فهرست
ضرب شده در محمدیه (371ه)
بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید :پژوهشی بر پایه سکه
ِ

1

محمد جعفر اشکواری و سید علی علوی نیا ابرقو یی

فرجامشناسی ایرانی در حدیثوارهای پیشگو یانه از سده چهارم هجری

92

محمد احمدی منش
فراز و فرود حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان

77

علی آرامجو ،محمدعلی کاظم بیگی و محسن معصومی
تار یخنگاری در عصر صفوی :مطالعهای درباره نقاوة اآلثار فی ذکر االخیار افوشتهای نطنزی

58

محمد شورمیج
داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصر ی
مطالعه موردی :داستان «یوسف شاه یا ستارگان فر یبخورده» اثر آخوندزاده

901

حسین بیاتلو

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان
مهدی علیجانی و محبوبه شرفی


919

ّ
تاريخ و تمدن اسالمى

Islamic History and Civilization
Vol.17, No.35, Summer 2021

سال  ،71شماره  ،35تابستان 7044
صص ( 28-3مقاله پژوهشی)

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید:
ضرب شده در محمديه (371ه)
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کیست /چیست؟ نام یا لقب فردی مشخص است یا عبارتی در تائید عیار و کیفیت سکه؟ برای دستیابی به

پاسخ سکههای ضرب محمدیه در سالهای  371تا 371ه با دادههای منابع مکتوب مقایسه و بررسی
بهلول منقوش بر سکه محمدیه ضرب 371ه همان بهلول مشهور
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روزگار عباسیان یعنی ُ
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گرایش به تشیع و احتماال نگرانیهای خلیفه سبب شد تا بهلول مدت زیادی در منصب اداری نباشد و در
احتمالی خلیفه ،خود را به جنون زد و سالهای پایانی عمر خود را در
ادامه برای در امان ماندن از گزندهای
ِ
کوفه سپری کرد.

کلیدواژهها :بهلول ،سکه بهلول ،محمدیه /ری ،هارونالرشید ،یحیی بن خالد برمکی.
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مقدمه
با سکهشناسی میتوان به دادههای اقتصادی و مالی ،اوزان و مقادیر ،هنر حکاکی ،سکهزنی،
سیر تحول یک خط ،گاهشماری ،دین و مذهب ،اسامی حاکمان و والیان در دورههای
مختلف تاریخی دست یافت .از این روی سکهها یکی از مهمترین مدارک تاریخی به شمار
می روند و در مطالعه و شناخت رویدادهای تاریخی بسیار تأثیرگذار هستند بهویژه در
مواقعی که منابع مکتوب با کاستیهایی همراه باشد .در 371ه و در دارالضرب محمدیه که
یکی از مراکز اصلی ضرب سکه در دوره هارون به شمار میرفت سکهای ضرب شده که بر

روی آن «بهلول» نوشته شدهاست 1.در منابع متقدم تاریخی گزارش و اطالعی درباره حاکم
محمدیه در این سال وجود ندارد .اینکه فقط در یک سال این کلمه بر سکه ضرب شدهاست
و در سالهای دیگر چنین چیزی وجود ندارد سؤاالتی را در پی دارد .اینکه بهلول منقوش بر
سکه اسم یک فرد است یا عنوان و لقبی برای فرد خاصی مد نظر بودهاست؟ یا اینکه این
کلمه به منظور تعیین عیار و کیفیت سکه بر آن نقر شدهاست؟ برای پاسخ به این سؤالها،
ابتدا بعد از بررسی احتمالهای مختلف درباره «بهلول» ،مشخص میشود که بهلول
منقوش بر سکه اسم یک فرد است .به همین دلیل ابتدا افرادی که با نام بهلول در دوره زمانی
ضرب سکه در قید حیات بودند شناسایی و بعد از بررسی مشخص شد که کدام یک از این
بهلول منقوش بر سکه است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه یعنی
افراد به احتمال فراوان
ِ

ضرب محمدیه ضروری به نظر
مشخص ساختن «بهلول» منقوش بر سکه سال 371ه
ِ
میرسد زیرا میتواند زمینه را برای پژوهشهای بعدی نیز فراهم سازد.
پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجامشده درباره بهلول را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :الف) پژوهشهایی
 . 1تعداد اندکی از سکه بهلول موجود است و حتی استفن آلبوم آن را در زمره سکههای کمیاب دستهبندی کردهاست.
در این پژوهش از سکه موجود در مجموعه شخصی آقای دکتر سید علی علوی نیا ابرقویی استفاده شدهاست.
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که درباره شخصیت بهلول و بیشتر مبتنی بر منابع مکتوب نوشته شدهاست .از این دسته می-
توان مدخلهای «بهلول» در دايرهالمعارف اسالم ،دانشنامه ايرانیکا ،دايرةالمعارف بزرگ
اسالمى و دانشنامه جهان اسالم نام برد که در در هیچیک به سکه بهلول اشاره نشدهاست.

0

ب) پژوهشهایی که سکه بهلول را بهعنوان یکی از سکههای ضرب محمدیه معرفی
کردهاند .در مطالعات سکهشناختی مایلز 1،شمس اشراق 6،ترابی طباطبایی و وثیق 7،رضائی

باغبیدی 8و استفن آلبوم 9از این سکه یاد شدهاست .در این آثار درباره اینکه مراد از بهلول
در سکه موردنظر کیست /چیست؟ سخنی به میان نیامده و تنها رضائی باغبیدی بهلول را

احتماال یکی از مسئوالن ضرابخانه محمدیه معرفی کردهاست 31.بنابراین بهنظر میرسد
برای رمزگشایی از این سکه و نوشته روی آن ،پیوند بین دادههای منابع مکتوب و اطالعات
سکهشناختی ضروری است.
ضرب سکه در دوره هارونالرشید (حک 391-371ه)
پس از مرگ هادی ،بالفاصله هارونالرشید با کمک مادرش خیزران و تالشهای یحیی بن
خالد برمکی (د 391ه) به خالفت رسید 33.خالفت هارون با نفوذ و قدرت خاندان برامکه
آغاز شد؛ به این صورت که هارون در اولین گام و به پاس خدمات یحیی و درایتی که از وی

سراغ داشت 32وزارت را به وی واگذار کرد 31.البته نفوذ یحیی به اندازهای بود که به نوعی
 .0برای مشخصات این مدخلها به کتابشناسی پایان مقاله رجوع شود.
5. Miles, 55-56.
 .6شمس اشراق.381 ،
 .7ترابی طباطبایی و وثیق.230 ،
 .8رضائی باغبیدی.310 ،
9. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
 .31رضائی باغ بیدی ،همانجا.
 .33ابن اثیر.317/6 ،
 .32درباره شخصت یحیی نک .ابن طباطبا379 ،؛ جهشیاری.213 ،
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همه دیوانها را در اختیار داشت 30.با تدابیری که یحیی در اداره امور مالی به کار بست،
خراج در این دوره به اوج خود رسید و اوضاع اقتصادی بهبود یافت .در سال 386ه و یک
سال قبل از سرنگونی برامکه ،رشید با یحیی ،امین با فضل و مأمون با جعفر راهی سفر
زیارتی حج شدند و درنتیجه بذل و بخششها ،بسیاری از مردم توانگر شدند و این سال با
عنوان سال عطایای سهگانه معروف شد.

31

ضرب سکه در دوره هارون در مقایسه با خلفای پیشین با تغییراتی همراه بود به این
صورت که تا زمان هارون نظارت بر امر درهم و دینار از وظایف خاص خلفا بود اما وی
برخالف خلفای پیشین نظارت مستقیم بر این امور نداشت و این کار را به جعفر بن یحیی

برمکی واگذار کرد 36.از جمله تغییرات دیگر این بود که برای اولین بار نام والیان مصر بر
روی سکههای طال ضرب شد .بهعنوان نمونه نام علی بن سلیمان بن علی عباسی که در

سالهای 373-369ه والی مصر بود ،بر سکه ضرب شد 37.بر درهمهای ضرب شده در
دوره هارون الرشید نام یحیی ،جعفر و فضل برمکی به همراه اسامی والیان نواحی مختلف،
ّ ّ ّ
مسئوالن ضرابخانهها و عباراتی مانند مبارکَ ،بخَ ،بخ َبخَ ،ج ِّیدَ ،صرد به معنای ناب و
خالص نیز آمدهاست .ازجمله دارالضربهای این دوره میتوان به بخارا ،بلخ ،نیشابور،
َ
َ
38
محمدیهَ ،ز َرنج ،سیستان ،ارمینیه ،ا ّران و افریقیه اشاره کرد.
نام هارون بر سکهها به صورتهای گوناگون آمدهاست از جمله« :الخلیفه الرشید،
الخلیفه المرضی ،الخلیفه المرضی هارون ،الخلیفه هارون امیرالمؤمنین ،عبدالله

 .31طبری11/31،؛ جهشیاری.371 ،
 .30طبری.218/8 ،
 .31طبری311-71 /31 ،؛ ابن طباطبا.382 ،
 .36مقریزی.66 ،
 .37فهمی محمد12 ،؛ رباح.211 ،
 .38برای اطالع بیشتر نک .شمس اشراق712-718 ،؛ رضائیباغ بیدی.735-730 ،
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امیرالمؤمنین ،عبدالله هارون امیرالمؤمنین» 39.نکته مهم در این بین لقب امیرالمؤمنین برای
خلیفه است که برای اولین بار بر سکههای خلفای عباسی ضرب شد 21.عالوه بر نام خلیفه،
نام فرزندان وی امین و مأمون نیز بر دینارها ضرب شد 23.بهعنوان نمونه بر دینار ضرب

سالهای 387-379ه در مدینه السالم نام امین چنین آورده شدهاست« :مما امر به االمیر

االمین محمد بن امیر المومنین» 22.نیز نام امین بر درهمهای ضرب محمدیه در سال -373

376ه بهصورت «محمد بن امیر المومنین» 21و «ولی عهد المسلمین» آمدهاست 20نام
مأمون بر سکههای ارمینیه (371ه) و مصر (388-381ه) بهصورت «مأمون عبدالله بن
امیرالمؤمنین» آمدهاست.

21

دارالضرب ُم َح َّم ِديه

چندین مکان در دوره اسالمی محمدیه نام داشت .یاقوت حموی هشت مکان را نامبرده که

محمدیه نامیده میشدند که در میان آنها نام چند روستا و شهر دیده میشود 26.اما محمدیه
موردنظر در این پژوهش که یکی از دارالضربهای مهم دوره اسالمی و عصر هارون به
شمار میرفت ،شهر ری است .قدمت ری تا پنج هزار سال پیش از میالد تخمین زده

شدهاست 27.و یونانیان آن را  Rhagesمیگفتند و در منابع جغرافیایی دوره اسالمی بیشتر با
 .39رضائیباغ بیدی.312 ،
 .21رباح.210 ،
 .23نقشبندی.317 ،
 .22رضائیباغ بیدی.311 ،
.ترابی طباطبایی و وثیق23. Miles, 54, 55; 310 ،
24. Idem, 58.
 .21باغ بیدی311،؛ . Albume, 53
 .26یاقوت حموی ،معجم البلدان66-60/1 ،؛ همو ،المشترک وضعا و المفترق صقعا.187 ،
 .27هوف.18 ،
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الف و الم تعریف « ّ
الری» آمدهاست 28.فتح ری را در فاصله سالهای  39تا  20هجری بیان
ُ
کردهاند 29.قول مشهور این است که در ماههای آخر خالفت عمر در سال 21ه ،نعمان بن
َ
ُمق ّرن از جانب امیر کوفه در نبرد با مرزبان ری ،سیاوخشبن مهران بن چوبین ،آنجا را فتح
کرد .سپس بر پایه پیمان صلحی مقرر شد مردم ری در ازای پرداخت جزیه و خراج بر کیش

خود باقی بمانند 11.سپس شهر تخریب و شهری جدید در قسمت شرقی آن ساخته شد.

13

زمانی که محمد بن منصور ملقب به المهدی ولیعهد خلیفه در فاصله سالهای  303تا

300ه در ری مشغول عملیات نظامی علیه حکام محلی دماوند و طبرستان بود 12دستور داد
تا در مشرق شهر ،در دامنه کوه ،برای تقویت موقعیت سیاسی و نظامی ری ،عمارتهایی

ساخته شود 11.بخش تازه تأسیس شهر ری ،به نام بانی آن ،محمدیه و مهدیه خوانده

میشد 10.ساخت محمدیه در 318ه پایان یافت .اطراف شهر را بارو کشیدند و دو ردیف
خندق حفر کردند .اهالی ری به محمدیه ،مدینه یا شهر و به محدوده بیرون از بارو ،المدینه
الخارجیه یا شهر بیرونی میگفتند 11.محمدیه یکی از ضرابخانههای مطرح دوره عباسی بود

و نام آن بر بسیاری از سکههای این دوره دیده میشود.

16

سابقه ضرب سکه در ری به دوره اشکانیان میرسد و بعد از حضور اعراب مسلمان در
ایران نیز یکی از دارالضربهای مهم بهشمار میرفت .آخرین سکهها با طراز عرب-ساسانی
 .28لسترنج.213 ،
 .29نک .بالذری20 ،؛ یاقوت حموی ،معجم البلدان.891/2 ،
 .11بالذری006-000 ،؛ قدامه بن جعفر.171 ،
 .13طبری.311/0 ،
 .12همو.131/8 ،
 .11بالذری007 ،؛ قزوینی.001 ،
 .10یعقوبی89 ،؛ اسحاق بن حسین.67 ،
 .11یاقوت حموی ،معجم البلدن.61/1 ،
 .16لسترنج213 ،؛ عقیلی.113-111 ،

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 9/

به سال 70ه و اولین سکهها با طراز اسالمی به سال 83ه در این شهر ضرب شدهاست 17.با
استناد به سکههایی به تاریخ حدود  308تا 017ه ،نام رسمی این شهر محمدیه بود.

18

باوجوداین گاه نیز بر سکهها نام ری ضرب شدهاست 19.سرانجام پس از تصرف شهر

بهدست محمود غزنوی در 021ه بار دیگر بر سکهها بهجای محمدیه ،ری ضرب شد.

01

سکههای ضرب محمديه از 371-371ه
در دو سال نخست خالفت هارون ( 371و 373ه) بر روی سکههای ضرب محمدیه عبارت

«مبارک» دیده میشود که بهنظر میرسد اشاره به شروع خالفت هارون دارد 03.زامباور ،سعد
(مولی الهمدی) را حاکم ری در فاصله سالهای  366تا 376ه معرفی کردهاست 02که به

ضرب محمدیه در 368ه 01و 371ه 00که نام سعد بر آنها نقر شده ،این
استناد سکههای
ِ

موضوع قابل تأیید است .اینکه آیا تا زمان انتصاب فضل بن یحیی بهعنوان والی خراسان،
ری ،سیستان ،طبرستان ،ماوراءالنهر ،جبال ،خوارزم ،دنباوند (دماوند) ،قومس ،ارمینیه،

آذربایجان و همدان در سال 376ه 01،سعد همچنان اداره ری را در اختیار داشت یا خیر،
اطالعی در دست نیست اما بر روی سکههای این دوره نامهایی نوشته شدهاست که میتوان
آنها را بهعنوان حاکم احتمالی معرفی کرد .بر سکههای ضرب سال  371و 372ه نام
 .17عقیلی241 ،؛ سرافراز و آورزمانی.731 ،
 .18عقیلی ،111 ،شمس اشراق217 ،371 ،372 ،؛ .Miles, 31-186
39. Miles, 32, 40, 67.
40. Ibid, 188.
 .03شمس اشراق711 ،؛  ،Miles, 55القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید .715 ،بر سکههای
ضرب جی نیز عبارت مبارک نقر شدهاست (رضائیباغ بیدی.)730 ،
 .02زامباور.71 ،
43. Miles, 47.
 .00ترابی طباطبایی و وثیق.383 ،
 .01طبری211 ،202/8 ،؛ ابن خلکان29/0 ،؛ تاريخ سیستان.310-311 ،
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«داود» آمدهاست .مایلز ابهاماتی درباره نظر اسماعیل غالب 06که داود را داود بن یزید بن
حاتم بن قبیصه بن مهلب دانسته ،مطرح و حتی نظر ِم ِیر که داود را به معنای صفتی جهت
کیفیت عیار سکه در نظر گرفته 07چندان جالب ندانسته و درنهایت اذعان میکند که

نمیتوان دراینباره اظهارنظر قطعی ارائه کرد.

08

موضوعی که رباح نیز به آن اشاره

کردهاست 09.بر سکه سال 373ه که به نام فرزند هارون (امین-محمد بن امیر المؤمنین)
ضرب شده و نیز سکه سال 372ه کلمهای است که مایلز آن را «جارب» برگرفته شده از
َ
« ُمج ّرب» میداند 11که به نظر درست نیست زیرا اگرچه از نظر صرفی درست است اما
چندان کاربردی نیست و برای اسم فاعل از «جرب» صفت مشبهه «أجرب» استفاده

میشود 13.نوتزل آن را «حارث» خواندهاست 12.مشابه این سکه در هارونیه 11در سال 373ه

ضرب شده که بونرآن را «حارث» خواندهاست 10.بنابراین این احتمال وجود دارد که حارث
از حکام محلی یا مسئول ضرابخانه بوده که نام خود را بر سکه نقر کردهاست.

 .06اسماعیل غالب (7815-7805م) سکه شناس برجسته اهل عثمانی و فرزند ابراهیم ادهم وزیر دربار سلطان
عبدالحمید دوم در فاصله سالهای 7818-7811م.
47. Meier, 769-770.
 .08در این باره نک ،Miles, p. 51-54 .رضائیباغ بیدی.310 ،
 .09رباح.217 ،
50. Miles, 54-55.
 .13برای اطالع بیشتر نک .ابن منظور.263-219/3 ،
52. Nutzel, 1/170.
 . 11شهری در نزدیکی مرعش در ثغور شام که ساخت آن در زمان مهدی عباسی آغاز و در دوره هارون الرشید
تکمیل شد (یاقوت حموی ،معجم البلدان.)188/1 ،
54. Bonner, 190.

