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این نشریه بر اساس نامۀ شماره  3/11/1057مورخ  1388/6/23کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ،از اعتبار
علمی ـ پژوهشی برخوردار شده است و مقاالت آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()www.isc.gov.ir
و پایگاه نشر دانش (پند) سامانه نشر دانشگاه شهید بهشتی ( )http://pub.sbu.ac.irنمایه میشود .نسخۀ
الکترونیکی مقالههای نشریه و راهنمای نویسندگان در سامانۀ مجله قابل دریافت است و نویسندگان میتوانند از
طریق این سامانه مقالههای علمی ـ پژوهشی را ارسال فرمایند.
نویسندگان جهت ارسال مقاله صرف ًا از طریق سامانه  irhj.sbu.ac.irاقدام کنند .مجله تاریخ ایران از طریق
ایمیل هیچ مقالهای دریافت نمیکند.

مجلة علمی تاریخ ایران
راهنمای نویسندگان و منشور حقوقی

مجله «تاریخ ایران» یک مجلة علمی دو سـ�و ناشـ�ناس ،مبتنی بر داوری همتا ) (Peer-Reviewاســت که در دانشگاه شهید بهشتی
چاپ میشــود .این مجله پژوهشهای نو با نگرش تحلیلی ـ تاریخی را در حوزه تاریخ ایران مانند فرهنگ ،جامعه ،اقتصاد ،سیاست و
مناسبات خارجی ایران میپذیرد.

شرایط عمومی:
ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،دانشآموختگان دورة دکتری و دانشجویان دورۀ دکتری ـ با تأییدیة استاد راهنما مبنی بر علمی
بودن مقالة برگرفته از رساله ـ میتوانند مقالههای خود را به این مجله بفرستند.
ـ مقاله به دور از انتحال ) (Plagiarismو حاصل پژوهشنویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسألهای تاریخی یاری رساند.
ـ مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقاالت بر عهده نویسندگان است.
ـ مقاله نباید پیش از آن در نشریة دیگری منتشر شده باشد و تا پایان زمان داوری نیز نباید به مجلۀ دیگری فرستاده شود.
ساختار مقاله:
ـ ســاختار مقاله باید براســاس عنوان ،نام و نام خانوادگی نویســنده  /نویســندگان ،چکیده (فارسی و انگلیســی) ،مقدمه ،متن،
نتیجهگیری ،و کتابنامه و حداکثر در  9000کلمه (با احتســاب ارجاعات و پانویسها) باشد .از قلم ( B Mitraسایز  13.5برای متن
و ســایز  10برای زیرنویسها استفاده شــود .برای واژهها و متون التین از قلم ( Times New Romanسایز  12در متن و سایز  9در
زیرنویس) استفاده شود.
ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس ،سند و نقشه چاپ شود ،تصویرها در فرمت الکترونیکی  JPGبا وضوح
 300dpiو حجم کمتر از  700kb،در پوشهای جدا از متن مقاله ارسال شوند .نویسندگان بایستی قانون مالکیت معنوی در استفاده از
تصاویر ،نقشهها و جدولها را رعایت کنند.
سرنامها و نشانهها :ق = هجری قمری؛ ش = هجری شمسی؛ م = میالدی؛ ق .م = قبل از میالد؛ ص = صفحه /صفحهها؛ ,
= نشانۀ جداسازی در اعداد مانند 000,000,1؛  = /نشانۀ مترادف در واژهها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری ،شمسی و میالدی
درون () ،مانند (1324ق1905/م) .در نوشتن نشانهها و آوانگاری شیوه دانشنامه ایرانیکا رعایت شود:
http://www.iranicaonline.org/pages/guidelines

ـ متن از نظر ویراستاری ،پاراگرافبندی ،ارائه صورت التین نامهای خارجی و اعالم خاصی که نیاز به آوانگاری دارند در پاورقی ،و
دیگر شیوههای تدوین کامل باشد .برگردان نامهای خاص تاریخی به زبان انگلیسی باید بر اساس شیوة ضبط نامهای خاص دانشنامة
ایرانیکا انجام شود .حرفنویسی و آوانویسی زبانهای باستانی (اوستایی ،فارسی باستان ،فارسی میانه و غیره) به صورت استثناء
میتواند بر پایة شیوة علمی مرسوم در حوزة علمی مربوطه انجام شود.
ارسال و پذیرش مقاله:
ـ مقاله باید به صورت الکترونیکی و با فرمت  wordپس از ثبت نام در سامانة مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی ،از طریق سامانۀ
پند بارگذاری شود .آدرس سامانهhttp://irhj.sbu.ac.ir/:
ـ مجلة تاریخ ایران در اصالح و ویرایش مقاالت ارسالی آزاد است.
ـ مدت زمان داوری به صورت میانگین  4ماه است .پذیرش علمی مقاله پس از تأیید داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید .چاپ
مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجلة تاریخ ایران است.

نظام ارجاعدهی:
در تنظیم ارجاعها و کتابنامه ،از «شــیوۀ زیرنویس ـ کتابنامۀ شــیکاگو» و برای ارجاعات و یادداشــتها ،برای کل مقاله ،شمارههای
مسلسل (به صورت  )automaticبه کار برده شود:
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

جدول نمونه ارجاعات :به چگونگی نشــانههای ســجاوندی در پاورقی و کتابنامه توجه شــود .برای ارجاعات بار دوم یا بالفاصله ،از
اصطالحات «همان» و «همانجا» پرهیز شود و از زیرنویس کوتاه ) (Shortened Noteاستفاده شود.

نوع سند

زیرنویس با شمارهگذاری مسلسل
برای ارجاع بار نخست

زیرنویس کوتاه برای
ارجاعات بار دوم به بعد

کتاب با  1نویسنده
با ارجاع به صفحه

 .1ابراهیم پورداود ،یادداشتهای گاثاها
(تهران :دانشگاه تهران.129 ،)1356 ،

 .2حسن پیرنیا و عباس اقبال ،تاریخ
ایران :از آغاز تا انقراض قاجاریه ،چاپ
هشتم (تهران :خیام.122 -125 ،)1376 ،

 .2پیرنیا و اقبال ،تاریخ
ایران :از آغاز تا انقراض
قاجاریه.125-122 ،

کتاب بیش از سه
نویسنده با ارجاع
به صفحه

 .3محمود حیدری آقایی و دیگران ،تاریخ
تشیع  :1دورۀ حضور امامان معصوم
علیهالسالم (قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه و سمت.18 -24 ،)1386 ،

کتاب نوشتۀ
مؤسسه یا گروهی
از نویسندگان
تحت نام مؤسسه

 .4مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانهای
ژاپن .شهرنشینی در اسالم ،ج ،2ترجمۀ
مهدی افشاری (تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.70 ،)1383 ،

 .3حیدری آقایی و
دیگران ،تاریخ تشیع
 :1دورۀ حضور امامان
معصوم علیهالسالم،
.18-24
 .4مرکز مطالعات
فرهنگی خاورمیانهای
ژاپن .شهرنشینی در
اسالم ،ج.70 ،2

 .5موریس دوما (ویراستار) ،تاریخ صنعت و
اختراع ،ترجمۀ عبداهلل ارگانی ،ج( 1تهران:
امیرکبیر 44 ،25 ،)1362 ،و .56
 .6خواجه ابوالفضل محمد بن حسین
بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علی اکبر
فیاض (تهران :نشر علم.117 ،)1384 ،

 .5موریس دوما ،تاریخ
صنعت و اختراع،25 ،
 44و .56
 .6بیهقی ،تاریخ بیهقی،
.117

دوما ،موریس (ویراستار) .تاریخ صنعت
و اختراع .ترجمۀ عبداهلل ارگانی ،ج.1
تهران :امیرکبیر.1362 ،
خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی،
تاریخ بیهقی .تصحیح علی اکبر فیاض.
تهران :نشر علم.1384 ،

کتاب بدون نام
نویسنده ،با نام
مصحح

 .7تاریخ سیستان ،تصحیح ملکالشعراء
بهار (تهران :زوار.11 ،)1314 ،

 .7تاریخ سیستان.11 ،

تاریخ سیستان .تصحیح ملکالشعراء بهار.
تهران :زوار.1314 ،

مقاله در
دایرهالمعاف

 .8احمد تفضلی« ،آتشکده »،دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی ،ج( 1تهران ،مرکز
دائرهالمعارف بزرگ اسالمی.100،)1368 ،

 .8تفضلی« ،آتشکده»،
.100

تفضلی ،احمد« .آتشکده ».دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی .ج .101-99.1تهران،
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی .1368

مقاله در مجله

 .9حبیب یغمایی« ،نسخهای از ترجمۀ
تفسیر طبری »،مجلۀ یغما ،س ،1ش1
(فروردین .35 :)1327

 .9یغمایی« ،نسخهای از
ترجمۀ تفسیر طبری»،
.35

یغمایی ،حبیب« .نسخهای از ترجمۀ
تفسیر طبری »،مجلۀ یغما ،س ،1ش1
(فروردین .37-30 :)1327

مقاله در مجموعه
کتاب با ناظر یا
ویراستار

 .10هربرت بوسه« ،ایران در عصر آل
بویه »،تاریخ ایران پژوهش دانشگاه
کمبریج ،ج ،4به کوشش ر.ن .فرای،
ترجمه حسن انوشه (تهران :امیرکبیر،
.257 ،)1363

 .10بوسه« ،ایران در
عصر آل بویه» .257

بوسه ،هربرت« .ایران در عصر آل بویه».
تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج،
ج .4به کوشش ر.ن .فرای ،ترجمه حسن
انوشه .262–217 ،تهران :امیرکبیر،
.1363
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برای ارجاع بار نخست
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دربارۀ علم و آیین تاریخنگاری »،یادنامۀ
ابوالفضل بیهقی (مشهد :دانشگاه مشهد،
.123 ،)1350
 .12محمد ابراهیم باستانی پاریزی« ،در
پای ارگ بم »،روزنامۀ اطالعات15 ،
دیماه  ،1382ضمیمه.2 ،
« .13برگزاری نمایشگاه 10هزار سال
فرهنگ ،هنر و تمدن ایران در ترکیه»،
روزنامۀ اطالعات 8 ،مهر .6 ،1388
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ارجاعات بار دوم به بعد

 .11جمالزاده« ،شمهای
دربارۀ علم و آیین
تاریخنگاری.123 »،
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پای ارگ بم.2 »،
« .13برگزاری نمایشگاه
10هزار سال فرهنگ،
هنر و تمدن ایران در
ترکیه.6 »،

کتابنامه

جمالزاده ،محمد علی« .شمهای دربارۀ
علم و آیین تاریخنگاری ».یادنامۀ
ابوالفضل بیهقی .120-136 ،مشهد:
دانشگاه مشهد.1350 ،

باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم« .در پای
ارگ بم» .روزنامۀ اطالعات ،ش.23256
 15دیماه  .1382ضمیمه.3-1 ،
روزنامۀ اطالعات« ،برگزاری نمایشگاه
10هزار سال فرهنگ ،هنر و تمدن ایران
در ترکیه» ،چهارشنبه 8 ،مهر ،1388
شماره .24580

پایاننامه:

 .14عبدالحسین زرینکوب« ،نقدالشعر،
تاریخ و اصول آن( »،پایاننامۀ دکتری
ادبیات دانشگاه تهران.35 ،)1334 ،

 .14زرینکوب،
«نقدالشعر ،تاریخ و اصول
آن.35 »،

زرینکوب ،عبدالحسین« .نقدالشعر ،تاریخ
و اصول آن ».پایاننامۀ دکتری ادبیات
دانشگاه تهران.1334 ،

سند

 .15مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت
امورخارجه ایران ،سال ،1324کارتن ،3
پوشه  ،2سند .15/1

 .15مرکز اسناد و تاریخ
دیپلماسی وزارت امورخارجه
ایران ،سال ،1324کارتن ،3
پوشه  ،2سند .15/1

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت
امورخارجه ایران .سال .1324کارتن ،3
پوشه  ،2سند.15

ارجاع به مدخل
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 .16محمد حسین بن خلف تبریزی
(برهان) ،برهان قاطع ،تصحیح محمد
معین (تهران :امیرکبیر ،)1365 ،مدخل
«تاریخ.»،

 .16محمد حسین بن
خلف تبریزی ،برهان
قاطع ،مدخل «تاریخ.»،

برهان ،محمد حسین بن خلف تبریزی.
برهان قاطع .تصحیح محمد معین.
تهران :امیرکبیر.1365 ،
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نام نویسنده
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چکیده

 در این. لنینیســتی و نظریة آسیایی نمود یافته است-تاریخنگاری اقتصادی در ایران عموم ًا در قالب دو رویکرد معرفتی مارکسیســتی
 اندیشهها و تجربیات تاریخی مربوط،دو رویکرد با وجود آنکه نقش اقتصادی طبقات اجتماعی و دولت در تاریخ ایران نشان داده شده
 به طوری که این وضعیت موجب شده است.به اقتصاد فئودالی و ســرمایهداری در اروپا به تاریخ اقتصادی ایران تســری یافته اســت
 پژوهش حاضر درصدد پرداختن به.تاریخ اقتصادی ایران در وضعیتی غیرمرتبط با تجربیات تاریخی جامعه ایرانی مورد توجه قرار گیرد
 دارای چه مشکالت، به لحاظ مبانی فکری و معرفتی،این مســئله است که رویکردهای تئوریک حاکم بر تاریخنگاری اقتصادی ایران
 نتایج تحقیق نشان میدهد الگوهای تحلیلی.و محدودیتهای تحلیلی اســت؟ این مقاله با روش تحلیل انتقادی نگاشته شــده است
 تحمیــل فراروایتهای اروپامدار و،حاکــم بر دورهبندی تاریــخ اقتصادی ایران جنبهای اروپامحــور دارد و به خاطر ایدئولوژیزدگی
 آنچه بهواسطة رویکردهای سوسیالیستی و آسیایی.زمانپریشی دچار محدودیتهای تحلیلی برای شناخت تاریخ اقتصادی ایران است
 بلکه، نه برآمده از خصوصیات و واقعیات اقتصاد تاریخی جامعة ایرانی،بر تاریخنگاری و دورهبندی تاریخ اقتصادی ایران حاکم گشــته
.ناشی از فهم خطی و تکاملی تاریخ اقتصادی ایران براساس مفهوم پیشرفت و ترقی در تفکر و تجربیات تاریخی غرب مدرن است
. نظریة آسیایی، لنینیستی- تاریخنگاری مارکسیستی، دورهبندی تاریخی، تاریخ اقتصادی، ایران:واژگان کلیدی

A Critique of Eurocentric Theories in the Periodization of Iran's
Economic History: Ideology, Anachronism, and Meta-narrative
Naser Sedghi3/Aref Narimani4
Abstract
Economic historiography in Iran is generally expressed in the form of two epistemological approaches:
Marxist-Leninist and theory of Asian mode of production. In these two approaches, despite trying to
show the economic role of social classes and government in the history of Iran, historical ideas
and experiences of feudal and capitalist economics in Europe have been extended to the economic
history of Iran. This has caused the economic history of Iran to be considered in a situation unrelated
to the historical experiences of Iranian society. This article investigates the problems and analytical
limitations of the prevailing theoretical approaches in economic historiography of Iran in terms of
intellectual and epistemological foundations. This article benefits from critical analysis method.
The results show that the analytical models governing the periodization of Iran’s economic history
have a Eurocentric aspect; and due to ideology, the imposition of Eurocentric Meta-narratives and
Anachronism, they have analytical limitations to understand the economic history of Iran. What has
prevailed in the historiography and periodization of Iran’s economic history through the socialist
and Asian approaches is not derived from the characteristics and facts of the historical economy of
Iranian society, but from a linear and evolutionary understanding of Iran’s economic history based on
the concept of progress in the historical thinking and experiences of the modern West.
Keywords: Iran’s economic history, historical time, historical periodization, Marxist-Leninist
historiography, theory of Asian mode of production.
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مقدمه

آنچه از آن بهعنوان تاریخنگاری اقتصادی ایران یاد میشود ،در قالب دو جریان تاریخنگاری تکاملگرا
و اروپامحور موسوم به ماتریالیسم تاریخی (تاریخنگاری مارکسیستی-لنینیستی یا تاریخنگاری روسی)
و تاریخنگاری آسیایی به بروز رسیده است .اگرچه آثار دیگری در حوزة تاریخ اقتصادی ایران خلق شده
است که میتوان آنها را خارج از این دو جریان به بحث گذاشت 1،اما رویکردهای غالب در تاریخنگاری
اقتصادی ایران تاکنون در قالب این دو جریان نمود یافته و یا بهشدت متأثر از نظریات و مفاهیم این دو
مارکسیستی متعهد به نظریة ماتریالیسم تاریخی و تاریخنگاری آسیایی دو نمونه
بود ه است .تاریخنگاری
ِ
از جریانهای تاریخنگاری جدید هســتند که تصوری جدید و مدرن از زمان دارند و با چنین تصوری به
دورهبندی تاریخ و تاریخ اقتصادی ایران میپردازند .تاریخنگاری اقتصادی در ایران که نشــانگر فصلی
جدید در نگاه به تاریخ بود ،در متن چنین فهمی از زمان و اروپامحوری حاکم بر آن شکل گرفت و موجب
توجه به نقش اقتصادی و مالکیتی دولت و طبقات اجتماعی در تاریخ ایران شد .همانگونه که عباس ولی
نشان میدهد ،شکلگیری این جریانهای تاریخنگارانه «نشاندهندة فتح باب جدیدی در نوشتارهای
تاریخی دربارة ایران است و برای اولین بار در تاریخ ایران میکوشد تا بحث تاریخی را به شرایط اقتصادی
و سیاســی معاصر پیوند دهد 2».به همانســان که رویکرد مارکسیستی توجه ما را به مسائل نظری در
تاریخ معطوف کرد و نگاه تاریخنگاری را از تاریخ سیاسی به مسائل مرتبط با اقتصاد و طبقات اجتماعی
بازگرداند ،نظریة شــیوة تولید آســیایی هم موجب آگاهی ما به مسائلی چون نقش جغرافیا و دولت در
مالکیت و شیوههای تولید شد .همچنین تاریخنگاری آسیایی را باید گامی در جهت توجه به خصوصیت
مهم زمان تاریخی دانست که به ویژگی منحصربهفرد جوامع و تاریخ آنها ،با وجود امکان شباهتهایی
به دیگر جوامع ،پرداخته و با مشاهدة نوعی ناهمزمانی بین غرب و ایران ،در پی جستوجوی علل این
ناهمزمانی و ناهمسانی در زمینهها و ساختارهای تاریخی برآمده است .با این حال ،هر دو این رویکردها
در توضیح و تبیین مســائل مطرح در تاریخ ایران دچار اشکاالت اساسی هستند .بخش عمدهای از این
ش اروپامحور و نیز اتخاذ رویکرد غایتباورانه به تاریخ دانست.
اشکاالت را باید در تسلط نگر 
این مقاله میکوشــد از منظر جامعهشناســی معرفت ،با رویکرد تحلیلی ،انتقادی و سلبی ،کاستیهای
الگوهای اروپامحور را در تبیین و توضیح تاریخ دیگر جوامع از جمله ایران نشــان دهد .جامعهشناســی
 .1از جمله بنگرید به :جان فوران ،مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت ایران از سال  1500میالدی مطابق با  879شمسی تا انقالب ،ترجمة احمد تدین (تهران:
خدمات فرهنگی رســا)1386 ،؛ ا .ک .س لمبتون ،مالک و زارع در ایران ،ترجمة منوچهر امیری (تهران :مرکز انتشــارات علمی و فرهنگی)1362 ،؛ چارلز
عیسوی ،تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار1215-1332 ،ق) ،ترجمة یعقوب آژند (تهران :نشر گستره.)1362 ،
 .2عباس ولی ،ایران پیش از سرمایهداری ،ترجمة حسن شمسآوری (تهران :نشر مرکز ،)1380 ،ص .38
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معرفت بهعنوان رویکرد و شاخهای معرفتی با باور به اینکه بین جریانات اندیشه و معرفت با زمینههای
تاریخی و اجتماعی ارتباط وجود دارد ،جریانات فکری و معرفتی را در زمینههای تاریخی و اجتماعی آن
بررســی میکند .در این پژوهش ،با روش تحلیل انتقادی ،سعی میشود الگوهای حاکم بر دورهبندی
اقتصادی ایران و مفهوم زمانی حاکم بر آن به بحث گذاشــته شــود .دورهبندی موجود در جریانات و
رویکردهــای تاریخنگارانه بــا مفهوم زمانی حاکم بر آن ارتباط وثیقــی دارد .مفهوم زمانی و الگوهای
دورهبندی برآمده از زمانآگاهی مورخان و جریانات تاریخنگارانه است که خود امری اجتماعی و برآمده
از بســترهای تاریخی است .مشخصة ویژة تاریخ اقتصادی نیز بررسی ویژگیها و عملکرد اقتصادها و
تاریخی ساختارها و
ســاختارهای اقتصادی مختلف در طول زمان و تاریخ است .بدون شک در بررسی
ِ
عملکردهای اقتصادی ،زمان تاریخی حاکم بر ذهنیت مورخ اقتصادی نقشــی اساسی در شکلدهی به
طرح تاریخنگارانة او ایفا میکند .در این نوشته با چنین نگاهی و با سؤال از چیستی ،منشأ و ویژگیهای
الگوهای حاکم بر دورهبندی اقتصادی ایران فرض بر این است که الگوهای حاکم بر دورهبندی اقتصادی
ایران در این جریانات تاریخنگارانه الگوهایی اروپامحور هستند که تجربیات ،مفاهیم ،الگوها و نظریاتی
را که برای تاریخ غرب و در بســترهای تاریخی متفاوت ایجاد شدهاند ،بر تاریخ ایران تحمیل میکنند.
یافتههــای تحقیق نشــان میدهد که این امر مانع از رویارویی این جریانــات فکری و تاریخنگارانه با
واقعیتهای تاریخی و اقتصادی ایران میشود .این مسئله باعث ایجاد سه مشکل اساسی در زماننگری
و دورهبنــدی تاریخ اقتصادی ایران میگردد :اتخاذ رویکردهــای ایدئولوژیک ،توضیح تاریخ بر مبنای
فراروایتهایی کلیساز ،و نیز زمانپریشی و آشفتگی زمانی.
جریانات تاریخنگاری اقتصادی ایران تا به حال موضوع برخی تحقیقات علمی و تتبعات فکری و حتی
انتقــادی بوده اســت .عباس ولی در نوشــتههای خود ،بهویژه در کتاب مهمش به نــام ایران پیش از
سرمایهداری ،با نوعی رویکرد ساختارگرایانة نئومارکسیستی ،به طرح مباحث انتقادی قابل توجهی دربارة
هر دو رویکرد مارکسیستی و آسیایی تاریخنگاری اقتصادی ایران پرداخته است .توسلی و عباداللهی نیز
در مقالة خود به نام «ایرانشناسی مارکسگرا :ضرورت بازاندیشی» مباحثی انتقادی را در باب دو رویکرد
مارکسیستی و آسیایی طرح میکنند که از نگاه آنان هر دو رویکرد مارکسگرایانه هستند .این مقاله به
نقد نقایص نظری این دو رویکرد ،و بهویژه همسانپنداری ساختارهای اقتصادی-اجتماعی تاریخی ایران
بــا تجربة اروپایی ،میپردازد .ناصر صدقی در تحقیقات خود ،بهخصوص در کتاب رویکردهای تاریخی
به مســئلة انحطاط و عقبماندگی ایران ،مفص ً
ال در باب مبانی نظری و معرفتی حاکم بر تاریخنگاری
اقتصادی مارکسیستی و آسیایی بحث میکند .این آثار هر کدام از زاویهای به ویژگیها و جوانب مختلف
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و نیز کاستیهای این نظریات میپردازند ،اما در هیچ کدام مفهوم دورهبندی زمانی حاکم بر تاریخنگاری
اقتصادی ایران از منظر سه مسئلة ایدئولوژی ،1فراروایت ،2و زمانپریشی 3بررسی نشده است.
زمانآگاهی جدید و دورهبندی تاریخ اقتصادی ایران

یکی از ویژگیهای دورة مدرن که شاخههای مختلف دانش از جمله تاریخ و تاریخنگاری را متأثر ساخت،
پدیدآیی مفهوم زمان تاریخی خطی و تکاملی براســاس نقشآفرینی عامل انسانی بود .در نتیجة چنین
فهمی از زمان تاریخی ،تاریخنگری دینی و اخالقی مســیحی ،با محوریت کلیسا و داستان آفرینش و
مفاهیمی چون هبوط و گناه اولیه کنار نهاده شــد و نقش انســان و کنش انســانی در ساخت تاریخ ،و
مفاهیمی چون پیشــرفت و تکامل جایگزین آن گردید .همچنین در ذیل مفهوم تکامل ،برای توضیح
قرون وسطا از مفهومی به نام انحطاط استفاده شد .چون در این زمانآگاهی و تاریخنگری جدید ،مفهوم
زمان با نگرهای مکانی با محوریت اروپا و غرب پیوند خورد ،تاریخ و پیشرفت تاریخی نیز مختص اروپا
و غرب شــد و در نتیجة آن ،جوامع غیرغربی جوامعی بیرون از مســیر تکامل و پیشرفت تاریخی تلقی
گردیدند و با مفهومی به نام عقبماندگی توضیح داده شدند .در این تصور جدید از زمان و تاریخ دیگر
نه نشانی از زمان ادواری و چرخهای بود و نه نشانی از زمان هبوط و تنزل ،بلکه زمان به شکلی خطی،
طولی و یا زیگزالی و دیالکتیکی دیده میشد که نشانگر بسط و تکامل امری اولیه به وضعیتی متکاملتر
و پیشــرفتهتر بود .زمان چرخهای و نزولی تنها برای جوامع غیرغربی و غیرمدرن به کار گرفتهشد و یا
حتی این جوامع از روند زمان تاریخی کنار گذاشتهشدند .چنین تصویری به نحو بارز در اندیشة مارکس
در باب تاریخ دیده میشود .او تاریخ اروپا را در شکلی دیالکتیکی و تکاملی به تصویرکشید .حال آنکه
زمان تاریخی جوامع آسیایی ،در نگاه او ،شکلی راکد و تکرارشونده داشت.
یکی از نتایج آشــنایی ایرانیان با مدرنیته و اندیشــههای مدرن ،که از قرن نوزدهم پدید آمد و در قرن
بیســت ادامه یافت ،شــکلگیری تاریخنگری مبتنی بر زمان خطی و تکاملــی بود .توکلی طرقی این
جایگزینی زمان چرخشی با زمان خطی و تکاملی (بالنده) را تحت تأثیر عوامل مختلف بهخوبی توضیح
داده است 4.این زمانآگاهی و تاریخنگری جدید به اشکال مختلف و تحت تأثیر برخی از ایدئولوژیها،
در قالب جریانهای مختلف تاریخنگاری در ایران به بروز رســید .نویسندگان و تاریخنگاران متعهد به
نظریة ماتریالیســم تاریخی با نگرشــی اقتصادمحور و با اصالتدهی به مرحلهبندی موجود در نظریة

 .4محمد توکلی طرقی ،تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ (تهران :نشر تاریخ ایران.)1381 ،

1. Ideology
2. Meta-narrative
3. Anachronism
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ماتریالیســم تاریخی و جهانشمول دانستن آن ،به قرائت تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران پرداختند و
مرحلهبندیها و دورهبندیهایی از تاریخ ایران به دســت دادند که منطبق با این نظریه باشد .با اتکا به
چنین مبانی نظری و با اصالت قائل شدن به نظریة ماتریالیسم تاریخی ،نوعی از دورهبندی و زمانبندی
برای تاریخ و تاریخ اقتصادی ایران پدید آمد که در انطباق با مراحل تاریخی نظریة ماتریالیسم تاریخی
باشد 1.زمان مطرح در این تاریخنگاری ،به دلیل تسری تفسیری تاریخی براساس تجربة تاریخی اروپای
غربی به دیگر مناطق ،حالتی جهانشمول ،تکراستا ،دیالکتیکی با حرکتی زیگزالی ،و تحولی تکخطی
و اســتکمالی دارد .تاریخنگاری مارکسیســتی در زمینههایی چون «تحمیل نظریه بر واقعیات تاریخی
(عمل پروکرستی)»« 2،طرح انعطافناپذیر و تکراستایی آن» 3،ایجاد «افسانهای از تحول تکخطی و
مقاومتناپذیر» 4،تعمیمهای غیرموجه مراحل تاریخی اروپا مانند بردهداری و فئودالیسم اروپایی به جوامع
دیگر از جمله ایران و نادیده گرفتن واقعیات تاریخی این جوامع 5از سوی طرفداران شیوة تولید آسیایی
مورد نقد قرار گرفت.
تاریخ و زمان تاریخی مطرح در نظریة شیوة تولید آسیایی نیز پیوند و آمیزهای از تداوم منحط و پایداری
حکومت خودکامه ،همراه با نبود توســعة اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و تکنولوژیک مســتمر و انباشتی،
تحوالت ســاختاری ،کالن و بلندمدت ،در عین وجود تغییرات غیرسازندة کوتاهمدت است 6.مشخصة
ایــن صورتبندی اجتماعی و اقتصادی تداوم آن در «زمانی متصلب و طوالنیمدت» 7و قائل شــدن
تاریخی
به دورة بلندمدتی از تداوم منحط شــیوة تولید آسیایی و عامل استبداد است .بر این مبنا ،زمان
ِ
 .1برای مثال بنگرید به :ا .م .دیاکونوف ،تاریخ ماد ،ترجمة کریم کشاورز (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب)1345 ،؛ احسان طبری ،جهانبینیها و جنبشهای
اجتماعی در ایران (بخش دوم) فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایهداری در ایران (بیجا :بینا ،بیتا)؛ احسان طبری-،برخی بررسیها دربارة جهانبینیها
ن (بیجا :بینا)1348 ،؛ فرهاد نعمانی ،تکامل فئودالیســم در ایران ،ج ( 1تهران :شرکت سهامی انتشارات خوارزمی)1348 ،؛
و جنبشهای اجتماعی در ایرا 
محمدرضا فشــاهی ،از گاتها تا مشروطیت (گزارشــی کوتاه از تحوالت فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران) (تهران :انتشارات گوتنبرگ)1354 ،؛
محمدرضا فشاهی ،واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال (تهران :سازمان انتشارات جاویدان)2536 ،؛ ابوذر ورداسبی ،ایران در پویة تاریخ (تهران:
انتشــارات قائم)1357 ،؛ م .پاولویچ ،و .تریا و س .ایرانســکی ،سه مقاله دربارة انقالب مشروطة ایران ،ترجمة م .هوشیار (تهران :شرکت سهامی کتابهای
جیبی با همکاری مؤسسة انتشارات امیرکبیر)1357 ،؛ محمدرضاد سوداگر ،رشد روابط سرمایهداری در ایران مرحلة گسترش (1342-57تهران :شعله اندیشه،
.)1369
 .2محمدعلی خنجی ،رسالهای در بررسی تاریخ ماد و منشاء نظریة دیاکونوف همراه با چند مقاله و یادداشت دیگر (تهران :طهوری ،)1358 ،ص 25؛ ماکس
وبر ،روششناسی علوم اجتماعی ،ترجمة حسن چاوشیان (تهران :نشر مرکز ،)1382 ،ص 147-146؛ بهروز امین ،دربارة فئودالیسم ایران قبل از مشروطه
(نقدی بر کتاب :تحوالت فکری و اجتماعی در جامعه فئودالی ایران) (تهران :انتشارات پیام ،)1357 ،ص .48-47
 .3پری آندرسون ،تبارهای دولت استبدادی ،ترجمة حسن مرتضوی (تهران :نشر ثالث ،)1390 ،ص .681
 .4کارل آوگوست ویتفوگل ،استبداد شرقی :بررسی تطبیقی قدرت تام ،ترجمة محسن ثالثی (تهران :نشر ثالث ،)1391 ،ص .568
 .5محمدعلی همایون کاتوزیان ،اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی ،ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تهران :مرکز،)1374 ،
ص 63-48؛ احمد سیف ،استبداد ،مسئلة مالکیت و انباشت سرمایه در ایران (تهران :رسانش ،)1380 ،ص  64و  95-91و 260-249؛ ولی ،ص .26
 .6محمدعلی همایون کاتوزیان ،نه مقاله در جامعهشناسی تاریخی ایران؛ نفت و توسعة اقتصادی ،ترجمة علیرضا طیب (تهران :نشر مرکز ،)1377 ،ص 22؛
محمدعلی همایون کاتوزیان ،ایران ،جامعة کوتاهمدت و سه مقالة دیگر ،ترجمة عبداهلل کوثری (تهران :نی ،)1390 ،ص .11-9
7. Umberto Melotti, Marx and the Third World, trans. Patricia Ransford (Stockholm, Sweden: The macmillan
Press LTD in association with Journal of Contemporary Asia, 1982), p. 46.
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مطرح در این نظریه را میتوان به دو سطح تقسیمبندی کرد :سطح کوتاهمدت ،و سطح بلندمدت 1.اگر
جوامعی چون ایران آکنده از تغییراتی در سطح زمانی کوتاهمدت و رویدادی هستند ،آنچه در سطح زمان
بلندمدت روی میدهد ،یک اســتمرار منحط طوالنیمدت است که دیگر در آن نشانی از تغییر مثبت و
سازنده نمیتوان یافت .بنابراین ،آنچه در این سطح بلندمدت زمانی روی میدهد« ،فقدان تغییر و تحول
برسازنده» است 2.بر این اساس ،در این رویکرد ،تاریخ اقتصادی ایران ،چنانکه کاتوزیان بهروشنی بیان
کرد ،یک تاریخ کوتاهمدت ،غیرعقالنی ،غیرانباشــتی و نیز چرخهای است که از ایجاد نظامی شبیه به
نظام ســرمایهداری و نیز یک انقالب صنعتی عاجز اســت 3.این در حالی است که نگاه به تاریخ جوامع
غربی و اروپایی مبتنی بر زمان خطی تکاملی و طولی است .بنابراین ،تضاد غرب و جوامع غیرغربی ،از
استمراری منحط شرقی است که
جمله ایران ،تضاد زمان طولی و استکمالی اروپایی با زمان چرخهای و
ِ
دربردارندة عقبماندگی اجتماعی و اقتصادی برای جوامع شرقی است.
رویکردهای ایدئولوژیک در تاریخنگاری اقتصادی ایران

یکی از مسائل مهم در تاریخنگاری اقتصادی ایران سوگیریها و کارکردهای ایدئولوژیک حاکم بر آن
است .ایدئولوژی بهعنوان چهارچوب نگرشی متصلب ما را در درون نظامی از مفاهیم و ارزشهای ثابت
قرار میدهد .ایدئولوژی از «عهدة توضیح و تعلیل واقعیتهای جدید مربوط به یک موقعیت برنیامده و
به کتمان آنها میپردازد 4».و به همان میزان که از توضیح وضعیت حال ناتوان است ،وضعیت گذشته را
نیز نمیتواند توضیح دهد .کار ایدئولوژی ،از جمله در عرصة تاریخنگاری« ،یک دلمشغولی با تفکرات و
حقایقی مستقل ،و بیتوجه به واقعیات تجربی میباشد 5».به همین خاطر تاریخنگاری ایدئولوژیک بیش
از آنکه حاصل مواجهة وجودی با وضعیت کنونی و افق تاریخی و یا نتیجة رویکردی تجربی و منعطف در
برابر واقعیات تاریخی باشد ،برآمده از رسالتی ایدئولوژیک است ،رسالتی که در آن به همانسان که مسئله
در حالتی کلیشهای از پیش معین شده است ،پاسخها نیز به همراه مسئله مشخص و معین گشتهاند .چرا
 .1اصطالح زمان بلندمدت و کوتاهمدت وامگرفته از مکتب آنال ،و بهویژه فرنان برودل ،است .برای مطالعه در باب این اصطالحات بنگرید به:

Fernand Braudel, “History and the Social Sciences: The Longue Durée”, in On History, trans. Sarah Matthews
(Chicago: The University of Chicago Press, 1980); Dale Tomich, “The Order of Historical Time: The Longue
Durée and Micro History”, in Almanack. Guarulhos, n. 02, 2 (semestre de 2011).

 .2محمدعلی همایون کاتوزیان ،تضاد دولت و ملت :نظریة تاریخ و سیاست در ایران ،ترجمة علیرضا طیب (تهران :نشر نی ،)1380 ،ص 34-33؛ همایون
کاتوزیان ،ایران ،جامعة کوتاهمدت و سه مقالة دیگر ،ص .39-38
 .3همایون کاتوزیان ،ایران ،جامعة کوتاهمدت و سه مقالة دیگر ،ص .37-30
 .4کارل مانهایم ،ایدئولوژی و اتوپیا مقدمهای بر جامعهشناســی شــناخت ،ترجمة فریبرز مجیدی (تهران :سمت ،)1380 ،ص 146؛ خورخه الرین ،مفهوم
ایدئولوژی ،ترجمة فریبرز مجیدی (تهران :وزارت امور خارجه ،مرکز چاپ و انتشارات ،)1380 ،ص .142-140
 .5دیوید مکلالن ،ایدهئولوژی ،ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی (تهران :آشیان ،)1380 ،ص 49-48؛ آنا آرنت ،توتالیتاریسم ،ترجمة محسن ثالثی (تهران:
جاویدان ،)1363 ،ص .328
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ت هستند و از این جهت خود را مرجع واقعیات میدانند
که ایدئولوژیها مدعی توصیف و توضیح تام واقعی 
و مفاهیم و گزارههای خود را به این واقعیات ارجاع میدهند 1.آنچه ایدئولوژی به انجام میرساند برقراری
نوعی اینهمانی بین امور مختلف و گاه متضاد ،با تأکید بر تداوم زمانی ،و نیز نفی گسست ،تفارق و تفاوت
بهمنظور ایجاد کلیتی توجیهی در جهت منافع کنونی و ارزشهای خود است.
در عصر مدرن ،تاریخنگاری از جمله عرصههای معرفتی بود که به دالیل مختلف با اندیشة ایدئولوژیکشدة
ترقی و پیشرفت اروپایی ارتباط پیدا کرد .تاریخنگاری اقتصادی یکی از عرصههای تاریخنگاری جدید بود
که براساس دو رویکرد تحلیلی مارکسیستی و آسیایی شکل گرفت و در فرایند تسری به تاریخ اقتصادی
اقتصادی
جوامع غیراروپایی جنبهای ایدئولوژیک یافت .نخستین مراحل ایدئولوژیک شدن تاریخنگاری
ِ
جوامعی چون ایران براســاس رویکردهای شرقشناســی اروپامحور درخصوص «ترقی»« ،پیشرفت»
اقتصادی مبتنی بر
و «توســعه» سرمایهداری اروپایی شــکل گرفت 2.بر همین اساس ،در تاریخنگاری
ِ
نظریة آسیایی نقشی رهاییبخش و مسیحایی به سرمایهداری غربی داده شد .اندیشة پیشرفت و ترقی
ایدئولوژیکشدة اروپایی در قالب تئوری نظام آسیایی ،با بینظیر نشان دادن تاریخ اروپایی ،درصدد اعمال
ویژگیهای ســلبی تاریخ اقتصادی اروپا به جوامع غیراروپایی و غیرسرمایهداری برآمد 3.سوگیریهای
ایدئولوژیک تاریخنگاری اقتصادی در ایران تنها منحصر به شرقشناسی و ارزشهای پیشرفت و توسعة
اقتصادی براســاس الگوی اقتصاد سرمایهداری نبود .بلکه در فضای تاریخی جدال بین جهان دوقطبی
سرمایهداری اروپایی و سوسیالیستی شوروی ،جریان تاریخنگاری مارکسیستی-لنینیستی شوروی مرحلة
دوم ایدئولوژیک شدن تاریخنگاری اقتصادی ایران را رقم زد .تاریخنگاری مارکسیستی چنانکه استالین
معتقد بود «نشاندهندة مسیر عمل حزب پرولتاریا» بود 4و همانطور که برخی از محققان مارکسیست
نشــان دادهاند باید در مسیری همسو با «حمایت شوروی در جهت آزادسازی شرق معاصر از استعمار و
5
امپریالیسم سرمایهداری» قرار میگرفت.
در رویکرد تاریخنگارانة مارکسیستی حاکم در شوروی ،نقطة عزیمت و معیار سنجش درستی و نادرستی
 .1تری ایگلتون ،درآمدی بر ایدئولوژی ،ترجمة اکبر معصومبیگی (تهران :نگاه ،)1381 ،ص .104
 .2برای خوانش نقدی از این رویکرد ،بنگرید به :ســمیر امین ،اروپامداری نظریة فرهنگی سرمایهداری مدرن ،ترجمة موسی عنبری (تهران :علم)1389 ،؛
ایمنیوئل موریس والرشتاین ،سرمایهداری تاریخی و دو مقالة دیگر ،ترجمة یوسف نراقی (تهران :قطره.)1381 ،
 .3سمیر امین ،ص .109-108

4. Joseph Stalin, Dialectical and Historical Materialism (Calcutta: Mass Publication, 1975), p. 16.
5. Masha Kirasirova, “Orientologies Compared: US and Soviet Imaginaries of the Modern Middle east”,
Reassessing Orientalism Interlocking Orientologies during the Cold War, Edited by Michael Kemper and Artemy
M. Kalinovsky (London & New York: Routledge, 2015), p. 21.
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بیش از آنکه تاریخ و رویدادهای تاریخی باشد ،مفاهیم و مقوالت نظری ازپیشآماده بود 1.بنابراین ،هدف
مارکسیسم-لنینیسم از توجه به تاریخ جوامع جهان سوم ،و از جمله ایران ،تبلیغ و ترویج اندیشة پیشگویانة
فروپاشی «امپریالیسم» نظام بورژوازی ،و نوید تحقق سوسیالیسم بهعنوان جامعهای بدون طبقه و استثمار
برای جوامع تحت استثمار موسوم به «جهان سوم» از طریق «انقالب فرجامین سوسیالیستی» بود .آنچه
برای این نگرش اهمیت داشــت ،به خدمت گرفتن تاریخ در جهت نشــان دادن ضرورت وقوع انقالب
سوسیالیستی بود .از این لحاظ ،ایران جامعهای نشان داده میشد که گذار از فئودالیسم به سرمایهداری را
تجربه کرده است و اکنون میتواند نمودار گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم و همنوایی با حرکت اصیل
تاریخ باشد .بنابراین« ،نوشتن تاریخ جوامعی مثل ایران توسط اندیشمندان و مورخان جریان مارکسیسم-
لنینیسم ،نه به خاطر خو ِد تاریخ و گذشتة آن ،بلکه به هدف ساختن دورنمایی سیاسی و ایدئولوژیک از
مسیر مراحل تکاملی تاریخ جهانی برای رسیدن به جامعة آرمانی سوسیالیستی و ایجاد تغییرات مطلوب
2
اجتماعی در آینده بود».
در مقابل دعاوی سیاســی و ایدئولوژیک تاریخنگاری اقتصادی مارکسیستی ،نظریة شیوة تولید آسیایی
هم در فضایی مورد توجه قرار گرفت که جهان از نظر سیاسی و ایدئولوژیک به دو جبهة سرمایهداری و
سوسیالیستی تقسیم شده بود .توجه به نظریة آسیایی در تحلیل تاریخ اقتصادی ایران ،در فضای روابط
قدرت و رقابتهای ایدئولوژیک حاکم بر دورة جنگ سرد گسترش یافت .این نظریة تاریخنگاری اقتصادی
و سیاسی بین سالهای  1960و  1980بسیار مورد توجه قرار گرفت ،اما پس از  1980بهشدت از رونق
افتاد 3.ظهور مشرقزمین بهعنوان بازیگری نوظهور در میان سیستمهای سرمایهداری و سوسیالیستی،
طرح سیاستهای مهار (جلوگیری از نفوذ و گسترش ایدههای کمونیستی شوروی) و ادغام (جذب ملل
دیگر در حوزة نفوذ خود) توسط امریکاییها با هدف بسط سیستم سرمایهداری تجارت آزاد در سطحی
جهانی همراه با جلب توجه و تأکید بیش از پیش بر مزایای اقتصاد ســرمایهداری با هدف جلوگیری از
صدور ایدههای مارکسیستی-کمونیستی توسط شوروی 4باعث توجه بیش از پیش به جوامع آسیایی شد.
عالوه بر فضای تقابلی جنگ ســرد ،استقالل کشورهای مستعمره دیگر عاملی بود که باعث گردید در
1. T. J. Blakeley, “Method in Soviet Philosophy”, in Studies in Soviet Thought, I, Edited by J. M. Bochenski and T.
J. Blakeley, (Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1961), pp. 18-19.

 .2ناصر صدقی ،رویکردهای تاریخی به مسئلة انحطاط و عقبماندگی ایران (تبریز :انتشارت دانشگاه تبریز ،)1398 ،ص .183-180

3. Lutfi Sunar, Marx and Weber on Oriental Societies in the Shadow of Western Modernity (Farnham: ashgate,
2014), p. 31.
4. Christina Klein, Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945–1961 (Berkeley and
Los Angeles: University of California Press, 2003), pp. 21-25; Michael Kemper and Artemy M. Kalinovsky,
Reassessing Orientalism Interlocking Orientologies during the Cold War (London & New York: Routledge,
2015), pp. 3-6.
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این دوره کشورهای آسیایی مورد توجه هر دو بلوک قدرت واقع شوند .بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری
از جوامع مستعمره موفق به کسب استقالل شدند ،در حالی که رژیمهای سوسیالیستی در سراسر اروپای
شرقی گسترده میشدند و انقالب چین نیز در شرق روی داده بود .در چنین فضایی ،و در شرایطی که
جنبشها و تحرکات انقالبی در امریکای جنوبی رو به گسترش بودند ،بحث در باب گذار به سوسیالیسم
مورد توجه قرار گرفت .بیشتر این کشورها ساختارهای تاریخی مشابه و یکسانی را با اروپا تجربه نکرده
بودند ،و همین امر باعث شد روشنفکران مارکسیست بحث شیوة تولید آسیایی را دوباره مورد توجه قرار
دهند 1.چنین بود که آسیا و مناطقی چون ایران به عرصة مباحثة ایدئولوژیک و نیز تحقیقات آکادمیک
بدل گردیدند که در آن هر دو سوی قدرت در پی کسب نوعی اقناع هژمونیک بودند تا بتوانند این جوامع
را در باب گذار به یکی از سیستمهای اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی قانع کنند.
تقابــل مطرح بین دو رویکرد تاریخنــگاری اقتصادی ایران که متأثر از تقابل سیاســی و ایدئولوژیک
سوسیالیســم و کاپیتالیسم در سطح جهانی بود ،جامعة ایرانی را بین دو هدف غایی جامعة سرمایهداری
و جامعة سوسیالیستی و کمونیستی قرار داد .چنین دوگانهای ،به شکلی بارز ،با جهان دوقطبی معاصر با
جنگ سرد در ارتباط بود که در یک سوی آن نظام سرمایهداری و در سوی دیگرش نظام سوسیالیستی
قرار داشت .تمام تقسیمبندیهای موجود در باب تاریخ ایران نیز از این منظر دوگانه و دوقطبی صورت
میگرفــت .تاریخ ایران یا بر این اســاس مورد توجه قرار میگرفت که مبنایــی برای تحقق انقالب
سوسیالیستی در آینده فراهم آورد و یا ،براساس نگرش مبتنی بر نظریة آسیایی ،از این بابت مد نظر قرار
میگرفت که چرایی عدم تحقق جامعة ســرمایهداری را از منظری سلبی به بحث بگذارد؛ در حالی که
نمونة جامعة آرمانی آن همان جامعة سرمایهداری بود .آنچه در این نظریه مهم بود توضیح چرایی پدید
نیامدن ساختارها و اشکال تاریخی غربی در این جوامع بود که باید منجر به پدیدآیی نظام سرمایهداری
میشــد .دغدغة اصلی این نظریه توضیح فقدان و چرایی فقدان عناصر ســازندة غرب مدرن در جامعة
ایرانی بود ،عناصری همچون قانون ،طبقه ،ساختارهای طبقاتی و قانونی ،نظام شهری و اقتصادی غربی،
شــیوههای تولیدی اعم از سرمایهداری و فئودالی ،جامعة مدنی و  2. ...همانگونه که مفاهیم و نظریات
مطرح در تاریخنگاری ماتریالیســتی و روسی میتوانست در جهت اقناع هژمونیک به نفع سوسیالیسم
شوروی عمل کند ،مفاهیم مطرح در نظریة شیوة تولید آسیایی هم میتوانست بهعنوان زمینهای در جهت
برقراری و ایجاد اقناع هژمونیک برای سرمایهداری غربی باشد.
1. Sunar, p. 32.

 .2در این مورد میتوان به نوشــتههای ذیل اشــاره کرد :موانع تاریخی رشد ســرمایهداری در ایران از احمد اشرف؛ «ایران ،جامعة کوتاهمدت» از همایون
کاتوزیان؛ و چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ از کاظم علمداری.
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فراروایتهای اروپامدارانه در تاریخنگاری اقتصادی ایران

فراروایت بهعنوان مسئلهای که همواره میتواند زمان تاریخی را درگیر خود کند ،با ایدئولوژی و نگرش
1
ایدئولوژیک نیز در ارتباط است .آنچه در اینجا از «فراروایت» مد نظر داریم ،نوعی «تبیین کلیتبخش»
است که با اتکا به برخی مفاهیم ،مقوالت و تعاریف ،قرائت و نگرشی واحد را به امور متکثر و گستردة
زمانی ،مکانی ،فرهنگی و اجتماعی تعمیم میدهد .فراروایتها در بسیاری از موارد با اتکا به نگرشهای
غایتانگارانه و ذاتباورانه به ترســیم تضادی از خیر و شــر بین امور متضاد و دوگانه در جریان زمان
تاریخی میپردازند و آیندهای خیرباورانه را ترسیم میکنند .بر همین اساس ،فراروایت در ارتباطی وثیق
با ایدئولوژی قرار میگیرد ،چرا که ایدئولوژیها نیز همواره ســعی دارند یک فراروایت به دست دهند و
بهواسطة آن ،نوعی قصدیت تاریخی را توجیه میکنند.
رویکردهای مارکسیســتی و آســیایی درصدد بیان فراروایتهایی از تاریخ اقتصادی ایران هستند .اگر
نظریة مارکسیســم روسی به طبیعیسازی و مشروعسازی نظام سوسیالیستی و کمونیستی و ضرورت
حرکت جوامع به سمت سوسیالیسم دست میزند ،نظریة آسیایی روابط سرمایهدارانه را توجیه میکند و
آن را نتیجة مطلوب حرکت صحیح تاریخی نشــان میدهد .در هر دو سوی معادله آنچه روی میدهد،
ی کلیساز و کلیگرا ،غایتگرایی و بیان تبیینهای
بیتوجهی به واقعیات تاریخی ،به دست دادن نگرش 
علّ ِی تکخطی براساس فراروایتهایی اروپامدارانه و شرقشناسانه است .این دو رویکرد تاریخنگاری با
دادن نگرشی کلیتبخش ،تمامیتساز و غایتگرا از تاریخ اقتصادی ایران ،با اتکا به قرائتی ایدئولوژیک
از توسعه و پیشرفت ،به تقابل دوتایی بین دو شیوة هستی و صورتبندی اجتماعی معتقد هستند که یکی
بیانگر پیشرفت تاریخی است و دیگری نمودار فقدان پیشرفت .سونار و بولوت نشان دادهاند که در این
دیدگاه اندیشة پیشرفت اروپامحور معیار و مبنای شناخت و توضیح علل عقبماندگی متصور برای جوامع
غیراروپایی قرار میگیرد« 2.اروپامداری عمل توضیح و تشریح همه چیز در تاریخ ،جغرافیا و تفکر با قرار
3
دادن اروپا در مرکز است که از منظر و نگاه اروپا و برحسب و برای اروپا صورت میگیرد».
در نگاه اروپامدارانه و شرقشناسانه ،چنانکه ادوارد سعید در کتاب مشهور خود نشان داده است ،فرهنگ
4
مسلط غربی در همان حال که به تعریف و خلق شرق میپردازد ،غربی ازلی را نیز تعریف و خلق میکند
 .1محمدرضا تاجیک« ،پسامدرنیسم و روش» ،فصلنامة حوزه و دانشگاه روششناسی علوم انسانی ،س  ،14ش ( 55تابستان  ،)1387ص .115

2. Lutfi Sunar & Firdevs Bulut, “Marginalizing Eurocentrism: Critics and Encounter in the Contemporary Social
Structures”, Eurocentrism at the Margins Encounters, Critics and Going Beyond, Edited by Lutfi Sunar (London:
Routledge, First Published, 2016), p 5.
3. Ibid.

 .4ادوارد سعید ،شرقشناسی ،ترجمة لطفعلی خنجی (تهران :امیرکبیر.)1390 ،
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که از زمان تولدش تاکنون بیمانند بوده اســت .در این نگرش ،تاریخ غرب با یونان شروع میشود که
بهمثابة شــروع عقالنیت از نوع غربی است و در نهایت منجر به سرمایهداری میگردد .بر مبنای چنین
نگرشــی ،بر یک واحد تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به نام غرب تأکید میشود که از یونان
باســتان شروع شده است و در حالتی مستمر به غرب مدرن میرسد .در این فراروایت ،تاریخ و گذشتة
بیمانند و اســتثنایی اروپا و مراحل مختلف آن ،بهعنوان تاریخ و گذشتهای معتبر و مشروع ،از مسیری
خطی و تکاملی پیروی میکند که بر مبنای آن «اروپای غربی از نظر زیباییشناختی ،اخالقی و قانونی به
یک تمدن مرجع» بدل میگردد و این تصور از تاریخ اروپا پدید میآید که گویی اروپا بدون اینکه هیچگاه
برتری خود را از دســت بدهد ،بدینجا رسیده است 1.این استمرار تکاملی در برابر استمرار منحط و یا به
عبارتی شکافها و گسستهای متعدد منحط شرق قرار میگیرد که دارای ویژگیهایی متضاد با غرب
اســت .بهواسطة چنین تضادی است که از معجزة اروپایی و یگانگی آن سخن گفته میشود و تصوری
از تاریخ پرورش مییابد که با باوری خطی و طولی و اســتکمالی ،غرب را معجزة تاریخ میشناســاند؛
یعنی «توضیح برتری و تسلط اروپا در جهان مدرن بهواسطة دستاوردهای تاریخی آن 2».بدین ترتیب،
سرمایهداری و سوسیالیسم ،که برخی از آنها بهعنوان «چهرههای دوگانة ژانوس» یاد میکنند ،طرفداران
3
خود را آشکارا در دام ایدئولوژی اروپامداری میاندازند.
نظریة آسیایی با وجود تالش برای بررسی ویژگیهای تاریخی جوامع غیرغربی همچنان در بند بازنمایی
سرمایهداری اروپامدار و غربمحور است و دچار شرقشناسی سلبی است ،چرا که براساس مفاهیم شیوة
تولید آسیایی و استبداد شــرقی ،ویژگیها و دورهبندی تاریخ اقتصادی و سیاسی اروپا بهعنوان معیار و
مبنای بررسی تاریخ جوامع غیراروپایی قرار میگیرد 4.این نظریه با تبیین مفهومی خطی و اروپامحور از
ی تاریخی را در باب تاریخ اقتصادی ایران به دســت میدهد که دارای
زمان تاریخی ،نوعی از دورهبند 
ویژگیهای س��لبی و منفی مراحل و دورهبندیهای اقتصادی تاریخ اروپاس��ت و «روابط چندبعدی و
1. Defne Karaosmanoğlu & Kerem Karaosmanoğlu, “Criticizing Eurocentrism: Limitations and Alternatives”,
Eurocentrism at the Margins Encounters, Critics and Going Beyond, Edited by Lutfi Sunar (London: Routledge,
2016), pp. 198-199; Mustafa Demirci, “Historical View of Islam in the Wake of Eurocentric History”,
Eurocentrism at the Margins Encounters, Critics and Going Beyond, Edited by Lutfi Sunar (London: Routledge,
2016), p. 48.
2. Immanuel Wallerstein, “Eurocentrism and its Avatars: The Dilemmas of Social Science”, Sociological
Bulletin, 46 (1), March, 1997, p .22.
3. Samir Amin, Global History: A View from the South (Dakar: Pambazuka Press, 2011), p. 13; Firat Demir and
Fadhel Kaboub, “Economic Development and the Fabrication of the Middle East as a Eurocentric Project”,
The Challenge of Eurocentrism: Global Perspectives, Policy, and Prospects, Edited by Rajani Kannepalli Kanth,
(Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009), p. 79.
4. Demirci, p. 53.
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چندعلیتــی حاکم بر تاریخ اقتصادی ایران» را نایده میگیــرد .1آنچه در این نظریه روی میدهد ،بیان
روایتی کالن ،واحد و اروپامحور از علل پیشرفت غرب و عقبماندگی شرق و از جمله ایران است .آنچه
در نظریة آسیایی نهفته است ،باور به اصالت توسعه و پیشرفت مبتنی بر الگوی بورژوازی و سرمایهداری
غربی است .چنانکه مسئلة عقبماندگی تاریخی و اقتصادی مفروض برای جامعة ایرانی براساس چرایی
عدم شکلگیری سرمایهداری بورژوازی توضیح داده میشود .در اینجا از نبود زمینهها و پیششرطهای
انباشــت سرمایه و شکلگیری ساختارهای بلندمدت قانونی سخن گفته میشود .البته در این نظریه بر
نقش عوامل خارجی نیز تأکید میشــود که از قرن نوزدهم به بعد در عدم توسعة ایران نقش داشتند و
موجب شکلگیری «دیالکتیک عقبماندگی» شدند 2.در این نگرش ،همان قدر که ما با کلیتی یکپارچه
و ســاختار اقتصادی منسجمی به نام غرب یا همان غرب مدرن و سرمایهداری غربی مواجه هستیم ،با
ایرانی کلی و یکپارچه ،به لحاظ مکانی و زمانی ،با ســاختار اقتصادی معین و مشــخص رویارو هستیم
که در درون یک فراروایت قرار میگیرد .نمونة این رویکرد را میتوان در چهارده اصل نظری کاتوزیان
دید .آنچه در این چهارده اصل روی میدهد چشمپوشــی از پیچیدگیهای زمانی و مکانی تاریخ ایران
اســت .در این اصول ما با یکدستسازی زمان بلندمدت تاریخی تحت عناوینی چون استبداد سیاسی و
اســتبداد ایرانی با خصوصیاتی مشخص و معین رویارو هستیم .چنین است که بر مبنای نظر کاتوزیان،
که میخواهد تاریخ ایــران را در چرخهای از برآمدن و برافتادن نظام حکومتی خودکامه بازخوانی کند،
ای
تجربیات بعد از مشــروطه و نیز برآمدن حکومت پهلوی در همان الگوی برافتادن و
برآمدن چرخه ِ
ِ
نظام حکومتی خودکامه بعد از شرایط هرج و مرج قرار میگیرد و با وجود تفاوتهای سیاسی-اقتصادی
و تاریخی ،و نیز مالحظات ناشی از تحوالت صورتگرفته در ایران نو ،همان منطق و سازوکار میتواند
تبیینکنندة انقالب مشــروطیت ،تأسیس سلسلة پهلوی ،و حتی سقوط آن در نتیجة انقالب بهمن 57
باشد 3.چنین رویکردی به مسائل تاریخی ایران نمونهای بارز از به دست دادن یک کالنروایت و تقلیل
گسترة جغرافیایی وسیع ایران و تجربیات تاریخی متفاوت آن به برخی خصوصیات معین و مشخص و
علتشناسی آن بر مبنای عاملی یکه است .این نظریه که با رویکردی کالن و شاید ذاتانگارانه درصدد
توضیح و تبیین کل تاریخ ایران برمیآید ،عم ً
ال ورای بســیاری از واقعیتهای اجتماعی-تاریخی قرار
میگیرد و از تبیین تغییرات و دگرگونیهای اجتماعی مهم باز میماند .در نتیجه ،این نظریه به فراروایتی
 .1غالمعباس توسلی ،حمید عباداللهی« ،ایرانشناسی مارکسگرا :ضرورت بازاندیشی» ،نامة علوم اجتماعی ،ش ( 21مهر  ،)1382ص .75
 .2سیف ،ص .204
 .3همایون کاتوزیان ،اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی ،ص 9-7؛ همایون کاتوزیان ،نه مقاله در جامعهشناسی تاریخی ایران؛ نفت
و توسعة اقتصادی ،ص  43-13و  45-43و .84
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بدل میگردد که درصدد تبیین کل تاریخ ایران است .حال آنکه در عمل گرفتار نوعی جبر جغرافیایی و
1
تقلیلگرایی اقتصادی است و از تبیین و توضیح واقعیتهای پیچیدة تاریخی ناتوان است.
رویکرد مارکسیســم روســی نیز به هیچ وجه برکنار از اروپامداری نیست .در این نظریه ،مدل و مسیر
اروپایی ،با ادعای عام بودن مراحل کمونیســم اولیه ،بردهداری ،فئودالیسم ،سرمایهداری و سوسیالیسم
(نظریة پنج مرحلهای استالین) ،برای تمام کرة زمین به کار برده میشود و هر امری را درون «پوشش
آهنین» قرار میدهد 2.این رویکرد ،با نگاهی شرقشناســانه و اروپامدارانه ،خصوصیات تاریخی جوامع
غیرغربی از جملــه ایران را نادیده میگیرد و واقعیات تاریخی و اقتصادی ایران را ذیل مراحل تاریخی
ماتریالیسم تاریخی به بحث میگذارد و بر طبق تجربة تاریخی اروپا قائل به یک زمان و تاریخ جهانی
اســت .این تاریخنگری قائل به «پویش تکاملی سیر تاریخ» اســت که به صورت «مراحل مشخص
اقتصادی-اجتماعی ،در چهارچوب پویش تاریخ جهانی به وقوع پیوســته است ».اگرچه این تکامل بین
جوامع به صورت «نامتساوی» بوده است 3.تفاوت رویکرد مارکسیستی در آن است که نظام سرمایهداری
را غایت تاریخ ایران نمیداند و با تأکید بر ضرورت گذار از ســرمایهداری ،سوسیالیســم مطلوب خود را
غایت تاریخی میداند.
عارضة زمانپریشی در تاریخنگاری اقتصادی ایران

چنانکه گفته شــد ،ایدئولوژیها ،برای توجیه منافع کنونی خود ،به ایجاد فراروایتهای کلی و یکپارچه
از زمان تاریخی میپردازند و بدین واسطه ویژگیهای خاص هر دورة زمانی را با اتکا بر اصالت مفاهیم
کنونی خود نادیده میگیرند .اینجاست که ویژگیهای اصلی زمان تاریخی و خاص بودن موقعیت زمانی
هر رویداد تاریخی کنار گذاشته میشود .از این لحاظ ،ایدئولوژیها راه را برای زمانپریشی در مطالعات
تاریخی باز میگذارند .ایدئولوژیها هر گاه میخواهند به تاریخ توجه کنند (که همواره نیز چنین میکنند)
آبستن نوعی زمانپریشی هستند ،عارضهای که برآمده از جستوجوی متصلب ارزشها و مفاهیم کنونی
اجتماعی به غایت متفاوت ،و قرائت زمانپریشانة پدیدهها و رویدادهای
در ساختارها و شرایط تاریخی و
ِ
تاریخی است .همانگونه که هابسباوم متذکر میشود ،معمولترین سوءاستفادة ایدئولوژیک از تاریخ بر
 .1برای نقدی از این منظر ،بنگرید به :مهدی روزخوش« ،تاریخ علیه جامعه نقد پیشفرضهای معرفتشناســانة طرفداران شــیوة تولید آسیایی در تبیین
توسعهنیافتگی تاریخی ایران» ،سیاست ،س  ،2ش ( 6تابستان  ،)1394ص 45؛ و نیز مظفر نامدار ،جواد نظری مقدم« ،اعتبارسنجی نظریة «استبداد شرقی»
در فهم تحوالت اجتماعی ایران» ،پژوهشنامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،س  ،18ش ( 12اسفند  ،)1397ص .209-208
 .2سمیر امین ،ص .164
 .3نعمانی ،ص .43-42
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زمانپریشــی استوار است نه دروغ 1.زمانپریشی معمو ًال موقعی ظاهر میشود که ناپیوستگی در تاریخ
تأیید نشود و سمتگیری متداول از جهان معاصر به گذشته باشد 2.بر این اساس ،زمانپریشی دربردارندة
حالگرایی ،به معنای مســلط کردن معیارها و هنجارهای کنونی بر گذشــته است .در واقع حالگرایی
یکی از اشکال قابل توجه بروز زمانپریشی است که بر مبنای آن «پدیدههای گذشته در قالب ارزشها،
مفروضات یا مقوالت تفسیری امروزی بررســی میشود 3».در عارضة زمانپریشی مقوالت یک دورة
تاریخی بر دورهای دیگر ا ِعمال میشــود .این نوعی جابهجایی اســت؛ یعنی تحمیل مقوالت بیگانه و
4
نشأتگرفته از یک دورة زمانی با فرهنگ و جامعهای متفاوت بر اعمال و آثار یک زمان و فرهنگ دیگر.
زمانپریشی در تاریخنگاری اقتصادی ایران به چند شکل ظاهر میگردد :تحمیل ساختارهای نظری و
تحلیلی و مفاهیم کنونی به تاریخ ایــران ،قرار دادن تاریخ ایران در درون اقتصادگرایی مدرن با اتکا بر
نظریــات و رویکردهای اقتصادگرایانه ،تحمیل قرائتی خاص از تاریخ اروپا بر تاریخ ایران (تاریخنگاری
روســی) ،تحمیل مرکزیت کنونی غرب به تاریخ ،و مرکزیتبخشی به غرب در ادوار مختلف تاریخ در
ی سهگانة لورنز ،مورخ و فیلسوف
حالتی اروپامدارانه (نظریة آســیایی) .این وضعیت مطابق با تقسیمبند 
تاریخ هلندی ،از زمانپریشی است .1 :زمانپریشی واقعیتها که شامل واقعیات ،معرفت و یا ایدههایی
میشود که خارج از زمان طبیعیشان هستند و یا الاقل به نظر میرسد که چنین باشند؛  .2زمانپریشی
زبانی که طی آن مورخان واژگان امروزین را برای شــرح و درک پدیدههای گذشــته به کار میگیرند5؛
 .3زمانپریشی چشمانداز ،که مورخان چارچوبهای تفسیریای را به کار میگیرند که برآمده از موقعیت
6
معاصر آنها و نه خود گذشته است.
تولد علم اقتصاد در متن تجربیات تاریخی متعلق به جامعة سرمایهداری اروپایی ،ورود ایدئولوژیک مبانی
این علم در قالب اندیشههای اقتصادی مارکس به ایران و بررسی تاریخ اقتصادی ایران براساس نظریات
1. Sami Syrjämäki, Sins of a Historian: Perspectives on the problem of anachronism, Academic Dissertation
to be presented, with the permission of the board of the School of Humanities and Social Sciences (Finland:
University of Tampere, 2011), p. 24.
2. Ibid, p. 23.
3. Georgi Verbeeck, “Anachronism and the Rewriting of History: The South Africa Case”, The Journal for
Transdisciplinary Research in Southern Africa, vol. 2, no. 1 (July, 2006), p. 181.
4. Nick Jardine, “Uses and Abuses of Anachronism in the History of the Sciences”, in History of science; an
annual review of literature, research and teaching, 38 (3) (September, 2000), p. 253.

 .5یکی از معضالت تاریخنگاری ایران توصیف وضعیتها و شــرایط تاریخی متفاوت با واژگان و مفاهیم امروزی و مدرن اســت .در آثار مطرح در عرصة
تاریخنگاری اقتصادی نیز میتوان چنین مسئلهای را مشاهده کرد .برای مثال در نگاه فشاهی ،مزدک همچون یک ماتریالیست به تصویر کشیدهمیشود
که مردم را به زهد دعوت میکند« ،زهدی که جنبة الوهیت ندارد ،بل به تعریف امروزی گریز از بورژوازی (!) است ».به نظر فشاهی ،مزدک که قباد برای
درهم کوبیدن قدرت اشراف به او روی میآورد ،چون قدرت خود و پیروانش بیشتر میشود ،رفتهرفته از اومانیسم (!) ابتدایی به نوعی آنارشیسم روی میآورد
(فشاهی ،از گاتها تا مشروطیت ،ص .)50-47
6. Verbeeck, pp. 184-185.
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مارکس در قالب دو رویکرد فئودالی و آســیایی باعث پدیدآیی وضعیت زمانپریشــی در تاریخنگاری
اقتصادی ایران شــده اســت .چون علم اقتصاد محصول و برآیند زمینههای اجتماعی و تاریخی نظام
سرمایهداری بود ،هنگامی که این نظام معرفتی به جوامع فاقد نظام سرمایهداری مانند ایران منتقل شد،
موجب دو گونه زمانپریشی گردید :یکی توضیح ساختارهای اجتماعی و تاریخی و اقتصادی جامعة ایرانی
بر مبنای ســاختارهای نظری برآمده از زمینههای نظام سرمایهداری که در نتیجة آن نوعی زمان کلی
و جهانی برقرار میگردید و نافی هر نوع ناهمزمانی بود .و دیگری تحلیل ساختارهای جامعة ایرانی بر
مبنای فقدان ساختارهای سرمایهدارانه که در نتیجة آن از نوعی ناهمزمانی تاریخی و اجتماعی با اصالت
زمان حال سرمایهداری سخن گفته میشد که بر مبنای آن تاریخ جوامع غیرسرمایهداری بدل به تاریخ
فقدان جوامع سرمایهداری میگردید .تأکید مارکس بر جایگاه اقتصاد و روابط اقتصادی و زیربنا دانستن
آن در جامعة اقتصادساالر سرمایهداری صورت گرفت ،جامعهای که ارزشها را به ارزشهای مادی تقلیل
ن چیزهایی که خود مارکس منتقد آن بود) .به
و همه چیز را در خطر کاالیی شدن قرار داده بود (یعنی هما 
نظر میرسد در این تأکید مارکس بر عامل اقتصاد و تعمیم آن به تاریخ و همة صورتبندیهای اجتماعی
پیشین ،آثار همین روابط سرمایهداری به چشم میخورد که خود مارکس منتقد آن بود.
تأکید بر اهمیت اقتصاد و باور به نوعی جبرگرایی اقتصادی ،چنانکه برخی از محققان باور دارند ،مشخصة
ایدئولوژی سرمایهداری است 1.مارکس در تحلیل تاریخ و صورتبندیهای اجتماعی-تاریخی بر مبنای
علیت اقتصادی ،متأثر از جامعة اقتصادمحور ســرمایهداری زمان خود بود .اما این مســئله از آن رو که
عاملی مســلط در زمان کنونی را به ســاختارها و زمینههای تاریخی پیشینی و متفاوت نسبت میداد و
مسلط میکرد ،میتوانست آبستن نوعی زمانپریشی باشد .هنگامی که اندیشههای مارکس در شکلی
ایدئولوژیک وارد جوامع دیگر و بهویژه جوامع غیرسرمایهداری و غیراروپایی شد ،خطر این زمانپریشی
دوچنــدانگردید .مدت زمان زیادی از مرگ مارکس نگذشــته بود که ایدههای او الهامبخش انقالبی
گردید که داعیة متحقق کردن این ایدهها را داشــت و زمان زیادی از ورود اندیشههای سوسیالیستی و
مارکسیستی به ایران نگذشته بود که نویسندگان چپ در پی تحلیل تاریخ ایران با رویکردی مارکسیستی
برآمدند« .با توجه به جایگاه خاص جامعة ایران در همسایگی نظام مارکسیستی شوروی» طبیعی بود که
تاریخ ایران نیز متأثر از این مسئله گردد و «در مسیر تحقق اهداف انقالب جهانی مارکسیستی» تفسیر و
تحلیل شود 2.در اینجا بود که تحلیل صورتبندیهای اجتماعی تاریخ ایران بر مبنای نظریة ماتریالیسم
1. Samir Amin, Spectres of Capitalism: A Critique of current Intellectual, Translated by Shane Henry Mage (New
York: Monthly Review Press, 1998), p. 30.

 .2ناصر صدقی« ،وضعیت مطالعات در تاریخنگاری آکادمیک معاصر ایران» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ش ( 172شهریور  ،)1391ص .21
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تاریخــی صورت گرفت که مارکس آن را برای تاریخ اروپای غربی تدارک دیده بود .خود این مســئله
نمودار نوعی زمانپریشی بود :انتقال و تحمیل تجربیات تاریخی اروپا به تاریخ دیگر جوامع از جمله ایران.
همچنین این تحلیلها برآمده از اقتصادگرایی این رویکردها بود که هستة اصلی معرفتشناسی نظری
و پایة محوری این تاریخنگاری و قرائت تاریخی را تشکیل میداد .براساس این نگرش ،که معتقد است
«مطالعة اقتصادی کلید درک کل پویش تکامل اجتماعی در گذشته و حال است» ،1تاریخ اقتصاد مبنای
شناخت تاریخ اجتماع ،تفکر ،سیاست و انسان گرفته میشود.
تعین علّی یکسویة اقتصادی موجود در نظریة پیشین
نظریة آسیایی هم اگرچه در ظاهر توانست از آن ّ
رهایــی پیدا کند ،همچنان دربردارندة نوعی تأکید بر جایگاه ویژة عامل اقتصاد و اصالت آن بود .از بین
تعین عامل اقتصاد و دخالت عواملی چون دولت استبدادی در تعیین مسیر تاریخ ،مشخصة تاریخی
رفتن ّ
تعین اقتصادی همچنان بهعنوان ویژگی و مشخصة یک مسیر
فقدانی اســت .در این نظریه اقتصاد و ّ
استکمالی تاریخ در نظر گرفته میشود ،مسیری که در تحقق عینی خود به جامعة سرمایهداری منتهی
شــده است .آنچه در نتیجة این مسائل اتفاقافتاد بررسی تاریخ بر مبنای نوعی اقتصادگرایی و باور به
وجود قوانین کلی اقتصادی بود .این مسئله خود باعث بدفهمی تاریخ و نوعی «مغالطة اقتصادگرایانه»
شــد؛ یعنی «انتساب یک وضع تحلیلی و تاریخی استثنایی ،که در آن اقتصاد بر کلیة عرصههای رفتار
انســانی برتری دارد ،به همة دورههای تاریخی و مربوط کردن همه چیز به حوزة اقتصادی 2».این به
نوعی همان چیزی بود که پوالنی طرح کرد .پوالنی نشــان داده است که یکی از بدفهمیهای تاریخ،
در نگاه اقتصاد کالسیک ،این بود که منفعت و سود حاصل از مبادله را مسئلهای مهم و مسلط در تمام
تاریخ دانســت و بازار را در تمام ادوار تاریخ بهمثابة کنترلکنندة بازارها نشــان داد .حال آنکه ،پیش از
روزگار ما هرگز هیچ اقتصادی وجود نداشته است که حتی در اصول ،زیر کنترل بازارها بوده باشد .تنها
از قرن نوزدهم به بعد اســت که بحث حک شدن مناسبات اجتماعی در نظام اقتصادی طرح میشود،
حال آنکه پیش از این نظام اقتصادی در مناســبات اجتماعی حک شــده بود 3.در جوامع سابق ،اقتصاد
(به معنای ترتیبات و تمهیدات الزم برای تأمین معاش بشر) ریشه در رابطهای اجتماعی داشت که تابع
دین ،سیاست و سایر ترتیبات اجتماعی بود .لیبرالیسم و مارکسیسم با این فرض که عامل مسلط در جامعة
بازار قرن نوزدهم ،عامل مسلط در سرتاسر تاریخ بشر بوده است مرتکب خطایی غیرتاریخی و مغالطهای
 .1نعمانی ،ص .16
 .2تدا اسکاچپول ،بینش و روش در جامعهشناسی تاریخی ،ترجمة سید هاشم آقاجری (تهران :نشر مرکز ،)1392 ،ص .75
 .3کارل پوالنی ،دگرگونی بزرگ :خاستگاههای سیاسی و اقتصادی روزگار ما ،ترجمة محمد مالجو (تهران :پردیس دانش ،)1391 ،ص  117-115و .136
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اقتصادگرایانه شدهاند 1.بنابراین ،اقتصادمحوری امری جدید و معاصر است .به همین خاطر تاریخنگاری
اقتصادی ایران زمانی که بر مبنای عاملیت اقتصاد و روابط اقتصادی و نیز قرائت اقتصادمحور تاریخ اروپا
به روایت تاریخ ایران میپردازد ،دچار زمانپریشــی میگردد .این نوعی از تحمیل ارزشهای معاصر بر
گذشته است که برکنار از اروپامحوری نیز نیست .میتوان بین این مسئله و نوع دیگری از زمانپریشی
موجود در تاریخنگاری اقتصادی ایران که بیشتر در نظریة آسیایی متجلی میشود ،پیوندی یافت که بر
مبنای آن به قرائت تاریخ بر مبنای مرکزیت واحدی به نام غرب میپردازد .در اینجا ما با قرائت تاریخ با
مرکزیت اروپا و غرب مواجه هستیم.
نظریة آسیایی در همان حال که به قرائت تاریخ ایران از منظر تاریخ سلبی و انحطاطی اروپا میپردازد،
تاریــخ غرب و اروپا را نیز با رویکردی اقتصادمحور و اســتکمالی قرائت میکند .و چون تاریخ غرب را
از منظر اصالت عامل اقتصاد و از نگاه اســتکمالی و دیالکتیکی منتهی به سرمایهداری کنونی به بحث
میگذارند ،به هنگام تحلیل دورههای پیشاسرمایهداری نیز دچار عارضة مرکزبینی کلیت واحدی به نام
غرب و اروپا و تاریخ اروپا میگردند .چنین عارضهای نوعی زمانپریشی را به ارمغان میآورد که بر مبنای
آن مرکزیت کنونی غرب به زمانهای پیشین تاریخی نیز تعمیم داده میشود .آنچه باعث میگردد چنین
تصویری به دست آید ،برقراری مسیری استکمالی از حرکت اقتصادمحور تاریخ است .زمانی که تاریخ
غرب بهعنوان نمود حرکت و بسط توسعهمحور در نظر گرفته میشود ،آنچه رخ میدهد فراموش شدن
گذشتة پیرامونی غرب اروپایی است که در برههها و ادوار مختلف تاریخ به وقوع پیوسته است .در واقع
چنین رویکردی ،بر مبنای نوعی حالگرایی و زمانپریشی ،مرکزیت کنونی غرب را به کل تاریخ تسری
میدهد و با فراموش کردن پیرامونی بودن غرب در ادوار پیشین ،تاریخ را با محوریت و مرکزیت غرب
نمود بارز تکامل ،توسعه و یا پیشرفت خطی مستمر میبیند .در نتیجه ،نه تنها پیرامونی بودن غرب و اروپا
در ادوار مختلف تاریخ به فراموشی سپرده میشود ،بلکه این مراحل بهعنوان ادوار توسعه و تکامل خطی
از مرکزیت برخوردار میگردد .این مسئله که از آن بهعنوان «استمرار کاذب» یاد میشود ،باعث میگردد
2
«استمرار تاریخ فراتر از قیود مکانی و زمانی» مورد تأکید قرار گیرد.
 .1اسکاچپول ،ص .93
 .2سمیر امین ،ص 18؛ همچنین برای آشنایی با نقد این رویکردهای اروپامدار و نگرشهای متفاوت ،بنگرید به:

Amin, Global History: A View from the South; James M. Blaut, 1492: The Debate on Colonialism, Eurocentrism,
‐and History (Trenton: Africa World Press, 1992); T. J. Byres, “Modes of production and Non‐European Pre
colonial Societies: The nature and significance of the debate”, The Journal of Peasant Studies, 12: 2-3 (1985).
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نتیجهگیری

تاریخنــگاری اقتصادی و جریانات تاریخنگارانة موجود در آن با آنکه نشــانگر فتح بابی در رویکردها و
نگرشهای جدید و قابل اعتنا در تاریخنگاری ایراناند ،اما دارای اشــکاالتی هســتند که نقد و بررسی
آنها میتواند راه را برای مســئلهمند شــدن تاریخ و جامعة ایرانی آماده کند .رویکردهای تاریخنگاری
مارکسیســتی و آســیایی با باور به اصالت تجربة پیشرفت و توسعة خطی براساس الگوی تاریخ جوامع
غربی شکل گرفتهاند .این مسئله در رویکرد مارکسیستی-لنینیستی که تالش میکند مسیری تکخطی
برای تاریخ جهان در نظر گیرد ،به شــکل ایجابی نمودار میگردد .نظریة آســیایی نیز با وجود اینکه به
مســیرهای متعدد تاریخی باور دارد ،همچنان به مسیر توســعة غربی و غربمحوری اصالت میدهد.
مفهوم زمانی و منطق دورهبندی این رویکردها ،نه برآمده از مواجهه با تاریخ و تجربیات تاریخی ایران،
بلکه برآمده از رویکردهایی ایدئولوژیک ،با اتکا به فراروایتهایی کلی ،و در شکلی زمانپریشانه است.
هر دو این رویکردها دارای نوعی نگاه ایدئولوژیک هســتند که به توجیه شرایطی اجتماعی و یا تحقق
شرایط اجتماعی متفاوت و به عبارت دیگر ،به توجیه نوعی محافظهکاری اجتماعی و یا تغییر و تحول
اجتماعی در مسیری خاص میپردازند .هر دو اینها دربردارندة دو نوع و سطح از توجیهگری برای شرایط
اجتماعی ایران و شــرایط اجتماعی فراتر از مرزهای ایران هســتند .مارکسیسم-لنینیسم اگر در سطح
فرامرزی به توجیه وضعیت دولت سوسیالیســتی و کمونیستی شــوروی میپرداخت ،در سطح داخلی
توجیهگر تغییر اجتماعی به سوی وضعیت سوسیالیستی و تحقق یک انقالب سوسیالیستی بود .رویکرد
آسیایی نیز همان قدر که بر نظام بورژوازی غربی و لیبرالیستی تأکید داشت ،به شکلی ضمنی به توجیه
این وضعیت اجتماعی میپرداخت و نیز تاریخ ایران را از چنین منظری بررسی میکرد تا بتواند آن را به
ســوی وضعیتی مشابه جوامع سرمایهداری سوق دهد .این شرایط همسو با شرایط تفکر اجتماعی قرن
بیستم بود که بین دو وضعیت دوگانة متقابل ایدئولوژیک در نوسان بود :در یک سو تفکرات طرفدار نظام
سرمایهداری و در سوی دیگر تفکرات سوسیالیستی .بدیهی است که در چنین شرایطی ،هدف یک تفکر
و دانش اجتماعی بیش از آنکه تالش برای تبیین و فهم یک وضعیت اجتماعی باشــد ،توجیه وضعیت
اجتماعی خاصی خواهد بود .همچنین نظریههای مذکور ،هر دو ،فراروایتهایی را بسط میدهند که بر
مبانی نظری برخاسته از اروپای مدرن اتکا دارد .در نتیجه هر کدام به شکلی در خطر ابتال به زمانپریشی
قرار میگیرند .این زمانپریشی برآمده از بیتوجهی به مسئلة زمان و عنصر تغییر در مطالعة پدیدهها و
مفاهیم تاریخی است که سبب میشود هر دو نظریه براساس نگرههای معاصر و بدون توجه به تغییرات
زمانی ،و با تحمیل ایدهها و مفاهیم امروزی به گذشــتة تاریخی به تحلیل مسائل بپردازند .بنابراین ،به
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نظر میرســد با اتکا به فراروایتها نمیتوان پیچیدگیهای تاریخی جامعه و تاریخ ایران را توضیح داد،
و با تقلیل مسائل مختلف ،متفاوت ،متکثر و چندپاره و گاه متضاد به قالبهای نظری کلیساز نمیتوان
از منظر تاریخی ،پاسخی مناسب به وضعیت کنونی جامع ه و اقتصاد ایران داد .با این حال ،تاریخنگاری
اقتصادی ایران که به نحو وثیقی در پیوند با جامعهشناســی تاریخی ایران قرار دارد ،و بهشدت با طرح
بحث در باب شــرایط معاصر جامعة ایرانی پیوند خورده ،تا به حال تنها در یک وضعیت انتخابی حتمی
بین دوگانة سوسیالیســم یا کاپیتالیسم به بحث و بررسی گذاشته شده است .این تاریخنگاری به نوعی
محصول نگرش به ایران معاصر است از آن جهت که آیا این جامعه آمادگی گذار به سوسیالیسم را دارد یا
آبستن گذار به
نه؟ اگر موافقان این دیدگاه تاریخ را از این منظر به بحث گذاشتهاند که ایران را جامعهای
ِ
سوسیالیسم نشان دهند ،مخالفان آن نیز ایران را از منظری متضاد با این نگاه و با نگاهی مثبت به طرف
مقابل سوسیالیسم ،یعنی بورژوازی و نظام کاپیتالیستی ،به بحث گذاشتهاند .تمامی این مباحث بهشدت
متأثر از فضای سیاسی حاکم بر جهان دوقطبی معاصر بوده است.
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ساسانیان روحانیتبار بودند
 پژوهشی:نوع مقاله
شهرام جلیلیان

1

چکیده

، نیای ساسانیان،پدرام جم در پژوهش تازهای به نام «آیا ساسانیان روحانیتبار بودند؟» به بازنگری روایت مح ّمد بن جریر طبری دربارة ساسان
و پیوند او با آتشکدة ایزدبانو آناهیتا در اصطخر پارس میپردازد و این گزارش را با آگاهیهای حقوقی زردشتی دورة ساسانیان میسنجد و
، تاریخنگار بیزانسی، همچنین او گزارش آگاثیاس.نتیجه میگیرد که ساسان در این آتشکده «ساال ِر آتش» بوده و منصب دینی نداشته است
 با دیگر منابع تاریخی میسنجد و باور دارد که، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان،)م240-224( را دربارة تبار و پیشینة خاندانی اردشیر بابکان
پژوهندگان ایرانی و غیر ایرانی
 جم دیدگاه، بنابراین.از روایت آگاثیاس نیز چیزی دربارة تبار روحانی اردشــیر و خانوادة او ب ه دســت نمیآید
ِ
 «هیربد» و یا «نگهبان آتشکدة،» ساسان را «موبد، بر پایة روایت طبری،را دربارة روحانیتبار بودن ساسانیان درست نمیداند و اینکه آنها
 برداشتهای نادرستی از روایتهای، اردشــیر را مردی روحانی پنداشتهاند، بر پایة روایت آگاثیاس،آناهیتا» در اصطخر پارس انگاشــت ه و یا
 به باور ما برداشتها و نتیجهگیریهای جم، با وجود این.طبری و آگاثیاس میانگارد و نیاکان اردشیر را از اشراف محلّی استان پارس میداند
 با تحلیل گزارشهای طبری و آگاثیاس و نیز دیدگاه پارهای از پژوهندگان، در این پژوهش.نادرستاند و ساسانیان بهراستی روحانیتبار بودهاند
 به نقد رویکرد و،ایرانی و غیر ایرانی دربارة تبار ساسانیان و کیستی و پایگاه ساسان و بابک و پیوند آنها با آتشکدة آناهیتا در اصطخر پارس
.دیدگاه تازة جم دربارة خاستگاه اشرافی ساسانیان و روحانیتبار نبودن آنها خواهیم پرداخت
. تبار ساسانیان، اردشیر بابکان، اصطخر پارس، آتشکدة آناهیتا، ساسان:واژگان کلیدی

Priestly Lineage of the Sasanids
Shahram Jalilian2
Abstract
Reviewing the narration of Muhammad ibn Jarir Tabari (died: 310 AH) on Sāsān, the ancestor of
the Sasanians and his connection with the fire temple of the goddess Anāhitā in Pars Istakhr and
comparing this report with the Zoroastrian legal knowledge of the Sasanian period, Pedram Jam
in a new study titled “Were Sasanians of Priestly Lineage?” concludes that Sāsān was “the Lord of
Fire” and did not have a religious position in this temple. He also compares the Agathias’ report,
a Byzantine historian, on the lineage and family background of Ardašīr son of Bābak (224-240
AD), the founder of the Sasanian Empire, with other historical sources and believes that Agathias’
account has nothing to do with the priestly lineage of Ardašīr and his family. Thus, Jam assumes
the view of Iranian and non-Iranian scholars on the priestly descent of the Sasanians and that
according to Tabari, they considered Sāsān as a “mobed”, “hērbed“ or “guardian of the fire temple
of Anāhitā” in Istkhar, Pars or that according to Agathias, they regarded Ardašīr as a clergy man,
to be misinterpretations of the Tabari’s and Agathias’ narrations and he considers the ancestors
of Ardašīr as local aristocrats of Pars province. Nevertheless, I believe that Jam’s perceptions and
conclusions are incorrect and Sasanians were indeed of priestly lineage. Analyzing the reports
of Tabari and Agathias and also the views of some Iranian and non-Iranian scholars about the
Sasanian descent and the identity and the status of Sāsān and Bābak and their connection with
the Anāhitā fire temple in Istakhr, Pars, this study criticizes the recent view and approach of Jam
on the aristocratic origin of Sasanians and non-priestly lineage of them.
Keywords: Sāsān, Anāhitā Fire Temple, Ardašīr son of Bābak, Sasanids lineage.
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ساسانیان آغازین
درآمد :پژوهندگان و تبار
ِ

پدرام جم در پژوهش تازهای به نام «آیا ساسانیان روحانیتبار بودند؟» ،1با رویکردی جدید به روایتهای
طبری و آگاثیاس دربارة تبار خاندانی ساســانیان ،باور دارد که آنها خاســتگاهی اشــرافی و نه روحانی
داشتهاند .این دیدگاه البته با رویکرد دیگر پژوهندگان دربارة تبار ساسانیان ناسازگار است .جم در پژوهش
خود اشارهوار دیدگاه پارهای از این پژوهندگان را آورده است .ما نیز پیش از پرداختن به روایتهای طبری
و آگاثیاس و نقد رویکرد جم دربارة این روایتها ،تالش خواهیم کرد برای آگاهی خوانندگان ،نگاه این
پژوهندگان را دربارة تبار روحانی ساسانیان بازگو کنیم.
ساسانیان آغازین ،چندان دربارة
پژوهندگان ایرانی و غیر ایرانی ،بر بنیاد روایت طبری از تبار و سرگذشت
ِ
تبار روحانی ساســانیان گمانی به خود راه نداده و ساســانیان را همواره خاندانی زردشــتی و روحانیتبار
دانستهاند .آرتور امانوئل کریستنسن ساسان ،نیای ساسانیان ،را مردی از خاندانی نژاده میداند که ریاست
پرستشگاه آناهیتا را در اصطخر در دست داشت و پس از او ،پسرش بابک جانشین وی شد 2.کریستنسن
دو ویژگی بنیادین شاهنشاهی ساسانیان را تمرکزگرایی و وجود دین دولتی زردشتی میداند و باور دارد که
«ساسانیان از ابتدا با روحانیون زردشتی م ّتحد شدند و این رابطة محبت در میان دین و دولت تا آخر عهد
آنان استحکام داشت 3».ریچارد نلسون فرای ،بر پایة روایت طبری ،ساسان را مسئول آتشکدة آناهیتا در
اصطخر میخواند و اشاره میکند که این آتشکده در نزدیکی تختجمشید گویا در دورۀ هخامنشیان و در
روزگار پادشاهی اردشیر دوم ( 359-404پیش از میالد) ساخته شده و تا هنگام خیزش ساسانیان هنوز در
اهمیت داشته است 4.او میگوید همین تبار روحانی ساسانیان بود که زمینه
چشم پادشاهان محلّی پارس ّ
را برای به وجود آوردن دولتی متکی بر دین زردشــتی فراهم آورد 5،و نیز اینکه بابک ،پیش از پادشاهی،
مسؤل /متولی پرستشگاه آناهیتا در اصطخر بود و بعدها او و پسرش اردشیر در کنار کارهای فرمانروایی،
ریاست آتشکدة آناهیتا را هم در دست داشتند 6.به باور هنریک ساموئل نیبرگ ،پس از نابودی هخامنشیان،
 .1پدرام جم« ،آیا ساسانیان روحانی تبار بودند؟» پژوهشهای علوم تاریخی ،س  ،11ش ( 2پاییز و زمستان  ،)1398ص .62-43
 .2آرتور امانوئل کریستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمة رشید یاسمی (تهران :دنیای کتاب ،)1374 ،ص .134
 .3همان ،ص  149و 206؛ آرتور امانوئل کریستنسن ،وضع ملّت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشاهی ساسانیان ،ترجمۀ مجتبی مینوی (تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1374 ،ص 101-94؛ همچنین بنگرید به :مح ّمدتقی ایمانپور« ،نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی
و دیانت زرتشتی» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخی ،ضمیمۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،س  ،2ش ( 6تابستان  ،)1369ص
.234-211
 .4ریچارد نلسون فرای ،میراث باستانی ایران ،ترجمة مسعود رجبنیا (تهران :علمی و فرهنگی ،)1377 ،ص .331
 .5همان ،ص .332
 .6همان ،ص .337
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مغان زردشتی در اصطخر پارس ،در نزدیکی تختجمشید ،دین کهن خود را از همة گرایشهای دینی و
آمیزههای تازة دینی دور نگاه داشتند 1،و ساسانیان از دل این گروه مغان زردشتی برخاستند و خو ِد ساسان
نگهبان پرستشکدة اصطخر بود 2.ماریا لوئیس شومون ،بر بنیا ِد روایت طبری دربارة خاستگاه ساسانیان و نیز
فئودال تاب ِع شاه پارس و نیز نگهبان آتشکدة آناهیتا در اصطخر میداند
تاریخ بلعمی ،ساسان را یک ارباب
ِ
و نیز اشــاره میکند که این تبار روحانی را بعداً تاریخنگارانی مانند یعقوبی و دینوری و ســپس فردوسی
در شاهنامه نادیده گرفتهاند .به عقیدة شومون نیاکان ساسانیان ،بهشکل موروثی ،متولّی آتشکدة آناهیتا
بودهاند 3.او همچنین میگوید ساسان متولّی و سرپرست معبد آناهیتا بود و احتما ًال بابک و اردشیر نیز پس
از اینکه پادشاه شدند ،همچنان روحانی بلندمرتبة معبد آناهیتا بودند 4،و حتی شاپور یکم (270-240م،).
هرمــزد یکم (271-270م) ،بهرام یکم (274-271م) و بهرام دوم (293-274م) نیز همزمان پادشــاه و
روحانــی معبد آناهیتا بودند و برتری دینی خود را به روحانیون واگذار نکردند ،تا اینکه بهرام دوم تصمیم
تولیت این معبد را به موبد کردیر ســپرد و احتما ًال نرسه
گرفت خویشــکاری دینی خود را کنار گذارد و ّ
5
تولیت آتشکدة آناهیتا را به خاندان ساسانی بازگرداند.
(302-293م) بار دیگر ّ
مری بویس دربارة تبار ساسانیان و برآمدن آنها در سدة سوم میالدی میگوید:
چگونگی برآمدن ساسانیان را ابهاماتی فراگرفته است ،ولی بر پایة احتما ًال درستترین گزارشها،
هخامنشی متعلق
این خانواده جد اندر جد ،نگاهبان آتشکدة بزرگ آناهید (احتما ًال یکی از بنیادهای
ِ
به آناهیتا) در شهر استخر پارس بودهاند.
در پیوند با این تبار روحانی ساسانیان است که بویس روحانیون زردشتی پارس را هوادار خاندان ساسانی
میانگارد و باور دارد که
روحانیون پارس که نیاکانشان جامعة زردشتی روزگار هخامنشیان را رهبری کرده بودند ،این بار
هم خود را شایستة انجام این کار یافتند و علن ًا با تعصب ،این وظیفه را بر عهده گرفتند تا دیگر
ایرانیان را متقاعد سازند که آنان ،به همراه این سلسلة جدید که از آن حمایت میکردند ،در مقایسه
 .1هنریک ساموئل نیبرگ ،دینهای ایران باستان ،ترجمۀ سیفالدین نجمآبادی (کرمان :دانشگاه شهید باهنر کرمان ،)1382 ،ص .432-431
 .2همان ،ص .433-432

3. M. L. Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” Revue de lʼhistoire des religions
153, 1958, pp. 155-158; M. L. Chaumont, “Pāpak, roi de Staxr, et sa court,” Journal Asiatic 247, 1959, p. 176.
4. Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” p. 167; M. L. Chaumont, “Anāhīd, iii. The
cult and its diffusion,” Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, vol. 1 (London, Boston and Henley:
Routledge & Kegan Paul, 1985), p. 1008.
5. Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” pp. 167-169.
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با پارتیان ،دیندارتر و راستکیشترند و پشتیبانانی راستینتر برای این دین خواهند بود.

1

کالوس شــیپمان ،در پرداختن به خیزش ساسانیان در پارس ،تبار روحانی آنها را میپذیرد و ساسان و
پسرش بابک را روحانی میانگارد ،چنانکه میگوید «حال هرگاه با احتیاط بکوشیم اوایل تاریخ ساسانیان
را بازسازی کنیم ،میتوانیم فرض کنیم که ساسان عضو یکی از خاندانهای اشرافی و روحانی عالیمقام
معبد مهم آناهیتا در استخر بوده است» و «پس از مرگ ساسان ،منصب روحانیت وی به پسرش بابک
2
منتقل شد».
پژوهندگان ایرانی نیز ،از چندین دهة پیش تاکنون ،ساســانیان را روحانیتبار دانستهاند .حسن پیرنیا ،با
اشاره به روایت طبری ،ساسان را موبد معبد آناهیتا در اصطخر پارس میداند و دربارة تبار اردشیر میگوید
حکمرانان پارس ،پس از اســکندر ،پادشــاهانی روحانی بودند که در آتشکدة پارس خدمت میکردند و
سنتهای دینی را نگاه میداشتند .بابک و پسرش اردشیر نیز از «پادشاهان روحانی» پارس بودند ،اما در
تبارنامهای ساختگی تبار خود را به هخامنشیان و یا کیانیان رساندند 3.عباس زریابخویی ساسانیان را از
یک «خانوادة روحانی زردشتی» 4میداند و دربارة تبار ساسانیان میگوید:
در کتیبة کعبة زرتشت ،ساسان «خدا» خوانده شده و شاپور خود را از نسل خدایان خوانده است،
ولی این خدا بهمعنی خداوند آفرینندة جهان نیست ،بلکه ب ه معنی خدایگان و بزرگ و صاحب
اســت که در ترکیباتی نظیر کدخدا و دهخدا دیده میشود .پدر اردشیر بابک بوده است که در
کتیبة کعبة زرتش��ت از او بهعنوان «ش��اه» یاد شده است و پدر بابک ساسان بوده است که در
همان کتیبه از او بهعنوان «خداه» یاد شده است و این امر گفتههای خداینامه را تأیید میکند.
بنا ب ه گفتة خداینامه ،ساسان دارندة آتشکدة استخر بوده است که آن را آتشکدة اَناهید میگفتند
و به نام اَناهید یا ناهید که از ایزدان بوده نامگذاری شده بوده است .پس ساسان که نام خود را
به خاندان ساســانی داده است ،خود شاه بوده است ...و بابک نیز ظاهراً در آغاز ،پس از ساسان،
5
منصب روحانی ادارة آتشکدة اَناهید را به دست گرفت.
فتحاهلل مجتبایی در اشاره به آرمان یگانگی «دینیاری» و «شهریاری» در آیین شهریاری ایرانی ،به ایدة
همزادی دین و دولت در اندیشة ساسانیان اشاره میکند و اینکه
 .1مری بویس ،زردشتیان :باورها و آداب و رسوم آنها ،ترجمۀ عسکر بهرامی (تهران :ققنوس ،)1381 ،ص .131
 .2کالوس شیپمان ،مبانی تاریخ ساسانیان ،ترجمۀ کیکاووس جهانداری (تهران :نشر و پژوهش فرزان روز ،)1384 ،ص .13-12
 .3حسن پیرنیا ،تاریخ ایران باستان ،ج ( 3تهران :نگاه ،)1391 ،ص .2068-2066
 .4عباس زریابخویی ،ساسانیان (تهران :دانشگاه آزاد ایران ،)1354 ،ص .45
 .5همان ،ص .4-3
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نیاکان شــاهان ساســانی در اصل از دینیاران بودهاند و میدانیم که در دورههای پیشین َسدانت
پرستشگاه ناهید در استخر بر عهدة آنان محول بوده است .جنبة دینیاری آن شاهان در نقشهایی
که از آنان بر سنگها و سکهها مانده است ،آشکار است و غالب ًا در برابر آتش مق ّدس در حال نیایش
دیده میشوند .اینان نیز خود را پرستندة اهرمزد و نمایندة او در روی زمین میدانستند و افسر شاهی
را از دست ایزدان (اهرمزد و اناهیتا) دریافت میداشتند.
ن قتیبه ،اردشیر بابکان خود را «موبد» میخوانده
به گفتة اب 
مجتبایی به این نکته نیز اشاره میکند که 
اســت و متن عربی روایت ابــنقتیبه (چاپ قاهره) را هم مــیآورد 1.مح ّمد محیط طباطبایی خیزش
ساسانیان و صفویان را همانند انگاشته است،
چرا که بابک ،پسر ساسان ،پرستار معبد آناهیتا یا ناهی ِد شهر استخر فارس که با خاندان پادشاهی
تولیت معبد و پرستاری پروردگار
بازرنگی نسبت سببی داشت ،زمینة مساعدی به دست آورد تا از ّ
یا فرشتة ناهید پا را فراتر بگذارد و در پی تحصیل تاج و تخت پادشاهی برود ...و هزار و سیصد
ســال پس از ظهور بابک ساسانی ،شیخ جنید نبیرة شیخ صفیال ّدین پیشوای طریقة صفویه یا
اردبیلیه همان راهی را که بابک پیش از او در استخر فارس پیموده بود در پیش گرفت و با توسعة
تحول شکل عقیده و ارتباط نسبی با حکام آذربایجان و عراق وسیله برانگیخت تا
میدان تبلیغ و
ِ
2
فرزندان او از تخت پوست درویشی به تخت پادشاهی قدم گذارند.
علی سامی از تالشهای اردشیر بابکان و شاپور یکم برای «احیای دین زرتشت و گردآوری فرمانها و
دستورهای پراکندة اوستا و تجدید حیات ملّی و دینی» یاد میکند و اینکه «نیاکان اردشیر ،موبدان موبد
و متولی پرستشگاه آناهیتا در شهر استخر بوده و برترین مقام روحانی را داشتهاند 3».همچنین او در اشاره
به پرستشگاهها و آتشکدههای دورة ساسانیان ،از معبد آناهیتا در استخر همچون یکی از پرستشگاههای
سرپرست همین
معروف آناهیتا یاد میکند و یادآور میگردد که ساسان و بابک «موبد و روحانی بزرگ و
ِ
4
معبد بودهاند».
سعید نفیسی ساسانیان را خاندانی روحانیتبار و «پشت به پشت متولی معبد آناهیتا در استخر» میداند و
چون ساسان ،نیای اردشیر ،دینگ دختر یکی از بازرنگیان را به همسری گرفته بود ،در نتیجه
 .1فتحاهلل مجتبایی ،شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان (تهران :انجمن فرهنگ ایران باستان ،)1352 ،ص  ،97پانوشت .2
 .2مح ّمد محیط طباطبایی« ،صفویه (از تختپوست درویشی تا تخت شهریاری)» ،وحید ،ش  ،)1345( 31ص .551-544
 .3علی سامی ،تمدن ساسانی ،ج ( 1تهران :سمت ،)1388 ،ص .223
 .4همان ،ص .319
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اردشیر بابکان وارث دو مقام روحانی و پادشاهی از سوی پد ِر پدر و ماد ِر پد ِر خود بوده است و به
همین وسیله به شاهنشاهی ایران رسیده و ریاست ظاهری و باطنی یعنی پیشوایی دینی و پادشاهی
را در خود جمع کرده بود-و این همان کاری است که بعدها صفویه هم در ایران کردهاند-و ناچار از
1
روز نخست ،موبدان موبد مهمترین مرد ایران پس از شاهنشاه ساسانی شده است.

مح ّمدجواد مشکور ساسان را «مردی از دودمان نجبا» میداند که «در معبد آناهیتا در شهر استخر سمت
ریاست داشت .پاپک پس از ساسان جانشین پدر شد» 2و ساسان و بابک هر دو «هیربد آتشکدة آناهیتای
پارس در شهر اصطخر» بودند 3.اردشیر خدادادیان نیز میگوید «پدران و نیاکان اردشیر بابکان از دیرباز
کلیدداران معبد آناهیتا در استخر فارس بودهاند 4».چنانکه ساسان خود «دارندة آتشکدة استخر بوده است
که از آن بهعنوان آتشکدة اناهید» یاد شده است ،و پس از ساسان نیز بابک «منصب روحانی کلیددار و
مسئولیت ادارة امور معبد آناهیتا را به دست گرفت 5».پرویز رجبی با اشاره به منابع اسالمی و هماهنگی
کلّی آنها دربارة ورود اردشیر به قلمرو تاریخ ایران ،ساسان را «رئیس معبد آناهیتا» میداند و اینکه پس
از او ،بابک و اردشیر هم ریاست این معبد را در دست داشتهاند 6.عبدالحسین زرینکوب تأکید زیادی بر
خاستگاه و تبار روحانی ساسانیان دارد و ساسان را «متولی معبد آناهیتا در استخر» یا «نگهبان معبد آناهیتا
در حدود استخر» میخواند .به باور او ،اردشیر بابکان و «خاندانش از دیرگاه بیشتر بهعنوان کاهنان معبد
(معب ِد آناهیتا در استخر فارس)» شناخته میشدهاند ،اما همچنین از تاریخ طبری و از کتیبهها و سکههای
آغاز دورة ساسانیان برمیآید که
اردشــیر و پدرش پاپک از خاندان وزرکان [= نجبا] بودهاند ...و در مورد ساسان که نگهبان معبد
آناهیتا در حدود استخر بود ،قراین نشان میدهد که میبایست منسوب به همین نجبای محلّی
پارس بوده باشد .اینکه پادشاه بازرنگی ،از سلسلة پادشاهان محلّی پارس ،دختر خود دی َنک نام را به
وی داده است ،نشانة همین انتساب او به طبقة نجبا و اهل بُ ُیوتات [= ویسپوهرگان] پارس به نظر
میآید ،چنانکه عنوان نگهبانی معبد آناهیتا و همچنین این نکته که بعدها شاپور ا ّول هم در کتیبة
معروف کعبة زرتشت خویش از وی بهعنوان «خوتای» یاد میکند ،مؤید اهمیت خاندان اوست.
بابک پســر ساســان هم «ب ه علت عنوان روحانی از جملة بغان-خداوندگاران-پارس محسوب میشد

 .1سعید نفیسی ،تاریخ تمدن ایران ساسانی ،بهاهتمام عبدالکریم جربزهدار (تهران :اساطیر ،)1384 ،ص .277-276
 .2مح ّمدجواد مشکور ،ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم (تهران :اشرفی ،)1363 ،ص .381
 .3مح ّمدجواد مشکور ،تاریخ سیاسی ساسانیان ،ج ( 1تهران :دنیای کتاب ،)1367 ،ص .70-69
 .4اردشیر خدادادیان ،ساسانیان (تهران :بهدید ،)1380 ،ص  16و .91
 .5همان ،ص  16و .55-53
 .6پرویز رجبی ،هزارههای گمشده؛ جلد پنجم ،ساسانیان :فروپاشی زمامداری ایران باستان (تهران :توس ،)1382 ،ص .34
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و چون از طرف مادر نیز به سلســلة بازرنگی منســوب بود ،داعیة قدرتجویی داشت و عالوه بر عنوان
نگهبانی معبد اســتخر در شهر کوچک خیر (کنار دریاچة بختگان و در سر راه سروستان به نیریز) خود
را همچــون فرمانروایی خودکامه تلقی میکرد 1».در جایی دیگر ،زرینکوب میگوید از ســنگنگارة
تاجگذاری اردشیر بابکان در نقشرستم که در آن اردشیر نشانة فرمانروایی را از دست اهورامزدا میگیرد
و پیکرة اردوان و اهریمن زیر پای اســبان اردشیر و اهورامزدا دیده میشوند ،چنین برمیآید که اردشیر
پیروزی خود را بر اردوان همچون پیروزی اهورامزدا بر اهریمن مینگریسته و خاستگاه فرمانروایی خود
فره ایزدی یا کیانی میدیده اســت و «بدون شک انتساب خاندان اردشیر به طبقة نجبای
را در پیوند با ّ
دینی پارس ،و سابقة آنها در نگهبانی معبد آناهیتا نیز این طرز تلقی او را از منشأ فرمانروایی خویش توجیه
میکند 2».روزبه زرینکوب در اشاره به آغاز تاریخ ساسانیان میگوید «بابک با کمک فرقة نیایشگران
اناهید که مرکز آنها آتشکدة استخر بود »،بازرنگیان را در اصطخر برانداخت و جانشین آنها شد .اردشیر
بابکان هم با کمک همین «نیایشکنندگان ایزدبانو اناهید» در اصطخر بود که با اردوان اشکانی رویارو
شد 3.سیروس نصرالهزاده ساسان را ،بر بنیاد روایت طبری« ،متولی آتشکدة اناهید در استخر» میداند و
صاحب مقام روحانی،
اشاره دارد که «با مرگ ساسان ،پابگ بر جای پدر نشست و او ،همچون پدر ،هم
ِ
4
متولّی و پریستار معبد اناهید در استخر ،را داشت و هم ،همچون ساسان ،جنگاور و رزمآور بود».
تورج دریایی نیز در پژوهشهای خود ،ساسانیان را خاندانی روحانیتبار میداند که موبد آتشکدة آناهید در
استخر پارس بودند و آگاهی آنها از دین زردشتی زمینه را برای فرمانروایی آنها بر پارس و سپس سراسر
فالت ایران فراهم آورد و از اینرو ،میتوان ساسانیان را با جنگجویان صوفی شمال آفریقا و یا خاندان
صفوی در ایران همانند دید که کار خود را نخست با یک جنبش دینی آغاز کردند و سپس همان رهبران
مذهبی ،فرماندهان جنگی شدند 5.دریایی باور دارد که اردشیر بابکان اگرچه برای خود تبارنامهای شاهانه
ساخت ،احتما ًال با خاندانهای سلطنتی پیوندی نداشت ،بلکه موبدزادهای بود که از دین آگاهی داشت،
اما خو ِد او موبد نبود وگرنه از تنسر برای گردآوری روایتهای زردشتی کمک نمیخواست .با وجود این،
دریایی بابک ،پدر اردشیر ،را موبد آتشکدة آناهیتا در شهر استخر میداند و اینکه «احتما ًال قدرت دینی او
6
و در نتیجه ،آگاهی اردشیر از س ّنتهای دین زردشت پشتوانة داعیة رهبری اردشیر بوده است».
 .1عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ مردم ایران ()1؛ ایران قبل از اسالم (تهران :اميرکبير ،)1373 ،ص  407و  411و  415-414و .418
 .2همان ،ص .418-417
 .3روزبه زرینکوب« ،تاریخ سیاسی ساسانیان» ،تاریخ جامع ایران ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،جلد دوم (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی،
 ،)1394ص  466-465و .468
 .4ســیروس نصرالهزاده« ،شاپور پابگان ،شــاه پارس :نسبشناسی و حکومت» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخی ،ضمیمۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،ش  5و ( 6پاییز زمستان  ،)1383ص .185
 .5تورج دریایی ،شاهنشاهی ساسانی ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر (تهران :ققنوس ،)1383 ،ص .13-12
 .6تورج دریایی« ،رازهای خاندان ساسان :اردشیر چه زمانی بر استخر حکومت میکرد؟» ،ناگفتههای امپراتوری ساسانیان ،ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود
فاضلی بیرجندی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ،)1391 ،ص .24-22
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دیگر پژوهندگان تاریخ ایران باســتان هم ساسانیان را روحانیتبار انگاشت ه و ساسان ،و گهگاه بابک ،را
چنین معرفی کردهاند :موبد ،هیربد یا روحانی آتشکدة آناهیتا در اصطخر پارس 1،پیشکار و متولّی آتشکدة
ناهیــد در اصطخر 2،رئیس و نگهبان معبد آناهیتا در اصطخر 3،نگهبان معبد آناهیتا در اصطخر 4،هیربذ
آتشکدة پارس و پریستار معبد آناهیتا 5،یکی از مغان و رئیس معبدی در پارس 6،سرپرست آتشکدة آناهیتا
در اصطخر 7،پریستار پرستشــگاه آناهیتا در اصطخر .8پارهای پژوهندگان نیز بهطور کلّی بهدستآویز
9
روایت آگاثیاس ،اردشیر بابکان را هم روحانی یا مغ /موبد شناختهاند.
 .1کلمان هوار ،ایران و تمدن ایرانی ،ترجمة حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1363 ،ص 123؛ رومن گیرشمن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معین
(تهران :علمی و فرهنگی ،)1374 ،ص 347-346؛ میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف ،تاریخ ایران باســتان ،ترجمة روحی ارباب (تهران :علمی و فرهنگی،
 ،)1393ص 288؛ ژاک دوشنگیمن ،دین ایران باستان ،ترجمۀ رؤیا منجم (تهران :نشر علم ،)1385 ،ص 337؛ جورجینا هرمان ،تجدید حیات هنر و تمدن
در ایران باستان ،ترجمۀ مهرداد وحدتی (تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،)1373 ،ص 84؛ کتایون مزداپور و همکاران ،ادیان و مذاهب در ایران باستان (تهران:
سمت ،)1394 ،ص  285و 289؛

Alfred von Gutschmid, “Bemerkungen zu Tabariʼs Sasanidengeschichte, übersetzt von Th. Nöldeke,” Zeitschrift
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 34, 1880, p. 734; James Darmesteter, Coup dʼoeil sur
lʼhistoire de la Perse (Paris: Ernest Leroux, 1885), pp. 28-29; Ferdinand Justi, “Geschichte Irans von den
ältesten Zeiten bis zum Ausgang der Sāsāniden,” Grundriss der Iranischen Philologie, Bd. II, ed. Wilhelm Geiger
und Ernst Kuhn (Strassburg: Karl J. Trübner, 1896-1904), p. 515; Stig Wikander, Feuerpriester in Kleinasien
und Iran (Lund: Gleerup, 1946), pp. 52-53; Maneckji Nusservanji Dahalla, Zoroastrian Theology from the
Earliest Times to the Present Day (New York, 1914), pp. 191-192.

 .2ابراهیم پورداود ،فرهنگ ایران باستان (تهران :اساطیر ،)1386 ،ص .67
 .3شیرین بیانی ،شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان (تهران :دانشگاه تهران ،)1383 ،ص .11
 .4سید حسن تقیزاده« ،نخستین پادشاهان ساسانی ،بعضی نکات تاریخی که ممکن است محتاج تجدید نظر باشد» ،بیست مقالۀ تقیزاده ،ترجمۀ احمد
آرام و کیکاووس جهانداری (تهران :علمی و فرهنگی ،)1381 ،ص 212-211؛ ماریا بروســیوس ،ایران باســتان ،ترجمة عیسی عبدی (تهران :نشر ماهی،
 ،)1388ص .185
 .5اصغر محمودآبادی ،تاریخ ایران در عهد ساسانیان (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ،)1392 ،ص .78
 .6مصطفی ذاکری« ،مغان و نقش آنان در فرهنگ ایرانزمین» ،معارف ،دورة هفدهم ،ش ( 3آذر -اسفند  ،)1379ص .118
 .7والدیمیر گریگورویچ لوکونین ،تمدن ایران ساسانی ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا (تهران :علمی و فرهنگی ،)1372 ،ص 46-45؛ احسان یارشاطر« ،تاریخ ملّی
ایران» ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم-قسمت ا ّول) ،پژوهش دانشگاه کیمبریج ،گردآورنده :احسان یارشاطر ،ترجمۀ حسن
انوشــه (تهران :امیرکبیر ،)1373 ،ص 490؛ مح ّمدتقی ایمانپور« ،مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشــتی در دورة ساسانی» ،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم
انسانی مشهد ،س  ،25ش  1و ( 2بهار و تابستان  ،)1371ص 279؛ مح ّمدتقی ایمانپور و گالره امیری« ،جایگاه دینی آذربایجان در دورة ساسانی» ،فصلنامۀ
علمی-پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء (س) ،س  ،21دورۀ جدید ،ش  ،10پیاپی ( 93تابستان  ،)1390ص  42و 45؛

Friedrich Spiegel, Eranische Altertumskunde, vol. 3 (Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1871-1878), p. 236; R. N.
& Frye, “Bābak,” Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, vol. III (London and New York: Routledge
Kegan Paul, 1989), pp. 298-299.

 .8لوکونین ،تمدن ایران ساسانی ،ص 44؛ شهرام جلیلیان ،تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان (تهران :سمت ،)1396 ،ص .12

9. George Rawlinson, The Seventh Great Oriental Monarchy or the Geography, History, and Antiquities of the
;Sassanians or New Persian Empire, vol. 1 (New York, 1882), p. 54; Gutschmid, p. 734; Darmesteter, pp. 28-29
Eugen Wilhelm, “Königthum und Priesterthum im alten Erān,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft, vol. 40, no. 1, 1886, p. 108; Dahalla, Zoroastrian Theology from the Earliest Times to the
;Present Day, pp. 191-192; Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” pp. 167-168
;Chaumont, “Anāhīd, iii. The cult and its diffusion,” vol. 1, p. 1008

گئو ویدنگرن ،دینهای ایران ،ترجمۀ منوچهر فرهنگ (تهران :آگاهان ایده ،)1377 ،ص 340-341؛ پیرنیا ،تاریخ ایران باستان ،ج  ،3ص  2070و -2066
2068؛ علیرضا شاپورشــهبازی ،تاریخ ساسانیان :ترجمۀ بخش ساسانیان از كتاب تاریخ طبری و مقایسۀ آن با تاریخ بلعمی (تهران :مرکز نشر دانشگاهي،
 ،)1389ص  ،235یادداشت .35
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روایت طبری دربارة تبار ساسانیان :روحانی یا اشرافی؟

دو تبارنامة «تاریخی» و «افسانهای» دربارة ساسانیان و خاستگاه خاندانی آنها وجود دارد .تبارنامة تاریخی
ساسانیان آغازین آمده اســت که در آنها نام پادشاه ،پدر و نیای او ذکر میشود و
در سنگنوشــتههای
ِ
ساسانیان آغازین در
نوشتههای روی سکهها نیز با این گفتهها همخوانی دارد 1.مهمتر از همه ،تبارنامة
ِ
سنگنوشتة کعبة زردشت شاپور یکم است که در آن شاپور خود را «خدایگان مزداپرست ،شاپور شاهنشاه
ايران و انيران که چهره از ایزدان ‹دارد› ،پســر خدایگان مزداپرســت ،اردشیر شاهنشاه ايران که چهره
از ایزدان ‹دارد› ،و نوۀ خدایگان بابک شــاه» میخواند .او در جای دیگری از این سنگنوشــته گزارش
میدهد که براي شادي روان «ساسان خُ ودای و بابک شاه و شاپور شاه پسر بابک و اردشیر شاهنشاه» و
دیگر کسان زنده و ُمردۀ خاندان شاهی ،پيشکشهايي به آتشکدهها بخشیده است 2.متن سنگنوشتهها
ساسانیان آغازین میدهند ،اما حتی در سنگنوشتة مهم کعبة
و سکهها آگاهیهایی دربارة خویشاوندی
ِ
زردشــت نیز تبار ساسانیان از خو ِد «ساســان خودای» ،نیای اردشیر بابکان ،فراتر نمیرود و دربارة تبار
روحانی یا اشرافی این خانواده نیز اشارهای به چشم نمیآید .اگر هم در این سنگنوشته و یا در سکهها
ساسانیان آغازین (بابک و شاپور بابکان و اردشیر بابکان) «شاه» نامیده شدهاند ،اینها به رویدادهای پس از
ِ
خیزش ساسانیان در پارس اشاره دارند و نباید گواه تبار اشرافی آنها انگاشته شوند .از اینرو ناگزیر باید تبار
روحانی یا اشرافی ساسانیان را در دیگر منابع تاریخی و در البهالی تبارنامة افسانهای ساسانیان واکاوید
که در آنها از پیوند خویشاوندی ساسانیان و کیانیان یا پادشاهان ایرانی پیش از اسکندر یاد میشود.
الر ُسل و
گستردهترین گزارش دربارة تبار ساسانیان و خیزش آنها در پارس و نابودی اشکانیان در تاریخ ُ
ال ُم ُلوک مح ّمد بن جریر طبری آمده که در آن تبار روحانی و شاهانة ساسانیان به هم آمیخته شده است.
طبری در تبارنامة ساسانیان ،آنها را از تبار کیانیان میداند 3و آنگاه دربارة ساسان نیای اردشیر میگوید:
ثمانین
حار َب َوح َد ُه
کان َج َّد ُه
ساسان شُ جاع ًا شَ دی َد َالب ِ
ُ
َ
َ
طشَ ،و اِنَّ ُه بَلَغَ مِن شُ جا َعتِ ِه َو شِ َدة بَطشِ هِ ،اِنَّ ُه َ
َر ُج ً
هل ا َ
خر ،ذوی ب َاس َو نَجدِهَ ِ،ف َه َز َم ُهم .و كانت إمراته من نسل قوم من الملوك ،كانوا
ال مِن اَ ِ
ِصط َ
ساسان َق ِّی َم ًا علی
کان
ُ
بِفارس ،يعرفون بالبازرنجين ،يقال لها :رامبهشــت ،ذات جمال ،و كمالَ ،و َ
4
خرُ ،ی ُ
بَ ْی ِت النا ِر َ
بصی ِد َو الفُروس َّیه.
کان ُمغرم ًا َّ
قال لَ ُه بَ ْی ُت النا ِر آناهی َذَ ،و َ
اصط َ
 .1والديمير گريگورويچ لوکونين« ،نهادهاي سياســي ،اجتماعي و اداري ،مالياتها و دادوســتد» ،تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني (جلد
سوم-قسمت دوم) ،پژوهش دانشگاه کيمبريج ،گردآورنده :احسان يارشاطر ،ترجمۀ حسن انوشه (تهران :اميرکبير ،)1377 ،ص .85
 .2سعید عریان ،راهنمای کتیبههای ایرانی میانه (تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور/پژوهشگاه ،)1382 ،ص 72-70؛ شاپورشهبازی ،تاریخ ساسانیان،
ص .315-307
 .3مح ّمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،ج ( 2تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1352 ،ص .580
الط َبری ،تاریخ ّ
 .4أبی جعفر مح ّمد بن جریر ّ
الط َبری ،تاریخ اال َمم و ال ُملوک ،المجلد األ ّول (بیروت :دارالکتب العلمیه 1408 ،هجری 1988/میالدی) ،ص .389
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ترجمة ابوالقاسم پاینده از این متن چنین است:
و ج ّد او ساسان ،مردی دلیر و جنگاور بود و دلیری و جنگاوری او چنان بود که یکتنه با هشتاد کس
از دلیران و پیکارجویان اصطخر بجنگید و مغلوبشان کرد و زن وی از نژاد گروهی از شاهان فارس
بود که آنها را بازرنگیان میگفتند و نامش رامبهشت بود و جمال و کمال داشت .ساسان سرپرست
1
آتشکدة اصطخر بود که آن را آتشکدة آناهید میگفتند و به شکار و سوارکاری دلبسته بود.

