از ســن ۵ تــا ۶ ســالگی نیــز مشــاهده می شــد و از 

همــان وقــت یــک بســتر مشــترک داشــتند.۱
رونــد ازدواج در ایــران بــه صــورت معمــول، 
ــازه و  ــود کــه اگــر یــک جــوان ت ــه  ب اینگون
بالــغ تمایلــی نســبت بــه دختــر مشــخص 
داشــت و می خواســت بــا او ازواج کنــد، 
بــه واســطۀ شــخص دوم و ســوم، دربــارۀ 
خصوصیــات آن دختــر آگاهی بدســت مــی آورد؛ 
زیــرا نــه خــود و نــه والدینــش مجــاز 
ــس،  ــد. پ ــر نبودن ــدن دخت ــه دی ب
اگــر ویژگی هــا و خلقیــات ایــن 
ــود،  ــلیقه وی ب ــر س ــر براب دخت
خــود  رفقــای  از  نفــر  دو 
را کــه در مراســم ختنــه 
ــه  ــتند، ب ــور داش ــوران او حض س
ــتادند.  ــر می فرس ــیزه موردنظ ــدر دوش ــزد پ ــتگار، ن ــوان خواس عن
در ایــن مرحلــه رســم بــود کــه، پــدر و نزدیــکان دختــر در ابتــدا 
ــورد  ــه برخ ــاده و صمیمان ــا روی گش ــتگاران ب ــن خواس ــا ای ب
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ــش  ــد، معنای ــن باش ــز ای ــر ج ــد، اگ ــد بودن ــرا معتق ــد؛ زی نمی کردن
ایــن اســت کــه پــدر می خواهــد، هرچــه زودتــر از شــر دختــر خــود 
آســوده شــود؛ چنانچــه پــدر پذیرفــت کــه دختــر خــود را بــه ایــن 
جــوان دهــد، در ایــن حــال، والدیــن پســر همــراه دو خواســتگار اول 
بــه عنــوان وکیــل دامــاد وارد بحــث دربــارۀ شــیربها و هدیــه کــه 

ــدند. ــود، می ش ــاد ب ــده دام برعه

تعیین روز عروسی 

ــه ســاعت ســعد  ــرای تعییــن روز عروســی، دیگــر اهمیتــی ب ب
ــت  ــترابون۲ اس ــزارش اس ــالف گ ــن خ ــد. ای ــس داده نمی ش و نح
ــت.  ــت می شده اس ــوع رعای ــن موض ــم، ای ــت در قدی ــه می گف ک
هرکــس آزاد بــود، در تمــام ســال بــه اســتثنای مــاه رمضــان و در 
روزهــای عاشــورا کــه بایــد، همــه جــا و همــه چیــز آرام و غم انگیــز 

باشــد، مراســم عروســی را اجــرا کنــد. 

مراسم عقد  

مراســم عقــد، در جایــی کــه فقــط دامــاد و نماینــدگان دو طــرف 
ــر  ــد؛ اگ ــزار می ش ــتند، برگ ــور داش ــروف حض ــی مع ــک روحان و ی
خانــوادۀ عــروس و دامــاد از افــراد معمولــی بودنــد، مــالی فقیهــی 

ــد. ــوت می کردن را دع

جشن عروسی 

ــر  ــتند، در مراســم عروســی ظاه ــازه نداش ــاد اج ــروس و دام ع
ــی از  ــه روپوش ــی ک ــروس را درحال ــب، ع ــر ش ــوند و در اواخ ش
ــر اســب، قاطــر  تافتــۀ ســرخ رنگ، ســرتا کمــر او را پوشــانده بود، ب
ــد. در  ــاد می رفتن ــزل دام ــمت من ــه س ــاندند و ب ــتر می نش ــا ش ی
ــرود و  ــان س ــود، همراه ــروس در راه ب ــه، ع ــدت ک ــن م ــام ای تم
ــر  ــگام دو نف ــن هن ــد؛ در ای ــیقی می نواختن ــد و موس آواز می خواندن
ــد کوشــیده بودند،  ــن پیون ــن از کســانی کــه در حصــول ای ــا دو ت ی
پیــش از رســیدن عــروس بــه خانــۀ دامــاد، بــا شــتاب تمــام، خــود 
ــه  ــک شــدن عــروس را ب ــاد می رشــاندند و نزدی ــزل دام ــه من را ب
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ــد.  ــژده می دادن وی م
عــروس را بعــد از رســیدن، بــه اتفــاق چنــد زن در یــک اتــاق 
ــود؛  ــراب ب ــر از ش ــوزه ای پ ــه در آن ک ــاندند، ک مخصــوص می نش
ــه  ــه آن کــوزه مــی زد و هــر تکــۀ آن را ب عــروس پــای خــود را ب
ــی  ــز، در اتاق ــردان نی ــرد. م ــرت می ک ــه پ ــای خان ــراف اتاق ه اط
مجــزا می نشســتند و بــا خوراکی هــای جدیــد، پذیرایــی می شــدند. 
مدتــی بعــد، عــروس بــه حجلــه هدایــت می شــد و دامــاد در ایــن 
هنــگام اجــازه داشــت کــه بــه او بپیونــدد و بــرای اولین بــار عــروس 
ــر  ــه دخت ــه ب ــت ک ــد داش ــاد امی ــر دام ــال اگ ــد. ح ــود را ببین خ

دست یافته اســت،  باکــره ای 
ولــی در عمــل خــالف آن را 
کــه  بــود  مجــاز  می یافــت، 
دمــاغ و گوش هــای عــروس 
را قطــع کنــد؛ امــا اگــر عــروس 
باکــره بــود، یــک زن مســن 
ــه  ــانۀ مخصــوص را ب ــد، نش بای
نزدیــکان دامــاد نشــان مــی داد و 
بــه ایــن ترتیب جشــن عروســی 
ســه روز تمــام، در شــادی و 
ســرور ادامــه می یافــت. پــس از 
آن کــه دامــاد، عــروس را کامــل 

ــان  ــزد مهمان ــو د ن ــت و خ ــا می گذاش ــاق تنه ــناخت؛ او را در ات ش
می رفــت. 

شیربها 

ــا  ــول ی ــیر، پ ــای ش ــه، به ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــیربها ب ش
چیــز دیگــری کــه دامــاد در وقــت ازدواج بــه پــدر و مــادر عــروس 
می دهــد. شــیربها، در دورۀ صفــوی بــه اینگونــه بــوده، کــه دامــاد 
ــش آن را در  ــا والدین ــتاد ت ــروس می فرس ــه ع ــه خان ــیربها را ب ش
ــد؛ بــه هــر حــال  ــا بــرای خــود نگــه دارن اختیــار او قــرار دهنــد ی

مقــدار شــیربها، می بایســت، برابــر بــا هزینــه رشــد و تربیــت دختــر 
تــا آن ســنین باشــد. 

مهریه

مبلغــی بــود کــه خانــوادۀ عــروس، قبــل از ازدواج بــرای دامــاد 
تعییــن می کردنــد. در بســیاری از ســفرنامه ها، مبلــغ مهریــه و 
ــتند.  ــت داش ــتی نادرس ــا برداش ــتند؛ ام ــی می دانس ــیربها را یک ش
ــۀ مشــخصی از  ــد درمــی آورد؛ مهری ــه عق ــی کــه ب ــرای زن مــرد ب
دارایــی خــود مــی داد و برایــش پــول و پارچه هایــی بــرای پوشــاک 
می فرســتاد. همچنیــن، دامــاد 
متعهــد می شــد کــه در صــورت 
مبلغــی  دختــر،  دادن  طــالق 
معیــن یــا مقــداری مشــخص از 
ابریشــم یا کاالی ابریشــمین، در 
اختیــار همســر خــود قــرار دهــد؛ 
بــا  موافــق  قــرداد  چنانچــه، 
خواســتۀ طرفیــن بــود، بایــد بــه 
ــا  ــال امض ــا م ــی ی ــیلۀ قاض وس

می شــد. 

جهازکشان

یکــی دیگــر از رســوم ازدواج، جهازکشــان بــود. در این قســمت، 
ــه شــده بود،  ــواده عــروس تهی ــه وســیلۀ خان جهــاز عــروس کــه ب
طبــق مراســماتی بــه منــزل دامــاد فرستاده می شــد. جهیزیــۀ 
عــروس را بــا ســاز و نقــاره، بــر پشــت اســبان یــا دوش حمــاالن، 
ــه  ــی ب ــوچ و توخال ــری پ ــکوه و ظاه ــب باش ــد و اغل ــار می کردن ب
ــازهای  ــل و س ــوای طب ــا ن ــروس ب ــتادند. ع ــه شــوهر می فرس خان
دیگــر، در جلــو بــه همراهــی زنــان بســیاری کــه شــمع در دســت 

ــد.  ــاد برده می ش ــه دام ــه خان ــاده ب ــای پی ــتند، پ داش

کــه،  گفــت  می تــوان  کلــی  طــور  بــه 
ــوی، اوضــاع اجتماعــی،  ســفرنامه های دورۀ صف
اقتصــادی و مذهبــی آن دوره را بــه خوبــی شــرح 
ــوان  ــه بت ــع ک ــک منب ــوان ی ــه عن ــد و ب می دهن
اوضــاع آن دوره را بررســی کــرد، حائــز اهمیــت 
اســت. در ســفرنامه ها، بــه جزئیــات توجــه 
بیشــتری شــده  و آنهــا را به طــور دقیق بررســی 
ــه  ــا، متوج ــۀ آنه ــا مطالع ــد ب ــت؛ هرچن کرده اس
ــویم. ــندگان می ش ــی از نویس ــرض ورزی برخ غ
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چشم روشنی عروس 

ــواده دامــاد  بعــد از مراســم عروســی، چشم روشــنی توســط خان
ــا خواهرشــوهر  ــه وســیلۀ مادرشــوهر ی ــد و معمــوال، ب ــاق میفت اتف
ــه  ــوهر ب ــا خواهرش ــادر ی ــم، م ــن رس ــت. در ای ــورت می گرف ص
منــزل دامــاد می رفتنــد و بــه عــروس هدیــه ای می دادنــد. 
ــن  ــد:» ای ــان می کن ــه بی ــود اینگون ــفرنامۀ خ ــه در س ــرو دالوال پت
ــان از  ــۀ زن ــیا موردعالق ــی از اش ــوم، یک ــق رس ــنی، طب چشم روش
ــه  ــد باشــد ک ــال آن بای ــتبند و امث ــینه بند، گوشــواره، دس ــل س قبی

ــد.« ــت دهن ــا آن زین ــروس را ب ــود، ع ــا دســت خ ــده ب آورن

طالق 

ــالق  ــم ط ــود از ه ــر خ ــتند، س ــاد نمی توانس ــروس و دام ع
بگیرنــد؛ بلکــه ایــن کار بایــد، دربرابــر قاضــی و بــا صــدور 
طالق نامــه رســمی انجــام می گرفــت. بــرای زن و شــوهر، هــر دو 
امــکان داشــت، کــه در مقابــل قاضــی حاضــر شــوند و طــالق خــود 
را درخواســت کننــد. زنــان حــق داشــتند کــه اگــر مردشــان بــا آنهــا 
بدرفتــاری کــرد، نــزد شــاه برونــد و از او بخواهنــد تــا طــالق وی 
را از همسرشــان بگیــرد. »ایــن بانــو بــه فــرح آبــاد رفتــه بــود تــا از 
شــاه بــرای اســتخالص شــوهر یــا حداقــل طــالق از وی و ازدواج با 
دیگــری، کســب اجــازه کنــد«. زمانــی کــه زن از مــرد خــود جــدا 
ــه شــرط  ــد؛ ب ــری ازدواج کن ــا کســی دیگ ــد، می توانســت ب می ش

ــه مــدت ۴۰  روز عــده	 نگــه دارد. اینکــه ب
بعــد از مراســم عروســی، غالبــا اتفــاق می افتــاد کــه دو طــرف 
ــود و  ــل نب ــق کام ــه تواف ــی ک ــیدند؛ وقت ــازگاری می رس ــه ناس ب
ــی  ــای جدای ــه تقاض ــرد، زن ک ــاری می ک ــش بدرفت ــا زن ــوهر ب ش
داشــت، نمی توانســت در عیــن حــال طلــب مهریــه موعــد را بکنــد. 
بنابــر شــرع، آنهــا می توانســتند، ســه بار بدین گونــه رفتــار 
کننــد وطــالق بگیرنــد؛ پــس از آن دیگــر زن نمی توانســت، 
ــرای  ــت، ب ــر خواس ــوهر اگ ــه ش ــر آنک ــردد؛ مگ ــوهر برگ ــزد ش ن
ــد  ــه عق ــر او را ب ــی دیگ ــرد، یک ــار بگی ــار او را در اختی چهارمین ب

ــد. ــالق ده ــپس ط ــود درآورد و س خ

ازدواج موقت

چنانچــه زن را بــه مــدت معلــوم و بالمعلــوم صاحــب می شــدند، 
ــه ایــن کار دســت  ــد و معمــوال کســانی کــه ب او را متعــه می گفتن
می زدنــد، از خانــۀ خــود خــارج می شــدند و بــرای مــدت طوالنــی 
ــد  ــردان ثروتمن ــن، م ــد. همچنی ــت می گزیدن ــر اقام ــای دیگ در ج
بــه داشــتن یــک زن اکتفــا نمی کردنــد. بازرگانــان ثروتمنــد کــه در 
شــهرهای مختلــف کشــور، به معامــالت تجــاری مشــغول بودند، در 
خانه هــای اشــرافی خــود در شــهرهای مختلــف، همســری داشــتند 
کــه بــه محــض رســیدن بــه آنجــا، نــزد خانــم آن منــزل ســکنی 
ــی  ــه ای، منقض ــرارداد زن صیغ ــد ق ــه موع ــی ک ــد. وقت می گزیدن
ــش  ــه دارد، مرخص ــت، او را نگ ــرد نمی خواس ــر م ــد و دیگ می ش
ــه حکــم شــرع، چهــل روز را  ــد ب ــع بای ــن موق می کــرد. زن، در ای

عــده نگــه می داشــت تــا معلــوم شــود حاملــه اســت یــا نــه. 

مراسم ختنه سوران 

ختنه ســوران، جشــنی اســت کــه بــه مناســبت ســالمتی 
ــزاری  ــان برگ ــد. زم ــا می ش ــردن برپ ــه ک ــس از ختن ــودک، پ ک
ــم  ــت. رس ــردن اس ــه ک ــان روز ختن ــواًل در هم ــن معم ــن جش ای
بــر ایــن بــوده کــه میهمانــان، بــرای کــودک تحفــه ای بیاورنــد و 
ــد،  ــی می آمدن ــذاری کودک ــوران و نامگ ــرای ختنه س ــه ب ــی ک وقت
ــط  ــتند و توس ــذ، می نوش ــای کاغ ــام روی تکه ه ــار ن ــا چه ــه ی س
ــام بچــه  ــب، ن ــرون می کشــیدند و اغل ــا را بی ــی، یکــی از آنه طفل
ــر  ــد دیگ ــه، مانن ــل ختن ــرای عم ــتند. ب ــه می گذاش ــرآن قرع را ب
ــات آن را در  ــتر اوق ــتند. بیش ــخصی نداش ــان مش ــلمانان، زم مس
ســنین پاییــن انجــام می دادنــد تــا کــودک بــه انــدازه ســنین بــاال 
درد نکشــد. اغلــب زنانــی کــه عقیــم بودنــد، آنچــه را کــه از آلــت 
ــل  ــن عم ــه ای ــد ک ــان می کردن ــد و گم ــده بود را می بلعیدن بریده ش

ــد.  ــاز کن ــا را ب ــدان آنه ــد، زه می توان
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ونیزیــان، در ســفرنامۀ خــود بــه ایــن مراســم کــه شــاه بــرای 
ــم  ــه رس ــاه ب ــد:» ش ــاره کردن ــود، اش ــا کرده ب ــود برپ ــران خ پس
خودشــان ضیافتــی بــه مناســبت ختنــه کــردن دو تــن از پســران، 

برپــا کرده بودنــد.«

مراسم دفن 

زمانــی کــه یــک ایرانــی از دنیــا می رفــت، جنــازۀ وی را بیــش 
ــتند؛  ــن نمی گذاش ــه زمی ــب( ب ــتثنای ش ــه اس ــاعت )ب ــه س از س
ــه خــاک می ســپردند. مراســم تدفیــن ایرانیــان،  بلکــه فــوراً او را ب

اینگونــه بــود کــه بعــد از مــرگ 
فــردی، قبــل از ایــن کــه، او 
ــی  ــش قاض ــد، پی ــن کنن را دف
او اطــالع  بــه  تــا  می رفتنــد 
کــس  فــالن  کــه  دهنــد، 
ــه کســی  مرده اســت و قاضــی ب
ــه او اطــالع  کــه ایــن خبــر را ب
مــی داد، می گفــت:» سرشــما 

ســالمت باشــد.« آن وقــت ُمهــرش را برمی داشــت و اجــازۀ 
ــی  ــازه، جماعت ــوی جن ــپس در جل ــرد. س ــر می ک ــور را ُمه مرده ش
ــم  ــبت مراس ــه مناس ــاًل ب ــه قب ــم، ک ــد عل ــرد و چن ــت می ک حرک
ــیدند و  ــر دوش می کش ــیعه( ب ــان ش ــین )امام ــی و حس ــات عل وف
تعــداد آنهــا بســته بــه اهمیــت شــخص، کــم و زیــاد می شــد. تمــام 
ــی کــه پیراهــن و  ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــه بودن ــل، نیمه برهن ــراد فامی اف
ــد و  ــن می انداختن ــه پایی ــر ب ــرده و از کم ــود را بازک ــوش خ تن پ
ــای  ــا بازوه ه ــد، ب ــد بودن ــه او عالقه من ــی ب ــه خیل مســتخدمینی ک
خونیــن، بــه دنبــال جنــازه می رفتنــد و اگــر کســی بــر اثــر بیمــاری 
خطرناکــی فــوت می کــرد، رســم بــر ایــن بــود کــه روی بــام خانــۀ 
بیمــار، آتــش روشــن کننــد تــا بــه همســایگان اطــالع دهنــد کــه 

ــد. ــا کنن ــد دع ــه درگاه خداون ــرای او ب ب
ــد.  ــاک و شســته می ش ــاًل پ ــد کام ــن بای ــل از تدفی ــازه، قب جن

ایــن کار چنانچــه متوفــی بــزرگ و سرشــناس بــود، در منــزل و یــا 
محــل مخصوصــی کــه بــرای شستشــوی مــردگان ساخته شــده بود، 
ــی در  ــه متوف ــی را ک ــد. لباس های ــام می ش ــورخانه انج در مرده ش
ــق او  ــی ح ــه گوی ــد ک ــور می دادن ــرده ش ــه م ــت، ب ــا رف آن از دنی

بــود. 
ــا و عــرض ۲  ــه طــول و عمــق ۴ پ ــی ب ــان، گودال ــور ایرانی گ
بوده اســت. در یــک طــرف گــودال، کــه رو بــه مکــه بــود، فضایــی 
بــه انــدازۀ قامــت جنــازه، حفــر می کردنــد و مــرده را در آنجــا بــه 
ــد.  ــه ســوی مکــه می گرداندن ــش را ب ــد و صورت ــو می خواباندن پهل
اگــر مــرده، ثروتمنــد یــا ســرباز 
بــود، بــه همــراه او دســتار و 
شمشــیر و تیرهــا را هــم خــاک 
ــی  ــداری خوراک ــد و مق می کردن
می گذرانــد.  نزدیکــش  نیــز 
ــر  ــره آج ــرانجام، روی آن حف س
می چیدنــد و بقیــۀ گــودال را 
پــر از خــاک می کردنــد. ســپس 
ــۀ متوفــی  ــه خان ــه راه خــود می رفــت و فقــط مالهــا ب هرکــس ب
بازمی گشــتند و در آنجــا بــه آنهــا غــذا می دادنــد و از زحمتــی کــه 
ــد. ــد، تشــکر می کردن ــا می خواندن ــد دع ــه صــدای بلن کشــیده و ب

نتیجه

ــات آداب و  ــان جزئی ــرای بی ــمند ب ــی ارزش ــفرنامه ها، منبع س
ــان  ــردم و زندگــی آن ــا م رســوم هــر دوره، می باشــد و مســتقیمًا ب
ــم  ــی مه ــد ویژگ ــه چن ــه ب ــه در مقدم ــور ک ــروکار دارد. همانط س
ســفرنامه ها از جملــه؛ احــوال اجتماعــی، توصیــف مظاهــر زندگــی، 
اخــالق و روحیــات مــردم ایــران، پرداختــن بــه اوضــاع اقتصــادی 
ــی و ...  اشــاره  ــد مذهب ــی، عقای ــان وضعیــت دین ــی، بی و جغرافیای
ــده  ــی دی ــه خوب ــا ب ــن ویژگی ه ــز ای ــر نی ــش حاض ــد؛ در پژوه ش

می شــود.

بعــد از مراســم عروســی، غالبــا اتفــاق می افتــاد 
کــه دو طــرف بــه ناســازگاری می رســیدند؛ 
ــا  ــوهر ب ــود و ش ــل نب ــق کام ــه تواف ــی ک وقت
ــای  ــه تقاض ــرد، زن ک ــاری می ک ــش بدرفت زن
ــال  ــن ح ــت در عی ــت، نمی توانس ــی داش جدای

ــد.  ــد را بکن ــه موع ــب مهری طل
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بــه علــت ریشــۀ مذهبــی حکومت صفــوی، برخــی از مراســمات 
ــن  ــد. همچنی ــزار می ش ــی برگ ــد دین ــر عقای ــه  ب ــا تیک ــان، ب آن
ــۀ  ــردم و فاصل ــادی م ــع اقتص ــه وض ــته ها، ب ــن نوش ــالل ای در خ
ــن و  ــی، کف ــم عروس ــت. در مراس ــاراتی شده اس ــز اش ــی نی طبقات
ــال  ــوان مث ــه عن ــی مشــخص اســت؛ ب ــه خوب ــورد ب ــن م ــن ای دف
اگــر در مراســم دفــن، میــت، وضــع مالــی خوبــی داشــته  و یــا اگــر 
دامــادی وضــع مالــی قابل توجــه داشــت، مراســم او بــا کســی کــه 
ــاوت  ــرار داشــت، متف ــن ق ــۀ پایی ــن لحــاظ اقتصــادی در طبق از ای

ــردد. ــزار می گ برگ
ــه  ــوان ب ــفرنامه ها را می ت ــه، س ــن اســت ک ــر ای ــۀ قابل ذک نکت
عنــوان پلــی در نظــر گرفــت کــه هویــت یــک ملــت را از نســلی 
ــه تنهــا منبــع  ــه نســل دیگــری منتقــل می کننــد. ســفرنامه ها، ن ب
ــی و  ــات جامعه شناس ــه در مطالع ــتند، بلک ــبی هس ــی مناس تاریخ
ــتفاده  ــورد اس ــع، م ــک مرج ــوان ی ــه عن ــز ب ــا نی ــم جغرافی عل

جامعه شناســان و جغرافی دانــان قــرار می گیــرد. 
در ایــن دوره، باتوجــه به رســمی بودن تشــیع، مالهــا )روحانیون( 
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بودنــد؛ حتــی در برخــی مــوارد، مــردم 
ــوان قاضــی،  ــه عن ــان، ب ــه آن ــود ب ــات خ ــرای حــل اختالف ــز ب نی
ــان  ــرای بی ــفرنامه ها، ب ــم از س ــا می توانی ــد. م ــه می کردن مراجع
حافظــۀ تاریخــی مــردم نیــز اســتفاده کنیــم کــه چگونــه پــدران و 

ــد.  ــام می دادن ــمات را انج ــن مراس ــان، ای ــی آن نســل های قبل

یادداشت ها

ــا . ۱ ــه پ ــا برهن ــا کرملی ه ــه کلیس ــه ب ــد ک ــد بودن ــا معتق آنه
برونــد و در آنجــا بعــد از انجــام دعــا، عــروس، مراســم اعتــراف 
ــای  ــه کلیس ــی ب ــپس همگ ــد و س ــا  آورن ــه ج ــه را ب و تمعی

اصلــی می رفتنــد.
یونانــی . ۲ جغرافی دانــان  و  نــگاران  تاریــخ  از  اســترابون 

. ســت ه ا د بو

ــض نشــدن در ســن . 	 ــت، در صــورت حی ــد موق طــالق در عق
ــم )۴۵ روز( اســت. ــاه و نی ــک م ــض، ی حی

کتابنامه

اولئاریــوس، آدام )۷۴	۱(. ســفرنامه آدام اولئاریــوس. ترجمــۀ احمــد  	

ــکار.  ــی ابت ــاراتی و فرهنگ ــازمان انتش ــور. س بهپ

باربــارو، جــوزف )۴۹	۱(. ســفرنامه های ونیزیــان در ایــران. ترجمــۀ  	

ــی. ــران: خوارزم ــری. ته ــر امی منوچه

تاورنیــه، ژان باتیســت. ســفرنامه تاورنیــه. ترجمــۀ حمیــد اربــاب شــیرانی. 	

نیلوفر.

ــان:  	 ــوي. اصفه ــر )۸۵	۱(. ســفرنامه هاي دورۀ صف ــژوه، منوچه ــش پ دان

دانشــگاه اصفهــان. 

ــه. ترجمــۀ شــجاع الدین  	 ــه، پیتــرو )۷۰	۱(. ســفرنامه پیتــرو دالوال دالوال

شــفا. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی فرهنگــی. 

ــی.  	 ــال یغمای ــۀ اقب ــاردن. ترجم ــفرنامه ژان ش ــاردن، ژان )۷۵	۱(. س ش

ــوس. ــران: ت ته

ــره و  	 ــیده طاه ــوی، س ــدا و موس ــودت، لی ــواد و م ــی، ج ــوی دالین موس

ــۀ  ــگاری جامع ــر مردم ن ــی ب ــین )۹۵	۱(. »تحلیل ــید حس ــی، س طباطبای

ایرانــی عصــر صفــوی بــه روایــت ســیاحان فرنگــی«. مطالعــات تاریــخ 

ــی، ش. ۲۸. فرهنگ

مهذب، زهرا )۷۵	۱(. »ادبیات و زبان ها«. ادبیات داستانی، ش. ۴۰. 	

نوایــی، عبدالحســین و غفــاری فــرد، عباســقلی )۹۴	۱(. تاریــخ تحــوالت  	

ــه.  ــران در دوران صفوی ــی ای ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع سیاس

تهــران: ســمت.
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مقدمه

جامعــه ایــران طــی دو ســدۀ اخیــر تغییــر و تحــوالت عمیقــی 
ــه نموده اســت.  ــی، اقتصــادی و فرهنگــی تجرب ــاد اجتماع را در ابع
عوامــل مؤثــر در ایــن تغییــر و تحــوالت متکثــر هســتند و بســیاری 
از اندیشــمندان و مورخــان بــه آن پرداخته انــد. نقــش بیماری هــای 
ــی  ــه عوامل ــش مشــروطه از جمل ــر در پیش زمینه هــای جنب همه گی
ــژه  ــردم، به وی ــق م ــه ح ــۀ ب ــات و مطالب ــه اعتراض ــه ب ــت ک اس
ــران از ســال ۶	۱۲ه.  ــه ای ــا ب ــا ورود بیمــاری وب ــد. ب ــان انجامی زن
ــع آن  ــه طب ــال، و ب ــر دو س ــًا ه ــۀ تقریب ــه فاصل ــیوع آن ب ق و ش
قحطــی و مــرگ بخــش بزرگــی از قشــر فعــال جامعــه، زنــان بــرای 
مطالبــۀ نــان جهــت ســیر کــردن شــکم فرزندانشــان، ابتــدا همــگام 
ــراض زده و  ــه اعت ــت ب ــتقل دس ــور مس ــپس به ط ــردان و س ــا م ب
ــه ثمــر رســاندن جنبــش مشــروطه  ــرای ب در مســیر دادخواهــی ب

نقــش ایفــا کردنــد.
ــه  ــان ب ــراض زن ــا در اعت ــاری وب ــر بیم ــه، تأثی ــن مقال در ای
مثابــۀ بخــش عظیمــی از جامعــۀ در حــال تحــول قبــل از جنبــش 

ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــروطه را م مش

ایران در دوران قاجار

شــیوع وبــا و اوضــاع نابســامان داخلــی و نبــود ارادۀ دولت هــای 
حاکــم در دوران ســلطنت سلســلۀ قاجــار بــرای مواجهــه بــا 
ــوان  ــوان به عن ــود را می ت ــی موج ــای اقتصــادی و اجتماع بحران ه

ــروز انقــالب مشــروطه مطــرح کــرد. بخشــی از پیش زمینه هــای ب
در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم، پیوندهــای تجاری و سیاســی ایران 
بــا کشــورهای اروپــا روند توســعۀ وابســته موجود را تســریع بخشــید. 
ــوالت  ــه محص ــته تر ب ــاد وابس ــه اقتص ــی ب ــاد معاش ــذار از اقتص گ
نقــدآور، افزایــش صــدور مــواد خــام بــه جــای مصنوعــات و افزایش 
ــای  ــا زیان ه ــه وران ب ــان و پیش ــان دهقان ــکاری در می ــزان بی می

سوسن امینی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان دانشگاه علوم و تحقیقاتسوسن امینی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان دانشگاه علوم و تحقیقات

زنان قاجار در هنگامۀ مرگ و آشوبزنان قاجار در هنگامۀ مرگ و آشوب
نقش بیماری های همه گیر در روند تحوالت اجتماعی در جنبش مشروطه و جایگاه زنان در این فرآیندنقش بیماری های همه گیر در روند تحوالت اجتماعی در جنبش مشروطه و جایگاه زنان در این فرآیند
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هنگفــت تاجــران جــز همــراه بــود.
از دهــۀ ۸۰ قــرن نوزدهــم میــالدی بــه ســبب بهبــود سیســتم 
ــد  ــا، رفت وآم ــه اروپ ــد تلگــراف ب ــل، ایجــاد خطــوط جدی حمل ونق
ــوص  ــارس و بخص ــزر و خلیج ف ــای خ ــار در دری ــتی های بخ کش
ــر شــد.  ــد براب ــا چن ــا اروپ ــران ب ــال ســوئز، تجــارت ای ــاح کان افتت
افزایــش تقاضــای پنبــه، برنــج، میــوه، ابریشــم و تریــاک در اروپــا 
تأثیــر مهمــی در کشــاورزی ایــران گذاشــت و زراعــت محصــوالت 
ــازمان های  ــاح س ــت. افتت ــی گش ــت معاش ــن زراع ــدآور جایگزی نق
ــتاب  ــه ش ــز ب ــران نی ــیه در ای ــا و روس ــای بریتانی ــی دولت ه مال
ــا  ــارت ب ــور تج ــج به منظ ــه و برن ــمال، پنب ــزود. در ش ــارت اف تج

ــن  ــد. ای ــت می ش ــیه کش روس
تریــاک  بــود  کــه  درحالــی 
ــم  ــران، ه ــوب ای ــًا در جن عمدت
ــم  ــی و ه ــرف داخل ــرای مص ب
بــرای صــدور بــه خــاور دور 
بریتانیایــی  تاجــران  توســط 
عمــل می آمــد. ورود مصنوعــات 
به خصــوص  اروپایــی 
ــادرات  ــش ص ــوجات، کاه منس
و  پشــمی  و  نخــی  پارچــۀ 
ــران را  ــمی ای ــای ابریش بافته ه

ــه وران،  ــی پیش ــع خانگ ــان صنای ــه زی ــر ب ــن ام ــت. ای در پی داش
کوچ نشــینان و دهقانــان بــود؛ زیــرا محصــوالت دســتی آنهــا 
قابلیــت رقابــت بــا اجنــاس فــراوان و ارزان تــر وارداتــی را نداشــتند.

در ایران عصر قاجار سه نوع مالکیت وجود داشت:
اراضی دولتی )خالصه(. ۱
اراضی زمین داران بزرگ )اربابی(. ۲
موقوفات )وقف های مذهبی(. 	

درآمــد اراضــی دولتــی گاه به صــورت ســهمیه های تیــول 
ــاج و  ــرای ت ــراف ب ــان و اش ــه اعی ــی ک ــات مختلف ــه ازای خدم و ب

تخــت و دولــت انجــام می دادنــد بــه آنهــا اعطــا می شــد. افزایــش 
مالکیــت خصوصــی و تولیــد محصــوالت نقــدآور بــه نفــع بازرگانــان 
ــران  ــی از تاج ــمار عظیم ــی ش ــا زندگ ــود؛ ام ــار ب ــا تّج ــزرگ ی ب
خرده پــا، پیشــه وران و دهقانــان رو بــه افــول گذاشــت. اکثــر 
تاجــران خرده پــا عــالوه بــر بازارهــای خارجــی، بازارهــای داخلــی 
ــت  ــی از دس ــی و بریتانیای ــرکت های روس ــا ش ــت ب ــز در رقاب را نی
دادنــد و بــه کارگــزار و عملــۀ شــرکت های اروپایــی تبدیــل شــدند.

به این ترتیــب، ایــران کــه در دورۀ صفــوی مرکــز تجــارت 
ــیۀ  ــم در حاش ــرن نوزده ــر ق ــت در اواخ ــمار می رف ــه ش ــه ب منطق
ــد  ــدید تولی ــش ش ــت. کاه ــرار گرف ــرمایه داری ق ــی س ــازار جهان ب
مهم تریــن  ایــن  ابریشــم، 
محصــول نقــدآور، در دهه هــای 
میــالدی   ۱۸۷۰ و   ۱۸۶۰
موجــب  ه.ق(،   ۱۲۵۰/۱۲۴۰(
از دســت دادن ایــن بــازار در 
مقابــل ژاپنی هــا شــد. البتــه 
ــت  ــان کش ــو همچن ــدم و ج گن
قــرن  آغــاز  در  امــا  می شــد 
بیســتم، ایــران کــه همــواره 
ــود  ــو ب ــدم و ج ــدۀ گن صادرکنن
در صــف  بــار  اولیــن  بــرای 

واردکننــدگان ایــن دو محصــول جــای گرفــت.
جامعــۀ ایــران دوره قاجــار را یــک نظــام ملوک الطوایفــی همــراه 
ــات  ــر ارتباط ــئولیت و از نظ ــاهی بی مس ــق ش ــتبداد مطل ــا اس ب
ــتعماری  ــدرت اس ــی و در ســیطرۀ یدوق ــه شــدت ضدمل خارجــی ب
بریتانیــا و روســیه ی تــزاری بــود. اعطــای امتیــازات پیاپــی بــه ایــن 
دوقــدرت ایــران را تــا حــد یــک کشــور نیمــه مســتعمره تنــزل داده 
ــد. شــاه  ــن می کردن ــه سرنوشــت اقتصــادی کشــور را تعیی ــود ک ب
ــر  ــود، دربراب کــه در داخــل مالــک جــان، مــال و حیثیــت مــردم ب
ایــن دو قــدرت خارجــی بــه حــدی ناتوانــی و زبونــی نشــان مــی داد 

در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم، پیوندهــای تجــاری 
ــد  ــا رون ــورهای اروپ ــا کش ــران ب ــی ای و سیاس
ــید.  ــریع بخش ــود را تس ــته موج ــعۀ وابس توس
گــذار از اقتصــاد معاشــی بــه اقتصــاد وابســته تر 
بــه محصــوالت نقــدآور، افزایــش صــدور مــواد 
ــزان  ــش می ــات و افزای ــای مصنوع ــه ج ــام ب خ
ــا  ــه وران ب ــان و پیش ــان دهقان ــکاری در می بی
ــود. ــراه ب ــز هم ــران ج ــت تاج ــای هنگف زیان ه
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کــه در دفتــر خاطــرات خــود نوشــته بــود:» می خواهیــم بــه شــمال 
ــه  ــم ب ــد. می خواهی ــراض می کن ــس اعت ــفیر انگلی ــم، س ــفر کنی س
ــد. ای مرده شــور  ــراض می کن ــوب ســفرنماییم ســفیر روس اعت جن
ایــن مملکــت را ببــرد کــه پادشــاهش نــه بــه شــمال کشــور و نــه 

ــد. ــد ســفر کن ــش نمی توان ــه جنوب ب
از جهــت داخلــی، دســتگاه حکومــت ســلطنتی مبتنی بــر فســاد، 
اختنــاق، دسیســه بند و بســت و تحریــکات دائمی در درون دســتگاه 
حاکمــه، تاراج گــری و تجــاوز بــه حقــوق عمومــی، اخــاذی، رشــوه 
دادن و رشــوه گرفتــن از عادی تریــن کارهــای دولتیــان و درباریــان 
ــران  ــاد و پنــج درصــد مــردم ای ــود. در ایــن دوران، بیــش از هفت ب
ــاب نداشــت.  ــری حســاب و کت ــد و وضــع مالیات گی کشــاورز بودن
در یــک زمــان؛ تنگدســتی بــه دلیــل مالیــات ســنگین و بی حســاب 
و کتــاب بــه حــدی رســید کــه در ازای مالیــات دختــرکان خردســال 
ــور  ــان مجب ــا دهقان ــد و ی ــدگان می ربودن ــان را مالیات گیرن دهقان
ــن  ــود را از ای ــات خ ــی مالی ــا بده ــند ت ــان را بفروش ــدند آن می ش

محــل تامیــن کننــد.

ــد،  ــترده تر ش ــر گس ــه فق ــود ک ــوالت ب ــن تح ــتانۀ ای در آس
بیماری هــای واگیــردار، بی کفایتــی دولت هــای قاجــار و عــدم 
توانایــی آنهــا در مقابلــه بــا بیماری هــا موجــب افزایــش نارضایتــی 
مــردم گشــت و یکــی از پیش زمینه هــای جنبــش مشــروطه شــد.

ــی  ــی مفهوم ــه بررس ــه ب ــی ک ــان دو جامعه شناس ــر و کلی ترن
کــه  زمانــی  معتقدنــد:»  پرداخته انــد،  اجتماعــی  جنبش هــای 
ــد  ــترک، متح ــی مش ــل جمع ــق عم ــی از طری ــان های ناراض انس
ــا متحــد  ــود.« ب ــته می ش ــی بس ــش اجتماع ــۀ جنب ــوند؛ نطف می ش
شــدن بــرای عمــل مشــترک، جنبــش اجتماعــی از قــوه بــه فعــل 

درمی آیــد و بــروز می کنــد. 

تأثیر وبا بر تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در 
دوران قاجار

ــر  ــروز ه ــه ام ــا ب ــار ت ــردار، از دوران قاج ــای واگی  بیماری ه
ــی  ــوالت اجتماع ــار تح ــه و هرب ــیوع یافت ــار ش ــال یک ب ــد س چن

عظیمــی درپــی داشته اســت.
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وبــا بیمــاری واگیــرداری اســت کــه دهخــدا در لغت نامــۀ خــود 
ــون  ــاب »قان ــزی در کت ــد تبری ــیدعلی بن محم ــی« و س »مرگامرگ

ــد. ــوت« نامیده ان ــرض م ــالج« آن را »م الع
توســط  ق  ۶	۱۲ه.  ســال  تابســتان  در  اولین بــار  وبــا 
ــقط  ــی و از راه مس ــی، دهل ــه، بمبئ ــی از کلکت ــتی های انگلیس کش
وارد خلیج فــارس شــد و روزی ۱۵۰۰ نفــر را کشــت و چــون اجســاد 
را بــه دریــا می ریختنــد، بیمــاری شــدت گرفــت. ایــن بیمــاری در 
بحریــن جــان ۴۰۰۰ نفــر یعنــی دو ســوم جمعیــت را گرفــت، از راه 
بوشــهر بــه دالکــی و از آنجــا بــه شــیراز رســید و از جمعیــت ۴۰۰۰۰ 
ــود  ــت را ناب ــوم جمعی ــه، دو س ــار هفت ــی چه ــیراز در ط ــری ش نف
ــان ۱۰۰۰۰۰  ــران رســید و ج ــز ای ــه مرک ــاری ب ــرد. ســپس بیم ک
نفــر را گرفــت. همیــن وبــا کــه آنچنــان کشــتار کــرد، بــه روســیه 
راه یافــت و از روســیه بــه ســایر کشــورهای اروپایــی ســرایت نمــود. 
ــل از  ــد روز قب ــرد، چن ــا م ــود از وب ــه خ ــی، ک ــیاحی انگلیس س
ــا،  ــر وب ــنیدن خب ــض ش ــیراز به مح ــود:» در ش ــته ب ــش نوش مرگ
ــدون  ــش ب ــر و اطرافیان ــا و وزی ــینعلی میرزا، فرمانفرم ــم حس حاک
ــهر  ــردم از ش ــهر و م ــت ش ــت حفاظ ــتورالعملی جه ــالم دس اع
ــه حکومــت ناســزا  ــد ب ــه خــود می آمدن ــردم ب ــی م ــد. وقت گریختن

می گفتنــد.« 
و  روشــنفکران  پزشــکان،  کــه  بــود  دوران  همیــن  در 
روزنامه نویســان بــرای پیشــگیری از گســترش بیمــاری دســت بــه 
ــری  ــا جلوگی ــاری وب ــد از گســترش بیم ــالش نمودن ــده و ت کار ش
ــتورالعمِل  ــای نظام_دس ــس اطب ــدر میرزا_رئی ــر حی ــد. دکت نماین
حفظ الّصحــه را تألیــف و در هــزار و پانصــد جلــد بــه چــاپ رســانیده 
ــر  ــخاص خی ــدوارم اش ــت. »امی ــردم گذاش ــار م ــگان در اختی و رای
بــرای خیــر عمومــی، ایــن کتابچــه را دوبــاره تجدیــد و بــه دهــات و 
قــراء، همه جــا منتشــر نماینــد تــا خــاص و عــام بهره منــد شــوند.« 
ــان  ــه بی ــتی را این گون ــتورالعمل های بهداش ــرزا دس ــر حیدرمی دکت
می کنــد: »دیگــر از مســائل حفــظ صحــت، دانایــی بــه پرســتاری 
اســت. مثــاًل اگــر در خانــواده ای مــرض حصبــه یــا اســهال خونیــن 

ــف آن  ــروز نمــود تکلی ــال آن کــه مســری هســتند ب ــا و امث ــا وب ی
ــواده آن اســت کــه یــک نفــر، مخصــوص پرســتاری مریــض  خان
ــکان  ــدر ام ــاق را به ق ــه آن اط ــد ب ــد و ش ــران آم ــود و دیگ ش
موقــوف دارنــد و ظروفــی کــه از بــرای مریــض مصــرف می شــود 
مخصــوص بــه خــود مریــض باشــد و احــدی آن هــا را دســت نزنــد 
ــر  ــد از تطهی مگــر همــان شــخص پرســتار و همــه روزه مکــرراً بع
ــت  ــت دس ــوید و هیچ وق ــون بش ــا صاب ــود را ب ــت خ ــروف، دس ظ
ــا قاشــق غــذا بخــورد و  ــد و ب ــه لــب و دهــان خــود نزن خــود را ب
ــض نشــود و  ــات مری ــه کثاف ــوده ب ــه لباســش آل ــت باشــد ک ملتف
اگــر شــد زود آن لبــاس را عــوض کنــد. واردیــن بــه اتــاق مریــض 
ــد دســت  ــه ظرفــی کــه مخصــوص مریــض اســت بخواهن اگــر ب
ــد، ادرار و  ــه نمای ــه نکت ــت ب ــا را ملتف ــد آن ه ــتار بای ــد پرس بزنن
مدفــوع مریــض را یــا در گــودال مخصــوص و یــا در چــاه مبــال بــه 
قســمی ریزنــد کــه زمیــن مبــال آلــوده نگــردد، همــه روزه در ســطح 
مبــال و اطــراف آن و داخــل مبــال و آن گــودال آهــک بپاشــند و 
بــر عیادت کننــدگان مریــض الزم اســت کــه توقــف زیــاد نکننــد، 
ــم  ــان ه ــی قلی ــد، حت ــض نخورن ــزل مری ــربت در من ــای و ش چ
نکشــند کــه صرفــه هــر دو طــرف اســت، عیــادت کننــده مصــون 
ــی و مشــغول  ــه راحــت از پذیرای ــی و صاحب خان ــالی احتمال از ابت

ــود.«  ــه حالــت مریــض خواهــد ب رســیدگی ب
ــر  ــار دیگ ــش نیاســود. در ســال 	۱۲۷ ه.ق ب ــی بی ــران اندک ای

ــت. ــران را فراگرف ــای ســختی سراســر ای وب
ــه در  ــوی ک ــگر فرانس ــنده و پژوهش ــو، نویس ــت دو گوبین کن
ــس دو  ــر ک ــد: »ه ــان می کن ــه بی ــن  گون ــود ای ــاکن ب ــران س ای
ــظ جــان خــود از  ــرای حف ــد، ب ــرار کن ــا داشــت و می توانســت ف پ
ــرگ از  ــی ب ــه گوی ــد ک ــان می مردن ــردم چن پایتخــت گریخــت. م
درخــت می ریــزد و بــا اینکــه آمــاری بــرای شــمار مــردگان وجــود 
نــدارد، مــن تصــور می کنــم بیــش از یــک ســوم ســکنه تهــران در 

اثــر وبــا مردنــد.« 
ــت:  ــری نوش ــد ناص ــار عه ــر درب ــه، وزی ــان امین الدول و فرخ خ
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»در شــهر مــا و شــمیران به جــز خبــر ناخوشــی و وحشــت خبــری 
ــش  ــزار نع ــا ۰	 ه ــوهانک ۲۰ ت ــا س ــن ت ــه ک ــت، از صفح نیس

ــد.«  آورده ان
البتــه دکتــر فوریــه گواهــی مــی داد کــه: »ایــن تلفــات بیشــتر 
بــه فقــرا کــه وســیلۀ فــرار نداشــتند و بــه علــت تنگدســتی بیشــتر 

ــد«.  ــد وارد آم ــرار می گرفتن ــرض ق در مع
ــار دقیقــی از جمعیــت شــهرها و  ــی اســت کــه آم ــن در حال ای

ــان وجــود نداشــت. ــران در آن زم ــی کشــور ای حت
ــه  ــی۱ ک ــه دالمان ــری رن هان
ــه  ــاه ب ــن ش ــان مظفرالدی در زم
ــورد  ــت، در م ــده اس ــران آم ای

جمعیــت ایــران می نویســد:
ــًا رو  ــران دائم ــت ای »جمعی
بــه تقلیــل مــی رود. یکــی از 
علــل مهــم ایــن تقلیــل، محیــط 
رقــت آوری اســت کــه زنــان 
در آن امــرار حیــات می کننــد. 
ــن وادار  ــر س ــران را در صغ دخت
بــه ازدواج می نماینــد و آنهــا 
ــه  ــیر دادن ب ــد، دورۀ ش مجبورن
کــودکان را طوالنــی کننــد و در 

ــدم  ــد. ع ــت می دهن ــی را از دس ــاط جوان ــی زود نش ــه خیل نتیج
ــد  ــا دســتورهای بهداشــتی موجــب تولی ــودن ب ــنا نب ــت و آش نظاف
افــکار موهــوم و خرافــی شده اســت. درموقــع بــروز امــراض مســریه 
ماننــد طاعــون، تیفــوس، اســهال، وبــا و مخصوصــًا آبلــه کــه قاتــل 
ــن  ــه چیزهــای موهومــی متوســل می شــوند. تعیی ــال اســت ب اطف
رقــم جمعیــت ایــران تقریبــًا غیرممکــن اســت؛ زیــرا سرشــماری و 
ادارۀ آمــار و شناســنامه در ایــن کشــور وجــود نــدارد. جــان ملکــم 
ــران را ده میلیــون تخمیــن زده اســت.  در تاریــخ ۱۸۱۵ جمعیــت ای
راولنســن انگلیســی نیــز در ســال ۱۸۵۰ تقریبــًا همین قــدر را 

ــه  ــد ک ــنۀ 	۱۸۷ می نویس ــالک در س ــر ب ــد و دکت ــان می ده نش
ــون  ــا و طاع ــر وب ــک نظی ــراض مهل ــران به واســطۀ ام ــت ای جمعی
ــًا از ۶  و مخصوصــًا قحطــی بســیار کــم شده اســت و اکنــون تقریب

ــد.«   ــاوز نمی کن ــون تج میلی
روزنامــۀ اعتمادالســلطنه در جایــی می نویســد: »در ســال ۱۲۸۱ 
ه.ق بــروز وبــا بــه علــت ورود زّوار مکــه در تمــام ممالــک عثمانــی 
و ســرایتش از راه بغــداد بــه ایــران، فقــط در اســالمبول در ظــرف 

هفتــاد روز ســی وپنج هــزار نفــر را تلــف کــرد.« 
ــران را  ــرک ای ــد ت ــا قص وب
ــال ۱۲۸۴ ه.ق،  ــت و در س نداش
وبــای شــدید دیگــری همــۀ 
ــت.  ــران را فراگرف ــهرهای ای ش
ــوزان  در همــان ســال دکتــر تول
ایــران  در  »چــون  نوشــت: 
قانونــی بــرای نگــه داشــتن 
ــردگان نیســت مع هــذا  شــمار م
را  آن هــا  عــدۀ  نمی توانیــم 
ــذا  ــم. مع ه ــن کنی ــاکان معی کم
ایــن  عــدۀ  کــه  می دانــم 
مــردگان کمتــر از یکصــد هــزار 

ــوده.«  ــر نب نف
طــی ســال های بعــد نیــز وبــا ریشــه کن نگشــته و تقریبــًا هــر 
ــیوع  ــهرها ش ــی ش ــا برخ ــور و ی ــر کش ــار در سراس ــال یک ب دو س
پیــدا می کــرد. در ســال ۱۲۸۷ ه.ق وبــا بــا قحطــی همزمــان شــد. 
ــد و  ــران می مردن ــر در ته ــا ۱۵۰ نف ــرایط روزی ۱۰۰ ت ــن ش در ای
ایــن مرگ ومیــر تنهــا مربــوط بــه تهــران نبــود و کمابیــش تمامــی 
ــاکان  ــال ۱۲۸۸ ه.ق قحطــی کم ــد. در س ــامل می ش شــهرها را ش
ادامــه داشــت و بــار دیگــر وبــا هــم بــه آن اضافــه شــد. در تهــران 
ــون  ــم کن فیک ــز ه ــد و تبری ــر می مردن ــا ۴۰۰ نف ــه ۲۰۰ ت روزان
شــد. هــم قحطــی و هــم ســیل و انســداد راه هــا، عبــور و مــرور را 

پژوهشــگر  و  نویســنده  گوبینــو،  دو  کنــت 
ــن   ــود ای ــاکن ب ــران س ــه در ای ــوی ک فرانس
پــا  دو  بیــان می کنــد: »هــر کــس  گونــه 
بــرای  کنــد،  فــرار  می توانســت  و  داشــت 
حفــظ جــان خــود از پایتخــت گریخــت. مــردم 
ــت  ــرگ از درخ ــی ب ــه گوی ــد ک ــان می مردن چن
ــمار  ــرای ش ــاری ب ــه آم ــا اینک ــزد و ب می ری
ــم  ــور می کن ــن تص ــدارد، م ــود ن ــردگان وج م
بیــش از یــک ســوم ســکنه تهــران در اثــر وبــا 

ــد.«  مردن
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ــود. ــن کرده ب غیرممک
ــیاحه«  ــتان الس ــاب »بس ــیروانی در کت ــن ش ــاج زین العابدی ح
را  او  را می کشــند، گوشــت  می نویســد: »چــه خراســانی...آدم 
می خورنــد، دیگــر چــه رســد بــه اســب و االغ. هــر روز در مشــهد 
ــه  ــته و گوشــت او را آورده و فروخت ــه ســگ کش ــد ک آدم می گیرن
اســت. عجــب اینکــه ســگ و گربــه و مــوش می خورنــد.« روزانــه 
۰۰	 تــا ۴۰۰ نفــر و یــا بیشــتر می مردنــد. در ایــن ســال در قوچــان 
ــد  ــابقه چن ــر بی س ــن مرگ ومی ــس از ای ــد. پ ــر مردن ۱۲۰۰۰ نف

ــران آرام گرفــت. ــا در ای ســالی وب
در ســال ۰۷	۱ ه. ق باردیگــر وبــا از کرمانشــاهان ســر بــرآورد. 
ــاغ  ــده، دم ــاه پری ــگ ش ــت: »رن ــه نوش ــه طعن ــلطنه ب اعتمادالس
کشــیده و صــدا گرفتــه. معلــوم شــد اســهال کــه در ایــن چنــدروزه 
ــاه  ــت، ش ــا هس ــاهان وب ــون در کرمانش ــرده.. چ ــدت ک ــود ش ب

ــده اند.« ــی ش ــرده وبای ــدای نک ــه خ ــد ک ــت کردن وحش

در ذی حجــه ۰۹	۱ ه. ق، وبــا این بــار از بادکوبــه آغــاز گشــت و 
روســیه را فــرا گرفــت. شــدت آن بــه انــدازه ای بــود کــه بــه مبالغــه 
ــی نگذاشــت.«  ــزی باق ــر چی ــیه دیگ ــهرهای روس ــتند: »از ش نوش
ــۀ  ــید. در نیم ــه رشــت رس ــان ب ــی از حاجــی ترخ ــدک زمان ــه ان ب
ــل محــرم ۱۰	۱  ــید و در اوای ــان رس ــه ســمنان و دامغ تابســتان ب
ــار در تهــران و  ــه پامن ــۀ سرچشــمه و ســپس ب ــدا در محل ه. ق ابت

ســپس تــا حضــرت عبدالعظیــم را فراگرفــت.
ــود. بیســت  ــتان دیگــری ب ــار داس ــن ب ــخ، ای ــی تاری ــه گواه ب
ســالی بــود کــه چنیــن کشــتاری را مــردم فرامــوش کــرده بودنــد. 
ــر  ــود. دکت ــده ب ــه  نش ــی تجرب ــن ناخوش ــز چنی ــران هرگ در ته
ــن در  ــه م ــال ک ــی س ــدت س ــت: »در م ــم می گف ــوزان ه تول
ــه  ــود ک ــی ب ــن ســخت ترین و گســترده ترین وبای ــودم، ای ــران ب ای
شــاهدش بــودم. کســی امیــد یــک ســاعت زنــده مانــدن نداشــت. 
بیــن ۱۰ و ۱۷ محــرم مرده شــورهای تهــران ۷	۱۰ مــرده گــزارش 
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ــا ۲۵ صفــر ۰۰۰	۴ نفــر در  ــه مبالغــه نوشــتند: ت ــد. برخــی ب کردن
ــوت شــدند.«  ــر در اطــراف شــهر ف شــهر و ۲۵۰۰۰ نف

در ایــن شــرایط کــه بیمــاری، فقــر و قحطــی گریبــان مــردم را 
گرفتــه بــود، اعتراضــات مــردم نیــز روزافــزون بــود. در آذربایجــان 
ــه  ــای معترضان ــت عریضه ه ــه دول ــتی ب ــدت تنگ دس ــردم از ش م
ــراری  ــران ق ــت ای ــع نوشــت: »اگــر دول فرســتادند. گزارشــگر وقای
بــه ایــن زودی هــا در ایــن بــاب ندهــد، اکثــری از رعایــای ایــران 
بلکــه در انــدک مدتــی عمــوم ارامنــۀ ســلماس و ارومیــه مهاجــرت 
ــت  ــای دول ــه رعای ــی بســیار ب ــن خــود خســارت کل ــد و ای می کنن

علیــه وارد خواهــدآورد.« 
کــه  نیســت  بی دلیــل 
بیمــاری  را  وبــا  بیمــاری 
تهی دســتان  و  تنگ دســتان 
ــتند  ــه توانس ــان ک ــد؛ آن نامیدن
مهاجــرت کردنــد و قربانیــان 
ــت  ــًا جمعی ــاری عموم ــن بیم ای
بودنــد  تهی دســتان  و  فعــال 
کــه بایــد بــرای امرارمعــاش کار 

. نــد د می کر
ــر  ــادی ب ــر اقتص ــا از نظ وب
ــی  ــاورزی و صنعت ــدات کش تولی

ــی  ــش مهم ــم نق ــارت ابریش ــزل تج ــت و در تن ــر گذاش ــز تأثی نی
داشــت. فریــزر کــه پــس از وبــای ۷	۱۲ بــرای بــار دوم از شــمال 
ایــران می گذشــت شــهر آمــل را چنیــن توصیــف می کنــد: 
ــز  ــت، و از مراک ــود پرجمعی ــهری ب ــل ش ــن آم ــفر اول م »در س
ــی اســت  ــار بیابان ــن ب ــا ای ــا روســیه ام ــدۀ تجــارت ابریشــم ب عم
ــج ســتم اســت و  ــر چیســت؟ از نتای ــن تغیی ــت ای ــه ای. عل و ویران
عــوارض ناخوشــی. خانه هــا فــرو ریخته انــد، دیوارهــا خــراب 
ــانی  ــبح انس ــچ ش ــت و هی ــگل پوشانده اس ــا جن ــده اند، زمین ه ش

ــد و در  ــوش نمی رس ــه گ ــی ب ــچ صدای ــورد، هی ــم نمی خ ــه چش ب
بــازار پررونقــی کــه مــن دیــده بــودم اکنــون ســه یــا چهــار دکان 
بیشــتر بــاز نیســت. در بــار فــروش هــم تجــارت بــا روســیه به کلــی 

ــته اســت.«  ــم شکس در ه
برداشــت بــد محصــول در سراســر کشــور طــی خــرداد ۱۲۸۴ تا 
مــرداد ۱۲۸۵ )ژوئــن ۱۹۰۵-اوت ۱۹۰۶( و افــول ناگهانــی تجــارت 
ــا، جنــگ روس و ژاپــن و  در مناطــق شــمالی بــه دلیــل شــیوع وب
پــس از آن انقــالب روســیه بــه افزایــش ســریع قیمــت مــواد غذایی 
در ایــران منجــر شــد. در ســه ماهه اول ۱۲۸۴ )۱۹۰۵( قیمــت قنــد 
ــز، رشــت  ــدم ۹۰ درصــد در تهــران، تبری و شــکر 		 درصــد و گن
ــن  ــت. در ای ــاال رف ــهد ب و مش
حاصــل  درآمدهــای  هنــگام، 
از گمــرکات کاهــش یافــت و 
حــال  در  موادغذایــی  قیمــت 
ــد  ــای جدی ــود، وام ه ــش ب افزای
ــای  ــت تعرفه ه ــد، دول رد می ش
ــی را  ــار داخل ــر تج ــده ب وضع ش
افزایــش داد و بازپرداخــت وام 
اعتباردهنــدگان محلــی را بــه 
را  زمینــه  و  انداخــت  تعویــق 
بــرای اعتراضــات گســترده را 

ــود.  ــم نم فراه

نقش زنان در انقالب مشروطه 

بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از جنبش هــای اجتماعــی ارائــه شــد، 
ــود  ــم موج ــی از نظ ــی ناراض ــرگاه گروه ــه ه ــت ک ــوان گف می ت
اجتماعــی قصــد تغییــر نظــم اجتماعــی، را داشــته و بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف تــالش می       کننــد و درک مشــترکی از هــدف اصلــی 
ــوع  ــان باوق ــرد. همزم ــورت می گی ــی ص ــش اجتماع ــد، جنب دارن
ــروز بیماری هــای  ــار و ب ــن فســاد درب انقــالب مشــروطه و همچنی

دکتــر تولــوزان هــم می گفــت: »در مــدت 
ــن  ــودم، ای ــران ب ــن در ای ــه م ــال ک ــی س س
بــود  وبایــی  گســترده ترین  و  ســخت ترین 
کــه شــاهدش بــودم. کســی امیــد یــک ســاعت 
ــرم  ــن ۱۰ و ۱۷ مح ــت. بی ــدن نداش ــده مان زن
ــزارش  ــرده گ ــران ۱۰۳۷ م ــورهای ته مرده ش
ــا ۲۵  ــتند: ت ــه نوش ــه مبالغ ــی ب ــد. برخ کردن
صفــر ۴۳۰۰۰ نفــر در شــهر و ۲۵۰۰۰ نفــر در 

ــدند.«  ــوت ش ــهر ف ــراف ش اط
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واگیــردار زنــان پــا بــه عرصــه گذاشــته و ابتــدا بــرای نــان و ســیر 
کــردن شــکم فرزندانشــان و ســپس بــرای کســب حقــوق سیاســی 

ــتند. ــا خاس ــی به پ و اجتماع
طــی دوران شــیوع بیمــاری وبــا و همچنیــن بــا بــروز قحطــی 
بــه طبــع آن، و نیــز احتــکار گنــدم و آفت هــای کشــاورزی و 
ــع  ــت و توزی ــرل قیم ــت در کنت ــی دول ــود اراده و توانای ــدم وج ع
ــوان  ــان به عن ــت و زن ــش یاف ــان افزای ــت ن ــی، قیم ارزاق عموم
تأمین کننــدگان غــذای خانــواده و فرزندانشــان دســت بــه اعتــراض 

ــد. ــا ش ــان به پ ــط آن ــان توس ــوای ن ــت بل ــن نوب ــد و چندی زدن
ــه از شــورش های  ــن۲ می نویســد: »نخســتین نمون ونســا مارتی
ــوع  ــه وق ــران ب ــان در ســال ۱۲۶۶ قمــری در ته به ثبت رســیدۀ زن
ــد در  ــه تهــران آمده بودن ــدادی زن کــه از اصفهــان ب پیوســت« تع
مســجد جامــع تجمــع کردنــد و از امــام جمعــه خواســتند تــا مداخلــه 
ــتن  ــا پیوس ــود. ب ــوب زده ش ــان آش ــاول اصفه ــع از چپ ــد و مان کن

مــردان، تعــداد جمعیــت خیلــی ســریع بــه دو هــزار نفــر رســید.

 یکــی از اولیــن بلواهــای نــاِن ثبت شــده مربــوط به ســال ۱۲۷۷ 
ه. ق در تهــران اســت. هنــگام بازگشــت ناصرالدین شــاه از شــکار، 
ــد از شــاه  ــرای اســتقبال گــرد آمده بودن بخشــی از جمعیتــی کــه ب
انتقــاد کردنــد. زنــان جلــوی کالســکۀ شــاه را گرفتنــد و درخواســت 
ــان  ــا و بچه های م ــد: »م ــاد می زدن ــان فری ــد. زن ــاعدت کردن مس
ــم و به جــای  ــدا نکرده ای ــان پی ــد روز اســت کــه ن گرســنه ایم و چن
ــخت  ــه س ــاه ک ــم.« ناصرالدین ش ــت خورده ای ــغال و کثاف ــان آش ن
ــان  ــکایت زن ــه ش ــوری ب ــیدگی ف ــدۀ رس ــا وع ــده بود ب ــران ش نگ
فقــط توانســت راه را بــرای خــود بــاز کنــد تــا کالســکه به ســرعت 
ــال  ــه دنب ــه ب ــاه ک ــان ش ــا همراه ــود ام ــر وارد ش ــه درون قص ب
کالســکۀ ســلطنتی در حرکــت بودنــد، ایــن شــانس را نداشــتند کــه 
ــت  ــان، وضعی ــن می ــد. در ای ــالمت بگذرن ــه س ــان ب ــت زن از دس
ــر  ــود از همــه بدت ــد شــاه ب ــر جنــگ و فرزن ــرزا کــه وزی کامران می
بــه پایــان رســید؛ معــروف بــود کــه کامران میــرزا انبارهــای بزرگــی 
ــی  ــن انبارهــا را بســته اســت کــه وقت ــدم دارد و در ای ــو از گن ممل
ــن شــهرت  ــر بفروشــد. همی ــود را گران ت ــدم خ قحطــی شــود، گن
کافــی بــود کــه زنــان تهــران وزیــر جنــگ دربــار را از اســبش بــه 
ــاهدان و  ــی ش ــد. برخ ــک بزنن ــل کت ــد و او را مفص ــن بیندازن زمی
منابــع ماننــد هینریــش برگــش تعــداد زنــان شــرکت کننده را بالــغ 
بــر شــش هزارنفر تخمیــن زده انــد. شــاه کــه از ایــن اعتــراض بــه 
ــه  ــد ب ــا می دی ــود و خــود را در تنگن شــدت دچــار هــراس شــده ب
ســرعت بــه دنبــال یــک قربانــی بــرای فــرار از مســئولیت گشــت. 
ــش  ــدور کاه ــر و ص ــان کالنت ــدام محمدخ ــه اع ــت ب ــن حرک ای

بهــای نــان منجــر شــد.« 
ایــن اعتراضــات تــا پیش از آغــاز جنبش مشــروطه ادامه داشــت 
ــازمان دهی و  ــریات در س ــار نش ــا انتش ــز ب ــن فکر نی ــان روش و زن
ترغیــب زنــان بــه اعتــراض نقــش داشــتند و تــالش کردنــد زنــان 

را بــا حقــوق اولیــه ی خــود آشــنا کننــد.
نخســتین نشــریه ای کــه بــه خاطــر دفــاع از حقــوق زن ایرانــی 
ــد،  ــاع صــدر مشــروطه منتشــر ش ــان دادن ارزش او در اجتم و نش
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نشــریۀ هفتگــی »دانــش« بــود. صاحــب امتیــاز و ناشــر ایــن جریده 
دختــر یعقــوب جدیدالســالم همدانــی بــود و نخســتین شــمارۀ آن در 
ــم:  ســال ۱۲۸۹ منتشــر شــد. در یکــی از شــماره های آن می خوانی
ــی  ــوراً در پ ــد ف ــدارد بای ــواد ن ــر س ــه اگ ــۀ محترم ــم نجیب »خان
ــواد  ــه زن بی س ــرا ک ــد زی ــد و درس بخوان ــواد برآی ــل س تحصی
صاحــب عقــل و تمیــز نخواهــد شــد و اگــر ســواد دارد بایــد بیشــتر 
ــه جهــت  ــد. ب ــدن نمای ــه خوان ــات خویــش را مصــروف روزنام اوق
اینکــه کســی کــه روزنامــه می خوانــد همه چیــز می دانــد.« 
پــس از تعطیلــی نشــریۀ دانــش در ســال ۲۹	۱ ه. ق خانــم مریــم 
عمیــد ســنایی مزین الســلطنه در ربیــع االول ســال ۱		۱ ه. ق 

)۱۲۹۲ ه. ش( نخســتین شــمارۀ 
ــکوفه« را  ــور »ش ــۀ مص روزنام
ــۀ شــکوفه  ــرد. روزنام منتشــر ک
اولیــن روزنامــۀ رســمی بــود 
بــرای  بانــوان  کــه »توســط 
ــن  ــد. ای ــاپ می ش ــوان« چ بان
ــی  ــم معرف ــن قس ــه، بدی روزنام
ــه ای اســت،  شده اســت: »روزنام
حفظ الصحــه  اخالقی_ادبــی، 
ــه داری، بچــه داری،  ــال، خان اطف
تربیــت  مســتقیمش  مســلک 
ــی  ــه اخالق ــیزگان و تصفی دوش

ــع  ــره طب ــی دو نم ــاًل ماه ــوان، فع ــدارس نس ــه م ــع ب ــان راج زن
می شــود.«

ــم: »چنانچــه خانم هــای محترمــه  در شــماره ای از آن می خوانی
ــد و مســبوق اند، اســاس هــر مملکــت، ترقــی و پیشــرفت  خوانده ان
هــر ملــت، بســته بــه وجــود زن هــای آنجاســت و اگــر خــوب ملتفت 
شــوید خواهیــد دیــد کــه همیــن اســت و الغیــر، تربیــت زن کــه 
اول معلمــه و مربیــه طفــل اســت، واجــب اســت بــل الزم اســت...  
در مملکتــی کــه مادرهــای آنجــا باتربیــت باشــند، دزدی نمی شــود، 

وطن فروشــی و خیانــت بــه مــال وجــود نــدارد، بدبختــی نخواهــد 
مانــد، فقــر عمومــی از میــان مرتفــع خواهــد شــد.« 

زنــان از طریــق انجمن هــا و ســازمانهای مخفــی، فعالیت هــای 
ــی و  ــای خارج ــه قدرت ه ــزی را علی ــر قهر آمی ــز و غی ــر آمی قه

درحمایــت از انقــالب مشــروطه ســازمان دادنــد.
روزی در جریــان شــکنجه و آزار مشــروطه خواهان در یکــی 
ــر  ــار در براب از محــالت مرکــزی تهــران یــک مــالی هــوادار درب
ــن  ــن بی ــه مشــروطه ســخن می گفــت. در ای ــادی علی ــت زی جمعی
زنــی کــه تفنگــی را در زیــر چــادرش مخفــی کرده بــود به او شــلیک 
ــت  ــط جمعی ــه توس ــن زن بالفاصل ــای درآورد. ای ــرد و او را از پ ک
کشــته شــد. همچنیــن از اســتان 
ــت  ــزارش شده اس ــان گ آذربایج
کــه پــس از نبــردی شــدید بیــن 
طرفــداران و مخالفــان مشــروطه 
جســد بیــش از ۲۰ زن ملبــس به 
ــدا شده اســت.  ــه پی ــاس مردان لب
خشــونت آمیز  غیــر  اقدامــات 
ــی  ــود. زمان ــیار ب ــز بس ــان نی زن
ــا  ــرد ت ــالش ک ــس ت ــه مجل ک
بانــک ملــی تأســیس کنــد، 
زنــان  مختلــف  گروه هــای 
جواهــرات و زینــت آالت خــود را 
فروختنــد و از دولــت ســهام خریدنــد. زنــان مبتکر تحریــم کاالهای 
خارجــی بودنــد. آنــان در پــی آن بودنــد تــا قهوه خانه هــا را متقاعــد 
ــای  ــی، قهوه خانه ه ــکر واردات ــرف ش ــش مص ــرای کاه ــد، ب کنن
خــود را تعطیــل کننــد. انجمن هــا و ســازمان های زنــان همچنیــن 
در پــی آن برآمده بودنــد کــه روســیه و انگلیــس را وادار بــه تــرک 
ــکیل  ــال ۱۲۸۶ تش ــان« در س ــت زن ــن حری ــد. »انجم ــران کنن ای
شــد و هرچنــد در ایــن انجمــن زنــان و مــردان عضویــت داشــتند، 
امــا جلســات آنــان عمدتــًا دربــارۀ موقعیــت فرودســت زنــان بــود. 

طــی دوران شــیوع بیمــاری وبــا و همچنیــن بــا 
بــروز قحطــی بــه طبــع آن، و نیــز احتــکار گنــدم 
ــود اراده و  ــدم وج ــاورزی و ع ــای کش و آفت ه
توانایــی دولــت در کنتــرل قیمــت و توزیــع ارزاق 
ــان  ــت و زن ــان افزایــش یاف ــی، قیمــت ن عموم
خانــواده  غــذای  تأمین کننــدگان  به عنــوان 
ــد و  ــراض زدن ــه اعت ــت ب ــان دس و فرزندانش
چندیــن نوبــت بلــوای نــان توســط آنــان به پــا 

شــد.
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همــۀ انجمن هــای زنــان هــدف اصلی شــان تأکیــد برحقــوق 
ــن«  ــدرات وط ــن مخ ــد »انجم ــا مانن ــی از آنه ــود. برخ ــان نب زن
ــود. ایــن  ــان ب ــران از تســلط خارجی هــدف اصلــی اش اســتقالل ای
انجمــن در ســال ۱۲۸۹بــه منظــور ســازماندهی حــول فعالیت هــای 
مختلــف علیــه تســلط بیگانــگان ایجــاد شــد. هرچنــد دل مشــغولی 
اعضــای زن ایــن انجمــن موقعیــت زنــان بــود امــا آنــان اســتثمار 
ــران توســط کشــورهای خارجــی را عامــل وضعیــت نابه ســامان  ای
ــان در  ــه زن ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــن ش ــتند. ای ــان می دانس زن

ــال داشــتند. انقــالب مشــروطه نقــش فع
اگرچــه مشــارکت زنــان در دوران مشــروطه، بــا درخواســت نــان 
و علیــه احتــکار گنــدم صــورت گرفــت؛ امــا همزمــان بــا مبــارزات 
ــروطه خواهی  ــش مش ــی از جنب ــز بخش ــان نی ــروطه خواهان زن مش
بــا هدف اســتقالل ایــران ایــن بحــران اقتصــادی بالفاصلــه موجب 
ســه اعتــراض عمومــی شــد کــه هــر یــک شــدیدتر از دیگــری بــود 
و ســرانجام بــه انقــالب مــرداد ۱۲۸۵ ه. ش منجــر شــد. اعتــراض 
اول برمی گــردد بــه راهپیمایــی آرام در جریــان عــزاداری مــاه 
ــتار  ــدگان خواس ــازه داران و وام دهن ــن از مغ ــدود ۲۰۰ ت ــرم، ح مح
عــزل مســئول گمــرکات مســیو نــوز بلژیکــی و بازپرداخــت 

ــود، شــدند. ــا گرفته ب ــت از آنه ــه دول ــی ک وام های
ــک بســتن تاجــر ۷۹ ســاله ای  ــه فل ــی ب ــراض بعــدی در پ اعت
ــت.  ــوع پیوس ــه وق ــکر ب ــت ش ــش قیم ــۀ افزای ــه بهان ــرم، ب محت
ــازار مرکــزی و احــداث ســه مســجد را در  ــه ی ب کســی کــه هزین
ــش  ــل افزای ــه دلی ــود ک ــی ب ــود. وی مدع ــران پرداخــت کرده ب ته
ــا  ــکار، بلکــه اغتشاشــات روســیه اســت. مغازه ه ــه احت ــا ن قیمت ه
ــه  ــالب ب ــار و ط ــن از تج ــزار ت ــد؛ و دو ه ــته ش ــا بس و کارگاه ه
رهبــری طباطبایــی و بهبهانــی در حــرم حضــرت عبدالعظیــم بســت 

نشســتد.
ســومین اعتــراض مهــم در محــرم ســال ۱۲۸۵ ه. ش )۱۹۰۶م( 
ــی  ــه، ناتوان ــتر در نتیج ــود و بیش ــی ب ــراض قبل ــدیدتر از دو اعت ش
شــاه در تشــکیل عدالت خانــه، عــزل موســیو نــوز بلژیکــی و شــدت 
عملــی بــود کــه پلیــس بــرای دســتگیری واعظــی کــه علنــًا علیــه 
ــراض  ــن اعت ــود، ایجــاد  شــده بود. در ای ــرده ب ــت ســخنرانی ک دول
ــن در  ــب المتی ــدند. )ح ــی ش ــن زخم ــد ت ــته و یکص ــن کش ۲۲ ت
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صفحــه ۲۴۶ کتــاب خــود، تاریــخ بیــداری، تعــداد کشته شــدگان را 
ــد.( ــر می کن ــر ذک ــش از ۱۵۰ نف بی

جنبش هــای اجتماعــی در رونــد تاریــخ پویــا گشــته و پی درپــی 
ــتانۀ  ــز در آس ــان نی ــات زن ــد. مطالب ــر می کن ــان تغیی سمت وسویش
ــت  ــای ثاب ــوان پ ــواره به عن ــه و هم ــر یافت ــروطه تغیی ــش مش جنب
ــار مــردان و در مــواردی پیشــروتر از مــردان قــرار  ــارزات در کن مب
گرفتنــد و خواهــان مشــارکت سیاســی و اقتصــادی در انجــام امــور 
ــتند در  ــران توانس ــان ای ــه زن ــت ک ــل نیس ــدند و بی دلی ــور ش کش
دهه هــای بعــد و در ســال ۴۱	۱ ه. ش )۱۹۶۲م( حــق رأی را قبــل 
ــد؛  ــت آورن ــه دس ــی ب ــی و آمریکای ــورهای اروپای ــی از کش از برخ

مبــارزۀ آن هــا ســابقه ای حداقــل بــه قدمــت ۱۵۰ ســال دارد.
در دورانــی کــه بیماری هــای واگیــردار وبــا و طاعــون در 
ــران  ــۀ ای ــر جامع ــق اقتصــادی و اجتماعــی ب ــرات عمی ــران تأثی ای
گذاشــته بود و پیش زمینــه ای جهــت جنبــش عظیــم اجتماعــی 
مشــروطه گشــت، جهــان نیــز بــا بحران هــای سیاســی و اقتصــادی 
ــه شــدن تدریجــی بهداشــت  ــد نهادین ــود. هرچن دســت به گریبان ب
ــه  ــم پزشــکی در مقابل عمومــی در فرهنــگ جوامــع وپیشــرفت عل
ــته  ــالهای گذش ــا در س ــار آنه ــر در مه ــای همه گی ــا بیماری ه ب
ــواره  ــا هم ــی آنه ــیوع مقطع ــا ش ــت، ام ــذار بوده اس ــیار تأثیرگ بس
ادامــه داشــته  اســت.اکنون کــه نــه تنهــا ایــران، بلکــه جهــان درگیر 
پاندمــی مرگبــار از نــوع دیگــری اســت، جــا دارد عواقــب جهانــی 
ــری را  ــع بش ــوالت جوام ــد تح ــر آن در رون ــی و تأثی ــن پاندم ای

ــرار داد. ــل ق ــی و تحلی موردبررس
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مقدمهمقدمه

ارســالن مظفــر بــن عبــداهلل بساســیری، مکّنــی بــه ابوالحــارث ارســالن مظفــر بــن عبــداهلل بساســیری، مکّنــی بــه ابوالحــارث 
از امیــران نامــدار تــرک در اواخــر دوران تســلط آل بویــه بــر از امیــران نامــدار تــرک در اواخــر دوران تســلط آل بویــه بــر 
ــاران خــود  ــه دســتیاری ی ــا قیامــی عظیــم کــه ب ــود. او ب ــاران خــود عــراق ب ــه دســتیاری ی ــا قیامــی عظیــم کــه ب ــود. او ب عــراق ب
ــت؛  ــداد را گرف ــل و بغ ــط، موص ــت، واس ــه راه انداخ ــراق ب ــت؛ در ع ــداد را گرف ــل و بغ ــط، موص ــت، واس ــه راه انداخ ــراق ب در ع
ــاخت و  ــوس س ــرد، محب ــرون ک ــداد بی ــرش را از بغ ــه و وزی ــاخت و خلیف ــوس س ــرد، محب ــرون ک ــداد بی ــرش را از بغ ــه و وزی خلیف
شــعار علویــان را کــه رایــات ســفید بــود بــه جــای درفش عباســیان شــعار علویــان را کــه رایــات ســفید بــود بــه جــای درفش عباســیان 
ــر منبرهــا، آل علــی را ســتودند و در  ــا ب ــر منبرهــا، آل علــی را ســتودند و در برافراشــت و دســتور داد ت ــا ب برافراشــت و دســتور داد ت
مســاجد، بــه آییــن تشــیع در اذان »حــی علــی خیــر العمــل« گفتند. مســاجد، بــه آییــن تشــیع در اذان »حــی علــی خیــر العمــل« گفتند. 
ــرو  ــه در قلم ــی ای ک ــای داخل ــاظ درگیری ه ــه لح ــام ب ــن قی ــرو ای ــه در قلم ــی ای ک ــای داخل ــاظ درگیری ه ــه لح ــام ب ــن قی ای
ــز  ــیعیان در آن و نی ــوه ش ــش بالق ــت روی داد و نق ــی خالف ــز اصل ــیعیان در آن و نی ــوه ش ــش بالق ــت روی داد و نق ــی خالف اصل
مبــارزه بــر ســر قــدرت بیــن تــرکان، حائــز اهمیــت و درخــور توجــه مبــارزه بــر ســر قــدرت بیــن تــرکان، حائــز اهمیــت و درخــور توجــه 
اســت. همچنیــن، تلنگــری بــود بــر کنــار رفتــن خالفــت از عرصــۀ اســت. همچنیــن، تلنگــری بــود بــر کنــار رفتــن خالفــت از عرصــۀ 
قــدرت و احتیــاج وافــر آن بــه یــک قــدرت پشــتیبان و در حقیقــت قــدرت و احتیــاج وافــر آن بــه یــک قــدرت پشــتیبان و در حقیقــت 
ــدن  ــی مان ــت عباســی و باق ــدرت از دســت خالف ــدن ق ــارج ش ــدن خ ــی مان ــت عباســی و باق ــدرت از دســت خالف ــدن ق ــارج ش خ

ــر عرصــۀ قــدرت. ــر عرصــۀ قــدرت.اســمی آن ب اســمی آن ب

پیشینۀ بساسیریپیشینۀ بساسیری

ابوالحــارث ارســالن، از امیــران معــروف تــرک در پایــان عصــر ابوالحــارث ارســالن، از امیــران معــروف تــرک در پایــان عصــر 
ــود. شــهرت بساســیری را از  ــرک ب ــرده ای ت ــع، ب ــه و در واق ــود. شــهرت بساســیری را از آل بوی ــرک ب ــرده ای ت ــع، ب ــه و در واق آل بوی
ــزرگان  ــی از ب ــرور او یک ــتین س ــه نخس ــته اند: »ک ــزرگان آن روی نوش ــی از ب ــرور او یک ــتین س ــه نخس ــته اند: »ک آن روی نوش
فســا بــود و در زبــان عربــی، منســوب بــدان شــهر، فســوی خوانــده فســا بــود و در زبــان عربــی، منســوب بــدان شــهر، فســوی خوانــده 

ــیان در  ــه فارس ــد ک ــه و گفته ان ــه یافت ــان ادام ــن گم ــود. ای ــیان در می ش ــه فارس ــد ک ــه و گفته ان ــه یافت ــان ادام ــن گم ــود. ای می ش
ــه کار  ــیری( ب ــی بساس ــیری )و در عرب ــهر فساس ــه آن ش ــه کار نســبت ب ــیری( ب ــی بساس ــیری )و در عرب ــهر فساس ــه آن ش نســبت ب
می برنــد.« قاضــی نــوراهلل شوشــتری می افزایــد کــه: »چــون می برنــد.« قاضــی نــوراهلل شوشــتری می افزایــد کــه: »چــون 
فســا از نواحــی گرمســیری فــارس اســت، بــا حــذف بخشــی از واژه فســا از نواحــی گرمســیری فــارس اســت، بــا حــذف بخشــی از واژه 
ــن نســبت  ــده و در تعیی ــب بساســیری به دســت آم ــن نســبت گرمســیر، ترکی ــده و در تعیی ــب بساســیری به دســت آم گرمســیر، ترکی
افــراد بــه آن شــهر، بــه کار مــی رود.« بعضــی از مؤلفــان، از جملــه افــراد بــه آن شــهر، بــه کار مــی رود.« بعضــی از مؤلفــان، از جملــه 
ــن  ــته غیاث الدی ــتناد نوش ــه اس ــه االدب« ب ــاب »ریحان ــف کت ــن مؤل ــته غیاث الدی ــتناد نوش ــه اس ــه االدب« ب ــاب »ریحان ــف کت مؤل
ــیری را  ــام بساس ــی ن ــیر« معن ــب الس ــاب »حبی ــر در کت ــیری را خواندمی ــام بساس ــی ن ــیر« معن ــب الس ــاب »حبی ــر در کت خواندمی
ــن، در  ــد. همچنی ــر شــهر بســا )فســا( معرفــی می کن ــن، در رئیــس و امی ــد. همچنی ــر شــهر بســا )فســا( معرفــی می کن رئیــس و امی
ــی  ــد و در بعض ــاد کرده ان ــر( ی ــب )مظف ــا لق ــع از او ب ــی مناب ــی برخ ــد و در بعض ــاد کرده ان ــر( ی ــب )مظف ــا لق ــع از او ب ــی مناب برخ
ــالن  ــی وی را ارس ــتنصر فاطم ــا مس ــه ب ــر مرابط ــه خاط ــر ب ــالن دیگ ــی وی را ارس ــتنصر فاطم ــا مس ــه ب ــر مرابط ــه خاط ــر ب دیگ

ــد. ــام نهادن ــد.مســتنصری ن ــام نهادن مســتنصری ن

ورود به دستگاه خالفت عباسی و سرداری آل بویهورود به دستگاه خالفت عباسی و سرداری آل بویه

بساســیری مملــوک بهاءالدولــه پســر عضدالدولــه بویــه ای بساســیری مملــوک بهاءالدولــه پســر عضدالدولــه بویــه ای 
ــراً،  ــع تاریخــی ظاه ــرد. در مناب ــتگاه او پیشــرفت ک ــد و در دس ــراً، ش ــع تاریخــی ظاه ــرد. در مناب ــتگاه او پیشــرفت ک ــد و در دس ش
نخســتین بار در حــوادث ســال نخســتین بار در حــوادث ســال ۴۲۵۴۲۵ هجــری قمــری /  هجــری قمــری / ۴	۴۱۰	۱۰  
ــی  ــه در جنگ ــد ک ــاد شده اســت و گفته ان ــیری ی ــالدی از بساس ــی می ــه در جنگ ــد ک ــاد شده اســت و گفته ان ــیری ی ــالدی از بساس می
ــه  ــه او را ب ــگاه، خلیف ــرد و آن ــرکت ک ــی ش ــبن عل ــه دبیس ــه علی ــه او را ب ــگاه، خلیف ــرد و آن ــرکت ک ــی ش ــبن عل ــه دبیس علی
علــت لیاقــت و دوراندیشــی اش بــه شــحنۀ غــرب بغــداد گماشــت علــت لیاقــت و دوراندیشــی اش بــه شــحنۀ غــرب بغــداد گماشــت 
ــت  ــی نمی توانس ــد و کس ــارت می کردن ــا را غ ــاران آنج ــه عی ــت ک ــی نمی توانس ــد و کس ــارت می کردن ــا را غ ــاران آنج ــه عی ک
ــد در کشــمکش های  ــه، بع ــک ده ــیری ی ــود. بساس ــد در کشــمکش های حریفشــان ش ــه، بع ــک ده ــیری ی ــود. بساس حریفشــان ش

محمد بادنج / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه شهید بهشتیمحمد بادنج / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه شهید بهشتی

از از صعودصعود تا سقوط تا سقوط
بررسی قیام ارسالن بساسیری علیه خالفت عباسی )القائم بامراهلل( از سال بررسی قیام ارسالن بساسیری علیه خالفت عباسی )القائم بامراهلل( از سال ۴۲۳۴۲۳ تا  تا ۴۵۱۴۵۱ ه. ق ه. ق
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ــان  ــژه بارس طغ ــه وی ــش ب ــه و مخالفان ــان جالل الدول ــی می پی درپ
ــه علــت  ــه را گرفــت و ب از امیــران تــرک بغــداد، طــرف امیــر بوی
توانمندی هــا و پیروزی هایــش، نــزد او جایگاهــی ارزشــمند یافــت. 
ــه ای حاکــم عــراق شــد، بساســیری  ــم بوی ــی کــه ملــک رحی وقت
ــی  ــا برخ ــام ب ــن مق ــت. وی در ای ــود برگماش ــینی خ ــه جانش را ب
و  بنی عقیــل  ماننــد  عــراق  عــرب  قدرتمنــد  خاندان هــای  از 
ــی  ــی از نواح ــار، دزددار و برخ ــت و انب ــا داش ــد، درگیری ه بنی مزی
واســط را از آنهــا گرفــت و بــه زمین هــای خــود در عــراق و جنــوب 
ــم، بصــره را از  ــک رحی ــان مل ــه فرم ــگاه کــه ب ــزود و آن ــران اف ای
ــری  ــه ای خــارج نمــود، امی ــو کالیجــار بوی ــی پســر اب دســت ابوعل
آنجــا را نیــز بــه او داد. از ایــن رو بساســیری قــدرت و نفــوذ بســیار 
ــر  ــش ذک ــتان نام ــراق و خوزس ــر ع ــیاری از مناب ــر بس ــت؛ و ب یاف
ــدون  ــم ب ــه خلیفه القائ ــود ک ــا مســلط ب ــر کاره ــان ب می شــد و چن

ــی داد. ــام نم ــان او کاری انج فرم

شروع اختالفات با دستگاه خالفت و گرایش به 
سمت فاطمیان

ــه  ــل شــورش بساســیری علی ــا و عوام ــال، زمینه ه ــن ح ــا ای ب
عباســیان از همیــن ایــام و بــه دلیــل بدرفتــاری ابن مســلمه، وزیــر 
خلیفــه و بــه ویــژه طرفــداری او از اهــل ســنت بغــداد ضــد شــیعیان 
ــد،  ــن مزی ــس ب ــه دبی ــد. چنان ک ــاده می ش ــج آم ــه تدری ــرخ، ب ک
ــام  ــد روزی ن ــداد هــم در قلمــرو خویــش چن ــران شــیعی بغ از امی
ــدت  ــداد ش ــه در بغ ــای دو فرق ــود. درگیری ه ــذف نم ــه را ح خلیف
یافــت و کردهــا و اعــراب بــدوی هــم از ایــن کشــمکش ها ســود 
بــرده و ظاهــراً بــا پشــتیبانی غزهــا کــه تــازه از راه می رســیدند، بــه 
چپــاول روســتاها پرداختنــد و بــا آن کــه بساســیری بــا شــجاعت به 
مقابلــه برخاســت، نتوانســت همــه را ســرکوب کنــد. گــزارش حملــۀ 
بساســیری بــه دارالخالفــه را دیگــر نویســندگان تأییــد نکرده انــد و 
ابن اثیــر تصریــح کرده اســت؛ زمانــی کــه طغــرل بــه بغــداد رســید، 
ــن  ــعید ب ــن س ــت، ابوالحس ــان وق ــود. در هم ــس ب ــه دبی نورالدول

نصــر، کاتــب بساســیری را 
گرفتنــد و اموالــش را مصــادره کردنــد. بــه 

ــی  ــداد، او نامه های ــه بغ ــرل ب ــیدن طغ ــش از رس ــد، پی ــۀ موی گفت
بــه عمیدالملــک کنــدری، وزیــر طغــرل، بساســیری و لشــکر بغــداد 
نوشــت کــه گویــا مشــتمل بــر گرایــش و دعــوت آنــان بــه ســمت 
فاطمیــان بــود. ایــن نامه هــا بــه مقصــد نرســید و چــون بساســیری 
ــنود  ــرد و خش ــت ک ــد را دریاف ــر موی ــۀ دیگ ــت، نام ــه رف ــه رحب ب
ــی او را  ــتنصر فاطم ــر مس ــه اگ ــرد ک ــد ک ــد و تعه ــدوار ش و امی
یــاری کنــد، ُغزهــا را بیــرون می کنــد و عــراق را بــرای فاطمیــان 
ــتقیم  ــاط مس ــه ارتب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــاید؛ بنابرای می گش
ــط  ــداد و واس ــروج وی از بغ ــس از خ ــتنصر، پ ــا مس ــیری ب بساس

بوده باشــد.

ورود طغرل بیک به عرصۀ سیاسی 

در ســال ۱	۴ ه. ق ســپاهیان ســلجوقی بــه فرماندهــی طغــرل، 
ــش را  ــدرت خوی ــۀ ق ــا پای ــتند ت ــم شکس ــان را دره ــپاه غزنوی س
بگذارنــد. پــس از پیــروزی در دندانقــان، طغــرل بــه همــراه دیگــر 
ســران ســلجوقی همچــون چغــری بیــک، موســی یبغــو و … بــا 
ارســال نامــه ای بــه خلیفــه عباســی، القائم بامــرهلل، بــا بیــان ســابقۀ 
خدمــات خویــش و همچنیــن ذکــر مشــکالت و احوالــی که توســط 
ســلطان محمــود غزنــوی بــر آنــان گذشــت و بدگویــی از ســلطان 
مســعود و همچنیــن ذکــر پیــروزی بــزرگ خــود در برابــر ســلطان 
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ــدرت  ــه دارای ق ــه ک ــلطنت را از درگاه خلیف ــور س ــعود، منش مس
ــرهلل  ــم بام ــه، القائ ــد. خلیف ــود، درخواســت کردن ــادی ب ــوی زی معن
یکــی از افــراد مورداعتمــاد خویــش بــه نــام هبــه اهلل مأمونــی را بــه 
نــزد طغــرل کــه در ری اقامــت داشــت، گســیل نمــود و بــه طغــرل، 
رهبــر ســلجوقیان، اظهــار لطــف و دوســتی کــرد و بــا ایجــاد ایــن 
ــر  ــی ب ــت عباس ــلجوقیان و خالف ــان س ــط می ــا، رواب پیش زمینه ه

پایــۀ منافــع دو طــرف، شــکل گرفــت.

تحرکات اولیۀ بساسیری علیه طغرل

ــه  ــه ب ــداد باتوج ــرکان بغ ــه ت ــد ک ــر برمی آی ــزارش ابن اثی از گ
ــا  ــت غزه ــه دس ــه را ب ــت، آل بوی ــه می خواس ــلمه ک ــل ابن مس می
ــد و  ــه طغــرل و ســپاهش روی خــوش نشــان ندادن ــد، ب ــود کن ناب
کمــی بعــد کــه عامــۀ بغــداد بــر ســپاه طغــرل شــوریدند، ســلطان 
بــه ســرکوب و مصــادرۀ امــوال ملــک رحیــم و ترکان مشــغول شــد. 
نورالدولــه ُدبیــس هــم بــر اثــر فشــار طغــرل، بساســیری را از خــود 
رانــد. درحقیقــت، موضــوع ُدبیس بن مزیــد و قریش بن بــدران در 

قیــام بساســیری، ســخت متغیــر بــود و اینــان چندبــار به بساســیری 
پیوســتند و بــاز او را رهــا کردنــد و بــه فرمــان طغــرل شــدند.