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 33/

Miles, 55

Nutzel, 1/170

بر دیگر سکههای سال 372ه عبارت «الفضل» و «فضل» نقر شده که مایلز معتقد

است هممعنی «مبارک» و «برکه» است 11که به نظر صحیح نیست .دو شخصیت در این
دوران فضل نام داشتند :فضل بن ربیع و فضل بن یحیی .فضل بن ربیع در سال  372یا

371ه به دستور یحیی بن خالد مسئولیت دیوان نفقات را بر عهده گرفت؛ 16اما تا مرگ
خیزران در جمادی االخر 371ه 17قدرت اجرایی چندانی نداشت و با مرگ خیزران ،خلیفه
عالوه بر دادن خاتم به او (صاحب مهر شد)18؛ درآمدهای عامه و خاصه بادوریا و کوفه را

نیز به وی سپرد 19.نام فضل بن یحیی بر سکه محمدیه ضرب سال 371ه «الفضل بن

یحیی» نوشته شدهاست 61،همچنین بر سکههای ضرب ارمینیه در سالهای 371ه 63و سکه
ضرب محمدیه در سال 377ه «الفضل» نقر شدهاست 62.این احتمال وجود دارد که منظور
از فضل ،فضل بن یحیی برمکی باشد که همزمان با اوج قدرت پدر در این دوره 61،در این
55. Miles, 55.
 .16طبری218/8 ،؛ جهشیاری.322 ،
 .17مسعودی.397/0 ،
 .18طبری.218/8 ،
 .19ابن اثیر.339/6 ،
60. Miles, 181.
 .63القزاز ،الدرهم العباسى فى زمن الخلیفه هرون الرشید.376 ،
 .62شمس اشراق.382 ،
 .61در این باره نک .جهشیاری330 ،؛ اکبری.27-26 ،
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مناطق حضور داشتهاست و در ادامه از طرف خلیفه در سال 376ه 60برای سرکوب یحیی بن
عبدالله علوی رهسپار شمال ایران شد 61.در 372ه سکهای در محمدیه ضرب شدهاست که

برای اولین بار نام یحیی بر آن نوشته شدهاست.
بر اساس سکههای موجود ،سه نوع سکه در سال 371ق در محمدیه ضرب شدهاست.
ابتدا مانند سکهای که نام یحیی بر آن نقر شده بود ،در پایین عبارتهای روی سکه،

القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید391 ،

«بهلول» نوشته شدهاست (بنگرید به ادامه مقاله) ،سپس «سالم» جای یحیی و
«معویه/معاویه» جای بهلول را گرفته و در گونه سوم ،فقط داود بر سکه نقر شدهاست .مایلز
«سالم» را معادل «مبارک» و «برکه» 66و ِم ِیر آن را با « َصرد» به معنای ناب و خالص یکی
دانستهاست 67.البته القزاز برخی از حروف نقر شده بر روی سکهها از جمله «س» را
«سالم» دانسته و نوشته که این حروف درواقع حرف اول اسامی افرادی است که در امر
ضرب سکه فعالیت داشتند 68.نکته جالب اینکه «سالم» فقط بر سکههایی که در آنها بر
والیتعهدی امین اشاره شده آمدهاست 69.مایلز معاویه را معاویه بن زفر بن عاصم 71دانسته و

 .60جهشیاری قیام یحیی بن عبدالله را در سال  372قمری میداند (.)322
 .61گردیزی.363-361 ،
66. Miles, 56.
67. Meier, 762.
 .68القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید».261 ،
69. Miles, 58-60.
 .71طبری در ذیل حوادث سال 378ق به نبرد تابستانه معاویه بن زفر بن عاصم در ثغور اشاره کردهاست (طبری،
.)261/8

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 31/

در تأیید این ادعا ،به سکه ضرب سال 378ه در ری استناد کردهاست که بر روی آن «عثمن/
عثمان» نوشتهشده و این عثمان را برادر معاویه معرفی و معتقد است این خانواده بهاحتمال
زیاد در ری ساکن بودند.
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القزاز ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید391 ،

معرفى و بررسى سکه بهلول ضرب ُم َح َّم ِديه

در سال 371ه در دارالضرب محمدیه درهمی ضرب شده که تاکنون پژوهش دقیقی درباره

آن انجام نگرفتهاست .جنس این سکه از نقره است .ترابی طباطبایی و وثیق وزن سکه را

 2/81گرم و قطر آن را  2/6سانتیمتر 72،شمس اشراق وزن سکه را  2/71گرم و قطر آن را

 20میلیمتر ( 2/0سانتیمتر) 71و استفن آلبوم وزن سکه را  2/71گرم نوشتهاست 70.وزن
سکه موردمطالعه در این پژوهش  2/61گرم و قطر آن  2/1سانتیمتر است که این اختالف
در وزن و قطر بنا بر دالیلی مانند دقت وسایل اندازهگیری ،خوردگی و سائیدگی امری طبیعی
است .طرح روی سکه ساده است و نوشتهها درون دو دایره که به فاصله اندکی از یکدیگر
ترسیم شدهاند ،قرار گرفتهاند .به ترتیب از باال به پایین چنین نوشته شدهاست« :یحیی/
محمد رسولالله صلیالله علیه و سلم /الخلیفه الرشید /بهلول».
«یحیی» که بر روی سکه نقش بسته است در واقع یحیی بن خالد برمکی وزیر
71. Ibid, 65-66.
 .72ترابی طباطبایی و وثیق.230 ،
 .71شمس اشراق.381 ،
74. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
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هارونالرشید است 71که در  30ربیعاالول سال 371ه با اختیارات تام به وزارت رسید.
البته ِم ِیر سعی کرده تا یحیی را « َبخیی» مشتق از « َبخ» به معنای خوب و نیکو بخواند 77که
صحیح نیست زیرا پژوهشگران نام یحیی بر روی سکههای ضرب دوره هارون را یحیی بن
خالد برمکی دانستهاند.
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منبع :مجموعه شخصی

یکی از وجوه تمایز سکههای عباسی و اموی جایگزینی جمله «محمد رسولالله»

بهجای سوره اخالص بود 79.عبارت «محمد رسولالله صلیالله علیه و سلم» بر سکههای
ضرب ری و در ادامه محمدیه از آغاز خالفت عباسی بدون جمله فعلی دعایی «صلیالله

علیه و سلم» نیز نقر شدهاست 81.از سال 361ه این عبارت دعایی هم به سکههای ضرب

محمدیه اضافه شد 83.عبارت بعدی نام خلیفه است که بهصورت «الخلیفه الرشید» ضرب
شده و عبارت بعدی بر روی سکه «بهلول» است.
در حاشیه سکه نیز دایرهای بزرگتر قرار دارد که درون آن چنین نوشته شدهاست:
 .ترابی طباطبایی و وثیق230 ،؛75. Miles, 55
 .76مسعودی396/0 ،؛ مجمل التواريخ و القصص.116 ،
77. Meier, 772-773.
 .78به عنوان نمونه ،القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید»371 ،؛ Miles, 55؛ ترابی طباطبایی
و وثیق.381 ،
 .79رباح.229 ،
80. Miles, 20.
81. Idem, 38.

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 31/
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این عبارت که در سکههای دوره اموی نیز وجود دارد آیه  11سوره توبه و آیه  9سوره صف
را با اندکی تغییر شامل میشود.

منبع :مجموعه شخصی

نوشتههای پشت سکه در مرکز چنین است« :ال اله اال الله وحده ال شریک له» .حاشیه
سکه بدون اینکه در کادری جداگانه قرار داشته باشند در اطراف نوشتههای مرکز نقر
ّ
بالمحمدیه سنه ثلث و سبعین و مئه» .دو دایره موازی
شدهاند« :بسم الله ضرب هذا الدرهم
نوشتههای مرکز را احاطه کردهاست .در حاشیه بیرونی  9دایره کوچک قرار دارند که زوج و
فرد هستند:
درباره این دوایر تاکنون توافق علمی صورت نگرفته؛ اگرچه القزاز آنها را یکی از

مظاهر زیبایی در سکهها دانسته 81یا ترابی طباطبایی و وثیق این دوایر را یکی از وجوه تمایز

ضرب مدینه
سکههای عباسی و اموی معرفی کردهاند 80.شمس اشراق در توضیح سکه
ِ

السالم به سال 361ه که طرحی مشابه سکه بهلول دارد به موقعیت آن بر روی سکه بر

 .82نک .سرآفراز و آورزمانی.311 ،
 .81القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی».261 ،
 .80ترابی طباطبایی ووثیق.317 ،
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اساس عقربههای ساعت اکتفا کردهاست 81.نکته جالبتوجه اینکه این طرح اولین بار در
سکه ضرب سال 362ه هنگامیکه حمزه بن یحیی (حک 361-361ه) والی محمدیه

86

بود مشاهده میشود 87درحالیکه در سکه ضرب سال 363ه تعداد  32دایره بهصورت فرد

( )3و زوج ( )1طراحی شدهاند 88تا اینکه در سال 361ه این طرح با پنج دایره جایگزین

شد 89.همزمان با آخرین سال خالفت هادی یعنی سال 371ه و بار دیگر شاهد تغییر
دایرههای کوچک هستیم به این صورت که پنج جفت دایره کوچک بهصورت دوتایی در کنار
یکدیگر قرار دارند و تا سال  372ق ادامه دارد تا اینکه در سکه بهلول طرح سکه سال 362ه
تکرار میشود.

91

بهلول
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،بر یکی از سکههای ضرب محمدیه در سال 371ه بهلول
نوشته شدهاست .وجود کلمه «بهلول» بر روی این سکه سؤالهایی را در پی دارد :اینکه
تلفظ دقیق این کلمه چگونه است؟ َبهلول یا ُبهلول؟ بهلول در اینجا اسم شخص یا کلمهای
با معنی خاص یا اینکه لقبی یا صفتی برای فردی خاص است؟ تاکنون در این زمینه
اظهارنظر دقیقی انجام نشدهاست .بیشتر پژوهشگران به معرفی مشخصات ظاهری سکه

 .81شمس اشراق .714 ،وی همچنین در معرفی سکه اموی ضرب بصره در سال 11ق فقط مکان قرارگیری
حلقههای کوچک را بر اساس عقربههای ساعت بر روی سکه نشان دادهاست همچنین این کار را در معرفی سکهای
ُ
از سال 705ق که در اردشیر خره ضرب شده بود ،تکرار کردهاست (.)755 ،52
 .86زامباور.71 ،
 .87شمس اشراق.371 ،
 .88همو372-373 ،؛ ترابی طباطبایی ووثیق.366 ،
 .89شمس اشراق.376 ،
 .91همو.381 ،379-378 ،

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 37/

اکتفا کردهاند و درباره بهلول اظهارنظر نکردهاند 93فقط رضائیباغ بیدی بهلول را احتماال
یکی از مسئوالن ضرابخانه محمدیه دانستهاست 92.در این میان بیشتر « ُبهلول» را به ضم

«ب» خواندهاند 91و فقط در استفن آلبوم (َ Bahlulبهلول) 90آمدهاست.
96
ُبهلول در لغت به معنای فردی که بسیار میخندد ،صاحب همه خوبیها (خیرات)،
91

مرد خنده رو و پیشوای قوم 97آمدهاست .اگر در سکه موردمطالعه ،بهلول اسم یک فرد

نباشد ،میتوان چند احتمال را مطرح کرد :اول اینکه بهلول به ضم «ب» ،را به معنی مرد

صاحب و جامع همه خیرات 98صفتی برای یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که نام وی بر
سکه نوشته شدهاست .اگرچه مسعودی بر درایت و عقالنیت یحیی تأکید کردهاست 99اما

دادههای منابع و پژوهشهای انجام گرفته این موضوع را تأیید نمیکند که یحیی برمکی را
با صفت «بهلول» خوانده باشند 311.دوم اینکه بهلول را از َب َهل به فتح «ب» و «ه» به معنی
رها و آزادشده 313،صفتی برای یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که به نظر صحیح نمیرسد

 .93القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید»391 ،؛ شمس اشراق.371 ،
 .92رضائیباغ بیدی.310 ،
 .91شمس اشراق381 ،؛ .Miles, 56
َ
 .90نام یکی از امیران کرد در میافارقین بهلول بود که برای مدتی در خدمت اسکندرپاشا والی دیاربکر بود (برای
اطالع بیشتر نکNikitine, 1/ 923 .؛ همچنین اولین حاکم لودی از سالطین دهلی َبهلول (حک -811

890ق3089-3013 /م) نام داشت (زامباور .)021 ،به غیر از این دو مورد دیگر فردی با نام َبهلول در منابع تاریخی
ثبت نشدهاست.

95. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926.
 .96ابن منظور.121/3 ،
 .97غیاث الدین رامپوری379/3 ،؛ دهخدا.1320/0 ،
 .98ابن منظور121/3 ،؛ جر.61 /3 ،
 .99مسعودی.168/1 ،
 .311ابن خلکان221-271/1 ،؛ زرکلی700/8 ،؛ سجادی74-7/72 ،؛ منفرد272-711 /3 ،؛ Sourdel,
.2/1033-1036
 .313فراهیدی ازدی368 /3 ،؛ بستانی.2129 ،
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زیرا در منابع چنین صفتی برای یحیی ذکر نشدهاست .سوم اینکه بهلول را مشتقی از « َبه» یا
ّ
« َبخ» در نظر گرفته باشندَ « .بخَ ،بخَ ،بخ َبخَ ،البخَ ،پخ» اصطالحی رایج در سکههای دوره
موردمطالعه در شرق و غرب اسالمی است و بارها بر سکهها نقر شده که نشاندهنده کیفیت
و صحت وزن سکه نیز مالکی برای تمییز سکههای اصل از تقلبی بودَ 312بخ اسم فعل به
معنی کار یا پدیدهای بزرگ که در مقام شگفتی ،فخر ،ستایش و رضایت از چیزی گفته
میشودَ « :بخ َبخ» 311.شرتونی نوشتهاست که « َبه َبه» را به هنگام بزرگ شمردن چیزی به کار
ٍ ٍ
میبرند و آن را با « َبخ َبخ» هممعنی دانستهاست 310.بنابراین در کتابهای لغت چنین
برداشتی از بهلول وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه فقط در یک سال سکهای با کلمه «بهلول» ضرب شد و
پسازآن هرگز تکرار نشد اما «به»َ « ،بخ» در سکههای سالهای بعد وجود دارد 311میتوان
گفت بهلول در سکه موردمطالعه اسم فرد است .دو نفر با نام بهلول در دوره مورد مطالعه
شناسایی شد 316:بهلول بن راشد؛ و ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول .بهلول بن
محدث مالکی در مغرب اسالمی است که در 328ه در قیروان به دنیا
راشد الرعینی فقیه و
ِ
آمد و در سال 382ه درگذشت .ازآنجاکه در شرح حال وی مسافرت به مناطق شرقی دیده

نمیشود نمیتواند بهلول موردنظر باشد.

317

معروفترین بهلول دوره خالفت هارون ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول

 .312القزاز« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی».261 ،
 .311فراهیدی ازدی؛ 337/3؛ ابن منظور 6-1/1؛ شرتونی.13/3 ،
 .310شرتونی.61/3 ،
105. Miles, 60, 63.
 .316البته بهلول بن حسان بن سنان ،ابوالهیثم التنوخی (د 210ق) از اهالی انبار یکی دیگر از افرادی است که به
شهرهای بغداد ،بصره ،کوفه ،مکه و مدینه برای آموختن دانشهای رایج در آن زمان مانند شعر ،تاریخ و تفسیر
مسافرت کرد اما گزارشی از حضور وی در ری وجود ندارد (ابن جوزی312/31 ،؛ خطیب بغدادی.)319/7 ،
 .317مالکی219 ،؛ بامطرف201/3 ،؛ زرکلی.77 /2 ،
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است .حال سؤال اینجاست که آیا بهلول منقوش بر روی سکه درواقع همان بهلول مشهور
است؟ اولین بار جاحظ (د 211ه) از بهلول با عنوان یکی از مجانین کوفه یاد کرده و
گفتگوی وی را با اسحاق بن الصباح آورده که در این گفتگو 318به تشیع بهلول نیز اشاره

شدهاست 319.اسحاق بن الصباح یکبار در فاصله سالهای  361تا 361ه 331و بار دوم در
371ه به مدت سه ماه امارت کوفه را در اختیار داشت 333.بنابراین وجود بهلول در زمان

هارون مورد تأیید است 332.بعد از جاحظ افراد دیگر مانند ابن قتیبه دینوری (د 276ه)،

331

ابوطیب الوشاء (د 121ه) 330،ابن عبدربه (د 128ه) 331و حسن بن محمد نیشابوری (د

016ه) 336نیز از بهلول یاد کردهاند .البته برخی بهلول را برادر مادری یا پسرعموی هارون

خواندهاند که صحیح نیست 337زیرا بهجز همزمانی این دو با یکدیگر ،دلیل و سند معتبری
وجود ندارد.

338

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،تشیع بهلول موضوعی است که در مطلب جاحظ

 .318ترجمه مطلب جاحظ درباره بهلول« :یکی از مجانین کوفه بهلول بود که ادعای تشیع میکرد .اسحاق بن صباح
به او گفت :خداوند امثال تو را در شیعه زیاد کناد! بهلول گفت :نه ،خداوند امثال مرا در مرجئه زیاد گرداند و امثال تو
را در شیعه زیاد کند».
 .319جاحظ.211/2 ،
 .331ابن جوزی213/8 ،؛ ابن اثیر.67/6 ،
 .333خلیفه بن خیاط.116 ،
 .332نک .ابن جوزی.311/9 ،
 .331ابن قتیبه ،مجلد .13/0 ،2
 .330الوشاء.211-210 ،
 .331ابن عبدربه.366/7 ،
 .336نیشابوری.302-319 ،
 .337به عنوان نمونه مستوفی617 ،؛ شوشتری.30/2 ،
 .338منفرد.810/0 ،
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آمده ،سپس ابن عبدربه (د 128ه) در مطلبی به آن اشاره کرده 339و در ادامه شیخ طوسی (د

061ه) بهلول را از اصحاب امام صادق(ع) و از راویان حدیث شیعه معرفی 321و ابن حجر
عسقالنی (د 812ه) از ارتباط بهلول مجنون با امام صادق(ع) سخن گفتهاست 323.بنابراین

با استناد به برخی از داستانهای نقلشده درباره بهلول که در آن هوشمندانه نظریات کالمی
ّ
مخالف شیعه ،ازجمله «رؤیت الله» و «جبر در برابر اختیار» ،را رد میکند یا آشکارا از
ِّ
سب اهلبیت پیامبر علیهمالسالم دوری میجوید ،میتوان نشانههای تمایالت شیعی را در
وی جست.

322

منابع تاریخی درباره حاکم ری در سال 371ه ساکت هستند اما سکه بهلول ضرب
سال 371ه این احتمال را تقویت میکند که بهلول برای مدت کوتاهی حاکم ری بود .در
تائید سکه بهلول و بررسی منابع حدیثی مشخص شد که سدیدالدین ابی علی بن طاهر
الصوری از علمای قرن ششم هجری در ذیل احادیث پیرامون کمک و یاریرساندن مؤمنان
به یکدیگر ،داستان فردی از اهالی ری را در زمان امام موسی کاظم(ع) (381-308ه)
آوردهاست که به دلیل مشکالت مالی توانایی پرداخت بدهیهای خود به حکومت را
نداشت و بعد از سفر حج و مالقات با امام کاظم(ع) و انتقال پیام 321به حاکم ری که از

شیعیان و منشیان یحیی بن خالد برمکی بود موردتوجه ویژه حاکم قرار میگیرد 320.مجلسی

 .339ابن عبدربه.366/7 ،
 .321طوسی .371 ،شیخ طوسی نام بهلول را «بهلول بن محمد الصیرفی» نوشتهاست .احتمال دارد با توجه به دوره
زمانی حیات بهلول ،بهلول مورد نظر شیخ طوسی همان ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره صیرفی یا صوفی باشد.
ِ
 .323ابن حجرعسقالنی.117/3 ،
 .322ابن عبدربه366/7 ،؛ امین639-638/1 ،؛ 622؛ مدرس تبریزی.231-219/1 ،
« .321بسم الله الرحمن الرحیم .بدان که زیر عرش خداوند سایهای وجود دارد که کسی را توان آسایش در زیر آن
نیست ،مگر آن که در حق برادر خود خدمتی بکند یا مشکلی را از ائو بردارد یا سروری در قلب او وارد کند .این
شخص برادر توست؛ والسالم» (صوری.)21 ،
 .320همو.21-22 ،
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(د 3331ه) نیز این مطلب را تکرار کردهاست 321.حسن بن محمد دیلمی از علمای قرن
هشتم هجری با نقل این داستان ،اهواز را بهجای ری و امام صادق(ع) را بهجای امام
کاظم(ع) آوردهاست.
کردهاست.