اهمیت فراوان
چون این روایت طبری دستآویز پژوهندگان در باور به تبار روحانی ساسانیان شده استّ ،
خر ُی ُ
ساسان َق ِّی َم ًا علی بَ ْی ِت النا ِر َ
قال لَ ُه بَ ْی ُت النا ِر آناهی َذ»
کان
ُ
مهم « َو َ
دارد و بهویژه باید به جملة ّ
اصط َ
پرداخت .صادق نشأت در ترجمهای از تاریخ طبری ،این جمله را چنین ترجمه کرده است که «ساسان
کلیددار و سرپرست آتشکدة اصطخر بوده است 2».تئودور نولدکه در ترجمة بخش ساسانیان تاریخ طبری
به زبان آلمانی ،این جملة عربی را به «ساسان رئیس/سرپرست آتشکدهای در اصطخر بود که آتشکدة
آناهیذ نامیده میشد» 3ترجمه کرده است 4.عباس زریابخویی در ترجمة کتاب نولدکه به زبان فارسی،
این جمله را اینگونه ترجمه کرده است« :آتشکدة استخر ،به نام اَناهیذ ،در دست ساسان بود 5».همچنین
نولدکه در یکی از پانوشتهای کتاب خود دربارة ساسان و پیوند او با آتشکدة آناهیذ در اصطخر میگوید:
«شاید پیوستگی اردشیر با این معبد مق ّدس درست باشد .با این همه ،غل ّو داستانها در انتساب خاندان او
به پادشاهان و قهرمانان و روحانیون ،اعتماد به جزئیات آن را متزلزل میسازد 6».کلیفورد ادموند باسورث
نیز در ترجمة بخش ساســانیان از تاریخ طبری به انگلیسی ،جملة عربی پیشگفته را «ساسان متولّی/
نگهبان آتشکدة اصطخر که آتشکدة آناهیذ نامیده میشد» 7ترجمه کرده است 8.علیرضا شاپورشهبازی
نیز در ترجمة بخش ساســانیان از تاریخ طبری ،جمله را چنین ترجمه میکند« :این ساسان بر آتشکدة
9
استخر متولّی بود ،همانکه آتشکدة اناهید میخوانند».
جم در روایت طبری دربارة ساســان ،ســه نشــانه برای تبار اشــرافی -و نه تبار روحانی -او میبیند:
 )1جنگاوری و بیباکی ساسان؛ ِّ )2قیم آتشکدة آناهیتا بودن؛ و  )3شیفتگی او به شکار و سواری .تالش
 .1طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص .582-580
 .2ابوجعفر مح ّمد بن جریر طبری ،تاریخ الرسل و الملوک (بخش ایران از آغاز تا سال  31هجری) ،ترجمۀ صادق نشأت (تهران :علمی و فرهنگی ،)1391 ،ص .104
”3. Sӓsӓn war Vorsteher eines Feuertempels in Istachr, genannt “der Feuertempel der Anӓhödh.
4. Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit Sasaniden (Leiden, 1879), p. 4.

 .5تئودور نولدکه ،تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان ،ترجمة عباس زریابخویی (تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،)1378 ،ص .35
 .6همان ،ص  ،35پانوشت .2

7. Sāsān was the custodian of the fire temple of Iṣṭakhr called that of Anāhīdh.
8. M. J. al-Tabarī, The History of al-Tabarī (Ta’rīkh al-rusul waʼl-mulūk), The Sāsānids, the Byzantines, the
Lakmids, and Yemen, Translated and annotated by C. E. Bosworth, vol. V (State University of New York Press,
1999), pp. 4-5,

 .9شاپورشهبازی ،تاریخ ساسانیان ،ص .95
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خواهیم کرد به هر کدام از استداللها و برداشتهای جم از روایت طبری پاسخ دهیم.
 )1به باور جم ،اشارة طبری به جنگاوری و دلیری ساسان ،گواه آن است که «ساسان روحانی نبوده ،بلکه
به گروه جنگاوران که در ایران کهن خاستگاه اشرافی داشتند ،تعلق داشته و گویا دلیری او در زمانة خود و
بعدها زبانزد بوده است 1».جم دلیل این پنداشت را چنین بیان میکند که روحانیون زردشتی ،اگرچه سپاه
ایران را در جنگها همراهی میکردند ،خود به کارزار نمیپرداختند و در متنهای فارسی میانة زردشتی،
ممنوعیت جنگیدن روحانیون زردش��تی بیان شده است .او ،برای نمونه ،به پاسخی از ا ِمید اَشَ َوهیشتان
ّ
2
ممنوعی ِت به کارزار رفتن هیربد اشاره میکند و آن را گواهی بر جنگاور نبودن روحانیون میداند.
دربارة
ّ
این پنداشــت جم البته نادرست اســت .روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان مجموعة  44پاسخی است که ا ِمید
پســر اَشَ َوهِشــت ،از روحانیون بزرگ زردشتی در ســدة چهارم هجری ،به پرسشهای آ ُدر ُگشَ ْس ْپ
(آذرگشســپ) پسر مهرآتش داده است .این متن مجموعهای است از قوانین فقهی و چون در زمینة
حقوق مدنی زردشتیان و مســائلی است که آنها در سدههای نخستین اسالمی در جامعة مسلمانان
با آن روبهرو بودهاند ،اهمیت زیادی دارد 3.در روایت ا ِمید اَشَ َوهیشــتان ،یک پرســش این است که
آیا مرد هیربد میتواند به کارزار دزدها و دشــمن رود یا نه و اگر به کارزار رود و گرفتار شــود و او را
داغ و درفش نهند ،حکم دینی او چیســت؟ آیا رفتن به کارزار ،وظیفة اوســت یا نه و آیا پس از آن،
هنوز شایســتگی هیربدی و برگزاری تطهیر را خواهد داشــت یا نه؟ ا ِمید اَشَ َوهیشتان پاسخ میدهد
مردی که پیشــهاش پیشــوای دینی بودن ،و بهویژه هیربدی و برگزاری مراسم تطهیر است ،اگر به
خواست خود به کارزار دشمن رود ،کاری غیر از وظیفة خود انجام داده است و هر گونه آزار و گزندی
از دشــمن به او رســد ،گناه بزرگی برای او خواهد بود .همچنین اگر او به خواســت خود و بیآنکه
وظیفهای داشــته باشــد ،به کارزار رود و گرفتار دشمن شــود و او را داغ و درفش نهند ،حکم دینی
او بســیار بد اســت ،زیرا گناه او گران ،همچون گناه مرگارزان است و این مرد شایستة هیربدی و
برگزاری مراسم تطهیر نخواهد بود و یزشی که انجام دهد ،به دیویزشی نزدیکتر است 4.به باور ما،
مطرح شدن همین پرسش نشــان میدهد که بهراستی برخی از روحانیون /هیربدان اگرچه وظیفه
نداشــتهاند ،به کارزار میرفتهاند و این گویا یکی از مسائل جامعة زردشتی در سدههای آغازین دورة
 .1جم ،ص .46
 .2همان ،ص .46-45
 .3احمد تفضلی ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اســام ،بهکوشــش ژاله آموزگار (تهران :سخن ،)1378 ،ص 285-283؛ مهشید میرفخرایی« ،ادبیات فارسی
میانه» ،تاریخ جامع ایران ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،جلد پنجم (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1394 ،ص .365-364
 .4بنگرید به :روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان ،تدوین ،آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی :نزهت صفای اصفهانی (تهران :نشر مرکز ،)1376 ،ص .59-56
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اسالمی هم بوده اســت .گواه این پنداشت اینکه در دیگر پرسشها نیز مسائل واقعی زردشتیان در
این دوره بازگو میشــود ،پرســشهایی دربارة تغییر دین از زردشتی به اسالم؛ زردشتیان و استفاده
از گرمابههای مســلمانان؛ ارث فرزندانی که تغییر دین دادهاند؛ وضعیت دارایی یک زردشتی پس از
اســام آوردن و نیز قوانین خانواده و ازدواج و طالق؛ گناهان و آلودگیها و ...و همة این پرسشها،
همانند به کارزار رفتن یک هیربد ،واقعیاند و از مســائل جامعة زردشتی بودهاند .در پاسخهای ا ِمید
اَشَ َوهیشــتان ،تأکید بر انجام تکالیف و آیینهای دینی زردشــتی برای نگهداری جامعة زردشتی در
برابر گسترش دین اسالم و فرهنگ اسالمی کام ً
ال آشکار است .این جامعه که روز به روز کوچکتر
میشــد و پیروان و منابع خود را از دســت میداد و برای برگزاری آیینهای خود نیاز به پیشوایان
دینی داشــت 1،روا نمیدید که یک هیربد وظیفة دینی خود را واگذارد و به کارزار رود و از اینرو،
ا ِمید اَشَ َوهیشــتان ،از موبدان بزرگ این دوره ،فتوا میدهد که وظیفة یک پیشــوای دینی /روحانی
رفتن به کارزار نیســت و حتی این کار گناه بزرگی خواهد بود .نکتة مهم اینکه ،گذشــته از پرسش
دربارة به کارزار رفتن هیربدها ،چند پرســش جداگانة دیگر نیز دربارة هیربدان زردشتی و برگزاری
اهمیت دینی و اجتماعی
درست تکالیف دینی مطرح شده است که ا ِمید اَشَ َوهیشتان در پاسخ به آنهاّ ،
مسئولیت هیربدی و برگزاری درست آیینهای دینی را یادآور میشود و هر مردی را شایستة چنین
مســئولیتی نمیداند 2.همچنین باید این نکته را یادآور شــد که روایت ا ِمید اَشَ َوهیشــتان متعلق به
ســدههای سوم و چهارم هجری /نهم و دهم میالدی است که دین زردشتی در ایران در رویارویی
اهمی ِت گسترش و تحکیم قوانین و
با اســام پیروان خود را از دســت داده بود و ا ِمید اَشَ َوهیشتانّ ،
3
تکالیف دینی زردشتی را در برابر هجوم فرهنگی-دینی اسالم هشدار میدهد.
«قیم بیــت النار» را در روایــت طبری برابر دقیق اصطالح فارســی میانة «ســاال ِر آتش»
 )2جــم ِّ
کهن عربی-فارسی برای واژة
( )sālār ī ātaxšمیداند و استدالل میکند معادلهایی که در فرهنگهای ِ
«قیم بیت النار» و «ساال ِر آتش» را تأیید میکنند .جم به فرهنگ فارسی-
«قیم» آمدهاند ،برابر بودن ِّ
ِّ
«قیم» را «کدخدای»
عربی تکمله األصناف از ســدة ششم هجری اشــاره میکند که معادل فارسی ِّ
(پهلوی )kadag-xwadāy :آورده و به آن میافزاید که «کدخدای» در حقوق زردشــتی دورة ساسانیان
ایران نخستین سدههای اسالمی ،ترجمۀ نادر
 .1بنگرید به :جمشــید کرشاســپ چوکسی ،ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مســلمانان غالب در جامعۀ ِ
میرسعیدی (تهران :ققنوس ،)1381 ،ص 125-122؛ همچنین :روزبه زرینکوب ،علی یزدانیراد« ،تدابیر روحانیون زردشتی برای مقابله با تغییر دین بهدینان
(از سقوط شاهنشاهی ساسانی تا پایان سدة چهارم هجری)» ،دوفصلنامة جستارهای تاریخی ،س  ،2ش ( 1بهار و تابستان  ،)1390ص .126-99
 .2روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان ،ص  55-52و .72-60
 .3همان ،پیشگفتار مترجم ،ص .17
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برابر با  kadag-sālārو  dūdag-sālārب ه معنای «رئیس خانواده» بوده اســت 1.جم بر بنیاد آگاهیهای
یان َهزار دادِستان (= مجموعة هزار فتوی) توضیح میدهد که ساال ِر آتش کسی بود که
کتاب پهلوی ما َد ِ
آتش مق ّدسی مینشاند و مسئولیت ادارة آتش را بهعهده میگرفت و پس از مرگ او ،ادارة آتش به
خو ْد ِ
سزاوارترین فرزندش ارث میرسید که معمو ًال پسر بزرگتر او بود .همچنین وظیفة ساالری آتش ممکن
بود به اشتراک باشد و بنیانگذار آتش مق ّدس میتوانست کس دیگری را به ساالری آتش برگزیند و اگر
مرگ ساال ِر تعیینشده ،به سزاوارترین پسر او میرسید .سپس جم
چنین میکرد ،ساالری آتش پس از ِ
یان َهزار دادِستان سخن میگوید و سرانجام اینکه «نشاندن
دربارة دیگر قوانین ســاالری آتش در ما َد ِ
زرتشتی توانا به تأمین هزینههای
آتش مق ّدس منحصر و مختص به گروه اجتماعی خاصی نبود و هر
ِ
نشاندن آتش و مخارج بعدی آن ،میتوانست آتش مق ّدس بنشاند» و منابع همروزگار ساسانیان گواهاند
که «شاهان ،فرمانروایان محلی ،بزرگان و توانمندان بنیانگذاران آتشهای مق ّدس بودند 2».یک نمونة
بودن ساالری آتش ،آتشهایی است که مهرنرسه ،بزرگفرمدار
نشــاندن آتشهای مق ّدس و موروثی ِ
ســدة پنجم میالدی ،در زادگاه خود در روســتای ابروان پارس بنیان نهاده بود و چنانکه طبری در سدة
ســوم هجری گزارش داده است ادارة این آتشها و باغها و دیههایی که مهرنرسه بهوجود آورده بود تا
روزگار طبری در دست بازماندگان او بوده است 3.جم اگرچه ساسانیان را روحانیتبار نمیداند ،پیوند آنها
را با آتشــکدة آناهید اصطخر نادیده نمیگیرد .او بنیانگذاری آتشهای مق ّدس را یکی از کارهای دینی
میداند که خانوادهها انجام میدادند و خود آنها هزینهها و درآمدهای این بنیادهای دینی را اداره میکردند
و مســئولیت این آتشهای مق ّدس را بهعهده داشــتند و البته «تأسیس و ادارة آتشهای مقدس ربط
الزامآوری با طبقة روحانیون نداشت .روحانیون وظایف آیینی (و در دورة ساسانی بعضی مشاغل اداری)
را بر عهده داشتند و در مناسبتهای آیینی طبقات گوناگون مردم شرکت میجستند ».و نیز «روحانیون
تقدیــس آتشهای مق ّدس را انجام میدادند و در آتشهای مهمتر ،همچون آتشهای بهرام ،توســط
ساالر /ساالرهای آتش به خدمت گرفته میشدند 4».بنابراین ،جم باور دارد که آتشکدة آناهید اصطخر
نیز یکی از این بنیادهای دینی خانوادگی و آتشکدة خاندانی ساسانیان بوده است و اگر در دورة بهرام دوم
 .1جم ،ص .46
یان َهزار دادِستان بنگرید به :مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقوقی) ،گردآورنده :فرخمرد
 .2همان ،ص  .47-46برای قوانین ساالری آتش در کتاب ما َد ِ
بهرامان ،پژوهش :سعید عریان (تهران :نشر علمی ،)1391 ،ص 155-160؛

Farraxvmart ī Vahrāmān, The Book of Thousand Judgments (A Sasanian Law-Book); Introduction, Transcription
and Translation of the Pahlavi Text, Notes, Glossary and Indexes by Anahit Perikhanian, Translated from
Russian by Nina Garsoïan (Costa Mesa, California and New York, Mazda Publishers, 1980), pp. 74-87.

 .3همان ،ص 47؛ همچنین بنگرید به :طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 626-625؛ کریستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص 379-377؛ پروانه پورشریعتی،
افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیة ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عربها) ،ترجمة آوا واحدینوایی (تهران :نشر نی ،)1398 ،ص .111-106
 .4جم ،ص .52
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سمت «اوین بد» ( )ēwēnbedو «پادیخشای» ( )pādixšāyآتش آناهید رسید،
و از ســوی او ،کردیر به ِ
این خود یکی از نمونههای رابطة روحانیون زردشتی با ساالران آتشهاست 1.نتیجه اینکه ،جم باور دارد
«دســتکم بعضی از نیاکان بالفصل اردشیر بابکان از اشراف محلی فارس بودهاند» و «تصور نادرست
2
روحانیتبار بودن شاهان ساسانی ...اکنون باید یکسره کنار گذاشته شود».
آیا در روایت طبری ساســان ساال ِر آتش است؟ طبری در آغاز گزارش تاریخ ساسانیان ،بابک را پادشاه
ناحیة خیر 3از کورة اصطخر میخواند ،اما هنگامی که دربارة پدرش ساســان ســخن میگوید او را نه
«قیم» آتشکدة آناهیتا در اصطخر و دلبستة شکار و سواری میداند .به باور ما ،اگر ساسان
پادشاه ،بلکه ِّ
«قیم» آتشــکدۀ آناهيتا در اصطخر میبینیم ،این خود نمایانگر پایگاه دینی اوســت و حتی
را در چهرۀ ِّ
اگر همداســتان با جم ،ساسان را ساالر آتش بدانیم ،این دلیلی برای روحانی نبودن ساسان نمیشود و
او بهعنوان یک روحانی میتواند ســاالر آتش خانوادگی ساسانیان نیز بوده باشد .باید پرسید که آیا یک
ساالر آتش نمیتواند روحانی باشد؟ بیگمان روحانیون زردشتی در آتشکدهها وظایف آیینی و دینی خود
و یا چنانکه جم میگوید «تقدیس آتشهای مق ّدس را انجام میدادند »،اما این سخن که روحانیون «در
آتشهای مهمتر ،همچون آتشهای بهرام ،توسط ساالر /ساالرهای آتش به خدمت گرفته میشدند»،
نمیتواند به این معنا باشد که ساالرهای آتش همگی غیر روحانی بودهاند و یا اینکه روحانیون زردشتی
خود نمیتوانستهاند ساالر آتش باشند .این روایت طبری که میگوید ساسان آرزو داشت همۀ اشکانیان
را نابود گرداند و به خانوادة خود اندرز داده بود اگر روزی فرمانروا شــدند ،هیچ کس از اشکانیان را زنده
نگذارند 4،اگر افس��انه نباشد ،چهرة ساســان را همچون رهبر دینی آگاه و بلندپروازی بازمینماید که با
پشتوانة جایگاه رهبری دینی خود ،در آرزو و اندیشۀ به دست آوردن قدرت سیاسی نیز بوده است .چنانکه
بابک پسر ساسان در این راه گام برداشت و اردشیر ،نوة او ،آرزوی ساسان را برآورده کرد 5.به باور ما ،از
این آرزوی ساسان چنین برمیآید که او از قدرت سیاسی چندانی برخوردار نبوده و تنها آرزومند این است
که روزی خانوادة او بتواند به هماوردی با اشکانیان برخیزد .نباید این واقعیت را فراموش کرد که ساسان،
برخالف بابک و اردشیر ،به نبرد با شاهان محلّی پارس نپرداخت و این خود میتواند گواه دیگری باشد
که او روحانی و متولی آتشکده بوده و خیزش خانوادة او برای به دست آوردن قدرت سیاسی در پارس با
 .1همان ،ص .52-53
 .2همان ،ص .53
 .3ناحیة کوچکی در جنوب دریاچة بختگان (بنگرید به :نولدکه ،ص  ،34پانوشت .)3
 .4طبري ،تاريخ طبري ،ج  ،2ص 589-586؛ ابوعلی مح ّمد بن مح ّمد بلعمی ،تاریخ بلعمی ،بهتصحیح مح ّمدتقی بهار ،ب ه کوشش مح ّمدپروین گنابادی
(تهران :ز ّوار ،)1385 ،ص .618-610
 .5جلیلیان ،تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان ،ص .53-38
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نبردهای اردشیر و بابک آغاز شده است.
گذشته از اینکه ساسان «ق َّیم» آتشکدة آناهیتا بود ،ازدواج او با شاهدختی از خاندان بازرنگیان در اصطخر،
پایگاه او را ارجمندتر کرد .احتما ًال در نتیجة این پیوند خویشاوندی با خاندان بازرنگیان ،ساسان گذشته
از قدرت دینی ،حاکم خیر نیز شــده باشــد و احتما ًال از همین رو باشد که طبری روایت میکند پس از
مرگ ساسان ،پســرش بابک به کار مردم-منطقة خیر-رسیدگی میکرد 1.بنابراین ،مردهریگ ساسان
برای پسرش بابک احتما ًال حکومت خیر و نیز سرپرستی آتشکدة آناهیتا بوده و به باور ما ،اینکه در کتیبة
کعبة زردشــت شاپور یکم از ساسان با لقب «خودای» (سرور /فرمانروا) 2یاد شده است ،اشاره به همین
حکومت ساســان در ناحیة خیر دارد و اگر بابک نیز «شاه» نامیده میشود 3،باید به فرمانروایی کوتاه او
ایرانیان همروزگار با ساسانیان،
در اصطخر پس از مرگ گوزهر ،آخرین شاه بازرنگی ،اشاره داشته باشد.
ِ
چنانکه از سنگنوشتة نرسه در پایکولی برمیآید ،این خاندان شاهی را نه بابکیها /بابکیان ،بلکه «تخمة
ساسان /خاندان ساســان» مینامیدند 4،و این خود گواهی میدهد که ساسان چهرهای نامآور و بزرگ
در تاریخ آغازین ساســانیان بوده است ،نه یکی از اشراف پارس که آتشکدهای در اصطخر بنیاد نهاده و
خود نیز ســاالرِّ /قیم آن آتشکده باشد .به سخن دیگر ،باید پرسید که چرا این دودمان به نام بابک که
«شــاه» اصطخر شده بود و بنابراین ،جایگاه ارجمندتری نسبت به ساسان داشت ،نامگذاری نشد ،بلکه
به نام ساسان که تنها یک ساالر آتشِّ /قیم آتش بود ،ساسانیان نامیده شد؟ آیا این نامگذاری ب ه دلیل
جایگاه ارجمند دینی ساســان ،بهعنوان روحانی بزرگ آتشکدة اصطخر ،و برای بزرگداشت یاد و خاطرة
دینی او نبوده است؟ در کتیبة کعبة زردشت فهرست مفصلی از نام اعضای خانوادة شاهی ساسانیان به
همراه کارگزاران دستگاه دیوانی و درباریان بابک ،اردشیر و شاپور آمده است 5.در دربار بابک و اردشیر نام
هیچ فرد روحانی نیامده است ،احتما ًال از اینرو که بابک و اردشیر ،همچون ساسان ،روحانی بلندمرتبة
آتشکدة آناهیتا بودهاند .در فهرست درباریان شاپور یکم ،در ردة پنجاه و یکم از شصت و هفت درباری،
 .1طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص .582-580
یشت فرزانگی :جشننامۀ
 .2برای «خُ ودای» ( )xwadāyدر مفهوم سیاسی «سرور/فرمانروا» ،بنگرید به :مح ّمدرحیم شایگان« ،تحول مفهوم خُ َودای/خدا»ِ ،
دکتر محسن ابوالقاسمی ،بهاهتمام سیروس نصراهللزاده و عسگر بهرامی (تهران :هرمس ،)1384 ،ص 334-299؛ همچنین دربارة ساسان بنگرید به :شهرام
جلیلیان« ،ساسان خُ َودای :چهرهای تاریخی یا افسانهای؟» ،فصلنامة تاریخ ایران ،ش  ،5پیاپی ( 63/5زمستان  ،)1388ص .54-27
 .3عریان ،ص 30؛ لوکونين ،تمدن ايران ساساني ،ص .269-268
;4. Frye, “Bābak,” pp. 298-299

فره و پادشاهی را به تخمۀ ساسانیان بخشیدهاند( ».بنگرید به :عریان ،ص 125؛
در این سنگنوشته میخوانیم که «ایزدان ّ

P. O. Skjaervo, and H. Humbach, The Sassanian Inscription of Paikuli, vol. III/I (Wiesbaden, 1983), pp. 31-32).

 .5برای فهرســت این کارکنان و کارگزاران و درباریان ،بنگرید به :فرای ،ص 339-337؛ و .ب .هنینگ« ،یادداشــتهایی دربارة سنگنوشتة بزرگ شاپور
یکم» ،یادنامة استاد ا .و .ویلیامز جکسن :ایرانشناخت ،بیست گفتار پژوهشی ایرانشناختی ،ترجمة جلیل دوستخواه (تهران :آگه ،)1384 ،ص 314-293؛

R. N. Frye, “Notes on the early Sasanian State and Church,” Studi Orientalistic in onore di Giorgio Levi Della
Vida (Rome, 1956), pp. 314-335.
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نام «کردیر هیربد» نیز میآید ،اما پیداست که مرتبة هیربدی چندان ارجمند نبوده است و کردیر در دورة
1
جانشینان شاپور ،بهویژه در دورة بهرام دوم ،به اوج قدرت رسید.
 )3جم اشـ�ارة طبری به عالقهمندی و شیفتگی ساسـ�ان به شکار و سواری را نیز گواه پیوند ساسان با
اشراف محلّی پارس میداند؛ هم از اینرو که شکار به همراه رزم و بزم از سرگرمیها و دلبستگیهای
اشــراف ایرانی بود و هم اینکه روحانیون زردشتی به شــکار کردن مجاز نبودهاند ،چنانکه در شایست
ناشایس��ت میخوانیم« :روحانیون را بهدلیل فرهنگ ،نخجیر نکردن ضرور ‹است› 2».این پنداشت جم
نیز بیگمان درست نیست .در کتاب پهلوی شایست ناشایست که احتما ًال در پایان دورة ساسانیان تألیف
شده ،آگاهیها و دستوراتی دربارة آیینهای دینی ،گناهان و تاوان آنها ،آیینهای تطهیر و دیگر مناسک
دینی ،رسوم اجتماعی و رفتار اخالقی آمده است .این متن اندیشهها و دیدگاههای مکتبهای گوناگون
فقهی و کالمی دورة ساسانیان را بازگو میکند و منبع اصلی آن تفسیرهای متکلمان و حقوقدانان این
مکاتب بوده است 3.در فصل هشتم این کتاب به گناهان گوناگون و تاوان آنها پرداخته شده و یکی از آنها
این است که« :روحانیون را به دلیل فرهنگ [= ارزش فرهنگی] ‹خود› نخجیر نکردن ضرور ‹است› ،و
دیگر کسان ،مگر آنان که خواستة ‹ایشان از› سیصد استیر 4کمتر ‹باشد› ،برای شکارگری مجاز به نخجیر
کردن نه‹باشند› 5».چنانکه پیداست این گزارش اشاره دارد که اگر دارایی افراد کمتر از سیصد استیر باشد،
میتوانند با شکارگری هزینة زندگی خود را فراهم آورند ،اما روحانیون به دلیل جایگاه و ارزش فرهنگی
خود در جامعه ،حتی اگر درآمد آنها کمتر از سیصد استیر باشد ،شایسته نیست که از راه شکار زندگی را
بگذرانند .بنابراین ،شکارگری بهعنوان یک شغل و منبع درآمد برای روحانیون منع میشود و روحانیون
نباید زندگی خود را از راه شــکار میگذرانیدند ،اما آنها میتوانستند عالقهمند به شکار باشند و همچون
یک سرگرمی به شکار نیز بروند .چنانکه در کتاب پهلوی مینوی خرد آمده است ،وظیفة روحانیون «دین
;1. Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” pp. 167-168

احمد تفضلی« ،کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دورۀ ساسانی» ،یکی قطره باران :جشننامۀ استاد دکتر عباس زریابخویی ،بهکوشش احمد تفضلی
(تهران ،)1370 :ص  729-726و .733
 .2جم ،ص .47
 .3تفضلی ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،ص 281-279؛ میرفخرایی ،ص 363-359؛ شایست ناشایست ،متنی به زبان پارسی میانه (پهلوی ساسانی)،
آوانویسی و ترجمه :کتایون مزداپور (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1369 ،پیشگفتار ،ص یازده-سیزده.
 .4درآمد و هزینة زندگانی یک خانواده به موقعیت اجتماعی-اقتصادی آن خانواده بستگی داشت ،اما سیصد استیر میزان ثروتی است که با داشتن آن ،خانواده
دیگر تنگدست و نادار نبود ،چنانکه در «روایت پهلوی» دربارة جلوگیری از گناه در بازرگانی آمده است که بازرگان پس از ستاندن هزینة زندگی خود ،باید
مازاد سود خود را صدقه بدهد و اگر چنین نمیکرد روا نبود که دارایی خود را سرمایة کشاورزی و دامداری سازد ،چرا که «اگر خواسته را برای زندگی بهتر
الزم دارد ،برای زندگی بهتر ،تا سیصد ‹استیر› ،اندوختن جایز است ،و از آن بیشتر ،چون سود از آن آید ،جز هزینة خویش ،باید بقیه را صدقه بدهد( ».بنگرید
به :روایت پهلوی ،متنی به زبان پارسی میانه (پهلوی ساسانی) ،ترجمة مهشید میرفخرایی (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1367 ،ص  51و
 138یادداشت 3؛ شایست ناشایست ،ص  ،105یادداشت .)8
 .5شایست ناشایست ،ص .95

ساسانیان روحانیتبار بودند 39 /

را خوب نگاه داشــتن و پرســتش و ســتایش ایزدان را خوب و با دقت کردن و فتوی و حکم و آیین و
رسم را همچنانکه از بهدین پاک مزدیسنان آشکار است درست داشتن و مردمان را از کار خوب و نیکی
آگاهاندن ،و راه به سوی بهشت و بیم و پرهیز از دوزخ را نشان دادن» بود 1.اما چنین نبود که روحانیون با
شکار و جنگاوری بیگانه و هیچگونه عالقهای به این امور نداشته باشند .از منابع تاریخی میدانیم که در
گشتوگذارهای شاهانه و شکارهای شاهی ،گهگاه موبدان موبد نیز پادشاه را با دیگر بزرگان و سپاهیان
همراهی میکرد 2.در سنگنگارة بهرام دوم در سرمشهد کازرون که پادشاه را همراه شاهبانو در شکارگاه
3
و در حال نبرد با شیر نمایش میدهد ،موبد کردیر نیز با نشانة شناختهشدۀ روی کالهش دیده میشود.
همچنین گهگاه در نبردها موبدان موبد با پادشاه و سپاهیان همراه میشد 4و اگر پیش از آغاز یک نبرد،
انجمن جنگی برگزار میگردید ،موبدان موبد هم به انجمن میآمد و دربارة گرد آوردن سپاه و شیوهای
که در جنگ باید در پیش گرفته میشــد و یا صلح با دشــمن ،دیدگاه خود را بیان میکرد 5.در هنگامة
سقوط ساسانیان نیز روحانیون زردشتی ،چنانکه دربارة فارس و سیستان آگاهی داریم ،مردم را در جنگ
با عربها رهبری میکردند و یا اینکه در کنار فرماندهان و بزرگان و پادشاه محلّی کار جنگ و صلح با
عربها را پیش میبردند 6.این هم که زیاد ابن ابیه ،والی معاویه در خراسان و سیستان ،به نمایندة خود
عبیداهلل ابن ابیبکره در سیســتان فرمان داد که شــاپور هیربد بزرگ را ُبکشد و آتشهای زردشتیان را
خاموش کند 7و یا اینکه ُق َت َیبه ابن ُمسلم باهلی در خوارزم هیربدان را ُکشت و کتابها و دفترهای آنها
 .1مینوی خرد ،ترجمة احمد تفضلی (تهران :توس ،)1379 ،ص .48
 .2کارنامۀ اردشير بابکان؛ با متن پهلوي ،آوانويسي ،ترجمۀ فارسي و واژهنامه از بهرام فرهوشي (تهران :دانشگاه تهران ،)1378 ،ص  111-101و 130-129؛
علیبنحسین مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،ج ( 1تهران :علمی و فرهنگی ،)1382 ،ص 246؛ ابوعثمان عمرو بن بحر
جاحظ ،تاج :آیین کشورداری در ایران و اسالم ،ترجمۀ حبیباهلل نوبخت (تهران :آشیانۀ کتاب ،)1386 ،ص 163؛ ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،دفتر ششم ،به
کوشش جالل خالقیمطلق و محمود امیدساالر (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1393 ،ص .211-210
 .3بنگرید به :لوکونین ،تمدن ایران ساسانی ،ص  182-179و 321-316؛ والتر هینتس ،یافتههای تازه از ایران باستان ،ترجمة پرویز رجبی (تهران :ققنوس،
 ،)1386ص 297-251؛ شاپورشهبازی ،تاریخ ساسانیان ،ص 353-352؛ جورجینا هرمان« ،نقوش برجستۀ صخرهای ایران در دورۀ ساسانی» ،بینالنهرین
و ایران در دوران اشکانی و ساسانی :وازنش و باززایی در حدود  238ق.م 642-میالدی ،گزارشی از سمینار یادوارۀ والدمیر لوکونین ،ویراستۀ جان کرتیس،
ترجمۀ زهرا باستی (تهران :سمت ،)1389 ،ص .62-61
 .4طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 635-634؛ ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ،اخبار الطوال ،ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی (تهران :نشر نی ،)1371 ،ص
88؛ ابوالقاســم فردوسی ،شاهنامه ،بهکوشش جالل خالقیمطلق و ابوالفضل خطیبی ،دفتر هفتم (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1393 ،ص
44-42؛ سبهئوس ،اسقف براگراتونیک ،تاریخ سبئوس ،بر پایة ترجمة آر .دبلیو .تامسون و مقابله با نسخة رابرت پتروسیان ،ترجمة محمود فاضلی بیرجندی
(تهران :ققنوس ،)1396 ،ص .70
روجال َذ َهب و معادن الجوهر ،ج  ،1ص 266-265؛ بلعمی ،ص 748-746؛ فردوســی ،دفتر هفتم ،ص 492-490؛ حســين بن محمد
 .5مســعودیُ ،م ُ
ثعالبیمرغنی ،شاهنامۀ ُکهن :پارسي تاريخ غُرر السير ،ترجمۀ محمد روحاني (مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد ،)1372 ،ص .365
 .6احمد بن یحیی بالذری ،فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران) ،ترجمۀ آذرتاش آذرنوش ،به تصحیح استاد عالمه مح ّمد فرزان (تهران :سروش،)1364 ،
ص 146؛ مح ّمد بن علی بن اعثم کوفی ،الفتوح ،ترجمۀ مح ّمد بن احمد مستوفی هروی ،به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد (تهران :انتشارات و آموزش
انقالب اســامی ،)1372 ،ص 260-257؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،5ص 1892-1891؛ تاریخ سیستان :نوشته به نیمة قرن پنجم هجری ،ویرایش متن:
جعفر مدرس صادقی (تهران :نشر مرکز ،)1391 ،ص .43-42
 .7تاریخ سیستان ،ص .50-49
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را سوزاند 1،شاید ب ه دلیل تعصب دینی روحانیون زردشتی برای نگهداری از آتشکدهها و البته رهبری و
جنگجویی روحانیون زردشتی در ایستادگی ایرانیان در برابر عربها بوده باشد.
گذشته از روایت طبری ،دیگر منابع تاریخی اسالمی نیز دستآویز جم برای باور به تبار اشرافی ساسانیان
بودهاند .او ترجمة بلعمی را از تاریخ طبری گواه این میداند که «دانشوران ایرانی در سدة چهارم هجری
مضمون گزارش طبری را به نیکی درمییافتهاند و برداشــت ایشــان از گزارش او ،ریاست ساسان بر
آتشکدة اناهید بوده است ،بیآنکه برای او سمت روحانی در نظر داشته باشند 2».ترجمة بلعمی از تاریخ
طبری که جم در پژوهش خود آن را از تصحیح مح ّمد روشن میآورد ،چنین است« :و ساسان ج ّد اردشیر
مردی بود مبارز ،با هفتاد هشتاد سوار برآمدی .و َملِک نبود ولیکن آن همه دهها و روستاها را مهتر وی
بود ،و آتشخانة اصطخر به دست وی اندر بود .و مردی سوار بود و جلد ‹و به صید مولع› و او را زنی بود
مســتهب نام ،از نسل این بازرنجیان که ملوک پارس بودند 3».جم یادآور میشود که در ترجمة بلعمی،
مفهوم جملة «آتشــخانة اصطخر به دست وی اندر بود» از ترجمه و توضیح بلعمی دربارة جملة عربی
«کان ملک اصطخر یومئذ رجل من بازرنجین» آشکار میگردد 4،چون بلعمی میگوید «و َملِک اصطخر
مردی بود پارسی ،نام او طروره ...از ملوک طوایف .از نسل بازرنیجان بود؛ و این بازرنجیان گروهی بودند
از ملوک طوایف که ُملک پارس اندر دست ایشان بود 5».بنابراین ،به باور جم ترجمة بلعمی تنها نشان
میدهد همانگونه که پارس در دست بازرنگیان بوده است« ،آتشکدة اصطخر در اختیار ساسان بوده و
مترجم به این معنا آگاهی داشته است» و نتیجه اینکه «گزارش طبری نهتنها مطلبی دربارة روحانی بودن
ساسان ندارد ،بلکه تعلق او به اشراف محلّی فارس را تأیید میکند 6».همچنین جم روایت کتاب نهایه
نویس معروف به «اشپرنگر
األرب 7که بابک را یکی از ملوکالطوایف پارس میخواند 8،و روایت دســت ِ
 »30که اردشیر را از تبار شاهان کهن میداند ،تأییدکنندة مضمون گزارش طبری و ترجمة فارسی بلعمی
 .1ابوریحان بیرونی ،آثار باقیه (از مردمان گذشته) ،ترجمه و تعلیق :پرویز سپیتمان (اذکائی) (تهران :نشر نی ،)1392 ،ص  44و .61

 .2جم ،ص .48
 .3مح ّمد بن جریر طبری ،تاريخنامۀ طبري ،گردانيدۀ منسوب به بلعمي ،به تصحيح و تحشيۀ محمد روشن ،ج ( 1تهران :سروش ،)1380 ،ص .600-599
 .4جم ،ص .48
 .5طبری ،تاريخنامۀ طبري ،ج  ،2ص .981
 .6جم ،ص .48
ُرس َو ال َع َربِ که تاریخ تألیف آن ،نام نویسندة متن عربی و نیز مترجم آن به زبان فارسی ،همگی ناشناختهاند ،احتما ًال در
 .7کتاب ن ِها َی ُه األ َِرب فی اَخبا ِر الف ِ
نیمة نخستین سدة پنجم هجری/سدة یازدهم میالدی تألیف شده است .این کتاب به اشارة یکی از اتابکان لر بزرگ (827-550ق1424-1155/م) به دست
لوک ال َع َربِ َو ال َع َجم ب ه فارسی درآمده است (بنگرید به :تَجا ِر ُب ا ُال َم ِم
مترجمی که نام او را نیز نمیدانیم ،در ش ّوال  789هجری به نام تَجا ِر ُب ا ُال َم ِم في اَخبا ِر ُم ِ
لوک ال َع َربِ َو ال َع َج ِم ،بهکوشش رضا انزابینژاد و یحیی کالنتری (مشهد :دانشگاه فردوسی ،)1373 ،پیشگفتار ،ص 19-11؛ ابوالفضل خطیبی،
في اَخبا ِر ُم ِ
«نگاهی به کتاب نهایه األرب و ترجمة فارسی قدیم آن» ،نامة فرهنگستان ،س  ،2ش ( 4زمستان  ،)1375ص .)149-140
 .8ن ِها َیــ ُه َ
ُرس َو ال َع َربِ  ،تصحیح مح ّمدتقی دانشپژوه (تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،)1375 ،ص 177؛ تَجا ِر ُب ا ُال َم ِم في اَخبا ِر
األ َرب فــی اَخبا ِر الف ِ
لوک ال َع َربِ َو ال َع َجم ،ص .176
ُم ِ
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در تعلق ساسانیان به اشراف محلّی پارس میانگارد.
این اســتداللها و برداشتها نیز چندان پذیرفتنی نیســتند ،هم از اینرو که تبار شاهانة ساسانیان در
این روایتها ســاخت ه و پرداختة خود ساسانیان و از گونة تبارســازیهای شاهانه در تاریخ ایران است،
و هم اینکه منابع ایرانی-اســامی معمو ًال برای بزرگان ایرانی ،حتی اگر روحانی باشــند ،تبار شاهانه
میســازند .برای نمونه ،حتی در سنَّت زردشتی تبار زردشت پیامبر 2و آذرباد مهرسپندان 3،موبدان موبد
روزگار شــاپور دوم (379-309م) ،به منوچهر میرســد .فراتر از این ،ب ه گزارش کتاب پهلوی بُن َدهِشن
(= آفرینش آغازین) ،همة موبدان از تخمة منوچهر بودهاند 4و از چنین روایتهایی پیداســت که چگونه
حتی روحانیون زردشــتی نیز برای خویش تبارنامة شــاهانه میساختهاند .همچنین باید اشاره شود که
اگرچه در کتاب پهلوی َ
دینکرد (= تألیف دینی) تنســر ،روحانی زردشتی دورة اردشیر بابکان« ،هیربد»
یا «هیربدان هیربد» نامیده شــده است و با ویژگیهایی چون «راست دستور»« ،پوریوتکیش پارسا» و
«ســردار مینوی و ُپرگفتار و راستگفتار پارسا» و گردآورندة متنهای پراکندۀ مق ّدس اوستایی ستایش
میشــود 5،در منابع اسالمی گهگاه تنسر را حتی از « ُز ّهاد و شــاهزادگان ایرانی» 6و یا از «بازماندگان
مشروعیت بخشیدن
ُم ُلوکالطوایف» در پارس شناختهاند 7.در تاریخ ایران ،خاندانهای حکومتگر برای
ّ
به فرمانروایی خود معمو ًال تبارنامهای شاهانه برای خود میساخت ه و بهویژه در تاریخ ایران پس از اسالم،
8
این خاندانها سخت تالش میکردهاند تبار خود را به یکی از پادشاهان یا پهلوانان ایران کهن برسانند.
ساسانیان آغازین نیز که روحانیتبار بودند ،برای خود تبارنامهای شاهانه ساخته و پرداخته کردند و خود را
ِ
به کیانیان و دنیای پیش از اسکندر پیوند دادند .در روایتی از تبارنامة افسانهای ساسانیان آمده است که
1

 .1جم ،ص .48
 .2دینکرد هفتم ،تدوینکنندگان پیشین :آذرفرنبغ پسر فرخزاد ،آذرباد پسر امید ،تصحیح متن ،آوانویسی ،نگارش فارسی ،واژهنامه و یادداشتها از مح ّمدتقی
راشــدمحصل (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1389 ،ص 218-217؛ وزیدگیهای زاداسپرم ،نگارش فارسی ،آوانویسی ،یادداشتها
ّ
راشدمحصل (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1385 ،ص 56-55؛ بندهشن ،نویسنده :فرنب غ دا َدگی؛ گزارنده:
و واژهنامه از مح ّمدتقی
ّ
مهرداد بهار (تهران :توس ،)1380 ،ص .152
 .3بندهشن ،ص 153؛ بیرونی ،ص 259؛ همچنینَ :رهام اشه و شهین سراج ،آذرباد مهرسپندان (تهران :فروهر ،)1379 ،ص .14-7
 .4بندهشن ،ص .154-152
 .5دینکرد چهارم ،آوانویسی ،ترجمه ،واژهنامه ،تدوینکنندگان پیشین :آذرفرنبغ پسر فرخزاد ،آذرباد پسر امید ،پژوهش :مریم رضایی ،زیر نظر سعید عریان
(تهران :نشر علمی ،)1393 ،ص  33و 64؛ دینکرد هفتم ،ص 258-257؛ همچنین :شهرام جلیلیان ،نامة تنسر به گشنسپ :پیشگفتار تاریخی ،زندگینامة
تنسر و تاریخگذاری نامة او ،متن ،یادداشتها ،واژهنامه (اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز ،)1396 ،ص .52-50
روجال َذ َهب و معادن الجوهر ،ج  ،1ص .242
 .6مسعودیُ ،م ُ
 .7عليبنحسين مسعودی ،التنبیه و االشراف ،ترجمة ابوالقاسم پاينده (تهران :علمي و فرهنگي ،)1365 ،ص .94-92
 .8بنگرید به:

C. E. Bosworth, “The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for Dynastic Connections with
;the Past,” Iranian Studies 11, 1978, pp. 7-34

یوســف رحیملو« ،نگاهی به مسالة تبار در خاندانهای پادشاهی ایران» ،مجلة دانشــکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،ش ( 43پاییز و
زمستان  ،)1369ص .611-594
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بابک گمارد ۀ اردوان ،پادشاه اشکاني ،و مرزبان و شهردار پارس بود .ساسان از تخمۀ داراي دارايان ،شبان
(پادشاهي ب ِد اسکندر) ،نياکان ساسان به گوسفندچراني مشغول بودند
بابک بود .در ُدشخدايي اسکندر
ِ
و در گمنامي زندگی میکردند .بابک شبي بهخواب ديد که خورشيد از سر ساسان بتافت و همۀ جهان
روشني گرفت .ديگر شب بابک در خواب چنان ديد که ساسان سوار پيل آراستۀ سپيدي است و همه او
را ستايش و آفرين میگويند .شب ديگر باز در خواب ديد که سه آتش آذر برزين مهر ،آذر ُگش َنسپ و آذر
فرنبغ به خانۀ ساسان ميدرخشند و به همۀ جهان روشني ميپراکنند .خوابگزاران بابک به وی گفتند
ساسان شبان را به درگاه خواند
که خود ساسان و يا یکی از فرزندان وی پادشاه جهان خواهند شد .بابک،
ِ
و از تخمه و دودهاش پرسيد و چون ساسان وی را آگاهانيد که از تخمۀ داراي دارايان است ،بابک دختر
خويش را به همســری ساسان درآورد ،و از اين پيوند اردشیر زاده شد .بهزودی ساسان درگذشت و خو ِد
بابک ،اردشــیر را به فرزندی گرفت و پرورانید و او اردشیر بابکان نامیده شد 1.در روایتی دیگر از همین
تبارنامه میخوانیم که بهمن پادشاه کياني پيش از مرگ ،نه پسرش ساسان ،بلکه ُهماي دختر خويش
را به جانشــيني برگزيد .ساســان از اين کا ِر پدر سخت رنجيد و با پوشيده داشتن تبار خويش به شباني
پسران خود را ساسان نام مينهادند
پرداخت و به گمنامي درگذشت .تا پنج پشت پس از ساسان ،پدرها
ِ
و همگي به شباني و بهسختي روزگار ميگذرانيدند .بابک ،پادشاه اصطخر ،خوابهايي دید دربارۀ شكوه
و بزرگي پنجمين ساسان كه همروزگارش بود و او را از كوهستان به كاخ خويش آورد .بابک دختر خود
را به همسری ساسان درآورد و اردشير از اين پيوند زاده شد 2.حتی در این تبارنامة شاهانه هم خاستگاه
دینی ساســانیان هنوز پیداست .چنانکه در روایتی آمده است که شاهزاده ساسان ،پسر بهمن کیانی ،از
خاندان شاهی کناره میگیرد و به ستایش خداوند میپردازد 3،یا چنانکه ابنبلخی میگوید «ساسان زاهد
گشت و به عبادت مشغول شد در کوه 4».این گوشهگیری باید اشارهای باشد به اینکه نیاکان اردشیر از
گذشتههای دور و شاید از روزگار هخامنشیان ،روحانیون زردشتی بودهاند و ساسانِّ ،قیم آتشکدة آناهیتا،
در روایت طبری ،خود یکی از این روحانیون بوده اســت و از چنان ارجی برخوردار بود که شاهدختی از
بازرنگیان را به همســری خود درآورد .اشاره به جنگاوری ساسان و شیفتگیاش به شکار و سواری نیز،
بیش از آنکه گواه خاستگاه اشرافی او باشد ،در حقیقت تأييد تواناییها و ویژگیهایی است که الزمة گام
 .1کارنامۀ اردشير بابکان ،ص 11-5؛ نیز بنگرید به :فردوسی ،دفتر ششم ،ص 143-139؛ ثعالبی ،ص  .275-274همچنین برای ارزیابی تبارنامة تاریخی و
افسانهای ساسانیان ،بنگرید به :جلیلیان ،تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان ،ص .41-15
 .2ابوالقاســم فردوسی ،شاهنامه ،بهکوشش جالل خالقیمطلق ،دفتر پنجم (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1393 ،ص 484-482؛ فردوسی،
شاهنامه ،دفتر ششم ،ص .143-139
 .3طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 485؛ بلعمی ،ص 483؛ ثعالبی ،ص 226؛ ابنبلخی ،فارسنامه ،به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن
نیکلسون (تهران :دنیای کتاب ،)1363 ،ص .54
 .4ابنبلخی ،ص .15
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برداشتن به سوی بنیادگذاری یک شاهنشاهی بود.
رویکرد جم به روایت بلعمی نیز نمیتواند درست باشد .بلعمی در ترجمة تاریخ طبری به زبان فارسی ،گهگاه
آگاهیهایی از دیگر منابع به متن ترجمة خود افزوده اســت .یکی از این افزودهها دربارة پایگاه ساسان و
اهمیت بسیار دارد .اگر بلعمی میگوید ساسان « َملِک نبود ولیکن آن همه
بابک در اصطخر پارس است که ّ
دیهها و روستا را مهتری و سروری کردی و آتشخانة اصطخر به دست وی بود» 1و پس از مرگ ساسان،
پسرش بابک «هم به کار پدر بایستاد به مهتری آن روستاها ،و نگاه داشتن آتشخانههاي همۀ اصطخر ،و
هر کسی بابک را بزرگ داشتی»؛ 2در حقیقت بازگو میکند که ساسان و بابک سرپرست آتشکدة آناهیتا و
البته روحانی بودهاند .از این روایت آشکارا پیداست ،چنانکه بازرنگیان قدرت سیاسی را در اصطخر در دست
داشتهاند ،ساسان و پسرش بابک نیز قدرت دینی را در دست خود داشتهاند .به سخن دیگر ،اگر در اصطخر
قدرت سیاسی در دست پادشاه است ،قدرت دینی نیز در دست یک خانوادة روحانی است.
آیا بهراســتی ساسان تنها یک ســاالر آتش بوده است همانند دهها ساالر آتش دیگر در اصطخر؟ پس
معنای این روایت بلعمی که ساسان پادشاه نبود (یعنی قدرت سیاسی چندانی نداشت) ،اما مهتر و سرور
همة روستاها بود و آتشخانة اصطخر در دست او بود ،چیست؟ آیا این روایت به رهبری دینی ساسان اشاره
ندارد؟ هنگامی که این رهبری دینی از ساسان به بابک رسید ،او نیز مهتری یافت و همة آتشخانههای
اصطخر را اداره میکرد .پس اینکه بگوییم بابک نیز روحانی نبوده و همة آتشــکدههای روســتاهای
اصطخر را بهعنوان ســاالر آتش نگهداری میکرده است ،هرگز پذیرفتنی نخواهد بود .در سدة هشتم
هجری ،شبانکارهای دربارة ساسان میگوید که او «مردی دلیر مردانه بود و خدمت ملک فارس کردی
و ملک فارس این ساســان را نیکو داشتی و نگهبانی آتشــخانهها به وی دادی 3».میرخواند نیز روایت
میکند که اردوان ،آخرین پادشاه اشکانیان« ،تمام والیت فارس را به یکی از امرای معتبر خویش داده»
و «تعهد آتشــخانهها را به پدر اردشــیر ،بابک ،بازگذاشته» بود 4.پیداست که سرچشمة این روایتهای
متأخرتر نیز روایت طبری و بلعمی دربارة ساســان و بابک است .اما این اشارهها به تولیت یا سرپرستی
آتشــکدة آناهیتا و یا «آتشخانههای همة اصطخر» ،حتی اگر به فرمان پادشاه محلّی اصطخر هم بوده
 .1بلعمی ،ص  .611در دستنوشــتة دیگرَ « :ملِک نبود ولیکن آن همه دهها و روســتاها را مهتر وی بود ،و آتشخانة اصطخر به دست وی اندر بود ».و نیز:
« َملِک نبود ولکن به آن همه روستاهای خیر با اصطخر مهتری او را بود و آتشخانة اصطخر به دست او بود( ».بنگرید به :طبری ،تاريخنامۀ طبري ،ج ،1
ص 599؛ ج  ،2ص .)981
 .2بلعمی ،ص  .611در دستنوشتة دیگر« :و بابک همچنان به کار پدر بیستاد به مهتری؛ و آن روستاها و نگاهداشتن آتشخانة همۀ اصطخر بود ،و همه
کس بابک را بزرگ داشتی ».و نیز« :و بابک هم بران کار پدر بیستاد به مهتری آن روستاها و به نگاه داشتن آتشخانه؛ و َملِک اصطخر مر بابک را بزرگ
داشتی( ».بنگرید به :طبری ،تاريخنامۀ طبري ،ج  ،1ص 600؛ ج  ،2ص .)982
 .3مح ّمد بن علی بن مح ّمد شبانکارهای ،مجمع االنساب ،ب ه تصحیح میرهاشم محدث ،ج ( 1تهران :امیرکبیر ،)1381 ،ص .231-230
سید برهانالدین خاوند شاه میرخواند ،تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفاء ،ج ( 1تهران :پیام ،)1338 ،ص .736-733
 .4میر مح ّمد بن ّ
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ساس��انیان آغازین و بهویژه دورة بهرام دوم به یاد میآورد که به
باش��د ،جایگاه موبد کردیر را در دورة
ِ
خواست بهرام دوم« ،موبد و دادور همۀ کشور» (رئیس همة موبدان کشور) و «آیین بَد» (رئیس تشریفات
دینی) و «پادیخشــای» (صاحب اختیار) آتشکدة «آناهید اردشیر» و «آناهید بانو» در اصطخر شد 1.اگر
پادشاه تولیت آتشکدة آناهیتا را به موبد کردیر وامیگذارد ،آیا نمیتوان انگاشت که ساسان و بابک نیز
موبد /روحانی بود ه و احتما ًال از سوی شاه محلّی اصطخر تولیت آتشکدهها را در دست داشتهاند؟ پارهای
از پژوهندگان باور دارند که احتما ًال روحانی بودن بابک در یک اثر هنری آغاز دورة ساسانیان بازنمایی
شده است ،چنانکه روی دیوار کاخ خشایارشا ( 465-486پیش از میالد) در تختجمشید ،نقش سوزنی
بابک و پسرش شاپور دیده میشود و بابک در پایگاه دوگانۀ موبد-شاه ،با یک دست قبضۀ شمشیری را
آتش درون آتشدانی را به هم میزند یا در آن هیمه میاندازد .شاپور هم ،سوار بر
گرفته و با دستی دیگر ِ
اسب ،با دست چپ قبضۀ شمشیر خود را محکم گرفته و با دست دیگر از پدرش حلقهای با نواری آویخته
2
از آن را میگیرد که در ایران نشانه و نماد فرمانروایی است.
نکتة دیگر اینکه دستنویس «اشپرنگر  ،»30از نویسندهای ناشناخته ،متنی تاریخی است به زبان عربی
که در روایت تاریخ ساسانیان با تاریخ طبری همخوانی فراوان دارد ،اما از آن مختصرتر است و تاکنون
تنها خالصهای از آن در سال 1877م به التین ترجمه و انتشار یافته است 3.در «اشپرنگر  »30نیز همانند
تاریخ طبری تبار اردشیر به کیانیان میرسد و البته این همان تبارنامة افسانهای است که ساسانیان آغازین
برای خود برســاختهاند .در این متن هم ،البته با اندکی تغییر ،همانند تاریخ طبری دربارة ساســان آمده
طش َو کانت امراته من نسل قوم من الملوك ،كانوا بفارس،
«کان َج َّد ُه
ساسان شُ جاع ًا شَ دی َد َالب ِ
ُ
است که َ
ساسان َق ِّی َم ًا علی بَ ْی ِت النا ِر َ
خر
کان
ُ
يعرفون بالبازرنجين ،يقال لها رامبهشت ،ذات جمال و كمالَ ،و َ
باصط َ
ُی ُ
بالصی ِد َو الفُروســ َّیه 4».بنابراین ،روایت «اشپرنگر  »30نیز بهراستی
کان ُمغرم ًا َّ
قال لَ ُه بَ ْی ُت نا ِر ناهی َذ َو َ
نمیتواند مؤید تبار اشرافی ساسانیان باشد.
آگاهیم که بدخواهان و هماوردان سیاسی ساسانیان در گفتوگوها و نکوهشهای زبانی خود ،گهگاه با
 .1داریوش اکبرزاده ،سنگنبشتههای کرتیر موبدان موبد؛ شامل متن پهلوی ،حرفنویسی ،برگردان فارسی و یادداشت (تهران :پازینه ،)1385 ،ص  56-54و
 80-69و  91-86و 112-101؛ عریان ،ص  172-171و 193-191؛ پرویز رجبی« ،کرتیر و سنگنبشتۀ او در کعبۀ زردشت» ،بررسیهای تاریخی ،س ،6
شمارۀ مسلسل  ،)1350( 33ص 65-64؛ برای آگاهی بیشتر دربارۀ کردیر ،بنگرید به :تفضلی« ،کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دورۀ ساسانی» ،ص
721-737؛ سیروس نصرالهزاده ،نامتبارشناسي ساسانيان از آغاز تا هرمز دوم (تهران :سازمان ميراث فرهنگي کشور ،)1384 ،ص .168-160
 .2لوکونین ،تمدن ایران ساسانی ،ص 45-43؛ ژاک دوشنگیمن« ،دین زرتشت» ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم-قسمت
دوم) ،پژوهش دانشگاه کیمبریج ،گردآورنده احسان یارشاطر ،ترجمة حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1377 ،ص .302
3. Johan Wilhelm Rothstein, De chronographo arabe anonymo qui codice Berolinensi Sprengeriano tricesimo
;)continetur commentationem (Bonnae: Typis C. Georgi, 1877

شاپورشهبازی ،تاریخ ساسانیان ،ص  ،86-85پانوشت .3
 .4بایسته میدانم از خداداد رضاخانی که این گزارش از متن عربی دستنویس «اشپرنگر  »30را به من سپرد و نیز با حوصلة فراوان دربارة معنا و مفهوم
دقیق واژگان یونانی در گزارش آگاثیاس و ترجمة واژه به واژة این متن مرا راهنمایی کرد ،بسیار سپاسگزاری کنم.
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اشاره به تبارنامة افسانهای و شبانی نیاکان اردشیر ،ساسانیان را دشنام میدادند و خوار میشمردند که تبار
شبانی دارند .اردوان در پیغامی به اردشیر بابکان او را ُکرد و پرورده در خیمة ُکردها نامیده 1،و بهرام چوبین
شبان شبانزاده» خوانده
نیز در هماوردی با خســرو پرویز (628-591م) ،ساسانیان را از تخمة
«ساسان ِ
ِ
بود 2.جم اینگونه «گفتوگوها و ستیزههای زبانی چهرههای تاریخی» را نیز تا اندازهای نشانهای میداند
برای روحانی نبودن تبار ساســانیان ،چرا که در این ستیزههای زبانی نیز «هرگز سخنی از منشأ فرضی
روحانی آنها ،نه از جانب ساسانیان و نه از سوی دشمنانشان ،به میان نیامده است ».همچنین جم اشاره
دارد که در منابع آغاز دورة ساسانیان ،القاب و عناوین ساسان (در کتیبة کعبة زردشت« :ساسان خودای»)
و بابک (در همین کتیبه و نیز سکههای پسرانش« :بابک شاه») ،روحانی بودن آن دو را تأیید نمیکنند
و گواه «اقتدار دنیوی» آنها هستند 3.این استداللهای جم شمشیر دو لبهاند ،چرا که در این نکوهشها و
ستیزههای زبانی اگر به تبار روحانی ساسانیان اشاره نمیشود ،تبار اشرافی آنها نیز نادیده گرفته شده است
و آنها را « ُکرد» یا «شبان» خواندهاند .همچنین القاب و عناوین ساسان و بابک در کتیبة کعبة زردشت یا
سکهها نمیتوانند گواه تبار اشرافی آنها باشند ،به این دلیل روشن که ساسانیان از روزگار خو ِد ساسان در
اندیشة به چنگ آوردن قدرت بودند .ساسان که روحانی و متولّی آتشکدة آناهیتا بود ،چون رهبری دینی
تولیت
مردم را داشت «خودای» (حاکم /فرمانروا) و البته نه «شاه» ،و بابک نیز پس از ساسان ،گذشته از ّ
این آتشکده ،شاه اصطخر شد و البته در کعبة زردشت و سکهها نیز باید «شاه» نامیده میشد.
روایت آگاثیاس دربارة تبار اردشیر بابکان

جم پس از آوردن چکیدهای از روایت آگاثیاس (کتاب دوم ،بندهای  26و  ،)27تاریخنگار بیزانسی ،دربارة
تبار خانودگی اردشــیر ،میگوید که این گزارش چیزی مگر روایت افسانهای «کارنامة اردشیر بابکان»
پرداخت هجوگونهای از همان روایت است .او یک جملة
نیست که با سوءنیت دستکاری شــده و تنها
ِ
کلیدی روایت آگاثیاس دربارة پیوند اردشیر و آیین مغان را اینگونه ترجمه میکند که «او هواخواه آیین
مغان /جادوی و مجری رموز» بود و ســپس نتیجه میگیرد که «آگاثیاس با معرفی اردشــیر در مقام
مجری آیینهای رمزی و جادوی بیش از آنکه به پیشــینة حقیقی اردشیر یا وابستگی او به گروه مغان
(روحانیون زردشتی) نظر داشته باشد ،از نگرش نادرست مسیحیان همعصر خود در یکسان دانستن راه و

 .1طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 583؛ همچنین برای نکوهش چوپان بودن ساسان بنگرید به :دینوری ،ص 68؛ ن ِها َی ُه َ
ُرس َو ال َع َر ِب،
األ َرب فی اَخبا ِر الف ِ
لوک ال َع َر ِب َو ال َع َج ِم ،ص 178-177؛ ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،ب ه کوشش جالل خالقیمطلق ،دفتر هشتم (تهران:
ص 178؛ تَجا ِر ُب ا ُال َم ِم في اَخبا ِر ُم ِ
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1393 ،ص .33
 .2فردوسی ،دفتر هشتم ،ص .33
 .3جم ،ص .49
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رسم زرتشتیان با جادو و آیینهای پنهان پیروی میکند» و «کوتاه سخن آنکه گزارش آگاثیاس مطلب
مســتقل و معتبری دربارة اردشیر ،پیشه و تبار او ندارد 1».به باور ما ،برداشت جم از روایت آگاثیاس نیز
نادرست است .آگاثياس پیش از اینکه روایت خود دربارة تاریخ ساسانیان را به دست دهد ،گزارش میدهد
مردی به نام سرگیوس که مترجم و دوست آگاثیاس بوده است ،هنگامی که همراه فرستادۀ امپراتور روم
به دربار پادشاه ساسانی ،خسرو یکم (579-531م) ،رفته بود ،با استفاده از گزارشهای دولتی ساسانیان
که در بايگانيهاي شاهی نگهداری میشدند ،چکیدهای از رخدادهای تاریخ ایران را برای او مینویسد
و به بیزانس میآورد 2.آگاثیاس متن فراهمآوردۀ ســرگیوس را در تاریخ خود گنجانید و البته داســتانی
ناخوشایند را به آن افزود که شاید بدخواهان ساسانیان دربارۀ تبار خاندانی اردشیر ساخته بودند و نمیتواند
در نوشتههای دولتی ساسانیان بوده باشد 3.آگاثیاس روایت خود را دربارة تاریخ ساسانیان و خیزش اردشیر
و تبار خانوادگی او چنین آغاز میکند:
مردی پارسی به نام اردشیر که در آغاز گمنام و ناشناخته اما کام ً
ال نیرومند بود و خوب میتوانست
آشوب برانگیزد ،گروهی از توطئهگران را گرد آورد و در یک حمله ،اردوان شاه را کشت .او تاج
بر سر خود نهاد و با پایان بخشیدن به فرمانروایی پارتیان ،پادشاهی پارسیان را به آنها بازگرداند.
این مرد به آیینهای مغی پایبند بود 4و خودش بهشیوهای حرفهای آیینهای آن را انجام میداد.
بنابراین ،به همین دلیل بود که مغها نیز نیرومند و ارجمند شــدند .البته در گذشــته نیز چنین
چیزی رخ داده بود و نام مغ بسیار کهن است ،اما هرگز مغها تا این اندازه ارجمند و از این همه
آزادی برخوردار نبودند .حتی گاهی زمانها کسانی که قدرت را در دست داشتند ،با مغان برخورد
میکردند .این مسئله روشن است و اگر چنین نبود ،هنگامی که در روزگاران گذشته ،اسمردیس
پارسیان همرا ِه داریوش کار او را بد
مغ ،پس از کمبوجیه پســر کوروش ،تاج و تخت را گرفت،
ِ
نمیدانســتند و خو ِد اسمردیس و بسیاری از همراهان وی را به این بهانه نمیکشتند که مغها
از چنان پایگاه و ارجی برخوردار نیستند که تاج و تخت را بگیرند .اما میدانیم که چنین کردند
و حتی این کشتار در چشم قاتالن ناپسند نیامد ،بلکه با برگزاری آیینهای قربانی و شادی در
جشنی به نام «کشتن مغها» یاد و خاطرۀ این کشتار را زنده نگه داشتند .اما اکنون[ ،در روزگار
خو ِد آگاثیاس] ،مغها از ارجمندی و پایگاه بسیار باالیی برخوردارند و همۀ امور جامعه با خواست و
 .1همان ،ص .50-51

2. Averil Cameron, “Agathias on the Sassanians”, Dumberton Oaks Papers 23, 1969-1970, pp. 74-75.

 .3علیرضا شاپورشهبازی« ،خداینامه در متن یونانی» ،سخنواره (پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دکتر پرویز ناتل خانلری) ،ب ه کوشش ایرج افشار و هانس
روبرت رویمر (تهران :توس ،)1376 ،ص .581
 .4شاپورشهبازی در ترجمهای آزاد از روایت آگاثیاس دربارة تبار اردشیر ،این جمله را چنین ترجمه میکند که اردشیر «از پارس برخاست ،از خاندان موبدان».
(بنگرید به :شاپورشهبازی« ،خداینامه در متن یونانی» ،ص .)582
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ارادۀ آنها انجام میگیرد .مغها در امور خصوصی هم بر همۀ دعاوی و توافقها نظارت دارند و در
میان پارسیان هیچ چیزی شکل قانونی به خود نمیگیرد مگر اینکه مغها آن را تأیید کرده باشد.

آگاثیاس پس از این اشاره به خیزش اردشیر و واژگونی اشکانیان و ارجمندی مغها ،به سرگذشت اردشیر
بازمیگردد و در داستانی ساختگی دربارة تبار خاندانی او میگوید:
مادر اردشیر با مردی کام ً
ال گمنام به نام بابک ازدواج کرده بود که چرمدوزی میکرد ،اما در نجوم
دانش فراوان داشــت و بهخوبی میتوانست آینده را ببیند .چنین رخ داد که روزي جنگاوري بهنام
ساسان که در حال سفر از سرزمین کادوسیان بود ،از سوی بابک پذیرایی و ميهماننوازی شد .بابک
چون میتوانست پیشگویی کند ،دريافت که فرزند میهمان او شکوهمند و پرآوازه و بسیار نیکبخت
نزديک ديگري نداشت ،غمگین شد.
خواهد شــد .او از اینکه دختر ،خواهر و یا هيچ زن خويشاون ِد
ِ
ســرانجام تصمیم گرفت زن خود را به ساســان بدهد و او را همآغوش همسرش کرد .بابک این
رسوایی و کار شرمآور را برای سربلندی و نیکبختی در آینده پذیرفت .اینگونه بود که اردشیر زاده
شد و بابک او را پرورش داد .هنگامي که او پادشاه شد ،ساسان و بابک گفتوگو و مشاجرة سختی
با همدیگر داشتند و هر کدام اردشير را پسر خود ميخواندند .سرانجام و بهسختی آنها پذیرفتند که
اردشــير پسر بابک ،اما از تخمة/دودۀ ساسان باشد .این تبارنامة اردشیر است که از سوی پارسیان
1
آورده شده و آن را درست میدانند و در بایگانیهای شاهی نوشته شده است.

اگر آگاثیاس میگوید خو ِد اردشیر آیینهای دینی و جادویی مغی (زردشتی) را به شیوهای حرفهای انجام
میداده و از رموز این آیینها آگاه بوده اســت ،آیا چنین مردی را نمیتوان یک مغ یا روحانی انگاشت؟
شومون باور دارد که روایت آگاثیاس دربارة برگزاری آیینهای مغی به دست خود اردشیر با آیین پرستش
مذهبی همانند با مناسک میترا داشته است 2.ب ه باور ما،
آناهیتا پیوند دارد و احتما ًال آناهتیا نیز آیینهای
ِ
از گزارش آگاثیاس برمیآید که او اردشیر را از گروه مغها میشناخته ،چرا که آشکارا میگوید چون خو ِد
اردشیر پایبند آیینهای مغی بوده است ،در فرمانروایی او و جانشینانش مغها نیز نیرومند و ارجمند شدهاند.
آگاثیاس شاید برای اینکه شگفتی خوانندگان رومی را پاسخ دهد که چگونه یک مغ پادشاه شده است
و مغها ارجمند شــدهاند ،یادآور میشــود که اگرچه مغها از روزگاران کهن وجود داشتهاند ،چنین نبوده
است که پادشاه شوند و تا این اندازه نیرومند گردند و حتی هنگامی که اسمردیس مغ (گئومات مغ) تاج
و تخت را گرفت ،پارسیان به همراه داریوش او و دیگر مغها را کشتند ،زیرا مغها را شایستة شهریاری
1. Agathias, The Histories, translated by Joseph D. Frendo (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1975), pp. 6061; Cameron, pp. 86-89.
2. Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” pp. 167-168.
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نمیدانستند .اینکه آگاثیاس به تاج و تخت رسیدن اردشیر و ارجمندی مغها را آگاهانه و آشکارا همانند به
تخت برآمدن اسمردیس مغ در روزگار هخامنشیان میداند ،تنها به این معناست که در چشم آگاثیاس،
اردشیر نیز همچون اسمردیس یک مغ بوده است .باید پرسید چرا آگاثیاس که با نگاه دشمنانة خود تباری
پست برای اردشیر میتراشد ،به یکباره دربارة آگاهی او از آیینهای مغی یاد میکند و میگوید که او
خو ْد این آیینها را انجام میداده اســت؟ اگر آگاثیاس اردشیر را مغ نمیانگاشت ،چرا دربارة ارجمندی و
پایگاه نیرومند مغها در پیوند با خود اردشیر و به هنگام روایت سرگذشت او سخن میگوید؟
نکتة مهم دیگر این اس��ت که جم روایت س��ینکلوس را دربارة تبار اردشیر «تکرار» گزارش آگاثیاس
2
میداند 1.بنابراین ،معنای ضمنی ســخن جم این است که سینکلوس هم اردشیر را مغ نخوانده است.
اما چنین نیس��ت چون گئورگیوس سینکلوس ،تاریخنگار بیزانســی ،که روایت آگاثیاس را دربارة تبار و
سرگذشت اردشیر چکیدهوار آورده است ،از گزارش او دربارة برگزاری آیینهای مغی و جادویی از سوی
اردشیر چنین درمییابد که اردشیر خود یک مغ بوده است و بنابراین بدون هیچ چونوچرایی اردشیر را
«مغ» مینامد و میگوید از همین رو ،مغها نیز در فرمانروایی او ارجمند شدند 3.دربارة داستان ساختگی
و آلوده به نگاه بیگانه و دشــمنیآمیز آگاثیاس دربارة همآغوشــی ساسان با همسر بابک نیز باید گفت
که اگرچه این داســتان تا اندازهای با روایت زاده شدن اردشیر در کارنامۀ اردشير بابکان همانندی دارد،
چنین داستان آلودهای دربارة تبار بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان نمیتواند چنانکه آگاثیاس آورده است
در بایگانیهای دولتی ساسانیان وجود داشته باشد ،بلکه باید آن را ساخت ه و پرداختة بیگانگان و دشمنان
4
ساسانیان انگاشت.
تبار اردشیر بابکان در دیگر منابع تاریخی

بودن او را منابع همروزگار
یکی دیگر از استداللهای جم این است که تبار روحانی اردشیر بابکان و مغ ِ
او همچون کتیبهها و سکهها ،گزارشهای دیو کاسیوس و هرودیان ،دو تاریخنگار رومی این دوره ،و نیز
گزارش آگاتانگغوس (سدة پنجم میالدی) تأیید نمیکنند .همچنین منابع متأخرتر ( َ
دینکرد ،نامة تنسر،
بیرونی ،تاریخ گردیزی) اردشیر بابکان را «احیاگر پادشاهی و مج ّدد دین» معرفی میکنند ،اما «در این
روایتها اردشیر خود مستقیم ًا عهدهدار احیای دین نیست ،بلکه هیربدی تنسر نام (توسر) آن را بر عهده
 .1جم ،ص .50
 .2همان.

3. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn, 1828-78, pp. 440, 11-441, 2 (pp. 677, 11-678, 7); M. H.
Dodgeon and S. N. C. Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363, A Documentary
History (London and New York, 1991), pp. 8-9.
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دارد» و حتی مسعودی نیز که کنارهگیری اردشیر از فرمانروایی و گوشهنشینی او در آتشکده را گزارش
میدهد ،مدعی روحانی بودن اردشیر نشده است 1.همچنین «هیچیک از متون تاریخی جدیدتر که به
گزارش طبری متکیاند ،ساســان را روحانی مستخدم آتشــکده نشناختهاند .در روایت میرخواند اردوان
اشــکانی تعهد آتشخانهها را به پدر اردشیر ،بابک بازگذاشــت و در گزارش شبانکارهای ساسان مردی
دلیر مردانه بود و خدمت ملک فارس میکرد و ملک فارس این ساســان را نیکو میداشت و نگهبانی
آتشــخانهها به وی داده بود 2».پیرو همین دیدگاه ،جم اشــاره دارد که گذشته از گزارش طبری ،روایت
کارنامة اردشــیر بابکان دربارة اردشــیر و تبار او که ساســان را از تبار دارای داریان و بابک را مرزبان و
شهریار پارس و گماردة اردوان در اصطخر میداند ،و این روایت با اندک اختالفی در شاهنامة فردوسی،
غرر اخبار ثعالبی و مجملالتواریخ و القصص هم بازگو شده است« ،مطلبی دربارة روحانی بودن نیاکان
3
ساسانیان ندارند».
این استداللهای جم نیز از پشتوانة تاریخی برخوردار نیستند و برای آنها پاسخهایی وجود دارد که یکایک
به آنها میپردازیم .دیو کاسیوس (235-155م) و هرودیان (244-170م) ،تاریخنگاران رومی همروزگار
با ساســانیان آغازین ،تاریخ امپراتوران روم را نوشتهاند و چون نابودی شاهنشاهی اشکانیان ،هماوردان
دیرینة امپراتوری روم ،به دست اردشیر بابکان و برآمدن نیروی تازهای به نام ساسانیان در شرق پیامدهای
ناگواری برای رومیها و ســرزمینهای آنها در میانرودان و سوریه و آسیای کوچک داشت ،ناگزیر این
دو تاریخنگار نیز دربارة خیزش اردشیر و رویکرد و برنامة جنگی او سخن گفتهاند .در سدة سوم میالدی
و در اوج درگیریهای ساسانیان و روم ،آنچه برای تاریخنگاران رومی و البته مردم و سیاستمداران روم
اهمیت داشت ،نه تبار و خاستگاه خاندانی اردشیر ،بلکه سیاست پرخاشگرایانة این پادشاه ایرانی و اندیشة
ّ
او برای بازگرداندن ســرزمینهایی بود که روزگاری متعلق به ایرانیان بودند .بنابراین ،هیچ یک از این
روحانی اردشیر ندارند و روایت خود دربارة خیزش
تاریخنگاران کمترین اشارهای به گذشتة اشــرافی یا
ِ
ساســانیان را از چیرگی اردشیر بر اشــکانیان و پیامدهای آن برای مرزهای شرقی امپراتوری روم آغاز
کردهاند 4.تاریخنگاران ارمنی ،همچون آگاتانگغوس و موسس خورناتسی ،نیز در نوشتههای خود دربارة
تاریخ ارمنستان آگاهیهایی دربارة تاریخ این سرزمین در روزگار ساسانیان به ما میدهند ،اما برای آنها
 .1جم ،ص .51
 .2همان ،ص .48
 .3همان ،ص .49-48
 .4برای این گزارشها بنگرید به:

;Dodgeon and Lieu, pp. 9-28

انگلبرت وینتر و بئاته دیگناس ،روم و ایران دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی ،ترجمۀ کیکاووس جهانداری (تهران :نشر و پژوهش فرزان روز،)1386 ،
ص 58-43؛ شاپورشهبازی ،تاریخ ساسانیان ،ص .281-274
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نیز بیش از تبار و خاستگاه اردشیر ،فروپاشی اشکانیان در ایران و پیامدهای آن برای اشکانیان ارمنستان
اهمیت داشــت و بنابراین دلیلی برای پرداختن به تبار خاندانی اردشیر نمیدیدند .آگاتانگغوس در سدة
ّ
پنجم میالدی و در روزگاری که مردم ارمنســتان با ساسانیان پیوندهای تنگانگی داشتند ،در چارچوب
همان تبارنامة افســانهای که در کارنامة اردشیر بابکان آمده اســت ،اردشیر را پسر ساسان و از بزرگان
( )naxararاستان اصطخر میخواند که پارسیان را همداستان گردانیده است ،اما چیز دیگری دربارة تبار
و خاستگاه خاندانی اردشیر نمیگوید 1.موسس خورناتسی نیز با اینکه از گزارشهای ایرانیان دربارة بابک
و ساسان و اردشیر آگاهی داشت 2،با نگاه دشمنانه و بدبینانة خود به ساسانیان ،این روایتها را ساختگی
و گزافهگویی میانگاشت و بدون پرداختن به این داستانها و روایتها ،رویارویی ساسانیان با اشکانیان
3
ارمنستان را از مرگ اردوان به دست اردشیر آغاز میکند.
چنانکه آمد ،جم اش��اره دارد که اگرچه «منابع متأخرتر» اردشیر را «مج ّدد دین» میدانند ،اما او «خود
مستقیم ًا عهدهدار احیای دین نیست» و هیربد تنسر عهدهدار احیای دین بوده است .آیا خود اردشیر بابکان
که در همة ســالهای پادشاهی درگیر نبرد با پادشاهان محلّی و سپس امپراتوری روم بود ،میتوانست
همانند یک روحانی پژوهندة دین ،کتابهای دینی زردشتی را گرد آورد و پژوهندة متنهای دینی شود
و «مستقیم ًا عهدهدار احیای دین» گردد؟ با وجود این ،برخالف دیدگاه و برداشت جم ،حتی از همة این
«منابع متأخرتر» نیز آشکارا پیداســت که خود اردشیر بابکان سخت برای احیای دین زردشتی تالش
میکرد و دغدغة شخصی او گردآوری متنهای دینی بود .در کتاب سوم َ
دینکرد میخوانیم:
Ōy baγ Ardaxšīr, šāhān šāh ī Pābagān abar mad ō abāz ārāstārīh ī Ērān xwadāyīh, im
nibēg az pargandagīh ō ēk gyāg āwurd ud pōryōtkēš ahlaw Tōsar ī hērbed būd abar mad
ud abāg paydāgīh az abistāg abāz handāxt az ān paydāgīh bowandagēnīdan framūd ud
hamgōnag kard.

«آن خداوندگار اردشیر شاهنشاه ،پسر بابک ،برای دوباره آراستن پادشاهی ایران برآمد .و این نوشته از
پراکندگی بهیک جای گرد آورد و پوریوتکیش تنسر پارسا که هیربد بود ،برآمد و با تفسیر اوستا سنجید
4
و فرمود که بایستی بر پایة این تفسیر ،آن را بههم پیوستن ،و او همچنان کرد».

1. Aghathangeɫos, History of the Armenians, translation and commentary by R. W. Thomson (Albany: State
University of New York Press, 1976), pp. 34-35.

 .2موسی خورناتسی (موسی خورنی) ،تاریخ ارمنیان ،ترجمه ،مقدمه ،حواشی و پیوستها :ادیک باغداساریان (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1397 ،ص .256
 .3همان ،ص .255-256

;4. M. Boyce, The Letter of Tansar (Rome: Instituto Italiano Per Il Medio Ed Estremo Oriente, 1968), pp. 5-7
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همچنین در کتاب چهارم َ
دینکرد آمده است:
Ōy baγ Ardaxšīr, šāhān šāh ī Pābagān pad rāst dastwarīh ī Tōsar, ān-iz hammōg ī
pargandag hamōg ō dar xwāst. Tōsar abar mad ān ī ēwar frāz padīrift ud abārīg az dastwar
hišt. ud ēn-iz framān dād ku frāz ō amāh har nigēzišn ān ēw bawēd az dēn māzdēsn čē nūn-iz
āgāhīh ud dānišn aziš frōd nēst.

ت َد ْس ْت َوری [= راهنمایی] تنسر همة آن آموزههای
«آن خداوندگار اردشــیر شاهنشاه ،پسر بابک ،با راس 
دینی را که پراکنده بود ،به دربار خواست [= در دربار گرد آورد] .تنسر برآمد ،آن یک فراز پذیرفت و دیگر
را فروهشت [= آنهایی که راستتر بودند برگزید بخشهای دیگر را کنار گذاشت] .و اینگونه نیز فرمان
داد که :از اکنون تنها آنهایی راســتاند [= آن تفاسیری درستاند] که بر پایة دین مزدایی باشند ،چون
1
اکنون هیچ کاستی در آگاهی و دانش دربارة آنها نیست».
از این روایتها برمیآید که اردشیر که خود یک روحانیزاده بود ،گردآوری اوستا و تهیة روایتی درست
و رسمی از آن را به تنسر واگذارد و احتما ًال گروهی از روحانیون آگاه نیز تنسر را همراهی کردهاند .دیگر
منابع تاریخی نیز اگرچه بهروشنی از تبار روحانی اردشیر یاد نمیکنند و حتی در چارچوب یک «تبارنامة
افسانهای» ساختگی ،تبار اردشیر را به کیانیان میرسانند ،اما تالش و پیگیری اردشیر برای احیای دین
زردشتی و ارج نهادن به روحانیون را بازگو میکنند .گردیزی اردشیر بابکان را «الجامع» مینامد و پس
زادگان عجم را گرد آورد از پس از آنکه متفرق شده بودند ،و همة شهرها را
از اشــاره به اینکه او « َملِک
ِ
بگشاد »،از نبرد اردشیر با ارداون و مرگ او یاد میکند و اینکه «جامع از بهر آن خواندندی او را که همة
دانایان پارس را جمع کرد و فرمود تا کتابهای مغان که ضایع شده بود ،جمع کنند 2».بنابراین ،اگرچه
ِ
اردشیر ایرانشهر را یکپارچه گردانید ،لقب «الجامع» (جمعکننده /گردآورنده) آشکارا در اشاره به جمعآوری
«کتابهای مغان که ضایع شــده بود» به اردشیر داده شده بود 3و چنانکه آمد ،این گردآوری متنهای
مق ّدس زردشــتی به دست اردشیر و با کمک روحانیون زردشتی («دانایان پارس») در َ
دینکرد نیز بازگو
شــده است .مقدسی هم اردشیر را «الجامع» میخواند و از گزارش او نیز پیداست که این لقب اشاره به
دانشمندان
تالش اردشــیر برای گردآوری کتابهای دینی دارد ،چنانکه میگوید اردشیر «دستور داد تا
ِ
 .1دینکرد چهارم ،ص  33و 64؛ نصرالهزاده ،نامتبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم ،ص 102؛

Boyce, pp. 5-7.

 .2عبدالحي الضحاک ابن محمود گردیزی ،زيناألخبار ،به مقابله و تصحيح و تحشيه و تعليق عبدالحي حبيبي (تهران :بنياد فرهنگ ايران ،)1347 ،ص .21
 .3بیرونی که او نیز اردشیر بابکان را «جامع» نامیده است ،دلیل این نامگذاری را «گرد آوردن پادشاهی ایران» پس از ملوک طوایف (کرده خدایان/شاهکها)
و بازگرفتن پادشاهی از دست اشکانیان میداند (بنگرید به :بیرونی ،ص  138و  143و .)146
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دین کتابهای دینی را که ســوخته بود ،تا ح ّد امکان ،گردآوری کنند و دیگر بار تألیف کنند و بنویسند
چرا که دلهای ناهمساز و خواستهای پراکنده و دور از هم را چیزی بهجز دین گرد نخواهد آورد .ایشان
هم آنچه را که به دست آوردند ،گرد کردند 1».اردشیر به «پادشاهان دور و نزدیک نامه نوشت و ایشان
را به اقامة دین و ســ ّنت وادار کرد و از سرکشــی و مخالفت برحذر داشت 2».همچنین ثعالبی میگوید
اردشــیر بابکان کوشید دستنوشتههایی از کتابهای دینی ،پزشــکی و نجوم را که اسکندر پارهای از
آنها را سوزانید و بیشتر آن را به روم برد ،دوباره گردآوری کند .اردشیر به این کار نگاه ویژهای داشت و
خواستة فراوانی در آن هزینه کرد و جایگاه موبدان و هیربدان را سامان بخشید تا کارهای دینی را سامان
دهند .اردشــیر دربارۀ نگهداشت آیین و دین ایرانی (دین زردشتی) به پادشاهان دور و نزدیک و بزرگان
ایرانی نامهها نوشت و از آنها کوشایی در برگزاری آیینهای دینی و پاسداری از قوانین را خواستار شد و
دربارة کوتاهی کردن در اجرای فرمانهای دینی هشدار داد 3.درست است که در روایت مسعودی دربارة
کنارهگیری اردشــیر بابکان از شهریاری و سپری کردن زندگی خود در یک آتشکده 4،آشکارا از روحانی
بودن او یاد نمیشــود ،اما اگر به یاد آوریم که پدر و پدر بزرگ او ،هر دو سرپرســت /روحانی آتشکدة
آناهیتا بودهاند ،آنگاه اردشیر را نیز باید چنان یک شاه-موبد نگریست که هیچ گاه از تالش برای تحکیم
و گستراندن دین زردشتی و ارجمندی روحانیون این دین فروگذار نبود و زندگی خود را نیز در آتشکده
به پایان آورد .پیوند دین و شــهریاری از روزگار ساسانیان آغازین تا آخرین ساسانیان ناگسستنی ماند و
حتی یزدگرد سوم (651-632م) ،آخرین پادشاه از تخمة ساسان ،نیز در «آتشکدۀ اردشیر» در اصطخر به
«آتش آناهید -اردشیر» در اصطخر باشد که روزگاری بهرام دوم
تخت نشانده شد 5و این آتشکده شاید
ِ
6
تولیت آن را به موبد کردیر واگذارده بود.
ّ
در گزارش ابنبلخی دربارة سرگذشت ساسان جزئياتی وجود دارد که خاستگاه و تبار روحانی ساسانیان
را روشنتر میکند و شاید تاکنون چندان به این روایت نپرداختهاند .او گزارش میدهد که گشتاسپ به
آیین زردشتی درآمد و «کتاب زند» را که زردشت بر دوازده هزار پوست گاو به زر نوشته بود ،پذیرفت و
ّ .1
مطهر بن طاهر مقدسی ،آفرينش و تاريخ ،ترجمة مح ّمدرضا شفيعي کدکني ،ج ( 3تهران :بنياد فرهنگ ايران ،)1349 ،ص .135-134
 .2همان ،ص .135
 .3ثعالبی ،ص .280
 .4مســعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،1ص 242؛ همچنین بنگرید به :عبدالحسین زرینکوب ،روزگاران ایران ،جلد اول :گذشتۀ باستانی ایران
(تهران :سخن ،)1374 ،ص .177
 .5طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 785؛ همچنین بنگرید به:

Chaumont, “Le culte dʼAnāhitā à Sraxr et les permiers Sassanides,” pp. 172-173.

 .6اکبرزاده ،ص  71و  88و 104؛ رجبی« ،کرتیر و سنگنبشتۀ او در کعبۀ زردشت» ،ص 66-65؛

Chaumont, “Anāhīd, iii. The cult and its diffusion,” vol. 1, p. 1008.
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«به اصطخر پارس کوهی است ،کوه نفشت [= نقشت] گویند کی همه صورتها و کندهگریها از سنگ
خارا کردهاند و آثار عجیب اندر آن نموده و این کتاب زند و پازند آنجا نهاده بود 1».گشتاسپ آتشکدههایی
ســاخت که یکی نیز «آتشکدة اصطخر پارس» بود و یک هنگام نیز گشتاسپ «خویشتن به پارس بر
2
کوه نفشت رفت کی یاد کرده آمد و به خواندن کتاب زند و تأمل آن و عبادت کردن مشغول گشت».
ابنبلخی در سرگذشت ساسان روایت میکند که پس از مرگ بهمن« ،ساسان زاهد گشت و به عبادت
مشغول شد در کوه ...و طبقة سوم از ملوک ُفرس کی ایشان را ساسانیان گویند از نسل این ساساناند کی
زاهد شد 3».این «کوه نفشت کی کتاب زند ،کی زردشت آورد آنجا نهاده بود ،هم به نزدیک اصطخر»
بود 4.پس چنانکه پیداست ،کوه نقش رستم است که احتما ًال بهدلیل وجود سنگنگارههایش («صورتها
ش و نگارهها) و یا شاید برای کتیبههای آرامگاه داریوش بزرگ
و کندهگریها») کوه «نقشت » (کوه نق 
( 486-522پیش از میالد) و نیز احتما ًال کتیبههای کعبة زردشت« ،کوه نفشت» (کوه نوشتهها) نامیده
میشــده است .از ســوی دیگر ،در کتاب پهلوی َ
دینکرد نیز آمده است که رونوشتی از اوستا را در «دژ
نبشت» ( )diz ī nibištنگهداری میکردهاند 5و این نام« ،کوه نفشت» (کوه نوشتهها) را به یاد میآورد .به
باور هنینگ ،این دژ نبشت یا دژ نوشتهها و بایگانیها میتواند همین ساختمان کعبة زردشت باشد 6.آنچه
ن بلخی ،این گزارش ارداویرافنامه است که «دین یعنی
این گمان را نیرو میبخشد ،گذشته از اشارة اب 
همة اوســتا و زند با آب ز ّر بر روی پوستهای آراستة گاو نوشته و در استخر پابگان در دژ نبشت نهاده
شده بود 7».بنابراین ،از اشارة ابنبلخی ،و البته دینکرد ،برمیآید که در اصطخر و در نزدیکی کو ِه نقشها
یا نوشتهها ،هم آتشکده و هم ساختمانی برای نگهداری دفترهای دینی وجود داشته است و ساسانیان
باور داشتهاند که نیای دور آنها ،ساسان پسر بهمن کیانی ،در این کوه یا به سخن دیگر در این آتشکده و
بایگانی دفترهای دینی به ستایش خداوند میپرداخته است.
ن بلخی ،ص .50-49
 .1اب 
 .2همان ،ص .51-50
 .3همان ،ص  15و  20-19و .54
 .4همان ،ص .128
 .5دینکرد چهارم ،ص  32و 63؛ همچنین بنگرید به :مح ّمدتقی راشد محصل ،اوستا :ستایشنامة راستی و پاکی (تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی،)1382 ،
ص .40-39
 .6ارداویرافنامه (متن پهلوی ،حرفنویســی ،آوانویســی ،ترجمۀ متن پهلوی ،واژهنامه) ،ترجمه و تحقیق :ژاله آموزگار (تهران :انتشــارات معین-انجمن
ایرانشناسی فرانسه ،)1382 ،ص  ،42پانوشت 10؛ تورج دریایی ،شهرستانهای ایرانشهر :نوشتهای به زبان فارسی میانه دربارۀ تاریخ ،حماسه و جغرافیای
باستانی ایران ،با آوانویسی ،ترجمۀ فارسی و یادداشتها ،ترجمة شهرام جلیلیان (تهران :توس ،)1388 ،ص .53
 .7ارداویرافنامه ،ص .42
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«اردشیر ال ُموبَذ» یا «اردشیر ال ُمؤ َّید؟»

جــم در بخــش دیگری از پژوهش خود به این نکته میپردازد که چنــد پژوهندة ایرانی بر پایة روایت
عیوناألخبار ،اردش��یر بابکان را «موب��د» و بنابراین دارای تباری روحانی
ابن ُق َت َیبه دی َن َوری در کتاب ُ
عیوناألخبار
«چاپ مغلوط و
انگاشــتهاند 1،و بنیاد این مدعا
ِ
ِ
غیرانتقادی دارالکتــب المصریه قاهره از ُ
(1343ق1925/م )7/1 ،ابنقتیبه» است که اندرزی از اردشیر بابکان را بازگو میکند و این اندرز چنین
الموبَد ذی البهآء ملک الملوک و وارث العظمآء ».سپس جم میگوید:
است« :من اردشیر ُ
ناشــر که ظاهراً از روی چاپ قدیم بروکلمان این کتاب را تهیه کرده اســت ،ضبط نسخة بدل
چاپ بروکلمان را که در حاشیه ذکر شده بود ،یعنی «ال ُموبَذ» را بهجای
(نسخة کوپرلو594 ،ق؟) ِ
مطابق نســخة موزة آسیایی
ن األخبار،
عیو 
«المؤ َّید» به متن برده اســت .در ِ
ِ
ُ
چاپ بروکلمان از ُ
المو َّید ذی البهآء ملک
سنت پترزبورگ ،اردشیر بابکان خود را چنین معرفی میکند« :من اردشیر ُ
2
ن قتیبه )24/1 ،1900 ،و ضبط صحیح هم همان است.
الملوک و وارث العظمآء» (اب 

جم اشاره دارد که این اندرز اردشیر با همان ضبط ناصحیح در برخی از چاپهای کتاب عِق ُد الفَرید هم
دیده میشــود ،اما در چاپهای بهتر عِق ُد الفَرید و در صبح األعشــی َقلقَشَ ندی و نیز در کتاب متأخری
چون ریا 
برگردان
الملوک» را
ِ
ض الفردوس خانی ضبط صحیح آمده اســت .سرانجام اینکه ،جم « َملک ُ
«المؤ َّید»
« »šāhān-šāhو «ذی البهآء» را هم احتما ًال
ِ
معادل « »xwarrahōmandفارسی میانه میداند و ُ
را بیشتر یادآور القاب رایج در دورة اسالمی میانگارد که نزد فرمانروایان مسلمان همچون نوح بن نصر
3
سامانی (343-331ق) کاربرد داشته است.
پیش از گفتوگو دربارة نادرســتی برخی از این برداشــتهای جم ،باید یادآور شویم که چاپ دارالکتب
المصریه ب ه کوشــش احمد زکــی عــدوی در قاهــره (1349-1343ق1930-1925 /م) ،بر بنیاد دو
ن األخبار انتشار یافته است :یکی نسخۀ تصویری از دستنوشتۀ کامل کتابخانۀ کوپرولو
عیو 
دستنوشت ُ
اســتانبول به شمارۀ  1344که در دارالکتب المصریه به شــمارۀ « 4297ادب» نگهداری میشود .خط
دستنوشتۀ کوپرولو ،غیرواضح و دارای تحریف و تصحیف و اشتباه است و واژهها حرکتگذاری نشدهاند.
این دستنوشته را ابراهیم بن عمر بن مح ّمد بن علی الواعظ الجزری در سال  594هجری قمری فراهم
 .1پژوهندگانی که جم به آنها اشــاره کرده است ،اینهایند :مح ّمدعلی امامشوشتری« ،پرتوی از فرهنگ ایران در روزگار ساسانی (حکومت)» ،بررسیهای
تاریخی ،ش  ،)1346( 8ص 213-212؛ مجتبایی ،ص  ،97پانوشت 2؛ ایمانپور« ،مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دورة ساسانی» ،ص .279
 .2جم ،ص .52-51
 .3همان ،ص .52
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عیوناألخبار ،برای تصحیح نسخۀ تصویری
آورده است .در دارالکتب المصریه هنگام تصحیح و انتشار ُ
شمارۀ « 4297ادب» ،این نسخه با یک نسخۀ تصویری از دستنوشتۀ کتابخانۀ پترزبورگ (لنینگراد)-
که با شمارۀ « 5549ادب» در دارالکتب المصریه نگهداری میشود-تطبیق داده شد که تنها جزء ا ّول و
عیوناألخبار را دارد و خط آن واضح و بیشتر واژهها حرکتگذاری شدهاند .نسخة دیگری که
دوم کتاب ُ
ن األخبار تصحیح کارل بروکلمان است که از بخشها
عیو 
در دارالکتب المصریه از آن استفاده شد ،کتاب ُ
عیوناألخبار ،تنها چهار کتاب ا ّول را شــامل میشــود و بین سالهای  1898تا
یا کتابهای دهگانة ُ
عیون
1908م در ویمار ،برلین و استراسبورگ انتشار یافت .خود بروکلمان در مقدمۀ کوتاه خود در تصحیح ُ
األخبار توضیح میدهد که بنیاد کار او نیز یکی دستنوشتۀ کتابخانۀ پترزبورگ (لنینگراد) است که تنها
جزء ا ّول و دوم را دارد و آن را دستنویس «پ» مینامد و دیگری دستنویس کامل کتابخانۀ کوپرولو
استانبول به شمارة  1344که آن را دستنویس «ک» نامیده است 1.بنابراین ،پیداست که برخالف گفتة
عیوناألخبار ،یعنی دارالکتب المصریه ،صرف ًا کتاب را «از روی چاپ قدیم بروکلمان»
جم ،ناشر کتاب ُ
تهیه نکرده اســت ،بلکه در تصحیح خود همة نسخهها و نیز چاپ بروکلمن را پیش چشم داشت ه و اگر
«المؤ َّید» ،به این دلیل است که در نسخة کوپرلو به
«الموبَذ» آورد ه و نه ُ
در این تصحیح لقب اردشیر را ُ
«الموبَذ» آمده است ،نه اینکه بدون دلیل یک ضبط در حاشیة
تاریخ سال  594هجری قمری بهراستی ُ
چاپ بروکلمن را به متن برده باشد.
عیوناألخبار را «مغلوط و غیرانتقادی» میداند ،شگفتآور است ،چرا
اینکه جم چاپ دارالکتب المصریه از ُ
عیوناألخبار است همراه
که با نگاهی گذرا به این کتاب میتوان دریافت که یکی از بهترین چاپهای ُ
عیوناألخبار و دستنوشتههای
مفصل دربارة اب 
با پیشــگفتاری ّ
ن ُق َت َیبه دی َن َوری وآثار او ،معرفی کتاب ُ
عیون
آن ،و نیز پانوشــتها و توضیحات فراوان در بسیاری از صفحات کتاب .حتی پس از چاپ کتاب ُ
األخبار از ســوی دارالکتب المصریه ،بروکلمان در مقالهای که آن را برای مجلة المجمع اللغه العربیه در
دمشق فرستاد ،از این چاپ ستایش کرد و آن را یکی از بهترین تصحیحات کتابها در شرق خواند ،نه
«مغلوط و غیرانتقادی ».البته بروکلمان در این مقاله برخی تصحیحات را به مصحح کتاب پیشنهاد داد
«الموبذ» اســت و دلیل این پیشنهاد را نیز چنین آورد
«المؤ َّید» بهجای ُ
که یکی از آنها همین خواندن ُ
 .1بنگرید به :أبی محمد عبداهلل بن مسلم بن ُق َت َیبه ال ّدی َن َوریُ ،عیوناالخبار ،المجلد اال ّول (القاهره :المؤسسه المصریه العامه للتألیف و الترجمه و الطباعه و
النشر1383 ،ق1963/م) ،ص 14-13؛ همچنین:

Ibn Qutaibaʼs ‛Ujūn al-Aḥbār (Nach den Handschriften zu Constantinopel und St. Petersburg), herausgegeben
von Caral Brockelmann (Berlin: Emil Felber, 1900), p. 24.
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یس بِموبذ» (چون پادشــاه ایران موبد نیست) 1.اما بروکلمن که در چاپ خود از
که « َف َّ
ان َمل َِک الفُرس لَ َ
«الموبَذ» آمده
المؤ َّید» آورده است و در پانوشت اشاره دارد که در نسخة کوپرلو ُ
عیوناألخبار «اردشیر ُ
ُ
2
«المؤ َّید»
است ،گویا دلیلی برای این گزینش ندارد مگر اینکه چون شاه ایران موبد نبوده است ،پس باید ُ
درســت باشــد .جم نیز بدون دلیل و پس از اینکه چاپ دارالکتب المصریه را «مغلوط و غیرانتقادی» و
المؤ َّید» را ضبط صحیح میداند.
چاپ بروکلمان را «انتقادی» میخواند ،همداستان با بروکلمان «اردشیر ُ
عیوناألخبار ،آوردهاند که
نکتة دیگر اینکه بروکلمن و نیز دارالکتب المصریه هنگام معرفی نسخههای ُ
نســخة کتابخانۀ کوپرولو استانبول را ابراهیم بن عمر بن مح ّمد بن علی الواعظ الجزری در سال 594
هجری قمری فراهم آورده است و هیچ تردیدی دربارة این سال ندارند ،اما جم در مقالة خود ،به نادرست،
هم این نسخه را «نسخة بدل» نامیده است و هم بدون دلیل در کنار سال  594ق یک عالمت سؤال
قرار داده است؛ شاید برای اینکه از اعتماد خوانندة مقالة خود به نسخة کوپرلو بکاهد! چنانکه آمد ،نسخة
عیوناألخبار ،و نسخة کتابخانۀ پترزبورگ (لنینگراد) تنها جزء ا ّول
کتابخانۀ کوپرولو استانبول متن کامل ُ
و دوم کتاب را دارد ،پس چگونه نسخة کامل کوپرلو «نسخة بدل» است؟! خود بروکلمن نیز آورده است
که بنیا ِد کار او هر دو نسخه بوده و پانوشتهای تصحیح او نیز گواه است که چگونه در موارد متعدد ضبط
نسخة کوپرلو را در متن آورده و ضبط نسخة دیگر را به حاشیه برده است.
احتمالی «ذی البهآء» را در فارســی میانه آورده اســت ،هیچ
الملوک» و معادل
ِ
جم که معادل « َملک ُ
«المؤ َّید» ندارد و ناگزیر آن را یادآور القاب رایج در دورة اســامی میانگارد ،و این البته
معادلــی برای ُ
روشنگر نیست و نمیدانیم چه نتیجهای از این همانندی میتوان گرفت .آیا این احتمال وجود دارد که
«المؤ َّید» را بهجای هم نوشته باشند؟ یکی از مترجمان شناختهشدة خداینامة
«الموبَد» و ُ
در نسخهها ُ
پهلوی در ســدههای آغازین اسالمی بهرام بن مردانشاه ،موبد والیت شاپور در استان پارس ،است 3که
یساسان را
چندین دســتنویس خداینامه را گردآوری و با تطبیق و اصالح آنها ،کتاب تاریخ م ُلوک بن 
 .1کارل بروکلمان« ،تصحیحات کتاب عیوناالخبار تألیف أبی محمد عبداهلل بن مسلم بن ُق َت َیبه ال ّدی َن َوری ،المطبوع فی مطبعه دارالکتب المصریه -1343
 ،»1349المجمع اللغه العربیه بدمشق ،المجلد الرابع عشر (آذار و نیسان ،1936 ،الجزء  3و .126-111///.112 ،)4
2. Ibn Qutaibaʼs ‛Ujūn al-Aḥbār (Nach den Handschriften zu Constantinopel und St. Petersburg), p. 24.

 .3حســن بن حمزۀ اصفهانی ،تاریخ پیامبران و شاهان ،ترجمۀ جعفر شــعار (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1346 ،ص  7و 19؛ مح ّمد بن اسحاق بن ندیم،
الفهرســت ،ترجمۀ مح ّمدرضا تج ّدد (تهران :اســاطیر با همکاری مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها ،)1381 ،ص 446؛ بیرونی ،ص  124و 600؛ مجمل
التواریخ و القصص ،ب ه تصحيح محمّدتقي بهار (تهران :دنياي کتاب ،)1383 ،ص  2و  5و  58و  65و 84-83؛ همچنین بنگرید به :مح ّمد مح ّمدی مالیری،
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،جلد چهارم :زبان فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین
قرنهای اسالمی (تهران :توس ،)1380 ،ص 168-167؛ یاکوهامین آنتیال ،خداینامگ :شاهنامة فارسی میانه ،ترجمة مهناز بابایی (تهران :مروارید،)1399 ،
ص .92-91
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تألیف کرده است 1.اگرچه منابع تاریخی این مترجم-تاریخنگار ایرانی را آشکارا موبد یا موب ِد والیت شاپور
نوشت خداینامه ،تاریخ
خواندهاند 2،و پیداست که او موبدی آگاه و فرهیخته بوده که از روی چندین دست ِ
3
الموبَد .اگرچه این
المؤ َّید» آمده و نه بهرام ُ
ساسانیان را تألیف کرده است؛ در تاریخ بلعمی نام او «بهرام ُ
«الموبَد» در نسخهها
تنها یک نمونه است ،اما نشان میدهد که
ِ
«المؤ َّید» بهجای ُ
احتمال نوشته شدن ُ
عیون األخبار
المؤ َّید» بهجای «اردشیر ُ
وجود داشته است و آمدن «اردشیر ُ
الموبَد» در یک نسخة کتاب ُ
میتواند نمونة دیگری از این احتمال باشد.
از ســوی دیگر در شاهنامه نیز پارهای از پادشاهان ایرانی « شاه-موبد» هستند ،چنانکه از زبان جمشید
فرة ایزدی؛ َه َمم شهریاری و هم موبدی ».منوچهر نیز میگوید که « َه َمم
میشنویم که «منم گفت با ّ
فرة ایزدی؛ َه َمم بخت نیکی و دســت بدی» و پهلوانــان او را آفرین میگویند که «ترا باد
دین و هم ّ
فرة موبدان ».حتی خسرو پرویز هم «شاه-موبد» است و او را چنین
جاوید تخت ردان؛ همان تاج و هم ّ
فرة ایزدی 4».همچنین باید یادآور شد که
میخوانند «که هم شاه و هم موبد و هم ردی؛ مگر بر زمین ّ
شاپور دوم در یک متن ُسریانی« ،مغ و خدا» نامیده شده است 5.بنابراین« ،موبد» نامیده شدن اردشیر در
ن األخبار در چارچوب اندیشة همزادی دین و شهریاری در فرهنگ ساسانیان است و دلیلی ندارد که
عیو 
ُ
همچون بروکلمان ،و سپس جم ،آن را نادرست بدانیم.
تبار ساسانیان :روحانی نه شاهانه

به باور ما ،خاســتگاه و تبار روحانی ساســانیان در رویکردها و سیاســتهای آنها نیز پیداست .برآمدن
ساسانیان و شاید آگاهی یهودیان و مسیحیان از تبار روحانی ساسانیان بود که مایۀ ترس و نگرانی آنها
شد و این ترس چندان بیهوده نبود ،چون ساسانیان سالها میانگاشتند که میتوانند همۀ غیر زردشتیان
را به کیش خود درآورند و به ستایش «خورشید» و «آتش» وادار کنند 6.خیزش ساسانیان در پارس یک
نوزایی ملّی و دینی بود و رویکرد و سیاست ایرانیان دربارة غیر زردشتیان ایران و چگونگی رویارویی با
جهان انیرانی دگرگون شــد .ساسانیان از دل استان پارس و از درون آتشکدة آناهیتا در اصطخر خیزش

 .1حمزۀ اصفهانی ،تاریخ پیامبران و شاهان ،ص .19
 .2همان ،ص  7و 19؛ ابنندیم ،ص 446؛ بیرونی ،ص 124؛ مجملالتواریخ و القصص ،ص  2و  5و  58و  65و .84-83
 .3بلعمی ،ص .85
 .4ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،دفتر یکم ،بهکوشش جالل خالقیمطلق (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1393 ،ص  41و  161و163؛ فردوسی،
دفتر ششم ،ص 269؛ همچنین بنگرید به :مجتبایی ،ص .100-98
 .5ویدنگرن ،ص .434
 .6تذکرۀ آربال (وقایعنامۀ آربال)؛ متن کهن اثر مؤلف ناشناس ،ترجمۀ محمود فاضلی بیرجندی (تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،)1390 ،ص 71؛
ویدنگرن ،ص .341
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خود را برای نابودی اشکانیان آغاز کرده و با بردباری دینی آنها بیگانه و ناهمداستان بودند .دین زردشتی
میکوش��ید «دین دولتی» ایرانیان شود و روحانیون زردشتی از آغازین روزهای خیزش ساسانیان با آنها
همراه و همدل بودند 1.همداستانی روحانیون زردشتی با اردشیر بابکان و تأیید سیاستها و کارهای او ،به
باور ما ،یکی دیگر از نشانههای تبار روحانی اردشیر است و اینکه روحانیون زردشتی در حقیقت اردشیر و
پدران او را همتای خود و روحانی میشناختهاند .برجستهترین روحانی این روزگار تنسر بود که همراهی
او با اردشــیر برای گردآوری متنهای دینی زردشتی و ویرایش و تفسیر اوستا ،چنانکه آمد ،در َ
دینکرد
بازگو شده و در دیگر منابع تاریخی نیز به تالش او برای آگاهانیدن مردم از خیزش اردشیر بابکان و تأیید
سیاستهای او پرداخته شده است 2.یکی از این منابع خو ِد «نامۀ تنسر به ُگشْ َنسپ» است که آن را تنسر،
خوار َگ ْر و
هيربدان هيربد دورۀ اردشــير بابکان ،در پاسخ به گشنسپ« ،شاه و شاهزادة طبرستان و پَ َذشْ ْ
فعالیتهای پادشاه تازۀ ایران
گيالن و ديلمان و رويان و دماوند» ،نوشته است که با نگراني به پارهای از ّ
مینگريست و از فرمانبرداري او خودداري میورزيد .تنسر به همة پرسشها و نگرانیهای گشنسپ پاسخ
میدهد و سخت از سیاســتها و برنامههای دینی ،سیاسی و اجتماعی اردشیر دفاع میکند 3.آگاثیاس
نیز اگر اردشیر را آگاه به آیینهای مغی میداند و از ارجمند شدن مغها در پیوند با قدرت گرفتن اردشیر
سخن میگوید ،به همین تبار روحانی اردشیر و همراهی مغها با او اشاره میکند .به دلیل این خاستگاه و
تبار روحانی بود که اردشیر دین و پادشاهی را همچون دو برادر همزاد میانگاشت و دین را بنیاد پادشاهی
و پادشــاهی را پاسدار و نگهبان دین میدانست؛ 4شهریاری خود را هدیهای ایزدی و خواست اهورامزدا
میدید و در ســنگنگارهها نماد شهریاری خود را از اهورامزدا میگرفت؛ 5سرهای بریدة هماوردان خود
را از مرو خراســان به آتشکدة آناهیتا در اصطخر پارس پیشکش میداد؛ 6در سکهها و یگانه کتیبهاش
 .1برای این پیوند روحانیون با پادشاهان ،بنگرید به :آر .سی .زنر ،طلوع و غروب زرتشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری (تهران :فکر روز ،)1375 ،ص 326-301؛
آر .سی .زنر ،زروان یا معمای زرتشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری (تهران :فکر روز ،)1375 ،ص 93-71؛ ویدنگرن ،ص 437-339؛ تفضلی« ،کرتیر و سیاست
اتحاد دین و دولت در دورۀ ساسانی» ،ص 737-721؛ ایمانپور« ،نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی» ،ص .234-211
 .2مسعودیُ ،مروجُال َذ َهب و معادن الجوهر ،ج  ،1ص 242؛ مسعودی ،التنبيه و االشراف ،ص 94-92؛ ابوعلی احمد بن مح ّمد مسکویهرازی ،تجارب األمم،
ترجمۀ ابوالقاسم امامي ،ج ( 1تهران :سروش ،)1369 ،ص 114؛ ابنبلخي ،ص .60
 .3جلیلیان ،نامة تنسر به گشنسپ ،ص .124-71
روجال َذ َهب و معادن الجوهر ،ج  ،1ص 243-242؛ مسکویهرازی ،ج  ،1ص 116؛ فردوسی ،دفتر ششم ،ص .231
 .4مسعودیُ ،م ُ
 .5طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 583؛ بلعمی ،ص 615-614؛ همچنین :کریستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص 141-139؛ رمان گیرشمن ،هنر ایران
در دوران پارتی و ساسانی ،ترجمۀ بهرام فرهوشی (تهران :علمی و فرهنگی ،)1370 ،ص 318-317؛ هرمان ،تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان ،ص
96-95؛ علیرضا شاپورشهبازی ،شرح مصور نقش رستم فارس (شیراز :بنداد تحقیقات هخامنشی ،)1357 ،ص 121-120؛

& H. Luschey, “Ardašīr I. ii. Rock Reliefs,” Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, vol. II (Routledge
Kegan Paul, 1986), pp. 377-381.

 .6طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 583؛ همچنین :شهرام جلیلیان« ،اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا» ،فصلنامۀ علمی-پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه
الزهراء (س) ،س  ،28ش  ،37پیاپی ( 127بهار  ،)1397ص .56-35
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خود را «پرســتندة اهورامزدا» و دارندة «چهره از ایزدان» میخواند 1و در ســرزمینهایی که میگشود
آتشکدهها میساخت 2.همچنین در سنَّت زردشتی ،اردشیر بابکان شاهی دیندار و ستودة زردشتی است و
بهویژه از تالش او برای گردآوری نوشتههای دینی زردشتی در همراهی با روحانیون زردشتی و یکپارچه
کردن ایرانشــهر و گسترش دین زردشتی ستایشها شده است 3.بهگزارش یک منبع سریانی ،اردشیر
حکومت سرزمینهایی را که میگرفت به موبدان و مرزبانان میسپرد ،آتشکدهها بنیاد مینهاد و از مردم
میخواست خورشید و آتش را ســتایش کنند 4.پس از اردشیر هم پسرش شاپور آتشهای بهرام برای
شادی روان خود و دیگر هموندان خاندان ساسانی نشانید 5،و حتی بزرگانی چون اَب ُنون ،رئیس تشریفات
شبستان شاپور نیز با هزینة خود آتشکده بنیاد مینهادند 6.چگونه خاندانی بدون خاستگاه و تبار روحانی ،به
رسمیت بخشیدن به دین زردشتی تالش میکند؟ بنیانگذار
یکباره دوشادوش روحانیون زردشتی برای ّ
این شاهنشــاهی با همراهی روحانیون زردشتی متنهای مق ّدس را گردآوری میکند و دیگر جانشینان
او نیز در این راه تالشها میکنند 7.با این تبار روحانی بود که ساسانیان ،از آغازین روزهای تاریخ خود،
 .1عریان ،ص 30-27؛ لوکونین ،تمدن ایران ساســانی ،ص 272-264؛ مایکل آلرام« ،مســکوکات اوایل حکومت ساسانی» ،عصر ساسانی (ایدة ایران)،
ویراستاران :وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت؛ ترجمة مح ّمدتقی ایمانپور و کیومرث علیزاده (مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ،)1393 ،ص .35-29

Michael Back, Die Sassanidischen Staatsinschriften, Studien zur Orthographie und Phonologie des
Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen Wortgutes
und einem Textcorpus der behandelten Inschriften, Acta Iranica 18 (Leiden: E.J. Brill, 1978), pp. 281-282, 499.

 .2بنگرید به :تذکرۀ آربال (وقایعنامۀ آربال) ،ص 71؛ کارنامۀ اردشــير بابکان ،ص  49-47و  51و  87و 111؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج  ،2ص 582؛ بلعمی،
ص 614-613؛ فردوسی ،دفتر ششم ،ص 165؛ حسن بن مح ّمد بن حسن قمی ،تاریخ قم ،ترجمة حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی ،به تصحیح
گروسی« ،آتشکدۀ بهرام از بناهای اردشیر بابکان در خیر
سید جاللالدین تهرانی (تهران :توس ،)1361 ،ص  71-70و 77-76؛ همچنین :عباس ّ
و تحشیة ّ
استهبان» ،بررسیهای تاریخی ،س  ،11ش ( 5آذر و دی  ،)2535ص .144-107
 .3بنگرید به :فرنبغدادگی ،بندهشــن ،ص 140؛ دینکرد چهارم ،ص  33و 64؛ زند بهمن یســن ،تصحیح متن ،آوانویسی ،برگردان فارسی و یادداشتها از
محمدتقی راشد محصل (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1370 ،ص 4-3؛ و نیز :ویدنگرن ،ص 342-339؛ دوشنگیمن ،دین ایران باستان،
ص 338-337؛ دوشنگیمن« ،دین زرتشت» ،ص 306-301؛ زنر ،طلوع و غروب زرتشتیگری ،ص 306-301؛ نیبرگ ،ص 443-442؛

Joseff Wiesehöfer, “Ardašīr I, i. History,” Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, vol. II (London,
Boston and Henly: Routledge & Kegan Paul, 1986), p. 376.