گــزارش برخــی منابــع دربــارۀ روابــط بساســیری بــا مصــر پــس 
از آغــاز خــروج وی نیــز متناقــض می نمایــد. گــزارش ابن صیرفــی 
به طــور مبهمــی حاکــی از آن اســت کــه بساســیری می خواســت، 
شــخصًا بــه مصــر بــرود و بلکــه بــه آنجــا رفتــه و یــازوری، وزیــر 
مصــر هــم، مویــد فی الدیــن را بــا اموالــی بــا او همــراه کرده اســت، 
تــا بــه جنــگ طغــرل و خلیفــه در بغــداد بــرود. بعدهــا رشــیدالدین 
ــرار  ــد ف ــزد دبیس بن مزی ــیری از ن ــه بساس ــت ک ــح کرده اس تصری
کــرد، بــه مصــر رفــت و متعهــد شــد کــه عباســیان را نابــود کنــد. 
آنــگاه بــا پشــتیبانی مصریــان، بــه ســوی بغــداد برگشــت. مقریــزی 
ــر  ــه مص ــتش، ب ــم درخواس ــیری را به رغ ــه بساس ــت ک گفته اس
ــادی  ــد. امــا در ســال ۴۴۸ هجــری قمــری، امــوال زی نمی پذیرفتن
ــا غزهــا  ــا بــه جنــگ ب ــد، ت توســط مویــد بــرای وی ارســال کردن
و فتــح عــراق بپــردازد؛ حتــی مســتنصر حکومــت رحبــه را نیــز بــه 
وی داد. گفته انــد: »ایــن امــوال بــه قــدری بــود کــه خزانــۀ مصــر 
خالــی شــد.« مویــد بــا آن امــوال و لشــکریان از مصــر آمــد و بــه 
رحبــه رســید و از ســپاهیان بساســیری بیعــت گرفــت و آن مال هــا 
ــه بساســیری داد.  ــد مســتنصر را ب ــت و عه ــرد و خلع را بخــش ک
مســتنصر در آن نامه بساســیری را بســیار محترم داشــته و پیشــوایی 
هــواداران فاطمیــان در عــراق بــرای جنــگ بــا عباســیان را بــه او 
داده اســت. البتــه تمایــل بساســیری بــه فاطمیــان هــم زمینه هایــی 
داشــت؛ چــه او از موالــی بویــه و از ســرداران آنــان بــود و بــه تشــیع 
ــردی  ــت، جوانم ــاری داش ــردم خوش رفت ــا م ــت و ب ــی داش گرایش
ــا او  ــر را ب بســیار می کــرد و همیــن معنــی، دشــمنی خلیفــه و وزی
ــام بساســیری،  ــا قی برمی انگیخــت. گفتنــی اســت کــه هم زمــان ب
بنــی خفاجــه در ســقایع و عیــن التمــر، به رغــم دشــمنی بــا 
بساســیری، خطبــه بــه نــام مســتنصر فاطمــی خواندنــد و در یمــن 
هــم ابوکامــل علــی صلیحــی، نــام عباســیان را از خطبــه انداخــت و 
ســکه و خطبــه بــه نــام فاطمیــان گردانیــد. البتــه دســت عباســیان 
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و کارگزارانشــان از اینــان کوتــاه بــود، امــا در بغــداد برخــی شــیعیان 
ــن مســلمه کشــتند  ــه دســتور اب ــزازان را ب چــون رئیــس صنــف ب
ــب  ــن، کات ــا ابوالحس ــتور داد ت ــز دس ــدری نی ــک کن و عمیدالمل

بساســیری، را کشــتند.
بــه هــر حــال، چــون آن امــوال بــه بساســیری رســید، نورالدیــن 
ــود و  ــردن نهاده ب ــرل گ ــان طغ ــه فرم ــه ب ــس ک ــه دبی نورالدول
برخــی از یــاران قریــش بــن بــدران و بدویــان عــرب، بــاز بــه نــزد 
بساســیری برگشــتند و همــه روی بــه ســنجار نهادنــد. قریــش بــن 
بــدران، امیــر موصــل، بــا کمــک قتلمــش، پســر عمــوی طغــرل بــه 
نبــرد بــا آنهــا رفــت، امــا بــه ســختی شکســت خــورد. قریــش پــس 
از آن بــه نورالدولــه و بساســیری پیوســت و در موصــل، خطبــه بــه 
ــال 	۱۰ /  ــان، س ــری در تاریخ الزم ــد. ابن عب ــتنصر خوان ــام مس ن

۱۰۴ هجــری قمــری می نویســد: 
» بساســیری نخســت تل اعفر را 
گرفــت و اینانفــع فرمانــده غزهــا 
را بــه موصــل رانــد.« بعــد از این 
واقعــه، طغــرل کــه بــه تشــویق 
خلیفــه، قصــد هجــوم بــه شــام 
را  بساســیری  دســتگیری  و 
ــل  ــمت موص ــه س ــود، ب کرده ب
ــج اردو  ــرد و در بوازی ــت ک حرک
زد. دبیــس بــن مزیــد و قریــش 

بــن بــدران وحشــت زده شــدند و بــاز بــه اطاعــت طغــرل درآمدنــد 
و بساســیری هــم بــا گروهــی از تــرکان بغــداد و بنــی عقیــل، بــه 
ــال،  ــم این ــن، ابرهی ــن بی ــرد. در ای ــینی ک ــه عقب نش ــمت رحب س
ــه دبیــس و  ــه لشــکر ســلطان پیوســت و نورالدول ــرادر طغــرل، ب ب
ــیری  ــزد بساس ــد و ن ــرار کردن ــرس او ف ــدران از ت ــن ب ــش ب قری
ــد. از آن  ــا ماندن ــلم، همان ج ــرش، مس ــش و پس ــی قری ــد، ول رفتن
ســو، طغــرل موصــل را فتــح کــرد و بــه ابراهیــم داد و خــودش بــه 
بغــداد برگشــت، امــا مدتــی بعــد ابراهیــم در ۴۵۰ هجــری قمــری 

موصــل را تــرک کــرد و روی بــه غــرب ایــران نهــاد و بساســیری 
ــه خاطــر  ــد: »ب ــزی می گوی ــرد. مقری ــد و آنجــا را تصــرف ک بازآم
ــر از  ــد نف ــر مصــر در لشــکر ســلطان، چن ــازوری وزی ــکات ی تحری
ــپاهیانش از  ــردان شــدند و س ــرل روی گ ــزرگان از طغ ــران و ب امی
هــم پاشــیده شــد و بساســیری بــاز هــم بــر موصــل مســلط شــد.«

اوضاع بغداد پیش از بساسیری

ــراق  ــه شــورش بساســیری در ع در طــی ســال های منتهــی ب
ــر بغــداد، عــراق در شــرایطی بســیار نابســامان قــرار  و تســلط او ب
ــته بود و  ــت بس ــداد رخ ــت از بغ ــه امنی ــان ک ــن زم ــت. در ای داش
ــات  ــراری ثب ــرای برق ــای اتحــادی ب ــه ج ــی زد، ب ــوج م ــزل م تزل
در عــراق و بغــداد، سلســله ای از جدال هــا بــر ســر قــدرت را 
می بینیــم. از طرفــی عیــاران، 
یافته بودنــد  قــدرت  بغــداد  در 
تهدیدشــان  دامنــۀ  حتــی  و 
ــت  ــت خالف ــداد، پایتخ ــه بغ ب
ــده بود  ــیده ش ــز کش ــی نی عباس
ــانی  ــی از کس ــیری یک و بساس
ــه  ــع ب ــن موق ــه در ای ــت ک اس
عنــوان مدافــع بغــداد در مقابــل 
انتخــاب  عیــاران  درازدســتی 
شــد. شــورش ســپاهیان نیــز 
ــال  ــه در س ــود؛ چنانک ــادی ب ــئلۀ ع ــک مس ــال ها، ی ــن س در ای
۴۴۶ه. ق ســپاهیان بغــداد بــر وزیــر ملــک رحیــم شــورش کردنــد 
و تنهــا بــا دخالــت بساســیری بــود کــه غائلــه ختــم شــد. درگیــری 
پنهانــی نیــز میــان خالفــت عباســی و آل بویــه در جریــان بــود کــه 
ــل  ــی از دالی ــی، یک ــزود. از طرف ــداد می اف ــاع بغ ــوب اوض ــر آش ب
ــعله  ــل ش ــه دلی ــداد ب ــت از بغ ــش و امنی ــلب آرام ــن س ــی ای اصل
کشــیدن آتــش اختالفــات مذهبــی در بغــداد بــود. در دورۀ تســلط 
ــل شــدند. در  ــر از قب ــت و دلیرت ــداد، شــیعیان تقوی ــر بغ ــه ب آل بوی

ــه  ــیری علی ــورش بساس ــل ش ــا و عوام زمینه ه
عباســیان از همیــن ایــام و بــه دلیــل بدرفتــاری 
ابن مســلمه، وزیــر خلیفــه و بــه ویــژه طرفــداری 
او از اهــل ســنت بغــداد ضــد شــیعیان کــرخ، بــه 
ــن  ــس ب ــه دبی ــد. چنان ک ــاده می ش ــج آم تدری
مزیــد، از امیــران شــیعی بغــداد هــم در قلمــرو 
خویــش چنــد روزی نــام خلیفــه را حــذف نمــود.
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ایــن دوره، بــا ظهــور اشــاعره و در مقابــل شــیخ مفیــد و مریدانــش 
آتــش منازعــات بیــن فــرق، مذاهــب و مکاتــب را شــعله ور ســاخت 
ــای  ــد و تالش ه ــلمانان انجامی ــش مس ــش از پی ــراق بی ــه افت و ب
ــی  ــه جای ــز راه ب ــات نی ــن منازع ــدن ای ــت خوابان ــان در جه بویهی
ــود.  ــرد؛ چراکــه ایــن اختالفــات بســیار عمیــق و ریشــه دار ب نمی ب
در ایــن بیــن، بیشــترین اختالفــات و درگیری هــا بیــن اهــل ســنت 
ــه در  ــیعیان امامی ــان و ش ــن حنبلی ــوص بی ــیعیان علی الخص و ش
ــد. خلیفــه در  ــه جدال هــای خونینــی می انجامی ــود کــه ب ــان ب جری
ایــن دوره، جــز بازیچــه ای در دســت امــرا و وزرا نقــش دیگــری بــر 
عهــده نداشــت. در فاصلــۀ بیــن ســال های ۴۴۱ تــا ۴۴۷ هــ . ق و بــا 
تضعیــف قــدرت آل بویــه در زمــان آخریــن پادشــاه بویهیــان بغــداد، 
ــتگاه  ــتوانۀ دس ــه پش ــنیان و ب ــر س ــتانی دیگ ــا هم داس ــان ب حنبلی
خالفــت، بــه ســرکوب شــیعیان بــا هــدف ریشــه کن کــردن آنــان 
از بغــداد پرداختنــد و شــش بار کار بــه نزاع هــای خونینــی انجامیــد 
و گاهــی تنهــا بــا دخالــت شــرطۀ بغــداد و نظامیــان تــرک بــود کــه 

غائلــه ختــم می شــد. در ســال 	۴۴ هــ . ق، حنبلیــان قصــد داشــتند 
ــور امــام کاظــم و امــام جــواد دســت درازی کننــد کــه  ــر قب کــه ب
بــا مقاومــت شــدید شــیعیان مواجــه شــده و کاری از پیــش نبردنــد. 
ــۀ  ــۀ شیعه نشــین کــرخ و محل ــن محل ــا، بی ــن درگیری ه بیشــتر ای
ــات  ــت. اختالف ــروز می یاف ــود، ب ــا ب ــۀ حنبلی ه ــه محل ــن ک قالئی
ــود  ــدید ب ــیار ش ــز بس ــه نی ــی آل بوی ــای درون خاندان و درگیری ه
ــالف  ــورید. اخت ــری می ش ــر دیگ ــی ب ــی، یک ــد گاه ــر از چن و ه
آل بویــه بــا لشــکریان تــرک نیــز بــه ایــن آشــوب ها دامــن مــی زد. 
ــل شــرایط پیــش آمــده از  ــه دلی ــداد ب ــن برهــۀ حســاس، بغ در ای
ــد و  ــامانی می گذران ــاع نابس ــادی اوض ــی و اقتص ــاظ اجتماع لح
مــردم در ســایۀ تــرس از درگیری هــا و جنگ هــای داخلــی و 
ــه را در  ــرایط، عرص ــن ش ــۀ ای ــد. هم ــی روزگار می گذراندن خارج
ــک از  ــر ی ــب ه ــورش از جان ــالب و ش ــه انق ــرای هرگون ــداد ب بغ
ــه وضــوح شــاهد آن  آنهــا، آمــاده می ســاخت؛ چنانکــه در آینــده ب
ــردم  ــداد و شــورش م ــر بغ ــم، همچــون تســلط ســلجوقیان ب بودی
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ــیری. ــورش بساس ــپس ش ــپاهیانش و س ــرل و س ــه طغ علی

فتح بغداد توسط بساسیری

بساســیری بــه خلیفــۀ فاطمــی نامــه نوشــت و از وی در 
ــر  ــازوری، وزی ــد. ی ــرا باش ــره پذی ــه او را در قاه ــرد ک ــت ک خواس
المســتنصربا هلل، موافــق ایــن درخواســت نبــود، امــا خلیفــۀ فاطمــی 
درخواســت کمــک بســایری را قبــول کــرد تــا بغــداد را بــه نــام او 
فتــح کنــد و از پیشــرفت ســالجقه، در خاک شــام و مصــر جلوگیری 
کنــد. خلیفــه، حکومــت رحبــه را بــدو داد و پانصــد اســب، ده هــزار 
کمــان، هــزاران شمشــیر و نیــزه برایــش ارســال کــرد. المویدالدیــن 
شــیرازی، داعــی فاطمــی کــه ظاهــراً تحریک کننــده اصلــی 

ــد  ــی آم ــه حســاب م شــورش ب
و بــرای آن کار از جانــب خلیفــه 
اختیــار کامــل داشــت. در شــرح 
زندگانــی خــودش می نویســد 
ــا  ــاط ب ــیری در ارتب ــه بساس ک
ــود،  مســتنصر پیشــقدم نشــده ب
ــیدن  ــل از رس ــد قب ــه موی بلک
طغــرل بــه بغــداد، بــه وی نامــه 
نوشــته، امــا نامه هــا بعــد از 
ــه  ــهر ب ــه ش ــلجوقیان ب ورود س
دســت وی رســیده  و ایــن مویــد 

ــه ســمت بساســیری در  ــدارکات را از قاهــره ب ــوده  کــه پــول و ت ب
ــر  رحبــه ارســال کرده اســت و او بــود کــه فرمــان خلیفــه را مبنی ب
ــه  ــال ۴۴۸ را ب ــت. س ــیری رسانده اس ــه بساس ــت ب ــای خلع عط
گواهــی  نامه هــای پــی در پــی مویــد بــه امیــران عــراق و جزیــره، 
ــان بــه ســوی فاطمیــان، می تــوان ســال تبلیغــات  بــرای جلــب آن
گســتردۀ ایــن سلســله نامیــد. تجــاوزات غزهــا ســبب توفیــق وی 
شــد. در واســط و دیگــر مناطــق عــراق، بــه نــام خلیفــه مســتنصر 
خطبــه خواندنــد و ُدبَیــس بــن مزیــد کــه ناچــار بــود در حــق طغرل 

نیــز چنیــن کنــد، بــه ســوی وحــدت بــا بساســیری رفت. بساســیری 
نیــز بــا اســتفاده از اعــراب بــدوی و تــرکان بغــدادی کــه طغــرل، 
ــادی  ــداد زی ــا تع ــس ب ــی دبی ــه همراه ــود، ب ــان کرده ب تارومارش
ــنگین  ــتی س ــت و شکس ــنجار« رف ــۀ »س ــرف منطق ــه ط ــپاه ب س
بــر ســپاهیان ســالجقه بــه فرماندهــی ُقُتلُمــش، پســر عــم طغــرل، 
ــان  ــه آدربایج ــش ب ــرد. قتلم ــی وارد ک ــش موصل ــدش قری و متح
ــد )۲۹  ــه ش ــارت گرفت ــه اس ــی و ب ــز زخم ــش نی ــرد، قری ــرار ک ف
ــن  ــرد. در ای ــت ک ــیری بیع ــا بساس ــس از آن ب ــوال ۴۴۸( و پ ش
زمــان بساســیری تــا موصــل پیشــروی کــرد و خلیفــه فاطمــی در 
آنجــا بــه رســمیت شــناخته شــد. ابــن اثیــر از مکاتبــۀ مصریــان و 
بساســیری بــا ابراهیــم اینــال، و تحریــک وی بــه وعــدۀ ســلطنت، 
زمانــی  گفته اســت؛  ســخن 
ــه  ــد ب ــردار ش ــرل خب ــه طغ ک
ــرد  ــت ک ــل حرک ــرف موص ط
و بساســیری و قریــش را تــا 
ــگاه  ــد؛ و آن ــب ران ــن عق نصیبی
ابراهیــم همــت  تعقیــب  بــه 
ــا  ــار ب ــرای دومین ب ــه ب ــاد ک نه
سرکشــی و طغیــان، بــه ســمت 
کرده بــود.  حرکــت  همــدان 
ــد  ــیری فهمی ــه بساس ــی ک زمان
ــا  ــت، ب ــراق نیس ــرل در ع طغ
ــش  ــس، از پی ــود. دبی ــت نم ــداد حرک ــمت بغ ــه س ــود ب ــکر خ لش
ــه  ــر را ب ــت او و وزی ــد و خواس ــداد ش ــه وارد بغ ــوت خلیف ــه دع ب
ــد و  ــدارک بینن ــاع را ت ــا هــم نقشــۀ دف ــرده و در آنجــا ب واســط ب
چــون آن دو قبــول نکردنــد، او بــه راه خــود رفــت. در یکشــنبه ۸ 
ذی القعــده ســال ۴۵۰ هجــری قمــری، بساســیری همــراه چهارصــد 
ــش از  ــش، در رأس بی ــاق قری ــه اتف ــرگ ب ــاز و ب ــم س ــوار ک س
ــه  ــی بغــداد شــد. مــردم محل دویســت جنگجــو، وارد قســمت غرب
شیعه نشــین کــرخ بــه اســتقبال بساســیری رفتنــد و از او خواســتند 

شــورش  بــه  منتهــی  ســال های  طــی  در 
ــداد،  ــر بغ ــلط او ب ــراق و تس ــیری در ع بساس
ــرار  ــامان ق ــیار نابس ــرایطی بس ــراق در ش ع
ــداد  ــت از بغ ــه امنی ــان ک ــن زم ــت. در ای داش
ــه  ــی زد، ب ــوج م ــزل م ــته بود و تزل ــت بس رخ
جــای اتحــادی بــرای برقــراری ثبــات در عــراق 
و بغــداد، سلســله ای از جدال هــا بــر ســر 

می بینیــم.  را  قــدرت 
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ــی عبــور  ــان بگــذرد؛ وی پذیرفــت و درحال ــۀ آن کــه از میــان محل
کــرد کــه مــردم، زر و ســیم بــر ســرش نثــار می کردنــد و شــادمانی 
ــام  ــه ن ــت ک ــود داش ــا خ ــی ب ــیری، پرچم های ــد. بساس می نمودن
ــد  ــم مع ــو تمی ــاهلل اب ــتنصر ب ــام المس ــوان »االم ــا عن ــتنصر ب مس
ــه  ــگاه در ۱۰ ذیحج ــده بود. آن ــته ش ــا نوش ــر آنه ــن« ب امیرالمؤمنی
ســال ۴۵۰ هجــری قمــری عیــد اضحــی را رســمًا بــا درفش هــای 
ــراق  ــد ع ــش های عمی ــرد. کوش ــزار ک ــی برگ ــری در مصلّ مص
ــه، 	۱  ــی نرســید و بساســیری در جمع ــه جای ــه ب ــرای مقابل ــز ب نی
ذی القعــده ســال ۴۵۰ هجــری قمــری در جامــع منصــور و ســپس 
در جمعــۀ بعــد در جامــع رصافــه بــه نــام مســتنصر فاطمــی خطبــه 
خوانــد و »حــی علــی خیــر العمــل« را در اذان وارد ســاخت، آنــگاه 
در حالــی کــه از ســوی شــیعیان و ســنیان بغــداد حمایــت می شــد، 
ــود را  ــر، پیشــروی خ ــن مســلمه وزی ــا اب ــگ ب ــد روز جن طــی چن
کامــل نمــوده و خلیفــه را کــه می خواســت خــود بــه مبــارزه آیــد، 
ــد.  ــارت پرداختن ــه غ ــم ب ــه ه ــود و عام ــینی وادار نم ــه عقب نش ب
ــار و  ــدران، ی ــن ب ــش ب ــر، قری ــارۀ وزی ــا اش ــناک ب ــه، هراس خلیف
ــرد. بساســیری  ــاه ب ــه او پن ــده و ب ــرا خوان ــراه بساســیری، را ف هم
ــازه  ــدون اج ــه ب ــت ک ــان داش ــد و پیم ــش عه ــا قری ــه ب ــم ک ه
ــرزنش  ــخت س ــن کار س ــرای ای ــد، وی را ب ــر کاری نکنن یکدیگ

ــود  ــوی خ ــارش پســر عم ــه مه ــه را ب ــش خلیف ــگاه قری ــود. آن نم
ســپرد، ولــی ابــن مســلمه را بــه بساســیری تســلیم کــرد. مهــارش 
هــم خلیفــه را بــه حدیثــه مرکــز حکومــت خویــش فرســتاد. شــهر 
حدیثــه، قلعــه ای محکــم در جزیــره ای در میــان فــرات داشــت کــه 
آب گرداگــرد آن را فــرا گرفته بــود و ســاکنان ایــن شــهر در تشــیع 

ــد. راســخ بودن
بساســیری چــون همــۀ بغــداد را بــه تصــرف درآورد و در همــۀ 
جوامــع، خطبــه بــه نــام مســتنصر خوانــد و دینارهــا را بــه نــام او زد، 
ــا  ــا و مهربانی ه ــردم نیکی ه ــۀ م ــه هم ــی ب ــب مذهب ــدون تعص ب
ــو  ــود و خــوی نیک ــان مســتمری ها وضــع نم ــرای فقیه ــود و ب نم
ــتند وی را  ــردم می خواس ــه م ــر ک ــلمه وزی ــن مس ــی اب ــاد، ول نه
ــا  ــتم ها و بدی ه ــواده اش س ــیری و خان ــق بساس ــند و در ح بکش
کرده بــود و نیــز ابــو محمــد بــن مامــون ، رســول خلیفــه، کــه بــه 
فرمــان طغــرل بــه عــراق رفته بــود و نیــز عمیــد عــراق را کشــت و 
قاضــی القضــات دامغانــی را آزار داد و اموالــش را به تصــرف درآورده 
و آنــگاه از او و دیگــر بــزرگان علــوی و عباســی ، بــرای مســتنصر 
بیعــت گرفــت. گفته انــد کــه بساســیری خلیفــه القائــم را واداشــت 
تــا محضــری نوشــت و در آن آشــکار کــرد کــه خــود و خانــواده اش 
بــا وجــود فاطمــه زهــرا هیــچ حقــی در خالفــت نداشــته و ندارنــد. 
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ــا و  ــرده و عص ــون ب ــت چ ــانه های خالف ــا نش ــیری آن را ب بساس
ــالح  ــه ص ــا اینک ــد ت ــا بودن ــتاد و همان ج ــر فرس ــه مص ــر، ب منب
الدیــن ایوبــی آن هــا را بــه بغــداد نــزد مســتضی عباســی بازگردانــد. 
ــح  ــر فت ــتنصر، خب ــه مس ــه ای ب ــی نام ــز ط ــود نی ــیری خ بساس
ــرج  ــام ابوالف ــن ای ــیان را داد. در ای ــژدٔه فروپاشــی عباس ــداد و م بغ
مغربــی وزیــر مصــر و بــرادر زادٔه مغربــی، کــه از تــرس بساســیری 
ــان داد و  ــم ارزش نش ــروزی را ک ــن پی ــود، ای ــه ب ــراق گریخت از ع
خلیفــٔه فاطمــی را از ســرانجام کار ترســاند. مســتنصر کــه پــس از 
آگاهــی از تســلط بساســیری بســیار شــاد شــد و گفــت تــا قاهــره را 
چراغانــی کننــد و جشــن گرفتنــد و حتــی پاداشــی بــرای مهــارش 

ــه  ــم را ب ــا قائ ــه ت در نظــر گرفت
ــک  ــه تحری ــتد، ب ــر بفرس مص
مغربــی در پاســخ بساســیری 
آنــگاه  و  نمــود  وقت کشــی 
کــه نامــه ای بــه او فرســتاد، 
ــای  ــه آرزوه ــتند ک ــان نوش چن
آب  بــر  نقــش  را  بساســیری 
کــرد. بــا ایــن همــه، بساســیری 
ــت  ــز گرف ــره را نی ــط و بص واس
و بــه ســمت اهــواز رفــت، ولــی 
ســر انجــام بــا هــزار اســب بــن 
بنگیــر ، امیــر آنجــا، صلــح کــرد 

ــه واســط رفــت. و ب

سرانجام بساسیری

در ایــن بیــن، طغــرل کــه بــه کار ابراهیــم اینــال پرداخته بــود، 
ــار دیگــر  ــه را ب ــر خلیف ــه اگ ــام داد ک ــش پی ــه بساســیری و قری ب
بــه بغــداد ببرنــد و خطبــه و ســکه بــه نــام طغــرل کننــد، وی بــه 
ــن  ــه در ای ــرد ک ــاره می ک ــتقیم اش ــد و غیرمس ــد آم ــداد نخواه بغ
صــورت حکومــت آنــان را بــر بغــداد بــه رســمیت خواهــد شــناخت؛ 

ــوادٔه  ــاد. خان ــه راه افت ــرل ب ــرده و طغ ــی نک ــیری توجه ــا بساس ام
بساســیری هــم بغــداد را تــرک کردنــد و مــردم کــرخ نیــز بــه راه 
افتادنــد؛ بنــی شــیبان نیــز بــه کشــتار و چپــاول مــردم پرداختنــد. 
از آن ســوی، مهــارش کــه بــر ایــن بــاور بــود کــه بساســیری بــا 
او نیرنــگ کــرده، برخــالف دســتور قریــش بــن بــدران، خلیفــه را 
ــی در  ــه قول ــروان و ب ــا در نه ــاد، ت ــراق نه ــه ع ــته و روی ب برداش
اکبــرا ، طغــرل بــه آن هــا رســید و خلیفــه را دیــد و هــر دو بــه بغداد 
برگشــتند )ذی القعــده ســال ۴۵۱ هجــری قمــری(. ســلطان ســپس 
لشــکری بــه فرماندهــی خمارتگیــن طغرایــی بــه کوفــه فرســتاد تــا 
از عقب نشــینی بساســیری بــه شــام جلوگیــری کنــد و آنــگاه خــود 
ــت. بساســیری  ــان رف ــی آن در پ
و دبیــس آمــادٔه رفتــن بــه بغــداد 
ــش  ــس و یاران ــا دبی ــد، ام بودن
چــون فهمیدنــد کــه پادشــاه 
نمایــد،  جنــگ  می خواهــد 
بساســیری را آزاد ســاخته و او 
ــرد  ــه نب ــپاهیانش ب ــا س ــود ب خ
اســبش  اینکــه  تــا  پرداختــه 
زمیــن  بــه  و  خــورد  تیــر 
افتــاد و گمشــتگین ، دوات دار 
عمیدالملــک کنــدری ، بــر او 
حملــه کــرده و ســرش را از تــن 
ــرل  ــزد طغ ــه ن ــود و ب ــدا نم ج
فرســتاد و بدنــش را در بغــداد به 
دار آویختنــد. بــه روایتــی دیگــر، قــدرت و توانایــی طغــرل بــا ازدواج 
ــه افزایــش نهــاد و ایــن  ــم بامــراهلل ، رو ب ــا القائ ــرادرش ب دختــر ب
ــا  ــت ت ــم گرف ــد. او تصمی ــیری ش ــرس بساس ــت، موجــب ت وضعی
جنــگ را بــه بیــرون از بغــداد منتقــل کنــد و بــا کمــک المســتنصر 
بــاهلل فاطمــی ، موصــل را فتــح کنــد و حاکــم آنجــا را کــه عمــوزادٔه 
طغــرل بــود، شکســت دهــد. بــا نقشــه وی، نبــرد چهــرٔه دیگــری 

بساســیری در جمعــه، ۱۳ ذی القعــده ســال ۴۵۰ 
ــپس  ــور و س ــع منص ــری در جام ــری قم هج
در جمعــۀ بعــد در جامــع رصافــه بــه نــام 
مســتنصر فاطمــی خطبــه خوانــد و »حــی علــی 
ــگاه در  ــر العمــل« را در اذان وارد ســاخت، آن خی
ــداد  ــه از ســوی شــیعیان و ســنیان بغ ــی ک حال
حمایــت می شــد، طــی چنــد روز جنــگ بــا ابــن 
مســلمه وزیــر، پیشــروی خــود را کامــل نمــوده 
ــارزه  ــه مب ــود ب ــت خ ــه می خواس ــه را ک و خلیف
ــه عقب نشــینی وادار نمــود و عامــه هــم  ــد، ب آی

ــد. ــه غــارت پرداختن ب
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بــه خــود گرفــت و بــه جــای آن کــه درگیــری بیــن طغــرل و خلیفهبــه خــود گرفــت و بــه جــای آن کــه درگیــری بیــن طغــرل و خلیفهٔٔ  
بغــداد شــکل گیــرد، میــان اهــل ســنت و شــیعیان جنــگ درگرفــت بغــداد شــکل گیــرد، میــان اهــل ســنت و شــیعیان جنــگ درگرفــت 
ــل  ــف اه ــدگان طی ــوان نماین ــه عن ــراهلل ب ــم باام ــرل و القائ ــل و طغ ــف اه ــدگان طی ــوان نماین ــه عن ــراهلل ب ــم باام ــرل و القائ و طغ
ســنت و بساســیری و خلیفــهســنت و بساســیری و خلیفــهٔٔ فاطمــی، همچــون نماینــدگان طیــف  فاطمــی، همچــون نماینــدگان طیــف 
شــیعیان ، در ایــن جنــگ شــرکت داشــتند. طغــرل قبــل از حملــه شــیعیان ، در ایــن جنــگ شــرکت داشــتند. طغــرل قبــل از حملــه 
بــه بساســیری و فتــح جزیــره، بیــش از یــک ســال در بغــداد مانــد. بــه بساســیری و فتــح جزیــره، بیــش از یــک ســال در بغــداد مانــد. 
ــرل  ــرد؛ و طغ ــرار ک ــد، ف ــه در مقاومــت ســودی ندی ــرل بساســیری ک ــرد؛ و طغ ــرار ک ــد، ف ــه در مقاومــت ســودی ندی بساســیری ک
حاکــم جزیــره شــد و بــرادرش )بــه روایتــی دیگــر پســر عمویــش(، حاکــم جزیــره شــد و بــرادرش )بــه روایتــی دیگــر پســر عمویــش(، 
ابراهیــم ینــال یــا اینــال، را حاکــم آنجــا کــرد؛ و بعــد خــودش بغداد ابراهیــم ینــال یــا اینــال، را حاکــم آنجــا کــرد؛ و بعــد خــودش بغداد 
را تــرک کــرد و ایــن بهتریــن موقعیــت بــرای حملــهرا تــرک کــرد و ایــن بهتریــن موقعیــت بــرای حملــهٔٔ بساســیری بــه  بساســیری بــه 
بغــداد و فتــح آن بــود. بساســیری بــا لشــکرش وارد بغــداد شــد؛ و بغــداد و فتــح آن بــود. بساســیری بــا لشــکرش وارد بغــداد شــد؛ و 
خلیفــه بــرای نجــات جــان خــود از بغــداد گریخــت و بساســیری در خلیفــه بــرای نجــات جــان خــود از بغــداد گریخــت و بساســیری در 
ــالدی،  ــالدی،  می ــری / ۱۰۵۸۱۰۵۸ می ــری /  هجــری قم ــده ســال ۴۵۰۴۵۰ هجــری قم ــده ســال هشــتم ذی القع هشــتم ذی القع
خطبــه بــه نــام المســتنصر فاطمــی خوانــد. طغــرل تصمیــم گرفــت خطبــه بــه نــام المســتنصر فاطمــی خوانــد. طغــرل تصمیــم گرفــت 
ــا بساســیری از طغیــان خاندانــش آســوده خاطر  ــا بساســیری از طغیــان خاندانــش آســوده خاطر قبــل از درگیــری ب قبــل از درگیــری ب
ــت و  ــت کش ــر خیان ــه خاط ــم را ب ــرادرش ابراهی ــس ب ــود؛ پ ــت و ش ــت کش ــر خیان ــه خاط ــم را ب ــرادرش ابراهی ــس ب ــود؛ پ ش
ســپس بــه ســمت بغــداد حرکــت کــرد. بساســیری بــه مقابلــه بــا او ســپس بــه ســمت بغــداد حرکــت کــرد. بساســیری بــه مقابلــه بــا او 
برخاســت و نبــرد ســختی میــان ایــن دو شــکل گرفــت و ســرانجام برخاســت و نبــرد ســختی میــان ایــن دو شــکل گرفــت و ســرانجام 
ــار دیگــر بــه  ــار دیگــر بــه بساســیری بــه دســت طغــرل کشــته شــد و بغــداد ب بساســیری بــه دســت طغــرل کشــته شــد و بغــداد ب
دســت طغــرل در پانزدهــم ذی الحجــه ســال دســت طغــرل در پانزدهــم ذی الحجــه ســال ۴۵۱۴۵۱ هجــری قمــری  هجــری قمــری 
ــان در مرکــز خالفــت و  ــان در مرکــز خالفــت و  میــالدی، فتــح شــد. زوال فاطمی / / ۱۰۵۹۱۰۵۹ میــالدی، فتــح شــد. زوال فاطمی
بازگشــت مجــدد خلیفــه القائــم باامــراهلل بــه بغــداد، از نتایــج ایــن بازگشــت مجــدد خلیفــه القائــم باامــراهلل بــه بغــداد، از نتایــج ایــن 
جنــگ بــود. گزارشــی نیــز حاکــی از آن اســت، کــه بــن بــدران بــا جنــگ بــود. گزارشــی نیــز حاکــی از آن اســت، کــه بــن بــدران بــا 
وعــدۀ طغــرل کوشــید تا بساســیری را بــه اطاعــت ســلطان وادارد و وعــدۀ طغــرل کوشــید تا بساســیری را بــه اطاعــت ســلطان وادارد و 
کار را بــه صلــح بکشــاند، ولــی نتوانســت و در جلــب اعــراب عقیلــی کار را بــه صلــح بکشــاند، ولــی نتوانســت و در جلــب اعــراب عقیلــی 
ــت  ــس از شکس ــا پ ــد. ام ــاکام مان ــز ن ــرد نی ــرکت در نب ــرای ش ــت ب ــس از شکس ــا پ ــد. ام ــاکام مان ــز ن ــرد نی ــرکت در نب ــرای ش ب
فاطمیــان و کشــته شــدن بساســیری بــه دســت ســلجوقیان، طغــرل فاطمیــان و کشــته شــدن بساســیری بــه دســت ســلجوقیان، طغــرل 
کــه فرمانــده ســنی متعصبــی بــود، دســتور داد تــا ســر بساســیری کــه فرمانــده ســنی متعصبــی بــود، دســتور داد تــا ســر بساســیری 
ــد.  ــهر بیاویزن ــی ش ــل دروازه اصل ــرده و در مقاب ــش جداک ــد. را از تن ــهر بیاویزن ــی ش ــل دروازه اصل ــرده و در مقاب ــش جداک را از تن
ــه  ــراری عباســیان، ب ــه ف ــراهلل خلیف ــم بام ــه القائ ــن واقع ــد از ای ــه بع ــراری عباســیان، ب ــه ف ــراهلل خلیف ــم بام ــه القائ ــن واقع ــد از ای بع

بغــداد بازگشــت و بــر مســند فرمانروایــی تکیــه زد. نوشــته اند کــه بغــداد بازگشــت و بــر مســند فرمانروایــی تکیــه زد. نوشــته اند کــه 
برحســب اتفــاق روز ورودش بــه بغــداد بــا روز خــروج وی در ســال برحســب اتفــاق روز ورودش بــه بغــداد بــا روز خــروج وی در ســال 

ــده بود. ــارن ش ــل مق ــده بود.قب ــارن ش ــل مق قب

شیعیان امامیه؛ قربانیان جنگ قدرت میان شیعیان امامیه؛ قربانیان جنگ قدرت میان 
اسماعیلیان و سلجوقیاناسماعیلیان و سلجوقیان

موفقیــت فاطمیــان و شــیعیان اســماعیلی در عــراق، بــه جــذب موفقیــت فاطمیــان و شــیعیان اســماعیلی در عــراق، بــه جــذب 
ــدان شــود.  ــان دو چن ــدرت آن ــا ق ــود ت ــه وابســته ب ــیعیان امامی ــدان شــود. ش ــان دو چن ــدرت آن ــا ق ــود ت ــه وابســته ب ــیعیان امامی ش
ــر  ــا در براب ــداد، آنه ــر بغ ــیری ب ــر  ق( و تســلط بساس ــا در براب ــداد، آنه ــر بغ ــیری ب ــال )۴۵۰۴۵۰ ق( و تســلط بساس ــال )در س در س
ــه  ــداد پرچــم ســفید را در مسجدشــان ب ــه ســنی های باب البصــره بغ ــداد پرچــم ســفید را در مسجدشــان ب ســنی های باب البصــره بغ
ــی اهــل ســنت  ــد. اگرچــه ســابقۀ درگیــری پی درپ ــزاز درآوردن ــی اهــل ســنت اهت ــد. اگرچــه ســابقۀ درگیــری پی درپ ــزاز درآوردن اهت
ــه  ــژه، ب ــه  ق( و به وی ــژه، ب ــه، از ســال )۴۰۲۴۰۲ ق( و به وی ــا شــیعیان امامی ــه، از ســال )باب البصــره ب ــا شــیعیان امامی باب البصــره ب
ــداد  ــین بغ ــد و تاجرنش ــش ثروتمن ــیعیان در بخ ــتقرار ش ــل اس ــداد دلی ــین بغ ــد و تاجرنش ــش ثروتمن ــیعیان در بخ ــتقرار ش ــل اس دلی
»کــرخ« جریــان داشته اســت. امــا ایــن شــیعیان امامیــه بودنــد کــه »کــرخ« جریــان داشته اســت. امــا ایــن شــیعیان امامیــه بودنــد کــه 
ــراق  ــیان را در ع ــان و عباس ــان فاطمی ــدرت می ــگ ق ــۀ جن ــراق هزین ــیان را در ع ــان و عباس ــان فاطمی ــدرت می ــگ ق ــۀ جن هزین
ــی  ــع علم ــارت مناب ــتار و غ ــه کش ــد؛ از آن جمل ــت کردن ــی پرداخ ــع علم ــارت مناب ــتار و غ ــه کش ــد؛ از آن جمل ــت کردن پرداخ
ــۀ شــیخ طوســی در )۴۵۰۴۵۰ ق(  ق(  ــه کتابخان ــه ب ــا حمل ــۀ شــیخ طوســی در )شــیعیان کــه ب ــه کتابخان ــه ب ــا حمل شــیعیان کــه ب
صــورت گرفــت. شــیعیان امامیــه، پیش تــر حتــی حاضــر بــه ورود صــورت گرفــت. شــیعیان امامیــه، پیش تــر حتــی حاضــر بــه ورود 
بــه جنــگ قــدرت و منازعــه بــا ســلجوقیان نیــز نبودنــد؛ تــا آنجــا بــه جنــگ قــدرت و منازعــه بــا ســلجوقیان نیــز نبودنــد؛ تــا آنجــا 
ــاه آورد،  ــی پن ــیعیان امام ــه ش ــاه آورد،  ق( ب ــی پن ــیعیان امام ــه ش ــلجوقی در )۴۴۶۴۴۶ ق( ب ــوز س ــه ق ــلجوقی در )ک ــوز س ــه ق ک
ــی خشــونت  ــی خشــونت  ق( قربان ــه در ســال )۴۵۱۴۵۱ ق( قربان ــیعیان امامی ــن ش ــا همی ــه در ســال )ام ــیعیان امامی ــن ش ــا همی ام
بازگشــت بــه قــدرت ســنیان پــس از بساســیری شــدند. بساســیری بازگشــت بــه قــدرت ســنیان پــس از بساســیری شــدند. بساســیری 
ــه خــود  ــه خــود موفــق شــد، عــده ای از ســنیان قســمت عامــۀ بغــداد را ب موفــق شــد، عــده ای از ســنیان قســمت عامــۀ بغــداد را ب
جــذب کنــد؛ امــا افــراد اصلــی جذب شــده بــه بساســیری نیــز دارای جــذب کنــد؛ امــا افــراد اصلــی جذب شــده بــه بساســیری نیــز دارای 
مواضــع ثابتــی نبودنــد. همیــن مواضــع متغیــر متحــدان بساســیری، مواضــع ثابتــی نبودنــد. همیــن مواضــع متغیــر متحــدان بساســیری، 
ــد نشــان دهنده ماهیــت غیراســماعیلی حرکــت و همراهــی  ــد نشــان دهنده ماهیــت غیراســماعیلی حرکــت و همراهــی می توان می توان
آن هــا بــا بساســیری باشــد. قریــش بــن بــدران، بارهــا جانبــداری آن هــا بــا بساســیری باشــد. قریــش بــن بــدران، بارهــا جانبــداری 
ــع  ــع، مناف ــر داد. در واق ــرل تغیی ــیری و طغ ــن بساس ــود را بی ــع خ ــع، مناف ــر داد. در واق ــرل تغیی ــیری و طغ ــن بساس ــود را بی خ
سیاســی و نظامــی، در موضع گیــری طوایــف عــرب، کــرد و حتــی سیاســی و نظامــی، در موضع گیــری طوایــف عــرب، کــرد و حتــی 
لشــکریان تــرک او تأثیرگــذار بــود. دور از ذهــن نیســت کــه آنهــا لشــکریان تــرک او تأثیرگــذار بــود. دور از ذهــن نیســت کــه آنهــا 



درفش

46

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

بــه دنبــال منافــع قبیلــه ای خــود بودنــد؛ لــذا، داعی الدعــاه شــیعیان 
ــه تقاضــای  ــان ســپاه بساســیری ک اســماعیلی، از برخــی فرمانده
پــول بیشــتری از او داشــتند و او را بــه فریبــکاری و ثروت انــدوزی 
ــه بساســیری شــکایت می کــرد. در  ــد، ب شــخصی متهــم می نمودن
ــات شــیعیان اســماعیلیه، بیشــتر در برخــی از قشــرها  اصــل، تبلیغ
ــۀ  و توده هــا موفقیــت نســبی داشــت؛ امــا بازیگــران اصلــی صحن
قــدرت سیاســی، بیــش از آن کــه مجذوب مذهب شــیعۀ اســماعیلی 
ــال  ــم این ــد. هــدف ابراهی ــع خودشــان بودن ــه فکــر مناف باشــند، ب
ــد  ــا الموی ــاط ب ــاۀ و ارتب ــه داعی الدع ــل ب ــز از توس ــلجوقی نی س
ــذب  ــز ج ــزی ج ــیری، چی ــق بساس ــیرازی از طری ــن ش ــی الدی ف

ــرای  ــان ب ــادی فاطمی کمــک م
ــک  ــرادرش طغرل بی ــت ب شکس
ــه او تمایــل  نبــود و نمی تــوان ب
بــه شــیعه گری اســماعیلی را 

نســبت داد.

پیامدهای قیام بساسیری 
برای خلیفه القائم 

بامرهلل

اســارت یــک ســاله، روحیــۀ 
قائــم را عــوض کرده بــود. او 
ــی  ــارت را مجازات ــن اس ــه ای ک
ــد،  ــود می دی ــان خ ــرای گناه ب
تغییــر روش داد. ایــن تحــول 
روحــی، بــه تغییــر مناســبات 

خلیفــه و ســلطان، یــاری رســاند. بعــد از ســرکوب قیــام بساســیری، 
پیونــد بیــن طغــرل و قائــم اینگونــه شــد کــه خلیفــه، پیشــوای دینی 
مــردم شــود و ادارۀ امــور بــه ســلطان ســپرده شــود. جهــاد بــا کفــار 
ــر  ــود کــه ب ــه امــوری ب و حفــظ امــت از تجــاوز دشــمنان، از جمل
ــا دریافــت  عهــدۀ ســلطان )طغــرل( قــرار گرفــت. ســلطانی کــه ب

لقــب »ملــک المشــرق و المغــرب« از خلیفــه، حاکمیتــش مشــروع 
ــن  ــز آخری ــان نی ــر، فاطمی ــمتی دیگ ــد. از س ــاب می آم ــه حس ب
ــد و از آن  ــر عــراق را از دســت دادن ــرای تســلط ب فرصــت خــود ب
پــس، راه زوال را پیمودنــد و بــه ســال ۵۶۷ قمــری، حکومــت آنــان 
ــس از  ــت عباســی پ ــی کــه خالف ــت، در حال ــان یاف ــر مصــر پای ب

ــه دوام آورد. ــش از دو ده ــیری، بی ــۀ بساس ــع حمل دف

نتایج قیام بساسیری

ماجــرای بساســیری را بایــد از مهم تریــن حــوادث تاریــخ 
خالفــت عباســی و آخریــن تــالش بــزرگ فاطمیــان بــرای 
برانــدازی آن دولــت و تســلط بر 
شــرق ممالک اســالمی دانســت 
خوبــی  بــه  آن  از  اگــر  کــه 
و  دشــمنی  و  استفاده می شــد 
ــس  ــون دبی ــرادی چ ــت اف خیان
ــی  ــرج مغرب ــد و ابوالف ــن مزی ب
و تردیــد قریــش بــن بــدران 
می توانســت  نبــود،  کار  در 
دگرگونــی بــزرگ در شــرق و 
غــرب جهــان اســالم پدیــدآورد 
و تشــیع اســماعیلی را در بخــش 
بزرگــی از آن پیــاده کنــد. از 
ــی از  ــه برخ ــن رو اســت ک همی
نویســندگان و مورخــان طرفــدار 
عباســی و مخالف تســلط علویان 
ماننــد ابــن جــوزی حنبلــی، بساســیری را ماننــد فاطمیــان ســخت 
ســرزنش کــرده و روایــات نادرســت و جعلــی دربــارۀ قیام او ســاخته 
و پرداخته انــد. ابــن میســر نیــز بــر آن اســت، کــه قیــام بساســیری 
بــا آن دارایی هایــی کــه مســتنصر بــرای او فرســتاد، باعــث خرابــی 
ــان  ــان قــدرت فاطمیــان و شــروع ضعــف و ســقوط آن مصــر و پای

از مهم تریــن  بایــد  را  ماجــرای بساســیری 
ــن  ــی و آخری ــت عباس ــخ خالف ــوادث تاری ح
تــالش بــزرگ فاطمیــان بــرای برانــدازی 
ممالــک  شــرق  بــر  تســلط  و  دولــت  آن 
ــی  ــه خوب ــر از آن ب ــه اگ ــت ک ــالمی دانس اس
ــرادی  ــت اف ــمنی و خیان ــد و دش استفاده می ش
ــی  ــرج مغرب ــد و ابوالف ــن مزی ــس ب ــون دبی چ
و تردیــد قریــش بــن بــدران در کار نبــود، 
و  در شــرق  بــزرگ  می توانســت دگرگونــی 
غــرب جهــان اســالم پدیــدآورد و تشــیع 
ــاده  ــی از آن پی ــش بزرگ ــماعیلی را در بخ اس

ــد. کن
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ــروز  ــزرگ، در ب ــۀ ب ــن حادث ــد گفــت کــه ای ــود. از آن ســوی بای ب
دشــمنی های لجوجانــۀ ســلجوقیان و برخــی دولتمــردان ایشــان بــا 
اســماعیلیه تأثیــری بــه ســزا داشــت و ایــن تقابــل و رویارویــی از 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م ــز می توان ــر نی ــن منظ ای
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چکیده

اگرچــه، عمــر فرقــۀ نقطویــه در ایــران طوالنــی نبود، امــا موفق 
شــد تــا بــه نوعــی وجــود خــود را در آســیاي صغیــر تــا دوران مــا 
حفــظ کنــد و بایــد آن را یکــی از نهضت هــاي قابــل تأمــل دینــی 

در تاریــخ ایــران دانســت.
 در دورۀ صفویــه، عــده ای از طرفــداران فرقــۀ حروفیــه تحــت 
ــتند  ــعی داش ــا س ــد؛ آنه ــور کردن ــران ظه ــان در ای ــوان نقطوی عن
ــران  ــد. علــت ظهــور آنهــا در ای ــروان خــود را افزایــش دهن ــا پی ت
ــب اول،  ــاه تهماس ــه در دورۀ ش ــرد ک ــأت می گی ــر نش ــن ام از ای
باوجــود ســلطنت طوالنــی اش نتوانســت، آرامــش نســبی اقتصــادی 
را در حکومتــش برقــرار ســازد؛ از ایــن رو بــا قــدرت  یافتــن طبقــۀ 
ــای  ــد و رؤس ــم گردی ــران حاک ــه در ای ــی فئودالیت ــاش، نوع قزلب
طوایــف ظهــور یافتنــد و نقطویــه در میــان ایــن بحبحــه و در نتیجه 
ــژه  ــران و به وی ــا، در ای ــرآورد. آنه ــر ب ــران س ــات در ای ــن اتفاق ای
ــا  ــروان آنه ــی نداشــتند و پی در دوران شــاه تهماســب اوضــاع خوب
ــار  ــاس چندین ب ــاه  عب ــا ش ــدند، ام ــون کشیده ش ــاک  و خ ــه خ ب
در مراســم نقطویــان شــرکت کــرد کــه پیــروان ایــن فرقــه 
ــه  ــه اش ب ــی عالق ــه معن ــاه ب ــور ش ــد حض ــال کردن ــدا خی در ابت
اعتقادات شــان اســت، امــا علــت واقعــی آن، چیــزی جــز پــی بــردن 
بــه رمــوز نهــان فرقــۀ آنهــا نبوده اســت. ایــن تحقیــق، بــا بررســی 
منابــع مختلــف، اطالعاتــی در مــورد چگونگــی ظهــور نقطویــان و 

ــد. ــه می ده ــوی، ارائ ــت صف ــر حکوم ــرات آن ب تأثی

مقدمه

ــران  ــفتۀ ای ــاع آش ــه در اوض ــود ک ــی ب ــه، از نهضت های حروفی
ــان ســر  ــول ایلخان ــن حکمــران مغ ــس از مــرگ ابوســعید، آخری پ
بــرآورد. در ســال ۶	۷ ه. ق ابوســعید، بــدون داشــتن پســـری از دنیا 
ــدیدی  ــی ش ــوب های سیاس ــان وارد آش ــت ایلخان ــت و حکوم رف
شــد کــه در پــی آن، در هــر گوشــه از ایــران، اشــخاصی بــا ادعــای 
حکومــت ســربرآوردند کــه از جملــۀ آنهــا جروفیــه بــود؛ حروفیــان، 
اعتقــادات عجیبــی در بــاب حــروف داشــتند کــه ریشــۀ ایــن عقایــد 
ــۀ  ــود ریش ــردد، باوج ــاز می گ ــری ب ــوم هج ــرون دوم و س ــه ق ب
اعتقــادی آنهــا، بنــا و اصــل باورهایشــان متأثــر از زمانــه ای بــود که 
ــا  ــور، نارضایتی ه ــۀ تیم ــر حمل ــه در اث ــرا ک ــتند، چ در آن می زیس
و فشــارهای زیــادی بــر صاحبــان حــرف تحمیــل شــد کــه 
ــت.  ــی داش ــدیدی را در پ ــادی ش ــی و اقتص ــای اجتماع نابرابری ه
ــات  ــه حی ــران ب ــادی در ای ــان، اگرچــه نتوانســتند مــدت زی حروفی
ــه در  ــرق دیگــری ک ــر ف ــا ب ــد آنه ــی عقای ــد، ول ــه دهن خــود ادام
اعصــار بعــد ســربرآوردند، تأثیــر گذاشــت؛ از جملــۀ ایــن فرقه هــا، 
ــوان آن  ــرآورد و می ت ــه اســت کــه در عصــر صفــوی ســر ب نقطوی
ــده  ــه در ش ــای داد. در مقال ــه ج ــعاب های حروفی ــرۀ انش را در زم
ــار دســته اول و دســت دوم و همینطــور  ــا بررســی آث اســت کــه ب
مقــاالت نوشــته شــده در ایــن زمینــه بــه بررســی تطبیقــی نقــش 
ــا  ــان  ت ــان در تحــوالت سیاســی از دوره تیموری ــه و نقطوی حروفی

ــه شــود. ــان پرداخت دوره صفوی

فاطمه نصیری راد / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه پیام نور رامسرفاطمه نصیری راد / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه پیام نور رامسر

ایراننقطویان در سپهر سیاسی ایران نقطویان در سپهر سیاسی 
تأثیر فرقۀ نقطویه بر تحوالت سیاسی عصر صفوی )تا پایان حکومت شاه عباس اول(تأثیر فرقۀ نقطویه بر تحوالت سیاسی عصر صفوی )تا پایان حکومت شاه عباس اول(
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پیشینۀ تحقیق

 در خصــوص فرقــه حروفیــه، چندیــن منبــع دســت اول وجــود 
ــا  ــات تخصصــی ی ــات و تحقیق ــز، مطالع دارد. در عصــر حاضــر نی
مرتبــط بــه ایــن فرقــه صــورت گرفته اســت کــه اهمیــت آنهــا در 
ذیــل گفتــه می شــود. از آنجــا کــه شــاید برخــی از این نویســندگان، 
ــن اســت  ــی ممک ــد، گاه ــان بوده ان ــار تیموری ــا در درب ــوادار و ی ه
ــند و  ــخن گفته باش ــه س ــن فرق ــه ای ــبت ب ــت نس ــر خصوم از س
ــادي  ــگاه انتق ــا ن ــد ب ــت، بای ــم اهمی ــه رغ ــم ب ــع ه ــن مناب ــه ای ب
نگریســت تــا در مقایســه بــا دیگــر آثــار، روایــت منســجمی ارائــه 

ــه« از  ــاب »نقطوی ــرد. در کت ک
ــا  صــادق کیــا، در ایــن کتــاب ب
بررســی دقیــق وقایــع، اعتقادات، 
ــی  ــان و بررس ــۀ نقطوی تاریخچ
تحوالتــی کــه با ظهــور آنهــا در 
دولــت صفــوی بــه ویــژه عصــر 
شــاه عباس  و  شاه تهماســب 
منبــع  یــک  داده،  رخ  یکــم 
جامــع بــرای بررســی فرقــۀ 
کتــاب  در  اســت.  نقطویــان 
ــران«  ــوف ای ــتجو در تص »جس
از عبدالحســین زرین کــوب در 

ایــن کتــاب، خــط ســیری را کــه در جســتجوی تصــوف در ایــران 
اســت، شــروع کــرده و بــه نقــد نهضت هــای صوفیانــه می پــردازد. 
در ایــن کتــاب هــدف نویســنده، رد کــردن یــا قبــول کــردن هیــچ 
ــی  ــی ویژگی های ــی، بررس ــدف اصل ــه ه ــت؛ بلک ــده ای نیس عقی
اســت کــه تصــوف را از پدیده هــای فکــری جــدا می ســازد و 
ــد  ــز می کنــد. در کتــاب »حروفیــه در تاریــخ« از یعقــوب آژن متمای
ــه  ــارۀ حروفی ــا درب ــن پژوهش ه ــی از کامل تری ــاب یک ــن کت ای
ــع  ــی از مناب ــاب، یک ــن کت ــت. ای ــگارش در آمده اس ــته ن ــه رش ب
مهــم تاریخــی اســت و البتــه بــه عنــوان یــک منبــع عالــی بــرای 

ــت  ــای هش ــی در قرن ه ــی تاریخ ــرش جامعه شناس ــش و نگ پژوه
و نــه هجــری نیــز قلمــداد می گــردد. در کتــاب »جنبــش حروفیــه 
و نهضــت پســیخانیان« از علــی میرفطــروس، در ایــن اثــر ریشــۀ 
ــالج  ــم ح ــت را در تعالی ــن نهض ــانی ای ــی و انس ــای عرفان مایه ه
ــردم و  ــۀ م ــرای عام ــم ب ــان قابل فه ــک زب ــا ی ــه ب ــت ک می دانس
ــت.  ــرح می شده اس ــی مط ــادی و اجتماع ــانی، اقتص ــاد انس در ابع
ــي،  ــاور مذهب ــت پندار در ب ــه اي سس ــه، فرق ــش »حروفی در پژوه
ــرد،  ــارزات اجتماعــي« عباســقلي غفــاري ف ــدار و اســتوار در مب پای
ــه،  ــوادث حروفی ــق ح ــی و تطبی ــا بررس ــنده ب ــر، نویس ــن اث در ای
ــل  ــت اص ــعی در رعای ــر س ــه ظاه ــه ب ــان اگرچ در دوران تیموری
ــا در  ــت؛ ام ــی داشته اس بی طرف
ــی  ــدان تمایل ــاب، چن ــکات کت ن
صوفیانــه  فرقه هــای  بــه 

نداشته اســت.
دربردارنــدۀ  آثــار،  ایــن 
تحلیل هــاي  و  بررســی ها 
مفیــدي راجع بــه ایــن فرقــه 
ــا،  ــن پژوهش ه ــند. در ای می باش
نویســندگان در تالش انــد تــا 
بــا اســتفاده از منابــع دســت اول 
کــه یــا هنــگام وقــوع رویدادهــا 
نوشــته شــده اند یــا از زبــان 
ــع در آنجــا حضــور داشته اســت،  ــگام رخ دادن وقای کســی کــه هن
شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی ایــران را در فــراز و 
ــا  ــده ب ــعی ش ــار، س ــن آث ــد. در ای ــی کنن ــه بررس ــن فرق ــرود ای ف
بررســی های علمــی و متکــی بــودن بــه اطالعــات دقیــق موجــود 
در ایــن زمینــه، بــه قضاوتــی درســت همــراه بــا نــگاه منتقدانــه و 
ــون  ــی مت ــگام بررس ــی، هن ــت و بی طرف ــن صداق ــر گرفت در نظ

ــد. ــراه باش ــی هم تاریخ

ــع  ــن منب ــه، چندی ــه حروفی ــوص فرق  در خص
دســت اول وجــود دارد. از آنجــا کــه شــاید 
ــا در  ــوادار و ی ــندگان، ه ــن نویس ــی از ای برخ
دربــار تیموریــان بوده انــد، گاهــی ممکــن اســت 
از ســر خصومــت نســبت بــه ایــن فرقــه ســخن 
ــم  ــه رغ ــم ب ــع ه ــن مناب ــه ای ــند و ب گفته باش
اهمیــت، بایــد بــا نــگاه انتقــادي نگریســت تــا 
ــار، روایــت منســجمی  ــا دیگــر آث در مقایســه ب

ــرد. ــه ک ارائ
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از حروفیه تا نقطویه

ــران  ــوز در ای ــه هن ــی ک ــتم، در حال ــرن هش ــۀ دوم ق در نیم
ــلۀ  ــقوط سلس ــول و س ــاحملۀ مغ ــای پس ــوب ها و التهاب ه در آش
ــري  ــالي دیگ ــور، ب ــور تیم ــا ظه ــرد. ب ــر می ب ــه س ــی ب ایلخان
ــاي  ــۀ حکومت ه ــال آن، هم ــه دنب ــه ب ــد ک ــران ش ــر ای گریبان گی
ــن را  ــده بین النهری ــی ش ــاي ایران ــن حکومت ه ــی و همچنی ایران
تــا آســیاي صغیــر در ماورالنهــر »بــرالس« یکــی پــس از دیگــري 
بــه زانــو درآورد یــا از میــان بــرد. تیمــور، رئیــس قبیلــه ای بــود کــه 
بــه ریأســت طایفــۀ خــود رســید و در مــدت کوتاهــی موفــق شــد، 

ــدر گــردد. صاحــب دســتگاهی مقت
یکــي از ویژگي هــاي دوران تیمــوري، توســعه 

و  تصــوف  فوق العــادۀ  پیشــرفت  و 
دوره  ایــن  در  خانقاه هــا  ازدیــاد 

اســت. تیموریــان از روي حقیقت 
و یــا از راه حیلــه و تزویــر تظاهــر 
مي کردنــد کــه بــه مشــایخ اهــل 

تصــوف ارادت دارنــد. براثــر امتــزاج 
ــزرگ  ــایخ ب ــت، مش ــریعت و طریق ش

و اصحــاب خانقاه هــا در شــمار متصدیــان 
ــار و  ــا، رفت ــردم از آنه ــار م ــد و انتظ ــرع درآمدن ــور ش ام

کردارشــان همــان انتظــاري بــود کــه از حافظــان دیــن و علمــاي 
ــد.  ــراز نماین ــه اب ــارات صوفیان ــه نوعــی عب شــرع داشــتند و ب

ســران تیمــوري بــا صوفي پــروري، رونــق بــازار شــیوخ صوفیــه 
و بــا اهمیــت دادن بــه مرشــدان چله نشــین کــه بــا تبلیــغ پرهیــز، 
ــاي  ــا و خان ه ــت فئودال ه ــود؛ حاکمی ــراه ب ــوّکل هم ــا و ت رض
ــروعیت  ــم و مش ــراي تحکی ــاختند و ب ــوار مي س ــوري را هم تیم
بخشــیدن خــود از وجهــۀ علمــاي شــیعه بهــره مي جســتند. هــدف 
ــاد  ــّنن، ازدی ــیع و تس ــوف، تش ــق تص ــا از رواج و رون ــي آنه اصل
ــود کــه اختالفــات مذهبــي بیــن آنهــا  خانقاه هــا و مســاجد ایــن ب
ــات رجــال و علمــاي  ــه اختالف ــن راجع ب ــد. وي همچنی ایجــاد کنن

ــد.  ــّني مي نویس ــیعه و س ــي ش مذهب
زرین کــوب در کتــاب »ارزش میــراث صوفیــه« دربــارۀ حروفیــه 
مي نویســد کــه آنهــا از جملــه صوفیانــي بودنــد کــه خــواب ریأســت 
ــاد  ــاق مي افت ــّرر اتّف ــال مک ــر ح ــد، در ه ــت را مي دیدن و سیاس
کــه صوفیــه و صاحبان مســند ارشــاد در پــي دنیاطلبــي گام 
ــور بخشــیه،  ــۀ ن ــد. ســید محمــد نوربخــش، مؤســس طریق بردارن
داعیــۀ مهدویــت و خالفــت داشــت و در عهــد شــاهرخ تیمــوري، 
ــش زد. فضــل اهلل  ــام خوی ــه ن ــز ب ــّکه نی ــرد و س ــروج ک ــّرر خ مک
اســترآبادي، مؤســس طریقــۀ حروفیــه نیــز، دائــم خــواب ریأســت و 
ــور  ــه شــاهرخ، پســر تیم ــد ک ــدان او بودن ــد و مری سیاســت مي دی
را خنجــر زدنــد. فرقه هــاي مذهبــی، در ســرزمین ایــران همیشــه،، 
ــاي  ــات و خواســته هاي گوناگــون توده ه بــار توقع
ــات  ــیده اند؛ توقع ــر دوش می کش ــردم را ب م
می توانســتند،  کــه  خواســته هایی  و 
دامنــۀ وســیعی از امکانــات بازنگري 
نارضایتی هــاي  تــا  مالیاتــی 
صنفــی و سیاســی را در بربگیرنــد. 
ــه ای  ــا، فرق ــن فرقه ه ــی از ای یک
اســت کــه بــه دســت فضــل اهلل 
حروفــی پدیــد آمــد و در مــدت کوتاهــی، از 
شــمال خراســان و»حروفیــه« حاشــیۀ دریــاي مازنــدران تــا فــارس 
و اصفهــان و از آذربایجــان تــا عــراق و ســوریه و آناتولــی پیروانــی 

یافــت.

محمود پسیخانی و عقاید و آرا نقطویان

ــتاهای  ــیخانی از روس ــود پس ــه، محم ــۀ نقطوی ــذار فرق بنیان گ
ــد آورد.  ــن کیــش را پدی گیــالن اســت کــه در ســال ۸۰۰ ه. ق ای
ــۀ  ــر فرق ــترآبادی، رهب ــل اهلل اس ــروان فض ــن، از پی ــش از ای او پی
حروفــی بوده اســت. فضــل او را به خاطــر خودپســندی از خــود 

ــت. ــب یاف ــه محمودمطــرود لق ــس ب ــرد و از آن پ ــرد ک ط
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محمــود، مــدت زمانــی را در کنــار رود ارس بــه 
ســر بــرده و تــا زمــان مرگــش، هیچ وقــت همســری 
اختیــار نکــرد. از جزئیــات مرگــش اطالعــات دقیقــی 
ــه خــود را در  ــد ک در دســت نیســت؛ برخــی گفته ان

تیــزاب انداخــت.
ــب  ــود را صاح ــان، محم ــان و تذکره نویس مورخ
ــته اند؛ از  ــاله دانس ــزار رس ــک ه ــاب و ی ــده کت هف
جملــه آثــار او، رســالۀ میــزان اســت کــه در آن بــه 
اصــل تکامــل موجــودات اشــاره می کنــد و برتــری 
ــا ایــن حــال، از آثــار او  عجــم را اعــالم مــی دارد. ب

ــت. ــی نمانده اس ــزی باق چی
ــه و  ــز راه یافت ــخ نی ــان، تناس ــد نقطوی در عقای
ــزارش  ــان گ ــا آن ــط ب ــع مرتب ــئله، در مناب ــن مس ای
شده اســت. بنــا بــه عقیــدۀ محمــود، انســان در 
مرکــز عالــم قــرار دارد و او بــه نیروهــای نهفتــه در 
وجــود انســان، ایمــان راســخ داشــت. بــرای ســعادت 
ــان  ــروی انس ــر از نی ــی را باالت ــچ نیروی ــان هی انس
ــتعین بنفســک  ــه: »اس ــه ک ــن جمل نمی دانســت، ای
ــد،  ــه ال هــو« را از محمــود نقــل کرده ان ــذی ال ل ال

ــتیدند. ــان را می پرس ــیخانیان انس پس

نقطویان و تأثیرات آنها بر روند 
حوادث سیاسی دورة تهماسب اول  

برخورد شاه تهماسب اول با نقطویان

ــان  ــر نقطوی ــار دیگ ــب، ب ــاه تهماس در دورۀ ش
ــات  ــدند و تبلیغ ــر ش ــران ظاه ــخ ای ــۀ تاری در عرص

ــا پایــان حکومــت شــاه عباس  و تعلیمــات خــود را ت
ــه  ــه ادام ــن مرحل ــته گریخته، در اولی ــور جس ــه ط ب

ــد. دادن
ــار در  ــرای اولین ب ــان، ب ــکار نقطوی ــت آش فعالی
ــتاییان  ــورش روس ــا ش ــالن، ب ــان از گی دورۀ صفوی
ــت  ــه عل ــی ب آنجــا در ســال ۹۷۷ شــروع شــده، ول
اقدامــات ســرکوب گرایانۀ دولــت صفــوی، آنــان 
نتوانســتند بــه فعالیــت خــود در گیــالن ادامــه دهنــد 
و تــا زمانــی کــه دوبــاره در ســایر نقــاط بــه فعالیــت 

ــت.  ــان نیامده اس ــاری از آن ــد، اخب بپردازن
ــرکوب  ــالن س ــان، در گی ــه نقطوی ــن ک ــا ای ب
شــدند امــا توانســتند در اواخــر پادشــاهی تهماســب 
ــد  ــط دهن ــود را بس ــوذ خ ــۀ نف ــت و دامن اول فعالی
ــن و اصفهــان  و مراکــزی در کاشــان، شــیراز، قزوی

ــد. ــکیل دهن تش
دورۀ  اواخــر  در  نقطویــان،  فعالیــت  آغــاز 
شاه تهماســب را دکتــر باســتانی پاریــزی تحــت 
عنــوان مقابلــه بــا تســلط تــرکان و امــرای قزلبــاش 
مطــرح  صوفیــه،  روحانیــون  یکه تازی هــای  و 
می ســازند. چراکــه قزلباشــان، در همــان زمــان 
شاه تهماســب توانســتند، ســی چهــل تــن از ســران 
ــا  ــد، ب ــانند. هرچن ــل برس ــه قت ــان را ب ــن جری ای
مــرگ شاه تهماســب و آشــفتگی هایی کــه بــه 
ــکان ســختگیری  ــن ام ــال داشــت، بیشــتر از ای دنب
ــا را آزاد  ــی آنه ــه نوع ــی داد و ب ــان را نم ــه نقطوی ب

می گذاشــت. 
بنابــر نظــر مؤلــف روضه الصفــا، یکــی از دالیــل 
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ــماعیل دوم  ــای شاه اس ــان، تالش ه ــت نقطوی ــن فعالی ــوت گرفت ق
در کاهــش قــدرت قزلباش هــا بــود. »در ایــام  اســماعیل میــرزا کــه 
ــاق و شــقاق و خــود ســری کاری نداشــتند،  ــه جــز نف قزلباشــیه ب

ایــن ملــت )فرقــه نقطــوی (قــوت گرفــت.«
در ایــن دوران، بســیاری از رهبــران ایــن طریقــت بــه کســوت 
ــردم و  ــودۀ م ــر ت ــا جلب نظ ــیدند، ب ــده و می کوش ــی در آم درویش
بــا داشــتن قــدرت کالم و برخوردهــای عارفانــه، بــر قــدرت و نفــوذ 
ــردم  ــر م ــود را ب ــن خ ــان، آیی ــیلۀ پیروانش ــد. به وس ــود بیافزاین خ

عرضــه کننــد.
بــا رواج افــکار نقطویــان، در جامعــه واکنش هایــی نیــز به وجــود 
آمــد کــه در شــرایط آشــفتۀ دوران بعــد از مــرگ شاه تهماســب تــا 

شــاه عباس،  آمــدن  کار  روی 
از  نقاطــی  در  را  مشــکالتی 
ــه  ــن ک ــژه قزوی ــه وی ــور ب کش
محســوب  کشــور  پایتخــت 

آورد.                              پدیــد  می شــد، 
ــه کــه اشــاره شــد؛  همانگون
بــا ایــن کــه آغــاز  فعالیــت 
گیــالن  در  نقطویــان  مجــدد 
ــب  ــدید از جان ــرکوب ش ــا س ب
صفویــان همــراه بــود، امــا بعــد 
ــتند؛  ــی، توانس از دوره ای خاموش

بــار دیگــر در نقــاط مختلــف ایــران بــه فعالیــت بپردازنــد. از جملــه 
ــود.  ــان ب ــت صفوی ــن، پایتخ ــان در قزوی ــت آن ــم فعالی ــز مه مراک
ــور  ــهر کش ــن ش ــن، مهم تری ــان قزوی ــن زم ــه در ای ــی ک از آنجای
در  نقطویــان  فعالیــت  و  بنابرایــن، حضــور  به شــمار می آمــد؛ 
ــع  ــد مناب ــود، ه چن ــوردار ب ــدان برخ ــت دو چن ــهر از اهمی ــن ش ای
ایــن دوران، ماجــرای فعالیــت نقطویــان را گــزارش نکــرده و 
ــدودی  ــر و مح ــات مختص ــر گزارش ــد. اگ ــار کرده ان ــکوت اختی س
ــت های  ــداری از سیاس ــه طرف ــاًل ب ــود، کام ــاهده می ش ــم مش ه

ــت. ــان اس ــر آن ــان دربراب صفوی
ــری  ــا رهب ــب ب ــن، در دورۀ شاه تهماس ــان قزوی ــت نقطوی فعالی
چهــرۀ برجســتۀ ایــن فرقــه، یعنــی درویــش خســرو قزوینــی آغــاز 

می شــود.
ــی درب  ــش از اهال ــگ، خســرو دروی ــر نوشــتۀ اســکندر بی بناب
ــدن  ــش از درآم ــا پی ــوده و ت ــن ب کوشــک یکــی از محــالت قزوی
بــه کســوت درویشــی بــه کار چاه کنــی اشــتغال داشته اســت. ایــن 
مســئله تــا حــدودی می توانــد بیانگــر جایــگاه طبقاتــی و اجتماعــی 

رهبــران ایــن فرقــه باشــد.
خســرو درویــش، در ابتــدای فعالیــت خــود توانســت در ظاهــر، 
ــۀ  ــداف فرق ــت اه ــی در جه ــی ول ــاد و درویش ــای ارش ــا ادع ب
خــود، خانقاهــی را بــه خــود 
ــد.  ــاص ده ــش اختص و مریدان
کــم کــم کارش آنچنــان رونــق 
ــا و محتســبان  ــه علم ــت ک گرف
شــهر ســعی نمودنــد کــه از 
ــری  ــتن او جلوگی ــجد نشس مس
موفــق  چنــد  هــر  کننــد، 
ایــن  از  بعــد  چــون  نشــدند 
کــه اخبــار خســرو درویــش 
ــاه  ــید، ش ــب رس ــه شاه تهماس ب
ــد و از  ــود طلبی ــزد خ ــه ن او را ب
احــوال و کارهایــش ســوال نمــود، خســرو درویــش نیــز در جــواب، 
ــر  ــای غیرشــرعی ب ــۀ کاره ــه در زمین ــی ک ــکار اتهامات درصــدد ان
او وارد کرده بودنــد، برآمــد و چــون شاه تهماســب از او رفتــار و 
ــا  ــتور داد ت ــرد، دس ــاهده نک ــرع مش ــر ش ــالف ظاه ــاری برخ گفت
ــه شــرط آنــک ه در مســجد مســکن  دیگــر معتــرض او نشــوند؛ ب

ــد. ــود راه نده ــه خ ــردم را ب ــد و م نکن
ــش  ــرو دروی ــت خس ــهرت و اهمی ــان دهندۀ ش ــر، نش ــن خب ای
و فعالیت هــای او و  مریدانــش در پایتخــت صفویــان اســت و 

فعالیــت آشــکار نقطویــان، بــرای اولین بــار 
شــورش  بــا  گیــالن،  از  صفویــان  دورۀ  در 
روســتاییان آنجــا در ســال 9۷۷ شــروع شــده، 
ولــی بــه علــت اقدامــات ســرکوب گرایانۀ 
ــت  ــه فعالی ــتند ب ــان نتوانس ــوی، آن ــت صف دول
ــی کــه  ــا زمان ــد و ت ــه دهن ــالن ادام خــود در گی
ــد،  ــت بپردازن ــه فعالی ــاط ب ــاره در ســایر نق دوب

اخبــاری از آنــان نیامده اســت. 
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ایــن کــه شاه تهماســب، شــخصًا بــه ایــن مســئله رســیدگی 
نمــوده و علی رغــم تــالش مخالفــان درویــش خســرو، بــا او 
ــی از  ــن واکنش ــه چنی ــرا ک ــت. چ ــه اس ــد، قابل توج ــدارا می کن م
ــا  ــهرت دارد؛ ت ــی ش ــب مذهب ــه تعص ــه ب ــب ک ــب شاه تهماس جان
جایــی کــه از پذیرفتــن ســفیران و نماینــدگان مســیحی کشــورهای 

ــد. ــز باش ــب برانگی ــد تعج ــد، می توان ــاز می زن ــر ب ــی س اروپای
و  درویــش  خســرو  مذاکــرات  نتیجــۀ  حــال،  هــر  بــه 
ــردد بیشــتر  ــه ت شاه تهماســب، برخــالف انتظــار دیگــران منجــر ب
درویــش خســرو بــه مســجد جامــع شــده، حتــی او بــرای آمــوزش 
ــد.  ــم او نمی ش ــت و کســی مزاح ــم می رف ــا ه ــزد علم ــه ن ــه ب فق
ــگی  ــان همیش ــا نقطوی ــب ب ــدارای شاه تهماس ــت م ــد سیاس هرچن
نبــوده، زیــرا در زمــان او طرفــداران ایــن آییــن تعقیــب و مجــازات 
می شــدند. طــوری کــه در ســال 	۹۷،  او،  ابوالقاســم امــری، 
ــرد.  ــور ک ــودن ک ــرم نقطوی ب ــه ج ــاری را ب ــاعران درب یکــی از ش
ــدان  ــب در زن ــتور شاه تهماس ــه به دس ــانی ک ــی، شاعرکاش ــا حیات ی

می بــرد. به ســر 

به خاطــر  شاه تهماســب،  مــرگ  از  بعــد  خســرو،  درویــش 
درگیری هــای داخلــی بــر ســر جانشــینی و دیگــر اشــتغاالت 
ــزان  ــر می ــدرت، توانســت ب ــان ق ــی قزلباشــان و دیگــر صاحب ذهن
ــۀ  ــب خان ــه در جن ــجدی را ک ــد و مس ــود بیافزای ــای خ فعالیت ه
ــا گســتراندن ســفرۀتوکل،  ــگاه خــود ســازد و ب ــر و پای ــود، مق او ب
تعــداد زیــادی از مــردم و اقشــار پاییــن شــهر را و به قــول اســکندر 
بیــگ: »بی دولتــان و هــرزه کاران تــرک و تاجیــک را بــه دور خــود 
جمــع کنــد.« همــان قضاوتــی کــه معمــواًل در طــول تاریخ، نســبت 
بــه پیــروان اندیشــه های غیررســمی می شــود. در ایــن مــورد هــم، 
نطنــزی در »نقــاوه اآلثــار« پیــش از آن که بــه ذکر واقعــۀ نقطویان 
بپــردازد، در مقدمــه ای بــه بیــان فریبکاری هــای شــیطان، در طــول 
ــماعیلیان و  ــا اس ــه ت ــزدک گرفت ــی و م ــب آدم، مان ــخ از فری تاری

ــت. ــان، پرداخته اس ــره نقطوی باالخ

برخورد شاه عباس با نقطویان

در ارتبــاط بــا رفتــار شــاه عباس بــا نقطویــان گــزارش شــده کــه 
ــت و  ــیاری روا می داش ــخت گیری های بس ــان س ــر آن ــاه ب ــن ش ای
منابــع گــزارش کردنــد کــه نقطویــان در روزگار شــاه عباس نســبت 
بــه دوران شاه تهماســب، بیشــتر مــورد آزار و اذیــت قــرار می گرفتند؛ 
چــرا کــه شــاه عباس نســبت بــه شاه تهماســب، ســخت گیری 
بیشــتری در امــور دینــی از خــود نشــان مــی داد. رفتــار شــاه عباس 
اول بــا دراویــش نقطــوی، گویــای نکاتــی اســت کــه توجــه بــه آن، 
نه تنهــا شــناخت اندیشــۀ یــک شــاه صفــوی، بلکــه فهــم فلســفۀ 
وجــودی نظامــی اســت کــه حیــات و مماتــش بســته بــه خشــونت 
ــه  ــبت ب ــاه عباس نس ــونت ش ــت. خش ــی بوده اس ــب مذهب و تعص
ــف را نشــان  ــه مذاهــب مخال ــه، اوج تعصــب او را نســبت ب نقطوی
ــد.  ــیار دی ــۀ بس ــامحی، لطم ــوی، از بی تس ــت صف ــد و دول می ده
ــدرت  ــۀ عطــف ق ــه، نقط ــی کلم ــای واقع ــه معن ــاه عباس اول ب ش
صفویــه بــود، یعنــی نقطــۀ اوجــی کــه پــس از آن، آغــاز انحطــاط 

و ســقوط آن قــدرت بــود.
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نقطویــه، در بخش هایــی از ایــراِن پهنــاوِر آن روزگار گســترش 
ــان و  ــدن صفوی ــا روی کارآم ــت. ب ــیار داش ــدان بس ــت و مری یاف
قلــع و قمــع تصــوف مردمــی، نقطویــه نیــز موردهجــوم قزلباشــان 
صفــوی قــرار گرفــت و در دورۀ ســلطنت تهماســب صفــوی 
در ســال 	۹۷ ه. ق، یکــی از رهبــران بــزرگ نقطــوی، به نــام 
ــد. در ســال ۹۸۱ ه. ق گروهــی از  ابوالقاســم امــری، را نابینــا کردن
آنــان را دســتگیر کــرده و کشــتند. در ایــن دوره سیاســت و مذهــب 
ــان  ــه صفوی ــا، علی ــزش توده ه ــان در انگی ــت، نقطوی ــم آمیخ دره
بســیار مؤثــر بودنــد. در دورۀ شــاه عباس همــۀ نقطویــان در سراســر 
ــیار  ــی بس ــه و گروه ــرار گرفت ــرد ق ــت پیگ ــوی، تح ــرو صف قلم
ــه،  ــا وحشــیانه ترین شــکنجه ها کشــته شــدند. نقطوی دســتگیر و ب
ــوژی صفویــان  ــر ایدئول یکــی از جنبش هــای فکــری اســت کــه ب
ــه برجــای  ــن زمین ــه کــرد و آنچــه در ای و شــعائر رســمی آن حمل
مانــده، نوشــته های تاریخ نــگاران دولتــی صفویــه، فتــوای  فقهــا و 

علمــای عصــر صفــوی اســت و ایــن جنبــش در آنهــا به طورکلــی 
ــت. ــم شده اس ــاد مته ــه الح ب

ــق  ــال ســلطنت مطل ــون به دنب ــاد گوناگ ــاه عباس اول، در ابع ش
ــف را،  ــاز مخال ــوع س ــر ن ــود و ه ــش ب ــرای خوی ــون و چ و بی چ
ــه  ــرد ک ــرکوب می ک ــان س ــش، چن ــدان و نزدیکان ــی از فرزن حت
ــری  ــم اث ــاز ه ــت، از س ــهل اس ــازندۀ آن س ــف و س ــاز مخال س
ــام  ــه ن ــد. شــاه عباس دســته ای جــالد آدمخــوار داشــت، ب نمی مان
ــان  ــه فرم ــای خام خــوار می دهــد و ب ــه در ترکــی معن ــن ک چیگیی

ــد. ــده می خوردن ــده زن ــر را زن ــرد موردنظ ــاه، ف ش
او در طــول حیــات خــود، کارهایــی مرتکــب شــده اســت کــه 
ــد،  ــان می ده ــده او را نش ــب بی فای ــاوت قلب و تعص ــت قس نهای
اعمالــی چــون قتــل صفی میــرزا، پســر ارشــد خــود در ســال ۱۰۲۲ 
ــردن دو پســر  ــدر و نابیناک ــر پ ــان ب ــال عصی ــت خی ــه تهم ه. ق ب
ــتان  ــتن زیردس ــتان، کش ــردم گرجس ــام م ــش، قتل ع ــر خوی دیگ
ــون  ــاه عباس، همچ ــاه. ش ــا گن ــوظن ی ــدک س ــه ان ــان ب و متهم
شــاهان دیگــر صفــوی کــه به نــام مذهــب تشــیع حکومــت 
ــود. در  ــل می نم ــش عم ــت خوی ــت طریق ــه کام منفع ــرد و ب می ک
برابــر نقطویــان شــدت عملــی دو چنــدان نشــان داد تــا نمایندگــی 
انحصــاری ســایۀ خــدا و حافــظ دیــن خــدا بــر زمیــن بودنــش هــم 
ــاه عباس،  ــد. ش ــوظ بمان ــش محف ــدرت خوی ــظ ق ــت حف در جه
هرکــس را کــه بــه نقطوی بــودن متهــم بــود می ُکشــت و از 
ــانی که  ــۀ کس ــت؛ ازجمل ــت برنمی داش ــان دس ــت وجوی ایش جس
کشــته شــدند: میرســیداحمد کاشــانی، معــروف بــه پیــر احمــد بــود. 
در نوشــته های او نامه هایــی به دســت آوردنــد و بــا آن جمعــی 
ــان  ــه در زم ــز ک ــری را نی ــم ام ــتند. ابوالقاس ــان را ُکش از نقطوی
ــه  ــی و ب ــد در ســال ۹۹۹ ه. ق زندان ــا کرده بودن شاه تهماســب نابین
ــد.  ــاره کردن ــراش پاره پ ــا کارد و قلم ت حکــم علمــای شــیراز او را ب
ــه  ــون ب ــق گوناگ ــاه عباس در مناط ــه ش ــتاری ک ــداوم کش در ت
ــلیمان  ــا س ــام موالن ــکی به ن ــز، پزش ــاوه نی ــود، در س راه انداخته ب
ــا دســتور شــاه  ــد و ب ــودن گرفتن ــام نقطــوی ب ــه اته ســاوجی را ب
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بــه علمــا ســپردند؛ رأی علمــا بــر ایــن بــود کــه چــون از وی کاری 
خــالف شــرع ســر نزده اســت، ُکشــتنش جایــز نیســت، امــا از آنجــا 
کــه ممکــن اســت جهــال را گمــراه کرده باشــد یــا درآینــده گمــراه 
کنــد، بهتــر اســت کــه بــه زنــدان ابــد محکــوم شــود. او چنــد روزی 
ــاه عباس از  ــی ش ــرف یعن ــدگان اش ــه بن ــا آن ک ــود ت ــس ب در حب
رســوخ اعتقــاد و شــریعت پروری قتــل او را ترجیــح دادنــد و  او بــه 

ــد. ــاران دیگــرش ملحــق گردی ی
ــش خســرو نقطــوی  ــوال، شــاه عباس، دروی ــن اح ــارن همی مق
و مریدانــش را در قزویــن ســرکوب کرده بــود و بــرای ایــن 
ــش  ــاگردان دروی ــش دوز، از ش ــفی ترک ــش یوس ــی، دروی بالگردان

ــلطنت  ــت س ــه تخ ــرو را ب خس
ــاند. نش

بــه اشــارۀ شــاه عباس، لباس 
شــاهی بــر تنــش کردند، تــاج بر 
ســرش نهادنــد، کمــر مرصــع و 
دیگــر تشــریفات پادشــاهی به او 
ســپردند و بــر تختش نشــاندند و 
بــزرگان و ســران حکومتــی هــم 
بــه خدمتــش آمــاده شــدند. شــاه 
هــم خــود، عصایــی مرصــع بــه 
دســت گرفــت و مانند »ایشــیک 
آقاســی باشــی«به خدمــت او 

ایســتاد.