326

327

در ادامه ابن فهد حلی (د 803ه) نیز مطالب دیلمی را تکرار

باید توجه داشت اگرچه یحیی بن خالد برمکی از جوانی با امور سیاسی آشنایی داشت

اما اولین بار در سال 318ه به حکومت آذربایجان گماشته شد 328و سپس تا سال 363ه که
از طرف مهدی مأمور سرپرستی و تربیت هارون را بر عهده گرفت از وی اطالعی در دست
نیست .اینکه برخی وی را عامل مالیاتی یکی از کورههای فارس دانستهاند یا اینکه مالیات

آنجا را تضمین کرد ،ولی مالی هنگفت کم آورد و وام گرفت 329احتماال مربوط به همین
سالها باشد .نتیجه اینکه روایت علی بن طاهر صوری درست به نظر میرسد و دیگران امام
کاظم(ع) را با امام صادق(ع) جابهجا کردهاند .رسول جعفریان با استناد به مطالب کتاب
علی بن طاهر الصوری چنین نوشتهاست« :این روایت نشان میدهد که در این دوره (اواخر
قرن دوم هجری) حاکم ری نیز از شیعیان بوده و در پرده تقیه از شیعیان حمایت

میکردهاست» 311.البته وی در ادامه از اینکه نام حاکم در روایت نیامده اظهار تأسف
کردهاست 313.بنابراین میتوان گفت حاکم مورد نظر همان ُ
ابووهیببن عمرو بن مغیره
مشهور به بهلول است.

 .321مجلسی.026/33 ،
 .326دیلمی.289 ،
 .327ابن فهد حلی.391 ،
 .328ابن اثیر.228 ،226/6 ،
 .329جهشیاری397 ،؛ ابن خلکان.13/0 ،
 .311جعفریان.36 ،
 .313همو.37 ،
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با وجود این که درباره رابطه برمکیان و علویان گزارههای متناقضی وجود دارد 312اما
یحیی در ماجرای فرستادن فرزندش فضل برای پایان دادن به قیام یحیی بن عبدالله به او
توصیه کرد که از سختگیری نسبت به یحیی بپرهیزد و در عمل نیز چنین شد« :پس رسوالن
فرستاد به یحیی علوی و تلطفها کرد تا بصلح اجابت کرد».

311

همچنین مجلسی در

روایتی از احترام فراوان یحیی به امام موسی کاظم(ع) سخن گفته درحالیکه از ترس هارون
این موضوع را پنهان میکردهاست .به همین دلیل هم امام به وی گفته بود که هارون وی را با
فرزندش فرو خواهد گرفت.

310

اینکه چرا و چگونه بهلول از اداره ری بهعنوان یکی از مناطق جغرافیایی مهم کنار
گذاشته شد یا استعفا داد بر ما پوشیدهاست اما نمیتوان حساسیتهای بیش از اندازه هارون
نسبت به علویان را در این موضوع نادیده گرفت .بههرروی ،سالهای پایانی عمر بهلول در
کوفه گذشت و احتماال اظهار جنون بهلول به توصیه امام موسی کاظم(ع) بهمنظور صیانت
نفس و رهایی از آزار خلیفه عباسی و ایجاد گریزگاهی تا در مقام یا جایگاهی قرار نگیرد که
ناگزیر شود تا دستور به قتل امام(ع) بدهد مربوط به زمانی است که بهلول در کوفه حضور

داشت 311.دیدار با هارون در سال 388ه که به همراه فضل بن ربیع برای حج از کوفه عبور
میکرد ،نشان میدهد هارون وی را میشناخت و گفتگوهای آن دو و نصایح و پندهای
بهلول به هارون که جنبه هشدار و تفکر درباره روز بازپسین و آخرت دارد نیز در نوع خود

جالب توجه است 316.درگذشت بهلول را در حدود 391ه آوردهاند 317و نیبور مقبره بهلول را
در شهر بغداد و در نزدیکی مجموعهای که در آن زبیده همسر هارون نیز دفن بود ،وصف
 .312نک .سجادی.9/32 ،
 .311بیهقی.602/2 ،
 .310مجلسی.112-113/33 ،
 .311امین637/1 ،؛ شوشتری.30/2 ،
 .316نیشابوری.302-319 ،
 .317صفدی119/31 ،؛ امین.637/1 ،
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کردهاست.

318

نتیجه
بر روی سکههای دوره هارون در نواحی مختلف بهویژه محمدیه (ری) عالوه بر نام خلیفه،
اسامی والیان و حاکمان محلی نیز نوشته میشد .منابع تاریخی سعد را حاکم ری در فاصله
سالهای 376-366ه آوردهاند که مطالعه سکهها نشان داد از  371تا 371ه افرادی مانند
یحیی ،داود ،معویه (معاویه) ،حارث ،فضل و بهلول نیز در اداره ری یا دارالضرب آن نقش
ضرب سال 372ه به همراه
داشتند .بر اساس اطالعات موجود نام یحیی بر آخرین سکههای ِ

«ب» و اولین سکههای 371ه با «بهلول» آمدهاست .تاکنون بهلول فقط از طریق منابع
مکتوب شناخته میشد اما سکه بهلول ضرب محمدیه در 371ه مشخص ساخت که
ابووهیب عمرو بن مغیره مشهور به بهلول با توجه به گرایشات شیعی و با حمایت یحیی بن
خالد برمکی برای مدتی اداره ری را در اختیار داشت .این موضوع با دادههای منابع حدیثی
سده های بعدی که حاکم ری را در زمان امام موسی کاظم(ع) از شیعیان دانستهاند ،تائید
شد .اگر بپذیریم که «ب» منقوش بر آخرین گونه سکههای سال 372ه در محمدیه به بهلول
اشاره دارد میتوان گفت بهلول اواخر  372و اوایل 371ه اداره ری را در اختیار داشت .بعد
از این اتفاق ،بهلول به زادگاه خویش یعنی شهر کوفه بازگشت و در آنجا در مقابل پیشنهاد
هارون مبنی بر پذیرفتن قضاوت ،به توصیه امام موسی کاظم(ع) خود را به جنون زد .بنابراین
جنون بهلول ،نوعی تقیه با انگیزههای سیاسی بودهاست تا از دسیسههای خلیفه عباسی در
ِ
امان بماند .قرار گرفتن بهلول در منابع در زمره عقالی مجنانین و مالقاتها و گفتگوهای

وی با هارون و افراد دیگر که به وفور در منابع گزارش شده نشان دهنده کیاست وی است.

 .318نیبور.202-203/2 ،
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بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت ،دار و مکتبه الهالل7188 ،م.
بیهقی ،ابوالفضل ،تاريخ بیهقى ،بهکوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران ،مهتاب7310 ،ش.
تاريخ سیستان ،محقق ملک الشعراء بهار ،تهران ،پدیده خاور7311 ،ش.
ترابی طباطبایی ،سید جمال و منصوره وثیق ،سکههای اسالمى از آغاز تا حمله مغول ،تهران ،انتشارات

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 21/
مهد آزاد7313 ،ش.
جاحظ ،عمرو بن بحر ،البیان والتبیین ،بهکوشش عبدالسالم محمد هارون ،قاهره ،مکتبه الخانجی،
7078ه.
جر ،خلیل ،فرهنگ عربى به فارسى ،ترجمه حمید طبیبیان ،تهران ،امیرکبیر7313 ،ش.
جعفریان ،رسول ،تاريخ گسترش تشیع در ری ،ری ،آستان مقدس حضرت عبدالعظیم7317 ،ش.
جهشیاری ،ابوعبدالله محمد بن عبدوس ،الوزراء و الکتاب ،بیروت ،دارالفکرالحدیث7048 ،ه7118/م.
حلی ،احمد بن فهل ،عده الداعى و نجاح الساعى ،بهکوشش احمد موحدی قمی ،بیروت ،دارالکتاب
االسالمی ،ط االولی7041 ،ه7181/م.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاريخ بغداد ،بیروت-لبنان ،درالکتب العلمیه7071 ،ه7111/م.
خلیفة بن خیاط ،أبوعمرو خلیفةبن خیاط الشیبانی العصفری ،تاريخ خلیفه ،بهکوشش فواز ،بیروت،
دارالکتب العلمیه7075 ،ه7115/م.
دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،تهران ،موسسه لغت نامه دهخدا7311 ،ش.
دیلمی ،حسن بن محمد ،عالم الدين فى صفات المومنین ،بیروت ،موسسه آلالبیت الحیاء التراث،
7041ه .
رامپوری ،غیاث الدین محمد بن جالل ،غیاث اللغات ،بهکوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،کانون
معرفت ،بی تا.
رباح ،اسحاق محمد ،تطور النقود االسالمیه حتى نهايه عهد الخالفه العباسیه ،عمان ،دارکنوز المعرفه،
2448م.
رضائی باغ بیدی ،حسن ،سکههای ايران در دوره اسالمى از آغاز تا برآمدن سلجوقیان ،تهران ،سمت،
7313ش.
زامباور ،ادوارد فون ،معجم االنساب و االسرات الحاکمه فى التاريخ االسالمى ،اخرجه زکی محمدحسن
بک و حسن احمد محمود ،بیروت-لبنان ،دارالرائد العربی7044 ،ه7184/م.
زرکلی ،خیرالدین ،االعالم ،بیروت ،دارالعلم المالیین ،ط الثامنه7181 ،م.
سجادی ،صادق« ،برمکیان» ،دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران،
مرکز دایرةالمعارف اسالمی7381 ،ش.
سرافراز ،علی اکبر و فریدون آورزمانی ،سکههای ايران از آغاز تا دوران زنديه ،تهران ،سمت7317 ،ش.
شرتونی ،سعید ،اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد ،قم ،مکتبه آیه الله العظمی المرعشی (ره)،
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7043ه .
شمس اشراق ،عبدالرزاق ،سکههای نقرهای خالفت اسالمى ،اصفهان ،انتشارات استاک7381 ،ش.
شوشتری ،نورالله ،مجالس المؤمنین ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه7311 ،ش.
صفدی ،خلیلبن ایبک ،الوافى بالوفیات ،بهکوشش ژاکلین سوبله و علی عمارة ،ویسبادن
3012ه3982/م.
صوری ،سدیدالدین علی ابن طاهر ،قضاء حقوق المومنین ،بهکوشش حامدالخفاف ،بیروت ،موسسه
آلالبیت الحیا التراث ،ط الثانی7074 ،ه7114/م.
طبری ،محمد بن جریر ،تاريخ االمم و الملوک ،بهکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت ،دارالتراث،
7381ه7111/م.
طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،قم ،جامعه مدرسین7075 ،ه .
عقیلی ،عبدالله ،دارالضربهای ايران در ٔ
دوره اسالمى ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی،
7311ش.
ً

فراهیدی ازدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین مرتبا على حروف المعجم ،بهکوشش عبدالحمید هنداوی،
بیروت ،لبنان ،دارالکتب العلمیه7020 ،ه2443/م.
فهمی محمد ،عبدالرحمن ،النقود العربیه ماضىها و حاضرها ،قاهره ،المکتبه الثقافه7110 ،م.
قدامه بن جعفر (کاتب بغدادی) ،ابی الفرج ،الخراج و صناعه الکتابه ،محقق محمدحسین زبیدی،
بغداد ،دارالرشید7187 ،م.
القزاز ،السیده وداد« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی» ،سومر ،الجزء  7و ،2
المجلد العشرون7110 ،م.
همو« ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید» ،سومر ،الجزء  7و  ،2المجلد الحادی و
العشرون7115 ،م.
قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار البالد ،ترجمه میرزا جهانگیر قاجار ،تهران ،امیرکبیر،
7313ش.
قلقشندی ،احمد ،صبح األعشى فى صناعة اإلنشاء ،قاهره ،وزاره الثقافه و االرشادالقومی7383 ،ه .
گردیزی ،عبدالحی ،زين االخبار ،به کوشش عبدالحی حبیبی ،تهران ،دنیای کتاب ،چ اول7313 ،ش.
لسترنج ،گای ،جغرافیای تاريخى سرزمینهای خالفت شرقى ،ترجمه محمود عرفان ،تهران ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب7331 ،ش.

بهلول حاکم ری در دوره هارون الرشید 27/
مالکی ،عبدالله بن محمد ،رياض النفوس فى طبقات علماء القیروان و أفريقیة و زهادهم و نساکهم و سیر
من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم ،بیروت ،دارالغرب اسالمی7070 ،ه .
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،جزء  ،77قم ،احیاء الکتب االسالمیه7034 ،ه .
مجمل التواريخ و القصص ،بهکوشش ملک الشعراء بهار ،تهران ،کالله خاور ،بی تا.
َ ُ َ َّ
َ
َ َ ُ ََ
َ
نیة ا ِو اللقب يا کنى و القاب ،تهران،
مدرس تبریزی ،محمدعلی ،ريحانة االدب فى تر ِاج ِم المعروفین بالک ِ
انتشارات خیام7311 ،ش.
مستوفی ،حمداللهبن ابیبکر ،تاريخ گزيده ،چاپ عبدالحسین نوائی ،تهران ،امیرکبیر7312 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بهکوشش اسعد داغر ،قم ،دار الهجر،
7041ه .
مقریزی ،تقی الدین احمد بن علی ،شذورالعقود فى ذکر المنقود ،بخط یوسف المالح سبط الحنفی،
مکتبة جامعة الریاض ،الرقم  0ر .332
منجم ،اسحاق بن حسین ،اکام المرجان ،محقق فهمی سعد ،بیروت ،عالم الکتب7048 ،ه .
منفرد ،افسانه «بهلول» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران ،بنیاد دایرةالمعارف
اسالمی7381 ،ش.
همو« ،برمکیان» ،دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالمعلی حداد عادل ،تهران ،بنیاد دایرةالمعارف
اسالمی7381 ،ش.
نقشبندی ،ناصر ،الدينار االسالمى فى المتحف العراقى ،بغداد ،دارالوثاق7312 ،ه7153/م.
نیبور ،کارستن ،رحلة الى شبه جزيرة العربیة و الى بالد أخری مجاوره لها ،ترجمه عبیر المنذر ،بیروت،
انتشارات العربی2441 ،م.
نیشابوری ،ابوالقاسم حسن بن محمد ،عقالء المجانین ،بهکوشش عمر االسعد ،بیروت ،دارالنفائس،
7041ه7181 /م.
الوشاء ،ابوطیب محمد بن احمد بن اسحاق ،کتاب الفاضل فى صفه االدب الکامل ،بهکوشش یحیی
وهب الجبوری ،بیروت-لبنان ،دارالغرب االسالمی3033 ،ه3993 /م.
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بیروت ،دارصادر7115 ،م.
همو ،المشترک وضعا و المفترق صقعا ،بیروت ،عالم الکتب7041 ،ه7181 /م.
هوف ،دیتریش« ،نظری اجمالی به پایتختهای ایران از آغاز تا ظهور اسالم» ،در پايتختهای ايران ،به
کوشش محمدیوسف کیانی ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور7310 ،ش.
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فرجامشناسى ايرانى در حديثوارهای پیشگويانه از سده چهارم هجری
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محمد احمدی منش
استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) ،تهران ،ایران2

چکیده
در دورههایی از تاریخ اسالمی جدا از آیات و احادیث اصیلی که به بیان نظرگاه اسالم درباره فرجام جهان
میپردازند ،مجموعه بزرگی از ادبیات و احادیث ساختگی فرجامشناسانه در متون اسالمی و ادبیات عامه
رواج یافته بود .این ادبیات گسترده ،جدا از شناخت باورهای فرجامشناسانه مندرج در آنها ،از چشمانداز
امتداد برخی انگارههای کهن فرجامشناسانه ،پیبردن به دیدگاه کالن تاریخیای که در پسزمینه آنها نهفته
است و نیز داللتهای آنها بر برخی رخدادها و فضای اجتماعی و فرهنگی معاصر نیز در خور توجه
هستند .این مقاله به بررسی و تحلیل حدیثوارهای فرجامشناسانه که مقدسی ،جغرافینگار نامدار ،در
فارس بدان برخورده و آن را نقل نموده ،پرداختهاست .بنابر یافتههای این پژوهش ،این حدیثواره بازتابی
است از برخی گرایشهای فرجامشناسانه و در عین حال غیرآخرالزمانی رایج در محیط ایرانی و اسالمی در
سده چهارم هجری .این حدیثواره همچنین نماینده آمیزش نوعی آرمان جهانگرایانه و غیرسلطهجویانه و
آ رمان قومی به معنای ایرانی است که البته با ایدئولوژی شاهنشاهی ایرانی همسویی کامل ندارد .از این رو
میتوان احتمال داد که جدا از تاریخنگری عام ایرانی ،رگههایی از نگرشهای جهانگرایانه متأثر از جهان-
بینیهای غیرزرتشتی و ناهمسو با ایدئولوژی شاهنشاهی که رنگ و بوی ادبیات اسالمی را به خود گرفته ،در
این حدیثواره نمود یافتهاست.
کلیدواژهها :فرجامشناسی ،فارس ،حدیثواره ،خراسان ،سامانیان ،دیلمیان.

 .1تاریخ دریافت1011/2/2 :؛ تاریخ پذیرش1011/5/11 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)Mam.ahmadimanesh@gmail.com :
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مقدمه
آموزهها و نگرشهای فرجامشناسانه یا آخرالزمانی نقش مهمی در شکلگیری محیط دینی و
اعتقادی اولیه اسالمی و فرهنگ اعتقادی مسلمانان داشتهاست .البته اسالم آغازگاه این گونه
باورها نبود و باورهای فرجامشناختی در دوران باستان متأخر 1در فرهنگ عمومی ،دینی و نیز

جهانبینیهای گوناگون و در میان اقوام و فرهنگهای مختلف ایرانی ،یونانی-رومی ،آرامی،
یهودی و مصری رواج چشمگیری داشت؛ به گونهای که این باورها را میتوان ویژگی عمومی
و فراگیر فرهنگ این دوران دانست .در دوران اسالمی نیز باورهای فرجامشناختی به صورت-
های گوناگون ظهور یافت و در برخی موارد با اعتقاد به ظهور یک منجی 0همراه شد .به

سخن دیگر در کنار نگرشهای ویژه درباره رخدادهای طبیعی و وقوع آشوب و درگیریهای
گسترده در پایان تاریخ ،اعتقاد به ظهور یک منجی که قرار است بسیاری از آرزوهای دیرینه
جوامع انسانی درباره تحقق صلح و عدالت ،بازآوری َس َروری دینی ،قومی و مانند آن را
تحقق بخشد نیز به چشم میخورد .نگرشهای کیسانیان ،غالیان و سپس قرمطیان و
اسماعیلیه از نمایندگان برجسته نگرشهای فرجامشناختی در میان مسلمانان بودند که چنین
دیدگاههایی را در درون خود میپروردند.
سده چهارم هجری از نظر همآمیزی پیشگوییهای فرجامشناسانه ایرانی-زرتشتی با
فرجامشناسی اسالمی شایسته توجه ویژه است و بهنظر میرسد در مناطق گوناگون بهویژه
نواحی مرکزی و شرقی سرزمینهای اسالمی ،تب باورها و انتظارهای فرجامشناسانه و
منجیگرایانه که با گسترش ادبیات پیشگویانه همراه میشد ،باال گرفته بود .اسماعیلیان و
قرمطیان پیشگامان و شاید صحنهگردانان اصلی این پدیده در سده چهارم هجری بودند و
3. Late Antiquity
نجات نوع انسان یا هستیمندهای االهی هبوط یافته در
 .0اصطالح «منجی» یا «نجاتبخش» بیشتر با آموزه کلی
ِ
فرایندهای کیهانی در نظامهای گنوسی همخوانی دارد و در مورد ادبیات پیشگویانه و فرجامشناسی دوران اسالمی
کاربرد آن موجب بدفهمی است .با این حال به دلیل رواج فراگیر و وجود نداشتن برابرنهادی مناسب ،در مقاله حاضر
همین اصطالح بهکار برده شدهاست.
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داعیان و فرمانروایان وابسته به آنها در سرتاسر ایران و سرزمینهای دیگر چون بحرین ،یمن
و مصر این انتظارها را پراکنده میکردند .مشهورترین نمونهها از این دست ،پیشگویی