 .4تذکرۀ آربال (وقایعنامۀ آربال) ،ص 71؛ ویدنگرن ،ص .341
 .5عریان ،ص 72؛

;Back, p. 330

اناهیت گئورگیونا پریخانیان« ،جامعه و قانون ایرانی» ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم-قسمت دوم) ،پژوهش دانشگاه کیمبریج،
گردآورنده :احسان یارشاطر ،ترجمۀ حسن انوشه (تهران :امیرکبیر ،)1377 ،ص .51-50
 .6محمود طاووسی« ،آتشدان برمدلک و نتیجۀ تاریخی آن» ،مجموعه مقاالت اولین گردهمایی زبان ،کتیبه و متون (تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور،
 ،)1375ص 212-205؛ سیروس نصرالهزاده« ،پهلویات کتیبهای  :1مروری بر کتیبة ابنون در برم دلک از دورة شاپور اول» ،جشننامة دکتر بدرالزمان قریب،
ب ه کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف (تهران :طهوری ،)1387 ،ص .206-187
 .7گذشته از اردشیر بابکان ،در ُسنَّت زردشتی از تالشهای شاپور یکم ،شاپور دوم و خسرو انوشیروان نیز برای گردآوری متنهای دینی زردشتی ستایش
شده است (بنگرید به :ویدنگرن ،ص 360-342؛ زنر ،طلوع و غروب زرتشتیگری ،ص 306-301؛ کارلو ج .چرتی ،ادبیات پهلوی ،ترجمة پانتهآ ثریا (تهران:
نشر فرزان روز ،)1359 ،ص 53-51؛
M. Shaki, “The Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian scriptures,” Archív Orientální 49, 1981, pp.
114-125(.
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حق ایزدی خود میانگاشتند و خود را شهریارانی دارای ف َّرة شاهی و کارگزار و
فرمانروایی ایرانش��هر را ِّ
نمایندة خدایان میشناختند .آنها در سنگنگارهها ،سنگنوشتهها و سکهها بر این شاهی مق ّدس تأکید
میکردند و از نمادهای دینی زردشتی و القاب و عناوین دینی سود میجستند .نیز هنگام به تخت برآمدن
هر پادشاه به نام او آتش مق ّدسی روشن میشد که نماد دین زردشتی بود .با رویکرد دینی و در حمایت از
دین زردشتی بود که آتشکدهها و بنیادهای دینی ساخته میشدند و همواره روحانیون زردشتی در پیگرد و
آزار بدعتگذاران و گهگاه مسیحیان و یهودیان همراهی میکردند 1.و این همه به تبار روحانی ساسانیان
و رویکرد دینی آنها در شهریاری بازمیگشت.

نتیجهگیری

به باور ما ،استداللها و برداشــتهای پدرام جم دربارة تبار اشرافی ساسانیان و روحانیتبار نبودن آنها
پذیرفتنی نیستند و از روایتهای طبری و بلعمی دربارة سرپرستی و نگهداری آتشکدة آناهیتا در اصطخر
به دست ساسان و بابک آشکارا برمیآید که ساسان و بابک ،هر دو ،روحانی بودهاند .جم تبارنامة اشرافی
و شــاهانة ساسانیان آغازین در این روایتها را بیچون و چرا میپذیرد و نادیده میانگارد که ساسانیان
همسو با برنامههای خود در یکپارچه گردانیدن ایرانشهر ،برای خود تبارنامهای شاهانه ساختند که آنها را
ساسانیان روحانیتبار ،جنگاورانی بزرگ نیز
به کیانیان یا پادشاهان ایرانی پیش از اسکندر پیوند میداد.
ِ
شــدند و در هماوردی با امپراتوری روم و دیگر همسایگان ناآرام ایرانشهر بیش از چهار سده فرمانروای
ایران بودند و تبار روحانی آنها در ســایة تبارنامة ســاختگی شاهانة آنها رنگ باخت و تنها در البهالی
برخی منابع این تبار روحانی ساسانیان به چشم میآید .روایت آگاثیاس دربارة پایبندی اردشیر بابکان به
آیینهای مغی و جادویی و برگزاری این آیینها از سوی خود اردشیر نیز گواه این تبار روحانی ساسانیان
آغازین است و برداشت جم از روایت آگاثیاس بدون توجه به ُک ِّل این روایت است و از این رو پذیرفتنی
عیوناألخبار اردشیر بابکان «ال ُموبَذ» نامیده شده است ،اشاره به روحانیتبار
نیســت .همچنین اگر در ُ
فرۀ ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان (تهران :نشر
 .1برای آگاه 
ی دربارة این سیاســتها و رویکردها در تاریخ ساســانیان ،بنگرید به :ابوالعالء سودآورّ ،
نی ،)1384 ،ص 98-61؛ تورج دریایی« ،مقام سلطنت در ایران اوایل دورة ساسانی» ،عصر ساسانی (ایدة ایران) ،ویراستاران :وستا سرخوش کرتیس و سارا
استوارت ،ترجمۀ مح ّمدتقی ایمانپور و کیومرث علیزاده (مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ،)1393 ،ص 99-87؛ آنتونیو پاناینو« ،پادشاهی مقدس و دیگر
جنبههای نمادین سلطنتی در ایدئولوژی هخامنشیان و ساسانیان» ،گردآورنده تورج دریایی ،ترجمة مهناز بابایی (تهران :مؤسسة آبی پارسی؛ انتشارات پل
فیروزه ،)1399 ،ص 95-67؛ شهرام جلیلیان« ،ستیزة خاندانهای نژاده با انگارة حقِّ ایزدی شهریاری ساسانیان» ،مجلة جستارهای تاریخی ،س  ،8ش 2
(پاییز و زمستان  ،)1396ص 83-55؛
J. K. Choksy, “Sacral kingship in Sasanian Iran”, Bulletin of the Asia Institute 2, 1988, pp. 35-52; Antonio
Panaino, “The King and the Gods in Sasanian Royal Ideology”, in R. Gyselen (ed.), Sources pour lʼhistoire et
la géographie du monde iranien (224-710) (Res Orientales 18, 2009), pp. 209-256; B. Overlaet, “And Man
Created God? Kings, Priests and Gods on Sasanian Investiture Reliffs,” Iranica Antiqua 48, 2013, pp. 313-354.
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بودن ساســانیان و همزادی دین و شهریاری در اندیشة اردشیر بابکان دارد و برخالف دیدگاه جم نباید
المؤ َّید» که در نسخة موزة آسیایی پترزبورگ (لنینگراد) آمده است ،درستتر
پنداشت که ضبط «اردشیر ُ
از ضبط «اردشیر ال ُموبَذ» است که در نسخة کتابخانۀ کوپرولو استانبول دیده میشود .گذشته از اینها،
حمایت روحانیون زردشتی از ساسانیان و رویکرد پادشاهان ساسانی به دین زردشتی که در منابع تاریخی
رسمیت بخشیدن به دین زردشتی
و باستانشــناختی این دوره بازتابی روشــن دارد و تالش آنها برای ّ
از یک ســو ،و نابردباری در برابر غیر زردشــتیان و مبارزه با بدعتگذاران از سوی دیگر ،به تبار روحانی
ساسانیان بازمیگردد.

کتابنامه

ابناعثم کوفی ،مح ّمد بن علی .الفتوح ،ترجمۀ مح ّمد بن احمد مستوفی هروی ،ب ه تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد،
تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.1372 ،
ابنبلخی .فارسنامه ،به سعی و اهتمام و تصحیح :گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون ،تهران :دنیای کتاب.1363 ،
ابن ُق َت َیبه ال ّدی َن َوری ،أبی مح ّمد عبداهلل بن مسلمُ .عیوناالخبار ،المجلد اال ّول ،القاهره :المؤسسه المصریه العامه للتألیف
و الترجمه و الطباعه و النشر1383 ،ق1963/م.
ابنندیم ،مح ّمد بن اسحاق .الفهرست ،ترجمۀ مح ّمدرضا تج ّدد ،تهران :اساطیر با همکاری مرکز بینالمللی گفتگوی
تمدنها.1381 ،
ارداویرافنامه (متن پهلوی ،حرفنویسی ،آوانویسی ،ترجمۀ متن پهلوی ،واژهنامه) ،ترجمه و تحقیق :ژاله آموزگار ،تهران:
معین-انجمن ایرانشناسی فرانسه.1382 ،
اشهَ ،رهام و شهین سراج .آذرباد مهرسپندان ،تهران :فروهر.1379 ،
اکبرزاده ،داریوش .سنگنبشتههای کرتیر موبدان موبد؛ شامل متن پهلوی ،حرفنویسی ،برگردان فارسی و یادداشت،
تهران :پازینه.1385 ،
امامشوشتری ،مح ّمدعلی« .پرتوی از فرهنگ ایران در روزگار ساسانی (حکومت) » ،بررسیهای تاریخی ،ش ،1346 ،8
ص .207-227
ایمانپور ،مح ّمدتقی و گالره امیری« .جایگاه دینی آذربایجان در دورة ساسانی» ،فصلنامۀ علمی-پژوهشی تاریخ اسالم
و ایران دانشگاه الزهراء (س) ،س  ،21دورۀ جدید ،ش  ،10پیاپی  ،93تابستان  ،1390ص .62-41
ایمانپور ،مح ّمدتقی« .نقش روحانیون زرتشــتی در تقویت حکومت ساســانی و دیانت زرتشتی» ،فصلنامۀ مطالعات
تاریخی ،ضمیمۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،ش  ،6س  ،2تابستان  ،1369ص
.234-211
ــــــــــــــــ« .مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دورة ساسانی» ،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد،
ش  1و  ،2س  ،25بهار و تابستان  ،1371ص .288-273
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آلرام ،مایکل« .مســکوکات اوایل حکومت ساسانی» ،عصر ساسانی (ایدة ایران) ،ویراستاران :وستا سرخوش کرتیس
و ســارا اســتوارت ،ترجمة مح ّمدتقی ایمانپور و کیومرث علیزاده ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد ،1393 ،ص
.49-29
آنتیال ،یاکوهامین .خداینامگ :شاهنامة فارسی میانه ،ترجمة مهناز بابایی ،تهران :مروارید.1399 ،
بروسیوس ،ماریا .ایران باستان ،ترجمة عیسی عبدی ،تهران :نشر ماهی.1388 ،
بروکلمان ،کلمان« .تصحیحات کتاب عیوناالخبار تألیف أبی محمد عبداهلل بن مسلم بن ُق َت َیبه ال ّدی َن َوری ،المطبوع فی
مطبعه دارالکتب المصریه  ،»1349-1343المجمع اللغه العربیه بدمشق ،المجلد الرابع عشر ،آذار و نیسان،1936 ،
الجزء  3و .126-111 ،4
بالذری ،احمد بن یحیی .فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران) ،ترجمۀ آذرتاش آذرنوش ،ب ه تصحیح استاد عالمه مح ّمد
فرزان ،تهران :سروش.1364 ،
بلعمی ،ابوعلی محمد بن محمد .تاریخ بلعمی ،ب ه تصحیح مح ّمدتقی بهار ،ب ه کوشــش مح ّمدپروین گنابادی ،تهران:
ز ّوار.1385 ،
بندهشن .نویسندهَ :ف ْرن َْبغ دا َدگی؛ گزارنده :مهرداد بهار ،تهران :توس.1380 ،
بویس ،مری .زردشتیان :باورها و آداب و رسوم آنها ،ترجمۀ عسکر بهرامی ،تهران :ققنوس.1381 ،
بیانی ،شیرین .شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان ،تهران :دانشگاه تهران.1383 ،
بیرونی ،ابوريحان .آثار باقیه (از مردمان گذشته) ،ترجمه و تعلیق :پرویز سپیتمان (اذکائی) ،تهران :نشر نی.1392 ،
پاناینو ،آنتونیو« .پادشاهی مقدس و دیگر جنبههای نمادین سلطنتی در ایدئولوژی هخامنشیان و ساسانیان »،گردآورنده:
تورج دریایی ،ترجمة مهناز بابایی ،تهران :مؤسسة آبی پارسی؛ انتشارات پل فیروزه ،1399 ،ص .95-67
پریخانیان ،اناهیت گئورگیونا« .جامعه و قانون ایرانی »،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان ،جلد سوم-
قسمت دوم ،پژوهش دانشگاه کیمبریج ،گردآورنده :احسان یارشاطر ،ترجمۀ حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر،1377 ،
ص .69-11
پورداود ،ابراهیم .فرهنگ ایران باستان ،تهران :اساطیر.1386 ،
پورشریعتی ،پروانه .افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی (اتحادیة ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عربها) ،ترجمة
آوا واحدینوایی ،تهران :نشر نی.1398 ،
پیرنیا ،حسن .تاریخ ایران باستان ،ج  ،3تهران :نگاه.1391 ،
تاریخ سیستان :نوشته به نیمة قرن پنجم هجری .ویرایش متن :جعفر مدرس صادقی ،تهران :نشر مرکز.1391 ،
تجارب ا ُال َمم في اَخبار ملوک ال َعرب و ال َع َجم .بهکوشش رضا انزابينژاد و يحيي کالنتري ،مشهد :دانشگاه فردوسي
ُ
مشهد.1373 ،
تذکرۀ آربال (وقایعنامۀ آربال)؛ متن کهن اثر مؤلف ناشناس .ترجمۀ محمود فاضلی بیرجندی ،تهران :مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی/مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی.1390 ،
تفضلی ،احمد« .کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت در دورۀ ساسانی» ،یکی قطره باران :جشننامۀ استاد دکتر عباس
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زریابخویی ،بهکوشش احمد تفضلی ،تهران ،1370 :ص .737-721
تفضلی ،احمد .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،بهکوشش ژاله آموزگار ،تهران :سخن.1378 ،
سیدحســن« .نخستین پادشاهان ساسانی ،بعضی نکات تاریخی که ممکن است محتاج تجدید نظر باشد»،
تقیزادهّ ،
بیست مقالۀ تقیزاده ،ترجمۀ احمد آرام و کیکاووس جهانداری ،تهران :علمی و فرهنگی ،1381 ،ص .231-173
پارسي تاريخ غرر السير ،ترجمة مح ّمد روحاني ،مشهد :دانشگاه فردوسي
ثعالبیمرغنی ،حسین بن مح ّمد .شاهنامة کهن:
ِ
مشهد.1372 ،
جاحظ ،ابوعثمان عمرو بن بحر .تاج :آیین کشورداری در ایران و اسالم ،ترجمۀ حبیباهلل نوبخت ،تهران :آشیانۀ کتاب،
.1386
جلیلیان ،شهرام« .اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا »،فصلنامۀ علمی-پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء (س)،
س  ،28دورۀ جدید ،ش  ،37پیاپی  ،127بهار  ،1397ص .56-35
ـــــــــــــ« .ساســان خُ َودای :چهرهای تاریخی یا افسانهای؟» فصلنامة تاریخ ایران ،ش  ،5پیاپی  ،63/5زمستان
 ،1388ص .54-27
حق ایزدی شهریاری ساســانیان» ،مجلة جستارهای تاریخی،
ـــــــــــــ« .ســتیزة خاندانهای نژاده با انگارة ِّ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،س  ،8ش  ،2پاییز و زمستان  ،1396ص .83-55
ـــــــــــــ .تاریخ تحوالت سیاسی ساسانیان ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها/سمت،
.1396
ُ
ـــــــــــــ .نامۀ َت ْن َســر به گشْ َن ْسپ :پیشگفتار تاریخی ،زندگینامۀ تنسر و تاریخگذاری نامۀ او ،متن ،یادداشتها،
واژهنامه ،اهواز :دانشگاه شهید چمران اهواز.1396 ،
جم ،پدرام« .آیا ساسانیان روحانی تبار بودند؟» پژوهشهای علوم تاریخی ،س  ،11ش  ،2پاییز و زمستان  ،1398ص
.62-43
چرتی ،کارلو ج .ادبیات پهلوی ،ترجمة پانتهآ ثریا ،تهران :نشر فرزان روز.1359 ،
ایران نخستین سدههای
چوکســی ،جمشید کرشاپ .ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مســلمانان غالب در جامعۀ ِ
اسالمی ،ترجمۀ نادر میرسعیدی ،تهران :ققنوس.1381 ،
حمزة اصفهانی ،حسن .تاریخ پیامبران و شاهان ،ترجمة جعفر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1346 ،
خدادادیان ،اردشیر .ساسانیان ،تهران :بهدید.1380 ،
خطیبی ،ابوالفضل« .نگاهی به کتاب نهایه األرب و ترجمة فارسی قدیم آن» ،نامة فرهنگستان ،س  ،2ش  ،4زمستان
 ،1375ص .149-140
دریایی ،تورج .شاهنشاهی ساسانی ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،تهران :ققنوس.1383 ،
ـــــــــــــ .شهرستانهای ایرانشهر :نوشتهای به زبان فارسی میانه دربارۀ تاریخ ،حماسه و جغرافیای باستانی ایران،
با آوانویسی ،ترجمۀ فارسی و یادداشتها ،ترجمة شهرام جلیلیان ،تهران :توس.1388 ،
ـــــــــــــ« .رازهای خاندان ساسان :اردشیر چه زمانی بر استخر حکومت میکرد؟» ناگفتههای امپراتوری ساسانیان،
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ترجمۀ آهنگ حقانی و محمود فاضلی بیرجندی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ،1391 ،ص .27-17
ـــــــــــ« .مقام ســلطنت در ایران اوایل دورة ساســانی »،عصر ساسانی (ایدة ایران) ،ویراستاران :وستا سرخوش
کرتیس و سارا استوارت ،ترجمۀ مح ّمدتقی ایمانپور و کیومرث علیزاده ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد،1393 ،
ص .99-87
دوشــنگیمن ،ژاک« .دین زرتشت» ،تاریخ ایران از ســلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم-قسمت دوم)،
پژوهش دانشگاه کیمبریج ،گردآورنده احسان یارشاطر ،ترجمة حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر ،1377 ،ص -291
،344
ـــــــــــــ .دین ایران باستان ،ترجمۀ رؤیا منجم ،تهران :نشر علم.1385 ،
دیاکونوف ،میخائیل میخائیلوویچ .تاریخ ایران باستان ،ترجمة روحی ارباب ،تهران :علمی و فرهنگی.1393 ،
دینکرد چهارم .آوانویسی ،ترجمه ،واژهنامه ،تدوینکنندگان پیشین :آذرفرنبغ پسر فرخزاد ،آذرباد پسر امید ،پژوهش :مریم
رضایی ،زیر نظر :سعید عریان ،تهران :نشر علمی.1393 ،
دینکرد هفتم .تدوینکنندگان پیشین :آذرفرنبغ پسر فرخزاد ،آذرباد پسر امید ،تصحیح متن ،آوانویسی ،نگارش فارسی،
راشدمحصل ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1389 ،
واژهنامه و یادداشتها از مح ّمدتقی
ّ
دینوری ،ابوحنیفه احمد بن داود .اخبار الطوال ،ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی ،تهران :نشر نی.1371 ،
ذاکری ،مصطفی« .مغان و نقش آنان در فرهنگ ایرانزمین» ،معارف ،دورة هفدهم ،ش  ،3آذرـ اســفند  ،1379ص
.130-95
راشدمحصل ،مح ّمدتقی .اوستا :ستایشنامة راستی و پاکی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.1382 ،
رجبی ،پرویز« .کرتیر و سنگنبشتۀ او در کعبۀ زردشت» ،بررسیهای تاریخی ،ش  ،6شمارۀ مسلسل  ،1350 ،33ص
.68-3
ـــــــــــ .هزارههای گمشده ،ساسانیان :فروپاشی زمامداری ایران باستان ،جلد پنجم ،تهران :توس.1382 ،
رحیملو ،یوسف« .نگاهی به مسالة تبار در خاندانهای پادشاهی ایران» ،مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد ،ش  ،43پاییز و زمستان  ،1369ص .611-594
روایت ا ِمید اَشَ َوهیشتان .تدوین ،آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی :نزهت صفای اصفهانی ،تهران :نشر مرکز.1376 ،
روایت پهلوی .متنی به زبان پارســی میانه (پهلوی ساسانی) ،ترجمة مهشید میرفخرایی ،تهران :مؤسسة مطالعات و
تحقیقات فرهنگی.1367 ،
زریابخویی ،عباس .ساسانیان ،تهران :دانشگاه آزاد ایران.1354 ،
زرینکوب ،روزبه و علی یزدانیراد« ،تدابیر روحانیون زردشتی برای مقابله با تغییر دین بهدینان (از سقوط شاهنشاهی
ساسانی تا پایان سدة چهارم هجری) »،دوفصلنامة جستارهای تاریخی ،س  ،2ش  ،1بهار و تابستان  ،1390ص
.126-99
زرینکوب ،روزبه« .تاریخ سیاســی ساسانیان» ،تاریخ جامع ایران ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،جلد دوم ،تهران:
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،1394 ،ص .574-461
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زرینکوب ،عبدالحسین .تاریخ مردم ایران ()1؛ ایران قبل از اسالم ،تهران :اميرکبير.1373 ،
ــــــــــــــــــ .روزگاران ایران ،جلد اول :گذشتۀ باستانی ایران ،تهران :سخن.1374 ،
زند بهمن یســن .تصحیح متن ،آوانویسی ،برگردان فارسی و یادداشتها از محمدتقی راشد محصل ،تهران :موسسة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1370 ،
زنر ،آر سی .طلوع و غروب زرتشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری ،تهران :فکر روز.1375 ،
ــــــــــ .زروان یا معمای زرتشتیگری ،ترجمۀ تیمور قادری ،تهران :فکر روز.1375 ،
سامی ،علی .تمدن ساسانی ،ج  ،1تهران :سمت.1388 ،
سبهئوس ،اسقف براگراتونیک .تاریخ سبئوس ،بر پایة ترجمة آر .دبلیو .تامسون و مقابله با نسخة رابرت پتروسیان ،ترجمة
محمود فاضلی بیرجندی ،تهران :ققنوس.1396 ،
فرۀ ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان ،تهران :نشر نی.1384 ،
سودآور ،ابوالعالءّ .
شاپورشهبازی ،علیرضا .شرح مصور نقش رستم فارس ،شیراز :بنداد تحقیقات هخامنشی.1357 ،
ــــــــــــــــــــ« .خداینامه در متن یونانی» ،ســخنواره (پنجاه و پنج گفتار پژوهشــی به یاد دکتر پرویز ناتل
خانلری) ،بهکوشش ایرج افشار و هانس روبرت رویمر ،تهران :توس ،1376 ،ص .586-579
ــــــــــــــــــــ .تاریخ ساســانیان :ترجمۀ بخش ساسانیان از كتاب تاریخ طبری و مقایسۀ آن با تاریخ بلعمی،
تهران :مرکز نشر دانشگاهي.1389 ،
شایست ناشایست .متنی به زبان پارسی میانه (پهلوی ساسانی) ،آوانویسی و ترجمه :کتایون مزداپور ،تهران :مؤسسة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1369 ،
یشت فرزانگی :جشننامۀ دکتر محسن ابوالقاسمی ،بهاهتمام
شــایگان ،مح ّمدرحیم« .تحول مفهوم خُ َودای/خدا»ِ ،
سیروس نصراهللزاده و عسگر بهرامی ،تهران :هرمس ،1384 ،ص .334-299
شبانکارهای ،مح ّمد بن علی بن مح ّمد .مجمع االنساب ،بهتصحیح میرهاشم محدث ،ج  ،1تهران :امیرکبیر.1381 ،
شکی ،منصور« .ساسان که بود؟» ،ایرانشناسی ،س  ،2ش  ،5بهار  ،1369ص .88-78
شیپمان ،کالوس .مبانی تاریخ ساسانیان ،ترجمۀ کیکاووس جهانداری ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.1384 ،
طاووسی ،محمود« .آتشدان برمدلک و نتیجۀ تاریخی آن» ،مجموعه مقاالت اولین گردهمایی زبان ،کتیبه و متون،
تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور ،1375 ،ص .212-205
طبری ،ابوجعفر مح ّمد بن جریر .تاریخ الرسل و الملوک (بخش ایران از آغاز تا سال  31هجری) ،ترجمۀ صادق نشأت،
تهران :علمی و فرهنگی.1391 ،
ـــــــــــــــــــــ .تاریخ ّ
الط َبری ،تاریخ اال َمم و ال ُملوک ،المجلد األ ّول ،بیروت :دارالکتب العلمیه1408 ،ق1988/م.
طبری ،محمد بن جریر .تاریخ طبری یا تاریخ الرســل و الملوک ،ترجمۀ ابوالقاســم پاینده ،ج  ،2تهران :بنیاد فرهنگ
ایران.1352 ،
ــــــــــــــــــ .تاريخنامۀ طبري ،گردانيدۀ منسوب به بلعمي ،بهتصحيح و تحشيۀ مح ّمد روشن ،تهران :سروش،
.1380
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عریان ،سعید .راهنمای کتیبههای ایرانی میانه ،تهران :سازمان میراث فرهنگی کشور/پژوهشگاه.1382 ،
فرای ،ریچارد نلسون .میراث باستانی ایران ،ترجمة مسعود رجبنیا ،تهران :علمی و فرهنگی.1377 ،
فردوسی ،ابوالقاسم .شــاهنامه ،ب هکوشش جالل خالقیمطلق ،دفتر یکم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی،
.1393
ـــــــــــــــ .شاهنامه ،بهکوشش جالل خالقی مطلق و محمود امیدساالر ،دفتر ششم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی ،مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی.1393 ،
ـــــــــــــــ .شاهنامه .ب ه کوشش جالل خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی ،دفتر هفتم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی ،مرکز پژوهشهای ایرانی و اسالمی.1393 ،
ـــــــــــــــ .شاهنامه .بهکوشش جالل خالقی مطلق ،دفتر هشتم ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،مرکز
پژوهشهای ایرانی و اسالمی.1393 ،
قمی ،حسن بن مح ّمد بن حسن .تاریخ قم ،ترجمة حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی ،به تصحیح و تحشیة
سید جاللالدین تهرانی ،تهران :توس.1361 ،
ّ
کارنامة اردشــير بابکان .با متن پهلوی ،آوانویسی ،ترجمة فارســی و واژهنامه ،ترجمة بهرام فرهوشی ،تهران :دانشگاه
تهران.1378 ،
کریستنسن ،آرتور امانوئل .ایران در زمان ساسانیان ،ترجمة رشید یاسمی ،تهران :دنیای کتاب.1374 ،
ـــــــــــــــــــــ .وضع ملّت و دولت و دربار در دورۀ شاهنشــاهی ساســانیان ،ترجمۀ مجتبی مینوی ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1374 ،
ن األخبار ،به مقابله و تصحيح و تحشيه و تعليق عبدالحي حبيبي ،تهران:
گرديزی ،عبدالحي الضحاک ابن محمود .زي 
بنياد فرهنگ ايران.1347 ،
گروسی ،عباس« .آتشکدۀ بهرام از بناهای اردشیر بابکان در خیر استهبان» ،بررسیهای تاریخی ،س  ،11ش  ،5آذر و
ّ
دی  .2535ص .144-107
گیرشمن ،رمان .هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی ،ترجمۀ بهرام فرهوشی ،تهران :علمی و فرهنگی.1370 ،
ــــــــــــ .ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ مح ّمد معین ،تهران :علمی و فرهنگی.1374 ،
لوکونین ،والدیمیر گریگورویچ« .نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اداری ،مالیاتها و دادوستد» ،تاریخ ایران از سلوکیان تا
فروپاشی دولت ساسانیان (جلد سوم-قسمت دوم) ،پژوهش دانشگاه کیمبریج ،گردآورنده احسان یارشاطر ،ترجمۀ
حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر ،1377 ،ص .148-71
لوکونین ،والدیمیر گریگورویچ .تمدن ایران ساسانی ،ترجمۀ عنایتاهلل رضا ،تهران :علمی و فرهنگی.1372 ،
مادیان هزار دادستان (هزار رأی حقوقی) ،گردآورنده :فرخمرد بهرامان ،پژوهش :سعید عریان ،تهران :نشر علمی.1391 ،
مجتبایی ،فتحاهلل .شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان ،تهران :انجمن فرهنگ ایران باستان.1352 ،
مجمل التواریخ و القصص .ب ه تصحيح مح ّمدتقي بهار ،تهران :دنياي کتاب.1383 ،
مح ّمدیمالیری ،مح ّمد .تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،جلد چهارم :زبان
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فارسی همچون مایه و مددکاری برای زبان عربی در نخستین قرنهای اسالمی ،تهران :توس.1380 ،
محمودآبادی ،اصغر .تاریخ ایران در عهد ساسانیان ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.1392 ،
محیط طباطبایی ،مح ّمد« .صفویه (از تختپوست درویشی تا تخت شهریاری)» ،وحید ،ش  ،1345 ،31ص .551-544
مزداپور ،کتایون و همکاران .ادیان و مذاهب در ایران باستان ،تهران :سمت.1394 ،
مسعودی ،علی بن حسین .التنبیه و االشراف ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تهران :علمی و فرهنگی.1365 ،
ــــــــــــــــــ .مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،ج  ،1تهران :علمی و فرهنگی.1382 ،
مسکویهرازی ،ابوعلی احمد بن مح ّمد .تجارب األمم ،ترجمۀ ابوالقاسم امامي ،ج  ،1تهران :سروش.1369 ،
مشکور ،مح ّمدجواد .ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم ،تهران :اشرفی.1363 ،
ـــــــــــــــــ .تاریخ سیاسی ساسانیان ،ج  ،1تهران :دنیای کتاب.1367 ،
مقدسیّ ،
مطهر بن طاهر .آفرينش و تاريخ ،ترجمة مح ّمدرضا شفيعي کدکني ،ج  ،3تهران :بنياد فرهنگ ايران.1349 ،
موسی خورناتسی (موسی خورنی) .تاریخ ارمنیان ،ترجمه ،مقدمه ،حواشی و پیوستها :ادیک باغداساریان ،تهران :نشر
تاریخ ایران.1397 ،
سید برهانالدین خاوند شاه .تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفاء ،ج  ،1تهران:
میرخواند ،میرمح ّمد بن ّ
انتشارات پیام.1338 ،
میرفخرایی ،مهشید« .ادبیات فارسی میانه» ،تاریخ جامع ایران ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،جلد پنجم ،تهران:
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،1394 ،ص .430-241
مینوی خرد .ترجمة احمد تفضلی ،تهران :توس.1379 ،
نصرالهزاده ،سیروس« .شاپور پابگان ،شاه پارس :نسبشناسی و حکومت» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخی ،ضمیمۀ مجلۀ
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،ش  5و  ،6پاییز/زمستان  ،1383ص .192-183
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علل انحطاط مشروطه از دیدگاه مجداالسالم کرمانی
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چکیده

روشنفکران روزنامهنگار و مشروطهخواهان تأثیرگذار در مشروطهخواهی ایرانیان بود که نقش مهمی در
احمد مجداالســام کرمانی از جمله
ِ
 با توجه به ناآشنایی ایرانیان.آگاهیبخشی و بیداری ایرانیان در مقابله با حکومت استبدادی و روی کار آوردن حکومتی مبتنی بر قانون داشت
با اصول و ساختار مشروطه و نهادهای برآمده از آن و نگاه اکثریت مشروطهخواهان و سیاستمداران که به دنبال بازتعریف مشروطه براساس
 بخشــی از مهمترین تالشها را مجداالسالم دربارۀ ساختار حکومت جدید و تبیین کارکردهای نهادهای نوین عصر،دیدگاههای خود بودند
 انحطاط مجلس. کشکول و محاکمات و همچنین در کتابهای او بازتاب داشت، الجمال،مشروطه سامان داد که در چهار نشریۀ او ندای وطن
 حال این پژوهش براساس.اول و پیامدهای آن سبب گردید او کتاب تاریخ انحطاط مجلس را بنویسد و به ریشهیابی علل انحطاط آن بپردازد
 به تبیین دیدگاههای مجداالسالم میپردازد تا، نشریة ندای وطن و دیگر منابع، با تأکید بر کتاب تاریخ انحطاط مجلس،روش تحقیق تاریخی
 یافتههای پژوهش نشان میدهد مجداالسالم کرمانی فراهم نبودن بسترهای الزم سیاسی و اجتماعی.علل انحطاط مشروطیت را بررسی کند
 از نظر.در ایران و ناآشنایی ایرانیان با مؤلفههای حکومت جدید و دخالتهای بیگانگان را از جمله مهمترین دالیل انحطاط مشروطیت میداند
 این ناآگاهی از ساختار حکومت جدید سبب مداخلة هر یک از گروهها و نهادها در کار یکدیگر و ایجاد اختالف اساسی میان سه رکن مهم،او
. ملت و سلطنت گردید و در نهایت اسباب انحطاط مشروطه را فراهم کرد،جامعة وقت ایران یعنی دولت
. ندای وطن، روزنامهنگار، مجلس شورای ملی، انحطاط مشروطه، احمد مجداالسالم:واژگان کلیدی

Causes of Constitutional Decline in the Majd al-Eslam Kermani’s
PerspectiveMohsen
Asadi Zeidabadi3/Mohammad Mehdi Moradi Khalaj4
Abstract
Ahmad Majd-al-Eslam Kermani, one of the most influential Iranian journalists, and Intellectuals of
the Iranian Constitution, played a significant role in educating Iranians and directing their attention
to the constitution, and law. Due to the unfamiliarity of Iranians with the principles and structure of
the constitution and its institutions and the view of the majority of constitutionalists and politicians
who sought to redefine the constitution based on their views, Majd-al-Eslam made some of the
most important efforts on the structure of the new government, explaining the issue in his four
publications, titled, Nedaye Vatan, Al-Jamal, Kashkul and the Mohakemat (Trials(, as well as several
books and articles. The decline of the first Iranian National Parliament and its consequences
caused him to write a book on the history of the decline of the parliament, the first intellectual
of the constitutional era to find the root causes of its decline; no research has been carried out
his on works. Based on the method of historical research, this research explains Majdal-e-Islam’s
views by emphasizing the book on the history of the decline of the Majlis, Nedaye Vatan magazine
and other sources in order to examine the causes of the decline of constitutionalism. Findings
show that Kermani considers the lack of necessary political and social contexts in Iran and the
unfamiliarity of Iranians with the components of the new government and foreign interference as
the most important reasons for the decline of constitutionalism. According to him, this ignorance
of the structure of the new government caused the interference of each group and institution
in the work of each other, and created a fundamental difference between the three important
elements of Iranian society at that time, namely, the government, the nation and the monarchy.
Keywords: Ahmad Majd-al-Eslam, Decline of Iranian Constitution, Iranian National Parliament,
Nedaye Vatan.
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مقدمه
آش��نایی ایرانیان با روشهای نوین کشورداری و نیز آگاهی از دانش ،فنون و مظاهر تمدن نوین غرب
موجب بیداری افکار در ایران عصر قاجار شد .پیش از آن اما مدتها بود که جامعة ایران از مسیر ترقیات
مادی و پیشرفت علم و حکمت اروپا بیخبر مانده بود .با آغاز قرن نوزدهم میالدی کیفیات جدیدی در
1
سیاست بینالمللی به وجود آمد که سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داد.
اقدامات و اصالحات اجتماعی-سیاسی امیرکبیر ،چاپ و انتشار روزنامهها ،بهخصوص روزنامههایی که
در خارج از ایران و از آن میان در هند چاپ میشــدند و از سانسور دولتی ایران دور بودند ،تأثیر علمای
مذهبی و آگاهی مردم و بهخصوص بازاریان ،ایجاد مدارس به ســبک جدید و عوامل متعدد دیگری در
شکلگیری نهضت مشروطة ایران نقش داشتند 2.این جنبش که از محرم  1323آغاز شد ،در مردادماه
3
۱۲۸۵ش۱۳۲۴/ق به بار نشست که در نتیجة آن بساط استبداد سلطنتی یا حکومت خودکامه و شَ هپدری
برچیده و نظام مشــروطه جایگزین آن شد و برای نخستین بار حقوق قطعی مردم در مقابل حاکمیت،
در قالب قانون اساســی و متمم آن ،تثبیت گردید 4.در دوران مشروطه مفاهیم جدیدی از جمله آزادی،
حکومت مشروطه ،قانون و مجلس شکل گرفتند و ایرانیان برای نخستین بار این مفاهیم را تجربه کردند.
در جریان مبارزهخواهی مردم برای تحقق حکومتی مبتنی بر قانون ،احمد مجداالسالم کرمانی (-1288
1342ق) یکی از نخســتین دغدغهمندان و کوشندگان مشروطهخواهی در ایران بود که در بارور شدن
درخت مشــروطهخواهی و حکومت قانون در ایران به قلم و قدم کوشــید .با این همه ،او نیز در پی به
توپ بســتن مجلس و دستگیری و قتل عدهای از آزادیخواهان خانهنشین و حتی مدتی زندانی شد .او
با نگارش مقاالت بسیاری در روزنامههای تحت مدیریت خود به آگاهیبخشی مردم و مشروطهخواهان
پرداخت و راهحلهای متعددی را برای برونرفت از مشکالت مطرح کرد .او همچنین در شمار نخستین
کسانی بود که از انحطاط مجلس و مشروطه سخن به میان آورد.
پژوهش حاضر درصدد پاســخگویی به این پرسش اساسی اســت که علل اصلی انحطاط مشروطه از
دیدگاه مجداالسالم کرمانی-بهعنوان یکی از روشنفکران دورۀ مشروطه و نخستین کسی که تأمالت
 .1فریدون آدمیت ،فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت ایران (تهران :نشرسخن ،)1340 ،ص .22-21
 .2سید حسن تقیزاده ،تاریخ مجلس شورای ملی ایران (وزیران  37کابینه سالهای 26ـ  ،)1325به کوشش عزیزاهلل علیزاده (تهران :نشرفردوس،)1379 ،
ص .11-10
 .3شــاید گمان شــود که نوع حکومت پیشامشروطه ارتباطی با زمینههای انحطاط مجلس و مشروطه ندارد ،اما نکتة مهم این است که برای بررسی علل
انحطاط مشــروطه باید شــناخت دقیقی از نوع حکومت پیش از مشروطه هم داشــت .برای فهم این موضوع و تبیین انواع حکومت استبدادی ،خودکامه،
ایران پیش از مشروطه ،بنگرید به :محمدعلی اکبری« ،خوانشهای نظری از بنیاد دولت پیشامشروطگی در ایران» ،تاریخ ایران ،س  ،1ش
شَ هپدری و ...در ِ
( 1زمستان  ،)1387ص .26-1
 .4علیرضا امینی ،حبیباهلل ابوالحسن شیرازی ،تحوالت سیاسی ،اجتماعی ایران از قاجاریه تا رضا شاه (تهران :نشر قومس ،)1385 ،ص .183
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خود دربارۀ زمینههای انحطاط مشــروطه را منتشــر کرد-چه بود؟ بر این اساس ،از منظر او مؤلفههای
داخلی و خارجی مؤثر بر ضعف مشروطهخواهان چه مواردی بودند و کدام عوامل سبب عدم پیوستگی
میان مشروطهخواهان گردید؟
دربارۀ اندیشههای سیاسی و رویکرد مجداالسالم کرمانی به مشروطه پژوهشهای چندی صورت گرفته،
اما دغدغهها و اندیشههای او دربارۀ علل انحطاط مجلس و مشروطه مورد توجه پژوهشگران نبوده است.
بیتردید مهمترین اثر دربارۀ این موضوع کتاب تاریخ انحطاط مجلس ،نوشــتۀ مجداالسالم ،است که
منبعی ارزشـ�مند دربارۀ اندیشههای او در این زمینه است 1.گذشته از چند مقاله ،مهمترین دادهها دربارۀ
مجداالسالم در برخی از کتابها و مقاالت باستانی پاریزی آمده است که سرچشمۀ پژوهشهای بعدی
دیگر پژوهشگران به شمار میروند .همچنین برخی از نوشتههای مجداالسالم در نشریاتی مانند ندای
وطن در دهۀ  1330خورشیدی در مجالتی مانند یغما دوباره منتشر شد .جلد نهم کتاب مفاخر مطبوعات
ایران (احمد مجداالسالم) ،نوشتۀ سید فرید قاسمی ،را میتوان مهمترین اثر دربارۀ نقش مجداالسالم
در جریدهنگاری عصر مشروطه دانست که البته به موضوع آرای او در باب انحطاط مجلس و مشروطه
2
نمیپردازد.
در میان آثار پژوهشی ،کتاب احمد مجداالسالم کرمانی روایتگر مشروطه ،3نوشتۀ مریم کمالی و حبیب
حاجی حیدری ،که به مقدمهای از محمدابراهیم باســتانی پاریزی نیز مزین اســت ،بیشــتر به بررسی
زندگینامة مجداالســام کرمانی و نقش او در مشروطه توجه کرد ه است .مقالۀ مریم کمالی با عنوان
«انحطاط مجلس اول از نگاه مجداالسالم کرمانی» 4نیز بهظاهر باید به موضوع «انحطاط» بپردازد ،اما
در عمل ،بر پایۀ نظریۀ «همبستگی اجتماعی» 5امیل دورکیم ،6جامعهشناس فرانسوی ،تنها زندگینامة
مجداالسالم و اندیشــههای کلی او را در باب مشروطه و پیوند سهگانۀ ملت ،دولت و سلطنت بررسی
میکند و به نظریات او دربارة انحطاط اشــارهای نــدارد .در واقع موضوع «انحطاط مجلس اول از نگاه
مجداالسالم» در این مقاله کام ً
ال فراموش شده است .در مقالۀ «احمد مجداالسالم کرمانی» در دانشنامۀ
7
ایرانیکا نیز مریم کمالی زندگینامة او را بهاختصار تشریح کرده است.
 .1احمد مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،مقدمه و تصحیح محمود خلیلپور (اصفهان :دانشگاه اصفهان.)1351 ،
 .2سید فرید قاسمی ،مفاخر مطبوعات ایران (احمد مجداالسالم کرمانی) ،ج ( 9تهران :امیرکبیر.)1389 ،
 .3مریم کمالی ،حبیب حاجی حیدری ،احمد مجداالسالم کرمانی روایتگر مشروطه (تهران :علم.)1390 ،
 .4مریم کمالی« ،انحطاط مجلس اول از نگاه مجداالسالم» ،پیام بهارستان ،دورة دوم ،س  ،3ش  ،1ویژهنامة تاریخ مجلس ( 1زمستان  ،)1389ص 601
.6125. Social Solidarity
)6. David Émile Durkheim (1857-1917
7. Maryam Kamali, “MAJD-AL-ESLĀM KERMĀNI”, Encyclopaedia Iranica, 2014, https://iranicaonline.org/
articles/majd-al-eslam-kermani, (accessed 10/5/2021).
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مروری بر زندگی و زمانة مجداالسالم کرمانی

کرمان از جمله استانهای مهم کشور در «طلیعۀ مشروطیت» بود 1و نخستین بارقة اندیشههای جدید
و شکلگیری روح آزادیخواهی در مجداالسالم نیز در کرمان آغاز شد 2.نامهایی همچون میرزا آقاخان
کرمانی ،شــیخ احمد روحی بردسیری ،ناظماالســام کرمانی ،میرزا رضا کرمانی و دهها کرمانی دیگر
نشــاندهندۀ جایگاه این سرزمین در مشروطهخواهی ایرانیان است .مجداالسالم برخاسته از خانوادهای
مشــهور و متمول در کرمان بود که در این شهر نزد کسانی چون ناظماالسالم کرمانی ،نویسندۀ تاریخ
بیــداری ایرانیان ،تحصیل کــرد ،اما پس از هجرت به اصفهان که تحت حکومت ظلالســلطان بود،
تحصیالت ســنتی و دینی خود را پی گرفت .در زمان حضورش در اصفهان با دو تن از آزادیخواهان
نامدار مشــروطه ،ملکالمتکلمین و سید جمالالدین واعظ اصفهانی ،دوستی و همکاری داشت .وی با
3
سری،
همراهی دوســتانش به تأسیس مدرسهای به سبک جدید اقدام کرد .حضور در مجامع سیاسی ّ
انتشار کتاب ،تشکیل انجمن سیاسی ،حضور در شرکت اسالمیه که خود از بنیانگذاران آن بود و تبلیغ در
زمینة آن و انتشــار مقاله از کارهای مهم او در اصفهان بود 4.به گفتة خودش ،نگارش مقاالت متعدد از
5
مهمترین فعالیتهای او در اصفهان بود.
مجداالسالم همزمان با تغییر صدارت از امینالسلطان به عینالدوله در سال  ۱۳۲۱قمری وارد تهران شد
و با روزنامة ادب همکاری کرد 6.در هفدهم رمضان  ۱۳۲۴در پی اهانت ظفرالسلطنه به میرزا محمدرضا
مجتهد کرمانی ،مجداالسالم با بیپروایی بر گرمی بازار هیجانات مذهبی مردم تهران علیه بانیان وضع
موجود افزود 7.در نتیجة فعالیتهای ضد اســتبدادی در شب  ۲۳ربیعالثانی  ۱۳۲۴ب ه اتفاق میرزا حسن
رشدیه و میرزا آقا اصفهانی دستگیر و به مشهد و سپس به کالت تبعید گردید 8.او در عصر مشروطه به
رویکرد قلمی خود در آگاهیبخشی به مردم ادامه داد و عالوه بر نوشتن کتابهایی به نظم و نثر ،مانند
تاریخ انقالب مشروطه ،تاریخ انحطاط مجلس ،شعر بزم دهقانان ،شهر خاموشان و دیوان شعر ،امتیاز چند
 .1برای اطالع بیشتر بنگرید به :حسن باستانیراد« ،طلیعة مشروطیت در کرمان» ،در مشروطهخواهی ایرانیان ،به کوشش ناصر تکمیل همایون (تهران:
مرکز بازشناسی اسالم و ایران :باز ،)1383 ،ص 125ـ.142
 .2محمدابراهیم باستانی پاریزی ،حضورستان (تهران :ارغوان ،)1377 ،ص .292
 .3احمد مجداالسالم کرمانی ،شهر خاموشان یا اوضاع عدلیة سابق ،با مقدمة محمد دبستانی کرمانی (بیجا :م .مجدزاده ،)1308 ،ص .3
 .4ژانت آفاری ،انقالب مشروطة ایران ،ترجمة رضا رضائی (تهران :بیستون ،)1385 ،ص .72
 .5احمد مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران (سفرنامة کالت) ،مقدمه و تحشیة محمود خلیلپور (اصفهان :دانشگاه اصفهان ،)1347 ،ص
.314
 .6مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص 6؛ کمالی ،حاجی حیدری ،ص .54
 .7محمد ناظماالسالم کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،به اهتمام علیاکبر سعیدی سیرجانی ،ج  1و ( 2تهران :نشر پیکان ،)1376 ،ص .254
 .8محمدتقی سپهر (ملک المورخین) ،مرآت الوقایع مظفری ،تصحیح عبدالحسین نوائی ،ج ( 1تهران :میراث مکتوب ،)1386 ،ص .968
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روزنامه را به دست آورد .نشریة مهم او به نام ندای وطن 1مهمترین آوردگاه اندیشههای او در سال 1324
قمری است 2.پس از دو ماه روزنامة الجمال 3و تقریب ًا یک ماه بعد نخستین شمارة نشریة کشکول 4را در
تهران منتشر کرد .همچنین با اخذ مجوز از وزارت عدلیه به انتشار نشریة محاکمات 5پرداخت .سرپرستی
6
همزمان چهار روزنامة مطرح آن دوره نشان از توانایی و کوشش بسیار مجداالسالم دارد.
7
در پی به توپ بستن مجلس و دستگیری و قتل عدهای از آزادیخواهان ،مجداالسالم نیز خانهنشین شد.
وی به خاطر رویة اعتدالی خود در زمان استبداد صغیر در شهر اصفهان از سوی برخی مشروطهخواهان به
جرم جاسوسی برای دربار ،مدتی نیز زندانی شد 8.جالب آنکه نظر کسانی چون کسروی و ناظماالسالم
دربارة اتهام او به جاسوسی و دادن «راپورتهای» دوجانبه میان عینالدوله و مشروطهخواهان کام ً
ال با
هم در تضاد است و برخی حتی تبعید او را به کالت ناشی از همان مقاالت آتیشن ندای وطن در دفاع
9
از عدالتخانه میدانند و عینالدوله را نه دوست مجداالسالم بلکه عامل زندانی شدن او معرفی میکنند.
در آغاز مجلس شورای ملی دورۀ دوم ،مجداالسالم به دلیل مغایرت اندیشههایش با برخی از سیاستمداران،
باحکم هیئت مدیره مجبور شــد پایتخت را برای همیشــه ترک کند 10.او سپس به کرمان رفت و کار
روزنامهنگاری خود را با نشــریة داراالمان تا زمان مرگش در سال  1341قمری ادامه داد 11.فعالیتهای
علمی و قلمی مجداالسالم باعث شد تا در سال  1334قمری (1294ش1916/م) نشان علمی به امضای
مرتضی ممتازالملک 12به او اهدا شود:
نظر به مساعی جمیلة آقای مجداالسالم کرمانی که همواره در خدمت به عالم معارف کام ً
ال به منصة
بروز آورده ،از برای قدردانی و تشویق ایشان یک قطعه نشان درجة اول علمی طال از طرف وزارت علوم
13
در حق مشارالیه اعطا میشود.
 .1نخستین شمارة این نشریه در تاریخ  11ذیقعده  1324منتشر شد.
 .2مجید نیکپور ،نامآوران علم و اجتهاد کرمان از قاجاریه تا پهلوی (تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی ،)1383 ،ص .336
 .3نخستین شمارة این نشریه در تاریخ  16محرم  1325منتشر شد.
 .4نخستین شمارة این نشریه در تاریخ  15صفر  1325منتشر شد.
 .5نخستین شمارة این نشریه در تاریخ  17جمادی االول 1325منتشر شد.
 .6باستانی پاریزی ،ص .247
 .7نیکپور ،ص .336
 .8قهرمانمیرزا سالور (عینالسلطنه) ،روزنامة خاطرات عینالسلطنه ،به کوشش مسعود سالور ،ایرج افشار ،ج ( 3تهران  :اساطیر ،)1376 ،ص .2338
 .9احمد کسروی ،تاریخ مشروطة ایران (تهران :امیرکبیر ،)1370 ،ص 88؛ ناظماالسالم کرمانی ،ص 363؛ مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انقالب مشروطیت
ایران (سفرنامة کالت) ،ج  ،1ص 148ـ.153
 .10باستانی پاریزی ،ص .219
 .11کمالی ،حاجی حیدری ،ص .154
 .12مرتضیخان مرتضایی ممتازالملک ،از اسفند  1294تا مرداد ( 1297مارس  1916تا آگوست  )1918در کابینههای محمدولی تنکابنی ،حسن وثوقالدوله
و نجفقلی صمصامالسلطنه وزارت معارف و اوقاف را بر عهده داشت.
 .13این سند در آرشیو شخصی محسن اسدی زیدآبادی نگهداری میشود.
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آنگونه که از نوشــتههای مجداالسالم برمیآید ،او در دورۀ پیش از مشروطه متأثر از روشنفکران قبل
از خــود مانند میــرزا آقاخان کرمانی ،میرزا ملکم و زینالعابدین مراغهای بــود .و در مقابله با حکومت
اســتبدادی و روی کار آمدن حکومتی مبتنی بر قانون ،تحت تأثیر اندیشههای این روشنفکران ،بر این
رویکرد سادهانگارانه توجه داشت که با ایجاد حکومت مشروطه مشکالت کشور رفع میگردد .اما شرایط
عینی دورۀ یکم مجلس و مشکالت بسیاری که در آن روزگار گریبان کشور را گرفته بود ،مجداالسالم
را بهسرعت متوجه نادرستی رویکرد پیشــین خود کرد .بر این اساس ،از طریق نگارش مقاالت متعدد
در روزنامههای تحت مدیریت خود ،به آگاهیبخشــی مردم و مشروطهخواهان پرداخت و راهحلهای
مختلفی را برای برونرفت از مشکالت مطرح کرد .بهجرئت میتوان او را از معدود افرادی دانست که از
آغاز مشروطه تالش گستردهای کرد تا ضوابط و شرایط حکومت پارلمانی ،وظایف شاه و دولت و ملت
در قبال یکدیگر و تکالیف نمایندگان مجلس و مردم را در دوران حکومت جدید به همگان بشناســاند.
او این مسائل و بیتوجهی به آنها را از دالیل مشکالت مشروطهخواهان در مجلس اول و انحطاط آن
میدانســت .از نظر وی با توجه به اینکه بســترهای سیاسی و اجتماعی ایران برای تغییر ناگهانی همة
مهیا نیســت ،اصالحات میبایست تدریجی و بهدور از خشونت اعمال شود
ساختارهای سنتی جامعه ّ
و همراه با آگاهیبخشــی تمامی قشرهای مردم با تفکرات جدید و شناساندن وظایف آنان در حکومت
جدید باشد 14.مجداالسالم بر سر اصول خود ثابتقدم بود .به همین دلیل از سوی گروههای تندرو کنار
نهاده شد و گاهی متهم به همراهی با استبداد گردید .در حقیقت مجداالسالم با توجه به آشنایی با تاریخ
انقالب فرانسه معتقد بود تندرویهای آنان مشکالتی را برای انقالبیون به همراه آورد و در نهایت اسباب
15
ضعف آنان گردید.
با صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی تالشها برای وضع قوانین جدید آغاز شد .چگونگی طرح،
بررســی و تصویب قوانین در مجلس و کارآمدی و قدرت اجرایی آنها همواره در ایران محل توجه بوده
است 16.در طی کوششهای دورۀ نخست مجلس شورای ملی ،عوامل گوناگونی موجب پراکندگی فکری
مردم و مشــروطهخواهان شد .از نظر مجداالسالم این مشکالت در مســائل متعدد و بنیادینی ریشه
داشت که هر یک در جایگاه خود نقش مهمی در انحطاط مشروطه ایفا کردند .بررسی آرا و اندیشههای
 .14احمد مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،2ش  3( 126ذیقعده  ،)1325ص .1
 .15مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .466
 .16این موضوع نه تنها درخصوص دورۀ نخست مجلس شورای ملی ،که دربارۀ دیگر ادوار آن نیز مورد مناقشه و بحث بوده است ،تندترین نظر در این خصوص
متعلق به آبراهامیان و دربارۀ مجالس همعصر با رضاشاه است« :مجلس ایران را نمیتوان جدی گرفت .نمایندگان آزاد نیستند ،همچنانکه انتخابات مجلس آزاد
نیست .وقتی شاه بخواهد چیزی تصویب شود ،تصویب میشود .اگر مخالف باشد ،رد میشود و اگر بینظر باشد ،مذاکراتی مفصل و بیهدف صورت میگیرد».
یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران (تهران :نشر مرکز ،)1377 ،ص .126
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مجداالســام در این خصوص دســتکم به دو دلیل اهمیت دارد )1 :او پیش از مشــروطه ،در جریان
مشــروطه و پس از آن همواره در بطن حوادث بود و از جمله ایدهپردازان و نویسندگان این رویداد بود؛
 )2مجداالسالم نخستین کسی است که دربارۀ عوامل انحطاط مشروطه و مجلس آثاری نگاشته است.
انحطاط و تاریخ انحطاط مجلس
انحطاط 1در فرهنگ لغت به معنای نابودی ،به پســتی گراییدن ،پایین افتادن ،فروشدن و از بین رفتن
ن رو ،انحطاط نقطۀ مقابل استیال ،پیشــرفت ،فرازمندی و نائل آمدن به اهداف متعالی و
اســت 2.از ای 
پیشبرد دستاوردهای یک جریان است .مفهوم «انحطاط» همواره مورد توجه اندیشمندان فلسفۀ سیاسی،
کنشــگران اجتماعی و اقتصادی ،نظریهپردازان اندیشۀ سیاسی و پژوهندگان عرصههای فرهنگی بوده
است .نظرات ابن خلدون در مقدمه از مهمترین آرای اندیشمندان دربارۀ مفهوم و «علل انحطاط» است
که تا به امروز نیز در نزد اندیشمندان حوزههای فلسفی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی محل
پژوهش و بحث بوده اســت 3.هر جریان ،جنبش ،نهضت ،انقالب ،تحول و نظام سیاســی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی ممکن است در پی شور و هیجان آغازین که توأم با شکوه و پیشبرد اهداف است،
بنا به علل گوناگون از مسیر اولیة خود دور شود ،و به تعبیر برخی انحراف و یا به تعبیر دیگرانی نیاز به
بازآفرینی پیدا کند ،اما در این جریان ممکن است رو به نابودی ،انحطاط و زوال بگذارد.
جریان مشروطه نیز از قاعدۀ پیشرفت و پیشبرد اهداف اولیه و یا زوال و انحراف و انحطاط مستثنا نیست.
ن شاه
ف سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درون آن از همان روز که مظفرالدی 
نشانههای شکا 
فرمان عدل مظفر را صادر کرد ،هویدا شد و با بمباران دارالشورای ملی ایران توسط محمدعلی شاه به
اوج خود رسید .اینکه در این جریان آیا اصو ًال مشروطه دچار انحطاط شد یا نه ،و همچنین اگر انحطاط
پیدا کرد چه کسانی معتقد به این انحطاط بودند و چه عللی را برای آن برمیشمردند ،نکتهای است که
اندیشمندان حاضر در
به صورت جدی جای تأمل و پژوهش دارد .مجداالسالم کرمانی از جمله نخستین
ِ
بیشتر صحنههای مشروطهخواهی ایرانیان است که موضوع انحطاط مشروطه و مجلس را مورد توجه
قرار داد و دربارۀ آن آثاری نوشت .پژوهش حاضر نیز براساس نوشتههای او و نه همۀ روزنامهها و اسناد
عصر مشروطه بر آن است که علل انحطاط مشروطه را از دیدگاه او بررسی کند.
نکتۀ مهم دربارۀ کتاب تاریخ انحطاط مجلس آن اســت که مجداالســام در زمانهای که محمدعلی
شــاه مجلس را به توپ بسته و استبداد صغیر را فراگیر کرده بود ،دست به تألیف کتابی دربارۀ چرایی و
1. Decline/Decadence

 .2علیاکبر دهخدا ،لغتنامه ،ذیل «انحطاط» ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1386 ،
 .3مصطفی شیرودی« ،مفهوم انحطاط در اندیشۀ سیاسی اسالم و ایران» ،فصلنامۀ دین و سیاست ،ش ( 16تابستان  ،)1387ص 19ـ.49
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چگونگی انحطاط مجلس و مشــروطه زد ،چنانکه خود گفته است« :نوشتن این تاریخ امروزه در حکم
بازی با افعی است و یا به پای خود به مسلخ رفتن ،اما دو چیز مرا به ادای این تکلیف مجبور نموده ،اول
حس انسانیت و وظیفة انسانیت ،دوم شدت بطالت و بیکاری 1»...او در این کتاب قصد دارد زمینهها و علل
انحطاط را ریشهیابی کند و نه آنکه صرف ًا تاریخ انحطاط مجلس را تحریر و تدوین نماید و آنطور که خود
میگوید« :حقیقت غرض در این موقع تاریخنگاری نیست که ظواهر حوادث و وقایع را شرح بدهم ،بلکه
2
مقصود ذکر فلسفة تاریخی و تحریر حقایق جهات انحطاط مجلس و مشروطه است».
چنانکه از محتوای این کتاب برمیآید ،مجداالســام در زمانی که مجلس و مشــروطه در خاموشی و
انحطاط بودند و آزادیخواهان در بند و تبعید و یا پنهان از دیدهها بهسر میبردند ،موضوع خوبی را برای
بررسی انتخاب کرد .دیدگاههای مجداالسالم دربارۀ علل انحطاط مشروطه و مجلس در این کتاب ،در
یک نگاه کلی ،به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم میشوند .عامل اصلی بیرونی دخالتهای بیگانگان و
از جمله روسیه و انگلیس است که خود را در انعقاد قرارداد  1907به طرزی کام ً
ال نمایان بروز دادند ،اما
عوامل داخلی را به انواع زیر میتوان برشمرد و آنگاه دخالت بیگانگان بررسی خواهد شد.
نخستین تجربه در انتخاب نمایندگان مجلس

بیتردید نخستین دورۀ مجلس شورای ملی حاصل چندین سال کوششهای فکری ،بَستنشستنهای
سیاســی ،جنبش و فعالیت مشروطهخواهی بود ،و از دیگر سو برآمده از شور انقالبی مشروطهخواهان و
نخستین تجربۀ ایرانیان در تأسیس دارالشورای ملی و انتخاب وکالی آن بود 3.از اینرو ،بعید نیست در
بنای ســاختار و نظام آن و انتخاب وکال و کارکردهایش اشتباهاتی رخ داده باشد که زمینهساز انحطاط
مجلس و مشروطه شــود .مجداالســام یکی از عوامل اصلی انحطاط مشروطیت را تصویب قوانین
نادرســت نظامنامة انتخاباتی کشور میدانســت .از نظر او انتخاب وکالی ملت میبایست تحت قواعد
صحیحی صــورت میگرفت که منجر به اتحاد مردم میگردیــد .او میگوید چنین نظامنامهای برای
انتخابات ،سبب ایجاد پراکندگی و تفرقة مردم و نمایندگانگردید و عامل اتحاد ملت را که در آن زمان
از مسائل مهم کشور بود از میانبرد.
به نظر او ،وضعیت طبقاتی نمایندگان مجلس یکی از مهمترین ایرادهای نظام انتخاباتی کشور بود .همة
 .1مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .1
 .2همان ،ص .18
 .3این موضوع را تقیزاده چنین توصیف کرده است« :مجلس اول تنها مجلس مقننه نبود ،بلکه در آن واحد هم مجلس ملی بود و هم مجلس مؤسس...
و در واقع بیش از همه مجلس انقالبی بود ...دورۀ مجلس اول تمام ًا انقالبی بود و هر چند روز و چند دقیقه و چند هفته یک کشمکش شدیدی بین دربار
و مجلس پیش میآمد »...ســید حســن تقیزاده« ،مجموعۀ سه خطابه» ،در مقاالت تقیزاده ،به کوشش ایرج افشار ،ج ( 1تهران :چاپخانۀ بیست و پنجم
شهریور ،)1349 ،ص 277ـ.279
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وکالی مجلس میبایست نمایندگان تمام ملت باشند نه نمایندة یک قشر و صنف خاص .این موضوع
به اعتقاد او سبب ایجاد پراکندگی و اختالف نظر میان آرای آنان در مجلس گردید .او همچنین به تعداد
نمایندگان شهرها و ایالتها معترض بود .به نظر او در تمام دنیا انتخاب وکیل از روی تعداد نفوس است
و حکمت آن نیز این است که وکال از طرف تمام ملت انتخاب میشوند و هیچ یک خود را مخصوص
طبقة خاصی نمیشناســند ،اما در ایران انتخاب از روی طبقات و اصناف است ،مثل طبقة شاهزادگان،
علما ،اعیان ،اصناف و ...دومین ایراد تعداد افراد انتخابی از هر شهر است .درست نیست تهران  621وکیل
داشــته باشد ،آذربایجان  12وکیل و ایالت فارس و کرمان و خراسان  6وکیل و خود این اختالف باعث
تفرقة اهالی میشود 2.سوم اینکه برای ایالت که جمعیت زیادی از مردم ایران را تشکیل میدهند وکیلی
انتخاب نشــده اســت .چهارم اینکه انحصار انتخاب وکیل به مردم شهری است و آن هم فقط رؤسای
صاحب رأی نه تمام افراد ،نتیجه چنین میشود...« :کسانی که در انتخابکردن شرکت نداشتند مقید به
3
حمایت مجلس نخواهند بود و خود را پایبست اطاعت اوامر وکال نخواهند دانست»...
مجداالسالم به این نکته اشاره مینماید که مردم شهرهای بلوچستان ،رفسنجان ،سیرجان ،نرماشیر،
جیرفت ،گرمسیر ،بردسیر ،ســاردو ،بزنجان ،زرند و کوهبنان و امثال آنها با تمام توابع و اهالی و سکنة
4
مزارع متعلق به هر یک ،از انتخاب نمایندگانشان بیحق و بیاطالع ماندند.
فریدون آدمیت مینویسد تعداد نمایندگان تهران دلیل سیاسی داشت .سیاستمداران و تنظیمکنندگان از
این میترسیدند که والیان و حکام کار انتخابات را با مشکل مواجه کنند و مجلس از حداقل الزم برخوردار
نگردد .لذا با توجه به مادة  ،15تعداد نمایندگان تهران را حداقل میزان الزم در نظر گرفتند .بنابراین ،تعیین
5
 60نفر نماینده تدبیر خوبی برای تشکیل مجلس بود.
مجداالســام این نوع انتخــاب را در مذاکرات مجلس تأثیرگذار میداند ،چــرا که با این وضعیت هر
هم خود را صرف خدمت به همشهریانش میکند نه مشکالتی
وکیلی از هر شــهری که میآید ،تمام ّ
که به کل کشــور مربوط اســت 6.بنابراین ،وکال به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور ،درگیر امور
 .1به نظر میرســد اطالعات مجداالســام دربارة تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی نادرست است .براساس نظامنامة انتخابات دورة اول تقنینیه ،تعداد
نمایندگان تهران  60نفر ،فارس و آذربایجان و خراســان هر کدام  12نفر و کرمان  6نفر تعیین شــده بود ،اما در عمل برای تهران  64نفر ،فارس  8نفر،
آذربایجان  12نفر ،کرمان  7نفر و خراسان  9نفر انتخاب گردیدند (عطااهلل فرهنگ قهرمانی ،اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا 24
دورة قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا (تهران :بینا ،)1356 ،ص .)10-3
 .2مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .31-30
 .3همان ،ص .32
 .4همان ،ص .31
 .5آدمیت ،ص .350
 .6مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .32
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سطحی میشوند و به جای تدوین اساسنامة مجلس بر سر قیمت گوشت و نان بحث میکنند 1.بر این
اساس ،مجداالســام متأثر از نظامنامة انتخاباتی کشورهای غربی ،و همانند بسیاری از روشنفکران و
سیاستمداران ایرانی که در نهایت چنین ساختاری را در مجلس دوم از میان بردند ،اعتقادی به نظامنامة
انتخاباتی طبقاتی مجلس اول نداشت .هرچند تجربة مجالس بعد و حضور زمینداران بزرگ در مجلس،
سیاستمدارانی همانند ملکالشعرای بهار را متقاعد کرد که یکی از اشتباههای بزرگ آنان از میان بردن
2
همین ساختار انتخاباتی مجلس اول بود.
انجمنها

با تشکیل حکومت مشــروطه نهادهای جدیدی متناسب با نوسازی دستگاههای حکومتی پدید آمد .از
جملة این نهادها انجمنهای ایالتی و والیتی و انجمن بلدیه بود .این دو انجمن براساس اصول قانونی
شکل گرفتند و وظایف آنان نیز در قوانینی تصویب گردید 3.مجداالسالم وجود انجمنهای ایالتی را برای
پیشرفت امور ایاالت مفید میداند و نظارت آنها بر اقدامات عوامل حکومتی را سبب عدم تعدی حاکمان
و والیان متجاوز به حقوق عامه برمیشــمرد 4.با این حال نقدهایی را نیز بر کارکرد این انجمنها وارد
میکند .او دربارة ناکارآمدی انجمنهای ایالتی و والیتی میگوید:
 ...انجمنها دچار مشکالتی گردیدهاند ،و چون اعضای آنها از آگاهی کافی برخوردار نبودند و دچار قدری
خودخواهی نیز شــده بودند ،نتوانستند آن مشکالت را برطرف سازند .برای نمونه آنان توجه چندانی به
موقعیت جغرافیایی و سیاسی والیات نکردند ،بلکه فقط جمعیت آنها را در نظر گرفتند .بعضی را والیت
نامیدند و در آنجا انجمن والیتی تشــکیل دادند ،و بعضی را ایالت نام نهادند و در ایاالت انجمن ایالتی
بنا کردند .ایران منحصر به چهار ایالت شــد ،خراسان ،آذربایجان ،فارس ،کرمان و نیز تعدادی والیت،
5
کرمانشاهان ،بروجرد ،اصفهان ،یزد ،عراق ،استرآباد ،مازندران ،کردستان ،رشت ،قزوین و بوشهر.
او در باب تشکیل انجمنها لوایح مفیدی نوشت و راهحلهایی نشانداد .حاصل نظرات او در نشریة ندای
وطن منتشر شد .او معتقد بود باید ایران را به چند ایالت تقسیم کرد و در تمام مراکز ایاالت انجمن ایالتی
تشکیل داد و در شهرهای تابع هر ایالت انجمنهای والیتی دایر کرد و نیز در تمامی ایاالت و والیات
6
انجمن بلدی برقرار کرد تا در حفظ سالمت عمومی شهروندان سعی الزم مبذول شود.
 .1همان ،ص .34
 .2محمدتقی بهار ،تاریخ مختصر احزاب سیاسی ،ج ( 1تهران :امیرکبیر ،)1386 ،ص .45
 .3مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی (تهران :چاپخانة مجلس ،)1318 ،ص .49
 .4مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .39-38
 .5همان ،ص .36
 .6همان ،ص .37
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احتشامالسلطنه ،رئیس مجلس شورای ملی ،نیز در این مورد همرأی مجداالسالم بود .او فشار انجمنهای
سیاسی تندرو و برخی رهبران روحانی را علت استعفای خود میداند و در خاطراتش با اشاره به موضوع
انجمنهای ایالتی و والیتی میگوید در بسیاری از ایاالت و حتی والیات ،انجمنهایی به نام انجمنهای
ایالتی یا والیتی تشکیل شد و کسانی ادارة آنها را به دست گرفتند .تشکیل این انجمنها که میتوانست
مایة دوام و قوام مشروطه باشد ،متأسفانه موجب تخریب آن شد ،زیرا اعضای آنها از انجام تکالیف خود
ســر باز زده و در بعضی نقاط وظایف قانونی مجلس را به عهده گرفته بودند .از جمله در تبریز انجمن
1
ایالتی را مجلس شورای آذربایجان نامیدند.
مهمترین انجمنهایی که در دورة مشــروطه بدون ضوابط قانونی شکل گرفتند و از نگاه مجداالسالم
نقش مهمی در انحطاط مجلس اول ایفا کردند «انجمنهای سیاسی» نام داشتند که اغلب به «انجمن»
مشهور بودند .تعداد این انجمنها در طول حیات مجلس اول به بیش از دویست انجمن رسید .هرچند
شــماری از این انجمنها با هدف حمایت از مجلس و آگاه ساختن مردم به وظایف خود و به نوعی در
جهت تربیت سیاسی-اجتماعی مردم شکل گرفتند ،ولی اکثریت آنها اهداف شخصی و گروهی را دنبال
میکردند 2.از نظر مجداالســام دخالت بسیار انجمنهای مذکور در امور مختلف ،از جمله در مذاکرات
مجلس ،و تندرویهای تعدادی از آنها در مبارزه با شــاه و عوامل حکومتی و حتی ایجاد مزاحمتهای
بسیار برای افراد عادی سبب گردید نهضت مشروطیت از مسیر اصلی خود خارج گردد و برخی نسبت به
آن رویة منفی در پیش بگیرند 3.ناظران و پژوهشگران بسیاری با این عقیدة مجداالسالم موافق بودند
و دیدگاههای مشابهی دربارة رویة انجمنها داشتند 4.چنانکه طالبوف پس از انحطاط مجلس اول دربارة
5
رویکرد نادرست انجمنها مطالبی را به دهخدا بیان کرد.
مجداالسالم به نقش مهم انجمنها ،بهمثابة قاعدة برتری دو عقل بر یکی ،در رسیدن به مقصد اصرار
داشــت ،ولی برای آن شروطی قائل بود .یکی آنکه دو عقل و یا به واقع اجتماع عقول اهل حل و عقد
باشــند و دیگر آنکه آلوده به اغراض فاسد شــخصی نباشند .وی میگوید انجمنهای تهران مرکب از
مردمان جاهل و سادهلوح و یا چند نفر دزد خائن خودپرست بودند ،از این رو ،هر قدر بیشتر جمع شدند
خطر آنها برای وطن زیادتر شد .از نظر او اقدامها و دخالتهای انجمنها در تعیین نماینده ،رئیس مجلس
 .1میرزا محمودخان احتشامالسلطنه ،خاطرات احتشامالسلطنه ،به کوشش محمدمهدی موسوی (تهران :زوار ،)1367 ،ص .594-593
 .2مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .41
 .3همان ،ص .40
 .4مهدیقلی هدایت ،طلوع مشــروطیت ،به کوشش امیر اسماعیلی (تهران :جام ،بیتا) ،ص 41؛ اسماعیل رائین ،انجمنهای سری در انقالب مشروطیت
(تهران :جاویدان ،)1355 ،ص .109
 .5یحیی آرینپور ،از صبا تا نیما ،ج ( 1تهران :انتشارات زوار ،)1387 ،ص .290
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و وزیر و س��ایر اقدامهای غیرقانونی آنها به اساس مشروطیت ضربه وارد کرد .مجداالسالم معتقد بود
بانیان انجمنها در ابتدا از کسانی بودند که به اروپا رفته بودند یا با تاریخ انقالب فرانسه آگاهی داشتند.
این افراد بدون توجه به زیرساختهای اجتماعی ایران به تقلید از مظاهر غرب روی آوردند که پیامد آن
از میان رفتن اساس مجلس اول بود.
شمرد و بر
بر این اساس ،هرچند مجداالسالم وجود انجمنها را از ویژگیهای حکومت مشروطه برمی َ
کارکرد انجمنها در مشــورت و تبادل آرا تأکید میکند ،بیتوجهی آنها به نقش خود و تجاوز از حدود
اختیارات را از عوامل انحطاط مشروطیت میداند .به عقیدة او انجمنها با دخالت در کار مجلس و تجاوز
از حدود خود اسباب زحمت مجلس را فراهم میسازند ،چنانکه « ...انحطاط مجلس شورای ملی ایران
یکی از آثار مشـ�ئومة این اجتماعات بود 1»...او در نظر نهایی خود به صورت کلی اهداف این انجمنها
را همسو با منافع رؤسای آنها میداند که ابداً به فکر منافع عمومی نیستند 2.این بیتدبیری در تشکیل
انجمنهای متعدد و عدم نظارت قانونی مجلس بر آنها حتی ســبب گردید که مســتبدین و مخالفان
مشــروطه نیز با ظاهرسازی و با تشکیل انجمن ،مشروطهخواه شوند و در باطن به از میان بردن اساس
3
مشروطیت اقدام نمایند.
روزنامهنگاران

ایرانیان با روزنامه و رســالتهای آن از پیش از مشــروطه آگاه بودند ،اما نظام مشروطه حیات سیاسی
مطبوعات کشــور را متحول کرد .ضعف ساختار نظام آموزشی و بیتوجهی به یادگیری علمی از طریق
پدیدههای نوین ،از جمله مطبوعات ،سبب گردید روزنامهنگاری در ایران به صورت حرفهای شکل نگیرد.
بنابراین ،بیشــتر کسانی که در دوران مشروطه و پس از آن به این کار روی آوردند از ماهیت و کارکرد
4
آن اطالع درســتی نداشــتند و روزنامهنگاری را در جهت منافع شخصی و یا گروهی به کار میبردند.
توجه اکثر صاحبان و مدیران مطبوعات به منافع شخصی و ناآگاهی از نقش درست و سازندة مطبوعات
و تندرویهای بســیاری از آنان ،از نگاه مجداالسالم ،بهدرستی از عوامل انحطاط مجلس اول بود .وی
هتاکی و هرزهدرآیی آنان به مقام سلطنت را باعث برافروخته شدن آتش خشم شاه و از اسباب انحطاط
 .1مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .45
 .2جالب آنکه در رویارویی محمدعلیشاه با مجلس همین انجمنها در دفاع از مجلس برآمدند و در بهارستان مدافع ساختمان مجلس شدند ،مانند انجمن
مخفی و انجمن انصار که ناظماالسالم کرمانی از اهداف تشکیل ،مرامنامه و اعضای آنها اطالعات جامعی به دست میدهد (ناظماالسالم کرمانی ،ج ،2
ص  .)78-73از دیگر انجمنهایی که با شدت گرفتن بحرانهای بین مجلس و دربار ،حامی جدی مجلس بودند ،میتوان انجمن آذربایجانیها و انجمن
مظفری را نام برد .همچنین برخی از انجمنها در روز به توپ بستن مجلس در مقابل قزاقها ایستادند که دولتآبادی از آنها نام میبرد (یحیی دولتآبادی،
حیات یحیی (تاریخ معاصر) ،ج ( 2تهران :چهر و اقبال ،)1328 ،ص .)317
 .3مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص 41ـ.43
 .4محمد محیط طباطبایی ،تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران (تهران :بعثت ،)1375 ،ص .75
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مشــروطیت میداند .مهمترین این روزنامهها مساوات 1و صور اسرافیل 2بودند که از پردهدری به شاه و
3
حتی تهدید او و نزدیکانش ابایی نداشتند.
بســیاری از روزنامهنگاران آن دوران ،متأثر از رویکرد تضاد دولت و ملت ،نهتنها به شــاه و خانوادة او
نسبتهای ناروا میدادند ،بلکه به وزرا و گاه وکالی مخالف خود نیز حمله میکردند .از نظر مجداالسالم،
روزنامهنگاران معنی مفاهیمی چون آزادی بیان را آزادی در نگاشتن هر چیز و هر مدعایی میدانند .حال
آنکــه روزنامههای ممالک غربی چنین رویکرد افراطیای را دنبال نمیکنند 4.او معتقد بود تداوم چنین
ت خواهد شد .به باور او برای برونرفت از وضعیت
رویهای ســبب از میان رفتن نهال نوپای مشــروطی 
نابهسامان مطبوعات بایست ابتدا به مدیران مطبوعات تذکر داد و در صورت عدم رعایت اصول حقیقی
روزنامهنگاری باید آنها را مطابق قانون مجازات کرد 5.مجداالسالم رویة افراطی مطبوعات را از عوامل
مهم تحریک ســلطنتطلبان در انحطاط مشــروطیت میداند .جبههگیری شدید محمدعلی شاه علیه
مدیران جرای ِد منتقد گواهی بر درستی مدعای مجداالسالم است .آجودانی مینویسد ...« :مجداالسالم از
روزنامهنگاران و مشروطهخواهان آگاه این دوره است .نقطهنظرات او در زمینة چگونگی انحطاط مجلس
دارای نکات تازه ،جالب و دست اول است .او در داوری خود دربارة خشونت و بیعدالتی صاحبان جراید،
6
انجمنها و افراطیون مشروطهخواه از آنچه که احتشامالسلطنه نوشته است ،پا را فراتر مینهد»...
قشون ملی

در اندیشة سیاسی مجداالسالم درک مدنیت غرب و دستیابی به پیشرفت تنها با اخذ ظواهر این مدنیت،
همچون نهادهای مدنی برآمده از مشــروطیت ،امکانپذیر نیســت .او معتقد است نخست باید مفاهیم
حکومت جدید و حدود و اختیارات تمامی ساختار و نهادهای برآمده از آن و وظیفة اقشار جامعه در قبال
آن به مردم آموزش داده شود تا این مفاهیم جدید و نهادهای برآمده از حکومت قانون براساس رویکرد
افراد تفسیر نشوند .زیرا پیامد چنین کاری سقوط و هرج و مر ج خواهد بود .یکی از این نهادهای جدید
که بهاشتباه تفســیر گردید و کارکردی متفاوت یافت نهاد «قشون ملی» بود که در واقع معادل «گارد
ناسیونال» بود .با توجه به سابقة تاریخی تضاد دولت و ملت در ایران ،از تشکیل قشون ملی چنین استنباط
گردید که ملت میتواند بهواسطة این نهاد در برابر دولت قرار گیرد .به همین دلیل بود که مجداالسالم
 .1روزنامة مساوات در سال  1325قمری به مدیریت سید محمدرضا مساوات شیرازی در تهران با چاپ سربی منتشر میشد.
 .2روزنامة صور اسرافیل به مدیریت میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل و میرزا قاسمخان تبریزی در سال  1326قمری در تهران منتشر میشد.
 .3مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .3-2
 .4مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،2ش  19( 233ربیعاالول  ،)1326ص .3
 .5مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،1ش  24( 41جمادی االول  ،)1324ص .1
 .6ماشااهلل آجودانی ،مشروطة ایرانی (تهران :نشر اختران ،)1387 ،ص .25-24
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فریاد میزد دولت و ملت از هم جدا نیستند و هدف از تشکیل این نیرو همراهی و همگامی با هم است
نه تضاد با یکدیگر 1.بر این اســاس ،او برخی از رویههای قشــون ملی را از علل انحطاط مشــروطیت
برمیشمرد .هرچند تشکیل آن را ضروری میداند ،میگوید نباید از لفظ گارد ناسیونال تقلید کرد و بدون
درک معنای آن بر مشکالت افزود .او از تدبیر عقالی قوم برای تشکیل این گارد حرف میزند و اینکه
2
ت خواهد کرد.
قشون ملی به هنگام ضرورت به یاری قشون دولتیخواهد شتافت و از کشور محافظ 
مجداالسالم برای آشنایی مردم با معنای قشون ملی و تعبیر صحیح آن از آیات و احادیث بهره میبرد
و میگوید هر ملتی که اسباب دفاع را زیادتر کند ،به ترقی مملکت خویش کمک کرده است و هر دولتی
3
که در این مسیر تالش ننماید ،تیشه بر ریشة سعادت خود زده است و در نهایت راه به جایی نخواهد برد.
نگرانی مجداالسالم از این بود که چرا مجلس برای قشون ملی نظامنامهای تهیه نکرده است و انجمنها
کار را از مجلس گرفته و هر کدام برای خود تشکیل نیرو داده و به دلخواه خود قانونی برای قشونشان
وضع کردهاند .او میگوید چنین شــد که بزرگان از مشروطه و مجلس منزجر شدند و این رخدادها را از
4
آثار مشروطیت دانستند ،تا جایی که به انحطاط مشروطیت رضا دادند.
مجداالســام دربارة تعبیر نادرست کارکرد این نهاد در میان مشروطهخواهان میگوید ...« :باری خیال
کردند که ملت بایستی در مقابل دولت دارای قشون نظامی باشد تا هر زمان که زور دولت بر ملت غلبه
پیدا کرد ،ملت بی سالح نماند .و چنان این خیال بیهوده در کلههای مردم ایران جایگیر شد که هر چه
5
داد کشیدم به خرج احدی نرفت».
مجداالسالم معتقد بود تشکیل قشون ملی و تعبیر نادرست آن سبب گردید نمایندگان مجلس و تندروان
با اتکا و پشــتگرمی به این قشون امکان هر گونه سازش با دولت و دربار را از میان بردارند و حتی بر
قشــون دولتی نیز سختگیریهایی اعمال نمایند .و پیامد اقدامهای تند همین قشون بود که نیروهای
6
قزاق با ســختی و خشونت تمام درصدد هجوم و حمله به مجلس و نمایندگان و حامیان آنان برآمدند.
بر این اســاس ،آجودانی بهدرستی معتقد است که مردم در آن مقطع زمانی ویژه گمان میکردند گارد
ناســیونال در حقیقت همان ارتشی است که بایســتی در مقابل قوای دولتی تشکیل شود .این اندیشه
اساس ًا پیشینة فرهنگی ایرانی-اسالمی داشت .هر قدر مجداالسالم کرمانی در روزنامة خود فریاد میزد
 .1مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .175
 .2مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،2ش  19( 233ربیعاالول  ،)1326ص .3
 .3همان ،ص .1
 .4مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .86
 .5همان ،ص .82
 .6همان ،ص 91
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که دولت و ملت از هم جدا نیستند و قشون دولتی همان قشون ملتی است که در مواقع خطر از وطن
حراســت میکند و نظم شهرها را به دســت میگیرد ،به گوش انجمنهای مشروطهخواه و مردم فرو
نمیرفت .مردمی که گردانندة آن انجمنها بودند با ذهنیت تاریخی خود ،و مهمتر از آن با تجربة زبانی
خود ،آن مفاهیم را به گونهای میفهمیدند که با ساختار ذهن و زبان و با فرهنگشان هماهنگی داشت.
1
مجداالسالمها هم استثنا بودند و صدایشان در هیاهوی تاریخ گم میشد.
مسائل و مشکالت مالی و اقتصادی

مجداالسالم کرمانی مشکالت مالی و اقتصادی را یکی دیگر از عوامل انحطاط مشروطیت میخواند و
تأثیر آن را در برهم زدن مجلس از همة عوامل مهمتر میداند .از این روست که مرتبأ بر اصالح اوضاع
مالی اصرار میورزد .او منشــأ آشــفتگیهای مالی را به قبل از تشکیل مجلس ربط میدهد .در نتیجه
تاریخچهای از امور مالی ایران را از دورة محمدشاه تا ناصرالدین شاه قاجار بیان میکند .ضمن اشاره به
فتنة ســاالر و بابیه و فتنة اصفهان ،به نقش امیرکبیر و حسن کفایت و تدبیر وی در اصالح این مفاسد
میپــردازد .از نظــر او ،امیرکبیر اولین کاری که کرد اصالح وضع مالی مملکت بود و در این کار موفق
شــد ،چنانکه تا چند سال بعد از اصالحات امیرکبیر ،ســالی یک کرور وارد خزانة اندرون میشد .اما به
دلیل بیتوجهی شاه و وزرای خائن او این ثروت به یغما رفت ،تا جایی که در وقت انفصال رژی تنباکو
دولت محتاج به قرض گردید .بهخصوص در دورة صدارت مســتوفیالممالک تمام مالیه بهازای مواجب
2
و مقرری داده شد.
مجداالسالم در ادامه از بینظمی و عدم شفافیت دفاتر مالیة ایران یاد میکند که جمع و خرج صحیحی
ندارند 3.بعد هم در اعتراض به فروش القاب و مناصب برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه میگوید:
« ...مناصب و القاب را در معرض فروش و حراج درآوردند و هر کس هر منصبی استدعا کرد به یک مبلغ
معینی به او دادند ...در اوایل امر عدهای برای انجام این معامله با کمال عجله حاضر شدند و متصل پول
4
دادند ...تا وقتی که عدة آنها به قدری زیاد شد که دیگر کسی پیرامون این معامله نرفت»...
این امور نهتنها از بار مشــکالت مالی کشــور نکاســت ،بلکه اوضاع را از قبل پریشانتر کرد .در ادامه
مجداالسالم بحث فروش خالصجات 5را برای جبران کسری بودجه پیش میکشد و این مورد را تمجید
 .1آجودانی ،مشروطة ایرانی ،ص .9-8
 .2مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .95-91
 .3همان ،ص .96
 .4همان ،ص .99
 .5در اینجا منظور مجداالســام نه همة خالصجات ،بلکه امالکی اســت که دولت بهتدریج ب ه دالیل گوناگون از حکام ،مالکان و یا صاحبان ثروت و نفوذ
ضبط میکرد (تاریخ انحطاط مجلس ،ص .)108
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میکند و آن را سبب ازدیاد ثروت و قدرت میداند .اما معتقد است که این کار هم به دلیل تقلید کورکورانه
1
و عدم اجرای درست آن ،از دیگر علل خرابی اوضاع مالی ایران است.
مجداالســام عالوه بر ذکر مضرات این تدابیر برای ازدیاد ثروت ،آنها را نه راهحل اساسی بلکه موقتی
میخواند که در مقابل اشــتهای نامحدود درباریان «به قدر لقمة الصباح هم فایده نمیبخشــد ».وی
میگوید همین خرابی اوضاع مالی کشور سبب شد که مردم به تغییر اسلوب دولت بپردازند و سلطنت هم
2
چون راه اصالح دیگری برایش باقی نمانده بود ناچار به قبول مشروطیت شد.
اختالف و جدایی بین علما

بهرغم اشتراک مواضع و همکاری اولیة روحانیان در لزوم محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه ،پس از
تشکیل مجلس شورای ملی ،و بهویژه همزمان با تدوین متمم قانون اساسی ،میان آنان اختالف و جدایی
افتاد .به دلیل عدم تباین ذاتی مبانی نظری و کارکرد عملی نظام مشــروطیت و مجلس شورای ملی با
مبانی نظری و احکام شریعت اسالم ،گروهی از علما تحت عنوان جناح روحانی مشروطة مشروعهخواه،
به رهبری شیخ فضلاهلل نوری ،ضمن امتناع از همراهی با مشروطیت با آن به مخالفت برخاستند .شیخ
فضلاهلل نوری به تعارض بعضی از اصول متمم قانون اساسی با قوانین و احکام اسالمی ،بهویژه اصل
آزادی بیان ،قلم ،مطبوعات و مذهب ،اصل مســاوات حقوقی همة مردم ایران و ادیان مختلف ،واکنش
نشــان داد و طرحی را مبتنی بر لزوم نظارت مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس در جهت مطابق
بودن آنها با قوانین شــرع تهیه کرد که با تغییراتی چند بهعنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب
شد 3.او در این خصوص دست به تحصنهایی ،بهویژه در حرم شاهعبدالعظیم حسنی ،زد و لوایح را منتشر
کرد .این لوایح مبتنی بر مشروعیتبخشی و «اسالمی» کردن مجلس بود .او معتقد بود حتی نام مجلس
نیز باید تغییر کند و «در نظامنامة اساسی مجلس بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود» و چون
«نظامنامة اساسی مجلس را از روی قانونهای خارج از مذهب ما نوشتهاند» بایستی در آن اصالحاتی
4
انجام گیرد.
5
در این میان ،برخی از روحانیان برای برقراری آشتی میان شی خ فضلاهلل و مجلس تالشهایی کردند.
با اینهمه ،افکار شیخفضلاهلل نوری بهسرعت گسترش یافت .در واقع « ...آنچه شیخ فضلاهلل و سایر
علما برای آن تالش میکردند رواج قوانین شریعت بود که به مشکالتی که در جریان اجرای قوانین و
 .1همان ،ص .112-111
 .2همان ،ص .122
 .3لطفاهلل آجدانی ،علما و انقالب مشروطیت در ایران (تهران :نشر اختران ،)1397 ،ص .80
 .4لوایح آقا شیخ فضل اهلل نوری ،به کوشش هما رضوانی (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1362 ،ص 30ـ.32
 .5دولتآبادی ،ج  ،2ص .130
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ادارة کشور پیش میآمد توجه کمتری داشت و دید دینی و مذهبی او بر شم سیاسیاش میچربید 1»...در
ادامة این تضاد آرا بود که بعدها برخی از علما مشروطه را با مبانی شرع اسالم تطبیق دادند .مث ً
ال پس از
به توپ بسته شدن مجلس ،میرزا محمدحسین نایینی کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله را نوشت که چندین
بار در بغداد و تهران انتشار یافت.
اختالف شدید روحانیانی چون بهبهانی و طباطبایی با شیخ فضلاهلل نوری ،که هر سه از علمای بزرگ آن
زمان بودند ،منجر به اعدام شیخ فضلاهلل نوری شد .و باید گفت اگر ملکالمتکلمین و سید جمالالدین
واعظ و میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل را استبداد از بین برد ،شیخ فضلاهلل نوری را مشروطه از میان
برداشت 2.علمایی که در ابتدا حامی مشروطه بودند ،بدون تردید مذهب را پایة زندگی اجتماعی ایرانیان
میدانستند و حکومت مشروطه را تنها راه رهایی از استبداد ظالمانة پادشاهان و حکام قاجار و همین طور
نفوذ روزافزون بیگانگان در همة امور کشور میشناختند .آنان فکر میکردند میتوان حکومت مشروطه
را با مبانی دینی تلفیق و یا سازگار کرد و حکومتی مشروطه با سازوکار فرهنگ اسالمی بنا کرد .مخالفت
شیخ فضلاهلل نوری با مشروطیت نیز در زمانی آغاز گردید که مذهب در مقابل اصول مشروطیت غربی
3
رو به تضعیف بود.
برخالف غالب روشنفکران که مطابق رویة غربگراییخواهان حذف دین از امور زندگی انسان بودند،
مجداالسالم معتقد و مقید به امور دینی بود 4.شاید این امر برآمده از سابقة دینی او بود .هرچند میبایست
5
توجه داشــت که او با خرافه و اوهامی که به نام دین در جامعه مطرح بود بهشــدت مخالفت میکرد.
نگاه او به دین و مســائل آن در کنار اندیشة قانونخواهی بود .او دین و مشروطه را از ضروریات جامعه
میدانست .با این حال ،آنها را نه مخالف هم ،بلکه مکمل هم میدانست .هرچند معتقد بود امور مجلس
و قانون ارتباطی با مسائل دینی ندارد 6.او ،برخالف اغلب روشنفکران ،دین را عامل عقبماندگی جامعه
نمیدانســت .شاید در این زمینه بتوان نظر یکی از پژوهشگران را تأیید کرد که مجداالسالم از اساس
7
اعتقادی به آمیختن مسائل شرعی با مسائل مشروطیت نداشت.
مجداالسالم یکی دیگر از عوامل انحطاط مشروطیت را موضع علما در قبال آن میداند و در باب کارهای
علما که از دورة صفویه دارای قدرت فوقالعادهای شــده بودند بحث مفصلی میکند و به نقش آنها در
 .1محمدمهدی مرادی خلج ،مشروعهخواهان مشروطیت (شیراز :کوشا مهر ،)1389 ،ص .163
 .2محمداسماعیل رضوانی ،انقالب مشروطیت (تهران :علمی و فرهنگی ،)1381 ،ص .13
 .3سهراب یزدانی ،کسروی و تاریخ مشروطة ایران (تهران :نشرنی ،)1383 ،ص .131
 .4مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،1ش  11( 1ذیقعده الحرام  ،)1324ص .1
 .5مهدی ملکزاده ،تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ج ( 1تهران :نشر علمی ،)1371 ،ص .65
 .6مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .284-254
 .7آجودانی ،مشروطة ایرانی ،ص .164
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بسیاری از حوادث اشاره مینماید .مث ً
ال از مخالفت علما با مدارس جدید و پرداختن به علم معاد صحبت
میکند و ضمن آنکه علم معاش و معاد را الزم و ملزوم یکدیگر برمیشــمرد ،با علمایی که بیشترشان
علم نداشتند و به دنبال منافع خود بودند مخالفت میورزد و اقدامات آنها را تقبیح مینماید .وی تسلط
علما بر موقوفات و اموال ایتام و حضورشان در مدارس علمیه تا سنین باال را به دلیل دریافت شهریه و...
از دیگر مشکالت ایران میداند و نتیجه میگیرد «تا در مملکتی نان مفت خوردن رواج باشد بلکه جزء
شئونات شمرده شود محال است آن مملکت آباد و ملت آن متمدن و آزاد شوند» و بهخاطر همین بود
1
که امینالدوله دست آخوندها را از امور مالیه قطع و مدارس جدید ایجاد کرد.
مجداالسالم ورود علما به مجلس را از دیگر علل انحطاط مشروطیت برشمرده است .به عقیدة وی چون
«پارلمنت» فقط برای اصالح انتظام امور معاش و سیاســت مملکت اســت و ابداً به امور دیانت مربوط
نیست ،پس نیازی هم به حضور علما در مجلس احساس نمیشود 2.او میگوید ...« :مشروطیت دولت و
تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف افراد و ملت و ترتیب قواعد معادله در مملکت چه ربطی به افعال
3
مکلفین دارد تا بتواند متصف به وجوب یا حرمت گردد»...
مجداالســام یکی دیگر از عیبهای حضور علما 4را در مجلس افزایش رقابت در بین آنها میداند و
اینکه این حضور باعث برانگیخته شدن حسادت دیگران و توطئة آنها بر ضد مجلس میشود .بنابراین،
میگوید« :اگر مجلس و مشــروطیت یک مرتبة دیگر در این مملکت پیدا شد حتم ًا باید مراقب باشند
5
جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند ،اگرچه بهعنوان وکالت هم باشد».
اقدامات محمدعلیشاه

محمدعلی شاه ،برخالف پدر ،از همان آغاز به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت .مخالفت او از همان
روز نخست پادشاهی نمایان شد که در مراسم تاجگذاری از نمایندگان (چهارم ذیحجة 1324ق) دعوت
نکرد 6.مشکل محمدعلی شاه با مجلس در جزئیات یا برداشتهای متفاوت از مشروطه نبود .اگرچه او
بهظاهر تحت فشارهای مردم مشروطه را پذیرفت ،اما با اساس آن مخالف بود .وقتی متمم قانون اساسی
 .1مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .171-165
 .2همان ،ص .254
 .3همان.
 .4کرسیهای علما در مجلس چهار وکیل از تهران بود .عامل عمدة تقلیل نفوذ علما در مجلس ،گذشته از تضاد ایشان با یکدیگر ،اقدامات تندروان مجلس
نیز بیان شده است (مرادی خلج ،ص .)156
 .5مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .254
 .6کسروی ،ص 202؛ این موضوع در مذاکرات مجلس نیز بازتاب داشت (مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ اول ،ص  .)53ده روز پس از تاجگذاری ،سفیر
انگلیس به دولت متبوع خود چنین گزارش داد« :ســلوک دولت نســبت به مجلس کلیت ًا به طریق مخالفت و ضدیت است ،بنابراین روابط فی مابین دولت
و ملت البته به بدترین اوضاع منجر خواهد شد( ».وزارت امور خارجة انگلیس ،کتاب آبی ،به کوشش احمد بشیری ،ج ( 1تهران :نشر نو ،)1363 ،ص.)20
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را برای امضا به نزد وی بردند ،با نگاهی به اختیارات وسیع مجلس و سلب یا محدود شدن اختیارات و
قدرت خود ،این مخالفت را بیشتر نشان داد .او خود را ظلاهلل و قبلة عالم میدانست و در این قوانین جز
امضا هیچ مســئولیت دیگری نداشت .البته به دلیل مخالفتهای مردم ،بهویژه در تبریز ،که با اعتصاب
عمومی ،تعطیلی بازارها و ...همراه بود ،شاه مجبور به عقبنشینی شد ،اما از همان فردای امضای متمم
1
قانون اساسی مخالفت خود را ،البته این بار با احتیاط بیشتری ،از سر گرفت.
مجداالسالم شاه را رکن اساسی و مسبب اصلی حکومت جدید معرفی مینماید ،چرا که او اجازة تغییر
حکومت را داده است .او معتقد است اگر شاه متمم قانون اساسی را امضا نمیکرد ما هنوز گرفتار استبداد
2
بودیم .بنابراین ،همة این موهبتها را از لطف و مرحمت شاه میداند.
3
بهرغم تالش مشروطهخواهان در گذار از یک جامعة مبتنی بر استبداد و حکومت شَ هپدری (پاتریمونیال)
به یک جامعة مبتنی بر قانون و مشــروطه ،اقتدار شــاه همچنان امری محتوم و مفروض باقی ماند .به
همین دلیل بســیاری از نویسندگان محمدعلی شــاه را باعث سقوط دموکراسی و مشروطیت در ایران
میدانند.
مجداالسالم در قبال شاه رفتار دوگانهای دارد،طوری که در بیشتر نوشتههایش به دفاع از شخص شاه
میپردازد و در جایی نیز شاه و درباریان را مقصر جلوه میدهد .وی در دفاعیات خود از شخص محمدعلی
شاه و جایگاه سلطنت مبادرت به طرح پرسشهایی میکند تا شاه را از اتهامات وارده مبرا سازد .وی ابتدا
قســمها ،دستخطهای شاه و تبعیتهای او از مجلس را یادآور میشود و سپس سؤال میکند مقصود
اصلی شــاه چه بوده؟ آیا واقع ًا از اول بر ضد این اساس بوده؟ و هرچه میکرده در واقع خدعه و تدلیس
بوده و قصد مظلومنمایی در انظار را داشــته و سپس اقدام به برهم زدن مجلس کرده است یا آنکه بعد
از همة مســاعدتها با مجلس از این خیال منصرف شده و بهواسطة میل فطری به استبداد یا استبداد
4
درباریان شروع به برهم زدن مجلس کرده است؟
مجداالسالم برای تبرئة شاه از هر گونه خطا و اشتباه ،با مقدس خواندن و ستایش وی ،تمام تقصیرات را
5
به گردن هیئت وزرا میاندارد .و توهین به شاه را خالف قواعد دین و منافی اساس مشروطیت میداند.
غیرمسئول بیقانون ،امید اجرای
او معتقد اســت اگر شاه هم واقع ًا عادل بود ،با وجود این هیئت وزرای
ِ
 .1کسروی ،ص .454
 .2مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،2ش  2( 216ربیعاالول  ،)1326ص .1
 .3اکبری ،ص .16
 .4مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .72
 .5مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،1ش  7( 106شوال  ،)1325ص .1
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عدالت محال بود 1.این گفتة مجداالســام حقیقتی غیرقابل انکار است ،زیرا عدالت یک شخص هرگز
فایدهای به حال نوع بشــر ندارد ،بلکه باید عدالت قانونی و بر موازینی اســتوار باشد تا همه به آن اقتدا
نمایند .وی قصد ندارد بگوید شاه از ابتدا و قلب ًا خواستار تغییرات بوده و مشروطهخواه واقعی است ،چون
همانطور که گفتیم ،از نظر او شاه فطرت ًا خواستار استبداد است .اما وی این همراهی و مساعدت شاه با
2
مشروطه را «برحسب اقتضای پولتیک» زمان میداند.
مجداالسالم برای شــاهی ارزش و اعتبار قائل بود که مشروطهطلب ،آزادیخواه و طرفدار قانون باشد
نه شــاهی مستبد 3.هرچند مجداالسالم معتقد به حفظ اســاس سلطنت بود و از تندرویهای برخی از
مشــروطهخواهان علیه جایگاه سلطنت ناراحت بود و در شــکلگیری تصمیم نهایی شاه در سرکوب
مجلس این تندرویها را مهم میدانست ،ولی به هر حال در تحلیل نهایی خود از علل انحطاط مجلس،
محمدعلی شاه و درباریان را نیز مقصر جلوه میدهد و در پایان کتاب انحطاط مجلس بهاختصار میگوید:
« ...ما همین قدر اجما ًال بتوانیم در عالم مورخی بنویســیم که شاه و درباریها راضی به بقای مجلس
4
نبودند و اسبابچینی در انهدام اساس مشروطیت میکردند»...
او به حکم وطنپرستی «عریضه به حضور همایونی» مینویسد تا شاه را از اوضاع ناگوار کشور مطلع کند
و وی را از مجالست با درباریان ظالم و خائن بر حذر دارد که جز به سود خود نمیاندیشند و دشمن تاج
و تخت ایران هستند و برای رسیدن به اهداف خود از مقام سلطنت مایه میگذارند .او ضمن برشمردن
تمام جرمها و جنایات این افراد در حق مردم و مقام سلطنت ،به شاه میگوید:
پادشاها گوسفند از برای چوپان نیست ،بلکه چوپان برای خدمت به گوسفند است .ملت بنده و زرخرید
پادشاه نیستند ،بلکه پادشاه خادم حقیقی و حافظ واقعی ملت است .افتخار پادشاهان عالم به علم و ثروت
ملت است .محل امن پادشاه عادل دل پاک ملت است .پس چرا راضی نمیشوی که وجود مقدس تو را
5
تا قیامت مؤسس اساس عدالت بدانند.
ناگفته پیداست که نظر مجداالسالم دربارۀ جایگاه شاه ،در مقایسه با آرای دیگر مشروطهخواهان ،بیشتر
ی شاه قدری متعادل مینماید .در حالی که پس از به توپ
آرمانی است و از دیگر سو حتی دربارة محمدعل 
بستن مجلس ،برخی از رجال محمدعلیشاه را متهم به «بیدینی ،زندقه و الحاد» کردند و همین یک
 .1مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .77
 .2همان ،ص .80
 .3مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،2ش  16( 160ذیالحجه  ،)1326ص .2
 .4مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .295
 .5مجداالسالم کرمانی ،ندای وطن ،س  ،1ش  22( 136ذیقعده  ،)1325ص .3
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مورد کافی بود تا علیه او قیام و او را از سلطنت خلع کنند و مجلس را نجات دهند 1،اما مجداالسالم که
مانند بسیاری دیگر گوشة عزلت گزیده بود ،به عدل شاهی امیدوار است:
شــخص پادشاه را مایل به عدالت شــناختهام و یقین میدانم در مقابل استبداد وزرا و امرا و عدالت به
شــخص مقدس پادشــاه مانع از این خواهد شد که بر بیگناهی ستم کنند و چون من خودم را بیگناه
2
میدانم امیدوارم محفوظ بمانم.
دخالتهای روسیه و انگلیس

بسیاری از نویسندگان دخالت بیگانگان ،بهویژه دو کشور روسیه و انگلیس ،و سیاستهای دوپهلوی آنها
را از علل انحطاط مشروطیت برمیشمارند .مجداالسالم کرمانی نیز دخالتهای این دو کشور را از دیگر
عوامل انحطاط مشروطه میداند که بدانها اشاره میشود.
سیاست روسیه از ابتدای دوران قاجار تصرف بیشتر مناطق ایران و تضعیف آن بود .تا پیش از مشروطیت،
روســیه در رقابت با انگلستان توانسته بود با تســلط بر دربار نفوذ خود را در ایران افزایش دهد .انقالب
مشروطیت نفوذ و سلطة روسیه را به چالش کشید .بر همین اساس ،آنان از ابتدا به مخالفت با مشروطیت
برخاستند و به پشتیبانی از مستبدین و مخالفان مشروط ه پرداختند .پشتیبانی از بازگشت محمدعلی شاه،
اعالم اولتیماتوم برای اخراج مورگان شوستر ،مخالفت آشکار با اصالحات مشروطهخواهان ،ایجاد اختالل،
ناامنی و بیثباتی سیاسی را میتوان نمونههایی از این مخالفتها با انقالبیون دانست 3.مجداالسالم از
معدود روشنفکران پیش از مشــروطیت و اوایل آن بود که همانند سید جمالالدین اسدآبادی به بحث
استعمار و نقش آن در ایران توجه داشت .او پیش از مشروطه در روزنامة ادب از همة مسلمانان میخواهد
4
از خواب غفلت بیدار و با هم علیه استعمار خارجی و بهخصوص روس و انگلیس متحد شوند.
از نظر مجداالسالم ،هرچند دولت انگلستان در ابتدا و در ظاهر برای مقابله با نفوذ همهجانبة روسیه در
ایران به حمایت از مشروطهخواهان پرداخت ،اما بدون تردید ،ایران قدرتمند و مشروطهخواه در تضاد با
منافع آن قرار داشت .بر همین اساس ،در نهان به تضعیف حکومت مشروطه و مجلس اول برخاست و با
5
انعقاد قرارداد 1907م از سیاستهای مخالفان از جمله سرکوب مجلس اول حمایت کرد.
 .1ابوالقاسمخان ناصرالملک ،محمدآقا ایروانی ،دو رساله دربارة انقالب مشروطیت ایران ،به اهتمام عبدالحسین زرینکوب و روزبه زرینکوب (تهران :سازمان
اسناد ملی ایران ،)1380 ،ص .104
 .2مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .2
 .3فیروز کاظمزاده ،روس و انگلیس در ایران ،ترجمة منوچهر امیری (تهران :آموزش انقالب اسالمی ،)1371 ،ص .648
 .4محمدصادق ادیبالممالک فراهانی ،ادب ،س  ،4ش  12( 146محرم  ،)1323ص .2
 .5این موضوع آنقدر برای او مهم اســت که در همان آغاز کتاب به تفصیل دربارۀ آن توضیح داده اســت .بنگرید به :مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط
مجلس ،ص .22-4
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ســر دنیس رایت ،ســفیر ســابق انگلیس در ایران ،در خاطرات خود در موارد متعددی به برنامهریزی
دولت متبوعش برای تبدیل کردن ســفارتخانه و کنسولگریهای کشــور خویش در ایران به مأمن و
پناهگاه مشروطهخواهان برای پیاده کردن مقاصد اصلی خود اشاره کرده است 6.مجداالسالم درخصوص
سیاستهای کلی انگلیس در باب مشروطه میگوید:
اگر مشــروطیت ایران رونقی کامل میپذیرفت برای انگلستان بیشتر از خود مردم ایران مفید بود ،چرا
که منتهی مقصود انگلستان حفظ هندوستان است و حفظ هندوستان ممکن نخواهد شد مگر وقتی که
مطمئن شوند که ایرانیها به روسها راه نمیدهند و راه ندادن ایرانیان هم ممکن متصور نخواهد شد،
7
مگر به دو طریق ،یکی آنکه ایران هم مثل مصر و افغانستان رسم ًا در تحت تصرف و نظر خودشان باشد.
اما انگلیسها چون فهمیدند این دیدگاه عملی نیست ،پس طریق دوم را انتخاب کردند که همان حمایت
ی خواهد شد
از مشروطه بود .به عقیدة آنان اگر مشروطه در ایران پیاده شود ،ایران دارای قدرت عظیم 
که دیگر روسها نمیتوانند چشم طمعی به آن داشته باشند و جلو نفوذ آنها در خراسان و آذربایجان و
سواحل دریای خزر گرفتهخواهد شد .در این صورت است که انگلیس میتواند به اهداف خود دسترسی
پیدا کند .بنابراین ،انگلستان از مشروطه شدن ایران حمایت کرد و آن را با قاطعیت به رسمیت شناخت تا
8
شاید پلی باشد که از آن طریق روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با روسیه تنظیم کند.
انعقاد معاهدة  ۱۹۰۷در شرایطی که انقالب مشروطیت در ایران به پیروزی رسیده بود و ظاهراً انگلیس
از انقالب حمایت میکرد ،این واقعیت را آشــکار ساخت که برای بریتانیا و همچنین روسیه تنها منافع
استعماری اهمیت دارد .این رویکرد نشان داد که او ًال صرف ًا با مشروطه شدن ایران نمیتوان امید داشت
که انگلستان بتواند از ایران سد عظیمی از قدرت در مقابل روسیه بسازد و هدف خود را پیش ببرد .دیگر
اینکه صرف ارادة انگلیس برای ایجاد مشــروطه باعث نمیشد که ایران به مشروط ه دست یابد .یعنی
شکلگیری مشــروطه را منوط به خواست و حتی عملکرد انگلیس دانستن تالشی بیهوده است .آنچه
موجب تشــکیل مجلس شــد ،یک حرکت مردمی و همگانی بود و نمیتوان بدون جدا کردن مقاطع
مختلف مشروطیت ،صرف ًا دخالت سفارت انگلیس و یا رقابت دو قدرت روس و انگلیس را بهوجودآورندة
9
انقالب بدانیم.
اگر در مقاطعی از حرکت انقالبی مردم ،انگلســتان روی خوش نشان داد به این خاطر بود که احساس
 .6سر دنیس رایت ،ایرانیان در میان انگلیسیها ،ترجمة کریم امامی (تهران :نشر نو ،)1365 ،ص .384-372
 .7مجداالسالم کرمانی ،تاریخ انحطاط مجلس ،ص .24-23
 .8همان.
 .9مرادی خلج ،ص .62
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میکرد این حرکت مردم باعث کم شــدن قدرت رقیبش ،روسیة تزاری ،میشود و میتواند جای پایی
برای خویش فراهم کند ،و اال دو دولت روس و انگلیس غالب ًا در مورد مسائل ایران ،آنجا که پای منافع
دو طرف در میان بود ،موضع واحدی داشتند 1.بر این اساس ،توجه به سیاست مخرب روس و انگلیس
در ایران و نقش آنها در تضعیف مشروطیت و تغییر رویکرد دولت انگلستان نسبت به پیش از مشروطیت،
نشان از درک و شناخت مجداالسالم از تحوالت پیچیدة بینالمللی داشت.

نتیجهگیری

جنبش مشــروطه بساط حکومت استبداد ســلطنتی را برچید .مجلس شورای ملی تشکیل شد و قانون
اساســی و متمم آن کــه دربردارندة مفاهیمی چون حاکمیت ملی ،دموکراســی ،قانونمداری و حقوق
اساســی ملت بود ،به تصویب رســید .اما تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی ضربات شدیدی بر پیکرة
نوپای این جنبش انقالبی وارد آمد .احمد مجداالســام کرمانی یکی از مشروطهخواهان و روشنفکران
فعال دوران پیش و پس از دوران مشروطیت است .او که حضوری فعال در تحوالت این دوران داشت،
با تحلیلی روشــمند به بررســی علل انحطاط مجلس و به تبع آن انحطاط مشروطیت پرداخت .از نظر
مجداالسالم انتخاب نادرست وکالی مجلس ،انجمنها ،روزنامهنگاران ،قشون ملی ،مسائل و مشکالت
مالی و اقتصادی ،اختالف و جدایی بین علما ،شاه و دخالتهای روسیه و انگلیس از دالیل مهم انحطاط
مشــروطیت محسوب میشدند .مجداالســام در بطن تمامی علل انحطاط مشروطیت فراهم نبودن
بسترهای سیاسی و اجتماعی ایرانیان را در آمادگی برای تشکیل حکومت جدید واکاوی مینماید .بر این
اساس ،نخستین راه تغییر وضعیت موجود را تهذیب اخالق آحاد ملت و فراهم کردن بسترهای فکری
و اجتماعی مردم در مواجهه با حکومت جدید و فقدان آن را از علل انحطاط مشــروطیت میداند .بدین
ترتیب ،در کتاب تاریخ انحطاط مجلس معتقد است اساس کار مشروطهخواهی در ابتدا بر پایة غلط نهاده
شــد و در نتیجه پایان درستی نیز نداشــت .وی میگوید ناآگاهی افراد و قشرهای جامعه به وظایف و
نقش خود در حکومت مشروطه سبب پراکندگی آرا ،دخالت افراد در امور سایرین و توجه به منافع فردی
یا گروهی به جای منافع ملی و در نهایت موجب انحطاط مشــروطیت گردید .به نظر او ملت ،دولت و
ســلطنت سه رکن اساسی و جداییناپذیر کشور هستند که اخالل در کار هر یک میتواند نظام جامعه
را دچار مشــکل سازد .مجداالسالم هر کدام از عناصر دولت ،ملت و سلطنت را به درجهای در انحطاط
مشروطیت سهیم میداند .از نظر وی این سه گروه با بیتوجهی به نقش و وظیفة خود در جامعه و اخالل
در کار یکدیگر پایههای نظم و همبستگی نوپایی را که بهزحمت پیریزی شده بود ویران ساختند .چنین
 .1همان ،ص .69
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رویکردی سبب مداخالت گستردة انجمنهای سیاسی در تمامی امور حکومتی و مجلس گردید و برخی
نیز تنها در جهت منافع شخصی و فردی خود و بیتوجه به منافع ملی گام برداشتند و در نهایت از علل
انحطاط مشروطیت شدند .به نظر مجداالسالم روزنامهنگاران نیز بدون شناخت مفاهیم حکومت جدید ،از
جمله آزادی قلم ،با دادن نسبتهای ناروا به شاه و مخالفین فکری خود از دالیل مهم انحطاط مشروطیت
بودند .ساختار و کارکرد نادرست قشون ملی و بهخصوص انجمنها و دخالتهای بیمورد آنان در تمامی
مسائل نیز نهتنها سود چندانی برای جریان مشروطیت نداشت ،بلکه تندرویهای نادرست آنها و حرکت
برخی از رهبرانشان در جهت منافع شخصی سبب بیزاری و رویگردانی اغلب مردم از مشروطیت گردید.
او اختالفنظرهای مهم میان جریانهای مذهبی و غربگرای حامی مشروطه را در انحطاط مشروطیت
مهم ارزیابی مینماید ،هرچند نمیتواند یا به نوعی نمیخواهد به علل اساســی این اختالف بپردازد و
به صورت سطحی عامل اختالف را مسائل شخصی و مادی قلمداد میکند .از نظر مجداالسالم چون
حکومت مشروطه توانسته بود اساس استبداد داخلی و استعمار خارجی را تضعیف نماید ،این جریانها در
تضعیف این حکومت از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و در نهایت با اتحاد و همراهی با یکدیگر ،هرچند
به صورت غیرمستقیم ،نقش مهمی در انحطاط مشروطه ایفا کردند.

کتابنامه
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 حزبی و، دچار سرشکســتگی و انفعال در عرصۀ فعالیتهای سیاسی1332  مرداد28 جامعۀ ایران در عصر پهلوی دوم در نتیجۀ کودتای
 محمدرضا شاه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت، بنابراین.نشــاط اجتماعی شد و حاکمیت پهلوی نیز دچار بحران مشروعیت گردید
خود و چارهجویی برای رفع شکافهای اجتماعی و نجات جامعه از بحرانهایی که طی تحوالت داخلی و جهانی در فرایند نوسازی گرفتار
 شناخت این، آنچه این پژوهش را ضروری میسازد. درصدد استفاده از الگویی برآمد که بر رویکرد باستانگرایی استوار بود،آن شــده بود
 این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیل تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل دادههاست.الگو و کارکرد آن در عصر پهلوی دوم است
و با تکیه بر منابع به این پرسش پاسخ دهد که نمادهای آیین مهر چگونه در سازماندهی اجتماعی سیاست پهلوی مؤثر بودند؟ یافتههای
 نجاتبخشی و توزیع،پژوهش نشــان میدهد که محمدرضا شــاه با الگوبرداری از برخی از نمادهای آیین مهر از قبیل شکستناپذیری
ً  اما این تالش کام.عادالنة رفاه و ثروت کوشید سازماندهی اجتماعی نوینی را در ایران ایجاد کند و به حاکمیت خود مشروعیت بخشد
ال
.موفقیتآمیز نبود و تنها توانست به صورت مقطعی در ایجاد همدلی اجتماعی و مقابله با بحرانها و کسب مشروعیت مفید واقع شود
. مشروعیت، ایدئولوژی شاهنشاهی، پهلوی دوم، آیین مهر، باستانگرایی:واژگان کلیدی

Social Organization of Iran in the Second Pahlavi Era Based on
the Depiction of the Myths of the Mehr Religion
Yazdan Abdizadeh Sarmi 3/Seyed Aladdin Shahrokhi4
Abstract
In the second Pahlavi era, as a result of the coup of August 19, 1943, Iranian society suffered
from failure and passivity in the field of political, party and social activities, and the Pahlavi regime
also experienced a crisis of legitimacy. Therefore, Mohammad Reza Shah, in order to legitimize
his government and find a solution to eliminate social gaps and save the crises that pervaded
society during the internal and global developments in the process of modernization, sought to
use a model based on the approach of archeology. What makes this research necessary is to
know the model that Mohammad Reza Shah used to save his society from crises, especially the
crisis of legitimacy. This study aims to answer the question of how the symbols of the Mehr religion
were effective in the social organization of Pahlavi politics by using the method of historical
analysis, which is based on the description and analysis of data, relying on sources. Findings of
the research show that Mohammad Reza Shah tried to create a new social organization in Iran
and give legitimacy to his rule by following the example of some symbols of Mehr religion such as
invincibility, salvation and fair distribution of welfare and wealth, but this effort It was not entirely
successful and could only partially resolve the crises of Iranian society and be useful in creating
social empathy and dealing with crises and gaining legitimacy.
Keywords: Archeology, Mehr religion, Second Pahlavi, Imperial ideology, Legitimacy.
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مقدمه

مشــروعیت سیاســی حکومت پهلوی بعد از کودتای  ۲۸مرداد (1332ش/1953م) سســت و ضعیف
شــد .چالشهای اجتماعی دوران پس از کودتا ،از قبیل وابســتگی حکومت به بیگانگان و نااستواری
سیاســی حاصل از آمدوشد دولتها و اغتشاشــات صنفی جمعیتهای کارگری و دانشجویی و از همه
مهمتر ورشکستگی اقتصادی ،جامعۀ ایران را دستخوش بحرانهایی کرد .گسترش چشمگیر جابهجایی
جغرافیایی اقشــاری از جمعیت ایران 1و تحوالت گذار از کشاورزی ماقبل سرمایهداری و صنعتی شدن
ِ
سریع بخش شهری به یاری درآمدهای عظیم نفتی بعد از کودتای  ۲۸مرداد ،در اقتصاد ایران تضادهایی
آفرید .این تضادها موجب شــکافهایی شد و تع ّدد شــکافهای اجتماعی خود مقدمهای برای بحران
مشروعیت در جامعه گردید و ناخرسندی را در جامعه ایجاد کرد .حکومت پهلوی درک تاریخی تحوالت
ایران را در دو عامل اصلی میجســت که تاریخ باعظمت ایــران را پدید آورده بود :یکی موفقیتهای
نظامی و دیگری تمدن و فرهنگ کهنســال و اصیل این سرزمین 2.بنابراین ،بر مبنای همین رویکرد
برای چارهجویی در حل بحرانها و ایجاد ثبات سیاسی و بهمنظور نوسازی از گزینۀ «پذیرش و همکاری
نخبگان» 3استفاده کرد و آن را با شرایط موجود تطبیق داد.
نسل جدیدی از روشنفکران ،از جمله احسان نراقی و حسین نصر ،در دهههای  40و  50شمسی ظهور
کردندکه برخالف نســل اول به اصالت فرهنگی و ایدئولوژی بومیگرایی معتقد بودند و بازگشــت به
فرهنگ ســنتی و بومی را تشویق میکردند .آنان با پشتوانۀ نظری اشپنگلر 4که دربارة زوال دموکراسی
غربی اعالم خطر کرده بود ،از بحران اخالقی و معنویت در غرب ســخن گفتند و اظهار داشــتند که
«ماشینیسم برای غرب فقر معنوی و فرهنگی به بار آورده است و جامعه را دچار بحران معنوی و اخالقی
نموده اســت 5».روشنفکران فرهنگی« ،خصوص ًا گروه حلقۀ یاران فرح» ،6در دو چیز اتفاق نظر داشتند:
یکی انتقاد از غرب و دیگری لزوم برقراری نوعی هویت و اصالت فرهنگی در جامعه 7.محمدرضا شــاه
اجتماعی حاصل از توسعۀ نامتوازن از تفکرات نسل سوم روشنفکری
برای نجات خویش از بحرانهای
ِ

1. Ali Massoud Ansari, “The Myth of the White Revolution: Mohammad Reza Shah, ‘Modernization’ and the
Consolidation of Power”, Middle Eastern Studies,vol. 37, n. 3 (Jul. 2001), p. 4.