برخورد شاه عباس با درویش خسرو 

ــجدی  ــدداً در مس ــش مج ــب، دروی ــرگ شاه تهماس ــس از م پ
ــرای مریدانــش کــه در  ســاکن شــد و در آنجــا اســباب معیشــت ب
ــان  ــی هواخواه ــس از مدت ــاخت و پ ــا س ــد را مهی ــت او بودن خدم
ــه  ــی ک ــجد کوچک ــن، از مس ــت. همچنی ــیاری یاف ــدان بس و مری

ــد. ــکان کردن ــل م ــی نق ــه باغچــه بزرگ ــد ب ســاکن آن بودن

ــدی  ــه ح ــرو ب ــروان درویش خس ــداد پی ــان، تع ــرور زم ــه م ب
ــۀ او  ــت تن در تکی ــش از دویس ــواره بی ــده، هم ــان ش ــه بی ــد ک ش
ــت  ــام نیاب ــه مق ــدان او، ب ــی از مری ــن برخ ــد. همچنی حاضــر بودن
ــه یوســفی  ــوان ب ــان می ت ــه آن درویش خســرو رســیدند کــه از جمل
ترکــش دوز، اهــل خراســان و درویــش کوچــک قلنــدر اشــاره کــرد. 
ــا  ــدر را ب ــه، درویــش کوچــک قلن ــن نام ــدن ای شــاه پــس از خوان
خلعتــی راهــی کــرد امــا در دفــع درویــش خســرو مصمم تــر شــد، 
زیــرا ممکــن بــود کــه اگــر مــدت زمــان غیبــت شــاه از پایتخــت 
بیشــتر شــود، درویــش خســرو دســت بــه انجــام فتنــه و توطئــه در 

پایتخــت بزنــد.
ــن  ــس از رفت ــاه عباس، پ ش
درویــش کوچــک قلنــدر بــه 
جارچــی  ســلطان علی  ملــک 
ــریعًا  ــا س ــان داد ت ــی، فرم باش
ــۀ  ــردد و تکی ــت بازگ ــه پایتخ ب
کــه  آن  بــدون  را  درویــش 
مــردم متوجــه شــوند، محاصــره 
و  درویش خســرو  و  کنــد 
دســتگیر  را  مریدانــش  تمــام 
ــان،  ــن زم ــا در همی ــد. گوی کن
ــد و  ــه داری دیده ش ــتارۀ دنبال س
ــزدی، از  ــد ی ــن محم جالل الدی
منجمــان دربــا،ر پیشــامد بــدی را بــرای پادشــاه ایــران پیش بینــی 
کــرد. جــالل الدیــن منجــم چــاره رفــع خطــر را بــرای شــاه عبــاس 
ــاره  ــلطنت کن ــد روزی از س ــوی چن ــاه صف ــه ش ــد ک ــن دی در ای
گیــری کنــد و شــخصی را کــه محکــوم بــه مــرگ اســت بــه جــای 
خــود نشــاند و پــس از چنــد روز او را کشــته و بــار دیگــر خــود بــه 

ــردد. ــران بازگ ــاهی ای ــام پادش مق
در همیــن زمــان ترکــش دوز را بــه حضــور شــاه عبــاس آوردنــد 
و شــاه از یوســفی ترکشــدوز، علــت ظهــور ســتارۀ دنبالــه دار و تأثیــر 

ــوی،  ــش نقط ــا دراوی ــاه عباس اول ب ــار ش رفت
گویــای نکاتــی اســت کــه توجــه بــه آن، نه تنهــا 
شــناخت اندیشــۀ یــک شــاه صفــوی، بلکــه فهم 
ــات و  ــه حی ــت ک ــی اس ــودی نظام ــفۀ وج فلس
مماتــش بســته بــه خشــونت و تعصــب مذهبــی 
ــه  ــبت ب ــاه عباس نس ــونت ش ــت. خش بوده اس
ــه مذاهــب  نقطویــه، اوج تعصــب او را نســبت ب
ــت صفــوی، از  ــف را نشــان می دهــد و دول مخال

ــد.  ــیار دی ــۀ بس ــامحی، لطم بی تس
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آن بــر احــوال جهــان را پرســید و یوســفی در پاســخ گفــت: »ظهــور 
ایــن ســتاره دلیــل بــرآن اســت کــه در اســاس ســلطنت تغییــری رخ 
ــه  ــوی ب ــۀ پادشــاهی معن ــا از رتب می دهــد و یکــی از درویشــان م
ــخنان،  ــن س ــد از ای ــاه بع ــد.« ش ــوری می رس ــلطنت ص ــام س مق
بیــان کــرد کــه در میــان شــما، بــرای پادشــاهی کســی را الیق تــر 
از تــو ندیــدم تــو را پادشــاه می کنــم تــا اثــر ایــن ســتاره، مطابــق 

حکــم تــو باشــد.
ــر  ــر س ــاهی ب ــاج پادش ــن و ت ــر ت ــاهی ب ــاس پادش ــس لب پ
ــزرگان و ســران  ــر تخــت نشــاندند. ب ــد و او را ب ترکــش دوز نهادن
دولتــی نیــز همگــی بــه حضــور شــاه جدیــد رســیدند و گفته شــده 
کــه شــاه عباس خــود عصــای مرصعــی بــه دســت گرفــت و ماننــد 
ایشــیک آغاســی باشــی، در برابــر پادشــاه جدیــد بــه خدمت ایســتاد. 
پــس از آن کــه شــاه عباس از لرســتان بــه قزویــن بازگشــت، امــر 
کــرد کــه درویــش خســرو را حاضــر ســاخته و در حضــور جمعــی از 
علمــا از او ســؤاالتی شــود و درویــش چــون برخــی از ســواالت را 
ــۀ  درســت و برخــی دیگــر را نامناســب جــواب داد و چــون از تکی
ــد؛  ــم کردن ــد حک ــدا ش ــروب پی ــای مش ــرو، خمره ه ــش خس دروی
کــه او وسیع المشــروب اســت و رســوم شــرع را منظــور نمــی دارد، 

پــس حکــم بــه قتــل او دادنــد.
ــداد  ــا بام ــم ت ــنبه هفت ــه روز، از پنج ش ــفی س ــش یوس دروی
ــم  ــد و در روز ده ــاه ش ــدۀ ۱۰۰۱ ه. ق  ش ــم ذیقع ــنبه ده یکش
ــت.  ــت نشس ــر تخ ــاه عباس ب ــد و ش ــه دار آویختن ــده، او را ب ذیقع
ــه فرمــان شــاه ریــش  ــد و ب درویــش خســرو را هــم حاضــر کردن
ــه  ــاندند و در کوچ ــری نش ــر خ ــه ب ــد، او را وارون ــدش را کندن بلن
ــد و  ــه او می زدن ــوب ب ــنگ و چ ــد، س ــن گردانیدن ــازار قزوی و ب
ــمانی  ــر، ریس ــد  . روز دیگ ــرش می ریختن ــر س ــتر ب ــاک و خاکس خ
ــد و  ــق آویختن ــه حل ــتری ب ــاز ش ــتند و از جه ــش بس ــر دو پای ب
ــپس جســدش  ــد. س ــارش کردن ــد و سنگس ــهر گردانیدن ــاز در ش ب
ــل  ــتند. به دلی ــاالی دار گذاش ــه، ب ــک هفت ــیدند و ی ــر دار کش را ب
ــران  ــان و ... از ای ــیاری از نقطوی ــاه عباس، بس ــختگیری های ش س

گریختنــد و بــه هندوســتان رفتنــد. زمانــی کــه اکبــر شــنید، عبــاس 
ــوی،  ــاش صف ــرداران قزلب ــران، س ــت ای ــران دول ــتن س ــه ُکش ب
ــزرگان  ــن از ب ــردازد، دو ت ــا می پ ــر آیین ه ــوی و دیگ ــروان نقط پی
ــرت  ــان حض ــام فرم ــتانه به ن ــه ای دوس ــا نام ــش را ب ــار خوی درب
ــار  ــه درب ــه ب ــی خردمندان ــاه عباس و نصیحت ــه ش ــاهی ب شاهنش
شــاه عباس فرســتاد کــه اختــالف عقایــد و آرای مذهبــی را  بهانــۀ 
مردم ُکشــی نکنــد. امــا شــاه عباس بــه ایــن نامــه جوابــی دیگــر داد 
و اقدامــات خشــونت بارخود را در آن توجیــه کــرد. نقطویــه، طایفه ای 
از درویشــان عصــر صفــوی بودنــد کــه نویســندۀ تاریــخ عالــم آرای 
عباســی نوشته اســت: »آنهــا عالــم را قدیــم می دانســتند، اعتقــاد بــه 
حشــر و قیامــت نداشــتند و دربــارۀ خــواص نقطــۀ عقایــد مخصوص 
ــد. ابوالفضــل،  ــز معتقــد بوده ان ــه تناســخ نی ــد و ب اظهــار می کرده ان
وزیــر معــروف اکبــر شــاه و همچنیــن خــود آن شــاه بــه قولــی بــا 
ــاه عباس  ــد ش ــته اند. در عه ــاب داش ــاط و انتس ــه ارتب ــن طایف ای
ــان،  ــن، اصفه ــالد قزوی ــه در ب ــن طایف ــده ای از ای ــوی، ع اول صف
کاشــان و فــارس بوده انــد و درویــش خســرو قزوینــی بــه هنــگام 
ــران  ســلطنت آن پادشــاه در قزویــن کــه در آن زمــان پایتخــت ای
بــوده اســت از رؤســای ایــن طایفــه بــود و دســتگاه ارشــاد، شــهرت 
و اعتبــار و نفــوذ تمــام داشــت. شــاه عباس، بنابــر مشــهور، چنــدی 
بــا ایــن طایفــه و بــه ویــژه بــا درویــش خســرو معاشــرت داشــت. 
ــود،  ــتان ب ــازم لرس ــه ع ــال ۱۰۰۲ ه. ق هنگامی ک ــرانجام در س س
درویــش خســرو و یــاران او را گرفــت و به جــز یوســفی ترکــش دوز 
و چنــد تــن دیگــر از آنهــا کــه چنــدی بعــد کشــته شــدند پــس از 

بازگشــت از لرســتان بــه قتــل رســانید.«
اعمــال تعصــب و خشــونت حاکمیــت صفــوی آن هــم بــه نــام 
دیــن خدا و اســالم و تشــیع، یکــی از نتایجش، کاشــت بذری اســت 
و برداشــت دو محصــول؛ نخســت ایجــاد تنفــر از آن دیــن و مذهــب 
در دل مــردم )بی دینــی( و دوم، ترویــج خرافــات و بدفهمــی از آن، 
بعدهــا، نقطویــان دامنــۀ تبلیــغ خــود را گســترش دادنــد و پــس از 
ســرکوبی در ســال ۹۸۲ه. ق در روزگار شاه تهماســب و پــس از آن 
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سرکوبی 
در  ایشــان  از  دیگــر 

ــاهزادۀ  ــه ش ــد ب ــم امی ــال ۹۹۴ه. ق چش س
ــد؛  ــود درآورن ــلک خ ــه س ــا او را ب ــد ت ــاس دوخته بودن ــوان، عب ج
ــی در مجلــس درویــش خســرو نقطــوی در  حتــی شــاه عباس مدت
ــد کــه  ــه کرده ان ــن توجی ــن رفت وآمــد می کــرد. بعضــی، چنی قزوی
عبــاس می خواســت، حقیقــت تبلیغــات نقطویــان را بفهمــد، امــا از 
آنهــا تأثیــر پذیرفــت؛ بــا ایــن کــه، بزرگ تریــن کشــتار از نقطویــان 
ــش  ــتن دروی ــس از کش ــت. پ ــورت گرف ــاه عباس ص ــان ش در زم
ــت.  ــروان او پرداخ ــان و پی ــتار نقطوی ــه کش ــاه عباس ب ــرو، ش خس
ــاد  ــاه در نصرآب ــان، ش ــفر اصفه ــد در س ــه پیراحم ــده ک گفته ش
کاشــان بــه دســت خــود شــاه کشته شــد و شــاه صفوی بــا شمشــیر 
ســید احمــد کاشــی را بــه دو نیــم تقســیم کــرد. همچنیــن، از میــان 
ــدان  ــروان و مری ــام پی ــی از ن ــد، پیمان نامه های ــته های پیراحم نوش
او به دســت آمــد کــه بــه کمــک آنهــا بســیاری از نقطویــان شــناخته  
ــاب  ــن کت ــاب دبســتان المذاهب، نویســنده ای ــدند. در کت و کشته ش
نوشــته اســت کــه نقطویــان شــاه عبــاس را هــم کیــش خــود مــی 
ــن  ــز و راز ای ــاس رم ــه شــاه عب ــد ک ــرده بودن ــان ک دانســتند و بی
آییــن را از درویــش تــراب و درویــش کمــال کــه هــر دوی آنــان در 
آییــن نقطــوی دارای مقــام وحــدت بودنــد آموختــه بــود. همچنیــن 
ــودن  ــه اتهــام نقطــوی ب ــز ب در زمــان شــاه عبــاس گروهــی را نی
در اصطهبانــات فــارس دســتگیر کردنــد و بــا دســتور شــاه صفــوی 
کشــتند.و همچنیــن گــزارش شــده در میــان ســران قزلبــاش هــم 
ــش  ــدان دروی ــه از مری ــتاجلو را ک ــی اس ــن اغل ــگ دی ــوداق بی ب
خســرو بــود را نیــز کشــتند . در ســاوه نیــز پزشــکی بــه نــام موالنــا 

سلیمان 
بــه  را  ســاوجی 
ــد  ــودن دســتگیر کردن ــام نقطــوی ب اته
ولــی چــون کار خــالف شــرعی از ایــن پزشــک نقطــوی ســر نــزده 
ــردم  ــود م ــا چــون ممکــن ب ــز ندانســتند، ام ــود کشــتنش را جای ب
ــدان انداختنــد ولــی پــس از چنــد روز  ــه زن را گمــراه کنــد ، او را ب
توســط چنــد تــن از یــاران و مریــدان شــاه عبــاس بــه قتــل رســید. 
ــر  ــوم تبح ــاعری و نج ــه در ش ــم را ک ــاز منج ــال ای ــن م همچنی
ــرم  ــه ج ــود را ب ــم ب ــت بیگ ــاه زین ــه ش ــت هم ــت و در خدم داش
اینکــه از علــم اعــداد آگاهــی داشــته را بــه فرمــان شــاه کشــتند . 
ــاز  شــاه عبــاس در ســال ۸	۱۰ه. ق مــرد. در دوران شــاه صفــی ب
هــم دور فــردی بــه اســم درویــش رضــا جمــع شــدند و در قزویــن 
ــد. درویــش رضــا، گاهــی خــود را مهــدی، نایــب  ــه برانگیختن فتن
ــه  ــید ک ــدازه ای رس ــه ان ــدان او ب ــرت مری ــد و کث ــدی می نامی مه
ــا کشــتار  قصــد تســخیر قزویــن کــرد. در نبــردی کــه روی داد، ب
ــرده  ــتگیر ک ــوخته دس ــش را نیم س ــود و دروی ــراه ب ــش هم و آت
ــه  ــش رضــا ک ــروان دروی ــای پی ــد، بقای ــال بع ــد. س ــردن زدن و گ
ــه  انتظــار رجعــت او را داشــتند، شــاطر گم نامــی را کــه شــباهت ب
درویــش رضــا داشــت را پیــدا و معرکــه ای به پاکردنــد؛ ایــن گــروه 
هــم بــه حکــم شــاه صفــی بــه دار آویختــه شــدند. بدیــن شــکل، 
نقطویــان بــه عنــوان یــک نیــرو از بیــن رفتنــد و اکثــر پیروانشــان 
هــم، افــرادی بودنــد کــه بــه امیــد تغییــر مثبــت در زندگانــی خــود 
ــه در  ــه و نقطوی ــادات حروفی ــر و اعتق ــتند. تفک ــا می پیوس ــه آنه ب

ــر گذاشــت. ــدند، تأثی ــدا ش ــران پی ــا در ای ــه بعده ــی ک فرقه های
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تحلیل نقش نقطویان در تحوالت عصر 
صفوی)شاه تهماسب و شاه عباس یکم(

نقطویــان در قزویــن   از  در عصــر شاه تهماســب، گروهــی 
باوجــود ســال های طوالنــی  دســتگیر شــدند. شاه تهماســب، 
ســلطنت نتوانســت شــرایط اقتصــادی مناســبی را در ســطح جامعــۀ 
ــه   ــا ب ــتر حرفه ه ــاز بیش ــار امتی ــاورد. انحص ــود بی ــه وج ــران ب ای
دســت وابســتگان دولــت و ســلطنت افتــاد؛ ایــن انحصــار، عرصــه 
را بــر مــردم تنــگ کــرد و درنتیجــه، فقــر و محرومیــت بیشــتر شــد. 

ــب،  ــد شاه تهماس ــر عه در اواخ
بــا قــدرت یافتــن حــکام جدیــد، 
قزلباشــان و رؤســای خاندان هــا 
و قبایــل، نوعــی فئودالیتــه جدید 
ــدان،  ــن قدرتمن ــرد. ای ــور ک ظه
کشــاورزان، کارگــران، صاحبــان 
ــه شــکل  حــرف و مشــاغل را ب
شــگفتی اســتثمار می کردنــد. 

یکــی از ایــن خانواده هــای اســتثمارگر، خانــدان ذوالقــدران در 
ــود. فــارس ب

اوضــاع اجتماعــی ایــران عصــر شاه تهماســب، بــا وجــود 
ــرای  ــبی ب ــادی مناس ــرایط اقتص ــت ش ــی نتوانس ــلطنت طوالن س
رفــاه مــردم فراهــم آورد. او در دوران حکومــت طوالنــی اش، طبقــۀ 
ــد  ــاخت و درآم ــلط س ــردم مس ــر م ــش ب ــش از پی ــاش را بی قزلب
ــاش، در  ــل شــد. ســران قزلب ــه منتق ــن طبق ــه ای ــی مملکــت ب کل
مــدت طوالنــی حکومــت او هرچــه توانســتند، ثــروت اندوختنــد و 
ــرار  ــدند. برق ــب ش ــوال را صاح ــالک و ام ــت ها، ام ــات، پس مقام
کــردن شــیوه های مالیــات ارضــی و ضبــط امــالک مــردم، ثــروت 
ــت،  ــن عل ــه همی ــه از مــردم گســترش یافــت و ب ــن طبق ــه ای را ب
خرافی شــان  اندیشــه های  کــه  نقطویــان  نظیــر  فرقه هایــی 
معــروف اســت، در عصــر او قــدرت تــازه یافتنــد. نقطویــان، عقایــد 
ــه  ــد ب ــه معتق ــن ک ــه ای ــتند، از جمل ــگفت داش ــه های ش و اندیش

تبدیــل گیاهــان بــه یک دیگــر بودنــد و ایــن کــه در میــان جمــادات 
ــود.  ــام می ش ــل انج ــر و تبدی ــر تغیی ــز ام ــده نی ــودات زن و موج
در عصــر شاه تهماســب اول، پیــروان فرقــۀ سیاســی_مذهبی 
ــی توانســتند  ــد و حت ــی کوتاهــی آزادی بیابن ــرای مدت ــان، ب نقطوی
ــراب  ــم و ابوت ــد. ابوالقاس ــت آورن ــار به دس ــی در درب ــاغل مهم مش
ــم به دســت  ــد، مشــاغل مه ــان مشــهور بودن ــه از نقطوی ــری ک ام
ــتور  ــه دس ــتند، ب ــر نمی داش ــت ب ــش دس ــه های خوی ــغ اندیش تبلی
ــتگیری  ــب و دس ــد تعقی ــه بع ــدند و از آن ب ــور ش ــب ک شاه تهماس
ــر  ــد. در اواخ ــاز ش ــان آغ نقطوی
شاه تهماســب،  حکومــت  دورۀ 
در  نقطویــان  از  دیگــر  یکــی 
کاشــان مدعــی امامــت شــد 
ــا  ــرد، ام ــاز ک ــی را آغ و حرکت
در  شــد.  ســرکوب  حرکتــش 
نــام  بــه  درویشــی  قزویــن، 
خســرو قزوینــی کــه از نقطویــان 
ــان  ــتند. نقطوی ــه او پیوس ــیاری ب ــدۀ بس ــت و ع ــدرت یاف ــود، ق ب
حتــی توانســتند، بســیاری از شــاعران و ادیبــان نظیــر: ســید احمــد 
کاشــی، موالنــا ســلیمان طیــب ســاوجی، کمــال اقلیــدی، بریانــی، 
قــراب و شــریف آملــی را بــه خــود جلــب کننــد امــا از آنجــا کــه 
ــج  ــه به تدری ــود ک ــیار ب ــای بس ــو از خرافه ه ــان ممل اندیشه هایش

ــد.  ــان رفتن از می
در عصــر ســلطان محمــد خدابنــده )۹۸۵- ۹۹۵ هجــری( نیــز 
روزگار نقطویــان بهتــر نشــد. در ایــن دوره، عــده ای بــه جــرم پیروی 
از ایــن فرقــه، بــه قتــل  رســیدند کــه در بیــن آنــان اســم شــاعری 
ــول  ــه ق ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــاری ب ــل  دوت ــم افض ــه اس ب
ــان  ــتور ولی ج ــه دس ــری، ب ــعار در ۹۹۴ هج ــف  خالصه االش مؤل

ــای  درآمــد. ــز اصفهــان از پ ســلطان در نواحــی نطن
هنگامــی کــه شــاه عباس بــر اریکــۀ ســلطنت نشســت، 
ــخت گیرتر از  ــون او، س ــد؛ چ ــل ش ــر از قب ــان بدت ــاع نقطوی اوض

شــگفت  اندیشــه های  و  عقایــد  نقطویــان، 
داشــتند، از جملــه ایــن کــه معتقــد بــه تبدیــل 
ــه در  ــن ک ــد و ای ــر بودن ــه یک دیگ ــان ب گیاه
ــر  ــز ام ــده نی ــودات زن ــادات و موج ــان جم می

ــود.  ــام می ش ــل انج ــر و تبدی تغیی
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ــش  ــدل دروی ــاس مب ــه در لب ــوری ک ــود، به ط ــی ب ــاهان قبل پادش
ــان  ــد نقطوی ــکار و عقای ــا اف ــت و ب ــا می رف ــای آنه ــه خانقاه ه ب

آشــنا می شــد.
شــهر قزویــن بــا وجــود ایــن کــه پایتخــت صفویــان بــود، مرکز 
بــزرگ  ایــن فرقــه و خانقــاه درویــش خســرو، مرکــز مهــم آن بــود. 
پادشــاه، بیشــتر اوقــات بــه آنجــا می رفــت و بــا درویشــان  صحبــت 
می کــرد؛ بدیــن ترتیــب، او بــه خوبــی فهمیــد کــه  درویــش خســرو 
و وابســتگان او بــرای اشــاعۀ دیــن و عقایــد نقطــوی، به طــور منظم 
ــر  ــی خطرناک ت ــچ گروه ــاه، هی ــر پادش ــد. از نظ مشــغول فعالیت ان
ــاه،  ــتور ش ــه دس ــری ب ــال ۱۰۰۲ هج ــود و در س ــروه  نب از آن گ

هــزاران نقطــوی قتل عــام شــدند.
شــریف آملــی کــه جامــع فضایــل بــود، از بــزرگان ایــن  فرقــه 
ــه  ــد و ب ــتوه  آم ــه س ــود، ب ــر خ ــخت گیری های عص ــود و از س ب
هندوســتان رفــت. اکبــر پادشــاه بــرای او احتــرام زیــادی قائــل بــود 
ــخت گیری های  ــۀ س ــرد. در نتیج ــار می ک ــود، رفت ــر خ ــد پی و مانن
شــاه عباس، در مــدت  کوتاهــی ســرزمین ایــران از وجــود نقطویــان 

پــاک شــد. 

فعالیت مجدد نقطویان در دورة سلطنت شاه صفی 
در قزوین به رهبری درویش

باوجــود ضربــه ای کــه در زمــان شــاه عباس بــر پیکــرۀ پیــروان 
فرقــۀ نقطــوی وارد شــد، امــا ایــن جماعــت توانســتند، پنهانــی در 
برخــی از شــهرها و روســتاهای پیرامــون باقــی بماننــد و باالخــره 
در ســال ۱۰۴۱ ه. ق در زمــان ســلطنت شــاه صفی، جمعــی از 
ــام  ــره ای به ن ــه دور چه ــدن ب ــا گردآم ــن، ب ــن آیی ــداران ای طرف
درویــش رضــا در کافورآبــاد از روســتاهای ناحیــۀ قاقــزان قزویــن، 

ــد. ــه فعالیــت بپردازن ــار دیگــر ب ب
درویــش رضــا یکــی از کســانی اســت کــه توانســت، عــده ای 
از مــردم فرومایــه را کــه از طبقــات پاییــن شــهر قزویــن و 
همچنــان مســلک خــود را حفــظ کرده بودنــد را ) در روســتای 

کافورآبــاد می زیســتند(، دور خــود جمــع کنــد. او موفــق شــد تــا بــا 
چرب زبانــی، عالوه بــر آن کــه، گــروه بســیاری از تــرک و تاجیــک 
را بــه ســوی خــود جــذب و حتــی صاحب منصبــی چــون ســاروتقی 
را بــه مجالــس خــود دعــوت کنــد و درنهایــت، چنــان کارش رونــق 

گرفــت کــه دعــوی مهدویــت کــرد.
درویــش رضــا پیــش از آن کــه بــه کســوت درویشــی درآیــد، 
در جوانــی رکاب دار قراحســن اســتاجلو، بیگلربیگــی علیشــکر بــود. 
ــور از  ــگام عب ــود کــه هن ــه آذربایجــان ب در یکــی از ســفرهایش ب
رود ارس در آب ارس افتــاد و ناپدیــد شــد و همراهانــش نتوانســتند 
اثــری از او بیابنــد. امــا سرنوشــت او بــه گونــه ای دیگــر رقــم خــورد، 
چــرا کــه بعــد از ســه روز توانســت بــه کمــک عــده ای از دراویــش 
نجــات یابــد و پــس از آن بــه همــراه آنهــا بــه ســیاحت بپــردازد و 
احتمــااًل هــدف از ایــن ســفرها کــه بــه همراهــی دراویــش صــورت 

ــت. ــلوک بوده اس ــیر وس ــردن س ــی ک ــه، ط می گرفت
ــر  ــای روم، مص ــور ه ــه کش ــت ب ــال توانس ــد س ــی چن او ط
ــا دراویــش،  ــه ســفر کــرده و از همــراه شــدن ب مراکــش و انطاکی
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ــی  ــارو تق ــه س ــا ک ــا آنج ــت ،ت ــه را آموخ ــون غربی ــوم و فن عل
مازندرانــی  وزیــر گیــالن و مازنــدارن ، کــه بعــد هــا نیــز بــه مقــام 

ــود. ــد نم ــید،کرامات او را تایی ــدارت رس ص
ــن  ــه قزوی ــود ب ــی خ ــفرهای طوالن ــد از س ــا بع ــش رض دروی
ــه  ــه ب ــی ک ــد. اتفاق ــاکن ش ــاد س ــتای کافورآب ــت و در روس رف
تحکیــم موقعیــت درویــش رضــا کمــک کــرد؛ ازدواجــش بــا خواهر 
ــود. بدیــن وســیله، توانســت  باقرخــان قوشــچی، خاصــۀ شــریفه ب
بــه تبلیــغ آرا و نظریــات خــود بپــردازد و از ایــن راه، قلــوب مــردم را 
به ســوی خــود جلــب نمایــد. چنانچــه بســیاری از مــردم بــه خانقــاه 
او رفــت و آمــد، داشــتند و بــا کثــرت نــذورات و هدایــای مــردم بــه 
ــرد، اســباب ســلطنت  ــه ای کــه گمــان ب ــه گون توانگــری رســید؛ ب
ــه از آن  ــی ک ــه کمــک کرامات ــم شده اســت. او توانســت ب او فراه
برخــوردار بــود، اعتقــاد مریــدان و پیــروان خــود را محکم تــر کنــد.

در چنیــن شــرایطی وقتــی درویــش رضــا از وســعت نفــوذ خــود 
ــا  ــد ت ــرد و درصــدد برآم ــان حاصــل ک ــش اطمین ــاد مریدان و اعتق
ــن،  ــرف قزوی ــد از تص ــود بع ــد و در روز موع ــلطنت کن ــای س ادع

ــد. خــروج نمای
ــن،  ــار، حــکام دارالســلطنه قزوی ــن اخب ــد از شــایع شــدن ای بع
ــدد و  ــرا خوان ــه شــهر ف ــاد ب ــتای کافورآب ــش رضــا را از روس دروی
ــش  ــون دروی ــد و چ ــرار دادن ــش ق ــورد پرس ــد او را م ــا، عقای علم
ــازد، آزاد شــد و  ــا را مجــاب س ــه توانســت، علم پاســخ هایی داد ک

ــاد بازگشــت. ــه کافورآب مجــدداً ب
باالخــره، بنابــر آنچــه کــه درویــش رضــا وعــده کــرده بــود؛ در 
شــانزدهم ذی الحجــه ســال ۱۰۴۰ او بــه همــراه مریدانــش، خــروج 
کــرده و از کافورآبــاد، روانــۀ قزویــن شــدند. تعــداد همراهــان او را 
ــش از  ــش، پی ــی مریدان ــه همراه ــد، او ب ــر کرده ان ــر ذک پانصــد نف
ــۀ شــهر  ــان، داروغ ــزل شــاهوردی بیگ ترکم ــه ســوی من ــه ب هم
رفتــه و چــون او از پذیرفتــن آنهــا و حتــی مالقــات بــا او خــودداری 
ــه دور  ــد و ب ــین رفتن ــاهزاده حس ــتانۀ ش ــه آس ــار ب ــه ناچ ــود. ب نم
ــده  ــع ش ــور جم ــام میرغف ــه ن ــهور ب ــادات مش ــی از س ــن یک مدف

و اعــالم کردنــد کــه مریــد و پیشــوای آنــان، میرغفــور را پــس از 
ــا  ــای بی ری ــه کمــک دع ــان شــهر ب ــایر اعی ــه و س حضــور داروغ
ــروه  ــام گ ــبب ازدح ــر س ــن خب ــار ای ــرد و انتش ــد ک ــده خواه زن
کثیــری از مــردم شــهر در شــاهزاده حســین بــه دور آنــان گردیــد. 
به دنبــال ایــن حــوادث، داروغــۀ قزویــن بــا صــالح دیــد 
کالنتــر تصمیــم گرفــت تــا بــه ماجــرای درویــش رضــا پایــان دهــد 
و بــه همین خاطــر، بــه همــراه گــروه کثیــری از مــردم و ســپاهیان، 

روانــۀ آســتانۀ شــاهزاده حســین شــدند.
درویش رضــا، چــون از آمــدن ایــن عــده خبــردار گردیــد، 
ــاد، او و  ــر نیفت ــی موث ــد، ول ــت برآم ــی و ندام ــدد عذرخواه درص
ــروع  ــد و ش ــاه گرفتن ــور پن ــرۀ میرفغف ــار در مقب ــه ناچ ــش، ب یاران
بــه تیرانــدازی کردنــد. در ایــن میــان، یکــی از کســانی کــه متهــم 
بــه طرفــداری از درویــش رضــا شــده بود، یعنــی سلطان شاهشــون 
درصــدد میانجی گــری برآمــد، ولــی در جریــان تیرانــدازی طرفیــن 
بــه قتــل رســید. باالخــره بــا مداخلــۀ میرعبدالجبــار، فرزنــد 
ــود،  ــاه گرفته ب ــا در آن پن ــش رض ــه دروی ــره ای ک ــال، حج میرجم
ــد از  ــد و بع ــارج کردن ــوز خ ــد و او را نیم س ــش کشیده ش ــه آت ب

ــت. ــا رف ــرون آوردن، از دنی بی
ســر بــدون پیکــر درویــش رضــا را بــا تعــدادی از پیروانــش کــه 
زنــده بــه اســارت درآمــده بودنــد، بــه دربــار شــاه صفی در اصفهــان 
فرستاده شــد. در ایــن درگیــری کــه گــروه زیــادی از مــردم قزویــن 

در آن شــرکت داشــتند، تعــداد زیــادی کشته شــدند.
پــس از بــه قتــل رســیدن درویــش رضــا، مریــدان و معتقــدان 
وی کــه در اطــراف پراکنــده شــده بودند، همچنــان منتظــر او 
ماندنــد تــا ایــن کــه بــار دیگــر در ســال ۱۰۴۸ بــا جمــع شــدن دور 
کســی کــه شــباهت زیــادی بــه درویــش رضــا داشــت، هنگامــه ای 
ــان  ــار فرم ــن اخب ــنیدن ای ــد از ش ــاه صفی بع ــا ش ــد؛ ام ــا کردن برپ
نابــودی ایــن جماعــت را کــه درصــدد ایجــاد بلــوای دیگــر بــرای 
شــاه و دولــت صفــوی بودنــد، صــادر نمــود و همــۀ آنــان را بــه تیــغ 

سیاســت ســرکوب کــرد.                                                               
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سخن آخر

اســتراتژي  و  مشــخص  سیاســی  آرمان هــاي  حروفیــان، 
ــان  ــالف در می ــروز اخت ــی ب ــتند، حت ــه اي نداش منســجم و یکپارچ
ــد. چهارمیــن علــت  ایشــان موجــب انشــعاب فرقــۀ نقطــوي گردی
ــر  ــی نظی ــه گاه رقیبان ــرض و گ ــای هم ع ــه جریان ه ــوان ب را می ت
نقشــبندیه، نوربخشــیه، مشعشــعیه و خصوصــًا صفویــه نســبت داد. 
بــراي مثــال بارهــا اتفــاق می افتــاد کــه امــوال حروفیــان ســرکوب 
ــا  ــت و ی ــال می یاف ــبندیه انتق ــر نقش ــرق نظی ــر ف ــه دیگ ــده ب ش
ــوب  ــدس محس ــه اي مق ــان ناحی ــراي حروفی ــه ب ــان ک آذربایج

ــد. ــه گردی ــدۀ صفوی ــوذ فزاین ــۀ نف ــد، عرص می ش
علــل و زمینه هــاي فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادي 
کــه موجــب پیدایــش ایــن فرقــه شــد، در ایــن دوره در حــال تغییــر 
و دگرگونــی بــود و بــا اســتقرار صفویــان در ایــران و رویارویــی آنان 
ــه  ــا عثمانیــان، افــکار و آراي حروفــی تنهــا توانســت در ایــران ب ب
شــکل تغییــر یافتــه، در نقطویــه تــا قــرن یازدهــم و در عثمانــی در 
کســوت بکتاشــیه تــا عصــر مــا ادامــه یابــد. بدین شــکل، نقطویــان 
ــم  ــان ه ــر پیروان ش ــد و اکث ــن رفتن ــرو از بی ــک نی ــوان ی ــه عن ب
افــرادی بودنــد کــه بــه امیــد تغییــر مثبــت در زندگانــی خــود بــه 
آنهــا می پیوســتند. تفکــر و اعتقــادات حروفیــه و نقطویــه، در 
ــا  ــر گذاشــت. ب ــدا شــدند، تأثی ــران پی فرقه هایــی کــه بعدهــا در ای
ــتند،  ــه می دانس ــم دار حروفی ــود را پرچ ــه خ ــان ک ــال، نقطوی این ح
در ایــران بــه شــدت توســط ســالطین صفــوی ســرکوب شــده و از 

ایــران گریختنــد.
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مقدمه 

ــیاوش،  ــه س ــم ک ــاهنامه می دانی ــتان های ش ــاس داس ــر اس ب
ــوب  ــد او محس ــوی ولیعه ــه نح ــن ب ــکاووس و همچنی ــد کی فرزن
ــای  ــدر را در نبرده ــوال پ ــود و معم ــجاعی ب ــوان ش ــد. او ج می ش

ــرد.  ــی می ک ــود همراه خ
امــا در ایــن میــان ســودابه، همســر کیــکاووس کــه نامــادری 
ــا خودخواهــی خــود باعــث شــد کــه ســیاوش را  ــود، ب ســیاوش ب
در دربــار محکــوم بــه گنــاه بداننــد و بــار ایــن گنــاه آنقــدر بــرای 
ــی  ــردن بی گناه ــت ک ــرای ثاب ــه ب ــود ک ــنگین ب ــدرش س او و پ
ــا همــان ور داد. )ســنتی اســت،  ــی ی ــه آزمایــش دین ــن ب خــود، ت
در پادشــاهی های قدیــم بــرای تعییــن فــرد گنــاه کار انجــام 
می دادنــد و معمــوال بــه صورتــی بــود کــه اگــر فــرد گنــاه کار بــود، 
از آن ور زنــده بیــرون نمی آمــد. شــیوۀ آن در هــر دوره ای متفــاوت 

ــوردن  ــال: در دوره ای خ ــوان مث بوده اســت؛ به عن
ســرب داغ یــک ور 

بــود کــه ســوگند خــوردن هــم از همیــن ور گــرم ایجــاد شــد و در 
ــود.( ــان گــذر از کوهــی از آتــش ب دورۀ ســیاوش، ور گــرم آن

ســیاوش کــه از بی گناهــی خــود مطمئــن بــود، لباســی 
همچــون کفــن و ســفیدرنگ، بــه تــن کــرد و بعــد از خداحافظــی بــا 
خانــواده اش و همچنیــن، جمــع بزرگــی کــه نگــران ســیاوش بودنــد 
ــش  ــی از آت ــذر از کوه ــادۀ گ ــده بودند، آم ــع ش ــش جم و دور آت
ــع شــده بودند؛  ــش جم ــرد آت ــه گ ــی ک ــان، مردم ــن می شــد. در ای
همــه، اشــک ریزان بــر ســر و صــورت خــود می زدنــد و دل نگــران 
ــی، ســالمت  ــش آیین ــن آزمای ــا ســیاوش از ای ــد. ام ســیاوش بودن
بیــرون آمــد و قتــل ظالمانــۀ او در جــای دیگــری توســط گرســیوز 
ــه  ــیوز ب ــاهنامه، گرس ــت ش ــه روای ــه ب ــی ک ــرد. جای انجــام می گی
ــه  ــد از ب ــه ای بع ــور بی رحمان ــه ط ــی، ب ــیاب توران ــتور افراس دس
ــرد،  ــرد و از محــل نب ــوی او می گی ــیاوش، از م ــاک کشــیدن س خ
ــد.  ــکر می گذران ــهر و لش ــان از ش ــت کشان کش ــان وضعی در هم
براســاس افســانه، او را بــه 

حدیث باقری و حانیه رشیدی / دانشجویان کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتیحدیث باقری و حانیه رشیدی / دانشجویان کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

سیاوشان؛ سوگی در امتداد اسطوره ها
بررسی آیین سیاوشانبررسی آیین سیاوشان
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ــه  ــا ب ــرد و در آنج ــد، می ب ــان نمی رویدن ــز گیاه ــه هرگ ــی ک جای
ــه  ــد.. اینگون ــردن می زن ــی او را گ ــاه توران ــان ش ــت از فرم اطاع
ــه  ــا او ب ــه گوی ــد ک ــه ای می نمای ــه گون ــیاب، ب ــتوردادن افراس دس
ــت.  ــاور داشته اس ــان ب ــتن گیاه ــیاوش، در رس ــون س ــی خ توانای
ــه  ــتند ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــان ب ــده ای از محقق ــی، ع و از طرف
ذبــح ســیاوش بــه ایــن شــکل گــردن زدن کــه شــبیه بــه قربانــی 
ــتن  ــه کش ــه اینگون ــیاب ب ــتور افراس ــت و دس ــوان اس ــردن حی ک
ــه عنــوان قربانــی، آیینــی  ــرای تورانیــان ب ــه نحــوی ب ســیاوش، ب
ــا  ــروی م ــه پیش ــئله ای ک ــا مس ــت. در اینج ــوب می شده اس محس
ــت،  ــن اس ــور ممک ــه چط ــد ک ــن باش ــاید ای ــرد، ش ــرار می گی ق
ــور  ــان به ط ــد خودش ــیاوش باش ــه س ــود را ک ــمن خ ــان دش تورانی
ــه  ــخ ب ــد؟ در پاس ــود بدانن ــی خ ــند و آن را قربان ــه ای بکش ظالمان
ــردن در  ــی ک ــی قربان ــم آیین ــي رس ــه بررس ــد ب ــئله بای ــن مس ای
ــرای دور  ــاه، ب ــن مجــال کوت ــا در ای ــم؛ ام ــان بپردازی ــان تورانی می
ــط  ــم و فق ــی می کنی ــی از آن چشم پوش ــوع اصل ــدن از موض نش
ــی کــردن دشــمنان  ــه قربان ــه اینگون ــم ک ــن حــد می گویی در همی

ــه  ــت. ب ــت بوده اس ــی پراهمی ــنت دین ــک س ــان ی ــان تورانی در می
هرحــال، پــس از قتــل ظالمانــۀ ســیاوش توســط تورانیــان، مردمــان 
ــران  ــه ای ــند و ب ــردوش می کش ــان ب ــازۀ او را گری ــن، جن ایران زمی
ــان کــه پاک سرشــتی ســیاوش در وری کــه  ــن مردم ــد. ای می آورن
ــده بود،  ــت ش ــان ثاب ــده، برایش ــرکت در آن ش ــه ش ــور ب او مجب
قتــل ظالمانــۀ او بــه شــدت برایشــان اندوهگیــن بــود و بــه همــان 
ــیون کنان و  ــیاوش، ش ــش س ــور از آت ــۀ عب ــه در واقع ــی ک صورت
ــل  ــد، عم ــود می زدن ــورت خ ــینه و ص ــر، س ــر س ــان ب کبودپوش

ــد.  کردن
ــا از دل همیــن واقعــه، ســنت و آیینــی کــه در دوره هــای  و ام
ــیاوش در  ــرۀ س ــاد و خاط ــه ی ــال ها ب ــد و س ــا مان ــف برپ مختل
ــتیاق  ــور و اش ــا ش ــی، ب ــی در دوره های ــران، حت ــرو ای ــر قلم سراس
ــۀ  ــه، جنب ــری، از جمل ــای دیگ ــکل و جنبه ه ــا در ش ــراوان ام ف
ــم، برگــزار می شــد، شــکل گرفــت  ــه آن می پردازی ــی کــه ب مذهب

ــروف شــد.  ــه سیاوشــان مع ــه ب ک
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــش می آی ــه پی ــوالی ک ــا س ام
دقیــق سیاوشــان چگونــه آیینــی اســت و بــه چــه چیزهایــی اطــالق 

می شــود؟ 
ــی،  ــش اساس ــن پرس ــرای ای ــبی ب ــخ مناس ــن پاس ــت یافت جه
ــا بررســی در بخش هــای مختلــف و واکاوی  شایســته اســت کــه ب

ــه پاســخ مناســب برســیم.  شــواهد، آرام آرام ب

نگارة پنجکنت 

ــب  ــده از آن در قال ــا مان ــر به ج ــن اث ــه قدیمی تری ــان ک سیاوش
ــاز می گــردد.  ــرن 	 پ. م  ب ــه ق سنگ برجســته ای کــه قدمتــش ب
در پنجکنــت، واقــع در درۀ زرفشــان در تاجیکســتان امروزی کشــف 
شــده، نــام آییــن و مکان هایــی اســت کــه در آنهــا مراســم ســوگ 

ــت.  ــزار می شده اس ــیاوش برگ س
ــن از  ــر روش ــک تصوی ــته، ی ــن نقش برجس ــق ای ــی دقی بررس

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــا ب ــرای م ــن را ب ــن آیی ای



درفش

65

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

ــگاره، در ایــن آییــن، مردمــان پیکــر نمادیــن  براســاس ایــن ن
ســیاوش را کــه بــر حجلــه ای ســوار اســت، بــه دوش می کشــند و 
عــده ای از زنــان و مــردان هــم در اطــراف، حجلــه گریبــان دریــده 
ــر ســر و روی خــود می زننــد. در همیــن نقطــه، ممکــن اســت  و ب
ــس  ــروزی ح ــزاداری ام ــن ع ــا آیی ــابهت هایی را ب ــما مش ــه ش ک
کنیــد، امــا اصــل دقیــق ایــن تأثیرپذیــری را در بخــش دیگــری بــه 

ــم.  ــور مفصــل بررســی می کنی ط
بــه  نگاهــی دقیق تــر  ایــن، تصویــر عــزاداری  عالوه بــر 
ــتۀ  ــش برجس ــه نق ــا را متوج ــگاره، م ــن ن ــی ای ــای فوقان بخش ه
ــا  ــوی آنه ــری و معن ــای ظاه ــه ویژگی ه ــد ک ــی می کن الهه های
بــه نحــوی بــا الهــۀ آناهیــد در ایــران مرتبــط می باشــد. در اینجــا، 
علــت وجــود یــک ایزدبانــو را براســاس آنچــه کــه بیشــتر مورخــان 
بــر آن اتفــاق رای دارنــد، حضــور گســتردۀ زنــان در مراســم ســوگ 
ــن  ــن آیی ــری از ای ــار متأخرت ــی در آث ــه حت ــم، ک ــیاوش می دانی س
در شــهرهای دیگــری از جملــه خــوارزم کشــف شده اســت، تکــرار 

ــر از  ــوی پررنگ ت ــه نح ــا ب ــزاداری آنه ــیوۀ ع ــان و ش ــش زن نق
مــردان اســت. 

سیاوشان؛ براساس شرح تولستوف و نرشخی

ــای  ــان حکومت ه ــه درمی ــیاوش ک ــوگ س ــزاری س ــن برگ آیی
پی دی پــی ایرانــی، از جملــه پادشــاهی هخامنشــیان، اهمیتــی 
فوق العــاده یافته بــود، گاهــی عالوه بــر نقــش دینــی جهــت 

ــت. ــز می یاف ــی نی سیاس
ــه  ــناس روســی ک ــان سرش ــه تولســتوف از محقق ــوری ک به ط
دربــاب سیاوشــان تحقیقــات اثرگــذاری را انجــام داده اســت، در چند 
ــوارزم باســتان« از دوره ای در  ــر معروف»خ ــه، اث ــر خــود، از جمل اث
ــا عنــوان دورۀ سیاوشــان  ــاد می کنــد کــه ب تاریــخ ایــران زمیــن ی

شناخته می شــود. 
پیشــاتاریخی،  دورۀ  ایــن  شــرح  و  معرفــی  در  تولســتوف، 
می گویــد. )ایــن دوره، دوره ای از رشــد تمــدن و همچنیــن فرهنــگ 
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کشــاورزی بــود کــه آییــن ســیاوش در کانــون اعتقــادات مذهبــی و 
ــود.(  ــرار گرفته ب ــه ق ــان آن منطق ــی مردم اجتماع

او در ادامــۀ معرفــی ایــن سلســله، حتــی کهن تریــن فرمانروایانی 
کــه در آن منطقــه حکمرانــی می کردنــد و احتمــاال جزو سلســله های 
ســکایی بودنــد را بــه دلیــل چنــدی از شــواهد باســتانی همچــون، 
ُمهــر آنهــا کــه بــه نــام ســیاوش بوده اســت و ســکه های کوشــانی 
یافــت شــده در خــوارزم، کــه احتمــااًل منقش بــه نمادی از ســیاوش 
ــد.  ــاد می کن ــوان سلســلۀ سیاوشــان خــوارزم ی اســت، از آنهــا باعن
ــه،  ــرک قعل ــوارزم و توپ ــون خ ــی چ ــی از مناطق ــتوف، حت تولس

ــی دورۀ  ــز سیاس ــوان مرک به عن
بــا  نــام می بــرد.  سیاوشــان 
ایــن حــال، عالوه بــر ناحیــۀ 
خــوارزم، آثــاری از برگــزاری 
حتــی  سیاوشــان  مراســم 
نقــاط  ناشــناخته ترین  در 
ســرزمین ایــران نیــز دیــده 
از  برخــی  حتــی  و  می شــود 
ــت  ــطۀ اهمی ــه واس ــق، ب مناط
آیینــی ایــن مراســم، سیاوشــان 
نــام گرفتنــد؛ از ایــن جملــه 
روســتای  بــه  می تــوان 
جنوب غربــی  در  سیاوشــان 
آشــتیان و مســجد سیاوشــان در 

ــرد.  ــاره ک ــیراز، اش ش
ــخ بخــارا  ــز در تاری ــی نرشــخی نی ــن مناطــق، حت ــر ای عالوه ب
ــی، قدیمی تریــن مــدرک تاریخــی از سیاوشــان  کــه از لحــاظ زمان
اســت، می گویــد:» در کشــتن ســیاوش نوحه هاســت و مطربــان، آرا 
را ســرود ســاختند و قوامــان آن را در گریســتن مغــان خواندنــد و این 
ســخن زیــادت از ســه هــزار ســال اســت.« عالوه بــر ایــن، او در اثــر 
ــگاه  ــا، آرام ــان آنج ــی مغ ــه حت ــد ک ــاره می کن ــود، اش ــروف خ مع

ــتند و  ــارا می دانس ــرقی بخ ــای ش ــی دروازه ه ــیاوش را در حوال س
ــذر و  ــرای او ن ــان، ب ــم سیاوش ــب مراس ــزاری مرت ــر برگ ــالوه ب ع
ــواهد  ــی از ش ــخی و برخ ــت نرش ــر روای ــد. بناب ــی می کرده ان قربان
ــوان گفــت کــه آتش پرســتان بخــارا، هــر ســاله سیاوشــان را  می ت
ــا انجــام  ــگاه ســیاوش می دانســتند، ب ــااًل آرام ــه احتم ــی ک در جای
ســنت زاری و قربانــی، برگــزار می کردنــد و در نهایــت خــون 

ــد.  ــر او می ریختن ــی را روی قب قربان
ــه ایــن مناطــق محــدود  امــا مراســم ســوگ ســیاوش، تنهــا ب
نمی شــد و پراکندگــی ایــن آییــن در مناطــق و همچنیــن در 
ایــن  مختلــف،  دوره هــای 
ــه  ــه ای اســت ک ســرزمین به گون
حتــی تولســتوف، بــا بررســی 
ــوع  ــی، دو ن ــع چین ــق مناب دقی
مراســم و ســنن خــاص منطقه ای 
ــب  ــور مرت ــه به ط ــغد ک را در س
برگــزار می شــده، مربــوط بــه 
را  آن  و  می دانــد  سیاوشــان 
ــرح  ــی ش ــع چین ــاس مناب براس
می دهــد؛ در ســنت اول، شــاه 
منطقــه و اطرافیانــش قــرار یــک 
را  روزه  یــک  شــکار  مســابقۀ 
می گذارنــد و در روز تعیین شــده 
ــد و  ــرکت می کنن ــابقه، ش در مس
ــزۀ  ــت، جای ــن رقاب ــان ای در پای
ــر مــردم  ــه جــای شــاه ب ــده، ایــن اســت کــه یــک روز ب فــرد برن
پادشــاهی کنــد. ارتبــاط ایــن آییــن شــکارگونه بــا سیاوشــان، کــه 
ــد در آن اســت  ــه ســیاوش نســبت می دهن معمــواًل ریشــۀ آن را ب
ــه ســیاوش قصــد ازدواج داشــت، می بایســت در  ــی ک ــه، هنگام ک
ــرد و  ــرکت می ک ــکار ش ــی ش ــی، خودآزمای ــا به عبارت ــابقه و ی مس

شــرط ازدواج او برنــده شــدن در ایــن آزمون هــا بــود. 

ــان  ــه درمی ــیاوش ک ــوگ س ــزاری س ــن برگ آیی
جملــه  از  ایرانــی،  پی دی پــی  حکومت هــای 
ــاده  ــی فوق الع ــیان، اهمیت ــاهی هخامنش پادش
دینــی  نقــش  عالوه بــر  گاهــی  یافته بــود، 

ــت. ــز می یاف ــی نی ــت سیاس جه
محققــان  از  تولســتوف  کــه  به طــوری 
سرشــناس روســی کــه دربــاب سیاوشــان 
ــت، در  ــام داده اس ــذاری را انج ــات اثرگ تحقیق
چنــد اثــر خــود، از جملــه، اثــر معروف»خــوارزم 
باســتان« از دوره ای در تاریــخ ایــران زمیــن 
ــان  ــوان دورۀ سیاوش ــا عن ــه ب ــد ک ــاد می کن ی

 . د خته می شــو شنا





درفش

68

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

در ســنت دوم، گروهــی از مــردان و زنــان کــه لبــاس کبودرنــگ 
ــر  ــی اشــک ریزان و ســینه زنان ب ــر رســم آیین ــد، بناب ــن دارن ــه ت ب
ــه دنبــال اســتخوان های پراکنــدۀ پســر  ــا ب ــد ت ســر مــزارع می رون

آســمانی بگردنــد. 
تولســتوف، بــا کاوش در اســاطیر چینــی، پســر آســمانی را 
مطابــق بــا ایــزد نگهبــان رویــش غالت و بــه عنــوان ایــزدی نباتی 
ــت  ــن ریخته اس ــر زمی ــون او ب ــیاوش، خ ــد س ــه همانن ــد ک می دان
ــت  ــن شــباهت، بادق ــر ای ــد. عالوه ب ــان روییده ان ــش گیاه و از خون
و بازبینــی بیشــتر متوجــه خواهیــم شــد کــه رســم اینگونــه شــیون، 
ــز  زاری و سینه خراشــیدن در نقــش برجســتۀ قدیمــی پنجکنــت نی

ــت.  ــه بوده اس ــن گون ــه همی ب
نکتــۀ جالب توجــه ایــن آییــن، ایــن اســت کــه بیشــتر از همــه، 
ــده  ــن دی ــن آیی ــب ای ــزاری مرت ــک ردی از برگ ــق خش در مناط
می شــود. درواقــع از آنجــا کــه در ایــن مناطــق اکثــراً خشکســالی 
ــه  ــی ک ــم آیین ــتند، از رس ــاران داش ــود ب ــاده و کمب ــاق می افت اتف
ــنت  ــی س ــده؛ یعن ــده می ش ــاآریایی دی ــی پیش ــای ایران در آیین ه
ــرای  ــی ب ــه نوع ــه ب ــد ک ــتفاده می کردن ــته جمعی اس ــۀ دس گری
ــاط  ــا ارتب ــت و ام ــی بوده اس ــاران و باران خواه ــم ب ــتن طلس شکس
ــا سیاوشــان در ایــن نکتــه اســت کــه ســنت  ایــن ســنت کهــن ب
زاری دســته جمعی بــا زاری و گریبــان دریدنــی کــه در آثــار 
ــاط و  ــت، ارتب ــا رسیده اس ــت م ــه دس ــان ب ــده از سیاوش باقی مان

گاهــی هم پوشــانی دارد.

سیاوشان و نمادهای آن در فرهنگ شفاهی 

تقریبــًا در بیشــتر روایت هــای راویــان حماســی شــاهنامه، 
افســانۀ جوشــیدن خــون بــه ســتم ریخته شــدۀ ســیاوش از زمیــن، 
ــان  ــر ظالم ــن در براب ــی مظلومی ــمبلی از خون خواه ــده و س نمایی

اســت. 
ــم  ــر مه ــیاوش از عناص ــندۀ س ــون جوش ــانه، خ ــن افس در ای
آییــن سیاوشــان محســوب می شــود. به گونــه ای کــه حتــی 

ــه  ــی ک ــان مردمان ــم های گری ــوزان و چش ــت دل س ــی عل گاه
بــرای اولین بــار سیاوشــان را برگــزار کردنــد، بیشــتر جوشــش خــون 
او و همچنیــن روییــدن گیاهــی موســوم بــه پــر سیاوشــون یــا حتی 
ــر روی آن ریخته شــده  ــرگ سیاوشــون از خاکــی کــه خــون او ب ب

می پندارنــد.  را، 
ــر  ــاص را پ ــاه خ ــی گی ــن نوع ــی، ای ــان بوم ــس مردم از آن پ
سیاوشــون نامیدنــد و پــس از مدتــی نیــز بــا رواج ایــن افســانه در 
سراســر قلمــرو ایــران، ایــن گیــاه بــه نمــاد خــون بــه ظلــم ریختــه 

ــد.  ــیاوش شناخته ش ــدۀ س ش
عالوه بــر ایــن، پیــروان مراســم آیینــی سیاوشــان حتــی معتقــد 
ــیاه  ــای س ــای ابره ــه ج ــد و ب ــری ش ــوا اب ــرگاه، ه ــه ه ــد ک بودن
ــودار  ــرخی در آن نم ــای س ــا رگه ه ــه در آنه ــی ک ــفید ابرهای و س
ــندۀ  ــون جوش ــادی از خ ــرخ، نم ــۀ س ــد؛ آن رگ ــده ش ــت، دی اس
ــه باورهــای  ــاد ب ــن اعتق ــه ای ــم ک ســیاوش اســت. بعدهــا می بینی

ــت.  ــان راه یافته اس ــی مردم مذهب
ــه در نخســتین  ــت از آن دارد ک ــز، حکای ــي نی ــاي بوم روایت ه
قــرون اســالمي، مطربــان و ســرودخوانان خــوارزم و بخــارا و دیگــر 
ــان  ــوان سیاوش ــا عن ــی را ب ــرودها و نوحه های ــق ورارود، س مناط
ــه  ــی ب ــی و گاه ــورت جمع خوان ــه ص ــی ب ــه آن را گاه ــتند ک داش
ــان  ــوگنامه چن ــن س ــد. ای ــبیه خوانی می خواندن ــورت ش ــان ص هم
مشــهور و موثــر بــوده کــه در همــۀ ســرودهاي بادخوانــي ایــران، 
ــر  ــالم تاثی ــس از اس ــی پ ــالم و حت ــوگنامه هاي اس ــژه س ــه وی ب

گذاشته اســت. قابل توجهــی 
در اینجــا نقــش موســیقی دانان دوره گــرد موســوم بــه گوســان ها 
نیــز پررنــگ می شــود بــه نحــوی کــه بــر اســاس منابــع می دانیــم 
ــان ها در  ــترل ها( و گوس ــان )مینس ــا، بادخوان ــن زمان ه از کهن تری
ــد.  ــت می کردن ــود روای ــیوۀ خ ــه ش ــا، آن را ب ــا و خیابان ه کوچه ه
آنچــه در نخســتین ســده هاي اســالمي روایــت شــده، بازمانــده اي 

از شــکل پیشااســالمی آن اســت. 
نمــاد دیگــری کــه در طــول دورۀ تاریخــی و پیشــاتاریخی ایران 
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ــز پابرجاســت،  ــان نی ــده و همچن ــی مان ــن مراســم باق ــن از ای زمی
حاجــی فیــروز اســت. در ســوگ سیاوشــان، مردمــان معمــوال عالوه 
ــره  ــه چه ــیاهي ب ــگ س ــیاه، رن ــا س ــود ی ــاس کب ــیدن لب ــر پوش ب
ــم  ــد. مراس ــتفاده مي کردن ــیاه اس ــي س ــا از صورتک ــد و ی مي مالیدن
ــط  ــن مرتب ــن آئی ــا ای ــده اش ب ــره سیاه ش ــا چه ــروز ب ــي فی حاج
مي شــود؛ یعنــي چهــرۀ ســیاه او نمــاد بازگشــت ســیاوش از جهــان 
مــردگان و لبــاس ســرخ رنگ او نیــز نمــاد خــون ســیاوش دانســته 
می شــود و همچنیــن از طرفــی شــادي حاجــي فیــروز بــا آن داریــه 

و دنبکــش، از زایــش دوبــارۀ 
ایــن ایــزد نباتــي مي باشــد کــه 
ــش  ــت و روی ــود برک ــراه خ هم

مــي آورد.
ــر  ــم ب ــن ه ــي محققی برخ
ــن ســوگ  ــه آیی ــد ک ــن باورن ای
همســپهمدیم،  بــا  ســیاوش 
ــوط  ــار، کــه مرب ششــمین گاهنب
گروهــي  آمــدن  فــرود  بــه 
فروهــر مــردگان ) جنبــۀ خــوب 
ــی( می باشــد، همســان  روح آدم

ــت. اس

دالیل قتل سیاوش

قتــل  داســتان  اینگونــه 
مظلومانــه و داشــتن توانایــی رســتن گیاهــی، از نــوع داســتان هایی 
اســت کــه شــباهت ها بیــن آن و داســتان دیگــر پادشــاهان 
ــت  ــه سرنوش ــاهزادگانی ک ــه، ش ــود؛ از جمل ــاهنامه دیده می ش ش
آنهــا شــبیه بــه ســیاوش شــد، می تــوان بــه ســیامک، اســفندیار و 

ــرد.  ــاره ک ــرج اش ــژه ای ــه وی ب
در تحلیــل زمینه هــای قتــل ســیاوش، عالوه بــر دالیــل آیینــی 
ــه آن اشــاره شــد؛ می تــوان،  تورانیــان کــه در بخش هــای قبلــی ب

بــه ذکــر علتــی دیگــر کــه در ســاختار داخلــی و آیینــی حکومــت 
ــنن  ــد، پرداخــت. در س ــیاوش ش ــل س ــبب قت ــیان س ــود سیاوش خ
ــۀ  ــه مثاب ــی کــه حتــی ب ــز، نوعــی ســنت قربان ــی آن دوره نی ایران
یــک قانــون مهــم بــود، وجــود داشــت؛ کــه شــامل بخشــیدن غــذا، 
اشــیا یــا حتــی کشــتن و قربانــی کــردن حیوانــات و اغلــب نیــز بــا 
هــدف دلجویــی یــا حتــی عبــادت مخلصانــۀ خدایــان آنهــا انجــام 
می گرفــت. در همــان دوره، عالوه بــر ایــن مــوارد، قربانــی در برخــی 
ــع،  ــت. درواق ــورت می پذیرف ــز ص ــانی نی ــی انس ــق، قربان از مناط
آنهــا هنگامــی کــه بالیــای 
ــالی  ــون خشکس ــی همچ طبیع
بــر  موادغذایــی  کمبــود  و 
می شــد  عــارض  جامعه شــان 
و بــه آنهــا و فعالیت هایشــان 
بــه  می کــرد،  وارد  آســیب 
ــد  ــاه می بردن ــود پن ــان خ خدای
ــتند.  ــک می خواس ــا کم و از آنه
ــت  ــرای دریاف ــان، ب ــن می در ای
کمــک زودتــر و یــا بــه عبارتــی، 
جهــت دریافــت امدادهــای غیبی 
ــان،  ــرف خدایانش ــات از ط و نج
ــول؛  ــای معم ــر قربانی ه عالوه ب
ــه  ــت ب ــات، دس همچــون حیوان
قربانی هــای انســانی می زدنــد 
ــرای  ــی ب ــاران و باران خواه ــب ب ــی، طل ــه نوع ــی ب ــن قربان و ای
ــی  ــن قربان ــی از ای ــود. در نوع ــا ب ــالی ها و بالی ــات از خشکس نج
ــه همچــون پادشــاه را  ــروف و درجــه اول جامع ــراد مع انســانی، اف
ــوع، گاهــی  ــد و در همیــن ن ــرای قربانی کــردن انتخــاب می کردن ب
ــان  ــت جامعه ش ــث برک ــود او را باع ــه وج ــاه ک ــظ پادش ــرای حف ب
می دانســتند، کســی دیگــر را کــه معمــوال از لحــاظ خویشــاوندی 
بــه شــاه نزدیــک بــود؛ همچــون پســر و ولیعهــد او را بــه جایــش 

از لحــاظ داخلــی و حکومتــی، هنگامــی کــه 
ــت،  ــگ را داش ــد جن ــی قص ــیاب توران افراس
بــزرگان کشــوری صــالح دیدنــد کــه ســیاوش 
ــت  ــرار اس ــر ق ــا اگ ــتند ت ــرد بفرس ــه نب را ب
قربانــی شــود، او بــه جای پــدرش قربانی شــود. 
ــن  ــل، مهم تری ــن دلی ــر ای ــال در ذک ــه هرح ب
ــط  ــم مرتب ــوروز ه ــن ن ــه جش ــه ب ــه آن ک وج
ــرگ  ــفۀ م ــتانی آن و فلس ــکل باس ــت، در ش اس
ــان  ــه خدای ــی ب آیینــی ســیاوش، اعطــای قربان
بــرای درخواســت زایایــی طبیعــت بــود کــه در 
ــی انســانی، محقــق  ــا قربان ــدوی اش ب شــکل ب

 . ســت ه ا می شد
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ــم  ــی عظی ــی در حجم ــر، قربان ــی دیگ ــد. در نوع ــی می کردن قربان
ــره انجــام می شــد. در  ــران باک ــودکان و دخت ــان، ک ــن جوان و از بی
ادامــۀ شــرح ایــن دلیــل، بایــد ذکــر کــرد کــه از لحــاظ داخلــی و 
حکومتــی، هنگامــی کــه افراســیاب تورانــی قصــد جنــگ را داشــت، 
بــزرگان کشــوری صــالح دیدنــد کــه ســیاوش را بــه نبــرد بفرســتند 
ــی  ــدرش قربان ــه جــای پ ــی شــود، او ب ــرار اســت قربان ــر ق ــا اگ ت
ــن وجــه آن کــه  ــل، مهم تری ــن دلی ــه هرحــال در ذکــر ای شــود. ب
ــتانی آن و  ــکل باس ــت، در ش ــط اس ــم مرتب ــوروز ه ــن ن ــه جش ب
فلســفۀ مــرگ آیینــی ســیاوش، اعطــای قربانــی بــه خدایــان بــرای 
ــا  ــدوی اش ب ــکل ب ــه در ش ــود ک ــت ب ــی طبیع ــت زایای درخواس

قربانــی انســانی، محقــق می شده اســت. 
ــه ای  ــی، عرص ــاهنامه فردوس ــه در ش ــم ک ــی می دانی از طرف
به عنــوان  ســیاوش  بالقــوه  نیروهــای  رشــد  بــرای  مناســب 
ــی  ــرای تعال ــه ب ــدس ذکرشده اســت ک ــی و مق شــاهزاده ای اهورای
مؤلفه هــای انســانی خویــش، آگاهانــه در راه مرگــی تلــخ، سرتســلیم 

ــی آورد. ــرود م ف
مــا در طــول ایــن مقالــه، در بررســی ســنن مربــوط بــه ســیاوش 

و مــرگ او بــه منابــع مهــم و برجســته ای پرداختیــم کــه هرکــدام 
ــا در  ــه ی آنه ــا هم ــد؛ ام ــرورده ان ــتان را پ ــن داس ــی از ای بخش
ــتند  ــد هس ــمند و کارآم ــا ارزش ــای م ــه در بررســی ه ــن اینک ضم

ــد. امــا، هیــچ کــدام جامعیــت روایــت فردوســی را ندارن
در شــاهنامۀ فردوســی و در داســتان ســیاوش، عناصر انســانی و 
غیرانســانی متعــددی وجــود دارنــد تــا فاجعــۀ مــرگ او اتفــاق بیفتد. 
ــاره  ــی اش ــردان و زنان ــه م ــوان ب ــانی، می ت ــر انس ــان عناص از می
کــرد کــه در دو جبهــۀ ایــران و تــوران بــه ایفــای نقش هــای خــود 
ــی  ــر ماوراء طبیع ــام عناص ــا و تم ــت، خواب ه ــد. سرنوش می پردازن
نیــز؛ از جملــه شــگردهای غیرانســانی اســت کــه ایــن شــاهزاده را 

بــه ســوی مرگــی مظلومانــه ســوق می دهــد.

شباهت های آیینی سوگ سیاوش: زریر و حسین 
بن علی

در ایــن مورد، بهتر اســت بــا نتیجه گیری از تحقیقات موشــکافانۀ 
آقــای احســان یارشــاطر، بــه عنــوان محقــق و مورخی شناخته شــده 
ــم  ــا مراس ــوگ او ی ــه در س ــباهت هایی را ک ــان، ش در مطالعاتش
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سیاوشان 
برگــزار می شــده را 

ــینی  ــای حس ــا عزاداری ه ب
داســتان  بــا  حتــی  و  امــروزه 

می کنــد،  مقایســه  زریــران  ایــادگار 
شــباهت های آیینــی ایــن ســه دوره را کــه از 

لحــاظ زمانــی بایکدیگــر متفــاوت هســتند، بررســی کنیــم. 
آقــای یارشــاطر می گویــد:» دو ماجــرای غم انگیــز در ســنت 

ایرانــی، از جهاتــی چنــد بــا شــبیه خوانی ها قابل مقایســه اند؛ 
ــده های  ــران س ــه ای ــق ب ــری متعل ــر، اث ــادگار زری ــی ی یک
ــت. در  ــانیان باقی مانده اس ــه از روزگار ساس ــه ک میان
ایــن اثــر حماســی، همچــون مصیبــت کربــال و 
ــر،  ــخصیت زری ــر ش ــین )ع( ب ــش حس نق
مدافــع از جــان گذشــته و دلیــر راه دین 
متمرکــز اســت.« ویشتاســپ، 
از  شــاه پاک نهــاد زرتشــتیان 
ــان  ــب ارجاســب، شــاه تورانی جان
ــه آییــن  ــا گرویــدن ویشتاســپ ب کــه ب
ــا در  ــد و ام ــود، تهدی ــف ب ــت مخال زرتش
اینجــا بــرای محافظــت از او، رزمنــدگان داوطلــب 
می شــوند و یکــی از آنهــا زریــر بوده اســت کــه او 
ــه دســت  ــر ب ــد. زری ــگ درمی آی ــه جن ــان ب ــر دژخیم در براب

ــد.  ــل می رس ــه قت ــب، ب ــاد ارجاس ــرادر بدنه ــش ب بی درف
ــت؛  ــل اس ــراژدی، قابل تأم ــن ت ــه از ای ــع دو جنب در واق

یکــی آن کــه نتیجــۀ قطعــی حادثــه بــر زریــر و نزدیکانش 
ــاز  ــگ آغ ــه جن ــش از آنک ــت. پی ــوم اس معل

گــردد، جاماســب، در یــک پیشــگویی 
بــر  را  بــار مصائــب  اســف بار، 

ــازد و  ــکار می س ــاه آش ش
بــه طــرزی خــاص 

می گوید 
زریــر  کــه 
ــه  ــه خائنان دالور، چگون
بی درفــش  دســت  بــه  و 

می شــود.  کشــته  شــقی 
از  کــه  شــبیه خوانی هایی  در 
مصیبت هــای کربــال و عاشــورا حکایــت می کننــد 
ــال  ــهیدان کرب ــت ش ــه سرنوش ــم ک ــاهده می کنی ــز، مش نی
ــه در آن  ــرادی ک ــر اف ــت او، ب ــل بی ــن حســین )ع( و اه و همچنی
ــی از  ــت و حت ــکار بوده اس ــوی آش ــه نح ــته اند، ب ــان می زیس زم

طریــق اخبــار، احساســات ماقبــل وقــوع، اظهــار تأســف ها 
و بــا توصیفــات آشــکار از رخدادهــای آینــده آشــکار 

می گــردد. 
ــن دو  ــۀ ای ــۀ دوم در مقایس ــا جنب و ام

تــراژدی، آن اســت کــه مــرگ زریــر 
ــش   ــا عزیمــت اســف بار پســر جوان ب

بــه دســتور ) بــه قــول فردوســی 
نســتور( دنبــال می شــود، کــه علی رغــم 

بــا  بــه جنــگ  داشــت،  ســن کمــی کــه 
بی درفــش می شــتابد و انتقــام پــدرش را می گیــرد. 

ــده و  ــه خــون تپی ــار پیکــر ب ــن درکن ــام گرفت ــد از انتق او بع
ــا  ــا ب ــاص تعزیه خوانی ه ــه روش خ ــتد و ب ــدر می ایس ــان پ بی ج

کلمــات حزن انگیــز بــر پــدر نوحــه می خوانــد. 
امــا در اینجــا، ماجــرای بعــدی کــه موضــوع اصلــی 
ــا شــبیه خوانی دورۀ  ــدۀ یارشــاطر ب ــه عقی ماســت و ب
ــه  ــران قابل مقایس ــالم، در ای ــس از اس پ
اســت؛ همــان ســوگ ســیاوش و 
یــا سیاوشــان اســت. ایشــان 
اشــاره  اینجــا  در 

می کنند 
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کــه، نزدیک تریــن هماننــدی بــا تعزیــه را در ســنن ماقبــل 
ــد  ــیاوش بای ــراژدی س ــه در ت ــر بلک ــادگار زری ــه در ی ــالمی، ن اس

ــت.  یاف
ــا اشــاره بــه  آقــای یارشــاطر در ایــن قســمت از مقالــۀ خــود ب
برخــی از مطالــب تاریــخ بخــارای نرشــخی، نتیجه گیــری می کنــد 
کــه ســنت و یــا یــک آییــن ســوگواری، بــه ویــژه بــرای ســیاوش 
از قدیــم تــا دورۀ مؤلــف تاریــخ بخــارا در ماوراء النهــر وجــود 
ــن  ــزاری آیی ــی برگ ــان چگونگ ــه هم ــه ب ــت. و در ادام داشته اس
ــه  ــه در بخــش گذشــته ب ــه در بخــارا انجــام می شــد ک ســوگ ک

ــد.  ــاره می کن ــم، اش آن پرداختی
در  شــاطر  یــار  آقــای 
ــه  ــن مقال ــری از ای ــای دیگ ج
ســیاوش  »ســوگ  می گویــد: 
چنانکــه در ادبیــات انعــکاس 
یافتــه، جلــوه ای از خصایــص 
شــبیه خوانی های  بــارز 
ــز  اســالمی ماســت. ســیاوش نی
ــی از  ــن عل ــین ب ــون حس همچ
ــی  ــی قبل ــود آگاه ــت خ سرنوش
و  رنج هــا  همــۀ  یعنــی  دارد. 
مصائبــی را کــه در انتظــار او 
و همســر بــاردار اوســت بــه 
ــاهنامۀ  ــد. در ش ــل می دان تفصی
ــه در آن  ــه ای ک ــی، قطع فردوس

ــد  ــر او خواه ــه ب ــی را ک ــده و بدبختی های ــا ش ــیاوش خواب نم س
ــد،  ــف می کن ــس تعری ــود، فرنگی ــوان خ ــرای همســر ج گذشــت ب
پیــش از ایــن کــه پیشــگویی باشــد، بــه نوحــه زدن و وداع تعزیــه 

همانندتــر اســت.
ــه  ــرز ب ــورد ط ــع، در م ــای مرج ــماری از کتاب ه ــرح ش از ش
ــس،  ــهید ب ــای ش ــور اولی ــه او درخ ــد ک ــیاوش برمی آی ــل س قت

ــی ژرف و  ــد و اندوه ــاک کشته ش ــرزی دردن ــه ط ــه و ب بی رحمان
احســاس ترحمــی ســخت را برانگیخــت. پــس از آن کــه زخمــی و 
خســته شــد، دســتانش را بســتند و پالهنــگ بــر گردنــش نهادنــد و 
پــای پیــاده، او را بــه جایــی بردنــد کــه روزی در مســابقه ای پیــروز 

شــده بود.
ــر  ــا خنج ــد و ب ــش افکندن ــه خاک ــفند ب ــون گوس ــگاه، چ آن
ــه  ــخصیتش ب ــه ش ــل او ک ــا قات ــرو ب ــد. کیخس ــش را بریدن گلوی

ــد.« ــن کار را می کن ــت، همی ــبیه اس ــیار ش ــه بس ــمر تعزی ش
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــتنباط می ش ــش اس ــن بخ ــه در ای آنچ
در  همانندی هایــی  و  شــباهت 
ــا  ــیاوش ب ــر و س ــرای زری ماج
ــود دارد.  ــی وج ــن عل ــین ب حس
ــاال  ــای ب ــتر گزاره ه ــا در بیش ام
بیشــتر و پیشــتر از ایــن کــه 
ســخنی از الهام گیــری دو آییــن 
باشــد،  یکدیگــر  از  نمایشــی 
بحــث مشــابهت شــخصیت های 
ــر  ــا یکدیگ ــتان ها ب ــی داس اصل
اســت. موضوعــی کــه خــود بــه 
ــه جــای بحــث،  صــورت جداگان

ــاص دارد. ــر خ ــل و نظ تأم
همانندی هــا،  ایــن  امــا 
برفــرض صحــت و پذیــرش، 
از  تأثیرپذیــری  هیچ گونــه 
تعزیــۀ ســوگ ســیاوش را اثبــات نمی کنــد. برخــی از ایــن 
مشــابهت ها کــه در محتویــات کالم آقــای یارشــاطر از آن ســخن 
رفتــه از ایــن قــرار اســت کــه آگاهــی حســین بــن علــی از مــرگ 
خــود و یارانــش، هماننــد آگاهــی ســیاوش از مــرگ خــود و آگاهــی 

ــت. ــر اس ــرگ زری ــپ از م جاماس
ــام  ــه او اله ــواب ب ــی در خ ــن عل ــین ب ــهادت حس ــر ش خب

از لحــاظ داخلــی و حکومتــی، هنگامــی کــه 
ــت،  ــگ را داش ــد جن ــی قص ــیاب توران افراس
بــزرگان کشــوری صــالح دیدنــد کــه ســیاوش 
ــت  ــرار اس ــر ق ــا اگ ــتند ت ــرد بفرس ــه نب را ب
قربانــی شــود، او بــه جای پــدرش قربانی شــود. 
ــن  ــل، مهم تری ــن دلی ــر ای ــال در ذک ــه هرح ب
ــط  ــم مرتب ــوروز ه ــن ن ــه جش ــه ب ــه آن ک وج
ــرگ  ــفۀ م ــتانی آن و فلس ــکل باس ــت، در ش اس
ــان  ــه خدای ــی ب آیینــی ســیاوش، اعطــای قربان
بــرای درخواســت زایایــی طبیعــت بــود کــه در 
ــی انســانی، محقــق  ــا قربان ــدوی اش ب شــکل ب

 . ســت ه ا می شد
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ــواب  ــود را در خ ــدن خ ــته ش ــر کش ــز خب ــیاوش نی ــود، س می ش
ــانه های  ــی نش ــن عل ــین ب ــدن حس ــته ش ــگام کش ــد. هن می یاب
ناگهانــی و حتــی غیرطبیعــی در کائنــات رخ داد. در مــرگ ســیاوش 

نیــز اختــالالت کهکشــانی روی داد.
حســین بــن علــی را ســر از بــدن جــدا کردنــد، ســیاوش را نیــز 
ــی،  ــن عل ــار از قاتــل حســین ب ــد. انتقــام ســتاندن مخت ســر بریدن
هماننــد انتقام گیــری کیخســرو از گرســیورز، قاتــل ســیاوش کــه از 

طرفــی شــخصیتش بــه شــمر شــبیه اســت.
آقــای  درســت  و  علمــی  نتیجه گیری هــای  از  جــدا  امــا 
ــباهت ها در  ــن ش ــدن ای ــا فهمی ــا ب ــه، م ــن هم ــا ای ــاطر و ب یارش
ــن  ــن ای ــری در بی ــی تأثیرپذی ــه نوع ــتان ها، ب ــخصیت ها و داس ش
ــی  ــه دوره ای خــاص اســت، پ ــوط ب ــدام مرب ــه هرک ــن ک ســه آیی
ــن  ــش از دو آیی ــان پی ــم سیاوش ــه، مراس ــا ک ــم و از آنج می بری
و قتــل دو شــخصیت بوده اســت، بی شــک می بایســت، ریشــۀ 
اینگونــه مراســم ســوگ را در مراســم سیاوشــان جســت وجو کــرد. 
بــه طــوری کــه تزییــن تابــوت عــزا بــا پیکــرۀ نمادیــن شــهیدان و 
اســتفاده از نمادهــای موســوم بــه َعلــم، کــوال و آذین بنــدی آنهــا 
ــی از نشــانه ها، همچــون ســالح ها، اشــیای دیگــر  ــوع متفاوت ــا ن ب
ــای  ــوگوار در گذرگاه ه ــای س ــراه دیته ه ــا هم ــدن تابوت ه و گردان
شــهر و روســتا، تکــراری از شــیوۀ عمــل و رفتــار، ایرانیــان کهــن 
در آرایــش و گردانــدن تابــوت ســیاوش در مراســم های سیاوشــان 

اســت. 

آثار ادبی و هنری بازمانده از سیاوشان 

مجمــوع آثــار ادبــی و هنــری کــه از ایــن مراســم آیینــی مهــم 
تــا بــه امــروز باقــی مانــده، مشــتمل بــر طیــف مختلفــی از آثــار از 
جملــه عناصــری در گویــش قدیــم شــیراز و اثــر ادبــی معروفــی بــه 

نــام سووشــون بــه تألیــف ســیمین دانشــور می باشــد.
در وضعیــت آشــوب و ناامنــی دورۀ معاصــر، حوادثــی روی 
ــات و  ــگارش نویســندگان حــوزۀ ادبی ــوع ن ــه و ن ــر روحی داد کــه ب

ــر گذاشــت و  ــبکی تاثی ــی و س ــاحت محتوای داستان نویســی، در س
ــطوره ها  ــه اس ــود، ب ــرایی خ ــا در داستان س ــتر آنه ــد بیش ــبب ش س
ــش از  ــدۀ پی ــانه های بازمان ــی از افس ــیاوش یک ــد. س ــش یابن گرای
اســالم اســت که ســیمین دانشــور آن را شــالودۀ داســتان سووشــون 

خــود قــرار  داده اســت. 
سووشــون رمانــی اســت کــه شــخصیت اصلــی آن به سرنوشــت 
ــر اینکــه داســتان را  ــار شده اســت. دانشــور عــالوه ب ســیاوش دچ
ــعی  ــرد، س ــش می گی ــون، در پی ــوان سووش ــخصیت پهل ــول ش ح
ــه را در رمانــش منعکــس کنــد بــه  دارد تــا شــرایط و اوضــاع زمان
ــان گاهــی اجتماعــی می شــود و ســعی دارد  ــن رم ــه ای طــوری ک
فضــای اجتماعــی ســال های پایانــی جنــگ جهانــی دوم در حــدود 
ســال های ۲۰	۱ تــا ۲۵	۱ را ترســیم کنــد. ایــن تــالش بــه 
حــدی اســت کــه حتــی برخــی از وقایــع تاریخــی ماننــد کودتــای 
۲۸ مــرداد نیــز در رونــد رمــان انعــکاس داشته اســت و یکــی 
از شــخصیت های محــوری داســتان در روز ۲۹ مــرداد کشــته 
ــۀ ایراني  ــن تأثیرگذاری کودتا در روان جمعي جامع ــود. بنابرای می ش
از طریق نمادهای اسطوره ای، در این داستان انعکاس پیدا کرده است 
ــیار  ــای بس ــا و تأثیر ه ــت همانندی ه ــوان گف ــق می ت ــه ح ــه ب ک
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در ایــن داســتان بــا داســتان ســیاوش در شــاهنامه می بینیــم. در ایــن داســتان بــا داســتان ســیاوش در شــاهنامه می بینیــم. 
در واقــع دانشــور شــالودۀ رمــان خــود را بــر اســطوره ســیاوش در واقــع دانشــور شــالودۀ رمــان خــود را بــر اســطوره ســیاوش 
قــرار داده اســت. وجــود همانندی هــای بیــن ایــن دو داســتان قــرار داده اســت. وجــود همانندی هــای بیــن ایــن دو داســتان 
ــع  ــه وقای ــه ب ــار توج ــته، در کن ــتان های گذش ــای داس ــع و احی ــه وقای ــه ب ــار توج ــته، در کن ــتان های گذش ــای داس و احی
امــروزی و ادبیــات کهــن ایــن ســرزمین، مــا را در بهره گیــری امــروزی و ادبیــات کهــن ایــن ســرزمین، مــا را در بهره گیــری 
از ظرفیــت ادبیــات بــرای نجــات کشــور، یــاری خواهــد کــرد. از ظرفیــت ادبیــات بــرای نجــات کشــور، یــاری خواهــد کــرد. 
بیشــتر محققیــن، علــت نام گــذاری ایــن کتــاب را نیــز همــان بیشــتر محققیــن، علــت نام گــذاری ایــن کتــاب را نیــز همــان 
تشــابه سرنوشــت شــخصیت برجســتۀ داســتان بــا سرنوشــت تشــابه سرنوشــت شــخصیت برجســتۀ داســتان بــا سرنوشــت 
ــد.  ــتان می دانن ــران باس ــطوره ای ای ــان اس ــیاوش، قهرم ــد. س ــتان می دانن ــران باس ــطوره ای ای ــان اس ــیاوش، قهرم س

ایــن کتــاب نخســتین بــار در تیرمــاه ســال ۴۸	۱ منتشــر ایــن کتــاب نخســتین بــار در تیرمــاه ســال ۴۸	۱ منتشــر 
شــد و تــا ســال 	۹	۱ بــه چــاپ نوزدهــم رســید. شــد و تــا ســال 	۹	۱ بــه چــاپ نوزدهــم رســید. 

بخشی از شباهت های داستانی سووشون با سیاوشانبخشی از شباهت های داستانی سووشون با سیاوشان

در هنــگام مراســم ســوگواری پهلــوان داســتان سووشــون، 
ــه یکــی از  ــی ک ــد و آن را در حال ــه اســب می آویزن تفنگــی ب
ــه  ــه اش را گرفته اســت، ب وابســتگان شــخص درگذشــته، دهن
ــد.  ــت می کنن ــت، هدای ــد در آن اس ــه جس ــادری ک ــوی چ جل
هنگامــی کــه آن فــرد بــه چــادر رســید، زاری شــدت می گیــرد 
و حاضریــن فریــاد می کشــند و زنــان، مــوی خــود را پریشــان 
می کننــد و روی خــود را بــا ناخــن می خراشــند. یعنــی همــان 
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کاری کــه خانــدان ســیاوش بــا شــنیدن خبــر مــرگ وی انجــام دادند 
ــود را  ــای خ ــام جامه ه ــد و ســپس تم ــرار می کنن ــه نحــوی تک را ب
دریــده و نالــه و زاری می کننــد بــه ماننــد کاری کــه کاووس هنــگام 

شــنیدن خبــر مــرگ ســیاوش انجــام داد: 

چو این گفته بشنید کاووس شاه 
سر نامــدارش نگون شد ز گاه 

بر و جامه بدرید و رخ را بــــکند 
به خاک اندر آمد ز تخت بلند

گذشــته از آثــار ادبــی، اگــر بخواهیــم بــه آثــار هنــری بازمانــده 
از سیاوشــان اشــاره ای کوتــاه داشته باشــیم، می بایســت بیــان کنیــم 
کــه نشــانه های ســوگ ســیاوش بــر آثــار ســفالی همچــون کوزه هــا 
و ظــروف کهــن خــوارزم و ماوراءالنهــر باقــی مانده اســت امــا قدمــت 
ــق  ــور دقی ــه ط ــده اند، ب ــاخته ش ــه دوره ای س ــه در چ ــا و اینک آنه
ــت  ــواری پنجکن ــر آن، نقاشــی های دی مشــخص نیســت. عــالوه ب
ــه بررســی مهم تریــن  ــه ب ســغد نیــز کــه در بخشــی از همیــن مقال
آن پرداختیــم، پیــش از اینکــه اثــری باســتانی محســوب شــود، بــه 
ســبب هنرهــای به کاررفتــه در آن نیــز اهمیــت دارد. از ســوی دیگــر، 
تصاویــری از سیاوشــان را کــه در هنــر مینیاتــور ایرانــی نیــز نقــش 

شــده اند، می بینیــم. 

رسوم باقی مانده از سیاوشان تا به  امروز 

مراسم چمر

بــه طــور کلــی، مراســم آیینــی چمــر، بارزترین نشــانه ای اســت که 
در حــال حاضــر از ســوگ ســیاوش بــه چشــم می آیــد. چمر، مراســمی 
ــه در  ــران، از جمل ــدودی از کشــور ای ــاط مع ــروزه در نق اســت کــه ام
روســتاها و شــهرهای کوچــک، بــه هنــگام درگذشــت برخــی از افــراد 
شــاخص، بــزرگان و جوانــان یــک طایفــه، بــه منظــور نکوداشــت آنان 
برگــزار می شــود. بیشــترین تأثیــر آییــن سیاوشــان در ایــران کنونــی، 

ــه  ــران ب ــی ای ــر، کــرد و لــک ســاکن در مناطــق غرب میــان مــردم ل
جــا مانده اســت. ثمــرۀ اصلــی اســطورۀ ســیاوش و تأثیــر عمیــق آن را 
ــا نســل های  ــه ت ــکار انســان های آزاده ای ک ــار و اف ــر رفت ــوان ب می ت
بعــد از او زیســته اند، مشــاهده کــرد. در واقــع، داســتان کشــته شــدن 
ســیاوش و آیین هــای مربــوط بــه آن، از اســطوره هایی اســت کــه بــه 
حرکــت خــود در طــول تاریــخ ایران تــداوم بخشیده اســت. ایــن آیین تا 
بــه امــروز باقــی  مانده اســت و تأثیــری عمیــق بــر آیین هــای عــزاداری 
ــه و بویراحمــد،  ــاری، کهگیلوی ــژه در لرســتان، بختی ــه وی ــران، ب در ای
ایــالم و کرمانشــاه گذاشته اســت. نحــوۀ برگــزاری عــزاداری، مضامیــن 
شــعرها و ســرودهایی کــه در حیــن عــزا بــرای درگذشــته می خواننــد، 
نواختــن ســرنا یــا ســاز چمرونــه، اســب آرایی کــردن و شــرکت اســب 
در مراســم عــزا یــا بــه قــول لرهــا و کردهــا مختــل کــردن، خــاک بــر 
ســر ریختــن، گیــس بریــدن، روی خراشــیدن، نشــانگر تاثیر سیاوشــان 

بــر ســنت های تاریخــی ایرانــی اســت.

نخل بندی و نخل گردانی

پیــش از توضیــح ایــن مراســم بایــد گفــت کــه ممکــن اســت نــام 
ــد، در آن  ــر می آی ــام آن ب ــه از ن ــور ک ــیم. همانط ــنیده باش آن را ش
ــا در  ــد. ام ــی می برن ــورت َعلم ــه ص ــل را ب ــای نخ ــوب درخت ه چ
توضیــح دقیــق ایــن مراســم می بایســت ذکــر کــرد کــه نخل گردانــی 
ــی در  ــن عل ــرای حســین ب یکــی دیگــر از آداب مشــهور عــزاداری ب
ــران  ــزی ای ــهرهای مرک ــده در ش ــور عم ــه ط ــه ب ــت ک ــران اس ای
همچــون یــزد، نائیــن، کاشــان و شــهرها، شــهرک ها و حتــی برخــی 
روســتاهای مناطــق کویــری برگــزار می شــود. در ایــن مراســم، نخــل 
ــواع پارچــه، شــال و ترمــه  ــا ان نقــش اساســی دارد و معمــوال آن را ب
می آراینــد و در روزهــای عــزا مخصوصــا عاشــورا آن را طــی آدابــی بــر 
دوش می گرداننــد و در پایــان مراســم بــه جــای اولــش کــه معمــوال 
ــان در  ــکار و پنه ــواهدی آش ــد. ش ــت، برمی گردانن ــه اس ــک تکی ی
ــان های  ــۀ سیاوش ــد ادام ــه نشــان می ده ــود دارد ک ــی وج نخل گردان
بســیار کهــن اســت. همانطــور کــه در نقــش برجســتۀ پنجکنــت دیده  
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شده اســت کــه ســوگواران اتاقــی چادرماننــد را کــه پیکــر ســیاوش و 
ســه تــن از عــزاداران در آن اســت، بــر دوش می کشــند و در آن، پیکــر 
ــکل  ــز ش ــی نی ــن نخل گردان ــت. در آیی ــزاداران پیداس ــیاوش و ع س
شــبکه دار نخــل و وجــود پنجره هــای کوچــک فــراوان در آن، یــادآور 
همــان اطــاق چادرماننــد اســت. ظاهــرا این هــا بــرای هدایــت نخــل 
بــه بــاالی آن می رونــد کــه بــا ســیاوش یــا ســوگمندان کنــار او، در 
نقاشــی پنجکنــت قابــل مقایســه اند. در واقــع در ایــن مراســم عنصــر 
برجســته ای کــه بــه سیاوشــان مربــوط می شــود، نخــل اســت. از آنجــا 
کــه ســیاوش در اســاطیر، خــدای گیاهــی محســوب می شــود، در ایــن 
آییــن نیــز نخــل، گیاهــی اســت کــه نشــانی از ســیاوش دانســته شــده 
و درخــت مقدســی بــه شــمار می آیــد و حتــی بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه نخــل از نظــر ســاخت و شــکل، ترکیبــی از درخــت ســرو و تابــوت 

ســیاوش اســت. 

جمع بندی 

بدیهــی اســت تــا اینجــا بــه مفهــوم ســنت سیاوشــان بــرای شــما 
روشــن شده باشــد، امــا در پایــان بهتــر اســت کــه تحلیلــی کلــی از همۀ 

ایــن مباحــث ارائــه دهیــم.
سیاوشــان و مراســم آیینــی ســوگ ســیاوش، در میــان مــردم کهــن 
ــای  ــه آن را در دوره ه ــت ک ــت یاف ــدی اهمی ــه ح ــرزمین، ب ــن س ای
مختلــف بــا ریشــه های اصلــی همــان ســنن حفــظ کــرده و بــه احتــرام، 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــزار می کردن ــدس برگ ــاهزاده ای پاک سرشــت و مق ش
مردمــان برخــی از مناطــق در دوره هــای خشک ســالی و کم بارانــی ایــن 
مراســم را بــا مراســم عبــادت دســته جمعی کــه ریشــه در حکومت هــای 
محلــی ایالمــی پیشــاتاریخی دارد، باعنــوان شــکنندۀ طلســم بــاران و 
بــرای باران خواهــی، بــه عنــوان گریــۀ دســته جمعی و ایــن آداب خــاص 

خــود، گاهــی بــرای دلجویــی از خدایــان پیونــد دادنــد. 
نقــش شــخصیت ســیاوش و بیــان ویژگی هــای او در منابع مختلف، 
مــا را بــه شــباهت هایی کــه بیــن او و شــخصیت های دیگــر در تاریــخ 
کــه در بخشــی از سرنوشت شــان اتفاقــات مشــابهی برای شــان افتــاد، 

ــا  ــه ت ــع دســت اول گرفت ــات از مناب ــر کســب اطالع ســوق و عالوه ب
ــده  ــا بررســی شــواهد باســتانی به جامان ــع پژوهشــی و تحلیلــی، ب مناب
بــه عنــوان مدرکــی دســت اول، همچــون نخســتین سنگ برجســته از 
سیاوشــان کــه موســوم بــه پنجکنــت بــود، ریشــه دوانــدن ایــن آییــن 
ــان  ــده، برای م ــر ش ــتان های ذک ــر داس ــای آن در دیگ ــرار جنبه ه و تک
روشــن شــد. و در همین بخش، شــباهت دو شــخصیت، زریر و حســین 
بــن علــی  بــا ســیاوش کــه هــر کــدام بــا فاصله هــای زمانــی به شــدت 
متفاوتــی از هــم می زیســته اند و سرنوشــتی مشــابه داشــتند، توجــه مــا 
ــه  ــا را ب ــه م ــر اینک ــواهد عالوه ب ــه ش ــوری ک ــه ط ــود. ب ــب نم را جل
شــباهت در شــخصیت های آنهــا و سرنوشت شــان واداشــت، مــا را بــه 
ــزار  ــابهی برگ ــنت های مش ــوم و س ــه در آن رس ــا ک ــم های آنه مراس

ــوق داد.  ــد، س می ش
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پیش گفتار

دیــن زرتشــت یــا دیــن بهــی، اعتقــاد بــه دوگانــه انــگاری در 
آفرینــش جهــان هســتی اســت. طرفــداران ایــن دیــن بــه رهبــری 
زرتشــت، احتــرام زیــادی بــرای عناصــر طبیعــی جهــان مخصوصــأ 
آتــش قائــل بودنــد. مطابــق بــا اعتقــادات آنهــا هــر فــرد زرتشــتی 
بایــد تــالش می کــرد تــا ماننــد آتــش بــه ســوی بــاال و اهورامــزدا 
بــرود و عــالوه بــر تطهیرکــردن خــود، دیگــران و جهــان پیرامــون 
خــودش را هــم از پلیدی هــا پــاک ســازد. ایــن احتــرام زرتشــتیان 
ــه اشــتباه، پرســتش  ــان ب ــداران دیگــر ادی ــه آتــش، توســط طرف ب
ــا زرتشــتیان  ــن امــر هــم باعــث شــد ت آتــش تلقــی شــده و همی
ــن  ــد ای ــش می آی ــه پی ــه ای ک ــا نکت ــوند. ام آتش پرســت خوانده ش

اســت کــه آیــا زرتشــتیان واقعــا آتش پرســت هســتند یــا خیــر؟

جایگاه آتش

در تفکــر اوســتایی، گیتــی را متشــکل از هفــت خلقــت تصــور 
می کننــد:

آســمان کــه از ســنگ اســت و چــون صــدف بقیــۀ هســتی  	
را در برگرفته اســت.

آب که بخش زیرین صدف از آن انباشته است. 	
زمین که چون بشقابی مسطح روی آب آرمیده است. 	
ــا کــه در مرکــز زمیــن قــرار  	 ــوان و آدمــی یکت ــاه، حی گی

گرفته اســت.

ــد؛  	 ــوه می کن ــاق جل ــید و اج ــا در خورش ــه تنه ــه ن ــش ک آت
بلکــه بــه صــورت نیــروی حیاتــی ناپیــدا در تــار و پــود جهــان 

جــاری اســت.
آتــش در آییــن زرتشــت مهم تــر از دیگــر عناصــر اســت. 
همچنیــن در آیین هــای هنــدو نیــز آتــش بــا نــام »آگنــی« ســتایش 
ــرار دارد  ــان ق ــان و خدای ــان انس ــطۀ می ــوان واس ــود و به عن می ش
و موجــب پیونــد گیتــی و جهــان پــس از مــرگ اســت. امــا برخــی 
ــتیان  ــون زرتش ــه چ ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــردان و نا  آگاه از نابه خ
ــر)  ــا گب ــد، آتش پرســت ی ــش می کنن ــش نیای ــور و آت ــه ســوی ن ب
ــه شــده اســت( هســتند.  ــی از آن برگرفت ــِر عرب ــه کاف کلمــه ای ک
ــد؛  ــتش نمی کنن ــش را پرس ــان آت ــه به دین ــت ک ــی اس ــن درحال ای
بلکــه نــور و آتــش را رمــز و نهــاد اهورامــزدا می داننــد. زرتشــت بــا 
انتخــاب آتــش بــه عنــوان نمــاد کیــش خــود، از پیروانــش خواســته 

اســت کــه: »ماننــد آتــش پــاک و درخشــان باشــند.«
همانطورکــه پرتوهــای آتــش بــه ســوی بــاال زبانــه می کشــند، 
پیــروان دیــن هم بایســتی بــه ســوی انســانیت، پیشــرفت و کامیابی 
قــدم بردارنــد. و همانگونــه کــه نــور آتــش هرگــز بــه ســوی پاییــن 
ــته های  ــه خواس ــد ک ــش کنن ــد کوش ــم بای ــا ه ــردد، آنه برنمی گ
نفســانی را از خــود دور کننــد و همیشــه آرزوهــای بــزرگ معنــوی 
را در ســر بپروراننــد. یــک فــرد زرتشــتی نیــز بایــد بتوانــد هماننــد 
آتــش کــه وقتــی بــا چیــزی برخــورد می کنــد، او را هماننــد خــود 
نورانــی و درخشــان می کنــد، پــس از برخــوردار شــدن از دانــش و 

نازنین حیدری / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه یزدنازنین حیدری / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه یزد

مدح یا تکریم؟مدح یا تکریم؟
بررسی جایگاه آتش در میان زرتشتیان و نوع مواجهۀ آنان با این عنصربررسی جایگاه آتش در میان زرتشتیان و نوع مواجهۀ آنان با این عنصر
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بینــش، دیگــران را هــم از فــروغ نیکــی بهره منــد کنــد. همچنیــن بینــش، دیگــران را هــم از فــروغ نیکــی بهره منــد کنــد. همچنیــن 
بایــد مثــل آتــش کــه تــا پایــان عمــرش لحظــه ای از کوشــش بــاز بایــد مثــل آتــش کــه تــا پایــان عمــرش لحظــه ای از کوشــش بــاز 

ــاز   نایســتد. ــاز   نایســتد.نمی ایســتد، او هــم از کار و کوشــش ب نمی ایســتد، او هــم از کار و کوشــش ب
قابــل ذکــر اســت کــه آتشــی کــه درون انســان را از پلیدی هــا قابــل ذکــر اســت کــه آتشــی کــه درون انســان را از پلیدی هــا 
پــاک می کنــد، چیــزی جــز راســتی نیســت کــه از راه به کارگرفتــن پــاک می کنــد، چیــزی جــز راســتی نیســت کــه از راه به کارگرفتــن 

پنــدار نیــک، گفتــار نیــک و کــردار نیــک بــه دســت می آیــد.پنــدار نیــک، گفتــار نیــک و کــردار نیــک بــه دســت می آیــد.