ابوحاتم رازی برای ظهور مهدی در حدود سال 573ه 5و انتخاب جوان گمنام ایرانی به نام
زکریا توسط قرمطیان بحرین است که گمان میرفت از نسل پادشاهان ایران و همان مهدی
است.
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در پس نگرشهای فرجامشناسانه این دوره و صرف نظر از آموزهها و جهانبینیهای
مذهبی و فکری ،نوعی نگرش کالن درباره سامان جوامع بشری و تاریخ آنها نمایان است
که مولفههای کمابیش مشترک آن را میتوان به شرح زیر دانست:
ـ نگرش بدبینانه و همراه با تلخکامی به سرشت و سرنوشت جوامع انسانی؛
ـ نگرش بدبینانه به نظامهای سیاسی در گستره تاریخی و رویکرد اعتراضامیز در برابر
نظامهای حاکم کنونی؛
ـ پیشگویی فرجامی خوش و آرمانی در پایان جهان که در آن آرزوهای جوامع انسانی
تحقق مییابد و میتوان آن را همچون تالفی تلخکامیهای دورههای پیشین در تجربه حیات
تاریخی بشر قلمداد کرد.
در این مقاله حدیثوارهای پیشگویانه بررسی و تحلیل میشود که جغرافینگار پرآوازه
شمسالدین محمد بن احمد مقدسی (د 584ه) در اثر خود احسن التقاسیم فى معرفة
االقالیم نقل کردهاست .گفتنی است استفاده از ادبیات دینی برای توجیه و حتی علتیابی
رخدادها و فجایع سیاسی ،اجتماعی و تاریخی در فرهنگ ایرانی ریشهدار است 7.متن عربی

و برگردان پارسی این حدیثواره چنین است:
َ ً
ُ
َ ُ
ّ
ّ
«و ق َرأت فی بعض الکتب ِبفارس حدیثا بإسناد إلی النبی صلعم :کأنی انظر إلی شأن
ِ
 .5مادلونگ150 ،؛ دفتری .150 ،در منابع کهن نک .خواجه نظام الملک.287-286 ،
 .6دخویه81-72 ،؛ دفتری.190-191 ،
 .7برای یک بررسی از این گونه موارد مربوط به تازش مغوالن نک .اورازانی و موسوی.180-157 ،
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َ
وخ َربوا المساجد و هتکوا ُ
الح ُرم و َ
أضعفوا
الدیلم 8فی ّأمتی و قد أغاروا علی أموالهم
اإلسالم و أزالوا ِّالنعم و َهزموا الجیوش و الیغلبهم غیر أمر الله ،یخرج رجل من أرض
ُ
حسن َ
صدره خال أسود حسن القامه عظیم
الوجه فارس فی عارضیه بیاض و فی
خراسان
ِ
َ
َ
َ
َ
الخطر ،فیلسوف عالمُ ،
إسم ُه ّ
ات الصغری
نبی ِمن ول ِد العجم یفتح الله علی یدیه الدرواز ِ
َ
الدروازات الکبری و الیرفع السیف ّ
حتی الیبقی منهم أحد
فیملک من خراسان إلی باب
حامل سالح .قیل یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک .قال یخرج صاحب خراسان الی بیت
الله فیخطب له علی المنابر بخراسان و الزوراء و أرض فارس و العراق و مکة و المدینة .قیل
یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک .قال دویلة طویلة یصیر الناس کاألسد ال ّ
یؤدون األمانات
و ال یحفظون ُ
9
الح ُرمات».
«من در برخی کتابها در فارس( 11حدیثی را که به پیامبر(ص) اسناد شده بود)

11

خواندم که گفت :گویی دیلمیان را در میان امت خود میبینم که بر دارایی آنان (یعنی
مسلمانان) غارت آورده ،مسجدها را ویران ،حریمها را دریده ،اسالم را ضعیف ،نعمتها را
نابود و سپاهیان را گریزان میکنند؛ جز خواست خدا (امر الله) هیچ چیز بر ایشان چیره
نمیشود .در این هنگام سواری خوشسیما از سرزمین خراسان خروج میکند که بر رویش
عالم است؛
سپیدی و بر سینهاش تکخال سیاه است؛ او خوشقامت ،پرقدرت ،فیلسوف و ِ
نام او پیامبری ّ
(نبی) از فرزندان عجم است که خدا دروازههای کوچک را به دست او باز
میکند؛ پس وی خراسان را تا دم دروازههای بزرگ بهدست میآورد .او شمشیر خود غالف
نکند جز آنگاه که حتی یک تن مسلح نیز نمانده باشد .گفته شد :ای پیامبر خدا پس از آن
 .8الیلم (مقدسی ،بهکوشش لعیبی.)185 ،
 .9مقدسی (بهکوشش دخویه)071-072/2 ،؛ (بهکوشش لعیبی).186-185 ،
 .11در برگردان فارسی احسن التقاسیم ،این عبارت به صورت «من در کتابی در فارسی خواندم که گفت »... :در
آمدهاست .به احتمال بسیار در اینجا اشتباهی رخ دادهاست .کتاب مورد اشاره مقدسی به زبان فارسی نگاشته نشده
بود ،بلکه مقدسی آن را در سرزمین فارس خوانده بود.
 .11عبارت درون کمانک در ترجمه منزوی از قلم افتاده و نویسنده مقاله آن را افزودهاست.
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ّ
چه خواهد شد؟ او پاسخ داد :فرمانروای خراسان به خانه خدا (بیت الله) میآید ،به همه
منبرها از خراسان تا زوراء در سرزمینهای فارس و عراق و مکه و مدینه به نام وی خطبه
خوانده خواهد شد .گفته شد :ای پیامبر خدا پس از آن چه خواهد بود؟ گفت :دولتچهای
خواهد ماند به درازمدت؛ مردمان در آن درندهخو شده ،امانتها را بازنگردانند و حرمتها
نگاه ندارند».

12

این حدیثواره را مقدسی به گفته خود هنگامی که در فارس به سر میبرد ،در بعضی
کتابها دیده بود .با توجه به اشاره حدیثواره به گروههای دیلمی و این که ظهور گروههای

دیلمی در صحنه رخدادهای نظامی و سیاسی نیمه غربی ایران و نیز عراق ،از نخستین دهه-

های سده چهارم هجری آغاز گردید ،و همچنین این که مقدسی نگارش این کتاب را در
چهل سالگی خویش یعنی حدود سال 513ه یا چند سال پس از آن تکمیل کرده بود،

11

روشن است که حدیثواره در نیمه نخست سده چهارم هجری یا میانه آن قرن پدید
آمدهاست .این برآورد زمانی ،ما را به دوره فرمانروایی عضدالدوله در فارس (حک
558ـ519ه) رهنمون میشود که دوران اوج رونق و شکوه حکومت بویهیان و همچنین
روزگار اوج آبادانی شیراز بودهاست .از تفسیر برخی اشارهها در متن حدیثواره ،چنان که
خواهد آمد ،میتوان به برآوردی دقیقتر در تاریخگذاری حدیثواره دست یافت.
متن حدیثواره در واقع حدیثی ساختگی است که به پیامبر نسبت داده شده و با درنگی
هر چند سطحی ،ساختگی بودن آن آشکار میشود .از همین رو ما آن را حديثواره می-
نامیم .سبک و آهنگ این حدیثواره ،مشابه احادیثی است که در منابع حدیثی کهن اسالمی
از جمله باب الفتن در صحیح بخاری وجود دارد و به شرح رخدادهای فرجامشناسانه در
قالب گفتگوی یک یا تنی چند از اصحاب پیامبر با ایشان میپردازد .مقدسی سخنی درباره
 .12متن ترجمه از برگردان علینقی منزوی برگرفته شده و پارهای تغییرها در آن داده شدهاست .برای ترجمه منزوی
نک .مقدسی (ترجمه منزوی).697/2 ،
 .11منزوی« ،أحسن التقاسیم و معرفة األقالیم» ،دبا.671-668/6 ،

ّ
 /50تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوپنج ،تابستان 7044

نام و نوع کتابهایی که این حدیثواره در آنها نقل شده بود ،نگفته و هیچ آگاهی دیگری
درباره آنها بهدست ندادهاست .بهنظر میرسد با حدیثوارهای روبهرو هستیم که به احتمال
بسیار به طور محدود در سرزمین فارس و نواحی پیرامون آن رواجی نسبی داشته و اهمیت آن
برای ما ،نه اصالت دینی و حدیثی آن ،بلکه این نکته است که درونمایه آن نمایانگر انگاره-
ها و نگرشهای بخشی از جامعه و مردمان فارس و مناطق ایرانی در محیط و زمانه پدید
آمدن حدیثواره یعنی میانه سده چهارم هجری است .در مقاله پیش رو این حدیثواره از
چند جنبه بررسی خواهد شد :نگرشهای فرجامشناختی در سده چهارم هجری در پس-
زمینههای ایرانی به ویژه جنوب غربی ایران؛ نگرشهای موجود درباره دو دولت سامانی و
بویهای در فارس؛ و مهمتر از همه نگرشهای مندرج در حدیثواره درباره آینده که به نوعی
میتواند بازتاب دهنده رویکردی در خور درنگ درباره روند و سرشت کلی تاریخ و فرجام
جوامع انسانی باشد.
واکاوی و تحلیل متن حديثواره
 .1محیط پیدايش
ُ
ُ
الکتب بفارس حدیثا باسناد الی ّ
النبی صلعم ...« /»...من در برخی
« ...و قرات فی بعض
کتابها در فارس (حدیثی که به پیامبر(ص) اسناد شده بود) خواندم که گفت.»... :
مقدسی این حدیثواره را در بخش مربوط به اقلیم کرمان آوردهاست و به روشنی
دانسته نیست که منظور مقدسی از فارس _که حدیثواره را در آن خوانده_ سرزمینهای
ایرانی به طور کلی است و یا سرزمین تاریخی مشهور فارس که امروزه استان فارس بخشی از
آن است .با توجه به اینکه در متون دوره اسالمی اصطالح فارس بیشتر برای سرزمین فارس
محصور به مرزهای اقلیم کرمان ،جنوب اصفهان و خوزستان بهکار میرفته ،به گمان ما
مقدسی هم این حدیث واره را در همین سرزمین خوانده بود .همچنین این که حدیثواره
نظر مقدسی را که در کتابهای چندی (بعض الکتب) آن را یافته بود ،جلب نموده این
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گمان را بر میانگیزد که این حدیثواره کمابیش رواج داشته و میتوانیم فرض کنیم که
تصوری عمومی در سرزمین تاریخی فارس را نمایندگی میکردهاست.
 .2تباهکاری ديلیمان از زبان پیامبر(ص)
ََ
ّ
« ...کانی انظر الی شان الدیلم فی امتی و قد اغاروا علی اموالهم و خربوا المساجد و هتکوا
ّ
ُ
الح ُرم و اضعفوا االسالم و ازالوا الن َعم و َ
هزموا الجیوش و الیغلبهم غیر امر الله /»...
ِ
«...گویی دیلمیان را در میان امت خود میبینم که بر دارایی آنان (یعنی مسلمانان) غارت
آورده ،مسجدها را ویران ،حریمها را دریده ،اسالم را ضعیف ،نعمتها را نابود و سپاهیان را
گریزان میکنند؛ جز خواست خدا هیچ چیز بر ایشان چیره نمیشود.»...
در این بند بیش از هر چیز بیزاری از دیلمیان به چشم میآید که نه تنها در عراق ،بلکه
در مناطق ایرانی هم رواج داشتهاست .از آنجا که در حدیثواره به برتری بیچون و چرای
دیلمیان اشاره شده ،کمتر میتوان تردید کرد که مراد اصلی ،حکومت بو یهایهاست که تنها
گروه دیلمی بودند که توانستند یک دولت گسترده و پایدار بهوجود آورند .نشانههای
ناخرسندی از سلطه خاندان بویه حتی در قلمروی ایشان در دیگر منابع کهن نیز به چشم

میخورد؛ 10و این خالف آن چیزی است که در منابع گوناگون از رضایت نسبی از
فرمانروایی سامانیان در درون و بیرون از قلمروی آنان میبینیم .بیجهت نیست که بارتولد
حکومت طاهریان و سامانیان را نوعی استبداد ّ
منور ارزیابی میکند 15.مقدسی خود هنگام
توصیف کرمان اشاره میکند که این ناحیه پیشتر در دست سامانیان بود و دیلمیان پس از
سلطه بر آنجا دست به کشتار مردم و ویرانی زدند که همچنان ادامه دارد 16.البته مقدسی
چنان که در جاهای دیگر اثر او نمود یافته ،از دیلمیان بیزار بود و نگاهی ستایشآمیز به
 .10برای نمونه درباره منطقه قم نک .قمی .51 ،نیز نک .لمبتون.118-116 ،
 .15بارتولد.062/1 ،
 .16مقدسی (ترجمه منزوی).696/2 ،
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سامانیان داشت .از جمله در وصف شرق _که بیگمان قلمروی سامانیان را در نظر دارد_
گوید در آنجا عالمان به حکومت میرسند ،حال آن که در جاهای دیگر بردگان سلطنت

مییابند 17.این پرسش به جاست که ایا خود مقدسی این حدیثواره را ساخته یا آن را به نحو
دلخواه تغییر دادهاست؟ در پاسخ باید گفت که درونمایه این حدیثواره که اجزای آن را یک
به یک بررسی خواهیم کرد ،چنان است که نمیتواند برساخته یک مشاهدهگر بیگانه با
انی فارس باشد .احتمال بیشتر این است که نقش مقدسی ،انتخاب و نقل این
محیط ایر ِ

حدیث واره به دلیل همدل بودن با آن باشد و نه جعل یا دستکاری قابل توجه آن .مقدسی
روی هم رفته مشاهدهگری صادق است و افزون بر آن ،این حدیثواره جایگاهی محوری در
اثر او ندارد تا به خاطر آن به این تحریف دست زند.
برای بدبینی عمومی نسبت به دیلمیان و حکومت بویهیان که در حدیثواره بازتاب
یافته ،چند انگیزه اصلی قابل تصور است .نخستین آنها به مذهب شیعی دیلمیان و نیز
بویهیان باز میگردد که مخالف نگرش مذهبی دستگاه خالفت و هواداران آن بود .امیران
بویهای در اغاز کار خود عباسیان را غاصبانی میدانستند که حق علویان برای خالفت را زیر
پا نهاده اند و اگر چه بعدها با خلفای عباسی کنار آمدند ،ولی باز هم تلقی عمومی و حتی
خود خلیفگان این بود که بویهایها ایشان را به اسارت گرفتهاند .این انگیزه نفرت از بویه-
ایها را البته باید بیش از همه در محافل ّ
سنیمذهب جستوجو کرد .اما از آنجا که
حدیثواره مورد بحث هیچ اشاره همدالنهای به خالفت عباسیان یا نگرشهای ّ
سنی نکرده،
بهنظر میرسد واگویه دیدگاههای این محافل یا تأثیر پذیرفته از آنها نیست.
انگیزه دوم بدبینی به بویهایها ذهنیت کهن نسبت به دیلمیان است که پیشینه آن به
روزگار ساسانی بر میگردد .دیلمیان از روزگار ساسانی به عنوان قومی جنگجو که مناطق
پهنههای جنوبی کوههای البرز از قزوین تا ری و حتی قم همواره از تاخت و تاز و غارتگری
 .17مقدسی (ترجمه منزوی) .179/2 ،مقدسی در جاهای دیگر هم از سامانیان ستایش کردهاست .برای نمونه نک.
همو( ،ترجمه منزوی).096-095/2 ،
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آنان بیمناک بودند ،آوازه داشتند 18.بهنظر میرسد موج سرازیر شدن گروههای جنگاور
دیلمی به صحنه سیاسی و نظامی بخشهای درونی فالت ایران و سپس عراق و همچنین
ظهور فرمانروایان و دولتهای دیلمی که هنوز از رفتار درشت و چپاولگرانه چندان دور
نشده بودند ،این بدبینیها را تأیید میکرده و به آنها دامن میزدهاست 19.دیگر آن که چنان

که میدانیم ،بویهایها برای پرداخت بیستگانی سربازان و کارگزاران خود ،برای نخستین بار
به صورت گسترده به واگذاری اقطاع به سرداران و سپاهیان ترک و دیلمی روی آوردند .این
پدیده در فارس که حدیثواره ما شاید واگویه نگرشهای موجود در آنجا باشد ،از همه جا
شدیدتر بود و زمینهساز ناخرسندی ژرف طبقات زمیندار و عموم اهالی شد .این ناخرسندی

در برخی منابع سدههای چهارم و پنجم بازتاب یافتهاست 21.وضع مردم فارس و رفتار بویه-
ایها با آنان را در گفتاوردی که مقدسی _هر چند در این زمینه وی را نمیتوان ناظر بیطرف
به شمار آورد_ از کتابی که به گفته خود در کتابخانه عضدالدوله خوانده بود ،میتوان یافت:
«در کتابی در کتابخانه عضدالدوله خواندم :مردم فارس در پیروی سلطان سر به زیرترین و
ّ
در برابر ستم شکیباترین مردماند؛ سنگینترین خراج و پستترین ذلت را میپذیرند .نیز در
آن دیدم :مردم فارس هیچ دادگر ندیدهاند» 21.بهنظر میرسد محافلی که حدیثواره مورد
بررسی این نوشتار از درون آنها سر برآورده ،با دو عامل اخیر سر و کار داشتهاند و بهطور
خالصه ناخرسندی آنان از دیلمیان بیش از هر چیز برآمده از بدنامی آنان و همچنین
سیاستهای اقتصادی و رفتارهای چپاولگرانه سپاهیان و سرداران دیلمی و بویهای و نظامیان
 .18برای حکایتهایی درباره ساختن باروی قم در برابر حملههای دیلمیان پیش از حمله اعراب نک .قمی.16-11 ،
 .19بهنظر میرسد وجه همانندی دیلمیان و کردها در سخنی از حمزه اصفهانی همین بودهاست .نک .اصفهانی،
.181
 .21برای نمونه نک .قمی .51 ،لمبتون . 118-116 ،افزون بر این مقدسی در چند جا به سنگینی مالیات و دشواری
زندگی در فارس اشاره کردهاست :مقدسی (ترجمه منزوی)( 671 ،304 ،354/2 ،هنگام شرح خراج بخشهای
مختلف فارس).
 .21مقدسی (ترجمه منزوی).667/2 ،
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ترک همراه آنها بودهاست.
 .3نجاتبخش خراسانى :ويژگىهای ظاهری

« ...یخرج رجل من ارض خراسان حسن الوجه فارس فی عارضیه بیاض و فی َصدره خال
ُ
اسود حسن القامة عظیم الخطر  ...«/»...در این هنگام سواری خوشسیما از سرزمین
خراسان خروج میکند که بر رویش سپیدی و بر سینهاش تکخال سیاه هست ،او خوش-
قامت و پرقدرت (است) .»...
ظهور منجی از خراسان درونمایهای است که پیشینه آن در دوران اسالمی به
رخدادهای مربوط به خیزش سیاهجامگان و روی کار آمدن عباسیان میرسد که خراسان
آغازگاه آن بود و از آن پس ،این درونمایه در ادبیات فرجامشناختی مسلمانان همواره تکرار

شدهاست 22.با این حال باید در نظر داشت که این انگاره به احتمال بسیار تنها برخاسته از
رخدادهای روزگار اسالمی نبودهاست و سرزمینهای شمال شرق جهان ایرانی از دیرباز در
برابر تهدید و تازشهای اقوام صحراگرد قرار داشتند ،حتی پیش از تاریخ اسالمی به سان
خاستگاه قهرمانان شناخته میشدهاست.
به هر حال یادکرد خراسان به سان محل ظهور منجی در این حدیثواره را نمیتوان به
اسالمی از پیش موجود قلمداد کرد؛ همانطور که اشاره به
سادگی پیروی از الگوهای
ِ
دیلمیان و واژهای چون فیلسوف نشان میدهد که متن حدیثواره به پیروی از الگوهای
پیشین پایبند نبودهاست .آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در دهههای میانی
سده چهارم هجری ،سامانیان در خراسان همچون بویهیان در نیمه غربی ایران ،در اوج
قدرت خویش بر خراسان فرمان میراندند و میان هر دو رقابتی تنگاتنگ برای تصاحب

 .22نعیم بن حماد 191-188 ،و صفحههای بسیار دیگر؛ مقدسی (مطهر بن طاهر)176-170/2 ،؛ سید بن
طاووس.18-10 ،
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میراث سیاسی ایرانی در همنوایی با ایدئولوژی سیاسیدینی اسالمی وجود داشتهاست 21.از
این رو اشکار شدن ارزوی از راه رسیدن سواری از خراسان در جایی که به احتمال بسیار
درون قلمروی بویهیان قرار داشته ،بر هواداری از گسترده شدن قدرت و قلمروی سامانیان به
سوی غرب داللت دارد.
دیگر نکته مهم و شایان توجه در این قطعه این است که گفته شده نبی عجم خالی سیاه
بر سینه دارد .این اشاره ،بیدرنگ ما را به «حسین بن زکرویه» معروف به «صاحب الشامة»
یا «صاحب الخال» رهبر بزرگ قرمطی معروف رهنمون میکند که در نیمه دوم سده سوم
هجری ،یعنی چند دهه پیش از پدید امدن حدیثواره ،بر بخشهایی از شام و عراق فعالیت
میکرد .گفته شده وی به خاطر خال سیاهی(شامة) که بر چهره داشت ،صاحب الشامه
خود او این خال را ایهای درباره خود میدانست 20.بنا بر
نامیده میشد و نیز گفتهاند که ِ

منابع موجود ،صاحبالشامه خود را «مهدی» و «امیرالمومنین» معرفی میکردهاست.