 .2محمدرضا پهلوی ،انقالب سفید (تهران :چاپخانة بانک ملی ایران ،)1345 ،ص .15
 .3جان فوران ،مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال 1500میالدی مطابق با  879شمسی تا انقالب ،ترجمۀ احمد تدین (تهران :خدمات
فرهنگی رسا ،)1377 ،ص . 518
ی فلسفی خود به نام زوال
 ،Oswald Spengler .4از فالســفه و نقادان بزرگ آلمانی (1936-1880م1315-1259/ش) که در ســال  1918اثر تاریخ 
غرب را به نگارش درآورد.
 .5احسان نراقی ،غربت غرب (تهران :امیرکبیر ،)1353 ،ص .187
 .6سهراب یزدانی مقدم ،فاطمه بیگدلی« ،حزب رستاخیز از آغاز تا فرجام ( ،»)1357-1353تاریخپژوهی ،س  ،21ش  ،)1398( 76ص .157
 .7رضا بیگدلو ،جریانهای فرهنگی ایران معاصر (( )1357-1340تهران :انتشارات پزوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،)1396 ،ص .313
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بهره گرفت .این نسل به بازسازی هویت ایرانی و خوانشی نو از ایران آریایی براساس ستایش شکوهمند
گذشــته پرداختند و این ایده را به چارچوب ایدئولوژیک رسمی دولت پهلوی 1تبدیل کردند ،ایدهای که
ارنســت هرتســفلد از آن به «امپراتوری آریاییان» تعبیر کرد و بدین طریق بدان رسمیت بخشید .این
نسل از روشنفکران فرصتی برای حکومت ایجاد کردند تا با جذب روشنفکران و نخبهگرایی اقداماتش
را مشــروع جلوه دهد .آنها ،با وجود اقتدارگرایی محمدرضا شــاه ،مایل به همکاری با حکومت شدند و
اتفاق ًا از خودمختاری محدودی نیز برخوردار گردیدند .این گروه از روشــنفکران با قرار گرفتن در رأس
هرم قدرت ،بهواسطۀ امکانات و ثروت ،سیاست همگرایی را در چارچوب نظام در پیش گرفتند .آنان از
طریق سازوبرگ دستگاههای دولتی ،از جمله با ایجاد احزاب دولتی و بهرهگیری از ایدئولوژی شاهنشاهی
پهلوی ،این ایده را با دکترین سیاسی حکومت منطبق کردند.
حکومت پهلوی که در پی ایجاد و تقویت سیســتمی بود تا از طریق آن وفاداری کامل به شخص شاه
ترویج شود ،کوشید با وامخواهی از عصر مدرنیته و با قرائتی نو از برخی سنتهای کهن ایران باستان،
ارتباطی میان سنتهای نو و کهن برقرار کند و ایدئولوژیهای سیاسی نوین را با نمادهای سنتی بازتفسیر
نماید .بنابراین ،به حمایت از جریان فکری جدید برآمد و با جذب روشــنفکران حامل این ایدئولوژی ،از
ظرفیتهای آنان در تأسیس نهادها و سازمانهای اجرایی و توسعة فعالیتها و روندهای فرهنگی استفاده
کرد .چنانکه به تأسیس نهادهایی نظیر ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات ،ادارۀ هنرهای زیبا ،وزارت فرهنگ و
هنر ،بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانها ،سازمانهای فرهنگی دربار و 2...و برگزاری کنگرههای ایرانشناسی
از جمله کنگرۀ سوم با تکیه بر مطالعات میترایی پرداخت.
همانطور که گفتمان «انقالب ســفید» رفتهرفته به فراگفتمان حزبی جدیــدی به نام «دروازۀ تمدن
بزرگ» تبدیل شد 3،آیین مهر نیز بهعنوان نوعی گفتمانسازی و واژهپردازی تبلیغی و ترویجی در دستور
کار نخبگان قرار گرفت .چنانکه آیین مهر اینگونه توصیف میشــد« :آیین مهر ،آیین آریایی و ماقبل
زرتشتی ایران ،زیباترین مظهر تجلی اصول و معتقدات اخالقی است که بعدها فرهنگ اصیل ایرانی بر
آنها بنیاد نهاده شد و نقش بزرگی در تحول فرهنگ جهانی ایفا کرده است و امپراتوری روم را زیر نفوذ
معنوی ایران در آورد 4».بنابراین ،این اندیشه که در جهان باستان به اوج شکوفایی خود رسیده و برای
چهار قرن امپراتوری روم را مســخً ر خود ساخته بود ،افزون بر نظام عقاید بهنظام قدرت شاه نیز اشاره
 .1احمد اشرف ،هویت از دوران باستان تا پایان پهلوی و دو مقاله از :گراردو نیولی و شاپور شهبازی ،ترجمۀ حمید احمدی (تهران :نشر نی ،)1395 ،ص .212
 .2محمدعلی اکبری ،دولت و فرهنگ در ایران (( )1357-1304تهران :مؤسسة انتشاراتی روزنامة ایران ،)1382 ،ص .142
 .3مظفر شاهدی ،سه حزب :مردم ،ملیّون ،ایران نوین (( )۱۳۳۶-۱۳۵۳تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،)1387 ،ص .28
« .4کنگرۀ بینالمللی مطالعات میترایی» ،نشریة کاوه (مونیخ آلمان) ،ش ( 60تابستان  ،)1355ص .2
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داشــت و نخبگان چنین القا کردند که میبایست ،همچون مانی ،روح زندگی را با ایزد مهر پیوند زد و
در پی آن شدند تا دستاوردهای ایزد مهر را در پیروزی بر اهریمن راهنمای حکومت پهلوی قرار دهند.
همۀ احزابی که پس از کودتای  ۲۸مرداد پدیدار شدند ،رهیافت فرهنگی ایدئولوژی شاهنشاهی پهلوی
را با خود در گذر زمان حمل کردند .رویکرد باستانگرایی گزینۀ معناداری بود که در محور فعالیتهای
فرهنگــی حکومت پهلوی قرار گرفت ،زیرا بازنمایی آیین مهر میتوانســت با تئوریزه کردن پارهای از
مفاهیم و نمادهای اسطورهای و ایدئولوژیک ،رازورانه بهمنظور جلب افکار عمومی ،به خدمت نظام درآید.
مهر واژهای هندواروپایی و ایزد مهر ،در مقام پاســدار و نگهبان و مظهر و تجســم «پیمان»1و میانجی
میان خدا و مردم ،2حامی انسانی است که نظم و راستی را رعایت کند .با توجهبه این شخصیت و منش
مهر بود که تصویرپردازی اساطیری از او صورت گرفت .این تصویرپردازی نمادهایی را به عرصۀ اجتماع
عرضه میکرد که با نظریات ژرژ دومزیل ،دانشمند اسطورهشناس برجستۀ فرانسوی (۱۹۸۶-۱۸۹۸م)،
میتوانســت مطابقت داشته باشد .وی بهعنوان بنیانگذار مکتب نوین اسطورهشناسی تطبیقی قائل به
برقراری ارتباط و پیوندهاست .دومزیل معتقد است همۀ فراز و نشیبهای زندگانی پرجنبو جوش خدایان
و قهرمانان از اصول مشترکی تبعیت میکند .به بیانی دیگر ،از نظر او ،تاریخ به سه کنش فرمانروایی که
خصیصۀ ساختار ایدئولوژی هندواروپایی است ،تقسیم میشود .این ساختار سهبخشی شامل فرمانروایی
3
یا شهریاری مقدس ،قدرت جنگاوری و نیروی باروری در کهنترین تمدنهای هندواروپایی میشود.
در واقع حکومت پهلوی دوم برای ساماندهی کشور از ساختار تثلیث اجتماعی دومزیل استفاده کرد که
ت بودند از .1 :شاه آرمانی .2 ،نگهبان نظم زمینی .3 ،مجری تطبیق نظم کیهانی و زمینی.
عبار 
فره ایزدی استوار است ،در تصویرپردازی
مهر بهعنوان مظهر این سه رکن ،که مشروعیت سیاسیاش بر ّ
اســاطیری افکار عمومی ایرانیان به هر انسانی شایستگی آن را میبخشد که مأموریت خود را به انجام
4
رســاند .چنانکه میترا مأموریت یافت در خلق و نگهداری و پیشــرفت جهان به فعالیت معینی بپردازد.
حکومت پهلوی دوم نیز ،با تأثیرپذیری از آیین مهر ،خود را چندان باال کشــید که محمدرضا شــاه در
نامگــذاری کتاب خود ،مأموریت برای وطنم ،تداوم دکترین آیین مهــر را تداعی کرد .حکمرانی او بر
این فرض اســتوار بود که مردم رفاه اقتصادی میخواهند .ثبات اقتصادی و فرصتهای کار و فعالیت
میخواهند .اگر مردم از فقر رهایی پیدا کنند ،از او و ســلطنتش حمایت خواهند کرد .مشــروعیت نظام
 .1یان پوول« ،میترا؛ ایزدی هند و اروپایی» ،در دین مهر در جهان باســتان :مجموعه گزارشهای دومین کنگرۀ بینالمللی مهرشناســی ،ترجمۀ مرتضی
ثاقبفر (تهران :انتشارات توس ،)1385 ،ص .375
 .2محمد مقدم ،جستاری دربارۀ مهر و ناهید (تهران :نشر هیرمند ،)1388 ،ص .67
 .3اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیل[ ،گردآوری و] ترجمۀ جالل ستاری (تهران :نشر مرکز ،)1384 ،ص .152
 .4فرامرز اردشیربد« ،میترا و میترائیسم» ،انجمن فرهنگ ایران باستان ،س  ،1ش ( 2آذر  ،)1342ص .77
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سیاسی و خاندان پهلوی در ارائۀ خدمات و امکانات و فرصتها به مردم است 1.در واقع توسعه با هدف
تأمیــن رفاه ،بر افزایش ســطح زندگی مردم تأثیر میگذارد و انگیزه و همــکاری آنان را در رفتارهای
اجتماعی بیشتر میکند .اقدامات نخبگان در اجرای این فرض حکمرانی در حوزۀ رفاه اجتماعی به اعتبار
شخصی محمدرضا شاه در عرصۀ جهانی شدن نیز افزود و نوعی همگرایی منطقهای و تجاری در حوزۀ
نفت را به همراه آورد ،هرچند پایدار نماند.
آیین مهر در بســیاری از مرامها ،رفتارها ،گفتارها و پندارهای اجتماع بشری ریشه دوانده ،ولی به دلیل
اینکه پژوهشهای علمی دربارۀ «مهر» تاحدودی جدید است و دیدگاههای پژوهندگان همسان و برابر
نیست ،جا دارد به این پدیدۀ پیچیدۀ اجتماعی که با رویکردی سیاسی مورد توجه جوامع واقع شده است،
نگاهی تازه و دقیق داشته باشیم .پژوهش حاضر در نظر دارد با عنایت به اقدامات روشنفکران بومیگرا در
حوزۀ فعالیتهای فرهنگی در زمینة ایرانشناسی و ضمن تأکید ویژه بر مطالعات آیین میترا و همگرایی
رژیم پهلوی با اندیشة میتراییسم به این پرسش پاسخ دهد که نمادهای آیین مهر چگونه در سازماندهی
اجتماعی سیاست پهلوی مؤثر بودند؟ و حکومت پهلوی از تطبیق این نمادها با اقدامات خود چه هدفی را
دنبال میکرد؟ این پژوهش با روش تحلیل تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل دادههاست و با تکیه
بر منابع موجود به مطالعه و بررسی این موضوع میپردازد.
تاکنون در مورد شــیوه و اهداف حکومت پهلوی دوم در اســتفاده از برخی نمادهای آیین مهر پژوهش
مستقلی صورت نگرفته است .با اینحال ،آیین مهر به سبب قرابت داشتن با کیش مسیحیت و بهعنوان
یک نشان تاریخی پیشینهای طوالنی در تحقیقات و پژوهشهای دانشمندان و پژوهشگران غربی دارد.
علم مِهرشناســی پیشــرفتهایش را مدیون فرانس کومون ( ،)1388مارتین ِورما ِزرن ( )1375و دیوید
اوالنســی ( )1380است .در ایران اولین پژوهشها در این خصوص در دهۀ 1340ش1960/م آغاز شد
که سه مؤلفۀ روشنفکری ،فرهنگ و ایدئولوژی مبنای رویکرد تاریخنویسی پهلوی گردید .ذبیح بهروز از
پیشگامان مهرشناسی بود که به شکلی متمرکز در نشریۀ انجمن فرهنگ ایران باستان در سال ۱۳۴۳
مقاالتی به چاپ رسانید .در تداوم آن میتوان به آثار محمد مقدم ( ،)۱۳۸۸هاشم رضی 2و ژاله آموزگار
( )۱۳۴۸اشاره کرد .مرتضی ثاقبفر نیز با ترجمۀ مجموعه گزارش اولین کنگرۀ بینالمللی مهرشناسی
منچستر ( )۱۳۹۳و مجموعه گزارشهای دومین کنگرۀ بینالمللی مهرشناسی تهران ( )۱۳۸۵گامی در
این مسیر برداشت.
 .1محمود سریعالقلم ،اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی (تهران :نشر گاندی ،)1397 ،ص .180
 .2هاشم رضی ،اوستا (تهران :مؤسسۀ انتشاراتی فروهر.)1374 ،
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در حوزۀ روشــنفکری ،فریدون آدمیت با تکنگاریهای عالمانۀ خــود 1و همایون کاتوزیان 2و مهرزاد
بروجردی ( )۱۳۷۷نقش عمدهای در بازخوانی اندیشــۀ باستانگرایی داشــتند .در حوزۀ ایدئولوژی نیز
میتــوان به آثار ارزندهای همانند کتــاب دولت و فرهنگ در ایران اثر محمدعلــی اکبری ( )۱۳۹۸و
ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروههای حاکم در دورۀ پهلوی ،نگاشتۀ حسین بشیریه ،3و نیز کتاب مبانی
ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی ،تألیف محمدحسن آصف ( ،)۱۳۸۴اشاره کرد.
همۀ این پژوهشهای خارجی و داخلی به کارکردهای اجتماعی مهر در ایران باســتان پرداخته و آن را
نوعی نظام دینی دانســتهاند که افکار سیاسی آن همواره مورد توجه جوامع بوده و مبتنی بر آرمانهایی
چون برکت ،نعمت ،دوستی ،پیمان و غیره منجر به تأسیس نوعی نهضت اخالقی گردیده است .هستۀ
آغازین بیشتر جنبشهای سیاسی و اجتماعی ایران و بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و ادبی فاخر ایرانی
مانند شاهنامۀ فردوسی با آیین مهر در پیوند است .بدین ترتیب ،این پژوهشها از منابع عمدۀ تحقیقاتی
در این پژوهش محسوب میشوند.
در ادامه به بررســی تطبیقی برخــی از نمادهای آیین مهر میپردازیم کــه رژیم پهلوی دوم بهمنظور
نجاتبخشی خود از آنها استفاده کرد.

بررسی تأثیر برخی از نمادهای آیین مهر بر سیاستهای پهلوی دوم
نگهبان

در شــرایطی که در حوزة حکمرانی و ادارة جامعة ایران در تاریخ معاصر اجماع فکری و اجتماعی وجود
نداشــت ،پهلوی دوم سامان فکری و سیاســی خود را بنا نهاد .حکومت در پی ایجاد سیستم حکمرانی
4
متمرکزی بود ،اما اندکاندک بار ســنگین وظایف و آرزوهای دور و درازش آن را از همه چیز دور کرد.
محمدرضا شــاه با طرح و تبیین ایدئولوژی شاهنشاهی خود که متأثر از تمدن کهن ایران باستان بود،
آثاری را خلق کرد که بر نظامی از باورها اســتوار بود و در قالب عملکرد دســتگاههای ایدئولوژیک در
ساختار حاکمیتی وی تجلی یافت ،باورهایی رازگونه ،برگرفته از آیین مهر و واقعیتهای سمبولیک آن،
که محصول فلسفۀ مذهبی و روح یک ملت و کشور بود .نمادهای متعدد مهر که ترکیب و آمیختهای
از اسطورههای کهن ایرانی است ،تجسم مفهوم مقدسی است که برای زندگی واقعی در جامعه اهمیت

 .1فریدون آدمیت ،اندیشــههای میرزا آقاخان کرمانی (تهران :کتابخانة طهوری)1346 ،؛ اندیشــههای میرزا فتحعلی آخوندزاده (تهران :خوارزمی)1349 ،؛
اندیشههای طالبوف (تهران :دماوند.)1357 ،
«فرۀ ایزدی و حق الهی پادشاهان» ،اطالعات سیاسی-اقتصادی ،ش  ۱۲۹و  ،)1377( ۱۳۰ص .۱۹-۴
 .2محمدعلی همایون کاتوزیانّ ،
 .3حسین بشیریه« ،ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروههای حاکم در دورۀ پهلوی» ،نقد و نظر ،س  ،2ش سوم و چهارم (تابستان و پاییز  ،)۱۳۷۵ص .85-74
 .4سریعالقلم ،ص .21
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حیاتی دارد .این نمادهای ایدئولوژی مهر نشــاندهندۀ برخی حقایق اساسی زندگی بشر است 1.منش
درخشان ایزد مهر و مجموعۀ صفات و آرامشخواهی او در کشورهایی که دستخوش آشوب و اضطراب
هســتند ،با ســاختار اجتماعی پیوند میخورد .چنین مفهومی از ایزد مهر برای مهار کردن و ساماندهی
اختالفات و آسان کردن زندگی اجتماعی ،در روزگار پهلوی دوم امری ضروری و بنیادی تلقی شد.
نگرش ایدئولوژیک شــاه معطوف به سه ویژگی خاص بود :نگاه به گذشته و حال ،تبیین وضع موجود،
و تفســیر و ترسیم جامعۀ آرمانی آینده که طی ســه مرحله و در سه مقطع در سه اثر شاه بازتاب یافت
شاهنشــاهی بهاصطالح مدرن بدل گردید .در روند ایدئولوژینگاری ،شــاه در سال
و به کتب مقدس
ِ
1339ش1960/م کتاب مأموریت برای وطنم را نوشت که تنها شرح زندگانی او نیست بلکه تاریخ احوال
یک کشور است .او دومین اثر خود ،یعنی انقالب سفید ،را در سال ۱۳۴۵ش1966/م منتشر ساخت و به
تبیین و ترسیم و روشنکردن اصول انقالب سفید پرداخت که از نظر او منشور اجتماع آینده بود .سومین
اثر شاه ب ه سوی تمدن بزرگ نام داشت که در سال ۱۳۵۶ش1977/م بهمنظور ترسیم آرمانی آیندۀ تمدن
بزرگ آریایی به نگارش درآمد« .رویکرد آثار پهلوی بیانگر گرایش ایرانیان و شخص محمدرضا پهلوی به
2
تجدید حیات و خاطرۀ دوران بزرگ جهانداری و ریشههای عمیق تاریخ ایران بود».
ایدئولوژی شاهنشــاهی پهلوی بر آن استوار بود که با تلفیق و گزینش منطقی فرهنگ ایران باستان و
ایران دورۀ اسالمی و عناصری از سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی غربی ،مکتبی فکری نوینی را بازنمایی
3
کند .یکی از محورهای این مکتب آیین مهر بود .تاریخ ایران باورهای مهرپرستی را در خیر و سعادت
بشــری میشناسد .شــاه متأثر از آیین مهر ،حداقل در لفظ ،آرزوی خیر و ســعادت ایرانیان را داشت و
همینطور روحیه مقاومت و پایداری ایرانیان در آزمایشهای تاریخی ،به عنوان نمادهای فرهنگ ایرانی
در آثار او نمایان شد.گرهخوردن باورهای مهرپرستی با تاریخ بشری در خیر و سعادت که ،حداقل در لفظ،
آرزوی شــاه ایران به شمار میرفت با روحیۀ مقاومت و پایداری در آثار او نمایان شد .او معتقد بود نظام
ی است که موجودیت ایرانی
شاهنشاهی ایران مظهر و در عینحال نگاهبان همۀ ارزشهای جاودانۀ مل 
بر آن استوار است؛ مظهر «نگاهبان زورمندی که هرگز خواب به چشم او راه نیابد 4».رژیم پهلوی تصور
میکرد با وفادار ماندن به ایدئولوژی نظام شاهنشاهی ،هویت ملی و بزرگداشت گذشته است که ایران
میتواند بار دیگر راه تر ّقی خود را بازیابد .از این رو ،با ســازوبرگهای ایدئولوژیک دستگاههای دولتی
در آیین مهر به دنبال انگیزههای رازورانهای میگشت که با همانندسازی خود با این سنت کهن ایرانی
 .1اردشیربد ،ص . 64
 .2هوشنگ نهاوندی ،ایو بوماتی ،آخرین شاهنشاه  ،1980-1919ترجمۀ دادمهر (بیجا :شرکت کتاب ،)1392 ،ص .539
 .3جلیل دوستخواه ،اوستا :کهنترین سروده و متنهای ایرانی ،ج ( 1تهران :انتشارات مروارید ،)1371 ،ص .371
 .4همان ،ج  ،1ص .355
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مطابقت داشــته باشد .شــاه نیز از خیر و سعادت جامعه حرف میزد ،از نجاتبخشی جامعهای که دچار
عقبماندگی شــده است ،و از اصالح پارهای نامالیمات اخالقی اجتماع که به تعبیر خودش از آنها رنج
میبرد .او با آرمانگرایی و با استعانت از آیین مهر بر آن بود که به مشروعیت دست یابد و در پی رسیدن
ن ایران آرامش ،نعمت و برکت به وجود
به آن چیزی بود که در مهریشت نویدش داده شده بود؛ در سرزمی 
آورد و دشواریها را چارهسازد و سعادت و پیروزی و رفاه را برای مردم به ارمغان آورد.
این رویکرد آیین کهن که فرمانروایان را به بیداری و نگاهبانی از دستاوردهای آسمانی سفارش میکرد،
در محمدرضا شــاه با جملۀ معروف وی در تختجمشید تداعی گردید .شاه در آرامگاه کوروش گفت
کوروش ،شاه ایرانزمین ،من و همۀ ایرانیان در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود میآوریم و تو را به
نام قهرمان جاودانۀ تاریخ ایران درود میفرستیم .کوروش ،ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمدهایم
تا به تو بگوییم آســوده بخواب ،زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی از میراث پرافتخار تو همواره بیدار
خواهیم بود 1.در واقع پهلوی دوم با بازآفرینی مکتب مهر بهعنوان نگهبان میراث شاهنشــاهی قصد
داشت این امر را در اذهان متبادر سازد که این حکومت رسالت آن را به دوش میکشد .نهاوندی تجلی
نگاهبانی این میراث را حتی در حوزۀ محل کار شاه یادآور میشود« ،رویکرد بومی و محیط ایرانی در
دفتر محل کارش در کاخ صاحبقرانیه نمایان بود .طراحی ســالن که توسط معمار شهبانو فرح صورت
گرفت ،برخوردار از یک محیط ایرانی برای پذیرایی غیررسمی به شمار میرفت 2».حکومت پهلوی با
بهرهگیری از الگوی فرهنگی آیین مهر و تجسم نمادهای مطرح آن در پی این بود که با بزرگپنداری
خویش مردم را به ســوی خود جلب کند و با مریدپروری به آرزویی که داشت برسد و در کشور قدرت
و پیروزی پدید آورد.
شکستناپذیری

شکســتناپذیری مهر در یشتها وصفی است از شــهریاری دلیر ،پیروزمن ِد شکستناپذیر و نیرومند،
ارتشــتاران بســیار که گناهکاران را به سزای اعمال خود میرسانند 3.محمدرضا
دارای افزارهای زیبا و
ِ
شــاه با بازنمایی این ویژگی که نمادی از سختجانی و قدرت فراوان مهر است ،ضمن تجهیز خود به
جنگافزارهای نظامی ،مردم ایران را به سخت کار کردن ترغیب میکرد و قدرت نسل ایرانی را به آنها
یادآور میشد .او با تأکید بر این نکته که هر فرد ایرانی در قبال کشور و فرزندان خود و در عین حال در
« .1مراسم پرشکوه پاسارگاد» ،روزنامة اطالعات ( 20مهرماه ،)1350 ،ص . 5
 .2نهاوندی و بوماتی ،ص .480
 .3دوستخواه ،ج  ،1ص .380
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برابر جامعۀ بشری رسالتی بر عهده دارد ،عقیده داشت که موقعیت جدید ایران در جهان ،پس از انقالب
1
شاه و ملت ،مسئولیتهای جهانی را برای ما به همراه آورده است.
محمدرضا شاه شکســتناپذیری را یکی از جلوههای ارزشی و جاویدان تمدن ایرانی میدانست که در
آزمایشهای تاریخی و هجوم اقوام بیگانه به صورت دژی تســخیرناپذیر دوام آورده است .وی امیدوار
بود که بتواند با حفظ فضایل و ارزشهای تمدن ایرانی ،با اتکا به هویت ملی خود و به پشــتوانۀ غنای
روحی و میراث فرهنگی خویش ،از انحرافات و سرشکســتگی نسل جوان جامعۀ ایرانی جلوگیری کند.
از نظر او این امر مستلزم حفظ پیوند استوار انقالب سفید با تمدن و فرهنگ ملی بود و میگفت اگر ما
پیام پرشکوه و معنوی این میراث کهن را همواره در گوش داشته باشیم ،همچنان توازن پیشرفتهای
همهجانبۀ مادی را با ارزشهای انسانی و اخالقی جامعۀ ایرانی حفظ خواهیم کرد 2.او یکی از ویژگیهای
عمدة انقالب سفید را بازآفرینی فرهنگ ایران میدانست که از عظمت تاریخی برخوردار است .به همین
دلیل در سراسر عمرش به آن میبالید.
یکی از ارکان مهم فرهنگ کهن ایران و آیین مهر جایگاه خاص عنصر سپاهیگری در میان هواداران
و مؤمنــان این آیین بود ،مقولهای که در نظام فکری محمدرضا شــاه نیز جایگاهی ویژه داشــت که
از آن بهعنوان «ســوداهای پرواز و خودشــیفتگی عظمتپرستی» 3یاد شــده است .محمدرضا شاه در
مراســم جشنهای  2500ســاله خطاب به کوروش گفت« :در لحظهای که ایران پیوند خود را با تاریخ
تجدید میکند ،حقشناسی خود را نثار تو ،قهرمان نامیرای تاریخ ،بنیانگذار کهنترین امپراتوری تاریخ
میکنیم 4».رژیم پهلوی امید داشت که آیین مهر آن نوزایی کهن را در عصر او نیز بنمایاند و آنگونه که
در سر داشت ،در جهانی شدن ایران او را یاری کند .وجهی از این نوزایی در مراسم جشن تختجمشید
در ســال 1350ش1971/م به نمایش درآمد که بخشی از عظمتطلبی شاه را به رخ میکشید .حضور
انبوه شخصیتهای برجستۀ جهان در پای پلکان عظیم تختجمشید از دیدگاه شاه جلوهای از تاریخ بود.
«این بزرگان آمده بودند که پس از قرنها انحطاط و تحقیرهایی که به ایران تحمیل شــده بود ،شاهد
5
احیای دوبارۀ شاهنشاهی ایران باشند».
 .1محمدرضا پهلوی ،به سوی تمدن بزرگ (تهران :کتابخانۀ پهلوی ،)1356 ،ص .4-2
 .2همان ،ص .97-96
 .3ماروین زونیس ،شکست شاهانه :مالحظاتی دربارۀ سقوط شاه ،ترجمۀ اسمعیل زند و بتول سعیدی (تهران :نشر نور ،)1370 ،ص .44-13
« .4مراسم پرشکوه پاسارگاد» ،ص . 5
 .5نهاوندی و بوماتی ،ص . 554
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نجاتبخشی

در ادبیات داســتانی غالب کشورهایی که مهرپرســتی در آنها رواج داشته ،آیین مهر بهعنوان اسطورۀ
نجاتبخشی تجلی یافته است .چنانکه مردم امپراتوری روم به امید نجات اخروی و دستیابی به حیات
جاوید به آیین میترا گرویدند .رســالت معنوی مهر در مقام قهرمانی که میآید «تا دشمنان دیوصفت و
مردمان ستمگر را نابود سازد» 1و نوع بشر را به سوی نجات نهایی رهبری کند ،در اندیشة محمدرضا شاه
نیز نمود یافت و او پدر خود را نجاتدهندۀ ایران معرفی کرد 2و خود نیز با بازآفرینی برخی از نمادهای
مهر در پی تداوم راه پدر برآمد .وی با اشاره به حوادث رازگونۀ زندگی خویش میگوید خداوند مایل بود
کارهایی به دست من و برای خدمت به ملت ایران انجام بگیرد که شاید از دست دیگری ساخته نبود.
و خود را عاملی برای اجرای مشــیات الهی ،در راه نجات ملت ،معرفی میکند 3.این پندار را با چرخش
گردونۀ مهر که اَشَ ی نیک بلندپایگاه آن را میگرداند 4،همانندسازی کرد و مدعی شد امور مملکت من
طبق مشیت الهی پیش میرود.
کارگزاران حکومت پهلوی در مناسبتهای مختلف در تفسیر آیین مهر آن را با ایدۀ شاه مبنی بر اینکه
راه اصلی نجات کشور در تالش مداوم و درستکاری است ،پیوند زدند و این ایده را در جهت عدالتخواهی
و پیشرفت و بهعنوان عامل نجات کشور به کار گرفتند و حتی بهمنظور «حقشناسی و سپاس از خدمات
ارزندۀ شاهنشــاه در راه حفظ و استقالل و عظمت کشور ،سربلندی و رفاه ملت ایران ،انجام هدفهای
ملی ،اجرای اصول انقالب شــاه و ملت ،استقرار عدالت اجتماعی و مساعی معظم له در راه حفظ صلح
5
جهانی ،لقب «آریامهر» را که به معنای فروغ قوم ایرانی [آریا] است به شاهنشاه تقدیم داشتند».
شجاعالدین شفا ،رئیس کتابخانۀ ملی پهلوی ،در آستانۀ افتتاح دومین کنگرۀ بینالمللی مطالعات میترایی،
در مصاحبهای ضمن وصف مهر در معتقدات اساطیری ،گفت میترا «نجاتدهندۀ نوع بشر» است و این
رسالت جاودانی اوست 6.مسئلة نجاتبخشی و نقش آن در تاریخ تحول اندیشه و تمدن و فرهنگ جهانی،
در متن پیام فرح پهلوی نیز مورد تأکید قرار گرفت« :آیین مهر وسیلۀ تفاهم بین ملتها است و رسالت
7
معنوی میترا قهرمانی وی بود که میآید نوع بشر را به سوی نجات نهایی رهبری کند».
 .1جان بویر ناس ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمۀ علیاصغر حکمت ،ویراستار پرویز اتابکی (تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص .108
 .2محمدرضا پهلوی ،مأموریت برای وطنم (بیجا :بینا ،)1339 ،ص .20
 .3پهلوی ،انقالب سفید ،ص .24
 .4دوستخواه ،ج  ،1ص .369
 .5گاهنامة پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ،ج ( 3تهران :کتابخانة ملی پهلوی ،)2535 ،ص .1508-1507
« .6کنگرۀ بزرگ بینالمللی ایرانشناسی :پژوهشهای میترایی» ،روزنامۀ اطالعات ( 9شهریور  ،)1354ص .18
« .7آیین مهر وسیلۀ تفاهم بین ملتها» ،روزنامۀ اطالعات ( 11شهریور  ،)1354ص .20

سازماندهی اجتماعی ایران در عصر پهلوی دوم با تکیهبر تصویرپردازی اسطورهای آیین مهر 107 /

در تحقق آرمان نجاتبخشی ،اندیشۀ سیاسی تجدد ،بهعنوان کلید نجات کشور پس از کودتا ،مبتنی بر
ناسیونالیســم مثبت تعریف گردید .شاه ناسیونالیسم مثبت را مدخل و بستر مناسبی برای پیوند با غرب
ارزیابی میکرد و معتقد بود تنها براساس چنین جهانبینی سیاسی است که میتوان در راه نجات و نیل به
تمدن بزرگ قدم برداشت 1.آرزوی او نوسازی و توسعۀ عمرانی بود .انقالب سفید وسیلهای برای تحکیم
قدرت و اقتدار شــاه و تنها راه نجات کشور قلمداد میشد .شاه خود نیز در هویت تاریخی مورد نظرش
برای ایجاد اتصال بین گذشته و دنیای مدرن امروزی بر انقالب سفید تأکید میکرد 2.رژیم پهلوی مغرور
از ســتایش جهانیان قهرمانانه و جاهطلبانه به اجرای پروژههای عظیم و سترگ عمرانی و ایجاد صنایع
سنگین ذوبآهن و پتروشــیمی همت گماشت و برای پیشگیری از دشواریها ،به ایجاد اشکال جدید
کنترل از جمله تأسیس احزاب دولتی پرداخت و توانست کنترل خود را بر فعالیتهای مردم به طور مداوم
گسترش دهد و اقتدارگرایی خود را محمل و بستری برای نجات کشور قلمداد کند.
ایزد پیمان ،راستی و درستی

شــخصیت و چهرۀ مهر نمودار این اعتقاد معقول و ســنجیده اســت که جهان انسانی ما بدون اعتماد
به رعایت تعهدات و پیمانها دوام نمیآورد ،زیرا بدون آن نه امنیتی میتواند وجود داشــته باشــد و نه
صلحی .ب ه عالوه ،نمودار این باور اســت که قدرتی الهی برای حمایت از چنین وعدهها و پیمانهایی
وجود دارد که درستپیمانان را پاداش میدهد و پیمانشکنان را مجازات میکند .در بررسیهای تطبیقی
اسطورهشناســی هندواروپایی واژۀ مهر مظهر و تجسم «پیمان» است 3.در یشت دهم در تقید مهر به
پیمان چنین آمده اســت که مهر کســانی را که به او دروغ گویند و به نامش پیمانی بندند که بدان وفا
نکنند ،در سراسر قلمرو مملکت ،در هر جایی که باشند ،تعقیب میکند و به کیفر میرساند 4.بخشی از پیام
فرح پهلوی همسر شاه-شهبانو -به کنگرۀ سوم ایرانشناسی ،که روشنفکرانی چون دکتر محمد مقدم و
دکتر عبدالحسین زرینکوب در آن شرکت داشتند ،بدین شرح بود« :شناخت آیین مهر خدمتی به تفاهم
و دوستی است که جامعۀ امروزی بشر ،بیش از هر چیز ،بدان نیازمند است .مهر مدافع راستی و درستی،
حامی پیمانها ،دوست زندگی و دشمن سرسخت دروغ بود .پیروان آیین میترا ،قبل از هر چیز ،موظف
بودند که مبارزان سوگندخوردهای در راه خدمت به راستی و حقیقت باشند و در این راه برای آنان هیچ

& 1. Ali Massoud Ansari, “Shah Mohammad Reza Pahlavi & the Myth of Imperial Authority”, School of Oriental
African Studies (SOAS) (University of London, 2017), p. 230.

 .2محمدحسن آصف ،مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی (تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران ،)1384 ،ص .324
 .3پوول ،ص .375
 .4دوستخواه ،ج  ،1ص .353
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سســتی و شکستی قابل بخشش نبود 1».این پیام حاوی این معنا بود که با تأسی از آیین مهر میشود
به نوعی همدلی در جامعة پرتالطم پهلوی دست یافت .این پیام در واقع توجیهی برای تبعیتپذیری از
حاکمیت نیز به شمار میرفت.
این خصوصیات در مکتب فکری محمدرضا شاه برای ساماندهی ساختار اجتماعی ،افزایش تحمل مردم
در عبور از بحرانهای حاصل از نوسازی و حتی برقراری روابط بینالملل وجود داشت .خصوصیات مهر
در مهریشت ،بیانگر سیاست راهبردی او در روابط با دوستان و دشمنان غالب ًا مبتنی بر شرطهایی استوار
بود .محمدرضا شاه بر آن بود تا با پیوند دادن خود به رسالت مهر ،بهمثابۀ نمادی از مهر ،فضایی گسترده
و آزاد برای زندگی ایجاد کند و با تبعیت از آرمانها و اصول آن ،چالشهای داخلی و بینالمللی را سامان
دهد و با «ایجاد و حفظ هماهنگی میان بخشهای گوناگون جامعۀ بشری» 2اقتدارگرایی خود را توجیه
کند.
تمدن ایران باستان ،بیش از هر تمدنی ،انباشته از انواع حقوق و قوانین و هر پیمان و تعهدی در آن متکی
به ضمانت بوده است 3.در ایران قدیم در حوزۀ تعلی م و تربیت جوانان ،مهمترین درسی که به آنان داده
میشد ،آن بود که راستگویی را اساس زندگی خویش قرار دهند و توانایی تشخیص میان خیر و شر را
پیدا کنند 4.محمدرضا شاه در مذ ّمت و نکوهش پارهای از رفتارهای اخالقی و اجتماعی مردم مینویسد:
«با اینکه از عهد باستان نســبت به دروغ نکوهش شدهاست (کتیبة بیستون) ،ولی همچنان بخشی از
فرهنگ جامعه را به خود اختصاص دادهاست .دروغگویی نهتنها برخالف صریح مذهب ماست ،بلکه به
حساب زندگی نیز بیثمر و بینتیجه است .از طرف دیگر ،راستی موجب نجات آدمی و شکست دشمنان
اســت .صدق مایۀ آســایش وجدان و فراغت از گزند نوائب است و برای ملل و اقوام موجب پیشرفت و
ترقی است 5».در پی آن بود که درستکاری را در جامعه بازنمایی کند
.
دغدغة شاه به تعبیری آسایش و رفاه جامعه بود .او در پی آن بود خود را بهعنوان شاه آرمانی در حلقۀ آیین
مهر قرار دهد و تأمینکنندۀ آرمانها و نیازهای جامعه باشد .حکومت پهلوی سعی کرد با تصویرسازی
اســاطیری از برخی از نمادهای آیین باستانی مهر ،که بر پیمان و وفاداری استوار است ،پیوندی ویژه ،و
« .1کنگرۀ بینالمللی مطالعات میترایی» ،ص .2
 .2هانس پتر اشــمیت« ،مســئلۀ اصلی مطالعات میترای هند و ایرانی» ،در دین مهر در جهان باســتان :مجموعه گزارشهای دومین کنگرة بینالمللی
مهرشناسی ،ترجمة مرتضی ثاقبفر (تهران :انتشارات توس ،)1385 ،ص .393

3. Herodotus, The Persian Wars, translated by A. D. Godley (Cambridge (Mass.) & London: The Loeb Classical
Library. 1957), pp. 136-138.

 .4تاریخ هرودوت ،ترجمه به انگلیسی جرج راولین سن ،تلخیص و تنظیم ا .ج .اوانس ،ترجمة غ .وحید مازندرانی (تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،
 ،)1362ص .107
 .5پهلوی ،مأموریت برای وطنم ،ص .187
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بهخصوص نیرومند و اجباری ،با توجه به فرهنگ سیاسی در میان اجزای جامعه ایجاد نماید.
محمدرضا شاه در پرتو تصویرسازی اساطیری آیین مهر و با ترویج ایدئولوژی مهر که بر بخشندگی تأکید
داشت ،بهمنظور مهار بحرانها و برقراری صلح و امنیت به تعامل و تساهل با برخی از مخالفان از جمله
حزب توده مبادرت ورزید .محمدرضا شاه در توجیه عملی رفتارهای سیاسی خود ،در همانندی با ایزد مهر
که چه خشــمگین باشد و چه آرام ،همیشه نیکخواه بشر است ،خود را نیکخواه ملت ایران میشمرد.
روایت است که او «در زندگیاش به اتهامات دروغین علیه این یا آن اعتنا نمیکرد ،همیشه بخشش را
به انتقام ترجیح میداد 1».او با هینلز همعقیده بود که پیمان و سخن راست اساس زندگی نظامیافته در
دین و جامعه است و با مراعات «پیمان» مردمان با هم پیوستگی مییابند و دروغ مغلوب میگردد 2.وی
نیکخواهی خود را در تالش برای اجرای پروژههای عمرانی و برنامۀ اصالحات اجتماعی معنا میکرد و
آن را در تداوم سوگند وفاداری به ملت و قانون اساسی وظیفۀ خود میدانست .چنانکه از تصمیم کنگرۀ
بزرگ شــرکتهای تعاونی روستایی در نهم ژانویۀ ۱۹۶۳م۱۳۴۲/ش مبنیبر اعطای لقب «عادل» به
شــاه معذرت خواست و گفت من کاری جز انجاموظیفۀ خود نکردهام ،من خواهان خوشبختی و رونق
3
زندگی همۀ ایرانیان هستم.
ایزد مهر توزیعکنندۀ بهترین سهم و رفاه

الگوی خیالپردازانۀ شــاه آرمانی کارویژۀ عمدهای را از محمدرضا شــاه ،تحت تأثیر آیین رازورانۀ مهر،
بهعنوان «شــاه خوب» در تحوالت داخلی و خارجی به تصویر کشید .وی برای ترقی جامعه و برطرف
کردن شکافهای اجتماعی و انفجار اجتماعی 4از بدو سلطنت اقداماتی انجام داد که تداوم آن به «انقالب
سفید» موسوم گردید .اصول شــاخص این انقالب را که نویدبخش یک تمدن بزرگ بود ،میتوان در
قالب الگوی موجود در اوستا باعنوان «ایزد توزیعکنندۀ بهترین سهم و رفاه» تفسیر کرد .خطوط کلی
نظام اجتماعی در تصور پهلوی دوم شامل مواردی چون دموکراسی شاهنشاهی ،عدالت اجتماعی ،اقتصاد
دموکراتیک ،مشارکت گستردۀ هدایتشده و فرهنگ ملی بود .شاه بشارت میداد نظام اجتماعی ایران
ن همۀ مردم ایران به نحوی در ثروت ملی سهیم
در عصر تمدن بزرگ نظامی خواهد بود که در پرتو آ 
خواهند بود 5.تصویر خارجی این تفکر بهویژه در حوزۀ نفت آشکار است .او همانند مهر که آشوب جهان،
 .1نهاوندی و بوماتی ،ص .332
 .2جان راسل هینلز ،شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی (تهران :نشر چشمه ،)1373 ،ص .120-119
 .3نهاوندی و بوماتی ،ص .437
 .4س .م .ایوانف ،تاریخ ایران نوین ،ترجمۀ هوشنگ تیزابی و حسن قائمپناه (بیجا :انتشارات حزب تودة ایران ،)1356 ،ص .218
 .5پهلوی ،به سوی تمدن بزرگ ،ص .305
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ناآرامی شاهنشاهی و بیم انسانها را از بین میبرد ،در عرصۀ جهانی با ایجاد شوک نفتی در نتیجۀ جنگ
اعراب و اسرائیل در خاورمیانه ،طی یک سال به بهانة تقسیم عادالنة ثروت و رفع تبعیض در جهان دو
بار مبادرت به افزایش قیمت نفت نمود .این اقدام که به نوعی کودتای نفتی قلمداد میشد ،اندک زمانی
خواب غرب را آشــفته نمود و او را به امپراتور نفت تبدیل کرد .هرچند این دوره در نتیجۀ اتحاد پنهانی
امریکا و عربســتان کوتاه بود .شاه در منطقة خلیجفارس نیز با خروج نیروهای انگلیسی به قدرت برتر
1
منطقه تبدیل شد.
روایت است که در دورۀ ریاست نصیری بر ساواک ،امیرعباس هویدا ،نخستوزیر ،به وی توصیه میکرد
که با گزارشهای خود موجبات نگرانی و تکدر «خاطر ملوکانه» را فراهم نسازد و شاه را آسوده بگذارد تا
بتواند به رسالتهای بزرگ بینالمللی خود نظیر بسط توسعه در جهان سوم ،تقسیم عادالنة منابع ثروت
2
در دنیا ،بحران انرژی و تعادل قوا و ...بپردازد.
شاه این دوره را با دورۀ آرمانی وصفشده در اوستا« ،مهر دارندۀ دشتهای فراخ نیرومند است و دارندۀ
شهریاری و در هر کاری چاالک است» ،3پیوند زد و از خود بهعنوان شاه خوب یاد کرد که تجلی «روح
نیکوکار» خداوند و نماد آرزوهای اوســت که وظیفه دارد شادمانی رعیت را گسترش دهد .در این راه با
بهبود زندگی تودههای مردم در پی حمایت از آنها در برابر تهدیدات ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی
برآمد و با افزودن مشروعیت خود ،بهعنوان شاه خوب ،جایگاه سیاسی خود را در داخل استوار کرد و در
خارج نیز خود را قدرت برتر منطقه دانست .با این حال ،محمدرضا شاه با همۀ پیروزیهای ستایششدۀ
عصر انقالب سفید ،نتوانست حمایت سیاسی اکثریت را آنچنانکه با تمام تالش در پی تحصیل آن بود،
به دست آورد 4.هشدار علم در آذر  1352مبنی بر «از خود بیگانگی روزافزون بین رژیم و مردم» حاکی
5
از آن بود که مادیگرایی بهتنهایی اکسیر شفادهنده نیست.
دوستی و محبت

محمدرضا شــاه ضمن گلهمندی از رفتارهای اجتماعی افراد که تهی از مهر و محبت بودند ،میگفت:
«مسئلۀ درستکاری افراد ،چه در سازمانهای دولتی و چه در دستگاههای شخصی و حرفهای و اجتماعات
مختلف ،همچنان از مســائل دشوار ماست 6».و به گفتة خود ،آنچه بیش از همه او را رنج میداد ،رجال

 .1اندرو سکات کوپر ،سقوط بهشت :خاندان پهلوی و آخرین روزهای ایران شاهنشاهی ،ترجمۀ نیما نانآوران [چمروش] (امریکا :کویر ،)2016 ،ص .167
 .2نهاوندی و بوماتی ،ص . 631
 .3دوستخواه ،ج  ،1ص .362
 .4زونیس ،ص .8
 .5کوپر ،ص .166
 .6پهلوی ،مأموریت برای وطنم ،ص .10
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سیاسی ریاکار و دروغگو بودند که در عرصۀ اجتماع در پی تأمین منافع خویش بودند 1.این همان مفهومی
اســت که در اوســتا بهکرات آمده است« :اگر دروغ و ریا نباشد ،کشــور را نیرویی و پیروزیای سرشار
بخشد ».انقالب اجتماعی ســال ۱۳۴۱ش1962/م یک جهش برای رسیدن به این نیرو بود .فردریک
تالبرت مینویسد شاهنشاه با عالقۀ بیمنتهای خود به پیشرفت کشور و ارتقای ایران در ردیف کشورهای
بزرگ و کوشش خستگیناپذیر در باال بردن سطح فکری کشور و ایجاد رفاه اجتماعی و جلب دوستی و
2
احترام همة کشورهای جهان در حقیقت قهرمان بینالمللی انساندوستی و دموکراسی به شمار میآید.
حکومت پهلوی ،برای تعامل و دوستی با غرب ،از نزدیکی فرهنگ ایرانیان با فرهنگ تکثرگرای غرب
سخن میگفت .محمدرضا شاه ایران باستان ،عصر هخامنشی ،را نخستین الگوی جهانی میدانست که
در قالب تابلویی از یک جامعۀ باز مشترکالمنافع توانست با اعالمیۀ کوروش برای اولینبار حق آزادی
عقیده و سایر حقوق انسانی را به افراد تابع شاهنشاهی اعطا کند 3.پهلوی دوم با جذب روشنفکران حامل
ایدئولوژی شاهنشاهی و استفاده از ظرفیتهای آنان در تأسیس نهادها و سازمانهای اجرایی و افزایش
فعالیتهای فرهنگی و مراکز آموزشــی و احزاب ،مهر تأییدی بر اقداماتش زد 4و ضمن اشاره به ذخیرۀ
تربیتی و ارشــادی شعائر اخالقی ،گریزی به دیگر جلوههای ارزشهای تمدن ایرانی زد که قوم ایرانی
هم بنیانگذار و هم نگاهبان تاریخی آن بوده است .ایرانیان نخستین حکومت آریایی و اولین امپراتوری
جهانی را بر پایة اصول عدالت و بشردوســتی بنیاد نهادند که مظهر عالی آن اعالمیۀ معروف کوروش
است .خصیصههای انساندوستی و نیکاندیشی آن در تاریخ منعکس است .تأکید بر تمدن کهن ایرانی و
آیین مهر و استفاده از نمادها و عناصر آن برای تحقق بخشیدن به وحدت جامعه و ایجاد ثبات و برقراری
امنیت بود .آیین مهر با آموزههایش دنیایی اجتماعی ،سیاسی و دینی را به روی هر حکومتی میگشاید
و با راهبردهایش ســود سرشاری عاید حکومت مینماید .در حوزۀ دشمنشناسی و راههای مقابله با آن
راهنما و هدایتگر است .در برقراری روابط خوب یا بد با مردمان و کشورها و در دوستی یا ستیزه با آنها
راهگشاست.
موارد متعدد دیگر از کاربرد نمادهای آیین مهر بیانگر این نکتۀ محوری و وحدتبخش اســت که تمام
کردارها و کیفیات ویژۀ آن گرد یک نقطۀ مرکزی جمع شــدهاند و همگی به یک اندیشۀ کانونی اشاره
دارند .این اندیشــه نوعی اعتمادپذیری مقدس در جامعه ایجاد میکند که در پروسۀ نوسازی پهلوی از
 .1پهلوی ،انقالب سفید ،ص .14
 .2فردریک تالبرت ،از کوروش تا پهلوی :نقشی از تاریخ شاهنشاهی ایران (شیراز :انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز ،)1346 ،ص .103
 .3پهلوی ،به سوی تمدن بزرگ ،ص .240
 .4مهرزاد بروجردی ،روشنفکران ایرانی و غرب ،ترجمۀ جمشید شیرازی (تهران :فرزان روز ،)1377 ،ص .42
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ضروریات تلقی میشــد .زیرا نقش مهر در پایان جهان و رســتاخیز این ذهنیت را برای محمدرضا شاه
تداعی میکرد که ظهور سلسلۀ پهلوی همان عصر رستاخیز است و بر بنیاد این نظر ،نیل به تمدن بزرگ
راهبرد تداوم عصر رستاخیز خواهد بود.
پهلوی دوم در توجیه همانندســازی خود توقع داشت همچنانکه مهر «اگر مردمان او را همراهی کنند،
در خشــنودی آن بکوشــند ،فرمانش را بپذیرند ،داوریاش را گردن بگذارند ،بــه خانۀ آنان فرود آید و
آرزوهایشــان را اجابت کند 1».وی نیز حال که تمام مســاعی خود را برای تحقق تمدن بزرگ به کار
میبندد ،مردم قدر او را بدانند و بر تالشهایش ارج نهند .از همین رو ،او دستاوردهای خود را در مبارزه
با مخالفان انقالب اجتماعی ،همانند مهر ،که نیروهای اهریمنی از خشم او به هراس میافتادند ،پیروزی
خود بر مخالفان را همانند نیروهای اهریمنی تفســیر و بازآفرینی کرد .همانند آیین میترای روم یا دین
سپاهیان 2،وی نیز با برجستهکردن ارتش بهعنوان یک نهاد برقراری امنیت و حافظ قدرت به تقلید از
الگوی باستانی برآمد تا در پرتو امنیت و رفاه کسب مشروعیت نماید.

نتیجهگیری

در شــرایطی که در حوزۀ حکمرانی و ادارة جامعة ایران در تاریخ معاصر یک اجماع فکری و اجتماعی
وجود نداشــت ،پهلوی دوم به کمک برخی از روشنفکران نسل سوم سامان فکری و سیاسی خود را بنا
نهاد .بدین ترتیب ،حکومت برای رفع نیازهای جاری جامعۀ ایران که در نتیجۀ کودتا دچار سرشکستگی
اجتماعی و فاقد تحرک اجتماعی شــده و همچنین در مسئلۀ کسب مشروعیت درگیر بحران شده بود،
به طرح آیین مهر پرداخت که ایدئولوژیای مبتنی بر فرمانبرداری و بنیانهای اخالقی بود .شاید هیچ
ایدئولوژی رازورانۀ دیگری به این وضوح پاسخ معضالت شاهنشاهی و جامعۀ ایران را نمیداد .بنابراین،
گفتمانهای مشروعیتبخشی نوینی براساس مسائل و نمادهایی از آیین مهر ،چون شکستناپذیری،
عهد و پیمان ،وفاداری در چارچوب سیاســتهای فرهنگی و اجتماعی پیریزی شد .محمدرضا شاه با
این تحلیل برآمده از تاریخ که ایزد ایرانی مهر نماد شکستناپذیری و اقتدار است ،توانست انتظار گروه
خاصی از مردم را در ساختار شاهنشاهی خود برآورده سازد و با بازآفرینی نوینی از آیین مهر ،و با استفاده
از خویشکاری مهر در توجیه رفتارهای کنشی خود در مقابله با مخالفان بهمنظور برقراری امنیت ،و انجام
دادن اقداماتی در حوزۀ رفاه و آسایش اجتماعی که به انقالب سفید شهرت یافت ،نوعی همدلی در جامعه

 .1دوستخواه ،ج  ،1ص .386
 .2دیوید اوالنسی ،پژوهشی نو در میتراپرستی :کیهانشناسی و نجات و رستگاری در دنیای باستان ،ترجمه و تحقیق مریم امینی (تهران :نشر سرچشمه،
 ،)1380ص .178

سازماندهی اجتماعی ایران در عصر پهلوی دوم با تکیهبر تصویرپردازی اسطورهای آیین مهر 113 /

ایجاد کند و با تصویرسازی اساطیری از خود بهعنوان شاه آرمانی ،بیحسی اجتماعی حاصل از کودتای
 ۲۸مرداد را به تحرک اجتماعی تبدیل نماید و بدینگونه با افزایش مشــروعیت نســبی تا حدودی هم
جایگاه سیاسی خود را استوارتر سازد و هم بر قدرت منطقهای خویش بیفزاید ،هرچند میوههای سیاسی
حاصل از آن چندان نپایید.

کتابنامه

آصف ،محمدحسن .مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران.۱۳۸۴ ،
«آیین مهر وسیلۀ تفاهم بین ملتها» ،روزنامة اطالعات ،سهشنبه  ۱۱شهریور  ،۱۳۵۴ش .14799
اردشیربد ،فرامرز« .میترا و میترائیسم» ،انجمن فرهنگ ایران باستان ،س  ،1ش  ،۲آذر  ،1342ص .94-59
اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیل[ ،گردآوری و] ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :نشر مرکز.1384 ،
اشرف ،احمد .هویت از دوران باستان تا پایان پهلوی و دو مقاله از :گراردو ینولی و شاپور شهبازی ،ترجمۀ حمید احمدی،
تهران :نشر نی.1395 ،
اشمیت ،هانس پتر« .مسئلۀ اصلی مطالعات میترای هندوایرانی» ،در دین مهر در جهان باستان :مجموعه گزارشهای
دومین کنگرۀ بینالمللی مهرشناسی ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،تهران :انتشارات توس.1385 ،
اکبری ،محمدعلی .دولت و فرهنگ در ایران ( ،)۱۳۵۷-۱۳۰۴تهران :مؤسسة انتشاراتی روزنامة ایران.1398 ،
اوالنسی ،دیوید .پژوهشی نو در میتراپرستی :کیهانشناسی و نجات و رستگاری در دنیای باستان ،ترجمه و تحقیق مریم
امینی ،تهران :نشر سرچشمه.1380 ،
ایوانف ،س .م .تاریخ ایران نوین ،ترجمةهوشنگ تیزابی و حسن قائمپناه ،بیجا :انتشارات حزب تودة ایران.1356 ،
بروجردی ،مهرزاد .روشنفکران ایرانی و غرب ،ترجمۀ جمشید شیرازی ،تهران :فرزان روز.1377 ،
پهلوی ،محمدرضا .مأموریت برای وطنم ،بیجا :بینا.1339 ،
ـــــــــــ .انقالب سفید ،تهران :کتابخانۀ پهلوی.1345 ،
ـــــــــــ .به سوی تمدن بزرگ ،تهران :کتابخانة پهلوی.1356 ،
پوول ،یان« .میترا؛ ایزدی هندواروپایی» ،در دین مهر در جهان باستان :مجموعه گزارشهای دومین کنگرۀ بینالمللی
مهرشناسی ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،تهران :انتشارات توس.1385 ،
تاریخ هرودوت .ترجمه به انگلیسی جرج راولین سن ،تلخیص و تنظیم ا .ج .اوانس ،ترجمة غ .وحید مازندرانی ،تهران:
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.1362 ،
تالبرت ،فردریک .از کوروش تا پهلوی :نقشی از تاریخ شاهنشاهی ایران ،شیراز :انتشارات دانشگاه پهلوی شیراز.1346 ،
دوستخواه ،جلیل .اوستا :کهنترین سروده و متنهای ایرانی ،ج  ،1تهران :انتشارات مروارید.1371 ،
زونیس ،ماروین .شکست شاهانه :مالحظاتی دربارۀ سقوط شاه ،ترجمۀ اسماعیل زند و بتول سعیدی ،تهران :نشر نور،
.1370
سریعالقلم ،محمود .اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی ،تهران :نشر گاندی.1397 ،

 / 114تاریخ ایران :دوره  ،14شماره  ،2پاییز و زمستان 1400

ملیون ،ایران نوین ( ،)۱۳۳۶-۱۳۵۳تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سیاسی،
شاهدی ،مظفر .سه حزب :مردمّ ،
.1387
فوران ،جان .مقاومت شکننده :تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال 1500میالدی مطابق با  879شمسی تا انقالب،
ترجمۀ احمد تدین ،تهران :خدمات فرهنگی رسا.1377 ،
کوپر ،اندرو سکات .سقوط بهشت :خاندان پهلوی و آخرین روزهای ایران شاهنشاهی ،ترجمۀ نیما نانآوران [چمروش]،
امریکا :کویر.2016 ،
کومون ،فرانتس والری .آیین پر رمز و راز میترایی ،ترجمۀ هاشم رضی ،تهران :نگاه سبز.1388 ،
«کنگرۀ بینالمللی مطالعات میترایی» ،نشریة کاوه (مونیخ آلمان) ،ش  ،60تابستان  ،1355ص .6-2
«کنگرۀ بزرگ بینالمللی ایرانشناســی :پژوهشهای میترایی» ،روزنامة اطالعات ،یکشــنبه  ۹شهریور  ،۱۳۵۴ش
.14797
گاهنامة پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ،ج  ،3تهران :کتابخانة ملی پهلوی.2535 ،
«مراسم پرشکوه پاسارگاد» ،روزنامة اطالعات ،سهشنبه  ۲۰مهر  ،۱۳۵۰ش .13620
مقدم ،محمد .جستاری دربارۀ مهر و ناهید ،تهران :نشر هیرمند.1388 ،
ناس ،جان بویر .تاریخ جامع ادیان ،ترجمۀ علیاصغر حکمت ،ویراستار پرویز اتابکی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
.1373
نراقی ،احسان .غربت غرب ،تهران :امیرکبیر.1353 ،
نهاوندی ،هوشنگ و ایو بوماتی .آخرین شاهنشاه  ،۱۹۸۰-۱۹۱۹ترجمة دادمهر ،بیجا :شرکت کتاب.1392 ،
ِورما ِزرن ،مارتین .آیین میترا ،ترجمۀ بزرگ نادرزاده ،تهران :نشر چشمه.1375 ،
هینلز ،جان راسل .شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :نشر چشمه.1373 ،
یزدانی مقدم ،سهراب و فاطمه بیگدلی« .حزب رستاخیز از آغاز تا فرجام ( ،»)1357-1353تاریخپژوهی ،س  ،21ش
 ،1398 ،76ص .178-143

Ansari, Ali Massoud. “The Myth of the White Revolution: Mohammad Reza Shah,
‘Modernization’ and the Consolidation of Power”, Middle Eastern Studies, 37: 3, 2001,
pp. 1-24.
 .“ShahMohammadRezaPahlavi&theMythofImperialAuthority”,Schoolـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
of Oriental & African Studies (SOAS), University of London, 2017.
Herodotus. The Persian Wars, translated by A. D. Godley, Cambridge (Mass.) & London: The
Loeb Classical Library, 1975.

131-115  صفحات،1400  پاییز و زمستان،2  شماره،14  دوره:تاریخ ایران
Iran History:Vol. 14, No 2, autumn & winter, 2022, Page 115-131

واکاوی اهمیت تاریخی گذرگاه تِر ِمذ
 پژوهشی:نوع مقاله
کیوان کریمی الوار/1مریم خسروآبادی

2

چکیده

 بر،اقتصادی خراسان و آسیای مرکزی بوده و از دوران باستان تا معاصر-شهر بندری ترمذ در تمام دوران حیات خود حلقة اتصال سیاسی
تحلیلی و با تکیه بر دادههای تاریخی و جغرافیایی- در این مقاله که به روش توصیفی.روند تحوالت تاریخی این منطقه تأثیر گذاشته است
 به بررســی فراز و نشیبهای تاریخی این شهر در زمان، ضمن توصیف موقعیت جغرافیایی شهر ترمذ،دســت اول گردآوری شــده است
 بررسی اهمیت اقتصادی و ژئوپولتیکی ترمذ نیز.سلسلههای مختلف حاکم بر ایران و خراسان بزرگ (خراسان و آسیای میانه) میپردازیم
 نتایج بررسیها نشان میدهد این گذرگاه تاریخی که امروزه در جنوبیترین نقطة ازبکستان قرار.بخشــی از اهداف پژوهش حاضر است
 نقش مهمی در حفظ یا به مخاطره افکندن تمامیت ارضی ایران و نیز رونق یا عدم رونق اقتصادی، بسته به رویکرد سیاسی حاکمان،دارد
 و یا، ترمذ در سطح منطقهای نیز بهعنوان پل اقتصادی مهمی در مسیر جادة بزرگ معروف به جادة خراسان.خراسان بزرگ داشته است
. در اتصال ایران به آسیای مرکزی و چین و هند نقش بسزایی داشته است،جادة ابریشم
. ماوراءالنهر، جیحون، تِرمِذ؛ خراسان بزرگ، آسیای میانه، ازبکستان:واژگان کلیدی

Analysis on Historical Importance of Termez Pathway
Maryam Khosrowabadi3/Keyvan Karimi Alvar4
Abstract
Port town of Termez, known as Great Khorasan in post-Islamic era, was an economical-political
connection for Khorasan and Transoxiana. Due to its location, it has had a critical role in historical
changes of Khorasan and central Asia during its ancient to contemporary time. In this research a
descriptive-Analytical method based on primary historical and geographical data has been used
to investigate economical and Geopolitical importance of Termez. This paper along with providing
a descriptive report on Termez geography, investigates its historical changes during different
dynasties ruling on Iran and Great Khorasan (khorasan and Central Asia) in a geographical point
of view. Results show this historical pathway in the southernmost part of Uzbekistan had played
a critical political-economic role in Iran’s territorial integrity and economic prosperity or lack of
prosperity of Big khorasan and areas such as Balkh and Marv. A topic that directly related to
the different attitudes of the Ghaznavid Sultan Mahmud, Sultan Mohammad Khwarazmshah and
Timur Gurkani, towards a significant role of Termez. Termez also has been a crucial economical
bridge in the Big pathway known as khorasan or silk road which connects Iran to central Asia,
China and India.
Keywords: Uzbekistan, Central Asia, Termez, Great Khorasan, Jeyhun, Transoxiana.
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مقدمه

ترمذ واقع در ســاحل رود جیحون ،از شهرهای ماوراءالنهر و از توابع بلخ ،همواره پل ارتباطی خراسان و
آســیای مرکزی بوده است .این شهر امروزه در جنوب کشور ازبکستان قرار دارد .تاکنون در مورد شهر
ترمذ و موقعیت خاص اقتصادی و جغرافیایی آن پژوهش کاملی صورت نگرفته اســت .با وجود این ،در
کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ 1مطالبی دربارة جغرافیا ،تاریخ سیاسی-اقتصادی و معماری ترمذ
نگاشته شده است .همچنین در دانشنامة جهان اسالم در مدخلی با عنوان «ترمذ» ،با نگاهی توصیفی ،به
موقعیت جغرافیایی این شهر ،دست به دست شدن آن در دورة حاکمیت ترکان و جایگاه سادات ترمذی
نزد حکام از جمله تیمور اشاراتی شده است .در منابع جغرافیایی قرون نخستین از جمله در حدود العالم و
احسن التقاسیم و نیز در سفرنامههای ابنبطوطه و کالویخو و منابع تاریخی مانند تاریخ بیهقی میتوان
اطالعات مختصر و مفیدی در مورد این شهر به دست آورد .آنچه حائز اهمیت است توجه سالطین ایران،
از باستان تا دورة صفوی ،به این گذرگاه ترانزیتی است .حال باید دید چرا این شهر مورد توجه سالطین
بوده است؟ و موقعیت جغرافیایی ترمذ چه نقشی در تداوم حیات تاریخی آن داشته و این شهر در مناسبات
ایران و آسیای مرکزی از منظر سیاسی و اقتصادی چه جایگاهی داشته است؟ بررسی تاریخ این منطقه
نشان میدهد که سالطین ایران تالش زیادی کردهاند تا این منطقة ترانزیتی را در قلمرو خود نگه دارند.

ترمذ؛ ریزشگاه نهرها

تِرمِذ باستان در لب جیحون 2قرار داشت و یکی از شهرهای معروف خراسان بزرگ در قلمرو جغرافیایی
ایران بود که با ترمذ فعلی حدوداً  10کیلومتر فاصله داشت 3.این شهر مهمترین معبر و گذرگاه جیحون
برای عبور کاروانها و کشتیها بود و به خاطر داشتن چنین موقعیتی ،در حاشیة جیحون پایههای شهری
مهمی ریخته شد .جریان آب از زیر پای قلعة ترمذ میگذشت و به دلیل تجمع کشتیها در ساحل آن،
4
این شهر همواره شلوغ بود و از این رو ،تزمذ را «آبراهه» یا «آواره» نامیدهاند.

 .1مریمخسروآبادی ،کیوان کریمیالوار ،جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ (اصفهان :کنکاش.)1397 ،
 .2یونانیان باستان جیحون را اکسوس ( )Oxusمیخواندند.

3. .Gregoire Frumkin, Archaeology in Soviet Central Asia (Leiden: Brill, 1970), p. 110.

 .4صفیالدین واعظ بلخی ،حواشی فضایل بلخ ،تصحیح عبدالحی حبیبی (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1364 ،ص 16؛ ابنعربشاه ،عجائب المقدور فىنوائب
تیمور (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1356 ،ص .280-279
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منبعworldatlas/Uzbekistan :

دو مایل باالتر از ترمذ جایی به نام ماله قرار داشــت که ریزشــگاه نهرها و رودهای منتهی به جیحون
بود .بنابراین ،همة کشــتیها را به سمت خود میکشید .کوهستانی که در یک منزلی ترمذ قرار داشت
و جریان آبهای آن که در دو سویش میدرخشید ،احساسات و عواطف جغرافیدانان قرون وسطایی را
چنان برانگیخته است که آن را به صحنهای از بهشت تشبیه کردهاند 1.حکیم انوری نیز دربارة آن سروده
2
است« :گفتم ای بخت بهشت است سواد ترمذ».
در مقابل قلعة ترمذ که پایههایش در آب بود ،بیابانی قرار داشت که معمو ًال نیروها و لشکرها در مواقع
ضروری در آن جمع میشدند .صحرایی که در برخی منابع به آن «جزیره» گفته میشود ،از طریق پل
چوبی یا کشــتیها به شهر متصل میشد و از طریق خشکی سه تا چهار ماه فاصله داشت 3.این مکان
منحصربهفرد در ایجاد امکانات کشــاورزی و تجاری ترمذ نقش مهمی داشت .چنانکه در کاوشهای
باستانشناســی توپراککاله (توپراق قلعه ،در نزدیکی ترمذ) شبکههای پیچیدة آبیاری مربوط به نیمة
4
نخست هزارة اول قم کشف شده است.
 .1شمسالدین ابوعبداهلل مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمة علینقی منزوی ،ج ( 2تهران :شرکت مؤلفان و مترجمان ،)1361 ،ص -421
422؛ ابواسحق ابراهیم استخری ،مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1340 ،ص .234
 .2علی بن محمد انوری ،دیوان انوری ،تصحیح سعید نفیسی (تهران :مؤسسة مطبوعاتی پیروز ،)1337 ،ص .565
 .3قاضى احمد بن شرفالدين حسين حسينى قمى ،خالصه التواري خ ،تصحیح احسان اشراقی ،ج ( 1تهران :دانشگاه تهران ،)1383 ،ص 120؛ شرفالدین
علی یزدی ،ظفرنامه ،تصحیح محمد عباسی ،ج ( 1تهران :شرکت سهامی رنگین ،)1336 ،ص .428-423
 .4رقیه بهزادی ،قومهای کهن در آسیای مرکزی و فالت ایران (تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،)1373 ،ص .21
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ترمذ مرکز تمدن میان دو رود در عصر باستان

به روایت منابع تاریخی ،بنای ترمذ به دوران ماقبل تاریخ-دوران پیشــدادی و کیانی-یا یونانیان باختر
برمیگردد و محل مرگ اسکندر مقدونی را در این شهر گزارش کردهاند 1.با استناد به کتیبة نقش رستم
که شــاپور اول به مناسبت پیروزی بر کوشــانیان در دل کوه ایجاد کرده بود ،ترمذ در قلمرو ساسانیان
قرار داشــت و گاه صحنة درگیری بین صحراگردان (هپتالیها و ترکها) و دولت ساسانی بود .حاکمان
آن «ترمذ شاه» نامیده میشدند 2.ماسون در رسالة شهر ترمذ کهنه و کارهای هیئت اعزامی به ترمذ و
همچنین شیشکین در نقشهبرداری تاریخی و لونین در تاریخ شهر ترمذ و آسمیونوف در دربارة ویرانههای
ترمذ ،با چاپ کاوشهای خود ،نشــان دادند که ترمذ در مرکز تمدن بین دو رود دارای ســابقة تمدنی
طوالنی اســت .همچنانکه متون تاریخی هم گزارشهای متعددی از حضور دولتهای حاکم در تاریخ
ایران و آسیای مرکزی در شهر ترمذ دادهاند ،از جمله هخامنشیان ،امپراتوری یونانی باکتریایی ،سکاها،
قبایل تخار ،خانات ترک ،ســامانیان ،ترکان قرهخانی ،غزنویان ،سلجوقیان ،قراختاییان ،خوارزمشاهیان،
مغوالن ،اولوس جغتای ،ازبکها و روسها.
دنیک اولین کسی بود که در سال 1306ش1927/م به بررسی این مکان پرداخت .سپس ماسون کار
او را دنبال کرد که موفق به کشــف قلعة بزرگ ترمذ شــد .ادامة حفاریها در 1307ش1928/م منجر
به کشــف گورســتانی در سمیرچیه (هفت رود) شد که متعلق به ســدههای اول میالدی بود .در سال
1317ش1938/م اوکالدنیکف غار تِشــیکتاش ( 25000ســال قبل از میالد) را در جنوب ازبکستان
کشف کرد و مقدار زیادی ابزار سنگی و بقایای اسکلت پسر جوانی از خانوادة نئاندرتال را که با شاخ بز
کوهی وحشی پوشانده شده بود ،از زیر خاک بیرون آورد .همچنین فرهنگ عصر بُ ُرنز اولیه ،که به ۲۲۰۰
تا  ۱۷۰۰سال قبل از میالد بازمیگردد ،در حین حفاری یافت شد .کشف مجموعهای از اشیا و سکههای
طال و نقره ،معروف به گنجینة اوکســوس ،در ساحل شمالی آمودریا ،متعلق به دورة هخامنشی ،و نیز
کشف پایهستونها و ظروف سنگی به سبک یونانی و ظروفی مزین به تصاویری از باکوس ()Bacchus
(خدای شراب یونانی) یا صحنههایی از نمایشــنامة اوریپیدس ( )Euripidesبه نفوذ فرهنگ ایرانی و
یونانی در منطقه اشاره میکند.
 .1ابوالقاســم فردوسی ،شاهنامه ،به اهتمام ســعید حمیدیان ،ج ( 1تهران :قطره ،)1374 ،ص  384و  ،407ج  ،2ص 317؛ واعظ بلخی ،ص 16؛ جعفر بن
محمد جعفرى ،تاريخ يزد ،تصحیح ايرج افشار (تهران :علمى و فرهنگى ،)1384 ،ص 27؛ گرگوار فرامکین ،باستانشناسی در آسیای مرکزی ،ترجمة صادق
ملکشهمیرزادی (تهران :بیجا ،)1372 ،ص .179-81
س (تهران:
 .2احمد بن داوود دینوری ،اخبار الطوال ،ترجمة مهدوی دامغانی (تهران :نی ،)1364 ،ص 62؛ژوزف ماركوارت ،ايرانشهر در جغرافياى بطلميو 
طهورى ،)1383 ،ص 52؛ محمد بن جرير طبرى ،تاريخ طبري ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،ج ( 2تهران :اساطير ،)1375 ،ص .1147
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نشانههایی هم از تأثیر عناصر فرهنگی قندهار و هند بر روند هنری و توسعة شهری بهویژه در توپراق قلعه
مشاهده شده است .در تاالرهای توپراق قلعه تعداد زیادی مجسمة سنگ مرمر و خشت یافت شده که
احتما ًال مجسمة فرمانروایان و زنان آنها یا خدایان حامی خوارزم بود ه است .همچنین نقشبرجستههایی
از سنگ آهک تراشیدهشد ه در آیرتم (واقع در  18کیلومتری ترمذ) به دست آمده که متعلق به اوایل دورة
کوشان یا احتما ًال قرن اول میالدی بوده است .در این نقشبرجستهها مردان و زنان جوان در میان شاخ
و برگهای کنگر در کنار نوازندگان دیده میشوند .تصاویر نقشبرجستهها بازتابی از هنر قندهار است که
1
نشانههایی از هنر هلنی و بومی متعلق به معابد بودایی نیز در آنها مشاهده میگردد.
ترمذ شهر مهمی در جادة بلخ-سمرقند بود ،جادهای کاروانی که از هند به ترکستان شرقی میآمد و به
چین متصل میشــد 2.بنابراین ،ترمذ در رواج بودیسم در سمرقند و مرو نقش بسزایی داشت 3.در زمان
کوشانیان ،تجار کاالهای واردشده از چین را از طریق ترمذ ،باکتریا ،ایران و هندوکش به قسمت باالی
سند میفرستادند .از اینجا کاال به دهانة خلیجفارس یا به پایگاههای رومی در دریای سرخ ارسال میشد
تا در اسکندریه ،روم یا مراکز غربی دیگر توزیع شود .بدین ترتیب ،ترمذ اهمیت بینالمللی یافت و به یکی
از ثروتمندترین شهرها تبدیل شد .ابریشم چینی از شرق به غرب و بودیسم و هنر ایرانی-یونانی از غرب
به چین راه یافت .رواج ادیان زردشتی ،بودایی و مسیحی و بعدها اسالم و فرقههای صوفی نشاندهندة
4
موقعیت چهار راهی ترمذ در اعصار گذشته است.
در حفاریهای منظم باستانشناسی آلبائوم در منطقة سرخاندریای علیا در سال 1950م ،بهویژه در دو
منطقة زارتپه در  26کیلومتری شمال غربی ترمذ و زنگتپه در  30کیلومتری شمال شهر ،سکههایی از
دورة یونانی تا دورة هیاطله و همچنین مقادیر زیادی سفال و پیکر به دست آمد که به سدههای دوم و
سوم پیش از میالد تا سدههای پنجم و ششم میالدی مربوط میشد .وجود پیکرههای بودا تقریب ًا در همة
خانهها ،همراه با معابد قرهتپه (سدههای چهارم قبل از میالد تا دوم بعد از میالد) و فائضتپه (سدة اول
ی است .نتایج کاوشهای باستانشناسی نشان میدهد
تا سوم میالدی) ،نشاندهندة تأثیر اندیشة بودای 
که ترمذ یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین شــهرها در قرون اول قبل از میالد تا چهارم بعد از میالد
بوده اســت .مناطق مسکونی بزرگ ،با دژها و ساختمانهای قصر مانند ،بر روی سکوهایی از خشت یا
گل رس ساخته میشدند که نمونة آن بقایای ساختمان قصر مانندی در کوچوکتپه ،در نزدیکی ترمذ،
 .1الکساندر بلنیتسکی ،خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه) ،ترجمة پرویز ورجاوند (تهران :گفتار ،)1364 ،ص  41و 104؛ فرامکین ،ص  149-148و 158
و 176؛ رومن گیرشمن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمة محمد معین (تهران :علمی و فرهنگی ،)1374 ،ص  277و .356
2. .Frumkin, p. 110.
3. S. Frederick Starr, Fergana valley the Heart of Central Asia (London-New York: Routledge, 2015), p. 21.

 .4مقدسی ،ج  ،2ص  323؛ واعظ بلخی ،ص 64؛ ماركوات ،ص 112-109؛ بهزادی ،ص .79
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است .ساکنان ترمذ بردهدار بودند و خادمان زیادی داشتند و طبق سنت پدرساالری زندگی میکردند.

1

افول گذرگاه ترمذ در عصر فتوحات اعراب

به طور کلی انشـ�قاق داخلی ،فقدان رهبری بومی قوی ،وجود سـ�رداران عرب معروفی چون قتیبه و
همچنین ترویج دین جدید همگی از جمله عواملی بودند که سبب پیشرفت کار اعراب در آسیای مرکزی
شد 2.به گفتة طبری و بالذری ،ترمذ که یکی از قویترین و پایدارترین دژها بود ،در دوران خالفت معاویه
خانة اســام شد .اما تالش عربها برای گذر از جیحون و تسلط بر فرارودان باعث رکود تجاری ترمذ
شد که گذرگاه کشتیهای تجاری بود .درگیریهای قبایل عرب ساکن در خراسان ،به مدت پانزده سال
تحت حکومت موســی بن عبداهلل بن خازم سلمی ،نیز در تضعیف شهر ترمذ مؤثر بود .موسی سلمی از
جمله شورشیان بود که در مقابل خالفت اموی ایستاد .او ،با همراهی شاهزادگان ماوراءالنهر ،مانع ارسال
خراج به دربار خلفا گردید ،اما ترمذ در سال  85هـجری دوباره توسط قتیبه بن مسلم ،سردار اموی ،به
3
کنترل بنیامیه درآمد.
بارگه باشکوه ترمذ در عصر ساللههای ایرانی

هنگامی که خراسان به خاندان طاهری و سامانی واگذار شد و پس از آن در زمانی که برخی از خانوادهها
از جمله چغانیها در خراسان به قدرت رسیدند ،بر اهمیت ترمذ ،بهعنوان دروازة تجارت ماوراءالنهر (بخارا)
به خراســان ،روز به روز افزوده شــد ،بهویژه در دورانی که تمام خراسان و فرارودان (ماوراءالنهر) تحت
ش منابع جغرافیایی این عصر ،اقتصاد آزاد را در این منطقه
سلطة سامانیان بود و سامانیان ،براساس گزار 
ایجاد کردند .برخی از محققان ،با توجه به شکوه بخارا که با بغداد و قاهره و قرطبه در رقابت بود ،از عصر
4
طالیی ماوراءالنهر سخن میگویند.
ترمذ بهعنوان دروازة تجاری خراســان به ماوراءالنهر و هند و چین اهمیت بیشــتری پیدا کرد و بارگه
باشــکوه و پرجمعیت ختالن و چغانیان گردید و به مرکز علم و تجارت مشــهور شــد .در ساحل ترمذ
کشتی ساخته میشــد و همه چیز از پارچه گرفته تا چرم ،عطر ،ظروف فلزی و پوست ،ماهی ،صابون
و فرش از طریق گذرگاه ترمذ بین چین و خراســان خرید و فروش میشــد .این شهر در محور تجاری
 .1فرامکین ،ص 90؛ بهزادی ،ص .368-358

2. Glenn E. Curtis, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan (Washington: D. C. Library
of Congress, 1997), pp. 386- 387; Dilip Hiro, Inside Central Asia (New York and London: Overlook Duckworth,
2009), p. 18.

 .3احمد بن یحیی بالذری ،فتوحالبلدان (بخش مربوط به ایران) ،ترجمة آذرتاش آذرنوش ،تصحیح محمد فرزان (تهران :سروش ،)1364 ،ص  405و -578
579؛ عزالدین علی ابناثیر ،تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران ،ترجمة حسین روحانی ،ج ( 4تهران :اساطیر ،)1370 ،ص 513-505؛ طبرى ،ج  ،5ص .306
4. .Curtis, p. 387.
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بلخ-سمرقند قرار داشت .دروازة باب الحدید یا دروازة آهنین (به نوشتة بارتولد ،تنگ بزغالة کنونی) تنها
گذرگاه کوهستانی در سه مایلی شهر بود که همة تجار هند باید از آن عبور میکردند .همچنین گذرگاه
میله ،در دو فرســخی ترمذ ،این شهر را به گذرگاه تجاری و یکی از مراکز دارای ضرابخانه تبدیل کرده
بود که خراجی معادل  67042درهم به دربار سامانی ارسال میکرد .بیستگانی صاحب برید آن که 300
درهم میشد ،با همطرازان او در شهرهای طالقان ،چغانیان ،کش ،قهستان و دیگر شهرهای خراسان و
1
ماوراءالنهر یکسان بود.
همچنین در این عصر بهترین رباطها در ماوراءالنهر رباطهای ترمذ بودند که ظاهراً از زمان ســامانیان،
هنگامی که حمالت مسلمانان به ماوراءالنهر شکل گرفت ،اهمیت داشتهاند ،زیرا ابنحوقل ،جغرافیدان
دورة ســامانی ،به برتری رباطهای ترمذ اشــاره کرده است .به گفتة وی ،این رباطها در هنگام خطرات
طبیعی مانند برف و باران و یا خطرات ناشی از تهاجم دشمنان پناهگاه لشکریان و فراریان بودند .در این
رباطها مســتمریای برای مسافران و ســاکنان آن (فقیهان و طالبان دانش) در نظر گرفته شده بود .از
مهمترین این رباطها که جنبة مذهبی نیز داشتند ،رباطهای ذوالکفل و ذوالقرنین بودند که بین ترمذ و
آمل ،در محلی به نام کلیف ،قرار داشتند .این رباطها تا چندین قرن بعد ،در دوران ایلخانی که ابنبطوطه
2
در آنها به استراحت پرداخت و حاکم ترمذ (عالءالملک) او را پذیرفت ،برقرار بودند.
موقعیت استراتژیک و مرزی ترمذ در عهد ساللههای ترک

منابع تاریخی و جغرافیایی ،از ترمذ بهعنوان فرضه و بارکدة ختل ،وخش ،ویشــگرد ،قبادیان ،چغانیان و
مناطق اطراف آن یاد کردهاند .گزارش مقدسی در مورد انواع کاالهای مبادلهشده بین شهرهای مختلف
خراسان و آسیای مرکزی حاکی از اهمیت این مسیر ترانزیتی معروف به جادة بزرگ (جادة ابریشم) است.
بیشتر مبادالت از طریق گذرگاه ترمذ انجام میشد .اگرچه مقدسی مینویسد جیحون  25گذرگاه داشت،
در واقع این گذرگاه ترمذ بود که محل اتصال خراسان و آسیای مرکزی بود .کاالهای تجاری از طریق
ترمذ به بغداد ،سیستان ،خراســان ،ماوراءالنهر ،ترکستان و آسیای مرکزی صادر و وارد میشد .در زیر،
براساس نوشتة مقدسی ،به محصوالت و تولیداتی که در شهرهای جنوبی جیحون تهیه میشد و برای
نقل و انتقال از بندرگاه ترمذ عبور میکرد ،اشاره میشود:

 .1احمد بن ابییعقوب یعقوبی ،البلدان ،ترجمة محمدابراهیم آیتی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1343 ،ص  68و 290؛ استخری ،ص 227؛ ابوالقاسم
ن حوقل ،صوره االرض ،ترجمة جعفر شعار (تهران :امیرکبیر ،)1366 ،ص  199و 205-204؛ حدود العالم من المشرق الیالمغرب ،با مقدمة بارتولد
محمد اب 
و حواشى و تعلیقات مینورسكى ،ترجمة میرحسین شاه (كابل ،)1342 :ص  109و 322؛ مقدسی ،ج  ،2ص  421و  423و  499و .476-475
 .2ابنحوقل ،ص 276-77؛ شمسالدين ابیعبداهلل محمد ابن بطوطه ،سفرنامة ابن بطوطه .ترجمة محمدعلی موحد (تهران :ترجمه و نشر کتاب،)1377 ،
ص .458
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 ...از نیشابور پارچههای سپید خُ فیه بیباف ،عمامههای شهجانی ،راختج [= نام پارچهای که در نیشابور
لحم ابریشمی [= پارچه ابریشمی بسیار مالیم] ،سعیدی ،ظرائفی،
بافته میشــد] ،مقنعه ،زیرپیراهنیُ ،م َ
زینت ،پارچههای مویین و نخ ریسیدة خوب و آهن و جز آنها صادر میشد؛ از نسا و ابیورد ابریشم و پارچة
آن ،کنجد و روغن ،جامة زربفت؛ از نسا پوشاک و پوستینهای روباهی و پارچه و از طوس دیگ سنگی
نجد
خوب و حصیر و دانهها و از روستاهای نیشابور پوشاک و ُکلفَت؛ از هرات پارچة بسیار ،دیبا ،مویزَ ،ع َ
[= مویز] سبز و سرخ و دوشاب آن ،پوالد ،پسته و بیشتر شیرینیهای خراسان و از مرو مالحم [= پارچة
نیمه ابریشم] ،مقنعههای ابریشمی و پنبهای ،گاو ،پنیر و مس؛ از سرخس دانهها و شتر ،از سگستان خرما
و زنبیل و طنابها از لیف و حصیر؛ از قهستان ،پوشاکهایی همانند نیشابوری سفید ،فرش ،جانماز زیبا و
نجد ،روغن ،شیرة آفتابی انگور ،انجیر ،انار دانه،
از بلخ صابون ،کنجد ،برنج ،گوز [= گردو] ،بادام ،مویزَ ،ع َ
کبریت ،سرب ،بخورها و وقایه [= چادر زنان]1.
در اهمیت نقش ترمذ در مبادلة کاالها ،لسترنج این شهر را مهمترین بالد ایالت چغانیان ذکر میکند و
آن را مرکز کاالهایی میشــمارد که از بالد شمالی به خراسان حمل میشد 2.بر این اساس گفت ه شده
که شهر ترمذ «همیشه ممر و معبر بوده است» و گویا به همین دلیل آن را «آبراهه» میخواندهاند 3.در
ادامه ،با توجه به گزارش مفصل مقدسی ،به محصوالت و تولیداتی که در شهرهای شمالی جیحون تهیه
میشد و برای مبادله به بارکدههای تجاری مانند ترمذ میرسید ،اشاره میکنیم:
ُرجستان] زر و فرشهای نیکو ،جامهدان ،اسبهای نیکو و از ترمذ صابون ،از
 ...از غُرج شار [غ ُ
ُرج الشار= غ َ
َولوالج [شهری از عمال بدخشان] کنجد و روغنش ،بادام ،پسته ،برنج ،روغن و پوست روباه صادر میشود؛ از
بخارا پارچههای نرم ،جانماز ،فرش ،رخت خواب مسافرخانه و کمربند برای اسبان که در زندانها میبافند،
بوسیه [دهی در
رمینیه [در شش منزلی بخارا]َ ،مندیل [= دستار] و از َد َ
پیه ،پوســت آهو ،روغن سر و از َک َ
سغد] و وذار جامههای وذاری و برخی سالطین بغداد آن را دیبای خراسان میخوانند و از خوارزم سمور،
سنجابَ ،دل ِه [= گربة صحرایی یا روباه سفید] و روباه ،خرگوش رنگین ،روغن ،عسل ،فندق ،باز ،شمشیر،
بردگان َصقلَبی ،گوسفند ،گاو که همه را از بلغار آرند و صادر کنند و نیز ُعناب ،مویز بسیار و فرآوردههای
شیر ،کنجد ،فرش ،لحاف ،دیباج پیشکش ،مقنعة ابریشمی ،قفل و کانهایی که جز مردان نیرومند توانایی
کشــیدن آن را ندارند ،آبگیر ،ماهی ،کشتی که میسازند و صادر میکنند و همچنین از ترمذ .از سمرقند
جامة سیمگون و سمرقندی ،دیگهای بزرگ مسین ،قمقمههای خوب ،خیمه ،رکاب ،لگام و تسمه و از
 .1مقدسی ،ج  ،2ص .476-475
 .2گی لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمة محمود عرفان (تهران :علمی و فرهنگی ،)1373 ،ص .469
 .3احمد رنجبر ،خراسان بزرگ (تهران :امیرکبیر ،)1363 ،ص .98-97
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بناکث پوشاک ترکستانی ،از چاچ زین چرمین نیکو ،جعبه ،خیمه و پوستها که از ترکستان آرند و دباغی
کنند و لنگ ،جانماز ،تخمه ،کمانهای نیکو و پنبه که به ترکستان میبرند و نیز از سمرقند دیبایی را به
رجل [= نوعی جامة نگارین] خوانند و از طوس تکههای خوب و
ترکستان برند و جامههایی سرخ که ُم َم َ
بُرد نیکو [= جامهای قیمتی و گرانبها] ،از َفرغانه و اسبیجاب بردگان ترک و جامههای سپید ،جنگافزار
چون شمشیر ،مس ،آهن ،از طراز پوست ،از ترکستان و خَ تل [والیتی از بدخشان] برای این سو اسب و
دیواج طراز ،فیروزه ،ابرو ،چاقو و ریباس [= رســتنی لطیف و سبزرنگ و خوردنی] نیشابور
قاتر میآورندِ .
بیمانند هستند .فرآوردههای شیر و اُش ُترغاز مرو بیمانند است .گوشت بخارا و نوعی خربزة ایشان به نام
ساف بیمانند میباشند .کمانهای خوارزم و سفال چاچ ،کاغذ سمرقند ،بادنجان نسا و انگورهای هرات
مانند ندارند .سنگ فیروزة نیشابور به همه جای دنیا میبرند ،گل آن به مصر و ترکستان و ریباس به سفرة
1
شاهان برده میشود .آبش نمک است که برای دارو به نقاط دور هم فرستاده میشود.
ترمذ به نبض تپندة اقتصاد خراســان بزرگ و آســیای مرکزی تبدیل شده بود و از این رو همواره نظر
دولتهای وقت را به خود معطوف میســاخت .آنها میکوشیدند این شهر را در قلمرو خود قرار دهند.
چنانکه گاهی جزء شــهرهای چغانیان و حاکمنشــین آن (گرچه متصل به چغانیان و آبادتر از آن بود)
2
محسوب میشد و گاهی در تقسیمات اداری طخارستان ،بلخ و سمرقند قرار میگرفت.
در زمــان حکومت غزنویان ،هنگامی که ترکان قراخانی ماوراءالنهر را از قلمرو جغرافیایی و سیاســی
خراســان جدا کردند ،موقعیت استراتژیک و مرزی ترمذ بیشتر از موقعیت اقتصادی آن مورد توجه قرار
گرفت .هر زمان سالطین غزنوی به سوی هند حرکت میکردند ،قراخانیان از فرصت استفاده و با عبور
از این گذرگاه به خراسان حمله میکردند .بنابراین ،غزنویان تالش نمودند با در اختیار گرفتن ترمذ ،مانعی
در برابر قلمرو خود ایجاد کنند .به گفتة بیهقی ،محمود غزنوی عقیده داشت «نواحی بلخ ،طخارستان،
3
چغانیان ،ترمذ ،قبادیان و ختالن به مردم آکنده باید کرد که هر جا خالی یافتند ،غارت کنند و فرو کوبند».
به دنبال چنین اهدافی ،او با حاکم چغانیان ،که ترمذ از بخشهای اداری قلمرو وی بود ،روابط نزدیکی
برقرار کرد و غزنویان در ساخت و آمادهسازی کشتیها برای محاصرة قلمرو قراخانیان از ترمذ و ختل و
قوادیان استفاده کردند .مسعود غزنوی میگفت ترمذ برای دولت ما مبارک بوده است و به همین سبب
گاهی اوقات دســتور میداد خراج آن را کاهش دهند .این شــهر تفرجگاه و شکارگاه و محل برگزاری
 .1مقدسی ،ج  ،2ص .478-476
ن حوقل ،ص 205؛ واعظ بلخی ،ص 145؛ یعقوبی ،ص
 .2ابنخردادبه ،مســالک و ممالک ،ترجمة ســعید خاکرند (تهران :میراث ملل ،)1371 ،ص 61؛ اب 
65-64؛ تاریخ آل سلجوق در آناتولی ،تصحیح نادره جاللی (تهران :میراث مکتوب ،)1377 ،ص 50؛ گنزالس کالویخو ،سفرنامة کالویخو ،ترجمة مسعود
رجبنیا (تهران :بنیاد ترجمه و نشر کتاب ،)1344 ،ص .207-206
 .3خواجه ابوالفضل محمد بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علیاکبر فیاض ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،ج ( 5مشهد :دانشگاه فردوسی ،)1383 ،ص .113
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جشنهای دولتی بود .به روایت بیهقی ،سلطان مسعود در ایام فراغت «نشاط شراب و صید میکرد بر
جانب ترمذ بر عادت پدرش امیر محمود ».وی مینویسد با بلند شدن صدای بوق و طبل از قلعه ،جشن
آغاز میگردید .آنگاه از کشتیهای لنگرانداخته در ساحل ،مطربان و زنان شروع به نواختن طبل ،پایکوبی
و بازی میکردند .سپس خوانها به رسم غزنین روان میگردید و نخچیر ،ماهی ،آچارها و نانهای ُیخه
بر سر سفرهها میگذاشتند .پس از آن امیر به صید و شکار میپرداخت .گاه نیز ،به میمنت این شادیها
و جشن و سرورها ،خراج ترمذیان را به آنان میبخشید 1.فرای به بقایای قصرها و تاالرها و گچبریهای
زیبای ســاطین غزنوی و سلجوقی اشــاره کرده که به گفتة وی ،یادآور ترکیبی از هنر گچبری عصر
ساسانی بوده است 2.مشهور است که سلطان محمود غزنوی و سلطان محمد خوارزمشاه ،سادات شهر
ترمذ را که در منابع تاریخی با القاب خداوندزاده ،عالءالملک و ابوالمعالی شــناخته میشوند ،جایگزین
مناسبی برای انتقال خالفت از عباسیان به علویان میدانستند.
توجه به استحکامات قلعه و همچنین رباطهای ترمذ نشاندهندة اهمیت موقعیت استراتژیک این شهر
در نزد سالطین غزنوی است .با توجه به اهمیت قلعة ترمذ در دفاع از خراسان ،و بهویژه بلخ ،کوتوالهای
قلعه همیشه از میان افراد توانا و شجاع انتخاب میشدند .ابوالحسن عنبری ،معروف به امیرک بیهقی،
بهعنوان حاکم قلعة ترمذ در زمان غزنویان ،به مدت  15سال از این قلعه در برابر سلجوقیان دفاع کرد.
ترمذ اولین منطقة مرزی بود که ســلجوقیان تالش نمودند با تصرف آن ،دست غزنویان را از خراسان
کوتاه کنند ،تالشی که بعد از مرگ مودود بن مسعود غزنوی به ثمر نشست و با فتح آن ماوراءالنهر نیز
عالوه بر خراسان از قلمرو غزنویها جدا گردید.
در زمان ســلجوقیان ،ترمذ به دلیل همین موقعیت گذرگاهی اغلب صحنة درگیری بین ســلجوقیان و
قراخانیان بود .به گفتة ابناثیر ،الپارسالن سلجوقی در سال 465ق1073/م با اینکه موفق به تصرف
این شــهر شــد ،اما جان خود را در این راه از دســت داد و ملک تکین قراخانی ،با بهرهگیری از مرگ
الپارسالن ،ترمذ را گرفت و گنجینههایش را به سمرقند برد 3.خاقان قراخانی به سلطان ملکشاه ،پسر
و جانشین سلطان الپ ارسالن ،نامه نوشت و گفت« :شهر ترمذ و دژش در شمار شهرهای ماوراءالنهر
است و از این رو سزد که در دست والیانی از خاقانیان باشد 4».این نامه که از آن بوی جنگ برمیخاست،
 .1همان ،ج  ،6ص .248-247
 .2ر .ن  .فرای ،تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،ترجمة حسن انوشه ،پژوهش دانشگاه کمبریج ،ج ( 4تهران :امیرکبیر،)1380 ،
ص .301-298
 .3ابناثیر ،ج  ،23ص .53
 .4ابوالحسن علی صدرالدين حسينى ،زبده التواريخ ،اخبار االمراء و الملوك السلجوقيه ،ترجمة رمضانعلى روحالهى ،تصحیح محمد نورالدين(تهران :ایل
شاهسون بغدادی ،)1380 ،ص .91
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ملکشــاه سلجوقی را ناچار ساخت در ســال 466ق1072/م به آن حدود لشکر بکشد .سلطان با نصب
منجنیق ،دیوار ترمذ را خراب و آن را تصرف کرد .پس از آن ،قلعه را به امیر ســاوتکین واگذار کرد و به
او دستور داد آن را تعمیر کند و استحکامات آن را با سنگهای سخت بسازد و خندقی عمیق حفر کند.
ســاوتکین از سلطان اطاعت کرد .اما حتی پس از آن نیز ،این شهر مدام بین سلجوقیان و قراخانیان و
قراختاییان دســت به دست میشد و ذخایر آن به غارت میرفت 1.برای مثال ،در سال 489ق1096/م،
سلطان برکیارق سلجوقی به ترمذ رفت و اموال و گنجینههایی را که مدتها در آنجا بود ،از قلعه پایین
2
آورد.
ترمذ پس از تجزیة امپراتوری سلجوقی ،وجهالمصالحة دولتهای رو به رشد خوارزمشاهیان ،غوریان و
قراختاییان گردید .در یک نوبت غوریان به آن لشکر کشیدند و در نوبتی دیگر ،سلطان محمد خوارزمشاه
ترمذ را تصرف و به قراختاییان واگذار کرد که در جنگ با غوریان او را یاری داده بودند .این عمل او ،به
گزارش ابناثیر ،مسلمانان را سخت از سلطان خوارزمشاهی منزجر ساخت ،اما وی به مردم اظهار داشت
که از آن رو ترمذ را به ختاییان واگذاشته که دیگر متعرض خراسان نشوند و او بتواند پایههای فرمانروایی
خویش را در خراسان استوار سازد .سلطان محمد ،پس از فراغت از خراسان ،مجدداً ترمذ را از قراختاییان
3
پس گرفت.
مغوالن و فروپاشی موقعیت گذرگاهی و اقتصادی ترمذ

در سال 616ق ،هنگامی که خراسان مورد حملة مغوالن قرار گرفت ،چنگيزخان از نخشب فرستادهای به
ترمذ روانه کرد و خواستار تسلیم شهر شد .اما مردم حاضر به تسلیم نشدند و به قلع ه پناه بردند كه در يك
طرف آن رود جيحون قرار داشت .از سوی دیگر ،سلطان محمد خوارزمشاه نیز به لشکر سیستان دستور
داد از ترمذ دفاع کند .اما لشکر او شکست خورد ،زیرا سلطان قبل از ورود لشکر از جیحون عقبنشینی
کرده بود و مغوالن که به گفتة جوزجانی ترمذ را به ســنگ منجنیق عاجز کرده بودند ،سرانجام موفق
شدند شهر را تصرف و ساکنان آن را قتل عام کنند .از آن پس ترمذ ویرانهشده به «ترمذ کهنه» معروف
شد.
پس از این ترمذ تا مدتهای طوالنی صحنة درگیری و جدا ل خانها و امیران مغول بود و خانزادگان
آن که از مشهورترین سادات شــهر بودند ،نقش مهمی در قیامها داشتند .آنان از فرمانروایان مسلمان
ماوراءالنهر در برابر حاکمان مغولی که پیرو یاسای چنگیزی بودند حمایت میکردند .ایلخانان مغولی توجه
 .1ابناثیر ،ج  ،23ص .69
 .2خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،جامعالتواریخ (تاریخ آل سلجوق) ،به تصحیح محمد روشن (تهران :میراث مکتوب ،)1386 ،ص .43
 .3ابناثیر ،ج  ،27ص 36؛ ج  ،31ص  59و .118
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خود را به غرب ایران و شهرهای تبریز ،مراغه و سلطانیه معطوف کردند و نبردهای مداوم آنها با خاندان
جغتــای ،که ماوراءالنهر در تیول آنها بود ،ترمذ را از موقعیت ترانزیت بین ایران و ماوراءالنهر خارج کرد.
بنابراین ،هنگامی که تیمور کنترل منطقه را در دست گرفت ،حتی یک کشتی برای عبور لشکر وی وجود
نداشت .و چون دیگر تجارتی هم در کار نبود ،بازماندگان هجوم مغول ،تا زمان تیمور ،در باغهای مجاور
زندگی و مایحتاج خود را از طریق باغداری و باغبانی تأمین میکردند .زندگی در همین باغستانهاست
که سبب میشود ابنبطوطه ،سیاح دورة ایلخانی ،ترمذ را شهری بزرگ توصیف کند .او این شهر را به
خاطر بازارهای زیبا ،باغهای فراوان ،نهرهایی که در آن جاری است ،انگور و به بسیار خوشبو ،گوشت و
1
شیر فراوان و خربزة آن میستاید.
تیمور ،مالک الرقاب دروازة آهنین ترمذ

تا قبل از ظهور تیمور نیروهای بیگانة زیادی بر ایران حکومت کرده بودند ،اما همة آنها پس از اســتقرار،
بهعنوان دولتهای حاکم بر ایران و خراسان ،ترمذ را در قلمرو خود نگه میداشتند تا بر جیحون و فراتر
از آن تسلط یابند که این خود نشانة اتصال شمال و جنوب جیحون در قلمرو ایران بود .برای مثال ،دوران
اوج ترمذ در زمان دولت سامانیان بود که آنها اگرچه پایتختی در آن سوی جیحون داشتند ،امیران خراسان
نیز بودند و این شهر در هر دو طرف رودخانة جیحون محل تجارت بود .غزنویان نیز ترمذ را گرفتند تا از
تعرض قراخانیان به بلخ و شهرهای خراسان جلوگیری کنند و بدین ترتیب به امنیت خراسان توجه نمودند.
سلجوقیان هم اگرچه ابتدا بهعنوان بیگانه پا به خاک ایران گذاشتند ،تمایزی بین شهرهای ساحل جنوبی
جیحون و شهرهای شمالی آن قائل نشدند و ترمذ را در شمار شهرهای خراسان قرار دادند تا اقوام خود را
از ورود به جیحون و خراسان دور نگه دارند .سلطان محمد خوارزمشاه نیز ترمذ را موقت ًا به قراختاییان واگذار
کرد تا دیگر متعرض خراسان نشوند و وی بتواند حکومت خود را در خراسان استوار سازد.
عملکرد تیمور بهرغم اینکه امیر خراسان و ماوراءالنهر بود ،با دولتهای قبل از مغول کام ً
ال متفاوت بود.
وی ترمذ را به ســمرقند ضمیمه کرد که این موضوع نشــان میدهد در ذهن او مرزی بین خراسان و
ماوراءالنهر وجود داشــته است  .تیمور دستور میدهد از تیرهای چوبی پلی بسازند که پس از ورود خود
و لشــکرش به خراسان ،آن را خراب کردند و هنگامی که میخواست به سمرقند بازگردد ،پل را دوباره
 .1عبداهلل بن فضلاهلل وصافالحضره ،تجزیه االمصار و تزجیه االعصار یا تاریخ وصاف ،تحریر عبدالمحمد آيتى(تهران :پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات
فرهنگى ،)1383 ،ص 301؛ عطاملك جوینی ،تاریخ جهانگشــا ،تصحیح محمد قزوینی (تهران :اساطیر ،)1384 ،ص 102؛ منهاجالدين جوزجانى ،طبقات
ن عربشــاه ،عجائب المقدور فى نوائب تیمور (بیروت :چاپ احمد
ناصرى ،تصحیح عبدالحى حبيبى ،ج ( 2تهران :دنياى كتاب ،)1363 ،ص 112-110؛ اب 
فایز حمصى ،)1986 ،ص 280؛ محمد بن مسعود سوزنی سمرقندی ،دیوان حکیم سوزنی ،تصحیح ناصرالدین شاه حسینی ،ج ( 1تهران :امیرکبیر،)1338 ،
ص 332؛ ابن بطوطه ،ص  386و 454؛ مارسل بريون ،منم تيمور جهانگشا ،ترجمة ذبيحاهلل منصورى (تهران :مؤسسة مطبوعاتى مستوفى ،بیتا) ،ص .33
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ساخت و پس از عبور ویران کرد و بر عبور و مرور دو طرف رودخانه به امر او از نزدیک نظارت میشد.
کالویخو ،ســیاح معاصر تیمور ،میگوید نميتوان از استان سمرقند بدون مجوز ویژه (پروانه خاص) به
جنوب رفت .در پروانه باید مشخص شود که شخص مورد نظر از کجا آمده است و به کجا میرود .در
همة کشــتیها تیمور برای مراقبت از ورود و خروج مردم ،نگهبانانی را مأمور کرده بود .این مجوز ویژه
ظاهراً برای عبور از ماوراءالنهر به خراسان ضروری بود ،اما از خراسان به سمرقند ضروری نبود .به گفتة
کالویخو ،تیمور اين ترتيب را داده بود تا كســی نتواند از ســمرقند بگريزد .کالویخو در این خصوص
مینویسد« :در سوی دیگر آب ،هر كسی كه میخواهد از آب عبور كند و به سمرقند برود ،هیچ مانعی
وجود ندارد و او پروانه نمیخواهد ».تیمور چندین دروازه در مناطق مهم تجاری و شــلوغ ترمذ ایجاد یا
احیا کرد؛ باب الحدید یا دروازة آهنین یا در آهنین در سه منزلی ترمذ قرار داشت که همة بازرگانانی که
1
از طریق آن از هند به سمرقند یا بالعکس میآمدند مبالغ زیادی باج میدادند و تیمور صاحب دروازه بود.
تیمور ترمذ کهنه را لشــکرگاه خویش کرد و خانزادگان ترمــذ ،از جمله خاندان عالءالملک ترمذی و
خانزاده ابوالمعالی ،را از نزدیکان خود ساخت .میرخواند در این باره مینویسد« :خانة عالءالملک ترمذی
محل نزول همایون گشته ،خانزاده لوازم ملوک و پیشکش به تقویم رسانید 2».کالویخو از ترمذ جدید
بهعنوان شهری بســیار بزرگ و پرجمعیت ،با خیابانها و میدانهای بسیار و فاقد دیوار و استحکامات
یاد میکند که پیرامونش را بیشــههای زیاد و آب فراوان گرفته اســت 3.وی مینویسد« :از خیابانها و
میدانهای زیادی گذشتیم و همة آنها پر از انبوه جمعیت بود و همه قسم کاالهای مختلف برای فروش
4
عرضه شده بود».
تیمور که بر دو طرف جیحون حکومت میکرد ،با ضمیمه کردن ترمذ به ســمرقند و تسلط بر معابر و
گذرگاههای این شهر و عدم رسیدگی به شهرهای ویران خراسان ،از جمله بلخ و مرو ،و اقداماتی مانند
خراب کردن پل جیحون ،عم ً
ال مناطق خراسان و جنوب جیحون را از مزایای ترمذ محروم کرد و هیچ
همبستگیای بین جیحون و خراســان باقی نگذاشت .با وجود این ،او و جانشینانش از میراث معماری
(ســنتهای هندو ،بودایی و ایرانی و اسالمی) شهرهایی که در مسیر جادة ابریشم قرار داشتند استفاده
5
کردند.
 .1کالویخو ،ص .211-207
 .2محمد بن خاوند شاه میرخواند ،تاریخ روضهالصفا فی سیره االنبیاء و الملوک و الخلفا ،تصحیح جمشید کیانفر ،ج ( 4تهران :اساطیر ،)1385 ،ص .521
 .3بنگرید به :کالویخو ،ص .211-207
 .4کالویخو ،ص .208

5. E. G. Paskaleva, “Hierophanic influences on Timurid Architecture along the Silk Road”, in Proceedings of 2nd
International Conference iaSU2012 (Osaka: Mukogawa Women’s University Press, 2012), p. 41.
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ترمذ ساخلوی نظامی روسها

ترمذ در جریان مبارزة خانهای ازبک برای کنترل منطقة ماوراءالنهر بهشدت آسیب دید .منابع این دوره
مملو از توصیف جنگهای خانوادگی اســت که ساکنان شهرها را نیز به این درگیریها کشانده بود .به
گفتة تذکرة مقیم خانی ،طایفة قنقرات یکی از قبایل تأثیرگذار مستقر در ترمذ بود که فعاالنه در جنگها و
اختالفات خانات ازبک شرکت داشت .این اختالفات باعث شد خانههای ترمذی ب ه محل اسکان روسها
در آغاز سدة  18میالدی ،برای کنترل قبایل سرگردان آسیای مرکزی تبدیل شوند 1.سفیر روسیه در دربار
قاجار ،در اثر خود به نام شرح آسیای مرکزی ،از قبایل قراقرقیز ،قرقیز ،قراقلپاق ،کوراما ،تراکمه و ازبک
به همراه ایرانیان یا تاجیکها نام میبرد که در ترمذ و اطراف آن پراکنده بودند .اکثریت این طوایف که
در آن زمان تابع روسیه (رعیت روس) محسوب میشدند ،دامدار و عشایر بودند و کار آنها مبارزه و غارت
2
گلهها و فروش اسرای ایرانی در بازارهای خیوه و بخارا بود.
روســیه تزاری در سالهای  1247و 1252ش 1868/و 1873م برای حمله به مستعمرة انگلیس (هند)
ماوراءالنهر را اشــغال کرد و در ســال 1265ش1886/م نام آن را به «ترکســتان روس» تغییر داد .در
این زمان ،شــهرکی به نام پاتاگیسار در دهانة رود ســرخان و یک دژ نظامی روسی ساخته شد و ترمذ
به پایگاه نظامی روسها و گذرگاه و محل اســتقرار این نیروها تبدیل گردید .جلسات مهم فرماندهان
شــوروی در اینجا برگزار میشد و شــورویها از همین گذرگاه در سالهای  1989-1979بلخ را مورد
تهاجم قرار میدادند 3.اشــغال ماوراءالنهر توسط روسها و وقایعی مانند کشف امریکا و راه دریایی هند
توسط اروپاییها ،افتتاح مسیر سیبری به چین در نیمة اول قرن هجدهم ،ساخت راهآهن از ماوراء خزر
به سمرقند ،تاشکند ،آذربایجان و درة فرغانه که از ترمذ نیز عبور میکرد ،مسیر تجارت و بازرگانی را از
ترکستان به روسیه و چین تغییر داد .ترمذ دیگر گذرگاه تجاری محور جنوب ایران به خراسان و ترکستان
نبود و اقتصاد مبتنی بر تجارت این قسمت از ایران کاهش یافت .ضمن آنکه تزمذ نیز با از دست دادن
چنین موقعیتی ،به اقتصاد مبتنی بر کشــاورزی و عمدت ًا کشــت پنبه متکی گردید 4و بهعنوان شهری
 .1بنگرید به :محمدیار بن عرب قطغان ،مسخر البالد (تاریخ شیبانیان) ،تصحیح نادره جاللی (تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب)1385 ،؛ کاپیتان اتاماژور
کنســتنکو ،یاد یار (مجموعه مقاالت دربارة آسیای مرکزی) ،به کوشش مسعود مهرابی (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،)1372 ،ص 201؛
محمدیوسف منشی ،تذکرة مقیم خانی ،تصحیح فرشته ضرافان (تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،)1380 ،ص .202
 .2کنستنکو ،ص .206-202
3. Hiro, p. 129.

 .4والديميرووي چ بارتولد ،تاریخ ترکهای آسیای میانه ،ترجمة غفار حسینی (تهران :توس ،)1376 ،ص  10و 26؛ اکبر تقوی ،جمهوریهای آسیای میانه
(تهران :سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ،)1373 ،ص .255
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کوچک و کمجمعیت از شهرهای سرخاندریا (چغانیان سابق) ،در حوزة جغرافیایی جنوب ازبکستان ،به
حیات خود ادامه داد .امروزه کارخانههای پنبه و دوزندگی ،بستهبندی گوشت ،تولید نان ماشینی و تولید
1
قطعات بتنی پیشساخته در این شهر فعال است.