انواع آتشانواع آتش

اوستا آتش را پنج نوع می شمارد که عبارتند از:اوستا آتش را پنج نوع می شمارد که عبارتند از:
برزســوه )برزســوه )BerezisavadBerezisavad(: کــه آتــش معابــد و آتشــی اســت (: کــه آتــش معابــد و آتشــی اســت . . ۱۱

کــه در اســتعماالت عــادی بــه کار مــی رود.کــه در اســتعماالت عــادی بــه کار مــی رود.
وهوفریــان )وهوفریــان )VohufryanaVohufryana(: آتشــی کــه در جســم مــردم و (: آتشــی کــه در جســم مــردم و . . ۲۲

جانــوران اســت.جانــوران اســت.
ــان . . 		 ــات پنه ــه در نبات ــی ک ــان (: آتش ــات پنه ــه در نبات ــی ک ــت )UrvazishtaUrvazishta(: آتش ــت )اوروازش اوروازش

اســت.اســت.
وازشــت )وازشــت )VazishtaVazishta(: آتشــی کــه در ابــر اســت، یعنــی (: آتشــی کــه در ابــر اســت، یعنــی . . ۴۴

ــه. ــه.صاعق صاعق
ــه در بهشــت در حضــور . . ۵۵ ــه در بهشــت در حضــور (: آتشــی ک سپنشــت )سپنشــت )SpenishtaSpenishta(: آتشــی ک

ــوزد. ــزدا می س ــوزد.اهورام ــزدا می س اهورام

آتشکدهآتشکده

ــوص  ــه مخص ــت ک ــی اس ــارت از مکان ــکده عب ــران آتش ــوص در ای ــه مخص ــت ک ــی اس ــارت از مکان ــکده عب ــران آتش در ای
تقدیــم عبــادات و انجــام مراســمات دینــی می باشــد. آتــش دان در تقدیــم عبــادات و انجــام مراســمات دینــی می باشــد. آتــش دان در 
ــرار دارد و آتــش مقــدس همــواره در آن می ســوزد  ــد ق ــرار دارد و آتــش مقــدس همــواره در آن می ســوزد وســط معب ــد ق وســط معب
ــک  ــر ی ــردد. ه ــبو می گ ــر خوش ــای معط ــارۀ چوب ه ــا عص ــک و ب ــر ی ــردد. ه ــبو می گ ــر خوش ــای معط ــارۀ چوب ه ــا عص و ب
ــرر  ــۀ مق ــد و ادعی ــود را دارن ــوص خ ــف مخص ــون وظای ــرر از روحانی ــۀ مق ــد و ادعی ــود را دارن ــوص خ ــف مخص ــون وظای از روحانی
ــد و  ــا می آوردن ــه ج ــی را ب ــال مذهب ــام اعم ــۀ روز و تم ــد و پنجگان ــا می آوردن ــه ج ــی را ب ــال مذهب ــام اعم ــۀ روز و تم پنجگان
آتــش را بــا قطعــات چوبــی تطهیــر شــده مشــتعل نگــه می دارنــد آتــش را بــا قطعــات چوبــی تطهیــر شــده مشــتعل نگــه می دارنــد 
و یــک روحانــی بــه وســیلۀ دســته چوبــی کــه طبــق آداب خاصــی و یــک روحانــی بــه وســیلۀ دســته چوبــی کــه طبــق آداب خاصــی 
ــد  ــم می زن ــش را به ــد، آت ــم« می خوانن ــده و آن را »بَرَس ــه ش ــد تهی ــم می زن ــش را به ــد، آت ــم« می خوانن ــده و آن را »بَرَس ــه ش تهی

ــد. ــه می کن ــی را زمزم ــه معین ــد.و ادعی ــه می کن ــی را زمزم ــه معین و ادعی
ــان  ــر ده ــتمال ب ــکده، دس ــه آتش ــرای ورود ب ــز ب ــدان نی ــان موب ــر ده ــتمال ب ــکده، دس ــه آتش ــرای ورود ب ــز ب ــدان نی موب
می بندنــد و از عطســه و ســرفه اجتنــاب می کننــد کــه مبــادا می بندنــد و از عطســه و ســرفه اجتنــاب می کننــد کــه مبــادا 
ــراد  ــن، اف ــر ای ــود. عالوه ب ــش ش ــدن آت ــد ش ــث پلی ــا، باع ــراد َدم آنه ــن، اف ــر ای ــود. عالوه ب ــش ش ــدن آت ــد ش ــث پلی ــا، باع َدم آنه
زرتشــتی نیــز قبــل از ورود بــه معبــد، از جملــه زیــارت آتشــکده در زرتشــتی نیــز قبــل از ورود بــه معبــد، از جملــه زیــارت آتشــکده در 
ــازند  ــر می س ــود را مطه ــته، خ ــود را شس ــوروز، دســت و روی خ ــازند ن ــر می س ــود را مطه ــته، خ ــود را شس ــوروز، دســت و روی خ ن
ــه  ــاک نگ ــرا پ ــد؛ زی ــش می رون ــم نیای ــه مراس ــو ب ــۀ ن ــا جام ــه و ب ــاک نگ ــرا پ ــد؛ زی ــش می رون ــم نیای ــه مراس ــو ب ــۀ ن ــا جام و ب
ــم  ــوم مه ــی از رس ــا، یک ــظ آن از پلیدی ه ــش و حف ــتن آت ــم داش ــوم مه ــی از رس ــا، یک ــظ آن از پلیدی ه ــش و حف ــتن آت داش
ــه  ــود ک ــئله می ش ــن مس ــادآوری ای ــب ی ــت و موج ــتیان اس ــه زرتش ــود ک ــئله می ش ــن مس ــادآوری ای ــب ی ــت و موج ــتیان اس زرتش
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ــه  ــور ک ــود و همانط ــر ش ــش تطهی ــد آت ــد همانن ــز بای ــان نی ــه انس ــور ک ــود و همانط ــر ش ــش تطهی ــد آت ــد همانن ــز بای ــان نی انس
هیــزم از همــه طبقــات جامعــه گــردآوری می شــود، همــۀ آدمیــان هیــزم از همــه طبقــات جامعــه گــردآوری می شــود، همــۀ آدمیــان 
ــۀ  ــه مرحل ــی ک ــی در صورت ــۀ اجتماع ــر از طبق ــرف نظ ــز ص ــۀ نی ــه مرحل ــی ک ــی در صورت ــۀ اجتماع ــر از طبق ــرف نظ ــز ص نی

ــد. ــدا برابرن ــزد خ ــد، در ن ــر را بگذرانن ــد.تطهی ــدا برابرن ــزد خ ــد، در ن ــر را بگذرانن تطهی
بــا گذشــت زمــان، در شــریعت زرتشــت ایــن قاعــده نیــز مقــرر بــا گذشــت زمــان، در شــریعت زرتشــت ایــن قاعــده نیــز مقــرر 
شــد کــه آفتــاب نبایــد بــر آتــش بتابــد، بنابرایــن، ســبک جدیــدی شــد کــه آفتــاب نبایــد بــر آتــش بتابــد، بنابرایــن، ســبک جدیــدی 
ــأ  ــی، مطلق ــه در آن اتاق ــد ک ــول ش ــکده ها معم ــاخت آتش ــأ در س ــی، مطلق ــه در آن اتاق ــد ک ــول ش ــکده ها معم ــاخت آتش در س
ــش دان در  ــه آت ــد ک ــا می کردن ــاختمان، بن ــط س ــک را در وس ــش دان در تاری ــه آت ــد ک ــا می کردن ــاختمان، بن ــط س ــک را در وس تاری

آن قــرار داشــت.آن قــرار داشــت.

مهم ترین آتشکده هامهم ترین آتشکده ها

ــش  ــانزده آت ــش، از ش ــن آت ــش مقدس تری ــانزده آت ــش، از ش ــن آت مقدس تری
کــه  شده اســت  ترکیــب  کــه جداگانــه  شده اســت  ترکیــب  جداگانــه 

نوبــت، در  بــه  آنهــا  از  نوبــت، در هرکــدام  بــه  آنهــا  از  هرکــدام 
ضمــن یــک سلســله عبــادت ضمــن یــک سلســله عبــادت 
در  شــده اند.  تقدیــس  در مفصــل  شــده اند.  تقدیــس  مفصــل 
ــزرگ  ــش ب ــه آت ــا س ــن آنه ــزرگ بی ــش ب ــه آت ــا س ــن آنه بی
قــرار دارد کــه متعلــق بــه طبقــات قــرار دارد کــه متعلــق بــه طبقــات 

اجتماعــی ایــران بــوده و بنابــر اجتماعــی ایــران بــوده و بنابــر 
ــت  ــش در پش ــه آت ــر س ــات، ه ــت روای ــش در پش ــه آت ــر س ــات، ه روای

ــداری  ــوک« نگه ــاطیری »شریش ــداری گاو اس ــوک« نگه ــاطیری »شریش گاو اس
می شــدند و شــبی، طوفانــی رخ داد و آتــش هــا می شــدند و شــبی، طوفانــی رخ داد و آتــش هــا 

ــان روشــنی بخشــیدند؛  ــه مردم ــد و از آنجــا ب ــا افتادن ــه دری ــان روشــنی بخشــیدند؛ ب ــه مردم ــد و از آنجــا ب ــا افتادن ــه دری ب
همچنیــن بــه گفتــۀ روایتــی دیگــر، ســه فرزنــد زرتشــت هریــک همچنیــن بــه گفتــۀ روایتــی دیگــر، ســه فرزنــد زرتشــت هریــک 
مؤســس یکــی از طبقــات مذکــور و آتــش مربــوط بــه آن بوده انــد:مؤســس یکــی از طبقــات مذکــور و آتــش مربــوط بــه آن بوده انــد:

ــارس . . ۱۱ ــی اســت و در ف ــۀ روحان ــه طبق ــق ب ــارس  متعل ــی اســت و در ف ــۀ روحان ــه طبق ــق ب ــغ: متعل ــغ:آذرفرنب آذرفرنب
ــرار دارد. ــرار دارد.ق ق

ــاه . . ۲۲ ــا پادش ــان ی ــه جنگجوی ــه طبق ــق ب ــاه متعل ــا پادش ــان ی ــه جنگجوی ــه طبق ــق ب ــب: متعل ــب: آذرگشنس آذرگشنس
ــرار دارد. ــان ق ــت و در آذربایج ــرار دارد.اس ــان ق ــت و در آذربایج اس

ــه طبقــه کشــاورزان اســت و در . . ۳۳ ــق ب ــه طبقــه کشــاورزان اســت و در  متعل ــق ب آذر برزین مهــر:آذر برزین مهــر: متعل

خراســان قــرار دارد.خراســان قــرار دارد.
ــران  ــز در ای ــددی نی ــرام متع ــای به ــن، آتش ه ــر ای ــران عالوه ب ــز در ای ــددی نی ــرام متع ــای به ــن، آتش ه ــر ای عالوه ب
وجــود داشــته کــه هریــک از آنهــا را پادشــاهان پــس از بــه قــدرت وجــود داشــته کــه هریــک از آنهــا را پادشــاهان پــس از بــه قــدرت 
رســیدن بنــا کرده بودنــد. بــا توجــه بــه اعتقــادات گذشــتگان اکثــرا رســیدن بنــا کرده بودنــد. بــا توجــه بــه اعتقــادات گذشــتگان اکثــرا 
ــی »آذر«  ــان فارس ــر« و در زب ــتا »آت ــه در اوس ــم ک ــش مجس ــی »آذر« آت ــان فارس ــر« و در زب ــتا »آت ــه در اوس ــم ک ــش مجس آت
ــه  ــزدا، و برخــی عیســویان و ارامن ــده می شــود را پســر اهورام ــه نامی ــزدا، و برخــی عیســویان و ارامن ــده می شــود را پســر اهورام نامی

ــته اند. ــزدا دانس ــر اهورام ــث و دخت ــش را مون ــته اند.آت ــزدا دانس ــر اهورام ــث و دخت ــش را مون آت

جشن های آتشجشن های آتش

منظــور از جشــن های آتــش، جشــن هایی اســت کــه بــا منظــور از جشــن های آتــش، جشــن هایی اســت کــه بــا 
ــادمانی  ــرور و ش ــور و س ــت س ــش جه ــن آت ــادمانی افروخت ــرور و ش ــور و س ــت س ــش جه ــن آت افروخت
جشــن های  جملــه  از  می شــود.  جشــن های انجــام  جملــه  از  می شــود.  انجــام 

آتــش می تــوان بــه:آتــش می تــوان بــه:
ســوری  . . ۱۱ ســوریجشــن  جشــن 

)چهارشــنبه ســوری(: ایــن جشــن، )چهارشــنبه ســوری(: ایــن جشــن، 
یــادگاِر گــذر ســیاوش از آتــش و یــادگاِر گــذر ســیاوش از آتــش و 
ــد  ــی وی می باش ــات بی گناه ــد اثب ــی وی می باش ــات بی گناه اثب
و از واجبــات آن، آتــش افروختــن و از واجبــات آن، آتــش افروختــن 
ــه نشــانۀ  ــا اســت ک ــر ســر بام ه ــه نشــانۀ ب ــا اســت ک ــر ســر بام ه ب
و  اهورامــزدا  ســتایش  و شــادمانی،  اهورامــزدا  ســتایش  شــادمانی، 

راهنمایــی ارواح اســت.راهنمایــی ارواح اســت.
ــه . . ۲۲ ــه ب ــنی ک ــه : جش ــه ب ــنی ک ــده: جش ــن س ــدهجش ــن س جش

یــادگار از پیدایــش آتــش انجــام می شــود، براســاس داســتان یــادگار از پیدایــش آتــش انجــام می شــود، براســاس داســتان 
ــی: ــی:فردوس فردوس

»هوشــنگ شــاه پیشــدادی روزی بــه هنــگام شــکار، مــار ســیاه »هوشــنگ شــاه پیشــدادی روزی بــه هنــگام شــکار، مــار ســیاه 
ــویش  ــه س ــدت ب ــا ش ــنگی ب ــد و س ــر راه می بین ــر س ــی ب ــویش بزرگ ــه س ــدت ب ــا ش ــنگی ب ــد و س ــر راه می بین ــر س ــی ب بزرگ
پرتــاب می کنــد و بــر اثــر اصابــت ســنگ بــر ســنگ جرقــه ای زده پرتــاب می کنــد و بــر اثــر اصابــت ســنگ بــر ســنگ جرقــه ای زده 
می شــود و تمــام خاشــاک اطــراف آن بــه آتــش کشــیده می شــود. می شــود و تمــام خاشــاک اطــراف آن بــه آتــش کشــیده می شــود. 
ــا شــب جشــن و پایکوبــی  مــار می گریــزدمــار می گریــزد و شــاه و همراهانــش ت

ــود«. ــوش ش ــچ گاه خام ــش هی ــد آت ــد و نمی گذارن می کنن
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ــده  ــن س ــال جش ــش، هرس ــتعال آت ــت اش ــه حرم ــن، ب بنابرای
برگــزار مــی شــود و زرتشــتیان آن را هدیــه و پدیــده ای اورمــزدی 
ــزار  ــن برگ ــاه بهم ــم م ــن در ده ــن جش ــن ای ــد. همچنی می دانن
می شــود کــه صــد روز از زمســتان گذشــته و بــه عقیــدۀ ایرانیــان 
ســرما در ایــن زمــان بــه اوج خــودش می رســد و پــس از آن هــوا رو 
بــه اعتــدال مــی رود. از ویژگی هــای مهــم ایــن جشــن، همــکاری 
ــاک  ــزم و خاش ــردن هی ــع ک ــا جم ــه ب ــت ک ــردم اس ــاون م و تع

ــود. ــان می ش نمای
ــام دارد. . ۳ ــهریور ن ــاه ش ــر م ــارم ه ــهریورگان: روز چه ش

ــاه و روز  ــام م ــورد ن ــه برخ ــهریور ک ــاه ش ــارم از م در روز چه
وجــود دارد، جشــنی گرفتــه 
ــهریورگان  ــه ش ــود ک می ش
براســاس  می باشــد. 
ایــن  متعــدد،  روایــات 
جشــن در آخــر تابســتان 
بــوده و بــه مناســبت تغییــر 
هــوا و میــل کــردن آن بــه 
ســردی و رغبــت مــردم 
ــا  ــن برپ ــش افروخت ــه آت ب
همچنیــن  می شده اســت. 
ایــن جشــن بــه »آذرجشــن 
معــروف  نیــز  نخســت« 

ــت. اس
آذرگان: روز نهــم هــر مــاه . ۴

ایــزِد  آذر نــام دارد و آذر، 
ویــژۀ همــۀ آتش هاســت و از احتــرام خاصــی برخــوردار اســت. 
ــزد اســت.  ــن ای ــژۀ ای ــاه آذر جشــن وی ــم م ــن، روز نه بنابرای
در ایــن روز، آتشــکده ها را آراســته و بــه مناســبت تغییــر 
ــس  ــد و هرک ــکده می بردن ــرای آتش ــکش هایی ب ــل پیش فص
از آتــش فــروزان و مقــدِس آتشــکده، اخگــری بــه خانــه بــرده 

ــا آن اخگــِر تقدیــس شــده، می افروخــت و  ــه را ب و اجــاق خان
ــود. ــوش ش ــتان خام ــان زمس ــا پای ــت ت نمی گذاش

اردیبهشــت گان: ایــن جشــن نیــز بــه موجــب برخــورد نــام . ۵
ــاه،  ــن م ــه ای ــن ک ــه ســبب ای ــزار می شــد و ب ــاه برگ روز و م
ــکفته و  ــا ش ــا و غنچه ه ــات، گل ه ــت و نبات ــار اس ــط به وس
هــوا در نهایــت اعتــدال اســت، آن را »گلســتان جشــن« نیــز 

نامیده انــد.

مراسم مربوط به در گذشتگان

ــر  ــه مــرگ، در دیــن زرتشــت تحــت تأثی ــوط ب مراســمات مرب
ایــن  در  اســت.  اســطوره ها 
اهریمــن  کاِر  مــرگ  دیــن، 
ــروزی او  ــی پی ــه معن ــت و ب اس
ــت. از  ــوب اس ــش خ ــر آفرین ب
ــوان  ــگاه دی ــن رو جســد، جای ای
ــه  ــت و ب ــی اس ــع آلودگ و منب
خــاک ســپردن آن باعــث آلــوده 
شــدن زمیــن، کــه عنصــری 
و  می شــود  اســت،  مقــدس 
ســوزاندن آن هــم آتــِش مطهــر 
را ناپــاک می ســازد. بنابرایــن، 
جســد را در بــرج خاموشــان، 
تــا  می دهنــد  قــرار  دخمــه، 

الشــخورها آن را بخورنــد.
اعتقــاد بــه انتقــال روح از 
ایــن جهــان بــه جهــان دیگــر در ســه روز نخســت پــس از مــرگ 
موجــب ایجــاد انگیــزه، بــرای اجــرای آیین  هایــی شده اســت. 
بنابرایــن، نیایش هایــی در پنــج وقــت از شــبانه روز توســط دو 
ــه و هــم در  ــا بیشــتر و خویشــاوندان متوفــی، هــم در خان ــد ی موب
ــر  ــاالی س ــش ب ــردن آت ــه روشــن ک آتشــکده انجــام می شــود ک

اعتقــاد بــه انتقــال روح از ایــن جهــان بــه جهان 
دیگــر در ســه روز نخســت پــس از مــرگ موجب 
آیین  هایــی  اجــرای  بــرای  انگیــزه،  ایجــاد 
شده اســت. بنابرایــن، نیایش هایــی در پنــج 
وقــت از شــبانه روز توســط دو موبــد یــا بیشــتر 
ــم  ــه و ه ــم در خان ــی، ه ــاوندان متوف و خویش
در آتشــکده انجــام می شــود کــه روشــن 
کــردن آتــش بــاالی ســر جســد بــرای کاســتن 
و  اســت  آنهــا  جملــه  از  روح،  آلودگی هــای 
مهم تریــن ایــن نیایش هــا در ســومین روز 
ــام  ــی رود، انج ــوی داوری م ــه س ــه روان ب ک

می شــود.
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ــت و  ــا اس ــه آنه ــای روح، از جمل ــتن آلودگی ه ــرای کاس ــد ب جس
ــوی  ــه س ــه روان ب ــومین روز ک ــا در س ــن نیایش ه ــن ای مهم تری

داوری مــی رود، انجــام می شــود.

گفتار آخر

ــات  ــع و اطالع ــه مناب ــتناد ب ــه و اس ــوال اولی ــه س ــخ ب در پاس
ــش  ــه آت ــود ک ــتنباط می ش ــه اس ــن نکت ــن، ای ــده در مت ــان ش بی
ــورد  ــت و م ــزدا اس ــانه های اهورام ــی از نش ــت، یک ــن زرتش در دی
پرســتش قــرار نمی گیــرد؛ بلکــه بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســتایش 
اهورامــزدا اســتفاده می شــود و واســطۀ میــان خــدا و انســان اســت. 
ــه بیــان دیگــر ایــن تفکــر کــه زرتشــتیان آتش پرســت هســتند،  ب

ــت. ــاس اس ــت و بی اس ــری نادرس تفک
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مقدمه

بررســی آثــار تاریخــی و قدیمــی بــه عنوان یــادگاری از گذشــته 
ــه  ــی ک ــکل زندگ ــی و ش ــخ اجتماع ــای تاری ــیاری  از ناگفته ه بس
ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــت را ب ــی نیامده اس ــمی تاریخ ــب رس در کت
بــه شــکلی کــه همانطــور کــه یــک تصویــر گویاتــر از هــزار کلمــه 
ــه کار  ــح ب ــری، مصال ــد هن ــد از بع اســت، یــک ســاختمان می توان
رفتــه و شــکل ســازه ها، بیانگــر مطالــب فراوانــی باشــد؛ از ســوی 
ــی  ــی و حت ــی شــکل زندگ ــاختمان قدیم ــک س ــر، بررســی ی دیگ
ــود  ــد. باوج ــو کن ــته بازگ ــان ها را در گذش ــد انس ــد عقای می توان
ــار  ــه آث ــتاری ب ــار نوش ــم، آث ــاد قدی ــا خلف آب ــیر ی ــت رامش قدم
ــورت  ــه ص ــته ب ــده درآن از گذش ــای مان ــی برج ــاری تاریخ معم
ــهر،کتاب  ــن ش ــورد ای ــتقل در م ــر مس ــا اث ــد. تنه ــذرا پرداخته ان گ
ــدن  ــود تابان ــا وج ــه ب ــت ک ــه« اس ــاد رفت ــهر از ی ــیر، ش »رامش
پرتوهایــی از دانــش بــه برخــی زوایــای گذشــته ایــن شــهر، مجــال 
پرداختــن بــه آثــار تاریخــی آن بــه صــورت تفصیلــی را نیافته اســت. 
تاریخــی خوزســتان، نوشــتۀ  کتاب هایــی هماننــد جغرافیــای 
عبــاس میریــان و یــا کتــاب »تاریــخ جغرافیایــی عــرب خوزســتان« 
ــن  ــد. در ای ــت کرده ان ــن مهــم غفل ــز از ای ــر موســی ســیادت نی اث
میــان »مضیــف«، تنهــا اثــر معمــاری باقی مانــده از گذشــتۀ 
ــری در  ــًا تغیی ــی اســت کــه تقریب ــم و رامشــیر کنون ــاد قدی خلف آب
شــکل ســاختمان و معمــاری آن ایجــاد نشده  اســت و حتــی وســایل 
ــن  ــان در ای ــی از مهم ــروف پذیرای ــامیدنی و ظ ــداری آب آش نگه

ــار  ــر در آث ــزوم ثبــت ایــن اث ــزرگ باقی مانده اســت. ل ــۀ ب مهمانخان
ملــی، حفاظــت و نگهــداری آن ایــن قلــم را بــرآن داشــت تــا بــه 

ــردازد. ــی مختصــر آن بپ معرف

نگاهی به گذشتۀ رامشیر

قدمتــی طوالنــی  از  خلف آبــاد،  منطقــۀ  آثــار  و  ســکونت 
برخورداراســت و ســکه های دورۀ عیلمائیــد کــه در اطــراف و 
اکنــاف منطقــه یافت شــده وآثــاری همچــون کــوزه و مجســمه ها، 
ــا  ــت. ام ــه اس ــن منطق ــان در ای ــکونت انس ــت س ــاهدی بر قدم ش
ــورد  ــی درم ــدی، یعن ــای بع ــه دوره ه ــوط ب ــا مرب ــن گزارش ه اولی

ــت. ــس از آن اس ــری و پ ــم هج ــرن ده ــهر در ق ــت ش وضعی
ــه،  ــاد کهن ــد: »خلف آب ــتری می نویس ــام شوش ــوراهلل ام ــید ن س
شــهر کی بــوده و از بنــای موالخلــف مشعشــعی کــه در ســال هــزار 
و انــدی هجــری قمــری آن را ســاخته بود وآن اندکــی شــمالی تر از 
ــاد کنونــی کنــارۀ رودخانــه واقــع و دارای خانه هــای بســیار  خلف آب
و باغ هــای اشــجار و حمــام و مســجد و مدرســه بوده اســت وجویــی 
میــان آن روان بــوده و اندکــی باالتــر از آن، خرابــۀ حســینیه واقــع 
اســت و آن نیــز شــهرکی بــوده از بناهــای موالحســین مشعشــعی و 
ــاد  ــده. خلف آب ــاخته ش ــه، س ــاد کهن ــراب شــدن خلف آب ــس از خ پ
ــه  ــش را ب ــی از مردم ــد و نیم ــب گردی ــاه تخری ــم نادرش ــه حک ب
ــام  ــت، مق ــه پابرجاس ــزی ک ــۀ آن چی ــد. از ابنی ــارس کوچانیدن ف

می نامنــد.« صاحب الزمــان، 

محمد عتابی / دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد شوشترمحمد عتابی / دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد شوشتر

ُمضیف؛ یادگاری از خلف آباد )رامشیر( قدیمُمضیف؛ یادگاری از خلف آباد )رامشیر( قدیم
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می نویســد:                                                                                  میریــان  عبــاس  زمینــه،  همیــن  در 
ــا  ــوده ت ــارها ب ــازی افش ــدان ترک ت ــا می ــی قرن ه ــاک جراح »خ
ــاد. ســید  ــرن دهــم هجــری به دســت مشعشــعیان افت در اواخــر ق
مبــارک خــان، برخــی از عشــایر عــرب را بــه آنجــا آورد. در روزگار 
تســلط افغان هــا یــا اندکــی دیرتــر بــوده کــه میــرزا علــی طیــار جــد 
میــران هندی جــان بــرآن دســت یافــت و حکومــت آن را ضمیمــۀ 
هندی جــان نمــود امــا طولــی نکشــید کــه کعبی هــا نیرومنــد شــده، 
جراحــی و هندی جــان را از دســت خانــدان میــران بــه درآوردنــد.«

ــاع از  ــرای دف ــی ب ــف و قلعه های ــاد مضی ــی درخلف آب میرزاعل
شــهر ســاخت.                                                                                                           

می نویســد:                                                                                                     مــورد  ایــن  در  سیســتانی  افشــار  ایــرج 
حکومــت  میرعبــداهلل  هجــری،  ســیزدهم  قــرن  اواخــر  »در 
هندی جــان و جراحــی را بــا پشــتیبانی والــی خوزســتان از کعبی هــا 
گرفــت و آن هــم چنــدان طولــی نکشــید کــه شــیخ خزعــل میــران 
ــکنۀ  ــت آورد. س ــا را به دس ــت آنج ــاخته، حکوم ــود س ــع خ را مطی

ــوده.«  ــرب ب ــت ع ــه اکثری ــن منطق ای

ُمضیف تنها یادگار از خلف آباد قدیم

ــش از روی  ــی پی ــیر(، اندک ــد؛ خلف آباد)رامش ــه آم ــور ک همانط
کار آمــدن صفویــه در ایــران در نزدیکــي روســتای حســینیۀ فعلــی 
ــن و در  ــادي و امیرالمومنی ــام ه ــرت ام ــگاه حض ــه روی قدم روب
نزدیکــی زیارتــگاه حضــرت صاحب الزمــان، درســمت چــپ رودخانــۀ 
جراحــی قــرار داشــت. اکنــون بخشــي ازخلفیــه یــا خلف آبــاد قدیــم 
بــه دلیــل تغییــر مســیر رود جراحــي درمســیر آب قــرار گرفته اســت. 
درآن زمــان مشعشــعیان تحت عنــوان »موالي « برمنطقــه، حکومت 
ــال ها  ــود. س ــاد ب ــهر کی آب ــان ش ــاد، درآن زم ــد. خلف آب می کردن
ــزرگ  ــداهلل، ب ــعیان، میرعب ــت مشعش ــن حکوم ــن رفت ــس از بی پ
خانــدان عباســی زمــام حکومــت منطقــه را بــه دســت گرفــت و در 
مقــر حکمرانــی خــود، قلعــه و ُمضیف)ســالن پذیرایــی( را بنــا کــرد. 
ایــن بنــا، در ســال هاي حکمرانــي میرعبــداهلل بــر منطقــه، در جــوار 
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ــه  ــردي ب ــا ف ــازندۀ بن ــد. س ــا نهاده ش ــیر بن ــي رامش ــتان فعل قبرس
نــام »ســید هندیجانــي« بوده  اســت. قلعــه، محــل خــواب و زندگــی 
شــخصی میرعبــداهلل و مضیــف محــل جلســات وی بــود و از ایــن 
محــل بــه رتق وفتــق امــور مي پرداخــت. قلعــه کــه داري دو طبقــه 
ــس  ــیالب پ ــدید و س ــی ش ــر بارندگ ــد، دراث ــال هاي بع ــود، درس ب
ــه جــای آن  از آن منهــدم گردیــد و در حــال حاضــر حســینیه ای ب

ســاخته شده اســت؛ ولــی بــه 
آب  نفــوذ  علی رغــم  ُمضیــف 
ــان ســیل  ــه داخــل آن، درجری ب
۵۷	۱ه. ش، آســیبی جــدی وارد 

نشــد. 
محیــط ایــن بنــا، بالغ بــر 
محیــط  و   )	۰×۴( متــر،   ۱۲۰
متــر   ۲۷۰ بالغ بــر  آن  حیــاط 
ــن  ــاي ای )۹×۰	( اســت. دیواره
ــرض  ــر ع ــک مت ــدود ی ــا، ح بن
دارد و از گل والي رســوبي کنــار 
شده اســت.  ســاخته  رودخانــه 
ســقف ایــن بنــا از چــوب اســت 

و گفتــه مي شــود کــه مــدت دویســت ســال اســت کــه پابرجاســت. 
درون دیوارهــا، پنجره هــای کوچکــی بــرای نــور ســاختمان تعبیــه 
ــا  ــن بن ــز در ای شده اســت؛ طاقچه هــای کوچــک بســیار زیبایــی نی
ــب  ــود جل ــه خ ــده را ب ــر بینن ــم ه ــه چش ــورد ک ــم می خ ــه چش ب
ــه  ــوز منطق ــه هن ــي ک ــا، در زمان ــن طاقچه ه ــر روی ای ــد. ب می کن
ــرار  ــنایی را ق ــای روش ــود، فانوس ه ــوردار نب ــرق برخ ــت ب از نعم
ــا می باشــد کــه  ــا، دارای ۴۴ طاقچــۀ بســیار زیب ــد. ایــن بن می دادن
ــي ســاخته شــده اند و ۴	 طاقچــه در ســالن و۱۰  ــه ســبک هالل ب
طاقچــه در اتــاق مشــورت قــرار دارد. ســقف ایــن بنــا نیــز ازچــوب 
صنــدل و بوریــا ســاخته شــده کــه تنهــا یــک بــار بــه دلیــل نفــوذ 

ــت. ــض شده اس ــقف تعوی ــه س ــه ب موریان

اتاق مشورت

همانطــور کــه گفتــه شــد، ایــن ســالن محــل اجتمــاع 
ــه  ــرار دارد ک ــر ق ــاد ۴ × 	 مت ــا در ابع ــار بن ــي درکن ــوده و اتاق ب
ــایری و  ــالف عش ــل اخت ــات، حل وفص ــکیل جلس ــگام تش در هن
ــاق  ــن ات ــه ای ــرای مشــورت ب ــزرگان ب تصمیم گیري هــاي مهــم، ب
رفتــه و تصمیــم نهایــی را می گرفتنــد و بــه همیــن دلیــل بــه اتــاق 

ــد. ــروف ش ــورت مع مش

آرامگاه میر فرحان 

مقبــرۀ  بــرای  اتاقــی 
ــداهلل در  ــوۀ میرعب ــان، ن میرفرح
ــا شده اســت.  ــار ســاختمان بن کن
میرفرحــان عباســی، در ســال 
ــه دنیــا آمــد و در  ۱۲۹۴ ه. ش ب
ســال ۷۹	۱ ه. ش از دنیــا رفــت. 
میــراث  متولــی  ســال ها  او 
پــدری اش بــوده؛ فلــذا وی را در 
ــد. ــن نمودن ــف دف ــار مضی کن

میرفرحــان،  مقبــرۀ  در 
ــات روی  ــه مندرج ــده ک ــب ش ــوار نص ــی روی دی ــۀ زیبای قالیچ
ســنگ قبــرش حــاوي مشــخصات او، بــرروی آن بــه طــرز زیبایــی 

شده اســت.    بافتــه 

وسایل درون ُمضیف 

ــال و  ــه ح ــان را ب ــا انس ــن بن ــه ای ــگام ورود ب ــه هن ــه ک آنچ
ــه  ــه ب ــت ک ــکل اس ــوزۀ مخروطي ش ــرد، دو ک ــم می ب ــوای قدی ه
زبــان عربــي محلــی بــه حبانــه معــروف اســت. حبانه هــا در قســمت 
بــاالی ســالن قــرار دارنــد، ایــن حبانه هــا شــبیه بــه دو دیــگ گلــی 
ــاال دارای  ــد و از ب ــانتی متر قطــر دارن ــدام  ۶۰ س ــر ک ــه ه اســت ک
یــک دِر ورودی هســتند. ایــن کوزه هــاي مخروطي شــکل در زمــان 

ــز در  ــی نی ــیار زیبای ــک بس ــای کوچ طاقچه ه
ــه چشــم می خــورد کــه چشــم هــر  ــا ب ایــن بن
ــر روی  ــد. ب ــب می کن ــود جل ــه خ ــده را ب بینن
ــه  ــوز منطق ــه هن ــي ک ــا، در زمان ــن طاقچه ه ای
ــای  ــود، فانوس ه ــوردار نب ــرق برخ ــت ب از نعم
ــا، دارای  ــن بن ــد. ای ــرار می دادن ــنایی را ق روش
ــه  ــه ب ــد ک ــا می باش ــیار زیب ــۀ بس ۴۴ طاقچ
ــه  ــده اند و ۳۴ طاقچ ــاخته ش ــي س ــبک هالل س
در ســالن و۱۰ طاقچــه در اتــاق مشــورت قــرار 

دارد.
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ــن  ــرار می گرفــت؛ نخســت ای ــه دو منظــور مورداســتفاده ق ــم ب قدی
ــا ناخالصی هــای آن ته نشــین شــود  کــه آب را درون آن قــرار داده ت
ــروزی  ــردکنندۀ ام ــایل س ــود وس ــردم از وج ــه م و دوم، در زمانی ک
محــروم بودنــد، آب را درون ایــن حبانه هــا نهــاده و به خاطــر 
خاصیــت سرمایشــی ِگل، آب خنــک شــده و بــرای نوشــیدن مناســب 
می شــد. اکنــون، ایــن ظــروف قدیمــي فقــط بــه عنــوان یــادگاري از 

گذشــته هاي دور نگــه داري مي شــوند.
ــم  ــه چش ــی ب ــرف مس ــن ظ ــالن چندی ــاالی س ــمت ب در قس
می خــورد کــه ازآنهــا بــرای َدم کــردن قهــوه اســتفاده می شــد، ایــن 
ــه( معــروف اســت. گفتــه مي شــود  ــه )دل ــان عربــی ب ظــروف در زب
کــه ایــن ظــروف متعلــق بــه دوران میرعبــداهلل بــزرگ هســتند کــه 

ــد.  ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــوز هــم م هن
در زیــر ظــروف قهــوه چیــزی ماننــد کف گیــر بــه چشــم 
ازآن بــرای ســرخ کردن قهــوۀ خــام اســتفاده  می خــورد کــه 
ــب  ــر جل ــی دیگ ــرف مس ــز ظ ــر نی ــن کف گی ــار ای ــد. در کن می ش
نظــر می کنــد کــه متعلــق بــه همــان زمــان می باشــد و از آن بــرای 

ــد.            ــتفاده می کردن ــان اس ــتان مهم ــی در دس گالب پاش
ــتان  ــی شهرس ــای تاریخ ــی از بناه ــا، یک ــن بن ــون ای هم اکن

ــت. ــیر اس رامش

منابع و مآخذ

افشار سیستانی، ایرج )۶۹	۱(. نگاهی به خوزستان. تهران: بلور. 	

ــتان.  	 ــی خوزس ــای تاریخ ــیدنوراهلل )۱		۱(. جغرافی ــتری، س ــام شوش ام

ــر. ــران: امیرکبی ته

ــواز:  	 ــتان. اه ــرب خوزس ــی ع ــخ جغرافیای ــیادت، موســی )۷۴	۱(. تاری س

ــزان. ان

ــواز:  	 ــه. اه ــاد رفت ــهر از ی ــیر)خلف آباد( ش ــی )۸۰	۱(. رامش ــریفی، ناج ش

خالدیــن.

میریان، عباس )۵۲	۱(. جغرافیای تاریخی خوزستان. تهران:  	
 م ص طف وی  ب وذر ج م ه ری.
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دانیال آبیاری / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خلیج فارس

یورتمۀ طال بر خاک های خلیج فارسیورتمۀ طال بر خاک های خلیج فارس
پرورش و تجارت اسب در خلیج فارسپرورش و تجارت اسب در خلیج فارس
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دیباچه

اســب همــواره بــه ســبب تســهیل زندگــی انســان و وفــاداری 
ــوان  ــه صاحــب خویــش، یــک حی ــوان نســبت ب عاطفــی ایــن حی
ــکار از  ــۀ ش ــت مقول ــد. اهمی ــه پنداشته می ش ــدس و بلندمرتب مق
ــه  ــر ب ــن از ســوی دیگ ــگاه مهارت محــوری و تفریحــی، همچنی ن
علــت رفــع نیــاز و آذوقــه در جوامــع نخســتین، امــری قدســی بــه 
ــادی در  ــت زی ــه اهمی ــب ک ــان، اس ــن می ــد. در ای ــاب می آم حس
ــۀ  ــن عالق ــت و همچنی ــکار داش ــرای ش ــان ب ــانی  انس یاری رس
مفــرط پادشــاهان بــرای شــکار حیوانــات تیــزرو کــه بــدون اســب 
ــوان  ــن حی ــز ای ــرب و تعزی ــتوجب تق ــود، مس ــن نب ــا ممک تقریب
ــت  ــانه هایی اس ــی از نش ــز یک ــب نی ــتن اس ــب دانس ــت. نجی گش
کــه بازمانــدۀ ازمنــه قدیــم می باشــد. چنیــن سرشــت مقدس مــآب، 
ــخ، شایســتۀ توجــۀ  ــت اقتصــادی آن در طــول تاری ــا اهمی ــوأم ب ت
ــی  ــت؛ یک ــن اس ــر دو رک ــته، ب ــن نوش ــای ای ــد. بن ــژه می باش وی
ــن  ــترش ای ــری گس ــب و دیگ ــگاه اس ــرورش و جای ــتگی پ پیوس
تجــارت در خلیــج فــارس. امیــد اســت کــه خواننــدگان بــا نگاهــی 
بــه ایــن ســطور و کســب آگاهــی از تجربــه ای اقتصــادی بــه درازای 
تاریــخ در میــان اقــوام ایرانــی در حــوزۀ پــرورش اســب بتواننــد، بــا 
ــد.  ــی گامــی مهــم بردارن ــن الزم در توســعه و کارآفرین کســب ف

اسب و جایگاه آن در ایران پیش از اسالم

ــیاری  ــت بس ــواره از اهمی ــی، هم ــوام ایران ــان اق ــب در می اس
ــدۀ نیکــو  ــای آفری ــه معن ــام اســپ در اوســتا ب ــوده  و ن برخــوردار ب
اســت. همچنیــن در اســاطیر، موجــودی بلندپایــه و آســمانی 
بــه شــمار مــی رود و در بعضــی از تمدن هــا جانــور توتمــی 
ــی،  ــوام آریای ــان، اق ــات باستان شناس ــق گزارش ــد. طب پنداشته می ش
حــدود شــش هــزار ســال پیــش نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه 
ــه  ــب را ب ــژاد اس ــان، ن ــد. ایرانی ــت زدن ــب دس ــردن اس ــی ک اهل
ایــزدان آفتــاب، مــاه و بــاد و یونانیــان بــه نپتــون کــه ایــزد دریاهــا، 
ــی  ــد. براســاس داده هــای اوســتا )آبان یشــت( قربان نســبت می دادن

ــن  ــوده، همچنی ــان بســیار مرســوم ب ــان ایرانی کــردن اســب در می
عمــدۀ محوطه هایــی کــه تدفیــن اســب در آن صــورت گرفتــه، از 
ــی  ــرزمین های ایران ــه از س ــد ک ــاز می باش ــا قفق ــه ت ــیای میان آس
ــد.  ــه حســاب می آی ــوده، ب ــا محــل ســکونت ســکاها ب ــه عمدت ک
در یــک نمونــۀ نســبتا جدیــد، ایــن گورســتان ها در حوالــی 
اردبیــل، تدفیــن یــک شــاهزادۀ ســکایی و در کنــار او، اســب نیــز 
مشــاهده می شــود؛ در حقیقــت، ایــن تدفین هــا یکــی از خصایــص 
ــت  ــایان توجه اس ــد. ش ــاب می آی ــه حس ــکایی ب ــتان های س گورس
کــه تدفیــن اســب، صرفــا مربــوط بــه اقــوام آریایــی نبــوده؛ بــرای 
مثــال، در جــوار معابــد شــینتو در ژاپــن مقابــری کشــف شده اســت 

ــده اند. ــن ش ــده در آن تدفی ــی ش ــب های قربان ــه اس ک
ــش  ــا در نق ــود، ام ــده نمی ش ــب دی ــی اس ــوش عیالم در نق
ــزرگ، اولیــن  ــزرگ کــوروش ب کــوروش یکــم، شــاه انشــان )پدرب
شاهنشــاه هخامنشــی( کــه بــا خــط عیالمــی نگاشته شــده؛ 
ــه بیانگــر عــدم وجــود اســب در  ــده می شــود ک ــر اســب دی تصوی
خوزســتان، در عصــر عیــالم می باشــد. امــا بــا شــکل گیری دولــت 
ــن و  ــه مهم تری ــته بودند ک ــرزمینی برخواس ــود از س ــه خ ــاد ک م
باکیفیت تریــن اســب های آن روزگار مــن جملــه، اســب نیســایی را 
در دل خــود پــرورش مــی داد، ســبب شــد کــه ایــن اســب در قلمــرو 
ــه  ــود.  در عصــر هخامنشــیان وضــع ب ــده و شناخته ش ــان پراکن آن
ــد  ــع دســت اول، مانن ــر مناب ــت تکث ــه عل ــق دیگری ســت و ب طری
ــتیم. در  ــب هس ــگاه اس ــت و جای ــاهد اهمی ــا، ش ــا و مهره کتیبه ه
ــوف  ــارت معط ــا و تج ــر جاده ه ــادی ب ــه زی ــکانیان، توج دورۀ اش
ــای  ــعۀ چاه ه ــب توس ــو موج ــک س ــئله، از ی ــن مس گشــت و همی
آب، کاروانســراها و از ســوی دیگــر منجــر بــه کشــف نعــل اســب 
گردیــد. در عیون االخبــار بــه گــزارش ابن قتیبــه دینــوری از 
اهمیــت بــازی چــوگان و اســب در ایــران باســتان ســخن بــه میــان 

آمده اســت.
ــب  ــایی و اس ــب نیس ــانی، دو اس ــر ساس ــای عص در حجاری ه
ــالف  ــا اخت ــه در حجاری ه ــود ک ــده می ش ــی دی ــک لیدیای کوچ
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ــی  ــد. گروه ــانتی متر می رس ــه ۲۱/۸ س ــش ب ــن دو نق ــت ای قام
ــد؛ اســب کوچک تــر نیــای اســبچۀ خــزر اســت کــه  دیگــر معتقدن
ــرورش داده می شــود و از اســب های  ــران پ ــون در شــمال ای هم اکن
ترکمــن و کــرد، قــد و قامتــی کوتاه تــر دارد؛ بــا ایــن حــال باتوجــه 
ــه  ــرد ک ــم ب ــی خواهی ــی پ ــی و باستان شناس ــای تاریخ ــه داده ه ب
ــه ای  ــر ناحی ــد ترکمــن و عــرب کــه داللت ب ــژاد اســب هایی مانن ن
ــی هســتند  ــال ایران ــد، همگــی اســب هایی کام ــران دارن ــر از ای غی
کــه در طــی حــوادث روزگار دچــار جابه جایی هایــی شــده اند. 
ــی  ــب های باکیفیت ــرورش اس ــه پ ــتان، در دو ناحی ــران باس در ای
ــدد  ــع متع ــراگاه و مرات ــت چ ــرق به عل ــود؛ در شمال ش دیده می ش
ــن شــهر  ــخ، ســبب شــده بود کــه ای ــی شــهر بل و مرغــوب درحوال
بــه یکــی از مراکــز مهــم پــرورش اســب بــدل شــود. طــی ســند 
ــک اســب ۱۰  ــخ قیمــت، ی به دســت آمده از دوران ساســانیان در بل
ــۀ غــرب کشــور در منطقــۀ مــاد،  ــار ذکــر شده اســت و در ناحی دین

ــرار  ــم ق ــبان عال ــن اس ــز مرغوب تری ــوان مرک ــاه به عن ــهر نیس ش
داشــت. 

بازشناسی واژگان و اصطالحات مرتبط با اسب در 
متون تاریخی 

درکارنامــۀ اردشــیر بابــکان آمده اســت کــه اورمــزد بــه اســپریس 
شــد و چــوگان بــازی کرد. اســپرس )اســپ ریــس( به معنــای میدان 
اسب ســواری می باشــد؛ همچنیــن در شــاهنامه آمده اســت:» نشــانه 
ــا کــس مکیــس ... ز  ــر اســپریس ســیاوش نکــرد ایــچ ب ــد ب نهادن
 تختــی کــه خوانــی ورا طــاق دیــس کــه بنهاد پرویــز در اســپریس.«

بــر روی یــک مهــر مربــوط بــه اوایــل عصــر ساســانیان، واژۀ اســب 
ــواره نظام  ــس س ــه رئی ــاال ب ــه احتم ــود ک ــیگ دیده می ش ــد پارس ب
پارســیان اشــاره شده اســت. در بعضــی از اســناد دیوانــی واژۀ 
ــه  ــتا ب ــه در اوس ــود ک ــده می ش ــه، دی ــای یونج ــه معن ــت ب اسپس



ــاده تر،  ــارت س ــا به عب ــب خورد ی ــای اس ــه معن ــپ، ب ــورت اس ص
خــوراک اســب آمده اســت. معــرب ایــن واژه در عربــی، بــه صــورت 
اسفســت یــا فصفصــه درآمــد کــه در بعضــی متــون اروپایــی نیــز 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
نــام  در  اولیــه  و  پیشــرفته  چنــدان  نــه  تمدن هــای  در 
انســان ها، غالبــا نــام حیوانــات دیــده می شــود؛ بــرای مثــال 
ــان  ــد. در می ــدۀ شــتر را تداعــی می کن ــای دارن ــام زردشــت، معن ن
لهراســپ،  گشتاســپ،  ماننــد  شــاهنامه؛  نام هــای  از  برخــی 
ارجاسپ، گرشاسپ، جاماســپ و ... نــام اســب دیــده می شــود. 
اهمیــت اســب از دوران اســاطیری بــه دوران تاریخــی و بــه ادبیــات 
نیــز کشیده شــد؛ در ادبیــات و متــون از اســب بــه نیکــی، فراســت 
ــان  ــای زب ــورق دایره المعارف ه ــا ت ــت. ب ــاد شده اس ــت ی و نجاب
ــود  ــن موج ــان که ــن زب ــا واژه در ای ــم صده ــی درمی یابی فارس
می باشــد کــه مشــتق از اســب بــوده یــا داللــت  بــر اســب دارنــد. 
ــوز و  ــگ، ب ــبدیز، خن ــمند، ش ــد س ــر از واژگان مانن ــته ای دیگ دس
ــران،  ــد، یک ــد نون ــی مانن ــب و واژگان ــگ اس ــر رن ــی ب ... توصیف
ــند.  ــب می باش ــات اس ــاالت و روحی ــدۀ ح ــن و ... توصیف کنن توس
ــه  ــت اســب در داســتان های حماســی از رســتم و ســهراب ب اهمی
ــود و در  ــیده می ش ــورا کش ــه عاش ــی و حماس ــتان های مذهب داس

ــد. ــوه می کن ــورا جل ــر عاش ــد عص ــر بی مانن اث

تجارت اسب در خلیج فارس 

دوران  در  آریایــی  اقــوام  از  یکــی  به عنــوان  کاســی ها، 
فرمانروایــی خــود بــر بابــل نخســتین بار اســب را بــه ایــن نواحــی 
ــه  ــوط ب ــه همیــن علــت، پیــش از آنهــا، در نقــوش مرب ــد؛ ب آوردن
تمــدن ســومر اســب دیــده نمی شــود و گورخــر ایرانــی در نقــوش 
ــان اســت. از زمــان کاســی ها، اســب جایگاهــی قدســی  آنهــا نمای
ــه ســایر نواحــی  در نقــوش بین النهریــن یافــت و از ایــن زمــان، ب
ــدا یافــت. از  ــداد پی ــز رفــت و در تمــدن آشــور امت غــرب آســیا نی
ــارت در  ــی تج ــای اساس ــی از کااله ــب یک ــکانیان، اس دوران اش
ــه  ــز ب ــر( نی ــت پالمیر)تدم ــد و دول ــه حســاب می آم ــارس ب خلیج ف
ــود. در عصــر اشــکانیان  ــد ب ــارس عالقمن ــن تجــارت در خلیج ف ای
ــه  ــه ب ــق فرغان ــایی از طری ــب های نیس ــال ۱۰۱ پ. م اس ــه س ب
ــمانی«  ــب آس ــا »اس ــه آنه ــن ب ــه در چی ــدند ک ــن برده می ش چی

گفتــه می شــد. در عصــر شــاپور اول، 
یــک اســب ســفیدرنگ نیســایی 

بــه یهودیــان اهــدا شــد که  
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ایــن هدیــۀ ارزشــمند برگرفتــه از آن بــود کــه بــه یهودیــان بشــارت 
ــد.  ــد آم ــفید خواه ــبی س ــر اس ــوار ب ــی س ــه منج ــده بود ک داده ش
ــرن  ــد ق ــدت چن ــه م ــارت ب ــن تج ــانیان، ای ــقوط ساس ــس از س پ
از رونــق افتــاد؛ بــا ایــن وجــود، در آغــاز دولــت صفویــه در لیســت 
ــود  ــی خ ــگاه تاریخ ــب جای ــاره اس ــی، دوب ــرار صادرات ــالم پرتک اق
ــان  ــان ایرانی ــت اســب در می ــوالک اهمی ــۀ پ ــه گفت ــت. ب را بازیاف
ــت  ــی از کیفی ــر کس ــه اگ ــود ک ــاد ب ــان زی ــار آنچن ــر قاج در عص
ــواد  ــردم، بی س ــۀ م ــزد عام ــی نداشــت، در ن ــت اســب آگاه و قیم

قلمــداد می شــد.

بوشهر

روی هــم رفتــه، تجــارت و پــرورش اســب در کرانه هــای 
ــتان  ــهر و خوزس ــوزۀ بوش ــه دو ح ــد ب ــارس، بای ــمالی خلیج ف ش
تقســیم شــود. بــه دنبــال مهاجــرت اعــراب عمانــی، نجــدی، هولــه 
و ... بــه شــمال خلیج فــارس، ســبک زندگــی و مناســبات سیاســی 
به گونــۀ دیگــری رقــم خــورد. به گفتــۀ الخ، دزدان دریایــی در 

خلیج فــارس، خصوصــا قبیلــۀ جواســم بــا وســایل بادبانــی، 
اســب ها را بــه هندوســتان می بردنــد.

بــا بــه قــدرت رســیدن خانــدان مذکــور و قدرت طلبــی آنهــا در 
دو ســوی خلیج فــارس، فرصت هــای تجــاری بــه مراتــب بیشــتری 
پیــش روی آنــان قــرار گرفــت. یکــی از مهم تریــن اقدامــات ایــن 
ــع  ــر مناب ــه در اکث ــود ک ــهری ب ــبان بوش ــرورش اس ــدان، پ خان
قاجــاری منعکــس شده اســت. بــه گفتــۀ همیــن منابــع، اســب های 
بوشــهری حاصــل مادیــان ترکمــن و نریــان نجــد، بوده انــد. 
ــراق  ــا ع ــتان ت ــنۀ هندوس ــازار تش ــژاد توانســت، ب ــن اصــالح ن ای
ــای  ــی، پایگاه ه ــس از مدت ــن پ ــد؛ بنابرای ــودش کن ــذوب خ را مج
ــد.  ــر گرفته ش ــهری در نظ ــبان بوش ــرورش اس ــرای پ ــددی ب متع
منطقــه موســوم بــه کره بنــد در شــمال بوشــهر کــه دارای رودخانــه 
ــز  ــی از مراک ــد، یک ــز می باش ــع حاصل خی ــی و مرات ــرآب دائم پ
ــش  ــت. نق ــور بوده اس ــدان مذک ــط خان ــب توس ــرورش اس ــم پ مه
ــت  ــه حکوم ــوط ب ــده، مرب ــر روی ســکه های به دســت آم اســب ب
ــت. ــت آن بوده اس ــان دهندۀ اهمی ــهر نش ــور در بوش ــدان مذک خان
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طایفــۀ دمــوخ کــه تبــار آنــان بــه نجــد می رســید و همچنیــن 
متحــد و بــازوی نظامــی خانــدان مذکــور بودنــد، بــه اهتمــام آنــان 
پــرورش ایــن اســبان گســترش یافــت؛ چنانکــه بــه گفتــۀ بعضــی 
ــبان  ــن اس ــزۀ ای ــه انگی ــب ب ــراب بنی کع ــا و اع ــع، لیراوی ه مناب

ارزشــمند بــه قلمــرو دموخی هــا 
حملــه می کردنــد. مرکــز قلمــرو 
چاه کوتــاه  دمــوخ،  طایفــه 
هم اکنــون،  و  بوده اســت 
ــه تــل اســپی  محلــی موســوم ب
دارد  وجــود  چاه کوتــاه  در 
ــداری  ــل نگه ــادآور مح ــه ی ک
ایــن منطقــه  اســبان ممتــاز 
بوده اســت. جالب توجــه اســت 
ــردم  ــگ م ــان فرهن ــه در می ک
افســانه های محلــی مــردم  و 
ــاه، جایــگاه مهــم اســب  چاه کوت

ــدادی  ــی، تع ــار ایران ــی از تج ــط گروه ــا، توس ــود. بعده دیده می ش
از اســبان بوشــهری بــه دشــت های کازرون برده شــد و بــه گســترۀ 

پــرورش ایــن اســبان افزوده شــد.

خوزستان

عشــایر مرزنشــین عــرب در خوزســتان عمدتــا، از عــراق بــه این 
ســو آمدنــد. وجــود ســازه های آبــی و جغرافیــای متمــول خوزســتان 
ســبب شــده تــا ســبک زندگــی متفاوتــی از ســایر عربــان را تجربــه 
ــت  ــز اهمی ــه بســیار حائ ــار ک ــن دی ــژۀ ای ــص وی ــد و از خصای کنن
ــرد.  ــاره ک ــب اش ــا اس ــش ت ــرورش گاومی ــه پ ــوان ب ــت، می ت اس
ــته  ــرون گذش ــه ق ــز ب ــه نی ــن ناحی ــب، در ای ــارت اس ــینۀ تج پیش
بازمی گــردد و در طوایــف و تیره هــای مختلفــی دیده می شــود. 
ــراف  ــلیمی در اط ــۀ س ــوش و قبیل ــی ش ــی در نزدیک ــۀ حمدان قبیل
ــۀ  ــند. قبیل ــغول می باش ــب مش ــرورش اس ــه پ ــان ب ــوش همچن ش

خرســان در دشــت چندگونــۀ دیگــری از اســب را پــرورش می دهنــد 
کــه بــه اســب خرســانی شــهرت دارد.

هرمزگان

و  آب  کمبــود  دلیــل  بــه 
ــب،  ــرورش اس ــکان پ ــع ام مرات
ــه  ــن ناحی ــی در ای ــور متوال به ط
ســوی  از  نبوده اســت.  میســر 
ــک  ــی نزدی ــود رقبای ــر، وج دیگ
و نســبتا توانمنــد در غــرب و 
بــرای  را  شــرایط  شــرق،  در 
ناهموارتــر  و  پیچیده تــر  آنهــا 
می ســاخت. بــا ایــن وجــود، 
ــی  ــرات پی درپ ــل تغیی ــه دلی ب
تجــارت  اصلــی  کانون هــای 
ناحیــه  ایــن  خلیج فــارس  در 
ــوم  ــی از رس ــت. یک ــرار گرفته اس ــارت ق ــن تج ــر ای ــز تحت تاثی نی
ــرۀ قشــم تحــت عنــوان پیــر مچکــی  ــده در جزی تاریخــی باقی مان
ــا  ــی خصوص ــک حیوان ــی ماس ــم، گروه ــن مراس ــد. در ای می باش
اســب می پوشــند و مراســم بــا نواختــن ســازی از جانــب نوازنــدگان، 
ــن  ــا هالووی ــن، شــباهت هایی ب ــگاه اول و نوی ــد. در ن ــه می یاب ادام
ــم  ــن رس ــه های ای ــتی از ریش ــه درس ــا ب ــود، ام ــاهده می ش مش
آگاهــی نداریــم، ولــی رگه هــای صوفیانــۀ آن و عنــوان ایــن رســم، 

ــد. ــی می باش ــن ایران ــک آیی ــانگر ی نش

سخن پایانی

ــوخ،  ــه دم ــیوخ طایف ــور، ش ــدان مذک ــقوط خان ــال س ــه دنب ب
مدرنیــزه شــدن ســاختارهای سیاســی و خــأ ناشــی از وجــود یــک 
ــی، ســبب فراموشــی تجــارت اســب در نواحــی  ــزرگ مال ــگاه ب بن
ــاختارهای  ــود س ــبب وج ــه س ــتان ب ــا در خوزس ــد. ام ــهر ش بوش

ــب  ــارت اس ــانیان، تج ــقوط ساس ــس از س پ
بــه مــدت چنــد قــرن از رونــق افتــاد؛ بــا ایــن 
وجــود، در آغــاز دولــت صفویــه در لیســت اقــالم 
ــگاه  ــب جای ــاره اس ــی، دوب ــرار صادرات پرتک
ــوالک  ــۀ پ ــه گفت ــت. ب ــود را بازیاف ــی خ تاریخ
اهمیــت اســب در میــان ایرانیــان در عصــر 
ــی از  ــر کس ــه اگ ــود ک ــاد ب ــان زی ــار آنچن قاج
ــت، در  ــی نداش ــب آگاه ــت اس ــت و قیم کیفی
ــد. ــداد می ش ــواد قلم ــردم، بی س ــۀ م ــزد عام ن
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قبیلــه ای و اقتصــاد عشــایری، پــرورش اســب همچنــان بــه شــکل 
ــه حیــات خــود ادامــه می دهــد و  ــی ب ــدان مطلوب ــه چن ســنتی و ن
ــمالی  ــتان های ش ــرس و اس ــوزۀ زاگ ــتانی ح ــتان های کوهس در اس
ــخصی و  ــرمایه گذاری های ش ــب، س ــوای مناس ــل آب و ه ــه دلی ب
ــه ســایر نواحــی  ــری نســبت ب ــی اوضــاع نســبتا بهت ــه گاه، دولت گ
ــود  ــت؛ وج ــوان گف ــوع، می ت ــود. در مجم ــاهده می ش ــی، مش داخل
ــع  ــاز واق ــوزه کارس ــن ح ــد در ای ــد، می توان ــی توانمن ــک کمپان ی
ــف  ــای مختل ــو، گونه ه ــک س ــب، از ی ــوان نجی ــن حی ــود. ای ش
ایرانــی را پــرورش دهــد تــا از ایــن طریــق کســب و کار گســترده ای 
ــوی  ــد و از س ــود آی ــه وج ــور ب ــی در کش ــان قابل توجه ــا راندم ب
دیگــر، در همــوار شــدن مســیر قهرمانــی  ورزشــکاران ایــن حــوزه، 

کمکــی شــایان صــورت خواهدگرفــت.

منابع و مآخذ

آســانا، جاماســاب جــی )۸۲	۱(. متن هــای پهلــوی. ترجمــۀ ســعید  	

ــور. ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــران: س ــان. ته عری

ــیان(.  	 ــان هخامنش ــر فرم ــرزمین های زی ــا )س ــترابو )۸۲	۱(. جغرافی اس

ــر محمــود  ــات دکت ــاد موقوف ــی زاده. تهــران: بنی ــون صنعت ترجمــۀ همای

افشــار.

آنتونــی، دیویــد دابلیــو )۹۵	۱(. هنــد و اروپاییــان، نقــش اســب و چــرخ در  	

گســترش زبان هــای هنــد و اروپایــی. ترجمــۀ خشــایار بهــاری. تهــران: 

فــرزان روز.

بلعمــی، ابوعلــی محمــد، )	۸	۱(. تاریــخ بلعمــی )تکملــه و ترجمــۀ تاریــخ  	

ــران: زوار. طبری(. ته

بویــس، مــری )۸۶	۱(. زرتشــتیان، باورهــا و آداب دینــی آنهــا. ترجمــۀ  	

عســکر بهرامــی. تهــران: ققنــوس.

ــران:  	 ــران. ته ــگ ای ــد در فرهن ــتاری چن ــرداد )۸۶	۱(. جس ــار، مه به

ــطوره. اس

تفضلــی، احمــد )۷۶	۱(. تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســالم. تهــران:  	

ســخن.

دریایــی، تــورج )۹۲	۱(. ناگفته هــای امپراتــوری ساســانی. تهــران:  	

ــاب. ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم بن

ــنگ  	 ــۀ هوش ــان. ترجم ــخ پارتی ــی تاری ــیپمان، کالوس )۹۰	۱(. مبان ش

ــرزان روز. ــران: ف ــی. ته صادق

فردوســی، ابوالقاســم )۸۵	۱(. شــاهنامه ی فردوســی. بــر اســاس نســخۀ  	

ژول ُمــل. تهــران: الهــام.

ــۀ  	 ــانیان. ترجم ــان ساس ــران در زم ــور )۸۵	۱(. ای ــن، آرت ــتن س کریس

ــر. ــدای معاص ــران: ص ــمی. ته ــید یاس رش

ــر.  	 ــۀ مرتضــی ثاقب ف ــتان. ترجم ــران باس ــوزف )۷۷	۱(. ای ویســهوفر، ی

تهــران: ققنــوس.
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ــه دســت  ــرای گــذران زندگــی و ب ــدای زندگــی ب بشــر، در ابت
آوردن کاالی موردنیــاز خــود از شــیوۀ مبادلــۀ کاالبــه کاال اســتفاده 

ــا  ــری از کااله ــک س ــان، ی ــرور زم ــه م ــرد. ب می ک
ــاًل  ــد؛ عم ــتری یافتن ــه از ارزش بیش ــه بقی ــبت ب نس
از آنهــا ماننــد پول هــای رایــج امــروزی اســتفاده 

ــه جــای اســتفادۀ  ــا پیشــرفت تمــدن بشــری، جوامــع ب می شــد. ب
کاال در معامــالت بــه فکــر اســتفاده از اشــیای زینتــی، ماننــد نقــره 
و طــال افتادنــد کــه همیــن امــر باعــث بــه وجــود آمــدن ســکه شــد 

ــدی ضــرب شــد. و نخســتین آن، در لی
ــزی  ــا چی ــالدی چینی ه ــم می ــرن ده ــط ق ــه در اواس ــا اینک ت
شــبیه بــه اســکناس اختــراع کردنــد و نــام آن را »چــاو« گذاشــتند 
ــذی در  ــول کاغ ــار پ ــرای انتش ــوالن ب ــت مایۀ مغ ــا دس ــه بعده ک
ــد کــه از  ــان سلســله ای از شــاهان مغــول بودن ــران شــد. ایلخان ای
ــد، مؤســس  ــی کردن ــران فرمانروای ــا ۷۵۰ ه. ق در ای حــدود ۶۵۴ ت
ایــن سلســله نیــز هالکوخــان مغــول بوده اســت. مغــوالن پــس از 
تســلط خــود بــر ممالــک مغلــوب، ســکه های نقــره را رواج دادنــد. 
در ایــن  زمــان بــود کــه واحــد پــول ایرانــی تغییــر کــرد و »تومان« 

ــار و  ــه، دین ــد؛ البت ــود آم ــه وج ــزار اســت ب ــی ۱۰ ه ــه معن ــه ب ک
درهــم نیــز همچنــان رواج داشــت، ولــی دیگــر ســکه طــال نبــود 
بلکــه ســکه نقــره ای بــود کــه معمــواًل آن را »آقچــه« می گفتنــد.

ــول  ــن پ ــود ای ــی خ ــود؛ ول ــار ب ــزار دین ــادل ۱۰ ه ــان، مع توم
اصــاًل وجــود نداشــت و تنهــا پــول محاســبات، محســوب می شــد. 
علــت وجــود ایــن پــول، تقلباتــی بــود کــه در دنیــا بــه وجــود آمــد و 
مأمــوران دولــت بــرای جلوگیــری از تنــزل درآمــد خزانــۀ مالیات هــا 
ــان  ــان، ارغون خ ــد. در زم ــول می کردن ــعیر وص ــان تس ــه توم را ب
مقــرر شــده بود کــه نقــره را بــا عیــار ۹۰ درصــد ضــرب کننــد، ولــی 
ایــن دســتور جــز اســم چیــزی نبــود و ســکه های غالــب، ده هفــت 
ــا  ــر می شــد ت ــن مراتــب بدت ــود و وضــع هــم از ای و ده هشــت نب
ــار  ــود، در ۱۰ دین ــر از ســایر ســکه ها ب جایــی کــه آقچــه کــه بهت
ــس  ــس م ــی، از جن ــت و باق ــار نداش ــتر عی ــره بیش ــار نق و ۲ دین
ــده  ــود گوشــه های آن را بری ــردم ب ــز آنچــه در دســت م ــود و نی ب
می ســاییدند و بدین جهــت، وضــع آنهــا یکســان نبــود. یکــی 
ــان  ــود. در زم ــذی ب ــول کاغ ــج پ ــله، تروی ــن سلس ــکارات ای از ابت
گیخاتــو بــرای مــدت کوتاهــی پــول کاغــذی بــه نــام »چــاو«  بــه 

رضا کرمی / دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی
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تقلیــد از چیــن منتشــر شــد، ولــی مــردم از آن اســتقبالی نکردنــد.

ریشۀ نام

در  و  فرانســوی  در  »آســی نیا«  اســکناس  لغــت  ریشــۀ 
ــی در دوره  ــان فارس ــه در زب ــد ک ــیا« می باش ــی »آسیگناتس روس

فتحعلی شــاه بــا تغییــر بــه صــورت اســکناس درآمــد.

تاریخچه

ــم  ــرن ده ــط ق ــه در اواس ــد ک ــانی بودن ــن کس ــا، اولی چینی ه
ــد  ــد کردن میــالدی و در زمــان دودمــان ســونگ اســکناس را تولی
ــا و  ــه معن ــا نخســتین اســکناس، ب ــام آن را چــاو گذاشــتند. ام و ن
ــه  ــد ک ــاپ ش ــتکهلم چ ــک اس ــروزی در ۱۶۹۱م در بان ــوم ام مفه
ــه  ــود. ب ــداری می ش ــک نگه ــن بان ــوزۀ ای ــز، در م ــون نی هم اکن
نظــر می رســد کــه انتشــار پــول کاغــذی در قــرون جدیــد از دوره 

ــداول گشــت.          ــر فرانســه آغــاز و مت انقــالب کبی

نظام پولی عصر ایلخانان

ــان ســکه های عهــد  ــران، هم ــه ای ــوالن ب ــس از تهاجــم مغ پ
خوارزمشــاهی رواج داشــت و اندکــی بعــد کــه قاآن هــای مغولــی و 
کارگــزاران آنهــا در ایــران بــه ضــرب ســکه پرداختنــد، از ســکه های 
قبلــی تقلیــد کردنــد؛ ســکه هایی کــه یــک ســوی آن نــام چنگیــز 
و در ســوی دیگــر نــام خلیفــه بغــداد بــود و در نواحــی ســند ضــرب 
شــده بود، ســکه هایی کــه در آذربایجــان و گرجســتان ضــرب 
ــه از  ــام و نشــان مغولی_اســالمی داشــت. ســکه هایی ک شــده و ن
»اوکتــای قــاآن« بــه جامانــده و یــک روی آن عنــوان »ال الــه اال 
ــال 	۶۴ ه. ق/۱۲۴۵م در  ــته و در س ــول اهلل« داش ــد رس اهلل_محم
ــر  ــان امی ــه در زم ــره ای ک ــز ضــرب شــده بود و ســکه های نق تبری
ــک  ــده و در ی ــرب ش ــون )۶۵۴-۶۴۱ه. ق/۱۲۵۶_ 	۱۲۴م( ض ارغ
ــوارد  ــن م ــی از ای ــته ، نمونه های ــادل داش ــام قاآن الع ــوی آن، ن س
ــری  ــاز قدرت گی ــان آغ ــه از هم ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای اس

ــتند  ــه »بالش« داش ــوم ب ــی موس ــدی پول ــا، واح ــز، مغول ه چنگی
ــن  ــورد ای ــد. درم ــود را براســاس آن انجــام می دادن ــالت خ و معام
واحــد پولــی و خصوصیــات آن، کــه بــه احتمــال زیــاد چیــزی شــبیه 
ــی در  ــات اندک ــت، اطالع ــخص داش ــود و وزن مش ــمش« ب »ش

منابــع وجــود دارد.
ــام قــاآن و دیگــر کارگــزاران  ــه ن باوجــود ضــرب ســکه هایی ب
ــران  ــکه هایی در ای ــن س ــام چنی ــندی از رواج ع ــچ س ــی، هی مغول
قبــل از شــکل گیری حکومــت ایلخانــان در دســت نیســت و 
ــت.  ــی رواج داشته اس ــکوکات دورۀ قبل ــان مس ــع، هم ــور قط به ط
ــه  ــی ب ــت ایلخان ــا شــکل گیری حکوم ــه ب ــزی ک انســجام و تمرک
وجــود آمــد، در زمینــۀ نظــام پولــی نیــز مؤثــر واقــع شــد و تأســیس 
ــان  ــود. ایلخان ــراه ب ــد هم ــا ضــرب ســکه جدی ــد ب ــت جدی حکوم
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ایــران از همــان زمــان هالکــو، مبــادرت بــه ضــرب ســکه کردنــد 
ــن  ــه جــای مانده اســت. ای و از تمامــی آنهــا مســکوکات چنــدی ب
ــدند و  ــرب می  ش ــالمی ض ــد اس ــاس آداب و عقای ــکه ها، براس س

ــد. ــارات اســالمی و بعضــًا شــیعی بودن ــه عب ــن ب مّزی
ــی  ــته یعن ــه از دوران گذش ــی ک ــود، بی نظمی های ــن وج ــا ای ب
قبــل از تهاجــم مغول هــا بــر نظــام پولــی مملکــت حاکــم بــود، تــا 
حــدی بــه جــای مانــد و براســاس مطالــب برخــی منابــع تــا از قبــل 
ــن  ــت. در ای ــود نگرف ــه خ ــان نظــم مشــخصی ب مســلمانی ایلخان
دوره، هــر یــک از ممالــک تحــت ســلطۀ ایلخانــان مســکوکاتی بــا 

وزن و عیــار خــاص خود داشــتند 
ــام  ــر نظ ــدیدی ب ــی ش و بی ثبات
پولــی ایــن دوره حاکــم بــود؛ بــه 
ویــژه در میــان مســکوکات طــال 
و نقــره، رابطــۀ تعریــف شــده ای 

وجــود نداشــت.
رشــیدالدین فضــل اهلل کــه در 
ــی  ــز، بی ثبات ــی اغراق آمی مطالب
نظــام  بــر  حاکــم  تزلــزل  و 
ــی عصــر پیــش از غــازان را  پول
تشــریح می کنــد، چنــد مــورد از 
ــرای  ــان را ب ــای ایلخان تالش ه
ــت  ــه وضعی ــیدن ب ــم بخش نظ
پولــی قلمــرو یــاد می کنــد؛ امــا 

ــد.  ــت نمی دان ــن موفقی ــا را قری ــای آنه ــورد از تالش ه ــچ م هی
ــا قبــل از زمــان غــازان، فــارس، روم،  وی متذکــر می شــود کــه ت
گرجســتان، ماردیــن و دیگــر والیــات ســکه مخصــوص بــه خــود 
ــه  ــار ک ــۀ وزن و عی ــه برپای ــن ســکه ها، ن داشــتند و اســتفاده از ای
ــن امــر موجــب می شــد کــه  براســاس تعدادشــان بوده اســت. همی
بــا بریــدن حواشــی ســکه ها، وزن و عیــار آنهــا کمتــر شــود و میزان 
مقبولیــت آنهــا کاهــش پذیــرد. در مــواردی، میــزان نقــره موجود در 

ــس  ــه م ــکه ها ب ــه س ــد ک ــم می ش ــدازه ای ک ــه ان ــکوکات ب مس
کامــل تبدیــل می شــدند. در چنیــن مــواردی، ســکه را ماننــد یــک 
کاالی عــادی نگریســته و بــه خریدوفــروش آن می پرداختنــد. البته، 
بســیاری از تجــار نیــز از ایــن راه سواســتفاده کــرده، مســکوکات را 
ــت  ــی می نگریســتند کــه فقــط در هرکجــا، کیفی ــه چشــم کاالی ب
ــیدالدین  ــد. رش ــا را می پذیرفتن ــت، آنه ــر داش ــت کمت ــر و قیم بهت
ــن  ــان را، چنی ــن زم ــی ای ــام پول ــار نظ ــع فالکت ب ــل اهلل، وض فض
توصیــف می کنــد:» و فایــدۀ وجــود زر و نقــره، آن هســت کــه بــه 
واســطۀ آن حاجــت مــردم برآیــد و چیــزی کــه خواهنــد زود حاصــل 
ــره  ــال زر و نق ــون ح ــود، چ ش
ــطۀ  ــه واس ــه ب ــود ک ــان ش چن
آن، مقــاالت و زحمــت پیــدا 
ــس  ــرج ک ــت خ ــه وق ــود و ب ش
ــع  ــع و طب ــالف وض ــتاند، خ نس
ایــن درحالــی  عــام باشــد.« 
تعــداد  مقایســۀ  کــه  اســت 
باقی مانــده  نقــره  ســکه های 
ــان  ــلمانی ایلخان ــر نامس از عص
ســخنان  غــازان،  عصــر  و 
بــه  را  فضــل اهلل  رشــیدالدین 
ــد.  ــد نمی کن ــل تأیی ــور کام ط
ــه  ــر، ب ــکوکات اخی ــب مس اغل
لحــاظ وزن و قطــر بــه یکدیگــر 

ــت.  ــی اس ــیار جزئ ــا بس ــات آنه ــد و اختالف نزدیکن
در ایــن زمینــه، درســت اســت کــه حاکمیــت ایلخانــان و غلبــۀ 
ــادی  ــی بی اعتم ــرآن، نوع ــم ب ــز حاک ــز از مرک ــه های گری اندیش
ــی آورد،  ــه وجــود م ــات را در نظــام اقتصــادی کشــور ب ــدم ثب و ع
امــا اینکــه سراســر عهــد ایلخانــان نامســلمان را بــه یــک صــورت 
ــدان  ــم، چن ــدید بدانی ــامانی ش ــد نابه س ــرده، آن را عه ــر ک تعبی
صحیــح نیســت. خــود رشــیدالدین فضــل اهلل در چنــد مــورد، دوران 

روم،  فــارس،  غــازان،  زمــان  از  قبــل  تــا 
ــکه  ــات س ــر والی ــن و دیگ ــتان، ماردی گرجس
مخصــوص بــه خــود داشــتند و اســتفاده از ایــن 
ســکه ها، نــه برپایــۀ وزن و عیــار کــه براســاس 
ــب  ــر موج ــن ام ــت. همی ــان بوده اس تعدادش
ــکه ها،  ــی س ــدن حواش ــا بری ــه ب ــد ک می ش
وزن و عیــار آنهــا کمتــر شــود و میــزان مقبولیــت 
آنهــا کاهــش پذیــرد. در مــواردی، میــزان نقــره 
موجــود در مســکوکات بــه انــدازه ای کــم 
ــل  ــل تبدی ــس کام ــه م ــکه ها ب ــه س ــد ک می ش

می شــدند. 
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ایلخانــی هالکــو و اباقــا را ستوده اســت و آن را دوران ایمنــی، 
آســودگی، عــدل و سیاســت آورده و تأمیــن بهینــۀ معــاش اردوهــا 
ــده  ــر ش ــن دوران را متذک ــوری در ای ــکری و کش ــارج لش و مخ
ــف  ــاف وص ــدل و انص ــا را دورۀ ع ــم دوران اباق ــاف« ه و »وص
کرده اســت. دورۀ ایلخانــی »ارغــون« و تثبیــت وضعیــت اقتصــادی 
ــن نظر  ــا حس ــز ب ــودی نی ــعدالدولۀ یه ــو وزارت س ــان او، در پرت زم
ــت  ــاز حکوم ــر آغ ــن روی، اگ ــت. از ای ــه شده اس ــان مواج مورخ
ایلخانــی را ســال ۶۵۴ ه. ق/۱۲۵۶م بدانیــم، در ســی و ســه ســال 
از دوران ســی و هفــت ســالۀ نامســلمانی آنهــا )دوران هالکــو، اباقــا 
ــازه، دورۀ  ــات نســبی وجــود داشته اســت. ت ــت و ثب و ارغــون( امنی
ــه لحــاظ اقتصــادی دورۀ شــومی  ســه ســاله احمــد تکــودار نیــز ب
ــادی در  ــاع اقتص ــودی اوض ــن، از بهب ــی قرای ــت و برخ نبوده اس
ــای  ــۀ اردوه ــه، کاهــش هزین ــن جمل ــت دارد؛ از ای ــان او حکای زم
خواتیــن و شــاهزادگان از هشــتاد تومــان بــه چهــل تومــان در پرتــو 

ــود. ــی ب ــد جوین ــمس الدین محم ــای ش تالش ه
بــا ایــن وصــف، اگــر دورۀ ایلخانــی احمــد را نیــز جــزو 
ــال از  ــج س ــا در پن ــم، تنه ــمار آوری ــادی به ش ــات اقتص دوران ثب
ــود  ــت اقتصــادی مســاعدی وج ــان، وضعی ــلمانی ایلخان دورۀ نامس
نداشته اســت. از ایــن نظــر کــه تــا زمــان غــازان، ســکه واحــدی بــا 
وزن و عیــار مشــخص و بــا مقبولیــت عــام وجــود نداشــت، حــق بــا 
رشــیدالدین فضــل اهلل اســت، امــا ســؤال ایــن اســت کــه آیــا قبــل 
از دوران مغــول، در ایــران و ســایر قلمــرو اســالمی، ســکۀ واحــدی 
ــازان، در  ــد از دورۀ غ ــا بع ــته، آی ــن گذش ــت؟ از ای ــود داشته اس وج
ــت؟ در  ــردش بوده اس ــدی در گ ــکۀ واح ــور س ــی کش ــام پول نظ
دورانــی کــه رشــیدالدین فضــل اهلل، آن را دوره تشــتت و تزلزل نظام 
ــی  ــای قابل توجه ــی در بخش ه ــر رونق ــارت پ ــد، تج ــی می دان پول
ــا  ــت، ب ــر نمی توانس ــن ام ــته و ای ــود داش ــان وج ــرو ایلخان از قلم
ــی ســازگاری داشته باشــد۲؛ همچنان کــه  ایــن همــه مشــکالت پول
ــه  ــان کــه ب ــارس و کرم ــام، در مناطقــی همچــون ف ــن ای در همی
ــه  ــد و روم ک ــاط بودن ــی در ارتب ــارت دریای ــا تج ــتقیم ب ــور مس ط

دروازۀ تجــارت آن زمــان بــود، مناســبات تجــاری براســاس اعتمــاد 
متقابــل تجــار و بازاریــان صــورت می گرفــت و در هــر منطقــه ای، 
مســکوکات محلــی رواج داشــت. کاالهــا و قمــاش موردنیــاز تجــار 
ــول  ــا پ ــد ب ــد جدی ــداری و در مقص ــی خری ــول محل ــان پ ــا هم ب
ــن روی،  ــت. از ای ــرار می گرف ــه ق ــورد معامل ــری م ــی دیگ محل
ــه قمــاش  ــه ب ــر رواج معامل اســتدالل رشــیدالدین فضــل اهلل مبنی ب
ــری از  ــم( و نتیجه گی ــارت قدی ــادی در تج ــری ع ــوان ام ــه عن )ب
ــون  ــی همچ ــه محققان ــی، چنانک ــام پول ــزل نظ ــر تزل آن مبنی ب
ــر  ــد، چنــدان منطقــی بــه نظ ــتدالل کرده ان پطروشفســکی اس
نمی رســد و چنانچــه کــه مشــخص اســت، تــا حــدودی بــه قصــد 
بزرگ نمایــی اقــدام غــازان در رواج پــول یکســان در سراســر 

ــاد( بوده اســت. ــام نه ــی ن ــول مل ــوان آن را پ ــر بت ــرو )اگ قلم

مسکوکات عهد ایلخانی

مسکوکات زرین

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای نظــام پولــی ایــن عهــد، 
رواج گســتردۀ مســکوکات نقــره در معامــالت بوده اســت. در زمــان 
ــالمی،  ــد اس ــادی عه ــخ اقتص ــار در تاری ــرای اولین ب ــان ب ایلخان
مســکوکات نقــره را عالوه بــر »درهــم« کــه لفــظ متــداول آن بــود، 
ــر  ــه در ظاه ــره ک ــار نق ــد. دین ــه کار برده ان ــار« ب ــوان »دین ــا عن ب
امــر، رابطــۀ مشــخص و کامــاًل دقیقــی بــا درهــم آن نداشــت، بــه 
قــدری در معامــالت جــا بــاز کــرد کــه بــه تدریــج در دیگــر نواحــی 
تحــت ســلطه مغــوالن )دشــت قبچــاق و ماوراءالنهــر و ترکســتان( 

نیــز اســتفاده گردیــد.
ــه  ــان ب ــن زم ــره، در ای ــت و رواج گســتردۀ ســکه های نق اهمی
قــدری اســت کــه امــروزه بــر ســر ایــن مســئله کــه نظــام پولــی 
ــز  ــا هــر دو فل ــوده  و ی ــره( ب ــزی )ســکۀ نق ــان تک فل عهــد ایلخان
ــود دارد؛  ــر وج ــالف نظ ــت، اخت ــام داشته اس ــره رواج ع ــال و نق ط
ــدۀ  ــه عم ــن دوره، ک ــج ای ــول رای ــه پ ــن اســت ک ــلم ای ــدر مس ق
ــکوکات  ــد، مس ــم می ش ــۀ آن تنظی ــادی برپای ــای اقتص فعالیت ه
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ــر  ــه در سراس ــان، ک ــرو ایلخان ــا در قلم ــه تنه ــت. ن ــره بوده اس ــر نق ــه در سراس ــان، ک ــرو ایلخان ــا در قلم ــه تنه ــت. ن ــره بوده اس نق
قلمــرو مغــوالن، بــه جــز چیــن، مســکوکات نقــره نقــش اصلــی را قلمــرو مغــوالن، بــه جــز چیــن، مســکوکات نقــره نقــش اصلــی را 
ــالت،  ــره در معام ــی نق ــه، رواج عموم ــته اند. البت ــالت داش ــالت، در معام ــره در معام ــی نق ــه، رواج عموم ــته اند. البت ــالت داش در معام
ــق  ــود مطل ــای نب ــه معن ــته اند، ب ــان پنداش ــی محقق ــه برخ ــق چنانک ــود مطل ــای نب ــه معن ــته اند، ب ــان پنداش ــی محقق ــه برخ چنانک

ــت. ــال نبوده اس ــکوکات ط ــت.مس ــال نبوده اس ــکوکات ط مس
ــی  ــد، اطالعات ــن عه ــی ای ــی تاریخ ــد، اطالعات ــن عه ــی ای ــع جغرافیایی__تاریخ ــد مناب ــر چن ــع جغرافیاییه ــد مناب ــر چن ه
در خصــوص وجــود منابــع طــال ندادهدر خصــوص وجــود منابــع طــال نداده  انــد و برخــی اشــارات انــد و برخــی اشــارات 
رشــیدالدین فضــل اهلل حاکــی از نبــود مقــدار کافــی طــال در رشــیدالدین فضــل اهلل حاکــی از نبــود مقــدار کافــی طــال در 
بازارهــای عهــد ایلخانــی اســت؛ امــا در مجمــوع، منابــع از وجــود بازارهــای عهــد ایلخانــی اســت؛ امــا در مجمــوع، منابــع از وجــود 

ــد. ــت دارن ــن حکای ــکوکات زری ــال و مس ــبی ط ــد.نس ــت دارن ــن حکای ــکوکات زری ــال و مس ــبی ط نس
دیگــر  و  ارتاقــان  سواســتفاده های  فضــل اهلل،  دیگــر رشــیدالدین  و  ارتاقــان  سواســتفاده های  فضــل اهلل،  رشــیدالدین 
ــاد از  ــرد زی ــور کارب ــد و همینط ــود می دادن ــه س ــه زر ب ــانی ک ــاد از کس ــرد زی ــور کارب ــد و همینط ــود می دادن ــه س ــه زر ب ــانی ک کس
ــن  ــال در ای ــود ط ــل کمب ــی را عل ــت پارچه باف ــال در صنع ــد ط ــن ح ــال در ای ــود ط ــل کمب ــی را عل ــت پارچه باف ــال در صنع ــد ط ح
ــن  ــۀ ای ــه در نتیج ــی آورد ک ــم م ــه ه ــد. او در ادام ــان می دان ــن زم ــۀ ای ــه در نتیج ــی آورد ک ــم م ــه ه ــد. او در ادام ــان می دان زم
ــه، در  ــود در جامع ــرات موج ــی از جواه ــواب، بخش ــالت ناص ــه، در معام ــود در جامع ــرات موج ــی از جواه ــواب، بخش ــالت ناص معام
ــرای  ــان ب ــت ارتاق ــت دس ــی آل ــود، بخش ــدگان ب ــن وام دهن ــرای ره ــان ب ــت ارتاق ــت دس ــی آل ــود، بخش ــدگان ب ــن وام دهن ره
ــردم  ــزد م ــده و بخشــی در ن ــه ش ــتگاه حاکم ــردم و دس ــب م ــردم فری ــزد م ــده و بخشــی در ن ــه ش ــتگاه حاکم ــردم و دس ــب م فری
ــارج و از  ــه خ ــوجات ب ــب منس ــز در قال ــمی نی ــود، قس ــی ب ــارج و از مخف ــه خ ــوجات ب ــب منس ــز در قال ــمی نی ــود، قس ــی ب مخف

ــد. ــادر می ش ــد ص ــه هن ــد.جمل ــادر می ش ــد ص ــه هن جمل

ــور  ــه ط ــال ب ــود ط ــل اهلل، از نب ــیدالدین فض ــن روی، رش ــور از ای ــه ط ــال ب ــود ط ــل اهلل، از نب ــیدالدین فض ــن روی، رش از ای
عــام ســخن نگفتــه و تنهــا کمبــود طــال و سواســتفاده های عــام ســخن نگفتــه و تنهــا کمبــود طــال و سواســتفاده های 
معمــول آن را یــادآوری کرده اســت. ســخنان رشــیدالدین فضــل اهلل معمــول آن را یــادآوری کرده اســت. ســخنان رشــیدالدین فضــل اهلل 
ــه در  ــی ک ــا اختالل های ــارزه ب ــازان و مب ــات غ ــرح اصالح ــه در در ش ــی ک ــا اختالل های ــارزه ب ــازان و مب ــات غ ــرح اصالح در ش
ــی  ــز، از وجــود طــالی کاف ــی کشــور وجــود داشــت نی ــی نظــام پول ــز، از وجــود طــالی کاف ــی کشــور وجــود داشــت نی نظــام پول
در جامعــه و تــالش بــرای تحــت نظــر درآوردن آن حکایــت در جامعــه و تــالش بــرای تحــت نظــر درآوردن آن حکایــت 
ــزوم  ــت و ل ــان اهمی ــس از بی ــل اهلل پ ــیدالدین فض ــد. رش ــزوم می کن ــت و ل ــان اهمی ــس از بی ــل اهلل پ ــیدالدین فض ــد. رش می کن
ــکه  های های  ــار س ــدن عی ــص گردانی ــار و خال ــردن معی ــت ک ــکهیکنواخ ــار س ــدن عی ــص گردانی ــار و خال ــردن معی ــت ک یکنواخ
ــدازۀ آن، نتیجــۀ اقدامــات غــازان  ــه ان ــدازۀ آن، نتیجــۀ اقدامــات غــازان طــال و همینطــور عرضــه ب ــه ان طــال و همینطــور عرضــه ب
ــر دســت  ــا ب ــان، در بازاره ــن زم ــد:» در ای ــن شــرح می ده ــر دســت را چنی ــا ب ــان، در بازاره ــن زم ــد:» در ای ــن شــرح می ده را چنی
ــدارد و  ــت ن ــه نهای ــردد ک ــرخ می گ ــدان زر س ــتایی چن ــر روس ــدارد و ه ــت ن ــه نهای ــردد ک ــرخ می گ ــدان زر س ــتایی چن ــر روس ه
ــکه های  ــرب س ــور از ض ــدان کنند.« همینط ــالت ب ــت معام ــکه های تمام ــرب س ــور از ض ــدان کنند.« همینط ــالت ب ــت معام تمام
ــد  ــاد می کن ــزرگان ی ــه ب ــرای بخشــش ب ــی، ب ــد درســت صــد مثقال ــاد می کن ــزرگان ی ــه ب ــرای بخشــش ب ــی، ب درســت صــد مثقال
ــام  ــوم« ن ــی »مدالی ــروزی آن را نوع ــر ام ــه تعبی ــوان ب ــه می ت ــام ک ــوم« ن ــی »مدالی ــروزی آن را نوع ــر ام ــه تعبی ــوان ب ــه می ت ک

نهــاد.نهــاد.
ــی و  ــات قرآن ــه آی ــال ب ــی ط ــد مثقال ــت های« ص ــن »درس ــی و ای ــات قرآن ــه آی ــال ب ــی ط ــد مثقال ــت های« ص ــن »درس ای
اســامی دوازده امــام مزیــن بــوده و صرف نظــر از ارزش پولــی اســامی دوازده امــام مزیــن بــوده و صرف نظــر از ارزش پولــی 
آنهــا بــه لحــاظ مذهبــی نیــز ارزش تاریخــی زیــادی داشته اســت، آنهــا بــه لحــاظ مذهبــی نیــز ارزش تاریخــی زیــادی داشته اســت، 
چراکــه غــازان حنفی مذهــب دســتور حــک نــام امامــان شــیعه بــر چراکــه غــازان حنفی مذهــب دســتور حــک نــام امامــان شــیعه بــر 
ایــن ســکه ها را صــادر نمــوده و ایــن در جــای خــود بســیار جالــب ایــن ســکه ها را صــادر نمــوده و ایــن در جــای خــود بســیار جالــب 
اســت، زیــرا حاکــی از رواج گســتردۀ شــعائر شــیعی اســت.اســت، زیــرا حاکــی از رواج گســتردۀ شــعائر شــیعی اســت.