25

اشاره غیرمستقیم به صاحبالشامه ،این احتمال را بر میانگیزد که برسازندگان این حدیث-
نبی عجم مورد نظر خود ،شباهت او با
واره با قرمطیان اشنایی داشتهاند و در توصیف ِ
صاحب الشامه را در نظر داشتهاست .شواهد دیگری نیز درباره پیوند این حدیثواره با
نگرش اسماعیلیه وجود دارد که در ادامه مقاله خواهد آمد.
 .4نجاتبخش خراسانى :دانشمند و فیسلوف
عالم .»...
« ...فیلسوف ِ

عالم» برای معرفی فرد نجاتبخش ،نمایانگر تصوری خاص و تا
دو ویژگی «فیلسوف» و « ِ

اندازهای نامتعارف از ویژگیهای حکمران مطلوب در ادبیات حدیثی است و از این رو
 .21نک .رحمتی.72-07 ،
 .20ثابت بن سنان و ابن العدیم21 ،؛ ذهبی.07 /21 ،
 .25ثابت بن سنان و ابن العدیم21 ،؛ ذهبی.8 /22 ،
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کاربرد آن درباره کیستی و انگیزههای برسازندگان آن پرسشهای بیشتری برمیانگیزد.

بخشی از این شگفتی برخاسته از این است که برسازندگان این حدیثواره بهطور حتم می-

دانستند که قرار دادن واژه «فیلسوف» در حدیثی منسوب به پیامبر ،اصیل نبودن آن را هر چه
بیشتر آشکار میکند .کاربرد عبارت «دروازات» (جمع ّ
مکسر واژه فارسی «دروازه») نیز
نمونه دیگری است که بدان خواهیم پرداخت .این واژهها ما را مطمئن میکند که این
حدیثواره از محافل دینی با محوریت فقیهان و عالمانی که به اندازه کافی با ادبیات دینی
اشنایی داشتهاند ،برنخاستهاست .همچنین برسازندگان آن ،مخاطبان خود را نه از میان
مسلمانان ثابت قدم ،بلکه از تودهی ناخرسند از واقعیتهای سیاسی و اجتماعی و چه بسا
نومسلمانان و حتی غیرمسلمانانی که به ادبیات دینی اسالمی دلبستگی عمیقی نداشتند،
جستجو میکردند .از این رو این حدیثواره را باید بیشتر متعلق به فرهنگ عامه دانست که
برای اعتباربخشی به خود ،از ادبیات دینی بهره جسته و نه فرهنگ دینی به معنای خاص .به
احتمال بسیار ،محافل برسازندهی آن دل در گروی نظم سیاسیای داشتند که از فرهیختگی
و دانشوری مایه داشته و سنت اسالمی ابشخور اصلی و انحصاری آن نباشد .واژه فیلسوف
به اندازه کافی ما را قانع میکند که این حدیثواره از محافل هوادار خالفت عباسی
برنخاستهاست .اما پرسش مهم این است که در ذهن برسازندگان این حدیثواره ،فیلسوف
چه معنیای داشته و بر چه کسانی داللت میکردهاست؟ در برداشت متعارف ،فیلسوفان
مسلمان بر گروهی از اندیشمندان مسلمان اطالق میشد که از دستگاه فکری نوافالطونی
متأثر بودند ،خود را پیرو آرای افالطون و ارسطو میدانستند و «منطق» را به عنوان اسلوب
درست اندیشهورزی بهکار میبستند .این تعریف در واقع تنها گروهی از اندیشمدان
نوافالطونی مسلمان را در بر میگیرد که نخستین فرد مشهور از آنان ،ابواسحاق کندی (د
939ه) بود و دیگر چهرههای شاخص آن ،ابونصر فارابی (د 592ه) ،ابوسلیمان سجستانی
(د 584ه) و ابنسینا (د 098ه) بودند .سه نفر اخیر و نیز چهرههای دیگری همچون
ابوالعباس احمد بن طیب سرخسی (د 983ق) ،ابوالعباس ایرانشهری (د نیمه نخست سده
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چهارم هجری) و ابوالحسن عامری (د 587ه) از شرق ایران برخاسته بودند .پیداست که
خراسان و بهطور کلی شرق یکی از کانونهای مهم پرورش فیلسوفان مسلمان تا سده چهارم
هجری بودهاست .از میان اینها ابنسینا متأخر از مقدسی بود و ابوسلیمان سجستانی هم-
روزگار مقدسی اگر چه در بغداد شهرت یافت و در آنجا از حمایت امیران بویهای از جمله
عضدالدوله برخوردار شد ،اما زادبوم وی شرق و سیستان بود .چهرههایی مانند فارابی و
ابوسلیمان سجستانی میتوانند به تکمیل تصویر نمونهواری که در میانه سده چهارم در
فارس از فیلسوف وجود داشته ،به کار آیند .بعید است که فیلسوفان مسیحی بغدادی از
جمله «یحیی بن عدی» و حلقه شاگردان مسلمان او در شکلگیری این تصویر نقش مهمی
داشته باشند .اینها شرقی یا خراسانی نبودند و بیشتر اندیشهورزیهای آنها پیرامون رابطه
نفس و بدن ،منطق و اخالق بود و نه سیاست ،مراتب هستی روحانی و جامعه آرمانی که
بیشتر مورد عالقه گفتمانهای فرجامشناختی قرار میگرفت.
اما دسته دیگری از اندیشمندان را هم باید یاد کرد که در تصویر حدیثواره از فیلسوفان
شاید رد پای آنها نیز دیده شود .اینها عبارتاند از اندیشمندان اسماعیلی معروف به
مکتب ایرانی از جمله ابومحمد نخشبی یا نسفی (د 559ه) ،ابویعقوب سجستانی (د
575ه) و ابوحاتم رازی (د 599ه) و حتی متفکرانی چون اعضای انجمن اخوان الصفا که
خاستگاه بیشتر آنها نیز خراسان و سرزمینهای اسالمی شرقی بود .دیگر متفکران
اسماعیلی مانند حمیدالدین کرمانی (د 077ه) ،المؤید فی الدین شیرازی (د 014ه) و
ناصرخسرو (د 087ه) به دورههای پسین تعلق دارند .همه اینها مانند فارابی و ابن سینا،
زیر تأثیر اندیشههای نوافالطونی بودند.
در ارزیابی کلی و تا اندازهای محتاطانه میتوان گفت متفکران اسماعیلی و بهطور کلی
جریان اسماعیلی و باطنی نقش چشمگیری در شکل تصویر نمونهوار از فیلسوف در سده
چهارم هجری در جایی مانند فارس داشتهاند .با در نظر داشتن این فرض ،آنچه احتمال
ارتباط این حدیثواره با محافل اسماعیلی را تقویت میکند ،نفوذ گسترده اسماعیلیان در
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خراسان و بهویژه در دولت سامانی است که در دوره فرمانروایی نصر بن احمد سامانی
(حک 547ـ557ه) که چه بسا خود هم به کیش اسماعیلی درآمده بود 26،به اوج خود
رسید .زمان فرمانروایی نصر دوم (نصر بن احمد) از زمان نگارش حدیثواره مد نظر مقاله
چندان دور نیست و اگر این آگاهیها کنار هم قرار گیرند ،میتوان این گمانه را جدی گرفت
که محافلی که از فرمانروایی بویهیان خوشدل نبودند ،امیران خوشنام سامانی را به سان
فرمانروایانی مطلوب مینگریستند و با آرمانهای سیاسی اسماعیلی کمابیش همدلی
داشتند ،در شکلگیری درونمایههای مندرج در این حدیثواره نقش مهمی داشتهاند .باید
گوشزد کرد که اندیشمندان و داعیان اسماعیلی از این نظر که کنشگری سیاسی-اجتماعی را
عالمان سیاستمدار
با اندیشهورزی همراه کرده بودند ،شایستهترین سرنمونها برای فیلسوف
ِ
بودند .در عین حال الزم نیست که دامنه تأثیرپذیری از اندیشههای اسماعیلی را به پذیرش

آموزههای اسماعیلی پیرامون امامت ،ادوار تاریخ و موضوعهای دیگر گسترش داد .اگر
گمانهزنیهای ما درست باشد ،این حدیثواره بیش از هر چیز تحت تأثیر نگرشهای
انقالبی ،گرایشهای فضیلتپرورانه و آرمانهای سیاسی-اجتماعی اسماعیلیه قرار
داشتهاست و نه بیش از آن.
 .5پیامبر (پیشگوی) ايرانى
« ...اسمه نبی من ولد العجم  ...« /»...نام او ،پیشگویی (پیامبری) از فرزندان عجم است
»...

َ
در حدیثواره برای توصیف فرد منتظر ،از اصطالحهای رایج در ادبیات اسالمی مانند

«مهدی» و «قائم» استفاده نشده و به نظر ما گویای وجود قصدی کم و بیش آگاهانه برای
حفظ فاصله از ادبیات مرسوم و رایج اسالمی است .نکته دیگر در واژه « ّ
نبی» نهفته است و
این که آیا باید به پیروی از منزوی و با قرار دادن این واژه در بافت کهن عبری و کتاب مقدس،
 .26ابن ندیم219 ،؛ خواجه نظامالملک.289-287 ،
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باید آن را به معنای «پیشگو» دانست؟ واژه نبی در زبان عبری در اصل به معنای پیشگو
است و بسیاری از انبیاء یهودی کسانی بودند که در اصل به پیشگویی رخدادهای آینده می-
پرداختند .بنا بر عرف ادبیات اسالمی ،نبی به معنای «پیامبر» است و پیداست که میان دو
وجه معنایی نبی یعنی پیشگو و پیامبر باید تمایز نهاد .با این حال کمتر میتوان در این تردید
کرد که منظور از نبی در متن حدیثواره ،پیامبر است و نه پیشگو .باید در نظر داشت که به
احتمال فراوان ،محافلی که این حدیثواره را برساختهاند و همچنین مخاطبان آنها ،تنها با
معنای نبی در بافت اسالمی آشنا بودهاند و آگاهی چندانی از معنای دوگانه آن در بافتار
سنت دینی یهودی نداشتهاند.
یک احتمال معقول آن است که در این قطعه منظور از کسی که «اسمه نبی من ولد
العجم» معرفی شده ،پیامبری از نسل زرتشت مطابق باور زرتشیان بوده که به دلیل مراعات
ادبیات اسالمی و باورپذیر کردن حدیثواره ،نام زرتشت از آن حذف شدهاست .البته می-
دانیم که انتظار ظهور پیامبری ایرانی بدون ارتباط با زرتشت و در درون گفتمان دینی عام
اسالمی ،در سده چهارم هجری و پیش از آن سابقه داشتهاست .یک نمونه آن «یزید بن ابی-
انیسه» اباضیمسلک است که گمان میکرد در آینده پیامبری ایرانی و صاحب کتاب خواهد
آمد که دین اسالم را نسخ خواهد نمود 27.نمونه نزدیکتر به زمان حدیثواره« ،ابوالعباس

ایرانشهری» در خراسان است که گفتهاند مدعی نبوت برای ایرانیان بودهاست 28.بر اساس
شواهدی که نمیتوان آنها را به کلی نادیده گرفت ،یکی از آموزههای کم و بیش مهم در
دعوت قرمطی-اسماعیلی در مناطق ایرانی در سده چهارم هجری و دستکم برای جذب
توده مردم ،پیشبینی برچیدهشدن حکومت عربان و بازگشت سروری ایرانیان (العجم)
بودهاست .بغدادی گوید منجمی باطنی به نام «ابوعبدالله َ
العردی» بر اساس محاسبههای
نجومی سرنگونی دولت عربان و تجدید دولت زرتشتی (الدولة المجوسیه) بر همه زمین را
 .27بلخی151 ،؛ اشعری180 /1 ،؛ بغدادی .261 ،بلخی نام وی را برید بن ابی انیسه ثبت کردهاست.
 .28محمد بن نعمت علوی معروف به ابوالمعالی.111-111 ،
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ّ
پیشبینی کرده بود 29.ابوریحان او را «عبدالله العدی» نامیده و شرح مفصلتری درباره
محاسبهها و پیشگوییهای نجومی وی بهدست دادهاست .از شرح او پیداست که پیشگویی
عبدالله العدی مربوط به اواخر سده سوم هجری بودهاست 11.ابن ندیم هم گزارشی درباره
ُ
پیشگوییهای «محمد بن الحسین دندان» درباره انتقال دولت به ایرانیان(الفرس) بهدست
دادهاست.
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 .6ردپای افسانه اسکندر
« ...یفتح الله علی یدیه الدروازات الصغری ،فیملک من خراسان الی باب الدروازات
الکبری  ...« /»...که خدا دروازههای کوچک را به دست او باز میکند؛ پس وی خراسان را
تا دم دروازههای بزرگ بهدست میآورد».
واژه فارسی «دروازه» در حدیثواره ،جدا از خاستگاه ایرانی آن ،ما را به داستان یاجوج

و ماجوج و افسانۀ اسکندر رهنمون میکند .هسته اصلی افسانه اسکندر 12پیش از دهههای
آغازین سده چهارم میالدی به زبان یونانی پدید آمد و نگارش آن به «کالیستنس» خواهرزاده
ارسطو و از همراهان اسکندر ،منسوب گردید .این اثر ،آغازگاه ادبیاتی شد که در سدههای
پسین در زبانهای گوناگون از جمله التینی ،قبطی ،سریانی و پهلوی گسترش یافت و به
روایت لشگرکشیهای اسکندر و رخدادهای شگفت مربوط به آن میپرداخت .در دوره پس
از تاخت و تاز گسترده اقوام هون در مناطق جزیره ،شمال میانرودان و سوریه در حدود
سالهای 523-523م ،مسیحیان این نواحی درونمایه تازهای را به این افسانه افزودند که بنا
بر آن ،اسکندر به مقابله با اقوام صحراگرد «گوگ» و «مگوگ» 11پرداخت .بنا بر نسخه

 .29بغدادی.251 ،
 .11بیرونی.259 ،
 .11ابنندیم.201 ،
32. The Alexander Romance
 .11نام این دو قوم در عهد عتیق و تاریخ و ادبیات باستانی میانرودان ریشه دارد و البته بر سر ریشه اصلی آن هنوز
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سریانی نسطوری افسانه اسکندر که ممکن است برگردانی از ترجمه پهلوی بوده باشد،

10

مهاجمان یاجوج و ماجوج از سرزمینهای شمالی و با گذر از دروازه آالن ،به مناطق
جنوبی تاختند و اسکندر پس از پیروزی بر آنها ،سدی برای جلوگیری از هجوم دوباره آنها

ساخت 15.این نسخه سریانی که عناصر اصلی آن را برشمردیم ،در ادبیات پسین مسیحیت
سریانی از سده هفتم میالدی به بعد برای نمونه در متن معروف به مکاشفه متوديوس 16و نیز

ادبیات عربی و فارسی دنبال شد 17.این متن در اواخر دوران ساسانی در ایران هم شناخته
شده بودهاست .حتی تواند بود که کاربرد واژه فارسی «دروازه» بهجای واژه عربی «باب» در
این حدیثواره ،یادگاری باشد از آشنایی دیرینه با این داستان در محیط ایرانی .دروازات
الکبری در این حدیثواره به دیوارها و استحکامات دفاعی در قفقاز اشاره داد و به احتمال
بسیار دروازات الصغیر هم به دیواری که در روزگار ساسانیان از نزدیکی کرانه دریای
مازندران در داهستان تا نزدیک رود آموی (جیحون) ،برای جلوگیری از اقوام صحراگرد
شرقی بهویژه هپتالیان کشیده شد ،اشاره دارد.