نتیجهگیری

بخش مهمی از شــهرت و رونق ناحیة سغد ،با محوریت بخارا و سمرقند ،ناشی از پیوستگی تاریخ این
ناحیه با ایرانزمین بوده است .یکی از گذرگاههایی که در این پیوستگی نقش مهمی داشت ،شهر ترمذ
بود که امروزه در جنوبیترین نقطة ازبکســتان واقع است .سرنوشت تاریخی ترمذ ارتباط مستقیمی با
موقعیت جغرافیایی آن دارد .چنانکه در مواقع ثبات و رونق نقش مرزبان شــهرهای جنوب جیحون را
ایفا میکرد و در زمانههای آشوب پاشنة آشیل این مناطق بود .این سرنوشت همراه با فراز و فرودهایی
در کل دوران تاریخی ترمذ تکرار شده است .از یک طرف حاکمان مختلف در جنوب جیحون بهمنظور
کســب امنیت پایدار در قلمرو ایران میکوشــیدند با تثبیت قدرت و استقرار قوای خود در قلعة معروف
ترمذ ،این شهر را در قلمرو خود نگه دارند .از طرف دیگر مهاجمان و حاکمان نواحی شمال جیحون ،از
جمله سلجوقیان ،فتح ترمذ را امری ضروری در تداوم فتوحات خود در جنوب جیحون میدانستند .این
موقعیت جغرافیایی ترمذ نهتنها از نظر سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز امتیازاتی را برای فاتحان آن
به ارمغان میآورد ،به طوری که این شــهر که خود در مســیر جادة ابریشم نیز قرار داشت ،دارای نقش
محوری اقتصادی در تجارت بین هند ،ایران و ماوراءالنهر بود ،امری که سبب شده است ترمذ را دروازة
هند کوچک (بلخ) نیز بدانند .عالوه بر این ،رونق تاریخی شهرهایی چون مرو ارتباط مستقیمی با شرایط
ثبات در شهر ترمذ داشت.
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چکیده

 شامل سه قسمت ایجاد شرکتهای سهامی،ی نوسازی و مدرنیزاسیون دولت در کشاورزی
  همراه با خطمش،مرحلة ســوم اصالحات ارضی
 کاهش محصوالت کشاورزی بعد از مرحلة اول و دوم. فروش اجارهداری و تشــویق به سرمایهگذاری در حوزة کشــت و صنعت بود،زراعی
اصالحات ارضی دولت را بر آن داشت تا خود وارد عمل شود و از طریق سرمایة دولتی و با بهکارگیری هرچه بیشتر روشهای مکانیزه کاهش
 ایجاد شرکتهای، تصویب شد1346  یکی از شیوههای جدید کشاورزی که قوانین و مصوبات آن در سال.تولیدات کشاورزی را جبران کند
 شرکت دیگر نیز در14  شکل گرفت و بعد از آن1347  اولین شرکت سهامی زراعی (شرکت آریامهر) در فارس در سال.ســهامی زراعی بود
 در این پژوهش چگونگی ایجاد و عملکرد. مرودشت و فیروزآباد احداث شد، عمدة این شرکتها در اطراف شیراز.این استان تأسیس گردید
 با،تحلیلی- روش پژوهش حاضر توصیفی.شرکتهای سهامی زراعی فارس و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این شرکتها بررسی میشود
، جدای از اهداف اقتصادی که در ایجاد شرکتهای سهامی زراعی لحاظ شده بود، طبق یافتههای پژوهش.تکیهبر اسناد و منابع تاریخی است
، از طرف دیگر.تشکیل این شرکتها در محدودهای خاص باعث بسته شدن مسیر عبور بخشی از ایالت و در نتیجه اسکان اجباری عشایر شد
.این شرکتها با بهکارگیری هرچه بیشتر روشهای مکانیزه کشاورزان را بیکار کردند و همین امر موجب مهاجرت بیشتر روستاییان به شهر شد
. مهاجرت روستایی، اسکان ایالت، فارس، شرکتهای سهامی زراعی، اصالحات ارضی:واژگان کلیدی

Social and Economic Consequences of the Formation of
Agricultural Joint Stock Companies in Fars
Zeynab ghanbary najad3/Habibollah saeedinia4
Abstract
The third phase of land reform, along with government modernization and modernization policies
in agriculture, included three parts: establishing agricultural joint stock companies, selling leases,
and encouraging agro-industrial capitalism. The reduction of agricultural products after the first
and second phases of land reform forced the government to take action and compensate with
government capital and the use of mechanized methods to reduce agricultural production. One
of the new methods of agriculture, the laws and regulations of which were passed in 1967, was
the establishment of agricultural joint stock companies. The first agricultural joint stock company
(Aria Mehr Company) was established in Fars in 1968 and after that 14 other companies were
established in Fars. Most of these companies were built around Shiraz, Marvdasht and Firozabad.
In this research, we try to study how the establishment and performance of Fars agricultural joint
stock companies and the social and economic consequences of these companies. The method
of this research is descriptive-analytical based on historical documents and sources. According to
the research findings, the government, by creating agricultural joint stock companies, apart from
the economic goals that were included in the establishment of these companies, established
these companies in a special area and closed the passage of part of the tribes, by announcing
the area of the
 joint stock company. Agriculture led to the forced settlement of tribes and nomads
within these companies. On the other hand, these companies, using more mechanized methods,
made the farmers unemployed, and this led to the migration of more villagers to the city.
Keywords: Land Reform, Agricultural Joint Stock Companies, Fars, Eilat Housing, Rural Migration.
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مقدمه

براساس آمار سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی ،تولیدات کشاورزی ایران از آغاز اصالحات ارضی در
ش یافت و تولیدات کشاورزی پاسخگوی تقاضای روزافزون شهرنشینان
سال  1340تا سال  1348کاه 
نبود .اصالحات ارضی باعث از بين رفتن يكپارچگي اراضي گردید و خأل مديريت توليد در غياب عمده
مالكين موجب شــد ســاختار توليد و مديريت بخش وسيعي از اراضي كشاورزي با مشکل مواجه شود.
مشكل تأمین نهادهها و اليروبي قنوات و بینظمی در ادارة منابع آب و برنامهریزی نیز سبب شد كشت
و توليد محصوالت كشــاورزي دچار نقصان گردد .تأسیس شرکتهای تعاوني روستایی هم نتوانست
تغييري در وضع توليد ايجاد کند .بنابراین ،در آستانة مرحلة سوم اصالحات ارضی ،دولت درصدد برآمد که
تغییراتی در سازمان تولیدات کشاورزی ایجاد نماید ،بهنحویکه میزان تولیدات با نیازهای تازه منطبق
شود و هدفهای مرحلة سوم اصالحات ارضی برآورده گردد.
دولت سعی داشت در این مرحله روشهایی را به کار گیرد که بتواند میزان تولید محصوالت کشاورزی
را باال ببرد .این مرحله همراه با خطمشــیهای نوسازی و مدرنیزاسیون دولت در کشاورزی شامل سه
قسمت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی ،فروش اجارهداری و تشویق به سرمایهگذاری در بخش کشت و
صنعت بود .در این مرحله دولت بر آن بود که خود وارد عمل شود و از طریق سرمایة دولتی و بهکارگیری
هرچه بیشــتر روشهای مکانیزه کاهش تولیدات کشاورزی را جبران کند .بدین منظور ،قانون تشكيل
شرکتهای سهامي زراعي در تاريخ  1346/10/27به تصويب مجلسين رسید و هيئت دولت اساسنامة آن
را در تاريخ  46/12/20تصويب کرد .هدف از تشكيل شرکتهای سهامی زراعی ،مطابق مادة اول قانون
تشکیل آن ،این موارد بود :فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانة كشاورزان ،آشنا کردن زارعان با
اصول و شــیوههای پيشرفتة كشاورزي و دامداري و دامپروری ،جلوگيري از خرد شدن و تقسيم اراضي
مزروعي به قطعات كوچك غيراقتصادي ،افزايش ميزان سطح زيركشت كشور با استفاده از اراضي باير
و موات و مسلوبالمنفعه و ترويج و توسعة فعالیتهای غیر کشاورزی بهخصوص صنایعدستی روستایی.
اولین شــرکت سهامی زراعی (شرکت آریامهر) در ســال  1347در فارس تأسیس شد و بعد از آن 14
ی سهامی
شــرکت دیگر نیز در این استان شکل گرفت .سؤال این پژوهش این است که چرا شرکتها 
زراعی ابتدا در اســتان فارس تشــکیل شد و پیامدهای تأسیس این شرکتها چه بود؟ از سال  1347تا
سال  1354پانزده شرکت سهامی زراعی در فارس احداث شد .ایجاد این تعداد شرکت در استان فارس
باعث شده بود که به استان فارس «استان شرکتهای سهامی زراعی» گفته شود .عمدة این شرکتها
در اطراف شــیراز ،مرودشت و فیروزآباد بود .این نواحی دارای زمینهای کشاورزی مرغوب ،آب کافی و
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جمعیت روستایی مناسب بود .از طرفی این مناطق مسیر عبور بخشی از ایالت و عشایر استان نیز بود که
با ایجاد این شرکتها مسیر ییالق و قشالق آنها بسته شد .این وضعیت از لحاظ اقتصادی نهتنها برای
کشاورزان منطقه مناسب نبود و موجب مهاجرت آنان شد ،بلکه زندگی ایالت و عشایر ناحیه را متزلزل
کرد و میزان تولیدات دامی آنان را تا حدود زیادی کاهش داد.
در مورد چگونگی تشــکیل و اهداف و بعض ًا عملکرد شــرکتهای ســهامی زراعی بهصورت کلی در
کتابهای مطالعات روســتایی و بررسی اصالحات ارضی مطالب پراکندهای وجود دارد ،از جمله کتاب
ن پور افضل و بهاءالدین نجفی ( ،)1351جامعة
اصالحات ارضی و واحدهای دســتهجمعی نوشتة حســ 
1
دهقانی و جامعهشناســی روستایی دو اثر خسرو خسروی و نیز کتاب تحوالت اجتماعی در روستاهای
ایران تألیف لهساییزاده ( )1368که در فصلی از آن دربارة تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در مرحلة
سوم اصالحات ارضی صحبت شده است .نویسنده شرکتهای سهامی و زراعی فارس را نام میبرد ،ولی
در مورد چگونگی تشکیل و عملکرد آنها توضیحی نمیدهد .محمد سوداگر ( )1358نیز در فصلی از اثر
خود به نام اصالحات ارضی  ،1350-1340شیوههای جدید مالکیت را بعد از اصالحات ارضی و همچنین
نحوة تشکیل شرکتهای ســهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت را شرح میدهد .از دیگر آثار
کشــاورزی ،فقر و اصالحات ارضی در ایران تألیف محمدجواد عمید ( )1381است .از نظر نویسندة این
کتاب ،اصالحات ارضی در ایران موجب شکلگیری شیوة زمینداری دوگان ه شد که در این شیوه مالکان
سنتی به مزرعهداران بزرگ ،و اجارهداران سابق یا همان نسقداران به مزرعهداران کوچک تبدیل شدند که
بهسختی قادر به تأمین معاش خود بودند .او در فصل آخر کتاب ،ضمن بررسی نتایج شرکتهای سهامی
زراعی ،شیوة زمینداری دوگانه را از عللی میداند که عدهای از مردم بیکار روستا را مجبور به مهاجرت
کرد .مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران نیز در همان زمان در مورد عملکرد بعضی از
شرکتهای سهامی زراعی که نقش مهمتری داشتند ،مطالعات موردی چندی انجام داد؛ مانند شرکت
سهامی زراعی «سمسکده» در مازندران در سال  ،1968/1347شرکت سهامی زراعی «رضا پهلوی» در
قصر شــیرین در سال  ،1969/1348شرکت سهامی زراعی «فرح» در کردستان در سال ،1969/1348
شرکت سهامی زراعی «فرحناز» در نیشابور در سال  .1969/1348در مورد شرکتهای سهامی زراعی
در فارس یک مطالعة موردی وجود دارد« :بررســی اقتصادی و کشاورزی قریة شمسآباد قبل و بعد از
تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر» که زیر نظر مؤسسة آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه شیراز یا
پهلوی آن زمان در سال  1969/1348انجام شد .پایاننامههای متعددی نیز در مورد شرکتهای سهامی
 .1خسرو خسروی ،جامعة دهقانی در ایران (تهران :پیام)1357 ،؛ جامعهشناسی روستایی (تهران :انتشارات دانشگاه تهران.)2535 ،
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زراعی تألیف شــد ه که یا شرکتهای سهامی زراعی را ب ه طور کلی بررسی کرده و یا ب ه طور مشخص
صرف ًا به عملکرد یک شــرکت در یکی از مناطق کشور پرداختهاند .در مورد شرکتهای سهامی زراعی
در فارس دو پایاننامه در مقطع لیسانس نگارش شده است ،یکی «شرکتهای سهامی زراعی ،شرکت
ســهامی زراعی آریامهر» نوشتة مسعود گلشن 1و دیگری «اهمیت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و
شرکت ســهامی زراعی قیر» اثر شهین صداقت .2چون این مطالعات در فاصلة کوتاهی بعد از تأسیس
شــرکتهای مورد نظر صورت گرفتهاند ،بیشتر در مورد قوانین و اساسنامه ،نحوة شکلگیری ،تعداد و
مشخصات سهامداران ،انواع کشت ،وضعیت دامداری ،میزان دارایی و بیالن این شرکتها در طول یک
سال هستند .به پیامدها و اثرات اقتصادی و اجتماعی این شرکتها کمتر توجه شده است.
علل ایجاد شرکت سهامی زراعی

در مرحلة اول اصالحات ارضی دو الگو از واحدهای تولید کشــاورزی مد نظر بود :الگوی تولید دهقانی
و الگوی واحدهای مکانیزه .در الگوی تولید دهقانی ،دهقان بعد از دریافت زمین ،با کمک شرکتهای
تعاونی ،خود مدیریت تولید را به عهده میگرفت .قرار بود شرکتهای تعاونی جای اربابان حذفشده را
بگیرند .اما عملکرد آنها در طول تقریب ًا یک دهه که تنها نقش رساندن اعتبارات را به دهات ایفاکردند
و عم ً
ال در سازماندهی تولید هیچ نقشی نداشتند ،نشان داد که این الگو چندان موفقیتی ندارد .در الگوی
مکانیزه هم انتظار این بود که مالکان سابق با مکانیزه کردن کشاورزی رابطة اربابرعیتی را تبدیل به
کارگر و کارفرما نمایند 3.مالکان با در اختیار گرفتن بهترین و مرغوبترین اراضی و همچنین برخورداری
از انواع حمایتهای مالی دولتی و با اســتفاده از نیروی کار ارزانی که به دستآوردند ،احتما ًال عملکرد
مثبتی در زمینۀ افزایش تولیدات کشاورزی در سالهای بعد از اصالحات ارضی داشتند که البته ارزیابی
دقیقی از عملکرد آنها وجود نداشت 4.طبق آمارگیری سال  61/7 ،1966/1345درصد جمعیت کل کشور
در روستاها زندگی میکردند و  46درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشتند و سهم
کشاورزی در درآمد ملی در این سال تنها برابر با  25/5درصد بود 5.تراکم جمعیت در بخش کشاورزی و
 .1مسعود گلشن« ،شرکتهای سهامی زراعی ،شرکت سهامی زراعی آریامهر» ،پایاننامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران :دانشکدة علوم اقتصادی
و سیاسی.)1353 ،
 .2شهین صداقت« ،اهمیت ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی زراعی قیر» ،پایاننامة کارشناسی دانشگاه ملی ایران (تهران :دانشکدة علوم
اقتصادی و سیاسی.)1353 ،
 .3اسماعیل ریاحی ،مرحلة سوم اصالحات ارضی یا افزایش تولید محصوالت کشاورزی (سخنرانی وزیر کشاورزی در  19دی) (تهران :بینا ،)1344 ،ص
.5-4
 .4طلوعی ،باباله و دیگران« ،بررسی نظامهای تولید کشاورزی در گذشته و پیشنهاد اشکال مناسب آن در نظام جمهوری اسالمی» ،در مجموعه مقاالت
ی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی ،)1368 ،ص .133-132
اولین سمینار مشترک شرکتهای سهامی زراعی (بیجا :انتشارات شرکتهای سهام 
 .5حسنپور افضل ،بهاءالدین نجفی ،اصالحات ارضی و واحدهای دستهجمعی (شیراز :انتشارات دانشگاه پهلوی ،)1351 ،ص .132
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ناهماهنگی آن با سهم کشاورزی از درآمد ملی از عواملی بود که باعث تجدیدنظر دولت در نوع الگوی
تولید شد.
دولت در مرحلة سوم اصالحات ارضی ،بعد از عدم موفقیت شرکتهای تعاونی در بازگرداندن مدیریت
سابق به سطح ده و کاهش تولیدات کشاورزی ،به فکر ایجاد الگو یا سازمان جدیدی برای افزایش تولید
شــد .الگوی جدید تأسیس واحدهای بزرگ ســهامی در قالب شرکتهای سهامی زراعی بود .چنانکه
گفته شد ،دولت بر آن شد که با هدف فراهم کردن موجبات افزایش درآمد سرانة کشاورزان و امکانات
همهجانبه برای بهکارگیری ماشینآالت کشاورزی در امر تولید محصوالت کشاورزی ،آشنا کردن زارعین
با اصول و شــیوههای جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی انسانی موجود در روستاها در
قطبهای صنعتی و کشاورزی کشور و همچنین برای جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی
ی زراعی
به قطعات غیراقتصادی و برای افزایش سطح زیر کشت کشور دست به ایجاد شرکتهای سهام 
بزند 1.شاه در دیماه  1965/1344در جلسة عالی شورای اقتصاد بیان کرد:
در کشــور زمین زراعی آبی به  4میلیون هکتار بالغ میگردد که برای تغذیة مردم کافی نیســت و باید
تصمیمات صحیحی در امر باال بردن میزان کشت و افزایش بازده هر هکتار اتخاذ و اجرا نمود .در صورت
امکان باید ترتیبی داده شود که زمینهای زراعی با فوت مالک به واحدهای غیراقتصادی تقسی م نشده و
2
منجر به اراضی لمیرزع نگردد .انجام این امر از راه شرکتهای سهامی زراعی میسر است.
ولیان ،3وزیر اصالحات ارضی و تعاون روســتایی ،نیز در سخنرانی خود در زمان افتتاح پنجمین شرکت
سهامی زراعی در بافین کرمان اعالم کرد که در این شرکتها ضمن آنکه حق مالکیت زارعین کام ً
ال
رعایت و تأیید میشود ،سهامداران میتوانند ،بدون هیچ محدودیتی ،سهام خود را با تأیید وزارت اصالحات
ارضی و تعاون روســتایی به شرکت یا به یکدیگر منتقل کنند و از این راه هر خانوار روستایی میتواند
4
الاقل از درآمد خالص  20هکتار زمین آبی و چهل هکتار زمین دیم استفاده کند.

 .1عبدالعظیم ولیان« ،علل تشــکیل شرکتهای سهامی زراعی چه بوده اســت» ،اقتصاد ،بورس ،دورة اول ،ش  ،)1347( 59ص 31؛ مجتبی مقصودی،
تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران (تهران :روزبه ،)1393 ،ص .395
 .2محمدرضا پهلوی ،ایران و انقالب شاه و ملت (تهران :بینا ،)2536 ،ص 23-22؛ «نموداری از فعالیتهای شرکتهای سهامی زراعی در نهمین سالگرد
اجرای اصالحات ارضی» ،ش ( 73اسفند  1349تا  15فروردین  ،)50ص .11
 .3عبدالعظیم ولیان در زمان وزارت ســپهبد ریاحی در وزارت کشــاورزی سمت معاونت او را داشت .او از شهریور  1346با تشکیل وزارت اصالحات ارضی
و تعاون روستایی به ریاست آن وزارتخانة تازهتأسیس منصوب شد .پس از پایان سومین مرحلة اصالحات ارضی نام این وزارتخانه به وزارت تعاون و امور
روستاها تغییر یافت و ولیان تا سال  1353وزیر آن بود .در سال  1356وزارتخانة تعاون و امور روستاها نیز منحل شد و وزارت کشاورزی مجدداً تنها مرجع
رسمی در امور زراعی کشور قرار گرفت (جالل فرهمند« ،کودتای سفید؛ اسنادی از اصالحات ارضی» ،تاریخ معاصر ،ش  ،)1383( 31ص .)256
 .3 .4ساکما.98-233-4469 ،
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سهامداران شرکتهای سهامی زراعی و وظایف دولت

طبق مادة دوم قانون تشــکیل شرکتهای سهامی زراعی ،سهامداران شــامل این افراد میشدند.1 :
زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی و قوانین تقســیم و فروش خالصجات مالک یا
مســتأجر زمین شده بودند؛  .2برزگران بند  4مادة یکم قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب
 1340/10/19در مناطقی که امر زراعت در تاریخ تقدیم این قانون به مجلس مستقیم ًا بهوسیلة برزگر
انجام میشــد؛  .3خردهمالکانی که در اجرای مرحلة دوم اصالحات ارضی از شــقوق پیشنهادی ،شق
ی که تمایل داشتند و وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی هم با
تقسیم را انتخاب کردند و در صورت 
عضویت آنها در شرکتهای سهامی زراعی موافقت کرده بود؛  .4کشاورزان و خردهمالکانی که مشمول
هیچیک از مراحل اول و دوم قوانین و مقررات اصالحات ارضی نبودند و هنگام تصویب قانون اصالحی
قانون اصالحات ارضی شخص ًا و مستقیم ًا به امر زراعت اشتغال داشتند .در این ماده آمده بود که در هر
یک از واحدهای روســتایی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی حق استفادة مطلق و دائم اراضیای
که در اختیار دارند به شــرکت واگذار میکنند و متناســب با ارزش حق و مقدار و موقعیت زمینشان و
ارزش زراعی آن ،تعدادی از سهام شرکت را دریافت میکنند که توسط وزارت اصالحات ارضی و تعاون
روستایی ،براساس مقررات پیشبینیشده در اساسنامة این قبیل شرکتها و اصول بازرگانی ،تهیه شده و
1
به پیشنهاد وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی به تصویب هیئتوزیران رسیده است.
از وظایف وزارت اصالحات ارضی و تعاون روســتایی این بود که در هر منطقهای که شــرکت سهامی
زراعی تشــکیل میشد ،حق اســتفادة مطلق و دائم از اراضی موات و بایر را که متعلق به دولت بود ،در
اختیار این شرکتها میگذاشت و به نسبت سهمی که براساس مقررات پیشبینیشده در قانون لحاظ
ب سهم میشد .قرار بود عوایدی که دولت از این طریق دریافت میکند ،وزارت
شده بود ،در شرکت صاح 
اصالحات ارضی برای کمک و تقویت همان شــرکتهای سهامی و زراعی استفاده کند .عالوه بر این،
دولت موظف بود همهســاله کمکهای مالی و فنی بالعوض به این شرکتها نماید و آنها تا مدت ده
ســال از پرداخت مالیات به دولت معاف بودند .همچنین مقرر شد در هر منطقهای که دولت اقدامات و
برنامههایی برای عمران و آبادی و آبیاری و بهبود وضع محصول و خرید فرآوردههای کشاورزی و امثال
آن اجرا میکند ،شرکتهای سهامی زراعی در حد امکان ،بهموجب قانون ،برای این برنامهها در اولویت
2
قرار گیرد.
« .1قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی» ،کانون وکال ،ش  ،)1346( 107ص .240-239
 .2ولیان ،ص .31
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شرکتهای سهامی زراعی فارس

استان فارس دارای بیشترین تعداد شرکتهای سهامی زراعی بود .از تعداد کل  93شرکت سهامی زراعی
که تا ســال  1978/1357در سراسر کشور تأسیس شد 15 ،شرکت در مناطق حاصلخیز فارس بود .دو
منطقة استان فارس که بیشترین تعداد شرکتهای سهامی زراعی در آنها قرار گرفت ،شیراز و فیروزآباد
بودند که حاصلخیزترین زمینهای استان را داشتند 1.نخستین شرکت سهامی زراعی در  22اردیبهشت
 12/1347می  1968به نام «آریامهر» در روســتای شمسآبا ِد مرودشت ،به ضمیمة دو مزرعة علیآباد
و شــرفآباد ،در نزدیکی تختجمشید در زمینی به مساحت بیش از  1500هکتار افتتاح شد 2.در قانون
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ،از شرایط اصلی تأسیس شرکتهای زراعی موافقت اکثریت زارعان
منطقة مورد عمل بود .اهالی قریة شمسآباد ،برخالف ساکنان دهات دیگر ،آمادگی خود را برای ایجاد
این سازمان تولیدی اعالم کرده بودند .به عالوه ،این روستا به دلیل وسعت نسبت ًا فراوانش بستر مناسبی
برای ارزیابی فنهای جدید تولید بود و نیز در نزدیکی تختجمشید قرار داشت .بنا به این دالیل روستای
شــمسآباد و مزارع تابع آن برای تشکیل اولین شرکت سهامی زراعی در فارس و نخستین شرکت در
3
ایران انتخاب شد.
شرکت سهامی زراعی آریامهر ،با سرمایة  2میلیون ریال و تعداد  80سهامدار ،نخستین شرکت سهامی
زراعی بود که در فارس تشــکیل شد .طبق گزارش اســتانداری فارس در سال  ،1970/1349در زمان
استاندار صدری ،از اراضی این شرکت نقشهبرداری و زمینهای آن تسطیح شده بود .این شرکت حدود
 11کیلومتر سیمکشی برق انجام داد تا برق را به سر چاههای آب برساند و از نیروی برق برای کشیدن
آب اســتفاده کند .در این شرکت دو حلقه چاه عمیق و دو حلقه چاه سطحی احداثشده بود و با نصب
الکترو پمپ بر روی این چاهها از آب آنها برای زراعت اســتفاده میشــد .در این شــرکت  5هکتار باغ
میوه و  5هکتار پارک جنگلی در سال  1968/1347احداث شد .وزارت آبادانی و مسکن  80خانه برای
سهامداران 4 ،خانه برای کارمندان 2 ،دبستان ،مسجد ،هانگار 2 ،حمام ،انبار غله ،خوابگاه سپاهیان ،دفتر
هیئتمدیره 10 ،سرا ،بهداری ،کارگاه قالیبافی و اصطبل ساخت و تحویل داد .همچنین  15هکتار در
4
دامنة تپهها و خیابانها درختکاری شده بود.
 .1عبدالعلی لهساییزاده ،تحوالت اجتماعی در روستاهای ایران (شیراز :نشر نوید ،)1368 ،ص .235
 .2ساکما.98 -320-150 ،
 .3بررسی اقتصادی ،اجتماعی و کشاورزی قریة شمسآباد قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر (شیراز :مؤسسة مطالعات و تحقیقات تعاونی،
 ،)1348ص .118
 .4ساکما.98 -320-150 ،
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این شــرکت دارای ماشینآالت کشاورزی متعددی بود :تراکتور راوینورسال  3دستگاه ،تراکتور جوندیر
 1دســتگاه ،تراکتور گاوآهن  3دستگاه ،دیسک  2دستگاه ،بذرپاش غالت  1دستگاه ،بذرپاش چغندر 2
دســتگاه ،مرزبند  2دستگاه ،سمپاش تراکتوری  3دستگاه ،و لولر (یکی از ادوات تسطیح زمین) ،تریلی،
1
سمپاش ،نهرکن و چغندرکن هر کدام یک دستگاه.
شــرکت از همان زمان تأســیس در زمینۀ دامپروری نیز شــروع به فعالیت کرد .در همان بهار ســال
 1968/1347تعداد  380بره خرید و پس از پرواربندی در زمستان به فروش رساند .هر سال این اقدام را
تکرار میکرد .شرکت در زمینۀ خدمات آموزشی نیز بسیار فعال بود .چنانکه در شاخة فرشبافی مربیای
از طرف شرکت فرش ایران اعزام شد .کارآموزان شرکت ،پس از انتقال به ساختمان جدید ،ده دستگاه
روستایی وابسته به شرکت نیز در زمینۀ
قالیبافی برای بافت قالی  3در  2متر نصب کردند .خانة فرهنگ
ِ
کتابخوانی ،اجرای مسابقات ورزشی و نمایش فیلمهای آموزشی فعالیت داشت .برای سهامداران عضو
شــرکت پرسشنامه و کارت بیمه تهیه شد و یک پزشک از طرف دانشگاه پهلوی سه روز در هفته به
بهداری میآمد و به درمان و مداوای بیماران میپرداخت .در همان آغاز تشــکیل شــرکت چهار نفر از
سهامداران برای گذراندن کالس رانندگی و دیدن تعلیمات الزم به مرکز اعزامشدند که پس از دریافت
گواهینامه در رانندگی تراکتور از مهارت آنان استفاده میشد .افرادی ه م برای آموزش کمکپرستاری به
2
مرکز اعزام و پس از بازگشت در بهداری شرکت مشغول به کار شدند.
پیشرفت شرکت آریامهر بسیار سریع و چشمگیر بود ،تا جایی که پنج ماه بعد از تأسیس آن ،در جشنهای
 2500ســالة شاهنشــاهی ،یکی از برنامههایی که برای مهمانان تدارک دیده شــده بود ،بازدید از این
شــرکت سهامی زراعی بود .در شرکت همهچیز از قبیل نمایشــگاه کارهای دستی روستایی ،نانوایی،
گوشتفروشی ،مهدکودک ،سالن اجتماعات ،کتابخانه ،درمانگاه بیمة اجتماعی ،مسجد و دبستان وجود
3
داشت که موجب حیرت بازدیدکنندگان شده بود.
شرکت ســهامی زراعی «داریوش» ،دومین شرکت اســتان فارس ،در  15مرداد  6/1348اوت 1969
تشکیل شد که اعضای آن  148نفر از کشاورزان روستاهای قاسمآباد ،فالونک ،حسینآباد ،کوه سبز و پیر
چاهک بودند که در اجرای قانون اصالحات ارضی مراحل اول و دوم صاحب زمین شده بودند .مساحت
اراضی این شرکت جمع ًا حدود  1630هکتار و سرمایة شرکت جمع ًا مبلغ  8/340/000ریال میشد که
به  8340سهم یک هزار ریالی تقسی م شده بود .این شرکت نیز دارای ماشینآالت مکانیزة مهمی مثل
 .1همان.
 .2همان.
 .3باقر مؤمنی ،مسئلة ارضی و جنگ طبقاتی در ایران (تهران :پیوند ،)1359 ،ص .362
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تراکتور ،گاوآهن ،دیسک ،کودپاش نهرکن ،لولر ،بذرپاش و غیره بود .از اراضی شرکت نقشهبرداریهای
کاملی انجامشــده بود .در زمینۀ صنایعدستی ده دستگاه قالیبافی در روستاهای محدود شرکت نصب
شــد و کارآموزان زیر نظر مربیان شرکت فرش تعلیمدیدند .خانة فرهنگ روستایی این شرکت نیز در
قاسمآباد تشکیل شــد که برنامههایی در زمینۀ مسابقات ورزشی و کتابخوانی برای کودکان اعضای
1
شرکت تهیه میکرد.
این شیوه در مرحلة سوم اصالحات ارضی بهطور جدی پیگیری شد .دولت درصدد بود اکثر مناطقی را
که وضعیت آب و هوایی و خاک مناسبی دارند به شرکتهای سهامی و زراعی تبدیل کند .بیشتر دهقانان
از اینکه زمینشان از آنها گرفته و به سهام شرکتی تبدیل میشد ناراضی بودند ،زیرا هم زمین خود را از
دســت میدادند و هم به خاطر استفاده از ماشینآالت مکانیزه بسیاری از آنان از کار بیکار میشدند .در
ثانی تعداد ســهامی که به آنها تعلقمیگرفت کفاف معیشتشان را نمیداد 2.بنابراین ،دولت برای اینکه
کشاورزان با واگذاری اراضی خود موافقت کنند دشواریهای بسیاری داشت .دولت در دهة  50با بروز هر
حادثة طبیعی در هر نقطه از کشور بالفاصله برای کمک به مردم آن منطقه طرح ایجاد شرکت سهامی
را اجرا میکرد .چنانکه بعد از بروز زلزله در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد ،طرح احداث شرکتهای جدید
را در این استان تصویب کرد .بهغیر از آریامهر و داریوش ،همة شرکتهای سهامی فارس در دهة 50
و بعد از زلزلة قیر و کارزین تأسیس شد.
زلزلة قیر در تاریخ دوشــنبه  21فروردین  10/1351آوریــل  1972در منطقة قیر و کارزین فیروزآباد با
شدت  7ریشتر رخ داد .این زلزله عالوه بر قیر و کارزین ،جهرم و الر را نیز بهسختی تکان داد .در این
حادثه  85روســتا در فیروزآباد بهکلی تخریب شد و  5500نفر جان خود را از دست دادند 3.برای ترمیم
خسارات ناشی از زلزله و همچنین احیا و نوسازی مناطق آسیبدیده ،جلسات مکرری با شرکت استادان
«دانشــگاه پهلوی» ،مدیران کل و رؤسای ادارات مرتبط و کارشناسان اعزامی سازمان برنامه در استان
فارس ،و با حضور استاندار فارس تشکیلشد که پس از بررسیهای الزم طرح مقدماتی با عنوان «توسعة
اقتصادی و نوسازی منطقة زلزلهزده در فارس» تنظیم و به سازمان برنامه تقدیم شد .در این طرح ک ً
ال
مبلغ  939750هزار ریال بهمنظور نوسازی و اجرای خدمات زیربنایی تعیینشده بود .در همان زمان در
جلســهای که به پیشنهاد استاندار فارس با حضور مدیران کل و مسئولین ادارات تعاون و امور روستاها،
کشــاورزی ،تعلیمات عشــایری ،نمایندگان و مدیریت کل تعاون و امور روستاهای فارس برگزار شد،
 .1ساکما.98 -320-150 ،
 .2بررسی اقتصادی ،اجتماعی و کشاورزی قریة شمسآباد ،ص .233
 .3ساکما.220-018520 ،
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استاندار از تشکیل سه شرکت سهامی زراعی در  48روستا از روستاهای آسیبدیده خبر داد.
شرکت سهامی زراعی «قیر» در  5مزرعه به نامهای نیشتا ،ا ِسفندان ،ماه درخشان شهرستان علیا و سفلی
و  4روســتا به نامهای خیرآباد ،گندمان ،ســکهروان و ُکرد شول تأسیس شد .در این شرکت تعداد 500
خانوار عضو بودند که جمعیت آن بال غ بر  2270نفر میشــد .مساحت اراضی شرکت شامل  340هکتار
اراضی زیر کشت آبی و دیم و حدود  16هکتار باغات نخل و مرکبات میشد .این منطقه محل عبور و
مرور ایالت فارس بود و ســالیانه بهطور متوسط  80هزار رأس دام برای مدت  6ماه از زمینهای این
ناحیه تغذیه میکردند .اکثر افراد ساکن در قیر به کار خریدوفروش محصوالت دامی مشغول بودند و این
شهر از حیث موقعیت تجاری دروازه و مرز بین عشایر و شهر فیروزآباد بود .با تأسیس شرکت از رفتوآمد
ایالت در این منطقه جلوگیری شد و چون در خارج از حریم این شرکتها مراتع دیگری برای چرای دام
وجود نداشت ،وضعیت عشایر منطقه و همچنین اقتصاد ساکنان شهر قیر به مخاطره افتاد .در مطالعاتی
که «بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی» انجام داد ،مشخص شد که چون اکثر کشاورزان شهر قیر به
کار باغداری اشتغال داشتند و نسبت به سایر ساکنان که به کسب تجارت میپرداختند در اقلیت بودند،
2
تشکیل شرکت سهامی زراعی در این شهر چندان منطقی نبود.
تشکیل دو شرکت دیگر به نامهای «کارزین» و «اَفزر» نیز در همان زمان مطرح شد .این مناطق جمع ًا
شامل  37روستا میشد ،با جمعیتی معادل  6759نفر ،و از کل راضی آنان در حدود  1039هکتار سطح
زیر کشــت آبی و دیم و  438هکتار مرتع و  364هکتار باغات نخل و مرکبات بود .این منطقه یکی از
مهمترین مناطق کشاورزی و باغداری و دامداری استان فارس محسوب میشد ،خصوص ًا اینکه از مراتع
وسیع و سرسبز دشت اَفزر و کوهستانهای اطراف آن سالیانه بهطور متوسط بالغبر یکمیلیون دام در
فصل زمســتان عبور و از آن تغذیه میکرد .با احداث شرکت و بسته شدن مسیر عبور عشایر ،دامداری
ایالت ناحیه با مشکالت بسیاری روبهرو شد و محصوالت دامی بهطور کلی کاهش یافت و صنایعدستی
ن که از نظر اقتصادی و اجتماعی به صالح منطقه و رفاه اهالی بود ،در سالهای بعد بهشدت
وابسته به آ 
3
کم شد.
1

 .1همان.
 .2همان.
« .3سه شرکت سهامی زراعی در مناطق زلزلهزده تشکیل شد» ،روزنامة بهار ایران ،ش ( 2460اول خرداد  ،)1351ص .2
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ردیف

شرکتهای سهامی و زراعی در استان فارس

1

نام شرکت

شهر

فاصله تا شهر
(کیلومتر)

روستا

زمین زیر کشت
(هکتار)

جمعیت

زمان
تأسیس

1

آریامهر

شیراز

63

2

605

860

47/7/22

2

داریوش

شیراز

65

5

1165

1821

48/5/15

3

فیروزآباد

فیروزآباد

2

2

848

1530

50/1/19

4

قیر

اَفزر

فیروزآباد

80

8

1005

6182

51/2/23

فیروزآباد

106/5

16

1340

2965

51/2/24

6

کارزین

فیروزآباد

98

21

1580

6618

51/2/25

7

ا ِستخر
ُکر

شیراز

80

8

1145

1600

52/1/14

شیراز

85

6

908

1315

52/1/15

9

کِی زارین

فیروزآباد

8

7

652

1358

52/1/17

7

َمرودشت

شیراز

64

6

990

1498

52/3/5

9

ُدرود َزن

شیراز

61

8

1421

2410

52/3/6

32

5

1290

1950

53/1/24

11

5

8

8

رامجرد
ِ

13

دشت کیان

َمرودشت

15

باباخان

فیروزآباد

14

ن ِگارستان

شیراز

َمرودشت

85
37

5
0
11

1100
1160
1060

1900
1383
2000

52/6/27
53/1/24
54/1/18
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 .1اسکان ایالت و عشایر

در جریان اسکان ایالت و عشایر ،چه در زمان پهلوی اول و چه در زمان پهلوی دوم ،بخشی قابلتوجهی
از ایالت با مشکالت معیشتی روبهرو شدند .اغلب مکانهایی که برای اسکان آنان در نظر گرفته میشد
از لحاظ آب و هوایی و موقعیت مکانی بدون هیچ مطالعه و طرح و برنامهای صورت میگرفت .در نتیجه
آنها بخش مهمی از سرمایة خود را که دام بود ،از دستدادند .و چون زمینهای اهدایی به ایالت و عشایر
نیز عموم ًا فاقد آب بود ،از لحاظ کشاورزی هم آنها در مضیقه بودند .بعد از جریان اصالحات ارضی ،به
این مشکالت عشایر مشکل دیگری نیز افزوده شد که آن مسدود شدن «ایلراه» یا «ال یولی» توسط
جوامع روستایی بود .تا سال  1341چنین مشکلی وجود نداشت .از این تاریخ با اجرای اصالحات ارضی و
 .1لهساییزاده ،ص .228
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ملی شدن مراتع ،روستاییان برای تثبیت مالکیت خود در محدودة ایلراههای ییالق و قشالق ،مراتع را به
اراضی زراعی تبدیل کردند .این تخریب از طرفی مراتع را از بین برد و از طرف دیگر مالکیت روستاییان
ی مانده
بر زمین را تثبیت کرد و روستاییان حتی مراتع مورد استفادة عشایر را که در البهالی مزارع باق 
بود مالک شدند ،بدین ترتیب که در ازای عبور عشایر وجه غیرعادالنه دریافت میکردند و یا این مراتع
را همراه با دیمزارهای کمبازده به عشایر میفروختند .این سختگیریها و انسداد راهها عشایر را مجبور
میکرد که مســافتهای طوالنی را یکسره بپیمایند .در این مسیر و پیادهرویهای طوالنی ،نوزادان،
1
برهها و بزغالهها از بین میرفتند و تلف میشدند.
در زمان شکلگیری شرکتهای سهامی در مناطق جدید زلزلهزده« ،بخش عمران ملی دانشگاه پهلوی»
و «دفتر سازمان برنامهو بودجه» در استان فارس مطالعاتی دربارة وضعیت منطقه انجام داده و معایب و
محاسن تشکیل شرکتهای سهامی زراعی را در ناحیه مشخص کرده بودند ،اما مسئولین وزارت تعاون و
اصالحات ارضی در اجرای منویات شاه و کمک به روستاییان بهترین راه را تشکیل شرکتهای سهامی
زراعی دانســتند و در تشکیل آن از هیچ امری فروگذار نکردند .در گزارش گروه تحقیقاتی آمده بود که
به دلیل ترکیب اجتماعی و اقتصادی خاص منطقه باید به تمایالت و خواســت مردم در قبول عضویت
شــرکت توجه کافی داشت .همچنین در صورت تأسیس شرکتهای سهامی زراعی بایستی در حفظ و
ل توجه است ،تالش نمود .با توجه به محدودیت
توسعة باغهای موجود که از نظر وسعت و اهمیت قاب 
منابع آب منطقه نیز ،با افزایش ســطح زیر کشت توســط شرکتهای سهامی زراعی ،نحوة تأمین آب
زراعی باید طوری تنظیم شــود که به باغات اهالی و ساکنین خارج از حوزة شرکتهای سهامی زراعی
لطمهای وارد نشود .از نظر گروه تحقیقاتی محدودة شرکتها هم باید طوری تعیین شود که ب ه هی چ وجه
مسیر توقفگاه عشــایر و طوایف این منطقه را که حداقل ششماه از سال در این مکان اقامت داشتند،
(رامجردُ ،درود َزن،
دربرنگیرد 2.با وجود این ،دولت به این مسائل توجهی نداشت و شرکتهای بعدی نیز ِ
ا ِستخرُ ،کر ،کی زارین ،دشت کیان ،ن ِگارستانَ ،مرودشت و باباخان) در همین مناطق و در حوزة ییالق و
قشالق ایالت و عشایر ساخته شد.
در فارس با وجود ایالت و عشایر بزرگ و مسیر ییالق و قشالق آنان که در سراسر استان گسترده بود،
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی امری دشوار بود ،چرا که این شرکتها مسیر ییالق و قشالق بخشی
 .1مهدی قرخلو« ،مسائل و مشکالت ایل قشقایی و طایفة دره شوری و آیندهنگری مسئلة ایلراه (ال یولی)» ،ذخایر انقالب ،ش  ،)1369( 12ص .62-61؛
«دولت به یاری عشــایر جنوب شرقی فارس شــتافت» ،پیغام امروز ،ش  14( 3204فروردین  ،)1350ص  1و 4؛ مهدی قرخلو« ،روند مهاجرت در توسعة
شهرکهای قشقایینشین در اطراف شهرهای استان فارس و اصفهان» ،پژوهشهای جغرافیایی ،ش  ،)1378( 37ص 37-36؛ سکندر اماناللهی بهاروند،
کوچنشینی در ایران (پژوهشی دربارة عشایر و ایالت) (تهران :انتشارات آگاه ،)1367 ،ص .248
 .2ساکما.220-018520 ،
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از ایالت استان را مسدود و خصوص ًا اینکه بخش بزرگی از مراتع مورد استفادة آنان را تصاحب میکردند.
با اینحال ،دولت دقیق ًا این شــرکتها را در مناطقی دایر کرد و گسترش داد که مسیر اصلی ایالت و
عشایر بود .مسیر ییالق طوایف عرب ،رحیم چنانی با  100خانوار ،درازای با  120خانوار و نبیاللهی با 30
خانوار در اطراف َمرودشت بود .از ایل قشقایی نیز طوایف َصفیخانی با  335خانوارَ ،عمله با  5397خانوار
و شش بلوکی با  4350خانوار در اطراف فیروزآباد و َفراشبند ییالق و قشالق داشتند 1.بعد از احداث این
شــرکتها مسیر عبور بخشی از این ایالت بسته شد .آنان بهناچار مسیرهای طوالنیتری را جایگزین
کردند که این امر موجب تلف شــدن دام و ســرمایة آنان شد .در نتیجه آنان خود داوطلبانه در روستا یا
شهرهای نزدیک به مسیرشان اسکان یافتند.
 .2مهاجرت روستاییان

یکی دیگر از پیامدهای شرکتهای سهامی زراعی گسترش مهاجرت روستاییان بود .این شرکتها در
پارهای از مناطق روســتایی ،بخش فراوانی از نیروی مازاد کشاورزی مناطق اطراف خود را آزادساختند.
این امر در افزایش نرخ مهاجرت بسیار مؤثر واقع شد .بررسیهایی که در مؤسسة مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشــگاه تهران در مورد شرکتهای سهامی زراعی انجام شد 2و همچنین مطالعات در حوزة
شــرکتهای سهامی استان فارس ،بازگوی آن است که در نتیجة تشکیل شرکتهای سهامی زراعی،
بخش مهمی از روستاییان کشاورز (صاحب نسق) که در حوزة فعالیت شرکتهای سهامی زراعی بودند،
بهطور فردی یا خانوادگی روستا را ترک کردند .ظاهراً مهمترین علل مهاجرت روستاییان قاعدة مربوط
به واگذاری حق استفادة دائم و مطلق اراضی به شرکت و نیز مکانیزه کردن اراضی بود .مث ً
ال طبق یک
گزارش ،قبل از تشــکیل شرکتهای سهامی در مناطق مورد نظر  5/7درصد از افراد خانوارهای نمونه
مهاجرت کرده بودند ،اما پس از تشــکیل شرکتها این نســبت به  14/2درصد رسید 3.از طرف دیگر،
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به دلیل تغییر استانداردهای زندگی روستاییان و نیز محتم ً
ال به دلیل
افزایش درآمد و بهبود وضع زندگی اعضا ،مهاجرت روستاییان را به شهرکهای اطراف یا به مرکز استان
افزایش داد و همچنین نقلو انتقال در روستاهای قلمرو شرکت و تمرکز سهامداران در روستای مرکز
 .1عزیزاهلل بیات ،کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران (تهران :انتشارات امیرکبیر ،)1367 ،ص .124 -119
 .2برای مطالعة بیشتر بنگرید به :شرکت سهامی زراعی فرح (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)1347 ،؛ شرکت سهامی زراعی
رضا پهلوی (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران)1348 ،؛ شرکت سهامی زراعی سمسکده (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشگاه تهران)1348 ،؛ شرکت سهامی زراعی فرحناز (تهران :مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.)1348 ،
 .3محمدجواد زاهدی مازندرانی و دیگران« ،مهاجرت روســتایی و روند یکصد ســالة اخیر آن در ایران» ،اطالعات سیاسی و اقتصادی ،ش ،)1366( 12
ص .37
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شرکت را تشدید کرد.
شرکتهای سهامی زراعی با اینکه از حمایتهای دولتی برخوردار بودند ،در پایان عملکرد چندان مثبتی
نداشتند .در این شرکتها زارعین یک یا چند روستا عضو و سهامدار شرکت بودند .میزان سهام هر عضو
برابر ارزش زمینی بود که در اختیار داشــت .بدین ترتیب ،قشر مرفه دارای سهام بیشتر و زارعین فقیر
دارای سهام کمتر و خوشنشینها بدون سهام بودند .عالوه بر این ،کارشناسان بخش کشاورزی دولت
ادارة شــرکتها را به عهده داشتند .نقش زارعین دادن زمین و کار کردن بود .آنها زیر نظر کارشناسان
دولت و مطابق برنامة آنها به کشاورزی مشغول میشدند و از خود اختیاری نداشتند .در آخر سال ،پس
از کسر یکپنجم سرمایهگذاری دولت از محصول و پس از کسر سایر مخارج ،باقیماندة محصول را به
نســبت سهام بین زارعین تقسیم میکردند .در این طرح دولت میبایست دهی مدرن برای روستاییان
میساخت ،زیرا خانههای قدیمی آنها همه ویران و زمینهایشان به اراضی کشاورزی شرکت تبدیل شده
بود .در این شرایط خوشنشینهایی که دیگر کاری به آنها داده نمیشد و خانههایشان نیز ویرانشده
بود ،مجبور به ترک روستا میشدند .از طرف دیگر در شرکت با دهقانان رفتارهای خشنی میشد ،مدیران
2
شرکتها و کارمندان آن اکثراً تحصیلکردههای شهری مرفهی بودند که دهقانان را تحقیر میکردند.
بنابراین ،دهقانان فقیر به خاطر این شرایط و همچنین به علت اعمالنفوذ قشر مرفه ده در شرکت و کم
شدن درآمدشان نسبت به سالهای قبل بهتدریج مجبور به فروش سهام خود به دولت و یا سهامداران
بزرگ میشدند .در نتیجه دهقانانی که بی زمین و بیکار شده بودند ،مجبور میشدند برای پیدا کردن کار
3
و دسترسی به شرایط بهتر راهی شهرهای دور و نزدیک شوند.
در یکی از همین شرکتهای سهامی فارس ،به نام «نگارستان» ،کشاورزی به روزنامة رستاخیز گزارش
داده بود بعد از اصالحات ارضی که صاحب زمین شدند ،درآمدشان بد نبود و میتوانستند گذران زندگی
کنند ،اما بعد از تأســیس شرکت سهامی در روســتا بهیکباره وضع آنها دگرگون شد .ظاهراً مهندس
شرکت سهامی روستا همة محصول را از آنها میگرفت و فقط سالیانه به هر خانوار یکتن گندم میداد
که این هرگز کفاف زندگی یکســالة یک خانوار پرجمعیت را نمیداد .مهندس شرکت سهامی مذکور
حتی اجازه نمیداد که روســتاییان برای چرای دام از چراگاههای روستا استفاده کنند .در این شرایط که
4
عرصه بر روستاییان بسیار تنگشده بود ،اکثرشان به شهر هجوم بردند.
1

 .1همان ،ص .37
 .2مؤمنی ،ص .368
 .3مطالعات روستایی در ایران (تهران :گروه تحقیقات اقتصادی ،)1351 ،ص .39-36
 .4اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران  ،1357-1311به کوشش ایرج محمدی (تهران :انتشارات خانة کتاب ،)1390،ص .502
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یکی از مشکالت عمدة دهقانان منطقه که البته مشکل تمامی دهقانان فارس بود ،کوچک بودن زمی 
ن
و پراکندگی بیشاز حد آن بود .در غالب موارد ،اراضی یک خانوار ب ه صورت  30قطعه در نقاط مختلف
ت استفاده
ده قرار داشــت .این وضعیت مانع از آن میشد که دهقانان از روشهای جدید آبیاری و کش 
«حراثه» 1نام داشت ،بعد از اصالحات ارضی
کنند .واحدهای سنتی زراعت دستهجمعی این منطقه نیز که َ
بهکلی از بین رفت .از طرف دیگر یکپارچه کردن اراضی ،بهمنظور استفادة حداکثر از منابع آب و زمین،
نیز با مشــکالت اجتماعی و روانی بسیاری مواجه بود .تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با اینکه کار
یکپارچه کردن زمینهای دهقانان و ایجاد واحدهای تولیدی به مقیاس بزرگ را تسهیل کرد ،از نظر جلب
مشارکت دهقانان ،بازده و کارایی نیروی انسانی و مدیریت واحدهای بزرگ تولید با مسائل و مشکالت
عمدهای مواجه بود .دهقانان و مالکان ناحیه در همان زمان چندان امیدی به وضعیت خود نداشــتند و
2
احســاس امنیت نمیکردند .آنها به کارایی و اثر ف ّناوریها و آبیاری جدید (کانالکشی از سد داریوش)
چندان مطمئن نبودند.
در این شرایط ،وضعیت جمعیتی منطقه نیز بهسرعت تغییر کرد .جمعیت دهات مورد نظر در سال 1345
حدود  31هزار نفر برآورد شده بود و تراکم آن در هر کیلومتر مربع در روستاها  17/6نفر بود .این جمعیت
به دلیل اسکان طوایفی از عشایر که در منطقه ییالق میکردند ،بهسرعت افزایش یافت .از طرف دیگر با
احداث سد داریوش و مکانیزه شدن بیشتر اراضی ،بخش قابلتوجهی از نیروی کار کشاورزان مازاد بود.
در این زمان به دلیل رشد صنعتی مرودشت بعد از احداث سد و همچنین گسترش فعالیتهای ساختمانی
در شــیراز و گسترش راهسازی در استان ،مهاجرت روستاییان دهات این منطقه و نواحی اطراف آن به
ن حال طبق مطالعات
مرودشت و شیراز افزایش یافت .آمار دقیقی از تعداد مهاجرت در دست نیست ،با ای 
موردی صورتگرفته در منطقه ،مشــخص است که بیشترین مهاجرت در مرتبة اول متعلق به طبقات
خوشنشین بود که عموم ًا با خانواده مهاجرت میکردند .در بین خانوارهای کشاورز هم اغلب یک یا دو
3
نفر از اعضای خانواده ،یعنی نیروی مازاد کشاورزی ،اقدام به مهاجرت میکردند.
«حراثه»
 .1در بعضی از مناطق فارس ،زارعان چند نسق زراعی با هم جمع میشدند و اراضی را مانند یک واحد کار زراعی جمعی اداره میکردند که به آن َ
میگفتند (آن لمتون ،اصالحات ارضی در ایران  ،1345-1340ترجمة مهدی اسحاقیان (تهران :امیرکبیر ،)1394 ،ص .)350
 .2این سد یکی از طرحهای عمرانی بزرگ دولت در جنوب کشور محسوب میشد .قرار بود آب ذخیرهشده در این سد ،ب ه اندازة  993میلیون متر مکعب،
کشاورزی فارس را دگرگون کند .سازمان آب منطقة فارس در سال  1345شروع به ساخت سد کرد .مطالعات اولیة آن در سال  1336توسط بنگاه مستقل
آبیاری آغاز شده بود ،اما به دلیل مشکالت مالی و بیتوجه به این نواحی ،کار احداث آن تا سال  45به عقب افتاد .در سالهای بعد از اجرای اصالحات ارضی،
با بروز مشکالت خشکسالی در فارس و کمبود آب ،طرح احداث سد ب ه طور جدی از طرف سازمان آب فارس پیگیری شد (اسماعیل عجمی و دیگران ،اثرات
اقتصادی و اجتماعی ســد داریوش کبیر (بررسی دهات نمونة زیر سد) (شیراز :دانشگاه عمران ملی و مطالعات اجتماعی ،)1353 ،ص 17؛ «سد داریوش»،
روزنامة بهار ایران ،ش  ،)1350/1/10( 2448ص .)1
 .3عجمی ،ص .30-17
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شــرکتهای سهامی زراعی فارس تا حدود زیادی باعث تغییر چهرة روستاهای تحت پوشش خود در
مقایســه با دیگر روستاهای استان شدند .در اکثر این شرکتها تعدادی منازل مسکونی برای سکونت
ســهامداران و کارمندان و شماری ســاختمانهای دیگر مانند اصطبل ،انبار غله ،کارگاه ماشینآالت،
کارگاه قالیبافی ،درمانگاه ،ســالن اجتماعات ،حمام دوشدار ،دبســتان و نیز ساختمانهای اداری با
تشــکیالت جدید و مجهز در مجاورت ســاختمانهای قبلی روستا احداثشده بود .در حوزة بعضی از
شــرکتهای سهامی ،مانند آریامهر ،درمانگاهی برای استفادة سهامداران و عائلة آنها ساخته شده بود
که از مزایای بیمه نیز برخوردار بودند .اما در کنار این مزایا در بســیاری از مناطقی که شرکت تشکیل
شــده بود ،اغلب خانههای روســتایی تخریب و به اراضی شرکت تبدیل گردید و با وجود اینکه دولت
به کشــاورزان قول داده بود که برایشان خانههای سازمانی میسازد ،سالها طول کشید تا این وعده
عملی شــود و در بســیاری از مناطق هیچ خانهای ساخته نشــد و یا خانههایی که ساخته شد به درد
زندگی شهری میخورد نه روستایی .خانهها عموم ًا دوخوابه با حیاطی کوچک ،بدون هیچ محلی برای
نگهداری حیوانات اهلی و یا محلی برای دیگر امور یک خانوار روستایی بود و این امر باعث نارضایتی
اغلب روستاییان عضو شرکتهای سهامی زراعی بود.
بررســیهایی که در همان زمان انجام شد ،نشــان میدهد که درآمد متوسط سهامداران شرکتهای
زراعی پس از تشــکیل این شرکتها بســیار افزایشیافته ،اما تعداد سهام سهامداران بسیار متفاوت و
ناهمگن بود .گاهی اوقات اختالف تعداد سهم سهامداران مختلف یک تعاون زراعی تا حدود  200سهم
میرسید .بنابراین ،درآمد بســیاری از سهامداران که عمدت ًا از سود سهام آنها حاصل میشد ،بهسختی
کفاف زندگیشــان را میداد .از طرفی منافع حاصل از فعالیتهای شرکتهای سهامی ب ه طور نابرابر به
جیب دهقان سرمایهدار میرفت و در بسیاری موارد نصیب سهامداران غایب (همان مالکان غایب سابق)
میشد .شرکتها یک اختالف درآمد فاحش بین روستاییان و بین مناطق مختلف به وجود آورد .میتوان
گفت یکی از دالیل انحالل همة شــرکتهای ســهامی زراعی در فارس و در دیگر نقاط کشور بعد از
1
انقالب اسالمی همین نارضایتیهای عمومی از میزان سهام و بهرهمندی از مزایای شرکت بود.
نتیجهگیری
دولت تقسیم زمین به قطعات کوچک را یکی از دالیل اصلی کاهش محصوالت کشاورزی میدانست.
بنابراین ،در مرحلة سوم اجرای اصالحات ارضی ،به فکر ایجاد واحدهای دستهجمعی و احداث شرکتهای
 .1لهساییزاده ،ص .237-236
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کشاورزی افتاد تا از تقسیم اراضی ده و مزارع بزرگ به قطعات کوچک جلوگیری کند .ایجاد واحدهای
تولید کشاورزی کوچک و کاهش محصوالت کشاورزی یکی از دالیل اصلی مخالفان اصالحات ارضی
و دغدغة طراحان آن بود .بنابراین ،در مرحلة ســوم ،دولت با تصویب قوانین ایجاد شرکتهای سهامی
زراعی و شــرکتهای کشــت و صنعت درصدد تعیین حد مطلوب برای مزارع و یا حداقل زمین الزم
برای یک مزرعه در مناطق مختلف کشور برآمد تا با بهکارگیری روشهای مکانیزه هم میزان تولیدات
کشاورزی را باال ببرد و هم زندگی کشاورز و خانوادهاش را تأمین نماید.
استان فارس از مناطق مورد توجه دولت در ایجاد شرکتهای سهامی زراعی بود .این استان با اینکه در
تولید محصوالت کشــاورزی از قطبهای عمدة کشاورزی در کشور محسوب میشد ،در سالهای بعد
از اصالحــات ارضی اقالم عمــده و صادراتی آن کاهش قابلتوجهی یافته بود .بنابراین ،دولت در آغاز
اجرای طرح شرکتهای سهامی این استان را در اولویت قرار داد .با توجه به شیوة مکانیزه و حمایتهای
ب و هوا و خاک
گستردة دولتی ،انتظار میرفت دولت این شرکتها را در مکانهایی تأسیس کند که آ 
چندان مناسبی ندارند و حال با سرمایهگذاری دولتی و شیوههای مکانیزه وضعیتشان تقویت میشود .اما
شرکتهای سهامی زراعی فارس در مناطق پیشرفتة کشاورزی این استان و در مسیر عمدة بخشی از
ایالت و عشایر استان تأسیس شد که پیامدهای دیگری به همراه داشت ،از جمله اسکان یافتن بیشتر
ایالت و عشــایر در محدودة شرکتهای سهامی زراعی و مهاجرت اجباری دهقانان از روستا .چون این
شرکتها عموم ًا در مسیر ییالق و قشالق ایالت قرار داشت ،عشایر مجبور به تغییر مسیر میشدند که
در این تغییر به دلیل طوالنی شدن راه بسیاری از دام خود را از دست میدادند .همین مسئله باعث شد
که آنها خود داوطلبانه در نواحی نزدیک به شرکتها و یا در شهرهای شیراز ،مثل فیروزآباد و مرودشت،
ساکن شوند .این امر در فاصلة زمانی بسیار کوتاهی باعث افزایش جمعیت این شهرها شد .از طرف دیگر،
اســتفادة زیاد از ماشینآالت کشاورزی از همان ابتدا بخش بزرگی از خود جامعة روستایی را بیکار کرد.
بعد از تأسیس شرکتها اولین گروه از جامعة روستایی که اقدام به مهاجرت کردند ،کارگران کشاورزی و
خوشنشینها بودند ،زیرا هیچ حقی در شرکتها نداشتند .در ادامة این روند روستاییان صاحبسهم نیز
که درآمدشان کاهشیافته بود اقدام به مهاجرت کردند.
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سامان بدن و شکلگیری مشاغل زنانه در عصر رضاشاه (براساس
)گزارش مطبوعات یومیه
 پژوهشی:نوع مقاله
مرضیه حسینی

1

چکیده

 پیوند نزدیکی با مفاهیم هویت ملی، از آغاز مدرنیزاسیون در ایران عصر رضاشاه تا به اکنون،ارزشمندی بدن زنانه و چگونگی سامان آن
 عزم دولت پهلوی برای ساخت جامعهای جدید که خود را از طریق فرهنگ و نمادهای.با تکیه بر ارزشهای فرهنگ غربی داشته است
 تأثیری دیرپا بر ســامان بدن زنان بهویژه از زمان اجرای کشــف حجاب به، در کنار ورود و اثرگذاری صنعت زیبایی،غربی بازنمایی کند
 به، از طریق صنعت زیبایی که در نشــریات دولتی تبلیغ میشــد، بدنی که تا آن زمان از دیدهها نهان بود، پس از این واقعه.بعد داشــت
 نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که مدیریت بدن چطور در.محل سیاستگذاری دولت و ارزشهای فرهنگ غربی بدل شد
 مفهوم ارزشمندی بدن زنانه به شکلگیری چه مشاغلی در این،شکلگیری هویت جدید زن ایرانی در زمان رضاشاه عمل کرد و همچنین
 این است که صنعت زیبایی و تبدیل،تحلیلی- با تکیه بر مقاالت روزنامة اطالعات و با روشی توصیفی،دوره منجر شد؟ فرضیة پژوهش
شــدن بدن زیبا به منبع قدرت و منزلت برای زنان به شــکلگیری تصویر زن جدید ایرانی حداقل در بین طبقة متوسط و باال منجر شد و
.مشاغل زنانه برای نخستین بار حول مدیریت بدن شکل گرفتند
. دورة حکومت رضاشاه، آرایش، مد، صنعت زیبایی، بدن زنانه:واژگان کلیدی

The politics of body and the formation of women’s jobs in the
era of Reza Shah
Marziyeh Hosseini2
Abstract
The value of the female body and how it was organized from the beginning of modernization in
Iran under Reza Shah until now, was closely linked to the concepts of national identity based on
the values of Western culture. The determination of the Pahlavi government to build a new society
that represents itself through Western culture and symbols, along with the entry and influence
of the beauty industry, had a lasting effect on the well-being of women’s bodies, especially after
the Unveiled. After this incident, the body, which had been hidden from view until then, became
the place of government policy and the values of Western culture through the beauty industry
that was advertised in government publications. This article examines how body management
acted in the formation of the new identity of Iranian women during the reign of Reza Shah and,
how the concept of the value of the female body led to the formation of jobs in this period. The
research hypothesis, based on information newspaper articles and in a descriptive-analytical way,
explains that the beauty industry and the transformation of the beautiful body into a source of
power and dignity for women, led to the formation of the image of a new Iranian woman at least
among the middle and upper urban class. For the first time, women’s jobs revolved around body
management.
Keywords: Women’s body, beauty industry, fashion, makeup, Reza Shah’s reign.
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مقدمه

در دنیای مدرن ،تصور هر کس از بدن خود و جایگاهی که برای آن قائل است ،و نیز تعاریفی که از بدن
ایدهآل و یا حتی تندرســت میشود ،ناشی از گفتمانها یا ایدئولوژیهای غالبی است که این جایگاه را
مشخص و تعریف میکنند .به عبارت دیگر ،بدن در کنار وجه فیزیکی ،بعدی کام ً
ال فرهنگی و اجتماعی
نیز دارد و به همین اعتبار نقش مهمی در شــکلگیری هویت فرد ایفا میکند .مسئلة ارتباط میان بدن
و هویت و یا بدن و منابع قدرت درخصوص زنان برجستهتر است ،زیرا زنان اغلب براساس ویژگیهای
جسمانیشــان قضاوت میشوند و نگاه آنها به بدنشان رابطة مســتقیمی با انتظارات اجتماعی دارد و
هنجارهای اجتماعی بر جذابیت جســمانی زنان تأکید بیشتری دارند .به همین دلیل ،مسئلة مدیریت و
سامان بدن براساس معیارهای زیبایی دنیای مدرن برای زنان بسیار جدیتر از مردان است .نکتة بعدی
این اســت که هرچند امروزه زنان در عرصة عمومی و زندگی اجتماعی نسبت به قبل فعالتر شدهاند،
همچنان براساس وضعیت ظاهرشان ارزیابی میشوند و زیبایی تأثیر بسزایی در موفقیتهایشان دارد.
نکتة بعدی درخصوص ســامان بدن زنانه ،ارتباط آن با ســاختار قدرت در جوامع مختلف اســت .در
حاکمیتهای ایدئولوژیک بدن زنانه و چگونگی سامان آن ارتباط نزدیکی با هویت ملی ،هویت اسالمی،
مدرنیزاســیون ،بنیادگرایی و حتی فرایند ساخت دولت-ملتها دارد و ارزشهای ایدئولوژیک حاکمیت،
بدون دخالت زنان ،بر بدن آنها تحمیل میشود .این بدن در زمان رضاشاه میبایست متأثر از ناسیونالیسم
ملیگرا که گوشــة چشمی به ارزشهای غربی نیز داشت ،برساخته میشد تا ویترینی برای نشان دادن
تغییرات اجتماعی ایران از طرفی و تربیت همسر و مادر جدید ایرانی از طرف دیگر باشد .بدین معنا که
زن جدید ایرانی میبایست در کنار گسست از هر آنچه سنتی و عقبمانده پنداشته میشد ،بدن خود را
به شکل زن اروپایی و با معیارهای زیبایی در غرب سامان میداد تا از این طریق در برابر هویت دینی و
سنتی قد علم کند .در شکلگیری این هویت جدید که با سامان بدن در ارتباط مستقیم قرار داشت و در
سیاستهای جنسیتی دولت رضاشاه نیز برجسته میشد ،عوامل و مفاهیمی از قبیل «خانوادة ایدهآل»،
«مادری جدید» و «صنعت زیبایی» دخیل بود.
جامعة جدیدی که هدف دولت-ملت رضاشاهی بود ،به خانوادة جدید با محوریت زن ایدهآل نیاز داشت.
در این تصویر جدید ،نقشهای ســنتی با ادلة جدیدی گرامی داشــته میشدند و دولت در قابلیت زنان
برای مادری و همسری ،نقشی سیاسی و وطنپرستانه میدید .بدین معنا که زنان ایرانی بهرغم داشتن
تحصیالت و ظاهری مدرن ،میبایست همچنان نقش حافظان اخالق ،پاسداران سنتهای فرهنگی و
ملی را ایفا میکردند و بهعنوان محافظان نهاد خانوادة سنتی و آرمانی ،نسلی از شهروندان وطنپرست و
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مترقی را متناسب با آرمانهای دولت مدرن ملی تربیت مینمودند .این تصویر که از زمان اجرای قانون
زیبایی آمده از غرب گره خورد ،خصلتی کام ً
ال طبقاتی داشت ،یعنی مطابق با
کشــف حجاب با صنعت
ِ
زندگی روزمرة زنان طبقة متوسط و باال بود و از این رو به شکلگیری هویتی دوگانه برای زن ایرانی بدل
شد .بر این اساس ،زن جدید میبایست تحصیلکرده ،آگاه و آشنا به آداب جدید معاشرت باشد ،آخرین
مد کاله و لباس اروپایی را بپوشد و عطر فرانسوی بزند و بازیگران زیبای هالیوود را الگوی خود بداند .این
زن اما بنا نبود حقوق سیاسی و اجتماعی خود را طلب کند و همانند زن غربی به دنبال برابری جنسیتی
در عرصة حقوقی باشد .بنابراین ،از عصر رضاشاه به بعد داشتن چهره و بدن زیبا و شهوتانگیز به یکی
از دغدغههای اصلی زنان بدل شد .چنانکه نشریات دولتی ،و از شهریور  1320به این سو نشریات زنان،
به تبلیغ این ســبک زندگی میپرداختند .به زنان گفته میشد میزان موفقیتشان در زندگی شخصی و
اجتماعی به زیبایی ظاهر و اندامشان بستگی دارد و زنی که مطابق مد روز لباس نپوشد و جذاب نباشد،
شانســی برای ازدواج و حتی اشتغال ندارد .متأثر از این گفتمان مشاغلی شکل گرفت که مختص زنان
بود و ابتدا زنان اتباع خارجی مروج آن بودند .از ســال  1317به بعد شــاهد رشد چشمگیر آرایشگاهها،
باشــگاههای الغری ،کالسهای رقص ،مزونها و خیاطیهای لباس و کاله اروپایی ،ســالنهای شو
لباس ،فروشگاههای مواد آرایشی و اشتغال صدها زن در این مشاغل هستیم.
نوشتار حاضر موضوع سامان بدن و ظهور مشاغل زنانه را با تکیه بر آگهیها و مقاالت نشریات عامهپسند
و خاصه روزنامة دولتی اطالعات بررسی میکند .شهناز جنگجو در مقالة «بازنمایی زنانگی در آگهیهای
تجاری روزنامة اطالعات» ،به شیوة تحلیل محتوا ،رویکرد این روزنامه را به آرایش و مد بررسی کرده،
اما صرف ًا به بیان پرتکرارترین آگهیها پرداخته و به شکلگیری مفهوم زنانگی در دورة رضاشاه و چرایی
میل افراطی زنان به آرایش اشارهای نکرده است .مرضیه حسینی نیز در فصلی از رسالة دکتری خود با
عنوان «تأثیر نوسازیهای اجتماعی عصر رضاشاه بر اشتغال زنان» به مسئلة اهمیت بدن زنانه در صنعت
زیبایی و سیاســتهای جنسیتی دولت مطلقة مدرن رضاشاه پرداخته است .در نوشتار پیش رو موضوع
سامان بدن زنانه و بهویژه شکلگیری مشاغل زنانه در دورة رضاشاه براساس دو مفهوم زن جدید ایرانی و
ورود صنعت زیبایی به ایران تحلیل و نشان داده میشود که چگونه براساس تعاریف غربی از زیبایی ،بدن
زن در این دوره از طرفی به محل سیاستگذاری دولت تبدیل گشت و از طرف دیگر آرایش و مدگرایی
دغدغة زن جدید شهرنشین ایرانی شد .چون نیازمندیها و آگهیهای مربوط به مشاغل زنانه اغلب در
روزنامة دولتی اطالعات به چاپ میرسید ،این روزنامه منبع اصلی نوشتار حاضر است.
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سیاستهای بدن در دولت مطلقة مدرن

نگاهی به جایگاه زنان در جنبشهای ناسیونالیستی و تجددگرایانة خاورمیانه در قرن  19و  20و نتایج
این تحوالت به فهم سیاستهای جنسیتی حکومت رضاشاه و تأثیر ناسیونالیسم ملیگرای این عصر بر
وضعیت زنان کمک میکند .همزمان با این تحوالت ،کشورهایی مانند ایران ،افغانستان و ترکیه تغییراتی
را در نوع حاکمیت خود تجربه کردند .اقدامات رهبران جدید در غلبه بر نیروهای داخلی ،محدود کردن
قدرت نیروهای مذهبی ،مبارزه با ســنتها و آیینهای بومی و گرایش به نوسازی از طریق اخذ الگوی
غربی ،حتی در چهره و بدن ،بر شیوة زیست زنان نیز تأثیر گذاشت که با تغییراتی چون افزایش سطح
تحصیالت ،پذیرش نقشهای اجتماعی برای گروهی از زنان از طریق ورود به فرصتهای شغلی و ایجاد
1
سیاستهای پوشش و به دنبال آن شکلگیری نوعی هویت جدید همراه بود.
بررســی پیوند میان ناسیونالیسم و فمنیسم در قرن بیستم و به دنبال آن شکلگیری تصویر زن مدرن
در کشورهای شرقی چون ایران ،مصر و ترکیه ،و همچنین ارتباط و اثرگذاری مفاهیمی چون مدرنیته،
جنسیت و فرهنگ بومی در خلق گفتمان خانوادة ایدهآل نشان میدهد که این کشورها ،بر پایة پیشینة
تاریخی و فرهنگیشــان ،در تجربهها و راهبردها و واکنشها دارای شباهتها و در عین حال تمایزاتی
بودند .مطالعة گفتمان خانوادة ایدهآل نشــان میدهد که فمنیسم در خاورمیانه با ناسیونالیسم شروع و
مدرن پدرساالر صورتبندی شد .همچنین
با مفاهیمی چون ســلطة غرب ،ایدئولوژی و حاکمیتهای ِ
بررسی وضعیت زنان در قرن بیستم روشن میکند که مدرنیته نهتنها به رهایی زنان منجر نشد ،بلکه در
2
پیوند با شرایط بومی کشورهای خاورمیانه ابزارهای جدیدی برای کنترل اجتماعی ایجاد کرد.
در یک برداشت نهایی ،حکومتهای نوظهور خاورمیانه که پذیرفته بودند موقعیت نازل زنان شرقی یکی
از دالیل عقبماندگی این جوامع اســت ،کوشــیدند با صورتبندی مفهوم زن جدید این موقعیت را در
حوزههایی چون آموزش ،بهداشت ،پوشش و برچیدن سنتهای مشخص ًا ظالمانه ارتقا دهند ،اما در همان
حال به مطالبات اساســی زنان مانند رفع فرودستی زنان در خانواده و مبارزه با قوانینی که تثبیتکنندة
روابط نابرابر میان زنان و مردان بود ،توجهی نکردند و این بار با کمک انگارههای جدید ،در قالب گفتمان
خانوادة ایدهآل ،به بازتولید ارزشهای نظام مردساالر پرداختند که پسوند مطلقة مدرن را نیز داشت.
هر آن چیزی که تحت عنوان گفتمان از آن یاد میشود ،دارای عقبهای تاریخی است و یکشبه با ظهور
یک پادشاه یا حکومت ب ه وجود نمیآید .گفتمان زن و مادر جدید که بنا بود حافظ سنن ملی و ارزشهای
 .1نیکی کدی ،زنان در خاورمیانه ،ترجمة هما مداح (تهران :شیرازه ،)1395 ،ص .144-142

2. Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, ed. Lila Abu-lughod (princeton: princeton
university press, 1998), pp. 7-9.
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خانوادة ســنتی باشد و همچنین نسلی وطنپرســت ،آگاه و مترقی پرورش دهد ،در ایران ،مصر ،ترکیه
و حتی هند و مراکش و ژاپن ،همزمان با شــکلگیری جنبشهای ناسیونالیستی در اوایل قرن بیستم،
هم از طرف فمنیســتها و هم دولت مطرح شد .هرچند آنچه زنان به دنبالش بودند با آنچه در نهایت
در سیاستهای دولتی متجلی شــد تفاوت داشت .مفهوم زن جدید که ایدة همسر اروپاییشدة زیبا در
مرکزیت آن بود ،در اروپا در قرن  18و اوایل قرن  19عمومیت یافته بود و عموم ًا از آرای روسو و بودیو
1
الهام میگرفت.
در فضای گفتمان دولت مطلقة مدرن رضاشــاهی نیز با اخذ الگوهای غربی و همچنین تحقیر فرهنگ
و ســنن بومی تصویر جدیدی از زن ایرانی شکل گرفت که متأثر از ناسیونالیسم باستانگرا و همچنین
ش تحمیل
فمنیســم دولتی یک پای در ســنت و پای دیگر در تجدد داشــت .این تصور نو که آرمان 
ارزشهای زیبایی جهان غرب بر بدن زن ایرانی بود ،تحولی اساســی در سبک زندگی زنان ایجاد کرد
و آنها را به سمت مصرفی شدن و توجه به ظاهر پیش برد .دولت مطلقة جدید که به زنان نیز به چشم
سربازانی مطیع مینگریست ،در حوزة مناسبات میان دو جنس هم به بازتولید نظم خانوادگی و اجتماعی
کهن دســت زد و زنان را ایــن بار با عناوینی چون ملکههای زیبا ،مادران مدرن ،همســران مترقی و
2
مهندسان خانه در نقشهای سنتی خود ابقا و سامان بدن را به دغدغهای همیشگی برای آنها بدل کرد.
حاکمیتهای ملیگرا و مطلقة مدرن مانند دولت رضاشاه زنان را در راه تحقق اهداف خود بسیج کردند و
از آنها سود جستند .بدین معنا که طرح رهایی زنان ،بدون مشارکت فعال جمعیتها و گروههای مستقل
زنان ،همچنین با رویکردی مردانه به مســئلة زن اجرا شد ،طرحی محافظهکارانه که هدف نهاییاش
تربیت زنان بهعنوان مادرانی خوب ،همسرانی اروپاییشده و جذاب و شهروندانی مطیع بهمثابة سربازانی
3
وطنپرست بود.
ناسیونالیسم ملیگرا در ایران و ترکیه نیز بر شکلگیری خانواده و زن ایدهآل تأثیر گذاشت ،زیرا آگاهی
جدید نیازمند زن روشــناندیش بود .مردی که خود محصول آموزش و تربیت غربی بود ،برای زندگی
مشــترک به زنی نیاز داشــت که به زبان جدید درس خوانده باشــد ،به روش جدید لباس بپوشد و با
آداب غربی معاشــرت کند .زن جدید باید نشان میداد نقیض هر چیزی است که در جامعة سنتی نماد
عقبماندگی به حساب میآمد .تأکید بر وجود چنین همسری در سخنرانیهای آتاتورک نیز بارز بود .او
معتقد بود زنان فعلی ترک بسیار غیرمتمدن هستند و مردان آموزشدیده و متجدد ترک توان زندگی با
 .1مارلین لگیت ،زنان در روزگارشان ،ترجمة نیلوفر مهدیان (تهران :نی ،)1391 ،ص .206

2. Afsaneh Najmabadi, “Hazards of Modernity and Morality: Women, State and Ideology in Contemporary Iran”,
in Women, Islam and the State, ed. deniz kandiyoti (London: macmillan press Ltd, 1991), pp. 53-54.
3. Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran (New York: Cambridge press, 2009), p. 155.
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چنین زنان سنتی را ندارند .در مصر نیز چنین تفکری وامدار قاسم امین بود.
زن نوین اما نمیتوانســت نقیض نهایی فرهنگ سنتی باشد .گرچه اعمال مشخص ًا ظالمانه میبایست
برچیده میشد ،زنان در عین اینکه به ظاهر باید شبیه شیکپوشترین زنان اروپایی میشدند ،ناچار بودند
کماکان نقش حافظان فرهنگ ملی ،بومی و سنتهای خانوادگی را ایفا کنند و نقش اجتماعی آنها به امور
خیریه و مشاغلی که گفته میشد با طبیعت زنانهشان مطابقت دارد محدود شود .بسیاری از اصالحطلبان
برای مشــروعیت دادن به این وضعیت به تمدنهای کهن صورتی آرمانی دادند و نیاز به کسب آزادی
فراموششــدهای را که گفته میشد زنان روزی از آن برخوردار بودند مطرح کردند .برای مثال در ایران
گفته میشــد زنان باید آزادی و احترامی را که در زمان باستان داشتند ،مجدداً تحت رهبری حاکمیت
2
پهلوی کسب کنند.
1

کشف حجاب و ابژه شدن بدن زنانه

الگوه��ا و ایدهآلهای فرهنگیای که دربارة خصوصیات زیبایی اندام و چهرة زنان شــکل میگیرد از
عصری به عصر دیگر و از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت اســت .در دورة قاجار زن زیبا زنی چاق با
ابروانی پرپشت و حتی موی پشت لب بود .در عصر مدرن اما انتشار گستردة الگوهای فرهنگ غربی و
البته صنعت زیبایی ،تعاریف متفاوتی از زیبایی به دســت داد و در شکلگیری هویت زن جدید ،بهویژه
غرب سرمایهداری ،همزمان با
در بین زنان طبقة باال و متوســط شهرنشین ،نقش مؤثری ایفا کرد .در ِ
حاکمیت رضاشــاه و سپس محمدرضاشاه در ایران ،الغراندامی ،قدبلند و رنگ روشن پوست صفات با
ارزشــی برای زنان به حساب میآمد و نشانة جذابیت ،کنترل نفس ،مهارت اجتماعی ،موفقیت شغلی و
3
جوانی تلقی میشد.
در این دوره نشریات عامهپسند ،جراید دولتی ،نشریات ویژة زنان و در پی آن سینما نقش مهمی در تبلیغ
ارزشمندی بدن زنانه و بدل کردن آن به منبعی برای قدرت و منزلت داشتند .این تبلیغات همچنین به
زنان القا میکرد که استفاده از سرمایة جنسی برای سلطه بر مردان بسیار حائز اهمیت است ،زیرا در جهان
مردساالر قدرت ،ثروت و فرصتها همگی در دستان مردان است و زنان باید با بهکارگیری سرمایههای
جنسیشان به قدرت ،ثروت ،رفاه و حتی فرصتهای شغلی دست یابند .و استفاده از این سرمایه نیز به
4
نوبة خود مستلزم سامان بدن از طریق صنعت زیبایی است.
 .1لیال احمد ،زنان و جنسیت در اسالم ،ترجمة فاطمه صادقی (تهران :نگاه معاصر ،)1394 ،ص  179و .199
 .2کوماری جای واردنه ،فمنیسم و ناسیونالیسم در جهان سوم ،ترجمة شهال طهماسبی (تهران :ژرف ،)1392 ،ص .35
 .3ابوالبان مک اروین« ،زیبایی ،موقعیت اجتماعی و پیری» ،در فصل زنان ،ترجمة احمد بهنام ،ج ( 2تهران :توسعه ،)1381 ،ص .66
 .4بنگرید به :راهنمای زندگی1320 ،؛ اطالعات1320-1308 ،؛ بانو1326-1323 ،؛ اطالعات بانوان1345-1336 ،؛ هفده دی.1327 ،
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در دوران رضاشــاه دو عامل مهم ،یعنی کشــف حجاب و به دنبال آن ورود کاالهای مصرفی از جمله
محصوالت زیبایی ،توجه به بدن زنانه را در مرکز سیاستگذاریهای دولتی و رسانههایی مثل نشریات
و ســپس ســینما قرار داد و مدیریت بدن را به یکی از مهمترین دغدغههای زن جدید ایرانی و منابع
هویتبخش برای او بدل کرد .بدن زن ایرانی با کشف حجاب در معرض دید قرار گرفت و عامل منزلت
و قدرت زنان تلقی شد .بنابراین ،با سامان دادن و آراستن این بدن به سبک زنان اروپایی ،بدن پوشیده
ارزش فرهنگی خود را از دست داد و اهداف دولت نوگرای رضاشاه را در ویترینی کردن زن ایرانی برای
جهانیان محقق نمود و جیب سرمایهگذران و واردکنندههای محصوالت زیبایی را نیز پر کرد .با این اتفاق،
دستگاه عریض و طویلی حول بدن زنان شکل گرفت که بخش سخت آن استفاده از نیروهای نظامی
و قهری برای عملیاتی کردن کشف حجاب و بخش نرم آن کاربست مفاهیمی چون «راز و رمز زنانه»،
«رازهایی زیبایی یک زن» و «چگونه محبوب همگان باشیم» از طریق تبلیغ و ورود کاالهای صنعت
زیبایی و مد بود .بدن و چهرة زنان در مرکز این مفهومپردازیها قرار داشــت .بدین صورت که به زنان
گفته میشد زیبا و خوشاندام بودن مهمترین ویژگی یک زن و همسر و مادر ایدهآل است و زیبایی ابزار
زن برای سلطه بر مردان و کسب خوشبختی و موفقیت در زندگی شخصی و اجتماعی است .در ادامه به
زنان القا میشد که دستیابی به چنین سرمایهای چندان دشوار نیست ،کافی است از محصوالت آرایشی
فالن برند استفاده کنند یا به فالن باشگاه و آرایشگاه بروند .در این ایده ،الغری با جوانی و زیبایی مالزم
بود و بر کارهایی از قبیل ورزش و ماساژ برای داشتن بدن ایدهآل تأکید میشد .در تبلیغات سامان بدن
تالش میشــد ستارههای زیبای سینمای اروپا و امریکا و همچنین رقاصها و مدلها به الگویی برای
زن ایرانی بدل شوند.
تبلیغات مربوط به زیبایی و جوانی در روزنامة اطالعات از ســال  1307قابل مشــاهده است ،اما از سال
 1314سطح این نوع تبلیغات و ارائة کاالهای لوکس حوزة زیبایی گسترش چشمگیری مییابد .ستون
«برای بانوان» این روزنامه عمدت ًا به دو موضوع «شــوهرداری» و «رازهای زیبایی» اختصاص داشت.
محتوای «رازهای زیبایی» بیشتر ترجمة مقاالت خارجی بود که آخرین تکنیکها و عملهای زیبایی و
جوانسازی را معرفی میکرد و چنین وانمود میشد که زنان اروپایی با این قبیل کارها جوانتر از سن
خود به نظر میرسند .در یکی از این مقاالت نویسنده اشاره میکند که پس از کشف حجاب ،زیبایی اندام
به بزرگترین دغدغة زنان تبدیل شــده است .پیش از آن مث ً
ال داشتن غبغب یا مچ دست و پای کلفت
و یا شکم و پهلو چون زیر لباسهای انبوه و چادر پنهان بود به چشم نمیآمد ،اما پس از کشف حجاب
و تغییر شکل زندگی روزمرة زنان ،از جمله اختالط با مردان یا رفتن به استخرها و باشگاههای ورزشی
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که بدن را در معرض دید قرار میدهد ،زیبایی اندام و همچنین حفظ جوانی و وجاهت نقش مهمی در
شخصیت و رفتار زنان ایجاد کرده است .نویسنده در پایان مینویسد که زنان ایرانی میتوانند از طریق
1
عملهای جراحی هرچند دردناک زیباتر شوند و حداقل ده سال جوانتر به نظر بیایند.
زنان و تجربة متفاوت پیری

یکی از موضوعات محوری نشــریات زنان و جراید دولتی دوران پهلوی تأکید بر روشهای جوانسازی
و رهایــی از کابوس پیری به دلیل تجربة متفاوت زنان و مردان از پیری صورت و بدن بود .این تجربة
متفاوت البته محدود به دوره یا جامعة خاصی نیست .به صورت کلی ،در جهان مدرن ،در مردان عالئم
میانسالی و پیری ،مانند چروکهای دور چشم و پیشانی و لب ،نهتنها نازیبا به نظر نمیآیند ،بلکه نشانهای
از جاافتادگی و پختگی و یا حتی جذابیت تعبیر میشوند .میانسالی و پیری برای بسیاری از مردان قدرت و
اختیار بیشتری به دنبال میآورد ،حال آنکه برای زنان اینطور نیست .خطوط چهرة مردان و حتی سفیدی
موهایشان نشانههایی از شخصیت ،عقالنیت و تجربة آنهاست .در زنان اما چین و چروک و موهای سفید
نشانهای از ضعف ،پیری ،نازیبایی و بهویژه کم شدن جذبههای جنسی به حساب میآید ،زیرا در جهان
جنسیشدة مدرن و متأثر از تعریف استانداردهای زیبایی ،خوشاندامی و جوانی ارتباط نزدیکی با جذبة
جنسی دارد و در نظر بسیاری ،زن زیبا زنی است که حس جنسی و تمنای آن را در مردان به وجود آورد،
در صورتی که این دو لزوم ًا با هم مرتبط نیستند .در چنین بستری و در فرهنگ مردساالری که کارکرد
زنان را به رابطة جنسی ،برانگیخته کردن و تولید مثل تقلیل میدهد ،پیری بهمنزلة تجربة محرومیتهای
2
مختلف برای زنان است.
این تجربة متفاوت مورد توجه مبلغان صنعت زیبایی نیز بود که به تولید و عرضة محصوالت آرایشــی
و مراقبت پوســتی میپرداختند .در دورة رضاشاه ،محصوالت داخلی زیبایی و جوانسازی با نمونههای
خارجی در رقابت بود .مث ً
ال انستیتو پاستور کرمی به نام «حسن یوسف» تولید میکرد که گفته میشد
برای شفافیت پوست و جلوگیری از چین و چروک کاربرد دارد .تبلیغات محصوالت و برندهای خارجی
اما با محصوالت ایرانی متفاوت بود .برای مثال ،در تبلیغ کرم روشنکننده و جوانساز «سیمون» تصویر
زنی را میبینیم که با خوشحالی در حال مصرف کرم و گفتن این جمله است که «این کرم زیبایی را که
3
هر زنی آرزویش را دارد به او میدهد ».تبلیغات کرم ایرانی اما بسیار ساده ،کوتاه و بدون تصویر بود.
تبلیغات زیبایی به زنان القا میکرد که براســاس ویژگیهای جسمانیشان قضاوت میشوند و احساس
 .1اطالعات 9 ،تیر  ،1317ص .2
 .2مک اروین ،ص .64-63
 .3اطالعات 4 ،فروردین  ،1317ص .7
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خجالت یا رضایت آنها از بدنشان رابطة مستقیمی با انتظارات اجتماعی و توقع مردان بهویژه همسرانشان
دارد .روزنامة اطالعات در مقالهای با موضوع جراحی بینی یا رفع چین و چروک صورت از طریق جراحی
مینویسد داشتن بینی بدترکیب یا چین و چروک حاصل از پیری و عیوب دیگر چهره میتواند بر میزان
احساس رضایت فرد از خود و همچنین تعامالتش با جامعه تأثیر منفی بگذارد .جراحی زیبایی این مشکل
را در کمتر از یک ســاعت حل میکند .مقاله در ادامه میگوید مشــکل چاقی در روزگار فعلی دغدغة
بســیاری از زنهاست و از آنجا که رژیم غذایی و ماساژ و ورزش بسیار زمانبر و همچین دشوار است،
جراحی و عملهای چربیکشی راهحل بهتری برای خالص شدن از شر چربیهاست .نویسنده سپس به
سراغ جراحی زیبایی پستان میرود تا زنان را از نگرانی حاصل از کوچک یا شل و افتاده بودن سینهها
نجات دهد .او در پایان به ارتباط اهمیت جراحی زیبایی با نحوة پوشــش و لباسهای جدید که اغلب
برهنه و یا نازک هستند ،میپردازد و مینویسد زنان در دنیای جدید برای انجام دادن کارهایی چون شنا،
ورزش و رقص مجبورند لباسهای نیمهبرهنه بپوشــند ،در نتیجه الزم است اندامی موزون و بینقص
داشته باشند .اگرچه این قبیل جراحیها بسیار گران است ،اما داشتن بدنی زیبا و احساس رضایت از آن
دقیق ًا چیزی است که زنان میبایست پولهای خود را خرج آن کنند .نویسنده در ادامة توضیحات خود
درخصوص جراحی و عملهای زیبایی به اهمیت جوانی اشــاره میکند و ضمن معرفی عمل کشیدن
پوست صورت و دور چشم ،به زنان پیر این نوید را میدهد که میتوانند جوانی خود را بازیابند .در آخر نیز
به زنانی که پوست شکم یا بدنشان به دلیل الغری ناشی از رژیم آویزان شده است وعده میدهد که با
1
جراحی میتوانند مجدداً صاحب بدنی زیبا و جوان شوند.
روزنامة اطالعات در چند شماره بعد یادداشتی درخصوص ارزشمندی الغری و حال بد زنانی مینویسد
که چاق و کوتاهاند و هیچ رضایتی از اندام خود ندارند .در این قبیل یادداشتها گفته میشد ارزشهای
انسانی زنان و ویژگیهای مثبت اخالقی آنها اهمیت چندانی ندارد ،زیرا نخستین چیزی که قبل از اخالق
به چشم میآید بدن است .یادداشت اینگونه آغاز میشود که «خانم فربهی دوست داشت الغر باشد اما
هرچه میکرد و شکمبند میپوشید خود را بیشتر از شکل میانداخت ...هیچکس او را دوست نداشت»...
نویسنده سپس به تمام زنان چاق و کوتاه که تالششان برای الغری بیثمر بوده است پیشنهاد میکند
با اتخاذ یک سبک پوشش و آرایش مخصوص که «مد روز برای خانمهای چاق» نام دارد مشکل خود
2
را حل کنند.
سودجویان صنعت زیبایی به سراغ زنهای الغر و قدبلند نیز میرفتند و خطاب به آنها میگفتند اینکه
 .1اطالعات 21 ،اردیبهشت  ،1317ص  2و .7
 .2همان 2 ،خرداد  ،1317ص  2و .7
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زنی به خاطر دســت و پاهای درازش خجالت بکشد و در کوچه و خیابان مجبور باشد قوز کند تا کمی
کوتاهتر به نظر آید بسیار درناک است ،اما چنین زنی میتواند با انتخاب یک پکیج مخصوص زنان بلندقد
1
در آرایشگاه و مزون ،که متشکل از لباس ،کاله ،کفش و نوع آرایش مو است ،به اندام دلخواه خود برسد.
تغذیة مناســب ،استفاده از ماسکهای طبیعی و ورزش برای داشتن صورتی زیبا و بدنی جوان از دیگر
2
موضوعات مورد تأکید روزنامة اطالعات و نشریات زنان ،در دوران پهلوی دوم ،بود.
تبلیغات برای تناسب اندام و زیبایی الغری بهگونهای زنان را با بدن طبیعیشان بیگانه کرده بود که تنها
بیست سال پس از زمانی که چاقی نشانة سالمتی و زیبایی زن قاجاری بود ،طیفی از زنان با رژیمهای
ســخت خود را الغر و بیمار و رنجور میکردند .پزشــکی در ســال  1316در نقد میل افراطی زنان به
باریکاندامی نوشــت« :مقصود از ظرافت این نیست که بانوان پیش گرفتهاند و خود را به هزار وسیله
میآیند و گمان
باریک و الغر و مسلول میکنند و تنبل و چون مرده بیرنگ و پریدهرخسار و ناتوان بار

میکنند ظریف میشوند ...این مد که بانوان برای الغری پیش گرفتهاند نوعی انتحار است ».نویسنده
سپس از وضعیت جســمانی این زنان باریکاندام و مادر شدن آنها ابراز نگرانی میکند و میگوید« :از
دوشیزگان بیفکر و سفیه که توانایی و تندرستی خود را برای مد باریک و اندام نازک از دست میدهند
3
هیچ چیز جر افزایش مسلولین مملکت و کم شدن زایش بچه و کاهش افراد حاصل نخواهد شد».
سامان بدن و ظهور مشاغل جدید زنانه
رواج فرهنگ زیبایی و اهمیت بدن بهمثابة منزلت و قدرت به شــکلگیری مشاغل ویژة زنان انجامید،

مشاغلی که زنان اتباع خارجی آغازکننده و مروج آن بودند و به مرور زنان ایرانی نیز به این مشاغل روی
آوردند .در حوزة ورزش و سالمت و زیبایی ،باشگاههای ورزشی تأسیس شد و تعدادی از زنان بهعنوان
مدیر و مربی وارد این کار شــدند .تأسیس ســالنهای زیبایی و خدمات جوانسازی با حضور تعدادی
مربی و ماساژور از دیگر مشاغل جدید بود .در این دوره ،بهویژه پس از سال  ،1314آرایشگاههای زنانه
نخست توسط زنان خارجی براساس جدیدترین متدهای روز اروپا تأسیس شد .برگزاری شوهای لباس و
سالنهای مد ،بازگشایی مغازههای فروش و تبلیغ ژورنالهای خارجی ،فروش مواد آرایشی ،فروش گنها
و لباسهــای مخصوص الغری ،برگزاری کالسهــای رقص ،و همچنین تحول در خیاطی و دوخت
لباسهای مطابق آخرین مد روز اروپا و امریکا طیفی از زنان را وارد بازار کار کرد.
در تبلیغات سالنها و باشگاههای زیبایی گفته میشد «بدن موزون و صورت زیبا آرزوی هر زنی است

 .1همان 5 ،خرداد  ،1317ص  2و .7
 .2راهنمای زندگی ،س  ،1ش  ،)1319( 5ص .8
 .3شهناز جنگجو« ،بررسی روند و علل گرایش زنان ایرانی به مد و آرایش  ،»1227-1320پایاننامة دکتری پژوهشگاه علوم انسانی (تهران ،)1396 :ص .73
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و این دو موهبت تنها برای زنانی که به سالن زیبایی و ورزشی ما مراجعه کنند قابل دسترس است ».در
این ســالنها دو نوع خدمات داده میشد :اول ماساژهای الغری و زیبایی به روش سوئدی و دوم ارائة
مشــاورههای زیبایی پوست به همراه فروش انواع کرمهای ضدلک ،ضدچین و چروک ،روشنکننده و
جوانساز 1.خانم «گرگین» زنی ارمنی بود که به همراه همسرش یک باشگاه مخصوص ماساژ زیبایی و
الغری را اداره میکرد .این باشگاه همچنین ماساژورهایی را برای متقاضیان در منزل میفرستاد 2.باشگاه
3
ورزشی «ورزنده» باشگا ه دیگری بود که در دو شیفت زنانه و مردانه کار میکرد.
ورزش برای ترویج زیبایی و داشتن بدنی هوسانگیز بهتدریج با رقص پیوند خورد .بدن جنسیشده که
مورد توجه مبلغین صنعت زیبایی و مد بود ،میبایســت ابتدا با دستکاری بهوسیلة ورزش یا جراحی به
قالب مد روز درمیآمد ،این بدن و صورت دستکاریشــده بهوسیلة لوازم آرایشی زیباتر و در نهایت با
لباسهای مد روز پوشانده میشد .این اما همة آن چیزی نبود که زن ایرانی جدید ملزم بود برای داشتن
بدنی بهروزشــده و مورد توجه مردان انجام دهد .تبدیل شــدن به دختری ایدهآل و جذاب برای مردان،
بهویژه برای برقراری رابطة عاشقانه و ازدواج ،به آموختن مهارتهایی چون موسیقی ،خاصه پیانو که در
آن زمان مد بود ،و رقص نیاز داشت .در میان خانوادههای متمول و وابستگان به دربار و همچنین طبقة
متوسط رو به باال مهارت در نواختن پیانو و دانستن چند سبک از رقصهای ایرانی و غیرایرانی در زمرة
امتیازات یک زن و دختر ایدهآل به حساب میآمد .این مسئله سبب شده بود که از زمان کشف حجاب به
بعد ،بسیاری از خانوادهها دخترانشان را به کالس رقص و موسیقی بفرستند و یا برای آنها معلم خصوصی
استخدام کنند .آموزش رقص در این کالسها بر عهدة مربیانی بود که به انواع رقصهای غربی تسلط
داشتند .این آموزشگاهها عمدت ًا توسط زنان خارجی تأسیس و اداره میشد .کالس رقص «اوژیک» ،به
مربیگری مادمازل اوژیک ،یکی از این کالسها بود که به آموزش انواع رقص ایرانی و خارجی از جمله
رقص باله ،تانگو ،والس و غیره اشتغال داشت .هزینة آموزش هر رقص  70ریال و مدت زمان کالسها
 4تا  9شــب بود .امکان پذیرش شاگردبهصورت خصوصی نیز وجود داشت 4.کالس رقص «مادمازل
زیبا» که با استخدام مربیان متعدد به آموزش رقصهای تانگو ،زومبا ،فوکس و سایر رقصهای آلمانی،
فرانسوی و امریکایی میپرداخت ،تنها مختص زنان نبود و داوطلبین مرد را نیز در طول ساعات غروب
5
و شب میپذیرفت.
 .1اطالعات 4 ،فروردین  ،1317ص .8
 .2 .2همان 3 ،مهر  ،1317ص .8
 .3همان 8 ،تیر  ،1314ص .6
 .4همان 5 ،فروردین  ،1317ص .7
 .5همان 3 ،فروردین  ،1320ص .6

 / 166تاریخ ایران :دوره  ،14شماره  ،2پاییز و زمستان 1400

یکی از برنامههای مربیان رقص برای معرفی و تبلیغ کار خود برگزاری جشنهای ساالنه در سالن رقص
بود .این جشــن با حضور عموم زنها برگزار میشــد و در هر پرده یک نوع رقص در قالب نمایشبه
صورت گروهی اجرا میشد« .مادام کرنلی» صاحب یکی از بزرگترین سالنها و آموزشگاههای رقص
و ژیمناستیک در تهران بود که جشن ساالنة خود را با حضور بیش از  60رقصندة  3تا  18سال برگزار
1
میکرد.
آرایشگری شغل دیگری بود که زنان اروپایی و خاصه ارمنی به ترویج آن پرداختند و زنان ایرانی از آن
اســتقبال کردند .هرچند رواج و رونق آرایشــگاهها و اقبال زنان به آراستن موها ،بدن و صورت پس از
کشف حجاب شدت گرفت ،اما از سالهای ابتدایی حکومت پهلوی کموبیش در نشریات به اعالنهایی
درخصوص افتتاح آرایشگاهها برمیخوریم .چنانکه بعضی از خیاطخانههای زنانه بخشی از فضای مغازة
خود را به کار «اصالح و توالت زنان» اختصاص داده بودند 2.مادمازل ســیرانوش که در مســکو درس
خوانده و کار کرده بود« ،ســالن ســلمانی» خود را در ســال  1308در اللهزار تأسیس کرد و از «عموم
نســوان» خواست برای کارهای زیبایی و آرایشگری به ســالن او مراجعه کنند 3.آرایشگاه مادام شومر
آلمانی از دیگر ســالنهایی بود که کار شینیون مو و آرایش صورت را انجام میداد 4.آرایشگاهها اغلب
چندین آرایشگر و مربی داشتند که در خارج آموزش دیده بودند و در آرایشگاهها ،ضمن کار ،به داوطلبین
نیز آرایشــگری یاد میدادند .مث ً
اروپایی آموزشدیده در پاریس
ال «آرایشگاه فیگارو» که توســط زنان
ِ
اداره میشــد ،چنین روندی داشت و پس از اتمام دورة آموزشی کارآموزان را استخدام میکرد 5.شرایط
استخدام در اغلب آرایشگاهها به این ترتیب بود :سن کمتر از  16سال و بیشتر از  25سال نباشد ،داشتن
حسن سابقه و مهارت در کار .میزان حقوق نیز بستگی به ساعات و سختی کار داشت 6.شغل آرایشگری
بهسرعت مورد توجه قرار گرفت و دختران و زنان زیادی در کالسهای آموزش آرایشگری شرکت کردند
و پس از گذراندن دورة آموزشــی در ســالنهای زیبایی مشغول به کار شدند .در ابتدای کار ،مدیریت و
مسئولیت آرایشگاههای زنانه بر عهدة مردان بود و زنان زیر نظر آنها کار میکردند ،اما بهتدریج از مردان
مستقل شدند و سالنهای مجزا افتتاح کردند 7.مادام تاجپور که در پاریس آموزش آرایشگری دیده بود،
در ســالن خود تعدادی از زنان را به استخدام درآورد و پس از مدتی کار خود را گسترش داد و مردان را
 .1همان 5 ،اردیبهشت  ،1317ص .12
 .2همان ،ش  ،576س  ،1307ص .3
 .3همان ،ش  ،825س  ،1308ص .2
 .4همان ،ش  ،1656س  ،1311ص .2
 .5همان 11 ،خرداد  ،1314ص .1
 .6همان 6 ،دی  ،1317ص .3
 .7کوشش ،س  ،16تیر  ،1314ص .3
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در سالن جداگانهای استخدام کرد.
مفهوم زیباییشناسی در زمان پهلوی در تطابق با زیبایی زن غربی دچار تحول بزرگی شد .به این معنا
که موی بلند ســیاه و چشم و ابروی مشکی که ویژگی اغلب زنان ایرانی بود ،در نظر بسیاری از مردان
دیگر جذاب و زیبا نبود .مردی در روزنامة اطالعات در پاسخ به این سؤال که زن ایدهآل شما چه جور زنی
است؟ نوشت زن باید قشنگ باشد .و توضیح داد که زن قشنگ زنی است بور ،چشمرنگی ،موطالیی با
لبهای کوچک و ابروانی متوسط ،دندانهای سفید و براق و گردنی باریک و خالصه آنکه جذاب است.
مردان دیگر نیز در توضیح چهرة زن ایدهآل خود به نکات مشــابهی اشاره کردند 2.بدین ترتیب بود که
با غربی شدن زیبایی و انکار زیباییهای بومی و حتی غیرامریکایی موادی چون پودرهای روشنکننده،
رنگ موهای روشــن ،لوازم اصالح ابرو ،ژورنالهای موی کوتاه و ...در اختیار زنان و آرایشــگاهها قرار
گرفت .یکی از آرایشگاههای معروف تهران «آرایشگاه چین و شکن» بود که با مدیریت مادام «گاردنر»
اداره میشــد .تخصص اصلی این آرایشگاه شینیون ،رنگ و کوتاهی مو و سایر کارهای زیبایی صورت
و ناخن بود .خدمات زیبایی این آرایشــگاه براساس آخرین مدهای پاریس و انگلستان بود .مادام گاردنر
ســابقة کار در معروفترین آرایشگاههای پاریس را داشت و کار شینیون و آرایش مو را بهوسیلة وسایل
3
برقی جدیدی که وارد ایران کرده بود انجام میداد.
از زمانی که اســتفاده از کاله در بین زنان معمول شــد ،آرایش مو و طرز قرار دادن آن در زیر کاله در
زمــرة مهمترین رموز زیبایی درآمد .در صفحات مد و آرایش جراید مســئلة زیبایی بهگونهای بازنمایی
میشد که گویی زنان هیچ دغدغهای جز زیباتر شدن و جذاب بودن برای مردان ندارند و اگر نتوانند به
این هدف دست یابند افسرده ،غمگین و فاقد اعتماد به نفس میشوند .بنابراین ،میبایست بیشتر وقت
خود را در مغازهها و شوهای لباس ،کالهفروشیها و خیاطیها بگذرانند ،بهویژه اینکه زنها خیلی زود از
لباسهایشان دلزده میشوند و نیاز به خریدهای جدید دارند .در ستون «برای بانوان» روزنامة اطالعات
آمده« :ماریا بســیار غمگین و درمانده و از چهرة خودش نیز متنفر اســت ،چون هر کاری برای زیباتر
شــدن کرده هنوز رضایت الزم را ندارد .تا اینکه همسایهاش با بردن او به یک آرایشگاه حرفهای که از
وسایل برقی اروپایی استفاده میکند و عوض کردن مدل موهایش ،او را از غصه نجات داده خوشحالی
را به او بازگردانده ».در این مقاله و مقاالت پرتکراری از این نوع که به قلم نویســندگان خارجی مثل
1

 .1اطالعات 18 ،اسفند  ،1314ص .3
 .2همان 9 ،آبان  ،1316ص .2-1
 .3همان 4 ،فروردین  ،1317ص .8
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«تئودرا بنســن» بود ،سعی میشــد الگو و ســبک زندگی مصرفی جهان غرب و الگوی مورد پسند
سرمایهداری در بین زنان ایرانی ترویج شود 1.در آگهی تبلیغی آرایشگاه «ژان» و «ماه» گفته میشد که
زن ایرانی نباید در آرایش و مد از زنان امریکایی عقب بماند .اگر زنان ایرانی به آرایشگاهی مراجعه کنند
2
که آرایشگرهایش در امریکا دور ه دیدهاند ،همیشه شیک و بهروز خواهند بود.
در تبلیغات آرایشگاهها همچنین گفته میشد که موهای زائد بدن برای زنان احساس خجالت به دنبال
دارد و برای همسرانشان نیز ناخوشایند است .و چون روشهای قدیمی برداشتن مو بسیار دردناک است،
شرکت «کومو» نوعی «پد موبر» وارد کرده است که موهای زائد را در کوتاهترین زمان بدون درد از بین
میبرد .این شرکت محصول خود را با  10ریال هزینة پست به شهرستانها نیز ارسال میکرد .این پد
3
اپالسیون از امریکا وارد و در تبلیغ آن گفته میشد که بازیگران هالیوود نیز از این پد استفاده میکنند.
با توجه به تبلیغات گســتردهای که حول ارزشــمندی آرایش و بدن صورت میگرفت ،مطالب کمی در
انتقاد از آرایش به چاپ میرسید .فرحانگیز هرمزی در مقالهای نوشت مدهای جدید غربی مناسب زنان
ما نیست؛ «کدام صاحب ذوقی است که تراشیدن موی ابروهای طبیعی و کشیدن یک ابروی مصنوعی
(شیطانی) را زیبا بداند ».هرمزی معتقد بود افراط در آرایش به هدف جلب مردان ،زنان را به این کار معتاد
4
کرده است ،به طوری که نمیتوانند بدون آرایش از خانه بیرون بروند.
رشــد فزایندة توجه به صنعت زیبایی در دورة رضاشــاه به دلیل تغییر ایفای نقشهای سنتی زنان در
خانوادههای باال و شکلگیری سبک جدیدی از زندگی مصرفی ،نارضایتی طیفی از مردان را فراهم کرده
بود .مردی در روزنامة اطالعات نوشت عدهای از زنان هستند که بخش عمدهای از وقت خود را صرف
رسیدن به ظاهر و زیبایی خود میکنند .به قول خودشان این کار را برای رضایت و حفظ شوهران خود
انجام میدهند ،اما نمیدانند که بســیاری از مردان از این همه ظاهرگرایی خسته شدهاند« .خانم برای
آنکه پوســتش خراب نشــود تا ظهر میخوابد ،پس از بیداری وقت خود را صرف زدن انواع ماسکها و
کرمهای جوانساز میکند .کارهای خانه و رسیدگی به بچه نیز بر عهدة خدمتکار و دایه و پرستار است،
زیرا خستگی برای جوانی و شادابی پوست خانم خوب نیست .بعدازظهر خود را نیز صرف رسیدن به خود
با ورزش ،ماساژ و رفتن به خیاطی میکند ».داشتن چنین زن شیک و زیبایی البته لذتبخش است ،اما
زن باید «خانهدار و کدبانو هم باشد و بتواند رابطهای بین خودآرایی و خانهداری پیدا کرده تا شوهرش
 .1همان 16 ،فروردین  ،1317ص .1
 .2همان 2 ،مرداد  ،1316ص .6
 .3ساکما.31053778 ،
 .4اطالعات 11 ،فروردین  ،1317ص .1
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را بیشتر تسخیر کند».
تصویر ایدهآل غرب از زنانگی و زیبایی مطابق با چهره و بدن زنان سفیدپوست امریکایی بود و به همین
اعتبار ،زیباییهای غیرغربی و مث ً
ال آسیایی و بومی را انکار میکرد .این الگوسازی که از طریق تبلیغات
جهان غیرغربی را متأثر کرده بود ،ســبب میشد زنان کشورهای غیرغربی ،خاصه آسیایی و آفریقایی،
نسبت به بدن خود احساس ناخوشایندی داشته باشند و بکوشند با شبیه شدن به زن زیبای غربی ،بر این
احس��اس غلبه کنند .یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی برای معرفی این الگوی غربی که خود حامل
ارزشهای فرهنگی جهان غرب نیز بود و بر رونق کار آرایشــگاهها و سالنهای زیبایی نیز اثر داشت،
تالش برای تبدیل کردن ستارگان زن سینماهای خارجی ،بهویژه هالیوود ،به الگوی زن ایرانی در سامان
بدن و پوشــش بود .در ســتون «برای بانوان» روزنامة اطالعات در زمان رضاشاه و سپس در نشریات
پرشمار زنان در دوران پهلوی دوم ،از جمله بانو ،مد ،اطالعات بانوان و ،...این بازیگران معرفی میشدند و
ضمن تأکید بر زیبایی آنها به زنان گفته میشد بهعنوان یک زن بهروز و «تربیتشده» میبایست با راز
و رمز جوانی و زیبایی آنها آشنا شوند .سپس مصاحبهای از بازیگر مورد نظر چاپ میشد که درخصوص
نحوة لباس پوشــیدن ،آرایش و روشهای جوانســازیای بود که او استفاده کرده بود .در یکی از این
شمارهها ضمن چاپ مصاحبة «فای باینتر» ،ستارة چهلسالة سینمای امریکا ،بر این نکته تأکید شده بود
که چهل سالگی سنی است که زنان بخش زیادی از شادابی و جذابیت خود را از دست دادهاند ،بنابراین
باید دست به کارهایی بزنند که آنها را مانند «فای باینتر» جوانتر از سنشان نشان دهد 2.روزنامة اطالعات
همچنین در ستون دیگر خود که مختص سینمای جهان غرب بود ،به معرفی ستارگان زیبای هالیوود
از جملــه «دورتی المور»« ،لیندا دارنل»« ،ژاژا گابــور» و ...میپرداخت .مدل مو و لباس و آرایش این
بازیگران ،بهویژه پس از نمایش فیلمهای آنان در سینما ،مورد تقلید زنان ایرانی قرار میگرفت و آنها را
روانة آرایشگاهها میکرد 3.روزنامة اطالعات در یادداشت دیگری درخصوص «شگفتیهای جراحیهای
زیبایی» ،بهویژه جراحی بینی ،ضمن اشاره به جراحی خانم «جیمنیز» ،بازیگر و خوانندة مشهور انگلیسی،
4
به زنان وعده میدهد این امکان در کشورهایی مانند ایران نیز بهزودی فراهم خواهد شد.
1

 .1همان 5 ،دی  ،1317ص .5
 .2همان 25 ،تیر  ،1317ص .6
 .3همان 26 ،تیر  ،1317ص .2
 .4همان 21 ،مهر  ،1317ص .5
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سامان بدن و ظهور خیاطی مدرن

اهمیت یافتن بدن زنانه و نحوة سامان آن ،ضمن ایجاد مشاغل جدید که در پاسخ به نیازهای جامعه و
خانوادة جدید شهرنشــین به وجود آمده بود ،تغییراتی در مشاغل سنتی نیز ایجاد نمود و این مشاغل را
متناسب با شرایط جدید متحول کرد .خیاطی یکی از مهمترین این مشاغل بود که در دورة رضاشاه ،و
بهویژه پس از کشــف حجاب ،از حیث الگو ،دوخت و کارکردهای لباس متأثر از آخرین مدهای اروپایی
تغییر یافت .خیاطی مدرن در این دوره تفاوت اساســی با خیاطی سنتی داشت ،زیرا در این عصر لباس
ایرانی مد نظر دولت در پیوند قرار گرفت.
زنانه دارای معنا و بار ایدئولوژیک شــد و با هویت جدید زن
ِ
افتتاح خیاطخانهها و تولیدیهای دوخت لباس اروپایی ،کالهدوزیها ،تأسیس مغازههای فروش کفش
و چتر و دستکش زنانه که اغلب زنان خارجی بانیان آنها بودند ،تعدادی از زنان را مشغول به کار کرد.
با نگاهی دقیق به تبلیغات در این دوره به نظر میرســد که سبک زندگی ویژهای در حال شکلگیری
بود که با تمرکز بر طبقة متوسط رو به باال و طبقة باال و متمول سعی در ترویج فرهنگ مصرفگرایی
و نشــان دادن مصرف بهمثابة منزلت و هویت داشــت .تبلیغات مربوط به افتتاح کافهها و رستورانها،
هتلها و مهمانپذیرها ،ســینما و سرگرمیهای جدید ،تبلیغ مد و آرایش ،اتومبیل و خانههای مجلل و
البته لباسهای شب و روز و عصر و ...در واقع با هدف معرفی سبک جدید زندگی مصرفی و شکلگیری
نوعی هویت جدید انجام میشد که مبتنی بر ارزشمندی مصرف و غربگرایی برای زنان و مردان ایرانی
بود .بنابراین ،تبلیغات نهتنها ارزشهاي فرهنگي را انعكاس میداد بلکه به آنها شکل میبخشید.
تبلیغات لباس اگرچه تجاری بود،ب ه صورت ضمني پيامهاي ديگري ،از جمله سبك زندگي ايدهآل ،را نيز
به مخاطبان القا ميکرد .هر لباسی متناسب با مراسم و مناسکی خاص تبلیغ و به زنان اينگونه القا ميشد
كه زندگي آرماني و ايدهآل و همراه با رفاه و خوشبختي به مصرف كاالهای لوکس از جمله لباسهای
اروپایی بستگي دارد ،زیرا لباس شما را به یک بانوی بهروز تمامعیار تبدیل میکند .تبلیغات خیاطخانهها
و مغازههای زنانه نوعی زیباییشناسی جدید را عرضه میکرد که در مقابل هنجارها و ارزشهای سنتی
قرار داشــت .لباسهای تنگ و کوتاه که در قســمتیهایی از آنها از پارچههای توری و بدننما استفاده
میگردید ،بهعنوان لباسهای زیبا و شیک تبلیغ میشد ،حال آنکه تا پیش از این اکثر زنان ایرانی ،حتی
1
زنان طبقات باال ،اصرار به پوشیدن لباسهای بلند آستیندار با دکمههای تا زیر گلو داشتند.
با اجرای فرمان کشــف حجاب و تأکیــد فزاینده بر اهمیت مدگرایی و شیکپوشــی و زیبایی بدن و
 .1ستاره فرمانفرماییان ،خاطرات ستاره فرمانفرماییان ،ترجمة ابوالفضل طباطبایی (تهران :کارنگ ،)1377 ،ص .74
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صورت ،تعداد خیاطخانهها و رقابت بر سر ارائة خدمات و دوختهای مطابق مد روز افزایش یافت 1.در
کنار گسترش خیاطخانهها ،دوخت و سفارش کالههای مد روز نیز رونق گرفت .اغلب خیاطخانههایی
که بعد از  17دی افتتاح و به همین اســم نامگذاری شــدند ،خیاطهایــی اداره میکردند که در اروپا و
بهخصوص در پاریس آموزش خیاطی دیده بودند و در خیاطخانههای خود در کنار کار تولیدی ،به آموزش
خیاطی نیز میپرداختند 2.از سال  ،1311و بهخصوص در سال  ،1314در نظام آموزشی و برنامة درسی
مدارس دخترانه ،با تأکید بر اهمیت «دانش و هنر خیاطی» ،تعداد ســاعات این درس افزایش یافت و
معلمان بیشتری در این حوزه به استخدام درآمدند و همچنین دولت در محالت مختلف تهران به ایجاد
آموزشــگاههای خیاطی همت گماشت .آموزشگاههایی هم که اغلب زیر نظر فارغالتحصیالن مسکو و
پاریسبهصورت خصوصی تأســیس و اداره میشــدند ،با عنوان «دارالصنایع» یا «دارالتعلیم نسوان»،
به آموزش هنرهایی از قبیل خیاطی ،گلسازی ،ابریشــمبافی ،گلدوزی ،دوخت لباسهای اروپایی و...
اختصاص داشــتند 3.شرایط ثبتنام در این آموزشگاهها داشتن سن بیشتر از  14سال و حداقل تصدیق
4
چهارم ابتدایی بود.
ابتکار و خالقیت در حوزة خیاطی مدرن که عمدت ًا در اختیار زنان خارجی بود ،روزبهروز بیشــتر شد و از
نوع پوشش در اروپا تأثیرات بیشتری گرفت .مادمازل هاراطونیان که دارای مدرک خیاطی مدرن از لندن
بود به روشی جدید و با استفاده از مجسمة فنری لباس تهیه میکرد 5.خیاطخانة مادام هرسلیا و تولیدی
«اقاقیا» که وابسته به شرکت تولید و واردات پارچهای به همین نام بود و به ریاست یک خانم بلژیکی
فارغالتحصیل انیورسیته اداره میشــد ،برای استخدام عدهای خیاط باسابقه اعالم نیاز کرد .لباسهای
تولیدشــده در سالنی بزرگ عرضه میشــد و به فروش میرســید 6.با رواج انواع لباسهای اروپایی و
کالههای زنانه و مردانه ،نیاز شدید به این کاالها دولت را وادار کرد که کارگاهها و کارخانههای کوچکی
به منظور تولید دســتی و صنعتی انواع کاله و بافت پارچه ایجاد کند .تولید این کالهها برای طیفی از
کارگران زن و مرد ایجاد شــغل کرد .اصول کار بدین شــکل بود که از کرمان و خراسان کرک آورده و
در کارگاههای تهران از آن کاله تولید میشد .در سال  1314در حدود  20کارخانة کوچک در تهران به
7
تولید کاله زنانه مشغول بودند.
 .1کوشش ،س  21 ،13مهر  ،1314ص .2
 .2اطالعات 14 ،اسفند  ،1317ص .7
 .3همان 28 ،خرداد  ،1313ص .1
 .4آیندة ایران 29 ،دی  ،1313ص .11
 .5اطالعات 7 ،آبان  ،1317ص .9
 .6همان 12 ،آبان  ،1318ص .12
 .7همان 7 ،تیر  ،1314ص .8
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برای دولت قابل پیشبینی بود که با اجرای طرح کشــف حجاب با مشــکالتی از جمله کمبود لباس و
کاله زنانه مواجه شــود و واردات کاله نیز هزینة زیادی بر دولت تحمیل خواهد کرد .بنابراین ،تعدادی
از خیاطهای زن اروپایی را برای آموزش خیاطی جدید در تهران و والیات ،از خارج دعوت و اســتخدام
کــرد .یکی از این خیاطها که در یک تولیدی کاله زنانه در تبریز مشــغول فعالیت بود ،ضمن آموزش
دادن به خیاطهای زن ،مدیریت کارگاه و نظارت بر تولید سفارشات را نیز بر عهده داشت 8.البته افزایش
تولیدیهای دوخت کاله زنانه در تهران در ماههای قبل از کشــف حجاب آغاز شده بود .برای مثال در
خیابان فردوسیبهصورت همزمان چند کالهدوزی افتتاح شد .با این حال دولت مجبور بود در بسیاری
از مناطق و شهرستانها تخفیف ویژهای برای فروش کالههای زنانه در نظر بگیرد و یا برای پیشرفت
9
کشف حجاب این کالهها راب ه صورت رایگان در اختیار زنان قرار دهد.
زنان اروپایی و اتباع خارجی ،بهویژه ارمنیان ،که در اروپا سابقة کار خیاطی داشتند و در این رشته تحصیل
کرده بودند ،پس از کشف حجاب اقدام به تأسیس خیاطخانهها و استخدام و آموزش خیاطهای زن کردند.
مادام «هامبارســوم سارکیسیان» یکی از این خیاطها بود که نشان صلیب و مدال از آکادمی بینالمللی
پاریس داشت .او کارخانة تولید لباسهای مدل انگلیسی و فرانسوی تأسیس کرد 10.خیاطخانه و تولیدی
مــادام «هلن» ،تولیدی خانم «باباییان» و خیاطخانة «نوظهــور» از دیگر تولیدیهایی بودند که زنان
ارمنی تأسیس کردند .مدیران خیاطخانهها هر ساله سفری به کشورهایی اروپایی میکردند تا با آخرین
اسلوب خیاطی اروپایی و مدهای روز آشنا شوند 11.اتفاق دیگری که با مدرن شدن خیاطی در این دوره
افتاد ،خروج این حرفه از انحصار زنان و ضرورت کســب مهارت و دانش برای وارد شــدن به این شغل
بود .هنرستانهای خیاطی در کشور به همین منظور افتتاح شدند .در سال  1317آقای «محمد داراب»،
فارغالتحصیل صنعت خیاطی از امریکا ،پس از  25ســال تحصیل و تجربة کاری در کشورهای اروپایی
و دریافت نشان طالی صنعتی از پاریس ،ضمن تألیف دو جلد کتاب با موضوع خیاطی ،به ایران آمد و
هنرستانی برای آموزش خیاطی مدرن و صنعتی دایر کرد .زنان و مردان عالقهمند در تهران و والیات
12
میتوانستند نامنویسی کنند و در این هنرستان مدرک خیاطی صنعتی بگیرند.
لباس و کاله جدید نیازمند کفش جدید برای ســت کردن بود .این نیاز ســبب رشد سریع تولیدیهای
«کفشهای مد روز» و رشد مغازههای فروش این کفشها شد .در سال  1317در روزنامة اطالعات به
 .8همان 14 ،تیر  ،1314ص .8
 .9همان 16 ،تیر  ،1314ص .1
 .10همان 7 ،تیر  ،1314ص .7
 .11همان 21 ،و  25شهریور  ،1316ص .7
 .12همان 24 ،فروردین  ،1314ص .4
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اعالنی خطاب به تولیدیهای شهرستانها برمیخوریم .در این آگهی از تولیدیها و استادکاران خواسته
شده است کفشهایی مطابق با آخرین مد کفش زنانه تولید و به تهران ارسال کنند .تولید جورابهای
1
زنانه در رنگها و طرحهای مختلف نیز وضعیتی مشابه با تولید کفش مد روز داشت.
با گذشت زمان و عمیقتر شدن تأثیر فرهنگ زیبایی غربی بر زن جدید ایرانی ،بر کثرت تبلیغات مربوط
به سامان بدن افزودهشد .استانداردهای زیبایی در حالی بر زنان ایرانی تحمیل میشد که در حالت عادی
و طبیعی بدن واقعی آنها از حیث سایز ،رنگ و شکل تفاوت زیادی با الگوهای مطلوب ارائهشده داشت.
این نوع تصویرســازی ریشه در کسب ســود اقتصادی بیشتر داشت ،زیرا با نمایش الگوی مطلوبی که
دستیابی به آن و حفظش مشکل است ،صنایع تولید مواد آرایشی و الغری از رشد و سودآوری سرشاری
برخوردار میش��دند .نمایش بدن و رواج مدگرایی و مصرف در عصر رضاشاه به دغدغهای جدی برای
خانوادههای شهرنشین ایرانی ،بهویژه در بین طبقات باال و متوسط رو به باال ،تبدیل شده بود.
توجه زنان به لباس و آرایش و حضور در مهمانیهای مختلف اعتراض مردها و نفرت آنها از خیاطخانهها
و آرایشــگاهها را برانگیخت ،تا جایی که بســیاری از مردها از شنیدن اسم یک خیاط معروف وحشت
میکردند ،زیرا بخش زیادی از حقوق و درآمدشان صرف تجمالت زنانشان میشد .مردان در نوشتههای
خود به مسئلة ضرورت اشتغال زنان برای تأمین «ریختوپاشهای» خود اشاره میکردند و مینوشتند
حقوق آنها کفاف تأمین هزینههای خانواده و مدگرایی زنهایشان را نمیدهد 2.مردی با امضای هاشمی
حائری در قالب یادداشتی با عنوان «ماهیانة زنها» ضمن اعتراض به هزینهبر بودن مدگرایی و افراط
زنان در رسیدگی به بدن و صورت خود نوشت بسیاری از زنان تصور میکنند هر چقدر بیشتر به ظاهر
خود برســند نزد شوهر محبوبتر هستند .این فرض الزام ًا درست نیست زیرا پول گزافی که صرف این
قبیل کارها میشــود از جیب مردان میرود و برای مثال مردی که کارمند سادة یک اداره است چطور
توان پرداخت هزینههای چنین زنی را دارد .بنابراین ،اگر زنی بخواهد به این شیوه زندگی کند ،میبایست
3
خودش کار کند و مخارج اضافیاش را تأمین کند.
مد و سامان بدن
در کنار اهمیت یافتن آرایش صورت و موزونی اندام که منجر به رونق و رشــد فزایندة آرایشــگاهها و