اشــارات وصــاف، در شــرح رواج اســکناس چــاو اشــارات وصــاف، در شــرح رواج اســکناس چــاو 
در زمــان گیخاتــو نیــز از وجــود مقــدار کافــی در زمــان گیخاتــو نیــز از وجــود مقــدار کافــی 

طــال در جامعــه خبــر می دهــد.طــال در جامعــه خبــر می دهــد.
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ــی  ــورخ از وجــود پارچه هــای زربفــت، صناعــات  و حرف ــن م ای
ــد، ســخن گفتــه و یکــی از نشــانه های  ــا طــال مرتبــط بودن کــه ب
ــری  ــی و هن ــت صنعت ــه وضعی ــی ب ــکار را بی توجه ــن ابت ــوم ای ش
ــذاری زر در  ــتور واگ ــور از دس ــد. همین ط ــداد می کن ــت قلم مملک
ــد  ــی کن ــاد م ــاوراء بحــار فارس« ی ــرای تجــار »م ــاو ب عــوض چ
ــت دارد.  ــه حکای ــال در جامع ــی ط ــدار کاف ــود مق ــود از وج ــه خ ک
ــکوکات  ــع مس ــی وض ــوص چگونگ ــر، در خص ــم دیگ ــئلۀ مه مس
زریــن ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود کمیابــی طــال در بــازار، نــرخ 
آن ارزان بــوده و جبــران ایــن امــر چنــدان مــورد توجــه نبوده اســت. 
بــه نظــر می رســد، علــت اصلــی ایــن قضیــه، برتــری مســکوکات 
ــل آن  ــی و دوران ماقب ــر ایلخان ــارت عص ــاد و تج ــره در اقتص نق
ــال را  ــوالن ط ــری، مغ ــان قدرت گی ــژه از زم ــه وی ــت؛ ب بوده اس
ــتند و آن  ــی می نگریس ــی و زینت ــک کاالی تجمل ــوان ی ــه عن ب
ــد.  ــه کار می بردن ــی ب ــه و دیگــر وســایل تجمل را در ســاخت پارچ
ــا وجــود اینکــه در طــول حکومــت و اســتیالی آنهــا،  همینطــور ب
اســتفاده از مســکوکات طــال بــر پایــه وزن بــود، حداقــل تــا زمــان 
غــازان معیــار هماهنگــی در ایــن خصــوص وجــود نداشــت و یکــی 
از موجبــات ارزانــی آن، همیــن وزن هــای متعــدد و ناخالصی هــای 
فــراوان آن بوده اســت. از ایــن جهــت کــه طــال بــه عنــوان وســیلۀ 

ــز  ــت نی ــارت حکوم ــت و نظ ــت، موردحمای ــمیت نداش ــه رس مبادل
نبــود و در یــک حالــت بــه خــود رهــا شــده، بــه مصــارف صنعتــی و 
معیشــتی می رســید. در نتیجــه، مــردم و بازاریــان ترجیــح می دادنــد 
کــه طــالی موجــود را در صناعــات و زیــورآالت بــه کار بــرده، یــا 
آن را احتــکار کننــد. بخشــی از طالهــا هــم در قالــب مصنوعــات 
ــازار ایــران اقبالــی نداشــت، بــه  و یــا مســکوکات پســتی کــه در ب

ــد. ــادر می ش ــد ص ــه هن ــارج و از جمل خ
از علــل دیگــر ارزانــی طــال در ایــن دوره، رواج معامــالت 
فضــل اهلل،  رشــیدالدین  مطالــب  براســاس  بــود؛  ناصــواب 
وام دهنــدگان و رباخــواران، اشــیای زریــن و جواهــرآالت مردمــی را 
کــه قــادر بــه بازپرداخــت وام شــان نبودنــد، بــه قیمــت بســیار نــازل 
ــش  ــال نق ــازار ط ــادی ب ــر در کس ــن ام ــد و ای ــازار می فروختن در ب
ــای  ــه برات ه ــم ک ــوان ه ــا دی ــدگان ب ــت. معامله کنن ــادی داش زی
متعــدد و بــا وجــوه بــاال از حکومــت گرفته بودنــد، اشــیای زریــن و 
ــه  ــد، ب ــان می گرفتن ــه در ازای مطالباتش ــی را ک ــای زربافت پارچه ه
ــازار طــال  ــه کســادی ب ــد و ایــن هــم ب همیــن طریــق می فروختن

می افــزود.
ــار مســکوکات طــال،  ــن اوصــاف، ناهماهنگــی وزن و عی ــا ای ب
ــتفاده  ــه، اس ــی مبادل ــیلۀ اصل ــوان وس ــه عن ــودن آن ب ــرح نب مط
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وســیع از آن در ســاخت مصنوعــات و به ویــژه منســوجات موردنظــر 
ــادی،  مغول هــا، برخــورد بــا طــال بــه عنــوان یــک کاالی ع
ــل  ــردش آن، از عوام ــان گ ــت از جری ــدی حکوم ــت ج عدم حمای
ــل  ــن عوام ــر، همی ــوی دیگ ــت. از س ــال بوده اس ــی ط ــم ارزان مه
موجــب می شــد کــه طــالی موجــود در جامعــه بــه صــورت پارچــه 
ــن، اردوهــا و گوشــۀ خانه هــا راکــد  ــورآالت در دربارهــا، خزای و زی
ــن روی  ــد، از ای ــارج راه یاب ــه خ ــب صــادرات ب ــا در قال ــده و ی مان

ــود. ــز ب ــی کمیــاب نی باوجــود ارزان
ــود و  ــۀ کمب ــل اهلل، در زمین ــیدالدین فض ــه رش ــکالتی ک مش

ارزانــی طــال در بازارهــای عهــد 
می شــود،  متذکــر  ایلخانــی 
از  پیــش  دوران  بــه  مربــوط 

ــت. ــازان اس غ
ــالح  ــا اص ــازان ب در دورۀ غ
ــال  ــکوکات ط ــول، مس ــی پ کل
نیــز اعتبــار نســبی یافــت و 
ســهم عمــده ای در مبــادالت 
ضــرب  یافــت.  اقتصــادی 
مســکوکات زریــن بــا وزن و 
جلوگیــری  مشــخص،  معیــار 
ــال  ــیع ط ــری وس ــه کارگی از ب
پارچه بافــی،  صنعــت  در 
ــن و  جمــع آوری مصنوعــات زری
ــه ارزش  ــتی ک ــکوکات پس مس

ــا،  ــس از ذوب آنه ــد پ ــکه های جدی ــرب س ــتند و ض ــه نداش مبادل
حمایــت جــدی حکومــت از پــول طــال و نظــارت دقیــق بــر جریــان 
ــازار مســکوکات زریــن را بــه دنبــال داشــت.  گــردش آن، رونــق ب
ــایۀ  ــار آن در س ــش اعتب ــال و افزای ــول ط ــه پ ــت ب ــه حکوم توج
توجــه غــازان از احتــکار یــا بــه کارگیــری ایــن فلــز در امــور جانبــی 
جلوگیــری کــرد و معیــار خالــص و یکنواخــت آن نقدینگــی کشــور 

را افزایــش داد.
بــا وجــود ایــن، معلــوم نیســت کــه اعتبــار مســکوکات طــال در 
زمــان غــازان که تنهــا رشــیدالدین فضــل اهلل از آن ســخن می گوید، 
تــا چــه انــدازه در زمــان جانشــینان او محفــوظ مانده اســت. از منابــع 
بعــدی، تنها ســفرنامۀ ابن بطوطــه از وجــود مقــدار الزم 
مســکوکات طــال در زمــان ابوســعید خبــر می دهــد. ابن بطوطــه از 
بــذل و بخشــش فــراوان عمــال حکومــت ایلخانــی در ســفر حــج 
ســال ۷۲۸ ه. ق/۰		۱م در راســتای افزایــش اعتبــار ســلطان ایــران 
ــه  ــی طــال در مکــه ب ــرده، از ارزان ــاد ک و جلب توجــه مســلمانان ی
ــدازۀ  ــش های بی ان ــر بخش خاط
می گویــد.  ســخن  مغــوالن 
ایــن در حالــی اســت کــه در 
پــول  هــم  ابوســعید  دوران 
اصلــی مملکــت نقــره بــود و 
ــم  ــا تنظی ــی ب ــتگاه حکومت دس
ــعی  ــار، س ــم و دین ــۀ دره رابط
در نظــارت بیشــتر بــر نظــام 
پولــی و جلوگیــری از احتــکار 
مســکوکات پــر وزن و فائــق 
آمــدن بــر مشــکالت پولــی 

ــت. ــود داش خ
البتــه، شــاید بتــوان اقدامــات 
زمــان ابوســعید در خصــوص 
ســکه های  وزن  کــردن  کــم 
نقــره )بــه منظــور جلوگیــری از احتــکار آنهــا( و برهــم زدن مرتــب 
رابطــۀ دینــار و درهــم نقــره )کــه در دورۀ غــازان و الجایتــو نســبت 
یــک بــه شــش داشــت و در زمــان ابوســعید تــا یــک بــه نــه تغییــر 
ــد  ــه موردنق ــدف«، ک ــر »گ. آ. فدروف_داوی ــق نظ ــرد( را مطاب ک
جــان ماســون اســمیت قرارگرفته اســت، سیاســت آگاهانــه حکومــت 
در جهــت بــاال بــردن نــرخ و اعتبــار مســکوکات طــال و همینطــور 

پــول،  کلــی  اصــالح  بــا  غــازان  دورۀ  در 
ــت و  ــبی یاف ــار نس ــز اعتب ــال نی ــکوکات ط مس
ــادالت اقتصــادی یافــت.  ســهم عمــده ای در مب
ضــرب مســکوکات زریــن بــا وزن و معیــار 
ــیع  ــری وس ــه کارگی ــری از ب ــخص، جلوگی مش
جمــع آوری  پارچه بافــی،  صنعــت  در  طــال 
ــه  ــتی ک ــکوکات پس ــن و مس ــات زری مصنوع
ارزش مبادلــه نداشــتند و ضــرب ســکه های 
جدیــد پــس از ذوب آنهــا، حمایــت جــدی 
ــر  ــق ب ــارت دقی ــال و نظ ــول ط ــت از پ حکوم
ــکوکات  ــازار مس ــق ب ــردش آن، رون ــان گ جری

ــت. ــال داش ــه دنب ــن را ب زری
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جلوگیــری از صــدور آن بــه هنــد تفســیر کــرد. امــا ایــن در صورتــی 
ــکه های  ــی از س ــداد قابل توجه ــه تع ــود ک ــد ب ــی خواه پذیرفتن
ــار داشته باشــیم؛ امــری  ــه ایــن زمــان را در اختی ــوط ب طــالی مرب
کــه در عمــل امکان پذیــر نیســت و از آن گذشــته، اســتنادات 
ــی  ــزل سیاس ــد. تزل ــد نمی کن ــه را تأیی ــن نظری ــع تاریخــی ای مناب
و اقتصــادی زمــان ابوســعید در مقایســه بــا دو ایلخــان قبلــی نیــز 
ــه بــودن چنیــن سیاســتی در زمــان وی را اثبــات نمی کنــد.  آگاهان
بــه عــالوه، اغلــب ســکه های باقی مانــده از دورۀ ابوســعید و 
ــی  ــوده و حت ــس ب ــره و م ــس از او، نق ــی پ ــر ملوک الطوایف عص
ــان درهــم و  ــه هم ــز ســکه های ُکَپکــی ک ــان نی ــان تیموری در زم
ــا ایــن اوصــاف، فــرض  ــود، رواج داشته اســت. ب دینارهــای نقــره ب
حفــظ اعتبــار مســکوکات طــال در زمــان ابوســعید چنــدان پذیرفتــه 
نیســت و نمی تــوان بــه اســتناد بخشــی از ســخنان ابــن بطوطــه از 

ــوع مســکوکات ســخن گفــت. ــاالی ایــن ن ــاد و اعتبــار ب ازدی

آخریــن مطلــب قابل ذکــر در زمینــۀ وضعیــت مســکوکات 
ــکه ها  ــن س ــذاری ای ــی ارزش گ ــان، چگونگ ــد ایلخان ــال در عه ط
ــن خصــوص،  ــره اســت. در ای ــا ســکه های نق ــۀ آن ب ــوع رابط و ن
تنهــا وصــاف اســت کــه در یــک مــورد، دربــارۀ وضــع پولــی زمــان 
غــازان از نســبت یــک بــه چهــار مســکوکات طــال و نقــره ســخن 
ــت  ــف حکوم ــل مختل ــه در مراح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد؛ ب می گوی
ــت  ــود نداشته اس ــه وج ــن زمین ــخصی در ای ــبت مش ــی نس ایلخان
ــره در  ــه نق ــبت ب ــال نس ــول ط ــبی پ ــاری نس ــر بی اعتب ــر ب و نظ
ــد.  ــل نبوده ان ــوع قائ ــن موض ــرای ای ــادی ب ــت زی ــالت اهمی معام
بــا ایــن وصــف، تنهــا در دورۀ غــازان اســت کــه در نتیجــه اعتبــار 
ــخص  ــره مش ــا نق ــی آن ب ــۀ ارزش ــال، رابط ــکه های ط ــبی س نس
ــی  ــد ایلخان ــف عه ــل مختل ــته، در مراح ــن گذش ــت. از ای شده اس
میــان درهــم و دینــار نقــره نســبت هماهنگــی وجــود نداشته اســت؛ 
ــری  ــی منظم ت ــان کــه نظــام پول ــی در عصــر مســلمانی ایلخان حت

ــت. ــان نبوده اس ــبت یکس ــن نس ــز ای ــود نی ــم ب حاک

مسکوکات سیمین

ــۀ مســکوکات  ــر پای ــن عصــر ب عمــدۀ معامــالت اقتصــادی ای
نقــره بوده اســت، مســکوکات درشــت، عنــوان دینــار و مســکوکات 
کوچــک و کم ارزش تــر عنــوان درهــم داشــتند. بزرگــی و کوچکــی 
ــال  ــا در عین ح ــی زد، ام ــرف اول را م ــزان وزن ح ــکه ها و می س
ــره،  ــی نق ــک درهم ــکه های ی ــود. س ــر ب ــز موردنظ ــا نی ــار آنه عی
ــال وزن  ــه مثق ــا س ــم و ی ــش دره ــار، ش ــک دین ــال و ی نیم مثق
داشــت. رقم هــای درشــت مالــی را بــا لفــظ تومــان کــه ده 
ــۀ  ــر پای ــد. ب ــه کار می بردن ــود ب ــره( ب ــا نق ــال ی ــار )ط ــزار دین ه
گزارش هــای رشــیدالدین فضــل اهلل، مســکوکات نقــره نیــز در دورۀ 
ــن  ــا ای ــازان، وضــع خوشــایندی نداشــت و ت ــش از ســلطنت غ پی
ــر  ــدی در سراس ــاه واح ــام پادش ــه ن ــه ب ــدی ک ــکۀ واح ــان س زم
قلمــرو ضــرب بشــود، وجــود نداشــت و در وزن و عیــار مســکوکات 
ــان  تفــاوت زیــادی وجــود داشــت. ایــن مــورخ کــه تــالش ایلخان



درفش

102

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

ــۀ  ــو را در زمین ــون و گیخات ــوص ارغ ــه خص ــازان و ب ــل از غ قب
یکســان کــردن وزن و عیــار مســکوکات نــاکام توصیــف می کنــد، 
ــمارد. ــز برمی ش ــار آن را نی ــات زیان ب ــی تبع ــی اغراق گوی ــا نوع ب

در زمــان غــازان، ســکه یــک شــکل بــا وزن و عیــار مشــخص 
ــهری را  ــام ش ــالمی و ن ــارات اس ــازان، عب ــام غ ــد و ن ــرب ش ض
ــن  ــد. ای ــر آن حــک نمودن ــده بود را ب ــکه در آن ضــرب ش ــه س ک
ــره  ــم نق ــت؛ دره ــگ داش ــار هماهن ــد وزن و عی ــکه های جدی س
ــت.  ــره داش ــال نق ــه مثق ــار آن س ــص و دین ــره خال ــال نق نیم مثق
ــود و  ــی ب ــرو الزام ــر قلم ــکوکات در سراس ــن مس ــتفاده از ای اس
ــه  ــوش معامل ــکوکات مغش ــا مس ــه ب ــانی ک ــان و کس ــا متقلب ب
ــه  ــل اهلل ک ــیدالدین فض ــد. رش ــدی می ش ــورد ج ــد، برخ می کردن
رواج ایــن ســکه ها را در سراســر قلمــرو ایلخانــی و از جملــه 
ایالــت مسیحی نشــین گرجســتان یــادآوری می نمایــد، نتیجــۀ 
ــودگی و  ــت، آس ــارت، صناع ــق تج ــی را رون ــات پول ــن اصالح ای
ــره در  ــکوکات نق ــن، وزن مس ــود ای ــا وج ــد. ب ــق می دان ــاه خل رف
ــت و  ــی داش ــیر نزول ــواره س ــازان، هم ــی غ ــس از ایلخان دوران پ
برخــالف نظــر برخــی محققــان کــه کــم شــدن وزن مســکوکات 
ــردن  ــت باالب ــان در جه ــیارانه ایلخان ــی هش ــت پول ــره را سیاس نق
ــد، برخــی دیگــر و  ــری از صــدور آن می دانن ــار طــال و جلوگی اعتب
از جملــه اشــپولر، کاهــش وزن ســکه ها را کــه در اصــل بــه معنــای 
ــن  ــی ای ــام پول ــی نظ ــان بی فروغ ــود، نش ــا ب ــار آنه ــدن عی کم ش

ــد. ــاب می آورن ــه حس ــان را ب زم
حقایــق تاریخــی هم نظــر دســتۀ اخیــر را تأییــد می کنــد، 

ــد  ــر عه ــا آخ ــازان، ت ــت غ ــر از دورۀ حکوم ــرف نظ ــه ص چراک
ــداوم وزن  ــش م ــا کاه ــعید ب ــژه در دورۀ ابوس ــه وی ــی و ب ایلخان
ــت  ــن سیاس ــر ای ــه اگ ــی ک ــویم؛ درحال ــه می ش ــکه ها مواج س
)کــم کــردن وزن ســکه ها( هوشــیارانه بــود، بایــد تــا ایــن 
زمــان بــه بــار می نشســت. بــه عــالوه، نظــام پولــی دوران 
ــود و  ــار فســاد ب ــز دچ ــرگ ابوســعید نی ــس از م ــی پ ملوک الطوایف
ــره  ــی از قلب مســکوکات و بریــدن حواشــی ســکه ها و غی نخجوان
ــۀ اطالعــات جالبــی در  ــد. ایــن مــورخ، ضمــن ارائ ســخن می گوی
ــباکان،  ــان، س ــون قابض ــی، همچ ــا و مقامات خصوص دارالضرب ه
ــف  ــه وظای ــدگان؛ از جمل ــان و گدازن ــان، قطاع ــان، صیرفی طباع
منصــب معیــری دارالضــرب را تفحــص احــوال قالبــان و آقچه بــران 
ــه  ــد ک ــد. می دان ــب می کنن ــق را مغشــوش و قل ــوال خالی ــه ام ک
ــات وی اســتنباط  از ســخنان او رواج چنیــن رســومی در زمــان حی

می شــود.
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مســکوکات ایــن زمــان در دارالضرب هــای تحــت نظــارت 
ــاص  ــب خ ــله مرات ــد و تشــکیالت و سلس ــت ضــرب می ش حکوم
ــکیالت  ــن تش ــه از ای ــی ک ــر از نخجوان ــه غی ــت. ب ــود را داش خ
ســخن می گویــد؛ ســیفی هــروی نیــز از وجــود منصبــی بــا عنــوان 
ــه  ــیراز ب ــح ش ــرای فت ــد. در ماج ــاد می کن ــرب ی ــرفی دارالض مش
ــه  ــزرگان شــیراز علی ــدان مظفــری و اشــتراک عمــل ب دســت خان
ــز از منصــب حــاج ضــراب کــه نقیــب  شــیخ ابواســحق اینجــو نی
ســادات و رئیــس محلــۀ درب مسجدنو شــیراز بــوده، ســخن 

رفته اســت.

اسکناس در ایران

گیخاتو  زمامداری  دورۀ  در  نخستین بار،  ایران  در  کاغذی  پول 
)	۶۹-۶۹۰ ه. ق( پنجمین ایلخان مغول منتشر گردیده است.

مال،  به  بی اعتنا  شدت  به  و  بود  گشاده دست  پادشاهی  گیخاتو 
منال، زر، سیم، طال، نقره و سایر جواهرات را به این دلیل که زینت 
زنان است، بسیار خوار و کوچک می شمرد. از این روی، حکم کرد که 
در تمام ممالک دیگر به طال و نقره معامله نکنند و به جای آن چاو 
یا اسکناس چاپ شود. از این روی ۱۰ مرکز چاپ و نشر چاو در تمام 
والیات ایجاد گردید، به این ترتیب مقدمات چاپ اسکناس که آن را 

چاو مبارک نامیده بودند، فراهم شد و به صورت کاغذ درآمد.
ــاالی آن در دو  ــه در ب ــود ک ــکل ب ــذی مستطیلی ش ــاو، کاغ چ
ــن  ــمت پایی ــده بود و در قس ــته ش ــهادتین نوش ــات ش ــرف کلم ط
ــط  ــه خ ــو ب ــی گیخات ــن تورج ــی ایرنجی ــب مغول ــهادتین لق ش
ــای  ــل آن به ــه در داخ ــره ای ک ــط دای ــود. در وس ــوری آمده ب اویغ
چــاو از نیــم درهــم تــا ده دینــار مشــخص گردیده بــود و در قســمت 
ــالث و  ــنه ث ــخ س ــان در تاری ــاه جه ــارت:» پادش ــن عب ــن ای پایی
ســتمائه 	۶۹ ایــن چــاو مبــارک را در ممالــک روان گردانیــد تغییــر 
ــال او را  ــانیده و م ــا رس ــه یاس ــد ب ــا زن و فرزن ــده را ب و تبدیل کنن

ــد.« ــوان بردارن جهــت دی
وصــاف در شــرح اوضــاع و احوالــی کــه بــه ایــن تجربــه منجــر 
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شــده بود، نــه همــان بــه خالــی شــدن خزانــه بــرای اســراف و تبذیر 
ــد،  ــی اشــاره می کن زیاده ازحــد خــان و وزیــرش، صدرالدیــن زنجان
بلــه یکــی از دالیــل آن مرضــی موســوم بــه ترکــی یــوت، می دانــد 
کــه در ایــام پــس از مــرگ ارغــون، موجــب اتــالف فــراوان احشــام 
مغــوالن شــده بود. مرگ و میــر احشــام نــه بــه واســطۀ بــروز 
ــوا  ــی ه ــدن ناگهان ــرد ش ــت س ــه عل ــه ب ــر، بلک ــاری همه گی بیم
پــس از یــک دوره اعتــدال و مالیمــت بــود و احتمــااًل ایــن فاجعــه 
طبیعــی و نــه خالــی شــدن خزانــه بــود کــه موجــب پدیــد آمــدن 
ــک گوســفند  ــح ی ــری، ذب ــۀ ابن عب ــه گفت ــه ب ــد ک شــرایطی گردی

بــرای قــوت ایلخــان هــم میســر نبــود. 
صدرالدیــن و همکارانــش، چندبــار پیرامــون امکانــات چــاو بــه 

ــه  ــرای غلب ــیله ای ب ــوان وس عن
کــردن بــر مشکالتشــان، بحــث 
و اندیشــه کردنــد. در بهــار ســال 
	۶۹ ه. ق در بیله ســوار قضیــه 
ــد،  ــو مطــرح کردن ــزد گیخات را ن
و ایلخــان بــرای اطــالع بیشــتر 
ــۀ کار  ــت و نتیج ــورد ماهی در م
ــول از پوالدچینــگ  ــوع پ ــن ن ای
ــزرگ  ــان ب ــدۀ خ ــانگ نماین س
استکشــاف  دربــارش  در 
از  پــاره ای  علی رغــم  نمــود . 

ــادرت  ــه مب ــن تجرب ــه ای ــه ب ــد ک ــم گرفته ش ــا تصمی مخالفت ه
ــرا  ــه اج ــال ب ــز کام ــا در تبری ــه تنه ــد ک ــن می نمای ــردد و چنی گ
ــادر  ــهر ص ــن ش ــی در ای ــان، فرمان ــم رمض ــد. در نوزده گذاشته ش
گشــت کــه کســانی کــه از قبول پــول جدیــد ســرباز زننــد بی درنگ 
ــد  ــاو آماده گردی ــادی چ ــغ زی ــوند.  مبال ــوم می ش ــرگ محک ــه م ب
ــا  ــد و ت ــان گذاشته ش ــه جری ــال ب ــان س ــوال هم ــم ش و در نوزده
یــک هفتــه پــس از اولیــن ایــن پول هــای کاغــذی مــردم از بیــم 

شمشیر آنها را می گرفتند. 

الغای چاو

چنــدان نگذشــت کــه کلیــۀ کارهــای دادوســتد متوقــف گردید و 
بازارهــا را بــه کلــی رهــا کردنــد. صدرالدیــن در مواجهــه بــا بلــوای 
عمومــی مجبــور شــد کــه نخســت اجــازه دهــد تــا خریــد اطعمــه 
بــا زر صــورت گیــرد، و ســپس جریــان پــول کاغــذی را بــه کلــی 

موقــوف ســازد.
ــا  ــا آنج ــاه دوام آورد و ت ــش از دو م ــی بی ــه، اندک ــن تجرب ای
ــار  ــۀ انتش ــتین نمون ــون نخس ــت، چ ــوط اس ــع مضب ــه در مناب ک
پــول کاغــذی در بیــرون از چیــن بــوده و بــه همیــن دلیــل درخــور 
ــارن  ــه مق ــو ک ــه مارکوپول ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب توجه اس
ــدر و  ــا پ ــراه ب ــام هم ــن ای همی
ــه  ــود ک ــاه ب ــدت ۹ م عمــش م
می بــرد،  ســر  بــه  تبریــز  در 
یــادی از ایــن داســتان نمی کنــد؛ 
در صورتــی کــه دربــارۀ اســتفاده 
ــه  ــن ب ــذی در چی ــول کاغ از پ
تفصیــل ســخن می گویــد. تنهــا 
کــه  کــرد  فــرض  می تــوان 
پیــش از آن کــه ایــن طــرح بــه 
ــو  ــود، مارکوپول ــرا گذاشته ش اج
ــود. ــرک گفته ب ــهر را ت ــن ش ای

ــات  ــخ ادبی ــاب تاری ــاو در کت ــای چ ــه الغ ــراون، راجع ب ادوارد ب
ایــران خــود آورده اســت:»حکم رواج چــاو در تبریــز در مــاه 
ذی القعــده ۶۹۵ ه. ق ســمت صــدور یافــت، لیکــن در فاصلــه 	 روز 
بازارهــای تبریــز بســته شــد و عمــل تجــارت بــه کلــی موقــوف و 
معطــل گردیــد زیــرا کــه طــال و نقــره را از جریــان بازگرفته بودنــد 
ــر خشــم و  ــن ام ــرد. در ای ــول نمی ک ــس قب ــم هیچ ک ــاو را ه و چ
ــام عزالدیــن مظفــر  ــه ن غضــب عامــه، بیشــتر متوجــه شــخصی ب
بــود؛ چــه او را مســبب ایجــاد و شــیوع پــول کاغــذی دانســته، بــه 
نتیجــه مــردم او را دشــمن می داشــتند و اشــعاری نیــز در هجــو او 

ــاب  ــاو در کت ــای چ ــه الغ ــراون، راجع ب ادوارد ب
ــران خــود آورده اســت:»حکم  ــات ای ــخ ادبی تاری
ــده 69۵ ه.  ــاه ذی القع ــز در م رواج چــاو در تبری
ق ســمت صــدور یافــت، لیکــن در فاصلــه ۳ روز 
بازارهــای تبریــز بســته شــد و عمــل تجــارت به 
کلــی موقــوف و معطــل گردیــد زیــرا کــه طــال و 
نقــره را از جریــان بازگرفته بودنــد و چــاو را هــم 

ــرد. ــول نمی ک ــس قب هیچ ک
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ــه قطعــۀ ذیــل اســت: ســاختند کــه از آن جمل

تو عز دینی و ظل جهانی
جهان را هستی تو نیست در خور
از آن گبر و مسلمان و یهودی
پس از توحید حق و اهلل اکبر
همی خوانند از روی تضرع
به نزد حضرت دارای داور
خدایا بر مراد خویش هرگز

مبادا در جهان یک دم مظفر

نظایــر ایــن اختــالل در شــیراز و ســایر بــالد معظمــه مملکــت 
ماننــد تبریــز بــه وقــوع پیوســت و عاقبــت کار، در نتیجــه اظهاراتــی 
ــد،  ــذی نمودن ــول کاغ ــالف پ ــران برخ ــول و دیگ ــرای مغ ــه ام ک
گیخاتــو ناگزیــر شــد تــا چــاو منفــور را متــروک ســازد و آن اســلوب  
وجــه کاغــذی را کــه بــه جــای اصــالح و تعذیــل بحــران مالــی بــر 
وخامــت و شــدت آن افــزوده بــود بــه کلــی لغــو و قدغــن نمایــد.«                                 

چرا اسکناس در ایران عصر مغول مورد استقبال 
قرار نگرفت؟

ــان در  ــت ایلخان ــکیل حکوم ــس از تش ــال پ ــی س ــوالن س مغ
ــرای  ــزاران ب ــدند، کارگ ــه رو ش ــادی روب ــران اقتص ــا بح ــران ب ای
رهایــی از ایــن بحــران از مــردم درخواســت کردنــد تــا ســکه های 
زر و ســیم خــود را کــه وســیلۀ دادوســتد بــود، بــه حکومــت تحویــل 
دهنــد و بــه جــای آنهــا چــاو دریافــت کننــد. دلیــل چــاپ اســکناس 
ــرن  ــر ق ــه در اواخ ــری بودج ــوان کس ــو را می ت ــان گیخات در زم
ــان  ــو ایلخ ــه گیخات ــدن خزان ــی ش ــت. خال ــری دانس ــم هج هفت
مغــول در ایــران فکــر او و وزیــرش صدرجهــان را بــه خــود مشــغول 
کرده بــود.                                                       عزالدیــن 
ــول کاغــذی در  ــکان صــدر جهــان کــه از وجــود پ جهــان از نزدی

چیــن خبــر داشــت، بــه گیخاتــو پیشــنهاد داد کــه پــول کاغــذی را 
در ایــران رواج دهــد. گیخاتــو هــم دســتور داد تــا مــردم در قبــال 
زر  وســیم خــود، چــاو را از چاوخانــه تحویــل بگیرنــد. ایــن دســتور 
ــا  ــان آشــوبی برپ ــردم چن ــردم شــد و م ــی شــدید م ــث ناراحت باع
ــن  ــه ای ــو آن داد. ب ــه لغ ــه دســتور ب ــو بالفاصل ــه گیخات ــد ک کردن
ترتیــب، انتشــار اولیــن اســکناس در ایــران ناکامانــه متوقــف شــد.

ادوارد بــراون معتقــد اســت:» ایــن پادشــاه و ایــن وزیــر 
)صدرالدیــن احمــد خالــدی ملقــب بــه صدرجــان( هــر دو بوالهــوس 
و مســرف بودنــد و مخصوصــا گیخاتــو، لــذات نفســانی را از اقســام 
شــهوات بــه حــد افــراط طلــب می کــرد. از ایــن رو، اندکــی برنیامــد 
کــه خزانــۀ دولــت نهــی گردیــد و بــه وجوهــات احتیــاج و ضــرورت 
ــرم حاصــل گشــت. صــدر جهــان رفــع تهی دســتی را تذبیــری  مب
اندیشــیده و چــاو یــا پــول کاغــذی را کــه در مملکــت چیــن رایــج 
ــرای  ــد. ب ــز رواج ده ــران نی ــه در ای ــت ک ــود، خواس ــل ب و متذائ
ــه  ــاو در جمل ــاختن چ ــرای س ــد ب ــی چن ــود کارخانه های ــن مقص ای
شــهرهای مهــم برپــا کردنــد و قوانیــن ســخت مقــرر داشــتند کــه 
بــر طبــق آن اســتعمال فلــزات قیمتــی را تــا ســر حــد امــکان منــع 
ــران   ــالد ای ــه شــیراز وســایر ب ــز ب ــد. و احکامــی نی و قدغــن کردن
ــد را  ــج جدی ــول رای ــن پ ــع ای ــرح مناف ــا ش ــه در آنج ــتادند ک فرس
ذکــر کــرده و ســؤاالت و اعتراضــات فرضیــه بــر آن را رد کــرده و 
جــواب داده و اظهــار داشــته کــه چــاو اگــر در جهــان روان گــردد، 
ــکنت  ــرر و مس ــت و ض ــر و فاق ــردد. فق ــاودان گ ــک ج ــق مل رون
ــد کــه هــرگاه چــاو  از میــان خالیــق مرتفــع شــود و حکــم نمودن
منــدرس و فرســوده شــود بــه چاوخانــه برنــد و هــر ۱۰ دینــار را بــه 

۹ دینــار چــاو مجــدد ســتانند.«

نتیجه

هرچنــد برخــالف چیــن، در ایــران نتوانســت اقبــال عمومــی را 
بــا خــود همــراه ســازد و موفقیــت چندانــی نداشــت ولــی بــه هــر 
ــرن  ــران ۵ ق ــول کاغــذی رســمی اســت کــه در ای حــال اولیــن پ
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ــول  ــن پ ــه اولی ــب اینک ــت. عجی ــد شده اس ــه تولی ــل از فرانس ــول قب ــن پ ــه اولی ــب اینک ــت. عجی ــد شده اس ــه تولی ــل از فرانس قب
کاغــذی اروپــا کــه در فرانســه منتشــر گردیــد، سرنوشــتی مشــابه کاغــذی اروپــا کــه در فرانســه منتشــر گردیــد، سرنوشــتی مشــابه 
ــا عدم موفقیــت و عکس العمــل مــردم  ــا عدم موفقیــت و عکس العمــل مــردم چــاو در ایــران را داشــته و ب چــاو در ایــران را داشــته و ب
روبــرو شــد تــا جایــی کــه مجبــور بــه ابطــال آن شــدند. بــا وجــود روبــرو شــد تــا جایــی کــه مجبــور بــه ابطــال آن شــدند. بــا وجــود 
ــگ  ــا در فرهن ــرد، ام ــب نک ــی کس ــران موفقیت ــاو در ای ــه چ ــگ آنک ــا در فرهن ــرد، ام ــب نک ــی کس ــران موفقیت ــاو در ای ــه چ آنک
ایــران اثراتــی برجــای گذاشــت و القــاب و لغاتــی از چــاو برجــای ایــران اثراتــی برجــای گذاشــت و القــاب و لغاتــی از چــاو برجــای 

ــاره می شــود: ــدان اش ــل ب ــه در ذی ــد ک ــاره می شــود:مان ــدان اش ــل ب ــه در ذی ــد ک مان
ــم . . ۱۱ ــرای مه ــی ب ــت ایلخان ــه حکوم ــی ک ــارک: عنوان ــاو مب ــم چ ــرای مه ــی ب ــت ایلخان ــه حکوم ــی ک ــارک: عنوان ــاو مب چ

جلــوه دادن و تشــویق مــردم بــه دریافــت آن اســتفاده جلــوه دادن و تشــویق مــردم بــه دریافــت آن اســتفاده 
نــد. نــد.می کرد می کرد

ــان داده . . ۲۲ ــی صدرجه ــاو یعن ــه مبتکــر چ ــه ب ــی ک ــان: لقب ــان داده چاوب ــی صدرجه ــاو یعن ــه مبتکــر چ ــه ب ــی ک ــان: لقب چاوب
شده اســت.شده اســت.

چاوخانــه: محلــی ماننــد ضراب خانــه کــه بــرای چــاپ چاوخانــه: محلــی ماننــد ضراب خانــه کــه بــرای چــاپ . . 		
ــاپ و  ــز واژه چ ــی نی ــد. برخ ــتفاده می ش ــاو اس ــار چ ــاپ و و انتش ــز واژه چ ــی نی ــد. برخ ــتفاده می ش ــاو اس ــار چ و انتش
ــد  ــه می دانن ــاو و چاوخان ــن چ ــده از همی ــذ ش ــه را اخ ــد چاپخان ــه می دانن ــاو و چاوخان ــن چ ــده از همی ــذ ش ــه را اخ چاپخان

ــت.  ــات نرسیده اس ــه اثب ــت ب ــه قطعی ــه ب ــت. ک ــات نرسیده اس ــه اثب ــت ب ــه قطعی ــه ب ک
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ــینا. ــن س ــۀ اب ــران: کتابخان ــت. ته ــر حکم ــی اصغ ــۀ عل ــینا.ترجم ــن س ــۀ اب ــران: کتابخان ــت. ته ــر حکم ــی اصغ ــۀ عل ترجم

ــن   		 ــۀ حس ــج. ترجم ــران کمبری ــخ ای ــن (. تاری ــۀ حس ــج. ترجم ــران کمبری ــخ ای ــدرو )۹۵	۹۵۱	۱(. تاری ــان ان ــل، ج ــدرو )بوی ــان ان ــل، ج بوی

ــر. ــران: امیرکبی ــه. ته ــر.انوش ــران: امیرکبی ــه. ته انوش

ترابــی طباطبایــی، ســیدجمال الدیــن )ترابــی طباطبایــی، ســیدجمال الدیــن )۴۷	۴۷۱	۱(. ســکه های اســالمی دوره (. ســکه های اســالمی دوره   		
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ــۀ   		 ــی. ترجم ــای جوین ــخ جهانگش ــک. تاری ــن عطامل ــی، عالءالدی ــۀ جوین ــی. ترجم ــای جوین ــخ جهانگش ــک. تاری ــن عطامل ــی، عالءالدی جوین

ــوان. ــران: ارغ ــی. ته ــاب قزوین ــوان.عبدالوه ــران: ارغ ــی. ته ــاب قزوین عبدالوه

ایلخانــان«.   		 پولــی در عصــر  ایلخانــان«. (. »نظــام  پولــی در عصــر  ابوالفضــل )۸۸	۸۸۱	۱(. »نظــام  ابوالفضــل )رضــوی،  رضــوی، 

   .   .۴۴ ش.  تاریخــی،  ش. پژوهش هــای  تاریخــی،  پژوهش هــای 

ــکناس در   		 ــن اس ــاپ اولی ــاره چ ــی درب ــکناس در (. »پژوهش ــن اس ــاپ اولی ــاره چ ــی درب ــی )۸۵	۸۵۱	۱(. »پژوهش ــرقی، عل ــی )ش ــرقی، عل ش

ــی، ش. ۴۴. .  ــاق بازرگان ــریۀ ات ــران«. نش ــی، ش. ای ــاق بازرگان ــریۀ ات ــران«. نش ای

عمید، حسن )عمید، حسن )۷۱	۷۱۱	۱(. فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.(. فرهنگ عمید. تهران: امیرکبیر.  		

ــم   		 ــرن نه ــان ق ــا پای ــز ت ــخ تبری ــم (. تاری ــرن نه ــان ق ــا پای ــز ت ــخ تبری ــواد )۵۲	۵۲۱	۱(. تاری ــکور، محمدج ــواد )مش ــکور، محمدج مش

ــی. ــار مل ــن آث ــران: انجم ــری. ته ــی.هج ــار مل ــن آث ــران: انجم ــری. ته هج

وصــاف الحضــره، فضــل اهلل بــن عبــداهلل )وصــاف الحضــره، فضــل اهلل بــن عبــداهلل )۸		۸۱		۱(. تاریــخ وصــاف (. تاریــخ وصــاف   		

ــینا. ــن س ــۀ اب ــران: کتابخان ــره. ته ــینا.الحض ــن س ــۀ اب ــران: کتابخان ــره. ته الحض

همدانی، رشیدالدین فضل اهلل )همدانی، رشیدالدین فضل اهلل )	۶	۱	۶	۱(. جامع التواریخ. تهران: اقبال.(. جامع التواریخ. تهران: اقبال.  		
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ــفند ۹۰	۹۰۱	۱.. ــفند   اس ۱۵۱۵  اس
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چکیده

شــاهدخت عالمیــان فاطمه الزمانــی پریخان خانــم، دومیــن 
دختــر شــاه تهماســب یکــم، و از شــخصیت های مهــم و تاثیرگــذار 

در عصــر صفــوی می باشــد. او در بســیاری از تحــوالت 
ــوی  ــر صف ــی عص ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
نقــش مهمــی ایفــا کرده اســت. تهماسب شــاه 
ــدون  ــری را ب ــچ ام ــود، هی ــت خ ــان حکوم در زم

ــم انجــام نمــی داد. ــا پریخــان خان مشــورت ب
جانشــینی  تعییــن  در  پریخان خانــم 

ــده  ــد خدابن ــماعیل دوم و محم ــان اس می
و  سیاســی  تحــوالت  از  بســیاری  و 
فرهنگــی اثرگــذار بوده اســت. ایــن 
ــش،  ــم، دان ــه عل ــه، ب ــوی فرهیخت بان
شــعر و شــاعری عالقــه وافــری 
داشــته و در زمــان حیــات خــود بــه 
توســعۀ نظــام فرهنگــی در عصــر 

ــت.  ــوی پرداخ صف
قصــد  حاضــر  مقالــۀ  در 
توصیفــی  نگاهــی  داریــم، 
ــو  ــن بان ــی ای ــرح زندگ ــه ش ب
سیاســی  نقش آفرینــی  و 
ــع  ــیم. در واق ــان داشته باش ایش

ــم در  ــران مه ــی از بازیگ ــم یک ــه پریخان خان ــت ک ــوان گف می ت
ــده  ــا روی کارآمــدن محمــد خدابن اواخــر ســلطنت تهماسب شــاه ت
بوده اســت؛ همچنیــن می تــوان، او را در زمــرۀ زنــان بانفــوذ و 

اهــل علــم در ایــن فصــل از تاریــخ تلقــی کــرد.

مقدمه

ــی  ــوی، یک ــب صف ــر شاه تهماس ــم، دخت پریخان خان
از بانــوان بانفــوذ و قدرتمنــد در زمــان صفویــه بــه 
ــی  ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــی رود. او در تح ــمار م ش
تهماســب  خــود،  پــدر  دوران  در  فرهنگــی  و 
خدابنــده،  محمــد  بــرادرش،  یــا  یکــم 
اوج  داشته اســت.  به ســزایی  نقــش 
ــدرش  ــان پ ــوذ وی در زم ــدرت و نف ق
در  پریخان خانــم،  بــود.  تهماســب 
و  دوم  اســماعیل  جانشــینی  تعییــن 
ظهــور محمــد خدابنــده نقــش مهمــی 

شته اســت. دا
درخصــوص  منابــع،  بیشــتر 
بانــو  ایــن  سیاســی  فعالیت هــای 
می تــوان  امــا  گفته انــد؛  ســخن 
از فعالیت هــای علمــی، فرهنگــی 
بــر  کــه  تأثیراتــی  و همچنیــن 

کیمیا حسینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

صفوی صفویشاهدخت  شاهدخت 
بررسی نقش و عملکرد پریخان خانم در عصر تهماسب اول تا سلطنت محمد خدابنده
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تحــوالت اجتماعــی داشــته نیــز ســخن گفــت. حضــور ایــن بانــو، 
در جامعــۀ مردســاالر عصــر صفــوی و نقش آفرینــی هایــش، بســیار 
ــه   ــرار گرفته اســت. در ایــن مقال موردتوجــه مورخــان و محققــان ق
قصــد داریــم، تــا بــا نگاهــی توصیفــی بــه شــرح زندگــی سیاســی 
ــم کــه، ــر پاســخ دهی ــه پرســش زی ــم، ب و فرهنگــی پریخــان خان

جایــگاه و نقــش پریخان خانــم، در ایجــاد تحــوالت روز صفــوی 
و تعییــن جانشــینان پــس از مــرگ تهماسب شــاه تــا ظهــور محمــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؟ ای ــکل بوده اس ــه ش ــه چ ــده ب خدابن
می تــوان گفــت: پریخان خانــم، از جایــگاه باالیــی برخــوردار بــوده 
ــع،  ــده  و در واق ــوب می ش ــوی محس ــر صف ــان عص ــرآمد زن و س
ــن عصــر  ــی در ای ــور حکومت ــن بازیگــران در ام یکــی از اصلی تری

بــود.

اصل و نسب

ــال ۹۵۵ هــ .  ــب س ــاه رج ــم در م ــی، پریخان خان فاطمه الزمان
ــود.  ــوی ب ــوب شاه تهماســب صف ــد محب ــد. او فرزن ــا آم ــه دنی ق ب
شــاه تهماســب بــه دلیــل عالقــۀ بســیارزیادیش بــه او، راضــی بــه 
ــری  ــه همس ــت، او را ب ــد؛ در نهای ــم نمی ش ــوهری پریخان خان ش
ــرزا صفــوی درآورد. او مدت هــا  ــد بهرام می ــرزا، فرزن بدیع الزمــان می
ــی سیســتان منصــوب  ــه حکمران ــود کــه توســط شاه تهماســب ب ب
ــی  ــت. برخ ــت داش ــا اقام ــش در آنج ــان حیات ــا زم ــده بود و ت ش
ــد  ــم اشــاره می کنن پژوهشــگران در خصــوص ازدواج پریخــان خان
ــان  ــزد بدیع الزم ــا، نام ــداده و او تنه ــع رخ ن ــر در واق ــن ام ــه ای ک
بوده اســت. مــادر ایشــان، بانــو ســلطان آغا خانــم نــام داشــت، بانــو 
ــروف چرکســی  ــرداران مع ــی از س ــر شــمخال، یک ــلطان، خواه س
ــد کــه در مناطــق واقــع  ــود. در واقــع، چرکســی ها، افــرادی بودن ب
در شــمال دربنــد ســکونت داشــته و مشــایخ صفــوی در طــول زمان 
ــراد  ــن اف ــیاری از ای ــد. بس ــا پرداخته ان ــا آن ه ــگ ب ــه جن ــا ب بار ه
ــائل  ــت یافته و در مس ــی دس ــات عال ــه مقام ــه، ب ــان صفوی در زم

ــد. ــی می کردن ــی نقش آفرین ــات سیاس ــی و منازع حکومت

ــان  ــم در می ــت پریخان خان ــوص هوی ــال، درخص ــن ح ــا ای ب
بســیاری از مورخــان و محققــان اتفاق نظــر وجــود دارد. او، بانویــی 
ــر  ــن ام ــود؛ همی ــوردار ب ــی برخ ــت باالی ــا و از سیاس ــرک، دان زی
باعــث توجــه تهماســب نســبت بــه او شــد. ایــن در حالــی بــود کــه، 
ــم  ــب، پریخان خان ــاه تهماس ــق، ش ــاهزاده الی ــن ش ــود چندی باوج
ــداد  ــی قلم ــی اله ــی داد و او را موهبت ــرار م ــود ق ــف خ را موردلط
ــی  ــی و سیاس ــور حکومت ــام ام ــع، تهماســب در تم ــرد؛ درواق می ک
ــم در  ــز، پریخان خان ــت نی ــرد. در نهای ــرش مشــورت می ک ــا دخت ب
زمــان آغــاز کار بــرادرش، محمــد میــرزا، توســط خلیل خــان افشــار 

بــه قتــل رســید.
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جایگاه علمی پریخان خانم

ــن  ــت؛ ای ــتودنی اس ــت س ــه غای ــم ب ــالت پریخان خان تحصی
ــل  ــابی، عق ــی و اکتس ــتعداد طبیع ــو از اس ــه و ممل ــوی فرهیخت بان
ــت  ــوان گف ــع، می ت ــود. در واق ــی ب ــم باالی ــر فه ــتقیم و جوه مس
ــوده، به طــوری کــه  کــه او از مشــاهیر و از عقــالی عصــر خــود ب
بــر دیگــر زنــان عصــر صفــوی برتــری داشته اســت. طبــق گفتــۀ 
ــه  ــیاری ب ــۀ بس ــی اش عالق ــل زندگ ــم در اوای ــع، پریخان خان مناب

ــت. ــعر داشته اس ــه و ش ــل فق ــود، مث ــان خ ــوم زم عل
ــع  ــود و طب ــد ب ــاعری عالقه من ــعر و ش ــه ش ــم، ب پریخان خان

بســیار روانــی داشــت و حقیقــی 
تخلــص می کــرد و در برخــی از 
ــیاری از او،  ــعار بس ــا اش تذکره ه
پریخان خانــم  باقی مانده اســت. 
بــا شــاعران هم عصــر خــود، 
کاشــانی،  محتشــم  همچــون 
فــراوان  ارتبــاط  و  مکاتبــه 
ــف و  ــان را موردلط ــته و آن داش
می داده اســت.  قــرار  تشــویق 
در  نیــز  شــاعران  مقابــل،  در 
ــه  ــو ب ــن بان مــدح و ســتایش ای
ســرودن شــعر پرداختــه و صلــه 
ــته ای  ــد. افوش ــت می کردن دریاف

طبیعــت،  موزونیــت  به واســطۀ  پریخان خانــم،  می نویســد:» 
ــه کالم مــوزون اســت. اشــعار طــرح می فرمــود و  ــی تمــام ب رغبت
شــعرای زمــان را بــه تبــع آن تکلیــف می نمــود و بدین وســیله، آن 
ــدۀ  ــراوان، عق ــای ف ــان و لطف ه ــی نمای ــه خلعت های جماعــت را ب

غــم از دل می گشــود.«
محتشــم کاشــانی، شــاعر معــروف عصــر صفــوی بســیار 
موردتوجــۀ پریخان خانــم قــرار داشــت و قصایــد بســیاری در مــدح 

ــرود. ــو س ــن بان ــتایش ای و س

مرگ تهماسب و تعیین جانشین

نخســتین رویــداد مهــم و سیاســی کــه پریخان خانــم در 
آن نقــش تعیین کننــده ای داشــت، موضــوع جانشــینی پــس از 
پــدرش، تهماسب شــاه بــود. باتوجــه بــه قــدرت و نفــوذ روزافــزون 
پریخان خانــم، ایــن مســئله یعنــی تعییــن جانشــین، بــر سرنوشــت 

ــت. ــزایی داش ــر به س او تأثی
ــاری  ــک بیم ــا ی ــارزه ب ــس از دو ســال مب ــرگ تهماســب، پ م
ــه  ــود، ب ــرار داده ب ــاری ق ــه او را ســخت در بســتر بیم ــر ک نفس گی
ــم در  ــته اول، پریخان خان ــع دس ــۀ مناب ــق گفت ــوع پیوســت. طب وق
ــت  ــی به دس ــدت، فرصت ــن م ای
آورد تــا مســئولیت نگهــداری 
شــود.  عهــده دار  را  پــدر  از 
ــدرت  ــر ق ــر ب ــن ام ــع، ای درواق
ــزود  ــدی اف ــا ح ــم ت پریخان خان
کــه در اواخــر زندگی تهماســب، 
ــه وی  ــرد ب ــن ف ــه نزدیک تری ب
ــود  ــی ب ــد.این درحال ــل ش تبدی
بیمــاری  بــا  هم زمــان  کــه 
دســته بندی هایی  تهماســب، 
قزلبــاش  افســران  میــان  در 
ــت  ــوان گف ــد؛ می ت ــود آم به وج
کــه ایــن دســته بندی ها، بــه 

ــه رخ داد. ــود ک ــین ب ــن جانش ــت تعیی ــئلۀ سیاس ــل مس دلی
درواقــع، رهبــران قزلبــاش بــه طرفــداری از حیدرمیــرزا و 
بــود  شــرایطی  در  ایــن  شــده بودند،  تقســیم  اســماعیل میرزا 
ــال  ــت س ــدت بیس ــه م ــدر، ب ــتور پ ــه دس ــماعیل میرزا ب ــه اس ک
در قهقهــه، محبــوس شــده بود و حیدرمیــرزا نیــز در پایتخــت 
ــراه  ــه هم ــار ب ــوام افش ــیم بندی، اق ــن تقس ــت. در ای ــور داش حض
ــوام اســتاجلو از  ــوده و اق ــان اســماعیل میرزا ب ــم از حامی پریخان خان

حیدرمیــرزا حمایــت می کردنــد.

ــد  ــاعری عالقه من ــعر و ش ــه ش ــم، ب پریخان خان
ــی  ــت و حقیق ــی داش ــیار روان ــع بس ــود و طب ب
تذکره هــا  از  برخــی  در  و  می کــرد  تخلــص 
باقی مانده اســت.  او،  از  بســیاری  اشــعار 
پریخان خانــم بــا شــاعران هم عصــر خــود، 
ــاط  ــه و ارتب ــانی، مکاتب ــم کاش ــون محتش همچ
فــراوان داشــته و آنــان را موردلطــف و تشــویق 
ــز  ــاعران نی ــل، ش ــت. در مقاب ــرار می داده اس ق
ــرودن  ــه س ــو ب ــن بان ــتایش ای ــدح و س در م
ــد. ــت می کردن ــه دریاف ــه و صل ــعر پرداخت ش
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در  شــامگاه ۱۴ مــی ۱۵۷۶، ســرانجام، 
اوضــاع جســمانی شــاه تهماســب کــه بســیار وخیــم 

شــده بود؛ در حالــی کــه حیدرمیــرزا بــه واســطۀ تشــویق 
ــات  ــا لحظ ــز ت ــم نی ــد و پریخان خان ــدر مان ــزد پ ــادرش در ن م

آخــر در کنــار تهماســب حضــور داشــت. تهماســب در همــان شــب 
ــر  ــا خب ــاه ب ــرگ ش ــی از م ــدۀ اندک ــه ع ــی ک ــرد، درحال ــوت ک ف
ــم،  ــل ه ــداد و درمقاب ــار رخ ن ــه ای در درب ــچ توطئ ــا هی ــد، ام بودن
حیدرمیــرزا آمــادۀ جانشــینی بــود؛ در ایــن شــرایط، پریخان خانــم و 

ــد.  ــماعیل میرزا بودن ــاع اس ــران اوض ــخت نگ ــش، س همراهان
ــران  ــه رهب ــب ب ــوت تهماس ــر ف ــه خب ــی ک ــد، زمان روز بع
قزلبــاش در شــهر قزویــن رســید، طرفــداران حیدرمیــرزا، خواســتار 
ــرزا در کاخ  ــان، حیدرمی ــن زم ــدند. در ای ــاهزاده ش ــا ش ــات ب مالق
ــان  ــل، نگهبان ــا درمقاب ــاد و ام ــر نه ــر س ــلطنت را ب ــاج س ــدر ت پ
قصــر کــه ســخت او را تحــت نظــر داشــتند، اوضــاع را بــه ســمع 
ــرزا در قصــر خــود  ــی کــه حیدرمی ــم می رســاندند. گوی پریخان خان
ــد،  ــاع ش ــت اوض ــۀ وخام ــی زود متوج ــده بود. او خیل ــی ش زندان
چراکــه نگهبانــان، مانــع از ورود و خــروج حیدرمیــرزا و طرفــداران 

ــدند. ــر می ش ــه قص او ب
قــدرت و نفــوذ پریخان خانــم در دربــار و طرفــداری اش از 
ــات  ــل اقدام ــا در مقاب ــت ت ــرآن داش ــاهزاده را ب ــرزا، ش حیدرمی
ــه و چاپلوســی،  ــا حیل ــم ب ــل، پریخان خان ــرادرش بایســتد؛ درمقاب ب
شــاهزاده حیدرمیــرزا را فریــب داد. او در حضــور درباریــان و مــادر 
ــوان  ــاه ج ــم ش ــل ه ــورد، درمقاب ــاداری خ ــوگند وف ــرزا س حیدرمی
ــان تهماســب  ــش از زم ــرد و او را بی ــر خــود خطــاب ک او را خواه
ــم پــس از جلــب اعتمــاد  مــوردارج و احتــرام قــرار داد؛ پریخان خان
حیــدر میــرزا، بــرای رســاندن کلیدهــای قصــر، بــه نــزد شــمخال، 

ــت. ــی بزرگــش رف دای
ــد  ــماعیل، قص ــداران اس ــم، طرف ــروج پریخان خان ــان خ در زم

ــن شــاهزاده را  ــه کاخ و یافت ورود ب
ــک  ــه کم ــرزا ب ــتند. حیدرمی داش
مــادرش وارد حرمســرا شــد و 
بــا پوشــیدن لبــاس زنانــه، قصــد 

ــا  ــت، ام ــر را داش ــرار از قص ف
او  اســماعیل میرزا  حامیــان 

را شــناخته و بــدون فــوت وقــت 
ــرگ  ــا م ــاندند. ب ــل رس ــه قت او را ب

ــتور  ــریعًا دس ــم س ــرزا، پریخان خان حیدرمی
ــه پایتخــت را صــادر  ــه ب ــدن اســماعیل از قهقه آم

ــرد.  ک

ظهور اسماعیل میرزا و دورة 
نخست سلطنت پریخان خانم

قهقهــه  از  میــرزا  اســماعیل  عزیمــت 
ــد  ــول انجامی ــه ط ــت دوازده روز ب ــا پایتخ ت

چــرا کــه بــه دلیــل تــرس از ســوء قصــد 
ــر داد. در  ــود را تغیی ــیر خ ــه مس ــن مرتب چندی

ــلطنت  ــن دورۀ س ــرایط، اولی ــن ش ای
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ــان و  ــد. درباری ــروع ش ــم، ش ــب یک ــر تهماس ــم، دخت پریخان خان
ــۀ  ــس از اقام ــح گاه، پ ــر صب ــاش در ه ــران قزلب ــک از رهب ــر ی ه
ــی  ــور حکومت ــازه در ام ــب اج ــات و کس ــرای مالق ــح ب ــاز صب نم
ــم می شــدند. باوجــود اوضــاع ناآرامــی  راهــی اقامتــگاه پریخان خان
ــدرت  ــان در ق ــم همچن ــود، پریخان خان ــم ب ــت حاک ــه در پایتخ ک
ــل  ــه ح ــاهدخت، ب ــراه ش ــه هم ــان ب ــزرگان و درباری ــد. ب باقی مان
ــن در  ــد؛ ای ــی می پرداختن ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــائل سیاس مس
حالــی بــود کــه هیــچ یــک از درباریــان و نظامیــان، جــرأت مقابلــه 

ــتند. ــا او را نداش ب
پــس از چنــدی، اســماعیل میرزا بــه قزویــن رســید و در جایــی، 

خــارج از شــهر اردو زد تــا در 
ــارک  ــون و مب ــان میم ــک زم ی
وارد پایتخــت شــود. در ایــن 
از  اســماعیل میرزا  هنــگام، 
نفــوذ بیــش از انــدازۀ خواهــرش 
او  بــا  درباریــان  همراهــی  و 
ناخرســند شــد و آنــان را تهدیــد 
کــرد. درنتیجــه، رفته رفتــه از 
پریخان خانــم کاســته  قــدرت 
ــمی  ــات رس ــچ مالق ــد و هی ش
ــزرگان و فرماندهــان  از جانــب ب
صــورت  پریخان خانــم  بــا 
ــه ســوی  ــان ب ــت و درباری نگرف
اســماعیل میرزا رفتنــد. اســماعیل 

ــت  ــورد حمای ــش، م ــرف برادران ــت از ط ــه پایتخ ــس از ورود ب پ
ــر  ــه اگ ــان داد ک ــا اطمین ــه آنه ــماعیل میرزا، ب ــت. اس ــرار گرف ق
ــا  ــا ب ــا آنه ــند، ب ــادار او باش ــه، وف ــرده و خالصان ــوزی نک کینه ت
ــار خواهدکــرد. امــا درنهایــت، حکومــت دو  ــی رفت رفعــت و مهربان
ســالۀ اســماعیل میرزا نشــان داد کــه اوج خون ریــزی و برادرکشــی 

بوده اســت.  ایــن دوره  در دوران صفویــه، در 

ــانی از  ــام و نش ــچ ن ــماعیل، هی ــاه اس ــلطنت ش ــان س در زم
ــاه  ــه ش ــدارد. چراک ــود ن ــع وج ــم در مناب ــرش، پریخان خان خواه
اســماعیل بعــد از رســیدن بــه قــدرت هیچ احســاس قدرشناســانه ای 
ــه دور از  ــزوا و ب ــداده و او را در ان ــان ن ــرش نش ــه خواه ــبت ب نس

ــرارداد.  سیاســت ق

مرگ اسماعیل دوم و ظهور محمد خدابنده           
) دورة دوم سلطنت شاهدخت(

ــرادرش  ــم و ب ــان پریخان خان ــط می ــی رواب ــان بررس در جری
ــم  اســماعیل میرزا، بســیاری از مورخــان و پژوهشــگران پریخان خان
ــی در  ــل اصل ــوان عام ــه عن را ب
ــی  ــماعیل معرف ــاه اس ــل ش قت
می کننــد. امــا ایــن درحالــی 
اســت کــه بــه وضــوح مشــخص 
نیســت کــه آیــا شــاه اســماعیل 
دوم بــه دلیــل مصــرف بی رویــۀ 
تریــاک ُمــرد یــا توســط توطئــۀ 
ــان  ــون، مورخ ــرش؟ تاکن خواه
نقطــۀ  بــه  زمینــه  ایــن  در 

نرســیده اند.  اشــتراکی 
طبــق منابع، شــاه اســماعیل 
ــب  ــش، ش ــن روز حیات در آخری
را بــه همــراه دوســت خــود، 
حســن بیگ حلواجــی ســپری 
ــار رخنــه کــرد؛ بــه دســتور  کــرد. صبــح روز بعــد شــایعاتی در درب
بــاز و جســد  اقامتــگاه حســن بیگ  پریخان خانــم، درب هــای 
ــل  ــه دلی ــم، ب ــد. پریخان خان ــار او دیده ش ــماعیل در کن ــاه اس ش
ــرج در پایتخــت، دســتور  ــری از آشــوب و ایجــاد هــرج و م جلوگی
داد تــا رجــال و درباریــان تمــام دروازه هــای کاخ را تــا اخــذ تصمیــم 
نهایــی بســته و مانــع از ورود و خــروج افــراد بــه قصــر شــوند. بنابــر 

ــاش در  ــران قزلب ــک از رهب ــر ی ــان و ه درباری
هــر صبــح گاه، پــس از اقامــۀ نمــاز صبــح بــرای 
مالقــات و کســب اجــازه در امــور حکومتــی راهی 
باوجــود  اقامتــگاه پریخان خانــم می شــدند. 
ــود،  ــم ب ــت حاک ــه در پایتخ ــی ک ــاع ناآرام اوض
ــد.  ــدرت باقی مان ــان در ق ــم همچن پریخان خان
بــزرگان و درباریــان بــه همــراه شــاهدخت، بــه 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــائل سیاس ــل مس ح
ــچ  ــه هی ــود ک ــی ب ــن در حال ــد؛ ای می پرداختن
یــک از درباریــان و نظامیــان، جــرأت مقابلــه بــا 

ــتند. او را نداش
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گزارشــات موجــود، پــس از مــرگ شاه اســماعیل، عــده ای از رجــال 
و بــزرگان بــه نــزد پریخان خانــم رفتــه و از وی درخواســت کردنــد 
ــود  ــم می دانســت، با وج ــا پریخان خان ــرادر شــود؛ ام ــا جانشــین ب ت
ــم  ــت ه ــن حال ــرزا، در خوش بینانه تپری ــد می ــرادر بزرگــش، محم ب
بــه ایــن هــدف نخواهدرســید، بــه همین خاطــر بــا زیرکــی کامــل، 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــود ک ــی ب ــن درحال ــرد. ای ــا را رد ک پیشــنهاد آنه
ــه جانشــینی پریخــان  ــاش، نظــر مســاعدی نســبت ب ســران قزلب

ــد. ــق بودن ــرزا مواف ــا جانشــینی محمدمی ــم نداشــتند و ب خان
ــرزا  ــماعیل، محمدمی ــدت شاه اس ــاه م ــت کوت ــول حکوم در ط
بــه همــراه خانــواده اش در خانــه ای تحت کنتــرل شــدید شــاه بــود. 
بعــد از مــرگ اســماعیل، نماینــده ای از قزویــن بــه شــیراز رفــت تــا 
ــرزا  ــه شــاهزاده برســاند. محمدمی ــوت شــاه اســماعیل را ب ــر ف خب
پــس از شــنیدن ایــن خبــر متعجــب و نگــران شــد کــه مبــادا ایــن 
ــود او  ــی از وج ــرای رهای ــماعیل ب ــب اس ــه ای از جان ــرا توطئ ماج
باشــد. در ایــن زمــان کــه رجــال و بــزرگان صفــوی در رفت وآمــد 
بیــن شــیراز و قزویــن بودنــد، دورۀ دوم ســلطنت پریخان خانــم آغــاز 

شــد و تمــام امــور حکومتــی و نظامــی را برعهــده گرفــت. بســیاری 
ــتند؛  ــم، برخاس ــت از پریخان خان ــه حمای ــان ب ــال و درباری از رج
ــد.  ــت کردن ــا او مخالف ــلمان ب ــرزا س ــه می ــده ای، از جمل ــا ع ام
ســلمان میرزا در کینــه ورزی اســماعیل دوم علیــه پریخان خانــم 
نقــش مؤثــری داشــت و شــاه را برعلیــه او تحریــک می کــرد. بعــد 
از مــرگ شــاه نیــز، ســلمان میرزا بــه شــیراز رفــت تــا شــاهزاده را 

ــازد.  ــع س ــم مطل ــات پریخان خان از اقدام
ــار  ــم پرداخــت و اخب ــا پریخان خان ــت ب ــه مخالف ــرزا ب محمدمی
ــن  ــت، ای ــید. درنهای ــت می ر س ــه پایتخ ــدام ب ــا، م ــن مخالفت ه ای
ــان  ــدرت و حامی ــن دو ق ــان ای ــه کشــمکش می ــالف منجــر ب اخت
آنهــا شــد. عــده     ای از بــزرگان و درباریــان بــه مخالفــت بــا 
شــاهدخت، پریخان خانــم پرداختــه و پایتخــت را بــه مقصــد شــیراز 

ــد.  ــرک کردن ت
ــود وارد  ــان خ ــراه اطرافی ــه هم ــرزا، ب ــد محمدمی ــی بع اندک
ــه پیشــواز  ــه همــراه مالزمانــش ب ــم ب پایتخــت شــد و پریخان خان
ــلطنت  ــالم س ــمًا اع ــرزا رس ــت، محمدمی ــد. درنهای ــاهزاده رفتن ش

کــرد.

مرگ پریخان خانم

محمدخدابنــده، پــس از جلــوس بــر اریکــۀ قــدرت بــدون اطالع 
ــار را  ــان افش ــام خلیل خ ــه ن ــردی ب ــم، ف ــرش، پریخــان خان خواه
ــم  ــام مراس ــس از اتم ــا پ ــرد ت ــوب ک ــو منص ــت از بان ــه محافظ ب

ــود. ــگاه ش ــه اقامت ــش ب ــع از ورود او و همراهان ــذاری مان تاج گ
همــراه  بــه  پریخان خانــم  تاج گــذاری،  مراســم  پایــان  در 
ــع ورود  ــگاه شــده و خلیل خــان افشــار مان مالزمانــش راهــی اقامت
آنهــا شــد. در نتیجــۀ ایــن تقابــل، میــان ایــن دو گــروه درگیــری 
صــورت گرفــت، در نهایــت بانــو فاطمه الزمانــی، پریخان خانــم بــه 
ــل  ــه قت ــمخال ب ــش ش ــی بزرگ ــل و دای ــان منتق ــزل خلیل خ من

رســید.
ــم  ــاندن پریخان خان ــل رس ــه قت ــس از ب ــار، پ ــان افش خلیل خ



درفش

114

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

ــی و امــالک  ــا دارای ــا ســی ســال داشــت ب ــان تنه ــه در آن زم ک
ــرار  ــادرش ق ــده و م ــلطان محمدخدابن ــویق س ــو موردتش ــن بان ای
گرفــت. ایــن بانــوی فرهیختــه و زیــرک کــه خــود تــاج شــاهی را 
ــدرت  ــد ق ــرادرش گذاشــت تصــور می کــرد کــه می توان ــر ســر ب ب
ــم زد  ــازی را جــور دیگــری رق ــر، ب ــا تقدی ــرد؛ ام ــه دســت گی را ب
ــنی  ــدک س ــن هایش در ان ــام حس ــود تم ــا وج ــم ب و پریخان خان
ــزاده حســین،  ــم در امام ــه داشــت کشته شــد. جســد پریخان خان ک

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــماعیل ب ــلیمان میرزا و شاه اس ــار س درکن

بخش پایانی

ــی  ــی و سیاس ــای اجتماع ــۀ فعالیت ه ــان در عرص ــگاه زن جای
ایــران دورۀ اســالمی و یــا حتــی قبــل از آن در ادوار گذشــته، 
ــدان  ــیاری ب ــان بس ــگران و مورخ ــه پژوهش ــت ک ــی اس موضوع

پرداخته انــد .
ایــران ســرزمینی بــود کــه میــزان مشــارکت زنــان در عرصــۀ 
سیاســی، نســبت بــه مــردان در ســطح بســیارپایینی قــرار داشــت؛ 
ــر  ــود. در عص ــی ب ــع اروپای ــام جوام ــالف نظ ــت برخ ــن درس ای
طبقه بندی هــای  و  محدودیت هــا  تمــام  باوجــود  صفــوی، 
ــود؛  ــم، امــری بســیار شــگفت انگیز ب اجتماعــی، ظهــور پریخان خان
ــتری را  ــای بیش ــوده و محدودیت ه ــم ب ــۀ حاک ــه او از طبق چراک

ــته اســت. داش
ایــن بانــو کــه قریــب بــه ســی ســال زندگــی کــرد، توانســت 
در طــول حکومــت خــود بســیاری از اقدامــات سیاســی، اجتماعــی 
ــان،  ــه ای در اصفه ــاخت مدرس ــد. س ــامان بخش ــی را س و فرهنگ
ــش  ــم و دان ــۀ عل ــو در عرص ــن بان ــگاه واالی ای ــان دهندۀ جای نش
ــوم  ــت طــالب عل ــل و تربی ــا محــل تحصی ــا مدت ه ــه ت اســت ک

ــت. ــی بوده اس دین
بــا بررســی  جایــگاه و نقــش پریخان خانــم در تحــوالت 
سیاســی و فرهنگــی در دوران تهماســب تــا ظهــور محمدخدابنــده، 
می تــوان او را یکــی از مؤثرتریــن زنــان در عصــر صفــوی دانســت. 

از  شاه تهماســب  پــدرش،  ســلطنت  اواخــر  در  پریخان خانــم، 
ــود. ــوردار ب ــی برخ ــی خوب ــی و اجتماع ــت سیاس موقعی

او در تعییــن جانشــین اســماعیل میرزا و محمدمیــرزا نقــش 
ــد، شاه اســماعیل دوم در تــالش تضعیــف  به ســزایی داشــت. هرچن
ــازد؛ در  ــق س ــر را محق ــن ام ــت ای ــا نتوانس ــود، ام ــدرت او ب ق
ــط  ــده توس ــش تعیین ش ــه ای از پی ــق برنام ــو طب ــن بان ــت، ای نهای
ــا  ــت ب ــو توانس ــن بان ــید. ای ــل رس ــه قت ــرزا ب ــرادرش، محمدمی ب
وجــود محدودیت هــا و کــم رنــگ بــودن حضــور زنــان در عرصــۀ 
ــه را  ــد جامع ــد و بتوان ــال باش ــری فع ــی، بازیگ ــی و اجتماع سیاس
هرچنــد کوتاه مــدت بــه کنتــرل خــود درآورد. ایــن مقالــه درصــدد 
بــود تــا بتوانــد رونــدی از زندگــی ایــن بانــو را در عرصــۀ فرهنگــی 

ــه اختصــار شــرح دهــد. و سیاســی ب
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مقدمه 

خانــدان کیــا کــه توانســتند از ســال ۷۶۹ ه. ق تــا ســال ۱۰۰۰ ه. 
ق امارتــی را در والیــت گیــالن، بخــش بیشــه، پیــش بــه مرکزیــت 
الهیجــان برپــا کننــد؛ از تبــار ســادات حســینی بودنــد کــه نســب 
ــیع  ــه تش ــد ب ــاندند و معتق ــن می رس ــام زین العابدی ــه ام ــا را ب آنه

زیــدی بودنــد.
پیشــینۀ ســادات زیــدی و نفــوذ سیاســی_ مذهبــی ایشــان در 
ایــن ســرزمین بــه قــرون اولیــه ایــران اســالمی برمی گردد. ســادات 
ــق  ــه مناط ــود را ب ــرت خ ــرن دوم هجــری مهاج ــه از ق ــدی ک زی
ــد  ــروع کرده بودن ــتان ش ــالن و طبرس ــامل: گی ــران، ش ــمالی ای ش
ــم  ــه ظل ــان، علی ــد؛ در عصی ــن خطــه بودن ــان ای ــوب مردم و محب
ــت  ــا حمای ــتند ب ــد و توانس ــردم آمدن ــدد م ــه م ــامانی ب ــان س والی
مــردم، دولــت علویــان را در شــمال ایــران برپــا کننــد، کــه بیــش 
ــوی همیشــه  ــادات عل ــم س ــد از آن ه ــال دوام آورد. بع از صــد س
ــه  ــدران و گیــالن داشــتند، ب جایــگاه بلنــد و نفــوذ زیــادی در مازن
طــوری کــه در فتــرت دورۀ مغولــی یعنــی بعــد از دولــت ایلخانــان 
ــرای  ــات ام ــز و منازع ــی متمرک ــدرت سیاس ــود ق ــتند؛ در نب توانس
ــتند،  ــردم داش ــان م ــه در اذه ــی ک ــوابق نیک ــاس س ــی براس مغول
قــدرت را در شــمال ایــران بــه دســت بگیرنــد. تالش هــای آل کیــا 
ــری  ــا قدرت گی ــی ب ــالن در دورۀ مغول ــدرت در گی ــرای کســب ق ب
ــی از  ــن مرعش ــوام الدی ــی میرق ــدران یعن ــان در مازن خویشاوندانش

ــود.  ســال ۷۶۰ ه. ق مصــادف ب

ــم  ــایگی ه ــه در همس ــدان ک ــن دو خان ــد، ای ــر می رس ــه نظ ب
ــته اند؛  ــترک داش ــالش مش ــی ت ــر، در قدرت یاب ــا یکدیگ ــد ب بودن
بــه عبــارت دیگــر، در نیمــۀ دوم قــرن هشــتم، ســادات حســینی کیا 

ــد. ــران ســلطه یافتن ــر همــۀ خطه هــای شــمال ای و مرعشــی ب
ــالن  ــۀ گی ــتند، هم ــلطه داش ــا در آن س ــه آل کی ــی ک جغرافیای
ــه  ــه بی ــخ ب ــه در تاری ــالن ک ــه ای از گی ــه، منطق ــت؛ بلک نبوده اس
پیــش معــروف بوده اســت. البتــه ایــن نــام از ابتــدا بــر ایــن منطقــه، 
اطــالق نمی شــد. در کتــاب حــدود العالــم، بــا تقســیم گیــالن بــه 
دو بخــش از مردمــان مســتقر، در دو ســوی ســفیدرود بــه مردمــان 
ــام برده اســت،  ــان« ن ــن ســوی رودی ــان« و » ای »آن ســوی رودی
ــفیدرود،  ــارم س ــرن چه ــل از ق ــه حداق ــد ک ــان می ده ــن نش ای
ــه دو بخــش تقســیم  ــت را ب ــن ایال ــی و اداری ای ــه شــکل طبیع ب
می کرده اســت. بــا ایــن حــال اطــالق نــام بیــه پیــش بــه مناطــق 
شــرق ســاحل ســفیدرود و بیــه پــس بــه غــرب ســاحل ســفیدرود، 
اولین بــار در کتــاب تاریــخ گیــالن و دیلمســتان نوشــتۀ قــرن نهــم 
ــی رود  ــه معن ــی ب ــی گیالن ــان محل ــه در زب ــدار شده اســت. بی پدی
ــی  ــازمان اداری و سیاس ــش، س ــن دو بخ ــک از ای ــر ی ــت؛ ه اس
ــی  ــش مذهب ــر گرای ــی از منظ ــت و حت ــود را داشته اس ــتقل خ مس
ــی شــدید و ویرانگــری  ــد و رقابت ــاوت بوده ان ــا یکدیگــر متف ــز ب نی
ــه پیــش کــه از  بیــن ایشــان جــاری بوده اســت.  مناطــق مهــم بی
ــرد،  ــوس را دربرمی گی ــه چال ــا منطق ــفیدرود ت ــرقی س ــاحل ش س
ــن، اشــکور، رانکــوه، دیلمــان، ســمام.  ــداز: الهیجــان، تنکاب عبارتن

یاسمن میرزایی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

خان گیالنخان گیالن
رویکردهای سیاسی- مذهبی خان احمد دوم کیایی در گیالن و پیامدهای آنرویکردهای سیاسی- مذهبی خان احمد دوم کیایی در گیالن و پیامدهای آن



مرکــز بیه پیــش الهیجــان بــوده کــه در قــرن هشــتم معظــم بــالد 
ــی  ــز کــه در ســاحل غرب ــس نی ــالن بوده اســت. ســرزمین بیه پ گی
ــرگان رود،  ــن، گ ــت، فوم ــق رش ــت و مناط ــرار داش ــفیدرود ق س

ــرد.  ــتارا را دربرمی گی ــا آس ــش ت طال
ــال ۱۰۰۰ ه. ق  ــا س ــال 	۷۶ ه. ق ت ــا از س ــر آل کی ــازده امی ی
ــت  ــم حکوم ــرن و نی ــش از دو ق ــالن بی ــش گی ــه بیه پی در منطق
کردنــد و توانســتند بــه واســطۀ همیــن حاکمیــت طوالنــی، تأثیــرات 
عمیقــی بــر تاریــخ سیاســی_مذهبی ایــران از خــود به جــای 
بگذارنــد. آخریــن ایــن امیــران کــه مقتدرتریــن ایشــان نیــز بــود، 
ــی و سیاســی  ــات مذهب ــه اقدام ــی اســت ک خــان احمــد دوم کیای
ــالن  ــی گی ــخ مذهبی_سیاس ــه داری را در تاری ــرات دامن وی، تأثی
از خــود بــه جــای گذاشــت. ایــن مقالــه بــرآن اســت تــا بــه روش 
توصیفی_تحلیلــی بــه رویکردهــای سیاســی_مذهبی آخریــن امیــر 
ــوی و سرنوشــتی  ــر شــاهان صف ــالن و دربراب ــدان در گی ــن خان ای
ــم زد،  ــت رق ــدان و حاکمی ــن خان ــرای ای ــا ب ــن رویکرده ــه ای ک

ــردازد.  بپ

پیشینۀ تحقیق

و  شده اســت  نوشــته  آل کیــا  دربــارۀ  چنــد،  تحقیقاتــی 
ــام  ــه ن ــا ب ــن آنه ــن و پرفایده تری ــه، قدیمی تری ــت ک ــوان گف می ت
ــر یاســنت لویــی رابینــو اســت کــه در  »فرمانروایــان گیــالن« اث
ــوری  ــول امپرات ــه سرکنس ــد. او ک ــتم نگاشته ش ــرن بیس ــل ق اوای
ــارۀ فرهنــگ و  ــات ارزشــمندی درب ــود، تحقیق ــا در رشــت ب بریتانی
تاریــخ گیــالن انجــام داده اســت؛ اثــر دیگــر نیــز کتــاب »حکومــت 
ــی  ــریعتی فوکالی ــن ش ــتۀ حس ــالن« نوش ــا در گی ــیعی آل کی ش
ــاب  ــده از کت ــذ ش ــتان گونه و اخ ــری مختصــر و داس ۸۸	۱ ش، اث
ــالن«  ــا در گی ــادات آل کی ــت س ــاب »حکوم ــد. کت ــو می باش رابین
ــری  ــی ۹۷	۱ش اث ــهیال نعیم ــاررودی و س ــی کن ــتۀ قربانعل نوش
نســبتًا جامــع در گــردآوری اطالعــات سیاســی، مذهبــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و جغرافیایــی ایــن امارت نشــین اســت و البتــه تجمیعــی 

ــز  ــوزاد نی ــدون ن ــد.  فری ــز می باش ــی نی ــم نعیم ــاالت خان از مق
شــماری نامــه از احمــد خــان را در کتابــی بــه نــام نامه هــای خــان 
ــت.  ــاپ رسانده اس ــه چ ــال ۷۲	۱ش ب ــه س ــی ب ــان گیالن احمدخ
مقــاالت چنــدی نیــز در موضــوع تحــوالت سیاســی_مذهبی 
گیــالن در عصــر حاکمیــت آل کیــا نوشــته شده اســت کــه 
ــز  ــزوی نی ــی من ــم. علی نق ــام می بری ــا ن ــن آن را در اینج مهم تری
بــه ســال ۶۹	۱ مقالــه ای بــا عنــوان خانــدان کارکیــا در گیــالن در 
ــه«،  ــوان »گیالن نام ــت عن ــی تح ــاالت ایران شناس ــه مق مجموع
ــیار  ــه بس ــت ک ــاپ کرده اس ــی چ ــاالت گیالن شناس ــه مق مجموع
ــا و  ــت. آل کی ــدان اس ــن خان ــی ای ــات کل ــامل اطالع ــز و ش موج
علــل ســقوط آن در گیــالن نیــز، مقالــه ای از نعیمــی اســت کــه در 
ــت.   ــاپ شده اس ــال ۷۹	۱ش  چ ــه س ــالم ب ــخ اس ــۀ تاری فصل نام
اوضــاع مذهبــی گیــالن در عهــد آل کیــا، نوشــتۀ جمالــی و پناهــی، 
ــاپ  ــال ۸۹	۱ ش چ ــه س ــاد ب ــۀ  نجف آب ــه ای در پژوهش نام مقال
شــده و اطالعــات مســتندی دربــارۀ اوضــاع مذهبــی ایــن دوره ارائه 
می دهــد. نقــد و بررســی علــل و پیامــد اقامــت اســماعیل میــرزای 
)بیــن ســال های۸۹۸-۹۰۵ه. ق( حســین  در گیــالن  صفــوی 
میرجعفــری نشــریۀ پژوهش هــای تاریخــی بــه ســال ۸۹	۱ چــاپ 
ــیعی  ــت ش ــات حکوم ــی در ثب ــت مذهب ــر سیاس ــت. »تأثی شده اس
ــدی  ــای اوح ــتۀ خانم ه ــت، نوش ــه ای اس ــالن« مقال ــا در گی آل کی
و نعیمــی کــه سیاســت مذهبــی آل کیــا را در دو دورۀ قبــل و بعــد 
از صفــوی را بررســی کرده اســت. مقالــۀ »آل کیــا در گیــالن« 
ــی از  ــاب »تاریــخ خان ــه معرفــی کت ــد ســعیدی ب ــز نوشــتۀ وحی نی
منابــع آل کیــا« پرداخته اســت کــه در کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا 
ــت  ــای سیاس ــت. »پیامده ــاپ شده اس ــمارۀ ۱۶۷ چ ــال ۹۱ ش س
ــالن« از  ــا در گی ــیعی آل کی ــت ش ــدازی جکوم ــاه عباس در بران ش
ــمارۀ ۵۰  ــیعه پژوهی ش ــۀ ش ــه در فصل نام ــی ک ــان و نعیم رازنه
ســال ۹۴ چــاپ شده اســت. »حکومــت ســادات آل کیــا در گیــالن« 
آخریــن اثــر پژوهشــی بــه قلــم کنــاررودی و نعیمــی اســت کــه در 

ــت.  ــاپ شده اس ــا چ ــن پوی ــر نوی ــط نش ــال ۹۷	۱ توس س
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ــان  ــر نش ــاالت فوق الذک ــا و مق ــۀ کتاب ه ــوع، مطالع در مجم
ــی  ــوط اصل ــتر خط ــاالت، بیش ــن مق ــندگان ای ــه نویس ــد ک می ده
اطالعــات ایــن دوره از متــون را دنبــال و بــه اطالعــات کلــی درباب 
سیاســت و مذهــب ایــن دوره، بســنده و بیشــتر بــه بررســی دالیــل 
ســقوط ایــن خانــدان پرداخته انــد؛ البتــه چیــزی کــه بعضــی از ایــن 
مقــاالت را کم مایــه نشــان می دهــد، رونویســی از یکدیگــر اســت 

کــه کــم و بیــش در آنهــا دیــده می شــود. 

امارت خان احمد دوم کیایی )9۴۳-97۵ ه. ق و  
98۵- ۱000 ه. ق (

آل کیــا کــه مصــادف با عصــر مغولــی )تیموریــان و آق قویونلوها( 
ــول  ــدار و ســپس اف ــه اوج اقت ــد، در عصــر صفــوی ب نضــج گرفتن
خــود رســیدند. امیــران آل کیــا بــا پشــتیبانی از جنبــش صفویــه کــه 
پایــگاه آن در گیــالن بــود، در اســتقرار دولــت صفــوی و پیــروزی 
شاه اســماعیل بــر آق قویونلوهــا نقــش اساســی ایفــا کردنــد. از ایــن 
رو، امــرای ایــن خانــدان بــا حمایــت شاه اســماعیل بــه قــدرت برتــر 
در گیــالن تبدیــل شــدند و موردحمایــت ایــن پادشــاه صفــوی قــرار 
گرفتنــد. لیکــن بــا شــروع حکومــت شــاه تهماســب صفــوی)۰	۹-

۹۸۱ ه. ق( و متعاقــب آن امــارت خــان احمــد دوم )۴	۹ ه. ق(، بنابــر 
ــت  ــخصیت، حکوم ــر دو ش ــذۀ ه ــت های متخ ــخصیت و سیاس ش
ــت و  ــض ذل ــا حضی ــدرت ت ــی را از اوج ق ــرایط متفاوت ــا ش آل کی
نهایــت ســقوط را تجربــه کــرد کــه در اینجــا در دو عنــوان رویکــرد 

ــه تبییــن آن می پردازیــم. سیاســی و مذهبــی ب

رویکرد سیاسی

حیــات سیاســی خان احمــد دوم را می تــوان، برمبنــای ســلطنت 
شــاهان صفــوی بــه ســه دوره تقســیم کــرد: دورۀ اول مصــادف بــا 
ــال ۹۸۱ ه.  ــا س ــال 	۹۴ ه. ق ت ــب اول از س ــلطنت شاه تهماس س
ــا  ــدار ت ــگاه او، از اقت ــر از ن ــا متأث ــه سیاســت آل کی ــد ک ق می باش
ــا ســلطنت  ــه پیــش رفــت. دورۀ دوم نیــز مصــادف ب اضمحــالل ب

شاه اســماعیل دوم و ســلطان محمدخدابنــده از ســال ۹۸۱ ه. ق 
ــدار سیاســی خان احمــد  ــی و اقت ــا ۹۹۶ ه. ق کــه دورۀ قدرت نمای ت
ــا ۱۰۰۰ه. ق  ــال ۹۹۶ ت ــوم از س ــًا، دورۀ س ــد و نهایت دوم می باش
ــن دوره،  ــود و در ای ــاه عباس اول ب ــلطنت ش ــا س ــادف ب ــه مص ک
تحــوالت سیاســی نمــودار زوال دولــت آل کیــا را برمبنــای سیاســت 

خان احمــد دوم و شــاه عباس رقــم زد.  