18

اتفاق نظری به دست نیامدهاست .برای فرضیههای گوناگون در این باره نک .صفوی115-111 ،؛ Van Donzel
 .and Schmidt, 30با این حال ریشه مستقیم نام این دو قوم در ادبیات یهودی ،مسیحی و اسالمی ،یادکرد گوگ
و مگوگ در کتاب حزقیال است و البته در آنجا از سد یا دیواری که در برابر آنها کشیده شد ،سخنی به میان
نیامدهاست .تلفیق عناصر مختلف یعنی گوگ و مگوگ ،دروازهی آالن ،نقش اسکندر در ساختن دیوار در برابر آنها،
حاصل فرآیند تاریخی ترکیب میان سنتهای یهودی ،یونانی و مسیحیت سریانی است .نک .صفوی121-119 ،؛
.Van Donzel and Schmidt, 16-56
 .10پورداود.171 ،
35. Van Donzel and Schmidt, 16.
36. The Epocalypse of Methodius
 .17نک .صفوی ،سرتاسر کتاب .نیز نک.
Thomas and Roggema (Editors), 163-166; Hoyland, 263-267.
 .18صفوی این دیوار را دیوار شرقی ،در برابر دیوار غربی کوههای قفقاز نامیده؛ اما به یادکردی از آن در منابع کهن
اشارهای نکردهاست (صفوی .)120-121 ،ما هم چنین اشارهای نیافتیم.
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 .7آرمان فرجامشناسانه :صلح همگانى
« ...و الیرفع السیف ّ
حتی الیبقی منهم احد حامل سالح ...« /»... ،او شمشیر خود غالف
نکند جز آنگاه که حتی یک تن مسلح نیز نمانده باشد.»...
این قطعه از جنبه شناختن آرزوهای نهفته در حدیثواره اهمیت فراوانی دارد و بهویژه
خاموشی آن درباره آرمانهای مرسوم در ادبیات فرجامشناسانه ،شایسته توجه است .در
اخبار پیشگویانه و منجیباورانه ،آرمانهایی چون سروری قومی یا دینی ،برقراری عدالت،
حکومت فراگیر و صلح و امنیت ،خواستههای اصلی هستند که همواره انتظار میرفت
هنگام ظهور منجی تحقق یابند .در این حدیثواره ،از برقراری سروری قومی یا دینی و
همچنین عدالت سخنی به میان نیامدهاست .طبیعی است که نباید انتظار داشت که
آرمانهای قومی-دینی غیراسالمی مانند بازگشت سلطنت به ایرانیان و مانند آن ،در حدیث-
واره ای که به پیامبر نسبت داده شده مطرح شوند؛ اگر چه اشاره به ظهور پیامبری ایرانی در
چنین حدیثوارهای به اندازه کافی شگفتآور است .مهمترین دغدغه مطرح شده در این
حدیث واره ،برقراری امنیت آن هم به صورت بیان مصداق مشخصی از آن یعنی غیرمسلح
شدن همگان است .میتوان چنین حدس زد که این مضمون در محیطی ساخته و پرداخته
شده که امنیت و احساس امنیت عمومی به واسطه ظهور گروههای نظامیپیشه بهطور جدی
دچار آسیب شده بود .این توصیف با شرایط موجود در دهههای نخست سده چهارم هجری
که بخشهای بزرگی از ایران و عراق به میدان ستیز و رقابت گروههای گوناگون به ویژه
آنهایی که از نواحی شمالی ایران سر بر آورده بودند و جنگاوران ترک را هم در خدمت
خویش داشتند ،همخوانی دارد.
 .8قلمروی آرمانى :جهان ايرانىساسانى
« ...قیل یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک؟ قال :یخرج صاحب خراسان الی بیت الله
فیخطب له علی المنابر بخراسان و الزوراء و ارض فارس و العراق و مکة و المدینة ...« /»...
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گفته شد :ای پیامبر خدا! پس از آن چه خواهد شد؟ او پاسخ داد :فرمانروای خراسان به
خانه خدا میآید ،به همه منبرها از خراسان تا زوراء در سرزمینهای فارس و عراق و مکه و
مدینه به نام وی خطبه خوانده خواهد شد .»...
پیش از این گفتیم که برقراری حکومت جهانگستر یکی از آرمانهای معمول در
ادبیات فرجامشناسانه بودهاست .در فراز باال قلمرویی معرفی شده که عراق ،شهرهای
مقدس حجاز و سرزمینهای ایرانی (شامل خراسان و «سرزمین فارس» یا ارض فارس) را
در بر میگیرد .نام الزوراء یکی از نامهای کهن شهر بغداد است و حتی ممکن است شهر

منصور پیش از آن که مدینة السالم خوانده شود ،الزوراء نام داشتهاست 19.بهنظر میرسد که
این نام هم بیارتباط با اخبار پیشگویانه نبودهاست و در گزارشی کهن و پیشگویانه مربوط به
روزگار ابوجعفر منصور خلیفه عباسی و بنیانگذار بغداد ،به چشم میخورد 01.این نکته

تأملبرانگیز است که در حدیثواره ،مناطق یمن ،شام ،مصر و نواحی غربی دورتر در شمال
آفریقا نادیده گرفته شدهاند و از این رو نمیتوان از آرمان یکپارچگی سرزمینهای مسلمانان
در این حدیثواره سراغ گرفت .مناطقی که در این حدیثواره آمده ،به جز دو شهر مکه و
 .19نک .ابنفقیه .287 ،281 ،279 ،پیش از بغداد ،جایی نزدیک مدینه در زمان عثمان بن عفان ،و رصافهی شام
در زمان امویان نیز زوراء نامیده میشد .نک .بکری.715 /2 ،
 .01ابنفقیه281 ،؛ طبری615 /7 ،؛ خطیب بغدادی170 /1 ،؛ ابنجوزی .71 /8 ،این گزارش بنا بر آنچه طبری
نقل کرده چنین است « :ذکر عمر بن شبه أن محمد بن معروف بن سوید حدثه ،قال :حدثنی أبی ،قال :حدثنی
سلیمان بن مجالد ،قال :أفسد أهل الکوفه جند امیرالمؤمنین المنصور علیه ،فخرج نحو الجبل یرتاد منزال ،و الطریق
یومئذ علی المدائن ،فخرجنا علی ساباط ،فتخلف بعض اصحابی لرمد اصابه ،فأقام یعالج عینیه ،فسأله الطبیب :این
ً
ّ
یرید امیر المؤمنین؟ قال :یرتاد منزال ،قال :فإنا نجد في کتاب عندنا ،أن رجال یدعی مقالصا ،یبنی مدینه بین دجلة و
الصراة تدعی الزوراء ،فإذا أسسها و بنی عرقا منها أتاه فتق من الحجاز ،فقطع بناءها ،وأقبل علی إصالح ذلك الفتق،
فإذا کاد یلتئم أتاه فتق من البصره هو اکبر علیه منه ،فال یلبث الفتقان ان یلتئما ،ثم یعود الی بنائها فیتمه ،ثم یعمر عمرا
طویال ،و یبقی الملك في عقبه قال سلیمان :فان امیر المؤمنین لباطراف الجبال في ارتیاد منزل ،إذ قدم علی صاحبي
فأخبرني الخبر فاخبرت به امیر المؤمنین ،فدعا الرجل فحدثه الحدیث ،فکر راجعا عوده علی بدئه ،و قال :انا و الله
ذاك! لقد سمیت مقالصا و انا صبی ،ثم انقطعت عنی».
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مدینه در حجاز ،با قلمروی شاهنشاهی ساسانی که بیگمان خاطره آن در فارس هنوز زنده
بود ،برابر است .البته این به معنای تأیید وجود یک آرزو و قصد آگاهانه و هدفمند برای
احیای قلمروی ساسانی در پس ذهن برسازندگان این حدیثواره نیست؛ زیرا چنان که
خواهیم گفت دالیلی میتوان برشمرد که آنها چندان دلبسته چنین آرزویی نبودند .در واقع
آنها برای ترسیم مرزهای قلمروی یک دولت فراگیر ،الگویی برآمده از جغرافیای قلمروی
ساسانی را که به آنها رسیده بود ،در ذهن داشتند .از این جهت ،مقایسه قلمروی ترسیم
شده در حدیثواره با آنچه در چکامه منسوب به «ابوطاهر قرمطی» (د 559ق) آمده و
ابوریحان بیرونی آن را نقل کرده سودمند است .بر پایه این ابیات ،ابوطاهر که خود را همان
فرد وعده داده شده در کتابهای پیشین میپنداشت ،حکمرانی بر شرق و غرب تا قیروان،
سرزمینهای ترک و خزر را که برابر با همه سرزمینهای مسلمانان در آغاز سده چهارم

هجری بود ،در سر میپروراند 01.همچنین احتمال این که برسازندگان این حدیثواره
آگاهانه نخواسته باشند قلمروی فاطمیان مصر که رقیب خالفت عباسیان در بغداد بود را به
حساب آورند ،اندک است؛ چرا که این حدیثواره پیش از استقرار دولت فاطمی در مصر یا

همزمان با نخستین سالهای آن پدید آمده که هنوز ممکن نبود رقابت میان عباسیان و
فاطمیان بازتاب گستردهای در فارس داشته باشد .گذشته از آن ،چنانکه گفتیم ،این حدیث-
واره بازتابدهنده نگرشهای دستگاه خالفت نیست.
تقدير تاريخى :تباهى دولت و مردم
ّ
« ...قیل یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک؟ قال :دویلة طویلة یصیر الناس کاالسد ال یؤدون
االمانات و ال یحفظون ُ
الحرمات  ...« /»...گفته شد ای پیامبر خدا پس از آنچه خواهد
بود؟ گفت :دولتچهای خواهد ماند به درازمدت؛ مردمان در آن درنده خو شده ،امانتها را
ُ َ
ُُ
ُ َ َ َ
المنعوت
 .01بیرونی .261 ،متن عربی دو بیت از چکامه چنین است« :ألست أنا المذکور فی الکتب کلها /ألست أنا
َ
ً
َ ً
ُ ُ َ
الروم و ّ
فی سورة ُّ
قیروان ّ
مغربا  /إلی ُ
الترک و الخ َزر».
الز َمر ** سأ ِملک أهل األرض شرقا و
ِ
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بازنگردانند و حرمتها نگاه ندارند.»...
این عبارت واپسین ،به گمان ما مهمترین بند از حدیثواره مورد مطالعه است و بر
نوعی بینش تاریخی واقعگرایانه همراه با سرخوردگی و البته در قالبی غیرآخرالزمانی داللت
می کند .در واقع مطابق این بینش تاریخی ،امیدی به تشکیل جامعه و حکومت دلخواه در
آینده دور یا نزدیک نیست؛ چرا که در حیات دولتهای آینده حتی پس از آمدن منجی،
جوامع همانند گذشته به تباهی کشیده خواهند شد .این نگرش را میتوان تأثیرپذیرفته از
تجربه ظهور امیران و دولتهای پرشمار در چند دهه منتهی به تاریخ پیدایش حدیثواره
دانست که روزنهای برای امید به روی کار آمدن دولتی شایسته و پایدار نمیگشود .به همین
ترتیب این نکته شایان توجه است که در این حدیثواره از مرحله پایانی تاریخ جهان و
رستاخیز سخنی به میان نیامده و این نشان میدهد که حدیثواره بازتاب دهنده دیدگاه
راستکیشانه دینی نیست؛ بلکه باید آن را نمایانگر انگارههای عرفی بهشمار آورد که با بهره-
گیری از ادبیات دینی بیان شدهاست .نگرش حاکم بر این قطعه را میتوان یک ویژگی طرز
فکر ایرانی در نخستین سدههای اسالمی بهشمار آورد؛ چنان که بینش تاریخی حاکم بر
شاهنامه فردوسی که مدتی بعد از این حدیثواره سروده شده نیز مشابه آن است« .در
ساختار ادواری شاهنامه که تجسم پارادایم اصلی تاریخی ظهور و سقوط دولتها و انتقال
حکومت از یک گروه به گروهی دیگر است ،این امید تلویحا دیده میشود که پادشاهی از
شرق ظهور کند و آرمانهای ایرانی و اسالمی حکومت را با هم درآمیزد .هر سلسله ایرانی را
فرمانروایی بنیاد مینهد که نظم و عدالت را برقرار میکند و هر سلسلهای بر اثر ضعف
اخالقی حاکم زمان ،فساد سیاسی دولت و به قدرت رسیدن بیگانگان پایان مییابد ... .اما
آنچه در این چرخه به چشم میخورد ،همان پارادایم فرجامشناختی است :حکومت بیگانه
سرانجام جای خود را به شاه مشروع شرق میدهد که شاهنشاهی ایران و دین بهی را مجددا
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برقرار میکند» 02.اما در حدیثواره ما از برقراری شاهنشاهی و دین بهی سخنی به میان
نیامده و بهطور کلی هیچ چشمانداز روشنی از آینده از جمله بازگشت حکومت به ایرانیان و
مانند آن پیش نمینهد و از این رو این حدیثواره ،نمایانگر ایدئولوژی شاهنشاهی نیست.
این موضوع حتی راه را برای پیشآوردن حدسی جسورانه باز میکند و آن حدس عبارت
است از احتمال نفوذ نگرشهای «دهریه» در این حدیثواره .میدانیم که نگرشهای دهری
در بخشهای غربی قلمروی ساسانیان از جمله عراق گسترش زیادی داشته و بخش قابل
توجهی از تالش اندیشگی متکلمان مسلمان _چنان که از شماری از کهنترین آثار کالمی و

اعتقادی مسلمانان بر میآید_ معطوف به رویارویی فکری با دهریان بودهاست 01.بیان و
بررسی ساختار فکری دهریه در این مجال نمیگنجد و دیگران بدان پرداختهاند ،اما جانمایه
دیدگاههای آنها عبارت بود از ناباوری به خداوند به عنوان اصل آفریننده جهان و بیاعتقادی
به این گزاره که جهان را پایانی است که در آن رستاخیز و داوری االهی بر پا خواهد شد.

00

حدیثواره مورد بررسی ما با این نگرشها سازگار است .اگر در نظر آوریم که دهریان نیز در
برابر زرتشتیگری و شاهنشاهی ساسانی موضعی انتقادی و مخالفتآمیز داشتهاند ،میتوان
میان نگرش غیرخوشبینانه نهفته در این حدیثواره که حتی دوران پس از پیروزیهای «نبی
عجم» را هم در بر گرفته از یک سو و نگرش دهریان درباره ساسانیان از سوی دیگر
شباهتهای معناداری یافت.

تأثیرپذیری همزمان حدیثواره از جهانبینیهای ایرانی و دهری ،با پیوند آن با جریان-

های اسماعیلی ناسازگار نیست .منابع کهن _البته بیشتر آنهایی که دشمن اسماعیلیان
بودند_ در موارد بسیار ،اسماعیلیان ،باطنیان و قرمطیان را ثنوی ،زرتشتی و آرزومند بازگشت
 .02میثمی.62 ،
 .01برای نمونه نک .ماتریدی221-219 ،؛ خیاط معتزلی ،صفحات بسیار؛ نوبختی88 ،؛ اشعری قمی60 ،؛
شهرستانی .289-287/2 ،درباره آرای دهریه در دوره ساسانی نک.
Shakki and Gimaret, "DAHRĪ", Iranica.
 .00نک .ماتریدی221-219 ،؛ .Shakki and Gimaret, "DAHRĪ", Iranica
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سروری ایرانیان معرفی کردهاند 05.در برخی موارد مانند پیشبینیهای نجومی داعیان
اسماعیلی و قرمطی که اغلب با گاهشماری زرتشتی پیوند داشت ،نظر خوشایند محمد

نخشبی (نسفی) به زرتشتیان و ثنویان 06،همکاری ابوحاتم رازی با اسپار شیرویه و مرداویج
و همچنین ماجرای قرمطیان بحرین و مهدی اصفهانی این گمان قوت میگیرد که این
نسبتها چندان ناروا و دور از واقعیت نبودهاند .با این حال باید توجه داشت که حدیثواره
مورد بررسی ما به احتمال فراوان از محافل دانشورانه و فرهیخته اسماعیلی سرچشمه نگرفته؛
بلکه ساخته و پرداخته محافلی است که در جهان فکری نه چندان پیچیده خود قادر بودند
میان آرمانهای سیاسیاجتماعی اظهار شده توسط دعوتگران اسماعیلی و جهانشناسی
دهریه هماهنگی برقرار کنند.
نتیجه
حدیثواره بررسی شده در این مقاله اگر چه از نظر اعتبار دینی اهمیتی ندارد ،اما برای پی
بردن به برخی ویژگیهای نگرش عمومی به شرایط سیاسی-اجتماعی و نیز فرجامشناسی
تاریخی در محیط ایرانی سده چهارم هجری دارای ارزش است .در درونمایههای این
حدیثواره دستکم سه الیه از انگارههای تاریخی قابل تشخیص است .الیه نخست آن
تأثیر پذیرفته از برداشتی ایرانی درباره تاریخ بهمثابه روند کلی حیات جوامع است که دیگر
نمونههای آن را در دیگر متون ادبی و تاریخی هم میتوان یافت .الیه دوم ،از ادبیات عمومی
فرجامشناسی اسالمی تأثیر پذیرفته که در جای خود متأثر از برخی عناصر فرجامشناسی
دوران باستان متأخر است .الیه سوم درونمایه این حدیثواره نیز با بافتار سیاسی ،اجتماعی
 .05برای نمونه گزارش ابن ندیم درباره فرزندان قداح و محمد بن الحسین معروف به دندان در :ابنندیم .219 ،همو
گفته ابوحاتم رازی (ابوحاتم الورسانی) ابتدا ثنوی و سپس دهری بود (ابنندیم .)219 ،البته این گونه گزارشهای
ممکن است خصمانه باشد؛ اما با وجود فراوانی ،نمیتوان آنها را یکسره نادیده گرفت.
 .06مادلونگ.156 ،
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و فرهنگی و نگرشهای برخاسته از آن در زمان تدوین حدیثواره در فارس و دیگر

سرزمینهای ایرانی پیوند دارد .این حدیثواره بازتابی است از برخی گرایشهای فرجام-
شناسانه و در عین حال غیرآخرالزمانی رایج در محیط ایرانی و اسالمی در سده چهارم
هجری که البته میتوان آن را نمودی از برداشت ایرانی دربارهی تاریخ قلمداد کرد .مضمون
این حدیثواره در وهله نخست از ناخرسندی ژرف از حکومت بویهیان و هواداری از
سامانیان داستان میزند .با این حال بهرغم آنکه به پیروزیهای «نبی عجم» و تشکیل
حکومتی که قلمروی آن یادآور قلمروی ساسانیان است اشاره شده ،اما در آن هیچ امیدواری
خوشبینانه و بلندمدت نسبت به آینده دیده نمیشود؛ چرا که دستاوردهای این پیامبر یا
منجی ایرانی ،گذرا و سپنجی است و پس از سپری شدن زمانی محدود ،اثار نیک آن از میان
خواهد رفت و اوضاع ناهنجار پیشین باز خواهد گشت .پررنگ شدن این بدبینی را میتوان
پیامد بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی و روی کار امدن پی در پی دولتها و فرمانروایان
پرشمار در سدههای سوم و چهارم هجری قلمداد کرد که هیچکدام به برقراری سامان سیاسی
یکپارچه و امنیت پایدار در گستره جهان ایرانی نینجامیدند .این حدیثواره همچنین نماینده
امیزش نوعی آرمان جهانگرایانه و غیرسلطهجویانه (که در برقراری صلح همگانی نمود پیدا
کرده) و آرمان قومی به معنای ایرانی (که در عجم دانستن نبی آینده و ترسیم قلمروی او
جهان ایرانی بازتاب یافته) است که البته با ایدئولوژی شاهنشاهی
همچون قلمروی تاریخی
ِ