ســالنهای زیبایی و همچنین باشگاههای ورزشی و تناسب اندام شده بود ،لباس نیز دچار تغییر شد و
کارکرد آن در زیبایی و پوشانندگی تغییر یافت .بدین معنا که بدنی که با کمک ورزش ،ماساژ و آرایش

 .1همان 14 ،فروردین  ،1317ص .4
 .2همان 7 ،شهریور  ،1316ص .2
 .3همان 11 ،اردیبهشت  ،1316ص .2
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زیبا و مطابق روز شده بود ،برای جلوة بیشتر به لباس شیک و البته بدننما نیز نیاز داشت .بدینترتیب،
صنعت مد بیش از گذشته در حوزة سامان بدن وارد شد و بخشی از دغدغههای روزمرة زن جدید ایرانی
را به خود اختصاص داد .روزنامة اطالعات و همچنین مجالت عامهپسندی مانند راهنمای زندگی مملو
بودند از تبلیغات ســالنها ،شوهای لباس و ارائة جدیدترین لباسهای شب ،روز ،عصر ،لباس گردش،
لباسهای عروسی ،عزا و سایر مراسمها و جشنها .تبلیغات مدام به زنان یادآور میشدند که یک بانوی
محترم که آداب معاشرت و مهمانی را میداند بهخوبی آگاه است که لباس شب برای روز مناسب نیست.
بنابراین ،یک زن باید لباسهای متعدد و متنوعی داشــته باشد .همچنین در سالنهای مد و شو لباس
1
بر اهمیت لباسهای زیر در زیبا نشان دادن بدن و ساخت بدنی ایدهآل ولو غیرواقعی تأکید میشد.
متأثر از فضای موجود ،رقابت شــدیدی بر ســر شیکپوشی و زیبایی ،بهویژه در میان زنان طبقات باال
و متوســط ،درگرفته بود که پس از واقعة کشــف حجاب و به دنبال آن برپایی مجالس و مهمانیهای
مختلط و متنوع به بهانههای مختلف تشدید شــد .بازاری که مدگرایی و ملزومات آن را اداره میکرد،
ســازوکار حسابشــده و قدرتمندی برای سوق دادن زنان به ســمت مد و آرایش و همچنین تأکید بر
اهمیت بدن داشــت .این سازوکار دستگاه پیچیدهای داشت که خیاطیها و تولیدیهای بیشمار لباس
اروپایی ،شرکتهای واردکنندة مواد آرایشی و لباس زیر و الغری ،مغازههای لوکس فروش مواد آرایشی،
ســالنهای مد« ،بنگاههای» زیبایی ،تبلیغات رســانه و واردات ژورنالها را تحت نظارت داشت و اداره
میکرد .چون دوخت و خرید لباس از روی ژورنال بســیار پرطرفدار و متداول بود ،بسیاری از مغازههای
فروش لباسهای شب و روز ،کاله ،دستکش و کفش با آوردن ژورنال از کشورهای خارجی و استخدام
زنان شیکپوشی که لباسهای ژورنالی به تن داشتند ،بر رونق کسب و کارشان افزودند 2.این ژورنالها
هــر کدام معرف یکی از برندهای خارجی بود .معروفترین برندهای پوشــاک و کاله که در بین زنان
طرفدار داشت ،برندهای استال ،ایریس ،اسمارت و الگانس بود 3.شو لباسهای لوکس شامل لباسهای
زمستانی و بافت ،لباسهای بهاری ،کت و دامن ،لباسهای ورزشی ،انواع بلوز ،لباس اطفال و ...نیز در
طول سال چندین بار برگزار میشد 4.شو کالههای بهاره و تابستانة «مادام عبدل» که در طول سال به
مدت  5روز برگزار میشد ،بیش از  300نوع کاله زنانه عرضه میکرد 5.عمدهترین خریداران ژورنالهای
 .1همان 3 ،فروردین  ،1320ص .4
 .2ساکما.31024646 ،
 .3همان.31053856 ،
 .4اطالعات 18 ،فروردین  ،1319ص .3
 .5همان 8 ،فروردین ،1317ص .8
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خارجی کمپانیها و زنان خارجی بودند که سالنهای مد و شو لباس را دایر کرده بودند .سالن مد «حریر»
از جملة این ســالنها بود که جدیدترین لباسهای حریر اروپایی را مطابق ژورنال به نمایش و فروش
میگذاشت .ادارة این سالنها بر عهدة زنانی بود که بدین منظور انتخاب شده بودند و کار بازاریابی را نیز
انجام میدادند و اغلب فروشندة اجناس نیز بودند 1.مجلة راهنمای زندگی در یادداشتی انتقادی با موضوع
مدگرایی زنان ایرانی نوشت:
«مد سوغات تجدد و دنیای جدید است و گریزی از آن نیست .زن متجدد نمیتواند به مد و تنوع بیتوجه
باشــد .مد سوغات غرب است و زنان ایرانی ساالنه هزینة زیادی صرف مدگرا بودن میکنند و نکتهای
را که در خرید و اســتفاده از این اجناس فراموش میکنند این است که این لباسها ،کفشها و کالهها
تناسبی با شرایط آب و هوایی یا فرهنگی ایران ندارد .بهعنوان مثال پالتو پوست ،کاله خزدار ،چکمههای
پاشنهدار و پشمینة تولید لندن یا آلمان کاربرد چندانی برای زن ایرانی ندارد ،اما به صرف خارجی بودن و
2
مد اروپا بودن با قیمتهای گزاف خریداری میشود».
ترویج مدگرایی ســاالنه سود زیادی نصیب واردکنندگان کاالهای لوکس و تولیدکنندگان آن در خارج
میکرد .مخبرالدوله ضمن انتقاد شــدید به شیوة اخذ تمدن غربی با محوریت بدن زن در ایران و نحوة
اجرای کشف حجاب و برهنگی در پوشش زنان مینویسد زنان ایرانی تفاوتی با زنان پاریسی ندارند:
«قبیحترین زندگی پاریس ،مرکز فواحش ،امروز مصدر زندگی در تهران شده .زنان ایرانی عقد صورت را
به زیر پستان و روی ناف رساندند ،باالی بازو و زیر بغل و ساق پا همه پیداست .جای شکرش باقی است
که در خارجه برهنه بیرون آمدن جرم است ،و اال بانوان پرحرارت ما در تقلید آن را هم تقلید میکردند،
اگرچه با این لباسهای تنگ آنچه نهان مانده نیز پیداست» .
وی به افراط در مدگرایی نیز اشاره میکند و مینویسد:
« ...تکلف در لباس به جایی کشیده که عایدات مشروع و حالل هشتاد درصد وفا به ایفای مد نمیکند.
لباس صبح ،لباس شب ،لباس عصر ،کفش و جوراب و کاله همرنگ ،دامن ...سابق وسمه میکشیدند،
سرانگشتان را حنا میبستند و چون پول به خارج نمیرفت وحشیگری بود .حال که مبلغ گزاف به بهای
ماتیک میرود ،نشانة ترقی و تمدن است! بگوییم مد هم وسیلة انتشار ثروت است ،در صورتی خواهد بود
3
که متاع داخله باشد نه جنس خارجه و منحصر به ثروتمندان»...
 .1همان 4 ،فروردین ،1320ص .6
 .2راهنمای زندگی ،ش  24 ،1آبان  ،1319ص .8
 .3مخبرالسلطنه هدایت ،خاطرت و خطرات (تهران :زوار ،)1363 ،ص .409-407
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نتیجهگیری

دولت ایدئولوژیک و مدرن رضاشاه در پی ایجاد هویتی جدید برای ایرانیان در جامعهای جدید و گسست
از هر آنچه سنتی پنداشته میشد ،شروع به تدوین سیاستهای جنسیتی با هدف شکلگیری زن جدید
در جامعة شهرنشین کرد .این زن و مادر جدید که قرار بود ویترینی برای نمایش ساختار سیاسی جدید
باشــد ،میبایست در ظاهر خود را به شکل زن اروپایی درآورد ،اما حقوق و آزادیهای او را طلب نکند.
سیاست کشــف حجاب که جامعة ایرانی و حیات فردی و اجتماعی زنان ایرانی را شدیداً متحول کرد،
محصول همین ایده یعنی تربیت خانوادة جدید ایرانی با محوریت زن و مادر جدید بود .گفتمان شهوانی
شدن بدن در قرن بیستم و ساخت بدنی جنسیشده با کمک صنعت مد ،آرایش و زیبایی در ایران عصر
رضاشاه در پیوند با برنامة بیداری و رهایی زنان که در سیاست کشف حجاب نماد یافت ،بدن زن غربی
و حتی بازیگران امریکایی را به الگویی برای زنان ایرانی بدل کرد .در پی این سیاست صورت و بدن زن
غربی ،بهعنوان زن زیبا ،بازنمایی و زیباییهای بومی انکار شد .همراه با تجدد و اخذ مصادیق فرهنگ
غربی ،صنعت زیبایی و مد برای ساختن بدن ایدهآل غربی به کشورهایی مانند ایران دوران رضاشاه وارد
شد و به ظهور مشاغلی جدید حول سامان بدن زنانه منجر گشت .به این معنا که زنان آرایشگر ،مربیان
ورزش ،ماساژورهای الغری ،خیاطان ،فروشندگان لوازم آرایشی و مربیان رقص و موسیقی برای ساختن
بدن و هویت زن جدید ایرانی مشغول به کار شدند و زن مستورة پردهنشین دورة قاجار یکباره به شکل
بازیگران هالیوودی درآمد.
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ق1318/ش1279( مریضخانــة مظفــری در اســتانبول
)ق1353/ش1313ـ
 پژوهشی:نوع مقاله
هوشنگ خسروبیگی/1نظام علی دهنوی

2

چکیده

م با درخواست تجار و بازرگانان و دیگر بزرگان ایرانی مقیم استانبول و به فرمان مظفرالدین1900/ق1318 مریضخانة مظفری در ســال
 گامی مهم در جهت مساعدت به ایرانیان آن سامان و، با کادر پزشــکی و ابزار مدرن، تأسیس این بیمارستان.شــاه قاجار تأسیس گردید
 بهعنوان نخستین بیمارستان ایرانی در، بررسی و شناخت مریضخانة مظفری، هدف از این پژوهش.بهخصوص فقرا و نیازمندان ایرانی بود
 این پژوهش براساس روش تحلیل اسنادی و با بهرهگیری از اسناد منتشرنشدة وزارت امور خارجه و سازمان.خارج از مرزهای ایران است
 و در پی پاسخگویی به این سؤاالت است.اسناد ملی ایران و روزنامههای فارسیزبان چاپ امپراتوری عثمانی به رشته تحریر درآمده است
که چه دالیل و عواملی منجر به تأسیس مریضخانة مظفری در شهر استانبول شد؟ و موانع و مشکالت پیش روی این نهاد اجتماعی چه
بود؟ دســتاورد این پژوهش آن اســت که این مریضخانة مدرن توانست در دورة فعالیت خود به اقشار مختلف جامعة ایرانی و نیز عثمانی
 کمکهای،خدمات فراوانی کند و بهخصوص در روزگاری که دسترســی به پزشــکان و خدمات مدرن پزشکی و جراحی بسیار اندک بود
.درخور توجهی به اقشار آسیبپذیر و بیبضاعت ایرانی کرد
. استانبول، عثمانی، ایرانیان استانبول، بیمارستان، مریضخانة مظفری:واژگان کلیدی

Mozaffari Hospital in Istanbul (1313-1279 AH/1934-1900 AD)
Nezam Ali Dehnavi3/Hooshang Khosrowbeygi4
Abstract
Mozaffari Hospital was established in 1318 AH/1900 AD at the request of merchants and
other Iranian dignitaries living in Istanbul and by order of Mozaffar al-Din Shah Qajar. With the
establishment of this hospital with medical staff and modern tools and equipment, an important
step was taken in order to provide medical and treatment assistance to the Iranians, especially
the poor and needy Iranians. The purpose of this study is to investigate and identify the hospital as
the first Iranian hospital outside Iran. This study wants to answer the question that what obstacles
did Mozaffari Hospital face of goals, type and scope of operation during the period of activity
from establishment to dissolution? This research is based on the method of historical research
and using unpublished documents of the Ministry of Foreign Affairs and the National Archives
of Iran and Persian language newspapers published by the Ottoman Empire. The result of this
research is that this modern hospital was able to provide many services to different sections of
Iranian and Ottoman society during its activity, and especially in a time when access to doctors
and modern medical and surgical services was very limited, appropriate assistance was provided.
Pay attention to the vulnerable and poor Iranians.
Keywords: Mozaffari Hospital, Hospital, Iranians Istanbul, Ottoman, Istanbul.
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مقدمه

استانبول ،بهعنوان یکی از شهرهای مهم جهان ،دارای موقعیت سوقالجیشی است و دو قارة اروپا و آسیا
را به هم متصل کرده است .غیر از جایگاه سیاسی و فرهنگی این شهر ،اهمیت اقتصادی آن باعث شده
است که همواره تعداد زیادی از ایرانیان از اقشار مختلف به طور موقت یا دائم در این دیار ساکن گردند.
ایرانیان ساکن استانبول در دورة قاجاریه طیف وسیع و متنوعی از اقوام و نیز طبقات مختلف اجتماعی را
ِ
شامل میشدند .تجار و بازرگانان عمده ،اصناف ،کسبه ،کارگران ،باربران و ...هر یک به فراخور جایگاه
خویش در این ســامان در پی کســب درآمد و امرار معاش بودند .در استانبول مهاجران فراوانی از ملل
مختلف و از جمله کشورهای غربی زیست داشتند .نزدیکی این شهر به اروپا و حضور قدرتمند اقلیت تجار
و بازرگان و دیگر اقشار غربی در آن تأثیر فراوانی بر ورود اندیشهها و دستاوردهای مختلف غربی داشت.
ساکن این شهر ،برای رفاه خویش و دور نماندن از گردونة ترقی و پیشرفت،
در ضمن ،اقلیتهای غربی
ِ
از تأســیس مدارس جدید ،بیمارستانها و دیگر دستاوردهای مدرن در این منطقه غافل نبودند .تأسیس
این نهادهای اجتماعی توسط اشخاص خیرخواه و نیکوکار غربی و حمایتهای مادی و معنوی دولتهای
متبوع آنها از چنین نهادهای خیریهای موجب شــد که ایرانیان ســاکن در این شهر ،و از جمله تجار و
بازرگانان و سفرا و ژنرال کنسولهای ایرانی ،نیز به فکر تأسیس چنین نهادهایی بیفتند تا فرزندانشان و
نیز اقشار فرودست ایرانی از خدمات رفاهی بهرهمند شوند.
ن شــاه قاجار در استانبول ،در سفر او به
تجار و بازرگانان و دیگر بزرگان ایرانی هنگام حضور مظفرالدی 
اروپا در ذیالحجه /1318مارس  ،1900از او درخواست کردند که با تأسیس بیمارستانی مختص ایرانیان
موافقت نماید .بنابراین ،با دســتور و مساعدت شاه ،مریضخانة مدرن مظفری در ذیالحجه همان سال
تأسیس گردید .بررسی و شناخت نحوة تأسیس این مریضخانه ،روند فعالیت و خدمات آن به ایرانیان و
نیز مشکالت و موانع متعدد پیش روی این نهاد خیریه از اهداف اصلی این پژوهش است .بنیاد و اساس
مشکالت این مریضخانه بیشتر حول مسائل مالی و ایجاد عایدات ثابت و مداوم برای رتق و فتق امور
آن میگشت .حمایت ویژة همة اصناف ایرانی ساکن در استانبول و نیز انجمن خیریة مریضخانه و فشار
فراوان این انجمن بر دولت ایران برای تأمین منابع ثابت و دائمی این نهاد خیریه ،منجر به ادامة فعالیت
آن شد .این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که چه دالیل و عواملی منجر به تأسیس
مریضخانة مظفری در شــهر استانبول شد؟ موانع و مشکالت پیش روی این نهاد اجتماعی چه بود؟ و
چه خدماتی توانســت در طول حیات خود ارائه دهد؟ این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با
بهرهگیری از اسناد منتشرنشدة آرشیو وزارت امور خارجه و نیز اسناد منتشرنشدة سازمان اسناد ملی ایران
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و روزنامههای فارسی زبان چاپ امپراتوری عثمانی به رشتة تحریر درآمده است.
بررسیها نشان داد که تاکنون پژوهشــی در باب مریضخانة مظفری نوشته نشده است .بنابراین ،این
پژوهش گامی مهم برای شناخت اقدامات ایرانیان در بنیاد نهادن این مریضخانه است .چنانچه گفته شد،
اســاس دادههای این پژوهش اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجه و نیز سازمان اسناد ملی ایران
است .نشریات ایرانیان در خاک امپراتوری عثمانی نیز اطالعات ذیقیمتی برای شناخت این نهاد خیریه
در اختیار نهادند .کمبود دادهها درخصوص روند فعالیت و خدمات مریضخانه در اغلب سالها و نیز کنش
و واکنشهای کاربهدستان مختلف این نهاد ،مشکالت فراوانی پیش روی این پژوهش نهاد و بهخصوص
شناخت روند خدمات و فعالیت این مریضخانه را با نقصان روبهرو نمود.
تأسیس مریضخانه

تأســیس مریضخانة مظفری به روزگار سفر مظفرالدینشاه قاجار به فرنگ (در سال 1318ق1900/م)
در هنگام اقامتش در استانبول برمیگردد .در آن هنگام ،جمعی از ایرانیان از وی خواستند که مهاجران
ایرانی نیز ،همچون دیگر اقلیتهای مهاجر ،مریضخانهای مختص به خود در شهر استانول بنیاد بگذارند
و از خدمات آن اقشــار مختلف و بهخصوص فقرای ایرانی بهرمند شوند .شاه ایران با این خواست آنان
موافقت نمود و دستور داد ساختمان دبستان ایرانیان در استانبول 1به مریضخانه تبدیل شود و دبستان نیز
به منزل حاج حسنخان انتقال یابد .پس مریضخانه در قسمت جنوب استانبول در محلة «اوچلر» واقع در
بخش اروپایی این شهر قرار داشت 2.به هر روی ،مریضخانة ایرانیان در استانبول نخستین مریضخانهای
بود که در خارج از ایران توسط مهاجران و تجار ایرانی بنیان نهاده شد.
سفیر کبیر ،انجمن خیریه و مدیریت مریضخانه

با دستور شاه ایران و واگذاری ساختمان دبستان برای تغییر کاربری به مریضخانه ،محمود عالءالملک،
سفیر کبیر ایران در استانبول ،مسئولیت ساماندهی این نهاد و نظارت بر روند فعالیت آن را به عهده گرفت.
وی برای ادارة بهتر مریضخانه تصمیم گرفت انجمنی تأسیس کند .از این رو ،ایرانیان مقیم استانبول را
به ژنرال کنسولگری دعوت کرد و طی برگزاری یک انتخابات 12 ،نفر از آنان بهعنوان اعضای انجمن
و یک نفر به سمت ریاست و یک نفر بهعنوان صندوقدار انتخاب شدند .اعضای انجمن موظف گردیدند
هفتهای یک مرتبه جلسهای تشــکیل دهند و در باب احتیاجات و مشکالت مریضخانه تصمیمگیری
 .1برای اطالع از دبستان ایرانیان استانبول بنگرید به :نظامعلی دهنوی« ،تأسیس دبستان ایرانیان استانبول و تحلیل نظامنامة آن» ،مطالعات آسیای صغیر
(ویژهنامة نامة فرهنگستان) ،ش ( 7بهار و تابستان  ،)1398ص .140-117
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1309ش ،کارتن  ،14پوشه  ،340سند .14
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کنند 1.همچنین در همان ذیحجه /1318مارس  1900به پیشــنهاد ســفیر کبیر ،در جلسهای با حضور
اعضای انجمن خیریة مریضخانه ،دکتر قسطنطین ماکرس افندی ،طبیب سفارت ایران در استانبول ،به
سمت «مدیر کل و جراحی و حکیمباشیگری و قابله؛ یعنی طبیب امراض نسوانیه» به صورت افتخاری
2
برای مدیریت بیمارستان انتخاب شد.
تعمیر و بازسازی مدرسه برای تغییر کاربری آن به بیمارستان و نیز تهیة لوازم و ابزار پزشکی و استخدام
ن شاه با پرداخت  500لیره و نیز  200لیره
پزشکان و کادر بیمارستان نیاز به بودجة کافی داشت .مظفرالدی 
انگلیسی به صورت مستمری برای مصارف بیمارستان و دبستان ایران در استانبول ،گام مهمی در جهت
تأمین بودجة این نهاد برداشت 3.به هر روی ،تأسیس بیمارستان مدرن احتیاجات مالی بسیار فزونتری
داشت که بار اصلی آن بر دوش تجار ،بازرگانان ،اصناف و دیگر اقشار ایرانی نهاده شد که در بحث منابع
مالی بهتفصیل به آن پرداخته میشود.
غیــر از اقدامات مذکــور ،عالءالملک با تهیة برگههای اعانه و توزیــع آن در بین همة کارپردازیهای
ایران در خاک عثمانی ،اقدام به جمعآوری کمکهای مالی نمود .شواهد گویای آن است که تعدادی از
کارپردازیها مقداری اعانه جمع کردند و به ســفارت کبری فرستادند تا به مریضخانه داده شود 4.یکی
از فعالترین کارگزاران ایران در خاک عثمانی ،در حوزة جمعآوری اعانه ،ژنرال کنســول ایران در مصر
بود .وی به محض دریافت برگههای اعانه از تجار و بازرگانان ایرانی آن ســامان دعوت کرد و از آنان
خواست در این کار خیر همکاری نمایند .در نتیجه مبلغ  30لیره عثمانی اعانه دریافت و به سفارت ایران
5
در استانبول ارسال شد.
مدیریت بیمارستان در ارائة خدمات به مردم از زمان تأسیس تا پایان سال 1324ق1906/م با مشکالت
چندانی روبهرو نشــد .اما انقالب مشروطیت در ایران و پیامدهای آن ،استبداد صغیر و مقابلة طرفداران
مشروطیت با آن و سپس جنگ جهانی اول سبب شد راههای تجاری ایران از طریق قفقاز و عثمانی با
مشــکل مواجه و حتی مسدود شود .این مسئله ضربة سختی بر بنیة مالی تجار ،اصناف و کسبة ایرانی
وارد کرد که تأمینکنندة اصلی مصارف مالی مریضخانه بودند .از سوی دیگر ،بررسی شکواییهها و اسناد
نشان میدهد دولت ایران نیز از سال مذکور تا پایان سال 1339ق1921/م ،یعنی به مدت  10سال ،مبلغ
 .1اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1319ق ،کارتن  ،5پوشه  ،5سند .6
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1329ق ،کارتن  ،48پوشه  ،5سند .5
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال1320ق ،کارتن  ،8پوشه  ،3سند .3
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1319ق ،کارتن  ،5پوشه  ،5سند .6
 .5پرورش ،ش  ،33س  4( 1ذی الحجه  ،)1318ص .15
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 250لیره انگلیسی مقرر از جانب شاه را به استانبول ارسال نکرد 1.نفرستادن مقرری مذکور و مشکالت
مالی ایرانیان باعث شد مریضخانه در سال 1327ق1909/م تا مرز تعطیلی پیش برود .اما ،به گفتة روزنامة
2
شمس ،اصناف ایرانی در استانبول با تقبل پرداخت هزینهها از بسته شدن مریضخانه ممانعت کردند.
یکی از وظایف مهم انجمن خیریة مریضخانه از بدو تأســیس ،نظارت بر عملکرد و اقدامات مدیر و کادر
بیمارســتان مظفری بود .ماکرس افندی از زمان تأسیس بیمارســتان تا صفر /1329فوریه  1911مدیر
بیمارستان مظفری بود .سرانجام ،انجمن ادارة مریضخانة مظفری در جلسهای در  3صفر  1329با اکثریت
ش به بیماران نیازمند
آرا به مدیریت وی خاتمه داد 3.اعضای انجمن برای عزل او به دالیلی چون بیتوجهیا 
و فقیر و حمایت از ثروتمندان ،معاینة بیماران در منزل خود به خاطر دریافت حق ویزیت ویژه و باالتر و در
نهایت حرص و طمع فراوان وی استناد کردند .از نظر اعضای انجمن ،هدف و اساس تأسیس بیمارستان
مداوای فقرا و ضعفای ایرانی بود 4و رویه و اقدامات ماکرس افندی برخالف این اهداف به حساب میآمد.
از دیگر وظایف انجمن خیریة مریضخانه نظارت بر کفن و دفن اموات ایرانی بود .برای این منظور غسال
قبرســتان ایرانیان در منطقة «سید احمد درهسی» ،واقع در قسمت آسیایی استانبول ،در حضور اعضای
انجمن مریضخانه و نیز شیخ اسداهلل ممقانی ،مجتهد معروف ایرانی در استانبول ،متعهد شد که برای حفر
قبر ،دستمزد غسال ،کفن و واجبات آن و سنگ مزار هر جنازه مبلغ  130قروش دریافت نماید و تخطی
5
از آن جرم محسوب میشد.
بررسیهای دقیق و فراوان نشان میدهد که نظامنامة انجمن تا سال 1330ق1912/م تدوین نگردید ،اما
اسنادی در باب برخی از جلسات انجمن در پیش از سال 1330ق1912/م وجود دارد که نقش بیبدیل
سفیر کبیر را ،بهعنوان رئیس افتخاری انجمن ،در انتخابات سالیانه تأیید میکند .این جلسات در سفارت
6
کبرای ایران برای تعیین اعضای سالیانة انجمن برگزار میشد.
انجمن ادارة دبستان ایرانیان نیز تعیین میشدند.
نکتة دیگر آنکه در این انتخاباتهای سالیانه اعضای
ِ
از همان ابتدای تأسیس مریضخانة مظفری ،و بهخصوص از سال 1325ق1907/م به بعد ،تقسیمبندی
متعارفی درخصوص انتخاب اعضای انجمن مریضخانه و دبستان شکلگرفت ،به این صورت که اعضای
 .1مرکز اســناد و تاریخ دیپلماســی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،30پوشه  ،19سند 8؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة
ایران1328 ،ق ،کارتن  ،11پوشــه  ،5ســند 124؛ سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،شناسنامة سند 297-39081؛ سند 1؛ سازمان اسناد و کتابخانة ملی
ایران ،شناسنامة سند ،240-3261 ،سند .7
 .2شمس ،ش  ،44س  20( 1جمادی االخر  ،)1327ص .8
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1329ق ،کارتن  ،48پوشه  ،5سند .6
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1329ق ،کارتن  ،48پوشه  ،5سند  6و .15
 .5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .74
 .6مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند 34؛ شمس ،ش  ،38س  7( 1جمادیاالول  ،)1327ص .6
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انجمن ادارة دبستان از میان تجار ایرانی ساکن در استانبول و با رأی آنها و اعضای انجمن مریضخانه نیز
از میان اعضای اصناف ایرانی مستقر در استانبول تعیین میشدند 1.پس اعانههای منظم و مقرریای که
برای مریضخانه معین میشد ،از میان اصناف و اعضای آنها جمعآوری میگردید.
نخستین نظامنامة انتخابات انجمن خیریة مریضخانه در تاریخ  8جمادیاالول  26/1330آوریل  1912در
دو صفحه و  19ماده تدوین گردید 2.مراد از تنظیم این نظامنامه این بود که ساختار داخلی انجمن تنظیم
و تنســیق یابد و فعالیتها و اهداف اعضای انجمن و کادر درمانی مریضخانه قوام پیدا کند .طبق مادة
نخست این نظامنامه ،سفیر کبیر ایران در عثمانی بهعنوان رئیس افتخاری انجمن شناخته میشد3 .قرار
گرفتن این ماده در صدر مواد نظامنامه ،جایگاه و قدرت سفیر کبیر را در ارکان مختلف مریضخانه بهخوبی
نمایان میکند .مطابق مادة دوم نظامنامه اعضای انجمن باید از میان اصناف ایرانی ساکن در استانبول
تعیین میشدند و هر صنف باید یک عضو یا «وکیل» از میان خود انتخاب میکرد .تعداد اعضای دائمی
انجمن بایستی  20نفر و مدت انتخاب آنها نیز یکساله میبود 4.دومین ماده نیز قدرت مادی اصناف و
نقش آنها را در مدیریت کالن مریضخانه نشان میدهد .این اصناف مجبور و موظف بودند منابع ثابت
مالی مریضخانه را با پرداخت ماهانة مقرری مشخصی توسط هر عضو تأمین نمایند .پس انتخاب آنها
بهعنوان اعضای انجمن و تأمینکنندة اصلی مخارج مالی ،قدرت و توان تصمیمگیری مناسبی در اختیار
آنها مینهاد .جلسات انجمن بایستی همواره در مریضخانه برگزار میشد (ماده  .)8مطابق این ماده اگر
هر یک از اعضای انجمن در اجرای وظایف خویش کوتاهی میکرد ،به کدخدای آن صنف اخطار داده
میشد که ضمن بیان این موضوع در بین اعضای صنف خود ،شخص دیگری را بهعنوان عضو انجمن
تعیین و انتخاب کند (ماده  .)11ماده  14نظامنامه از مواد مهم آن محســوب میشود .در این ماده آمده
است که هر گاه یکی از اعضای هر صنف «با وجود استطاعت و اقتدار» از پرداخت «اعانة مقرری» که
توسط انجمن تعیین شده است ،خودداری نماید« ،بین االصناف از حقوق ملیه محروم و در امور مقتضیه
بدون ارائة قبوضات اعانه ،به امورات اضافیه از طرف کدخدا رسیدگی نخواهد شد ».امین صندوق انجمن
بایستی با اکثریت آرا انتخاب میشد (ماده  .)16مسئولیت نگهداری و ارائة صورت دخل و خرج صندوق
در هر ماه به انجمن از وظایف عمدة امین صندوق بود (ماده  .)17وظایف کارکنان ،و یا طبق نظامنامه
«مأمورین و مستخدمین» ،مریضخانه را انجمن خیریة مریضخانه تعیین و به هر یک ابالغ مینمود .عزل
 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1331ق ،کارتن  ،12پوشه  ،3سند .5
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،11سند .17-18
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،11سند .17
 .4همان.
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و نصب هر یک از کارکنان نیز بر عهدة انجمن بود (ماده .)19
یکی از مباحث مهم در مدیریت بیمارستان مظفری ،ارائة خدمات رایگان به فقرا و نیازمندان بود .مطابق
اسناد منتشرنشــده ،برخی از ثروتمندان ایرانی با ادعای فقیری ،سعی میکردند از امکانات مریضخانه
رایگان استفاده کنند .چنانکه شخصی بدون پرداخت هیچ مبلغی و با ادعای نیازمندی ،حدود  22روز در
بیمارســتان بستری بود ،اما پس از مرخصی مشخص شد که وی متمول بوده است و هزینة زیادی بر
2
بیمارستان تحمیل نمود .مرجع رسیدگی و احضار چنین افرادی ،ژنرال کنسول ایران در استانبول بود.
فعالیت مناسب مریضخانة مظفری و خدمات خوب آن باعث شده بود بهعنوان یکی از مراکز مناسب و
خوب درمانی اســتانبول مطرح شود .رایگان بودن خدمات بیمارستان برای اشخاص فقیر و نیز دریافت
مبالغ کمتر نســبت به دیگر مراکز درمانی استانبول برای افراد متمول رغبتی ایجاد کرد که تعدادی از
اهالی اســتانبول و بهخصوص کاربهدستان آن دیار برای مداوا به این نهاد خیریه رجوع نمایند .یکی از
عمده مشکالت مریضخانه ،بیتوجهی مرضای دولتمرد عثمانی به حقوق و قوانین این نهاد خیریه بود.
برای مثال ،شخصی با نام محمدعلیبیگ ،وکیل ضابط ،بیش از یکماه برای مداوا در مریضخانه اطراق
نمود؛ در صورتی که پزشکان آن نهاد معتقد بودند وی صحیح و سالم است و بایستی بیمارستان را ترک
کند .سرانجام ،اعضای انجمن مریضخانه از سفیر کبیر ایران خواستند که برای خروج او از مریضخانه ،با
3
مقامات دولتی عثمانی رایزنی کند.
از دیگر مشــکالت عمدة مریضخانه مراجعة بیمــاران و زخمیهای جنگ جهانی اول بود .در طی این
جنگ ،بیمارستان مظفری به محلی برای مداوای زخمیها تبدیل شد و این مسئله موجب گردید مخارج
و مصارف فراوانی بر این مؤسسة خیریه تحمیل شود .چنانکه پیشتر اشاره شد ،شرایط نابهسامان ایران
در طی این جنگ از یکسو ،وخامت اوضاع مالی تجار ،بازرگانان ،اصناف و کسبة ایرانی ساکن استانبول
به خاطر این جنگ ویرانگر از سوی دیگر ،مشکالت و مصائب بیمارستان را بسیار فزون نمود .عدم ارسال
مقرریهای تخصیصیافته از سوی ایران برای مصارف بیمارستان و وخامت مسیر تجارت و کسادی بازار
و ...باعث شد ایرانیان استانبول نتوانند همانند ایام پیش از جنگ به یاری این نهاد خیریه بشتابند .بررسی
اسناد بهجایمانده بهخوبی نشان میدهد که در این روزگار اعضای انجمن و نیز کادر درمانی بیمارستان
4
بهشدت تحت فشار بودند.
1

 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،12پوشه  ،4سند .117-118
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند .42
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .89
 .4برای نمونه بنگرید به :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .88
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منابع مالی مریضخانه
 .1اعانه و مقرری اصناف

یکــی از مهمترین منابع درآمد مریضخانه ،مســاعدت و کمکهای مالــی و اعانههای تجار و اصناف
ایرانی ســاکن در استانبول بود .هر زمان که شرایط و اوضاع تجاری رو به ترقی و پیشرفت بود ،طبیعت ًا
میــزان پرداخت اعانه به مریظخانه نیز فزونی مییافت ،اما هرگاه شــرایط و اوضاع تجاری رو به افول
مینهاد ،پرداخت اعانه و مساعدت رو به تنزل مینهاد و ادارة مریضخانه با بحران مواجه میشد .دادهها
و گزارشها شرایط مریضخانه را در هنگام ترقی و افول تجارت و کاسبی ایرانیان بهنیکی آشکار میکند.
در یکی از گزارشها که به نام هیئت انجمن ایرانیان توســط سید حسن شمس ،مدیر روزنامة شمس،
و محمد تاهباز ،مفتش انجمن ،به کنســولگری داده شــده ،عملکرد تجار و بزرگان ایرانی در کمک و
1
مساعدت به صندوق انجمن برای تعمیرات ،مخارج و ...اشاره شده است.
طبق نظامنامة مریضخانه ،هر یک از اعضای اصناف ایرانی ســاکن در اســتانبول ،از ابتدای تأســیس
مریضخانة مظفری ،موظف بودند هر ساله مبلغ «پنج قروش» اعانه برای مصارف مریضخانه پرداخت
کنند .برای نمونه ،هر یک از اعضای صنف دالل حجاج در سال 1330ق متعهد شدند پنج درصد از درآمد
خود را به مرکز خیریة مذکور بپردازند و اگر خالف آن عمل میکردند ،انجمن مریضخانه میتوانست تمام
معوقات را از آنها بستاند 2.یکی دیگر از اصنافی که موظف بود اعانة مذکور را به مریضخانه پرداخت کند،
صنف مکارهچی بود .این صنف تعهد داشت سالیانه مبلغ پانزده هزار قروش بهعنوان اعانه به مریضخانه
3
بپردازد .بررســی اسناد نشــان میدهد که اعضای این صنف مدتی از پرداخت اعانه خودداری کردند.
با شــکایت انجمن مریضخانه از ســفارت کبرای ایران ،بزرگان این صنف تعهد دادند که مبلغ معوق را
پرداخت نمایند 4.هر صنف ایرانی در اســتانبول یک کدخدا داشت .اعضای هر صنف موظف به انتخاب
5
کدخدای صنف و معرفی آن به انجمن مذکور بودند.
 .2اعانه و مستمری شاهان و دولت ایران

یکــی دیگر از منابع عایدات مریضخانة مظفری ،اعانه و مقرریای بود که پادشــاهان قارجاریه هنگام
بازدید از استانبول در سفرهای خود به فرنگستان تعیین میکردند .چنانکه گفته شد ،مظفرالدینشاه در
 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .83
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند .30
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند .4
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند .30
 .5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .51
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سفر نخست خود به فرنگستان ،هنگام اقامت در استانبول ،مبلغ  500لیره نقد و  200لیره انگلیسی برای
مخارج و مصارف مریضخانه و دبستان ایرانیان در استانبول به صورت مستمری سالیانه تعیین نمود .در
همین سفر ،اتابک اعظم و وزیر دربار ،محض پیروی از شاه ،قرار شد به ترتیب مبلغ  100لیره و  50لیره
سالیانه بپردازند ،اما بعداً از پرداخت آن خودداری کردند .میرزا رضا ارفعالدوله ،سفیر کبیر ایران در عثمانی،
طی مراسلهای به تهران ،از آنان درخواست کرد به علت شرایط نابهسامان مالی مریضخانه مبلغ اعانه را
1
به استانبول ارسال کنند.
بررسی اسناد و شواهد نشان میدهد که مقرری تعیینشده از جانب شاه چندان بهموقع و مداوم پرداخت
نمیشــد .به همین روی ،مدیر مریضخانه در گزارشی مفصل به وی در سال 1320ق1903/م ،ضمن
شرح اوضاع مالی مریضخانه و شرایط دشوار ادارة آن ،درخواست کرد که دستور دهد مقرری تعیینشده
ارسال گردد 2.تجار ایرانی انجمن مریضخانه نیز در نامهای دیگر به شاه ایران ،در سال 1320ق1903/م،
از او خواستند که «مبلغ استمراری» اعانهای را که تقبل کرده بود برای رتق و فتق امور مریضخانه ارسال
3
کند.
در سفر آخر مظفرالدینشاه به فرنگســتان در جمادیالثانی /1323اوت  ،1905تجار ایرانی آن سامان
طی عریضهای از وی خواستند که چون مبلغ مقرری سابق کفاف مصارف مریضخانه و دبستان ایرانیان
را نمیدهد ،میزان آن را بیشــتر کند .شــاه ایران به این درخواست آنان پاسخ مثبت داد و مبلغ  50لیره
انگلیسی بر آن افزود 4.بنا بر شواهد ،هرچند شاه ایران و کارگزاران از ارسال بهموقع مبالغ مقرر خودداری
میکردند ،بعد از مکاتبات متعدد اعضای انجمن و نیز ســفارت کبرای ایران در عثمانی ،سرانجام مبالغ
معوقه پرداخت میشد .بررسی اســناد نشان میدهد وجوه تعیینشده از سوی شاه ایران از سال 1318
ق1900/م تا اواخر 1323ق1905/م در ضمن بودجة وزارت امور خارجه به صندوق انجمن دبســتان و
5
مریضخانه واصل و عایدگردید.
اعضای انجمن خیریة ایرانیان در محرم /1326فوریه  1907طی درخواســتی از ارفعالدوله ،سفیر کبیر
ایران در عثمانی ،خواستند که مقرری مریضخانه و دبستان را که از دو سال پیش ارسال نشده است از
تهران پیگیری نماید .آنان با لحنی تند بیان کردند دولت ایران مخارج مذکور را اختصاص دهد یا اینکه
 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1319ق ،کارتن  ،5پوشه  ،5سند .5
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1320ق ،کارتن  ،8پوشه  ،3سند .1
 .3همان.
 .4سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،شماره سند ،297-39081 ،سند 2؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1323ق ،کارتن ،6
پوشه  ،10سند 2؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1339ق ،کارتن  ،30پوشه  ،19سند .27
 .5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1339ق ،کارتن  ،30پوشه  ،19سند .7-8
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دبستان و مریضخانه را تعطیل کند .اعضای انجمن یادآور شدند که دولتهای دیگر سالیانه مبالغ هنگفتی
را صرف ادارة امور مؤسسات خیریة خود در عثمانی مینمایند و دولت ایران از تخصیص این مبلغ اندک
در ســال نیز خودداری میکند .آنها تذکر دادند که تجار و اصناف ایرانی به علت انقالب مشــروطیت و
حوادث پس از آن و نیز اختالل در امور تجاری ،قدرت و توان مالیشان کم شده است و دیگر از عهدة
1
تأمین نیاز مالی مریضخانة مظفری برنمیآیند.
وقوع انقالب مشروطیت و حوادث پس از آن و نیز وخامت شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی درون
ایران و تبعات آن برای ایرانیان خارج از کشور و بهخصوص ایرانیان عثمانی ،تأثیر مستقیمی بر شرایط
مالی مریضخانه داشــت .مطابق اسناد منتشرنشده ،از ســال  1324تا 1339ق 1906/تا 1921م ،دولت
ایران از پرداخت وجوه مقرر به مریضخانه و دبستان ایرانیان در استانبول خودداری کرد و به مکاتبات و
2
درخواستهای انجمن توجهی نشان نداد.
اوضاع ناگوار مالی مریضخانة مظفری و دبستان ایرانیان استانبول سبب شد در  14ربیعاالول 15/1339
نوامبر  1921جلســهای در کنسولگری ایران در استانبول با حضور مفخمالسلطنه ،ژنرال کنسول ایران،
و اعضای انجمنهای مریضخانه و دبســتان شکلگیرد .در نتیجة این جلسه« ،بیاننامه»ای از سوی
شرکتکنندگان صادر گردید که در آن از عموم ایرانیان استانبول خواسته شد هر یک به سهم خویش
برای گردش امور این دو مؤسسة خیریه اقدام نمایند .عالوه بر این ،مقرر شد از اشخاصی که تذکرة درجه
اول اخذ نمایند مبلغ  12لیره ،افرادی که تذکرة درجه دوم دریافت کنند  2لیره و از آنانی که تذکرة درجه
3
سوم دریافت نمایند 1 ،لیره اخذ گردد.
اوضاع ناگوار اقتصادی ایرانیان و بهخصوص تجار و کسبه در پی جنگ جهانی اول و تحوالت عثمانی
باعث شــد که مدیریت دو نهاد آموزشی و درمانی ایرانی در استانبول با بحران فراوان روبهرو شود .این
بحران تا جایی اوج گرفت که اعضای انجمن و ایرانیان عثمانی قادر به مدیریت آن نبودند 4.ســرانجام،
کاربهدســتان ایران مجبور شــدند از اعتبارات دولت ،مقرری مشخصی برای این دو نهاد تعیین نمایند.
افزایش مداوم هزینهها و نیز عدم انتقال بهموقع وجوهات تعیینشده همواره موجب نگرانی و نارضایتی
انجمن خیریة ایرانیان در استانبول میشد .ناتوانی انجمن خیریة ایرانیان در ادارة این دو نهاد باعث شد
که سرانجام عبدالحسین اهرایی ،رئیس این انجمن ،در  1شهریور  23/1311اوت  1932استعفا دهد.5
 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1326ق ،کارتن  ،11پوشه  ،4سند .2
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1339ق ،کارتن  ،30پوشه  ،19سند .7-8
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1339ق ،کارتن  ،30پوشه  ،19سند .10
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .3
 .5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،621سند .30-31
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به دلیل کمبود و پراکندگی اسناد و اطالعات در باب شرایط و اوضاع سالیانة مریضخانه ،بررسی منظم
و دقیق همة مشکالت و مصائب پیش روی آن ممکن نیست .به همین روی ،اطالعاتی در باب شرایط
مالی مریضخانه در سالهای پس از جنگ جهانی اول تا سال 1308ش1929/م به دست نیامد .چنانچه
پیشتر اشاره شد ،ایرانیان مقیم استانبول از سال 1308ش1929/م به بعد ،به خاطر تنزل شرایط مالی،
توان مساعدت چندانی به دبستان و مریضخانة مظفری نداشتند .دولت ایران با آگاهی از این اوضاع ،سالی
1
 3هزار تومان از طریق ژنرال کنسولگری ایران در استانبول به این دو نهاد پرداخت کرد.
یکی دیگر از دالیل مشــکالت مالی مریضخانة مظفری در سالهای پس از 1308ش1929/م ،تنزل
ارزش پول ایران در برابر دیگر ارزها بود .این مهم تأثیر شــگرفی بر بنیاد مالی دبســتان نهاد که از این
زمان اعتبارات آن ب ه طور مستقیم و به قران از سوی تهران تخصیص مییافت .ژنرال کنسول ایران در
استانبول در گزارش مبسوطی در باب اوضاع دبستان و مریضخانة مظفری در مهرماه /1312اکتبر 1933
به تنزل قران در برابر دیگر ارزهای خارجی و پیامدهای آن برای مریضخانه اشاره کرد .وی معتقد بود بنا
2
به دلیل مذکور وجوه ارسالی از تهران دیگر برای نگهداری این دو نهاد کفایت نمیکند.
از دیگر دالیل مهم افزایش مشــکالت مالی مریضخانة مظفری بیمیلی ایرانیان استانبول به پرداخت
اعانه به این نهاد بود .احداث و تأســیس بیمارســتانهای مدرن در ترکیه در سالهای حاکمیت کمال
آتاتورک و ارائة خدمات مناســب آنها باعث شد بیمارستان مظفری که روزگاری از مراکز درمانی بسیار
مناسب شهر استانبول محسوب میشــد ،از رونق بیفتد و توجه اغنیای ایرانی به آن کاسته شود .نکتة
مهمتر افت شدید جایگاه انجمن خیریة ایرانیان در بین ایرانیان ساکن استانبول بود .این انجمن که در
روزگار بیقانونی قاجارها و عثمانی به تنها ملجاء ایرانیان آن سامان تبدیل شده بود و عملکرد و فعالیت
آزادیخواهانة بســیاری داشت ،و یکی از کانونهای مهم حمایت مالی مریضخانه بود ،توان تأمین مالی
آن را از دســت داد و در شــرایط بحرانیای چون کاهش ارزش پول ایران ،نتوانست کسری مالی این
نهاد خیریه را جبران نماید .به روایت اسناد ،هرچند در سال 1311ش1932/م ،کسری بودجة اختصاصی
تهــران با ذخیرهای که در صندوق انجمن خیریة ایرانیان باقی بود ،جبران گردید ،اما تداوم بحران مالی
در سال بعد ،ادامة حیات مریضخانه را با مشکل روبهرو کرد .در پی درخواستهای مکرر انجمن خیریه و
نیز کنسولگری ایران در استانبول در سال 1312ش1933/م ،عایداتی از جانب ایرانیان آن سامان به آن
اختصاص نیافت ،در نتیجه مریضخانه با عنوان تعمیر ،ولی به دلیل مشکالت مالی ،بهاجبار برای همیشه
 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1309ش ،کارتن  ،14پوشه  ،340سند 5-3؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة
ایران ،سال  1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .31-33
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال  1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .31-33
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تعطیل گردید.
طبق تحلیل ژنرال کنســول ایران ،این دو نهاد خیریه ،به دلیل بیتوجهی ایرانیان استانبول ،جنبة ملی
خود را از دست داده و جایگاه سیاسی یافته بودند .وی معتقد بود در این شرایط دولت بایستی بهتنهایی
مســئولیت نگهداری و حفظ آنها را به عهده گیرد و بودجة آنها از طرف دولت تأمین گردد .وی در این
گزارش از زیر بار تبعات حفظ یا تعطیلی مریضخانه شانه خالی کرد و بیان کرد هیچ گاه اداره و مسئولیت
این نهاد بر عهدة این کنسولگری نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود .او پیشنهاد داد اگر دولت قصد
حفظ و نگهداری مریضخانه را دارد ،اقدام به تعمیر و بازگشــایی آن نماید و در غیر این صورت ،دستور
2
دهد اطبا و کارکنان بیمارستان اخراج شوند و مقرری و حقوق آنها قطع گردد.
1

 .3نقش تئاتر ،کنسرت و التاری در تأمین هزینههای مریضخانه

یکی از راههای تأمین منابع مالی مریضخانة مظفری ،اجرای تئاتر و کنسرت به دستور سفرای ایران در
استانبول بود .هرچند اطالعات کامل و دقیقی از تعداد تئاترها و کنسرتهایی که در این باب اجرا گردید
3
در دست نیست ،اما در روزنامهها و اسناد منتشرنشده به تعدادی از آنها اشاره شده است.
از ویژگیهای برجستة این مراسمها ،شرکت فعال بزرگان دولت عثمانی ،سفرا و کارگزاران سفارتخانههای
تعدادی از دول غربی ،تجار و بازرگانان ایرانی مقیم اســتانبول در آنها بود .یکی از کنسرتهای معروف
در سفارت ایران ،در روزگار سفیرکبیری ارفعالدوله به سال 1323ق1905/م برگزار گردید .در این مراسم
تعدادی از بزرگان ایرانی مقیم اســتانبول ،سفرا و کارگزاران ارشد سفارتخانههای خارجی در استانبول و
نیز مقامات ارشد دولت عثمانی حضور داشتند .سلیم ملحمه پاشا ،وزیر زراعت و معادن و بیشهها؛ نجیب
ملحمه افندی ،مستشــار وزارت فواید و تجارت؛ پانجیری بگ ،مدیر بانک عثمانی؛ سفرای دولتهای
روسیه ،آلمان ،اتریش ،بلژیک ،رومانی ،نروژ و اسپانیا و نیز مستشاران سفارتهای انگلستان ،فرانسه و
صربستان و تعدادی از بزرگان و اعیان عثمانی و نیز کارگزاران تعدادی از سفارتخانههای خارجی از جمله
حاضران در این مجلس بودند .در این مجلس ،مبلغ  400لیره ،پس از کسر هزینههای آن ،بهعنوان اعانه
4
برای دبستان و مریضخانه جمع گردید.
برخی از ســفرا ،چون میرزا رضاخانارفعالدوله ،هر ســال گزارشی مبســوط درخصوص این مراسمها
 .1همان.
 .2همان.
 .3مرکز اســناد و تاریخ دیپلماســی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1320ق ،کارتن  ،8پوشه  ،3سند 2؛ همان1323 ،ق ،کارتن  ،6پوشه  ،10سند 5؛ همان،
1326ق ،کارتن  ،42پوشه  ،5سند 16؛ شمس ،ش  ،11س  24( 1شوال  ،)1326ص .7
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1323ق ،کارتن  ،6پوشه  ،10سند 5؛ حکمت ،ش  ،841س  20( 13محرم  ،)1323ص .6-5
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بــه وزارت امور خارجة ایران ارســال میکردند و نیز در مطبوعات محلی و روزنامههای فارســی چاپ
استانبول ،همانند شــمس ،اخباری در باب آن انتشار مینمودند 1.گزارشی از سفارت ایران در استانبول
نشــان میدهد که سفارت ایران سالیانه به اجرای این مراسم میپرداخته است2.ارفعالدوله در گزارشی
به سال 1320ق1903/م ،به برگزاری کنسرت مفصلی در سفارتخانة ایران در استانبول برای جمعآوری
اعانه اشاره میکند .وزیر امور خارجه ضمن تقدیر از اقدامات وی ،میگوید که هیئت دولت از این اقدام
3
او بسیار شادمان شدهاند.
ارفعالدوله در ربیعاالول سال /1326آوریل  1908با دعوت از تجار برجستة ایرانی و عثمانی در استانبول
4
و مأموران بابعالی برای ترتیب یک کنسرت در آیندة نزدیک ،اقدام به جمعآوری  150لیره اعانه نمود.
ســرانجام ،در ربیعالثانی همان سال در تاالر ســفارت ایران در استانبول مجلس کنسرت موعود برگزار
گردید و سفیر کبیر آلمان در عثمانی ،مأموران عالیرتبة عثمانی و خانوادههای بزرگان استانبول در آن
حضــور یافتند و مبلغی در حدود  2500تومــان ،معادل  500لیره ،برای کمک به مریضخانة مظفری و
5
دبستان ایرانیان در استانبول جمع شد.
یکی دیگر از منابع عایدات مریضخانة مظفری ،فروش بلیتهای التاری بود 6.برحســب قرادادی میان
اعضای هیئت انجمن دبستان و اعضای انجمن مریضخانه در  26صفر  16/1333ژانویه  ،1915قرار شد
دو سوم این عایدات به دبستان و یک سوم آن به صندوق مریضخانه واگذار گردد 7.البته در برخی مواقع
8
عدم رعایت این موضوع منجر به اختالف میان این دو نهاد میشد.
 .4وقف

یکی دیگر از منابع درآمد مریضخانه ،اجارة خانههای موقوفهای بود .در اســناد و منابع متعدد اطالعات
چندانی در این خصوص وجود ندارد و تنها یک سند به وجود دو منزل موقوفه برای مصارف مریضخانة
مظفری اشاره کرده است.9

 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1323ق ،کارتن  ،6پوشه  ،10سند 5؛ بنگرید به :بریدههایی از روزنامة محلی به زبان ترکی
در :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران1326 ،،ق ،کارتن  ،11پوشه  ،4سند 10؛ بریدههایی از روزنامة محلی دیگر :مرکز اسناد و تاریخ
دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران1326 ،ق ،کارتن  ،11پوشه  ،4سند .11
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1320ق ،کارتن  ،37پوشه .5
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال1320ق ،کارتن  ،8پوشه  ،3سند .2
 .4مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1326ق ،کارتن  ،11پوشه  ،4سند .19
 .5مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1326ق ،کارتن  ،11پوشه  ،4سند .14
 .6مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند 13-14؛ شمس ،ش  ،11س  24( 1شوال  ،)1326ص .7
 .7مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند  38و .59
 .8مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .29-34
 .9مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .88
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درآمدها و مصارف مریضخانه (دخل و خرج)

در اســناد و مدارک آرشــیوی اطالعات دقیقی در باب مداخل و مخارج مریضخانه وجود ندارد .هرچند
اسنادی به مبالغ ارســالی از سوی تهران و نیز عایدات ناشی از فروش بلیت التاری ،اجرای کنسرت و
تئاتر به طور پراکنده اشاره کردهاند که در مباحث پیشین به آن پرداخته شد ،از دیگر منابع عایدات سخنی
به میان نیامده است .سکوت عجیب اسناد مراکز آرشیوی درخصوص مخارج مریضخانه نیز ،غیر از دو
گزارش ارزشمند که در ادامه به هر یک بهتفصیل پرداخته خواهد شد ،تحلیل و تفسیر عملکرد و خدمات
آن را با مشکل فراوان روبهرو مینماید .یکی از گزارشهای ارزشمند در باب مداخل و مخارج مریضخانه
با عنوان «صورت حســاب واردات و مصارفات ادارة دبســتان احمدیــه و مریضخانة مظفریه از ابتدای
ریاست حضرت مستطاب آقای مؤتمنالسلطنه ،جنرال قونسول دولتعلیة ایران مدظلهالعالی» اطالعات
سودمندی در این خصوص در حدود  8ماه از سال 1334ق1916/م در اختیار میگذارد 1.تداخل برخی از
مبالغ میان دبستان و مریضخانه باعث شد نگارنده از تشخیص میزان تعلق آن به مریضخانه عاجز باشد
و از ذکر آن خودداری نماید .اهمیت این سند میطلبد که کپی آن در پیوست این اثر منتشر شود و در
اختیار عالقهمندان قرار گیرد .پس درآمد ناشی از بابت اجرت بیماران تنها گزینة دقیق این سند است که
در جدول ذیل بیان و ترسیم شده است:

جدول  .1برخی از درآمدهای مریضخانة مظفری از محرم تا شــعبان /1334نوامبر  1915تا مارس
19162
ماه
آذر/محرم
دی/صفر
بهمن/ربیعاالول
اسفند/ربیعالثانی
فروردین/جمادیاالول
اردیبهشت/جمادیالثانی

نوع درآمد
جمع اعانة اصناف
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
اعانة اصناف
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
اعانة اصناف
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
اعانة اصناف
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار

 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1332ق ،کارتن  ،64پوشه  ،4سند .15-16
 .2همان.

مبلغ (قروش)
19240
10948
730
15444
13808
740
20683
500
28869
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ماه
خرداد/رجب
تیر/شعبان
جمع کل

نوع درآمد

درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
اعانة اصناف
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
درآمد مریضخانه از بابت اجرت بیمار
اعانة اصناف

مبلغ (قروش)
28491

3340
17383
135626
24550

نگاهی به جدول شمارة  1نشان میدهد که اعانة اصناف در آذرماه مبلغ  19240قروش بوده و در دیگر
ماهها کاهش معناداری داشته است .بیشترین درآمد مریضخانه از بابت دریافت «اجرت» از بیماران بود
که جمع کل آن به مبلغ  135626قروش میرســید .پس کل درآمد حق اجرت و نیز اعانة اصناف در
طی  8ماه (در ســال 1334ق1915-1916/م)  160176قروش بوده است .نکتة قابل ذکر آن است که
در این گزارش اطالعاتی در باب دریافت اجرت از بیماران در مریضخانة مظفری در ماه آذر ذکر نشــده
است .همچنین اطالعاتی درخصوص اعانة اصناف در برخی از ماهها چون بهمن ،اردیبهشت و تیر داده
نشده است.
جدول  .2برخــی از مخارج مریضخانة مظفری از محرم تا شــعبان /1334نوامبر  1915تا مارس
19161
ماه
آذر/محرم
دی/صفر
بهمن/ربیعاالول

اسفند/ربیعالثانی

فروردین/جمادیاالول
 .1همان.

نوع مصارف
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
مصارف دیگر مریضخانه
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه
تعمیرات مریضخانه (مصارف دیگر)
تلفن  6ماهه مریضخانه (مصارف دیگر)
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
مصارف دیگر مریضخانه
حقوق کادر درمانی مریضخانه
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه

مبلغ
1988
1490
7836
1744
14906
1744
50
275
12008
1220
1774
14546
1774
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نوع مصارف
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه
تعمیرات زنگ اخبار مریضخانه (مصارف دیگر)
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه
خرید اوراق (مصارف دیگر)
خرید ارزاق ،شیر و گوشت
حقوق کادر درمانی مریضخانه

ماه
اردیبهشت/جمادیالثانی

خرداد/رجب
تیر/شعبان
جمع کل

مبلغ
17697
1924
600
22819
1924
2400
15841
2572
127132

جدول شمارة  2بیانگر کل هزینههای مریضخانه نیست ،زیرا برخی از مخارج به علت اشتراک با دبستان
ایرانیان ذکر نشده است .به هر روی ،جمع کل مصارف مریضخانه مبلغ  127132قروش بود که از آن
میزان ،مبلغ  13456قروش بهعنوان دســتمزد کادر درمــان ،مبلغ  107641قروش تحت عنوان خرید
ارزاق ،شیر و گوشت و نیز مبلغ  6035قروش به مصارف دیگر مریضخانه اختصاص مییافت .اطالعاتی
درخصوص دستمزد کادر درمانی مریضخانه در ماه آذر داده نشده است.
در اسناد مراکز آرشیوی ایران اطالعاتی دربارة فهرست عملکرد و خدمات بیمارستان ایرانیان استانبول
به طور ســالیانه یافت نشد .تنها گزارش ارزشــمند با جزئیات مناسب مربوط به سال 1311ش1932/م
اســت که ابراهیمبیگ ناصری ریاست بیمارستان را بر عهده داشته است .در این گزارش ذکر شده که
مریضخانه دارای  30تخت است که به چهار درجه یا «صنف» تقسیمبندی گردیده است .تقسیمبندی
1
تختها بر پایة کیفیت و میزان اجرت دریافتی از هر تخت صورت میگرفت.
جــدول  .3تقســیمبندی تختهــای مریضخانــة ایرانیان بر پایــة رتبه و اجرت آنها در ســال
2
1311ش1932/م
رتبه تختهها
تعداد تخت

درجه اول
1

درجه دوم
11

درجه سوم
6

اجرت روزانة هر تخت

 6لیره ترک

 4لیره ترک

 3لیره ترک

 .1مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .39-42
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .42

درجه چهارم
12
مجانی و مختص به
ایرانیها
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جدول شمارة  3نشان میدهد بیمارستان مظفری دارای  30تخت با  4نوع کیفیت بوده است 12 .عدد
از تختها با پایینترین کیفیت به بیماران نیازمند و فقیر ایرانی اختصاص داشت که به صورت مجانی
بود .اجرت استفاده از دیگر تختها ،بر پایة کیفیت آنها ،متفاوت بود که بهروشنی در جدول مذکور ترسیم
شده است.
جدول  .4فراوانی بیماران غیرمجانی برحسب درجة تختهای بستری در سال 1311ش1932/م
نوع
فراوانی

درجه اول
./.3

درجه دوم
./.50

1

درجه سوم
./.47

جدول  .5فراوانی بیماران مجانی و غیرمجانی بستریشده در مریضخانه در سال 1311ش1932/م
بیماران مجانی

بیماران غیرمجانی
کل

 110نفر
 150نفر
 260نفر

مطابق جدول  ،5تعداد  260نفر از بیماران در سال 1311ش1932/م در بیمارستان مظفری بستری شدند
2
که از این تعداد  110نفر مجانی و  150نفر با دریافت هزینه تحت درمان قرار گرفتند.
جدول  .6فراوانی بیماران مجانی و غیرمجانی معاینة سرپایی در مریضخانه در سال 1311ش1932/م
بیماران معاینهشدة مجانی

بیماران معاینهشدة غیرمجانی
کل

3

 200نفر
 657نفر
 857نفر

جدول فوق مشخص میکند تعداد بیمارانی که در این سال برای معاینة سرپایی به بیمارستان ایرانیان
مراجعه کردهاند بالغ بر  857نفر بودهاند 200 .نفر از آنان از فقرای ایرانی بوده که ب ه طور مجانی معاینه
شدهاند .از بیماران دیگر برای معاینه نیم لیره ترک دریافت میشد .در گزارش مدیر بیمارستان مظفری
آمده که مبلغ  9000لیره ترک از بیماران بستری و غیربستری در طول سال 1311ش1932/م دریافت
شده است.
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
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جدول  .7صورت مخارج ماهیانه جزئی مریضخانة ایرانیان در سال 1311ش1932/م
اعاشه
 500لیره
جمع کل

هیزم و زغال
 125لیره

برق
 25لیره

لباسشویی
 30لیره

دارو
لوازم پزشکی
 75لیره
 45لیره
 850لیره ترک

1

متفرقه
50

مطابق این جدول ،مخارج مریضخانه در سال 1311ش1932/م بالغ بر  850لیره ترک بود که بیشترین
میزان آن به ارزاق (اعاشه) و کمترین آن به برق ساختمان اختصاص داشت.
جدول  .8حقوق ماهیانه پزشکان و کارکنان مریضخانه ایرانیان در سال  1311ش1932/م
مدیر و طبیب
اول
 80لیره

جمع کل

طبیب
دائمی

 60لیره

سرپرستار سرپرستاران خدمتکاران
زن
دوم
اول
 40لیره

 50لیره

 70لیره

رختشو

دربان

آشپز

 15لیره

 15لیره

 25لیره

 367لیره ترک

2

شاگرد
آشپز
 12لیره

بررســی دو جدول شمارة  7و  8نشــان میدهد ماهیانه مبلغ  1217لیره ترک صرف مخارج روزمره و
حقوق پرســنل بیمارستان شده که جمع کل آن در یک سال حدود  14604لیره است .چنانکه پیشتر
اشاره گردید ،درآمد حاصل از مداوای بیماران در طی یک سال مبلغ  9000لیره بود و در این بین مبلغ
 5604لیره کسر بودجه وجود داشت.
دکتر ابراهیمبیگ ناصری ،رئیس بیمارستان ،در گزارش سال 1311ش1932/م خود ،میزان مخارج سال
بعد (1312ش1933/م) را نیز برآورد نمود و جزئیات آن را در اختیار کارگزاران ایران در اســتانبول نهاد.
جدولهای شمارة  9و  10برآورد اطالعات وی برای سال مذکور است.
جدول  .9برآورد صورت مخارج یکماهة مریضخانة ایرانیان در سال 1312ش1932/م
مخارج روزمره یک ماهه
 500لیره
جمع کل

3

مصارف
لوازم
بر ق
سوخت (هیزم
رختشویی
دارو
متفرقه
(الکتریک) پزشکی
و زغال)
 30لیره  100لیره ترک
 150لیره ترک  30لیره ترک  60لیره ترک  80لیره ترک
 950لیره ترک

 .1همان.
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .39
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .40
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با نگاهی به جدول شمارة  9معلوم میشود دکتر ناصری جمع مخارج یکماهة بیمارستان بابت ارزاق و
دیگر اقالم را ،غیر از حقوق و دستمزد کارکنان 950 ،لیره ترک محاسبه کرده است که جمع سالیانة آن
به  11400لیره میرسید.

مدیر و طبیب
اول

طبیب
دائمی

کاتب و
محاسب

سرپرستار اول

سرپرستاران
دوم (دو نفر)

پرستار
زن ( 3نفر)

خدمه (دو نفر)

رختشو

دربان

جمع کل

آشپز

 200لیره  100لیره

شاگرد آشپز

جدول .10برآورد ماهیانه حقوق پزشکان و کارکنان مریضخانه ایرانیان برای سال 1312ش1933/م

 50لیره

 50لیره

 60لیره

 45لیره

 30لیره

 20لیره

 15لیره

 30لیره

 15لیره

 615لیره ترک

1

مطابق جدول شــمارة  ،10ابراهیم بیگ ناصری حقوق ماهیانة پزشکان و پرسنل بیمارستان ایرانیان را
در سال 1312ش بالغ بر  615لیره ترک برآورد کرده است که مجموع این مخارج در طی یک سال به
حدود  7380لیره میرسید .پس مجموع کل مخارج ماهیانة بیمارستان  1566لیره ترک بود و مجموع
کل مخارج سالیانة آن مبلغ  8946لیره ترک میشد.
از گزارش رئیس بیمارســتان در ســال 1311ش1932/م چنین برمیآید که ســاختمان این نهاد به
دلیل قدمت بافت آن ،بایســتی هر ســه سال یک بار تعمیر میشد .همچنین لوازم پزشکی مریضخانه
و بهخصوص لوازم جراحی آن اندک و فرســوده بود و توان رقابت با بیمارستانهای محلی و خارجی را
نداشــت .این گزارش تأکید میکند که در گذشته بهترین پزشکان استانبول برای حضور در بیمارستان
ایرانیان برای مداوای بیماران خود با هم رقابت داشــتند ،اما در این زمان به دلیل بهروز نبودن امکانات
آن ،پزشــکان عالقهای به حضور در این مریضخانه ندارند .نتیجة این گزارش آن بود که برای افزایش
درآمد این نهاد بایستی دولت ایران شرایط رقابت آن را با دیگر بیمارستانهای شهر استانبول فراهم کند
تا به این طریق ،کارگزاران این نهاد بتوانند منبع بهتر و ثابتی برای درآمد بیشتر کسب و از سوی دیگر
2
به فقرای ایرانی برای مداوا کمک نمایند و در نهایت ارزش و جایگاه این نهاد باقدمت نیز حفظ شــود.
ســرانجام ،بیتوجهی دولت وقت ایران به چنین راهحلها و گزارشهای کارشناسانه ،بیرغبتی ایرانیان
ساکن استانبول به پرداخت اعانه و وجود بیمارستانهای مدرن با امکانات گسترده در استانبول باعث شد
این بیمارستان خیریه در سال 1313ش1934/م تعطیل شود.
 .1همان.
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجة ایران ،سال 1311-1313ش ،کارتن  ،25پوشه  ،623سند .39
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نتیجهگیری

بیمارســتان مظفری ،بهعنوان نخستین بیمارستان ایرانی در خارج از کشور ،توانست در حدود  34سال
(1313-1279ش1934-1900/م) خدمات ارزشــمندی را در حوزة درمانی بــه ایرانیان و غیرایرانیان
اســتانبول ارائه دهد .این بیمارستان مدرن ،در طول حیات خود ،روزگار پرفراز و نشیبی را طی کرد .این
نهاد اجتماعی خیریه با مســاعدت دولت ایران و بهخصوص بــا تکیه بر حمایت فراوان تجار و اصناف
ایرانی در استانبول شکل یافت و به فعالیت خود ادامه داد .به همین روی ،تحوالت سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی درون ایران ،چون انقالب مشروطیت ،استبداد صغیر و سقوط محمدعلیشاه قاجار و بهخصوص
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در خاورمیانه و قفقاز ،نقش بسیار مهمی در شرایط و اوضاع آن بر جای
نهاد .بحران سیاســی و اقتصادی ایران در خالل سالهای 1325ق1907/م تا ابتدای حکومت رضاشاه
باعث شد که دولت ایران از ارسال مستمری سالیانه  250لیره انگلیسی برای مخارج بیمارستان و دبستان
ایرانیان خودداری کند و تجار ،بازرگانان ،اصناف و کسبة ایرانی نیز به علت نابهسامانیهای درون ایران
و اختالل در تجارت ایران با عثمانی و اروپا ،از عهدة تأمین مالی این دو نهاد اجتماعی خیریه برنیایند.
شــروع حاکمیت آتاتورک و رواج و توســعة نهادهای مدرن و متفاوت با دورة عثمانی ،فضای فعالیت
بیمارستان مظفری را با مشکالت متعددی روبهرو کرد .در این دوره ،ترکیه شاهد تأسیس بیمارستانهای
مدرن متعدد بود و دولتها در ایران و ترکیه خود مصدر خدمات بهداشتی شدند و اندیشة ایجاد نهادهای
خیرخواهانه نیز تحت تأثیر تفکرات حاکم بر ســاختار دو دولت ،تــا حدودی فروکش کرد .تأثیر چنین
اندیشــههایی در درون مرزهای دو کشور و اقدام دولتها در تأسیس نهادهای اجتماعی و تأمین منابع
مالی آنها باعث شــد که ایرانیان ساکن استانبول چندان رغبتی به پرداخت اعانه برای مؤسسات خیریه
نشان ندهند که بررسی اسناد این دوره بهخوبی بیانگر این موضوع است.
در دورة حاکمیت آتاتورک ،با افول توان بیمارستان مظفری ،قاطبة ایرانیان برای مداوا به بیمارستانهای
بسیار مدرنتر استانبول رجوع میکردند .در این زمان ،پزشکان حاذق نیز ،به علت دستمزد پایین و امکانات
کمتر مریضخانة مظفری ،حاضر به خدمت در آن نبودند که این مسئله تأثیر فراوانی بر افول آن داشت.
ســرانجام ،ب ه دلیل بیتوجهی دولت ایران در ارسال وجوهات و مقرری کافی ،بیرغبتی ایرانیان مهاجر
به پرداخت اعانه به این نهاد خیریه و توسعة بیمارستانهای متعدد و مجهزتر در استانبول و نیز کهنگی
ســاختمان مریضخانه ،کمبود و فرسودگی ابزار پزشکی ،مریضخانة مظفری در سال 1313ش1934/م
برای همیشه تعطیل گردید .نکتة بسیار مهم در بررسی این نهاد خیریة اجتماعی ،افزایش روحیة تعاون،
همبستگی ،مشارکت و کمک خیرخواهانه در بین ایرانیان برای کمک به همنوعان خود و بهخصوص فقرا
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و نیازمندان بود .این موضوع در گسترش اعتماد و مشاکت اجتماعی تأثیرگذار بود و به افزایش سرمایة
اجتماعی ایرانیان آن دیار کمک کرد که در جای دیگر به این مسئله پرداخته میشود.
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ـــــــــــــــــــــــــ .سال 1330ق ،کارتن  ،52پوشه  ،4سند .42 ،34 ،30 ،14 ،13 ،4
ـــــــــــــــــــــــــ .سال 1331ق ،کارتن  ،12پوشه  ،3سند .5
ـــــــــــــــــــــــــ .سال 1332ق ،کارتن  ،12پوشه  ،4سند 118 ،117؛ کارتن  ،30پوشه  ،19سند 8؛ کارتن
 ،64پوشه  ،4سند .89 ،88 ،83 ،74 ،59 ،51 ،38 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،17 ،16 ،15 ،3
ـــــــــــــــــــــــــ .سال 1339ق ،کارتن ،30پوشه  ،19سند .27 ،10 ،8 ،7
دهنوی ،نظامعلی« .تأسیس دبستان ایرانیان استانبول و تحلیل نظامنامة آن» ،مطالعات آسیای صغیر (ویژهنامة نامة
فرهنگستان) ،ش  ،7بهار و تابستان  ،1398ص .140-117
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تحوالت طریقت دانیالیه در گرمسیرات فارس از قرن هفتم تا
دهم هجری قمری
 پژوهشی:نوع مقاله
مجتبی خلیفه/1یونس صادقی

2

چکیده

 این طریقت متأثر از.طریقــت دانیالیه به رهبری شــیخ دانیال از مهمترین طریقتهای تصوف در نواحی گرمســیرات فارس اســت
، کانون آن خنج. در قرن هفتم هجری تأسیس شد،» مؤسس طریقت «کازرونیه،)ق426-352( اندیشــههای شیخ ابواسحاق کازرونی
 با همۀ. شاهد شکلگیری کانونهای فکری گوناگون بوده است،بهعنوان یکی از ایســتگاههای کاروانی شــیراز به سمت الر و هرموز
. تاکنون دربارة شــخصیت بنیانگذار آن و کم و کیف این طریقت تحقیقی مســتقل انجام نشده است،اهمیتی که طریقت دانیالیه دارد
 با، بهعنوان فرقهای صوفیانه،تحلیلی در پی پاســخ به این پرسش اســت که رابطة طریقت دانیالیه-نوشــتار حاضر با روش توصیفی
سیاســی گرمسیرات فارس در قرون میانه چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان میدهد طریقت دانیالیه از طریق-تحوالت اجتماعی
، در دربار ملوک هرموز، دراویش دانیالی، بهعالوه.ایجاد خانقاه و مساجد در گسترش شهرنشینی خنج نقشی مستقیم و مستمر داشت
 شبکة،» از جمله «قتالی» و «شمسیه،نقشــی فعال در منازعه با ملوک کیش ایفا کردند و همچنین از طریق ارتباط با دیگر طریقتها
.روابط فکری خود را در نواحی پسکرانهای خلیجفارس توسعه دادند
. خنج، هرموز، شیخ دانیال، دانیالیه، گرمسیرات، فارس:واژگان کلیدی

Evolution of the Danialiyeh Sect in the Garmsirat of Fars from
the 7th to the 10th Century AH
Younes Sadeghi3/Mojtaba Kalifeh4
Abstract
The Danialiya Sect, led by Sheikh Daniel, is one of the most important Sufi Sects in the Garmsirat
province of Fars. Its focal point is in khonj which is one of the caravan rest areas on the way to
Shiraz towards Lar and Hormuz, witnessed the formation of intellectual centers. By borrowing from
the ideas of Sheikh Abu Is’haq Kazeruni (352-462 AH), the founder of the Kazeruniyah sects, so
far no independent research has been done on the personality of the founder and original sources
about this sect. The present article, in a descriptive-analytical way, tries to answer the question
of How did the Danialiya sects as a Suffid sect effected Socio-political of Garmsirat of Fars In the
Middle Ages? The findings of this study indicates that the Danialiyah sect has played a direct
and continuous role in the development of urbanization through the construction of Khanqahs
and mosques by the dervishes in Khonj. In addition, at the court of the kings of Hormuz, the
Danish dervishes played an active role in the conflict with the kings of Kish, and also causing the
Development of a network of intellectual relations in the post-coastal areas of the Persian Gulf,
through cultural contacts with other sects, including the “Qatali” and the “Shamsiyah”.
Keywords: Fars, Garmsiryat, Danialiyeh, Sheikh Danial, Hormoz, Khonj.
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مقدمه

در سنت جغرافینویسی ایرانی-اسالمی فارس و کرمان به دلیل تنوع آبوهوایی به دو بخش گرمسیرات
(جروم) و سردسیر (صروم) تقسیم میشده است 1.این تقسیمبندی فقط شامل ویژگیهای طبیعی نمیشده
است .مناطق گرمسیر بهتدریج و در طول زمان به یک محیط همبستة فرهنگی تبدیل شدند و در برخی
شرایط به وحدت فرهنگی قابلتوجهی رسیدند .یکی از این مناطق همبستة فرهنگی در جنوب ایالت
فارس قرار داشت که در متون فرهنگ جغرافیای تاریخی با عنوان «گرمسیر» یا «ایراهستان» (به معنای
کنارة دریا) شناخته شده است 2.مهمترین شهرهای باستانی شناختهشدة این ناحیه شامل سیراف ،فال،
خنج ،الر ،هرموز و کیش بود .اساس اقتصاد این مناطق ،با توجهبه کمبود آب ،بر اقتصاد تجاری استوار
بود و در واقع گرمســیرات فارس نقش میانجی اقتصادی را بین بنادر و بخشهای شــمالی یا سردسیر
فارس ایفا میکردند .وحدت جغرافیایی این مناطق در طول تاریخ موجب همبستگی فرهنگی آنان شده
است و جریانهای فکری این ناحیه با گرایش به تصوف نقشی اساسی در فرهنگ و اقتصاد منطقه ایفا
کردهاند 3.از این میان میتوان به جریانهای فکری یا ،با تســامح« ،فرقههای» گوناگون گرمسیرات از
جمله کازرونیه ،قتالی ،عبدالسالم ،دانیالیه و شمسیه و قطبیه اشاره کرد که از قرن پنجم تا دهم هجری
قمری نقش مهمی در حیات اجتماعی و اقتصادی منطقة گرمسیرات داشتند .پیوند تصوف جنوب فارس
با مجامع بازرگانی دریایی مهمترین ویژگی این منطقه محسوب میگردد.
شــیخ رکنالدین دانیال (وفات در نیمة دوم قرن هفتم) از عرفا و علمای مشــهور فارس در قرن ششم
و هفتم قمری اســت .او پایهگذار طریقتی در نواحی گرمسیری فارس گردید که به اسم او به «طریقت
دانیالیه» یا «دانیال» مشهور شد .در قرن پنجم هجری نشانههایی از فرقة «کازرونیه» ،منتسب به شیخ
ابواسحاق کازرونی (352-426ق) ،در بخش جنوب شرقی خنج و اطراف کاریان در جنوب فارس وجود
داشت که بنا به دالیل نامشخص بهتدریج به سمت خنج کشیده شد .در قرن ششم رکنالدین دانیال که
از مریدان شی خ ابواسحاقکازرونی و از شاگردان مکتب او محسوب میشد ،حیات فکری این طریقت را
تداوم بخشید 4.شیخ دانیال در جوانی ترغیب شد به درویشان فرقة کازرونی بپیوندد .او توانست با رفتار
 .1اصطخری ،المسالک و الممالک ،تحقیق ابوزید احمد بن سهل (لبنان :دار صادر ،بیتا) ،ص 159؛ محمد بن شمسالدین مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفه
االقالیم (بیروت :دار صادر ،بیتا) ،ص 468؛ ابن حوقل ،صوره االرض ،ج ( 3بیروت :دار صادر1938 ،م) ،ص .308
 .2ابن بلخی ،فارسنامه ،براساس متن مصحح لسترنج و نیکلسون (شیراز :بنیاد فارسشناسی ،)1374 ،ص 338؛ شهابالدین حافظ ابرو ،جغرافیای حافظ
ابرو ،ج ( 2تهران :میراث مکتوب ،)1378 ،ص .128
 .3برای اطالعات بیشتر بنگرید به :محمدباقر وثوقی ،علل و عوامل جابهجایی کانونهای تجاری در خلیجفارس (تهران :پژوهشکدة تاریخ اسالم،)1389 ،
ص  132و .168
 .4محمدباقر وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان (قم :خرم ،)1374 ،ص  30و .46
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خویش مورد احترام و توجه مردم واقع شــود و شاگردانی را گرد خویش جمع نماید و خانقاه او از رونق
بســیار برخوردار گردد 1.شکلگیری و رونق خانقاه «شــیخ دانیال» بهمرور باعث تحوالت اجتماعی و
اقتصادی در گرمسیرات فارس گردید.
2
در قرن هشتم طریقتی جدید به نام «شمسیه» ظهور کرد که در کنار دانیالیها قرار گرفت و تا قرن دهم
هجری قمری دورهای از تقابل و تسامح را شکل دادند.
نخستینبار محمدامین خنجی در سال  1334در کتاب الرستان کهن ،با تکیهبر یافتههای پژوهشی و
گفتههای معتمدین محلی ،به ذکر زندگی و زمانة شیخ دانیال پرداخت 3.اطالعات او سالها بعد در کتاب
مشاهیر نامی خنج باز چاپ شــد 4.ژان اوبن فرانسوی نیز در مقالهای با عنوان «بررسی مسیر کاروانی
ســیراف از طریق خنج و فال» ،ضمن بررسی تغییرات عمدة مســیرهای تجارتی گرمسیرات فارس،
بهاختصار به نقش طریقت دانیالیه در تحوالت منطقه اشاره کرده است 5.محمدباقر وثوقی 6در کتاب خنج
گذرگاه باستانی الرستان زندگانی و تأثیرات اجتماعی طریقت دانیالیه و مؤسس آن را بررسی و تحلیل
کرده اســت 7.همو در کتاب ســفینة روحاهلل برای اولینبار به معرفی نسبنامة جدیدی از شیخ دانیال
براساس نسخة خطی اشعار شــاه زینالعباد بیرمی پرداخته است 8.مقالة مفصلی نیز به قلم محمدعلی
مخلصی با عنوان «بقعة شیخ دانیال خنج و منار تاریخی آن (با تأکید بر کتیبههای تاریخی آن)» در سال
9
 1385نگاشته شده که دربردارندة ویژگیهای معماری خانقاه و بقعة شیخ دانیال است.
در ســال  1398اعظم رحیمی جابری مقالهای با عنوان «میراث اجتماعی و فرهنگی طریقت مرشدیه
در شهر خنج و نواحی جنوبی آن (سدههای هفتم و هشتم)» به نگارش درآورد 10.در این مقاله به نقش
طریقت مرشدیه در خنج اشاره شده ،در صورتیکه حمداهلل مستوفی ،مورخ قرن نهم ،از دانیالیه و مرشدیه
 .1محمود بن عثمان ،فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه ،به کوشش ایرج افشار (تهران :کتابخانة دانش ،)1358 ،ص .426
 .2بنیانگذار این طریقت شیخ محمد ابونجم ( )786-704بود .این طریقت در قرن هشتم تا اواخر قرن نهم در گرمسیرات فارس مسلط بود (برای اطالعات
بیشتر بنگرید به :محمدباقر وثوقی ،یونس صادقی« ،معرفی طریقت شمسیه در گرمسیرات ایالت فارس از قرن هشتم تا اواخر قرن نهم هجری ،با تأکید بر
تذکرههای نویافته» ،پژوهشنامة تاریخهای محلی ایران ،س  ،9ش  ،1پیاپی ( 17پاییز و زمستان  ،)1399ص .)98-79
 .3احمد اقتداری ،الرستان کهن (تهران :چاپخانة رنگین ،)1334 ،ص .170-168
 .4محمدامین خنجی ،مشاهیر نامی خنج (تهران :نشر و پژوهش فرزان روز ،)1386 ،ص .53-52

5. Jean Aubin, “La survie de shilsu et la ruote du khunj-o-Fal”, Iran. No. 7 (London, 1969), pp. 21-37.

 .6از جناب آقای دکتر محمدباقر وثوقی برای راهنمایی سودمند خود در این مقاله کمال تشکر را داریم.
 .7وثوقی ،خنج گدرگاه باستانی الرستان ،ص .52-45
 .8سفینة روحاهلل :مجموعهای از اشعار شاه زینالعباد بیرمی ،پژوهش ،پیشگفتار و مقدمه :دکتر محمدباقر وثوقی و محمدحسین سلیمانی ،با همکاری سید
حسن زندوی (تهران :نگارستان اندیشه ،)1396 ،ص .41
 .9محمدعلی مخلصی« ،بقعة شیخ دانیال خنج و منار تاریخی آن (با تأکید بر کتیبههای تاریخی آن)» ،مجموعه مقاالت متون و کتیبههای دوران اسالمی
(پژوهشکدة زبان و گویش با همکاری ادارة کل امور فرهنگی ،)1385 ،ص .245-205
 .10اعظم رحیمی جابری« ،میراث اجتماعی و فرهنگی طریقت مرشــدیه در شــهر خنج و نواحی جنوبی آن (سدههای هفتم و هشتم)» ،فصلنامة علمی
پژوهشی تاریخ دانشگاه آزاد ،س  ،14ش ( 54پاییز  ،)1398ص 148-127
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بهعنوان دو کانون فکری مجزا نا م برده اســت 1.همچنین رحیمی با اتکا به مقالهای از اهللقلی اسالمی
( ،)1352کتیبة اطراف منارة شیخ دانیال را به نام امامان شیعه دانسته است ،حال آنکه پیشتر محمدعلی
مخلصی در مقالة خود این اشتباه تاریخی اهللقلی اسالمی را تصحیح کرده بود.
تاکنون پژوهشــی مستقل دربارة «طریقت دانیالیه» نگاشته نشده است و منابع مطالعاتی بسیار اندکی
دربارة این جریان فکری صوفیانه وجود دارد .نوشــتار حاضر بر آن اســت تا با بررسی متون دسته اول
تاریخــی و منابع تحقیقاتی به زندگی پایهگذار این فرقه و معرفی طریقت دانیالیه در ســدههای میانه
بپردازد و رابطة طریقت دانیالیه ،بهعنوان یکی از فرقههای صوفیانة جنوب ،با تحوالت اجتماعی-سیاسی
گرمسیرات فارس را بهعنوان پرسش اصلی این نوشتار ارزیابی کند .از همین روی ،سه فرضیه در پژوهش
حاضر لحاظ گردیده است :نقش طریقت دانیالیه در توسعة شهرنشینی خنج از طریق ایجاد خانقاه ،مسجد
و رفتوآمد زائران ،ارتباط سیاسی دراویش دانیالی در منازعة حاکمان ملوک هرموز و کیش ،توسعة شبکة
روابط فکری دانیالیه بر اثر ارتباط با طریقتهای قتالی و شمسیه در مناطق پسکرانهای خلیج فارس.
زندگی و زمانة شیخ دانیال

نام شیخ دانیال برای اولینبار در کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه از منابع قرن هشتم آمده که
از «شیخ دانیال هنگی» بهعنوان مرید شیخ ابواسحاق کازرونی یاد شده است 2.شیخ شهابالدین دانیالی،
از نوادگان شــیخ دانیال ،در قرن دهم هجری در رســالة الفقریه از جد خود با عنوان «سید االقطاب و
االبدال» یاد کرده است 3.از تاریخ تولد و وفات رکنالدین دانیال اطالع دقیقی در دست نیست .محمدامین
خنجی و ژان اوبن ،از پژوهشگران معاصر ،با اشاره به حکایتی از فوت محمود فضل که همعصر شیخ
دانیال بوده است ،سال وفات او را قبل از  650هجری قمری دانستهاند 4.مؤلف تاریخ گزیده سال فوت او
را هفتصد و ده میداند 5.در نسخة خطی تذکرة تحفهالراغبین ،از منابع طریقت قتالی 6در جنوب ایران،
به ورود شــاه سیفاهلل قتال در سال 657ق از عراق به سواحل خلیجفارس و تمایل او به همصحبتی با
شیخ دانیال اشاره شده است .محمدباقر وثوقی از این مطلب نتیجه میگیرد که شیخ دانیال در این تاریخ
حیات داشته است 7.این ادعا در دیوان منظومة شعری تحفه القلوب ،8از دیگر منابع مهم طریقت قتالی،
 .1حمداهلل مستوفی ،تاریخ گزیده ،مصحح عبدالحسین نوایی (تهران :امیرکبیر ،)1364 ،ص .675
 .2محمود بن عثمان ،ص .426
 .3شهاب بن عالء بن علی دانیالی ،نسخة خطی رساله الفقریه941 ،ق ،موزة ملک ،شمارة بازیابی  ،4214برگ .20
 .4محمدامین خنجی به نقل از اقتداری ،ص 170؛ .Aubin, pp. 21-37
 .5مستوفی ،تاریخ گزیده ،ص .675
 .6بنیانگذار این طریقت شاه سیفاهلل ق ّتال از عرفای قرن هفتم (متوفی در 674ق) بود.
 .7وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص .8
 .8سید ابراهیم سید خلیل ،نسخة خطی تحفه القلوب ،تحت تملک سیدعبدالباعث قتالی از معتمدین محلی بندرخمیر ،برگ70

تحوالت طریقت دانیالیه در گرمسیرات فارس از قرن هفتم تا دهم هجری قمری 205 /

نیز تأیید میگردد .پس ،با توجهبه شواهد موجود ،شیخ دانیال تا نیمة دوم قرن هفتم هجری قمری در
قید حیات بوده است.
سلسلهنسب خانوادگی شیخ دانیال

تا پیش از چاپ نســخة خطی سفینة روحاهلل (مجموعهای از اشــعار شاه زینالعباد بیرمی متخلص
به «عابد» ،شــاعر و عارف سدة هشــتم و نهم هجری) در هیچ یک از منابع و تحقیقات نشانی از
سلسلهنسب شیخ رکنالدین دانیال وجود نداشت .در بخشی از این نسخه با عنوان «فی ذکر اسماء و
اجداد شیخ رکنالدین دانیال (ق ّدسه العزیز)» دربارة سلسلهنسب شیخ رکنالدین چنین آمده است:
شــیخ رکنالدین دانیال بن حســن بن نورالدین بن محمد بن حسین بن احمد بن عبداهلل بن احمد بن
موسی بن ج ّد بن عبدالحکم بن امیر موسی مکی بن علی بن عاصم بن عامر بن عبداهلل بن عبیداهلل بن
هالل بن اهبب اهلل بن ضبه بن حارث بن فهر بن مالک بلغنی مع علم دار رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سید زندویه
آله و سلّم و شیخ رکنالدین دانیال در الخنج مدفون است و از بیبی فاطمه اکبر است ،بنت ّ
1
الحسینی مادر امیر موسی مکی ست و شیخ رکنالدین دانیال اوالد امیر موسی مکی ست.
در این سلسلهنسب که در نوع خود جدیدترین سند دربارة شیخ دانیال است ،ارتباط ن ََسبی او با شاه زندو
2
بیرم ،از بزرگان خطة جنوب فارس در اواخر قرن چهارم و پنجم ،مشخص شده است.
شــیخ رکنالدین دانیال در روستایی در نزدیکی هنگ یا همان خنج در جنوب فارس به نام «گریش»
متولد شــد 3.دربارة اینکه گریش منطبق با شهرستان گراش در جنوب استان فارس امروزی است یا نه
نظریات مختلفی وجود دارد .محمدباقر وثوقی معتقد است «محتم ً
ال گراش کنونی باشد .احتما ًال گراش
در قرن ششــم و هفتم از آبادی و رونق برخوردار بوده اســت .ژان اوبن و استاد ایرج افشار این روستا را
گراش دانستهاند 4».اما به عقیدة محمدامین خنجی «چون گراش نامی نداشته و دهی است در نزدیکی
الر از دهات آن است و الزم نمیآید وصاف آن را در زمرة اماکن مهمه و معروف بشمارد ،مخصوص ًا که
با الر فرق چندانی ندارد تصور میرود جریس یا جریش محل دیگری در بلوک خنج بوده است و یا خیلی
نزدیک خنج است 5».در هر صورت ،شیخ دانیال در جغرافیای گرمسیری فارس نشو و نما یافت .شغل
پدرش زراعت و کشاورزی بود .او هفت برادر داشت و خود کوچکترین فرزند بود .هر موقع برادران برای
 .1نسخة خطی سفینة روحاهلل ،کتابخانة مرکزی دانشگاه تبریز ،بیتا ،برگ 8؛ سفینة روحاهلل ،مقدمه ،ص .41
 .2برای اطالع از خاندان شاه زندو بنگرید به :تذکرة حضرت سید عفیفالدین شاه زندوی (ع) ،روند گسترش اسالمپذیری در جنوب ایران ،تنظیم ،تصحیح
و ترجمه حسین خادم ،اصغر کریمی و سید حسن زندوی (تهران :انتشارات پیروز ،)1391 ،ص .27
 .3محمود بن عثمان ،ص .427-426
 .4وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص .46
 .5خنجی ،ص .5
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زراعت به صحرا میرفتند ،شــیخ دانیال به عبادت مشغول بود .این مسئله باعث اعتراض برادران شد و
وقتی این موضوع را با پدر مطرح کردند او گفت« :مصلحت آن است که شما زحمت دانیال ندهید و او
را به کار دنیا مشغول ندارید که او را چنان مینماید که از برای کار آخرت آفریدهاند ».پس دانیال از پدر
1
و برادران خود جدا شد و به خنج مهاجرت کرد و در گوشة مسجد به عبادت مشغول گشت.
رابطة معنوی شیخ دانیال و فرقة کازرونیه

طریقت کازرونیه در نیمة دوم قرن چهارم و نیمة اول قرن پنجم هجری قمری در کازرون تأسیس شد.
بنیانگذار آن ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی (352-426ق) بود .این طریقت کمکم پیروان بیشمار
یافت و بدین ترتیب زمینة گسترش آن در فارس و مناطق جنوبی به وجود آمد .از کتاب فردوس المرشدیه
فی اسرار الصمدیه معلوم میشود این طریقت به مناطق گرمسیری فارس هم راه یافته بوده است و به
نظر میرسد شیخ دانیال از طریق خانقاه مریدان شیخ ابواسحاق در گرمسیرات با اندیشههای این طریقت
آشنا شده باشد .تمرکز خانقاههای منشعب از طریقت کازرونیه در حوالی کاریان بود که احتما ًال دلیل آن
وجود خاستگاه زرتشتیان در آتشکدة آذرفرنبغ باشد 2.چون هدف اصلی شیخ ابواسحاق مبارزه با این گروه
دینی بود ،وجود خانقاه دراویش طریقت کازرونیه در این حوالی امری محتمل به شمار میآید.
3
از جمله کســانی که رباطی در گرمسیرات و در روســتای بُلغان تأسیس کرد« ،ابومسلم بُلغانی» بود.
عالوه بر این ،دو تن دیگر از یاران شیخ ابواسحاق ،ابوالغنایم جویمی و شیخ ابوالقاسم جویمی ،در مناطق
4
گرمســیری فارس ،یعنی جویم ،خانقاهی ساختند و خدمت درویشــان کردند و در آنجا وفات یافتند.
احتما ًال اولین نشــانههای حضور طریقت کازرونیه در گرمسیرات فارس متعلق به همین موارد باشد که
زمینة مهاجرت شــیخ دانیال از خنج به کازرون گردید .در گزارش فردوس المرشدیه ،با توجه به طریقة
انتخاب و تأیید پیروان طریقت کازرونیه ،آمده که شیخ دانیال پس از اینکه طبل و َعلَمی برایش فرستاده
شد ،ب ه سوی کازرون رفت و خرقه از دست خلفای شیخ ابواسحاق کازرونی گرفت و پس از چندی که
زیارت بقعة شیخ ابواسحاق را به جا آورد با کسب اجازه از خطیب کازرون به زادگاه خود برگشت و مردم
را به طریقت فراخواند 5.در این روایت آشکارا به آداب طریقت کازرونیه در اعطای مرشدی به پیروان خود
اشــاره شده است و این نشان میدهد طریقت دانیال در اندیشه و عمل وامدار بقعة کازرون بوده است.
پس مســلم ًا هدف شــیخ دانیال از ورود به خنج و گرمسیرات قبول ارشاد و دعوت زرتشتیان و مردم به
 .1محمود بن عثمان ،ص .427-426
 .2ابوالقاسم بن احمد جیهانی ،اشکال العالم ،ترجمة علی بن عبدالسالم کاتب (تهران :انتشارات آستان قدس رضوی ،)1368 ،ص 112؛ مقدسی ،ص .638
 .3محمود بن عثمان ،ص .15
 .4همان ،ص .398
 .5همان ،ص .427-426
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دین اسالم بوده است.
سلسلهنسب فکری شیخ دانیال

در باب سلسلهنسب فکری شیخ دانیال توالی سلسلة منتهی به شیخ عبارتاند از:
شــیخ اعزالدین احمد دانیالی ،قطبالدین عبداهلل دانیالی ،شیخ شمسالدین محمد ابودلف دانیالی ،شیخ
مجدالدین اسماعیل دانیالی ،شیخ االمین عبدالسالم خنجی ،شیخ احمد بازارویه ،شیخ خضر ،شیخ رکنالدین
دانیال ،شیخ جمالالدین احمد خطیب ،خطیب غیاثالدین ،تاجالدین عبدالمحسن بن عبدالکریم ،ابوبکر،
هلل
ابونصر محمود ،ابوالقاســم عبدالکریم ،شیخ ابواســحاق کازرونی ،شیخ حسین اکار شیرازی ،ابو عبدا 
ب نخشبی ،شقیق
ف شیرازی ،شیخابوحفصحداد نیشابوری ،شیخابوعمرو اصطخری ،شیخابوترا 
خفی 
1
ن جعفر علیهما السالم.
بلخی ،اما م موسیب 
با توجه به این منبع ،و متون تاریخی و عرفانی ،سلسلهنسب فکری ایشان به امام موسی بن جعفر (ع)
میرسد.
مشرب فکری و عملکرد اجتماعی طریقت دانیالیه

در باب مشرب فکری شیخ دانیال تاکنون در هیچ مرجع مکتوبی چیزی گفته نشده و اگر هم تذکرهای
منتســب به شیخ دانیال وجود داشته ،بهمرور زمان از بین رفته و نشانهای از آن تاکنون به دست نیامده
است .به همین دلیل تنها نشانههای مشرب فکری شیخ دانیال را باید در نحوة زیستن او و اندیشههای
مرشدش ،یعنی شیخ ابواسحاق کازرونی ،جست و از طریق انطباق آن با زندگی شیخ دانیال پی به مشرب
فکری او برد.
یکی از مبانی فکری شیخ دانیال ،با توجهبه تجربة زیسته او« ،مهاجرت برای رسیدن به حقیقت» است.
او در دورة نوجوانی روســتای گریش را به مقصد هنگ ترک کرد و از آنجا به کازرون مهاجرت کرد و
سپس دوباره به زادگاه خود بازگشت .این مسافرتها ناشی از جهانبینی شیخ بوده است .چنانکه بسیاری
از عرفا هم ،از جمله ابن خفیف شــیرازی که ابواســحاق وامدار اندیشة اوست ،برای رسیدن به مرشد و
حقیقت راه مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیشگرفتند .ابن خفیف از طریق مهاجرت به بغداد با برخی
از بزرگان تصوف مثل منصور حالج ،جنید و رویم و جمعی دیگر از شیوخ بغداد آشنا شد و بهنوعی رابط
2
مکتب صوفیة بغداد و فارس گشت.
 .1میرزا زینالعابدین شــیروانی ،ریاض الســیاحه ،تصحیح حامد ربانی (تهران :سعدی ،بیتا) ،ص 336؛ محمدمعصوم علیشاه ،طرائق الحقائق ،ج ( 3بیجا:
کتابخانة سنایی ،بیتا) ،ص .173
 .2فردوس المرشدیه ،مقدمه ،ص .43
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ریاضت و تهذیب نفس نیز از ارکان فکری طریقت کازرونیه به شــمار میرود که شیخ دانیال در طول
اقامت خود در خانقاه با این روش آشــنا شــد و در زندگی خود آن را به کار برد .فریتز مایر ،خاورشناس
آلمانی ،در مقدمة کتاب فردوس المرشدیه به این نوع سلوک شیخ ابواسحاق اشاره کرده است 1.شیمل
نیز در مقدمة کتاب ســیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل ابن خفیف شیرازی با اشاره به این ویژگی ابن خفیف
شیرازی معتقد است که «در حیات ابن خفیف و یاران همفکر او ،ریاضت سخت مرکز ثقلی تشکیل داده
بود ،ریاضت را از وی پرســیدند .گفت :ریاضت ،شکستن نفس است به خدمت و منع کردن نفس است
از فترت در خدمت 2».با توجهبه خط ســیر فکری شیخ ابواسحاق و ابن خفیف شیرازی میتوان نتیجه
گرفت این نگاه از طریق خلفای شیخ ابواسحاق به شیخ دانیال منتقل شده است.
یکی دیگر از مواردی که در اندیشــة طریقت کازرونیه وجود داشــت و به طریقت دانیال رسید ،اطعام
مساکین بود ،رسمی که در خانقاه کازرون رواج داشت و به خانقاه شیخ دانیال رسید 3.ابن خفیف شیرازی
نیز توجهی ویژه به این امر داشته است 4.ابن بطوطه ،در سال 731ق ،وقتی از هرموز بهقصد دیدار یکی
از صلحا ،یعنی شیخ ابودلف جانشین شیخ دانیال ،به خنج رفته ،این امر را مشاهده کرده است:
چون وارد خانقاه شــیخ شــدیم او را دیدم که در یکی از گوشهها روی خاک نشسته و جبة پشمین سبز
مندرســی بر تن و عمامة پشمین سیاهی بر سر داشــت .این شیخ ابودلف حاالت عجیبی دارد .مخارج
خانقاه او بسیار هنگفت است .چه عطایا و لباس و مرکب و همه قسم احسان دیگر به مسافرین میدهد
و من در آن نواحی مانند او را نیافتم و معلوم نیست که اینهمه مخارج را از کجا درمیآورد ،زیرا درآمد
او منحصر است به آنچه که دوستان و برادران به او میدهند و به همین جهت غالب مردم معتقدند که
5
شیخ را مدد از غیب میرسد.
از این روی به نظر میرســد داشتن «سفره» و «اطعام مساکین» جزئی از اندیشة صوفیانه برای جذب
پیروان و توسعة قلمرو معنوی طریقت دانیالیه بوده است.
مؤلف تاریخ گزیده در قرن هشتم قمری با اشاره به این ویژگی طریقت دانیالیه نوشته است« :شیخ دانیال
خنجی مردی صاحب کرامت بود و از کس لقمه دریغ نداشــتی و تا این غایت سفرة او روان است 6».او
همچنین ضمن تفکیک طریقتهای صوفیانة فارس ،از چهار سفرة «شیخ دانیال»« ،ابوعبداهلل خفیف»،
 .1همان ،ص .31
 .2ابوالحسن دیلمی ،سیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل ابن خفیف شیرازی ،ترجمة رکنالدین یحیی بن جنید شیرازی ،تصحیح ا .شیمل .ماری-طاری ،به کوشش
دکتر توفیق سبحانی (تهران :بابک ،)1363 ،ص .32
 .3فردوس المرشدیه ،مقدمه ،ص .42
 .4دیلمی ،ص .50
 .5ابن بطوطه ،سفرنامه ،ترجمة محمدعلی موحد ،ج ( 1تهران :چاپ سپهر نقش ،)1376 ،ص .338
 .6مستوفی ،تاریخ گزیده ،ص .675
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«شیخ ابواسحاق کازرونی» و «طاوس الحرمین» در ابرقوه بهعنوان چهار رکن دراویش جنوب نامبرده
اســت 1.این نشــان میدهد در این دوره طریقت دانیالیه تا حدی از حیث اقتصادی و معنوی از طریقت
کازرونیه جدا شده بوده و به شکل مستقل ادامة حیات میداده است .این طریقت کانون تبلیغاتی خود را
در مناطق مختلف گرمسیرات فارس ،از جمله الر و فیشور ،گسترش داد.
رسم شیوخ دانیالیه برای تأمین مایحتاج به نحوی بود که هنگام عصر در خانقاه گرد میآمدند و دور شهر
راه میافتادند ،از هر خانه یک یا دو گرده نان میگرفتند و آن را به مســافرانی که وارد خانقاه میشدند
میدادند .صاحبخانهها معمو ًال سهم دراویش را هم منظور میکردند .در خانقاه الر دراویش شبها در
خانقاه جمع میشدند و هر یک بهقدر قوه پولی انفاق میکردند و شب را به نماز و قرآن به سر میآوردند
و پس از نماز صبح به منازل خود برمیگشتند 2.این شکل از جذب منابع مالی و غذا باعث ایجاد شبکهای
اقتصادی-اجتماعی گردید که تا چندین قرن تداوم یافت.
بنا به اطالعات مندرج در یک وقفنامه از بقعة شیخ دانیال متعلق به سال  925هجری قمری ،در اطراف
این بقعه عمارتهایی مثل آبانبار و مسجد و مدارس و اتاقهایی برای طالب علوم دینی و محل طبخ
اطعام فقرا و مساکین و مستمندان و دراویشخانه و محل سماط برای صادرین و واردین وجود داشته است
و طالب در مدرســة مخصوصی به نام «دانیالیه» تعلیم میدیدند 3.لمبتن در تحلیل این نوع زندگی در
خانقاهها میگوید« :برخی از خانقاهها بخشی از یک مرکز و کانون کوچک بودند که از یک مسجد ،خانقاه
و حمام تشکیل شده بود و مریدان شیخ که احتما ًال مؤسس همین کانون به شمار میرفتند و نیز مسافرین
برای تطهیر بدانجا میآمدند و در خوراک نذری دراویش ســهیم میشدند 4».این نوع سبک زندگی از
قرن هشتم تا اوایل نیمة اول قرن دهم در بقعة دانیال رواج داشته و معمو ًال بیشتر هزینههای آن از نذر و
نذورات مردم و بهعالوه امالک ،مزارع و آبانبارها و چاههایی که وقف این بقع ه بوده تأمین میشده است.
توسعة شهری خنج بهعنوان کانون طریقت دانیالیه

یکی از مهمترین وجوه طریقت دانیالیه کمک به گســترش شــهری خنج بهعنوان یکی از کانونهای
فکری گرمســیرات فارس بود .این شهر در جانب جنوبی شیراز 5و در فاصلة  42فرسخی آن قرار دارد.6
 .1همان.
 .2ابن بطوطه ،ج  ،1ص .338
 .3یونس صادقی« ،بازخوانی وقفنامة بقعة شیخ دانیال در خنج فارس» ،وقف میراث جاویدان ،س  ،24ش ( 96-95پاییز و زمستان  ،)1395ص .168-152
 .4آن لمبتن ،تداوم و تحول در تاریخ ایران ،ترجمة یعقوب آژند (تهران :نشرنی ،)1372 ،ص .351
 .5حاج میرزا حسینی فسایی ،فارسنامه ناصری ،تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی ،ج ( 2تهران :امیرکبیر ،)1378 ،ص .1303
 .6میرزا جعفرخان حقایق نگار خورموجی ،نزهت االخبار :تاریخ و جغرافیای فارس ،تصحیح و تحقیق سیدعلی آلداود (تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی ،)1380 ،ص .90
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البته موقعیت خاص جغرافیایی خنج نیز در گسترش طریقت دانیالیه مؤثر بود ،زیرا از طرفی در مسیر راه
تجاری فال و ســیراف واقع بود 1و سپس از دورة ایلخانان در مسیر شیراز به سمت هرموز و کیش قرار
گرفت.2
«هنگ» 3و «خنج بال» 4کانون اصلی طریقت دانیالیه در جنوب فارس و گرمسیرات بود.
خنج با نام قدیم ُ
از قرن هشتم هجری به بعد نام آن در منابع به صورت «خنج» آمده است 5.محمدباقر وثوقی اعتقاد دارد
هنگ به معنای عمومی جایگاه گوشهنشینان و عباد و زهاد است .شاید بتوان گفت این دراویش بودند که
به رهبری شیخ دانیال با گوشهگیری و اعتکاف بنیان شهری جدید را برپا کردند و به همین دلیل بهتدریج
ُهنگ به خنج ،یعنی «گوشــه و زاویه» ،مشهور گردید 6.ابن بطوطه که در سال  731هجری قمری به
خنج رفته ،آن را شهری آباد دانسته است 7.شکلگیری و رونق خانقاه شیخ دانیال بهمرور باعث توسعة
شــهری خنج گردید ،تا جایی که شاهان ملوک هرموز برای خانقاه شیخ دانیال گنبد و بارگاهی باشکوه
ساختند 8.این امر به گسترش رفتوآمد دراویش و مریدان طریقت دانیالیه و در نتیجه توسعة شهری خنج
کمک کرد .بر اثر کاوشهای باستانشناسی سالهای اخیر شکل اصلی این خانقاه معلوم شده است .در
کنار خانقاه ،مدرسه و مسجد و منارهای باشکوه قرار داشته است .همین گستردگی مجموعة بقعة دانیال
در روند ورود و خروج درویشان و در نتیجه آبادانی شهر تأثیرگذار بوده است .در تذکرة منظوم شیخ محمد
ابونجم ،در ذکر اختالفات دو طریقت دانیال و ابونجم ،به نقل از شیخی از طریقت دانیالی آمده که این
شــهر به دلیل آبادانی به ابردانیالیه معروف شده بوده است :از آن روز که این شهر معمور شد/ابردانیالیه
9
مشهور شد
بنا به نوشــتة مؤلف تاریخ جهانگیریه خنج در زمان شیخ دانیال از کثرت جمعیت مریدان و شاگردان و
مشایخ شــریعت و طریقت متعدد و علوم دینی و عربی رونق بسیار داشت و از مهمترین و معمورترین
 .1صور االقالیم (هفت کشور) ،تصحیح دکتر منوچهر ستوده (تهران :بنیاد فرهنگ ایرانی ،)1353 ،ص 638؛ شرفالدین علی یزدی ،ظفرنامه ،ج ( 1تهران:
ناشــر چاپی مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،ناشــر دیجیتالی :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه ،بیتا) ،ص 753؛ گای لسترنج ،جغرافیای سرزمینهای
خالفت شرقی ،ترجمة محمود عرفان (تهران :علمی و فرهنگی ،)1382 ،ص 318؛ محمدتقی مصطفوی ،اقلیم پارس (تهران :نشراشاره ،)1375 ،ص .361
 .2محمد بن علی بن محمد شبانکارهای ،مجمع االنساب ،تصحیح میرهاشم محدث (تهران :امیرکبیر ،)1363 ،ص 217؛ ابن بطوطه ،ج  ،1ص 338؛ پاول
شواتس ،جغرافیای تاریخی فارس ،ترجمة کیکاووس جهانداری (تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،)1382 ،ص .104
 .3محمود بن عثمان ،ص .427-426
 .4ابن بطوطه ،ج  ،1ص .338
 .5حمداهلل مستوفی ،نزهه القلوب ،تصحیح و تحشیه گای لسترنج (تهران :اساطیر ،)1389 ،ص 186؛ حسینی فسایی ،ج  ،2ص .1303
 .6وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص .12
 .7ابن بطوطه ،ج  ،1ص .338
8. Pedro Teixeira, kings of Hormuz, translated by. W.F. Sinclair (London: 1958), pp. 159-163.

 .9نسخة خطی تذکرة منظوم شیخ محمد ابونجم ،نیمة دوم قرن دهم هجری ،تحت تملک شیخ جعفر ابونجمی از معتمدین محلی خنج ،ص .432-425

تحوالت طریقت دانیالیه در گرمسیرات فارس از قرن هفتم تا دهم هجری قمری 211 /

قصبات جنوب فارس و بازار تجارت بود 1.این روایات نشان میدهد مکتب دانیالی در توسعة شهری خنج
از قرن هفتم به بعد تأثیر داشت ،تا جایی که این شهر تا قرن دهم هجری به مرکزی برای جریانهای
فکری دانیالیه ،شمسیه و قطبیه تبدیل شد و بزرگان دیگر طریقتها ،از جمله طریقت قتالی ،هم به این
شهر رفتوآمد داشتند 2.به گفتة نویســندة فارسنامة ناصری خنج «در قدیم  6000خانه داشت و لوازم
شــهری از مساجد و بازار و کاروانسرا و مدرســه و حمام و عمارت خیریه در او فراوان بوده که آثار آنها
پیداســت 3».همة این موارد نشان میدهد توسعة خانقاه شیخ دانیال در قرن هفتم و گسترش تفکرات
صوفیانة دیگر طریقتها در قرون بعد موجب شد خنج شکل شهری منظم به خود بگیرد و تا چندین قرن
بهعنوان کانون فکری گرمسیرات فارس در مبادالت فکری علما و وضع اقتصادی تجار نقش مهمی ایفا
کند ،تا اینکه در قرن دهم هجری قمری بر اثر اختالفات شدید فکری جریانهای صوفیگرا و در نتیجة
مهاجرت بخشی از مردم ،خنج نیز افول کرد.
تأثیر طریقت دانیالیه بر تحوالت سیاسی-اجتماعی ملوک کیش و هرموز

یکی از شــاخصههای طریقت دانیالیه ،تأثیرگذاری بر روند تحوالت سیاسی-اجتماعی حاکمان مناطق
پسکرانهای خلیج فارس بهخصوص ملوک کیش و هرموز بود .با رونقگرفتن جزیرة قیس (کیش) از
قرن پنجم به بعد ،تحوالت مهمی در خلیجفارس به وقوع پیوست 4.براساس تذکرة تحفهالراغبین ،وقتی
سید فخرالدین کامل ،پسر شاه سیفاهلل قتال ،با جمعی به جزیرة قیس و َملِکان رفت{ ،حاکمان} آن
5
عهد ملک عزالدین احمد و ملک محمد نام بود که به خاندان شیخ دانیال خنجی حسن اعتقاد داشتند.
این رویداد طی ســلطنت ملک عزالدین عبدالعزیز{حاکم فارس} ،فرزند جمالالدین طیبی ،که از سال
6
 706هجری جای پدر نشسته بود ،اتفاق افتاد.
در ســال  628هجری قمری اتابک ابوبکر سلغری با ورود به جنوب فارس و گرمسیرات و خلیجفارس،
جزایر و سواحل جزیرة کیش (در عهد ملک تورانشاه بن عمادالدوله) و بحرین و ع ّمان و قطیف و لحسا
را تصرف کرد 7و به حاکمیت ملوک کیش پایان داد .این اتفاق شرایط ویژهای برای ملوک هرموز فراهم
 .1محمداعظم بنی عباسیان بستکی ،تاریخ جهانگیریه و بنی عباسیان بستکی ،به کوشش عباس انجمروز (بیجا :بینا ،)1339 ،ص .14
 .2نسخة خطی تحفه القلوب ،برگ .146
 .3حسینی فسایی ،ج  ،2ص .1303
 .4مجتبی خلیفه« ،برآمدن ملوک بنی قیصر کیش به روایت اسناد گنیزه و منابع دسته اول» ،پژوهشهای علوم تاریخی ،ش  ( 3بهار و تابستان ،)1390
ص .75-72
 .5سید علی بن سید حمدی ،نسخة خطی تذکره االولیاء المسمی ب ِ ُتحفَة الراغِبین فی ذکر حاالت شاه سیفاهلل القتال ق ّدس اهلل سره العزیز ،کاتب عبدالرحیم
بن مصطفی بن محمد زمان العباسی1403 ،ق ،ص 118
 .6وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص .51
 .7رشیدالدین فضل اهلل همدانی ،جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ،مصحح محمد روشن (تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،)1389 ،ص .14
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نمود و آنها توانستند با کمک سلغریان و اتحاد با قراختاییان کرمان در منطقه قدرتمند شوند.
در قرن هشتم با افول «طیبیها» 2در کیش ،حاکمیت ملوک هرموز بر آن جزیره ،و مناطق پسکرانهای
آن ،تا دو قرن در اختیار ملوک هرموز قرار گرفت .نقش دراویش دانیالی در این جابهجایی تأثیرگذار بود.
طریقت دانیالیه با گسترش خانقاههای خود در نواحی گرمسیرات فارس و بنادر و با اعزام شیوخ دانیالی
به ملوک هرموز در تحوالت خلیجفارس نقش مهمی ایفا نمود و مورد احترام حاکمان هرموز قرار گرفت.
ملوک هرموز تا اوایل قرن هشــتم مقر حکومتشان در ساحل خلیجفارس ،و در شهری با نام «هرموز»
نزدیک «میناب» کنونی بود .در ســال 699ق به دنبال تاختوتاز مغوالن (غازان خان مغول) در نواحی
جنوب ،حاکم هرموز به نام بهاءالدین ایاز سیفین (711-692ق) تصمیم گرفت مرکز حکومت خود را به
جزیرهای به نام «جرون» انتقال دهد 3.براساس شواهد تاریخی موجود ،این جزیره تحت تملک سلطان
کیش بود .پس یکی از پیروان فرقة دانیال به نام شیخ اسماعیل این جزیره را از حاکم کیش خرید و به
بهاءالدین ایاز واگذار کرد 4.اوبن در این خصوص مینویسد:
در حدود سال 1300م710/ق دراویش خنج با گرفتن جزیرة جرون از طیبیها و واگذاری آن به هرمزیها
خدمت بزرگی به حاکم هرمز نمودند .باروس معتقد است نام شیخ خنج که واسطة این کار شد «دونیار»
5
بود ،اما تکشیرا که از تاریخ هرموز با اطالعتر است ،وی را شیخ اسماعیل نامیده است.
در شــاهنامة هرموز که تکشیرا ،کشیش پرتغالی ،در اواخر قرن دهم در هرموز نگاشته ،این روایت آمده
است:
در آن عصر کسی که حاکم جزیرة کیش بود ،صاحب جزیرة جرون نیز بود .هنگام ورود ایاز به این جزیره،
یکی از علمای دینی موســوم به شیخ اسماعیل ،از اهالی قریهای در نزدیک الر ،از جانب حاکم در این
جزیره اقامت داشت .شیخ معمو ًال هر سال در زمانی معین به گردش در همة جزیره میپرداخت تا برای
خود و نیازمندان صدقه جمعآوری کند .ایاز وقتی با او صحبت کرد و او را مردی باکفایت یافت ،اندیشید
او را واســطة بهدســتآوردن آن جزیره گرداند ...شیخ اسماعیل در نهایت کفایت این کار را انجام داد و
پادشاه کیش جزیرة جرون را بهعنوان هدیه به بهاءالدین ایاز بخشید ،ولی ایاز نپذیرفت و مبلغی وجه نقد
1

 .1تاریخ شاهی قراختائیان ،تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی (تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،)2535 ،ص .225-214
 .2برای اطالعات بیشــتر از خاندان «طیبی» بنگرید به :ابن زرکوب شــیرازی ،شــیرازنامه ،به کوشــش محمدجواد ج ّدی ،احساناهلل شکراللهی (تهران:
فرهنگستان هنر ،)1389 ،ص 165؛ عبدالرسول خیراندیش ،فارسیان در برابر مغوالن (تهران :انتشارات آباد بوم ،)1394 ،ص .133
 .3عبدالمحمد آیتی ،تحریر تاریخ وصاف (تهران :پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1383 ،ص 169؛ ناصرالدین منشی کرمانی ،سمط العلی
للحضره العلیا ،مصحح عباس اقبال آشــتیانی ،زیر نظر محمد قزوینی (تهران :اساطیر ،)1362 ،ص 129؛ شبانکارهای ،ج  ،2ص 217؛ معینالدین نظنزی،
منتخب التواریخ (تهران :اساطیر ،اصفهان :دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه ،بیتا) ،ص .42
 .4وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص .51
5. Aubin, pp. 21-37.
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در مقابل آن پرداخت کرد .به پاس این خدمت شــیخ اسماعیل ،پادشاهان هرمز را عادت بر این جاری
1
شد که هر سال مبلغی معین به اعقاب شیخ میپرداختند .و من خود بارها به رأی العین این را دیدهام.
در روایتی دیگر اسماعیل بن احمد دانیالی ب ه خاطر حمایت از بهرام شاه محکومبهاعدام شد ،اما چون
2
مردم شهر بهشدت از او حمایت کردند ،نهایت ًا در سال  718هجری قمری به عدن تبعید گشت.
همکاری شــیوخ دانیالی در انتقال جزیره به ملوک هرموز باعث گردید حاکمان آن مقرری مالی به نفع
خانقاه دانیال اختصاص دهند .شاه هرموز قطبالدین تهمتن (747-718ق) زیارتگاهی بر قبر شیخ دانیال
بنا نمود .ابن بطوطه در سفرش به خنج ،به سال 731ق ،گنبد و بارگاه بزرگی را که پادشاه هرموز ساخته
بود دیده است« :قبر شیخ دانیال قطب در این زاویه قرار دارد .روی قبر او به فرمان سلطان قطبالدین
3
تهمتن گنبدی بنا شده است».
طبق کتیبة سنگی منارة شیخ دانیال« ،توران شاه بن تهمتن بن محمدشاه بن قطبالدین تهمتن» نظر
به ارادتی که به شیخ و پیروانش داشت ،در سال 849ق منارة بلند و زیبایی بر بنای آرامگاه شیخ دانیال
افزود 4که تا مدت زیادی محل درس و بحث و ارشاد بود .ایرج افشار تاریخ کتیبة اطراف بقعة دانیال را
ســال  711هجری دانسته 5،اما تاریخ مزبور مقارن با حکومت شهابالدین ایاز بر هرموز بوده است که
6
هنوز آرامگاه شیخ دانیال ساخته نشده بود .پس تاریخ صحیح ساخت بنا نیمة اول قرن هشتم است.
مجموعة بقعة شیخ دانیال در حدود  960متر مساحت دارد و از مجموعة مسجد ،زاویة شیخ و بقعة شیخ
تشــکیل شده است .منارة شیخ دانیال ب ه صورت میل استوانهای است که بر روی یک فیلیپایة هشت
ضلعی قرار دارد 7.درون مقبرة شیخ دانیال یک قطع ه سنگ مرمر وجود دارد که این کلمات بر روی آن
نقش بســته است« :الی اهلل االرضین سید مجدالدین (پسر دانیال) ابن رکن الملل و الدین دانیال ق ّدس
اهلل سره .سنگ مزبور قسمتی از سنگقبر سید مجدالدین پسر دانیال است و ترجمة آن چنین است :به
سوی خدایی که در دو دنیا سید مجدالدین فرزند رکن ملل و ستون ملتها و دینها ،دانیال پاک بگرداند
خداوند او را 8».در بخشی از کتیبة دور مناره هم آمده است« :الذی بناء المناره او ًال خالصه سالله ...المیله
المبارک ثانی ًا ...الحاج ...العز ...السلطنه تورانشاه بن تهمتن بن محمدشاه بن تهمتن بن کردانشاه خلداهلل
محمد قزوینی ،یادداشتها ،به کوشش ایرج افشار ،ج ( 9تهران :دانشگاه تهران ،بیتا) ،ص .57
 .2وثوقی ،علل و عوامل جابهجایی کانونهای تجاری در خلیجفارس ،ص .178
 .3ابن بطوطه ،ج  ،1ص .338
 .4مخلصی ،ص .226
 .5ایرج افشار ،گلگشت در وطن ،گردآوری :بابک ،بهرام ،کوشیار ،آرش (تهران :نشراختران ،)1396 ،ص .421
 .6مخلصی ،ص .230-224
 .7همان؛ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی ،کتیبههای یادمانی فارس (تهران :فرهنگستان هنر ،)1387 ،ص .153
 .8اهللقلی اسالمی« ،خنج» ،هنر و مردم ،ش  ،)1352( 128ص .84-77

;1. Teixeira, pp. 162-163
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ملکه و سلطانه و استعان من ثوابه لیبدل مابقی مصلحین فتلقی .../القاهره  1»...این بخش از کتیبه به
احداث آن توسط تورانشاه اشاره دارد.