دورة اول )98۱-9۴۳( 

ــا دوران حکومــت شاه تهماســب )۰	۹-۹۸۱ ه. ق(  ــن دوره، ب ای
مصــادف بوده اســت. خان احمدخــان گیالنــی، آخریــن امیــر آل کیــا 
ــ . ق، در یــک ســالگی پــس از مــرگ ناگهانــی پــدرش،  در 	۹۴ ه
کارکیــا حســن دوم کــه براثــر طاعــون درگذشــت بــا تــالش امیــره 
عبــاس، سپهســاالر پــدرش به حکومــت رســید. کیاخورکیــا طالقانی، 
ــود، در  ــده گرفته ب ــت او را برعه ــه نیاب ــن ک ــا حس ــل کارکی وکی
رقابــت بــا امیــره عبــاس، شاه تهماســب اول را بــه تصــرف گیــالن 
ــدا  ــب، از ابت ــاص شاه تهماس ــور خ ــان و به ط ــرد. صفوی ــویق ک تش
ســعی در مطیع ســازی دولت هــای کوچــک و ملوک الطوایفــی 
گیــالن داشــتند. شاه تهماســب، بهرام میــرزا را  بــه حکومــت 
بیه پیــش منصــوب کــرد. بهرام میــرزا در دیلمــان اســتقرار یافــت و 
چنــد مــاه بعــد کیاخورکیــا را کــه بســیار مورداحتــرام مــردم گیــالن 
بــود، زندانــی کــرد. حکومــت بهرام میــرزا در گیــالن بیــش از یــک 
ســال طــول نکشــید؛ مــردم شــوریدند و شــاهزاده را شکســت دادنــد 
ــش  ــر بیه پی ــد ب ــر، خان احم ــرد. و باردیگ ــرار ک ــن ف ــه قزوی و او ب

مســتولی یافــت. 
اســحاق وندی  حکمــران  مظفرالســلطان،  شــورش  از  بعــد 
ــب  ــط شاه تهماس ــدام وی، توس ــتگیری و اع ــه دس ــه ب ــس ک بیه پ
ــاختار اداری در  ــدرت و س ــازی ق ــرای متمرکزس ــاه ب ــد؛ ش انجامی
ــتور داد  ــد دس ــه خان احم ــال ۹۴۵ ه. ق  ب ــالن، در س ــرب گی غ
تــا بیه پــس را هــم بــه قلمــرو خــود بیفزایــد و مقــرری ســاالنه را 
ــس عرصــۀ  ــان، بیه پ ــن زم ــد. از ای ــوی ارســال کن ــار صف ــه درب ب
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ــا اینکــه در ســال ۹۵۰ ه. ق ،  ــت. ت ــاز خان احمــد قرارگرف تاخت وت
اهالــی بَیه پــس بــه امیــره شــاهرخ، کــه خــود را بــرادر امیــره دبــاج 
ــق  ــد، ملح ــس می خوان ــابق بیه پ ــران س ــطان، حکم ــا مظفرالس ی
ــه  ــرد و ب ــت ک ــس حکوم ــر بیه پ ــا ســال ۹۷۵ ه. ق  ب شــدند. او ت
شــیوۀ ســالطین ســابق گیــالن، احــکام خــود را طغــرا می کشــید و 
ــز ســکه ضــرب کــرد و  ــام شاه تهماســب نی ــه ن مهــر می کــرد و ب
بــه نــام او خطبــه می خوانــد. لیکــن دولــت وی نیــز چنــدان نپاییــد 
ــب  ــپس، شاه تهماس ــد؛ س ــرنگون ش ــد س ــۀ خان احم ــا توطئ و ب
در ســال ۹۶۵ ه. ق، حکومــت بیه پــس را بــه محمــود، پســر 
ــذار  ــی واگ ــد فومن ــا احم ــه کارکی ــلطان، و وزارت آن را ب مظفرالس
کــرد. او رشــت را داراالمــاره خویــش نمــود، کارکیــا احمــد، بــه امید 
تضمیــن کــردن حکومــت بیه پــس بــرای خــود بــه دربــار شــکایت 

بــرد کــه محمــود مناســب حکومــت نیســت. محمــود، پــس از پنــج 
ســال حکومــت، بــه دســتور شــاه برکنــار و بــه شــیراز تبعیــد شــد 
ــکار  ــد در آن آش ــت خان احم ــه دس ــه ای ک ــی توطئ ــپس ط و س
بــود، کشته شــد. شاه تهماســب از خان احمدخــان خواســت تــا 
قاتلیــن را کــه نــزد وی گریختــه بودنــد، را بــه دربــار بفرســتد. امــا 

ــاز زد. ــر ب ــن کار س ــان، از ای خان احمدخ
ــدود  ــه مح ــم ب ــب مصم ــود، شاه تهماس ــرگ محم ــس از م پ
کــردن قــدرت خان احمــد شــد، لــذا حکومــت بیه پــس را بــه ســال 
ــد،  ــود داد. لیکــن خان احم ــه جمشــیدخان، پســر محم ۹۷۴ ه. ق ب
ادعــای حکومــت کوچصفهــان کــرد و سرکشــی نمــود و بــر 
ــح  ــنهاد صل ــرد. پیش ــه ک ــالن غلب ــه در گی ــی صفوی ــروی نظام نی
شاه تهماســب بــه خان احمــد، راه بــه جایــی نبــرد و خشــم شــاه را 
نســبت بــه وی برانگیخــت و او را مصمــم بــه یک ســره کــردن کار 
خان احمــد کــرد. می تــوان دالیــل دیگــر را عدم پرداخــت مقــرری، 
خــراج بــه دربــار شــاهی و نیــز دخالــت او در امــور طبرســتان نــام 
ــه  ــبت ب ــالن نس ــتراتژیک گی ــت اس ــت، موقعی ــه نبایس ــرد. البت ب
ــم از  ــالن را ه ــم گی ــارت ابریش ــادی تج ــت اقتص ــن و اهمی قزوی
ــدای ســلطنت شاه تهماســب،  ــان ابت نظــر دور نگــه داشــت. از هم
ــز  ــه ای زرخی ــه منطق ــالن ک ــزودن گی ــرای اف ــاش ب ــرای قزلب ام
ــا  ــا درگیری هــای او ب ــد ام ــول شــاهی فشــار می آوردن ــه تی ــود ب ب
عثمانــی و ازبــکان و نیــز موقعیــت طبیعــی دشــوار گیــالن او را از 
تصــرف گیــالن بازمی داشــت. پــس از پایــان جنــگ  بــا عثمانــی و 
ــم  ــاه فراه ــرای ش ــد ب ــه خان احم ــی ک ــیه، بهانه های ــح آماس صل
نمــود، لشکرکشــی شــاه را مســجل کــرد؛ ســپاه بزرگــی بــه گیــالن 
ــخیر  ــت تس ــان از اهمی ــپاه نش ــن س ــی ای ــه بزرگ ــد ک ــیل ش گس
ــورد و  ــت خ ــان شکس ــت. خان احمدخ ــاه داش ــرای ش ــالن ب گی
ــار  ــه درب ــرام ب ــا احت ــن دســتگیر و ب ــس از یــک ســال، در تنکاب پ
ــال ۹۷۴  ــکل، در س ــد. بدین ش ــن فرستاده ش ــب در قزوی شاه تهماس
ه. ق  حاکمیــت گیــالن، بیه پیــش و بیه پــس بــرای اولین بــار 
ــزی  ــت مرک ــتقیم دول ــدگان مس ــت نماین ــل در دس ــور کام به ط
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ایــران قــرار گرفــت. قلعــۀ قهقهــه کــه در اردبیــل بــود، احمدخــان 
ــد. در  ــی ش ــه زندان ــن قلع ــت در ای ــش از حکوم ــس از برافتادن پ
ســال ۹۷۵ ه. ق، خان احمدخــان بــه امــر شــاه در قلعــۀ قهقهــه در 
آذربایجــان زندانــی شــد. شــکواییه های خان احمــد ســبب شــد تــا، 
ــه قلعــۀ اصطخــر فــارس کــه  ــر دســتور شاه تهماســب ب وی را بناب
وضــع بهتــری داشــت، منتقــل کننــد؛ وی تــا مدتــی پــس از وفــات 

ــود.  ــی ب ــه زندان ــن قلع ــب در ای شاه تهماس

دورة دوم )98۱-99۱ ه. ق( 

ــدش  ــال ۹۸۴ ه. ق، فرزن ــب، در س ــرگ شاه تهماس ــس از م پ
ــلطنت  ــر تخــت س ــماعیل دوم ب ــوان شاه اس ــا عن ــماعیل میرزا ب اس
نشســت. دوران پادشــاهی اســماعیل دوم بســیارکوتاه بــود و بیــش 
ــاج شــاهی  از یــک ســال طــول نکشــید. وی در ســال ۹۸۴ه. ق ت
بــر ســر گذاشــت و در ســال ۹۸۵ ه. ق، چشــم از جهــان فروبســت 

و بــرادرش محمدخدابنــده جانشــین او شــد. 
بــه  نامــه ای  کوتاهــش،  ســلطنت  دورۀ  در  اســماعیل میرزا 
ــش  ــی بیه پی ــدۀ فرمانروای ــژدۀ آزادی و وع ــت و م ــد نوش خان احم
را بــه او داد. شاه اســماعیل دوم، ده مــاه پــس از جلــوس بــر تخــت 
ســلطنت، یعنــی در تاریــخ دوازدهم رجــب ۹۸۵ ه. ق، فرمــان آزادی 
ــیزدهم  ــی س ــد، یعن ــاه بع ــود دو م ــرد و خ ــادر ک ــد را ص خان احم

رمضــان همــان ســال وفــات یافــت. 
ــه ســلطنت  هنگامــی کــه محمدخدابنــده در ســال ۹۸۵ ه. ق ب
رســید، نامــه ای بــه خان احمــد نوشــت و مــژده داد و بــه درخواســت 
همســرش مهدعلیــا، او را از زنــدان آزاد می کنــد. خان احمــد، 
ــده  ــاه محمدخدابن ــه ای از ش ــدان، نام ــی از زن ــا رهای ــان ب هم زم
ــم  ــار، از مریم بیگ ــس از حضــور در درب ــد، پ ــت کرد..خان احم دریاف
ــرد  ــتگاری ک ــب خواس ــر شاه تهماس ــم، دخت ــلطان خان ــا مریم س ی
ــه  ــی ک ــد. زمان ــل ش ــه نائ ــدان صفوی ــادی خان ــار دام ــه افتخ و ب
ــود، ســلطان جمشــید خــان  ــی ب خان احمــد در قلعــۀ قهقهــه زندان
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــده ش ــس برگزی ــالن بیه پ ــی گی ــه فرمانروای ب

ــس  ــدی کــه پ ــت جدی ــا موقعی ــدان آزاد شــد، ب خــان احمــد از زن
از وصلــت بــا خانــدان صفویــه یافتــه بــود، بــه فکــر توســعۀ حــوزۀ 
ــرای  ــم رمضــان ۹۸۷ ب ــن ســبب، در دوازده ــاد. بدی ــدارش افت اقت
تصــرف گیــالن بیه پــس در رأس لشــکری عــازم آن دیــار شــد، امــا 
ــن جنــگ، جمشــید  ــروز شــد. در ای ــر او پی ســپاه جمشــید خــان ب
ــیر  ــن را اس ــدود ۱۵۰۰ ت ــت و ح ــن را کش ــدود ۷۰۰	 ت ــان ح خ
ــار  کــرد و از ســرهای لشــکر خــان احمــد در صحــرای ســیاه رودب
منــاری بــر پــا کــرد. خــان احمــد از معرکــه جنــگ جــان ســالم بــه 
ــار دیگــر حکومــت  ــه الهیجــان بازگشــت و در آنجــا ب ــرده، ب در ب
ــه  ــود ک ــاره ب ــی دوب ــی لشکرکش ــد در پ ــکیل داد. خان احم تش
ــرزا کهدمــی  حکومــت جمشــید خــان از بیــن رفــت و کامــران می
بــه جــای او نشســت. محمــد خدابنــده نیــز حکومــت وی را تأکیــد 
کــرد. خان احمدخــان، از کامران میــرزا نیــز تنفــر داشــت و در 
ــار  ــرزا، درب ــرد. کامران می ــراز ک ــه او اب ــرت را ب ــن نف ــه ای ای نام
ــلطان  ــزد س ــد ن ــاخت و از خان احم ــد آگاه س ــۀ خان احم را از نام
شــکایت کــرد. شــاه نیــز نامــه ای بــه خان احمــد نوشــت و حمایــت 
ــد،  ــرد. خان احم ــان ک ــر نش ــه وی خاط ــرزا ب ــود را از کامران می خ
ــرزا، جنگــی را در  ــده از کامران می ــت محمدخدابن ــه حمای باتوجــه ب
ــرزا  ــگ کامران می ــن جن ــب داد و در ای ــه او ترتی ــان علی کوچصفه
کشــته شــد. پــس از کشــته شــدن وی، ســرش را بــر نیــزه کردنــد، 
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ــر  ــد، س ــپس خان احم ــد. س ــس گرداندن ــات بیه پ ــۀ والی در هم
بریــدۀ او را زیــر تخــت خــود نصــب کــرد و آن ســر تــا ســه مــاه در 
ــدون  ــد ب ــب، خان احم ــت. بدین ترتی ــردم قرارداش ــد م ــرض دی مع
ــن دوره،  ــت کــرد؛ او در ای ــالن تثبی ــر گی ــب ســلطۀ خــود را ب رقی

حاکــم مطلــق گیــالن شــد. 

دورة سوم )996-۱000 ه. ق(

اول  بــا ســلطنت شــاه عباس  ایــن دوره، مصــادف اســت 
ــرج  ــاع ه ــد از اوض ــوی، خان احم ــت صف ــاه دول ــن پادش مقتدرتری
ــرد  ــتفاده ک ــاه عباس اس ــلطنت ش ــن س ــال آغازی ــج س ــرج پن و م

ــا  ــه تنه ــوس او، ن ــس از جل و پ
ــالن  ــار و اع ــه درب ــدن ب از آم
اطاعــت خــودداری نمــود بلکــه 
هــم  پیشــکش  فرســتادن  از 
خان احمــد،  کــرد.  اجتنــاب 
از پرداخــت خــراج هــم ســر 
ــور  ــگام عب ــی هن ــاز زد و حت ب
ــی  ــه مال ــز ن ــاهی نی اردوی ش
ــه حضــور شــاه  ــه ب فرســتاد و ن
شــاه عباس،  البتــه  رســید. 
معــزول  وزیــر  پذیــرش  بــا 
خان احمــد در دربــار صفــوی، 
زمینــۀ اقــدام علیــه او را فراهــم 
ه. ق   ســال ۹۹۸  در  می کــرد. 

ــد  ــان احم ــزد خ ــی، ن ــه پناهندگ ــاه عباس ب ــرداران ش ــی از س یک
ــد  ــردار، خان احم ــن س ــودت ای ــه ع ــاه ب ــرار ش ــر اص ــد. دربراب آم
ــود  ــی ب از پذیــرش ایــن خواســتۀ شــاه ســرپیچی کــرد. ایــن زمان
ــذا موقتــًا او  ــا عثمانــی و ازبــکان درگیــر بــود، ل کــه  شــاه عباس ب
ــغال  ــان، آذربایجــان در اش ــن زم ــد. در ای ــد نش ــرض خان احم متع
ــرار  ــا ایشــان برق ــد روابطــی ب ــر، خان احم ــود و به نظ ــا ب عثمانی ه

ــود. ــاد ب ــیار زی ــاه بس ــرای ش ــن دو ب ــاد ای ــر اتح ــرده و خط ک
ــدش،  ــرای فرزن شــاه عباس، در ســال ۹۹۹ ه. ق از خان احمــد ب
صفی میــرزا خواســتگاری کــرد و لیکــن بــا پاســخ منفــی او مواجــه 
ــالش  ــر خردس ــتگاری از دخت ــه خواس ــان ب ــی خ ــخ منف ــد. پاس ش
بــرای صفی میــرزا، ســبب رنجــش شــاه شــد. هرچنــد کــه 
خان احمــد، وضعیــت را بحرانــی می دیــد و راضــی بــه ایــن 
ازدواج شــد. خان احمدخــان کــه متوجــه خطــر شــده بود، در 
ســال ۱۰۰۰ ه. ق  ســلطان عثمانــی، مــراد ســوم  را بــه حملــه بــه 
ایــران تشــویق کــرد و وزیــرش، خواجــه حســام الدین لنگــرودی را 
ــرای عقــد معاهــدۀ سیاســی و نظامــی مشــترک هم زمــان علیــه  ب
ــی  ــار عثمان ــه درب ــاه عباس ب ش
فرســتاد. شــاه عباس کــه بــه 
واســطۀ ســفیر خود در اســتانبول 
ــدت  ــد، به ش ــع ش ــه مطل از واقع
ــرد  ــه ک ــی گل ــلطان عثمان از س
ــه  ــاد صلح نام ــالف مف ــه برخ ک
عمــل کرده اســت و مصمــم بــه 
خان احمــد  کــردن  ریشــه کن 
از گیــالن شــد. اقــدام دیگــر 
خان احمــد بــه یــاری تــزار روس 
ــرعت عمل  ــطۀ س ــه واس ــز، ب نی
لشکرکشــی  در  شــاه عباس 
بــه گیــالن فایــده ای نکــرد. 
در  را  فرهادخــان  شــاه عباس، 
ــران و  ــتی امی ــا همدس ــرد و وی ب ــالن ک ــازم گی ــپاهی ع رأس س
ــد  ــد را شکســت داد. چن ــپاه خان احم ــالن س ــی گی ــرداران محل س
روز بعــد، شــاه عباس وارد الهیجــان شــد و کاخ خان احمــد را 

ــرد.  ــادر ک ــی ص ــو عموم ــان عف ــرد و فرم ــب ک ــاًل تخری کام
خان احمــد کــه از راه دریــای خــزر بــه شــروان گریختــه 
ــای  ــا هدای ــود را ب ــر خ ــرودی، وزی ــام الدین لنگ ــه حس ــود، خواج ب

پنــج  مــرج  و  اوضــاع هــرج  از  خان احمــد 
ــتفاده  ــاه عباس اس ــلطنت ش ــن س ــال آغازی س
ــدن  ــا از آم ــه تنه ــوس او، ن ــس از جل ــرد و پ ک
ــود  ــودداری نم ــت خ ــالن اطاع ــار و اع ــه درب ب
بلکــه از فرســتادن پیشــکش هــم اجتنــاب کــرد. 
ــاز  ــر ب ــم س ــراج ه ــت خ ــد، از پرداخ خان احم
زد و حتــی هنــگام عبــور اردوی شــاهی نیــز نــه 
ــید.  ــاه رس ــور ش ــه حض ــه ب ــتاد و ن ــی فرس مال
ــزول  ــر مع ــرش وزی ــا پذی ــاه عباس، ب ــه ش البت
ــدام  ــۀ اق ــوی، زمین ــار صف ــد در درب خان احم

ــرد. ــم می ک ــه او را فراه علی
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ــرد و  ــه ک ــی، روان ــوم عثمان ــلطان مراد س ــوی س ــه س ــراوان ب ف
ــا  ــت ب ــعی داش ــت. او س ــیر درگذش ــن مس ــان در ای محمدامین خ
ــران و  ــای ای ــی دولت ه ــی و مذهب ــات سیاس ــتفاده از اختالف اس
ــر گیــالن  ــی مســتقل ب ــه هــدف خــود، یعنــی حکمران ــی، ب عثمان
ــم  ــد ه ــول هن ــاه مغ ــر، پادش ــار جالل الدین اکب ــه درب ــد و ب برس
ــم  ــا از خش ــد ت ــتفاده کن ــوذ او اس ــرد از نف ــعی ک ــکایت و س ش
ــه  ــرعت ب ــه س ــی آن ب ــز در پ ــود نی ــود. خ ــا ش ــاه عباس ره ش
ــی زندگــی  ــار عثمان ــا زمــان مــرگ در درب اســتانبول گریخــت و ت
ــه خــاک  ــت و در نجــف ب ــات یاف کــرد و در ســال ۱۰۰۵ ه. ق وف
ــه بعــد، توســط امــرای عباســی  ــن زمــان ب سپرده شــد.گیالن از ای
ــود،  ــران ب ــد ابریشــم ای ــز تولی ــه مرک ــد و امالکــش ک اداره می ش
تبدیــل بــه خالصه جــات شــاهی شــد و عایــدات فراوانــی را نصیــب 
دربــار صفــوی کــه تجــارت ابریشــم در ایــران را در انحصــار 

ــد.  ــتند، ش داش

رویکرد مذهبی خان احمد دوم

ــد دوم از  ــی در دورۀ خان احم ــاع دین ــب و اوض ــی مذه بررس
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چراکــه به نظــر می رســد، رونــد 
ــتابی  ــی در دورۀ وی ش ــیع امام ــه تش ــدی ب ــیع زی ــروش از تش گ
ــه الی  ــوان از الب ــن مهــم را می ت ــدا کرده اســت، کــه ای بســیار پی
ــبات  ــۀ مناس ــه در زمین ــد ک ــه خان احم ــوط ب ــناد مرب ــون و اس مت
ــوی  ــالطین صف ــالن و س ــی گی ــات مذهب ــا طبق ــی وی ب مذهب

اســت، دریافــت.
ــی  ــان مذهب ــم، دو جری ــه بدانی ــت ک ــر اس ــدا الزم به ذک در ابت
اصلــی در گیــالن، یکــی تشــیع زیــدی، در بیه پیــش کــه مذهــب 
ــود و دیگــری تســنن در  ــز ب ــن خطــه نی ــان ای ســادات کیا و مردم
ــحاق وندان  ــدان اس ــط خان ــه توس ــس ک ــا بیه پ ــفیدرود ی ــرب س غ
حمایــت می شــدند. ایــن دو، بیــش از دو قــرن بــا یکدیگــر بــر ســر 
ــر  ــا از نظ ــد. آل کی ــر می بردن ــه س ــه ب ــون در منازع ــائل گوناگ مس
مذهبــی، میــراث دار علویــان زیــدی بــود کــه کانــون آنــان در دورۀ 
ــدۀ  ــتری در س ــوراهلل شوش ــود. قاضــی ن ــان ب ــهر الهیج ــود، ش خ
ــد:»  ــان می نویس ــردم الهیج ــب م ــوص مذه ــم ه. ق، درخص ده
والیــت جیــالن بــه دو قســم می شــود: قســمی الهیجــان و 
ــت الهیجــان  ــی والی ــن ... وال ــع آن و قســمی، رشــت و فوم تواب
و مضافــات آن، از قدیم االیــام، ســادات رفیع الدرجاننــد. اهالــی 
ــا  ــود، ت ــه باعــث اســالم ایشــان ب ــی ک ــان ناصرالحق آنجــا، از زم
ــدی  ــب اول( زی ــور شاه تهماس ــران )مغف ــاه صاحب ق ــه ور پادش ل
ــی  ــر اهال ــا اکث ــا، ب ــالطین آنج ــد از آن س ــد؛ بع ــارودی بودن ج

ــد...«  ــه درآمدن ــۀ امامی ــۀ ناحب ــه مذهــب فرق الهیجــان ب
ــارودی  ــدی ج ــان را زی ــه ایش ــتری ک ــزارش شوش ــه از گ البت
ــن مذهــب از  ــروان ای ــه نزدیکــی فکــری پی ــوان ب ــی آورد، می ت م
زیدیــه بــه امامیــه توجــه کــرد و آن را در مســئلۀ ســرعت گــروش 
ایشــان بــه امامیــه، لحــاظ کــرد؛ چــه اینکــه برخــالف دیگــر فــرق 
زیدیــه، ایشــان امامــت ابوبکــر و عمــر را قبــول ندارنــد و در مســئلۀ 

ــند.  ــر می باش ــه نزدیک ت ــه امامی ــز ب ــم نی غدیرخ
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ــان  ــادات و عالم ــا س ــد، ب ــادات بودن ــار س ــود از تب ــه خ ــا ک ــران آل کی ــان  امی ــادات و عالم ــا س ــد، ب ــادات بودن ــار س ــود از تب ــه خ ــا ک ــران آل کی  امی
منطقــه روابــط نزدیــک و برپایــۀ احتــرام و تکریــم و ارتبــاط عمیــق مذهبــی بــا منطقــه روابــط نزدیــک و برپایــۀ احتــرام و تکریــم و ارتبــاط عمیــق مذهبــی بــا 
مردمــان بیه پیــش و مــردم و عالمــان منطقــه نیــز بــه ایشــان اعتقــادی تمــام مردمــان بیه پیــش و مــردم و عالمــان منطقــه نیــز بــه ایشــان اعتقــادی تمــام 
ــا  ــم بعده ــان و ه ــان خودش ــز هم زم ــان نی ــور ایش ــه قب ــوری ک ــتند؛ به ط ــا داش ــم بعده ــان و ه ــان خودش ــز هم زم ــان نی ــور ایش ــه قب ــوری ک ــتند؛ به ط داش
ــان  ــی ایش ــاز دین ــت ممت ــه از موقعی ــک نمون ــود، ی ــگاه ب ــرام و زیارت ــان مورداحت ــی ایش ــاز دین ــت ممت ــه از موقعی ــک نمون ــود، ی ــگاه ب ــرام و زیارت مورداحت
رفتــار تیمــور بــا ســیدرضاکیا و عــدم لشکرکشــی بــه گیــالن بــه احتــرام تبــار و رفتــار تیمــور بــا ســیدرضاکیا و عــدم لشکرکشــی بــه گیــالن بــه احتــرام تبــار و 

ــرد.   ــام ب ــوان ن ــل شــد را می ت ــرای وی قائ ــی کــه ب ــرد.  حرمت ــام ب ــوان ن ــل شــد را می ت ــرای وی قائ ــی کــه ب حرمت
ــت صفــوی در  ــا شــکل گیری دول ــا را ب ــی آل کی ــا در اینکــه چــه ضرورت ــت صفــوی در ام ــا شــکل گیری دول ــا را ب ــی آل کی ــا در اینکــه چــه ضرورت ام
ــاری و  ــر و پافش ــه اثنی عش ــب ب ــر مذه ــه تغیی ــد ب ــب متقاع ــر شاه تهماس ــاری و عص ــر و پافش ــه اثنی عش ــب ب ــر مذه ــه تغیی ــد ب ــب متقاع ــر شاه تهماس عص
اصــرار در ایــن راه کــرد می تــوان بــه زمینه هــای مشــترک مذهبــی ایشــان بــا اصــرار در ایــن راه کــرد می تــوان بــه زمینه هــای مشــترک مذهبــی ایشــان بــا 
ــی  ــروعیت مذهب ــاس مش ــا، براس ــن دولت ه ــر دوی ای ــاره کرد. ه ــان اش ــی صفوی ــروعیت مذهب ــاس مش ــا، براس ــن دولت ه ــر دوی ای ــاره کرد. ه ــان اش صفوی
ــذا،  ــد. ل ــکل گرفته بودن ــی ش ــاوی دین ــادات و دع ــلۀ س ــه سلس ــتگی ب ــذا، و وابس ــد. ل ــکل گرفته بودن ــی ش ــاوی دین ــادات و دع ــلۀ س ــه سلس ــتگی ب و وابس
ــابق  ــب س ــر مذه ــورت باقی ماندن ب ــالمت آمیز در ص ــتی مس ــکان همزیس ــابق ام ــب س ــر مذه ــورت باقی ماندن ب ــالمت آمیز در ص ــتی مس ــکان همزیس ام
ــود، وجــود نداشــت و در  ــی ب ــان، بدعــت و کژآیین ــًا از منظــر صفوی ــود، وجــود نداشــت و در کــه طبیعت ــی ب ــان، بدعــت و کژآیین ــًا از منظــر صفوی کــه طبیعت
صــورت اصــرار آل کیــا بــر تــداوم قــدرت خــود در گیــالن، بــه ضــرورت بایــد صــورت اصــرار آل کیــا بــر تــداوم قــدرت خــود در گیــالن، بــه ضــرورت بایــد 
ــا، در مذهــب جدیــد  ــا، در مذهــب جدیــد تغییــر مذهــب بدهنــد و طبیعــی اســت کــه برهمیــن مبن تغییــر مذهــب بدهنــد و طبیعــی اســت کــه برهمیــن مبن
ــزی اســت کــه  ــن همــان چی ــد. ای ــار کنن ــدی تمــام رفت ــا حــرارت و تن ــز ب ــزی اســت کــه نی ــن همــان چی ــد. ای ــار کنن ــدی تمــام رفت ــا حــرارت و تن ــز ب نی

می تــوان در مکاتبــات خان احمــد دوم انعــکاس آن را مشــاهده کرد. می تــوان در مکاتبــات خان احمــد دوم انعــکاس آن را مشــاهده کرد. 
ــدارد؛  ــود ن ــع وج ــی در مناب ــی، مطلب ــول مذهب ــن تح ــدای ای ــارۀ ابت ــدارد؛ درب ــود ن ــع وج ــی در مناب ــی، مطلب ــول مذهب ــن تح ــدای ای ــارۀ ابت درب
ــد،  ــه گروی ــب امامی ــه مذه ــه ب ــی ک ــر کیای ــن امی ــه اولی ــم ک ــدر می دانی ــد، آنق ــه گروی ــب امامی ــه مذه ــه ب ــی ک ــر کیای ــن امی ــه اولی ــم ک ــدر می دانی آنق
ــه  ــد اول ب ــفر خان احم ــارۀ س ــه درب ــذی ک ــا مأخ ــت و تنه ــد اول اس ــه خان احم ــد اول ب ــفر خان احم ــارۀ س ــه درب ــذی ک ــا مأخ ــت و تنه ــد اول اس خان احم
ــو در  ــن بیک رومل ــد، حس ــاره می کن ــن اش ــه قزوی ــب اول ب ــار شاه تهماس ــو در درب ــن بیک رومل ــد، حس ــاره می کن ــن اش ــه قزوی ــب اول ب ــار شاه تهماس درب
ــم  ــم  ه. ق، حاک ــال ۲	۹ ۲	۹  ه. ق، حاک ــه در س ــد ک ــًا می نویس ــه صرف ــت ک ــن التواریخ اس ــال احس ــه در س ــد ک ــًا می نویس ــه صرف ــت ک ــن التواریخ اس احس
ــا  ــن گفتگــوی شــاه ب ــاد و مت ــا مف ــن داشــت. ام ــه قزوی ــالن، مســافرتی ب ــا گی ــن گفتگــوی شــاه ب ــاد و مت ــا مف ــن داشــت. ام ــه قزوی ــالن، مســافرتی ب گی
وی را در تاریــخ خــود نمی نویســد. هرچنــد، به نظــر می رســد، خان احمــد وی را در تاریــخ خــود نمی نویســد. هرچنــد، به نظــر می رســد، خان احمــد 
اول تحــت فشــار شاه تهماســب، تغییــر مذهــب داد؛ بــا ایــن حــال شــعری کــه اول تحــت فشــار شاه تهماســب، تغییــر مذهــب داد؛ بــا ایــن حــال شــعری کــه 
ســروده و بــر نگیــن انگشــترش نقــش انداخــت، از رغبــت او حکایــت می کنــد.ســروده و بــر نگیــن انگشــترش نقــش انداخــت، از رغبــت او حکایــت می کنــد.

تا شد سعادت ابدی راهبر مراتا شد سعادت ابدی راهبر مرا
شد رهنمون به مذهب اثنی عشر مرا شد رهنمون به مذهب اثنی عشر مرا 
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ــیع  ــه تش ــان ب ــروش گیالنی ــان گ ــن زم ــال، از ای ــن ح ــا ای ب
امامــی آغــاز گردیــد؛ به طــوری کــه در دورۀ خان احمــد دوم، 
ــرقی  ــالن ش ــه در گی ــد ک ــرد ش ــت ط ــن ایال ــان از ای ــه چن زیدی
ــی  ــتورها و فرامین ــم را از دس ــن مه ــد. ای ــار بودن ــی تحت فش اقلیت
کــه خان احمــد دوم در اســنادی کــه از وی بــه جــا مانــده و صــادر 

کــرد، می تــوان مشــاهده کرد.  
خان احمدخــان دوم، در گرایــش بــه تشــیع امامــی خود را بســیار 
متعصــب  نشــان داد. مکاتبــه ای بیــن وی و یکــی از صاحب منصبــان 

دربــارش، بــه نــام میرجلیــل 
قــاری گوگــه ای وجــود دارد کــه 
ــخت گیرانه  ــات س در آن مالحظ
زیدی مذهبــان  دربــاب  خــود، 
را توجیــه می کنــد و ســندی 
اســت بــر آنچــه کــه او می بایــد 
در مقابلــه بــا مذهــب زیدیــه 
ــر  ــد. می ــرده باش ــالن ک در گی
جلیــل قــاری گوگــه ای یکــی از 
مالزمــان خــان احمــد خــان در 
ــان  ــد خ ــان احم ــه ای از خ نام
تقاضــا دارد کــه از آزار زیدیــه 
ــال  ــای آن نظیرم ــژه علم ــه وی ب
ــد او  ســلیمان صــرف نظــر نمای
درایــن نامــه ادعــا می کنــد کــه 
اگــر در بــالد گیــالن یــک نفــر 

ــدارد  ــل ن ــد و دلی ــد ش ــناخته خواهن ــند، ش ــتر باش ــا بیش ــدی ی زی
ــتدالل  ــود اس ــۀ خ ــل در نام ــند. میرجلی ــب باش ــورد تعقی ــه م ک
ــایر  ــروان س ــه پی ــام ســرزمین های اســالمی ب ــه در تم ــد ک می کن
ــام  ــرزمین ش ــا در س ــه بس ــود؛ چ ــرام گذاشته می ش ــب احت مذاه
کــه نســبت بــه تشــیع روی خــوش نشــان نمی دهنــد ،اهــل تشــیع 
ــی  ــن در حال ــغولند و ای ــه کســب و کار مش ــه ب ــود آزادان ــرای خ ب

ــه  ــروش ب ــد گ ــدک و رون ــه ان ــداد زیدی ــالن تع ــه در گی اســت ک
ــن صاحب منصــب،  ــۀ ای ــش اســت. نام ــه افزای ــی رو ب تشــیع امام
کیایــی نشــان می دهــد کــه درمــدت زمانــی بســیار انــدک از تعــداد 
زیدیــه در گیــالن کاســته شــده بود. خان احمدخــان، در جــواب 
نامــه میرجلیــل، نخســت بــه تمجیــد از میرجلیــل می پــردازد 
ــاور  ــر ب ــیع اثنی عش ــه تش ــه ب ــردی ک ــر ف ــه ه ــد ک و می نویس
داشته باشــد، شــکی در دیــن و ایمــان او نیســت. امــا »آن ســعادت 
پنــاه بدانــد کــه مــرا بــا زیدیــه بــدی هســت« و ســبب ایــن بــدی 
را عــدم بــاور ایشــان بــه امامــان 
دوازده گانــه ذکــر می کنــد. او 
مانیفیســت خــود را ایــن چنیــن 
در  او  کــه  می کنــد  تکمیــل 
ــه دل  ــی ب ــه ترس ــتن زیدی کش
ــه  ــل توصی ــه میرجلی ــدارد و ب ن
ــن  ــن مالعی ــه »ای ــد ک می کن
ــود را  ــه خ ــن ک ــت ک را نصیح
بــه سیاســت ندهنــد. لعنــت بــر 
ــاد.  ــان ب ــوای ایش ــب و تق مذه
مــن چــه ابلهــی باشــم کــه 
در دوســتی ائمــه معصومیــن 
ــم؟«  ــدی ترس ــن زی )ع( از باط
خان احمــد در ادامــه، زیدیــان 
ــان  ــته و کشتن ش ــر دانس را کاف
دامــه  او  می شــمرد.  مبــاح  را 
ــدی  ــه ب ــا زیدی ــرا ب ــه م ــد ک ــاه بدانن ــعادت پن می نویســد: »آن س
هســت بــه واســطۀ آن کــه نــه امــام معصــوم مــا بــر اصــول ایشــان 
در امامــت کــه خــروج بــه ســیف اســت از امامــت بیــرون می برنــد 

ــد.« ــب روا باش ــن مذه ــر ای ــت ب و لعن
ــدت  ــدی در م ــب زی ــه مذه ــرش ب ــب و نگ ــر مذه ــن تغیی ای
ــان  ــش از او کیایی ــه پی ــی ک ــود، درحال ــی روی داده ب ــیار کم بس

امــا در اینکــه چــه ضرورتــی آل کیــا را بــا 
عصــر  در  صفــوی  دولــت  شــکل گیری 
شاه تهماســب متقاعــد بــه تغییــر مذهــب 
ــن  ــرار در ای ــاری و اص ــر و پافش ــه اثنی عش ب
راه کــرد می تــوان بــه زمینه هــای مشــترک 
ــر  ــاره کرد. ه ــان اش ــا صفوی ــان ب ــی ایش مذهب
ایــن دولت هــا، براســاس مشــروعیت  دوی 
مذهبــی و وابســتگی بــه سلســلۀ ســادات 
و دعــاوی دینــی شــکل گرفته بودنــد. لــذا، 
ــورت  ــالمت آمیز در ص ــتی مس ــکان همزیس ام
ــاً از  ــه طبیعت ــابق ک ــب س ــر مذه باقی ماندن ب
منظــر صفویــان، بدعــت و کژآیینــی بــود، وجــود 

ــت. نداش
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ــای  ــد و جنگ ه ــوب می ش ــه محس ــخت زیدی ــان سرس از مدافع
ــان  ــه هم ــق آرمان هــای خــود ک ــرای تحق ــدت دو ســده، ب ــه م ب
ــس  ــرف بیه پ ــالن و تص ــر گی ــدی در سراس ــیع زی ــترش تش گس
ــود؛ به نظــر می رســد  ــای سیاســی انجــام داده ب ــایر رقب ــا س ــود ب ب
ایــن حــرارت بیــش از حــد، بیشــتر ناشــی از نگرانــی خان احمــد از 
اغــراض شاه تهماســب و چشــم داشــتش بــه خــاک گیــالن باشــد 
تــا اعتقــادی صادقانــه بــه تشــیع اثنی عشــری. شاه تهماســب 
ســعی داشــت تــا بــه روش هــای مختلــف خان احمد خــان را 
تحــت فشــار سیاســی خــود قراردهــد و از ایــن طریــق مملکــت او را 
تســخیر کنــد. بنابرایــن، بهانــۀ مذهبــی می توانســت بهتریــن دلیــل 
ــچ  ــد از هی ــد. خان احم ــا باش ــی آل کی ــرای واژگون ــب ب شاه تهماس
ــری،  ــب اثنی عش ــاه و مذه ــه ش ــاداری ب ــراز وف ــرای اب ــی ب فرصت
غفلــت نمی کــرد. او قصیــده ای در شــصت و هشــت بیــت ســروده 
ــه شــاه، عالقــه اش را  ــاداری خــود ب کــه در آن ضمــن اعــالن وف
ــه  ــن نام ــود را در ای ــاد نموده اســت و خ ــیع اثنی عشــری ی ــه تش ب
»غــالم علــی )ع( و دشــمن اهــل ســنت« یــاد کــرده اســت.  خــان 
احمــد خانشــاید چنیــن تصــور میکــرد کــه بــا ایــن اقدامــات شــاه را 

ــد.   ــع ســالح می کن ــالن خل ــه گی ــه ب ــرای حمل ب
ــد،  ــی خان احم ــرد مذهب ــر، در رویک ــت دیگ ــز اهمی ــۀ حائ نکت
ــت  ــرام و بزرگداش ــاد، احت ــب اعتم ــی و جل ــالش وی در نزدیک ت
ــن  ــد در ای ــر می رس ــه به نظ ــت ک ــه اس ــب امامی ــای مذه علم
ــژه،  ــم می زده اســت. به وی ــه رق ــت صفوی ــا دول ــی را ب شــیوه، رقابت
ــر  ــه س ــاس اول ب ــب و عب ــون تهماس ــاهانی چ ــه او در دورۀ ش ک
می بــرده کــه شــالودۀ دولــت خــود را بــر پایــۀ تأییــد عالمــان دینــی 
ــا  ــود ب ــای خ ــا در نامه ه ــن رو، وی از علم ــد. از ای ــرار داده بودن ق
القــاب پــر طمطــراق یــاد می کنــد. او در یادکــرد از یکــی ازعلمــای 
ــاب  ــا الق ــد« از او ب ــن محم ــا »بهاءالدی ــه ای ب ــالن در مکاتب گی
ــوم  ــح عل ــدی« »مصابی ــوار ه ــاس ان ــن« »اقتب »خاتم المجتهدی
بی انتهــا« نــام برده اســت. وی همچنیــن در ادامــه می نویســد: 
ــه  ــر و از احاط ــۀ تحری ــه از حیط ــد؟ ک ــه گوی ــد و چ ــه نویس »چ

تقریــر افــزون اســت بــرکات افاضــات شــامله ....« کار بــردن ایــن 
ــا شــاهان  القــاب و تعابیــر از ســوی خــان کیایــی نشــان رقابــت ب

ــت.    ــی اس ــروعیت دین ــای مش ــت بنیان ه ــوی در تقوی صف
ــد،  ــت می کن ــه را تقوی ــن نظری ــه ای ــری ک ــم دیگ ــداد مه رخ
صــدور حکــم شیخ االســالم بــرای بعضــی از عالمــان امامــی 
ــب  ــوی منص ــب صف ــان شاه تهماس ــت. از زم ــالن اس ــۀ گی خط
ــاه  ــه ش ــد ک ــیس ش ــی تأس ــق کرک ــژۀ محق ــالمی وی شیخ االس
تمامــی امــور دینــی قلمــرو خــود را یک بــاره، بــه او تفویــض کــرد. 
ــالمی دو  ــکام شیخ االس ــارۀ اح ــد، درب ــناد خان احم ــند از اس دو س
ــان  ــم اول خان احمدخ ــد. در حک ــالن می باش ــای گی ــن از علم ت
ــالم در  ــوان شیخ االس ــه عن ــداهلل« را ب ــال عب ــام »م ــه ن ــردی ب ف
ــن  ــف او چنی ــم وظای ــد در حک ــاب می کن ــال ۹۹۵ ه. ق انتخ س
ــروف  ــه مع ــر ب ــاد در ام ــه ســعی و اجته ــار داعی می نویســد: »اظه
ــد، نصــح،  ــه مســاجد، معاب ــر و احضــار مســلمین ب ــی از منک و نه
موعظــه، مراعــات مراســم و عــادات زمــر مجتهدیــن فــی طریــق 
شــرع و االیــن نمــوده...« و در ادامــه می نویســد: »مقــرر فرمودیــم 
ــان  ــران و کدخدای ــکام، کالنت ــب، ح ــب، مناص ــاب مرات ــه ارب ک
امصــار و قــراء توقیــر و تمکیــن او نماینــد و فرماینــد و در اجــرای 
ــر و  اوامــر شــرعیه، مطاوعــت و متبعــت شــکرو شــکایت او را موث
ــانۀ  ــان، نش ــح خان احمدخ ــان صری ــن فرم ــند.« ای ــج شناس منت
اهمیــت مقــام شیخ اســالمی در دربــار کیاییــان اســت کــه از نظــر 
ــر  ــه ای باالت ــا را در مرتب ــی، آنه ــان کیای ــله مراتب اداری خ سلس
ــتور  ــران را دس ــکام و کالنت ــرار داده و ح ــده، ق ــاد ش از مناصــب ی
بــه اجــرای اوامــر او داده اســت .البتــه ایــن همــان اختیــاری اســت 
ــالم  ــوان شیخ االس ــه عن ــی ب ــق کرک ــه محق ــب ب ــه شاه تهماس ک
داده بــود کــه همــۀ ارکان قــدرت را ذیــل مقــام وی تعریــف 
ــر  ــع و فرمان ب ــز مطی ــود را نی ــام نظــر، خ ــه در مق ــود و البت کرده ب

ــت.  ــالم می دانس ــیخ االس ــن ش فرامی
در حکــم دیگــری خان احمدخــان، فــردی بــه نــام شــیخ 
ــالمی  ــه شیخ االس ــع آن را ب ــوه و تواب ــۀ رانک ــرم اهلّل را در منطق ک
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آن ناحیــه برگزیــد و وظیفــۀ او در طــی حکمــی 
»توضیــح معضــالت دینیــه و تنقیــح مشــکالت ملیــه« 
ــا  ــتور داد ت ــا دس ــی آنج ــه اهال ــن ب ــرار داد. همچنی ق
ــه افضــل فضــالی آن  ــه ک ــه ل ــرم اهلّل کرم ــیخ ک »ش
حــدود اســت، از او استفســار عقایــد و اســتیفای فوایــد 
نماینــد وعمــل بــه فتــوی او کننــد« البتــه می بایســت، 
بــه ایــن مهــم هــم توجــه داشــت کــه حضــور چندیــن 
بیه پیــش  شیخ االســالم، در منطقــه ای محــدود در 
نشــان از فعالیــت شــدید خان احمــد در گســترش 
تشــیع امامــی و تعقیــب فــرق دیگــر، خصوصــًا زیدیــان 
ــردم  ــروش م ــوان ســرعت گ ــه می ت ــم می باشــد ک ه
ــن  ــی در دوره وی را از همی ــیع امام ــه تش ــش ب بیه پی

ــز دانســت.  ــا نی تکاپوه
ــوی  ــوری و صف ــد تیم ــی در عه ســنت روضه خوان
رونقــی تمــام داشــت و مجالــس روضــه، شــعار شــیعه 
امامــی شــده بود. خان احمــد بــرای بســط تشــیع 
امامــی بــه ایــن ســنت توجــه ویــژه نمــود. او در ســال 
	۹۹ ه. ق طــی حکمــی، فــردی بــه نــام مــال محمــد 
روضه خــوان را بــه عنــوان »روضه خــوان« رســمی 
ــار  ــن اظه ــم چنی ــن حک ــد و در ای ــود برگزی ــار خ درب
ــه جهــت حمایــت »اســتماع روضــۀ  نظــر کــرد کــه ب
شــهدا رعایــت روضه خــوان نمایــد« امــداد، اســعاد و 

ــد.«  ــغ نمای ــه وجــه بلی هــواداری او ب
بــرای  خان احمــد  کــه  می رســد  به نظــر 
ــۀ در تشــیع اثنی عشــری  ــه مبالغ ــن ب شــهرت یافت
احســاس نیــاز می کرده اســت و تــالش وافــری 
داشــته کــه خــود را معتقــد و مجــری مذهــب 
ــی  ــچ کوشش ــن راه از هی ــاند و در ای ــد بشناس جدی
ــه  ــه ب ــی ک ــت. او در نامه های ــه نداشته اس مضایغ
شــاه عباس نوشته اســت: »مصــر اســت کــه شــیعه 

معتقــد اســت.« و بــرای اثبــات شــریعت مداری 
ــود و  در  ــوی ب ــاهان صف ــن ش ــه موردطع ــود ک خ
ــه مجــازات  ــی  در ســال ۹۹۵ ه. ق دســتور ب فرمان
ــادر  ــراب خواران را ص ــرای ش ــد« ب ــرای »ح و اج
ــرای  ــد؛ ب ــتور می ده ــم دس ــن حک ــرد، وی در ای ک
آییــن کــه »شــراب چــون ســراب موهــوم از صفحۀ 
ــردد و احــکام  ــدوم گ ــه محــو و مع ــل کلی روزگار ب
ــه  ــه ب ــدور یافت ــرف ص ــاب، ش ــن ب ــه در ای مطاع
ــه هرکــس  ــم ک ــن فرمودی ــب قدغ اطــراف و جوان
مرتکــب شــرب شــراب و دیگــر نامشــروعات شــود، 
ــر او  ــع و زج ــی در رف ــرام شــرعی و عرف ــکام ک ح
ــور  ــوق متص ــه ماف ــد ک ــام نماین ــی اهتم ــر وجه ب
نباشــد...« وی حتــی نیــز بــا مالطفــت از صوفیــان 
نیــز می خواهــد کــه از شــرب شــراب دوری کننــد و 
ــری، از مســلک مســتقیم  ــق صوفی گ ــق وثی »طری
و طریــق قویــم مشــایخ عظــام کــرام رضــوان مقــام 

ــد.«  ــدول و انحــراف نورزن ع
ــالن در  ــرف گی ــس از تص ــال، پ ــن ح ــا ای ب
ــن  ــوی ای ــپاهیان صف ــط س ــال ۱۰۰۰ ه. ق توس س
ــا از  ــت ام ــرار گرف ــار شــاه عباس ق ــت در اختی والی
ــی در آییــن و مذهــب  نظــر مذهبــی تحــول چندان
ــش(  ــوس )بیه پی ــا چال ــفیدرود ت ــرقی س ــش ش بخ
نیامــده؛ زیــرا ایــن بخــش، از قلمــرو گیــالن بیــش 
از نیــم قــرن تشــیع امامــی را پذیرفتــه بودنــد، امــا 
در بخــش غربــی گیــالن هنــوز اهــل ســنت فعــال 
ــد، بنابرایــن ایــن بخــش از گیــالن )بیه پــس(  بودن
از رشــت تــا آســتارا کــه کــم و بیــش تشــیع امامــی 
ــه  ــور ب ــل مجب ــور کام ــه ط ــد، ب ــه بودن را نپذیرفت
ــی، در  ــدند. منته ــری ش ــیع اثنی عش ــرش تش پذی
بخش هــای کوهســتانی تالــش ایــن تغییــر مذهــب 
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بــه کنــدی صــورت پذیرفــت و در نهایــت بخشــی از جمعیــت 
ــر مذهــب  ــد و ب ــرش تشــیع ســرباز زدن ــن ســرزمین از پذی ای

اهــل ســنت باقــی ماندنــد. 

نتیجه

در بررســی رویکردهــای سیاســی و مذهبــی خان احمــد دوم 
ــی  ــی روش شــد کــه سیاســت مذهب ــن امیرکیای ــی، آخری کیای
وی بیشــتر از آن کــه اعتقــادی باشــد، واکنشــی سیاســی 
ــن  ــود، از ای ــا ب ــت آل کی ــه دول ــان ب ــه چشــم داشــت. صفوی ب
ــی  ــده از خاندان ــی و برآم ــی مذهب ــود، دولت ــا خ ــه آل کی رو ک
ــان  ــا صفوی ــابهی ب ــی مش ــاوی مذهب ــد و دع ــادات بودن س
ــۀ  ــالن صبغ ــغال گی ــه اش ــتند ب ــان می توانس ــتند و صفوی داش
ــالح  ــع س ــرای خل ــن رو، ب ــد. از ای ــادی دهن ــی و جه مذهب
ــر  ــه تغیی ــان ب ــر از صفوی ــر حرارت ت ایشــان خان احمــد خــود پ
اجبــاری مذهــب مردمــان گیــالن روی آورد و در ایــن کار نیــز 
ــای سیاســی به نظــر می رســد  ــود. از منظــر رویکرده ــق ب موف
کــه خان احمــد، تحلیــل درســتی از موقعیــت سیاســی و میــزان 
ــد  ــه مانن ــی ب ــا تصورات ــود نداشه اســت و ب ــی خ ــدار خاندان اقت
ــان دولتشــان را وام دار اجــداد او هســتند، تــالش  ــن کــه صفوی ای
ــن  ــد. همی ــا کن ــه پ ــالن ب ــتقل در گی ــی مس داشته اســت؛ حاکمیت
دیــدگاه، در زمــان شاه تهماســب بــه حبــس وی منتهــی شــد؛ امــا 
اقبــال روزگار او را باردیگــر بــر ســر قــدرت آورد. متأســفانه، او نــه 
ــانه  ــای سرکش ــروز رفتاره ــا ب ــه ب ــت بلک ــته نیاموخ ــا از گذش تنه
ــان در دورۀ  ــارض صفوی ــه ای مع ــای منطق ــا قدرت ه ــالف ب و اعت

ــرد.  ــم ک ــا را فراه ــت آل کی ــقوط دول ــۀ س ــاه عباس، زمین ش
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ــر  ــی از عناص ــه یک ــته ب ــای گذش ــام در دهه ه ــرۀ قائم مق چه
حذف ناشــدنی از تابلــوی تاریــخ اصالحــات و نوســازی بــدل 
از  امیرکبیــر و سپهســاالر یکــی  قائم مقــام در کنــار  شــده و 
ــت.  ــرح شده اس ــور مط ــازی کش ــذار در نوس ــخصیت های تأثیرگ ش
ــتانه  ــران در آس ــم ای ــی در فه ــام فراهان ــی قائم مق ــرد سیاس عملک
ــاس  ــوی عب ــده از س ــات برآم ــت. اصالح ــم اس ــیار مه ــدد بس تج
ــه در  ــم وی ک ــی، صدراعظ ــام فراهان ــد و قائم مق ــرزای ولیعه می
دارالســلطنه تبریــز مشــغول خدمــت بــه ایــران بودنــد، باعــث شــد 
ــت  ــروطه خواهی و حکوم ــش مش ــهر جنب ــن ش ــا در ای ــه بعده ک
ــش  ــه بررســی کن ــات ب ــن مقدم ــا ای ــروزی رســد. ب ــه پی ــردم ب م

میــرزا ابوالقاســم قائم مقــام فراهانــی می پردازیــم. 

تولد میرزا ابوالقاسم فراهانی

ــورد  ــخ م ــن تاری ــی، ای ــام فراهان ــوص والدت قائم مق در خص
اتفــاق اســت. عبدالوهــاب حســینی فراهانــی در دیباچــه ای کــه بــر 
دیــوان اشــعار او نگاشــته، آورده اســت:»آن مرحــوم در حــدود ســنه 
ــه  ــل توج ــد و در ظ ــد ش ــالدی متول ــق ۱۷۷۹ می 	۱۱۹ ه.ق مطاب

پــدر و اجــداد خــود تربیــت یافتــه.«
البتــه روایــت دیگــری نیــز از تاریــخ تولــد او وجــود دارد. ژنــرال 
گاردان کــه در فاصلــۀ ســنوات ۱۲۲۲تــا ۱۲۲۴ه.ق ریاســت هیئــت 
ــاه  ــار فتحعلی ش ــون در درب ــب ناپلئ ــوی را از جان ــن فرانس مأموری
داشــته، در طهــران بــا میــرزا ابوالقاســم قائم مقــام آشــنایی یافتــه، 

میــرزا ابوالقاســم در ایــن تاریــخ در طهــران جــزو منشــیان میــرزا 
شــفیع صدراعظــم بوده اســت. گاردان در مراســله ای کــه بــه تاریــخ 
ــه  ــور خارج ــر ام ــه وزی ــان 	۱۲۲ ه. ق( ب ــر۱۸۰۸ )	 رمض ۲۴ اکتب
ــم  ــرزا ابوالقاس ــه می ــته، راجع ب ــامپانیی نوش ــای د ش ــه، آق فرانس

قائم مقــام چنیــن می نــگارد:
»در موقــع وصــول بقایــای مالیاتــی در والیــات فراهــان واقــع 
ــت آن،  ــا شــده و عل ــان شــورش هایی برپ ــی اصفه در شــمال غرب

خشایار رضوی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

نوسازی زیر سایۀ نوسازی زیر سایۀ استبداداستبداد
بررسی اقدامات و عملکرد قائم مقام فراهانیبررسی اقدامات و عملکرد قائم مقام فراهانی
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ــش  ــه بی ــود ک ــدت بیســت ســال ب ــه م ــه فراهــان ب ــود ک ــن ب ای
ــات آن را  ــزان مالی ــه می ــی داد. حالی ــات نم ــان مالی از ۱۵۰۰ توم
۵۰۰۰۰۰ تومــان ترقــی داده انــد و مغرضیــن میــرزا ابوالقاســم، پســر 
دوم میــرزا بــزرگ را پیــش شــاه متهــم کــرده و شــورش را بــه نــام 
ــه از طــرف بیگلربیگــی  ــد. ایــن تهمــت مغرضان او قلمــداد نموده ان
ــی  ــه ناش ــن فرانس ــتۀ مخالفی ــر از دس ــر دیگ ــد نف ــان و چن اصفه
ــرزا  ــه می ــت، ب ــه ایس ــاختن لطم ــان وارد س ــرض ایش ــده و غ ش

ــرزا ابوالقاســم از حواشــی اوســت. شــفیع کــه می
ــه  ــم ک ــب کن ــه جل ــن نکت ــه ای ــی را الزم اســت، ب خاطــر عال
ایــن جــوان کــه حالیــه بیــش از بیســت و چهارســال نــدارد و بــه 
ــای  ــر هنره ــر اث ــد ب ــت می کن ــاه خدم ــه پادش ــت نســبت ب صداق
ــویان  ــوم فرانس ــتایش عم ــورد س ــخصی م ــل ش ــده و فضای عدی
ــود  ــم محســوب می ش ــاد شــخصی صدراعظ ــرف اعتم اســت و ط
و مــن شــکی نــدارم کــه او روزی بــه مقــام یکــی از رجــال معتبــر 

ــت.« ــا خواهدیاف ارتق
ــت  ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــرتیپ گاردان، می ت ــخنان س از س
ــت و  ــخ 	۱۲۲ ه.ق، بیس ــی در تاری ــم فراهان ــرزا ابوالقاس ــه می ک
چهــار ســال داشته اســت؛ بنابرایــن، تاریــخ تولــد او بــا ســال ۱۱۹۹ 

ــود. ــارن می ش ــا ۱۲۰۰ مق ی

بررسی منابع موجود درشناخت قائم مقام فراهانی 

از جملــه منابعــی کــه در شــناخت میــرزا ابوالقاســم، قائم مقــام 
فراهانــی در عصــر قاجــار اطالعــات مفیــدی بــه دســت می دهنــد، 

می تــوان بــه ایــن آثــار اشــاره کــرد:
رضاقلی خــان  از  ناصــری  روضه الصفــای  و  مجمع الفصحــا 
ــری،  ــم ناص ــخ منتظ ــرزا، تاری ــو از جهانگیرمی ــخ ن ــت، تاری هدای
ناســخ التواریخ  اعتمادالســلطنه،  از  صدر التواریــخ  و  خلســه 
ــلطنه  ــالۀ اعتمادالس ــان، دو رس ــن می ــپهر و... در ای ــی س محمدتق
خلســه و صدرالتواریــخ اهمیــت بیشــتری دارنــد. در صدرالتواریــخ، 
ــوال  ــا نائب الســلطنه اســت و اح ــام ب ــت قائم مق شــرحی از مالزم

قائــم مقــام را از خــالل وقایــع زندگــی عباس میــرزا شــرح 
می دهــد.

اعتمادالســلطنه، در صدرالتواریــخ ســعی کــرده، برخــالف 
برخــی منابــع همچــون: اکســیرالتواریخ اعتضــاد الســلطنه کــه بــا 
قائم مقــام دشــمنی داشــته؛ در ایــن رســاله خــود و رســاله خلســه، 
توصیــف دقیــق و منصفانــه ای از قائــم مقــام بــه تصویــر بکشــد. 

ــم: ــخ می خوانی ــال، در صدرالتواری ــرای مث ب
»هــر یــک از صــدور کــه بــه بلیتــی رســیدند، جهاتــی 
عدیــده داشته اســت و جهــت عمــدۀ بعضــی خیانــت بــه ســلطنت 
ــوال  ــی اق ــت نداشــت. ول ــام قصــد خیان ــی قائم مق بوده اســت، ول
و  تندی هــا  و  و درشــتی ها  اهمــال  و  بی اعتنائــی  و  افعــال  و 
ــود  ــت ب ــزل خیان ــازل من ــه ن ــد ک ــی ش ــارت ها، از او ناش جس
ــودداری  ــی او خ ــت، ول ــامل او گش ــی ش ــه، خیل ــو ملوکان و عف
نتوانســت بکنــد. عمــدۀ معایــب کار او کــه او را بــه بلیــت 
ــون  ــود و چ ــواد ب ــدت س ــی و ش ــل و دانای ــرت فض ــانید، کث رس
در کمــاالت و تدبیــرات، افــراط کرده بــود و ســزاوار هرگونــه 
ــانید  ــی رس ــه جای ــی را ب ــذا خودبین ــت، له ــز داش ــری نی را برت
ــوق را  ــر از مخل ــناخت و اکث ــردم می ش ــد م ــود را خداون ــه خ ک
بهایــم می پنداشــت و هرگــز بــه خاطــرش خطــور نمی کــرد 
کــه بتــوان او را مســلوب االختیار کــرد. در اول دولــت هــم، 
چــون خدمــت نمایــان کــرده و در کوتــاه کــردن دســت مدعیــان 
ســلطنت، زحمــات بی پایــان کشــیده بود، از التفــات و تقویــت 
ســلطان اطمینــان کلــی داشــت و مغــرور بــود کــه بــا ایــن همــه 
خدمــات و نفــی دشــمنان ملــک، هرگــز مــرا بــه ایــن تقصیــرات و 
ــود،  ــیار می نم ــی بس ــانند، هتاک ــت نمی رس ــه سیاس ــارت ها ب جس
ــی  ــود بعض ــدار خ ــض اقت ــرد و مح ــا ک ــلف را بی پ ــزرگان س ب
ــت  ــا تقوی ــرکار آورد و از آنه ــه س ــه را ب ــد بی رتب ــان جدی مردم
می نمــود و کســان خــود را منصــوب می ســاخت و در خیــال 
ــاد کــه ســرهنگی از کســان  ــر کشــیک ســربازان خاصــه افت تغیی
خــود را رئیــس ســربازان کشــیک قــرار دهــد و در طــرد و نفــی 
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ــا  ــه در دورۀ او، ب ــید ک ــدار می کوش ــرای نام ــزرگ و ام وزرای ب
اســم نباشــد و همــه مخــذول باشــند. اگرچــه، ســزاوار هــر رتبــه 
بــود؛ لیکــن خودپســندی و غــرورش بجایــی کشــید کــه بــه مــردم 
ــت،  ــه داش ــی ک ــل و کمال ــطۀ فض ــه واس ــرد و ب ــا نمی ک اعتن
ــا  ــس ب ــا در مجل ــوه نداشــتند و غالب ــدان در نظــر او جل علمــا چن
ــه  ــید ک ــی رس ــه جای ــرش ب ــر و تکب ــود، تنم ــدی می نم ــا تن آنه
بــا احــدی غــذا نمی خــورد و اظهــار کراهــت، در هم غذایــی 
ــا ایــن  ــب کــه گفتیــم و ب ــا ایــن همــه مطال مــردم می کــرد ... ب

از قائم مقــام  جســارت ها کــه 
ــاف را  ــا انص ــت، ام ذکرشده اس
داد کــه  از دســت  نمی تــوان 
ــی  او لســانا جســارت کــرده، ول
هیــچ وقــت خیانــت بــه دولــت 

ــت.« نداش
اعتمادالســلطنه، در رســالۀ 
خلســه بــه نــکات دیگــری نیــز 
اشــاره می کنــد کــه یکــی از 
آنهــا، بحــث نوســازی ارتــش و 
ــام  ــویی قائم مق ــری هم س دیگ
ــزرگ در  ــرزا ب ــدرش، می ــا پ ب
ــت  ــی مملک ــام کل ــم و انتظ نظ
ــم  ــا ه ــاط ب ــه در ارتب ــت ک اس

طــرح شــده اند:
داننــد  خلــق  و  »خــدا 
ــم  ــام، و نظ ــب و نظ ــه ترتی ک
ایــران  در  هرچــه  انتظــام  و 

ــلطنت  ــل س ــا اوای ــیان ت ــد آش ــان خل ــلطنت خاق ــط س از اواس
شــهریار مبــرور ماضــی محمدشــاه غــازی، ظهــور و وجــود 
ــود  ــت خــودم ب ــا فطان ــزرگ ی ــدرم، میرزاب ــی پ ــه کاردان یافــت. ب
ــی  ــم نظام ــدرم قشــون منظ ــودم و پ ــان خ ــای نمای ... و از کاره

ــرای  ــم و اساســی نیکــو ب اســت کــه در آذربایجــان ترتیــب دادی
نهادیــم.« لشــکریان 

خانوادة میرزا ابوالقاسم فراهانی

میــرزا ابوالقاســم فراهانــی، متعلــق بــه خاندانــی بــود کــه مــدت 
ــتگاه  ــد. در رأس دس ــغول بودن ــاالری مش ــوان س ــه دی ــادی ب زی
دولتــی آذربایجــان، خانــدان فراهانــی قــرار داشــتند و کادر مجــرب 
و ماهــری تحــت ریاســت میــرزا عیســی فراهانــی، میــرزای بــزرگ 
ــان  ــی آذربایج ــتگاه دولت در دس
ابتــدا،  در  بــود.  کار  مشــغول 
ــر  ــی، پس ــن فراهان ــرزا حس می
ــت  ــی،  نیاب ــرزا عیس ــزرگ می ب
ــت.  ــده داش ــود را برعه ــدر خ پ
بــا فــوت میــرزا حســن در ســال 
ابوالقاســم  میــرزا  ه.ق،   ۱۲۶۶
ــرزا  ــران می ــر از پس ــی دیگ یک
ــدر خــود  ــه نیابــت از پ ــزرگ ب ب
برگزیده شــد. میــرزا ابوالقاســم 
ــتۀ  ــران برجس ــیان و دبی از منش
عصــر خــود بــه شــمار می آمــد، 
همچنیــن او در نظــم و نثــر نیــز 
اســتاد بــود. میــرزا ابوالقاســم در 
ابتــدای خدمــات دولتــی خویش، 
ابراهیــم  حاجــی  دســتگاه  در 
اعتماد الدولــه منشــات دولتــی 
را می نگاشــت. میــرزا ابوالقاســم 
فراهانــی تأثیــر بــه ســزایی در شــیوۀ نــگارش و نثــر منشــیان دورۀ 
ــت  ــرای حکوم ــوان، ب ــل دی ــه اه ــت اینگون ــار گذاشــت. اهمی قاج
ــه ای می نویســد:»  ــام در نام ــود، چنانکــه خــود قائم مق ــاد ب ــز زی نی
ــیرهای  ــن شمش ــد، ده ــام می کن ــم قائم مق ــه قل ــود آنچ ــاه فرم ش

میــرزا ابوالقاســم از منشــیان و دبیــران برجســتۀ 
عصــر خــود بــه شــمار می آمــد، همچنیــن او در 
نظــم و نثــر نیــز اســتاد بــود. میــرزا ابوالقاســم 
در ابتــدای خدمــات دولتــی خویــش، در دســتگاه 
حاجــی ابراهیــم اعتماد الدولــه منشــات دولتــی را 
ــر  ــی تأثی ــم فراهان ــرزا ابوالقاس ــت. می می نگاش
ــگارش و نثــر منشــیان  ــه ســزایی در شــیوۀ ن ب
ــل  ــه اه ــت اینگون ــت. اهمی ــار گذاش دورۀ قاج
دیــوان، بــرای حکومــت نیــز زیــاد بــود، چنانکــه 
ــاه  ــد:» ش ــه ای می نویس ــام در نام ــود قائم مق خ
ــن  ــد، ده ــام می کن ــم قائم مق ــه قل ــود آنچ فرم
شمشــیرهای ســردارهای زیــاد اســت، چــرا کــه 
از آنهــا گریــز و ضــرر دیــدم و از ایــن پــاداری و 

انتفــاع فهمیــده ام.«
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ســردارهای زیــاد اســت، چــرا کــه از آنهــا گریــز و ضــرر دیــدم و از 
ایــن پــاداری و انتفــاع فهمیــده ام.« قلــم وزرایــی چــون قائم مقــام، 
ــر از شمشــیر ســردارانی قــرار می گیــرد کــه  همتــراز و شــاید باالت

ــد. ــا می دان ــی بدان ه ــود را متک ــت خ حکوم

اقدامات قائم مقام در جهت نوسازی

ــران و روس  ــای ای ــا جنگ ه ــران، ب ــخ ای ــد تاری ــرگ جدی ب
ــا  ــران در مواجهــه ب آغــاز شــد؛ چــرا کــه دســتگاه حاکمیــت در ای
مفاهیــم جدیــد در اروپــا متوجــه قدیمــی بــودن ســاختار و اندیشــه 
خــود شــد. عبــاس میــرزا در راســتای تأســیس ایــران جدیــد دســت 
ــوص در  ــه خص ــه، ب ــای تجددخواهان ــی زد. تالش ه ــه اصالحات ب
ــاس  ــات عب ــود. اقدام ــز ب ــیار توجه برانگی ــز بس ــلطنه تبری دارالس
ــی مشــهور  ــرزا عیســی فراهان ــکاری و مشــاورۀ می ــا هم ــرزا، ب می
از  انجــام می شــد. قائم مقــام را می تــوان  بــه قائم مقــام اول، 
ــک دانســت. وی  ــه نظام المل ــون خواج ــی ای چ ــران ایران ــار وزی تب
ــی درک  ــناخت ادب فارس ــورداری و ش ــور کش ــر ام ــلط ب ــا تس ب

ــی داشــت.  ــگ ایران ــاب فرهن صحیحــی از عصــارۀ ن
از جملــه تالش هایــی کــه جهــت نوســازی صــورت پذیرفــت؛ 
ــیس  ــت تأس ــالش جه ــکری و ت ــور لش ــالح ام ــه اص ــوان ب می ت
ارتــش مــدرن و عبــور از ارتــش قبیلــه ای، اندیشــۀ آنــان بــر پایــۀ 
ایجــاد نظــام جدیــد بــرای اداره امــور لشــکر دور مــی زد. اصالحاتــی 
ــه  ــوان ب ــد کــه می ت ــی صــورت می دادن ــۀ امــور دیوان ــز در زمین نی
ــام  ــی، انتظ ــن مالیات ــود: اصــالح قوانی ــاره نم ــا اش ــواردی از آنه م
ــه  ــی ک ــه و وقف ــالک خالص ــه ام ــوط ب ــور مرب ــه ام ــیدن ب بخش
ــی  ــررات دیوان ــط و مق ــرای بازســازی ضواب ــات ب ــن اقدام ــه ای البت
انجــام پذیرفــت. اندیشــه و عمــل میــرزا ابوالقاســم را بایــد در ایــن 
ــی  ــرار داد. خاســتگاه خانوادگــی او کــه دیوان ــورد نظــر ق ــه م زمین
بــود و ســیطرۀ فکــر اصالح طلبانــۀ دیوانــی در ایــن دوره کــه خــود 
ــی از  ــش مهم ــه بخ ــد ک ــم ش ــدۀ مه ــن ای ــترش ای ــب گس موج

ــی بگــذرد. ــور دیوان ــد از راه اصــالح ام اصالحــات بای

بر تخت نشستن محمدشاه

ــذاری  ــاه تاجگ ــه محمدش ــب ۱۲۵۰ ک ــم رج ــام از هفت قائم مق
کــرد، وزیــر اعظــم او محســوب می شــد، وی در همــان دورۀ کوتــاه 
ــتن  ــان برداش ــت و از می ــتقرار امنی ــی در اس ــش مهم ــدارت نق ص
ــان ســلطنت، حفــظ وحــدت و یکپارچگــی مملکــت داشــت.  مدعی
ــه ســمت تهــران شــاهزاده ظل الســلطان  ــا حرکــت محمدشــاه ب ب
کــه خــود را مدعــی تخــت ســلطنت می دانســت، اقداماتــی جهــت 
ــی  ــام، تمام ــر قائم مق ــه تدبی ــا ب ــام داد، ام ــدرت انج ــب ق تصاح
تالش هــا علیــه پادشــاهی محمدشــاه رفــع شــد. یکــی از مهم تریــن 
دالیــل ایــن مســئله، نظمــی بــود کــه در قشــون آذربایجــان وجــود 
ــکر  ــان، لش ــد در آذربایج ــام جدی ــات نظ ــان اصالح ــت؛ از زم داش



درفش

131

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

ــی در  ــای نظام ــان نیروه ــکر در می ــن لش ــان، منظم تری آذربایج
ــش  ــی از نامه های ــام در یک ــم مق ــود قائ ــه خ ــود. چنانک ــران ب ای
بــه صراحــت بــه آن اشــاره می کند:»امــروز هیــچ قشــون در 
دوام و ثبــات و ضابطــه و نظــام، بهتــر از آذربایجانــی نیســت. 
خــدای تعالــی ایــن طایفــه را بــرای خدمــت ولیعهــد زیــاد کنــد و 
ــوان در  ــن قشــون را می ت ــت ای ــد.« وضعی ــاد کن والیت شــان را آب
نبــرد هــرات، آخریــن نبــرد ایــن قشــون در زمــان حیــات عبــاس 
ــال  ــد:» ح ــام دی ــه قائم مق ــاب ب ــه، خط ــان آصف الدول ــرزا از زب می
قریــب بیســت ســال اســت کــه خــود آن بــرادر وزیــر و قائم مقــام 
ــه  ــا آنک ــا کشــیدید ت ــا کشــیدید، مرارت ه ــت اســت، زحمت ه دول
ــد  ــم کردی ــم و رس ــب اس ــود را صاح ــد خ ــا و ولیعه ــداهلل آق الحم
ــد  ــه هــم رســانیدید، بع ــا ب ــی در همــۀ دولت ه خــود هــم، نیکنام
ــد،  ــه نظــم آوردی ــی ب ــا مملکت ــا و مرارت ه ــه زحمت ه ــن هم از ای
از نظــم مملکــت آذربایجــان از تصــدق خاکپــای مبــارک شاهنشــاه 
ــد، االن  ــا نمودی ــا و مملکت ه ــرف در والیت ه ــداه تص ــی ف روح
را الحمــداهلل ســپاه آذربایجــان و ســپاه رکابــی بــه تســخیر هــرات 
ــوان گذشــت، اینهــا، همــه بعــد از فضــل  مشــغولند، از حــق نمی ت
ــام مرحــوم و آن  ــزاری قائم مق ــه کارگ خــدا و توجــه ســایۀ خــدا ب
ــوده؛ اگرچــه ســرکار ولیعهــد، جــان خــود را در راه  ــرادر مکــرم ب ب
خدمــت و دولــت شاهنشــاه روحــی فــداه گذاشــت، لیکــن شاهنشــاه 
ــرکار  ــه س ــبت ب ــه نس ــه ملوکان ــات و توج ــداه در التف ــی ف روح
شــاهزادۀ معظــم فروگــذار نفرمودنــد بــه زیــارت فرمان هــای 
ــر تخــت  ــوس محمدشــاه ب ــا جل ــارک ســرافراز خواهندشــد.« ب مب
ــاورد؛  ــاه بیشــتر دوام نی ــام، هشــت م ــم مق ســلطنت، صــدارت قائ
امــا در همــان چندمــاه، تعــارض نظــر او بــا هیئــت حاکــم و دربــار 
آشــکار شــد. تعارضــی کــه بایــد آن را در ســخن میــرزا محمدحســن 
خــان اعتمــاد الســلطنه در صدرالتواریــخ یافــت کــه نوشــته بــود:» 
آقایــی و احتــرام و تخــت و ضــرب ســکه را خــاص ســلطنت کــرد، 
ولــی نصــب و عــزل و قطــع و فصــل کار و اجــرا امور دولــت و دادن 
و گرفتــن مواجــب و منصــب را می خواســت، منحصــر بــه تصویــب 

ــه  ــد صفح ــد.« چن ــورت ده ــس وزارت ص ــد و در مجل ــود نمای خ
ــد و می نویســد:»  ــل می کن ــت را کام ــن صحب ــی ای ــه نوع ــد، ب بع
قائــم مقــام، خیلــی میــل داشــت کــه در عالــم وزارت خــود نوعــی 
ــی کاری  ــه کس ــای او ب ــلطان، بی رض ــه س ــد ک ــار باش خودمخت
ــت و  ــت انداخ ــه مذل ــودا او را ب ــن س ــد. ای ــی ننمای ــد و عطای نده
روزگارش را تبــاه ســاخت.« بدیــن ســان، اصــل اساســی در اندیشــه 
ــد  ــاه بای ــه ش ــود ک ــاد او ب ــن اعتق ــام، ای ــی قائم مق ــل سیاس و عم
ســلطنت کنــد نــه حکومــت. و اگــر ایــن اســتدالل درســت باشــد، 
بایــد گفــت کــه قائم مقــام، نخســتین رجــل سیاســی تاریــخ 
جدیــد ایــران بــوده کــه تمایــزی میــان ســلطنت و مجلــس وزارت 

داشته اســت.

روابط قائم مقام فراهانی با دولت خارجی

دربــار  مقیــم  روز  آن  ســفرای  سیاســی  گزارش هــای  از   
محمدشــاه و بعضــی خاطراتــی کــه نوشــته اند، مســتفاد می شــود و 
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هــم عوامــل سیاســت اســتعماری انگلســتان و هــم عوامل سیاســت 
ــام در  ــا قائم مق ــه ت ــتند ک ــده داش ــزاری عقی ــیه ت ــتعماری روس اس
صــدر کار هســت، نمی تــوان در امــور داخلــی ایــران چنانکــه بایــد 

ــه کــرد. و شــاید مداخل
او نــه چنانکــه فریــزر انگلیســی می نویســد. )متکــی بــه مصالــح 
روســیه بــود.( و نــه ســر سازشــی بــا انگلیــس داشــت. فریــزر، ضمن 
اشــاره بــه لشکرکشــی های عبــاس میــرزا بــه هــرات )مشــکالت و 
ــه  ــدارد. )ب ــرای ســالمتی او می پن ــن لشکرکشــی ها( ب ــرات ای خط
علــت همیــن ضعیــف شــدن روحــی و جســمی او بــود کــه پندهــا 

ــرش،  ــای مشــورتی وزی و نظره
از  ناشــی  کــه  را  قائم مقــام 
او  آز  و  حــرص  جاه طلبــی، 
بــود؛ بــه نصایــح ســودمندتر 
دوســتان انگلیســی خــود برتــری 
بخشــید و در نتیجــه، بــه ســوی 
ــا  ــا آنج ــرد ت ــت ک ــرات حرک ه
ــه  ــد.« و صــد البت را تصــرف کن
ــح  ــه مصال ــت ک ــخص اس مش
کــردن  رهــا  در  انگلســتان 
هــرات توســط ایــران و جدایــی 
آن از ایــن کشــور بــود، چنانکــه 
چنیــن شــد. ایــن را بایــد در 
ــان،  ــه در آن زم نظــر داشــت ک

ــن آزادی  ــال تأمی ــه دنب ــای، ب ــرارداد ترکمانچ ــع ق ــه تب ــیه ب روس
تجــارت و تأســیس کنســول گری های خــود، بــه خصــوص در 
شــهرهای شــمالی بــود. انگلیــس هــم در ایــن میــان بــرای همیــن 
دو موضــوع، ســخت دســت و پــا مــی زد؛ امــا در ایــن میــان، میــرزا 
ــرد  ــت ایســتادگی می ک ــر دو دول ــر ه ــام در براب ابوالقاســم، قائم مق
ــران  ــی ای ــی و دفاع ــن سیاس ــت آوردن تأمی ــه دس ــال ب ــه دنب و ب
ــای  ــود. تأســیس نمایندگی ه ــی خارجــی ب ــر تجــاوز احتمال در براب

متعــدد سیاســی، قدمــی مهــم بــرای نفــوذ بیشــتر در ایــران بــود. در 
بینــش سیاســی میــرزا ابوالقاســم تأمیــن صــالح منافــع ملــی یگانــه 

ــت.   ــار سیاســت اوس معی
ــرزا موســی نوشــته  ــه می ــرزا ابوالقاســم ب ــر کــه می در نامــۀ زی
اســت، بــه خوبــی مــی تــوان اهمیــت منافــع ملــی نــزد قائــم مقــام 

درک کــرد:
»بــرادرا قبلــۀ عالــم در ملفوفهــی مبارکــه مرقــوم داشــته 
ــی و  ــان ایلچ ــاز هم ــم ب ــا روس کنی ــح ب ــر صل ــه اگ ــند ک باش
ــد  ــی زائ ــع ش ــت، م ــوای اسراس ــان دع ــول ها و هم ــان قنس هم
ــان  ــاز هم ــم ب ــگ کنی و اگرجن
و  انقــالب  همــان  معرکــه، 
ــم؛  ــه دیدی ــت ک ــان غوغاس هم
ــم  ــی داری ــد. حیرت مــع شــی زائ
کــه بــا ایــن همســایه چطــور راه 
ــن  ــان ای ــه درم ــم و چگون بروی
نایب الســلطنه  فرماییــم.  درد 
ــد  ــی منعق ــداه مجلس ــی ف روح
ســاخت، حضــرات فرنگی هــا 
ــیاق  ــن س ــه همی ــت، ب را خواس
صحبتــی  خــود  جانــب  از 
کــه  گفتنــد  جــواب  داشــت. 
ــی  ــرت شــما وقت ــن حی ــع ای رف
ایــران  دولــت  کــه  می شــود 
ــان، اگــر صدهــزار ســوار  ــه شــود. در می صاحــب قشــون و توپخان
ــدات  ــم. صال ــاب نمی کنی ــون حس ــل قش ــند داخ ــام باش و پیاده نظ
ــاروت  ــا کیســه و ب ــۀ بســته ب ــه نظــام و گلول و درایگــون و توپخان
و بیکســمات پختــه در انبــار موجــود را معنــی قشــون و اســتعداد و 
ــات  ــام و بی سیورس ــران، بی نظ ــون ای ــا قش ــم. ت ــدارک می دانی ت
ــت  ــال اس ــود، مح ــه ناموج ــوط و قورخان ــه نامضب ــت و توپخان اس
ــد،  ــما بکن ــت ش ــس تقوی ــا انگلی ــد ی ــما نکن ــوس ش ــه روس ه ک

روز  آن  ســفرای  سیاســی  گزارش هــای  از   
مقیــم دربــار محمدشــاه و بعضــی خاطراتــی کــه 
ــل  ــم عوام ــود و ه ــتفاد می ش ــته اند، مس نوش
ــل  ــم عوام ــتان و ه ــتعماری انگلس ــت اس سیاس
ــده  ــزاری عقی ــیه ت ــتعماری روس ــت اس سیاس
داشــتند کــه تــا قائم مقــام در صــدر کار هســت، 
نمی تــوان در امــور داخلــی ایــران چنانکــه بایــد 

ــرد. ــه ک ــاید مداخل و ش
ــد.  ــی می نویس ــزر انگلیس ــه فری ــه چنانک او ن
ــر  ــه س ــود.( و ن ــیه ب ــح روس ــه مصال ــی ب )متک

ــت. ــس داش ــا انگلی ــی ب سازش
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ــن طــور  ــد، اگــر ای ــر بدان ــا شــما را منشــأ اث ــاق ب ــو اتف ــا عثمانل ی
اســتعداد ســاختید، روس بــا شــما خواهــد ســاخت، چیــزی نخواهــد 
ــرد.  ــد داد، دو فصــل درنخواهدک ــزی خواه ــس چی خواســت، انگلی
عثمانلــو، موافقــت شــما را بــه جــان خریــدار خواهدشــد و در ضمــن 
صلــح روس شــرط خواهدنمــود کــه اگــر روس بــه شــما متعــرض 
ــا هــردو دولــت برهــم زده باشــد. در همــان مجلــس ایــن  شــود، ب
ســخن هــم مذکــور شــد کــه هیــچ اســباب بــرای تجدیــد مصالحــه 
ــی را  ــرف ایلچ ــک ط ــما از ی ــه ش ــت ک ــن نیس ــر از ای روس بهت
ــم  ــان را نظ ــراق و آدربایج ــپاه ع ــر س ــرف دیگ ــتید و از ط بفرس
ــع را در  ــن نف ــد ای ــاط کنی ــار آن احتی ــرج اول ب ــر از خ ــد. اگ بدهی
آخــر خواهــد داشــت کــه االن بالفعــل دو کــرور باقــی عهدنامــه از 
ــد  ــالوه خواه ــدوف ع ــت گریبای ــد. خون بس ــه می کنن ــما مطالب ش
شــد، اگــر بدهیــد پــول مملکــت خــود را تبــاه خواهیــد کــرد. بلــی 
اگــر ثلــث ایــن تنخــواه تــا ایلچــی شــما در پطرزبــورغ اســت، خــرج 
ــد  ــف ســبک خواه ــه آنجــا برســد، تکلی ــر ب ــپاه شــود خب ــن س ای
ــتعداد  ــا اس ــت ب ــگ دول ــه جن ــن ب ــانی، ت ــه آس ــی ب ــد. فرنگ ش
ــا  ــد ب ــه ببینن ــف ک ــا ضعی ــد، ام ــر از کل عالم ان ــد محتاط ت نمی ده
ایــن قرضــی کــه در جنــگ بــا عثمانلــو بــه هــم رســانیده اند، یقینــا 

ــرد.« ــف خواهندک تکلی

ســرانجام، بــا بدگویــی و دسیســۀ درباریــان و ســفارت خانه های 
خارجــی، محمدشــاه بــه قائم مقــام بدبیــن شــد و وی در بــاغ 

ــه قتــل رســید. نگارســتان زندانــی شــد و مدتــی بعــد ب
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عبــاس یمینــي شــریف، شــاعر، نویســنده، روزنامه نــگار، معلــم 
و مدیــر مدرســه، از جملــه چهره هــای برجســته فرهنــگ و ادبیــات 
معاصــر اســت کــه غیــر از اشــعار و ســوابق ادبــی او دربــاره دیگــر 

زوایــای زندگــی اش کمتــر ســخن گفتــه شــده اســت. 
ــول  ــرد وی در ط ــی و عملک ــه زندگ ــد مطالع ــر می رس ــه نظ ب
بیــش از نیــم قــرن فعالیــت، نــه تنهــا موجــب آشــنایی بــا یکــی از 
چهره هــای مانــدگار معاصــر می شــود، کــه مخاطــب را بــا بخشــی 
ــنا  ــد آش ــن فرآین ــگان در ای ــش نخب ــی و نق ــول فرهنگ ــیر تح س

می کنــد.
ایــن مقالــه ســعی دارد، بــدون پرداختــن بــه شــاعرانگی یمینــی 
شــریف، نگاهــی بــه کوشــش های فرهنگــی و آموزشــی او بیانــدازد.

در مسیر ادبیات و فرهنگ و آموزش

عبــاس یمینــی شــریف اول خــرداد ۱۲۹۸ خورشــیدی در محلــه 
پامنــار تهــران بــه دنیــا آمــد. در پنــج ســالگي همــراه خانــواده بــه 
منطقــه دربنــد مهاجــرت کــرد کــه آن هنــگام دهکــدۀ کوهســتاني 
کوچــک و آرامــي در شــمال تهــران بــود. ســکونت در ایــن منطقــه 
ــت  ــی تح ــان کودک ــا او از هم ــد ت ــب ش ــوا موج ــوش آب و ه خ

تاثیــر طبیعــت و زندگــي در آن قــرار گیــرد.
ــه مکتــب و مدرســه راه یافــت،  عبــاس کــه از پنــج ســالگي ب
ــی آن  ــی و تربیت ــز آموزش ــوس مراک ــط نامان ــن و محی ــار خش رفت
دوران روح او را آزرد بــه گونــه ای کــه از خاطــرات تلــخ آن ســال ها 

ــر  ــی تأثی ــن وضعیت ــرد. از نظــر او چنی ــي ک ــاد م ــر ی ــا آخــر عم ت
منفــی در شــکل گیری روحیــات و رفتــار آینــده کــودکان داشــت و 

موجــب تأســف بــود.
ــت و  ــي راه یاف ــراي مقدمات ــه دانش س ــال ۱۷	۱ ب وی در س
ــراي ادامــۀ  ــگان، ب ــاي تحصیــل و زندگــي شــبانه روزي رای از مزای
ــه  ــریف ک ــی ش ــرد. یمین ــتفاده ک ــی اس ــدف معلم ــا ه ــل ب تحصی
ــوزش و  ــازوکارهای آم ــالح س ــرو اص ــال ها دل در گ ــان س از هم
تربیــت دانش آمــوزان داشــت، درآنجــا بــه تعــدادي کتــاب  خارجــي 
ــات  ــا، موضوع ــر زیب ــا تصاوی ــه ب ــت ک ــودکان دســت یاف ــژۀ ک وی
جالــب و ســاده ســعی در انتقــال برخــی مفاهیــم علمــی و تربیتــی 
ــر  ــه فک ــا ب ــان کتاب ه ــر هم ــت. او تحت تأثی ــودکان داش ــه ک ب

حانیه قزوینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

ساکن کوی فرهنگساکن کوی فرهنگ
سیری در زندگی و نقش فرهنگی و آموزشی عباس یمینی شریفسیری در زندگی و نقش فرهنگی و آموزشی عباس یمینی شریف
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ــن کار را  ــاد و ای ــی افت ــودکان ایران ــراي ک ــاری مشــابه ب ــۀ آث تهی
بــا ترجمــۀ یــک کتــاب انگلیســي و ســرودن اشــعار ویــژۀ کــودکان 

آغــاز کــرد.
یمینــی شــریف، عالوه بــر ایــن در همیــن ســال ها بــه ادبیــات 
ــرای  ــه را در دانش س ــن عالق ــد و ای ــد ش ــز عالقمن ــودکان نی ک
عالــی و دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران هــم ادامــه داد. البتــه در 
ــر  ــی و دیگ ــرای عال ــودک در دانش س ــات ک ــتۀ ادبی ــان رش آن زم
ــرای  ــی ب ــت و کار ادب ــود نداش ــران وج ــی ای ــوزش عال ــز آم مراک
کــودکان نوعــی کســر شــأن اســتادان و فارغ التحصیــالن دانشــکدۀ 
ــرای  ــریف ب ــی ش ــنهاد یمین ــی پیش ــد. حت ــمرده می  ش ــات ش ادبی
نــگارش رســالۀ خــود در مــورد ادبیــات کــودکان موردقبــول قــرار 
ــتم  ــم و هش ــرن هفت ــاعران ق ــعار ش ــی در اش ــت و موضوع نگرف
بــه او واگــذار شــد. همیــن وضعیــت، کار رســالۀ دکتــرای او را بــه 

تعویــق انداخــت.
ــي  ــورس دولت ــتفاده از ب ــا اس ــریف ب ــي ش ــال ۲		۱ یمین س
ــه  ــودکان ب ــی ک ــوزش ابتدای ــي آم ــل دورۀ تخصص ــراي تحصی ب
آمریــکا رفــت و پــس از یــک ســال تحصیــل در دانشــگاه کلمبیــا 
موفــق بــه اخــذ فوق لیســانس شــد. او در مطالعــات خــود بــه لــزوم 
دگرگونــي در ســبک آمــوزش خوانــدن و نوشــتن در ایــران تأکیــد 
داشــت و مصرانــه بــرای آن تــالش می کــرد. بــه همیــن منظــور، 
در اولیــن گام کتــاب جامــع و مفیــد »دارا و آذر« ویــژۀ کالس اول 
ابتدایــي، را بــا همــکاری خانــم »خانــم شــمس الملوک مصاحــب« 
ــت و  ــران نداش ــابهی در ای ــش از آن مش ــا پی ــه ت ــود ک ــف نم تألی
ــران  ــر ای ــودکان در سراس ــي ک ــاب آموزش ــا کت ــال ها تنه ــا س ت
ــل  ــاالن را ذی ــه بزرگس ــوادآموزي ب ــاب س ــن او کت ــود. همچنی ب
ــاب  ــن کت ــا بي ســوادي« نوشــت. وی آخری ــکار ب »کالس هــاي پی
ســوادآموزي خــود را یک ســال پیــش از درگذشــت، بــراي کــودکان 

ــان نگاشــت. ــي مقیــم کشــورهاي انگلیســي زب ایران
ــا  ــه ب ــت ک ــه داش ــدر عالق ــوزش آنق ــه آم ــریف ب ــی ش یمین
ــال  ــدت ۲۲ س ــه م ــو« ب ــۀ »روش ن ــت مدرس ــیس و مدیری تأس

تجربــه ای نــو و متفــاوت را در ایــن عرصــه از خــود برجای گذاشــت.
او ســرانجام در ســال ۶۸	۱ بــه علــت بیمــاری و بــرای درمــان 
ــرگ،  ــی م ــاس نزدیک ــا احس ــا ب ــت ؛ ام ــکا رف ــه آمری ــرطان ب س
راهــی ایــران شــد تــا روزهــای پایانــی عمــر را در میهــن بگذرانــد. 
او در پاســخ اصــرار دوســتان بــه مانــدن و اســتفاده بیشــتر از 
ــد  ــم، بای ــد آن آب وخاک ــن فرزن ــود: »م ــه ب ــارج گفت ــات خ امکان
در کوهپایه هــاي البــرز، در خــاک ری دفــن شــوم.« و چنیــن نیــز 
ــه در  ــه در ابن باوی ــرای همیش ــرانجام در ۲۸ آذر ۶۸	۱ ب ــد و س ش

ــد. خــاک آرمی
ــه  ــا تالش هــای فرهنگــی او توجــه ب ــرای آشــنایی بیشــتر ب ب

چنــد دوره حائــز اهمیــت اســت.

نشر و تألیف کتاب

ــران  ــۀ ای ــای آن روز جامع ــی از ضعف ه ــه یک ــریف ک یمینی ش
را کمبــود منابــع مطالعاتــی کــودکان می دانســت، خــود بــا همتــی  
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ــدگار در  ــذاب و مان ــاری ج ــا آث ــد ت ــه کار ش ــت ب ــی دس مثال زدن
ــات  ــه ادبی ــه ای ک ــا کار او در جامع ــد؛ ام ــد کن ــه تولی ــن عرص ای
ــکالت  ــع و مش ــواع موان ــا ان ــد، ب ــه نمی ش ــدی گرفت ــودک ج ک
ــزار  ــا ه ــد: »ب ــا می نویس ــارۀ آن روزه ــود درب ــود. او خ ــه ب مواج
خــون دل و بــا هــزار جــان کنــدن شــعری می گفتــم، کتابــی فراهــم 
ــه حســاب  ــردم و ب ــه می ب ــه چاپ خان می کــردم، بغــل مــی زدم و ب
ــم  ــده ه ــی دادم. توزیع کنن ــاپ م ــتگاه چ ــه دس ــودم ب ــب خ جی

ــه  ــا را ب ــودم، کتاب ه ــودم ب خ
می بــردم  کتاب فروشــی ها 
دکه هایــی  روزهــا  آن  کــه 
ــد  ــا و بع ــار خیابان ه ــد کن بودن
کــه می رفتــم بــرای حسابرســی 
بدهــکار  هــم  چیــزی  تــازه 

می شــدم.« 
کــه  دورانــی  در 
بــه  شــروع  یمینی شــریف 
ــرد،  ــاب ک ــاپ کت ــتن و چ نوش
هنــوز قوانیــن منســجمی بــرای 
انتشــار کتــاب وجــود نداشــت. او 
ابتــدا بــدون ناشــر و بــه صــورت 

ــاماندهی  ــس از س ــرد. پ ــاپ می ک ــا را چ ــس، کتاب ه ــِی زیراک کپ
ــکاری  ــی هم ــران متفاوت ــا ناش ــال ۵۸	۱ او ب ــا س ــت نشــر ت صنع
کــرد. در ســال ۵۸	۱ اقــدام بــه تاســیس انتشــارات روش نــو کــرد 
ــن نشــر راهــی  ــق ای ــای او از طری ــون کتاب ه ــان تاکن و از آن زم

ــت.  ــده اس ــر ش ــازار نش ب

ــودکان«  ــاغ شــعر ک ــرن در ب ــم ق ــاب »نی یمینی شــریف در کت
بــا اشــاره بــه آثــار قلمــی خــود، فهرســتی شــامل ۲۷ کتــاب را ارائــه 
ــداد  ــر، تع ــار دیگ ــی آث ــزودن برخ ــا اف ــوان ب ــا می ت ــت. ام داده اس
کتاب هایــی کــه از او چــاپ شــده، چیــزی بیــش از ایــن دانســت. 
تقســیم بندی  این گونــه  را  خــود  نوشــتاری   فعالیت هــای  او 
 .	 منظــوم،  قصه هــای   .۲ مختلــف،  شــعرهای  می کنــد:»۱. 
 .۴ دبســتان ها،  و  کودکســتان ها  بــرای  منظــوم  نمایش نامــه 
از  کــودکان  اشــعار  ترجمــه 
ــی،  ــه فارس ــر ب ــای دیگ زبان ه
 .۶ منثــور،  قصه هــای   .۵
ــرای  ــور ب ــای منث نمایش نامه  ه
در  نمایــش  و  خیمه شــب بازی 
ــتان،  ــودکان، کودکس ــگاه ک باش
دبســتان و راهنمایــی، ۷. ترجمــه 
ــی، ۸.  ــان انگلیس ــتان از زب داس
ترجمــه کتــاب و مطالــب ســاده 
 .۹ کــودکان،  بــرای  علمــی 
نوشــتن داســتان های مصــور، 
و  داســتان ها  ترجمــه   .۱۰
ــه  ــوط ب ــی مرب ــب اجتماع مطال
ــرای دبســتان ها«. ملــل دیگــر، ۱۱. نوشــتن کتــاب اول ابتدایــی ب

از جملــه آثــار او می تــوان بــه کتاب هــای »دنیاگــردی جمشــید 
ــودکان« ،  ــعار ک ــا اش ــتگان ی ــدا«،»آواز فرش و مهشــید«، »دو کدخ
ــران  ــه باباعلــی«،» آه ای ــاغ نغمه هــا«، »خان ــز و آیینــه«، »ب »پروی
ــم  ــا«، »نی ــان ابره ــاکان«، » در می ــکان و پ ــز«، »داســتان نی عزی

فعالیــت دیگــری کــه یمینــی شــریف و شــماری 
ــی  ــج کتاب خوان ــت تروی ــالن او در جه از هم نس
ــد،  ــام دادن ــودک انج ــات ک ــه ادبی ــت ب و اهمی
تأســیس شــورای کتــاب کــودک بــود. شــورای 
ــش  ــه کوش ــال ۱۳۴۱ ب ــودک در س ــاب ک کت
کــودکان،  ادبیــات  کارشناســان  از  نفــر   ۳۷
نویســندگان، تصویرگــران، ناشــران، کتابــداران 
ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــمی  خ ــوزگاران، کار رس و آم

ــی در  ــازمان غیردولت ــتین س ــورا نخس ــن ش ای
ــود. ــران ب ــودکان در ای ــات ک ــوزه ادبی ح
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قــرن در بــاغ شــعر کــودکان« و در حــوزه نمایشــنامه نیــز می تــوان 
ــب«  ــج بی صاح ــدار و گن ــتمال گل ــی« و »دس ــر و خرکچ ــه »خ ب

اشــاره کــرد.
فعالیــت دیگــری کــه یمینــی شــریف و شــماری از هم نســالن 
ــودک  ــات ک ــه ادبی ــت ب ــی و اهمی ــج کتاب خوان ــت تروی او در جه
انجــام دادنــد، تأســیس شــورای کتــاب کــودک بــود. شــورای کتاب 
کــودک در ســال ۴۱	۱ بــه کوشــش ۷	 نفــر از کارشناســان 
ــداران  ــران، کتاب ــران، ناش ــودکان، نویســندگان، تصویرگ ــات ک ادبی
ــه  ــورا ک ــن ش ــرد. ای ــاز ک ــود را آغ ــمی  خ ــوزگاران، کار رس و آم
نخســتین ســازمان غیردولتــی در حــوزه ادبیــات کــودکان در ایــران 
بــود، می کوشــید بــا برگــزاری نشســت ها و هم اندیشــی های 
کارشناســی، بررســی پیوســته کتاب هــای کــودک و نوجــوان، 
انتشــار فهرســت ســاال نه از کتاب هــای مناســب کــودکان و 
ــال ک  ــده ســال و اعطــای پ ــان، گزینــش کتاب هــای برگزی نوجوان
ــداری،  ــای کتاب ــکیل کال س ه ــودک، تش ــزاری روز ک ــود، برگ یادب

ــا نهادهــای  ــد ب ــی و پیون ــه گســترش فرهنــگ کتابخوان کمــک ب
بین المللــی ادبیــات کــودکان، در بــاال  بــردن جایــگاه ادبیــات 

ــد. ــته باش ــش داش ــران نق ــودکان ای ک
ــم،  ــاره کنی ــورا اش ــن ش ــتان ایجــاد ای ــه داس ــم ب ــر بخواهی اگ
ــد:  ــه می گوی ــرد ک ــه ک ــادی توج ــوران میره ــت ت ــه روای ــد ب بای
ــد  ــران عالقه من ــای ای ــرفت بچه ه ــه پیش ــه ب ــرادی ک ــام اف »تم
ــر  ــم ب ــدند و تصمی ــع ش ــم جم ــاد دور ه ــتان فره ــد در دبس بودن
تشــکیل شــورای کتــاب گرفتنــد.« وی عبــاس یمینــی شــریف را 
ــو  ــدا عض ــه از ابت ــد ک ــی می کن ــورا معرف ــن ش ــذاران ای از بنیان گ

هیئت مدیــره و مســئول خزانــه داری آن بوده اســت.