ایرانی همسویی کامل ندارد .از این رو میتوان احتمال داد که جدا از تاریخنگری عام

ایرانی ،رگههایی از نگرشهای جهانگرایانهی متأثر از جهانبینیهای غیرزرتشتی و
غیرهمسو با ایدئولوژی شاهنشاهی که رنگ و بوی ادبیات اسالمی را به خود گرفته ،در این
حدیثواره نمود یافتهاست.
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کتابشناسى
ابنجوزی ،ابوالفرج عبدالرحمان بن علی ،المنتظم فى تاريخ الملوک و االمم ،بهکوشش محمد
عبدالقادر عطاء و مصطفی عبدالقادر عطاء ،بیروت ،دارالکتب العلمیه7073 ،ه7223 /م.
ابنفقیه ،ابوعبدالله احمد بن محمد بن اسحاق الهمدانی ،کتاب البلدان ،بهکوشش یوسف هادی،
بیروت ،عالم الکتب7073 ،ه7223 /م.
ابنندیم ،ابوالفرج محمد بن ابییعقوب اسحاق ،الفهرست ،بهکوشش رضا تجدد ،تهران ،ابن سینا،
7505ش.
ابوالمعالی ،محمد بن نعمت علوی ،بیان االديان ،بهکوشش محمد تقی دانشپژوه با همکاری قدرت الله
پیشنماززاده ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار7513 ،ش.
اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،بهکوشش محمد محیی
الدین عبدالحمید ،بیروت ،مکتبة العصریه7077 ،ه7224 /م.
اشعری قمی ،سعد بن عبدالله ابی خلف ،المقاالت و الفرق ،بهکوشش محمد جواد مشکور ،تهران،
علمی و فرهنگی7534 ،ش.
اصفهانی ،حمزة بن الحسن ،تاريخ سنى ملوک االرض و االنبیاء ،بیروت ،دارمکتبة الحیاة7237 ،م.
بغدادی ،ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التمیمی ،الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم،
بهکوشش محمد عثمان الخشت ،قاهره :مکتبة سینا ،بی تا.
اورازانی ،نیما و مرتضی موسوی« ،بازفهم قرآن و حدیث در تاریخ جهانگشا :حمله مغوالن و اثر آن بر
عزت نفس ایرانیان» ،صحیفه مبین ،شماره  ،35بهار و تابستان .7529
بکری ،عبدالله بن عبدالعزیز ،معجم ما استعجم من اسماء البالد و المواضع ،بهکوشش مصطفی سقاء،
بیروت7045 ،ه7281 /م.
بلخی ،ابیالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود ،کتاب المقاالت و معه عیون المسائل و الجوابات ،به-
کوشش حسین خانصو ،راجح کردی و عبدالحمید کردی ،استانبول KURAMER ،و ّ
عمان،
دارالفتح7052 ،ه9478 /م.
بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،اثار الباقیه عن القرون الخالیه ،به کوشش پرویز اذکایی (سپیتمان)،
تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،تهران7584 ،ش.
بارتولد ،واسیلی والدیمیرویچ ،ترکستاننامه :ترکستان در عهد هجوم مغول ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران،
آگه7581 ،ش.
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پورداود ،ابراهیم ،فرهنگ ايران باستان ،تهران ،اساطیر7584 ،ش.
ثابت بن سنان و ابن العدیم ،تاريخ اخبار القرامطه و ترجمة الحسن االعظم القرمطى ،بهکوشش سهیل
ّ
زکار ،بیروت ،داراالمانه و مؤسسة الرسالة7527 ،ه7217 /م.
ّ
خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی بن ثابت ،تاريخ مدينة السالم و اخبار محدثیها من ذکر قطانها
العلماء من غیر اهلها و وارديها ،بهکوشش ّبشار ّ
عواد معروف ،بیروت ،دارالغرب االسالمی،
7099ه9447 /م.
ّ
خیاط معتزلی ،ابوالحسین عبدالرحیم بن محمد بن عثمان ،االنتصار و الرد على ابن الرواندی الملحد،
به کوشش هنریک ساموئل نیبرگ ،بیروت ،دار شرقیه7075 ،ه7225 /م.
دخویه ،میخائیل یان ،قرمطیان بحرين و فاطمیان ،محمد باقر امیرخانی ،تهران ،سروش7517 ،ش.
دفتری ،فرهاد ،تاريخ و عقايد اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران ،فرزانروز7513 ،ش.
ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد ،تاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،بهکوشش عمر
عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دار الکتاب العربی7075 ،ه7225 /م.
رحمتی ،محسن« ،سامانیان و احیای شاهنشاهی ایرانی» ،جستارهای تاريخى ،سال ششم ،شماره یکم،
بهار و تابستان 7520ش.
سید بن طاووس ،المالحم و الفتن ،ترجمه محمد جواد نجفی ،تهران ،اسالمیه7534 ،ش7047 /ه.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،بهکوشش احمد فهمی محمد ،بیروت،
دارالکتب العلمیة7075 ،ه7229 /م.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاريخ االمم و الملوك ،بهکوشش محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت،
دارالتراث7581 ،ه7231 /م.
صفوی ،سید حسن ،اسکندر و ادبیات ايران و شخصیت مذهبى اسکندر ،تهران ،امیر کبیر7530 ،ش.
قمی ،حسن بن محمد بن حسن ،تاريخ قم ،ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی ،به
کوشش سید جالل الدین تهرانی ،تهران ،توس7537 ،ش.
لمبتون ،ان کاترین سواین فورد ،مالک و زارع در ايران ،ترجمه منوچهر امیری ،تهران ،علمی و فرهنگی،
7511ش.
ماتریدی ،ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ،کتاب التوحید ،بهکوشش بکر طوبال اوغلی و محمد
ارویشی ،بیروت ،دار صادر ،استانبول ،مکتبة االرشاد7099 ،ه9447 /م.
مادلونگ ،ویلفرد ،فرقههای اسالمى ،ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران ،اساطیر7511 ،ش.
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مسعودی ،ابوالحسن بن علی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بهکوشش کمال حسن مرعی ،صیدا و
بیروت ،المکتبة العصریة7093 ،ه9443 /م.
مقدسی ،محمد بن احمد بن ابوبکر ،احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم ،بهکوشش م .ی .دخویه ،لیدن،
بریل7243 ،م.
همو ،رحلة المقدسى (احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم) ،بهکوشش شاکر لعیبی ،ابوظبی ،دارالسویدی
للنشر و التوزیع ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر9445 ،م.
همو ،احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،شرکت مولفان و مترجمان ایران،
7537ش.
مقدسی ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاريخ ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة ،بیتا.
منزوی ،علینقی« ،احسن التقاسیم و معرفة االقالیم» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج ،3زیر نظر کاظم
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دانشیار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکیده
با زوال سلسله مغوالن در ماوراءالنهر ،رابطه حکومت و شیوخ صوفی وارد مرحله جديدی گرديد به گونهای
که در دوره تیموريان صوفیان نقشبندی از نفوذ سیاسی قابلتوجهی در جامعه ،بازار و دربار برخوردار شدند.
هرچند نقشبنديه با برآمدن محمد خان شیبانی و سقوط تیموريان ،بهويژه در سمرقند ،ضربه سختی را
متحمل شدند ،اما آنها نه تنها در صحنه سیاست ماوراءالنهر باقی ماندند ،بلکه ضمن برقراری ارتباطی
پیوسته و پردامنه با دربار شیبانیان ،توانستند نقش مهمی در معادالت قدرت در اين دوره ايفا کنند .چرايی و
چگونگی تداوم اين ارتباط مسئله اين مقاله است .بنا بر يافتههای اين پژوهش ،ظهور حکومت شیعه
مذهب صفويه در ايران و اتحاد اولیه بازماندههای تیموری با آن ،به ارتباط شیبانیان با شیوخ سنیمذهب
نقشبندی ضرورت میبخشید .افزون بر اين ،اختالفات داخلی میان خاندانهای نقشبندی ،عاليق و منافع
محلی و اقتصادی آنها و نیز مخالفتهايی که عمدتا از جانب اهل شريعت متوجه آنها بود ،شیوخ مذکور
را به برقراری ارتباطی بیش از پیش با حکومت سوق میداد .منازعات داخلی خاندانهای ابوالخیرخانی بر
سر قدرت نیز بهويژه پس از عبیدالل ه خان در ورود شیوخ بانفوذ نقشبندی به عرصه سیاست مؤثر بود.
کلیدواژهها :ماوراءالنهر ،شیبانیان ،شیوخ نقشبندی ،شیوخ جويباری ،شیوخ دهبیدی.
 .1تاريخ دريافت1011/3/9 :؛ تاريخ پذيرش1011/5/31 :
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)aliaram.nl@ut.ac.ir :
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مقدمه
طريقت نقشبنديه در دوره تیموريان (375-117ه) نه تنها از لحاظ گستره جغرافیايی نفوذ،
رشد قابل توجهی را تجربه کرد ،بلکه شیوخ نقشبندی اين فرصت را يافتند که در حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز فعالیتی گسترده داشته باشند .دستکم از نیمه
دوم قرن نهم ،شیوخ نقشبندی در جامعه ،دربار و بازار ماوراءالنهر حضوری پر رنگ و
تأثیرگذار داشتند .سالهای پايانی حکومت تیموريان و باالگرفتن منازعات و رقابتهای
داخلی مدعیان قدرت ،فرصت را برای حضور سیاسی بیش از پیش فرزندان خواجه عبیدالله

احرار ،سرشناسترين شیخ نقشبندی در آن روزگار ،فراهم ساخت 3.با وجود اين ،غلبه
شیبک خان بر حکومت تیموريان ،شیوخ نقشبندی حامی آنها را نیز با چالشی جدی
روبهرو ساخت و تا مدتی حضور سیاسی آنها را تحت الشعاع قرار داد.
اهمیت طريقت نقشبنديه در اوضاع سیاسی-اجتماعی ماورءالنهر از میانه دوره
تیموريان به بعد ،موجب توجه خاص به اين طريقت در پژوهشهای مربوط به اين منطقه
شدهاست .با وجود اين عمده پژوهشها به دوره تسلط تیموريان در اين منطقه اختصاص
يافته است و کمتر توجهی به کنشهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دورههای متأخرتر از
جمله حکومت شیبانیان شدهاست .پژوهشهای مرتبط با تاريخ کلی سیاسی طريقت
نقشبنديه نیز يا به اختصار از اين دوره گذشتهاند 0يا اساسا هیچ توجهی به آن نداشتهاند.

5

اين در حالی است که شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد،
از نفوذ و اعتبار بااليی برخوردار بودند .پژوهش بختیار باباجانوف با عنوان «نقشبنديه در
اوايل حکومت شیبانیان» از محدود مطالعاتی است که به بررسی رابطه شیوخ صوفی
نقشبندی و شیبانیان پرداختهاست .با وجود اين ،همانطور که از عنوان پژوهش باباجانوف
 .3کاظم بیگی و ديگران.721 ،
 .0الگار33-30 ،؛ ابراهیمی« ،روابط سیاسی نقشبنديان .70 ،» ...
5. Delshad, 85-94.
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هويداست ،تنها چند دهه نخست حضور سیاسی نقشبنديه در دوره شیبانیان محل توجه

بودهاست 6.مقدمه مفصل ايوانوف بر مجموعه اسناد خاندان نقشبندی جويباری 7،مطالعه

وياتکین درباره خواجه محمد اسالم جويباری 8و پژوهش يورگن پائول با عنوان «امالک
شیوخ نقشبندی جويباری در بخارا» 9از ديگر مطالعاتی است که میتوانند به عنوان پیشینه

پژوهش حاضر درنظر گرفته شوند که البته عمدتا به کنشهای اقتصادی نقشبنديه جويباری،
يکی از خاندانهای سرشناس نقشبندی در دوره شیبانیان پرداختهاند .افزون بر اين ،در برخی
پژوهش های کالن درباره تاريخ نقشبنديه و همچنین حکومت شیبانیان نیز اشاراتی درباره
کنش های سیاسی شیوخ مذکور در دوره مورد مطالعه وجود دارد .اين دست پژوهشها به
سبب اطالعاتی که درباره بستر تاريخی و جغرافیايی مورد مطالعه و زمینههای کنشگری
سیاسی شیوخ نقشبندی ارائه میدهند ،حائز اهمیتاند .در اين حوزه میتوان به پژوهش

اولريش هرمان با عنوان «دين و دولت در ماورالنهر قرن  11»71درباره سیاست مذهبی
شیبانیان اشاره کرد .اثر دوين دوويس با عنوان اسالم گرايى و دين بومى در اردوی زرين نیز
نکتههای قابل توجهی درباره جايگاه شیوخ نقشبندی _بهويژه شیوخ جويباری_ و مبانی
مقبولیت آنها بهدست دادهاست.

11

در مجموع اگر چه به برخی از جنبههای حیات شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان
پرداخته شده ،اما تاريخ سیاسی نقشبنديه در اين دوره تا حد زيادی مورد غفلت واقع
گرديدهاست .در مطالعه حاضر تالش شدهاست ،ضمن استفاده از يافتههای پژوهشهای
جديد ،با تکیه بر منابع دست اول ،چرايی و چگونگی حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در
حکومت شیبانیان در قالبی نظاممند و با خط سیری مشخص ارائه شود .در اين راستا تأثیر
6. Babadžanov, 69-90.
7. Ivanov, 7-83.
8. Vyatkin, 3-20.
9. Paul, 183-202.
10. Haarmann, 333-369.
11. DeWeese, 392-396.
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عواملی چون تسلط ظهیرالدين بابر بر ماوراءالنهر به کمک صفويه شیعه مذهب و تغییر در
سیاستهای دينی شیبانیان ،کنشهای اقتصادی و اختالفات داخلی شیوخ نقشبندی،
مخالفتهای اهل شريعت با صوفیه و همچنین رقابت سنتی اياالت بخارا و سمرقند بر
حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مورد بررسی قرار گرفتهاست.
شیوخ نقشبندی و محمد خان شیبانى پیش از سلطه بر ماوراءالنهر
اگرچه اطالعی از ارتباط قبايل ازبک با نقشبنديه قبل از به قدرت رسیدن شیبانیان در
ماوراءالنهر در دست نیست ،اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نوادگان ابوالخیرخان
ازبک (د 412ه) از پیش با شیوخ نقشبندی و به طور خاص شاخهای از نقشبنديه آشنايی
داشتند که در سمرقند به پیشوايی خواجه عبیدالله احرار (د 433ه) توسعه يافته بود .بنا بر
گزارش منابع ،محمود سلطان (د 343ه) برادر محمدخان شیبانی (حک 341-371ه) ،به
هنگام تولد فرزندش در سال 432ه به سراغ خواجه عبیدالله احرار رفته و از او تقاضا کرد تا

نامی را برای طفل انتخاب کند؛ احرار نیز نام خود يعنی عبیدالله را بر او نهاد 12.از اين ماجرا

کامال هويداست که دامنه نفوذ معنوی اين شیخ نقشبندی ،از مدتها پیش شامل شاهزاده-
های ازبک نیز میشد .فقدان اطالعات بیشتر ،همانگونه که سمینوف اشاره کردهاست ،مانع

از بررسی زمینهها و عوامل اين آشنايی است 13.با وجود اين میتوان از برخی شواهد،
آشنايی محمد خان شیبانی با احرار را مربوط به دوره قزاقی او و برادرش دانست 10که قبل از

تسلط بر ماوراءالنهر مدتها در دشت قبچاق ،ترکستان و ماوراءالنهر سپری شده بود.
در منابع از اقامت دو ساله محمد خان شیبانی و برادرش در ماوراءالنهر (عمدتا در
 .12قطغان.722 ،
13. Semenov, 39-44.
 . 10در متون اين دوره ،وقتی شاهزاده يا امیری به داليلی از موطن خودش گريزان بوده و و تنها يا همراه عدهای در
سرزمین ديگری برای رسیدن به قدرت طی تحرکات نظامی تالش میکرد ،از رفتار او به عنوان رسم قزاقی ياد میشد
(نک .قطغان01 ،؛ بداونی163/1 ،؛ خنجی89 ،؛ دوغالت.)611 ،396 ،167 ،91 ،87 ،
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بخارا) در دوره حکومت احمد میرزا (415-433ه) سخن به میان آمدهاست 15بدون اينکه
به تاريخ دقیق آن اشاره شود .با وجود اين در پژوهشهای جديد ،تاريخهای متفاوتی برای
اقامت آنها پیشنهاد شدهاست؛ بختیار باباجانوف ،پژوهشگر ازبک ،حضور آنها در بخارا
را مربوط به سالهای  433تا 347ه دانستهاست 16که درست به نظر نمیرسد .بايد در نظر
داشت روابط محمدخان شیبانی و دربار سمرقند ،تنها تا 435ه حسنه بود .او در اين سال
به درخواست احمد میرزا برای شرکت در نبرد با مغوالن تاشکند ،وارد سمرقند شد .در میانه
همین نبرد ،ضمن قراردادی پنهانی با حاکم تاشکند ،همراه با يارانش گريخته و زمینه

شکست احمد میرزا را فراهم آورده بود 17.بنابراين میبايست اقامت محمدخان شیبانی در
بخارا ،قبل از 435ه صورت گرفته باشد .در شیبانىنامه بنايی ،روايت جالب توجهی وجود
دارد که بر مبنای آن میتوان به تاريخ دقیقتر اقامت خان شیبانی در بخارا نزديک شد .مال
بنايی از شخصی به نام حافظ بصیر ياد کرده که در زمان حضور محمدخان شیبانی در
بخارا ،طی رويايی از تسلط او بر سمرقند در سالهای بعد خبر دادهاست .بنايی در ادامه

آوردهاست« :الحق اثر اين واقعه بعد از بیست و دو سال ظهور کرد» 18.بنا بر اين روايت و
نظر به اينکه محمد خان شیبانی به سال 341ه سمرقند را تصرف کرد ،میتوان اقامت او در
ماوراءالنهر را حدودا مربوط به اوايل دهه هشتاد قرن نهم دانست 19.اگر اين تاريخ قابل
اعتماد باشد ،از دهه دوم حاکمیت احمد میرزا بر ماوراءالنهر ،محمد خان شیبانی با دربار

 .15مال بنايی71 ،؛ نثاری70 ،؛ مال شادی.14 ،
16. Babadžanov, 70.
 .17دوغالت732 ،703-704 ،؛ تتوی.3051 /4 ،
 .18مالبنايی.74 ،
 .19از روند رويدادهای مذکور در شیبانى نامه بنايی ،فتح نامه شادی و تواريخ گزيده نصرت نامه نیز همین تاريخ
تأيید میشود .ادوارد آلورث برای زمان اقامت محمدخان شیبانی در بخارا ،سالهای  413تا 444ه را پیشنهاد
دادهاست (.)Allworth, 52
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تیموری و به طور خاص با عبدالعلی خان ترخان حاکم بخارا در ارتباط بودهاست.

21

گزارش هايی از ارتباط محمدخان شیبانی در اين دوره با شیوخ صوفی نقشبندی بخارا
در دست است .در مذکر احباب نثاری ،ضمن حکايتی کرامتآمیز به پیشبینی خواجه نظام
الدين میر محمد نقشبندی ،نبیره خواجه بهاالدين نقشبند از پادشاهی محمد خان شیبانی در

ترکستان و ماوراءالنهر و خراسان ياد شدهاست 21.مال بنايی نیز از شخصی به نام خواجه
محمد پارسا (از اخالف خواجه پارسا ،خلیفه بهاءالدين نقشبند) ياد کردهاست که محمد
خان در بخارا با او همدم بود .مؤلف مذکور تصرفات خان شیبانی را از برکت دعای او
دانستهاست.

22

در مجموع ترديدی نیست که محمد خان شیبانی قبل از تسلط بر

ماوراءالنهر ،کامال با شیوخ نقشبندی و اعتبار و نفوذ آنها در اين منطقه آشنا بودهاست.
برآمدن شیبانیان در ماوراءالنهر و تقابل و تعامل اولیه آنان با شیوخ نقشبندی
با مرگ احمد میرزا (433ه) و در حکومت کوتاه مدت محمود میرزا (حک 344-433ه)
از مخالفان جدی خواجه عبیدالله احرار ،شیخ سرشناس نقشبندی ،کار بر نقشبنديه سمرقند
و در رأس آنها خاندان احرار دشوار شد .با وجود اين ،پس از مرگ محمود میرزا به سال
344ه و اختالفاتی که میان جانشینانش رخ نمود ،مجددا زمینه برای حضور سیاسی
فرزندان و جانشینان احرار فراهم آمد .در اين زمان هر يک از فرزندان احرار و پیروانشان در
مقام حامی يکی از شاهزادههای تیموری ظاهر شدند .هنگامی که محمد خان شیبانی به
سال 341ه سمرقند را در محاصره داشت ،حکومت آنجا در اختیار سلطانعلی میرزا (حک
341ه) بود که مدتی قبل با کمک خواجه يحیی ،فرزند کوچک شیخ نقشبندی ،خواجه
عبیدالله احرار ،به قدرت رسیده بود .بنا به گزارش میرخواند« ،خواجه محمد يحیی در شهر
20. Allworth, 52.
 .21نثاری.70 ،
 .22همو.74 ،
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استیالی تمام داشت ،جمیع مهمات ملکی و مالی را به مقتضای رای خود سرانجام مینمود

و سلطان علی میرزا را از سلطنت به جز نامی نبود» 23.خان شیبانی بعد از تالشی ناموفق
برای غلبه بر سمرقند ،با فرستادن امیر خاوند بخاری نزد سلطانعلی میرزا و همچنین خواجه
محمد يحیی ،کوشید آنها را وادار به تسلیم کند .الزم به ذکر است که امیر خاوند بخاری،
خود از شیوخ نقشبندی بود که پس از مدتی مريدی نزد احرار ،به هنگام تسلط خان شیبانی
بر بخارا به او پیوسته بود.