در بحث ارتباط بین پیروان دانیال با ملوک هرموز میتوان از «شیخ عفیفالدین اسرائیل بن شیخ حاجی
عبدالســام خنجی» قاضیالقضات دربار توران شاه بن قطبالدین تهمتن ،سلطان معروف و دانشمند
هرموز (779-747ق) ،یاد کرد که در هرموز و بنادر معمور آنجا مســاجد و مدارس علوم دینی و عربی
تأسیس کرد و شخص ًا هم تدریس میکرد .سپس بهعنوان سفیر امیر هرموز به شیراز نزد یکی از شاهان
آل مظفر (795-713ق) آمد و در همان جا به ســال  770و اندی وفات یافت 2.این شــیخ پســر شیخ
عبدالسالم خنجی (746-661ق) از مشایخ طریقت نقشبندیه و قادری در نیمة اول قرن هشتم هجری
و بنا به گفتة نویســندة تاریخ جهانگیریه از زمرة شــاگردان شیخ دانیال بوده است .3همچنین بدرالدین
شیخ اسماعیل ،پسر شیخ عفیفالدین ،هم مدتی به وزارت شاهان هرموز و قاضیالقضاتی دستیافته
بود 4.ب ه عالوه قطبالدین عبداهلل دانیالی ،معروف به فخرالعلما البر و البحر ،نیز از دیگر پیروان شــیخ
دانیال در دربار ملوک هرموز بوده اســت .از مجموع این روایات مشخص میگردد که نفوذ این طریقت
در دربار ملوک هرموز باعث حمایت اقتصادی و فرهنگی از دانیالیها و در نتیجه تداوم حیات اجتماعی
این طریقت گردید.
 .1مخلصی ،ص 234
 .2جنید بن محمود جنید شیرازی ،شد االزار فی حط االوزار عن زوار المزار ،مصحح :محمد قزوینی ،عباس اقبال آشتیانی (طهران :چاپخانة مجلس،)1328 ،
ص .239
 .3بنی عباسیان بستکی ،ص .14
 .4همان ،ص .21
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رابطة فکری-فرهنگی طریقت دانیالیه با قتالی و شمسیه

طریقت دانیالیه بهعنوان طریقتی برآمده از مکانیسم اجتماعی-فکری کازرونیه با دیگر طریقتهای مهم
گرمسیرات فارس ارتباط فکری و فرهنگی نزدیکی داشت .همین امر به توسعة شبکهای فکری طریقتی
در نواحی پسکرانهای خلیجفارس انجامید .از طریق نسخة خطی تحفه القلوب ارتباط طریقت دانیالیه با
طریقت قتالی مشــخص میگردد .شاه سیفاهلل قتال ( ) 674-578پس از اینکه از بغداد به خلیجفارس
میرود ،با شیخ دانیال همصحبت میشود:
آنکه شخصی هست در این جایگاه
				
باز فرمود آن شه عالمپناه
شیخ رکنالدین دانیال حسین
اهل حق است اسم او بس زیب و زین		
1
در طریقت مرد آگاهیست او
قابل همصحبت ما هست او			
در بخش دیگری از این نسخة خطی ،از ورود فرزند شاه سیفاهلل قتال ،یعنی سید کامل پیر ،به خنج و
بیعت بستن او با شیخ دانیال سخن گفته شده است:
آمدند اندر قریة خنج از رشاد
			
پس به فرمان پدر آن شاه زاد
شیخ رکنالدین اسمش دانیال
			
اندر آنجا بود شخصی از کمال
نزد سید کامل آمد از طرب
			
در کبر سنی بد آن صاحب ادب
تازه کردش بیعتی با آن ولی
شد مشرف در حضور کاملی			
داد بر شیخ عزیز با کمال
			
حضرت کامل طریق وجدحال
سرفرازی داد شیخ با تمیز
				
جامة ازرق عطا فرمود
جانمازی پیش آن حضرت نهاد
				
بر سبیل تحفه شیخ پاکزاد
2
دانیال از پرتو نور حقیق
			
الغرض داخل شده بر این طریق
اینکه آوازة شیخ دانیال از جمله عوامل مهاجرت قتالیها به نواحی جنوب ایران شد ،نشاندهندة جایگاه
فکری و رونق طریقت دانیالی در قرن هفتم اســت .به این واسطه نویسندة تحفه القلوب ،سید ابراهیم
ســید خلیل ،اصطالح «خنج دانیال» را استفاده کرده است 3.او همچنین از رکنالدین دانیال خنجی ،در
کنار چهار 4رهبر طریقت دیگر ،بهعنوان «قطب کرمان» یاد کرده است .سدیدالسلطنه کبابی ،نویسندة
 .1نسخة خطی تحفه القلوب ،ص.70
 .2همان ،ص .146
 .3همان ،ص .150
 .4شیخ اکبر دورقی قطب خراسان ،شیخ عمادالدین زنگی قطب نیشابور تا حد فارس ،شیخ منصور غزوی قطب دشتستان ،شیخ ابواسحاق کازرونی قطب
فارس (همان ،ص .)88
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دوره قاجار ،نیز از ارتباط مردم خنج با بارگاه سید قتال قبل از هجوم نادرشاه افشار به مناطق گرمسیری
1
فارس سخن گفته است.
همزمان پیروان طریقت دانیالیه در خنج با طریقت شمســیه به رهبری شیخ محمد ابونجم ()786-704
ارتباط داشتند .در نسخة خطی تذکرة شیخ محمد ابونجم به مواردی از این ارتباط اشاره شده است ،از جمله
2
اینکه شیخ محمد ابونجم شیخ رکنالدین دانیال را «نیکو فعال پسندیده خصال» ،توصیف کرده است.
با وجود چنین توصیفاتی از شــخصیت شیخ دانیال در تذکرة شیخ محمد ابونجم ،گزارشهایی مبنی بر
اختالف فکری بین دو طریقت در خنج وجود دارد .گویا به سبب همین اختالفات جمعی از پیروان شیخ
دانیال به هرموز مهاجرت میکنند و طریقت ابونجم جایگزین دانیالیه در خنج میشود .در اوایل قرن هشتم
3
شاخة «دانیالی» مشایخ خنج رو به افول نهاد و جانشینان دانیال به دربار «ملوک هرموز» مهاجرت کردند.
پیروان طریقت شیخ دانیال در ادامة سنت طریقت کازرونیه که تا اقیانوس هند گسترش یافته بود ،وارد
هند شدند 4.براساس گلزار ابرار ،که متنی است در شرح احوال عرفا و مشایخ هند در قرن یازدهم هجری
قمری ،شــیخ نورالدین ملک یار پران الری (680-595ق) ،مرید شیخ دانیال خنجی ،در زمان سلطان
غیاثالدین بلبن الغبیگ (644ق) به «دارالسالم دهلی» میرود و بسیار مورد احترام مردم واقع میشود
و مقبرة او در هندوســتان است 5.ژان اوبن در همین باب نوشته است« :شیخ رکنالدین دانیال ،در عهد
امرای بالبان هند ،یکی از شاگردانش را به دهلی فرستاد 6».محمدباقر وثوقی معتقد است که این رویداد
باید بین سالهای  642تا 663ق اتفاق افتاده باشد 7.این موضوع نشان میدهد طریقت دانیالی ،بهعنوان
شــاخهای از فرقه کازرونیه ،روابط فکری-فرهنگی با دیگر طریقتها برقرار کرده است و نظام فکری
طریقتی آن نهتنها در مناطق پسکرانهای خلیجفارس که در هند نیز رواج مییابد.
در ســال  938هجری شخصیت دیگری به نام «شــیخ محمد کبیر» که خود را از اخالف شیخ دانیال
میدانست ،از بستک به خنج مهاجرت کرد و در آنجا مشغول تدریس شد .در دورة سلطنت شاهطهماسب
 .1محمدعلیخان سدیدالسلطنه کبابی ،سرزمین شمالی پیرامون خلیجفارس و دریای عمان ،مصحح احمد اقتداری (تهران :شرکت انتشارات جهان معاصر،
 ،)1371ص .223
 .2نسخة خطی تذکره نثر شیخ محمد ابونجم ،کاتب جعفر خلف تاجالدین بن جعفر ابونجمی1287 ،ق ،تحت تملک شیخ جعفر ابونجمی از معتمدین محلی
خنج ،ص .107

3. J. Calmard. Encyklopedia of Islam, New edition, vol. 5, pp. 665-675.
4. Ralph Kauz, Aspects of the Maritime Silk Road: From the Persian Gulf to the East china Sea (Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 2010), pp. 67-69.

 .5محمد بن حســن بن موسی غوثی شطاری ماندوی ،گلزار ابرار فی ســیر االخبار ،مقدمه و تصحیح یوسفبیگ باباپور (تهران :انتشارات مرکز پژوهش
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،)1391 ،ص .92

6. Aubin, p. 21-37.

 .7وثوقی ،خنج گذرگاه باستانی الرستان ،ص 47؛ بنگرید به :لعل بیگ بدخشی ،ثمرات القدس من شجرات االنس ،مصحح :کمال حاج سیدجوادی (تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی ،)1376 ،ص .1022
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اول (ســال 938ق) شیخ محمد با اتباع و بستگان خود مجدداً از خنج مهاجرت کرد و مقیم بستک شد
و در آنجا به ارشــاد مردم پرداخت .اهللوردیخان ،والی فارس ،و شاه ابراهیمخان ،حاکم الر ،به او ارادت
کامل داشتند و احترام او را حفظ میکردند 1.این گزاره حاکی از نقش دانیالیها در اشاعة گفتمان دینی و
معنوی در قرن دهم هجری قمری است.
پراکندگی جغرافیایی طریقت دانیالیه در فارس

در باب پراکندگی جغرافیایی طریقت دانیالیه باید گفت که خنج کانون اصلی این طریقت بود .بهعالوه،
الر یکی از کانونهای مهم طریقت دانیالیه در قرون هفتم و هشتم بود که خانقاه پس ِر شیخ ابودلف ،به
نام ابوزید عبدالرحمن ،در آنجا قرار داشت .فیشور در نزدیکی خنج نیز یکی دیگر از کانونهای مهم خانقاه
طریقت دانیالیه به شــمار میرفت که محل خانقاه شیخ ابودلف جانشین شیخ دانیال بود و مقبرة او در
همان مکان قرار دارد .همچنین به دلیل مهاجرت جمعی از پیروان دانیال به ملوک هرموز ،این مناطق نیز
جزء کانون جغرافیایی طریقت دانیالیه بهحساب میآمد .ب ه عالوه ،براساس وقفنامة متعلق به اوایل دورة
صفوی (925ق) ،تعداد زیادی از اراضی مناطق گرمسیری فارس مثل افزر ،کارزین ،بوشکان ،ارد ،گلهدار
وقف بقعة شــیخ دانیال بودهاند 2.این موارد دایرة نفوذ و گســتردگی جغرافیایی طریقت دانیالیه را نشان
میدهد که در فاصلة قرن هفتم تا دهم هجری از نزدیکی کازرون و شیراز تا جزیرة هرموز بسط یافت.

 .1بنی عباسیان بستکی ،ص .25
 .2صادقی ،ص .168-152
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نتیجهگیری

شیخ رکنالدین دانیال در قرن هفتم هجری قمری یکی از مهمترین طریقتهای فکری جنوب ایران
را در مناطق گرمسیری فارس با وامگیری از اندیشههای شیخ ابواسحاق کازرونی پایهریزی نمود .خنج
بهعنوان کانون اصلی طریقت دانیالیه در مســیر ایستگاه تجاری جنوب ،از شیراز به سمت الر و هرموز
و کیش ،قرار داشــت .این موقعیت جغرافیایی این امکان را به طریقت دانیالیه داد تا بر حوزة وسیعی از
جنوب ایران تأثیرگذار باشد .چنانکه در پژوهش نشان داده شد ،ایجاد خانقاه و مسجد در مناطق جنوبی
فارس ،بهخصوص خنج ،رفتوآمد دراویش و اطعام آنها به گسترش شهرنشینی در خنج کمک کرد ،تا
جایی که این شهر تا قرن دهم هجری قمری به محلی برای جریانهای فکری مختلف تبدیل گردید.
این طریقت توانست به دربار شاهان ملوک هرموز راه یابد ،تا جایی که شاهان این منطقه به نشانة احترام
برای خانقاه شیخ دانیال گنبد و بارگاهی باشکوه ساختند که ابن بطوطه آن را بهخوبی توصیف کرده است
و تا زمان حاضر از معدود بناهای بازماندة ملوک هرموز به شــمار میآید .طریقت دانیالیه از طریق نفوذ
در دربار ملوک هرموز توانست در جابهجایی جزیرة جرون به نفع حاکمان هرموز نقش مؤثری ایفا کند.
همچنین افرادی از این طریقت تا درجة قاضیالقضاتی دربار توران شاه بن قطبالدین تهمتن پیش رفتند
که نشان از عزت و احترام این طریقت در دربار هرموز دارد .دانیالیها از طریق ارتباط با دیگر جریانهای
عرفانی منطقة گرمســیرات ،مانند طریقت قتالی و شمسیه ،شبکة فکری خود را در نواحی پسکرانهای
خلیجفارس توسعه دادند .گسترة جغرافیایی این طریقت از شمال تا قیر و کارزین و کازرون و از جنوب تا
عسلویه و از شرق تا بنادر خلیجفارس را شامل میشد .وقفنامة متعلق به دورة صفوی که حاکی از وقف
اراضی زیادی به بقعة شیخ دانیال است ،نشان میدهد این طریقت تا نیمههای قرن دهم از نفوذ مادی
و معنوی برخوردار بوده است.
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تعامل و تقابل خاندانهای ذینفوذ محلی و ایالت و عشایر مناطق
)1310  تا1299( کردنشین با دولت مرکزی
 پژوهشی:نوع مقاله
مطلب مطلبی
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چکیده

 در دورة. پراکنده بود... خوانین و، ایالت و عشایر،قدرت در مناطق کردنشین از گذشته بین کانونهای متعددی از جمله خاندانهای ذینفوذ
پس از مشروطه و جنگ جهانی اول پراکندگی قدرت و ظهور مدعیان جدید به شکل بیسابقهای گسترش یافت و نفوذ حکومت مرکزی به
 تالش برای گسترش حاکمیت مرکزی و سرکوب کانونهای سنتی، با ظهور رضاخان و افزایش قدرت و توان نظامی دولت.حداقل رســید
 مناسبات بین نیروهای حکومت مرکزی با کانونهای قدرت در مناطق کردنشین از.قدرت از جمله در مناطق کردنشین در اولویت قرار گرفت
تحلیلی و با استفاده از اسناد منتشرنشدة- این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی.همراهی و مصالحه تا تقابل و تصادم نظامی را شامل میشد
آرشیوی و مطبوعات به اين پرسش پاسخ دهد که مواجهة خاندانهای ذینفوذ و سایر کانونهای قدرت در مناطق کردنشین با دولت مرکزی
در دورة برآمدن رضاخان چگونه بود؟ نتایج پژوهش نشان میدهد کانونهای قدرت محلی در این برهه در نزاعهای سنتی دست و پا میزدند
 در کل نهتنها تهدیدی جدی علیه حکومت تازهتأسیس پهلوی،و با وجودی که برخی از آنها توانستند برای مدتی با دولت مرکزی مقابله کنند
. آنها را یکی پس از دیگری از میان برداشت، بلکه این حکومت بود که با بهرهگیری از رقابتها و اختالفهای رؤسا و حکام سنتی،ایجاد نکردند
. کانونهای قدرت، رضاشاه، مناطق کردنشین، دولت مرکزی:واژگان کلیدی

Interaction and Confrontation of Influential Local Families
and Tribes and Nomads of Kurdish Regions with the Central
Government (1299-1310)
Motaleb Motalebi2
Abstract
Power in the Kurdish regions has historically existed between several centers, including; Tribes and
nomads, Khans, hereditary governors, etc. In the post-constitutional period and the First World
War, the dispersal of power and the emergence of new claimants expanded in an unprecedented
way, and the influence of the central government was minimized. With the rise of Reza Khan
and the establishment of government and military power, efforts to expand central authority
and to suppress traditional centers of power, including in Kurdish areas, became a priority.
Relations between central government forces and centers of power in Kurdish areas ranged from
accompaniment and compromise to military confrontation. This research intends to investigate
how the centers of power in these areas interact with the central government in the study period
using a descriptive-analytical method and using unpublished archival documents and the press,
and seeks to answer as what the work of structural transformation of power in the Kurdish
regions was? The research results show: The centers of local power at this time were embroiled in
traditional strife, although some of them for some time were able to pique the central government;
not only did they not pose a serious threat to the newly established Pahlavi government, but it was
the government which took advantage of the rivalries and disputes of traditional rulers and rulers
to eliminate them one after another.
Keywords: central government, Kurdish regions, Reza Shah, Centers of power.
1400/10/16 * تاریخ پذیرش

1399/7/14 *تاریخ دریافت

. ایران. تهران. ایران. ا. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. استادیار تاریخ.1

2. Assistant Professor, National Library & Archives I.R of Iran, Tehran, Iran. Email:m.motalebi59@gmail.com.

 / 224تاریخ ایران :دوره  ،14شماره  ،2پاییز و زمستان 1400

مقدمه

با رویکار آمدن رضاشاه و در پیشگرفتن سیاست تمرکز قدرت ،تالش برای استقرار قدرت حکومت
مرکزی در اقصا نقاط ایران از جمله مناطق کردنشین در اولویت قرار گرفت .مناطق کردنشین ،همچون
بیشتر مناطق کشور ،در دورة پس از مشروطه درگیر هرج و مرج و پراکندگی قدرت شده بودند .در این
برهه برخی از قدرتهای محلی موروثی شروع به توسعه و گسترش قلمرو کردند و برخی از گروهها و
اشــخاص هم در این وادی گام نهادند .عمدهترین نیروی حوزة مکریان اسماعیلآقا شکاک معروف به
ســمکو بود که شورش وی همگام با مشروطه شروع شده و قدرت و قلمرو وی در آستانة کودتا در اوج
خود بود .در هورامان سه کانون اصلی قدرت در َرزاو ،1دِزلی 2و نوسود 3مستقر بودند .کانون بعدی عشای ِر
گلباغی 4و َمن َدمی 5بودند که بهعنوان نیرویی مؤثر با حکومت و دیگر مدعیان ایالت مقابله کردند .در حوزة
کرمانشاهان هم چندین کانون قدرت وجود داشت که عمدهترین آنها کلهرها و سنجابیها و سردار رشید
بودند .در کنار این نیروها ،شخصیتهای متنفذی از مالکان و روحانیون و دیوانیان نیز بودند که هر یک
تعدادی تفنگچی در اختیار داشتند .گرچه نیات و اهداف این گروهها متفاوت و گاه متضاد بود ،به صورت
کلی میتوان آنها را طرفدار «حفظ وضع موجود» دانست .فارغ از اهداف این مدعیان قدرت ،صِ رف وجود
آنها با ماهیت دولت جدید همخوانی نداشت و طبیعت ًا مواجهه و تصادم اجتنابناپذیر مینمود.
پژوهش پیش رو ب ه دنبال پاسخگویی به این پرسش است که خاندانهای ذینفوذ و کانونهای قدرت
در مناطق کردنشین چه نوع تعاملی با دولت تازهتأسیس رضاشاه داشتند و متقاب ً
ال سازوکار دولت مرکزی
برای مواجهه با این نیروها چگونه بود؟
دربارة وضعیت مناطق کردنشــین در دورة رضاشــاه مقالهها و تکنگاریهایی نوشــته شده که البته
بیشترشــان مربوط به شورش اسماعیلآقا (سمکو) اســت .کتاب شکست اردوی آهنین دربارة شورش
سمکو در سال  1300شمسی است که در جریان آن هنگ چهاردهم شهربانی مستقر در مهاباد شکست
خورد و سمکو توانست این شهر را اشغال کند .این اثر منحصر به شورش سمکو در مهر  1300است و از
سایر وقایع شورش وی در دورة رضاشاه صحبتی نمیکند .کتاب حرکت سمکو در کشاکش ناسیونالیزم
و عشیرهگرایی بیشتر در قالبی نظری به ماهیت شورش سمکو و همچنین تأثیر و تأثرات وی از عشیره
و گروه نخست روشنفکران هویتخواه کرد پرداخته است و کمترین اشارات را به چگونگی رویارویی وی
1. Razaw
2. Dezli
3. Nosud
4. Golbakhi
5. Mandami
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با دولت مرکزی دارد .از دیگر آثار مقالههای «سقوط مهاباد و سرانجام هنگ چهاردهم ژاندارمری (مهر
 1300شمسی)» و «واکاوی زمینهها و عوامل مؤثر بر آغاز شورش سمکو  1285تا 1297ش ۱۹۰۶/تا
۱۹۱۸م» ،نوشتة سیروان خسروزاده ،است که اولی مربوط به شورش سمکو در مهر 1300است و دومی
دربارة آغاز شــورش وی ،که خارج از دورة زمانی پژوهش حاضر اســت .دربارة چگونگی تعامل خوانین
چندگانة هورامان و کرمانشاه در دورة رضاشاه پژوهش مستقلی به صورت مقاله یا کتاب منتشر نشده و
اشارات به این دو حوزه بسیار کلی و در چارچوب مسائل مربوط به سمکو است .وجه تمایز پژوهش حاضر
با پژوهشهای قبلی استفاده از اسناد منتشرنشده و همچنین مطبوعات آن دوره است.
کانونهای قدرت در مناطق کردنشین ()1304-1297

بــا پایانیافتن جنگ جهانی اول و خروج نیروهای متخاصم ،پراکندگی قدرت در مناطق غربی به اوج
خود رسید و کانونهای سنتی قدرت دگرباره فعال شدند .در هورامان حسنخان َرزاو ،محمودخان دِزلی و
جعفرسلطان هر یک در حوزة خویش اقتدار کامل یافتند .هرچند در این دوره بین این سه تصادمی روی
نداد و حتی گاه در ائتالفهایی تاکتیکی با سران طوایف و قوای دولتی در کنار هم قرارگرفتند ،همکاری
و اتحاد آنها ،چنانکه نشان داده خواهد شد ،بسیار شکننده و زودگذر بود .کانون بعدی عشایر گلباغی و
مندمی بودند که در این دوره همیشه در معرض حملة نیروهای دولتی و برخی از نیروها و سران محلی،
ســردار رشید ،ســنجرخان و ،...قرار داشتند .با وجود اینکه شریفالدوله ،حکمران کردستان ،در

از جمله
اوایل فروردین /۱۲۹۸اواخر مارس  1919بسیاری از سران آنها را در سنندج اعدام کرد ،همچنان بهعنوان
نیرویی مؤثر در مقابل حکومت و دیگر مدعیان ایالت باقی ماندند .در حوزة مکریان و کرمانشاهان هم
عشایر و ایالت گرفتار اختالفها ،نزاعها و تصادمهای ایلی و عشیرهای بودند و چندین کانون قدرت نیز
در این دو حوزه وجود داشت که عمدهترین آنها سمکو در حوزة مکریان و کلهرها و سنجابیها و سردار
رشید در کرمانشاهان بودند .در کنار این نیروها ،شخصیتهای متنفذی از مالکان و روحانیون و دیوانیان
هم بودند که هر یک تعدادی تفنگچی در اختیار داشتند.
بین این گروهها دستهبندی مشخصی وجود داشت و هر یک در پی حفظ موقعیت و دستیابی به قدرت
بیشتر بود و تمام تالشش را میکرد که رقیبان متمرکز را از میدان خارج کند و زمین بزند .بنابراین ،بین
نیروهای مؤثر هیچگونه اتحادی برای برقراری امنیت و توسعة والیات وجود نداشت و جبههبندیهای
ناپایدار و گذرا معلول منافع شخصی و دودمانی بود 1.عزل و نصبهای پی در پی حکمرانان مناطق غربی
 .1محمد مردوخ ،تاریخ مردوخ (تهران :نشر کارنگ ،)1379 ،ص .620-598

 / 226تاریخ ایران :دوره  ،14شماره  ،2پاییز و زمستان 1400

هم بازتابی از اوضاع متشنج این مناطق بود 1.برای نمونه والیت کرمانشاهان از کودتای  1921/1299تا
2
اوایل سال /1304مارس  ،1925در مدت پنج سال ،هفت حکمران به خود دید.
در ادامه به چگونگی رویارویی کانونهای قدرت مناطق کردنشــین با دولت رضاشــاه در ســة حوزه
کرمانشاهان ،مکریان و کردستان میپردازیم.
کرمانشاهان (همراهی و همکاری ایل کلهر با دولت مرکزی)

مؤثرترین نیروی حوزة کرمانشاهان در جریان مشروطه و سالهای پس از آن داوودخان کلهر بود که در
جریان نبرد با نیروهای مشروطه همراه با پسرش ،علیاکبرخان سردارمظفر ،در بیدسرخ صحنه کشته
شد 3 .به دلیل کشتهشدن فرزندان بزرگتر داوودخان ،از جمله جوانمیرخان ضرغامالدوله ،علیمرادخان
سرهنگ ،حسنخان ســاالراقبال و علیاکبرخان سردارمظفر ،سرانجام سلیمانخان سردارنصرت به
ریاســت ایلکلهر برگزیده شد .فرمانفرما ،حکمران کرمانشاهان ،هم رسم ًا وی را به ریاست ایل کلهر
منصوب کرد .اما وی رقیبانی داشت که جدیترین آنها عباسخان ،فرزند جوانمیرخان و نوة داوودخان،
بود 4.رقابت بین ســلیمانخان و عباسخان خیلی زود شکل علنی به خود گرفت .مذاکرات بین آنها به
جایی نرسید و بهزودی دستهبندیها مشخص شد .سلیمانخان ،با حمایت حکمران کرمانشاهان ،در پی
حذف عباسخان برآمد .اما عباسخان ،با حمایت سنجابیها ،برخی از گورانها و سردار رشید ،در جنگ
شاهآباد بر سلیمانخان پیروزی یافت .پس از این پیروزی کدخدایان کلهر با عباسخان بیعت کردند 5.با
وجود این ،هیچیک از این دو پیروزی قاطعی بر دیگری نیافت و بعد از تصادمهای چندباره به مشارکت
6
و تقسیم حوزة حکمرانی کلهر رضایت دادند.
در جریان جنگ جهانی ،ســلیمانخان امیراعظم ،ایلخان کلهــر ،از متفقین و عباسخان امیرمعظم از
متحدین حمایت میکرد .تفوق هر یک از دو جبهة متخاصم در موقعیت سران کلهر هم خود را نشان
میداد .بر همین اســاس انگلیس وقتی در حدود کرمانشاهان دست باال را یافت ،عباسخان را ابتدا به
کرمانشاه و سپس به تهران تبعید کرد و حتی در پی تبعید وی به هندوستان نیز برآمد .در هنگام کودتای
اسفند /1299فوریه  1921سلیمانخان و عباسخان ،هر دو رئیس مشارکتی ایل کلهر ،در تهران تحت
نظر بودند .پس از کودتا و در جریان احضار فرمانروایان ایاالت و والیات توسط سیدضیاءالدین ،اکبرمیرزا
 .1شیخ رئوف ضیائی ،یادداشتهایی از کردستان ،به اهتمام عمر فاروقی (بیجا :انتشارات صالحالدین ایوبی ،)1367 ،ص.97
 .2محمدعلی سلطانی ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ،ج( 4تهران :سها ،)1373 ،ص .872-853
ل سنجابی و مجاهدت ملی ایران ،تحریر و تحشیة کریم سنجابی (تهران :پردیس دانش ،)1393 ،ص.219
 .3علیاکبر سنجابی ،ای 
 .4همان ،ص .220-219
 .5همان ،ص .222-221
 .6همان ،ص .246-245
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صارمالدوله ،حکمران کرمانشاه ،از رفتن به تهران سر باز زد و حتی در پی خروج از کشور برآمد .سیدضیاء
که بهخوبی از قدرت و نفوذ ایلکلهر اطالع داشت ،سلیمانخان امیراعظم را با هدف دستگیری و اعزام
صارمالدوله آزاد کرد و به کرمانشاه اعزام داشت .وی نیز پس از رسیدن به کرمانشاهان و تهیة سپاه ،با
همراهی محمودخان پوالدین ،صارمالدوله را در ارگ حکومتی دستگیر و روانة تهران کرد .سلیمانخان
پس از این کار به تحکیم موقعیت خویش و کیفر دادن مخالفان درون ایلی پرداخت 1.این انتخاب برای
سلیمانخان خوشیمن نبود ،چه آنکه پس از سقوط زودهنگام کابینة سیدضیاء ،او نیز ،همچون بیشتر
منصوبان سیدضیاء ،جایگاهی نزد رضاخان سردارسپه نیافت ،بهویژه اینکه سردارسپه در جستوجوی
2
همدستانی برای آیندة خویش به عباسخان امی ر مخصوص که در تهران بود ،نزدیک شد.
رضاشاه به دلیل اقامت چند ماهه در کرمانشاه ،بهعنوان فرمانده پیادهنظا ِم مسئول امنیت راه کرمانشاه-
ی داشت 3.او چند سال بعد و در سال  1921/1300در معیت
همدان ،با اوضاع این منطقه آشــنایی نسب 
احمدشــاه ،متوجه نفوذ و اقتدار ناچیز دولت مرکزی و اقتدار رؤســا و حاکمان سنتی کرمانشاهان شد.
بنابراین ،نخســتین اقدامات وی برای بســط اقتدار حکومت مرکزی در والیات ،در حوزة کرمانشاهان
صورت پذیرفت و برای این منظور ،امیر احمدی را در اســفند /1300مارس  1922مأمور تشکیل لشکر
غرب کرد .او همچنین ،برای کسب پشتیبانی کلهرها ،عباسخان کلهر را همراه او فرستاد تا به میان این
طایفه برود .و در همان حال به امیر احمدی دســتور داد او را برای خدمات آینده تقویت کند 4.اما ورود
عباسخان به کرمانشاه مایة نگرانی سلیمانخان کلهر شد ،تا جایی که با ارسال تلگرافی تهدید کرد که
در صورت تحویل ندادن عباسخان ،با دوازده هزار سوار کرمانشاه را اشغال خواهد کرد 5.امیر احمدی که
برای ادارة کرمانشاهان از هیئت وزرا «اختیارات تامه» 6گرفته بود ،در اندک مدتی توانست وضعیت شهر
را سر و سامان دهد .اما در خارج از شهر کرمانشاه وضعیت به نحوی نبود که مخالفان بهآسانی و بدون
هزینه احکام دولت مرکزی را بپذیرند 7.با وجود این ،پاشنة آشیل نیروهای موجود در کرمانشاه رقابتها و
اختالفات درون و برون ایلی بود .از سوی دیگر همراهی عباسخان امیرمخصوص با امیر لشکر غرب و
سردار سپه ،نقطة قوتی برای نیروهای دولتی شد .سلیمانخان امیراعظم جدای از آنکه منصوب سیدضیاء
 .1محمدعلی سلطانی ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ،ج ( 2/2تهران :بینا ،)1372 ،ص .603-602
 .2همان ،ص .603
 .3احمد امیر احمدی ،خاطرات نخستین سپهبد ایران ،به کوشش غالمحسین زرگرینژاد،ج ( 1تهران :مؤسسة پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان
و جانبازان انقالب اسالمی ،)1373 ،ص .90-89
 .4همان ،ص .190
 .5همان ،ص .192
 .6همان ،ص .194
 .7همان ،ص .196
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بود ،به خاطر ارتباطاتی که با مخالفان سردار سپه داشت ،در نظم جدید جایی نداشت.
رضاشــاه حامی و پشتیبان عباسخان بود .لذا یک واحد نظامی را با نقشههایی برای تحت نظر گرفتن
سلیمانخان و احیان ًا قتل یا دستگیری او به منطقة گیالنغرب گسیل کرد .در پی این اقدام ،پاشاخان،
برادرزادة سلیمانخان ،در منطقة وی ِژنان ،نزدیک روستای نیان ،سلیمانخان کلهر را در سال 1922/1301
به قتل رســاند 2و در نتیجه عباسخان اقتدار کامل یافت .او که مقام خویش را با حمایت ســردار سپه
و امیر احمدی به دســت آورده بــود ،به یکی از متحدین نیروهای دولتی در ســرکوب دیگر مخالفان
تبدیل شد .بنابراین ،مؤثرترین و منسجمترین ایل حوزة غرب ایران ،که در صورت مخالفت میتوانست
نیروهای دولتی را به دردســر بزرگی بیندازد ،نهتنها مخالفتی از خود نشان نداد ،بلکه متحد و همپیمان
سردار رشید و اسارت متحدین سنجابی وی ،یعنی سردار مقتدر
نیروهای دولتی شد .چنانکه در شکست 
و حســینخان ببرالسلطنه ،نقشی اساســی ایفا کرد 3.کار عباسخان چنان باال گرفت که در نبود امیر
لشکر غرب ،حاکمان و دیگر سران و رؤسای ایلی و عشایری غرب التزامنامههایی مبنی بر اطاعت از او
4
میگرفتند و همصدا بودند که حرکات و عملیاتشان «مطابق با نظریات حضرت امیرمخصوص باشد».
رؤســای سنجابی به سبب روابط خوبی که با بازماندگان دولت موقت ملی داشتند ،از حمایت اشخاصی
همچون مدرس ،حائریزاده و سلیمانمیرزا اسکندری برخوردار بودند ،در نتیجه برخالف رؤسای ایالت
5
لرستان اعدام نشدند.
ستارة بخت عباسخان امیرمخصوص هم بهزودی افول کرد .در سیستم جدید جایی برای وی نبود .او
پس از همراهی با نیروهای دولتی و سرکوب سردار رشید ،سنجابیها ،والی پشتکوه و لرها خود نیز قربانی
سیستم رضاشاهی شد .در اواخر فروردین  1307با ده نفر از نیروهایش دستگیر و به تهران فرستاده شد
و علیآقاخان اعظمی به جای وی منصوب گشــت 6.از این زمان به بعد علیآقاخان اعظمی که از افراد
عادی و معمولی ایل کلهر بود و مدتی را در دستگاه سلیمانخان امیراعظم به سر برده بود ،به ریاست ایل
7
کلهر انتخاب شد و تا پایان سلطنت رضاشاه در این سمت باقی ماند.
1

 .1سلطانی ،ج  ،2/2ص .604
 .2سنجابی ،ص .278
 .3امی ر احمدی ،ج  ،1ص .198-197
 .4به نقل از احمد امیر احمدی ،ج ،2ص .147
 .5همان ،ج  ،1ص .198-197
 .6تلگراف مورخ  29فروردین 1307ق ،نمرة  ،5به نقل از امیراحمدی ،ج  ،2ص .194
 .7سلطانی ،ج  ،2/2ص .608
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عباسخان سردار رشید اردالن

پس از قتل سلیمانخان امیراعظم و ریاست یافتن عباسخان امیرمخصوص و همراهی او با نیروهای
دولتی ،این بار نوبت به ســردار رشید رسید .عباسخان سردار رشید در قلمرو سنتی خویش اقتدار تمام
داشت و تمام تالش وی بازسازی قلمرو سابق اردالن بود که چندین مرتبه به این مهم دست یافت ،اما
در تثبیت و ادارة قلمرو خود در دورهای که از آن به «هر ج و مرج عشایری» تعبیر شده است ،ناکام ماند.
وی چون به والیان اردالن منسوب بود ،تالشش نه حفظ وضع موجود ،بلکه احیای امارت اردالن بود و از
این منظر از دیگر نیروهای موجود در مناطق غربی متمایز بود .برخالف دیگر رؤسای عشایر ،دولت «از
مجرای سیاسی» به او مینگریست 1.در واقع دیگر نیروهای موجود در مناطق غربی در پی حفظ وضع
موجود بودند و طرح و برنامهای برای توسعة قلمرو نداشتند .تنوع ایلی و عشایری این حوزه و رقابتهای
درونی حاصل از آن عمیقتر از آن بود که چنین داعیههایی را هموار کند.
مقر حکومتی ســردار رشید روانسر و جوانرود بود .او چندین نوبت با نیروهای دولتی مصاف داد که در
تعدادی از آنها پیروز شــد و در تعدادی هم شکست خورد .در مرداد /۱۲۹۸آگوست  1919شریفالدوله،
حکمران کردســتان ،برای تحت کنترل درآوردن و همراه کردن سردار رشید با خود ،وی را همزمان با
شاهزاده اعظمالدوله به طور مشترک نایبالحکومة خود قرار داد .اما این سِ مت سردار رشید را راضی نکرد
و پس از مدت کوتاهی به مقر حکمرانی خویش در روانســر برگشت .شریفالدوله هم بیکار ننشست و
این بار با وعدة واگذاری والیگری کردستان ،وی را در  ۱۸بهمن  8/۱۲۹۸فوریه  1920به سنندج کشاند
و حتی شمشیر و حمایل مرحوم حاج سردار را محرمانه از حاج ارفعالملک گرفته ،چنان انتشار دادند که
شمشیر و حمایل از تهران برای والی وارد شده است .روز  ۲۲جمادیاالول در دارالحکومه دعوت عمومی
به عمل آمده ،شریفالدوله با دست خود حکم والیگری کردستان را به سردار تقدیم و حمایل سرتیپی را
2
به گردن او انداخته و شمشیر جواهربند را به کمر او بست.
این وضعیت  ۱۹روز ادامه داشت تا اینکه در  11اسفند سردار رشید که منتظر رفتن شریفالدوله و نشستن
بر مســند والیگری بود ،به دارالحکومه دعوت شد تا والیگری کردستان را رسم ًا بر عهده بگیرد .اما به
محض ورود دستگیر و خلع سالح و در  26اسفند روانة تهران شد و در آنجا تا کودتای سوم اسفند 1299
در زندان بود 3.پس از کودتا ،سیدضیاء به عباسخان سردار رشید اجازة بازگشت داد .وی نیز به محض
ورود به روانسر دست به اقدامات و تحرکاتی زد و برخی از هورامیها و سران عشایر سنجابی را با خود
 .1امی ر احمدی ،ج  ،1ص.197
 .2مردوخ ،ص .606
 .3همان ،ص .609
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همراه و پســتهای نظامی روانســر و اطراف آن را خلع سالح کرد و علیه رضاخان وزیر جنگ موضع
گرفت 1.اما اینبار هم در مقابل نیروهای امیر لشک ر غرب و اتحاد نیروهای عشایری تاب مقاومت نیاورد
و به رزاو پناهنده شد .پس از تالش ناکامانه و زمانی که از هیچ جانب مورد حمایت قرار نگرفت ،تسلیم
امیر لشــکر غرب در همدان شد و از آنجا به تهران اعزام شد 2.اما بار دیگر در اوایل سال /۱۳۰۳آوریل
 1924در جریان جمهوریخواهی و کنارهگیری رضاخان از ریاستوزرایی از تهران فرار کرد و در روانسر
3
مستقر شد.
او ،پس از اســتقرار در روانسر ،بالفاصله به بازسازی و سازماندهی نیروهای خویش پرداخت و حتی دو
مرتبه نیروهای اعزامی از کرمانشاه به فرماندهی امیر مسعود را شکست داد 4.اما مدت کمی پس از این
پیروزیهای زودگذر ،نیروهای کرمانشاهان و کردستان علیه سردار رشید متحد شدند؛ از جانب کردستان
احمدخان منصوری رئیس قشــون به جانب روانسر حرکت کرد و از جانب دیگر هم قوای کرمانشاه به
مقابله با عباسخان برخاست 5.متحدین سابق وی نیز التزامنامة عدم حمایت از او دادند و اینگونه بود که
از جانب آنها هم حمایتی دریافت نکرد .نتیجه هم آن شد که در مصافهای پیدرپی از نیروهای اعزامی
شکست خورد .تالش وی برای جلب حمایت شیخ محمود برزنجی و شیخ خزعل ناکام ماند و پس از آن
به بغداد رفت و در آنجا ماندگار بود تا زمانی که رضاشاه عازم نجف شد .در نجف ،بنا به شفاعت علما و
6
روحانیون ،مورد عفو قرار گرفت و اجازة بازگشت به ایران را کسب کرد و در تهران ساکن شد.
اسماعیلآقا شکاک (سمکو)

در حوزة مکریان نفوذ نیمبند دولت منحصر به ساوجبالغ بود و سایر بخشها تحت امر و تسلط عشایر
و طوایف منطقه قرار داشت که مهمترین آنها اسماعیلآقا سمکو بود .شورش اسماعیلآقا در ابتدا قیامی
عشایری بود .مخبرالسلطنه علت شورش و آغاز کار سمکو را کشته شدن جعفرآقا ،برادر وی ،به دست
نظامالســلطنه ،حاکم تبریز ،میداند که با فرستادن قرآنی ُمهرشــده وی را امان داده و به تبریز دعوت
کرده بود ،اما برخالف وعدهاش او را به قتل رســاند .چنین بود که ُکردهای شکاک «در صداقت اولیای
امور شک کرده ،هیچوقت در خدمت صمیمی نشدند 7».اقدام حاکم تبریز حس انتقام را در اسماعیلآقا
 .1همان ،ص.621
 .2همان ،ص .630-629
 .3ساکما ،پروندة  ،290-8431گزارش حکومت کردستان به وزارت داخله مورخ  1جوزا .1303
 .4کوشش ۱۱ ،شوال  ،۱۳۴۲ش  ،۳۹ص .2
 .5همان ۱۵ ،جوزا  ،۱۳۳۰ش  ،۴۷ص .2
 .6مردوخ ،ص .632
 .7مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات (تهران :زوار ،)1375 ،ص .323
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برانگیخت که بعد از مرگ پدر و برادرش به ریاســت ایل شکاک رسیده بود 1.با آغاز جنگ جهانی اول،
سمکو بیش از پیش مورد توجه نیروهای متخاصم واقع شد و هر یک از آنها سعی در جذب وی داشتند.
روسها به سمکو پیشنهاد همکاری دادند .سمکو تحت شرایطی با پیشنهاد روسها موافقت کرد 2.ولی
بعــداً تغییر جبههداد و به همکاری با عثمانیهــا پرداخت و با روسها جنگید 3.در نتیجة این اقدام بود
که روسها او را دستگیر و روانة تفلیس کردند ،اما مدتی بعد آزاد شد .ب ه دنبال انقالب اکتبر /1917مهر
 1296و به قدرت رســیدن بلشویکها ،دستور عقبنشینی سربازان روس از جبههها صادر شد .در پی
خروج روسها از آذربایجان ،آشوریان آذربایجان به کمک متفقین مسلح شدند و به سمکو نیز پیشنهاد
همکاری دادند ،اما سمکو که از افزایش قدرت و نفوذ آنان نگران بود مارشیمون ،پیشوای آشوریان ،را در
مالقاتی به قتل رساند و آشوریان کمی بعد بهدنبال شکستهایی که از قوای عثمانی خوردند ،ناچار به
4
ترک آذربایجان شدند و به بینالنهرین رفتند.
حضور عثمانیها هم در آذربایجان چندان نپایید .آنها بعد از پایان جنگ جهانی اول صفحات آذربایجان
را تخلیه کردند 5.از این زمان به بعد اســماعیلآقا خود را بالمانع دید و «در فکر اســتقالل و ســلطنت
مستقلی» افتاد 6.از طرف دیگر ،حکومت مرکزی که اینک جنگ جهانی اول را پایانیافته میدید درصدد
اعادة اقتدار خود بر صفحات غرب و شــمالغرب افتاد و به همین منظور حکامی را برای ادارة مناطق
مرزی اعزام کرد که به اصطکاک و تنش میان دو طرف انجامید .بهزودی سلسلهجنگهایی میان سمکو
و قوای دولتی شروع شد .مکرمالملک ،حاکم خوی ،بمبی در جعبة شیرینی برای اسماعیلآقا فرستاد تا
او را نابود کند .این اقدام به کشــته شدن برادر او (علیآقا) و چند تن دیگر انجامید 7.سمکو در پاسخ به
این اقدام ،دســت به حمالت ناموفقی به قصد تصرف ارومیه زد .تا آنکه در زمستان  1919/1298قوای
دولتی به فرماندهی فیلیپوف برای سرکوبی او اعزام و موفق شدند سمکو را در چهریق محاصره کنند .اما
بهزودی بهدنبال مذاکراتی که صورت گرفت تحت شرایطی با وی صلح کردند .اسماعیلآقا بدون آنکه
به تعهداتش پایبند بماند ،کمی بعد عملکرد سابق خود را از سر گرفت 8.او باالخره توانست در دیماه سال
/1299ژانویه  1921ارومیه و در مهر سال بعد مهاباد را به تصرف خود درآورد 9.بهدنبال تصرف مهاباد،
 .1مارتین بروئینسن ،ایران و جنگ جهانی اول ،به کوشش تورج اتابکی ،ترجمة مهدی حقیقتخواه (تهران :ققنوس ،)1378 ،ص .106
 .2ئهفراسیاو هورامی ،کورد له ئارشیوی روسیا سیفیهتدا (اربیل :چاپخانة وهزارهتی پهروهرده ،)2006 ،ص.157
 .3اسناد وزارت خارجه ،سال  ،1338کارتن  ،43پروندة  ،6سند .115
 .4برای اطالع بیشتر بنگرید به :سیروان خسروزاده ،راه بیسرانجام (نگاهی به سرگذشت آسوریان در جنگ جهانی اول) (تهران :شیرازة کتاب ما.)1397 ،
 .5احمد کسروی ،تاریخ هجده سالة آذربایجان (تهران :امیرکبیر ،)1384 ،ص .829-30
 .6میرزا ابوالقاسم امینالشرع خویی ،میراث اسالمی ایران ،دفتر هشتم ،به کوشش رسول جعفریان (قم :کتابخانة آیتاهلل مرعشی ،)1378 ،ص .46
 .7محمد تمدن ،اوضاع ارومیه در جنگ اول یا تاریخ رضائیه (ارومیه :مؤسسة مطبوعاتی تمدن ،)1350 ،ص.338
 .8مهدی آقاسی ،تاریخ خوی (تبریز :مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایران ،)1350،ص .441-3
 .9رحمتاهلل توفیق ،تاریخچة ارومیه ،یادداشتهایی از سالهای جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن (تهران :پردیسدانش ،)1389 ،ص .137-8
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قدرت اســماعیلآقا به نحو بیسابقهای افزایش یافت و موجب نگرانی حکومت مرکزی شد 1.شکست
قوای دولتی از سمکو ادامه پیدا کرد و در ربیعالثانی  1340سردار ارشد قراچهداغی که در رأس قوایی از
عشــایر و ژاندارم به جنگ او آمده بود کشته شد و قوای دولتی درهمشکست 2.در جنگ دیگری که در
خرداد /1301ژوئن  1922روی داد ،قوای دولتی شکســت خورد و در همین جنگ خالوقربان هرسینی
3
هم کشته شد.
رضاخان که مدتها درگیر قیام جنگلیها بود ،باالخره مقدمات حمله به سمکو را فراهم کرد .او در همین
زمینه دســت به تالشهایی زد .در عرصة داخلی دســتور داد بریگاد تازهای مرکب از پنج گردان پیاده،
ســه واحد توپخانه ،سه گردان سواره و یک ستون تجهیز و راهی آذربایجان گردد و قشون متحرک در
آذربایجان هم به آنان ملحق شــود .وی معتقد بود پیروزیهای پیاپی سمکو بیشتر ناشی از بیکفایتی
فرماندهانی است که به جای واحدهای بزرگ ،واحدهای کوچک را به جنگ سمکو فرستادهاند و او آنها
را یکی پس از دیگری شکستداده است 4.باالخره در روز  22مرداد  14/1301آگوست  1922در جنگ
خونینی که میان سمکو و قوای دولتی در نزدیکیهای سلماس درگرفت ،سمکو شکست خورد و ناچار
به عقبنشینی به چهریق شد .روز بعد قوای دولتی به چهریق حمله بردند .سمکو با وجود مقاومت زیاد،
در نهایت عقب نشست و بیشتر نیروهایش متفرق شدند و به خانههای خود برگشتند .اعالم عفو عمومی
باعث شد جز  250نفر کسی با سمکو نماند 5.حکومت ایران مکرراً از حکومت عثمانی میخواست سمکو
را به ایران تحویل دهد ،اما این تالشها به جایی نرسید 6.در این مدت سمکو از شیخ محمود و مناطق
تحت قلمرو وی دیدن کرد و حتی برای اجرای عملیاتی در قلمرو سابق مساعدتهای مادی و انسانی
از او دریافت نمود 7.رســیدن اخباری از تحرکات سمکو و تالش وی برای ورود مجدد به قلمرو سابق،
دولت مرکزی را بر آن داشت که طی تلگرافهایی به والیان نظامی آذربایجان و کردستان از آنها بخواهد
برای جلوگیری از تحرکات مجدد سمکو آماده باشند و تعلیمات الزم را ببینند .در همین زمینه «با مقامات
خارجی هم مذاکراتی» برای جلوگیری از ورود مجدد سمکو صورت گرفت 8.رسیدن چنین اخباری بود که
 .1برای اطالع بیشــتر بنگرید به :ســیروان خســروزاده ،شکست اردوی آهنین؛ گزارشی از حملة ســمکو به مهاباد و شکست هنگ چهاردهم ژاندارمری
(مهر( )1300تهران :شیرازة کتاب ما.)1397 ،
 .2تمدن ،ص.364
 .3همان ،ص.380
 .4حسنارفع ،کردها؛ یک بررسی تاریخی و سیاسی ،به کوشش رئوف مرادی (تهران :انتشارات آنا ،)1382 ،ص.97
 .5توفیق ،ص.156-7
 .6محمدعلی بهمنی قاجار ،تمامیت ارضی ایران ،ج ( 1تهران :مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،)1390،ص .602
 .7کوشش 12 ،دیماه  ،1301ش  ،1ص .2
 .8همان 26 ،جدی  ،1301ش  ،7ص .2
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والی نظامی شمالغرب را به وحشت انداخت .برای جلوگیری از سازماندهی احتمالی نیروهای سمکو در
داخل ،عبداهللبیگ ،پسرعموی سمکو ،در  9بهمن  30/1301ژانویه 1923به قتل رسید و شایعه کردند
1
که «تیر خطایی که غفلت ًا خالی» شد ،علت مرگ او بوده است.
در اواخر بهمن /1301فوریه  1923سمکو از عبداهللخان امیرطهماسبی ،امیر لشکر شما ل غرب ،خواست
نصیرالملک را برای مالقات با وی بفرستد .با این درخواست موافقت شد و نصیرالملک ،پس از دیدار با
سمکو ،نتیجة مأموریت و تقاضاهای سمکو را به امیر لشکر گزارش داد و مجدداً سمکو را مالقات کرد.
پس از یک رشــته مذاکرات ،سمکو خواهان تأمین امنیت جانی خود برای بازگشت به ایران شد 2.حتی
نمایندگان وی دو بار در تبریز با عبداهللخان امیرطهماسبی دیدار کردند ،اما مذاکرات به نتیجه نرسید و
در این مرحله سمکو حاضر به مراجعت به ایران نشد 3.پس از آن سمکو از انگلیسیها خواست میان او و
دولت مرکزی پادرمیانی کنند تا حکومت ایران به وی امنیت جانی دهد و بتواند به ایران بازگردد 4.حتی
پیشــنهاد داد با افراد تحت امر خویش به ارتش بپیوند ،اما دولت این پیشنهاد را نپذیرفت .همین امر بار
5
دیگر وی را به امید یاری به ترکیه نزدیک کرد.
اما طی یکی دو سال بعد رویة امارت لشکر غرب تغییر کرد و تالش کردند سمکو را به ایران برگردانند،
چرا که بودن او در ایران را کمخطرتر میدانســتند 6.خو ِد سمکو نیز که از مساعدت دولتهای خارجی
مأیوس شــده بود ،به بازگشــت به ایران ابراز عالقه کرد و این خواسته را مکرراً به امارت لشکر شمال
غرب رسانید .بهدنبال آن ،سرانجام با گرفتن تأمین از امارت لشکر شما ل غرب ،برای آوردن اتباع خود
به ترکیه رفت .مدتی ترکها مانع از مراجعت وی به ایران شــدند ،اما باالخره سمکو در  10اردیبهشت
 30/1304آوریل  1925با اتباع و اهل و عیال خود که بالغ بر  200خانوار و  300ســوار مسلح بودند ،به
ایران مراجعت کرد 7و در  15اردیبهشت 5/می عبداهللخان امیرطهماسبی برای مالقات وی به کهنهشهر
رفت و «مشارالیه را با اتباعش به مراحم کاملة مقام ریاست وزرا مستظهر» گردانید .آنها در ناحیهای از
صومایبرادوســت 8که برای آنها معین شــده بود ،مستقر شدند .پس از آن ساالر جنگ و سایر رؤسای
9
عشایر هم به دیدن وی رفتند .ظاهراً اوضاع بهخوبی پیش رفت.
 .1همان 15 ،جمادیالثانی  ،1341ش  ،14ص .3
 .2همان 11 ،رجب  ،1341ش  ،24ص  2و .3
 .3همان 15 ،شوال  ،1341ش  ،54ص.2
 .4هورامی ،ص.384
 .5همان ،ص.158
 .6کوشش 6 ،خرداد  ،1304ش  ،51ص .3
 .7همان.
 .8ناحیهای در غرب ارومیه که بیشتر ساکنان آن از ایل برادوست هستند.
 .9کوشش 16 ،اردیبهشت  ،1304ش  ،43ص .3
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پس از آن عبداهللخان امیرطهماسبی در تلگرافی به ریاستوزرا ،بازگشت سمکو را اطالع داد و تقاضای
تأمین جانی برای وی و اتباعش کرد 1.در دوم تیرماه همین ســال ( )1304رضاخان ســردار ســپه به
2
ساوجبالغ رفت و برای بازدید از شهر و مالقات با افراد سرشناس منطقه ،یک شب در آنجا توقف کرد.
در همین سفر امیرطهماسبی ترتیب مالقات وی را با سمکو داد و این مالقات در دوم تیرماه 23/1304
ژوئن  1925در ســلماس روی داد 3،دیداری که شــاید جزء نوادر دیدارهای رضاشاه پس از کودتا بود.
سمکو در این دیدار «حتی از پشت اسب پیاده نشد» و تقاضاهای او از سردارسپه «صورت اولتیماتوم»
داشت .سردارسپه نیز چون نیروی کافی همراه نداشت و از طرفی سربازخانة سلماس وضعیت بغرنجی
داشــت« ،با مالیمت جواب» داد ،چرا که «بیم آن میرفت که قصد جان» او کند 4.احتما ًال رضاخان با
این پندار که ماندن سمکو در داخل کشور بهتر از این است که در آن سوی مرز باشد ،او را بخشید و به
5
وی امان داد.
این دورة بهظاهر آرام چندان دوام نیافت .ب ه دنبال انعقاد قرارداد مودت  1926/1305میان ایران و ترکیه،
ســمکو بهشدت احساس خطر کرد .بازتاب این نگرانی را میتوان در گزارش  27اردیبهشت 18/1305
می  1926کارگزاری ارومیه به وزارت امور خارجه مالحظه کرد .این گزارش به تأثیری که این عهدنامه
بر سمکو گذاشت اشاره کرد و نوشت« :اسماعیلآقا تصور کرده که بعد از این قرارداد ،کردها بهوسیلة این
دو دولت قلع و قمع میشوند و سیاست دولت ترکیه که قطع نسل ملت کرد است پیشرفت خواهد کرد».
نصراهلل بهنام در پایان این گزارش پیشبینی کرد که اسماعیلآقا دست به تحرکاتی بزند 6.این پیشبینی
بهزودی صورت واقع به خود گرفت .در اوایل پاییز نیروهای سمکو ارتباط ماکو و ارومیه را قطع کردند و
پیشقراوالن نیروهای وی تا نزدیکی ارومیه پیش تاختند و همین امر سبب شد بسیاری از ساکنان ،شهر
را تخلیه کنند 7.در این زمان امیراحمدی فرمانده لشــکر شمالغرب بود .تجربة رویاروییهای سابق
نیروهای دولتی با نیروهای سمکو این بار به یاری امیراحمدی آمد .وی درصدد ایجاد تفرقه در نیروهای
سمکو و بهرهبرداری از رقابت مدعیان قدرت و افراد ناراضی ایل شکاک برآمد .برای این منظور ،عمرخان
شکاک را انتخاب کرد «که از فلز خود او» بود و بر سر ریاست ایل با سمکو رقابت و اختالفاتی داشت .از
 .1همان 17 ،اردیبهشت  ،1304ش  ،44ص .2
 .2همان 4 ،تیرماه  ،1304ش  ،62ص .2
 .3امیراحمدی ،ج  ،1ص .259
 .4همان ،ص .308
 .5دیوید مک داول ،تاریخ معاصر کرد ،ترجمة ابراهیم یونسی (تهران :پانیذ ،)1383 ،ص.381
 .6نظامعلی دهنوی ،اسنادی از روابط سیاسی ترکیه و عراق (( )1937-1922تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،)1386 ،ص.182
 .7کوشش 5 ،آبان  ،1305ش  ،101ص .4
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دید وی «برای سرکوب اسماعیلخان سمیتقو هیچ حربه و وسیلهای بهتر از این» نبود.
ســکمو با حمله به سربازخانة سلماس و محاصرة آن بار دیگر قیام علیه دولت را علنی کرد .اما این بار
جبهة متحد و نیرومندی در مقابل او قرار داشــت ،جبههای متشــکل از عمرخان شکاک ،شاهسونها
و نیروهای دولتی که از لحاظ تعداد برتری چشــمگیری بر نیروهای ســمکو داشــتند .با وجود تصرف
تلگرافخانة سلماس و وارد کردن تلفات سنگین به جبهة متحدین ،نیروهای سمکو دچار تلفات زیادی
شدند .به همین دلیل سرانجام مجبور به ترک محاصره شد و به هوسین در چهار فرسخی سلماس عقب
نشست .در آنجا دست به بازسازی نیروهای خویش زد و مهیای حمله به رضائیه شد .اما نیروهای دولتی
و متحدینشان پیشدســتی کردند و در روستای انهر نیروهای سمکو را غافلگیر نمودند .در نتیجه آنها
متواری شدند .عمرخان شــکاک و سوارهای تحت امر وی نقش زیادی در شکست سمکو داشتند 2.با
این حال ،این شکست هم خلل چندانی در تفوق سمکو بر منطقه ایجاد نکرد .این بار نیروهای دولتی از
طریق دیگری وارد شدند .آنها با کمک عمرخان شکاک بسیاری از سران ایل شکاک را گرد هم آوردند
و ضمن دادن تأمین ،آنها را راضی به اقدام علیه سمکو کردند .در نتیجة همراهی بسیاری از شکاکها
3
و دیگر عشایر منطقه با نیروهای دولتی بود که اسماعیلآقا شکست خورد و به ترکیه عقب نشست.
حکومــت ایران مایل نبود ســمکو در خارج از مرزها بماند و در عیــن حال به هی چ وجه هم مایل نبود
مصونیت جانی به او ببخشــد .بنابراین ،از راه دیگری وارد شد و از وی خواست برای مذاکره به اشنویه
بیاید .ســمکو به اشنویه رفت و از طریق سرهنگ صادقخان ،حاکم شهر ،خواست که با فرمانده لشکر
شمالغرب ،یعنی ســرتیپ ظفرالدوله ،مالقات کند .سرهنگ جریان را به ظفرالدوله (سرلشکر مقدم)
اطالع داد .سرلشکر مقدم در جواب تأکید کرد« :سمیتقو را تحت نظر بگیرید و او را مهمان خود کرده و
وانمود کنید که فرمانده لشکر به سوی اشنویه در حرکت است ،ضمن ًا کسان او را خلع سالح کنید 4».در
عین حال ،با تعجیل ،ســه ستون مرکب از گردانهای سوار ،مسلسل و پیاده را به جانب اشنویه حرکت
دادند .اســماعیلآقا که به امید مذاکره با سرلشــکر مقدم به اشنویه آمده بود ،کام ً
ال غافلگیر شد 5.طبق
برنامهریزی قبلی ،نظامیها از سوراخهایی که در دیوار یک خانه تعبیه کرده بودند و در مسیر سمکو قرار
6
داشت ،تیراندازی کردند و او را به ضرب چهار گلوله از پای درآوردند.
1

 .1امیراحمدی ،ج  ،1ص .274
 .2همان ،ص .277-275
 .3همان ،ص .290-288
 .4تمدن ،ص.413
 .5کوشش 31 ،تیرماه  ،1309ش  ،151ص .1
 .6امیر احمدی ،ج  ،1ص .131-130
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خوانین سهگانة هورامان در مواجهه با دولت رضاشاه

کردســتان دارای هجده بلوک بود .چهار بلوک از این هجده بلوک از دوران مشروطه کام ً
ال تحت امر و
نفوذ رؤسا و خوانین موروثی آنجا قرار داشت و دولت مرکزی از کمترین نفوذ و اقتدار در این قسمتها
برخوردار بود .این چهار بلوک عبارت بودند از هورامانتخت ،هورامانلهون ،مریوان و جوانرود .در مرکز
والیت هم اوضاع چندان بهســامان نبود .تغییر پیاپی حکمرانان نشــانی از بیثباتی و ناتوانی حکومت
والیتی برای توسعة نفوذ و استقرار امنیت بود.
خوانین هورامان که به سالطین موسوم بودند ،در سالهای پس از جنگ تا قدرتگیری رضاخان سردار
الترزان را که متصل به قلمرو
سپه ،حوزة نفوذ اقتدار خویش را توسعه دادند و بلوکات ژاورود ،گاورود و َک َ
سنتیشــان بود به تصرف خویش درآوردند 1.بنابراین ،در آستانة سلطنت رضاشاه هشت بلوک از بلوک
هجدهگانة کردستان زیر نفوذ رؤسای ســنتی بود .مریوان و هورامان از مشروطه تا سال 1927/۱۳۰۶
عاری از هر گونه نیروی دولتی بود 2.نهتنها دولت نفوذی در این منطقه نداشت ،بلکه بارها سنندج ،مرکز
ایالت ،از جانب هورامیها تهدید شــد .این تهدید تا مرداد /1305آگوست  1926ادامه داشت ،بهطوری
که «ادارات دولتی دچار توحش و اضطراب بودند ».به همین دلیل در نتیجة مخابرات حضوری حکومت
ســنندج و فرمانده فوج ظفر با تهران و لشــکر غرب ،روز بیستم مرداد فرمانده لشکر غرب شخص ًا وارد
3
سنندج شد و با ورود قوای نظامی و استقرار آنها در همان روز «اضطرابات عمومی قدری تخفیف یافت».
مقدمة تصرف هورامان

در این دوره خط عمدة سیاســت کشور بر تمرکزگرایی استوار بود .قدرتهای محلی مناطق کردنشین
به چند علت توانایی مقابله با این جریان را نداشتند .آنها از سویی پرچمدار حفظ وضع موجود بودند و از
سوی دیگر به دلیل پراکندگی هرگز نمیتوانستند نیروهای خود را متحد سازند .نابهسامانی و عدم اتحاد
4
هیچ شانسی برای تداوم آنها باقی نگذاشت.
مقدمة تصرف هورامان ،ورود عبداهللخان امیرطهماسبی در  ۲۱بهمن  11/۱۳۰۵فوریه  1927به کردستان
بود .وی پس از کســب اطالعات از رؤسا و حکام سرحدی روانة سقز شد .چند روز پس از وی سرتیپ
مرتضیخان و ســرتیپ فرجاهللخان هم وارد کردستان شــدند .امیرطهماسبی پس از مراجعت از سقز،
بهواســطة شیخ عارف ،با خوانین رزاو ،محمودخان دزلی و محمودخان کانیسانانی در روستای اویهنگ
 .1ساکما ،پروندة  ،290-332گزارش حکومت کردستان به وزارت داخله مورخ  ۲برج میزان .۱۳۰۳
 .2ساکما ،پروندة  ،240-1265گزارش گلشاییان به وزارت مالیه مورخ  ۲۳اسفند .1312
 .3ساکما ،پروندة  ،297 -20632گزارش رئیس معارف کردستان به وزارت معارف و اوقاف  ۲۳مرداد .۱۳۰۵
 .4علی گالویژ ،مناسبات ارضی در کردستان (فروپاشی نظام عشیرهای) (تهران :انتشارات روزبه ،)1361 ،ص .83
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مالقات کرد و ســپس به ســنندج رفت« .بعد به مریوان و دزلی و لهون هم رفته و تمام نقاط و مواقع
را دیده ،با رؤســای سرحدی نوازش و مهربانی نموده ،به همه دوربین و تفنگ خلعت عطا کرد ».مدت
کمی پس از این دید و بازدید ،اردوی دولتی که ساالر مفخم با تفنگچیهای ژاورودی و جعف ر سلطان با
جمعیت لهون آن را همراهی میکرد ،به سمت رزاو لشکر کشید و رزاو بهآسانی تسخیر گشت و خوانین
آن تسلیم شدند 1.پس از تسخیر رزاو ،رضاشاه مدالهایی برای فرماندهان نیروهای دولتی ارسال کرد 2و
سالطین و بیگزادگان آنجا توسط عبداهللخان امیرطهماسبی مجبور به اسکان در سنندج شدند .اما پس
از مدتی دوباره به رزاو بازگشتند و همین امر سبب شد که نوبت دوم و در دورة فرماندهی سرهنگ محمود
4
امین مجدداً خلع سالح و در سنندج اسکان داده شوند 3.پس از آن نیروهای دولتی در آنجا گمارده شدند.
اقدامات محمود امین در هورامان

محمو د امین ،فرمانده تیپ مستقل کردستان ،از سال  1927/۱۳۰۶با محمودخان دزلی در ارتباط نزدیک
بود .وی در ابتدا با مســاعدتهای مادی و دادن انعام و خلعت و حقوق ماهیانه به پســران و نزدیکان
محمودخان دزلی تا حدود زیادی از جانب وی آسودهخاطر شد و حتی تعهد کرد معاش وی را از محصول
روستاهای نژمار ،ننه ،دزلی و شارانی تأمین کند 5.پس از آنکه محمود امین دیگر رؤسا و حکام منطقه را
یکی پس از دیگری ســرکوب کرد و مناطق تحت نفوذ آنها را در اختیار گرفت ،بهزودی نوبت به دزلی
هم رســید .پس از استقرار نیروهای نظامی دولتی در رزاو و سرکوب عشایر گلباغی و مندمی در نواحی
سقز و دیواندره ،محمودخان دزلی بهدرستی نسبت به موقعیت و جایگاه خویش احساس خطر کرد و در
پی چاره برآمد .به همین دلیل توافقاتی را که با محمود امین داشت عم ً
ال به هم زد .بنابراین« ،وضعیت
بهواسطة نقض قول محمودخان دزلی تا یک درجه منقلب» شد.
محمودخان دزلی از اواخر سال /1308فوریه  1930و ب ه صورت جدیتر از فروردین /1309آوریل 1930
به بازسازی نیروهای خویش پرداخت و آنها را در قالب دستههایی به روستاهای تحت قلمرو اعزام کرد و
برای جلوگیری از ورود نیروهای دولتی «مستحفظین نظامی و چریکی از هر طرف» گماشت .همچنین
داوطلبینی از روســتاهای اطراف هم به قوای وی ملحق شــدند 6.با وجود سوءظن هر دو طرف به هم،
 .1مردوخ ،ص .657
 .2کوشش ۱۴ ،صفر  ،۱۳۴۵ش  ،159ص .2
 .3محمود امین ،خاطراتی از عملیات نظامی در آذربایجان ،کردستان و بلوچستان  1320-1302شمسی ،به کوشش سیروان خسروزاده (تهران :شیرازة کتاب
ما ،)1394 ،ص.94
 .4ساکما ،پروندة  ،297-26075راپرت  15روزه اول خرداد  1309مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه مورخ .1309
 .5ساکما ،پروندة  ،296-012116گزارش سرهنگ محمودامین فرمانده تیپ مختلف کردستان مورخ  ۲۹دی .1309
 .6ساکما ،پروندة  ،297-26075گزارش  15روزه خرداد مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه سال .1309
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هنوز رویارویی شکل عینی نیافته و در ظاهر مناسبات دوستانه بین آنها برقرار بود .اما نمیتوان انکار کرد
که از ماههای آخر ســال /1308فوریه 1930هر دو طرف در فکر رویارویی بودند و به نوعی در «صلح
مسلح» به سر میبردند.
در چنین وضعیتی آمد و رفت و مناســبات آنها در ظاهــر برقرار بود .تنها چند ماه قبل از تصرف دزلی،
«سرهنگ محمودخان امین ،فرمانده تیپ مستقل کردستان ،با آقای حکیمی ،پیشکار مالیة کردستان،
برای رســیدگی به احوال رعایا و دهات و استمالت و اطمینان کامل به محمودخان دزلی و قرار مالیات
دهات مشارالیه یوم دوشنبه  17آذر به رزاب» رفت .وی پس از دو روز توقف در رزاو و رسیدگی به امور
آنجا در صبح چهارشنبه  19آذر 10/دسامبر به همراه پیشکار مالیه به جانب دزلی رفت .عبداهللبیگ ،پسر
محمودخان دزلی ،که برای اســتقبال از محمودخان امین تا رزاو آمده بود ،در این سفر وی را همراهی
میکرد .پســر دیگر محمودخان هم تا دربند دزلی به استقبال آمد و از آنجا به هیئت سرهنگ محمود
امین ملحق شــد« .خود محمودخان هم با معدودی سوار و پیاده در آخر دربند جهت مراسم استقبال»
آمد و همچنین «طبقة رعایا و امام جماعت در جنب آبادی دزلی مراســم را به عمل آوردند ».سرهنگ
محمود امین یک شب در دزلی ماند و پس از آن به مریوان مراجعت کرد .افراد وی هم پس از دیدار با
نادر سلطان ،حاکم هورامانتخت ،و جعف ر سلطان به مریوان برگشتند .ظاهراً در این سفر به محمودخان
دزلی تأمین داده ش��د ،چه آنکه پس�ـر وی ،عبداهللبیگ ،از طریق رزاوـ سنندج و در معیت فرمانده تیپ
به تهران رفت و در آنجا به حضور رضاشــاه رسید 1.در واقع هدف اصلی محمود امین از بازدید دزلی نه
تأمین محمودخان ،بلکه برآورد نیروها و بررسی موقعیت و استحکامات و راههای تصرف دزلی از نزدیک
بود .حتی دعوت وی به دزلی از جانب محمودخان از روی نقشــه بود .محمود امین بهصراحت به این
موضوع اشــاره دارد« :به نایب یکم علیخان دســتور دادم که به رزاب مراجعت ،با محمودخان مالقات
و قــرار بــر این گذارد که مرا دعوت به دزلی نماید .از بس که به خــود مغرور بود فوراً دعوت کرد .من
هم برای دیدن وضعیت و موقعیت دزلی حســن استفاده نمودم ...در  15آبان  ...1309حرکت کردم و...
عصر  18وارد و شــب  19آبان را در دزلی گذراندم .صحبتهای بیلزوم زیاد بود .من اتصا ًال به اطراف
و اکناف نگاه کرده اوضاع را میسنجیدم 2».دلیل این سفر او آشنایی با موقعیت منحصربهفرد دزلی نیز
بود که «از طرف شمال اتصال به مریوان و طرف غرب متصل به خاک بینالنهرین و طرف جنوب به
اورامانلهون جعفرسلطان و از طرف شرق به اورامانتخت» محدود بود و تنها راه ورود به آن از طریق
 .1ساکما ،پروندة  ،297-26075راپرت  15روزه آخر آذرماه مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه دی .1309
 .2امین ،ص.109
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دو دربند بود 1.در ادامه ،محمود امین برای بررســی همة جوانب به روستای درکی رفت که خوانین آن
عموزاده و از متحدان قوی محمودخان بودند و آنجا را نیز از نزدیک بازدید کرد و از همانجا نایب یکم
عیسیخان را به همراه پیشکار مالیه «ظاهراً برای تصفیة مالیات لهون ولی باطن ًا جهت بازدید وضعیت
گردنههای جنوب از راه گردنة کماجار به هانهگرمله و نوسود» فرستاد 2.محمود امین پس از بازدید دزلی
به همراه پســر محمودخان دزلی و جعفرسان بالفاصله به تهران رفت و با فرمانده کل قشون سرتیپ
محمد نخجوان دیدار کرد و همچنین در  25آذر به حضور شــاه پذیرفته شد و اوضاع دزلی و منطقه را
برای او تشــریح کرد .در این جلسه رضاشاه دســتور تصرف دزلی را داد .در مراجعت از تهران سرهنگ
محمود امین ترتیبی داد که عبداهللبیگ و محمدامینبیگ «تلگراف ًا مراحم ملوکانه را ...به کســان خود
3
مخابره نمایند و عمل کردند».
ک ســو یک ماه قبل از دزلی بازدید
محمو د امین زمان مناســبی را برای تصرف دزلی انتخاب کرد .از ی 
کرده و به محمودخان تأمین داده و همچنین عبداهللبیگ پسر وی را روانة تهران کرده بود که به نوعی
چنین القا میشد که محمودخان برخی از امتیازات و حوزة قدرت خود را در سایة متابعت و پذیرش نفوذ
دولت مرکزی حفظ خواهد کرد .از سوی دیگر راه ورود به دزلی در شرایط عادی بسیار سخت بود ،چرا
که جز از دو طریق راه دیگری برای تصرف آنجا وجود نداشت :یکی از طریق دربند دزلی و دیگری دربند
کلوی ،که عبور از آنها و رسیدن به دزلی در نهایت سختی بود .برای رسیدن به دزلی از طریق دربند دزلی
الزم بود دوازده مرتبه و از طریق دربند کلوی هشــت مرتبه از رودخانه عبور کرد 4.چنین موقعیتی این
امتیاز را داشت که در صورت اطالع از حملة دشمن میشد با تعداد معدودی تفنگچی بهراحتی از ورود
آن جلوگیری کرد .این کار در زمستان بسیار غیرمحتمل مینمود .محمود امین با پذیرش ریسک حمله
در زمستان ،در واقع محمودخان را کام ً
ال غافلگیر کرد.
بنابراین ،محمود امین در  ۲۴دی  15/۱۳09ژانویه  1931با همراهی عدة زیادی نیروی نظامی و نیروهای
عشایری و بومی به بهانة خارج شدن محمودخان دزلی از توافق و پیمان نانوشتة موجود و تحویل ندادن
کسانی که متهم به غارت روستاییان بودند ،به جانب دزلی لشکرکشی کرد 5.زمانی محمودخان از آمدن
قوای دولتی مطلع شد که میدان مانوری برایش باقی نمانده بود .با وجود این ،تعدادی تفنگچی به دربند
اعزام کرد و این تعداد اندک توانستند پنج ساعت ورود نیروهای دولتی را به تأخیر بیندازند .در این مدت
 .1ساکما ،پروندة  ،297-26075راپرت  15روزه اول بهمن  1309مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه مورخ بهمن .1309
 .2امین ،ص.110
 .3همان ،ص .112-111
 .4ساکما ،پروندة  ،297-26075راپرت  15روزه اول بهمن  1309مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه مورخ بهمن .1309
 .5ساکما ،پروندة  ،296-12116گزارش سرهنگ محمود امین فرمانده تیپ مختلف کردستان  ۲۹دی .1309
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زمان محمودخان فقط توانست همراه خانوادهاش فرار کند و از سمت غرب دزلی به عراق عقب بنشیند.
تصرف دزلی با مســاعدت و همراهی نیروهای بومی ،بهویژه رقیــب دیرینة محمودخان دزلی ،یعنی
محمودخان کانیسانانی ،صورت گرفت که در نتیجة آن دزلی با کمترین تلفات و مقاومت تصرف شد و
محمودخان به عراق عقب نشست و محمودخان کانیسانانی هم به پاس این همراهی «مدال جنگی»
دریافت کرد 2.پس از تصرف دزلی ،محمود امین با «ابالغیههای پی در پی ...مبنی بر تأمین اهالی و اتباع
و همراهان محمودخان دزلی در تمام قراءِ» حوزة قلمرو وی تالش کرد اوضاع را کنترل و از فرار مردم
3
به عراق جلوگیری کند.
پس از تصرف دزلی و فرار محمودخان دزلی ،از نیروها و حکام سنتی این حدود فقط جعفرسلطان باقی
4
مانده بود .در واقع تصرف رزاو ،جوانرود و دزلی «پر و بال لهونیها» را هم شکست.
1

آخرین بازمانده

جعفرسلطان یا جعفرســان ،فرزند محمدسعیدسلطان ،فرمانرواییاش از سال  1313قمری آغاز شد و
نزدیک به سی سال در قلمرو سنتی بدون رقیب مینمود .در طول فرمانروایی جعفرسان ،منطقة تحت
حاکمیــت او ،یعنی هورامان لهون ،حوادث زیادی به خود دید که وی در همة آنها حضور فعال و نقش
پررنگی داشت .اما بدون شــک مهمترین حادثة دوران فرمانروایی جعفرسلطان که تأثیر مستقیمی بر
حاکمیت وی گذاشــت ،ظهور رضاشــاه بود .موضع وی در قبال اقدامات دولت همراهی بود .در واقع،
همراهی و مســاعدت جعفرسان با نیروهای دولتی در ســرکوب دیگر خوانین هورامان بسیار مؤثر بود،
تا جایی که اگر وی در این عملیاتها همراهی نمیکرد ،دیگر خوانین هورامان بهســادگی شکســت
نمیخوردند و نیروهای دولتی هزینههای مادی و انسانی زیادی برای تصرف نواحی صعبالعبور هورامان
متحمل میشدند .مردوخ بهصراحت اشاره دارد که «اگر جعفرسلطان به کمک اردوی دولتی نیامده بود به
این سهولت اورامان رزاو تسخیر نمیشد 5».اما با توسعة نفوذ حکومت مرکزی و سرکوب تدریجی رؤسای
سنتی ،جعفرسلطان بهدرستی احساس کرد که فرمانروایی او هم در دوران جدید دوام نمیآورد و بهزودی
نیروهای دولتی متوجه وی نیز میشــوند .پس از تصرف دزلی ،وی «حاضر به ارتباط و ابراز دوستی با
مأمورین نظامی» نشد 6.در مهرماه /۱۳۱۰اکتبر  1931رضاشاه در جریان سفر سوم خویش به کرمانشاه
 .1ساکما ،پروندة  ،297 -26075راپرت  15روزه اول بهمن  1309مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه مورخ بهمن .1309
 .2امین ،ص.104 -16
 .3ساکما ،پروندة ،297-26075راپرت  15روزه آخر بهمن  1309مدیر مدرسة دولتی اورامان به هیئت تفتیشیه.
 .4امین ،ص .115
 .5مردوخ ،ص .657
 .6حاجعلی رزمآرا ،خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلی رزمآرا ،به کوشش کامبیز رزمآرا و کاوهبیات (تهران :شیرازه ،)1382 ،ص .80

تعامل و تقابل خاندانهای ذینفوذ محلی و ایالت و عشایر مناطق کردنشین با دولت مرکزی ( 1299تا 241 / )1310

به رزمآرا ،فرمانده هنگ آنجا ،دســتور داد با همراهی سرهنگ علیشاه به طور مشترک جعفرسلطان را
خلع ســاح کنند 1.پس از دســتور خلع سالح ،جعفرسان دو راه بیشتر نداشت :یا باید تسلیم نظم جدید
میشد و یا باید به مقابله با آن میپرداخت .او راه دوم را انتخاب کرد و نومیدانه دست به اقداماتی برای
حفظ موقعیت خویش زد تا در مقابل دیسیپلین رضاشاهی مقاومت کند.
در اولین تصادمها در آذر /1309دســامبر  1930نیروهای دولتی به فرماندهی سرتیپ علیشاه ،فرمانده
تیپ کردستان ،و رزمآرا ،فرمانده فوج منصور کرمانشاه ،از نیروهای جعفرسلطان شکست سختی خوردند،
به طوری که برخی از منابع آمار کشتهشدگان را تا  200نفر ذکر کردهاند 2.اما این پیروزی زودگذر بود و
مدت کوتاهی پس از آن ،جعفرسلطان با واکنش سریع و قوی نیروهای دولتی مواجه شد .در اینجا هم
نیروها و عشایر بومی نقش اصلی را بازی کردند .از سه جبهه به جعفرسلطان حمله شد :عشایر سنجابی و
گوران از سمت جنوب و رزمآرا با فوج منصور از راه غرب او را محاصره کردند و سرتیپ علیشاه که پس
از شکست نخست به چهار فرسخی نوسود عقبنشینی کرده بود 3،در ضلع شمالی نوسود استقرار یافت.
بدین ترتیب ،جعفرسان در محاصرة کامل قرار گرفت .این بار موقعیت سخت جغرافیایی و مقاومتهای
پراکنده به جعفرسان یاری نکرد و او پی برد که در مقابل قدرت روزافزون نیروی نظامی دولت مرکزی
توان مقاومت و ایستادگی طوالنی ندارد .با وجود تالش زیاد رزمآرا برای گفتوگو و مذاکره با جعفرسان،
وی با اینکه از هر لحاظ در تنگنا قرار گرفته بود ،حاضر به مذاکره نشد 4.و سرانجام در اواخر سال /۱۳۱۰
5
مارس  1932در مقابل نیروهای دولتی به کردستان عراق عقب نشست و به حکومت سلیمانیه پناه برد.
این چنین شد که منطقة تحت نفوذ جعفرسان به تصرف قوای دولتی درآمد و با فرار او در واقع آخرین
بازماندة حکام سنتی از بین رفت و قدرت حکومت مرکزی در اقصا نقاط این مناطق گسترش یافت.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشــان میدهد پس از مشروطه تا سالهای آغازین سلطنت رضاشاه ایران شاهد
هرج و مرج و پراکندگی لجامگسیختة قدرت در مناطق کردنشین بود .در این مناطق تعامل با حکومت
تازهتأسیس یکدست نبود .در جوامع شهری نهتنها مخالفتی با اقدامات رضاشاه نشد ،بلکه مردم از نظم
جدید استقبال کردند .اما نوع مواجهة جوامع ایلی با نظم جدید یکی نبود .در نواحی جنوبیتر و در حوزة
 .1حاجعلی رزمآرا ،عملیات اورامان ،به کوشش کامبیز رزمآرا و کاوه بیات (تهران :انتشارات پردیس دانش ،)1387 ،ص .15
 .2امیراحمدی ،ج  ،1ص .395-394
 .3همان ،ص .395
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کرمانشاهان ،ایل کلهر نهتنها در مقابل حکومت جدید قرار نگرفت بلکه در سرکوب سایر ایلها و عشایر
همراه و متحد نیروهای دولتی شد ،ولی شکاکها به رهبری سمکو و سنجابیها ،با درجة کمتری نسبت
به شــکاکها ،به مقابله و مقاومت پرداختند .دیگر اینکه با وجود برتری کمی و کیفی نیروهای دولتی
و برتــری تجهیزاتی آنها ،عامل اصلی از میان رفتن مدعیان متعدد قدرت در این مناطق تضاد منافع و
نزاعهای مکرر و متوالی درون ایلی و برون ایلی بود که دولت مرکزی نهایت بهره را از آن برد.
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واکاوی شکلگیری و رشد ورزش زنان در عصر رضاشاه
 پژوهشی:نوع مقاله
سیروان خسروزاده/1غالمرضا عزیزی

2

چکیده

 همسو با، ورزش هم مانند بســیاری دیگر از پدیدههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و در این میان،به دنبال روی کار آمدن رضاشــاه
 پژوهش حاضر با تکیه بر مطبوعات عصر پهلوی اول و به. لزوم توجه به ورزش بانوان نیز مطرح شد،ضرورت تغییر موقعیت اجتماعی زنان
 سؤال اصلی تحقیق این است.تحلیلی سیر ظهور ورزش زنان در دورة رضاشاه و بسترهای پیشرفت آن را بررسی میکند-روش توصیفی
که ورزش زنان با چه موانعی مواجه بود و چه عواملی به پیشــرفت نســبی آتی آن یاری رساند؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد مجموعه
 اما سرانجام در نیمة دوم،عواملی چون درک نادرست جامعه و حتی خود زنان از ورزش تا مدتها مانع از روی آوردن زنان به ورزش بود
 همچون پدیدهای، و دستورالعملهای محمدرضا پهلوی، کانون بانوان، تحت تأثیر نهادهایی چون تشکیالت پیشآهنگی،حکومت رضاشاه
. این روند را تا سالها بعد متوقف نمود1320 اجتماعی نمایان شد و رو به پیشرفت گذاشت تا آنکه حملة متفقین به ایران در شهریور
.1320  شهریور، ولیعهد، کانون بانوان، پیش آهنگی، رضاشاه، ورزش زنان:واژگان کلیدی

Analysis of Formation and Growth of Women’s Sports in the
Reza Shah’s Era
Golamreza azizi2/Sirwan khosrozadeh4
Abstract
After the coming to power of Reza Shah, sport, like many other social phenomena, was considered.
Meanwhile, in the continuation of the debate on the need for change in the social status of
women, women’s sports were emphasized as a serious phenomenon. The present study, relying
on the press of the first Pahlavi era and descriptive-analytical method, examines the emergence of
women’s sports in the Reza Shah period, and the contexts of its development. The main question
of the research is what obstacles did women’s sports face and what factors contributed to its
relative relative progress in the future? The research findings show a set of factors such as; The
misunderstanding of society and even women themselves about sports has long prevented women
from turning to sport, Eventually, in the second half of Reza Shah’s rule, under the influence
of institutions such as the Pioneer Organization, the Women’s Center, and the instructions of
Mohammad Reza Pahlavi, it emerged as a social phenomenon and was progressing until the
Allied invasion of Iran in September 1941 It stopped years later.
Keywords: Women’; s Sports, Reza Shah, Pioneer, Women’; s Center, Crown Prince, September
1941.
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مقدمه

به دنبال کودتای سوم اسفند  1299و روی کار آمدن رضاشاه بسیاری از عرصههای اجتماعی از سوی
نظام شبهمدرن نوین دستخوش تغییر و تحوالت نسبی گشت .یکی از مهمترین عرصهها حوزة زنان و
مسائل مربوط به آنان بود .در حقیقت از دوران مشروطه به بعد زنان فعاالنه تالش کرده بودند موانع و
محدودیتهایی که زن ایرانی را به انزوا کشانده بود رفع کنند و کنار بگذارند .آنان کوشیده بودند مشارکت
زنان را در امور سیاسی ،آموزش و معارف بیشتر کنند و جایگاه زن را در خانواده و جامعه در ابعاد مختلف
ارتقا دهند .اما یکی از عرصههایی که کمی دیرتر مورد توجه آنان قرار گرفت ورزش بود .شاید از آن رو
که در فاصلة زمانی انقالب مشروطه تا سلطنت رضاشاه ،به طور کلی ،به ورزش توجهی نمیشد و چون
ورزش مردان به طور رسمی وجود نداشت ،زنان نیز به حوزة ورزش اعتنایی نداشتند و یا اگر به اهمیت
آن پی برده بودند ،بحث دامنهدار و جدی از آن نمیکردند.
بنابراین ،نخستین توجهات جدی به ورزش از سالهای بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه آغاز شد .در
نیمة نخست حکومت رضاشاه مقدمات شکلگیری و پیشرفت ورزش مردان فراهم شد ،اما روی هم رفته
با توجه به اینکه کشور نیازمند تثبیت امنیت و برقراری نظم بود ،به امور درجه چندمی همچون ورزش
چندان اعتنایی نمیشد .در واقع از نیمة دوم حکومت رضاشاه بود که عرصة ورزش مورد توجه قرار گرفت
و ورزش زنان نیز از این مقطع بهتدریج بهعنوان پدیدهای اجتماعی مطرح شد.
بیشک ورزش زنان در جامعهای که زنان و دختران آن در انزوا و محدودیت به سر میبردند ،پدیدهای
جدید و مملو از کشــاکش و مناقشه بود ،آن هم بهرغم تالشهای بیوقفة زنان و مردان آزادیخواه که
از دههها قبل کوشــیده بودند جامعه را از حقوق زنان آگاه کنند .در نوشتار حاضر سیر ظهور و گسترش
ورزش زنان در دورة رضاشــاه بررســی میگردد و به این پرسش پاسخ داده میشود که ورزش زنان در
دورة رضاشــاه با چــه محدودیتهایی مواجه بود و چه تحوالتی را از ســر گذراند؟ دربارة این موضوع
تاکنون تحقیق مســتقلی صورت نگرفته است .با وجود فقدان ادبیات تحقیق و اطالعات کافی در این
زمینه ،میکوشیم با تکیه بر موثقترین منابع ،یعنی مطبوعات آن سالها ،سیر ظهور ورزش زنان و روند
پیشــرفت ،و باالخره سرانجام آن را تبیین کنیم .مهمترین منبع روزنامة اطالعات است که در تحقیق
حاضر گزارشات روزانة آن به دقت مطالعه و بررسی شده است.
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مفهوم و جایگاه اولیة ورزش

در اولین سالهای سدة  14شمسی ،ورزش در ایران جایگاه مناسبی نداشت و صرفنظر از چند زورخانة
قدیمی که روی هم رفته پاسخگوی انتظارات جوانان هم نبود ،امکانات دیگری وجود نداشت و ورزش
به معنای جدید آن به طور کلی چیزی بیش از حرف نبود 1.برای نمونه ادعا شده است که در دارالفنون
کســی جرئت ورزش کردن نداشت و شاگرد خوب کسی بود که در زنگ تفریح عبا به دوش گیرد و در
گوشهای آرام بنشیند! 2با این وصف نبایست انتظار داشت مقامات وزارت فرهنگ تصور بهتری از ورزش
داشته باشند ،زیرا بیشتر آنان در همین دارالفنون تحصیل کرده بودند .در حقیقت وزارت معارف ایران که
بعدها به وزارت فرهنگ تغییر نام داد ،نهتنها برنامهای برای ورزش نداشت ،بلکه اصو ًال آن را امری تفننی
قانون دو
و مزاحم تلقی میکرد .به همین دلیل اگرچه با تالش صاحبنظران باالخره در ســال 1306
ِ
ساعت ورزش اجباری در مدارس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت ،اما تا مدتها ضمانت اجرایی
پیدا نکرد ،زیرا برای اجرای آن به معلم ورزش نیاز بود که در آن سالها یافت نمیشد 3.بنابراین ،تبصرهای
به این قانون اضافه شد که وزارت فرهنگ تا زمانی که برای اجرای این قانون افراد مورد نیاز را در اختیار
نداشته باشد ،میتواند آن را تعدیل کند .بدین ترتیب ،شورای فرهنگ اجرای آن را موکول به زمانی کرد
که مدارس مربیان کافی در اختیار داشته باشند.
آنچه در فوق آمد ،تصویری تأسفبار از مفهوم و جایگاه ورزش در اولین سالهای سدة چهاردهم شمسی
است .اما به موازات نگاه تجددخواهانة رضاشاه ،عرصة ورزش نیز از این نگاه مستثنا نماند و تحوالتی به
خود دید .یکی از نقطهعطفهای مهم این دوره ،تالشهای بیدریغ میر مهدیخان ورزنده در تعمیم و
تعلیم ورزش بود .میرمهدیخان معلم ورزش پسران و شاگرد پروفسور سری ،مفتش کل ورزش ترکیه،
بود و در این کشــور دورههای ورزشی را فرا گرفته بود .او در سراسر دورة رضاشاه به گسترش و توسعة
ورزش پرداخت 4.بدین ترتیب ،زمینههای امیدوارکنندهای برای رشد ورزش پسران نمایان شد .اما ورزش
زنان هنوز با موانع جدی بیشماری مواجه بود که تا حل آنها زمان زیادی در پیش بود .یکی از مهمترین
موانع نگاه نادرستی بود که به ورزش زنان وجود داشت.

 .1عالم نسوان ،س  ،7ش ( 1دیماه  ،)1305ص  12و .13
 .2نیرو و راستی ،ش  6( 203مرداد  ،)1327ص .15
 .3سالنامة تاج ورزشی ،ش  ،)1351( 2ص .144-142
 .4عالم نسوان ،س  ،7ش ( 1دیماه  ،)1305ص  12و .13
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نگاه غلط به ورزش

یکی از مهمترین موانع پیش روی ورزش زنان ،نگاه نادرســت جامعه و خود زنان به پدیدة ورزش بود.
بهرغم آنکه بر ضرورت ورزش بسیار تأکید میشد ،زنان همچنان به ورزش بیرغبت بودند و از آن طفره
میرفتند .آنها میپرســیدند آیا با وجود کارهای خانهداری باز هم ورزش کردن ضرورت دارد؟ در واقع
اغلب زنان ورزش را امری ضروری نمیدانستند و گمان میکردند همان نشست و برخاست و قدم زدن
و کارهای خانه را انجام دادن ورزش است! نشریة عالم نسوان در واکنش به چنین نگرشهایی میگفت
آشــپزی و گردگیری و فعالیتهایی از این دست در مقایسه با بازی تنیس و سایر بازیها فعالیتهای
مالیمی به شمار میآیند ،و بسیار بهندرت پیش میآید که زنان در هنگام انجام دادن کارهای خانه عرق
کنند و برافروخته شــوند .و بنابراین ،ورزش را برای زنان ضروری میدانســت 1.چنین رویکردی نشان
میدهد مفهوم ورزش برای زنان ایرانی غریب و تعریفنشده بود .در واقع در این زمان تنها کانال و رسانه
برای تبلیغ ورزش زنان و آگاه ســاختن آنان از اهمیت و ضرورت ورزش مطبوعات بودند .اما او ًال تنها
درصد ناچیزی از زنان از سواد و فرهنگ مطالعه برخوردار بودند که آنها هم معمو ًال در شهرهای بزرگ
سکونت داشتند و ثانی ًا بیشترین جمعیت زنان ایران از عشایر و روستانشینان بودند که آنان هم به علت
بیســوادی و همچنین محدودیتهای عشیرهای و قبیلگی عم ً
ال از معنا و مفهوم ورزش و ضرورت آن
بسیار بیاطالع بودند.
اما حتی در میان همان بخش از زنان که به نشریات دسترسی داشتند و یا در شهرهای بزرگ بودند و به
هر ترتیب از ورزش اطالع داشتند ،ورزش به هیچ وجه جدی گرفته نمیشد .این وضع حتی در مدارس
دخترانه هم مشــاهده میشــد و دختران جوان رغبتی به ورزش کردن نداشتند .برای نمونه ،برخالف
مدارس پسرانه ،در مدارس دخترانه دخترها بهجای ورزش کردن ،در گروههای چندنفری در حیاط مدرسه
مینشستند و با همدیگر به صحبت مشغول میشدند و اگر بازیهایی هم میکردند ،این بازیها عاری
از هر گونه ورزشهای بدنی بود .ظاهراً دوری کردن دختران از ورزش به دلیل این تصور غلط و رایج نیز
بود که ورزش از مالحت و زیبایی زنان میکاهد .دکتر ذبیح قربان دربارة انفعال دختران و دوری کردن
آنان از ورزش مینویسد:
تصور غلطی که هنوز هم در فکر مردم جایگیر اســت این است که نتیجة ورزش کردن را فقط بزرگ
اساس غلط ،ورزش کردن را مناسب زنها
شدن و تقویت عضالت و پیدایش زور و بازو میدانند .بر این ِ
نمیدانند چون به گمانشان داشتن عضالت قوی و زور بازو از مالحت و ظرافت زن میکاهد و جذابیت
 .1عالم نسوان ،ش  7و  ،8ص .283
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آنان را از بین خواهد برد.
مسلم ًا چنین باوری زنان را از ورزش میگریزاند ،چون قاعدت ًا هیچ زنی مایل نبود زیبایی خود را از دست
بدهد!
به موازات دیدگاهها و ســخنپراکنیهای منفی علیه ورزش زنان ،شخصیتها و محافل فراوانی هم از
مزایــای ورزش برای زنان میگفتند .مث ً
ال میر مهدیخــان ورزنده در حمایت از ورزش زنان معتقد بود
دختران مادامی که به سن بلوغ نرسیدهاند میتوانند مانند پسرها ورزش کنند ،ولی ورزشهای سخت و
طاقتفرسا برای آنان مضر خواهد بود .وی در بحث از اثبات تواناییهای ورزشی زنان ،ضمن پوزش از
بانوان ،به نقل روایت پروفسور اِبِر فرانسوی میپردازد و مینویسد:
من از عقیدة بعضیها تعجب دارم که میگویند بایستی مابین زن و مرد در ورزش استثنایی قائل شد ،در
صورتی که ما میبینیم مابین حیوانات مادیان بیشتر و بهتر از اسب میدود و نهایت بیانصافی است ما
زنها را از استفاده از ورزش محروم بداریم ...به هر حال ورزش برای نسوان بیش از مردها لزوم دارد زیرا
2
اصالح نسل آتیه به دست خانمها میباشد...
ت از ورزش زنان به حرف بســنده نکرد .چنانکه در باشــگاههایی که تأسیس کرده بود
ورزنده در حمای 
شیفت زنانه نیز برقرار نمود 3.اما این حرکتهای فردی بهرغم نتایج مثبتی که به همراه داشتند ،بیشتر
نمادین بودند .برای تحول بنیادی در این زمینه میبایست برنامههای جدیتری دنبال میشد ،زیرا حجم
مخالفتها با ورزش زنان بیش از تبلیغاتی بود که در حمایت از آن صورت میگرفت.
ذبیحاهلل قربان که در دارالفنون امریکایی بیروت تحصیل میکرد ،یکی از پیشگامان فعال و تأثیرگذار در
دفاع از ورزش زنان بود .او از زنان ایران که «مقدرات یک مملکت چنین هزار ساله را در دست داشتند»
میخواست دختران و پسران باروری برای جامعة ایرانی تربیت کنند .قربان در مقدمهای که بر ترجمة کتاب
انجل دریک نوشت ،ادعا کرد که بهترین راه تحقق چنین هدفی خواندن این کتاب است! 4به نظر او ،این
کتاب دربارة هر آنچه یک زن باید بداند و دنبال کند بحث کرده است .برای نمونه به عقیدة نویسندة کتاب
5
ورزش زنان نه فقط در ایام دوشیزگی ،بلکه بعد از ازدواج نیز ضروری است و باید ادامه یابد.
در برابر چنین تالشهایی ،برخی از مخالفان ورزش زنان نیز با استداللها و نقطهنظرات خود مضرات
ورزش را تبلیغ میکردند .مث ً
ال معتقد بودند ورزش زنان به عضالنی شدن بدن آنها میانجامد و بر همین
1

 .1دختران ایران ،س  ،1ش ( 2شهریور  ،)1310ص .21-13
 .2عالم نسوان ،س  ،7ش ( 5اردیبهشت  ،)1306ص .177-176
 .3اطالعات ،س  ،10ش ( 2521هشتم تیر  ،)1314ص .6
 .4اما .اف .انجل دریک ،دانستنیهای زنان جوان ،ترجمة ذبیح قربان (برلن :چاپخانة ایرانشهر ،)1306 ،مقدمه ،ص  15و .16
 .5همان ،ص .26
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اســاس زنان را از مخاطرات چنین امری بر حذر میداشــتند .در مخالفت با این ادعا ،ذبیح قربان معتقد
بود اگر فایدة ورزش همین تقویت عضالت باشد طبیعت ًا ورزش دختران ضرورتی ندارد ،اما حقیقت این
اســت که اهمیت ورزش برای زنان فراتر از تقویت صرف عضالنی است .وی در توضیح بیشتر مسئله
و برای اقناع مخالفان ورزش زنان مینویسد« :ورزش مهمترین عضلة بدن یعنی قلب را پرزور و قوت
مینماید .ورزش معایب جهاز تنفس و دوران دم را اصالح مینماید .به طور خالصه ورزش موجد صحت
و سالمتی ،و مایة تقویت روح و جسم است ».وی در اشاره به تحوالتی که در حوزة زیباییشناسی زنان
صورت گرفته است ،میافزاید تاکنون مالحت و ظرافت زن را در این میدانستند که با یکی دو لقمه غذا
سیر شود و نتواند بیش از صد قدم پیاده راه برود و همیشه از دردی شکایت کند و دارای ضعف قلب ،جثة
ضعیف و بنیة نحیف باشد .اما امروزه در ممالک متمدن خانمهایی در مسابقات پیروز میشوند که دارای
جسمی قوی و عضالتی ورزیده باشند .او در ادامه دربارة ورزشهایی که برای دختران مناسب است بحث
میکند و مینویسد در کل بهترین ورزشها ،خواه برای دختران و خواه برای پسران ،آنهایی هستند که
1
با بازی مخلوط شوند و در هوای آزاد انجام گیرند ،مانند هاکی ،بیسبال ،والیبال و غیره.
این رویکرد تا اواخر دوران رضاشاه همچنان وجود داشت .چنانکه آیین ورزش در سال  1317معتقد بود
فوتبال و وزنهپرانی ،دوهای زیاد ،پرش عرض و ارتفاع مناسب زنان نیست و آنان بایستی به ورزشهای
ظریف و متناسبی همچون تنیس ،والیبال ،بستکبال ،شنا ،و گردش در هوای آزاد بپردازند 2.شاید بنا بر
3
چنین تفکراتی بود که تنیس تا مدتها محبوبترین رشتة ورزشی در میان خانمها بود.
حمایتها و مخالفتها به موازات هم ادامه داشتند و هر یک از طرفین استدالهای خاص خود را دنبال
میکردند که گاه بــه مبالغه هم میگرایید .برای نمونه حامیان ورزش در ذکر اهمیت ورزش و متقاعد
ساختن افکار عمومی ادعا میکردند که علل امراض روحی و جسمی چون ضعف حافظه ،ترس ،بدبینی،
4
القیدی ،ضعف اراده ،دروغگویی ،خدعه ،تلون عقیده ،ریا و تزویر ورزش نکردن است!
نگاه حامیان ورزش زنان نیازمند بررسیهای بیشتر است .با توجه به این موضوع ،حال باید پرسید این
حامیان چه انتظارات و توقعاتی داشتند و هدف آنان از تأکید بر ضرورت ورزش زنان چه بود؟ آیا انتظارات
از ورزش زنان و مردان یکسان بود؟ برای پاسخ به سؤاالتی از این دست باید به واکاوی ماهیت ورزش
زنان پرداخت.
 .1دختران ایران ،س  ،1ش ( 2شهریور  ،)1310ص .21-13
 .2آیین ورزش ،س  ،4ش ( 2فروردین  ،)1317ص .2
 .3اطالعات ،س  ،10ش  20( 2752فروردین  ،)1314ص .1
 .4کوشش ( 20فروردین  ،)1319ص .2

واکاوی شکلگیری و رشد ورزش زنان در عصر رضاشاه 251 /

انتظارات از ورزش زنان

در حالی که گفته میشــد هدف از ورزش برای مردان تندرستی و نیرومندی است 1،در بحث از ورزش
زنان ،عالوه بر سالمتی و تندرستی ،انتظارات دیگری نیز وجود داشت .به عبارت دیگر ،تأکید بر ورزش
زنان صرف ًا با هدف دستیابی به سالمتی نبود و اهداف دیگری نیز در خود داشت که عبارت بودند از:
زیبایی :اهمیت زیبایی برای زنان تنها به زیبایی صورت و ضرورت آرایش محدود نمیشد ،بلکه زیبایی و
تناسب بدن نیز برای زن مدرن ایرانی بسیار دارای اهمیت بود .تأسیس و راهاندازی باشگاههای ورزشی و
تناسب اندام و تبلیغ این باشگاهها در نشریات با این هدف صورت میگرفت 2.طبیعت ًا تضمین دستیابی به
زیبایی یکی از استداللهای محکم در تأکید بر ورزش زنان بود ،تا جایی که برخی هدف از ورزش زنان
را کسب زیبایی اعالم میکردند 3.در نشریات به زنان توصیه میشد ورزش را جزء برنامههای روزانة خود
قرار دهند .ژیمناستیک ،پیادهروی ،تنیس ،کوهنوردی ،شمشیربازی ،چوگان ،ورزشهای توپی و رقص از
جمله ورزشهایی بود که پیشنهاد میگردید .برای داشتن اندامی زیبا طریقة درست نشستن و خوابیدن،
درست دویدن و ایستادن آموزش داده میشد و اجرای ورزشها و حرکات مناسب برای کاهش وزن و
کوچک کردن شکم ،کم کردن اندازة دور ران و کمر توصیه میگردید 4.از نگاه نشریات ،چیزی که یک
زن جوان را زیبا جلوه میدهد ،تنها چهرة او نیست بلکه اندام او هم مهم است .بزرگی شکم و عقب زن
موجب زشــتی اندام او میشود ،چون نهتنها زشت است ،بلکه مانع از پوشیدن لباسهای خوب و جلوه
کردن در میان زیبارویان میشود 5.بنابراین ،اعتدال قامت ،اندام متناسب ،عضالت قوی و پیچیده ،رنگ و
رخسار شاداب و پرطراوت فقط و فقط در سایة ورزش کردن به دست میآید 6.این رویه تا مدتها ادامه
داشت و برخی از نشریات با تمرکز بر هنرپیشگان زن هالیوود و نقلقولهایی از آنان میکوشیدند زیبایی
7
آنان را نتیجة ورزش قلمداد کنند و بدین طریق زنانی را که در پی زیبایی بودند به سمت ورزش بکشانند.
رسالت مادری :تأکید بر اینکه دختران مادران آینده هستند و برای وضعحملی عاری از اشکال به بدنی
ســالم و ورزیده نیاز دارند ،رویکرد دیگری بود که بر مبنای آن به زنان توصیه میشــد به ورزش روی
آوردند .به معلمان ورزش دختران هشــدار داده میشد که متوجه اهمیت تقویت عضالت پشت و شکم
 .1اطالعات ،س  ،10ش  20( 2752فرورین  ،)1314ص .1
 .2اطالعات ،س  ،10ش  8( 2521تیر  ،)1314ص .6
 .3راهنمای زندگی ،ش  9( 2آذر  ،)1319ص .5
 .4عالم نسوان ،س  ،11ش ( 6شهریور  ،)1310ص .287-285
 .5راهنمای زندگی ،ش  ،)1319( 5ص .1
 .6آیین ورزش ،س  ،4ش ( 2فروردین  ،)1317ص .2
ش  15( 1تیــر  ،)1322ص 13؛ ش  12( 3مرداد  ،)1322ص 7؛ ش  26( 4مــرداد  ،)1322ص  8و 9؛ ش 5
 .7بــرای نمونه بنگرید به :نیرو و راســتی ،
( 9شهریور  ،)1322ص  10و 11؛ ش  9( 11آذر  ،)1322ص .4
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دختران باشند ،زیرا این دوشیزگان روزی مادر خواهند شد و اگر عضالت شکمشان قوی نباشد در موقع
وضعحمل دچار اشکاالت عدیده میشوند 1.مربیان و آموزگاران موظف بودند قوای جسمانی و عقالنی
دختران را توأمان تربیت کنند و متوجه این نکته باشند که زنها بیشتر از مردها نیازمند سالمتی جسم
2
و روح هستند ،زیرا بچه آوردن و پرورش و تربیت کودک مستلزم سالمتی بدن و آسودگی فکر است.
در همان حال بر این نکته تأکید میشــد که « ...ما زنان پهلوان نمیخواهیم که در میدانهای مسابقه
شرکت کنند ...ما فع ً
ال مادرانی قوی و نیرومند میخواهیم که برای ما یک نسل قوی و نیرومند به وجود
بیاورند 3»...یعنی از یک دوشــیزه و زن در درجة نخســت انتظار این بود که نسلی سالم به دنیا بیاورد و
برای ایجاد نسلی سالم ،تندرســت ،زیبا ،خوشهیکل و قشنگ هیچ چیز همچون ورزش مؤثر دانسته
نمیشــد 4.بدین ترتیب ،به نظر میرسد ورزش نه به خاطر سالمتی خود زنان بلکه بهعنوان تضمینی
برای سالمتی فرزندان آنان توصیه میشد.
رســالت ملی :از دیگر رویکردها به ورزش زنان نگاه ملی و نژادی به این موضوع بود .بر این اساس،
زن ایرانی با روی آوردن به ورزش بانی نسلی قدرتمند قلمداد میشد که ایران را به عظمت میرساند.
اینگونه تبلیغ میشد که ایران مترقی به زنانی قوی نیاز دارد که بتوانند کارهای مختلف را به دور از ضعف
و سستی انجام دهند و در کنار مردان فعالیت کنند .از این رو ،از وزارت معارف خواسته میشد کلوپهای
5
ورزشی مخصوص بانوان تأسیس کند.
در ماهنامة آیین ورزش ،در مقالة مفصلی با عنوان «ورزش برای زنان» ضمن تأکید بر ضرورت ورزش
زنان آمده بود:
 ...خمودی و گوشهگیری و خانهنشینی زنان در این قرون متمادی به کلی آن قوت و نبرد طبیعی را که
برای یک فردی که طبیعت تاج پرافتخار مادری را بر سر او گذارده و زمام اختیار نسل و تکوین ملت را به
دست پرنوازش او سپرده الزم است از او سلب نمود ...ولی آن روز رفت ...چقدر خرسندیم که دوشیزگان
ایرانی روی به تربیت بدنی کرده و دارند دوش به دوش پســران میروند ...چقدر خوب بود زنان ایرانی
نیز به زنان جهان تأسی کرده و ورزش را شعار خود قرار دهند .آری اهتزاز این پرچمها که زیر سایة خود
دوشیزگان میهن را جای داده قلوب ما را به ارتعاش درمیآورد ...زیرا مطمئن میشویم که من بعد مادران
قوی و مســتعد ما ضامن تربیت و پرورش یک نسل قوی و نیرومندی هستند ...آری اساس خانوادگی
 .1دختران ایران ،س  ،1ش ( 2شهریور  ،)1310ص .21-13
 .2کوشش ،ش  12( 248آبان  ،)1314ص .1
 .3آیین ورزش ،س  ،4ش ( 2فروردین  ،)1317ص .2
 .4اطالعات ،س  ،12ش  27( 2316آبان  ،)1316ص .2
 .5نسوان وطنخواه ،س  ،7ش  ،)1303( 7ص .8
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آتیة امروز در این میدانها و در زیر این پرچمها ریخته میشود .مشاهدة سعادت فرزندان ایران در ظل
1
ورزش زنان برقرار میگردد و کاخ عظمت و بزرگواری ایران به دست همین دوشیزگان بنا میگردد.
چنین اســتدالل میشــد که خصوصیات نژادی هر نســلی جز از طریق تمرین و ورزش بدنی نمایان
نمیگردد و برای آنکه اندامها و سازمان بدن بهدرستی رشد و نمو یابد و نژاد خوب و رشید ایرانی پرورش
پیدا کند ،باید آموزشهای ورزشی حتی از دورة کودکی شروع شود و تا دورة سالخوردگی ادامه یابد 2.این
دیدگاه نیز زن سالم و ورزشکار را ابزاری برای بهرهمندی ایران از ایرانیانی قدرتمند در نظر میگرفت و
خود زن در این میان جایگاهی ثانوی داشت.
بنابراین ،روی هم رفته میتوان نتیجه گرفت که ورزش صرف ًا در خدمت ســامتی دوشــیزگان نبود و
هدف از ترویج آن دســتیابی به زیبایی ،توجه به نقش مادری و رسالت ملی بود .این رویکردها الاقل تا
پایان دورة رضاشاه باقی ماند .به طور کلی ،میتوان گفت نیمة اول حکومت پهلوی اول دورهای بود که
در آن برای برقراری و گسترش ورزش زنان زمینهسازی میشد و بنابراین ،ورزش زنان در عمل از نیمة
دوم حکومت رضاشاه نمایان شد.
زمینههای شکلگیری ورزش زنان

آنچه در فوق آمد ،انتظارات و توقعاتی بود که از ورزش زنان وجود داشت .حال باید دید برای تحقق چنین
انتظاراتی چه بسترهایی فراهم گردید؟ ورزش زنان به چه شیوهای پیش رفت؟ و باالخره اینکه تا شهریور
 1320و سقوط رضاشاه چه تحوالتی را از سر گذراند؟
قبل از هر چیز باید گفت که ســال  1314نقطة عطفی در ورزش زنان بود .در این ســال سه اتفاق مهم
روی داد که بر وضعیت ورزش زنان در سالهای بعد تأثیر گذاشت :آغاز به کار کانوان بانوان ایران؛ ایجاد
پیشآهنگی دختران؛ و همچنین مسئلة کشف حجاب در  17دیماه  .1314البته این بدان معنا نیست که
تا سال  1314توجهی به ورزش زنان نمیشد ،اما ،چنانکه ذکر گردید ،ورزش زنان تا این زمان بیشتر امری
فردی بود و بهمثابة یک پدیده و جریان اجتماعی هنوز نه مورد توجه رسمی بود ،و نه در مسیری مشخص
قرار گرفته بود .از این منظر سال  1314را باید سال آغاز سازماندهی و مدیریت ورزش زنان دانست.
الف) کانون بانوان ایران

چنانکه اشــاره شد ،در اوایل روی کار آمدن رضاشاه آنچه به نام ورزش وجود داشت ،از ورزش و تربیت
بدنی مدرن بســیار فاصله داشت .تشکیالت ورزشی متفرق ،پراکنده و بیگانه با هر نوع نظم و مقرراتی

 .1آیین ورزش ،س  ،4ش ( 2فروردین  ،)1317ص .2
 .2کوشش ( 24تیر  ،)1320ص .2
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بود .در این میان عالقة محمدرضای ولیعهد به ورزش نقش مهمی در تشویق جوانان به ورزش داشت و
در نتیجه نهضتی ورزشی در کشور آغاز گردید و جوانان اعم از پسر و دختر کمکم در رشتههای ورزشی
ثبتنام کردند و در سلک ورزشکاران و انجمنهای ورزشی گرد آمدند ،به طوری که از سالهای 1312
و  1313بدین سو ورزش و تربیت بدنی ترقی یافت و در بیشتر شهرها انجمنهای تربیت بدنی تشکیل
گردید 1.بنابراین ،ورزش زنان در سالهای نخست نیمة دوم حکومت رضاشاه شکل جدی به خود گرفت.
یکی از سازمانهایی که در این زمان شکل گرفت و کمابیش در تحول ورزش زنان تأثیرگذار بود ،کانون
بانوان بود .این کانون در  22اردیبهشــت  1314از طرف وزارت معارف و به ریاســت افتخاری شمس
پهلوی تأسیس شد و هیئتمدیرة آن شامل خانمهای اعضای وزارت معارف و مدیران مدارس دختران
بود 2.چنانکه خانم تربیت ،رئیس کانون بانوان ایران ،درخصوص مقاصد این کانون گفته است ،تنها قصد
و منظور کانون بانوان این بود که با اســتفاده از تعلیمات اخالقی و بدنی ،زنان را برای اجرای رســالتی
که بر دوش دارند آماده ســازد 3.شــعبة ورزش این کانون نقش مطلوبی در توسعة ورزش زنان داشت و
ادعا میشد همه گونه وسایل را برای تشویق زنان پایتخت به ورزش فراهم آورده است ،آنچنانکه ابراز
امیدواری میشد بهزودی ورزش بین عموم بانوان تعمیم پیدا کند .کانون بانوان به تأسیس و دایر شدن
رصدهای پیشآهنگی دختران جوان کمکهای شــایانی کرد و بهویژه اعضای هیئتمدیرة کانون که
اغلب از مدیران مدارس بودند ،برای تعلیم و تربیت پیشآهنگان کوشش بسیاری کردند و برای تقویت
جســمانی و سرگرمی بانوان بازی تنیس را دایر نمودند که در سال  1315دهها نفر از بانوان مرتب ًا برای
4
فراگیری آن در زمین تنیس کانون حضور پیدا میکردند.
این کانون در گزارشی دربارة عملکرد خود در سال  ،1316از جمله اظهار کرد که چون ادارة تربیت بدنی
نیازمند بانوان مربی ورزش است ،کالسهای ورزشی زیر نظر مستر کیسین تشکیل گردیده و خانمهای
داوطلب که تعداد آنها  85نفر اســت ،در روزهای شــنبه و چهارشــنبه مواد برنامة ورزشی دبستانها و
دبیرستانهای دختران را در این کالسها میآموزند و تا حال عدهای برای تعلیم تربیت بدنی استخدام
شــدهاند 5.عالوه بر کانون بانوان ،سازمان شیر و خورشید نیز اقدام به تأسیس کالسهای ورزشی برای
آموزش انواع رشتههای ورزشی به دختران خردسال کرد که از جزئیات این آموزشها اطالعاتی در دست
 .1اطالعات ،س  ،12ش  ،)1316( 3349ص 1؛ همان ،ش  ،3294ص .1
 .2اطالعات ،س  ،12ش  17( 3362دی  ،)1316ص .2
 .3اطالعات ،س  ،10ش  29( 2717بهمن  ،)1314ص .2
 .4اطالعات ،س  ،10ش  10( 2805خرداد  ،)1315ص .8
 .5اطالعات ،س  ،1ش  17( 75تیر  ،)1316ص .1
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نیست 1.بنابراین ،کانون بانوان را بهعنوان یک تشکل دولتی باید پرچمدار اجتماعی شدن ورزش زنان در
ایران عصر رضاشاه دانست.
ب) پیشآهنگی دختران