فعالیت مطبوعاتی

یمینــی شــریف از کار مطبوعاتــی نیــز غافــل نبــود، او از 
ــود. ــژه کــودکان ب ــه نشــریات وی ــدازی و توجــه ب پیشــگامان راه ان

ــم  ــازی »ابراهی ــا همــکاری و صاحب  امتی وی در ســال 	۲	۱ ب
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ــۀ  ــی، مجل ــرای عال ــدرس دانش س ــه و م ــد«، دانش آموخت بنی احم
ــن  ــت ای ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــر نم ــودکان« را منتش ــازی ک »ب
مجلــه کــه نخســتین نشــریۀ  مســتقل کــودکان بــا نگرش آموزشــی 
ــت. در  ــران اس ــودکان ای ــای ک ــگام مجله ه ــود، پیش ــی ب و پرورش
ــا  ــه ب ــا بنی احمــد و ســرودن اشــعار کودکان ــه، نقاشــی ب ایــن مجل
ــیار  ــع بس ــا قط ــودکان در دوره اول ب ــازی ک ــود. ب ــریف ب یمینی ش
ــه  ــی های کودکان ــا نقاش ــگ ب ــار رن ــد چه ــی و جل ــک جیب کوچ
ــش  ــال )پی ــودکان خردس ــرای ک ــاده ب ــعرهایی س ــب و ش و مطال

ــد.  ــر می ش ــتانی( منتش دبس
ــر اســم، شــکل  ــد تغیی ــرات بســیاری مانن ــا تغیی ــه ب ــن مجل ای
ــود،  ــر ب ــنین باالت ــب در س ــش مخاط ــب افزای ــه موج ــوا ک و محت
چهــار ســال بــه کار خــود ادامــه داد. نام هــای دیگــر ایــن نشــریه، 
»رهنمــای آینــده«، »جهــان تربیــت« و »کتــاب ادب« و »تربیــت« 

بــوده اســت. 

ســال ۲۷	۱ وزارت فرهنــگ بــا هــدف رشــد و تربیــت دانــش 
آمــوزان دســت بــه چــاپ مجلــه دانــش آمــوز زد؛ امــا پــس از دو 
ســال بــه علــت رویکــرد سیاســی نشــریه در دفــاع از مواضــع دربــار 
و ورود بــه منازعــات سیاســی، دچــار افــت مخاطــب و مشــکل در 
ــال ۲۹	۱  ــت س ــت در اردیبهش ــن عل ــه همی ــد. ب ــریه ش اداره نش
ــد. او در  ــذار ش ــریف واگ ــی ش ــاس یمین ــه عب ــه ب ــت مجل مدیری
بــدو ورود بــه ایــن نشــریه بــا فاصلــه گرفتــن از قضایــای سیاســی، 
محتــوا و رویکــرد نشــریه را بــه دنیــای کــودکان نزدیک تــر 
نمــود و مجلــه را بــا زبانــی ســاده و آمیختــه بــا ادبیــات کــودکان 
منتشــر کــرد. نگاهــی بــه نســخه های موجــود ایــن نشــریه نشــان 
ــۀ او در  ــتان های کودکان ــعار و داس ــیاری از اش ــه بس ــد ک می ده

همیــن نشــریه منتشــر شــده اســت. 
ــنهاد  ــه پیش ــز ب ــا نی ــان بچه ه ــه کیه ــد مجل ــال بع ــد س چن
عبــاس یمینی شــریف و جعفــر بدیعــی در ســال ۵		۱ بــا شــمارگان 
۲۰ هــزار نســخه از ســوی موسســه کیهــان انتشــار یافــت. در ایــن 
ــر و  ــریف مدی ــاس یمینی ش ــردبیر و عب ــی س ــر بدیع ــه جعف مجل
ــید،  ــی رس ــه بدیع ــازی ب ــه صاحب امتی ــس از آنک ــود. پ ــاور ب مش
عبــاس یمینی شــریف، مدیرمســئول و ســردبیر مجلــه شــد. یمینــی 
شــریف در کنــار ســردبیری ترجمــه هــم می کــرد، شــعر می ســرود 
و مقالــه می نوشــت. بایــد گفــت کــه کیهــان بچه هــا ســهم 
ــعر  ــات و ش ــه ادبی ــودکان ب ــه ک ــد عالق ــاد و رش ــری در ایج موث
ــی از  ــرادی کرمان ــنگ م ــون هوش ــندگانی چ ــی نویس ــت، حت داش
ــندگی  ــه نویس ــه ب ــاد عالق ــا در ایج ــان بچه ه ــق کیه ــر عمی تاثی
ــا  ــام از ســال ۵		۱ ت ــی شــریف 	۲ ســال تم ــد. یمین ــاد کرده ان ی
۵۸	۱ مســئولیت انتشــار مجلــه کیهــان بچه هــا را برعهــده داشــت.

پرهیز از سیاست زدگی

ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــس از آنک ــه ۰		۱ و ۴۰	۱ پ در ده
فرهنگــی و هنــری تحــت تاثیــر فضــای سیاســی موجــود در  جامعه 
قــرار گرفــت، ادیبــات کــودکان نیــز از آن مصــون نمانــد و مفاهیــم 
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سیاســی بــه ایــن گونــه ادبــی هــم راه یافــت. در ایــن میــان یمینــی 
شــریف معتقــد بــود نبایــد چنیــن مفاهیمــی وارد ادبیــات کــودکان 
شــود بلکــه بایــد آنهــا را از ایــن حــوزه دور نگــه داشــت، چــون دوره 
کودکــی فرصــت مناســب و کوتــاه آمــوزش و تربیــت اســت و بایــد 
کــودکان را از طریــق شــعر و داســتان بــا مفاهیــم مهــم فرهنگــی 

کــه موجــب رشــد و تعالــی جامعــه می شــود، آشــنا کــرد.
ــی  ــه معن ــی شــریف ب ــگاه یمین ــن ن ــه ای ــد گفــت ک ــه بای البت
ناآشــنایی یــا مخالفــت او بــا قضایــای سیاســی نبــود، چــرا کــه خود 
از کودکــی بــه دلیــل آنکــه محــل تبعیــد »فرخــی یــزدی« شــاعر 

ــف  ــگار مشــهور مخال و روزنامه ن
پهلــوی  اول در همســایگی آنــان 
ــا وی  ــی ب ــاط نزدیک ــود، ارتب ب
ــر  ــی ب ــن نزدیک ــت و همی داش
فعالیت هــای  بــا  او  آشــنایی 
سیاســی و هزینه هــای پیرامــون 
تأثیــر مســتقیم گذاشــت.  آن 
همچنیــن بایــد یــادآور شــد کــه 
ــه  ــود ک ــرانی ب ــره ناش او در زم
در ســال ۵۷	۱ و در اعتــراض 
بــه عملکــرد رژیــم پهلــوی 
اعتصــاب کردنــد و همین هــا 

ــه  ــی بیگان ــراض سیاس ــت و اعت ــا سیاس ــه او ب ــی داد ک ــان م نش
ــق نبوده اســت.  ــودکان مواف ــات ک ــا رواج آن در ادبی ــا ب نیســت ؛ ام

مدارس ملی

ــار  ــی و انتظ ــطح آگاه ــن س ــاال رفت ــا ب ــال ب ــد س ــس از چن پ
مــردم در زمینــه آمــوزش کــودکان و ناتوانــی دولــت در پاســخگویی 
ــی آن دوران در  ــای فرهنگ ــماری از چهره ه ــی، ش ــاز عموم ــه نی ب
صــدد بــر آمدنــد تــا مدارســی جدیــد بــا شــیوه های نویــن آموزشــی 
و غیردولتــی را تاســیس کننــد؛ امــا منــع قانونــی، امــکان ایــن کار 

ــود  ــال ۴		۱ »محم ــه در س ــا اینک ــود ت ــلب می نم ــان س را از آن
ــم  ــن کار را فراه ــای ای ــد و زمینه ه ــگ ش ــر فرهن ــران« وزی مه

آورد.
ــا  ــداری ب ــا بهشــتی« در دی ــود دکتر»محســن دان ــه می ش گفت
دکتــر مهــران، ایــدۀ تأســیس ایــن مــدارس بــا عنــوان مــدارس ملی 
را مطــرح می کنــد. دانابهشــتی در خاطــرات خــود می گویــد:» مــن 
از طــرف »تهــران تیــم« پیــش وزیــر رفتــم و بــه او پیشــنهاد دایــر 
کــردن مــدارس ملــی را دادم. او بــه مــن پیشــنهاد داد اول خــودت 
ــردار. مــن هــم پذیرفتــم. بعــد در یــک جلســه کــه آقــای  قــدم ب
عبــاس یمینــی شــریف هــم 
بــود دوبــاره رفتیــم پیــش دکتــر 
ــه روز  ــد دو س ــرار ش ــران، ق مه
ــس  ــه مجل ــد الیحــه آن را ب بع
ــدارس  ــن دوره م ــد و از ای بده
ملــی پدیــد آمــد. آدم  هــای هــم 
ــریف  ــی ش ــن و یمین ــون م چ
انداختیــم.  راه  ملــی  مــدارس 
ــت  ــال حرک ــیش س ــج ش ــا پن ت
ــف  ــی ضعی ــدارس مل ــاد م ایج
ــه ۴۰  ــدای ده ــا از ابت ــود. ام ب
ایــن ذره ذره هــا جمــع شــد 
ــن دوره  ــد. در ای ــل ش ــم تبدی ــن عظی ــک بهم ــه ی ــان ب ــا ناگه ت
ــه در  ــی ک ــا هرکس ــه ت ــته گرفت ــرهنگ بازنشس ــی از س هرکس
ــه  ــیس مدرس ــازۀ تأس ــد و اج ــد، می  آم ــت می دی ــودش صالحی خ

می گرفــت«. 

مدرسۀ روش نو

در ســال ۴		۱ یمینــی شــریف، همــراه همســرش خانــم 
ــه  ــد ک ــو را تأســیس کردن ــی« دبســتان روش ن »ایراندخــت مقّوم

دارای امکانــات و شــیوه های نویــن آموزشــی بــود.

آنکــه  از  پــس   ۱۳۴۰ و   ۱۳۳۰ دهــه  در 
ــت  ــری تح ــی و هن ــف فرهنگ ــای مختل بخش ه
تاثیــر فضــای سیاســی موجــود در  جامعــه قــرار 
ــون  ــز از آن مص ــودکان نی ــات ک ــت، ادیب گرف
نمانــد و مفاهیــم سیاســی بــه ایــن گونــه ادبــی 
ــریف  ــی ش ــان یمین ــن می ــت. در ای ــم راه یاف ه
معتقــد بــود نبایــد چنیــن مفاهیمــی وارد ادبیــات 
کــودکان شــود بلکــه بایــد آنهــا را از ایــن حــوزه 

ــت. ــه داش دور نگ
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مــکان اولیــۀ ایــن دبســتان در خیابــان فیشرآباد)شــهید ســپهبد 
قرنــی فعلــی( بــود. مدرســه چنــد ســال در همیــن مــکان اســتقرار 
داشــت. ســپس بــه مــکان بزرگتــری چنــد کوچــه پایین تــر انتقــال 
ــاز  ــی( ب ــمیه فعل ــا )س ــان ثری ــه خیاب ــک در آن ب ــه ی ــت ک یاف
ــان  ــا اینجــا، مــکان دیگــری را در نبــش خیاب می شــد. هم زمــان ب
جــالل بایــار و تخت جمشید)ایرانشــهر و طالقانــی فعلــی( گرفتنــد و 
دبســتان دخترانــه را تاســیس کردنــد و »روش نو« دارای دو دبســتان 
دخترانــه و پســرانه شــد. بعــد از مدتــی یمینــی شــریف و همســرش 
طــرح »باشــگاه کــودکان« را در محــل دبســتان دخترانــه، )خیابــان 
ایرانشــهر( اجــرا کردنــد. براســاس ایــن طــرح دانش آمــوزان پــس از 
مدرســه بــه آنجــا می رفتنــد و بعــد از نوشــتن تکالیــف، تفریحــات 
مختلفــی مثــل تئاتــر، موســیقی، شــعر، کتابخوانــی و... داشــتند. از 
ســوی دیگــر ایــن  باشــگاه در تابســتان ها نیــز بــرای دانش آمــوزان 
ــزار  ــی برگ ــي و ورزش ــاي تقویت ــي و کالس ه ــاي تفریح برنامه ه
ــود کــه در تابســتان  ــو، جــزو اولیــن مدارســی ب می کــرد و روش ن
بــرای دانش آمــوزان برنامــه داشــت. ایــن طــرح عــالوه بــر اینکــه 
جدیــد بــود، بــرای والدیــن جالــب و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
پــس از چندســال آمــوزش و پــرورش تصمیــم بــه تغییــر نظــام 
ــس از آن  ــت. پ ــی گرف ــی و راهنمای آموزشــی و ایجــاد دوره ابتدای
ــع  ــک مجتم ــداث ی ــه اح ــدام ب ــرش اق ــریف و همس ــی ش یمین

ــو« در  ــی »روش ن ــاي آموزش ــام دوره ه ــا تم ــد ت ــی نمودن آموزش
ــک محــل متمرکــز شــود.  ی

آنهــا بــرای تامیــن مالــی ایــن ایــده بــه اولیــاء دانــش آمــوزان 
ــداز فرزنــدان  پیشــنهاد دادنــد کــه ســپرده هــای صنــدوق پــس ان
خــود را بــا همــان ســود بانکــی بــراي مــدت ۶ مــاه یــا بیشــتر بــه 
روش نــو وام بدهنــد. ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال و پذیــرش آنهــا 
قــرار گرفــت و همچنیــن بــا اســتفاده از تخصــص و حرفــه اولیــاء 
دانش آمــوزان در ســاخت مجتمــع، تجربــه ای جدیــد در جلــب 
مشــارکت دانش آمــوزان و اولیــای آنــان بــه نمایــش گذاشــته شــد. 
پــس از تاســیس ســاختمان جدیــد در ســال ۴۵	۱ کــه ســبک 
معمــاری و طراحــی آن مــدرن و متفــاوت بــا دیگــر بناهــای 
آموزشــی آن زمــان بــود، مدرســه بــه خیابــان آبــان شــمالی، کوچــه 
روش  نــو )کــه اکنــون نیــز بــه همیــن نــام اســت( منتقــل شــد و 
ــه  ــا ادام ــرانه در آنج ــه و پس ــی دختران ــی و راهنمای ــع ابتدای مقاط

یافــت.
از نــکات مهــم و قابــل تأمــل کــه در خاطــرات خانــم مقّومــی 
بیــان شــده آن اســت کــه پــس از تأســیس مدرســه تــا مدت هــا او 
و همســرش در کنــار فرزنــدان در زیرزمیــن مدرســه کــه دارای دو 
اتــاق، یکــی بــرای کارگاه نجــاری مدرســه و دیگــری بــرای زندگی 
آن هــا بــود، ســکونت داشــتند. بــر ایــن اســاس شــاید بتــوان گفــت 
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ــام  ــد و تم ــه بودن ــر مدرس ــم و مدی ــک معل ــر از ی ــان فرات ــه آن ک
ــاید  ــد و ش ــود کردن ــه خ ــن کار و عالق ــود را صــرف ای ــی خ زندگ
گــزاف نباشــد اگــر گفتــه شــود آنهــا مدرســه را زندگــی می کردنــد.

ــی  ــه دولت ــم ب ــت تصمی ــه ۵۰	۱ دول ــط ده ــرانجام در اواس س
ــال  ــریف در س ــی ش ــًا یمین ــت و نهایت ــی گرف ــدارس مل ــردن م ک
ــرد. ــته ک ــود را بازنشس ــه، خ ــت مدرس ــذاری مدیری ــا واگ ۵۷	۱ ب

شیوه های نوین آموزشی

ــه ای کــه در  ــه دلیــل دانــش و تجرب عبــاس یمینــی شــریف ب
ــه دســت آورده  ــکا ب ــوق لیســانس در آمری ــل دوره ف ــان تحصی زم
بــود، اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی را ضــروری می دانســت 
و بــه رغــم آنکــه در دهــه ۰	 وزارت فرهنــگ کمکــی بــه مــدارس 
ــود کــه وســایل کمــک آموزشــی  نمی کــرد، او از اولیــن کســانی ب
ــادآور  ــد ی ــه بای ــرار داد، البت ــوزان ق ــار دانش آم ــه و در اختی را تهی
ــح  ــنتی را ترجی ــیوه س ــان آن دوره ش ــب معلم ــه اغل ــا آنک ــد ب ش
ــات  ــایل و امکان ــن وس ــتفاده از ای ــی زود اس ــا خیل ــد؛ ام می دادن

ــد. ــن آموزشــی را پذیرفتن نوی
مثــاًل در یکــی از نوآورانه تریــن اقدامــات، یمینــی شــریف اقــدام 
بــه پخــش فیلــم بــرای دانش آمــوزان نمــود. وی و بعضــی دیگــر از 
صاحبــان مــدارس ملــی، بــا تهیــه دســتگاه آپــارات )پخــش فیلــم( 
ــود و  ــج نب ــرورش رای ــوزش و پ ــوز در آم ــتفاده از آن هن ــه اس ک
دریافــت فیلــم از بخــش فرهنگــی ســفارتخانه های خارجــی، ایــن 

روش کمــک آموزشــی را در مــدارس رایــج کردنــد. 
از دیگــر اقدامــات او تاســیس آزمایشــگاه طبیعــی، کارگاه 
ــود  ــی ب ــر طبیع ــه  و تصاوی ــواع نقش ــه ان ــه، تهی ــاری، کتابخان نج
کــه در آن زمــان بهره منــدی از چنیــن امکاناتــی در یــک مدرســه 

ــد. ــاهده می ش ــر مش کمت
همچنیــن تعــداد دانش آمــوزان مدرســه و کالس بنــدی آنهــا از 
نظــر یمینــی شــریف می بایســت بیــن ۲۰ تــا ۰	 نفــر می بــود؛ چــرا 
کــه تعــداد بیشــتر شــاگردان توجــه معلــم بــه آنهــا را کــم می کــرد 
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و تعــداد کم تــر هــم دانش آمــوزان را از امتیــاز تنــوع و کار جمعــی 
ــه  ــوزان را ب ــاس دانش آم ــن اس ــود. برای ــروم می نم در کالس مح
ــوده و  ــیم پذیر ب ــه تقس ــود ک ــع می نم ــا توزی ــه ای در کالس ه گون
بتــوان آنهــا را بــرای کارهــای جمعــی در گروه بندی هــای مناســب 

قــرار داد.
ــو نصــب  ــرکار خــود در مدرســه دو تابل ــی شــریف در دفت یمین
ــه  ــود زمزم ــم ار ب ــعر: »درس معل ــوی ش ــی تابل ــود، یک ــرده ب ک
ــو  ــای را« و تابل ــل گریزپ ــب آورد طف ــه مکت ــه ب ــی ـ جمع محبت
ــد،  ــه نمی کنن ــل مقایس ــا طف ــل را ب ــود: »طف ــارت ب ــن عب دوم ای
ــن دو  ــنجند.« ای ــود او می س ــروز خ ــا دی ــس را ب ــر ک ــروز ه ام
ــاد وی، درس و  ــه اعتق ــود. ب ــودکان ب ــا ک ــاس کار او ب ــه اس جمل
مدرســه بایــد جــذاب باشــد بــه گونــه ای کــه موجــب عالقمنــدی او 
شــود، او تحصیــل از تــرس تنبیــه و تهدیــد و زور را موجــب آســیب 
ــوزان  ــرای دانش آم ــرام خاصــی ب ــی شــریف احت می دانســت. یمین
ــرد  ــت گــوش می ک ــا دق ــا را ب ــود و همیشــه ســخنان آنه ــل ب قائ
ــی  ــا نگاه ــه بچه ه ــت ب ــود می خواس ــکاران خ ــواره از هم و هم
انســانی داشــته باشــند و از انجــام هرگونــه رفتــاری کــه بــا کرامــت 

ــد.   ــاب کنن ــان در تضــاد اســت اجتن ــی آن ذات

نتیجه 

ــی شــریف  ــت یمین ــد گف ــر شــد بای ــه آنچــه ذک ــت ب ــا عنای ب
ــودک و دوران  ــه ک ــادی ب ــگاه نه ــذاران ن ــکاران او از پایه گ و هم
ــودکان  ــراوان ک ــای ف ــه نیازه ــه ب ــا توج ــا ب ــد. آن ه ــی بودن کودک
ــگ  ــوزش و فرهن ــه آم ــد ک ــد بودن ــف، معتق ــای مختل در بخش ه
ــد در  ــع بای ــعه جوام ــا توس ــب ب ــی متناس ــر در دوران کودک و هن
ــار  ــد در اختی ــا روزآم ــدرن ی ــی م ــا قالب ــادی و ب ــاختاری نه س
کــودکان قــرار گیــرد و همیــن ویژگــی از مهم تریــن دســتاوردهای 
او و همکارانــش بــه شــمار می آیــد. از ســوی دیگــر عبــاس یمینــی 
شــریف و دیگــر هــم نســالن او همچــون خانم هــا »تــوران 
میرهــادی« و »نوش آفریــن انصــاری« و ســایرین بــه دلیــل 

ــا تحــوالت  ــان ب ــس از مشــروطه و همزم زیســت در ســال های پ
ــورهای  ــد کش ــتاب رش ــاهده ش ــوی اول و دوم، و مش دوران پهل
غربــی و حضــور در تبــادالت فرهنگــی، اجتماعــی بــا دیگــر 
ــدند و  ــود ش ــه خ ــای جامع ــه ضعف ه ــی متوج ــه خوب ــورها، ب کش
ــا را  ــوان آن ضعف ه ــد ت ــد در ح ــش کردن ــی کوش ــول زندگ در ط

ــد. اصــالح کنن
ــادار  ــت و وف ــن دوس ــردی میه ــوان ف ــریف را می ت ــی ش یمین
ــر اشــعار  ــی دانســت کــه عــالوه ب ــه مولفه هــای فرهنگــی و مل ب
ــت،  ــنن آن نوش ــران و س ــاره ای ــه درب ــیاری ک ــتان های بس و داس
ــز داشــت کــه همگــی متوجــه  فعالیت هــای فرهنگــی دیگــری نی
پیشــرفت ایــران و فرزنــدان آن بــود و ایــن مســئله بــرای او اهمیــت 

بســیاری داشــت .
ــراز و  ــر ف ــوادث پ ــال ها ح ــریف س ــی ش ــه یمین ــی ک از آنجای
نشــیب سیاســی معاصــر ایــران را مشــاهده کــرده بــود، بــه خوبــی 
متوجــه شــرایط و وضعیــت جامعــه ایرانــی بــود و بــر اســاس همــان 
تجربــه اصــل و اســاس مشــکالت را ریشــه در فرهنــگ و تربیــت 

ــت.  ــودکان می دانس ک
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کــه  می کنیــم  زندگــی  جهانــی  در  انســان ها  مــا  کــه همــۀ  می کنیــم  زندگــی  جهانــی  در  انســان ها  مــا  همــۀ 
ــتوار  ــوالت اس ــات و مجه ــه ای از معلوم ــر مجموع ــای آن ب ــتوار پایه ه ــوالت اس ــات و مجه ــه ای از معلوم ــر مجموع ــای آن ب پایه ه
اســت. معلومــات و مجهوالتــی از جنــس حیــات تاریخــی و اســت. معلومــات و مجهوالتــی از جنــس حیــات تاریخــی و 
تجربه هــای بی شــمار انســانی کــه در طــی قــرون طوالنــی تجربه هــای بی شــمار انســانی کــه در طــی قــرون طوالنــی 
ــک  ــون و تک ت ــت و خ ــک، پوس ــرق، اش ــا ع ــده و ب ــب ش ــک کس ــون و تک ت ــت و خ ــک، پوس ــرق، اش ــا ع ــده و ب ــب ش کس
عناصــر حیــات انســان تاریخــی و معاصــر درهــم تنیده اســت. اگــر عناصــر حیــات انســان تاریخــی و معاصــر درهــم تنیده اســت. اگــر 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــود و راهــی ک ــه پشــت ســر خ ــروز ب ــروز انســان ام ــه ام ــا ب ــه ت ــود و راهــی ک ــه پشــت ســر خ ــروز ب انســان ام
طــی شــده نظــر افکنــد شــاهد رویدادهــای بی شــمار در بســیاری از طــی شــده نظــر افکنــد شــاهد رویدادهــای بی شــمار در بســیاری از 
ــه مســیر امــروز او جهــت بخشــیده و  ــود کــه ب ــه مســیر امــروز او جهــت بخشــیده و حوزه هــا خواهــد ب ــود کــه ب حوزه هــا خواهــد ب
ــش  ــرار داده و حیات ــون ایستاده اســت، ق ــه اکن ــی ک ــش وی را در مکان ــرار داده و حیات ــون ایستاده اســت، ق ــه اکن ــی ک وی را در مکان
ــه عناصــر مختلفــی کرده اســت. آنچــه پیرامــون ایــن  ــه عناصــر مختلفــی کرده اســت. آنچــه پیرامــون ایــن را وابســته ب را وابســته ب
مســئلۀ بســیار مهــم و حیاتــی اســت نــوع مواجهــۀ جوامــع انســانی مســئلۀ بســیار مهــم و حیاتــی اســت نــوع مواجهــۀ جوامــع انســانی 
ــون  ــه پیرام ــی ک ــن و گســترده اســت. میراث ــراث که ــن می ــا ای ــون ب ــه پیرام ــی ک ــن و گســترده اســت. میراث ــراث که ــن می ــا ای ب
ــه  ــی ب ــریه مطالب ــین نش ــماره های پیش ــب در ش ــط ایجان ــه آن توس ــی ب ــریه مطالب ــین نش ــماره های پیش ــب در ش ــط ایجان آن توس

ــده اســت. ــگارش درآم ــده اســت.ن ــگارش درآم ن
ــا  ــد، تنه ــان ش ــل بی ــماره های قب ــن در ش ــش از ای ــه پی ــا آنچ ــد، تنه ــان ش ــل بی ــماره های قب ــن در ش ــش از ای ــه پی آنچ
تکــه ای کوچــک از پــازل تاریــخ ایــن ســرزمین و نحــوۀ مواجهــۀ تکــه ای کوچــک از پــازل تاریــخ ایــن ســرزمین و نحــوۀ مواجهــۀ 
ــا مســائل و رویدادهــای زندگیشــان  ــا مســائل و رویدادهــای زندگیشــان نســلی از مــردم ایــن خــاک ب نســلی از مــردم ایــن خــاک ب
بــود کــه چگونــه بــا حــوادث پیرامونــی خویــش بــه تعامــل و تقابــل بــود کــه چگونــه بــا حــوادث پیرامونــی خویــش بــه تعامــل و تقابــل 
ــود  ــس از خ ــل های پ ــه نس ــکل آن را ب ــه ش ــه چ ــد و ب ــود پرداختن ــس از خ ــل های پ ــه نس ــکل آن را ب ــه ش ــه چ ــد و ب پرداختن
ــاک  ــن خ ــان ای ــار مردم ــر آن نحــوۀ رفت ــالوه ب ــد. ع ــال دادن ــاک انتق ــن خ ــان ای ــار مردم ــر آن نحــوۀ رفت ــالوه ب ــد. ع ــال دادن انتق
ــگارش  ــه ن ــده ب ــر ش ــائل ذک ــی از مس ــا برخ ــر ب ــر حاض ــگارش در عص ــه ن ــده ب ــر ش ــائل ذک ــی از مس ــا برخ ــر ب ــر حاض در عص
ــدان  ــت ب ــن فرص ــا در ای ــم ت ــد داری ــه قص ــه ک ــا آنچ ــد. ام ــدان درآم ــت ب ــن فرص ــا در ای ــم ت ــد داری ــه قص ــه ک ــا آنچ ــد. ام درآم
بپردازیــم، بررســی گوشــه ای از رفتارهــای نســل حاضــر بــا میــراث بپردازیــم، بررســی گوشــه ای از رفتارهــای نســل حاضــر بــا میــراث 
گذشــتگان خــود اســت. میراثــی کــه بــر طبــق ســخنان گذشــته، گذشــتگان خــود اســت. میراثــی کــه بــر طبــق ســخنان گذشــته، 
مجموعــه ای از جــر تاریــخ و اختیــار مردمــان پیشــین بــود و اکنــون مجموعــه ای از جــر تاریــخ و اختیــار مردمــان پیشــین بــود و اکنــون 
ــات  ــه حی ــد و ب ــف می کن ــی را ترســیم و تعری ــات شــاکلۀ اجتمــاع فعل ــه حی ــد و ب ــف می کن ــی را ترســیم و تعری شــاکلۀ اجتمــاع فعل
ــا هنجارهــا و ارزش هــای  ــق ب ــی مطاب ــن عصــر معنای ــان ای ــا هنجارهــا و ارزش هــای مردم ــق ب ــی مطاب ــن عصــر معنای ــان ای مردم

محمدجواد محسنی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

یا نوشدارویی شفابخش تاریخی؛ شوکرانی مرگ آور  یا نوشدارویی شفابخشمیراث  تاریخی؛ شوکرانی مرگ آور  میراث 

بررسی نحوة مواجهه و تعامل جامعۀ ایران با میراث تاریخی خودبررسی نحوة مواجهه و تعامل جامعۀ ایران با میراث تاریخی خود
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ــب  ــی از مطال ــه برخ ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــتن می ده خویش
پیــش رو قابــل تعمیــم بــه تمامــی جوامــع و فرهنگ هــای بشــری 
در اقصــی نقــاط جهــان اســت امــا تمرکــز ایــن نوشــته بــر جامعــۀ 
ــا انبوهــی از مســائل و  فعلــی ایــران اســت کــه در حــال حاضــر ب

ــد.  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــب، دس مصائ
ــع و  ــوع وقای ــب شــده مجم ــن مطل ــگارش ای آنچــه موجــب ن
اتفاقاتــی اســت کــه یــا در تاریــخ نزدیــک ایــن کشــور ریشــه دارد 
و یــا در عصــر حاضــر بــه وقــوع پیوســته اســت و نگارشــگر مقالــه 
ــاهد  ــار روز، ش ــری از اخب ــاع و بهره گی ــت در اجتم ــت زیس ــه عل ب
ــزان  ــر می ــا آن می باشــد و ب ــف ب چگونگــی مواجهــۀ اقشــار مختل
ــی،  ــاع اقتصــادی، اجتماع ــردم و اوض ــان م ــر اذه ــذاری آن ب اثرگ
ــن  ــه در ای ــن آنچ ــی دارد. بنابرای ــدودی آگاه ــا ح ــی و... ت فرهنگ
مقالــه بــه دنبــال آن هســتیم بررســی ایــن موضــوع اســت کــه مــا 
ــا مســائل تاریخــی  ــرای مواجهــه ب مــردم جامعــۀ کنونــی ایــران ب
خــود چــه کردیــم و چــه بایــد بکنیــم. چــه چیزهایــی را بــه جــان 
خریدیــم و چــه تجاربــی را از ســر گذراندیــم و چــه درس هایــی را 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــدف ب ــر ه ــی کلی ت ــه عبارت ــم. ب ــرا نگرفتی ف
بیــان شــود مــا مــردم ایــران کــه اکنــون در ایــن نقطــه از تاریــخ 
ــراث  ــا می ــتیم، ب ــات هس ــال حی ــتاده و در ح ــان ایس ــران و جه ای
تاریخــی خــود چــه کردیــم و تــا چــه حــد در وضعیــت فعلــی نقــش 

داریــم و بایــد چــه کنیــم.

جبر تاریخ و جغرافیا و و طغیان انسان

ــن  ــم و ای ــن بدانی ــر روی زمی ــی ب ــان ها را بازیگران ــر انس اگ
ــان،  ــاز حیاتش ــا آغ ــه ب ــم ک ــر بگیری ــازی در نظ ــک ب ــان را ی جه
ــن  ــه زمی ــاز ب ــز نی ــر چی ــش از ه ــت، پی ــاده اس ــان افت ــه جری ب
ــن  ــه زمی ــه ک ــود دارد. آنچ ــازی وج ــن ب ــرای ای ــی ب و امکانات
ــی  ــش، یعن ــع بشــری را ســاخته و بازیگران ــک از جوام ــازی هری ب
ــای آن  ــخ و جغرافی ــته، تاری ــت در آن واداش ــه فعالی ــان ها را ب انس
اســت. جغرافیــای یــک کشــور در گام نخســت زمینه هــای رشــد و 

ــر بســیاری  ــد و بدیــن شــکل ب محدودیــت آن را مشــخص می کن
ــای  ــن جغرافی ــذارد. ای ــر می گ ــرادش تاثی ــات اف ــای حی از جنبه ه
ــوع معیشــت و اقتصــاد یــک ســرزمین  یــک منطقــه اســت کــه ن
ــوراک،  ــیوۀ خ ــر ش ــر، ب ــای ریزت ــد و در الیه ه ــن می کن را تعیی
ــذار  ــر اثرگ ــوارد دیگ ــیاری م ــن و بس ــنن، دی ــاک، آداب و س پوش
ــه مهاجمــان  ــه اســت ک ــک منطق ــای ی ــه ســبب جغرافی اســت. ب
ــا  ــده ی ــت عــدم فای ــه عل ــا ب ــد ی ــه یــک کشــور چشــم می دوزن ب
ــد.  ــر می کنن ــم صرف نظ ــه آن، از تهاج ــه ب ــودن حمل ــر ب هزینه ب
ایــن جغرافیاســت کــه در صــورت حاصلخیــزی یــک منطقــه، در 
افــراد جامعــه بــرای دســتیابی بــه نیــروی کار بیشــتر احســاس نیــاز 
ــذارد  ــر می گ ــل اث ــاد نس ــر ازدی ــکل ب ــن ش ــد و بدی ــاد می کن ایج
و حتــی بــر ارج و قــرب یــک جنســیت بــه دلیــل کاربــرد مدنظــر 
آنــان، می افزایــد و جنســیت دیگــر را در حاشــیه قــرار می دهــد. امــا 
ــر و گســترده تر اســت کــه از جنبه هــای  ــخ امــری فراگی ــر تاری جب
ــه ای از  ــه مجموع ــر ک ــن جب ــت. در ای ــوردار اس ــده ای برخ پیچی
ــل و  ــی و ... در تعام ــی، اقتصــادی، دین ــی، اجتماع ــرایط فرهنگ ش
ــا یکدیگــر اســت، حــدود و مرزهــا مشــخص می شــوند و  ــل ب تقاب
ــه  ــه طــوری ک ــد ب ــا شــکل می گیرن ــف و اصــول و هنجاره تعاری
همــۀ افــراد جامعــۀ انســانی حیــات خــود را بــر اســاس آن تنظیــم 
ــت و  ــا هس ــتۀ آن ه ــه خواس ــده ک ــق آن قاع ــر طب ــد و ب می کنن
نیســت، عمــل می نماینــد. بــه عنــوان مثــال همانطــور کــه پیشــتر 
ذکــر شــد، جغرافیــا موجــب ارجحیــت یــک جنــس بــر جنــس دیگر 
ــا  ــود ام ــس می ش ــک جن ــرای ی ــت ب ــیه و محدودی ــاد حاش و ایج
خــود حاشــیه و ســاختار محدودیــت زای آن کــه از ابعــاد گوناگــون 
ــی  ــرد. پیچیدگ ــمه می گی ــخ سرچش ــر تاری ــت از جب ــوردار اس برخ
ــه واقــع کامــال  ــر مدنظــر ب بحــث مذکــور در ایــن اســت کــه جب
غیــرارادی و سیســتماتیک نیســت بلکــه بخشــی از ایــن جبــر خــود 
ــۀ انســانی نخســتین اســت  ــول خواســته ها و کنش هــای جامع معل
ــه  ــف ادام ــار مختل ــا اعص ــده و ت ــف ش ــدی تعری ــه در آن قواع ک
داشته اســت. ایــن واقعیــت کــه در عصــر حاضــر و در طــول تاریــخ 
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ــود دارای  ــت خ ــردان اس ــر از م ــر و کمرنگ ت ــان کمت ــش زن نق
ســابقه ای درازدامــن اســت کــه از انســان های اولیــه و تمایــالت و 
ــه یــک  ــن بحــث ب ــرای طــرح ای ــرد. ب اقداماتشــان نشــات می گی
فــرض متوســل مــی شــویم کــه حــود صحــت آن مشــخص نیســت 
ــرای روشــن شــدن موضــوع می باشــد. در عصــر انســان  و تنهــا ب
ــته  ــته و ناخواس ــدد خواس ــل متع ــه دالی ــان ب ــتین زن ــه، نخس اولی
ــی و طبیعــت خویشــتن،  ــالت درون ــده ای از تمای و مجموعــۀ پیچی
ســکونت در غارهــا و واگــذاری اعمــال نیازمنــد تحــرک و انــرژی 
ــه ده هــا و صدهــا دلیــل  ــز ب ــه مــردان ســپرده اند و مــردان نی را ب
ــه  ــان چ ــن می ــال در ای ــد. ح ــش را پذیرفته ان ــف و نق ــن وظای ای

رخ داد؟  مــردان و زنانــی کــه در 
آغــاز کار یکســان بونــد، در طــی 
قــرون متمــادی دو راه متفــاوت 
ــن  ــد و در ای ــش گرفتن را در پی
ــته  ــر گذاش ــت تاثی ــر طبیع راه ب
و از آن تاثیــر پذیرفتنــد. مــردان 
هــر روز، هــر ســال و هــر قــرن 
ــل  ــش در تعام ــارت خوی ــر مه ب
بــا محیــط بیــرون افزودنــد و در 
ایــن راه از طبیعــت بیــرون از 
ــه،  ــا خان ــار ی ــن غ ــوب ام چارچ

دســتاوردهای فیزیکــی و جســمی کســب کردنــد. اخــالق خــود را 
بــه گونــه ای خــاص شــکل دادنــد. ســاختار بدنــی و ذهنیشــان در 
ــگی  ــزاع همیش ــل و ن ــن تقاب ــان ای ــف در جری ــرون مختل ــی ق ط
ــه ای خــاص صیقــل خــورده و شــکل گرفــت  ــه گون ــا طبیعــت ب ب
ــم در  ــی و ه ــاحت ذهن ــم در س ــان ه ــا و ارزش هایش و هنجاره
ــد.  ــاص ش ــدی خ ــا و قواع ــدود و مرزه ــان، دارای ح ــان خودش می
زنــان نیــز بــا انتخــاب نخســتین خویشــتن، مجموعــه ای از تغییــرات 
ــه جنســیت  ــد و ب ــه کردن ــردان را تجرب ــا م ــاوت ب گســترده و متف
خویشــتن هویــت و معنــا دادنــد. شــاید بتــوان گفــت ایــن جریــان 

تعریــف قواعــد و هنجارهــا و ســاخت مرزهــا تــا قــرون اخیــر ادامــه 
یافــت. مــردان بــر اســاس نقــش خویــش بــه بازیگــری پرداختنــد و 
زنــان نیــز مســیر خویشــتن را دنبــال کردنــد. امــا بــه نــاگاه اتفاقــی 
متفــاوت رخ داد و حیــات انســانی را دچــار تحــول شــگرفی کــرد. 
ــای  ــاوت و در قالب ه ــیت های متف ــا جنس ــان  ها ب ــه انس ــی ک اتفاق
ــو در  ــی ن ــد و طرح ــم زدن ــی و... رغ ــژادی، جغرافیای ــون ن گوناگ

ــد. ــات انســانی درانداختن قوانیــن طبیعــت و حی
شــاید بهتریــن واژه بــرای تعریــف ایــن عمــل انســان »طغیان« 
ــی  ــه تمام ــر علی ــر ب ــرن معاص ــر و ق ــرون اخی ــان ق ــد. انس باش
ــان دســت زد چــرا  ــه طغی ــات خویــش ب جنبه هــای وجــودی و حی
کــه درصــدد بازتعریــف مفاهیــم 
ــاکله هایی  ــم شکســتن ش و دره
ــی  ــم او در ط ــه زع ــه ب ــود ک ب
زندگــی  طوالنــی  قرن هــای 
بشــر غیرکاربــردی یــا نامناســب 
بودنــد و اینــک عــدم کاراییشــان 
اعــال رسیده اســت.  بــه حــد 
ایــن  گفــت  بتــوان  شــاید 
ــان انســان نتیجــۀ ســال ها  طغی
اصــالح ناموفــق و بازنگــری 
همه جانبــه ای بــود کــه هــر 
ــدان  ــتن ب ــداف خویش ــته ها و اه ــاس خواس ــر اس ــر ب ــل بش نس
اقــدام می کــرد امــا نســل بعــدی نتیجــۀ اعمــال نســل پیشــین را 
نمی پذیرفــت. امــا ذکــر مــواردی در ایــن میــان بســیار مهــم اســت. 
همانطــور کــه ذکــر شــد در زندگــی انســان ها جبــری وجــود دارد 
کــه دارای ابعــاد گوناگونــی اســت امــا خــود منشــعب از جغرافیــا و 
تاریــخ اســت. ایــن جبــر جغرافیایــی و تاریخــی بــر طبــق ســخنان 
ســطور بــاال بــه ایجــاد محدودیت هــا و حــدودی مشــخص منجــر 
ــد  ــارج از قواع ــد خ ــده ای جدی ــا ای ــدام ی ــه اق ــه هرگون ــده ک ش
ــدان نمی دهــد. ــا حیــات ب خویشــتن را پــس زده و اجــازۀ وجــود ی

انســان قــرون اخیــر و قــرن معاصــر بــر علیــه 
تمامــی جنبه هــای وجــودی و حیــات خویــش بــه 
طغیــان دســت زد چــرا کــه درصــدد بازتعریــف 
ــود  ــاکله هایی ب ــتن ش ــم شکس ــم و دره مفاهی
ــی  ــای طوالن ــی قرن ه ــم او در ط ــه زع ــه ب ک
زندگــی بشــر غیرکاربــردی یــا نامناســب 
بودنــد و اینــک عــدم کاراییشــان بــه حــد اعــال 

رسیده اســت. 
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امــا شــاید بتــوان گفــت جبــر موجــود خــود تحــت تاثیــر جبــری 
ــات را  ــر حی ــی جب ــوم ابداع ــنده، مفه ــه نویس ــت ک ــر اس بزرگ ت
بــرای آن برگزیــده  اســت. بــر طــق جبــر حیــات کــه بــه وضــوح 
ــای  ــود جبره ــتیم، وج ــاهد آن هس ــون ش ــل گوناگ ــی مل در زندگ
مختلــف جغرافیایــی و تاریخــی، همچــون ســکه ای دورو می باشــد. 
ســکه ای کــه یــک روی آن محدودیت هــا و مرزهــا و روی دیگــر 
ــا  ــر جغرافی ــا جب ــه ب ــه ک ــت. آنچ ــتعداد ها اس ــا و اس آن توانایی ه
و تاریــخ در قالــب خشکســالی و کم آبــی بــه کشــوری چــون 
ایــران تحمیــل می شــود، موجبــات بــروز واکنــش انســانی و تولــد 
اســتعداد و تفکــری را فراهــم مــی اورد کــه در نهایــت بــه اختــراع 
ــت در  ــام نف ــه ن ــه ب ــه ک ــو آنچ ــود. در ان س ــر می ش ــات منج قن
ــه  ــورهای خاورمیان ــه کش ــمند ب ــاده ارزش ــی فوق الع ــب ثروت قال
تحمیــل می شــود و موجــب درامدزاییشــان می شــود، در جبــر 
ــه  ــود ک ــی می ش ــله رقابت های ــا و سلس ــاز نزاع ه ــات، زمینه س حی
منطقــه ای از جهــان را بــه شــدت ملتهــب کــرده و جــوی خــون را 

در ان جــاری می ســازد.
ــاط  ــان را وجــود ارتب ــه در ایــن می ــوان بهتریــن توجی شــاید بت
ــه  ــانی دانســت ک ــع انس ــت و طب ــان طبیع ــویه می ــی دوس و عدالت
ــت  ــب دریاف ــت موج ــوی طبیع ــمند از س ــری ارزش ــدای عنص اه
عنصــری شــرارت بار یــا مضــر از ســوی انســان می شــود و عکــس 
ایــن ماجــرا نیــز صــادق اســت. ریشــۀ ایــن واقعــه نیــز در قانــون 
کائنــات و امــور خارق العــاده نیســت بلکــه در یــک معادلــۀ منطقــی 
جــاری اســت. آنچــه بــرای انســان مفیــد اســت بــه نحــوی در تضاد 
ــت  ــع طبیع ــت می باشــد و آنچــه در راســتای مناف ــع طبیع ــا مناف ب
اســت، انســان را بــه محدودیــت دچــار می ســازد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه مــا در جهــان امــروز شــاهد جــدال همیشــگی انســان 
ــع  ــکان تجمی ــه ام ــم ک ــوح می بینی ــه وض ــتیم و ب ــت هس و طبیع
نــکات مثبــت در دو ســوی ماجــرا و تعــادل در طبیعــت وجــود نــدارد 
زیــرا انســان قصــد نداشــته و نــدارد کــه جــزوی از طبیعــت باشــد 
ــاس  ــر اس ــب ب ــن ترتی ــت. بدی ــل آن اس ــری در مقاب ــه عنص بلک

ــع و  ــواره مناف ــکالت هم ــا و مش ــاال، محدودیت ه ــات ب توضیح
ــر اســاس  ــه هــر جامعــه ب ــد کــه ب مزایایــی را در درون خــود دارن
خواســته ها و نیازهایشــان عرضــه می کننــد و جبــر جغرافیــا و 
ــه  ــۀ دیگــری ک ــده اســت. نکت ــن قاع ــق همی ــر طب ــز ب ــخ نی تاری
ــود دارد و در  ــا ن ها وج ــی انس ــر زندگ ــاری ب ــری ج ــون جب پیرام
ــن  ــوت آن در عی ــد شــده بود، ثب ــر آن تاکی ــز ب مقــاالت پیشــین نی

ــت. ــی اش اس ــا فلج کنندگ ــت ی ــدم قطعی ع
بــه عبــارت دیگــر جبرهــای موجــود در تاریــخ و جغرافیــا کــه 
ــدون شــک در  ــد ب ــا تاثیرگذارن ــده ملت ه ــر گذشــته، حــال و آین ب
هــر نقطــۀ کــرۀ خاکــی و جهــان هســتی وجــود دارنــد امــا تعییــن 
ــن  ــت. ای ــان اس ــود انس ــدۀ خ ــر عه ــا ب ــذاری آن ه ــزان تاثیرگ می
ــا  ــن جبره ــر ای ــود در براب ــای خ ــا انتخاب ه ــه ب ــت ک ــان اس انس
ــا حــد ممکــن از  ــا ت ــه پیــش مــی رود و ی ــد و ب کمــر خــم می کن
ــران در  ــود ای ــر می شــود. وج ــود منشــا اث ــد و خ ــر آن می کاه تاثی
ــان،  ــادی جه ــی و اقتص ــای نظام ــتراتژیک از جغرافی ــه ای اس نقط
جبــری ســودمند و در عیــن حــال مخــرب بــوده کــه مزایــا و معایب 
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ــال داشته اســت. جبــری کــه موجــب تهاجمــات  ــه دنب ــادی را ب زی
گســترده و متعــدد اقــوام گوناگــون بــه ایــن ســرزمین شــده و ایــن 
نقطــه از زمیــن را آمــاج حمــالت زیــادی قــرار داده اســت. امــا میزان 
تاثیــر ایــن جبــر و تهاجمــات متاثــر از آن بــر زندگــی جامعــۀ ایــران 
وابســته بــه عکس العمــل ایرانیــان بوده اســت. در عصــری از تاریــخ 
ــه  ــد ک ــوش بوده ان ــوروش و داری ــون ک ــاهی همچ ــی، ش هخامنش
جلــوی تهاجمــات را گرفتــه و حتــی در تقابــل بــا جبــر محیــط، خود 
ــه ای از  ــر مجموع ــد و در اث ــی بع ــده اند و اندک ــم ش ــروی مهاج نی
ــرد  ــی و عملک ــی و هخامنش ــان های پارس ــای انس تصمیم گیری ه
متفاوتشــان نســبت بــه مهاجمــان، ایــران لگدمــال فاتــح مقدونــی 

ــه آتــش کشیده شــد.  شــده و تخــت جمشــید ب
ــرای  ــان ب ــون طاهری ــله ای چ ــخ سلس ــر از تاری ــی دیگ در برگ
ــی،  ــالی و کم آب ــا خشکس ــه ب ــا و مقابل ــر جغرافی ــر جب ــل تاثی تقلی
ــن  ــر ای ــدودی از تاثی ــا ح ــد و ت ــت کردن ــا هم ــادی قنات ه ــه آب ب
واقعــه کاســتند امــا در قــرون بعــد عملکــرد متفــاوت نســلی دیگر از 
مردمــان و مجموعــه ای از رویدادهــا منجــر بــه وقــوع خشکســالی ها 
در شــدیدترین شــکل ممکــن و بــروز قحطــی و مــرگ و مریضــی 
ــد و  ــت انعطاف پذیرن ــان و طبیع ــت. انس در دوران قاجــار شده اس
آنچــه میــان ایــن دو و تاثیراتشــان بــر یکدیگــر بســیار موثــر اســت، 
ــرایط از  ــل ش ــر تحمی ــک در براب ــش هری ــدت واکن ــزان و ش می
ســوی دیگــری اســت. انســان نــه موجــود ضعیــف و بــی اراده و نــه 
قــادر مطلــق اســت و آنچــه از او صــادر می شــود بنابــر پشــتکار و 
همتــش بــر محیــط زندگــی اش اثــر می گــذارد پــس بایــد بــه ایــن 
کنــش و واکنش هــا در جریــان جبــر جغرافیــا و تاریــخ نیــز توجــه 
کــرد. واپســین مــوردی کــه در ایــن بخــش بایــد بــدان توجــه کــرد، 
نــوع طغیــان هــر نســل و نــوع از مردمــان بــر علیــه حیــات عصــر 
خودشــان اســت کــه در پایه هــای فکــری، ســاختار و شــدت و نــوع 
ــه  ــز ب ــی را نی ــج مختلف ــوده و نتای ــاوت ب ــری متف ــا دیگ ــل ب عم
ــا  ــان دنی ــر مردم ــال داشته اســت. اگرچــه در عصــر حاضــر اکث دنب
ــا و ارزش هایشــان  ــش و هنجاره ــخ خوی ــته و تاری ــه گذش ــر علی ب

ــا  ــرده و درصــدد بازنگــری اساســی در آن ه ــان ک ــه نوعــی طغی ب
ــوده و  ــر نب ــال فراگی ــری کام ــا ام ــر لزوم ــن ام ــا ای ــد، ام برآمده ان
ــا  ــان سیســتم و ســاختار قدیمــی منطبــق ب ــز همچن در نقاطــی نی
نیازهــا و خواســته های آدمیــان اســت. ایــن احســاس نیــاز یــا عــدم 
ــوع کنــش  ــر از ن ــه ایجــاد موجــی طغیانگــر نیــز خــود متاث نیــاز ب
ــرۀ  ــه از ک ــر منطق ــری در ه ــون بش ــل  های گوناگ ــش نس و واکن
خاکــی اســت و بــه میــزان جنبــش مــردم هــر منطقــه و کشــور و 

ــردد.  ــود بازمی گ ــر موج ــا جب ــان ب ــۀ آن مقابل
شــاید بتــوان گفــت مردمانــی کــه درصــدد شــدیدترین 
ــد،  ــی و تاریخــی بودن ــر جغرافیای ــن از جب ــرون رفت ــا و ب واکنش ه
ــند  ــخ باش ــته و تاری ــه گذش ــر علی ــان ها ب ــان انس ــگامان طغی پیش
ــه  ــز تجرب ــی را نی ــج مختلف ــگامی نتای ــن پیش ــال همی ــه دنب و ب
ــر ســاحتی از طبیعــت  ــه و ب ــار گرفت ــی را در اختی ــد. امکانات کرده ان
مســلط شــدند امــا در بخشــی دیگــر قافیــه را بــه کل باختــه و اســیر 
بحران هــای جدیــدی شــدند کــه ناشــی از ایــن تغییــرات گســترده 
ــان و  ــای ایرانی ــر روی کنش ه ــوارد ب ــن م ــر ای ــا ذک ــال ب ــود. ح ب
ــه  ــا ب مراحــل اقداماتشــان متمرکــز می شــویم و ســعی می کنیــم ت
مشــکالت جامعــۀ ایــران در مواجهــه بــا میــراث تاریخــی خــود پــی 
ــر  ــی در ه ــراث تاریخ ــا می ــه ب ــنده،  مواج ــم نویس ــه زع ــم. ب ببری
ــۀ  ــکالت جامع ــرد و مش ــورت می پذی ــه ص ــه مرحل ــور در س کش
ایرانــی ناشــی از خطاهایــی می باشــد کــه در ســه مرحلــۀ مذکــور 

مرتکــب آن می شــود.

گام نخست 
عدم فهم مشکالت و ریشه یابی نادرست

نخســتین معضــل جامعــۀ ایرانــی در مواجهــه بــا تجربــۀ 
ــرد،  ــن مواجهــه صــورت می پذی ــاز ای ــش کــه در آغ تاریخــی خوی
عــدم فهــم مشــکالت حاضــر و ریشــه یابی نادرســت اســت. آنچــه 
ــر(  ــران )در حــدود ۱ قــرن اخی موجــب ناکامــی جامعــۀ معاصــر ای
در حــل مشــکالت خویشــتن شــده و همچنــان نیــز بــا آن دســت 
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بــه گریبــان اســت و نــه تنهــا از آن کاســته نشــده بلکــه بــه دامنــۀ 
آن افــزوده می شــود، ناشــی از عــدم درک مشــکل در دو گام اســت. 
در گام نخســت عــده ای همچنــان بــه وجــود مشــکل پــی نبــرده یــا 
ــف و فهــم  ــاوت تعاری ــت تف ــه عل ــا ب ــد و ی ــی ببرن ــد پ نمی خواهن
ــه هــر  ــن دســته ب ــد. ای از موضــوع، مشــکلی را احســاس نمی کنن
دلیلــی، هیچگونــه خــال یــا نقصــی را در جامعــه و فراینــد آن حــس 
ــد و در  ــح می دانن ــی را صحی ــکل فعل ــات آن در ش ــرده و حی نک
ــل  ــی و قاب ــود مشــکل، آن را بســیار جزئ ــه وج ــاد ب صــورت اعتق
ــن گــروه را  ــوان ای ــد. شــاید بت ــا روش هــای آســان می دانن ــع ب رف
در صــف منفعــالن در برابــر میــراث تاریخــی دانســت زیــرا از یــک 
ســو مشــکلی حــس نکــرده و در نتیجــه درصــدد اقــدام شــناختی و 
ــگاری  ــت عادی ان ــه عل ــر ب ــد و از ســویی دیگ اصالحــی برنمی آین
ــرداری از میــراث تاریخــی کشــور را  ــرای بهره ب اوضــاع، اقدامــی ب
ــه وجــود مشــکل پــی  ــه انجــام نمی رســانند. در گام دوم افــراد ب ب

ــد. ــم آن عاجزن ــا از فه ــد ام برده ان
ــروه  ــد. گ ــاخه می باش ــود دارای دو زیرش ــز خ ــروه نی ــن گ ای
ــه شــکل کلــی، از وجــود  نخســت آگاهــان فاقــد می باشــند کــه ب
یــک مشــکل در میــراث تاریخــی آگاهنــد و بــدان معتقدنــد امــا از 
فهــم آن عاجزنــد و قــادر بــه بــروز اقــدام و حرکــت مثبــت نیســتند 
امــا گــروه دیگــر کــه بســی مخــرب و خطرناکنــد، افــرادی هســتند 
کــه در عیــن اعتقــاد بــه وجــود مشــکل و عــدم فهــم آن، بــه فهمی 
نادرســت و کامــال نامرتبــط از مشــکل مــورد نظــر خویــش معتقــد 
هســتند و در ایــن اشــتباه عمیــق می شــوند. افــراد بــا ایــن ویژگــی 
آســیب های زیــادی بــرای صنــف خــود و باقــی جامعــه بــه وجــود 
ــی  ــد و حت ــراه می نماین ــردم را گم ــادی از م ــدۀ زی ــد و ع می آورن
ــر  ــروار را مرتکــب می شــوند. اگ ــام عمــل، اشــتباهاتی زنجی در مق
بخواهیــم در قالــب یــک مثــال، مطالــب بــاال را بــه صــورت روشــن 
ــای  ــی از رویداده ــه مثال ــم ب ــم، می توانی ــان کنی ــم بی ــل فه و قاب
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ــا  ــران ب مشــروطه در عصــر قاجــار بپردازیــم. در عصــر مذکــور، ای
ــادی دســت و پنجــه  مشــکالت اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی زی
نــرم می کــرد. شــدت یافتــن ایــن مشــکالت عــده ای را در داخــل 
ــوق داد.  ــع س ــیر وقای ــم س ــه یابی و فه ــه ریش ــار ب ــارج درب و خ
گروهــی توانســتند بــه وجــود مشــکل و معضلــی در کلیــت ســاختار 
کشــور پــی ببرنــد امــا از فهــم ایــن مشــکل عاجــز بودنــد. عــده ای 
ــد  ــت یافتن ــکل دس ــاس مش ــم اس ــه فه ــود ب ــم خ ــه زع ــز ب نی
ــه یابی  ــبب ریش ــه س ــا ب ــد ام ــدام کردن ــع آن اق ــت رف و در جه
نادرســتی کــه در فهــم ریشــۀ مشــکالت داشــتند، نــه تنهــا موجــب 

بهبــود اوضــاع نشــدند بلکــه بــر 
پیچیده تــر شــدن ایــن کالف 

افزودنــد. 
ــروه  ــم گ ــدم فه ــا ع طبیعت
اول از اصــل مشــکالت در عیــن 
مشــکل،  وجــود  بــه  اعتقــاد 
منجــر بــه منفعــل بودنشــان 
ــر  ــی مثم ــرای اقدام ــدم اج و ع
ثمــر شــد امــا اقــدام گــروه دوم 
در جهــت اصــالح مشــکالت 
فهــم  و  شــناخت  نتیجــۀ  در 
ــکالتی  ــب مش ــان، موج ناقصش
بــه مراتــب بدتــر و اقداماتــی بــه 
غایــت بیهــوده شــد. ریشــه یابی 

و فهــم غلطــی کــه اکثــر افــراد دورۀ مشــروطه داشــند منجــر بــه 
ــه  ــت بلک ــود نیاف ــور بهب ــت کش ــا وضعی ــه تنه ــه ن ــد ک ــن ش ای
اقداماتــی بــه وقــوع پیوســت که بر خــالف اهــداف و اســتانداردهای 
ــات  ــی، اختالف ــخصیت های سیاس ــرور ش ــوع ت ــود. وق ــروطه ب مش
ــم  ــا فه ــم ی ــدم فه ــع و... ناشــی از ع ــی و تضــاد مناف درون گروه
ناقصــی بــود کــه بســیاری از ســردمداران یــا گرداننــدگان مشــروطه 
از آن داشــتند و بدیــن شــکل نتوانســتند منشــا حرکــت مثبتــی برای 

خویــش و آینــدگان شــوند اگرچــه بــذر طغیــان نســل های بعــد بــر 
ــه طــور کل  ــراث تاریخیشــان را کاشــتند. ب ــه مشــکالت و می علی
بزرگ تریــن نتیجــۀ منفــی ایــن عــدم شــناخت مشــکالت یــا فهــم 
موضــوع مــورد نظــر همانــا در نهایــت بــه ثمــر نرســیدن تالش هــا 
در راســتای بهبــود اوضــاع و دســتیابی بــه هــدف نهایــی اســت کــه 
گریبانگیــر افــراد آن دوره شــد امــا ایــن نکتــه نیــز الزم بــه ذکــر 
اســت کــه بــه هــر صــورت هرآنچــه از مشــروطه و اهــداف آن فهم 
شــد و ســپس بــه نســل های بعــد منتقــل شــد زمینه ســاز اقدامــات 
آتــی نســل  های بعــد نیــز گردیــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت 
ــیار  ــروطه بس ــث مش ــه مبح ک
از  مفصل تــر  و  پیچیده تــر 
ــا  ــاال می باشــد ام ــد ســطر ب چن
ــتای  ــا در راس ــاال تنه ــب ب مطال
ــر  ــرای فهــم بهت ــی ب ــر مثال ذک

موضــوع مطــرح شــدند.
در  نیــز  در عصــر حاضــر 
ایــن  شــاهد  گســترده  ابعــاد 
ــی  ــا کج فهم ــناخت ی ــدم ش ع
و  مصائــب  ریشــه یابی  در 
هســتیم.  کشــور  مشــکالت 
در آنجــا کــه عــده ای ریشــۀ 
ــدم  ــه ع ــور را ب ــکالت کش مش
ــدر،  ــخصیت های مقت ــور ش حض
ــاص  ــی خ ــلط قوم ــا تس ــون ی ــوام گوناگ ــوم اق ــه هج ــده ای ب ع
ــق،  ــر مطل ــمت و جب ــدر و قس ــا و ق ــه قض ــده ای ب ــران، ع ــر ای ب
عــده ای بــه دیــن و فرهنــگ و... مــواردی اینچنینــی گــره می زننــد 
ــکالت  ــتردۀ مش ــم گس ــدم فه ــی و ع ــاهد کج اندیش ــع ش ــه واق ب
هســتیم. نکتــه ای کــه بایــد در ایــن میــان گفتــه شــود ایــن اســت 
کــه مطمئنــا هریــک از مــوارد ذکــر شــده یــا نشــده در بــاال ســهمی 
ــد نقشــی  ــن کشــور داشــته و می توانن در ریشــه یابی مشــکالت ای

گســترده  ابعــاد  در  نیــز  حاضــر  عصــر  در 
ــی  ــا کج فهم ــناخت ی ــدم ش ــن ع ــاهد ای ش
در ریشــه یابی مصائــب و مشــکالت کشــور 
هســتیم. در آنجــا کــه عــده ای ریشــۀ مشــکالت 
کشــور را بــه عــدم حضــور شــخصیت های 
مقتــدر، عــده ای بــه هجــوم اقــوام گوناگــون یــا 
ــه  ــران، عــده ای ب ــر ای ــی خــاص ب تســلط قوم
قضــا و قــدر و قســمت و جبــر مطلــق، عــده ای 
بــه دیــن و فرهنــگ و... مــواردی اینچنینــی گــره 
ــه واقــع شــاهد کج اندیشــی و عــدم  می زننــد ب

ــتیم. ــکالت هس ــتردۀ مش ــم گس فه



ــره زدن  ــا گ ــند ام ــته باش ــروز داش ــاع ام ــدی در اوض ــد درص چن
ــه  ــه یکــی از ایــن عناصــر و معرفــی آن ب کلیــت اوضــاع فعلــی ب
عنــوان مشــکل بنیادیــن، غلــط محــض و بــه غایــت گمراه کننــده 

ــود. ــد ب خواه
عــالوه بــر آن، اینطــور بــه نظــر می رســد کــه در جامعــۀ فعلــی، 
ــا  ــی ی ــا بی عمل ــال مقصــر و عنصــری هســتند ت ــه دنب ــده ای ب ع
ــانی  ــد. کس ــه کنن ــه آن حوال ــی از معاصــران را ب کج اندیشــی برخ
کــه حاضرنــد بــه تمامــی ابعــاد میــراث تاریخــی کشــور و فرهنــگ 
ــون  ــه آنچــه اکن ــان ســازند ک ــه را عی ــن نکت ــا ای ــد ت ــران بتازن ای
ــا، کــه نتیجــۀ اشــتباهات  ــه حاصــل اقدامــات م ــم، ن ــدان دچاری ب
نیاکانمــان هســتند. بــه عبــارت دیگــر ایــن افــراد کســانی هســتند 
کــه بــا تمــام قــدرت بــر میــراث تاریخــی خــود تاختــه و آن را باری 
ــد  ــه بای ــی ک ــد. در حال ــور می دانن ــی کش ــت فعل ــر دوش وضعی ب
بدیــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت جامعــه ای مشــکالت 
ــرد  ــه ارث بب ــه و نســل های پیــش از خــود ب ــب را از جامع و مصائ
امــا اســتمرار در آن وضعیــت،  تــا حــد زیــادی در یــد اختیــار اوســت. 
معضــل دخانیــات در عصــر صفــوی وجــود داشــته و تاکنــون نیــز 
امتــداد داشــته اســت امــا اگــر جامعــۀ کنونــی ایــران در ایــن حــوزه 
دارای مشــکالت بســیاری اســت، ریشــه در انفعــال جامعــه و عــدم 
کنشــگری صحیــح آن دارد و مســئولیت اندکــی متوجــه گذشــتگان 
ــاص  ــدوده ای خ ــه مح ــر ب ــوزه، منحص ــن ح ــکالت ای ــت. مش اس
ــی و عــدم ریشــه یابی  ــدم فهــم یــا کج فهم نیســت و ایــن ع
ــت  ــه کرده اس ــای آن رخن ــه و اعض ــاد جامع ــۀ ابع ــت در هم درس
ــود  ــی خ ــت منف ــز در جه ــای روز نی ــان فناوری ه ــن می و در ای
ــازند  ــزون می س ــکالت را اف ــزوده و مش ــاع اف ــت اوض ــر وخام ب
زیــرا مجموعــه افــکار غلطــی را بــه جامعــه منتقــل می کننــد کــه 
ــی کــه گــذر کامــل  زدودن آن کار بســیار دشــواری اســت. تفکرات
ــود  ــدم بهب ــت ع ــد، عل ــنهاد می کنن ــته را پیش ــگ گذش از فرهن
ــه تســلط عــده ای خــاص گــره می زننــد، قطب ســازی  اوضــاع را ب
ــدام  ــی اق ــۀ میان فرهنگ ــه مقایس ــد، ب ــازی می کنن و شخصیت س

می کننــد، بــر عــدم تغییــر و عــدم تحــرک اصــرار می کننــد 
ــراث  ــا می ــتیز ب ــه س ــه ب ــتند ک ــی هس ــواع تفکرات ــۀ ان و... از جمل
ــال  ــتباه و انتق ــکار اش ــار اف ــدد انتش ــد و درص ــی می پردازن تاریخ
آن بــه ســطح جامعــه هســتند. افــکاری اینچنینــی بــا عــدم فهــم 
ــه ای ســنگین  ــط، ضرب ــح و ریشــه یابی غل ــا فهــم صحی اوضــاع ی
ــز  ــی را نی ــراث تاریخ ــری از می ــت بهره گی ــور زده و فرص ــه کش ب
از جامعــه ســلب می کننــد و عــالوه بــر آن، مانــع از آغــاز حرکــت 
اصالحــی بــرای بهبــود اوضــاع کشــور خواهنــد شــد زیــرا بهبــود 
اوضــاع فعلــی ایــران در گــرو فهــم صحیــح و مناســب از تاریــخ و 
ــکالتی  ــازات و مش ــوع امتی ــور و مجم ــن کش ــی ای ــراث تاریخ می
ــت  ــرار گرفته اس ــروز ق ــل ام ــار نس ــته در اختی ــه از گذش ــت ک اس

ــر اســاس آن نقشــۀ راه ترســیم شــود. کــه بایــد ب
ــر شــیوۀ مرســوم  ــراث تاریخــی، ب ــن می ــارت دیگــر ای ــه عب ب
ــتباهات  ــدم اش ــرت و ع ــب عب ــور کس ــه منظ ــا ب ــخ تنه در تاری
ــر  ــدن ب ــوار ش ــع و س ــر وقای ــذاری ب ــل، اثرگ ــه تعام ــت، بلک نیس
ــۀ  ــز از آن جمل ــار ماســت نی ــون در اختی ــه اکن ــراث تاریخــی ک می
ــان  ــر انس ــی و ه ــر ایران ــه ه ــه ای ک ــد. نکت ــش می باش کاربردهای
ــدان  ــد ب ــی بای ــراث تاریخ ــا می ــل ب ــری و تعام ــد بهره گی در رون
ــن  ــی و در عی ــه بی عمل ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش ــام داش ــه ت توج
حــال عملکــرد بــدون فکــر و همه جانــه و کامــال مخــرب در قبــال 
میــراث تاریخــی، دو لبــۀ یــک قیچــی هســتند کــه راه تعامــل بــا 
ایــن میــراث گرانبهــای فکــری و عملــی را قطــع کــرده و جامعــه را 
ــراث  ــا می ــا بهره گیــری و تعامــل دوســویه ب ــو ب ــه جل از حرکــت ب

ــد. ــاز می دارن ــی ب تاریخ

گام دوم 
عدم ایجاد راهبرد مناسب و عدم کل نگری

ــا  ــل ب ــاب تعام ــران در ب ــی ای ــۀ فعل ــدی جامع ــا معضــل بع ام
میــراث تاریخــی خویــش بــه مرحلــۀ دوم ارتبــاط او بــا ایــن میــراث 
ــراث تاریخــی  ــا می ــر و مناســب ب ــاط موث ــرای ارتب ــردد. ب بازمی گ
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بایــد در ایــن مرحلــه بــه طراحــی راهبــردی مناســب و کاربــردی 
اقــدام نمــود. راهبــردی کــه بــا اســتعدادها و توانایی هــا و همچنیــن 
ضعف هــای هــر کشــور مطابقــت داشــته و بــر اســاس داشــته های 
آن، زمینــۀ حرکــت رو بــه جلــو را فراهــم آورد. اگرچــه ذکــر نکته ای 
ــه نظــر می رســد بدیــن شــرح  در ابتــدای ایــن بخــش ضــروری ب
کــه هرگونــه عــدم فهــم یــا فهــم ناقصــی کــه در مرحلــۀ پیشــین 
ــاد  ــی و ایج ــاز طراح ــۀ دوم زمینه س ــرد، در مرحل ــورت می پذی ص
راهبــردی خواهــد شــد کــه نــه تنهــا هیــچ ســودی بــرای کشــور 
نخواهــد داشــت بلکــه جامعــه را بیــش از پیــش از میــراث تاریخــی 
خویــش دور انداختــه و در تعامــل بــا معضــالت و غلبه بر مشــکالت 
ــوان خواهــد ســاخت. مشــکالت و معضــالت جامعــۀ ایــران در  نات
ــه  ــوان ب ــی اش را می ت ــراث تاریخ ــا می ــاط ب ــش از ارتب ــن بخ ای

چنــد بخــش تقســیم کــرد.

عدم مسئولیت پذیری و انکار تاثیر خود

نخســتین مشــکلی کــه جامعــۀ ایرانــی در بخــش ایجــاد راهبــرد 
ــد.  ــراد آن می باش ــئولیت پذیری اف ــدم مس ــه اســت، ع ــا آن مواج ب
ــۀ بســیاری از  در ایــن ســاحت، جامعــۀ ایرانــی کــه در حــال تجرب
مشــکالت و معضــالت اســت و همــواره بــدان اعتــراض دارد گامــی 
در جهــت تلنگــر بــه خویشــتن و همچنین حل مشــکل برنمــی دارد. 
ــال  ــۀ اعم ــردن از نتیج ــی ک ــانه خال ــا ش ــه ب ــن جامع ــان ای مردم
ــد زندگــی فعلــی،  ــا پدرانشــان در رون ــکار نقــش خــود ی خــود و ان

ــب  ــی مصائ ــه تمام ــتند ک ــری هس ــال مقص ــه دنب ــواره ب هم
خویــش را بــه گــردن آن بیندازنــد. شــاید بتــوان 

ــا از  ــر ملت ه ــار در اکث ــن رفت ــت ای گف
بیــش  و  کــم   دور  گذشــته های 

در  امــا  داشته اســت  وجــود 
ــه  ــران، ب ــی ای ــت فعل وضعی

ــود رسیده اســت. ــت خ نهای

ــئولیت  ــش مس ــای خوی ــی ناکامی ه ــی در تمام ــان ایران انس
ــه  ــه ب ــد ک ــت می دان ــام دول ــه ن ــادی ب ــر و نه ــه عنص را متوج
زعمشــان همــواره در حــال مشــکل آفرینی بــوده و موجبــات افــت 
ــه  ــی ک ــیار مهم ــورد بس ــا م ــت ام ــان شده اس ــی آن ــت زندگ کیفی

بایــد بــدان توجــه کــرد ایــن 
اســت کــه حکومــت و دولــت 

ــر و  ــر عص ــتقر در ه مس
فــارغ  کشــور  هــر 
ــی  ــث حقوق از مباح
از  آن،  سیاســی  و 

نظــر عملکــرد و رفتــار 
ــاره و  ــوارد، عص ــتر م در بیش

نمونــۀ مردمــان خویــش اســت زیــرا 
در عیــن وجــود تعاریــف و حــد و 
مرزهــای مشــخص در نهــاد دولــت و 
حکومــت، امــا متولیــان ایــن نهادهــا 

ــی  ــان مردمان ــت هم در نهای
هســتند کــه در جامعــه زندگی 
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کــرده و بــه کنشــگری می پردازنــد. هیچــگاه مســئوالن و اعضــای 
یــک حکومــت و نهــاد از آســمان بــر ملتــی نــازل نمی شــوند بلکــه 
آنــان بخشــی از یــک ملــت هســتند کــه در ســیر وقایــع و اتفاقــات 
و در جریــان ارتباطــات و مــوارد دیگــر بــه نهادهــای قــدرت دســت 
ــک  ــه در ی ــن آنچــه ک ــد. بنابرای ــه کنشــگری می پردازن ــه و ب یافت
کشــور روی داده و بــه رضایــت یــا نارضایتــی مردمــان آن منجــر 
ــه ای  ــور در آین ــر کش ــان ه ــرۀ مردم ــکاس چه ــا انع ــود تنه می ش

بــه وســعت یــک کشــور اســت. 
اگــر انســان ایرانــی از فســاد 
قانون گریــزی،  سیســتمی، 
قــدرت  تجمیــع  بی عدالتــی، 
یــک ســاختار و هــزاران مســئلۀ 
و  داشــته  نارضایتــی  دیگــر 
ــه  ــام را ب ــت اته ــواره انگش هم
ســوی ارکان حکومــت و دولــت 
خویــش دراز می کنــد، شــاید 
ــی را از  ــه حرکت ــد ک ــر باش بهت
در  نمایــد.  شــروع  خویشــتن 
قانون گریــزی  جامعــه ای کــه 
دارد،  رواج  قانون شــکنی  و 

ــه  ــرد و کالن ب ــئوالن خ ــا مس ــی ی ــه ارکان حکومت ــزاگویی ب ناس
همیــن اتهــام بیشــتر بــه شــوخی شــبیه اســت زیــرا آنــان فرزنــدان 
و کــودکان دیــروز همیــن جامعــه بودنــد کــه اکنــون بــه مناصــب 
ــروز رفتــار شــایعی در اجتمــاع  مختلــف دســت یافتــه و مشــغول ب
ــان، در  ــوذ بیشترش ــۀ نف ــدرت و دامن ــبت ق ــه مناس ــه ب ــتند ک هس

نظــر بــزرگ و جلوه گــر می نمایــد.
ــه  ــک جامع ــالس، فســاد در هــر ســاحت در ی ــر دزدی، اخت اگ
ــد  ــی نخواه ــن و میان ــۀ پایی ــه طبق ــر ب ــا منحص رواج دارد مطمئن
ــدر  ــه از ص ــد بلک ــد ش ــدگار نخواه ــف مان ــک صن ــا در ی ــد ی مان
تــا ذیــل کشــور را فــرا خواهــد گرفــت. بــه واقــع بایــد گفــت کــه 

ــه  ــبت ب ــر نس ــر حاض ــی در عص ــان ایران ــی انس ــم و نارضایت خش
تمــام مشــکالت خویشــتن، تنهــا بغضــی فروخــورده از خــود واقعــی 
اوســت. در نهایــت تاســف بایــد گفــت جامعــۀ ایرانــی از خــود واقعی 
خویــش فــرار می کنــد و همچنــان در مرحلــۀ خودانکارگــری 
ــذاری  ــود را از تاثیرگ ــه خ ــت ک ــدد اس ــه درص ــن جامع ــت. ای اس
ــد در حالــی  ــازل می شــود، مبــرا بدان ــر وی ن ــر مشــکالتی کــه ب ب
کــه بســیاری در ضمیــر خویشــتن می داننــد کــه هریــک ســهمی 
وضعیــت  بــروز  در  مســاوی 
آثــار  در  مــا  دارنــد.  امــروز 
ــون  ــاعران همچ ــیاری از ش بس
ــرزا و  ــرج می ــی و ای ــد زاکان عبی
آثــار بســیاری از اندیشــمندان 
ــل  ــواردی از رذای شــاهد ذکــر م
جامعــۀ ایرانــی هســتیم کــه 
در کمــال نابــاوری همچنــان 
شــاهد  بیشــتری  شــدت  بــا 
ــن  ــا چــه شــده کــه ای ــم. ام آنی
ــون  ــا همچ ــاخصه و رذیلت ه ش
و  درآمــده  تاریخــی  میــراث 
نشده اســت؟  حــل  هیچــگاه 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــوال گف ــن س ــخ بدی ــوان در پاس ــه می ت آنچ
ــی در  ــی انســان ایران ــک زندگ ــزو الینف ــدم مســئولیت پذیری ج ع

طــول تاریــخ حیاتــش بوده اســت.
ایــن عــدم  مســئولیت پذیری را می تــوان بــا منفعت طلبــی 
فــردی گــره زد کــه همــواره در طــول تاریــخ رواج داشــته و کشــور 
را بــا وضعیــت وخیمــی دچــار می کرده اســت. آنکــه دســتش 
می رســیده بــه مــال، جــان و نامــوس مــردم دســت درازی می کــرده 
ــه و  ــازی می پرداخت ــی و دغل ب ــه کم فروش ــر ب ــش تاج ــا در نق ی
در عیــن حــال بــه دزدی حاکــم شــهر و مقامــات باالتــر اعتــراض 
داشته اســت. شــاید بتــوان اعتــراض هریــک از افــراد ایــن جامعــۀ 

ــت  ــک حکوم ــای ی ــئوالن و اعض ــگاه مس  هیچ
ــوند  ــازل نمی ش ــی ن ــر ملت ــمان ب ــاد از آس و نه
بلکــه آنــان بخشــی از یــک ملت هســتند کــه در 
ســیر وقایــع و اتفاقــات و در جریــان ارتباطات و 
مــوارد دیگــر بــه نهادهــای قــدرت دســت یافته 
ــه  ــن آنچ ــد. بنابرای ــگری می پردازن ــه کنش و ب
کــه در یــک کشــور روی داده و بــه رضایــت یــا 
ــا  ــود تنه ــر می ش ــان آن منج ــی مردم نارضایت
انعــکاس چهــرۀ مردمــان هــر کشــور در آینــه ای 

بــه وســعت یــک کشــور اســت.
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بیمــار را نــه بــه ریشــۀ موضــوع کــه بــه ناکامــی در دســت یافتــن 
ــز  ــن خــوان گســترده دانســت کــه اگــر خــود نی ــر تکــه ای از ای ب
ــه در  ــس آنچــه ک ــد. پ ــرض نبودن ــر می شــدند شــاید معت نمک گی
گام نخســت طراحــی راهبــرد موجبــات اختــالل را فراهــم مــی آورد 

ــت. ــتن اس ــب خویش ــئولیت پذیری و فری ــدم  مس ع

عدم نگاه اساسی و رضایت به راهکار موقت

از دیگــر معضــالت و مشــکالت جامعــۀ ایرانــی در طــول تاریــخ 
ــگاه اساســی و ریشــه ای در  ــود ن ــژه عصــر معاصــر، کمب ــه وی و ب
ــرای  ــت ب ــه عالجــی موق راســتای حــل مشــکالت و بســندگی ب
بیماری  هــای جامعــه بوده اســت. ایــن مشــکل اساســی کــه 
ــراد  ــی اف ــات و ساده اندیش ــاده انگاری موضوع ــی از س ــی ناش گاه
ــه  ــر ب ــد منج ــان می باش ــی آن ــی از راحت طلب ــه و گاه ناش جامع
ــج،  ــق و بغرن ــیار عمی ــات بس ــرای موضوع ــه بب ــود ک ــن می ش ای
ــه عبــارت دیگــر  ــه دنبــال راه حلــی ســاده و کم هزینــه باشــند. ب ب
جامعــۀ ایرانــی در طــول حیــات خویــش و 
ــه  ــان در امــروز، تمایــل کمتــری ب همچن
اســتفاده از دارو و پادزهــر نشــان می دهــد 
ــا  ــه ب ــرار دارد ک ــن اص ــر ای ــواره ب و هم
لختــی  مســکن،  مصــرف 
چنــد بیاســاید، در حالــی کــه 
همــگان می داننــد کــه ایــن 
ــارۀ کار  ــا چ ــه تنه مســکن ن
نیســت بلکــه بــرای مدتــی 
ــق آســودگی کاذب  ــا تزری ب
بــه جامعــه، آنــان را از 
ــرات  ــیب ها و خط آس
احتمالــی غافــل کرده 
و انفعــال را بــه جامعــه 
تزریــق می کنــد. عــالوه 

بــر ان در ایــن میــان مســکن هایی نیــز هســتند کــه در کوتــاه مدت 
ــود درد و  ــدت خ ــد م ــا در بلن ــد ام ــدۀ درد و زخــم اجتماعن آرام کنن
ــد.  ــاع می افزاین ــت اوض ــر وخام ــد و ب ــد می آفرینن ــی جدی عفونت
همچنیــن بایــد ایــن نکتــه را نیــز افــزود کــه جامعــه نیــز همچــون 
اعضــای بــدن بــه مــرور نســبت بــه عواملــی کــه نقــش مســکن 
را ایفــا می کننــد مقــاوم شــده و آنــان را پــس می زنــد. بــه 
واقــع اگــر در ارائــۀ راهکارهــا، بــه ریشــۀ مشــکالت توجــه کافــی 
ــد،  ــل می آم ــه عم ــری ب ــت جلوگی ــای موق ــد و از راهکاره می ش
ــه ای  ــد. نکت ــزوده نمی ش ــاک اف ــن خ ــکالت ای ــر مش ــر روز ب ه
کــه بایــد بــدان اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ایــن روحیــۀ فــرار از 
ــه  ــب اســت ک ــات ناشــی از دو عی ــه فرعی ــن ب ریشــه ها و پرداخت
ــی و دیگــری تفکــر کوتاه مــدت  ــا قبیله گرای شــامل فردمحــوری ی
می شــود. نخســت جنبــۀ  فــردی شــهروند یــا انســان ایرانــی اســت 
ــا در محــدودۀ  ــش را تنه ــای خوی ــرز مشــکالت و دغدغه ه ــه م ک
رفــع نیازهــا و دغدغه هــای فــردی یــا قبیلــه ای تنظیــم کرده اســت 
ــک  ــت ی ــا منفع ــوق دیگــران ی ــرای حق ــب حــدی ب ــن ترتی و بدی
ــا  ــر راهکاره ــرز تفک ــن ط ــود. در ای ــل نمی ش ــر قائ ــع بزرگت جم
ــا در  ــرد ی ــک ف ــته های ی ــق خواس ــتای تحق ــا در راس و برنامه ه
ــوی  ــه ط ــوند ب ــازی می ش ــان او پیاده س ــوام و خویش ــت اق نهای
کــه شــاید منفعــت عمــوم مــردم در آن لحــاظ نشــده و اصــال مهــم 

نباشــد.
ــده و  ــح داده ش ــت ترجی ــر اکثری ــت ب ــع اقلی ــب نف ــن ترتی بدی
مضــرات ایــن تصمیــم و نواقــص آن متوجــه جمعــی بــزرگ خواهــد 
شــد اگرچــه عــده ای محــدود در ایــن بیــن صاحــب منفعــت خواهند 
ــردن  ــوراخ ک ــراد مصــداق س ــی از اف ــل برخ ــن عم ــه ای ــد. البت ش
ــا همچــون  ــز در آن حضــور دارد ی ــود نی ــه خ کشــتی ای اســت ک
ــت  ــته اس ــر روی آن نشس ــز ب ــود نی ــه خ ــت ک ــدن شاخه ایس بری
زیــرا زمانــی کــه جامعــه بــه حداکثــر آســتانۀ تحمــل خویــش برســد 
ــس  ــه هیچ ک ــد ک ــد ش ــترده خواه ــرات گس ــار و تغیی ــار انفج دچ
ــد تضمینــی پیرامــون عواقــب آن دهــد. امــا مــورد دیگــر  نمی توان
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ــه حــل مشــکالت و  ــا ب ــدت اســت تنه ــر کوتاه م ــا تفک ــه همان ک
ناپدیــد شــدن آن هــا در کوتــاه مــدت می پــردازد و درصــدد اســت 
هرچــه ســریعتر و بــه صــورت ملمــوس و آنــی مشــکالت خویشــتن 
ــز  ــی نی ــی از راحت طلب ــه ناش ــن روش ک ــد. در ای ــرف کن را برط
ــی  ــا مدت ــد و تنه ــد ش ــدا خواه ــق کار ف ــت و عم ــد کیفی می باش
چنــد بــر روی مشــکلی بــزرگ سرپوشــی گذاشــته خواهــد شــد امــا 
پــس از مدتــی ایــن مشــکل بــا ابعــاد وســیع تر بــروز خواهــد کــرد. 
نمونــۀ اقدامــات اینچنینــی را از کوچک تریــن مــوارد در کوچه هــا و 
ــای  ــوارد در تصمیم گیری ه ــن م ــا بزرگ تری ــران ت ــای ای خیابان ه
مهــم کشــوری شــاهد هســتیم. وقــوع و امتــداد مشــکالت متعــدد 
ــۀ  ــی و... از جمل ــادی، مذهب ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، سیاس قومیت
ــن  ــادی از ای ــداد زی ــاهد تع ــر روزه ش ــه ه ــوارد هســتند ک ــن م ای

ــتیم. ــکالت هس ــش مش ــه افزای ــا و در نتیج تصمیم گیری ه

بهره گیری از نسخه های نامربوط برای درمان بیماری

ــکار در  ــۀ راه ــرای ارائ ــود ب ــکالت موج ــر از مش ــی دیگ یک
جامعــۀ ایرانــی، طراحــی پیشــنهادات و راهکارهایــی اســت کــه فاقد 
ــر کشــور می باشــد.  ــم ب ــگ حاک ــا فرهن ــه ی ــا روح زمان تناســب ب
ایــن اشــتباه در دو ســطح و حیطــه بــه وقــوع می پیونــدد. نخســت 
ــه  ــور ک ــت. همانط ــته اس ــخ گذش ــر و تاری ــر حاض ــل عص تقاب
ــی و  ــراث تاریخ ــری از می ــد بهره گی ــر ش ــز ذک ــن نی ــش از ای پی
ــیار  ــوارد بس ــکالت از م ــل مش ــتای ح ــان در راس ــارب نیاکانم تج
ــر مشــکالت جــاری کشــور می باشــد  ــه ب ــۀ غلب ضــروری در زمین
ــن موضــوع  ــط ای ــه بســیار مهــم اســت عــدم خل ــه ای ک ــا نکت ام
بــا نســخه برداری بــدون فکــر از پیشــینیان و تکــرار اشتباهاتشــان 
اســت. بــه عبــارت دیگــر آنچــه بــرای ارائــۀ بهتریــن راهــکار مــورد 
ــری از تجــارب  ــراث تاریخــی و بهره گی ــا می ــل ب ــاز اســت تعام نی
ــتباه  ــر و روش اش ــن تفک ــرف. ای ــرداری ص ــه کپی ب ــت و ن آن اس
ــتباه از گذشــته اســت  ــت اش ــه غای ــص و ب ناشــی از شــناختی ناق
کــه نوعــی عملکــرد تدافعــی ذهــن اشــخاص در جریــان مشــکالت 

می باشــد. بــه عبــارت دیگــر انســان ایرانــی در عصــر حاضــر کــه 
ــکین  ــرای تس ــت، ب ــر اس ــالت درگی ــکالت و معض ــواع مش ــا ان ب
ــدون  ــکوهمند ب ــته ای ش ــی از گذش ــخه ای خیال ــش نس آالم خوی
ــهری را در  ــازد و آرمان ش ــئله ای می س ــکل و مس ــه مش هیچگون
گذشــته متصــور می شــود کــه در آن مــردم دارای بهتریــن حیــات 
ــل انســان های  ــق می ــز طب ــود و همــه چی و کشــور در اوج خــود ب
آن عصــر پیــش می رفــت امــا بــه واقــع چنیــن چیــزی جــز توهــم 
و مخــدری بــرای ذهــن دردکشــیده نمی باشــد. هــر جامعــه بــدون 
ــی دســت  ــا مشــکالت و معضــالت متفاوت اســتثنا در هــر عصــر ب
ــا اســت  ــده و پوی ــرا جامعــه عنصــری زن ــرم می کنــد زی و پنجــه ن
ــو  و ایــن پویایــی همــواره بــرای او مســائل جدیــد و مجهــوالت ن
می آفرینــد و او را در ایــن راه بــه انــواع آزمون هــا می آزمایــد. 
ــمندان  ــران و اندیش ــه متفک ــت ک ــروری اس ــیار ض ــه بس در نتیج
ــه مشــکالت موجــود و وضعیــت فعلــی  ــا توجــه ب عصــر حاضــر ب
جامعــه بــه ارائــۀ راهــکار بپردازنــد و فکــر جامعــه نیــز تغییــر یابــد 
ــش  ــرن پی ــد ق ــه در چن ــت و جامع ــتم حکوم ــدل و سیس ــرا م زی
متناســب بــا هنجارهــا و ارزش هــای آن عصــر ســاخته و پرداختــه 
ــرای  ــروزی نیســت و ب ــۀ ام ــر بســتر جامع ــاده ب ــل پی ــده و قاب ش
ــای  ــا و دغدغه ه ــا نیازه ــب ب ــخه های متناس ــد از نس ــروز بای ام
ــر اســاس خواســته ها و داشــته ها  عصــر حاضــر اســتفاده کــرد و ب
ــرد کالن و عمــل در  ــه طراحــی راهب ــا ب و چشــم اندازها و آرمان ه
ــوط،  ــا نوعــی دیگــری از نســخه های نامرب مســیر آن پرداخــت. ام
ــه  ــای جامع ــیاری از طیف ه ــمندان و بس ــی از اندیش ــۀ گروه عالق
بــه پیاده ســازی نســخه های اصالحــی کشــورهای شــرق یــا 
غــرب در ایــن مــرز و بــوم اســت. ناگفتــه پیداســت کــه ایــن روش 
ــد  ــه در چن ــور ک ــود. همانط ــرب می ش ــتباه و مخ ــت اش ــه غای ب
ســطر باالتــر ذکــر شــد، امــکان بهره گیــری از تجــارب پیشــینیان 
یــا دیگــر جوامــع وجــود دارد و ایــن امــر بســیار ضــروری و مفیــد 
اســت امــا پیاده ســازی بی کم و کاســت سیســتم های اصالحــی 
و مجموعه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و... کشــور و 
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جامعــه ای دیگــر در کشــوی چــون ایــران در عیــن کارســاز نبــودن، 
ــرا سیســتم و مجموعــۀ پیاده شــده در ان کشــور  مخــرب اســت زی
بــا توجــه بــه ابعــاد گوناگــون هنجــاری و ارزشــی آن و معضــالت 
ــه  ــور و ب ــت کشــور مذک ــه و حکوم و ســاختارها و افق هــای جامع
ویــژه میــراث تاریخــی مخصــوص بــه آن، ســاخته شــده و در نتیجه 
نمی توانــد در ایــن مــرز و محــدوده کارســاز باشــد. ایــن مــرز دارای 
جــو مخصــوص بــه خــود، میــراث تاریخــی اختصاصــی، هنجارهــا و 
ــات اقتصــادی،  ارزش هــای مخصــوص، شــیوه های معیشــت و حی
ــوع خــاص سیســتم سیاســی و نظامــی، ســاختار زیســت محیطی  ن
و جغرافیایــی و بســیاری از خصیصه هــای منحصــر بــه فــرد اســت 
کــه راهبــرد مربــوط بــه کشــور نیــز بایــد بــر اســاس ایــن معیارهــا 
و ســاختارها طراحــی و اجــرا شــوند. هرگونــه شاکله شــکنی و 
ــاختار اندیشــه ای  ــدون پشــتوانۀ فکــری و س ــه ب ــان همه جانب طغی
منســجم، تنهــا منجــر بــه شکســت راهبــرد و حتــی درهــم ریختــن 
ــتباهات را  ــن اش ــۀ ای ــود. نمون ــی می ش ــی و فرهنگ ــام اجتماع نظ
در اعصــار گوناگــون و بــه ویــژه مشــروطه و عصــر حاضــر شــاهد 
هســتیم کــه عــده ای بــدون توجــه بــه ابعــاد گســتردۀ مســئله یــا 
ــور از وضعیــت  ــا عب ــه گذشــتۀ پرافتخــار و ی ــه بازگشــت ب نظــر ب
ــر  ــور های دیگ ــخۀ کش ــازی نس ــل و پیاده س ــور کام ــه ط ــی ب فعل
ــد،  ــد ش ــورد تاکی ــن م ــر ای ــا ب ــه باره ــور ک ــد. همانط را می دهن
ــا تجربه  هــای زیســتی  ــا تعامــل ب اســتفاده از تجــارب پیشــینیان ی
جوامــع دیگــر در شــرق و غــرب بســیار نیکــو و پســندیده اســت امــا 
اســتفادۀ خــام از ایــن تجــارب بــدون توجــه بــه مقضیــات جامعــه 
ــت آن،  ــا در نهای ــد ی ــی جدی ــروز بحران ــب ب ــا موج ــور تنه و کش

فروپاشــی کامــل جامعــه خواهــد شــد.