یکی از دیگر نقاطعطف ورزش زنان تشکیل پیشآهنگی دختران بود که چند ماه بعد از تأسیس کانوان
بانوان ،در  15مرداد  1314تأسیس شد 2.برنامههای پیشآهنگی در دو بخش نظری و عملی در مقاطع
مختلف تحصیلی در مدارس دخترانه اجرا میشــد .در بخش عملی دختران پیشــاهنگ با انواع فنون
ورزشی آشنا میشدند و ورزشهای مختلف را به صورت روزانه انجام میدادند .تشکیالت پیشآهنگی
تحت نظارت ادارة تربیت بدنی و از زیرشــاخههای وزارت معارف بود 3.ریاست این تشکیالت باز هم بر
عهدة شمس پهلوی بود .معلمان زن زیر نظر مستر کیسین و مسیو پازارگاد سه روز در هفته آموزشهای
نظری و عملی میدیدند .در نتیجة این آموزشها ،در همان سال  1314حدود شصت معلم زن از مقاطع
دبستان و دبیرستان آموزش دیدند .هر یک از این معلمان با تشکیل گروهی  32نفره از دختران در همان
مدرسة محل کار خود شروع به کار کرد .تا پایان سال  1315شمار دختران پیشاهنگ به  1544نفر رسید
که البته در مقایسه با شمار پسران ( )10545هنوز ناچیز بود 4.در تهران همهساله کالسهای ورزشی در
منظریه دایر میشد و اردوهای پیشآهنگی در فصل تابستان فعالیتهای ورزشی و شنا و انواع مسابقهها
را فرا میگرفتند .اما در سال  1318بود که باالخره اردوی پیشآهنگی دختران توانست اردوی ویژهای
5
تشکیل دهد و به فراگرفتن عملیات پیشآهنگی و فعالیتهای ورزشی مخصوص به خود اقدام نماید.
اردوهــای پیشآهنگی برای دختران خیلی مفید بود و از نظر اخالقی و اجتماعی کمکهای زیادی به
آنها میکرد .آنها از این طریق میتوانستند غالب ًا از هوای آزاد خارج شهر استفاده و به صورت دستهجمعی
6
گردش کنند.
ج) رخداد  17دیماه 1314

روز  17دیماه  1314به لحاظ تبعات و نتایجی که به دنبال داشــت ،به رشــد و پیشرفت ورزش زنان
بســیار یاری رساند .به دستور رضاشاه در این روز ،مقرراتی درخصوص ورود دوشیزگان به دانشگاهها و

 .1اطالعات ( 2خرداد  ،)1314ص 2؛ ( 3خرداد  1314ش) ،ص .1
 .2اطالعات ،س  ،13ش  26( 3634مهر  ،)1317ص .1
 .3همان.
 .4اطالعات ،س  ،12ش  4( 3349دی  ،)1316ص .1
 .5کوشش ،ش مسلسل  5( 4231اسفند  ،)1318ص .2
 .6دختران ایران ،س  ،1ش ( 2شهریور ،)1310ص .21-13
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بهرهمندی از تحصیالت عالی به تصویب شــورای عالی فرهنگ رسید و از یازدهم بهمن همین سال
پنجاه تن از دوشــیزگان که داوطلب تحصیالت عالی شده بودند ،در دانشسرای عالی مشغول تحصیل
شدند .اما یکی از نتایج مهم و برجستۀ رویداد  17دی در زمینة پرورش دوشیزگان ،توجه بیشتر به مسئلة
تربیت پیشآهنگی دختران بود که در همان ســال تأســیس (مرداد  )1314هشتصد تن از دختران به
عضویت آن درآمده بودند 1.از روز  17دیماه  1314به بعد روزنامة اطالعات همواره در صفحة نخست
خود تصاویر و مطالبی دربارة پیشرفت ورزش دختران به چاپ میرساند و از عمومیت یافتن بیش از پیش
ورزشهای بدنی در همة دبستانها و دبیرستانها و دانشسراهای دختران خبر میداد 2.در هر حال ،سال
 1314سال تحول ورزش دختران بود .چنانکه در بسیاری از ایاالت و والیات ایران دختران به استقبال
فعالیتهای ورزشی رفتند و مهمتر از همه اینکه شمار قابل توجهی از دختران وارد تشکیالت پیشآهنگی
شدند3 .با توجه به آنچه آمد ،باید دید سیر رشد ورزش زنان چگونه بود و چه تحوالتی را از سر گذراند.
ترویج ورزش و مسابقات ورزشی زنان ()1320-1314

به دنبال زمینهســازیها ،ورزش زنان باالخره بهعنوان پدیدهای اجتماعی راه خود را باز کرد و عمومیت
یافت .البته این تغییر محدود به شهرها بود .در دورة پهلوی اول بیشتر جمعیت زنان ایران ساکن روستاها
بودند و یا حیات عشایری داشتند .پس طبیعت ًا سیاست ترویج ورزش شامل حال آنان نمیشد ،زیرا تمرکز
اصلی بر شــهرهای بزرگ بود .البته ورزش زنان از طریق مدارس دخترانه به برخی از شهرهای بسیار
کوچک هم راه پیدا کرده بود.
روز سوم خرداد سال  1314را بایستی نقطةعطفی در ورزش دختران ایران دانست .در این روز در میدان
جاللیه به مناســبت جشنی که برای توزیع جوایز ورزشی به ورزشکاران تدارک دیده شده بود و هزاران
نفر به تماشای آن آمده بودند ،دختران کالس پنجم و ششم دبستانها که مقرر بود بخش پایانی برنامة
مراســم را اجرا کنند وارد میدان شدند و شــروع به طناببازی کردند و بدین ترتیب نخستین نمایش
ورزشــی زنان در دورة رضاشاه برگزار شــد .نمایش آنان ساده اما بسیار قابل توجه بود و نظر به تازگی
داشــتن آن مایة تحسین حاضرین شد .وزیر معارف که در این مراسم حضور داشت ،در سخنانی اعالم
کرد که اقداماتی برای توسعة ورزش خانمها صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در
سالهای آتی در تهران و دیگر نقاط کشور گسترش یابد 4.رخداد سوم خرداد گویای این حقیقت است که
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در مدارس دخترانه ورزش آموزش داده میشد و دختران ورزشکار به درجهای از آمادگی رسیده بودند که
در آن روز به هنرنمایی پرداختند .از آن پس میدان جاللیه شاهد مسابقات ورزشی دختران بود.
اجرای جشــنها و مســابقات ورزشی بین دختران مدارس و آموزشــگاههای مختلف که گاه با حضور
عموم مردم در میدان جاللیه و یا در ورزشگاه امجدیه برگزار میشد ،از اقدامات دولت در جهت تشویق
دختران و معلمین آنها به ورزش و همچنین اختالط زنان و مردان به قصد تفریح بود 1.روزنامة اطالعات
که برگزاری این مســابقات را بهخوبی گزارش میداد ،معتقــد بود ورزش زنان و حضور عموم مردم در
ورزشــگاهها سبب میشود همه به قدرت و توانایی زنان و دختران پی ببرند و نظرشان درخصوص زن
2
بهعنوان جنس ضعیف تغییر کند.
طولی نکشید که برگزاری مسابقههای ورزشی در میان تیمهای بانوان مرسوم شد .البته به نظر میرسد
پیشــرفت مزبور در ابتدا بیشــتر خاص دختران مدارس بود و هنوز میان عموم زنان شایع نشده بود .در
همین خصوص روزنامة اطالعات شکوه داشت که بانوان ایرانی با آنکه میدانند ورزش بهترین راه برای
تندرستی و تناسب اندام است ،به علت تنبلی آنگونه که باید به ورزش توجه نمیکنند .این روزنامه یکی
از علل مهم این بیعالقگی را یکنواخت بودن حرکات ورزشی رایج در آن ایام میداند و برای حل این
مشکل برخی از حرکات ورزشی را به خانمها معرفی میکند 3.در حقیقت برنامة آموزش حرکات ورزشی
به زنان در بسیاری از نشریات این دوره مشاهده میشود .برای نمونه روزنامة کوشش مقاالتی از دکتر
کارمان ،متخصص ورزش بانوان ،منتشــر میکرد و در آن برخی از حرکات ورزشی مشخص را به زنان
آموزش میداد 4.به نظر میرســد این شیوة آموزش او ًال برای زنانی بود که به ورزش عالقهمند بودند،
ولی بنا به محدودیتهای خانوادگی و اجتماعی امکان حضور در باشگاهها و مراکز ورزشی را نداشتند و
در ثانی تالشی بود برای ترغیب زنانی که انگیزة کافی برای ورزش کردن نداشتند .در هر حال ،میتوان
نتیجه گرفت که همزمان با آغاز تالش حکومت برای پیشرفت ورزش دختران مدارس ،نشریات هم در
جهت ترغیب زنان به ورزش کوششهایی میکردند.
اولین اشارات پراکنده به مسابقات ورزشی دختران ،اشارهای است در  31خرداد  1315به برگزاری مسابقة
والیبال میان دختران دانشآموز قزوین در عمارت نادری این شــهر 5و نیز یک مسابقة دوچرخهسواری
 .1اطالعات ( 2خرداد  ،)1413ص 2؛ ( 3خرداد  ،)1314ص .1
 .2اطالعات ( 4خرداد  ،)1314ص .1
 .3اطالعات ،س  ،13ش  8( 3705دی  ،)1317ص.10
 .4کوشش ،ش  154و ش  22( 155تیر  ،)1316ص .2
 .5اطالعات ،س  ،10ش  12( 2832تیر  ،)1315ص .1
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میان دختران ارومیه که در همان سال برگزار شد 1.برگزاری این مسابقات در شهرستانها نشاندهندة
این واقعیت است که ورزش زنان محدود به پایتخت نبود و در سطحی هرچند نازلتر در شهرستانهای
مختلف نیز در جریان بود.
خالی از مناسبت نیست به مسابقات تمام ًا مردانة اسبدوانی که در اردیبهشت  1315در تهران با حضور
نظامیان و سواران چابک برگزار شد ،اشارهای شود .خانم ساکسیل ،دختر آقای ساکسیل ،رئیس کل ادارة
کامپاکس که مقیم ایران بود ،به طور نمادین در این مسابقه شرکت کرد .اسبدوانی این خانم خارجی که
با تحسین تماشاچیان مواجه شد 2،اگرچه به نتیجهای منجر نگشت ،اما حضور او بهعنوان یک خانم در
مسابقهای کام ً
ال مردانه ،نقطة عطفی در این رشتة ورزشی بود و ذهنیت جامعه را برای پذیرش اسبدوانی
دختران در سالهای بعد آماده ساخت.
بازتاب ورزش دختران مدارس شهرستانهای مختلف در مطبوعات این دوره نشان از سراسری شدن آن
دارد .چنانکه جزئیترین وقایع ورزشی گزارش میشد .برای نمونه روزنامة اطالعات در فروردین  1315از
اجرای ورزش خاصی به نام «میپل» در دبیرستان دخترانة مهستی رشت خبر میدهد 3.به عالوه ،اشاره
4
میکند که در این دبیرستان ورزشهای موسوم به اسکاتلندی نیز آموزش داده میشود.
دوشــیزگان ورزشکار در جشــن روز چهارم آبان  1317در ورزشگاه جاللیه نمایشهای ورزشی قابل
توجهی اجرا کردند .یکی از بخشهای این برنامه مسابقة دو امدادی میان چند تن از دختران ورزشکار
دبیرستانی بود 5.این نخستین اشاره به مسابقه دو دختران است .از دیگر تحوالت ورزش بانوان در این ایام
برگزاری نخستین مسابقة اسکی بود که در  5اسفند  1317در لشکرک برگزار شد .برگزاری این مسابقه
در پاســخ به استقبال روزافزون بانوان از ورزش اسکی بود .مسابقة فوق در مسافتهای  500متر برای
آقایان ،و  300متر برای خانمها تدارک دیده شده بود 6.از همین سال موضوع ورزش دختران و برگزاری
مسابقههای رسمی بین تیمهای دبیرستانهای دخترانه مورد توجه ولیعهد قرار گرفت 7.بنا به سفارشات
وی ادارة تربیت بدنی در اواخر همین سال درصدد برآمد یک سلسله مسابقههای ورزشی میان دختران
8
دانشآموز برگزار کند .برای این کار ابتدا رشتههای والیبال و بستکبال در نظر گرفته شدند.
 .1اطالعات ،س  ،10ش  11( 2831تیر  ،)1315ص .1
 .2اطالعات ،س  ،10ش  12( 2773اردیبهشت  ،)1315ص .1
 .3اطالعات ،س  ،10ش  30( 2760فروردین  ،)1315ص .1
 .4اطالعات ،س  ،10ش  31( 2761فروردین  ،)1315ص .1
 .5اطالعات ،س  ،13ش  7( 3645آبان  ،)1317ص .1
 .6اطالعات ،س  ،13ش  30( 3755بهمن  ،)1317ص .2
 .7اطالعات ،س  ،14ش  16( 4123اسفند  ،)1318ص .1
 .8اطالعات ،س  ،13ش  10( 3764اسفند  ،)1317ص .2
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در  25اردیبهشــت  1318مســابقات والیبال بین دختران دبیرستانها در زمین والیبال کانون بانوان با
شرکت تیمهایی از دانشسرای دختران ،دبیرستان میهن ،انوشیروان دادگر ،ژاله ،سعدیه ،کوکبیة سعادت
برگزار شــد 1.ادارة تربیت بدنی برای ترویج رشتة تابستانی تنیس و تشویق ورزشکاران تصمیم گرفت
یک سلسله مسابقات قهرمانی در اواخر تیرماه  1318برگزار نماید .این مسابقات در شکل یک نفری بین
مردها ،یک نفری بین بانوان ،دو نفری بین مردها ،دو نفری بین بانوان ،و باالخره دو نفری مختلط برگزار
شد 2.به نظر میرسد این نخستین مسابقة تنیس بود که به صورت مختلط برگزار میشد.
همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی ،توسعة رشتههای ورزشی و بهبود کیفی آموزش تربیت بدنی نیز
مورد توجه قرار گرفت .در سال  1318ادارة تربیت بدنی ،با هدف توسعه و ترویج ورزش دختران ،بازی
هندبال را که رشتهای متناسب آنان پنداشته میشد معمول داشت و در بخشنامهای به آموزشگاهها از
آنان درخواســت کرد دانشآموزانی را که برای شرکت در مسابقات بستکبال و والیبال انتخاب شدهاند،
3
معرفی نمایند تا از میان آنها افراد بااستعداد برای آموزش و تمرین هندبال گزینش شوند.
در اواخر سال  1318ادارة تربیت بدنی برای آشنایی بانوان و دبیران ورزش با قواعد و مقررات ورزشها و
بازیهای جدید و تکمیل اطالعات فنی آنان تصمیم به برگزاری کالسهایی در این زمینه گرفت .بدین
منظور از همة دبیران ورزش و آموزگاران آموزشــگاههای دخترانة پایتخت دعوت کرد در این کالسها
که مربیان آن در آموزشگاههای ورزشی خارج از کشور دوره دید ه بودند ،ثبتنام کنند تا تمامی قواعد و
4
مقررات ورزشهای جدید را فرا گیرند .مقرر بود این کالسها از اول فروردین سال  1319تشکیل شوند.
عالوه بر این ،به دستور ولیعهد مقرر شد از سال  1319مسابقة دو و میدانی (دو و پرش) به مسابقههای
رسمی ورزشی دختران دانشآموز اضافه و هر ساله در اردیبهشتماه برگزار شود .مواد مسابقههای دو و
میدانی که از تصویب ولیعهد گذشت ،عبارت بودند از دو  100متر ،دو مانع به مسافت  80متر ،دو امدادی
 ،4×100پرش ارتفاع ،پرش طول و پرش سه گام .پس از ابالغ این فرمان ادارة تربیت بدنی مقدمات امر
را فراهم کرد و از ده دبیرستان دخترانه ،تیمهایی برای شرکت در این مسابقات معرفی نمود 5.به فرمان
ولیعهد همچنین رشتة پرتاب دیسک و پرتاب نیزه و پرش نیزه و دو  110متر با مانع به مواد مسابقههای
قهرمانی کشور و دبیرستانها و دانشــکدهها افزوده گشت 6.در همین سال فدراسیونهای ورزشی نیز
 .1اطالعات ،س  ،13ش  26( 3835اردیبهشت  ،)1318ص .2
 .2اطالعات ،س  ،13ش  27( 3868خرداد  ،)1318ص .2
 .3اطالعات ،س  ،14ش  28( 3899خرداد  ،)1318ص .2
 .4اطالعات ،س  ،14ش  16( 4123اسفند  ،)1318ص .1
 .5اطالعات ،س  ،14ش  24( 4184اردیبهشت  ،)1319ص .1
 .6اطالعات ،س  ،15ش  18( 4417دی  ،)1319ص .1
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تأســیس شدند 1.گسترش ورزش در سال  1319چشمگیر بود .به فرمان ولیعهد در تیر  1319مسابقات
2
دوچرخهسواری نیز به مسابقات قهرمانی کشور اضافه شد.
در بهار  1320ســازمان تربیت بدنی سرگرم تنظیم برنامهای برای برگزاری مسابقههای بهارة والیبال،
دوچرخهســواری و دو و میدانی (انواع دو و پرشها) بود .مقرر شــد دختران دبیرستانهای پایتخت نیز،
به استثنای دوچرخهسواری ،در بقیة رشتهها به رقابت بپردازند 3.مستثنا کردن رشتة دوچرخهسواری در
مسابقات دختران در حالی بود که این رشته میان زنان تهران بسیار سریع پیشرفت کرده و مایة شگفتی
شــده بود 4.عالوه بر تهران ،در شهرستانها نیز این رشته طرفداران بســیاری داشت .برای نمونه ،در
خرداد سال  ،1315در قزوین عدهای از دختران دانشآموز و زنان آموزگار پس از دو ماه تمرین ،امتحان
دوچرخهســواری داده و موفق به دریافت گواهینامه شــد ه بودند و بدین ترتیب میتوانستند آزادانه در
خیابانها تردد کنند 5.به غیر از قزوین ،این رشتة ورزشی در ارومیه نیز رشد سریعی کرده و چنانکه اشاره
شد ،حتی در سال  1315یک مسابقة دوچرخهسواری میان دختران این شهر برگزار شده بود .به هر روی،
رشتة دوچرخهسواری بانوان در دورة محمد رضاشاه پهلوی نیز در رکود قرار داشت و پیشرفتی نکرد.
در همین ایام تحول مهم دیگری در ورزش زنان روی داد و آن اینکه وزارت فرهنگ در ورزشگاه امجدیه
استخرهای شنای قانونی منطبق بر اصول فنی ایجاد کرد و مقرر شد ادارة تربیت بدنی از  20خرداد آن
ســال ( )1320کالسهایی آموزشی زیر نظر مربیان کارآزموده برگزار نماید .یکی از این استخرها ویژة
کودکان  5تا  9سال اعم از پسر و دختر بود 6.این نخستین اشارة نشریات به شنای دختران ایران است.
کمی بعد مقرر شد کالس آموزش شنای بانوان در بوستان ورزش و دبیرستان نوربخش برگزار شود و از
7
اول تیرماه آغاز به کار کند .در همین زمان مسابقههای شیرجه نیز به ورزش شنا افزوده شد.
پیشــرفت ورزش بانوان کشور را میتوان از ســخنان خانم فرمانفرماییان در جریان برگزاری مسابقات
نهایی دو و میدانی دختران در روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت  1320در جاللیه دریافت .ایشان
در سخنانی پیش از آغاز این مسابقه گفتند:
 ...تا پیش از دورة کنونی ،ما و مادران ما گرفتار تمرینهای تیرهبختی و شرکت در مسابقههای سیهروزی
بودیم .آمدن به آموزشــگاه برای ما ننگ بود چه رسد که به ورزشگاه قدم بگذاریم ...اما تحت توجهات و
 .1اطالعات ،س  ،15ش  7( 4319مهر  ،)1319ص .1
 .2اطالعات ،س  ،15ش  20( 4242تیر  ،)1319ص .2
 .3اطالعات ،س  ،15ش  14( 4493فروردین  ،)1320ص .1
 .4اطالعات ،س  ،10ش  20( 2752فروردین) ،ص .1
 .5اطالعات ،ش  26( 2815خرداد  ،)1315ص .1
 .6اطالعات ،س  ،15ش  22( 4531اردیبهشت  ،)1320ص .1
 .7اطالعات ،س  ،15ش  26( 4535اردیبهشت  ،)1320ص .1
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دستورات ولیعهد وارد میدان مسابقات شدیم ...و اکنون سال سوم است که به فرمان مبارکشان دستههای
ورزشکاران دختران مانند پسران در مسابقههای ورزشی شرکت میکنند ...امسال با انکه دومین بار است که...
دختران دبیرستانها در مسابقههای دو و میدانی شرکت مینمایند ،تعداد نفرات و دستههای شرکتکننده به
1
هیچ وجه با سال گذشته قابل مقایسه نیست که نشان از رشد عالقة دختران به ورزش دارد.
با فرا رسیدن شهریور  1320و اشغال کشور توسط متفقین ،و پیامدهای اجتماعی حاصل از آن که کشور
ن کرد ،گسستی در فعالیتهای ورزشی و بهویژه ورزش زنان ایجاد شد ،به
را برای ســالها درگیر بحرا 
طوری که برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس و دبیرستانهای دخترانه بهکلی تعطیل شد و آنگونه که
نشریة نیرو و راستی ادعا کرده است ،تا سال  1326از سر گرفته نشد 2.با این اوصاف ،چرخ ورزش زنان
که بهتازگی به حرکت درآمده بود و میرفت که خیز بردارد ،از حرکت باز ماند و متوقف گردید.

نتیجهگیری

همزمان با روی کار آمدن رضاشــاه ،اگرچه ورزش به مفهوم مدرن مورد توجه نبود ،اما نشــانههایی از
فعالیتهای ورزشــی و حتی ورزش زنان وجود داشــت .در این زمان تالشهای بیوقفة زیادی برای
ترغیب و متقاعد ســاختن جامعه به ورزش زنان در جریان بود .نگاههای مختلفی به ورزش زنان وجود
داشت و مدتها طول کشید تا حتی خود زنان هم متوجه ضرورت و اهمیت ورزش شوند .فعالیتهای
ورزشی در باشگاههای خصوصی ،از جمله باشگاه میر مهدیخان ورزنده ،در جریان بود ،اما ظهور ورزش
زنان بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،در نیمة دوم حکومت رضاشــاه و باالخص از سال  1314مطرح شد.
کانون بانوان و پیشآهنگی دختران از جمله نهادهایی بودند که سازماندهی ورزش دختران را در دستور
کار قرار دادند .طولی نکشید که رشتههای ورزشی مختلف تأسیس گردیدند و مسابقات دختران مدارس
و دبیرستانهای مختلف آغاز شدند .در این میان نباید از نقش محمدرضای ولیعهد در پیشرفت ورزش
زنان غافل ماند .او که خود ورزشــکار بود ،با دســتوراتی که شخص ًا صادر میکرد به تأسیس رشتههای
مختلف ورزش زنان همت گماشت .با فرا رسیدن شهریور  1320گسستی در حرکت نوآغاز ورزش زنان
پیش آمد و آن را تا سالها بعد از فعالیت واداشت .روی هم رفته باید گفت ورزش زنان ،بهرغم تمام کم
و کاستیهایش ،در حد فاصل سالهای  1320-1314خوش درخشید و نکتة مهم اینکه ،اگرچه تمرکز
اصلی ورزش زنان در پایتخت بود ،در شهرستانها نیز بهرغم تفاوت جدی در سطوح کمی و کیفی نسبت
به پایتخت ،این پدیده در آستانة گذر به مراحل بهتر بود.
 .1همان.
 .2نیرو و راستی ،ش  6( 143خرداد  ،)1326ص .11
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انجل دریک ،اما.اف ،دانستنیهای زنان جوان ،ترجمه ذبیح اهلل قربان ،برلن ،چاپخانه ایرانشهر .1306
آیین ورزش .س  4ش  ،2فروردین .1317
اطالعات 4-2 ،1314 .خرداد؛ س  ،9ش 2491؛ س  ،10ش  8 ،2521تیر .اطالعات ،س  ،10ش  20 ،2752فروردین،
س  ،10ش  27 ،2717بهمن؛ س  ،10ش  28 ،2738اسفند .اطالعات  ،1315س  ،10ش  30 ،2760فروردین؛
اطالعات ،س  ،10ش  31 ،2761فروردین؛ س  ،10ش  12 ،2773اردیبهشــت؛ س  ،10ش  10 ،2805خرداد؛
س  ،10ش  26 ،2815خرداد؛ س  ،10ش  11 ،2831تیر؛ س  ،10ش  12 ،2832تیر ،1316 .س  ،12ش ،2316
 27آبــان؛ س  ،12ش  5 ،3294آبــان .اطالعــات  ،1316س  ،12ش  4 ،3349دیماه؛ س  ،12ش 17 ،3362
دیمــاه؛ س  ،1ش  17 ،75تیر .اطالعــات  ،1317س  ،13ش  26 ،3634مهر؛ س  ،13ش  7 ،3645آبان؛ س
 ،13ش  8 ،3705دیماه؛ س  ،13ش  30 ،3755بهمن؛ س  ،13ش  10 ،3764اسفند .اطالعات  ،1318س ،13
ش  26 ،3835اردیبهشت؛ س  ،14ش  16 ،4123اسفند .س  ،13ش  27 ،3868خرداد؛ س  ،14ش 28 ،3899
خرداد؛ س  ،14ش  16 ،4123اسفند .اطالعات  ،1319س  ،14ش  24 ،4184اردیبهشت؛ س  ،15ش 18 ،4417
دیماه؛ س  ،15ش  7 ،4319مهر؛ س  ،15ش  20 ،4242تیر .اطالعات  ،1320س  ،15ش  14 ،4493فروردین؛
س  ،15ش  1 ،4510اردیبهشت؛ س  ،15ش  22 ،4531اردیبهشت؛ س  ،15ش  26 ،4535اردیبهشت.
دختران ایران ،1310 .س  ،1ش  ،2شهریورماه.
راهنمای زندگی ،1319 .ش  9 ،2آذر؛ ش .5
سالنامة تاج ورزشی ،1351 .ش .2
کوشش ،1314 .ش  12 ،248آبان؛  ،1316ش  153و  22 ،154تیر؛  ،1318ش  5 ،4231اسفند؛  20 ،1319فروردین؛
 24 ،1320تیرماه.
عالم نسوان .دیماه  ،1305س  ،7ش 1؛ ش  7و 8؛ اردیبهشت  ،1306س  ،7ش 5؛ شهریور  ،1310س  ،11ش .6
نسوان وطنخواه ،1303 .س  ،7ش 7؛
ش  15 ،1تیر؛ ش  12 ،3مرداد؛ ش  26 ،4مرداد؛ ش 9 ،5شــهریور؛ ش  9 ،11آذر ،1326 .ش
نیرو و راســتی ،1322 .
 6 ،143خرداد؛  ،1327ش  6 ،203مرداد.
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نقش جادۀ ابریشــم در پیوند نگارگری و تاریخنگاری فارسی
عصر ایلخانان
 پژوهشی:نوع مقاله
حسن باستانیراد/1علیرضا ذوالقدر

2

چکیده

ایلخانی به صورت فزایندهای-تعامالت فرهنگی و هنری هزاران سالۀ ایران و چین پس از سلجوقیان گسترش یافت و در عصر مغول
، آسیای مرکزی، جادهها در فرمانروایی واحدی درآمدند و صحرانوردان تحت تأثیر فرهنگها و تمدنها و فرهنگهای چین.برقرار شد
 از آن میان در گسترۀ، نگارگری و کتابآرایی در قلمرو ســرزمینهای اســامی، از میان هنرهای گوناگون.ایران و قفقاز قرار گرفتند
 بین نگارگری و، م) و به ویژه در اواخر عصر ایلخانان14(  از ســدۀ هفتم قمری.فرهنگی ایرانزمین از این روند تأثیر بهســزایی یافت
.کتابآرایی با حوزههای گوناگون علمی بهویژه تاریخنگاری و ادبیات پیوند برقرار شــد و در عصر تیموریان و صفویان به اوج رســید
 در آفرینشهای هنری و پیوند هنر با تاریخنگاری و ادبیات در،برچیدهشــدن خالفت عباسی و موانع فرهنگی و سیاسی ناشــی از آن
 اندیشۀ، مولفههایی مانند حکمرانی ایرانی.مکتب نگارگری تبریز و دیگر مکاتب هنری ایرانی در این دوره تأثیر به سزایی داشته است
 و تاریخنگاری جهانی زمینهساز مینیاتورها در متون گوناگون، تاریخ و میراث روایی ایرانیان، اســاطیر ایرانی، فرۀ ایزدی،ایرانشــهری
 تاریخ هنر و، در این پژوهش بر پایۀ تبیین تاریخی و روش میانرشــتهای بین تاریخ فرهنگی. ادبي و علوم طبيعي شــد،تاريخنگاري
. علتهای موثر در کاربرد نگارگری در تاریخنگاری و ادبیات عصر ایلخانی بررسی میشود،تاریخنگاری
. ایلخانان، ایرانزمین، تاریخنگاری فارسی، کتابت، نگارگری، تبارشناسی فرهنگی:واژگان کلیدی

The Role of the Silk Road in the Connection between Persian
Historiography and Painting in the Ilkhanate Era
Alireza Zolghadr3/Hassan Bastani Rad4
Abstract
Iran and China have had strong cultural and artistic interactions for thousands of years. These
relations expanded after the Seljuks period and increasingly continued during the MongolIlkhanate era. Roads came under a unified rule, and steppe nomads were influenced by cultures
and civilizations in China, Central Asia, Iran, and the Caucasus. This process had a great impact on
various arts, painting, and book decoration in the territory of Islamic lands, especially in “Iranzamin
(Persia).” From the 14th century in the late Ilkhanate era, painting and book decoration with various
scientific fields were used, especially in Persian historiography and literature also reached their
peak in the Timurid and Safavid ages. The decline of the Abbasid Caliphate and dismantling the
cultural and political barriers had a great impact on artistic creations and the interactions between
art, Persian historiography, and literature in the establishment of the Tabriz School of Miniature
Painting. Some Iranian components were influential in the creation of this style: Iranshahr’s political
thought, The Myth of Farrah-i Izadi, Persian mythology, history and narrative heritage of ancient
Iran, etc. Those components were used in miniatures of books on historiography, literature, and
the natural sciences. This research examines the adequate reasons for the usage of painting in
the historiography and literature of the Ilkhanate era by the method of explanation in history and
interdisciplinary research in cultural history, art history, and historiography.
Keywords: Cultural Genealogy, Painting, Book-decoration, Persian Historiography, Persia, Ilkhanate.
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مقدمه

در پی یورش مغوالن به اُترار در شــرق ورارود (ماوراءالنهر) در سال ( 616ق) تا فروپاشی حکومتهای
گوناگون مانند خوارزمشاهیان ،قالع اسماعیلیان ،و خالفت عباسی ( 656ق) نیم قرن گذشت و تا تغییر
نگرش ایشــان به ایران و اســام در زمان برآمدن غازانخان بر تخت سلطنت ( 694ق) نیز چند دهه
گذشت .اگرچه بیشتر ســاختارهای اجتماعی ،اداری ،سیاسی ،و اقتصادی ایران پیش از این حمله و در
قرن ششم ق در پی درگیریهای مداوم سلجوقیان ،اتابکان ،خوارزمشاهیان ،قراختاییان ،غُزها ،غوریان،
اسماعیلیان ،دستگاه خالفت و دهها حکومت کوچک و بزرگ دیگر روبه فروپاشی گذاشته بود ،اما سراسر
قرن هفتم ق که توأم با حضور مغوالن در ایران بود ،نشانههایی از ثبات سیاسی و اداری ،تولید ،رشد و
توســعۀ اقتصادی ،بالندگی اجتماعی و توجه به مولفههای فرهنگی نداشت؛ چنانکه دورهای بیثبات در
تاریخ سیاسی ایران پدید آمد و طی نیمه دوم قرن هفتم ق از برآمدن هالکو تا برآمدن غازان به قدرت
( 656تا  694ق) در طی  40ســال 5 ،ایلخان بر ســریر قدرت نشســتند ،بارها دین خود را بین اسالم،
شمنگرایی ،بودایی ،مسیحیت و دیگر ادیان و آئینها تغییر دادند ،وزرای ایشان به قتل میرسیدند ،نظام
پولی و اقتصادی ،کشاورزی ،روستاها و شهرنشینی دگرگون شد و همۀ اینها نشانههایی بارز در بیثباتی
فرهنگی ،سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی این عصر است .در چنین شرایطی شماری از ایرانیها و از آن
میان دیوانســاالران ،عارفان ،ادبیان ،و هنرمندان برای بازآفرینی و بازنمایی باورها و آمال خود در برابر
مغوالن پایداری کردند؛ برخی در دربار مغوالن نقش خود را ایفا کردند و برخی در دربارهایی مانند قونیه
سالجقۀ روم ،گروهی نیز در شهرهای گوناگون ایران.در چنین زمانهایی هنر و از جمله نگارگری که از عصر سلجوقیان روند بازآفرینی خود را آغاز کرده بود
تحول چشمگیری یافت .نقاشی ایرانی که با ورود اسالم دچار تغییراتی شده بود ،با ورود نقاشان چینی
و الگوبرداری هنرمندان ایرانی از آنان شــکل و فرم جدیدی یافت .گرچه الگوبرداری از منظرهپردازی و
رنگبندی هنر چینی و نیز ترسیم چهرهها و جامههای مغولی در نقاشیهای این دوره بارز و مشخص
است اما این الگوها و اشکال بیان هنری در خدمت بازنمایی و بازتولید مفاهیم فرهنگی-تاریخی ایرانی
مورد اســتفاده قرار گرفتند .کتابهای دینی مانند معراجنامه و ادبی مانند کلیل هودمنه و بهویژه شاهنامه
از مهمترین آثاری بودند که به هنر نقاشی مزین میشدند .همزمان نیز در تاریخنگاری ،مورخان عالوه
بر ثبت و ضبط وقایع و رویدادهای تاریخی به بازآفرینی و بازسازی گذشته تاریخی خود در قالب تاریخ
مغوالن پرداختند که از آن جمله میتوان به حضور شــخصیتهای اساطیری و تاریخی ایران و تشبیه
مغوالن به آنان را نام برد .به نظر میرسد ایرانیان واکنش واحدی در برابر حوادث زمانه داشتند و آن را
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در قالب متون تولید شده اعم از تاریخی ،هنری و ادبی ارائه میکردند .چنانکه در کتابهای تاریخنگاری
نیز احضار و بازسازی و بازآفرینی شخصیتهای اساطیری و باستانی ایران حضور پررنگی داشتند .این
پژوهش بر آن اســت تا ضمن بررســی نقش جاده ابریشم در برقراری تعامالت فرهنگی و هنری بین
ایران و شرق آسیا به پیوند هنر نگارگری و با تاریخنگاری و منابع ادبی و مکتوبات دورۀ ایلخانی و پس
از آن بپردازد .همچنین تأثیر شرایط تاریخی و فرهنگی در آن زمانه را در چگونگی آفرینشهای هنری با
تأکید بر پیوند نگارگری و تاریخنگاری با توجه به مطالعۀ میانرشتهای در تاریخ و تاریخ هنر و رویکردی
معناکاوانه در رهیافت تفسیرگرایی بررسی کند.
ادبیات تحقیق :پژوهشگران به هنر کتابت و کتابآرایی و از آن میان تصویرسازی متون تاریخنگاری
در عصر ایلخانان با رویکرد پژوهش در تاریخ هنر نگارگری پژوهشهای ارزندهای را ســامان دادهاند،
اما رویکرد تاریخپژوهی و از آن میان بر اســاس تاریخ تعامالت فرهنگی در این حوزه چندان که باید با
اقبال همراه نبوده اســت .آثاری مانند سیری در هنر ایران ،تحقیق زوج ایرانشناس آرتور پوپ و فیلیس
اکرمن اگرچه نخستین اثر جامع در این زمینه و دربارۀ همۀ هنرها و جلوههای ایرانی محسوب میشود،
اما تحقیقات ارنســت کونل دربارۀ تاریخ نگارگری ایرانی و به ویژه پژوهشهای امبرتو شراتو و ارنست
گروبه در کتاب هنر ایلخانی و تیموری ،را میتوان تخصیترین کارها در این زمینه دانست 1.با این همه
مهمترین پژوهشها به موضوع رابطۀ هنر و کتابآرایی با رویکرد هنرهای ایرانی ،چینی ،ترکی-مغولی
را میتوان در کتاب مفصل راهنمای هنر و معماری اســامی یافت که در دو بخش این موضوعات را
یـمغولی در هنرهای ایلخانی و تیموری» و «هنرهای ایرانی
کنکاش کرده است« :عناصر چینی و ترک 
2
در کتابآرایی در ایران و آسیای مرکزی».
الدن ابوعلی نیز در بخش کوتاهی از پژوهش مفصل برای دانشگاه نانجین چین ،ضمن بررسی مواجهۀ
ســنتهای هنری ایران و چین در مبلمان ،طراحی داخلی و هنرهای نساجی و بافندگی به زمینههای
تعامــات فرهنگی و هنری در دورۀ ایلخانان و تأثیر هنر چینی در ایران پرداخته اســت 3.مقالهای نیز
اختصاص ًا تأثیر هنر چینی و نقش مغوالن را در انتقال آن به نقاشی ارمنی با تأکید بر دورۀ غازانخان به
 .1ارنســت کونل و دیگران ،ســیر و صور نقاشی در ایران ،ترجمه یعقوب آژند (تهران :مولی)1394 ،؛ امبرتو شراتو و ارنست گروبه ،هنر ایلخانی و تیموری،
ترجمۀ یعقوب آژند (تهران :مولی.)1391 ،

2. Yuka Kadoi,Tomoko Masuya, Chinese and Turko-Mongol Elements in Ilkhanid and Timurid Arts, A Companion
to Islamic Art and Architecture, Edited by Finbarr Barry Flood, Gülru Necipoğlu (New York: Wiley, 2017), P. 636
– 667; David J. Roxburgh, Persianate Arts of the Book in Iran and Central Asia, A Companion to Islamic Art and
Architecture, Edited by Finbarr Barry Flood, Gülru Necipoğlu (New York: Wiley, 2017), P. 668 – 690.
3. Ladan Abouali, Iran China Visual Tradition Encounter: Furniture Design, (Nanjing: Nanjing Normal University,
2020), pp. 79 – 83.
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بعد بررسی کردهاست.
در میان پژوهشها مقالۀ میکا نطیف بیش از دیگر آثار به صورت تخصی به نقاشیهای کتاب جامعالتواریخ
و از آن میان بر اساس  6نقاشی در این کتاب پرداخته است و میتوان آن را مهمترین مطالعه با رویکرد
2
پژوهش هنر دربارۀ نگارگریهای شاهکار تاریخنگاری اثر ایلخانی در سالهای اخیر به شمار آورد.
متون ادبی بیش از متون تاریخنگاری مورد توجه نگارگران سدههای هفتم تا دهم ق بودهاند و شماری از
چنین متونی ،سه منظومه سرودۀ خواجوی کرمانی ( 752-689ق) است که در  799ق به قلم میرعلی
تبریزی خوشنویســی و به هنر نقاشــی به نام جنید مینیاتورهایی به آن افزوده شده و در موزه بریتانیا
3
نگهداری میشود .اُلگ گرابار آنها را بررسی و در مقالهای دستاوردهای خویش را ارائه کرده است.
نکتۀ مهم آن اســت که پیوند ســهگانۀ تعامالت فرهنگی ایران و چین ،تاریخنگاری توأم با تصویر-
نگارگری در عصر ایلخانان ،و تأثیر تحوالت سیاسی بر تاریخنگاری تصویری در سدۀ هفتم ق به ویژه
در پی تحول چشمگیر در جادههای هنر و فرهنگ بین شرق آسیا و ایران در سدههای هفتم و هشتم ق،
4
در این گونه پژوهشها نادیده گرفته شده است.
1

فرهنگ و گفتگو در جادههای ابریشم

فرهنگ ،هنر ،تعامالت فرهنگی و اجتماعی و میراث مشترک در میان جوامع و بر بستر جادههای تجاری
و فرهنگی کهن-که در سدههای اخیر به جادههای ابریشم 5موسوم شدهاند-دایرهای از مؤلفهها و مفاهیم
مهم در بررسی تاریخ فرهنگی و اجتماعی به شمار میروند؛ از این رو این جادهها به دلیل کارکرد هنری
6
و فرهنگی در ایجاد تعامالت فرهنگی «طناب ابریشمین ارتباط فرهنگی» نامیده شدهاند.
از آنجا که جادههای تجاری در برقراری تعامالت فرهنگی نقش مهمی را ایفا میکنند ،همواره از آنها
توأمان به جادههای تجاری و فرهنگی یاد شــده اســت و افزون بر نقش آنها در داد و ستد کاالهای

1. Dickran Kouymjian, “Chinese Elements in Armenian Miniature Painting in the Mongol Persiod,” Armenian
Studies: In Memoriam Haig Berberian (Lisbon, 1986), pp. 415-468.
”2. Mika Natif, “Rashīd al-Dīn’s Alter Ego: The Seven Paintings of Moses in the Jāmiʿ al-tawārīkh, Rashīd al-Dīn,
Agent and Mediator of Cultural Exchanges in Ilkhanid Iran (Warburg Institute Colloquia 24, 2013), p. 15 – 37.

 .3الگ گرابار« ،مینیاتورهای ایرانی :مصورسازی یا نقاشی ،حضور ایرانیان در جهان اسالم »،به کوشش ریچارد هوانسیان و جورج صباغ ،ترجمۀ فریدون
بدرهای (تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران ،)1381 ،ص .300-267
 .4هاله اصالنی« ،تأثیر نگارگری چین بر تصاویر کتاب منافعالحیوان ابن بختیشوع در دوره ایلخانی »،پایاننامه کارشناسی ارشد (دانشگاه هنر )1395 ،از
معدود آثار در پیوند با این موضوع است.
 .5در اینجا منظور جادههای تجاری ،فرهنگی و ارتباطی اســت که میان ســرزمینها ،جوامع ،حکومتها و مکانها در دنیای باستان و نیز دورۀ میانه پیوند
برقرار میکردند و در ادبیات تاریخی تا ســدۀ 19م به شــیوهها و نامهای گوناگون نامگذاری میشدند و بخشی از آنها در دو سدۀ اخیر به نام جادۀ ابریشم
نامیده شدند .دربارۀ این نامگذاری ر.ک :حسن باستانیراد« ،نقش فرهنگ و زربفت ایرانی در نامگذاری جادۀ ابریشم »،مطالعات تاریخ فرهنگی ،س ،10ش
( 38زمستان  ،)1397ص .51-25
 .6محمدابراهیم باستانی پاریزی« ،راه ابریشم یا اژدهای هفتسر »،تحقیقات اقتصادی ،شماره  23و ( 24پاییز و زمستان .)1349
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سرزمینهای گوناگون ،نقش فرهنگی و هنری جادهها در ایجاد تعامالت فرهنگی ،گفتگو ،هنرها ،ادیان،
زبانها ،آداب ،رسوم و سنتها ،علوم و فنون چنان اهمیت دارد که سازمان یونسکو نیز در دهۀ  1990م
و در پی استقالل جمهوریهای جدا شده از پیکرۀ سیاسی شوروی سوسیالیستی از شاهراههای کهن به
«جادههای ابریشم ،جادههای گفتگو 1»،یاد کرد و این تعریف را از جادهها ارائه داد:
«اصطالح جادههای ابریشم شبکه وسیعی از تجارت و روابط دریایی است که شرق دور ،آسیای مرکزی،
شــبهقاره هند ،فالتهای ایران و آناتولی ،قفقاز ،شبه جزیره عربستان ،منطقه مدیترانه و اروپا را شامل
میشود .جابجایی هموارۀ مردم و کاالها در طول این مسیر منجر به انتقال و تبادل دانش ،ایدهها ،باورها،
2
آداب و رسوم و سنتها در طی سه هزاره شده است».
منظور از «جادهها» در این پژوهش نیز مجموعۀ راههای یاد شــده است که در قلمرو زمانی سدههای
هفتم و اوایل هشــتم ق ( 14-13میالدی) ،بستر اصلی هجوم مغوالن از بخشهای شمالی مغولستان
به چین و از چین به آسیای مرکزی ،جنوب سیبری ،فالت ایران ،آناتولی (آسیای صغیر) و قفقاز بودند.
مادامی که از نقش فرهنگی جادههای اوراســیا سخن به میان میآید ،برداشت این پژوهش از مفهوم و
مولفههای فرهنگی نیز بایستی روشن باشد .از میان صدها تعریف برای فرهنگ« 3،پویایی (دینامیسم)
خودشدن جامعه در فراگرد زمان» 4را میتوان تعریفی نزدیک در ارتباط با موضوع این مقاله دانست؛ زیرا
چند مولفۀ مهم در پیوند با تاریخ فرهنگی در آن وجود دارد :پویایی که ویژگی مهم برای بردوام ماندن،
زندهماندن و جاری بودن فرهنگ است؛ خودشدن (هویت) که متمایز کنندۀ هر فرهنگ از دیگری است؛
جامعه که نشاندهندۀ روح اجتماعی فرهنگ است و در آن مفاهیمی چون تعامل ،ادغام ،تغییر و تحول
معنا پیدا میکند؛ و زمان (تاریخ) که گسترهای درازمدت از سیر تکوین و تح ّول را نشان میدهد .مادامی
که فرهنگ زیربنای فکری و نظری ،آرایش و امر دورنی تمدن باشد در طی زمان ،پویا بوده و هویت یک
تمدن را برای تمایز آن از دیگر تمدنها رقم خواهد زد .از این رو هرآنچه یک تمدن برای نامآورشدن،
ماندگاری و اثرپذیری و اثرگذاری به آن نیاز دارد-اعم از فکر و فلســفه ،ادبیات ،تاریخ ،اندیشه سیاسی،
هنر ،دیوانســاالری ،کشورداری و نظام اداری ،علوم و فنون گوناگون-ریشه در فرهنگ دارد و فرهنگ
1. Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue
2. Alfred J. Andrea, “The Silk Road in World History: A Review Essay,” Asian Review of World Histories
2:1(January 2014), p. 118.

برای آگاهی بیشــتر در این باره :حسن باستانیراد ،ایران پل میانفرهنگی تعامالت بینالمللی جاده ابریشم (تهران :اداره نشر وزارت امور خارجه ،سمرقند:
موسسه بینالمللی مطالعات آسیای مرکزی (ایکاس) ،)1396 ،ص .60
 .3پیتر برک ،تاریخ فرهنگی ،ترجمه نعمتاهلل فاضلی و مرتضی قلیچ (تهران ،پژوهشــکده تاریخ اســام)1389 ،؛ حسین احمدی ،تاریخ فرهنگی (تهران:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.)1398 ،
 .4ناصر تکمیل همایون« ،که فرهنگ آرایش جان بود» .پل فیروزه .س  ،1ش ( 1پاییز  ،)1380ص .117 - 109
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بدون تعامل ،ارتباط ،داد و ســتد نمیتواند تعالی یابد ،متحول و آفریننده شود .این امر در سرزمینهایی
چون ایران که چهارراه تعامالت هنری ،فرهنگی ،تمدنی ،سیاســی ،اجتماعی و تجاری هســتند بیش
از دیگــر ســرزمینها تأثیر عمیقتر ،همهجانبهتر و جهانــی دارد و از آن میان در اعصاری مانند مغول
ایلخانی این تأثیر و تأثر بیشتر نمود مییابد .در واقع دو بُعد مکانی (گسترۀ جغرافیایی «ایرانزمین») و
زمانی (عصر مغوالن و ایلخانان/ســدۀ هفتم تا میانۀ هشتم ق/سده  14م) ،در کنار قابلیتهای هنری،
تاریخنگاری و فرهنگی ایرانیان (بُعد انسانی) ،زمینهساز تأثیرات شگرف از جمله در سهگانۀ هنرنگارگری
ایران عص ِر مغول-ایلخانی
کتابت تاریخنگاری آن عصر شــدهاند .از این رو ،بررســی این مؤلفهها در ِ
مهمترین گام برای بررسی تاریخ فرهنگی و تبارشناسی مبانی مشترک فرهنگی در هنرنگارگری و پیوند
آن با تاریخنگاری است.
ایران عص ِر ایلخانان :مواجهۀ فرهنگها
ِ

در زمان چنگیز و جانشینان او-اوکتای ،گویوک ،و منگوقاآن-سرداران مغول با یورشهای پیدرپی در
ســالهای  616تا  651ق ورارود (ماورءالنهر) و خراسان را تسخیر کردند و از آن پس ایلغار هوالکو به
دیگر بخشهای ایران آغاز شــد تا آنکه در  656ق بغداد را تســخیر و خلیفه را نمدمال کرد .تاریخ 40
سالۀ یورشهای مغوالن از مغولستان و چین تا ایران به منزلۀ تسلط آنان بر هزاران کیلومتر جادههای
تجاری و ارتباطی بین شــرق و غرب اســت .اگرچه در این هجومها شــهرها ،روستاها و کوی و برزن
ورارود و خراســان مانند بخارا ،سمرقند ،خوارزم ،نیشابور و هرات و دهها شهر و صدها روستای دیگر به
ُسم ستوران مغوالن ویران شدند و بسیاری از ساکنان آنها به تیغ تیز آنان کشته شدند 1،اما طی یک
ســدۀ پیش از این یورشها نیز اوضاع سیاســی ایران و به ویژه ورارود و خراسان چندان سامان نداشت
که باعث رونق و آبادی آن ســامان شود .بلکه در طی ســدۀ ششم و اوایل هفتم ق که حکومتهایی
نشینان اسماعیلی ،و قراختاییان ،و سرانجام
چون غوریان ،سلجوقیان ،اتابکان ،خوارزمشاهیان ،غُزها ،قلعه
ِ
مغوالن مهاجم همواره به هم در جنگ بودند ،شرق ایران به جای عمران و آبادانی به چنین مصیبتهایی
ِ
دچار شد :ویرانی بالد ،از هم پاشیدگی نظام اجتماعی ،نابودی ارکان اقتصاد ،کاهش جمعیت ،فرار ،کوچ
اجباری ،مسدود شدن راههای تجاری ،کاهش میزان زمینهای زیر کشت ،ورود صحرانوردان به شهرها و
 .1عبدالمحمد آیتی ،تحریر تاریخ وصاف (تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،)1346 ،ص 319-315؛ خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،جامع التواریخ ،به تصحیح
و تحشــیه محمد روشن و مصطفی موســوی (تهران :البرز ،)1373 ،ص  .520-492گزارش جوینی درباره کشتار مردم بدست مغوالن بسیار اندوهبارتر از
دیگران است .آنچه از گزارشهای جوینی در باب کشتار و خونریزی مغوالن بر میآید حاکی از شدت بیرحمی قومی است که زن و مرد و کودک و پیر و
جوان نمیشناسد و هر جنبندهای را از دم تیغ میگذراند :عطاملکبن محمد جوینی ،تاریخ جهانگشا ،به تصحیح محمدبنعبدالوهاب قزوینی (تهران :هرمس،
 ،)1399ص .235-182
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روستاها ،رویارویی چادرنشینی و صحراگردی با شهرنشینی و ِدهنشینی و زوال زندگی شهری و روستایی،
1
فقر گسترده بر اثر مالیاتهای سنگین و بیقاعده و....
اگرچه در زمان فرمانروایی هالکو ( 663-651ق) تنی چند از چهرههای علمی ،تاریخنگاری و دیوانساالران
تأثیرگذار مانند عطاملک جوینی و خواجهنصیرالدین طوسی گامهایی در بازآفرینی حیات علمی ایرانیان
برداشــته شد ،اما پس از مرگ هالکو ،در زمان اباقا ( 680-663ق) ،پسر و جانشین او ،از یک سو زوال
دین اســام و هنرهای مرتبط با آن را در پی داشــت ،چنانکه برخی از پژوهشگران معتقدند «در تمام
دوران استیالی مغول ،دورۀ اباقاخان نکبتبارترین زمان حیات فرهنگی ایرانیان بوده است 2».اما از دیگر
سو ،یکی از نتایج قدرتگیری مسیحیان و بودائیان در برابر مسلمانان ،ساخت معابد بودایی در شهرهای
گوناگون در ایران را برای نخســتین بار در دورۀ اسالمی در پی داشت که برای تزیین و معماری آنها
3
هنرمندان نقاش ،مجسمهساز و معمار را از چین و تبت به ایران آوردند.
تکودار ( 683-680ق) ،جانشین اباقا ،نیز اگرچه پس از گروش به دین اسالم نام احمد را بر خود برگزید،
اما در دورۀ فرمانروایی او رونق دوبارۀ دین اســام چندان نپایید و بامرگ او و قدرتیابی ارغون (-683
 690ق) ،عنصر مغول بار دیگر بر اوضاع مســلط شــد ،آیین بودایی ،و همچنین پیروان یهودی در پی
وزارت سعدالدوله دوباره سد راه رونق اسالم شدند چنانکه مسلمانان حق دستیابی به دیوان و دستگاه را
نیز از دست دادند .عالقۀ ارغون به دین بودا موجب سرازیر شدن بوداییانی از چین ،هند و اویغور (ختن/
سینکیانگ) به ایران شد .بوداییان مشغول به ساختن بتکدهها شدند و نقاشان و مجسمهسازان به تزیین
4
و معماری آنها پراختند.
در عصر گیخاتو ( 694-690ق)و به دنبال وزارت سعدالدین خالدزنجانی بار دیگر کوششی برای افزایش
نفوذ ایرانیان آغاز شد اما مغوالن که وضع را خطرناک میدیدند وی را به عدم رعایت یاسا و سنتهای
مغولی محکوم کرده و عاقبت به دســت بایدو به قتل رســید .بایدو ( 694ق) پس از اســتقرار بر تخت
فرمانروایی فرمانهایی برای اجرای احکام یاسا و نیز تجدید نیروی مغوالن صادر کرد .بهطورکلی دوران
ایرانیان مسلمان و
حکومت خانهای نخستین تا به قدرت رسیدن غازان مملکت عرصه نبرد و رویارویی
ِ
بیگانگان بوداییان و گاه نیز یهودیان و مسیحیان بود 5.در عصر غازان ( 703-694ق) هم مسلمانی رونق
ِ
 .1برای آشنایی با آثار و نتایج حمله مغول به ایران نگاه کنید به :پطروشفسکی و دیگران ،تاریخ اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره مغول ،ترجمه یعقوب آژند
(تهران ،اطالعات ،)1366 ،ص .67-1
 .2شیرین بیانی ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران (تهران ،سمت ،)1385 ،ص .172
 .3در گزارش وصافالحضره دربارۀ جلوس غازان آمده اســت که وی هنگام جلوس دســتور داد تا همۀ معابد غیرمسلمانان به مسجد تبدیل شوند :آیتی،
ص.198
 .4بیانی ،ص197؛ عباس اقبال ،تاریخ مغول (تهران ،امیرکبیر ،)1388 ،ص557
 .5بیانی ،ص.206
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تازهای یافت و هم در پی فرمانهای او گامهایی برای ساماندهی اوضاع اجتماعی و اقتصادی برداشته
شــد؛ مهمتر اینکه دوران وی سرآغاز عهد تجدید حیات فرهنگ ایرانی ،و رسمی شدن زبان فارسی و
دین اســام شد و در زمان دیگر جانشــینان او ،الجایتو ( 716 703ق) و ابوسعید ( 736 716ق) ،حیات
فرهنگ ایرانی و دین اسالم بردوام ماند.
نگارگری ایرانی :همنشینی هنر و فرهنگ

ایران باستان پیشینهای درخشان دارد که گاه مانند تمدنهای
هنر نگارگری (تصویرسازی/نقاشــی) در ِ
پیشآریایی با تزئینات آئینی دستساختههای سنگی (مانند حجاریها روی سنگ صابون یا کلریت در
هزاره ســوم پیش از میالد) ،آجرهای لعابدار و گاه مانند عصر هخامنشیان با حجاریهای متأثر از هنر
میانرودانی توأم بوده اســت ،گاه بر پوست و تندیس همچون عصر پارتیان و گاه در میان گ چبُریهای
کمنظیر عصر ساســانی ،نگارگری مانویان در ایران و آســیای مرکزی و حتــی هنر موزائیک متأثر از
تمدنهای مغربزمین بهویژه رومیان .از دیگر سو این هنر در تعامل با هنر چینی و آسیای مرکزی و از
آن میان میراث ُسغدیان در شرق و هنر یونانیان و رومیان در غرب تأثیر و تأثر شگرفی داشته است .ایران
را از این نظر پل میانفرهنگی ،محل تالقی انواع هنرها دانســت که ضمن ترکیب به بازآفرینی ،ابداع
و نوآوری میانجامیده است .با اینهمه چندان که باید نقش این سرزمین در سیر تکوین و تحول هنر
1
جهانی از سوی پژوهشگران تاریخ هنر مورد توجه دقیق قرار نگرفته است.
میراث ایران ساســانی و هن ِر آســیایمرکزی که از تلفیق سنتهای تصویری ایران ،هند و چین شکل
گرفته بود به دوره اسالمی رسید و تا زمان حضور مغوالن تأثیری قاطع بر هنرهای تصویری ایران داشت.
ساســانیان دیوارهای قصرهای خود را با نقاشــی (دیوارنگاری) و گ چبُری تزیین میکردند .مانویان که
موسس آنها مانی ،خود نقاش بوده ،معابد و کتب مذهبی خود را با نقاشی زینت میدادند .آنها از طریق
راههای بازرگانی خود را به آسیای مرکزی و ترکستان شرقی رساندند .مسیحیان نسطوری نسخههای
کتاب مقدس را نقاشــی میکردند و این کتابها در میان دانشمندان و دربار خلفا نشر و گسترش یافته
بود .نقاشی و تصاویر این کتب ممکن است تا حدی در نقاشی اوایل دوره مغول تأثیر داشته باشد .پس از
اسالم که چهرهنگاری و نقاشی به ویژه در ابعاد انسانی ممنوع شد ،ایرانیان به خوشنویسی ،تزیین کتاب
و مصور کردن آن و به ویژه قرآن روی آوردند و ذوق نقاشی را در مصور کردن کتب مذهبی پی گرفتند.
در زمان خلفای عباسی گروهی از نقاشان به تصویر کردن کتابها مشغول بودند 2.اما گذشته از برخی
 .1برای نمونه در کتاب تاریخ هنر حتی یک فصل و یا یک تیتر به هنر ایران و نقش آن در ایجاد پل فرهنگی بین هنرهای سرزمینهای گوناگون ،اختصاص
نیافته است :ارنست گامبریج ،تاریخ هنر ،ترجمه علی رامین ،ویرایش رشاد مردوخی (تهران :علمی فرهنگی.)1380 ،
 .2ج کریستی ویلسون ،تاریخ صنایع ایران ،ترجمه عبداهلل فریار (تهران ،فرهنگسرا ،)1366 ،ص.165
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کتابهای علمی که آناتومی بدن انسان و حیوانات در آنها به فراوانی ترسیم میشد ،نگارگری جایی در
متون تاریخی و ادبی نداشت .از این رو ،نقاشی در کتابآرایی به هیچ وجه قابل مقایسه با جایگاه نقاشی
در چین و شرق دور همزمان با آنها و یا عصر ساسانی (به ویژه در نزد مانویان) نبود.
گذشته از کتابآرایی ،سفالینههای منقوش را باید مهمترین جلوهگاه هنرهای تجسمی به ویژه در نقاشی
کاشــی و لعاب دانست که از سدههای چهارم تا ششم ق ( 11-10میالدی/از عصر سامانیان ،آل بویه،
غزنویان و ســلجوقیان) بهدست آمده اســت .ظروف لعابدار بهویژه کاسههای ز ّرینفام بهدست آمده از
برخی شهرهای کهن آن روزگار مانند همدان ،نیشابور ،سامرا و ...که آراسته به نقشهایی از گل ،آیات و
جمالت مذهبی و گاه حیوانات مانند پرنده ،ماهی ،اسب و حتی انسان است ،گذشته از آنکه شاهکار هنر
سفال و سفال منقوش است ،گواه بهرهمندی هنرمندان از مجوز اجرای این نشانهها در هنر است 1.جالب
آنکه تصویر انسان در کاشیها و سفالینههای زرفام عصر سلجوقی نه چهرۀ ایرانی بلکه چهرۀ شرقی و
اختصاص ًا صورتی با چشــمال بادامی ،لباس ساکنان چین و صحرانوردان استپ و شرق آسیای مرکزی
دارد .از این رو عصر سلجوقی را باید سرآغاز استفاده از طرحهای چینی در نگارههای ایرانی دانست.
در پی ایلغار مغول و برچیده شــده خالفت عباسی ،مانعی که بر سر راه نقاشان ایرانی بود از میان رفت
و یکدست شدن سیاستهای حکومتداری از چین و مغولستان تا ایران از یکسو ،و آزادی هنرمندان
در نگارگری بدون قیود اسالمی میان نگارگری و تاریخنگاری ،ادبیات ،کتابآرایی و دیگر متون فارسی
و عربی پیوند برقرار کرد .مولفههای هنری شرقدور (چین) در نگارگری اقتباس شد 2،و قلمرو جدیدی
که تخیل هنرمند را به غلیان وامیداشت پدید آمد ،در این قلمرو مضامین از داستانهای حماسه بزرگ
ملی ایرانیان یعنی شاهنامه اخذ شــد 3.نظر یکی از پژوهشگران دربارۀ تاریخ نگارگری ایرانی آن است
واپسین سدۀ هشتم ق
که اوج دورۀ نقاشی و تصویرسازی ایرانی در همین زمان است یعنی از دهههای
ِ
4
(آغاز تیموریان) به مدت  250سال تا قرن یازدهم ق (میانۀ عصر صفوی) به انجام میرسد .در واقع این
نظر بر دورۀ پس از مغول-ایلخانی داللت دارد که میتواند دستاورد ایلغار آنان و میراث ایشان در عصر
تیموریان تلقی شود .جالب آنکه تیمور نیز سودای جهانگشایی تا چین از شرق و سواحل مدیترانه در غرب
را داشت و در این راه مقلّد چنگیزخان و دیگر خوانین مغول بود.
 .1ریچارد اتینگهاوزن ،الگ گرابر ،هنر و معماری اسالمی ،ج ( 1تهران :سمت ،)1382 ،ص 306؛ ارنست گروبه ،سفال اسالمی ،ترجمۀ فرحناز حائری ،ج7
(تهران :نشر کارنگ.)1384 ،
 .2عباس اقبال معتقد اســت که نقاشی چینی همان نقاشــی ایرانی عهد ساسانی است که توسط مانویان به چین رسیده و سپس توسط مغولها به ایران
بازگشته است؛ اقبال ،ص .555
 .3کونل ،ص .44-42
 .4گرابار ،ص .271-270
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تعامالت فرهنگی و هنری ایران با چین و شرق دور البته به دورۀ مغول-ایلخانی محدود نمیشود ،بلکه
از دوره باستان شواهد بسیاری وجود دارد که نشاندهندۀ تأثیر و تأثر در هنر و فرهنگ ایرانی با چینی،
کرهای ،ژاپنی و جنوب شرقی آسیا است .گذشته از شواهد گوناگون مربوط به عصر ساسانیان ،پیوندهای
بسیار قوی بین ایران و تمدنها و حکومتهای شیال (کره) و تانگ (چین) نشاندهندۀ تعامالت گستردۀ
هنری است 1.پس از استیالی مغوالن تصویرگری کتاب اهمیت ویژهای یافت ،اما حکومت ایلخانان در
ایران دو پیامد مهم برای نقاشی ایرانی به همراه داشت .1 :انتقال سنتهای هنر نقاشی چینی به ایران
2
 .2شکلگیری کارگروهی هنرمندان در کتابخانه-کارگاههای سلطنتی.
مؤلفههای هنری نقاشــی روی جادههای فرهنگی و تجاری از چین تا ایران جریان یافتند و هم تأثیر
گذاشتند و هم تأثیر پذیرفتند؛ اگرچه نقاشی ایرانی دربست تابع نقاشی چینی نبود ،اما مهمترین عناصر
نقاشی چینی که در نقاشی این دوره رواج یافت ،عبارتند از:
«ترسیم خطوط کنارهنمای نهچندان دقیق و مواج ،طراحی نسبتا متشنج ،مفهوم جدیدی از فضا و ارائه
احساسی رمانتیک و زنده از طبیعت است .همچنین وجود ابرهای درهم پیچیده در آسمان ،شکسته شدن
خطوط زمین ،حالتهای اســفنجی آب ،زدودن لطافت از کوهها و صخرهها ،صراحت و روشنی پیکره
حیوانات ،درختان بزرگ و پیچیده و آمیخته شدن گلها با آنها و دوری از ظرافت در طراحی برگها از
3
دیگر ویژگیهای نقاشی دوره ایلخانی است».
کتابت نسخههای خطی در تاریخ میانۀ ایران با تلفیق دو هنر نقاشی و خوشنویسی همراه بوده است و
زیباسازی کتاب از معیارهای مهم در ترویج علم بود .از دیگرسو ،تصویرسازی نیز شاخصهایی داشت،
بهرهمنــدی از رنگهای گوناگون ،اما به کارگیــری رنگهای ایرانی مانند آبی در کنار دیگر رنگها از
آن میان زرد ،نارنجی ،و ســرخ در صحنههای حماســی ،بزم و طبیعت زمانی به اوج زیبایی میرســید
که محتوای نقاشــیها نشاندهندۀ مولفههای آرمانگرایی ،شهریاری ،اجتماعی و زیست بود .انسان با
جامههای فاخر و پوشیده ،معماری با آرایههای ایرانی همچون کاشی ،کنگره و درختانی از باغهای ایرانی،
حضور گروههای گوناگون مانند شاه-خان ،وزیران ،بزمآوران ،پهلوانان ،جانوران اهلی و غیراهلی و دیگر
عناصر نقاشی نشاندهندۀ تفاوتهای بنیادین نقاشیهای ایرانی در همان زمان با نقاشیهای چینی و
1. Lee Hee Soo. “The Silk Road and Korea-Middle East Cultural Connections: Guest Editor’s Introduction.” Acta
Koreana 21. 1 (June): p1-14; Lee Hee Soo, “Islam in the Far East.” The Different Aspects of Islamic Culture.
Vol. 3 (The Spread of Islam Throughout the World). Eds. Idris El Hareir and El Hadji Rauane M’Baye (Paris:
UNESCO). p 759-786.

 .2رویین پاکباز ،نقاشی ایران از دیرباز تا امروز (تهران ،زرین و سیمین ،)1385 ،ص.60
 .3مرتضی گودرزی ،تاریخ نقاشی ایران (تهران ،سمت ،)1395 ،ص.24-23

نقش جادۀ ابریشم در پیوند نگارگری و تاریخنگاری فارسی عصر ایلخانان 273 /

اروپایی در شرق و غرب داشت؛ اگرچه در اوایل سدۀ هفتم ق شیوۀ ترسیم کوهها ،چهرهها ،ابرها و طبیعت
تأثیر نقاشی چینی را نشان میدهد اما به تدریج نقاشی ایرانی چنان بر فرهنگ و هویت بومی خود استوار
شد که در اواخر دورۀ تیموریان و صفویان هویت واقعی خود را بازیافت.
در نقاشی ایرانی ،انسان برهنه وجود ندارد و میتوان گفت عرفان و اندیشه فلسفی در آن ظهور و بروز
دارد .زمینۀ نقاشی با رنگهای متضاد و درخشان که هماهنگی شگفتی دارند پوشیده شده و چنان است
که گویی بیننده از زاویه خاصی به منظره نگاه میکند .پیکرهها برابر یکدیگر قرار ندارند و به همین دلیل
تمام منظره به آســانی دیده میشود .اگرچه برداشت تخیلگرایی بر خردگرایی در نقاشی ایرانی ترجیح
دارد ،اما مفاهیم در حد کمال و در زیباترین وجه ترســیم میشوند .رنگآمیزی و ترکیببندی رنگ در
نقاشــی در دیگر فرهنگها ،اینچنین همهجانبه و درخشان نیست .درخشش شگفتانگیز آسمان آبی،
جلوه شــکوفههای بهاری که در میان آنها انسآنهایی با لباسهای فاخر و چهرههایی متبلور از عشق
و نفرت حضور دارند از ویژگیهای نقاشــی ایرانی است 1.همچنین در نقاشی ایرانی اثری از سایه دیده
نمیشــود زیرا هنرمند نمیخواهد سیاهی را تصویر کند .انسان محور اصلی نقاشی و غالبا در وسط اثر
تصویر شده است 2.از آنجا که هنرمند ایرانی در پی تصویر نمونههای آرمانی و نیز تصویر دنیای تصورات
خود بوده است ،لذا از تقلید و استفاده از اموری چون سایه ،نور و فضای سهبعدی به دور بود ،بنابراین از
طبیعتگرایی-به شیوۀ چینی-در نقاشی ایرانی خبری نیست 3.نقاشی ایرانی را گویی که از فراز تپهای
ایستاده و نظاره میکنیم .حضور دین و تأثیر تخیل و جهان سمبولیک در نقاشی ایرانی را میتوان بهتر
4
مشاهده کرد.
در ایران ،مباني زیبایيشناســي هنری نتیجه دو نوع تفکر متفاوت است :یكي فني و دیگري اعتقادي.
مباني فني زیبایيشناسي عبارت است از . :1سنت دوري از واقعگرایي و ایجاد اثري بيزمان و بیمكان؛
 .2مرکزیت اثر؛  .3بیزاري از فضاي خالي؛  .4ذرهگرایي؛  .5القای فضا و ژرفاي فضا با نشان دادن عناصر
ترکیب از روبهرو ،باال و کنارهها؛  .6تكیه بر اشــكال مجرد و رنگهاي ناب درخشان؛  .7تفاوتگذاري
میان جهان نقاشي شده با جهان واقعي و ایجاد ارتباط میان این دو جهان توسط نوشتار و یا فراگذاري
برخي از عناصر ترکیب از قاب اثر و اشــغال فضاي مربــوط به مخاطب .اما مباني اعتقادي در این آثار
فراوانند ...در هنر اسالمي ایران ،همة انسانها ،گیاهان و گلها ،جانوران و حیوانات ،چه در جلو باشند یا
 .1بینیون و دیگران ،سیر تاریخ نقاشی ایرانی ،ترجمه محمد ایرانمنش (تهران ،امیرکبیر ،)1383 ،ص .31-21
 .2الرنس بینیون ،خصایص زیبایی در نقاشی ایران (در سیر و صور نقاشی ایران) ،ترجمه یعقوب آژند (تهران ،مولی )1378 ،ص .175-170
 .3پاکباز ،ص .8
یوفرهنگی ،)1375 ،ص.35
 .4دیوید تالبوت رایس ،هنر اسالمی ،ترجمه ماهملک بهار (تهران ،علم 
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در پشت تپهها و در خانهها ،در پایین یا در باال ،همه برابر و هم اندازه و با همان رنگهاي ناب تصویر
ميشوند .در تمام صفحه ،نور به صورت یكنواخت و در درون رنگها به کار ميرود که بر مبناي اندیشة
1
برابري انسانها در تفكر اسالمي ميباشد.
با نگاهی به آثار نقاشی ایرانی در دوره میانۀ تاریخ ایران ،جنبهی زیباییشناسانه آنها ،اعم از رنگبندی
زنده و زیبا ،وجود اشکال هندسی منظم و خیالانگیز بودن ،بیننده را مفتون میکند ،اما باید در نظر داشته
باشــیم که نقاشیها نه بهطور جدا و در یک صفحه بلکه در یک نسخه خطی و به منظور تصویر کردن
مطالبی از متن مورد اســتفاده قرار گرفتهاند .از این رو ،کتابت متون جدای از جنبهی زیباییشناســانه،
کارکردی ایدئولوژیک و فرهنگی دارند و در یک بافت و زمینه تاریخی-فرهنگی تولید شدهاند .پس اینکه
چه کتابی نسخهبرداری و مصور شده بسیار اهمیت دارد .همه داستانها نقاشی و مصور نشدهاند بلکه نقاش
دست به انتخاب موضوع نقاشــی زده است؛ بنابراین موضوعی را نقاشی کرده که عالوه بر تأثیرگذاری
تصویری حاوی مطلبی باشد که خواننده از دیدن آن پی به موضوع و مفاهیم مندرج در آن ببرد.
رونق هنر نقاشــی در ایران عصر ایلخانان ،از یکسو ریشه در آن دارد که همزمان با استقرار حکومت
آنها در ایران تا اسالم آوردن غازان ،بوداییان  ،مسیحیان و یهودیان حضور پررنگی در عرصۀ فرهنگی
ایران داشتهاند .بوداییان از چین و سایر مناطق دعوت شدند تا بتخانههایی بسازند؛ گذشته از آنچه در
ایران آن روزگار باقیمانده است ،حتی نشانههایی در پیرامون سلطانیه مانند معبد «داشکسن»
شــرق ِ
در روستای دیر و پیرامون مراغه که در شمار مهمترین تختگاههای آنها بودهاند ،نشاندهندۀ حضور
بوداییگری تا مرکز و غرب ایران است .در این زمان برای تزئین بناهای اسالمی مانند مساجد و آرامگاهها
همراه با آجرنگاری که میراث فاخر عصر سامانی-ســلجوقی بود ،به کاشیکاری نیز روی آوردند که در
عصر آلمظفر (مانند مسجد جامع کرمان) و تیموریان (مانند بناهای سمرقند و مجموعۀ میرچخماق یزد)
به اوج خود رسید .در تزئین اماکن مقدس مسیحیان از جمله کلیساهای آذربایجان نقاشی کاربرد بیشتری
یافت .در همین زمان روابط هنری بهویژه در نگارگری میان چین و قلمرو مغوالن از طریق اردوی زرین
و ایلخانان با قفقاز و از آن میان در قلمرو ارمنینشین حائل بین دو فرمانروایی ایلخانی اردوی زرین ،برقرار
2
شد و تأثیر به سزایی بر جای گذاشت.
ایرانیان فرمهای هنری نقاشــی را از چین کسب کردند اما آنچه را که تصویر میکردند نگارههایی در
حوزه فرهنگ ایرانی-اسالمی بوده است .نکته دیگر این است که آثار باقیمانده از نقاشیهای این دوره،
 .1حبیباهلل آیتالهی« ،وجوه افتراق و اشــتراک در مبانی زیبایی شناسی ،سبكها و ارزشها در هنر ایرانی-سالمی و در هنر معاصر غرب »،سایه طوبی
(تهران  :فرهنگستان هنر ،)1379 ،ص .49-41

2. Kouymjian, p. 416.
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از تاریخ به سلطنت رسیدن حکمران مسلمان یعنی غازان به بعد است .بهنظر میرسد تا به قدرت رسیدن
غازان هنرمندان ایرانی مجالی برای نقاشــی و نسخهبرداری کتابهای فارسی و عربی نیافتند و آنها
نیرویی غالب در حوزه خلق آثار هنری نبودهاند و تنها از دستاوردهای هنری سایر اقوام حاضر در ایران
الگوبرداری میکردهاند ،چنانکه به عصر نخســت ایلخانان (از هالکو تا غازان) میتوان لقب فراگیری
برای بنیانگذاری مکتب داد چرا که در عصر دوم (از غازان تا پایان ایلخانان) مکتب نقاشــی ایرانی به
اصالت قابل توجهی دســت یافت که در تبریز نمود یافت و در عصــر تیموریان میراث آن به هرات و
سمرقند منتقل شد.
به جرات میتوان گفت که ظهور دوباره نقاشی ایرانی در عهد ایلخانان نه تنها به جنبههای زیباییشناسانه
اندیشــه ایرانی میپردازد بلکه واکنشی در برابر انتشار فرهنگ بودایی-مسیحی در طی دورۀ حکمرانی
ایلخانان نخســتین است .اگر به متون نقاشی شده نیز توجه شود ،مشخص میشود که در ردیف آثاری
در حوزه فرهنگ و اندیشــه ایرانی-اســامی قرار میگیرند؛ آثاری مانند منافعالحیوان (کهنترین اثر
مصورسازیشده در عصر ایلخانان) ،معراجنامه ،شاهنامه و کلیل هودمنه ،گلستان و خمسه نظامی .این آثار
به دلیل برخورداری از ساختار حکایتی و اینکه از رویدادها خبر میدهند بیشتر مورد توجه نقاشان قرار
1
گرفتهاند.
نمادهای فرهنگی

تحوالت نگارگری ایران مســیر امتداد خود را در مبانی زیباییشناســی و روح و فرهنگ ایرانی بیش از
سبک و اسلوب دنبال کرده است .وجوه اشتراک در نگارگری ایران برخاسته از مضامین فرهنگی و ادبی
ایران و در زمینه صورت نیز اســتفاده از رنگها و عناصر نمادین اســت .نگارگری ایرانی با شعر و ادب
فارسی همنشینی دیرین داشته و با حکمت کهن ایرانی و نیز اندیشه اسالمی درآمیخته است .براساس
همین نگرش هنرمند نگارگر ایرانی به بازنمایی کامل جهان و طبیعت بیرون نپرداخته بلکه همواره در پی
بازنمایی صورتها و جلوههای ناملموس و نیز صورت مینوی امور بوده است .بنابراین میتوان گفت یكی
از ویژگیهایی که آثار نگارگری ایران را در صورت و معنا به هم نزدیك کرده است ،دوری از واقعگرایی
و عدم رغبت هنرمند ایرانی به تقلید صرف از طبیعت و تأکیدش به بیان مفاهیم ذهنی و نمادین است.
در واقع ،نمادگرایی به عنوان یكی از مؤثرترین ابزارهای انتقال معنا ،مورد توجه هنرمندان ایرانی است .بر
اساس حکمت کهن ایرانی و مطالب مندرج در کتاب بندهش آمده است که هرمزد نخست جهان مینوی
را آفرید و سپس جهان مادی به ترتیب زیر آفریده شد:
 .1تامس آرنولد ،تاثیر شعر و کالم بر نقاشی ایران (در سیر و صور نقاشی ایران) ،ترجمه یعقوب آژند (تهران ،مولی ،)1378 ،ص .165-158
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«او نخست آسمان را آفرید برای بازداشتن اهریمن و دیوان ،دیگر آب را آفرید برای از میان بردن دروج
تشنگی ،سدیر زمین را آفرید همه مادی ،چهارم گیاه را آفرید برای یاری گوسپند سودمند ،پنجم گوسپند
را برای یاری مرد پرهیزگار ،ششم مرد را آفرید برای از میان بردن و از کار افگندن اهریمن و همه دیوان،
1
سپس آتش را آفرید چون اخگری ...سپس باد را آفرید»...
بر اساس داســتان آفرینش هر پدیدهای دارای دوجنبه است :دنیوی و مینوی .هر پدیدهای روی زمین
نمونهای مینوی دارد که مثال اعالی آن است و مظهر واقعیت و حقیقت راستین آن است« :او (هرمزد)...
آفرینش مادی را نیز نخســت به مینویی آفرید و سپس به صورت مادی آفرید 2»...هنرمند ایرانی عصر
میانه با نمادهای فرهنگی خویش آشنایی کامل داشته است .بررسی نمادهای بکار رفته در نقاشی دوره
مغول-ایلخانی بیانگر رواج و استفاده دائمی از نمادهایی همچون آسمان ،زمین ،کوه ،گیاهان و جانوران
اســت و در مرکز همه این نمادها انسان قرار دارد که اساس ًا تصویر به منظور نمایش وی شکل گرفته
است .در نگارههاي جامعالتواریخ عناصری همچون کوه ،درخت (مانند چنار و سرو) ،آب ،زمین و آسمان
دیده میشود 3.در کتاب بندهش آمده که نخستین کوهی که پدید آمد البرز بود و البرز به آسمان پیوسته
است و محل تالقی زمین و آسمان بهشمار میرود 4.از ديگر سو انسان جايگاه ويژهاي در اين نمادها در
نگارگري ايراني يافت .هنر و از آن میان چهرهنگاری كه تا فرجام روزگار عباسيان نه تنها رواج نداشت
بلكه حرام بود ،در اين زمان در هنر ،قداست 5يافت كه نمونۀ بارز آن در آثاری مانند شاهنامه ،جامعالتواریخ
و پیش از آنها در منافعالحیوان آفریده شد.
هنر ایران ،هنری شــاعرانه است که عالوه بر زیبایی سرشار از نمادها و اشارهها است و جهان را گویی
آنطور که در ذات خود هســت به تصویر میکشد .نقاشی ایرانی محل پیوند زمین و آسمان و اهمیت
آســمان و واقعیت آن در زندگی دنیویست ،اینگونه تخیل آزاد که از یک سو ،بازی با اشکال را باعث
میشود و از دیگر سو بینش عمیق شعری و دینی را بیان میکند؛ این خصلت هنر ایرانی سراسر تاریخ
آن است و چنانکه آرتور پوپ معتقد است« :نبوغ و هنر خاص ایران کاملترین تجسم خود را در هنرهای
به اصطالح تزیینی بدست آورده است؛ یعنی هنرهایی که راز تأثیر آنها در زیبایی طرح و نقش نهفته
است ...این قریحه و استعداد آراستن و تزیین ،در همه آفرینشهای هنری ایران تابان است .مردم ایران
 .1فرنبغ دادگی ،بندهش ،ترجمه مهرداد بهار (تهران ،توس ،)1397 ،ص.37
 .2همانجا.

3. Mika, The Seven Paintings of Moses in the Jāmiʿ al-tawārīkh, p. 15-37.

 .4فرنبغ دادگی ،ص71؛ مهرداد بهار ،از اسطوره تا تاریخ (تهران ،چشمه ،)1376 ،ص .47-42
 .5هنر مقدس است و این قدسی بودن هنر در تعیین جایگاه آن ،وجوه گوناگون و کاربرد آن تأثیر بسیار داشته است :میرچا الیاده ،نمادپردازی امر قدسی و
هنر ،ترجمه محمدکاظم مهاجری (تهران ،کتاب پارسه ،)1394 ،ص.107
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گویی برحسب مفاهیم تزیین میاندیشند ،زیرا که همین روشنی و دقت طرح و وزن در شعر و موسیقی
1
آنان نیز دیده میشود».
فضای نگارگری فضای عالم مثال است ،آنجا که اصل و ریشه صور طبیعت ،اشجار ،گلها ،پرندگان ،و
پدیدههایی که در درون روح انســان متجلی میشوند ،سرچشمه میگیرد .این عالم ،خود ،هم وراء عالم
عینی مادی اســت و هم درون نفس انسان .در سنت نگارگری هنرمندان بزرگ همواره با توسل به آن
آثاری که در درون انسان و نیز در عالم مثال واقع است نقشهای خود را بهوجود آورده و از این طریق
2
دری به سوی عالم باال و فضای بیکران جهان ملکوت گشودهاند.
در نقاشــی ایرانی همانگونه که فرشتگان سایه ندارند ،انسانها نیز سایه ندارند .همه چیز نور است كه
از هرمزد بر ميآيد ،اما اهریمن از تاریکی بر ميآيد .در بندهش روشنایی و نور مظهر هرمزد و نیکی و
تاریکی و سیاهی مظهر اهریمن است 3.نقش انسان واقعیتی مجرد و آسمانی بدون پایه و آزاد از سنگینی
و حجم واقعیت روزمره است .این تمثیل انسان-فرشته از دیرباز در انديشه و سرودههای ايرانيان و متون
4
ديني ايشان وجود داشته و یکی از آشکارترین چهرههای روح ایرانی در ادب و نقاشی است.
ســوای از رویکرد زیباییشناسانه نقاشــی ایرانی ،هنرمند هیچگاه نسبت به انسان و ارزشهای انسانی
بیتفاوت نبوده است .قهرمانان و تصاویر نقاشی برآمده از فرهنگ و حافظهجمعی است که نظیر آنها
را میتوان در ادبیات فارسی يافت .در واقع میتوان گفت که هنر و ادبیات در ایران پیوند بسیار محکمی
دارند .بهنظر میرســد شاعر و نقاش براســاس یک الگو تصویرسازی میکنند؛ براي نمونه نخجیرگاه
بازنمودی از پردیس (بهشت) است ،پهلوان بزرگ همواره هیبتی چون رستم دارد ،و چهره زیبا با قرص
5
کامل ماه همانند میشود.
از ديگر ســو سير تجول تاريخنگاري ايراني پس از اســام به هر دو زبان عربي و فارسي نشاندهندۀ
استمرار و تحول در انتقال میراث مشترک و مولفههایی است که پس از سقوط دستگاه خالفت و در عصر
ایلخانی بازنمودی تمام عیار از احیای سنتهای ایرانی است .این الگوی تاریخنگاری که تا عصر ایلخانی
و پس از آن بر بنیادهایی مشخص و یکسان استوار بود 6،مورد توجه مورخان سدههای میانه بوده است.
یوفرهنگی ،)1387 ،ص.14
 .1آرتور پوپ و فیلیس اکرمن ،سیری در هنر ایران ،زیرنظر سیروس پرهام ،ج( 1تهران :انتشارات علم 
 .2سیدحسین نصر ،عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی (تهران ،سروش ،ج ،)1386 ،1ص.20
 .3فرنبغ دادگی ،ص.36
 .4آیدین آغداشلو« ،نگارگری قدیم و نگارگری جدید» ،حرفه هنرمند ،ش( 11بهار  )1384ص.105
 .5پاکباز ،ص.9
 .6زهیر صیامیان گرجی« ،تبارشناسی ایرانگرایی فرهنگی در سنت تاریخنگاری ایرانی-اسالمی تا عهد تیموری» ،مطالعات تاریخ اسالم ،ش( 3زمستان
 ،)1388ص .102-77
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بازتاب اندیشۀ ایرانشهری در نگارگری ادبی-تاریخی عصر ایلخانی

سقوط خالفت عباسی ،ماندگاری اندیشۀ ایرانشهری زیر پوست نظام امیر-سلطان-خلیفه ،تقدیم آن را
به جامعۀ ایرانی برای احیای دوبارۀ این اندیشه و تالش در راستای استقالل سیاسی دوبارۀ ایران فراهم و
آشکار کرد و این امر به تمهید و تدبیر ایرانیان نخبۀ دیوانساالر و اندیشهورزان سیاسی و شمشیر مغولهای
میسر شــد .در این میان از اندرزنامهها ،سیرالملوکها ،دستورهای حکمرانی ،و
غریبه با ایران و اسالم ّ
هرآنچه میتوانست مرجعی برای بازیابی مبانی اندیشۀ سیاسی ایرانشهری بهکار آید ،بهرهگرفته شد و
نگارگری ایرانی به چهرۀ شاه آرمانی مزین شد تا در کنار متون نظم و نثر تصویرگر نقش شهریار-هرچند
مغولزادۀ خانتبار-اما مستقل و رها از سایۀ خلیفه باشد.
در نگارگریهای عصر دوم ایلخانی یعنی پس از دورۀ غازانخان نمادهای فرهنگی ایرانی در قالب کتابهایی
چون شاهنامه و نمادهای مذهبی مانند پیامبران الهی و از جمله پیامبر اسالم (ص) ،در نگارگریها بسیار مورد
تأکید قرار گرفتند 1و حتی گاه شخصیتهای باستانی ایرانی با لباس اسالمی در تصاویر ظاهر شدند .از دیگر
فرۀ شاهی ،اندیشۀ ایرانشهری ،اساطیر ایرانی در تزئین و
سو ،مفاهیمی همچون ایرانزمین ،شهریار ایرانیّ ،
مصورسازی متون ادبی-تاریخی مانند شاهنامه و تاریخنگاری مانند جهانگشای جوینی ،جامعالتواریخ ،تاریخ
وصاف ،تاریخ اولجایتو و دیگر متون ادبی و تاریخنگاری زمینه را برای تجلی اندیشــۀ ایرانی در نگارگری
فراهم کردند .این الگو در عصر ایلخانان با تکیه بر تجربیات کاربست نگارگری در ادبیات و تاریخنگاری
اندیشــمندان چین به شیوهای هنرمندانه اجرا شــد و به ویژه در عصر دوم ایلخانان در خدمت مشروعیت
فرۀ ایرانی شهریاری قرار گرفت.
سیاسی آنها بر بنیاد اندیشۀ ایرانشهری و ّ
كاربرد فراگير نام «ايرانزمين» در عصر اواخر عصر ايلخاني نه تنها نشاندهندۀ گسترۀ جغرافیای سیاسی
و فرهنگی آن در پیوند با تاریخ اساطیری و واقعی آن مانند عصر ساسانی در یک قلمرو مشخص است
که باور داشــت «ایرانشهر از روذ آموی اســت تا روذ مصر 2»،بلکه نشاندهندۀ استقالل سیاسی آن از
گسترۀ جهانی فرمانروایی مغوالن از چین تا الوس جغتای و اردوی زرین است .از دیگرسو ،پیوند میان
تاریخ و اسطوره در نزد ایرانیان از مهمترین مولفهها در هویت فرهنگی ،تاریخ فرهنگی ،فرهنگ و اندیشۀ
سیاســی و اندیشۀ ایرانشهری است .مادامی که این سرزمین خاستگاه بخش مهمی از تاریخ فرهنگ و
تمدن جهانی است و اسطوره در آن ریشه و پیشینهای کهن دارد ،نه تنها در ایران پیش از اسالم ،بلکه در

1. Persis Berlekamp, “Painting as Persuasion: A Visual Defense of Alchemy in an Islamic Manuscript of the
Mongol Period,” Muqarnas, Vol. 20, (Brill; 2003), pp. 35-59.

 .2محمد قزوینی« ،مقدمۀ قدیم شاهنامه» بیست مقاله ،به كوشش عباس اقبال (تهران :دنياي كتاب،)1363 ،ص .7-5
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دورۀ اسالمی نیز اساطیر و از آن میان اساطیر ایرانی همچنان در نزد ایرانیان و انیرانیانی همچون مغوالن
جایگاه ویژهای داشتهاند .نیاز مغوالن به اساطیر ایرانی ،خاستگاه تاریخی و اساطیری اندیشۀ سیاسی در
ایران کام ً
ال بدیهی است؛ گذشته از آنکه «اسطوره هميشه متضمن روايت يک خلقت است 1»،همواره
در شرایط گوناگون قابلیت بازآفرینی و بازاندیشی دارد .از همین رو هر گروه و فرهنگی با هر پیشینه و
خاستگاهی مادامی که به سرزمین دیگری-از آن میان در یک سرزمین با پیشینۀ تاریخ و اندیشۀ سیاسی
کهن-گام مینهد ،به تدریج در مییابد که باید از بنیانها و بُنمایههای باســتانی آن سرزمین بهرهمند
شود .مغوالن و ایلخانان از همین رو به سراغ متونی میروند که حاوی تاریخ و اساطیر ایرانی باشند و در
این میان ،چه متنی شایستهتر از شاهنامه؟
شاهنامه بزرگترین و مهمترین اثر منظوم حماسی است که در حوزۀ اندیشه سیاسی و نیز تکوین و تداوم
هویت تاریخی ایران جایگاه واالیی دارد .در دســتگاه فکری فردوســی «غیریتسازی» میان ایرانی و
انیرانی مبنای اولیه وحدت ســرزمینی و هویت ایرانیان به شمار میآید 2.در این شاهکار ادبی و تاریخی
اندیشۀ فرهنگی ،فرهنگ سیاسی و هویت ایرانی بازتاب عمیقی یافته است؛ احیای این اثر در عصر مغول
ایلخانی و حدود  200ســال پس از درگذشت فردوسي ،بیانکنندۀ نقش برجسته و ویژه آن در بیداریو احیای فرهنگ و هویت ایرانی در آن عصر اســت .کهنترین نسخۀ شناخته شده از شاهنامه به سال
 614ق باز میگردد که به شــاهنامۀ فلورانس شهرت دارد .از آن پس چندین نسخه از شاهنامه کتابت
شده است ،اما تصویرسازی شاهنامه با نسخهای که به شاهنامه دموت شهرت دارد آغاز شد؛ نسخهای که
به احتمال در سالهای  700تا  750ق کتابت و تصویرسازی شده است .شاهنامه مشهور به دموت-که
برخی از اوراق پارهپاره شده آن توسط ژرژ دموت عتیقهفروش پاریسی در موزههای گوناگون جهان راه
يافت-اهمیت تاریخ باســتانی و اسطورههای ایرانی را در راســتای بازیابی هویت ایرانی در اواخر عصر
ایلخانان و در مکتب تبریز اول به خوبی نشان میدهد .با آنکه روایتهای این اثر برپایۀ شاهنامه و تاریخ
روایی ایرانیان اســت اما تلفیقی هنرمندانه از هنر ایرانی با بُنمایههای مغولی و چینی است .در این اثر
مهيج و اغراق شده ،تصوير شدهاند؛ به گونهاي كه سعی دارند
نگارهها با رنگهای گرم و تند و به صورت ّ
تصويری
هرآنچه در داستان گفته شده ،به صورت نمايشی ،به بيننده خود القا كنند و به نوعی بازگوی
ِ
داستان هستند .در شاهنامه دموت تأثیر هنر نقاشی چین را میتوان در ترسیم چهرهها ،افزارهای جنگی
و نیز جامههای مغولی و چینی مشــاهده کرد؛ عناصري مانند درختان ،صخرهها ،ابرها و کاربرد تصویر
 .1میرچا الیاده ،چشماندازهای اسطوره ،ترجمه جالل ستاری (تهران :توس ،)1362 ،ص.14
 .2جهانگیر معینی علمداری« ،هویت ،روایت و تاریخ در ایران »،ایران :هویت .ملیت .قومیت ،به کوشش حمید احمدی (تهران :موسسه تحقیقات و توسعه
علوم انسانی )1383 ،ص.46-45
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نقشــمایههای چینی اژدها و ققنوس نیز در نگارههاي شــاهنامه ديده ميشود 1كه تلفيق هنرمندانه از
بُنمايههاي هنري ايراني ،چيني و سنتهاي تجربه شده در آسياي مركزي را ارائه ميكند.
گذشته از اسطورهها ،مغوالن از تاريخنگاري و از آن ميان تاريخنگاري عمومي كه توأمان هم به تاريخ
اســاطيري ميپردازند و هم به تاریخ ایران و جهان ،غافل نشدند .از این رو در کنار فتحنامههایی چون
تاریخ جهانگشای جوینی ،شــاهكار جامعنويسي تاريخ جهان در دايرهالمعارف تاريخنگاري گيتي با نام
جامعالتواريخ كه جام ِع جمیع تواریخ است در عصر ایشان ُرخ داد .این اثر فاخر به قلم خواجه رشیدالدین
فضلاهلل همدانی وزیر ،پزشک ،مورخ ،اندیشمند ،بانی یکی از جامعترین دانشگاههای قرون میانۀ ایران و
البته همکاران تاریخنویس او شایستگی برخورداری از نگارگریهای بینظیری را داشت.
اندیشــۀ فرهنگی و سیاسی ایرانشهری در آفرینش نســخۀ مصورسازی شده شاهنامه بدینگونه تبلور
یافت که شــخصیتهایی چون خسرو انوشیروان در فرۀ ایزدی و نور قدسی ترسیم شدند و این اندیشه
به صورت «حکمت خسروانی» مزین به فره یا نور ایزدی ،متأثر از هنر ساسانی در عصر میانۀ اسالمی
2
فر میتواند شاهی ،پهلوانی و یا دینی و پیامبرانه باشد.
دوباره رواج یافت .بر اساس اندیشۀ ایرانشهری ّ
«فر ،فروغی اســت ایزدي »،به دل هر کس بتابد از دیگران برتري مییابد و شــهریاری را
از آنجا که ّ
بهدســت میگیرد و یا اگر این کماالت نفســانی و روحانی او به این نور آراسته شود ،از سوي خداوند از
براي راهنمایي مردم برانگیخته میشود و به مقام پیغمبري میرسد و شایستهي الهام ایزدي میشود «به
عبارت دیگر آن که موید به تأیید ازلی باشد ،خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نیرومند و هنرپیشه ،داراي
3
فر ایزدي است چون فر پرتوی خدایی است».
ّ
در تاریخنگاری عصر مغول-ایلخانی مفهوم فر بازنمایی و برای آن شــواهد تاریخی بیان میشود .برای
نمونه نسوی در کتاب نفثهالمصدور آورده است« :سد یأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر نی ،در (دروازه)
خیبر کفار بســته شد و حیدر نی ،روباه بیشه شیر گرفت و شیر َعرین (بيشه) نی ،دیو بر تخت سلیمان
نشست و انگشترین نی 4»...نسوی مغوالن را گاهی «مالعین دوزخی» ،گاهی «عفاریت زشت منظر»
و زمانی «ســگان تاتار» 5مینامد که بر تخت (پادشــاهي) سلیمان نشستهاند ،اما از انگشتر که موجب
مشروعیت (فره شاهی) است ،برخوردار نیستند .در مقابل جوینی از «فر دولت روز افزون و سایه حشمت
 .1پاکباز ،ص62؛ برای آگاهی بیشــتر دربارۀ رابطۀ میان نقشهای تصویر شــده در شــاهنامه و مولفههای هنری آن ،نک :اُ.گرابر« ،هنرهای تجسمی»
تاریخ ایران پژوهش دانشــگاه کمبریج ،ج ،5ترجمه حسن انوشــه (تهران :امیرکبیر ،)1389 ،ص615؛ شیال رکنبای ،نقاشی ایران ،ترجمه مهدی حسینی
(تهران :دانشگاه هنر ،)1378 ،ص.32
 .2هاشم رضی ،حکمت خسروانی (تهران :بهجت ،)1379 ،ص 142و .353
 .3یشتها ،نقد و تفسیر ابراهیم پورداود (تهران :اساطیر ،)1377 ،ص .315-314
. .4شهابالدین نسوی ،نفثهالمصدور ،تصحیح دکتر امیرحسین یزدگردی (تهران :توس ،)1381 ،ص.50
 .5همان ،ص .61 ،43 ،11
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همایون چنگیزخان و اروغ او» سخن به میان میآورد 1و هرجا که بتواند هالکوخان را ستایش میکند،
اگرچه در مغولستیزی نیز کوشش فراوان دارد .در تاریخ جهانگشای جوینی حدود  100بیت از شاهنامۀ
فردوســی نقل شده است که برگرفته از بخشهای اســاطیری و پهلوانی شاهنام ه هستند ،در برابر از
بخشهای تاریخی بیتی بیان نشده است ،چنانکه« :نقش ماهرانه ابیات مربوط به بخشهای اساطیری
شــاهنامه و داستانهای رستم و سهراب و رستم و اسفندیار ،گواه روشنی بر گرایش شخصی و معنادار
جوینی به شاهنامه و گزینش آگاهانه ابیات آن است» 2.وصاف نيز براي غازن ،الجایتو و ابوسعید القاب
ايراني مانند «شاه جمشیدآیین»« ،خسرو بیژنفکن»« ،سیاوشوش» و «فریدونتخت» و حتي توراني
مانند «افراسيابوش» را استفاده كرده است 3.اين رويه در جامعالتواريخ نيز ادامه يافت و او هم در كاربرد
فرۀ ایرانی برای خداوندگاران خویش نهایت بهره را برد 4.القاشانی مولف کتاب
القاب شاهانه و برخوردار از ّ
تاریخ الجایتو که در زمان سلطان محمد خدابنده (الجایتو) ،زندگی میکرده نیز گوی سبقت را از دیگران
ربوده و از مفهوم فر در توصیف سلطان الجایتو بدین گونه بهره برده است:
«فر ایزدی از چهره مبارکش ُدرافشان ،و نور آفتاب دولت او بر شریف و وضیع َدر افشان.
نکرد ایچ دشمن به ایران نگاه
			
که تا تو نهادی به سر بر کاله
که بود آیت رحمت کردگار
خدابنده همچون پدر تاجدار			
به فرمان او از سمک تا سماک
				
موید به تایید دادار پاک
5
همه گوهرش آیت بخردی
				
همه عنصرش فره ایزدی
حمداهلل مســتوفی نیز در تاریخ گزیده-که در زمان سلطان ابوسعید ایلخانی واپسین ایلخان تألیف شده
اســت-نقش غازان و الجایتو را در تقویت دین اسالم ،تخریب آثار بودائیان ،اعتالی فر دولت مغوالن
برای تابانیدن آفتاب دین محمدی ستایش کرده است 6.مانند ایشان همۀ مورخان آن عصر به گونههای
مختلف در برقراری پیوند میان اندیشــۀ ایرانشهری ،فرمانروایی ایلخانان بر بنیان بُنمایههای ایرانی و
فرۀ ایزدی شهریاری توسط ایشان ،کوشیدهاند.
دستیازیدن به ّ
 .1جوینی ،ص.127
 .2فرزانه علوی زاد؛ ســلمان ســاکت؛ عبداهلل رادمرد« ،نقش ابیات شاهنامه در انسجام متن تاریخ جهانگشا »،جستارهای ادبی ،ش ( 171زمستان ،)1389
ص .107-67
 .3برای نمونه« :پادشاهزاده دیندار ،سلطان غازی شهنشاه کشورستان خضر قدم سکندر نشان کیخسرو همت سرخاب دل افراسیاب وش تهمتن مثال بحر
دست» و یا آنچنان که در «جلوس همایون پادشاه روی زمین زیبنده تاج و نگین» میسراید« :جمشید تهمتن دل کیخسرو سام آیین/اسکندر کسری وش
دارای فریدون فر» او در تایید مقام ظلاللهی ســلطان ،غازان ،الجایتو و ابوســعید را ظلاهلل خوانده و آنان را برگزیده پروردگار متعال میخواند؛ عبداهلل بن
فضلاهلل وصاف ،تاریخ وصاف الحضره ،تصحیح و تعلیق دکتر علیرضا حاجیاننژاد ،ج( 4تهران :دانشگاه تهران )1388 ،ص.172 ،153 ،152 ،53 ،47 ،38
 .4همدانی ،ص.848
 .5ابوالقاسم عبداهلل بن محمد القاشانی ،تاریخ الجایتو ،به اهتمام مهین همبلی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1348 ،ص 24و .232
 .6حمداهلل مستوفی ،تاریخ گزیده ،به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی (تهران:انتشارات امیر کبیر )1362 ،ص .602
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هنر ،هنرپروری ،تولید آثار هنری همواره در دو دورۀ باستانی ایران و پس از اسالم مورد توجه ویژۀ دربارها
بوده است ،چنانکه بیشترین آثار فاخر هنری در پیوند با دربار ،به سفارش و با حمایت مالی درباریان و با
مضامینی که دربار و از آن میان شــاه ،امیر ،سلطان و خان میپسندیدند خلق میشد ،از اینرو به تعبیر
برخی از پژوهشگران فراوانی چنین آثاری در خور توجه است 1.از این نظر ،نقش مغول-ایلخانی در احیای
هنر شاهی و از آن میان هنر نگارگری ،در ایران دورۀ میانه قابل تأمل است که آثاری همچون شاهنامه
2
دموت ،جامعالتواریخ و دیگر آثار نمایان است.
کلیله و دمنه که از مجموع ه کتابهای دانش و حکمت و در باب حکمتعملی و آداب زندگی اســت،
همواره مورد توجه هنرمندان در كتابآرايي و استنساخ بوده است 3.در دوره سلطان ابوسعید نسخهبردای
و مزین به نقاشیهای ارزندهای شده است .کتاب قالبی داستانی و محتوایی تعلیمی دارد .اگرچه این اثر
حاصل همنشینی و همآمیزی فرهنگهای هند و ایران است ،اما ابوالمعالی نصراهللمنشی پیش از روزگار
مغوالن در ترجمۀ فارسی آن و در دیباچه نشان میدهد که فرهنگ اسالمی نیز از آن متأثر میشود و
پس از حمد و ســپاس خداوند ،جایگاه تعلیمی و مهم قرآن و نعت پیامبر به جایگاه شرع و عقل در این
اثر میپردازد 4.مهمتر آنکه ردپای اندیشۀ ایرانشهری در چنین کتابی نیز دیده میشود 5و جالب است که
پیوند معناداری میان فرهنگهای گوناگون اما با کاربرد ایرانی آن ایجاد میکند 6که دقیق ًا بر پایۀ متون
دینی ایرانی مانند دینکرد اســت .در این اثر که آن را «گرانسنگترین بُننوشت پهلوی» و «دانشنامۀ
مزدیســنی» نامیدهاند ،بنیاد دینی شــهریاری ایرانی را در واپسین سالهای شهریاری ساسانیان تبیین
کرده و بعدها در سدۀ چهارم ق (نهم تا دهم میالدی) بازتدوین شده است .در این اثر پیوند میان دین و
شهریاری و جداییناپذیری این دو به صراحت بیان شده است 7.از ديگر سو شهريار است كه يادآور عدل
 .1پاکباز ،ص .11
 .2آیرام الپیدوس ،تاریخ جوامع اسالمی ،ترجمه محمود رمضان زاده (مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی ،)1376 ،ص .379
 .3براي آگاهي درباره اين رويكرد ،نك :جاللالدین سلطانکاشفی ،عاصمه هادوینیا« ،نگاهی به وجه اساطیری-آئینی شیر و گاو در دو نسخه از کلیله و
دمنه ،دوره ایلخانی و تیموری » ،جلوه هنر ،ش ( 14پاییز و زمستان  ،)1394ص .24-17
 .4ابوالمعالی نصراهلل منشی ،کلیله و دمنه ،تصحیح مجتبی مینوی (تهران :نگاه ،)1389 ،ص.28-27
 .5برای بررسی این موضوع ،نک :بیژن ظهیری ناو ،امین نواختیمقدم ،مریم ممیزاده« ،سیر تداوم اندیشههای ایرانشهری در کلیله و دمنه » ،پژوهشهای
زبان و ادبیات فارسی ،س  ،2ش ( 3پاییز  ،)1389ص .96-77
 .6نصراهلل منشی ،کلیله و دمنه ، ،ص.30-29
« .7از بنیاد هســتش شهریاری استوار بر دین و دین بر شهریاری اســت .ایندو از یکدیگر جداییناپذیرند .بزرگداشت شهریاری ایرانی تنها از دین ایرانی
برمیخیزد .بندگی اورمزد و سامان دین مزدایی از شهریاری ایرانی برمیخیزد .برازش و سود ایندو بیش از هرچیز هرچه بیشتر و فراگیرتر در پیوستن به
همه آفریدههاست .زیرا از راه یکی شدن شهریاری و دین بهی است که شهریاری استوار میگردد »...فرخزاد آذرفرنبغ ،کتاب سون دینکرد ،به اهتمام فریدون
فضیلت (تهران :فرهنگ دهخدا ،)1381 ،ص .99

نقش جادۀ ابریشم در پیوند نگارگری و تاریخنگاری فارسی عصر ایلخانان 283 /

الهي و مجري عدالت اســت و اوســت كه بايد ُملك را با عدل بپايد و از ظلم دور نگه دارد 1.اين اصول
سياسي در انديشۀ ایرانشهری ،همواره در عصر ساسانیان و همۀ دورۀ اسالمی مورد توجه نظریهپردازان
الگوی حکمرانی بوده اســت؛ از زندنویسان و پازندنویســان عصر ساسانی تا سیرالملوکنویسان عصر
2
اسالمی و همۀ آنچه در اندرز خسروان و قبادان و اندرزنامههای دورۀ اسالمی بازتاب یافته است.
میتوان پنداشت که زبان گشودن به مدح خوانین مغول به قلم مورخان و نویسندگان ایرانی در سدههای
هفتم-هشتم ق ریشه در همان پیوستگی دین و سیاست در اندیشه ایرانشهری دارد ،چنانکه شهریاری
در فرهنگ ایران باستان جستاری دینی است که پیوند ناگسستنی با دین دارد 3.از این رو شهریاری از پایۀ
دین و دین بر پایۀ شهریاری استوار شده است .به همین سبب نبود شهریاری نیز به بددینی و بددینی به
نااستواری شهریاری میانجامد 4.از این روی بناکتی ،ملکالشعرای دربار غازان و الجایتو در پی رسمی
شدن دین اسالم و روی آوردن پادشاه غازان بدان ،او را اینچنین ستایش میکند:
یافت صحت ذات پاک خسرو صاحب قران
		
شکر یزدان را که از تایید دور آسمان
کسری ثانی غزان محمود سلطان جهان
خسرو عادل سلیمان زمان جمشید عصر
5
آفتاب است او به عدل و آسمان است او به فضل نزد فضل و عدل او چه اسکندر و نوشیروان
الهیات ایرانیترین منبع تغذیهکننده اندیشــه سیاسی ایرانشهری در ایران و در مرتبه نخست اندیش های
قدسی است 6.جوینی در جلد سوم به «ذکر جلوس پادشاه هفت کشور و شهنشاه عدل گستر منکوقاآن
بر تخت خانی و گســتردن بساط عدل نوشروانی و احیای مراسم جهانداری و تمهید قواعد شهریاری»
میپردازد 7،که داللت بر همین امری قدســی و ریشــۀ آن در خلقت جهان توسط هرمزد دارد؛ نکتهای
8
که در بندهش به روشنی بیان شده است و خونیرس (بهترین آن) در میان شش پارۀ دیگر گیتی است.
 .1در اندیشــه ایرانشــهری ،شاه اصلیترین کارگزار است .اورمزد سروری عادل و راستکردار است و از آنجا که شاه نایب و سایه او در زمین است میباید
رفتار وی نیز الگویی از اورمزد باشد .بنابراین شاه باید عدالت اورمزد را یادآوری کند و کنش او در تدبیر مملکت و سامانمندی یادآور کنش و تدبیر اورمزد
باشد .محمد رضایی راد ،مباني انديشه سياسي در خرد مزدايي (تهران :طرح نو )1379 ،ص .299-295
 .2نه تنها در آثار اندرزی سیاسی مانند سیرالملوک که سخن را با حدیث الملک یبقی مع الظلم وال یبقی مع الکفر آغاز میکند ،بلکه در کلیله و دمنه نیز روی
این موضوع بسیار تأکید شده است و ریشه ایرانی این دغدغۀ سیاسی و حکمرانی کام ً
ال هویداست .ابوعلی حسن بن علی خواجهنظامالملک ،سیرالملوک،
تصحیح محمد استعالمی (تهران :زوار ،)1385 ،ص 42؛ نصراهللمنشی ،کلیله و دمنه ،ص .33-31
 .3مرتضی ثاقب فر ،شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران (تهران :قطره ،)1388 ،ص .273
 .4حاتم قادری« ،اندیشه ایرانشهری (مختصات و مولفههای مفهومی »،علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،س ،16ش ( 59تابستان  )1385ص .139
 .5ابوسلیمان بن داود بناکتی ،تاریخ بناکتی :روضه اولی االلباب فی معرفه التواریخ واالنساب ،به کوشش دکتر جعفر شعار (تهران :انجمن آثار ملی،)1348 ،
ص .468-465
 .6تقی رستم وندی ،اندیشه ایرانشهری در عصر اسالمی (تهران :امیر کبیر ،)1388 ،ص.34
 .7جوینی ،ص.644
 .8فرنبغ دادگی ،ص.75
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یکی از مهمترین پیامدهای هجوم هوالکو به سوی سرزمینهای اسالمی ،فروپاشی خالفت بغداد بود؛
در واقع مهمترین ســد پیشروی استقرار دوبارۀ اندیشۀ ایرانشهری که در همۀ  650سال نخست دورۀ
اســامی در موازنه با دستگاه خالفت بود ،برچیده شد .تا این زمان امارتها و حکومتهای اداره کنندۀ
ایران و قلمرو شرقی خالفت استقالل تامه نداشتند .از این زمان و در پی ایلغار مغوالن ،استقالل سیاسی
ایران در پرتو فرمانروایی ایلخانی و به اندیشۀ نخبگان ایرانی آغاز شد .نخبگان سیاسی و ادارهکنندگان
واقعی ایران در عصر مغول-ایلخانی ،خوانین بیگانه را در ســیمای پادشاهان آرمانی و باستانی معرفی
کردند .ســقوط بغداد و پایان نظــری و عملی خالفت در ایران ،فرصت ویژهای برای بروز پادشــاهی
آرمانی ایران بود که رویکرد بدان در این دوره در جهت اســتقالل سیاســی ایران حیاتی بود .این مهم
که بهوسیله عناصر نخبه و دیوانساالر ایرانی پیگیری شد ،بروز مجدد نهاد شاهی و پادشاهی منطبق با
فرهنگ سیاسی ایران و طرح مجدد موجودیت ایران و ایرانشهر را پی گرفت 1.بررسی حوزه مأموریت و
لشکرکشی هوالکو در ایران و ذکر ملوک قلمرو ایرانی که به محض عبور هوالکو از جیحون جهت اظهار
وفاداری نزد او رفتند و تابعیت او را پذیرفتند و پیشرفتهای نظامی او تا فتح بین النهرین و بغداد نشان
میدهد که منظور خواجهرشیدالدین از ایران و ایرانزمین ،قلمروی معادل قلمرو حکومتهای باستانی
ایران است که بخش اصلی آن را سرزمینهای بین جیحون تا فرات تشکیل میداد و مناطقی فراتر از آن
را که در مأموریت هوالکو مشخص شده بود با ذکر نام بیان میکند که شاید یادآور سرزمینهای انیرانی
قلمرو پادشاهان باستانی ایران باشد:
«منگکه قاآن از روی اشفاق برادرانه هوالکوخان را نصیب فرمود و گفت ترا با لشکری گران و سپاهی
بیپایان از مرز توران به کشور ایران میباید رفت...
2
برآور به خورشید رخشنده نام»
			
ز توران گذر کن به ایران خرام
شــبیه سازی اساطیری رشــیدالدین و تقابل بین ایران و توران (با اشاره به داستان پادشاهی فریدون و
تقســیم قلمرو میان سه پسر او) ،را میتوان در این قسمت مالحظه کرد .گرچه استفاده از نام توران در
دورههای بعدی ایلخانان به جدایی بین ایلخانان ایران و امپراتوران چین اشــاره دارد و نشــانگر جدایی
این دو و اســتقالل ایران است .جدایی ایلخانان ایران و امپراتوران مغولی چین نیز به عنوان یک نظام
غیریت ساز میان ایرانی و غیر ایرانی جلوه گر است .رشیدالدین با شبیهسازی غازان و جمشید در ذکر به
تخت نشستن وی رویکردی جدی به مبانی مشروعیت قدرت و حاکمیت در قالب فرهنگ ایرانی دارد.
 .1فریدون اللهیاری« ،بازنمایی مفهوم ایران در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی» ،مطالعات ملی ،س  ،4ش ( 1پاییز  ،)1382ص.56
 .2همدانی ،ص.976
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شاید مبنای ایزدی قدرت شاهی و فرهی آن ،از مفاهیم مهمی بود که از دوران غازان توجه جدی به آن
ضروریتر به نظر میرسید .رویکرد به این مفاهیم ،سلطان مسلمان مغول را از واسطهای معنوی چون
خلیفه عباسی برای پیوند با منشاء الهی قدرت در نظریه خالفت اسالمی و مشیت و ارادۀ آسمان جاویدان
1
در سنتهای مغولی بینیاز میساخت.

نتیجهگیری

مواجهۀ ایرانیان با مغوالن ،نخستین مواجهۀ آنان با یک قوم بیگانه و البته واپسین آن نبود؛ ایرانیان تجارب
زیادی در مواجهه با بیگانگان داشتند و در برابر هجوم و اشغال نظامی دیگران و از آن میان صحرانوردان،
بهویژه با حفظ الگوها و سنتهای فرهنگی خود در برابر آنان ایستادگی و مقاومت میکردند؛ ایشان را
دعوت به پذیرش فرهنگها و سنتهای مدنی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خویش میکردند و بهرغم
تأثیرپذیری اندک ایرانیان از اقوام بیگانه ،اما همواره ایشــان بودهاند که به زبان رسمی و ادبی ،اندیشۀ
سیاســی و الگوهای حکمرانی ایرانی ،دین و مذهب رایــج در ایران و دیگر مولفههای هویتی ایرانیان
گرایش نشان میدادند و آنها را میپذیرفتند.
فقدان نیروی نظامی و جنگی به منظور مقاومت در برابر مغوالن ،متفکران قوم را به واکنشــی واداشت
که متناســب با حال و زمانهشــان بود .این واکنش خود را در تولید آثار ادبی ،تاریخی ،فلسفی و هنری
بازنمایی میکند .گویی همانقدر که مغوالن در برخورد با ایرانیان به شدتعمل بیشتری دست زدند در
مقابل نیز ایرانیان با قدرت بیشتری دست به تولید ،احضار و بازآفرینی اندیشههای خود کردهاند .درواقع
میتوان گفت شدتعمل مغوالن در جهت عکس خود به خلق نیرویی بسیار قوی منجر شدهاست .یکی
از جذابترین و زیباترین نیروهایی که در جهت مقابله و نیز تداوم اندیشه در این دوران وجود دارد هنر و
خلق آثار هنری است که تنها بازنمایی جهان بیرون و درون نیست ،بلکه تزیین و آرایش آن و هنر آفریدن
و خلق کردن جهان و زندگیست؛ آنطور که هنرمند باور دارد .هنرمند جهان را میآفریند بدانگونه که
میبیند و بدانگونه که میخواهد باشد .درواقع هنرمند ایرانی جهان خود را بازآفرینی میکند .هنرمندان
نقــاش دوره ایلخانان جهان اجتماعی-سیاســی خود را در قالب نمادهــا و الگوها و مفاهیم موجود در
فرهنگ گذشته و اکنون بازنمایی کردند .اگرچه نقاشی ایرانی خیالانگیز و واقعیتگریز است اما نمیتواند
خالی از عنصر واقعیت باشد .هنرمند ایرانی جهانی را خلق میکند که در جستجوی آن است .به همین
منظور عنصر خیال نقش مهمی در نقاشی ایرانی و البته در زیبایی آن دارد .مصور کردن کتاب بر اساس
مطالب مندرج در آنها صورت میگیرد ،اما زمانی که هنرمند تصویری را خلق میکند از عناصر موجود
 .1اللهیاری ،ص .64
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در فرهنگ خود اســتفاده میکند ،بطور مثال استفاده از کوه ،رود ،زمین ،آسمان و گیاهان و درختان که
هریک معرف مفهومی موجود در فرهنگ اندیشه هنرمند است .ایرانیان در مواجهه با مغوالن واقعبینی
و خیالپردازی را به هم آمیختهاند .واقعبینی را در آثار تاریخنگاری و خیالانگیزی را در خلق نقاشــی و
هنرهای تزیینی.
بررســی مبانی مشترک فرهنگی در آثار عهد ایلخانی نشــان میدهد که با از میان رفتن نهاد خالفت
اسالمی و هجوم مغوالن به عنوان عنصری بیگانه ،نقاشان و تاریخنگاران واکنش واحدی در برابر این
حوادث داشتهاند .هنرمندان با استفاده از نمادهای فرهنگی برگرفته از اساطیر ایران قبل از اسالم از قبیل
آسمان ،زمین ،کوه ،گیاهان و جانوران اقدام به بازتولید آنها در آثار نقاشی عهد مغول در قالب شاهنامه
فردوسی و نیز کلیل هودمنه کردند .آثار نقاشی تنها جنبه زیباییشناسی نداشته و در پی بازنمایی الگوهای
فرهنگی ایرانی بوده است .تاریخنگاران نیز در ضمن نگارش تاریخ عهد ایلخانی اقدام به احضار و بازتولید
و بازنمایی تاریخ اســاطیری و اســطورهای ایران كردند و تاريخ نوين ايران را با استقرار نمادهاي كهن
پيشااسالمي و اسالمي رقم زدند .این واکنش مشترک محصول به خطر افتادن اقلیم فرهنگی ایران بر
اثر رسوخ ادیان بودایی و مسیحی و نیز تالش هنرمندان و مورخان در نهادینهکردن فرهنگ ایرانی بوده
است.
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