گام سوم
عدم اجرا یا اجرای ناقص راهبردها

ــا  ــل ب ــی کــه در گام ســوم تعام ــۀ ایران واپســین معضــل جامع
ــدان دچــار می شــود،  ــراث تاریخــی خــود و بهره گیــری از آن، ب می

همانــا عــدم اجــرا یــا اجــرای ناقــص راهبردهایــی اســت کــه پیــش 
ــرده  ــی ک ــی طراح ــات و تفکرات ــله مطالع ــان سلس ــن در جری از ای
ــن  ــت. در ای ــف کرده اس ــتن تعری ــد خویش ــبرد مقاص ــرای پیش و ب
نقطــه بــا دو رویکــرد متفــاوت مواجهیــم کــه نتایــج تقریبا یکســانی 

ــان می پردازیــم. ــه بررســی آن ــد و در ادامــه ب ــه دنبــال دارن را ب

عدم اجرای راهبردها

نخســتین رویکــرد کــه همانــا عــدم اجــرای راهبردهــا می باشــد 
تحــت تاثیــر انگیزه هــای مختلــف و در جریــان اتفاقــات گوناگــون 
ــم معضــالت و  ــون فه ــن پیرام ــش از ای ــدد. پی ــوع می پیون ــه وق ب
ــرای آن مطالبــی بیــان شــد. در ایــن  ســپس طراحــی راهبــردی ب
مرحلــه بــا فــرض ایــن کــه فهــم مشــکل بــه درســتی یــا تقریبــا 
صحیــح انجــام شــده و راهبــرد نیــز بــه درســتی تعییــن شده اســت 
ایرانــی می پردازیــم.  بــه بررســی کنــش اشــتباه شــخصیت 
ــان  ــن در جری ــش از ای ــه پی ــا ک ــرای راهبرده ــع اج ــی از موان یک
طراحــی راهبــرد نیــز بــدان اشــاره کردیــم، منافــع فــردی و قومــی 
ــک  ــه هری ــف ک ــای مختل ــراد و گروه ه ــه اف ــن مرحل اســت. در ای
ــور  ــه فراخ ــند ب ــدرت می باش ــوذ و ق ــا نف ــانی ی ــروی انس دارای نی
ــده و ایجــاد  ــرد طراحــی ش ــا راهب ــت ب ــه مخالف تاثیرگذاریشــان ب
موانــع بــر راه اجــرای آن می پردازنــد. ایــن افــراد و گروه هــا 
همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد بــه دلیــل منافعــی کــه 
در حفــظ وضــع موجــود داشــته و مزایایــی کــه در صــورت ثبــوت 
ــه تغییــر و حرکتــی  ــا هرگون وضعیــت دارا هســتند، بــه مخالفــت ب
در جامعــه می پردازنــد و ســعی در ســکون جامعــه دارنــد زیــرا بــه 
ــرات بســیاری از  ــن تغیی ــان ای ــه در جری ــف هســتند ک ــی واق خوب
منافــع آنــان بــه خطــر افتــاده یــا بــا دیگــر افــراد تقســیم می شــود. 
ــظ  ــتای حف ــان در راس ــده ای از انحصارطلب ــر ع ــارت دیگ ــه عب ب
دایــرۀ بهــره وری و منافــع خــود، منفعــت جامعــه را هیــچ انگاشــته 
ــر  ــه ذک ــد. البت ــح می دهن ــت ترجی ــه اکثری ــل را ب ــده ای قلی و ع
ــی کــه در  ــت اســت. منافع ــز اهمی ــان حائ ــن می ــه در ای ــک نکت ی
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ــی  ــع مال ــه مناف ــر ب ــا منحص ــود تنه ــاد می ش ــان از آن ی ــن می ای
ــد  ــع می توان ــن مناف ــه ای ــوذ سیاســی نیســت. بلک ــدرت و نف ــا ق ی
در زمینه هــای گوناگــون فکــری و اندیشــه ای نیــز باشــد. عــده ای 
ــادی، در راســتای حفــظ تفکــر  ــه رغــم عــدم کســب منفعــت م ب
یــا اندیشــه ای خــاص و تســلط فرهنگــی مشــخص بــر جامعــه، در 
مقابــل بســیاری از تغییــرات مقاومــت کــرده و در ایــن راه بــه ســتیز 

ــد. ــی می پردازن ــراث تاریخ ــا می ب
ــی و  ــد، بی عمل ــر ش ــز ذک ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک همانط
ســکون در قبــال میــراث تاریخــی تفاوتــی بــا ســتیز بــا آن نــدارد 
ــرا ایــن بی عملــی موجــب عــدم غنــای میــراث تاریخــی شــده  زی
ــن  ــرای معاصری ــه ب ــد ک ــل می کن ــدان تحمی ــا ســکونی را ب و تنه
ــن  ــده در ای ــب و پیچی ــۀ جال ــد نیســت. نکت ــدگان مفی ــی آین و حت

میــان، بحثــی ظریــف اســت 
مبحــث  پیچیدگــی  کــه 
مربــوط بــه میــراث تاریخــی 
ــر  ــد. اگ ــر می کش ــه تصوی را ب
ــت  ــان وضعی ــان و مدافع حافظ
ــر  ــان تغیی ــراد خواه ــی و اف فعل
ــرده و  ــرض ک ــه ف را در دو جبه
ــان در جهــت اجــرای  تــالش آن
ــتیز  ــه س ــر ب ــان را منج اهدافش
ــویی  ــتیز از س ــن س ــم، ای بدانی
بــر غنــای میــراث تاریخــی 

ــش  ــص در آن و انحراف ــب نق ــر موج ــویی دیگ ــد و از س می افزای
خواهــد شــد. از ســویی مجموعــه ســتیزهای میــان حافظــان 
وضــع موجــود و افــراد خواهــان اصــالح و تغییــر، تجربــه ای بســیار 
ــه ارمغــان خواهــد آورد کــه  ــدگان ب ــرای آین ــوب و مناســب ب مطل
ــه راه خویشــتن را برگزیــده و اشــتباهاتی را مرتکــب نشــوند  چگون
ــا  ــد اجــرای راهبرده ــه رون و از ســویی دیگــر موجــب می شــود ک
ــۀ  ــن جامع ــان ای ــن می ــود و در ای ــف ش ــی متوق ــه کل ــا ب ــد ی کن

کشــور اســت کــه بــه دلیــل قطــع ارتبــاط بــا میــراث تاریخــی خــود 
و عــدم کنشــگری در قبــال آن، تغییــر و پویایــی خویش را از دســت 
داده و بــه تدریــج از غنــای میــراث تاریخــی می کاهــد. امــا مثالــی 
ــد و  ــرات جدی ــا و تغیی ــیر کنش ه ــی در مس ــن مانع تراش ــرای ای ب
ــف  ــا مخالفــت گروه هــای مختل ــراث تاریخــی، همان ــا می تعامــل ب
سیاســی، نظامــی و اقتصــادی بــا اصالحــات عبــاس میــرزا، 
ــر  ــک بناب ــر در دورۀ قاجــار می باشــد کــه هری ــام و امیرکبی قائم مق
منافــع اقتصــادی، سیاســی، عقیدتــی و... بــا ایــن تغییــرات مخالفــت 
ــن مانع تراشــی ها  ــد و حتــی در دورۀ مشــروطه شــاهد ای می ورزیدن

ــم. ــه ای بودی ــای درون جامع و تضاده
ــته و  ــت داش ــران اهمی ــی ای ــۀ فعل ــه در جامع ــه ای ک ــا نکت ام
ــا میــراث  رخ می نمایــد، رفتــار دوگانــۀ جامعــۀ ایرانــی در تعامــل ب
تاریخــی خــود و ســردرگمی بــر 
ــت  ــظ وضعی ــی حف ــر دوراه س
ــه  ــر علی ــان ب ــا طغی ــود ی موج
ســاختار  و  خــود  موجودیــت 
قابــل  آنچــه  اســت.  حاکــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــان اس بی
نمی تــوان  میــان  ایــن  در 
ــراف  ــی و اش ــت کاف ــدون دق ب
ــن  ــارۀ ای ــا، درب ــام زوای ــه تم ب
ــرده  ــاوت ک ــه قض ــار جامع رفت
ــۀ  ــرد. جامع ــادر ک ــی ص و حکم
ــه  ــر علی ــه ب ــر(  دو مرتب ــری اخی ــدودۀ ۱ ق ــران )در مح ــر ای معاص
خویشــتن و ســاختارهایش طغیــان کــرده و بســیاری از جنبه هــای 
حیاتــش را تغییــر داده اســت. در جریــان ایــن دو طغیــان بســیاری از 
عناصــر پیشــین در هــم شکســته شــدند و بســیاری از عناصــر نیــز 

ــده اند.  ــد ش ــا بازتولی ــده ی ــد ش متول
امــا بــا گذشــت زمــان و بــروز معضــالت و مشــکالت گوناگــون، 
ــدام  ــاوت اق ــرق و متف ــای متف ــروز واکنش ه ــه ب ــی ب ــۀ ایران جامع

همانطــور کــه بارهــا بــر ایــن مــورد تاکیــد شــد، 
ــا  ــل ب ــا تعام ــینیان ی ــارب پیش ــتفاده از تج اس
ــرق  ــر در ش ــع دیگ ــتی جوام ــای زیس تجربه  ه
ــا  ــت ام ــندیده اس ــو و پس ــیار نیک ــرب بس و غ
اســتفادۀ خــام از ایــن تجــارب بــدون توجــه بــه 
ــروز  ــات جامعــه و کشــور تنهــا موجــب ب مقضی
ــی  ــت آن، فروپاش ــا در نهای ــد ی ــی جدی بحران

ــد. ــد ش ــه خواه ــل جامع کام
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ــه  ــش جامع ــین واکن ــت پیش ــی حکوم ــر ایران گرای ــرد. در براب ک
بالعکــس. در عصــری  بــود و در حــال حاضــر  اســالم گرایی 
بی حجابــی اجبــاری شــد و مخالفت هــای جامعــه بــه تدریــج 
شــعله ور شــدند و در عصــر حاضــر بالعکــس. در عصــری پافشــاری 
بــر ســنت زیــاد بــود و در حــال حاضــر مقابلــه بــا آن و انــکارش.

ــای  ــا و واکنش ه ــم کنش ه ــت حج ــوان گف ــع می ت ــه واق ب
ــاد و  ــدی زی ــه ح ــر ب ــر معاص ــران در عص ــت ای ــه و حکوم جامع
ــراث تاریخــی  ــاد می ــای بســیار زی ــوده کــه موجــب غن ــاوت ب متف
در عیــن پیچیدگــی بیــش از حــد آن شده اســت. جامعــۀ ایــران بــه 
ــه های  ــوادث و اندیش ــیل ح ــۀ س ــالب و تجرب ــوع دو انق ــل وق دلی
گوناگــون در طــی مدتــی کوتــاه )بــرای یــک جامعــه( ظاهــرا دچــار 
شــوک شــده و در حــال حاضــر ســرگردان اســت. جامعــۀ فعلــی هم 
میــراث دار گذشــتۀ خــود و هــم از ان عاصــی اســت. در هــر نســل 
عــده ای خواهــان ثبــوت و عــده ای متقاضــی تغییرنــد. تجربه هــای 
متفــاوت و تلــخ و شــیرین هــر انقــالب و رویدادهــای پــس از آن و 
همچنیــن مطالعــۀ اوضــاع جهــان نیــز بــر ایــن ســدرگمی افــزوده 
اســت و موجــب اقداماتــی شــده کــه در نهایــت بــه عــدم اجــرای 

راهبــردی درســت توســط جامعــه منجــر شده اســت. یعنــی جامعــۀ 
ایــران بــه رغــم ادعــا و عالقــه بــه تغییــر، همزمــان از آن گریــزان 
اســت و دچــار آشــفتگی و ســردرگمی ای شــده کــه نــه پــای رفتــن 
برایــش گذاشــته و نــه دل مانــدن. بــه عبارتــی بزرگ تریــن حامــی 
تعامــل بــا میــراث تاریخــی ایــن کشــور جامعــه و اقشــار مختلــف 
ــه  ــر هرگون ــر س ــع ب ــن و موان ــن مخالفی ــتند و بزرگ تری آن هس

تعامــل بــا ایــن میــراث نیــز مردمنــد. 

اجرای ناقص راهبردها

ــه  ــرای آن ب ــا، اج ــرای راهبرده ــان اج ــرد دوم در جری رویک
ــۀ راه  ــا نقش ــه ب ــد ک ــی می باش ــا در صورت  های ــص ی ــکل ناق ش
ــق کامــل نداشــته و درصــد موفقیــت آن نیــز  و هــدف کلــی تطاب
ــون در  ــی اکن ــن ناکام ــرات ای ــه اث ــوری ک ــه ط ــت ب ــن اس پایی
جامعــۀ ایــران مشــخص اســت. در ایــن رویکــرد، متولیــان اجــرای 
ــع  ــخصی، مناف ــای ش ــه انگیزه ه ــف از جمل ــل مختل ــه عل آن، ب
پنهــان و آشــکار و... بــه اجــرای بخشــی از راهبردهــا بــه دلخــواه 
اقــدام کــرده و در نهایــت نتیجــه ای کــه کســب می کننــد چیــزی 
بیــش از نتیجــۀ رویکــرد اول نیســت اگرچــه تنهــا تفــاوت در ایــن 
میــان حــس کاذب حرکــت رو بــه جلــو  و پویایــی در عالمــان ایــن 
رویکــرد اســت کــه می تواننــد بــه گســتردگی مــردم یــک جامعــه 
ــد  ــی خواهن ــت و پویای ــم حرک ــار توه ــب دچ ــن ترتی ــند و بدی باش
شــد. ایــن رویکــرد بــه واقــع یکــی از آفــات جــدی جامعــۀ فعالــی 
ــه در زمینه هــای گوناگــون شــاهدیم  ــه طــوری ک ــران اســت. ب ای
ــب گوناگــون،  ــا اندیشــه ها و مکات ــه ب ــراد جامع کــه گروهــی از اف
ــوع خــود ناقــص هســتند  ــه در ن ــی می شــوند ک ــر راهبردهای پیگی
و یــا بــه شــکل نادرســت بــه دنبــال تحقــق یــک رویکــرد کامــل 

هســتند. 
ــز  ــون نی ــران همانطــور کــه اکن ــۀ ای گروهــی از مــردم و جامع
ــی از  ــای آن در برخ ــرد و مزای ــک راهب ــاهدۀ ی ــا مش ــاهدیم ب ش
کشــورهای مــورد نظرشــان، بــه دنبــال پیاده ســازی آن در جامعــه و 
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کشــور خویــش برمی آینــد. امــا آنچــه در ایــن میــان مشــکل آفرین 
اســت نــوع پیاده سازی هایشــان اســت. اگــر بخواهیــم بــه صــورت 
ــکل  ــن ش ــه ای بدی ــه نمون ــوان ب ــم می ت ــش بروی ــی پی مصداق
اشــاره کــرد: گروهــی از مــردم بــا مشــاهدۀ وضعیــت حیــات مــردم 
ــال  ــه دنب ــان، ب ــاه و امکاناتش ــزان رف ــو می ــور اروپایی ــک کش در ی
ــط  ــان و پیاده ســازی آن در محی ــورد اســتفادۀ آن ــرد م ــن راهب یافت
ــا محیــط را نادیــده  خویــش برمی اینــد. اگــر ناســازگاری راهبــرد ب
ــه  ــب توج ــه جال ــم، آنچ ــازی بدانی ــل پیاده س ــه و آن را قاب گرفت
ــرد و  ــن راهب ــان ای ــت. متقاضی ــازی اس ــن پیاده س ــوع ای ــت ن اس
مزایــای آن در نقطــه ای از کشــور بــه اجــرای راهبــرد و عمــل بــه 
ــد امــا در ایــن بیــن گروهــی از دســتورات  دســتورات آن می پردازن
را اجــرا کــرده و دســته ای دیگــر را نادیــده می انگارنــد. آنــان ســعی 
می کننــد حقــوق ماهیانــۀ چنــد هــزار یورویــی را شــاید دو ســاعت 
کار مفیــد در هــر روز کاری در نظــر گرفتــه و در ادامــۀ ایــن رفتــار 
مضحــک، از پرداخــت مالیــات بــر اســاس دســتورالعمل  های راهبــرد 
مذکــور چشــم بپوشــند. زنــان در قالــب ایــن راهبــرد از حقــوق برابر 
ــای  ــه مزای ــند ک ــا در تالش ــد ام ــاع می کنن ــی دف ــت جنس و عدال
ــز  ــی اســالمی را نی ــرعی ایران ــاختار ازدواج ش ــده در س ــف ش تعری
ــون آن کشــور  حفــظ کننــد. ایــن گــروه تــالش می کننــد کــه قان
ــان  ــا همچن ــد شــوند ام ــای آن بهره من ــاری ســاخته و از مزای را ج
مایــل و در تالشــند کــه آثــار مختلــف را بــدون حفــظ حــق ســازندۀ 

آن و پرداخــت مبلغــی معیــن، تهیــه و اســتفاده کننــد. بــه طــور کل 
ایــن افــراد بــه گزینــش نقــاط مثبــت یــک راهبــرد اقــدام کــرده و 
درصــدد پیاده ســازی آن برمی اینــد و همچنــان در تــالش هســتند 
تــا از مزایــای فرهنــگ و راهبــرد متفــاوت حاکــم بــر کشــور خــود 
نیــز بهره منــد شــوند امــا قاعــدۀ مهمــی کــه ایــن افــراد از آن فــرار 
می کننــد ایــن اســت کــه در صــورت تمایــل یــک گــروه از مــردم 
یــا یــک جامعــه بــه عنصــر و راهبــردی معیــن، تمامــی آن ســاختار 
و مجموعــه بــه همــراه تمــام نقــاط مثبــت و منفــی، هنجارزهــا و 
ــد  ــا و... بای ــرات و خرده فرهنگ ه ــا، تفک ــدود و مرزه ــا، ح ارزش ه
ــه و در جامعــۀ مــورد نظــر پیاده ســازی  ــرار گرفت ــرش ق مــورد پذی
ــث و  ــرای آن عب ــرای اج ــالش ب ــورت ت ــن ص ــر ای ــود در غی ش
ــا فــرض ســازگاری  ــن مــورد ب ــه ای ــود کــه البت بیهــوده خواهــد ب
ــری  ــن ام ــه چنی ــخ اســت ک ــا و تاری ــر جغرافی ــا ه ــرد ب ــر راهب ه
ــرد  ــک راهب ــازی ی ــر آن پیاده س ــالوه ب ــد. ع ــن می نمای غیرممک
نیازمنــد زمــان، حوصلــه، تــالش، تجربــه و هزینــه اســت و معایــب 
و مزایــای فراوانــی را نیــز بــه دنبــال خویــش دارد کــه هــر جامعــه 
بایــد بــا محاســبۀ تمــام ایــن مــوارد در یــک مســیر وارد شــده و تــا 
ــه صــرف ارادۀ  ــدان پایبنــد باشــد در غیــر ایــن صــورت ب ــان ب پای
یــک چیــز، محصــول مــورد نظــر بــه شــکل فــوری تهیــه نخواهــد 
ــه  ــروز بســیاری از مــردم چشــم ب ــران ام ــان کــه در ای شــد. آنچن
ــا  ــد ام ــان دارن ــای زندگیش ــم و مزای ــرب عال ــرق و غ ــات ش حی



حاضــر نیســتند از برخــی از مزایــای حیــات خــود یــا ســاحت هایی 
کــه باالجبــار بایــد تغییــر یابنــد، چشــم بپوشــند.

واپسین سخن

در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن شــد کــه بــا ترســیم فضایــی در 
ــراث  ــا می ــی ب ــۀ ایران ــل جامع ــوع تعام ــده، ن ــدگان خوانن ــل دی مقاب
ــه  ــده و ب ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی اش ب ــط پیرامون ــی و محی تاریخ
ــه  ــود. ناگفت ــه ش ــور پرداخت ــکالت کش ــی از مش ــه یابی بخش ریش
پیداســت کــه موفقیــت هــر اقدامــی، مرهــون دقــت و ســیر درســت 

نظــر  مــورد  اهــداف  تحقــق 
اســت. آنچــه کــه جامعــۀ کنونــی 
اســت،  دچــار  بــدان  ایــران 
برابــر  در  ســردرگمی  نوعــی 
میــراث تاریخــی خویــش اســت. 
میــراث تاریخــی ای  کــه حاصــل 
ــرای  ــالش ب ــات و ت ســال ها حی
ــت  ــدن و... اس ــاد تم ــا و ایج بق
ــت آن و  ــا دریاف ــل ب ــر نس و ه
اضافــه کــردن مــواردی بــدان بر 
غنایــش افزوده انــد. مجموعــۀ 
ــر  ــر جب ــراث تحــت تاثی ــن می ای
ــه  ــخ ک ــا و تاری ــنگین جغرافی س
همچــون ابــری بــر ســر تمــدن 
ــرار  ــی ق ــان ایران ــۀ انس و جامع

داشــته، بــه تدریــج دارای هنجــار و ارزش هــای مخصــوص بــه خــود 
ــر از  ــه متاث ــی ک ــا و ارزش های ــت. هنجاره ــکل یافته اس ــده و ش ش
شــیوۀ معیشــت، نــوع حکومــت و فرهنــگ، ســاختار نظامــی، محیــط 
جغرافیایــی و... اســت و رفتــار و کــردار یــک جامعــه تحــت عنــوان 
جامعــۀ ایرانــی یــا پارســی را شــکل داده اســت. آنچــه الزم بــه ذکــر 
ــدا از  ــال و ج ــری در خ ــراث عنص ــن می ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای اس

واقعیــت نیســت کــه بــه همیــن دلیــل همــۀ اتفاقــات و رویدادهایــی 
کــه بــر ایــن ســرزمین رفــت یــا بــدان تحمیــل شــد نیــز در شــکل 
گرفتــن ایــن میــراث ســهیم اند. آنچــه اقــوام مهاجــم بــا حملــه بدین 
ســرزمین بــر آن تحمیــل کردنــد و عناصــری کــه وارد رگ هــای آن 
ــا ســاختار  ــق ب ــرات مطاب ــا تغیی ــج و ب ــه تدری شــد، همــه و همــه ب
ــاختمان  ــن س ــی از ای ــه بخش ــده و ب ــل ش ــی، تعدی ــگ ایران فرهن
عظیــم و گنجینــۀ کهــن بــدل گشــت. همانگونــه کــه هخامنشــیان، 
اشــکانیان و ساســانیان در شــکل گیری بخشــی از ایــن میــراث 
ــراث  ــن می ــز در ای ــرکان و... نی ــا، ت ــراب، مغول ه ــد، اع ــش دارن نق
دارای نقــش و تاثیــر هســتند. 
مجموعــۀ ایــن حکومت هــا و 
ــود کــه  ــا ب تهاجمــات و رویداد ه
رفتــار، فرهنــگ، آداب و رســوم و 
بســیاری از ســاحت های زندگــی 
ــی در عصــر حاضــر  انســان ایران
ــا  ــه دنی ــم آورد و وی را ب را فراه
معرفــی کــرد. حــال در ایــن 
ــر  ــی معاصــر در براب عصــر، ایران
قــرار  تاریخــی  میــراث  ایــن 
گرفتــه و قصــد کنشــگری در 
ــی معاصــر  ــر آن را دارد. ایران براب
ــر  ــا دو طغیــان ب پیــش از ایــن ب
ــی  ــل و تقابل ــود، تعام ــه خ علی
شــدید بــا میراث تاریخــی خویش 
را در پیــش گرفــت و ســعی کــرد ســاحت ها و عناصــری از پیشــینیان 
ــدو رســیده و مــورد تاییــش نمی باشــد را تخریــب و بازتولیــد  کــه ب
ــمکش های  ــا و کش ــاهدیم، تالش ه ــن ش ــه در معاصری ــد. آنچ نمای
ــرات گســترده و اصــالح  ــتای ایجــاد تغیی ــه در راس ــدی و پردامن ج
ســاحت  هایی هســتیم کــه ریشــه در حیــات طوالنــی ایرانیــان دارد. 
ــده ایم  ــوب ش ــز مغل ــی نی ــر برخ ــده و در براب ــق آم ــر بخشــی فائ ب

ــران  ــی ای ــۀ فعل ــی از جامع ــه بخش ــاری ک رفت
ــل  ــش و تعام ــه مشــکالت خوی ــخ ب ــرای پاس ب
ــه  ــراث تاریخــی خویــش در پیــش گرفت ــا می ب
ــار  ــن رفت ــت. ای ــده اس ــط و بی فای ــال غل کام
و عــدم  بــر مســئولیت گریزی  مبتنــی  کــه 
ــی  ــس زدن تمام ــینیان و پ ــۀ پیش ــول تجرب قب
عناصــر پیشــین اســت بــر خــالف قاعــدۀ 
تاریــخ می باشــد و بــه علــت ریشــه دوانــدن در 
ــل  ــی غیرقاب ــر ایران ــر و روح ه ــخصیت و فک ش
اجتنــاب اســت و هــر انســان ایرانــی بــا شــدت 
ــراث را در  ــف بخشــی از ایــن می و ضعــف مختل

ــتن دارد. خویش
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زیــرا بــه حــدی ریشــه دارند کــه تغییرشــان نیازمنــد زمــان و تــوان 
بیشــتری اســت. 

ــدان توجــه کــرد  ــد ب ــان بای ــن می ــۀ مهمــی کــه در ای ــا نکت ام
ایــن اســت کــه رفتــاری کــه بخشــی از جامعــۀ فعلــی ایــران بــرای 
پاســخ بــه مشــکالت خویــش و تعامــل بــا میــراث تاریخــی خویــش 
ــه  ــار ک ــن رفت ــده اســت. ای ــط و بی فای ــال غل ــه کام ــش گرفت در پی
ــینیان و  ــۀ پیش ــول تجرب ــدم قب ــئولیت گریزی و ع ــر مس ــی ب مبتن
پــس زدن تمامــی عناصــر پیشــین اســت بــر خــالف قاعــدۀ تاریــخ 
می باشــد و بــه علــت ریشــه دوانــدن در شــخصیت و فکــر و 
ــا  روح هــر ایرانــی غیرقابــل اجتنــاب اســت و هــر انســان ایرانــی ب
ــتن  ــراث را در خویش ــن می ــی از ای ــف بخش ــف مختل ــدت و ضع ش
دارد. عــالوه بــر آن هدفــی کــه ایــن گــروه در ســر دارنــد و در پــی 
تحقــق آن هســتند، یعنــی ترســیم یــک فرهنــگ و آرمان شــهر در 
ســریع ترین زمــان ممکــن و دســتیابی فــوری بــه آن بــا بهره گیــری 
از تجــارب کشــورهای پیشــرفتۀ جهــان یــا بازنویســی تمامــی قواعــد 
و ســاختارهای موجــود و فراموشــی کامــل تجربــه و میــراث گذشــته 
و خالصــی از میــراث بــه ظاهــر ناکارآمــد خویــش، در گام نخســت 
بی فایــده و غیرممکــن اســت و در صورتــی کــه تنهــا در ســاحت ذهن 
آن را ممکــن بدانیــم، بــه نابــودی هویتــی، بی هویتــی و بــه عبارتــی 
دیگــر ازجاکندگــی فرهنگــی منجــر می شــود. یعنــی پشــتوانۀ ذهنــی 
افــراد نابــود شــده و جانشــینی الگوهــای دیگــر نیــز زمان بــر خواهــد 
بــود و در ایــن فاصلــه انســان بــه واقــع دارای هیــچ معنــای هویتــی 
نخواهــد بــود کــه بــه عبــارت دیگــر معنــی حیــات و حتــی شــیوۀ 
زندگــی افــراد نابــود خواهــد شــد زیــرا چیــزی بــرای اجــرا یــا عرضــه 
ندارنــد و همچــون رایانــه ای هســتند کــه فاقــد سیســتم عامل اســت. 

ــتر.  ــه بیش ــد و ن ــد و می میرن ــا زنده ان ــان تنه آن
ایــن خــال بــه واقــع بــه طــور کامــل قابــل فهــم نیســت زیــرا 
ــان را  ــاری و حیاتش ــای رفت ــن، الگوه ــان های روی زمی ــۀ انس هم
ــرا در  ــه اج ــه و ب ــرا گرفت ــش ف ــراث تاریخــی خوی ــر می تحــت تاثی
ــا  ــا تقاض ــه ی ــرای عرض ــزی ب ــان چی ــن می ــر در ای ــد و اگ می آورن

نباشــد، نمی تــوان شــکلی از زندگــی را تصــور نمــود. در پایــان ایــن 
مطلــب ذکــر نکتــه ای ضــروری اســت. میــراث تاریخی همانطــور که 
در ســطور پیشــین ذکــر شــد، تنهــا منحصــر بــه مکان هــا و اشــیای 
باســتانی نیســتند و مجموعــه ای بســیار عظیــم و شــگرف از فرهنگ، 
ــت.  ــین اس ــان های پیش ــات انس ــر حی ــیاری از عناص ــه و بس اندیش
ــات  ــاف و طبق ــران در اصن ــردم ای ــی م ــت تمام ــته اس ــس شایس پ
مختلــف، بــرای اصــالح وضعیــت حیــات خویشــتن و رفع مشــکالت 
بــه تعامــل بــا ایــن میــراث و بهره گیــری از دســتاوردهای آن بپردازند 
و بــا بازنگــری در خویشــتن و ســاختارهای جامعــه و حتــی طغیــان، 
تخریــب و بازســازی ســاختارهای فکــری و اجتماعــی، بــه بهتریــن 
ــان  ــد. آن ــتن برآین ــته های خویش ــرداری از داش نحــو درصــدد بهره ب
کــه تنهــا درصــدد خودتخریبــی بــدون نقشــه و هدفــی خــاص بــوده 
و میــراث تاریخــی عظیــم چندوجهــی خــود را هــدف گرفتــه و آمــاج 
تهاجمــات و مقایســه  های بــه غایــت غلــط قــرار می دهنــد، مطمئنــا 
از عواقــب بســیار وخیــم نابــودی ایــن میــراث خبــر ندارنــد زیــرا بــه 
میــزان تاثیرگــذاری و اهمیــت آن واقــف نیســتند. پــس چــه بهتــر 
کــه بــه جــای تمجیدهــای محــض مضحــک از میــراث باســتانی یــا 
هجــوم سبکســرانۀ همه جانبــه بــه گنجینــۀ تاریخــی خویشــتن، بــه 
طــور معقــول بــا آن رفتــار کــرده و بــه بهتریــن نحــو از آن اســتفاده 

کننــد.
 تجربیــات زندگــی و نــکات مثبــت ایــن میــراث عظیــم را فــرا 
ــم شکســته و  ــی را دره ــی تحمیل ــکات منف ــا و ن ــه و ضعف ه گرفت
ــا حــل ریشــه ای  ــا بتواننــد ب بــه طــور صحیــح بازتعریــف نماینــد ت
مشــکالت خویشــتن، میــراث تاریخــی غنی تــری بــه نســل بعــدی 
ــن کشــور همچــون  ــراث تاریخــی ای ــه می ــن ک ــد. ای ــل نماین منتق
شــوکرانی بــه حلــق جامعــه ریختــه شــده و مــرگ آن را رقــم زنــد 
یــا هماننــد نوشــدارویی آن را شــفا داده و از مــرگ برهانــد، انتخابــی 
بــس حیاتــی و مهــم اســت کــه توســط جامعــۀ معاصــر ایــران اتخــاذ 
ــم  ــن تصمی ــج ای ــز شــاهد نتای خواهــد شــد و نســل های پســین نی

خواهنــد بــود.
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شــوا )۱۹۸۵( یــک فیلــم مســتند فرانســوی دربــاره ی واقعــه ی هولوکاســت اســت. فیلــم بیــش از ۹ ســاعت اســت و ســاخت آن را کلــود 
لنزمــن فرانســوی کــه خــود از خانــواده ای یهودی تبــار بــود، بــه عهــده داشــت. لنزمــن ۱۱ ســال زمــان صــرف مصاحبــه بــا بازمانــدگان، 
قربانیــان، عامــالن، افســران اس اس و شــاهدان عینــی از جملــه افــراد فــراری از اردوگاه هــا، زندانیــان، مورخــان هولوکاســت و یهودیانــی 
ــد ورشــو، اردوگاه هــای تخریــب شــده  ــن مناطــق یهودی نشــین مانن ــد، کــرد. همچنی ــه کار بودن کــه در تشــکیالت اس اس مشــغول ب
ــد  ــال ها بازدی ــن س ــی ای ــرگ و ... را در ط ــای م ــل اردوگاه ه ــای گاز، مســیرهای حمل ونق ــکا، اتاق ه ــو و تربلین ــویتس، خلمن ــد؛ آش مانن

کــرد.
بیــش از ۵۰	 ســاعت فیلــم خــام از مصاحبه هــا و مشــاهدات بدســت آمــد کــه نزدیــک بــه ۵ ســال ویرایــش آن هــا بــه طــول انجامیــد. 
مصاحبه هــا در بیــش از ۱۰ کشــور و بــه زبان هــای مختلــف صــورت گرفــت کــه چهــار ســال کار روی آن هــا انجــام شــد. لنزمــن تصاویــر 

ــی داد. ــا نشــان م ــا را در طــول مصاحبه ه ــده از ســایِت موزه ه به جامان
فیلــم، چهارموضــوع اصلــِی را دنبــال می کنــد از جملــه؛ اردوگاه خلمنــو کــه بــرای اولیــن بــار، آلماني هــا بــا اســتفاده از ون هــای گازســوز 
ــو  ــین ورش ــای یهودی نش ــویتس-بیرکناو، محله ه ــکا و آش ــرگ تربلین ــاری و م ــد، اردوگاه کار اجب ــی بردن ــن م ــان را از بی ــیار یهودی س

درکنــار شــهادت بازمانــدگان.

آیا سزاوار رنج هایم بوده ام؟ 
سوزان گرک یراق / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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چنــد تــن از بازمانــدگان کــه در فیلــم مصاحبــه می شــوند، 
ــگر اردوگاه  ــه آرایش ــا ک ــام بومب ــهادت آبراه ــامل ش ش
ــودی را  ــودکان یه ــان و ک ــای زن ــد موه ــت و بای بوده اس
ــوکومل  ــس س ــرده، فرانت ــاه می ک ــاق گاز کوت ــل از ات قب
کــه افســر اس اس در اردوگاه تربلینــکا بــود و از وظایفــی 
ــد، هنریــک گاوکوســکی  ــر عهــده داشــت، می گوی کــه ب
ــه در ســالهای  ــود ک ــر قطــار لهســتانی ب ــک کارگ ــه ی ک
ــتیار  ــوان دس ــه عن ــکا ب ــار تربلین ۱۹۴۲و	۱۹۴م. در قط
ــار  ــا قط ــان ب ــال یهودی ــۀ انتق ــرد. وی از تجرب کار می ک
ــد،  ــن می زن ــد و تخمی ــخن می گوی ــرگ س ــه اردوگاه م ب
بیــش از ۱۸هــزار یهــودی در دوران وی بــه تربلینکا منتقل 
شــدند. گاوکوســکی از بــوی ســوختگی غیرقابــل تحمــل با 
ــه  ــه چگون ــد و اینک ــه اردوگاه می گوی ــدن ب ــک ش نزدی
یهودیــان بــا نزدیــک شــدن بــه مقصــد از وحشــت، خــود 

ــد. ــاب می کردن ــرون پرت ــه بی ــان را ب ــا فرزندانش ی
در  می شــود.  محســوب  شــفاهی  تاریــخ  یــک  شــوا 
سراســر فیلــم، هیــچ تصویــر تاریخــی باقیمانــده مشــاهده 
ــت.  ــور اس ــه و گفتگومح ــاًل مصاحب ــم کام ــود. فیل نمی ش
ــات و  ــای جنای ــد از صحنه ه ــن بازدی ــد. همچنی ــری باش ــل دیگ ــد، دلی ــز می توان ــه نی ــن واقع ــیوی از ای ــناد آرش ــود اس ــئله ی کمب مس
ــود کــه چنیــن واقعــه ی  ــده ب ــر ایــن عقی ــوان نوعــی بازســازی تاریخــی محســوب نمــود. شــاید لنزمــن ب توضیحــات شــاهدان را می ت

ــرد. ــتجو ک ــد، جس ــات بودن ــن جنای ــخ ای ــی از تاری ــی بخش ــه زمان ــرادی ک ــای اف ــات و چهره ه ــان کلم ــد در می ــی را بای هولناک
مســتند پــس از پخــش، توســط بزرگتریــن منتقــدان تحســین شــد و شــاهکاری بی نظیــر و یکــی از بهتریــن مســتندهای تاریــخ دانســته 
شــد. اگرچــه، انتقاد هــای زیــادی را هــم بــه دنبــال داشــت. از جملــه لهســتان، روزنامــه و تلویزیــون دولتــی و انجمــن فرهنگــی اجتماعــی 

یهودیــان در لهســتان مســتند را تحریک آمیــز و فاقــد ارائــۀ تصویــر درســت از لهســتانی ها و هولوکاســت دانســتند.
شــاید نقطــه قابــل بررســی از دیــدگاه تاریخــی و همچنیــن مــورد انتقــاد فیلــم، از تناقضاتــی اســت کــه برخــی بــا تماشــا و نکته یابــی 
از مســتند بــه آن دســت یافتنــد. می تــوان هنــگام تماشــا، اظهاراتــی کــه شــاهدان بیــان می کننــد را بــا دیــدگاه انتقــادی و موشــکافانه 

بررســی نمــود.
ــه دیگــر فیلم هــا مســئله ی  ــه شــکلی تحســین شــده و تاثیرگــذار نســبت ب ــد ب ــا تمامــی حاشــیه هایی کــه از ســر گذران شــوا )۱۹۸۵( ب
هولوکاســت و نسلکشــی یهودیــان را بــه نمایــش گذاشــت و تماشــای آن خطــوط فکــری واقعــی و خالــی از تعصــب را بــه مــا منتقــل 

می کنــد.
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ــه  ــت ک ــی اس ــی و جنگ ــۀ انقالب »chant du départ« تران

ــه اجــرا درآمــد.  ــار در ۱۴ ژوئیــه ۱۷۹۴ میــالدی ب نخســتین ب
ــارزه  ــاد مب ــتانه و نم ــخصیت میهن پرس ــرود، دارای ش ــن س ای
بوده اســت. متــن ایــن آواز توســط مــاری ژوزف شــانیر و 
ــت . پس از  ــه شده اس ــول تهی ــن ِمه ــط  اتی ــیقی آن توس موس
ــگ  ــن آهن ــهورترین و محبوب تری ــت« مش ــیل، »عزیم مارس
ــاری ژوزف  ــگ را م ــن آهن ــه بود. ای ــالب فرانس ــن انق در اولی
بــرای یــک جشــنواره عمومــی ســروده بــود، کــه در ۱۱ ژوئــن 
۱۷۹۴ میــالدی، بــه مناســبت بزرگداشــت تصرف زنــدان 

باســتیل برگــزار شــد. آواز »عزیمــت« توســط ســربازان ژوبــرت، مارســو و کلبــر خوانــده می شــد، چــرا کــه آن هــا بــا پــای خســته، علیــه 
دشــمنان خــود حرکــت می کردنــد. رزمنــدگان ناپلئــون نیــز »آواز عزیمــت« را در همــان روزهــای ابتدایــی جمهــوری بــه کار گرفتنــد. بــه 
عبارتــی ایــن آواز را ناپلئــون بــه آهنــگ مارســیل ترجیــح مــی داد و بــه همیــن دلیــل، »آواز عزیمــت« تقریبًا بــه ســرود ملــی امپراتــوری 
ــت« را  ــون »Départ	du	Chant	Le، آواز عزیم ــور«، ناپلئ ــه برانک ــای »رن ــه گفته ه ــه ب ــا توج ــال، ب ــر ح ــد. در ه ــل ش اول تبدی
ــز  ــانیر )۱۸۱۱-۱۷۶۴(  نی ــاری ژوزف ش ــر، م ــن اث ــاعر ای ــه می کرده است. ش ــحالی آن را زمزم ــا خوش ــته و ب ــت می داش بسیار دوس
یکــی از مشــهورترین نمایشنامه نویســان و شــاعران نســل خــود بــود و همــکاری او نیــز بــا اتیــن نیــکالس مهــول )۱۸۱۷-	۱۷۶( کــه از 
 Jardin محبوب تریــن آهنگســازان آن زمــان بــود، بیــش از پیــش ایــن آواز را محبــوب کرده بــود. پــس از اولیــن اجــرای ایــن آهنــگ در

ــش ارســال شــد. ــرای ارت ــالدی، در جشــن تصــرف باســتیل، ۱۸۰۰۰ نســخه از آن ب ــه ۱۷۹۴ می ــی( در ۴ ژوئی ــاغ مل National )ب
آواز عزیمــت نیروهــا کــه ابتــدا عنــوان اصلــی آن، ســرود آزادی 
بــود، توســط روبســپیر بــه آواز عزیمــت تغییــر کــرد. شــعر ایــن 
آهنــگ از هفــت مصــرع هشــت خطــی تشــکیل شــده کــه هــر 
یــک از هفــت مصــراع آن، توســط یــک شــخصیت یــا گــروه که 
نماینــدۀ جامعــۀ جمهــوری فرانســه در خــالل آن ســال ها اســت، 
خوانــده می شــود. نماینــدگان مــردم، مــادر خانــواده، پیرمردهــا، 
فرزنــد، همســر و خواهــر. در بیــت اول، فرمانــده هنــگام خــروج 
ــگام  ــه  هن ــد ک ــاب می کن ــود خط ــربازان خ ــه س ــهر ب از ش
ــچ  ــد کــه هی ــد. ســپس، یــک مــادر می گوی حرکــت آواز بخوانن

نوای انقالب و مقاومت میان نت ها 

دالرام حسینی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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اشــکی نخواهــد ریخــت، ایــن دشــمنان هســتند کــه گریــه می کننــد. 
ــی  ــه زمان ــود )ک ــت خ ــیر دوران خدم ــرد از شمش ــه، دو پیرم در ادام
ــه  ــه در خان ــد ک ــد و می گوین ــت می کنن ــود( صحب ــان ب ــال پدرش م
منتظــر خواهنــد مانــد تــا ســربازان شــجاع برگردنــد تــا خبــر پیــروزی 
ــد، چــرا کــه در آن زمــان ممکــن اســت، خوشــحال  را برایشــان بیاورن
ــد، نمــاد همــان دو کــودک  ــس از آن، کودکــی آواز می خوان ــد. پ بمیرن
ــه در راه جمهــوری کشــته شــدند. همســران و معشــوقه ها  کوچــک ک
ــد؛ در  ــراز می کنن ــان اب ــه عزیزانش ــود را ب ــای ۵ و ۶ ارادت خ در بنده
ــخ  ــال پاس ــان« در ح ــربازان » قهرمان ــرع، س ــن مص ــن و آخری هفتمی
دادن بــه مــردم و عزیرانشــان ســوگند یــاد می کننــد کــه آزادی و صلــح 
را بــه جهــان بیاورنــد. آواز عزیمــت نیروهــا ماننــد مارســی بــرای زنــده 
مانــدن در دوره هــای انقــالب و ناپلئــون بــود. ایــن آواز در طــی جنــگ 
جهانــی اول نیــز خوانــده می شــد و هنــوز هــم توســط ارتــش فرانســه 

ــود. ــده می ش خوان

بــرای شــنیدن Chant du  از طریــق فعــال کــردن Scan Qr code تلفــن همــراه خــود اقــدام کنیــد یــا 
بــه نشــانی تلگــرام  t.me/derafsh_musicpart وارد شــوید.
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کاخ چهلســتون، نمونــۀ کاملــی از نگاره هــای مکتــب اصفهــان  اســت و عــالوه بــر شــش دیوارنــگارۀ بــزرگ بیــش از هفتــاد نقاشــی دیــواری 
ــا تکنیک هــای متفــاوت زینت بخــش چهلســتون هســتند. مــن در ایــن مختصــر، روایتگــر یکــی از دیوارنگاره هــای بــزرگ کاخ  کوچــک ب

. هستم
ــی و  ــس پذیرای ــرو( و ســه مجل ــدران و م ــال، چال ــرد )نبردهــای کرن ــر، ســه نب ــزرگ تاالرپادشــاهی چهلســتون تصویر گ دیوارنگاره هــای ب
جشــن )شــاه عبــاس بــزرگ و ولی محمدخــان امیــر ازبــک، شــاه عبــاس دوم و ندرمحمدخــان امیــر ازبــک و شــاه طهماســب اول و همایــون 

پادشــاه هندوســتان( هســتند.
ــع شده اســت و  ــاالر پادشــاهی واق ــی ت ــع غرب ــون پادشــاه هندوســتان، در ضل ــرای همای ــگارۀ مجلــس جشــن شــاه طماســب اول ب دیوارن
مجلــس پذیرایــی شــاه طهماســب اول از ناصرالدیــن  محمــد همایــون، پادشــاه هندوســتان را بــه تصویــر می کشــد. ایــن دیوارنــگاره کــه 
یکــی از آثــار اصیــل کاخ چهلســتون اســت؛ بــه احتمــال زیــاد، متعلــق بــه دورۀ شــاه عبــاس دوم اســت.  از آنجایــی کــه شــاه عبــاس دوم در 

مهمان هندوستانی 
زهرا هاشمی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
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ایــن تــاالر ســفیران و فرســتادگان خارجــی را بــه حضــور می پذیرفــت. ممکــن اســت بــا دیــواره نگاره هــای ســه مجلــس پذیرایــی شــاهان 
صفــوی از ســه همســایه خــود در پــی رســاندن پیامــی سیاســی بوده باشــد. هــر ســه ایــن شــاهان همســایه ســنی مذهــب بودنــد و بــه دنبــال 
ناکامی هــای سیاســی خــود بــه دربــار شــاهان صفــوی پناهنــده شــدند. شــاه عبــاس  دوم بــا نقــش کــردن ایــن ســه تصویــر بــه ســفیران 
خارجــی پیــام می دهــد کــه شــاهان شــیعه صفــوی همــواره پناهــگاه و مــاوائ همســایگان ســنی خــود در شــرق و شــمال شــرق هســتند و 
هیــچ گاه دســتی را کــه بــه یــاری بــه ســوی آنــان دراز شده اســت؛ بی جــواب نگذاشــتند. فرقــی نمی کنــد، همایــون هندوســتان باشــد یــا 

ــک. ــان ازب محمدولی خ
 بــه هــر حــال، ناصرالدیــن محمــد همایــون بــه دلیــل ناکامی هــای سیاســی در ســال ۹۵۱ هــ . ق  بــه دربــار شــاه طهماســب پناهنــده شــد. 
ایــن تصویــر نیــز روایتگــر مجلــس جشــنی اســت کــه شــاه طهماســب بــرای او تــدارک دیده اســت. طیف هــای رنگــی بــه کار گرفتــه شــده در 
نقاشــی اکثــرا،ً رنگ هــای گــرم و شــاد را شــامل می شــوند. رنگ هــای زرد و قرمــز کــه در البســه هــر دو پادشــاه بــه کار رفتــه، رنگ هــای 
شــاهانه ایــن دیوارنــگاره  هســتند. البتــه ناگفتــه نمانــد، رنــگ قرمــز لبــاس شــاه طهماســب ســرزنده و شــاد اســت؛ درحالیکــه، رنــگ قرمــز 
پیراهــن همایــون طیــف تیره تــر و ســردتری از رنــگ قرمــز اســت کــه تلویحــاً بــه ناکامــی او در عرصــۀ سیاســت بازمی گــردد. مردمــی کــه 

در نــگاره حضــور دارنــد، همگــی از بــزرگان و درباریــان صفــوی و مالزمــان همایــون هندوســتان هســتند. 
فضــای دیوارنــگاره آالچیقــی در باغــی بهــاری یــا تابســتانی اســت. برخــی معتقدنــد، مجلــس جشــن نــوروز اســت و اولیــن روز بهــار اســت 
امــا بــا توجــه بــه خرمــی طبیعــت نــگاره و پراکندگــی انــواع میوه هــا کــه بــر روی زمیــن تصویــر شــدند؛ بعیــد بــه نظــر می رســد کــه فصــل 
دیوارنــگاره بهــار باشــد و مجلــس برپاشــده جشــن نــوروز. بــرای مــن داســتان نــگاره بــه ایــن صــورت اســت که شــاه طهماســب در یــک روز 
تابســتانی بــه همــراه درباریــان خــود بــه نخچیــر رفته اســت )مالزمــان ردیــف اول شــاه طهماســب کــه کمــان و بازهــای شــکاری را حمــل 
می کننــد.( و در ایــن بیــن همایــون بــه ایــران می رســد و بــه جهــت مالقــات بــا طهماســب عــازم شــکارگاه صفــوی می شــود. )مالزمــان 
همایــون نشــانی از عــزم بــرای نخجیــر ندارنــد در عــوض پرچم هــای خــود را حمــل می کننــد و گویــا در ظرفــی طالیــی تحفــه ای بــرای 

پادشــاه ایــران آوردنــد.( وشــاه ایــران در شــکارگاه مجلــس جشــنی را بــرای اســتقبال از مهمــان هنــدی خــود برپــا می کنــد.
 تصویــری کــه از جشــن نقــش شده اســت، تصویــر متــداول یــک جشــن در دربــار صفــوی اســت  کــه  شــرح آن در ســفرنامه ها دوره صفــوی 
آمده اســت. رامشــگران در حــال نواختــن و رقاصــان در حــال رقصیــدن و خوراکی هــا ) کــه در ایــن دیوارنــگاره شــامل انــواع میوه هــا اســت( 

در ظــروف مطــالئ قلــم کاری صــرف می شــوند.
 شــاه طهماســب و همایــون روبــه روی هــم در صــدر مجلــس مجــزا از باقــی بــر دو زانــو نشســتند. شــاه طهماســب شمشــیر بــه کمــر دارد و 
مالزمــی شمشــیر همایــون را حمــل می کنــد. حالــت همایــون کــه هــر دو دســت او را بــر روی دو زانــو در حالــت اســتغاثه نشــان می دهــد. 

گویــای ناکامی هــای او و پناهندگــی او بــه دربــار شــاه صفــوی اســت.
بــه طــور کلــی، شــاه طهماســب از پادشــاه هندوســتان ســرزنده تر و قدرتمندتــر کشــیدند. از ســرزندگی رنــگ قرمــز پوشــاک او تــا زیورآالتــی 
کــه بــر کمــر و کاله او دیــده می شــوند. البتــه، بــا توجــه بــه مخاطبیــن دیوارنــگاره کــه همانــا ســفیران و فرســتادگان بــه دربــار صفــوی 

هســتند، کامــاًل طبیعــی اســت.
آنچــه شــرح دادم، مختصــری در بــاب دیوارنــگاره ای بــود کــه در زمــان خــودش فراتــر از یــک اثــر هنــری صــرف بوده اســت. و یــادآور ایــن 

نکتــه اســت کــه در گســتره بزرگــی کــه تاریــخ در برمی گیــرد، هیــچ چیــز بی معنــی و بی علــت نیســت.
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ــالگی و  ــد. در ۸س ــد ش ــد، متول ــی بودن ــال سیاس ــه فع ــي ک ــن ۱۹۲۸( از والدین ــه ۱۸۵۸ - ۱۴ژوئ ــت ) ۱۵ ژوئی ــن پانکهورس املی
دربرخــي از منابــع، در ۴۱ســالگی  بــه جنبــش حــق رای زنــان پیوســت. در ســال ۱۹۹۹ م. نشــریۀ تایــم از پانکهرســت بــه عنــوان 
یکــی از ۱۰۰ فــرد مهــم قــرن بیســتم نــام بــرد و اظهــار  داشــت: » او ایــده ای از زنــان را بــرای زمــان مــا شــکل داد؛ او جامعــه 
را بــا الگــوی جدیــدی متزلــزل کــرد کــه دیگــز بازگشــتی از آن وجــود نــدارد.« همچنیــن، وی قبــل  از تصویــب حــق رای زنــان، 
پانکهورســت هفــت بــار دســتگیر شــد. وی در جریــان محاکمــه خــود در ۲۱ اکتبــر ۱۹۰۸م. بــه دادگاه گفــت: » مــا اینجــا نیســتیم، 

ــا قانونگــذار شــویم.«  ــالش هســتیم ت ــا در ت ــرا قانون شــکن هســتیم؛ م زی

 
 نام عکاس : ســیمون اســتون ،  در تاریخ 27 نوامبر ۱۹۱۱ میالدی

سخنران خیابان وال استریت 

زینب درویشی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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پانکهورســت یــک فعــال سیاســی و رهبــر جنبــش حمایــت از حقــوق بشــر در انگلیــس بــود و بیشــتر بــه خاطــر کمــک بــه کســب 
حــق رأی زنــان در انگلیــس شــهرت دارد. وی اتحادیــه ای را تاســیس کــرد کــه فعالیــت آن در راســتای حمایــت از حــق رای زنــان 
در فعالیــت هــای سیاســی  و اجتماعــی بــود . )) در عمــل نــه بــه گفتــار(( یکــی از شــعار هــای مهــم ایــن اتحادیــه بــوده اســت  . 
ــتن  ــد شکس ــی مانن ــای فیزیک ــامل درگیری ه ــه ش ــه ک ــروه اتحادی ــتیزه جویانه گ ــای س ــه تاکتیک ه ــویق ب ــل تش ــه دلی ــه، ب اگرچ

پنجــره و حملــه بــه افســران پلیــس بــود، مــورد انتقــاد گســترده ای قــرار گرفــت. 
ــج  ــرای تروی ــش ب ــدف آن کوش ــه ه ــرد ک ــل ک ــان تبدی ــزب زن ــه ح ــان را ب ــی-اجتماعی زن ــۀ سیاس ــت اتحادی ــن پانکهورس املی
ــتند،  ــان بپا خاس ــق رای زن ــدف ح ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــی ک ــن زنان ــود. وی در بی ــی ب ــای عموم ــان در عرصه ه ــری زن براب
ــن  ــه املی ــج در اندیش ــان، به تدری ــوهرش از آزادی زن ــتیبانی ش ــاع و پش ــوذ، دف ــود. نف ــوب می  ش ــژه محس ــک زن وی ــوان ی به عن
اثــر کــرد. املیــن پانکهورســت معتقــد بــود کــه حــق رأی زنــان، زندگــی سیاســی را از پایــه دگرگــون خواهــد کــرد، و حــس جدیــد 
ــا اراده و  ــه وجــود خواهــد آورد. در تاریــخ قرن هــای جهانــی در میــان مــردان سیاســی، گاهــی زنانــی ب نوع دوســتی و اخــالق را ب
قدرتمنــد در پــس سرنوشــت تاریــخ تاثیرگــذار بودنــد. املیــن پانکهورســت جــزو ایــن دســته زنــان محســوب مــی شــود . همانطــور  
ــۀ  ــک جلس ــت در ی ــه جمعی ــاب ب ــن پانکهورســت خط ــس،  آملی ــی انگلی ــر حقوق ــم؛ رهب ــاهده کنی ــم، مش ــر می توانی ــه در تصوی ک
ــفرهای  ــف در س ــای مختل ــخنرانی ها و جنبش ه ــا س ــت. وی ب ــده اس ــاالت متح ــورک، ای ــهر نیوی ــتریت ش ــات در وال اس انتخاب
متعــدد خــود توانســت، در رابطــه بــا فعالیــت زنــان در جامعــه، بــر روی اندیشــۀ جوامــع آن دوره از تاریــخ و همچنیــن در دوره هــای 
بعــد از آن اثــر بگــذارد. اقدامــات و صحبت هــای  املیــن پانکهورســت نــه تنهــا بــر روی دولت مــردان بلکــه بــر روی عــوام جامعــه 

و افــراد عــادی هــم تاثیرگــذار بــود.  
ــذب  ــت وی در  ج ــش و مقاوم ــا کوش ــت ام ــود داش ــت وج ــن پانکهورس ــای املی ــل جنبش ه ــی در مقاب ــه مخالفت های ــد ک هرچن
ــق  ــه ح ــتیابی ب ــی در دس ــش اساس ــوان نق ــه عن ــن،  وی ب ــت. همچنی ــده گرف ــوان، نادی ــدش را نمی ت ــه عقای ــی ب ــکار عموم اف
ــر روی  ــد ب ــی توان ــه م ــوام جامع ــت ع ــی و حمای ــکار عموم ــت. اف ــناخته شده اس ــس ش ــان در انگلی ــت زن ــان  و فعالی رأی زن
ــن پانکهورســت،  جنبــش هــا و  ــن، املی ــذار باشــد. بنابرای ــر دستشــان اســت، تاثیرگ ــت ب ــک دول سیاســت مردانی کــه سرنوشــت ی
حــرکات خــود را از میــان عمــوم مــردم چــه زن چــه مــرد و از یــک ملــت آغــاز کــرد و ســعی کــرد،  نظــرات آن هــا را بــه خــود 
جلــب کنــد . تاثیــرات جنبــش هــای وی را می توانیــم در دوره هــای بعــد از آن هــم  در کشــور های مختلــف مشــاهده کنیــم، چــرا 

ــان تصویــب شــود.  ــوان حــق رای زن ــه عن ــی ب کــه حتــی در زمــان وی هــم موجــب شــد، قانون
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»از ایران وز ترک و تازیان          نژادی پدید آید اندر میان 
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود          سخن ها به کردار بازی بود«۱

نوشــتۀ پیــش رو، تبییــن یــک تحلیــل مبتنــی بــر »بینــش کالن نگــر تاریخــی« در ســیر 
ــی اســت و  ــم فردوس ــاهنامۀ حکی ــاال از ش ــعر ب ــۀ ش ــر پای ــران و ب ــخ ای تحــوالت تاری

ــت.  ــن دو بی ــی اســت مختصــر از ای ــد تحلیل ــی می آی آنچــه در پ
نظــام سیاســی حکمرانــِی ایرانشــهر )ایران زمیــن( در عهــد باســتان بــا ترســیم مرزهــای 

سیاســی و فرهنگــی و پاســداری از آن، جلــوی یــورش اقــوام انیرانــی را بــه ایرانشــهر 
گرفتــه بــود و مرزهــای اصلــی و مرزهــای حائــل۲ هماننــد یــک ســپر بــرای ایرانشــهر 
ــر  ــی ب ــرن حکمران ــار ق ــش از چه ــا بی ــان، ساســانیان ب ــد.	 از آن می عمــل می کردن
ــد و مبانــی ملــی ایرانیــان در ایــن عهــد  ایــن گســتره، ایــن مرزهــا را تثبیــت کردن
ــای  ــن مرزه ــن ای ــن رفت ــران و از بی ــه ای ــراب ب ــورش اع ــا ی ــد.۴ ب ــزی ش پی ری

ــی و  ــت، نظــم اجتماع ــل خالف ــران ذی ــن ای ــرار گرفت ــی و ق سیاســی و فرهنگ
ــود  ــان ب ــی ایرانی ــا فرمانروای ــول قرن ه ــه محص ــرزمین ک ــن س ــی ای سیاس
از بیــن رفــت. زیــن پــس شــیوخ بادیه نشــین بــر شــهرها و نهادهــای 
ــی خــود را به جــای  ــران نشســته و الگــوی حکمران ــی و اجتماعــی ای حکمران
ــی در  ــرات بنیادین ــد و تغیی ــتوار کردن ــین اس ــی پیش ــی و سیاس ــم اجتماع نظ

ــد. ــد آم ــان پدی ــی ایرانی ــی و اجتماع ــی، اقتصــادی، فرهنگ ارکان سیاس
ــا فروپاشــی مرزهــای شــرق ایرانشــهر، کــه بیــش از یــک هــزاره ایرانیــان از  ب

ایــن مرزهــا حراســت کــرده بودنــد و طبــق روایت هایــی کــورش هخامنشــی، 
نیــز در نبــرِد پاســداری از شــرق ایــران کشــته شــد،۵ بــه تدریــج ســد ســکندر 

شــرق ایــران فــرو ریخــت و مرزهــای جهــان اســالم بــه چیــن رســید و 
اینچنیــن راه بــرای ســیل مهاجــرت اقــوام صحرانــورد بــه ایــران 

ــد۶  ــردگان زرخری ــان غالم ب ــن می ــد. در ای ــم ش ــرب فراه و غ
ــه  ــران وارد شــدند و ب ــه ای ــان۷ ب ــای غزنوی ــان نی و از آن می

تحلیل تاریخی و اجتماعی دو بیت از شاهنامه فردوسی 

امین داودی / دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهید بهشتی
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ــامانیان و  ــِی س ــی و نظام ــف سیاس ــای مختل ــج در ارکان ه تدری
ــاز  ــا ب ــرای خــود جــای پ برخــی از آنهــا در خالفــت اســالمی ب
ــر  ــران و دیگ ــی در ای ــه حکمران ــار ب ــن ب ــرای اولی ــد و ب کنن

ــند. ــالمی برس ــرزمین های اس س
فردوســی در همیــن زمانــه می زیســت )۴۱۶-۲۹	 هجــری 
ــبات  ــتان و مناس ــران باس ــخ ای ــی از تاری ــا آگاه ــری ( و ب قم
ــوالت  ــران و تح ــادی ای ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
بنیادینــی کــه در حــال رخ دادن بــود بــه توصیــف وضــع 
ــود  ــد از خ ــس بع ــود و زین پ ــر خ ــران عص ــه ای ــی جامع اجتماع
در ایــران زمیــن پرداخــت. تــرکان غزنــوی و بعدهــا ســلجوقیان 
الگوهــای  و  ایــران حاکــم شــدند  بــر  ترکمانــان  دیگــر  و 
ــی  ــی و اجتماع ــاختار های سیاس ــر س ــوام ب ــن اق ــی ای حکمران
ایــران تحمیــل شــد.۸ فردوســی بــرای توضیــح مناســبات 
ــی  ــح چگونگ ــن توضی ــود و همچنی ــی موج ــی و اجتماع سیاس
ــن  ــا ای ــی ب ــه زیبای ــانی ب ــا ساس ــراِن پس ــه ای ــردن جامع کار ک
دو بیــت شــعر نحــوه کار کــردن جامعــه ایــران را توضیــح 
ــی،  ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــرای درک تح ــن ب ــد. بنابرای می ده
ــر از  ــت متاث ــانی می بایس ــران پساساس ــی ای ــادی و فرهنگ اقتص
فردوســی الگوهــای حکمرانــی اقــوام صحراگــرد کــه بــه ایــران 
ــای  ــوالت نهاده ــی تح ــه و بررس ــون توج ــدند را در کان وارد ش
ــن دو  ــرار داد.۹ و ای ــانی ق ــران پساساس ــی ای ــی و سیاس اجتماع
ــران  ــخ ای ــه تاری ــر ب ــش کالن نگ ــک بین ــه ی ــی ب ــت فردوس بی
ــر  ــرد و از منظ ــد ک ــمگیری خواه ــک چش ــالمی کم دوران اس
ــران  ــریع ای ــوالت س ــای تح ــوم و معن ــه مفه ــم ب آن می توانی
ــده منظــور  ــه نظــر نگارن ــم. ب ــدا کنی دوران اســالمی، دســت پی
فردوســی شــکل گیری یــک نــژاد و خــون جدیــد و تغییــر 
ــی  ــوالت بنیادین ــه تح ــت بلک ــی نیس ــی و جمعیت ــت اجتماع باف
ــران  ــزرگ شــرق و غــرب ای ــا فروپاشــی دو ســد ب اســت کــه ب
پدیــد آمــده اســت و زین پــس شــاهد ایرانــی  جدیــد و متفــاوت 
ــر  ــن عناص ــه ای ــه ب ــدون توج ــوان ب ــه نمی ت ــود ک ــم ب خواهی

ــت. ــف آن پرداخ ــه تعری ــران ب ــر در ای ــرد حاض ــی صحرا گ قوم

یادداشت ها

ــخه . ۱ ــاس نس ــر اس ــی، ب ــم فردوس ــم ابوالقاس ــاهنامه حکی ش
ــگاه، ۹۰	۱(، ص ۷۰۲. ــران: ن ــاپ دوم )ته ــکو، چ مس

ــوک . ۲ ــا مل ــط شاهنشــاهی ساســانی ب ــال رواب ــوان مث ــه عن ب
حیــره را می تــوان یــک مــرز حائــل دانست.ساســانیان 
از ملــوک حیــره حمایــت می کردنــد و در مقابــل توقــع 
داشــتند تــا آنهــا هــم از دســت اندازی اعــراب بــه مرزهــای 
ــرای  ــره ب ــن، حی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــری کنن ــران جلوگی ای
ایــران بــه عنــوان پایگاهــی بــرای مقابلــه بــا روم محســوب 
می شــد. در مــورد روابــط ساســانیان بــا ملــوک حیــره 
ــا  ــانیان ب ــه ساس ــن، »رابط ــا کوه ک ــه: محمدرض ــد ب بنگری
ــط خارجــی، س ۱۸،  ــخ رواب ــه تاری ــره«، فصلنام ــوک حی مل

ش۷۲ )پاییــز ۹۶	۱(، ص۱-۲۲.
ــی و . 	 ــی و دیپلماس ــیوه های حکمران ــورد ش ــی در م فردوس

ــرام  ــو به ــرح گفت و گ ــهر در ش ــای ایرانش ــاع از مرزه دف
ــد:  ــفیر روم می نویس ــا س ــور ب گ

ــرک و  ــران و ت ــی زســنگ وز گــچ کــه کــس را زای ــرآورد میل ب
خلــج/ نبــودی گــذر جــز بــه فرمــان شــاه همــان نیــز جیحــون 
میانجــی بــه راه. بنگریــد بــه: شــاهنامه حکیــم ابوالقاســم 
ــوار  ــاخت دی ــر از س ــان متاث ــان، ص ۵۱۹. ایرانی ــی، هم فردوس
ــه  ــت ب ــرد دس ــدوی و بیان گ ــوام ب ــا اق ــه ب ــرای مقابل ــن ب چی
ــر  ــن بلندت ــوار چی ــد از دی ــه بع ــد ک ــرگان زدن ــوار گ ــاخت دی س
ــه  ــوار ب ــن دی ــران ای ــود. در ای ــوب می ش ــان محس ــوار جه دی
ثبــت ملــی رســیده اســت و پرونــده ثبــت جهانــی آن در نوبــت 
یونســکو قــرار دارد. در مــورد ایــن دیــوار دفاعــی ایــران باســتان 
می توانیــد بنگریــد به:مرتضــی فتاحــی و دیگــران، »دیــوار 
از  بــه روش رخشــانی بخشــی   بــزرگ گــرگان: ســن یابی 
ــز ۹۴	۱(،  ــران، س ؟، ش 	 )پایی ــک ای ــه ژئوفیزی ــوار«، مجل دی
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هفته نامــه  در  همین بــاره  در  دریایــی  تــورج   .۴۵-۵۹ ص 
ســرزمین  ایــن  بــرای  »ساســانیان  می نویســد:  وطن یولــی 
موســوم بــه ایرانشــهر فرهنگــی ایجــاد می کننــد بــه نــام 
فرهنــگ ایرانــی و چنــد قــرن بــه دور آن دیوارهایــی می کشــند 
ــا  ــی ب ــن مل ــا ســرزمین و فرهنــگ و دی ــن مفهومــی ب کــه چنی
مرزهــای مشــخص کــه بــه دور آن دیــوار کشــیده شــده اســت، 
ــورج دریایــی، »ایرانشــهر  در دوران باســتان مســتثنی اســت.« ت
چیســت؟«، دو هفتــه نامــه وطن یولــی،  س ۴، ش۶	 )زمســتان 

.۸ ص   ،)۱	۹۹
ــی . ۴ ــت ایران ــگ و هوی ــت فرهن ــورد شــکل گیری و تثبی در م

ــه  ــورت گرفت ــادی ص ــای زی ــانی پژوهش ه در دوران ساس
ــه  ــار مراجع ــن آث ــه ای ــد ب ــورد می توانی ــن م ــت در ای اس
کنیــد: تــورج دریایــی، تاریــخ و فرهنــگ ساســانی، ترجمــه 
مهــرداد قــدرت دیزجــی )تهــران: ققنــوس، ۸۲	۱(. ریچــارد 
ــران  ــه ای ــتان«، مجل ــی در دوره باس ــت ایران ــرای، »هوی ف
نامــه، س ۱۲، ش 	 ) تابســتان 	۷	۱ (، ص ۷	۱-۴	۴. 
جــراردو نیولــی، آرمــان ایــران، ترجمــه ســید منصــور 
ــژوه، ۸۷	۱(.  ــین پ ــه پیش ــران: موسس ــجادی )ته ــید س س
فریــدون الهیــاری و همــکاران، »تکویــن هویــت ایرانــی در 
ــخ  ــه پژوهش هــای تاری ــگاری عهــد ساســانی«، مجل تاریخن
ــتان ۹۲	۱( ــار و تابس ــالم، س ؟،  ش ۱۲، )به ــران و اس ای

در ایــن مــورد محمــد عبدالقدیــر داندامایــف در کتــاب . ۵
تاریــخ سیاســی هخامنشــیان می نویســد: شــکی نیســت 
کــه کــورش مقدمــات امــر را بــرای تســخیر مصــر، فراهــم 
ــمال  ــای ش ــت مرزه ــم گرف ــدا تصمی ــی ابت ــود. ول ــرده ب ک
ــین  ــوام چادرنش ــاز اق ــت و ت ــش را از تاخ ــرقی امپراتوری ش
ــای  ــا زیان ه ــت و تازه ــن تاخ ــدارد. ای ــان ب ــاِگتا در ام ماس
ــینی  ــان شهرنش ــر ایرانی ــمگیری ب ــات چش ــراوان و صدم ف
ــد وارد آوده  ــوری هخامنشــی شــده بودن ــۀ امپرات کــه امیخت
ــی  ــخ سیاس ــف، تاری ــد ع داندامای ــه: محم ــد ب ــود. بنگردی ب

ــرزان  ــران: ف ــر کالم )ته ــد جواه ــه فری ــی، ترجم هخامنش
.۸۹ ۸۸	۱(، ص  روز، 

در مــورد غالمــان زر خریــد تــرک و اولیــن برخــورد تــرکان . ۶
بــا ایرانیــان در دوران اســالمی بنگردیــد بــه: کلیفــورد 
ــان، ترجمــه حســن انوشــه  ــخ غزنوی ــد باســورث، تاری ادمون

ــر، ۷۸	۱(، ص ۲۱۱. ــران: امیرکبی )ته
ــاهنامه را . ۷ ــی ش ــار فردوس ــرک تب ــله ت ــن سلس ــان ای در زم

ــاند. ــان رس ــه پای ب
ــت . ۸ ــده اس ــی آم ــتان مطلب ــخ سیس ــورد در تاری ــن م در ای

ــم داد: »و  ــران تعمی ــه ای ــه کل جامع ــوان آن را ب ــه می ت ک
چــون بــر منبــر اســالم بــه نــام تــرکان خطبــه زدنــد، ابتــداء 
ــچ  ــوز هی ــتان را هن ــود و سیس ــتان آن روز ب ــت سیس محن
آســیبی نرســیده بــود تــا ایــن وقــت« بنگردیــد بــه: تاریــخ 
زوار،  )تهــران:  بهــار  ملک الشــعراء  تصحیــح  سیســتان، 
ــای  ــل الگوه ــورد تحمی ــن در م ۱۴	۱(، ص ۴۵	. همچنی
حکمرانــی تــرکان بــر ســاختار سیاســی ایــران بنگردیــد بــه: 
جــواد طباطبایــی، خواجــه نظــام الملــک طوســی، گفتــار در 

ــرد، ۹۷	۱(. ــوی خ ــران: مین ــران )ته ــی ای ــداوم فرهنگ ت
در ایــن مــورد برخــی از مورخــان و جامعــه شناســان ایرانــی . ۹

ــر ایــران  بــدون توجــه بــه یورش هــا و ایلغارهــای متعــدد ب
ــه  ــک نمون ــد. ی ــران برآمده ان ــی ای ــاط شناس درصــدد انحط
ــان  ــون کاتوزی ــی همای ــوان محمدعل ــراد را می ت ــن اف از ای
ــرب، دوره  ــار ع ــه ایلغ ــه ب ــدون توج ــه وی ب ــت ک دانس
ترکمانــی و مغــوالن و...درصــدد توضیــح نحــوه کار کــردن 
جامعــه ایــران اســت کــه منجــر بــه نتیجه گیری هــای 

ــود. ــان می ش ــب ایش ــی از جان ــر تاریخ ــتباه و غی اش
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غــرور و تعصــب )بــا ترجمــۀ دقیق تــر، غــرور و پیــش داوری( نــام آشــنایی اســت کــه الاقــل، یــک بــار اســم آن را شــنیده ایم. ایــن 
اثــر از جهــات بســیاری خــاص و منحصــر بــه فــرد اســت زیــرا از جملــه کتاب هایــی اســت کــه نویســنده و شــخصیت اصلــی آن هــر 
ــه تصویــر کشیده اســت، عــادات و فعالیت هــای  ــه خوبــی شــرایط زندگــی انگلســتان در قــرن هجدهــم میــالدی را ب دو زن هســتند و ب
متــداول قشــر مرفــه در آن شــرح داده شده اســت. وقتــی قصــد توضیــح و تشــریح ایــن اثــر را داشــته باشــیم، نــکات بســیاری وجــود دارد 

ــرد.  ــان ک ــوان بی ــه می ت ک
ــا  ــات گســترده ای باشــد. ام ــد در موضوع ــا می توان ــن تبیین ه ــرد، ای ــش می گی ــرد پی ــر ف ــه ه ــگاه و رویکــردی ک ــوع ن ــه ن بســته ب
ــی  ــه وقت ــم، مســئله ای اســت ک ــن ســتون از آن حــرف بزن ــم در ای ــرد و الزم می دان ــب ک ــه خــود جل ــده را ب ــه توجــه بن مســئله ای ک

ــد آن را  ــای بی کــران تاریــخ می شــوید، بای وارد دنی
ســرلوحۀ کار خــود قــرار دهیــد. ایــن نکتــۀ کلیــدی 
کــه روح اصلــی کتــاب غــرور و تعصــب را ســاخته 
ــه در  ــتند ک ــات آن هس ــش داوری و تبع ــت؛ پی اس
ایــن کتــاب بــه وضــوح و روشــنی بیــان شــده . بــا 
توجــه بــه آنکــه ایــن اثــر متعلــق بــه دورۀ زمانــی 
و مکانــی کامــاًل متفــاوت از شــرایط کنونــی اســت. 
وقتــی شــروع بــه خوانــدن کتــاب می کنیــم، 
ــائل  ــود مس ــی خ ــگاه زندگ ــا ن ــا ب ــودآگاه م ناخ
ــده  ــان آزاردهن ــاید برایم ــم و ش ــاب را می بینی کت
باشــد کــه چــرا اینگونــه رفتــار می کننــد؟ بــه چــه 
ــا  ــد؟ و ... ام ــتباهی می گیرن ــای اش ــت تصمیم ه عل
ــد،  ــاب را تمــام می کن ــده باهــوش، وقتــی کت خوانن
جایــگاه  در  وقتــی  گرفته اســت.  را  خــود  درس 
ــم،  ــر می گیری ــر نظ ــه را زی ــتیم و بقی ــود نشس خ
نظــر دادن، قضــاوت کــردن و حکــم صــادر کــردن 
ــا  ــت ب ــه الیزاب ــور ک ــت؛ همانط ــاده اس ــی س خیل
ــنیدن  ــی و ش ــای دارس ــک آق ــار خش ــدن رفت دی
ــدای  ــی ابت ــی در مهمان ــای دارس ــای آق صحبت ه

غرور و تعصب، تعصب و تاریخ 
فاطمه بهزادپور / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
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ــای  ــریع تر از آن حرف ه ــی س ــی اســت و خیل ــرد انســان نامطبوع ــن ف ــه ای ــرد، ک ــود را بگی ــم خ ــی توانســت، تصمی ــه راحت ــتان ب داس
ــد،  ــی داری ــب برم ــه عق ــدم ب ــک ق ــی ی ــا وقت ــد. ام ــود دی ــا اســتدالل های خ ــق ب ــای دارســی را منطب ــه گذشــتل آق ــام راجــع ب ویکه
می توانیــد نقــاط تاریکــی را ببینیــد کــه تــا قبــل از آن خواســته یــا ناخواســته آن هــا را ندیــد گرفتــه بودیــد؛ همانطــور کــه آقــای دارســی 
بعــد از دیــدار نخســت بــا الیزابــت، ناخــودآگاه بــر روی شــخصیت او متمرکــز شــد و بــه مســائلی پــی بــرد کــه در نــگاه اول هیچــگاه، 

ــد. ــا را ببینن ــت آن ه نمی توانس
ــان  ــود. هم ــرو می ش ــد، روب ــه رخ می ده ــی ک ــاق های ــا و اتف ــا چالش ه ــاب ب ــی کت ــخصیت اصل ــا ش ــراه ب ــده هم ــه خوانن  زمانیک
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ام ــع و اشــخاص را حالجــی می کن ــت وقای ــک الیزاب ــا عین ــی آورد و ب ــود م ــا را در ذهــن خ ــا و قضاوت ه پیش داوری ه
ــه بوده اســت، حــس  ــح و ناپخت ــا ناصحی ــدر آن حالجی ه ــد، چق ــه نشــان می ده ــی برداشــته می شــود ک ــرده از حقایق ــتان پ در اوج داس
شــرمندگی همانطــور کــه ســراغ الیزابــت بنــت می آیــد بــه خواننــده نیــز ســرایت می کنــد و شــاید بتوانــد خواننــده را وسوســه کنــد تــا 

ــا ببینــد کجــای داســتان را دقیــق درک نکرده اســت. ــار دیگــر کتــاب را مــرور کنــد ت ب
و حــال می رســیم بــه ســوالی کــه قطعــًا بــرای همــه پیــش می آیــد: راز محبوبیــت رمانــی کــه متعلــق بــه حــدود 	-۲ قــرن پیــش 
چیســت؟ مطمئنــًا نمی تــوان پاســخ قاطعــی بــه ایــن ســوال داد امــا حــاال کــه ایــن همــه از پیــش داوری حــرف زده ایــم چــرا آن را علــت 
خــاص بــودن و در نتیجــه پرفــروش بــودن آن معرفــی نکنیــم؟ شــاید بســیاری از افــرادی کــه ایــن کتــاب را خوانده انــد، خــود نداننــد چــه 
ــاز هــم بــه ســراغ غــرور و  نــگاه منطقــی و تاریخی مآبــی در آن مــوج می زنــد امــا در آخــر، همیــن مســئله آن هــا را ترغیــب می کنــد ب

تعصــب برونــد .
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ــورج  ــام ج ــالدی( ن ــت ) ۲۰۲۰ می ــه گذش ــالی ک در س
ــه  ــد ب ــورج فلوی ــدن ج ــته ش ــنیدیم. کش ــاد ش ــد را زی فلوی
دســت نیــروي پلیــس آمریــکا باعــث اعتراضــات گســترده ای 
ــرگ وی، موضوعــی حســاس و  ــان شــد. م در سرتاســر جه
ــتی. ــت: نژادپرس ــا انداخ ــر زبان ه ــر س ــاره ب ــی را دوب تاریخ

ــه در  ــد ک ــیاري بودن ــتان بس ــخ، سیاه پوس ــول تاری در ط
ــوق  ــتار حق ــد و خواس ــت کردن ــد راس ــتی ق ــر نژادپرس براب
ــی  ــدند و راه طوالن ــتان ش ــا سفید پوس ــتان ب ــر سیاه پوس براب
ــن  ــه یکــی از ماندگارتری ــن قســمت ب ــد. در ای را طــی کردن
ــی  ــه حت ــم ک ــش می پردازی ــن جنب ــارز  ای ــان های مب انس
بعــد از تــرور نیــز نــام او باقــی مانــده و الگویــی بــرای مبــارزه 

ــت. ــي اس ــاي اجتماع ــه بي عدالتي ه علی
مارتیــن لوترکینــگ: »کافــی نیســت کــه بگوییــم 
ــح و  ــه صل ــت ک ــم. الزم اس ــاز کنی ــگ را آغ ــد جن ــا نبای م

فــداکاری را بــرای آن دوســت داشــته باشــیم.«
ــخ  ــم تل ــژادی - اعــم از ســیاه، زرد، ســفید و ســرخ – همــه طع ــی نمی شناســد. هــر ن ــا جغرافیای ــژادی ی ــرز ن ــرده داری، م ــخ ب تاری

ــد. ــر انداخته ان ــاي دیگ ــردن نژاد ه ــه گ ــز ب ــي را نی ــوق بردگ ــي ط ــر، همگ ــرف دیگ ــیدند و از ط ــي را چش بردگ
واژه بــرده » Slave « از ریشــه اســالو » Slav « اســت، نــام قومــی و اجــدادی گروهــی از مــردم در اروپــای مرکــزی و شــرقی کــه 
از قــرن پنچــم تــا ســیزدهم میــالدي بــه شــدت و به کــرات مــورد حملــه قــرار می گرفتنــد و بــه بردگــی گرفتــه می شــدند. بــرده کســی 
اســت کــه جــز امــوال شــخص دیگــر یــا دولــت اســت، یــک ابــزار کار همچــون؛ خیــش، چکــش و قاطــر. بــرده دار معمــواًل اختیــاردار 

حیــات و ممــات بــرده اســت. بــرده نیــز چــون دیگــر اشــکال دارایــی قابــل خریــد و فــروش یــا اجــاره توســط اربابــان دیگــر اســت.
تاکنــون تاریــخ دقیقــي بــراي آغــاز بــرده داري ذکــر نشده اســت. امــا بــرده داری در اکثــر مناطــق کــره زمیــن و تقریبــًا تمامــی کشــورها 
رایــج بوده اســت، از جملــه آن هــا؛ ایــاالت متحــده آمریــکا اســت کــه از اواخــر قــرن نوزدهــم میــالدی بــرده داري را ممنــوع اعــالم کــرد، 
امــا سیاســت های نژاد پرســتانه تــا ســال ها بعــد ادامــه داشــت. سیاه پوســتان در چشــم سفیدپوســتان، موجوداتــی کثیــف، بدبــو، الابالــی، 

تنبــل، متملــق و حتــی بیمــار بودنــد.
چنیــن شــرایطی کــه بــا نادیــده گرفتــن حقــوق انســانی افــراد همــراه اســت، بــرای هیــچ انســانی کــه روح آزادی را دارا اســت، مــورد 

من رویایی دارم... 
سرمه گودرزی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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ــاالت متحــده  ــه خصــوص ای ــا و ب ــرده داری و نژادپرســتی در دنی ــا ب ــه ب ــخ، اعتراضــات  بســیاري در مقابل ــول نیســت. در طــول تاری قب
آمریــکا صــورت گرفــت. و مارتیــن لوتــر کینــگ یکــي از رهبــران برجســته ایــن جنبش هــا اســت.

ــر  ــه جهــان گشــود. وی رهب ــا چشــم ب ــت جورجی ــا در ایال ــه ســال ۱۹۲۹م. در شــهر آتالنت ــور در ۱۵ ژانوی ــن لوترکینــگ جونی مارتی
ــه  ــان داد ک ــکا نش ــتان آمری ــیاه پوس ــارزات س ــخ مب ــا، تاری ــود. بعده ــالدی ب ــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ می ــکا در دهه ه ــیاهان آمری ــش س جنب
ــده  ــکا، برعه ــدی در آمری ــونت گان ــدم خش ــای ع ــدن آموزه ه ــی ش ــدن و مردم ــر ش ــش در فراگی ــن نق ــهم و بزرگ تری ــترین س بیش
ــه ای  ــروف ۱۷ دقیق ــخنرانی مع ــاده، س ــاق افت ــگ اتف ــن لوترکین ــی مارتی ــه در زندگ ــه ای ک ــن واقع ــاید مهم تری ــت. ش ــگ بوده اس کین
»رویایــی دارم« اســت کــه در ۲۸ اوت 	۱۹۶م. در شــهر واشــنگتن انجــام شــد. بعــد از ایــن واقعــه، جایــزه صلــح نوبــل را بــه پــاس تمــام 

ــد.  ــدا مي کنن ــه او اه ــي ب ــتان آمریکای ــتان وسفید پوس ــن سیاه پوس ــح بی ــاد صل ــش در ایج تالش های
ــض  ــه تبعی ــود ک ــی ۱۹۶۴م. ب ــوق مدن ــه حق ــب الیح ــرای تصوی ــالدي و ب ــه ۱۹۶۰ می ــن در ده ــی مارتی ــای مبارزات اوج فعالیت ه

ــرد. ــی ک ــکا غیرقانون ــاالت متحــده آمری ــت را در ای ــا ملی ــن، جنســیت ی ــگ، دی ــژاد رن براســاس ن
ــت تنســی،  ــاق هتــل خــود در ممفیــس، ایال ــرون ات ــر کینــگ در ۴ آوریــل ۱۹۶۸م. و در ســن ۹	 ســالگی در بالکــن بی مارتیــن لوت
توســط جیمــز ارل ری تــرور شــد. در ســال ۱۹۶۸م. مقــرر شــد کــه بــرای بزرگداشــت یــاد وی در ایــاالت متحــده آمریــکا ســومین دوشــنبه 

مــاه ژانویــه تعطیــل رســمی اعــالم شــود.
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موقعیــت جغرافیایــی مســاعد گیــالن باعــث شده اســت کــه در درازنــای حیاتــش، عرصــه ای بــرای کشــمکش های مختلــف باشــد. امــا راه 
رســیدن بــه ایــن ســرزمین بــرای مهاجمــان چنــدان همــوار نبــوده، در مقابــل آنهــا، رشــته کوه البــرز چــون دژی محکــم سراســر گیــالن را در 
ــمت های  ــن قس ــذار، در مرتفع تری ــن گ ــد. در ای ــی بوده ان ــی های دائم ــا و لشکرکش ــاهد نزاع ه ــتان ها ش ــن کوهس ــت. ای ــور داش ــود محص خ
همیــن مناطــق، قلعه هایــی در ســکوت و در خفــا ســربرآوردند تــا محلــی بــرای پناه گیــری و اختفــا در برابــر حمــالت باشــد. قلعــه رودخــان یکــی 
از ایــن قــالع اســت کــه دیرینگــی آن را بــه دوران ساســانیان منســوب می گرداننــد، ایــن قلعــه، اســرار نهفتــه و خامــوش خــود را کــه کمتــر 
در منابــع از آن ســخن بــه میــان آمده اســت، بــا ســبک معمــاری خــاص خــود کــه بــا طبیعــت حاکــم، هماهنگــی ویــژه ای دارد، تــا حــدودی 

ــدا می ســازد.  بازخوانــی می کنــد و ماهیــت اصلــی خــود را هوی
ایــن قلعــه همچــون ســایر قــالع کوهســتانی بــر بلنــدی قــرار دارد و باتوجــه بــه اقلیــم و مصالــح در دســترس آن منطقــه   از ســنگ های 
بــدون تــراش نظیــر: ســنگ های کــوه یــا رودخانــه و یــا ســاروج بهــره برده شده اســت. صعب العبــور بــودن ایــن قلعــه، حمــل ادوات محاصــره ای 
بــه پــای دیوارهــا را دشــوار و تســلط محافظــان قلعــه و ســربازان بــر مهاجمــان را بیشــتر می کــرد، بــه طــوری کــه بــا دیرینگــی قلعــه رودخــان 
کــه بــه قولــی بــه عصــر ساســانیان بازمی گــردد و در عصــر ســلجوقیان کــه پناهــگاه اســماعیلیان بــوده تــا بــه امــروز هیــچ گاه، هیــچ دشــمنی 
نتوانســت آن را تســخیر کنــد. روی هــم رفتــه، قلعــه رودخــان کــه بــه صــورت قلعــه حکومتــی- نظامــی ســاخته شــده در مســاحتی قریــب بــه 

مختصری بر قلعۀ هزارپله
مریم رشیدی / دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
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۰۰	۲۲ متــر سراســر دو قلــه را احاطــه کــرده و از ســه بخــش غربــی، میانــی و  شــرقی تشــکیل شده اســت. ایــن قلعــه دارای ۴۴ بــرج دیده بانــی 
مســتحکم در اشــکال مختلــف احــداث گردیــده  کــه اتاق هــای هشــت ضلعــی آن بــا طاق هــای گنبــدی پوشانده شده اســت. همــۀ ایــن برج هــا 
از بیــرون قلعــه مــدور  بــوده و نیمــی از ارتفــاع آنهــا نیــز بــا ســنگ الشــه و نیمــۀ فوقانــی بــا آجــر و مــالت گــچ و ســاروج ساخته شده اســت. 
بــاروی قلعــه از برج هــا جــدا نبــوده، بلکــه تبدیــل بــه نیم اســتوانۀ بــرج شــد. دورتــادور دیوارهــا و برج هــا و در فاصله هــای نامنظــم، روزنه هایــی 

شــیب دار تعبیــه شده اســت کــه بــرای ریختــن مــواد مــذاب و تیرانــدازی مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت.
بخــش غربــی قلعــه رودخــان در قســمت باالتــر قلعــه ساخته شــده کــه شاه نشــین و قســمت های مســکونی، حمــام، ســردخانه، آب ریــزگاه 

ــا آجــر ســاخته شده اســت. ــرد. شاه نشــین در دو طبقــه و ب ــار را دربرمی گی و آب انب
بخــش میانــی قلعــه نیــز، گــود ناودیســی ماننــد اســت کــه دروازۀ ورودی اصلــی و چنــد بــرج نگهبانــی در ایــن بخــش قــرار گرفتــه  و بــرای 

بنــا کــردن ایــن قســمت میانــی، ســنگ های بســیاری از آن اســتخراج شده اســت.
و در نهایــت بخــش شــرقی قلعــه اســت کــه نســبت بــه بخــش غربــی از وســعت کمتــری برخــوردار اســت، در واقــع از ایــن بخش بــه عنوان 
راه فــرار قلعه نشــینان از خطــر بهره بــرداری می شــد. ایــن بخــش در دو طبقــه بــا نورگیرهــا و روزنه هــای متعــدد ساخته شــده کــه بــر اطــراف 
مســلط اســت، ایــن بخــش، قســمت هایی همچــون: دروازۀ ورودی جداگانه ایــی بــه شــکل هشــتی، ورودی میانــی همــراه بــا دو بــرج بــزرگ، 

زنــدان، تعــدادی واحــد مســکونی و در اضطــراری را در برمی گیــرد. بخــش شــرقی قلعــه بیشــتر جنبــه نظامــی داشــت.
روی هــم رفتــه، قلعــه رودخــان بــا معمــاری شــگفت آن کــه هــم مصالــح و بــه نوعــی ســبک آن پیونــد خاصــی بــا محیــط دارنــد و موقعیت 
اســتراتژیک خــاص خــود، افــراد زیــادی را در ادوار مختلــف تاریــخ در خــود نهــان ســازد و بــه همیــن واســطه، بارهــا تجدیــد و بناهــای جدیــدی 

ــود. ــه آن افزوده ش ب





درفش

181

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از مینا اوتادی / حافظیه



درفش

182

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از مینا اوتادی / تخت جمشید

عکس از مینا اوتادی / تخت جمشید



درفش

183

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از بهار بهرامی / آرامگاه کوروش هخامنشی



درفش

184

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از خشایار رضوی / سی و سه پل

عکس از خشایار رضوی / کلیسای وانک



درفش

185

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از خشایار رضوی / کلیسای وانک



درفش

186

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از بهار بهرامی / آرامگاه داریوش یکم هخامنشی



درفش

187

سال سوم * شماره یازدهم * اسفند ۱۳۹۹

عکس از خشایار رضوی / خانه مشیرالملک
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