20

بر خالف سمرقند ،در بخارا مقاومت قابلتوجهی در مقابل خان شیبانی صورت
نگرفت .دستکم شیوخ نقشبندی بخارا ،همچون امیر خاوند بخاری ،به دلیل پیشینه آشنايی
با محمد خان شیبانی و خواه به سبب اختالف و يا رقابت با شیوخ نقشبندی سمرقند،
موضعی تعاملی را در قبال او پیش گرفتند .همانطور که باباجانوف اشاره کردهاست ،چه بسا
شیوخ نقشبندی بخارا با حمايت از خان شیبانی به نوعی در پی اعالم استقالل خود از
خواجه يحیی (فرزند احرار) بودند که در رأس نقشبنديه سمرقند ،در دفاع از حاکمیت

تیموری تالش میکرد 25.به هر روی انتخاب خواجه خاوند بخاری به عنوان نماينده بیانگر
درک محمد خان از نفوذ و قدرت شیوخ نقشبندی و در رأس آنها خواجه محمد يحیی در
سمرقند بود .در پی رايزنیهای امیر خاوند بخاری ،سلطانعلی میرزا تسلیم گرديد و پنهانی
وارد اردوگاه خان شیبانی شد .اين در حالی بود که خواجه محمد يحیی با همه توان برای

محافظت از سمرقند و مقاومت در برابر خان شیبانی میکوشید 26.او که با ظهیرالدين بابر،
ديگر شاهزاده تیموری نیز ارتباطی حسنه داشت ،ترجیح میداد سمرقند را به جای خان
شیبانی ،به حامیان تیموری خود تسلیم کند اما در نهايت به سبب عدم استقبال امرا و بزرگان
 .23میرخواند.3411/1 ،
 .20مال بنايی.12 ،
25. Babadžanov, 86.
 .26مالبنايی15-12 ،؛ خواندمیر.214/0 ،
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شهر از ادامه مقاومت ،ناچار به تسلیم در برابر خان شیبانی شد.

27

اخالف خواجه عبیدالله احرار و محمد خان شیبانى
محمد خان شیبانی که از نفوذ باالی خواجه محمد يحیی در سمرقند و همچنین ارتباط او با
بابر اطالع داشت ،ادامه حیات او را از هر جهت به ضرر حاکمیت خود ديد ،بنابراين در
اولین گام و برای پايان دادن به سلطه اقتصادی و سیاسی خاندان احرار در سمرقند ،دستور
ثبت و ضبط اموال اکابری را صادر کرد که در امور ملکی دخالت میکردند .عبدالرحیم
صدر که از جانب خان برای اجرای اين امر مامور شده بود ،بهطور خاص دستور داشت

اموال خواجه يحیی و فرزندانش را مصادره و به خزانه بسپرد .در همین راستا ،خواجه کمال-
الدين عبدالمؤمن ديوان که سابقا از جانب احمد میرزا صاحب ديوان اعلی بوده و ظاهرا بعدا
در دوره جانشینانش معزول شده بود ،به پیشنهاد صدر ،توسط خان شیبانی به کار گماشته

شد .او به دستور صدر« ،اسباب حضرت خواجه را و کسان و مريدان ايشان را گرفته بخزانه

فرود آورد» 28.اينکه تا چه حد امالک گسترده خاندان احرار که عمدتا در زمان خود او در
قالب اوقاف در آمده بودند ،در اين زمان مصادره شد ،روشن نیست اما ترديدی نیست که از
اين پس خاندان مذکور هرگز نتوانستند شرايط پیشین خود را بازيابند .خواجه يحیی که اجازه
خروج از سمرقند برای سفر حجاز را گرفته بود ،در مسیر سفر به همراه فرزندانش توسط
ازبکها به قتل رسید .بنا بر تذکرههای نقشبندی ،تصمیم قتل خواجه يحیی و فرزندانش با
اطالع خان انجام شده بود 29در حالیکه در متون شیبانی ،ضمن تأ کید بر خودسرانه عمل

کردن امرای ازبک ،تالش شدهاست خان شیبانی از اين توطئه تبرئه شود.
 .27قطغان31 ،؛ کاشفی.344/2 ،
 .28مال بنايی.13 ،
 .29موالنا شیخ652-609 ،؛ کاشفی.591-588/2 ،
 .31مال بنايی.11 ،
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در نتیجه اقدامات محمدخان ،شاخه فعال نقشبندی در سمرقند کامال منزوی شد.
عالوه بر خود خواجه يحیی ،دارايیهای مريدان و هواداران او در سمرقند نیز ضبط گرديد .به
دنبال اين وضعیت ،برخی از خويشان و پیروان احرار به ديگر مناطق خاصه دربار بابر و

جانشینانش در هند مهاجرت کردند 31.بابر و جانشینان او که هرگز رؤيای بازگشتن به
سرزمین موروثی خود را از ياد نبردند ،از پذيرش چهرههای پرنفوذی چون اخالف احرار و
همچنین پیروان آنها استقبال میکردند.
اقدامات خان شیبانی اگرچه ،نفوذ سیاسی خاندان احرار در سمرقند را تا حد زيادی
کاهش داد ،با وجود اين ،حضور شیوخ نقشبندی در عرصه سیاست که در دوره حیات
خواجه عبیدالله احرار مبنای نظری الزم را نیز يافته بود ،توسط اخالف معنویاش ادامه يافت
و بزودی برخی از آنها ،چه در دوره حکومت خود خان شیبانی و چه در دوره جانشینانش،
به نفوذ و جايگاه بااليی دست يافتند .از میان خلفای خواجه عبیدالله احرار نقشبندی در
دوره شیبانیان ،موالنا محمد قاضی نقش برجستهای در انتقال میراث معنوی و سیاسی
مرادش به نسلهای بعد ايفا کرد .نزديکی و اعتماد احرار به قاضی موجب شده بود که وی
در شبکه ارتباطی و فعالیت سیاسی اين شیخ برجسته نقشبندی جايگاهی خاص داشته
باشد .هنگام برآمدن محمد خان شیبانی ،قاضی در تاشکند ساکن بود که همچنان در سیطره

محمود خان ،از خوانین مغول جغتايی قرار داشت 32.با غلبه شیبانیان بر تاشکند (-341
344ه) ،موالنا به خواست سلطان محمود ،برادر خان شیبانی ،به بخارا منتقل گشت.
سلطان مذکور که از پیش با شیوخ نقشبنديه ،بهطور خاص عبیدالله احرار ،آشنا بود ،شرايط
را برای فعالیت قاضی و همراهانش در بخارا فراهم ساخت .در منابع ضمن اشاره به اينکه
سلطان محمود شیبانی در شمار مريدان موالنا قاضی در آمده بود ،از اقبال گسترده مردم به

 .31غوثی شطاری543-233 ،؛ نوشاهی.11-12 ،
 .32دوغالت502 ،؛ کاسانی.30 ،

ّ
 /11تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوپنج ،تابستان 7044

طريقت نقشبنديه در دوره حکومت او بر بخارا ياد شدهاست.

33

با وجود اين ،در پی مرگ سلطان محمود به سال 343ه شرايط پیشین تغییر کرد و

محدوديتهای زيادی بر فعالیت قاضی و اطرافیانش اعمال شد 30.در واقع از اين پس تا
پا يان کار محمدخان شیبانی ،موالنا محمد قاضی در بخارا کامال منزوی بود .به نظر میرسد
جدای از دسیسههای مخالفان موالنا محمد قاضی ،عامل مهم ديگری نیز در مواضع خان
شیبانی نسبت به شیوخ نقشبندی مؤثر بود که ريشه در تغییرات سیاسی منطقه و اهمیت
جايگاه مذهب در اين دوره داشت .همزمان با برآمدن ازبکان شیبانی سنیمذهب در
ماوراءالنهر ،در ايران ،حکومت شیعهمذهب صفويه به زعامت شاه اسماعیل به قدرت
رسیده بود .بزودی در پی توسعه تصرفات محمدخان شیبانی ،رويارويی دو حکومت ناگزير
شد .تا جايی که به موضوع حاضر مرتبط است ،رقابتها و مجادالت نظری در باب
حقانیت و مشروعیت حکومتهای مذکور ،در نوع برخورد آنها با جريانهای مذهبی تأثیر
داشت .در اين دوره طريقت نقشبنديه ،بهويژه شاخهای از آن که تحت پیشوايی موالنا محمد
قاضی فعال بود ،با وجود طرفداران پرشمار ،همچنان با مخالفتهايی از سوی علمای دينی
روبهرو بود .بهطور خاص برخی از آيینهای صوفیانه همچون چلهنشینی و سماع که توسط
قاضی و مريدانش در بخارا انجام میشد اعتراض اهل شريعت را بر انگیخته بود 35.همین

موضوع باعث شد که خان شیبانی بهرغم اهمیتی که برای خواجه بهاءالدين نقشبند و
طريقت او قائل بود و از پیش ارتباطی نزديک با نوادگان و اخالف او داشت 36برای جلب
حمايت علمای دينی ،نسبت به موالنا محمد قاضی و اطرافیانش با احتیاط و مالحظه
بیشتری برخورد کند زيرا مشروعیت ادعای او مبنی بر خالفت در رقابت با پادشاه صفوی ،نه
 .33دوغالت303 ،؛ کاسانی.07 ،
 .30دوغالت .213 ،کاسانی.0 ،
35. Babadžanov, 81.
 .36نثاری.70 ،
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بر مبنای انديشه های صوفیانه ،بلکه عمال در تکاپوهای علمايی چون فضل الله بن روزبهان
خنجی ،عالم مشهور سنی و دشمن سرشناس صفويان شیعه مذهب ،مبنای نظری میيافت.
دور از ذهن نیست که ارتباط موالنا قاضی با خاندان عبیدالله احرار نیز در اين موضع خان
شیبانی نسبت به او و اطرافیانش مؤثر بوده باشد .افزون بر اين احتماال خان شیبانی از تمايل
موالنا محمد قاضی به ظهیرالدين بابر ،شاهزاده تیموری وخويشان مغول او در انديجان
اطالع داشت.
بابر و شیوخ نقشبندی
مدتی بعد از شکست محمد خان شیبانی از شاه اسماعیل در نبرد مرو به 371ه ،ظهیرالدين
بابر ،شاهزاده تیموری توانست با کمک مستقیم صفويه قدرت را در ماوراءالنهر بهدست
گیرد .او در سمرقند سیاستی نزديک به صفويه پیش گرفت .ظاهرا تداوم ارتباط نزديک بابر با
صفويه شیعه مذهب و تغییراتی که باب میل آنها در کرسی ماوراءالنهر صورت گرفته بود،
مخالفت علمای سنی و اعیان محلی را در پی داشت .در واقع سیاستی که بابر در راستای
تداوم حمايت صفويان شیعه مذهب در سمرقند پیش گرفته بود ،موجب شد بسیاری از

حامیان پیشین او به دشمنانش يعنی ازبکان بپیوندند 37.در اين میان عبیدالله خان شیبانی
توانست در 918ه بابر و همچنین نجم ثانی ،هم پیمان صفويش را شکست داده و دوباره بر

ماوراءالنهر مسلط شود 38.عبیدالله که حکومت بخارا را برعهده گرفت ،مانند پدرش سلطان
محمود ،رابطهای حسنه را با شیوخ صوفی و علمای مذهبی برقرار کرد؛ ارتباطی که ريشه در
سیاست مذهبی او بعد از غلبه مجدد بر ماوراءالنهر داشت .در واقع ،در شرايط جديد

ماوراءالنهر به دنبال تسلط دوباره شیبانیان بر آنجا ،ارتباط و تعامل شیوخ صوفی نقشبندی و
صاحبان قدرت ،ضرورتی بیش از پیش يافت .همانطور که پیشتر اشاره شد ،يکی از اصلی-
 .37نک .دوغالت514 ،؛ حافظ تنیش55 ،؛ خاتون آبادی.009 ،
 .38حافظ تنیش.55 ،
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ترين عوامل عدم تداوم قدرت دوباره بابر در ماوراءالنهر ،موضع او نسبت به صفويان شیعه-
مذهب و متعاقبا نارضايتیگسترده جريانمذهبی منطقه بود که بهرغم برخی مخالفتهای
پیشین از حکومت دوباره ازبکان سنیمذهب ،استقبال کرد .درک ازبکان شیبانی از اين

عامل وحدتبخش و هراس از نفوذ دوباره بابر و حامیان شیعهمذهبش 39،موجب شد تا
استقرار دوباره شیبانیان در ماوراءالنهر ،با نوعی تساهل بیش از پیش نسبت به جريانهای
مختلف سنیمذهب ،بهويژه پیروان طريقت نقشبنديه که احتمال همکاری مجدد آنها با
بابر وجود داشت و در زمان محمدخان شیبانی چندان محل توجه نبودند ،همراه باشد.
شیوخ نقشبندی در دوره دوم حکومت شیبانیان
پیشتر اشاره شد که سرشناستر ين شیخ نقشبندی در دوره محمد خان شیبانی ،موالنا محمد
قاضی بود که فعالیتش به داليلی از جانب خان محدود شده بود .وی در پی مرگ محمد

خان بخارا را به مقصد انديجان ترک کرد 01.ظاهرا اين تصمیم او بیش از آنکه به شرايط
ماوراءالنهر بعد از شکست شیبانیان ارتباط داشته باشد ،نتیجه غلبه سلطان سعید خان مغول
يکی از خويشان بابر بر انديجان بود که باعث شد شیخ مذکور از فضای خصمانه بخارا به
آنجا پناه ببرد .سابقه آشنايی و دوستی قاضی با خوانین مغول مقصد اخیر را برای او مناسب

میساخت 01.از موالنا محمد قاضی از اين پس اطالع چندانی در دست نیست تنها می-
دانیم که او بعد از غلبه مجدد ازبکها بر انديجان ،به خواهش يکی از خوانین ازبک به

تاشکند رفته و همانجا به سال 327ه از دنیا رفت 02.با وجود اين خلفای او ،ارتباطی
پیوسته و دامنه دار با حکومت شیبانیان را ادامه دادند که در رأس آنها بايد به خواجه احمد
 .39منابع از پاکسازی حامیان بابر که گمان میرفت به تشیع تمايل داشتند ،بعد از غلبه مجدد شیبانیان بر ماوراءالنهر
ياد کردهاند (نک .واصفی.)31/7 ،
 .01دوغالت.019 ،
41. Babadžanov, 79-80.
42. Ibid, 80.
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کاسانی اشاره کرد.
 .1کاسانى و تقويت پشتوانه نظری ارتباط صوفیه با صاحبان قدرت
با وفات موالنا محمد قاضی ،نقش اصلی را در تداوم حیات سیاسی نقشبنديه ،خلیفه او
خواجه احمد کاسانی ،مشهور به مخدوم اعظم دهبیدی ايفا کرد .کاسانی که حدود دوازده
سال همراه قاضی بود  ،میراث دار اصلی نفوذ معنوی او شد .از کاسانی بیش از ديگر شیوخ
نقشبندی آثار قلمی به جا ماندهاست که بر مبنای آنها میتوان عالوه بر پیگیری تغییرات
نظری در طريقت نقشبنديه دوره شیبانیان ،به تکاپوهای سیاسی او و پیروانش نیز پیبرد.
کاسانی عالوه بر بازتعريف اصول اساسی نقشبنديه ،ديدگاه سنتی شیوخ نقشبندی از جمله
خواجه عبیدالله احرار در باب ارتباط با صاحبان قدرت را بسط داد .اگر احرار انگیزه اصلیش

را از ارتباط با صاحبان قدرت ،حمايت از خلق و خدمت به آنها عنوان میکرد 03،از منظر
کاسانی اساسا زيست صوفیانه بدون حمايت حکومت و در رأس آن خان ممکن نبود .او در
رساله تنبیه السالطین آوردهاست« :اکابر گفتهاند سه چیز میبايد تا سالک ورزش اين نسب
شريف تواند کرد؛ اخوان و مکان و زمان ،فقیر میگويد :چهار چیز میبايد تا مرشد ترويج

اين نسبت کند :خان و اخوان و مکان و زمان» 00.کاسانی معتقد بود درويش بدون حمايت
سلطان هیچ کاری از پیش نمیبرد «چرا که اين طايفه را منکر و معترض بسیارست» 05.اين
ديدگاه او که ارتباط نزديک با برخی از خوانین و سالطین شیبانی را در پی داشت عمدتا
نتیجه مخالفت هايی بود که نه فقط از جانب اهل شريعت بلکه از طرف باورمندان ديگر
شاخههای طريقت نقشبنديه متوجه او و پیروانش بود.

06

 .03کاظم بیگی و ديگران.734 ،
 .00کاسانی744 ،؛ بخارايی.013-010 ،
 . 05صفايی.214 ،
 .06نظر به اهمیت کنشهای نظری و عملی خواجه احمد کاسانی در تاريخ سیاسی طريقت نقشبنديه ،حیات
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تا جايی که از گزارشهای موجود بر میآيد ،کاسانی در جلب توجه خوانین و سالطین
شیبانی تا حد قابل توجهی موفق عمل کرد .عبیدالله خان ،ضمن استقبال از خواجه احمد
کاسانی ،در بخارا برای او خانقاهی بنا کرد و با سرودن اشعاری عرفانی و ارسال آنها برای
او ،اعتقاد و احترام خود نسبت به طريقت نقشبنديه را نشان داد .ديگر سالطین شیبانی نیز
رفتاری مشابه با شیوخ نقشبندی داشتند .عبدالعزيز (958-908ه) ،فرزند عبیدالله نیز اگر
چه مريد شیخ ديگری بود اما ارتباطش با کاسانی را حفظ کرد.

07

هرچند تمامی اخالف نسبی و معنوی خواجه احمد کاسانی ،از رويکرد او به ارتباط با
صاحبان قدرت پیروی کردند اما خواجه محمد اسالم جويباری در میان خلفای او ،به سبب
موقعیتش در بخارا به عنوان عضوی از خاندانی مالک و سرشناس ،حضوری فعاالنهتر در

میدان سیاست داشت 08.شرايط آشفته سیاسی ماوراءالنهر در پی مرگ عبیدالله خان شیبانی
نیز زمینه را برای کنشگری او بیش از پیش فراهم ساخت.

سیاسی او در مقاله ای مستقل مورد بررسی قرار گرفتهاست .نک« .خواجه احمد کاسانی :سیاست در انديشه و کردار
شیخ صوفی» ،مجله تاريخ و فرهنگ.https://jhistory.um.ac.ir/article_40414.html ،
47. Vyatkin, 7.
 .08پدر خواجه محمد اسالم که از جمله مالکان و چهرههای بانفوذ منطقه به شمار میرفت به داليلی نامعلوم،
ظاهرا در يک شورش به قتل رسیده بود ( .)Ivanov, 49سرپرستی فرزند محمد اسالم را که هنگام مرگ پدر در
سنین کودکی به سر می برد ،جدش خواجه محمد يحیی برعهده گرفت .خواجه محمد يحیی و همچنین فرزند و
نوادگانش ،عاليق صوفیانه داشتند .يکی از آنها به نام موالنا احمد جويباری (پسر عم خواجه اسالم) ،از پیروان
خواجه احمد کاسانی بود .ظاهرا خواجه محمد اسالم از طريق همین موالنا احمد به حلقه مريدان کاسانی پیوسته
بود ( )Vyatkin,4به هر رو ،بهرغم برخی ترديدهايی که در پذيرش خالفت جويباری از سوی ديگر پیروان

کاسانی در منابع منعکس شدهاست ،آنچه عمال اتفاق افتاد ،بعد از وفات کاسانی ،خواجه اسالم اصلیترين میراث-

دار معنوی او شد (بخارايی .)12 ،افزون بر اين خاندان جويباری توانسته بودند تولیت مزار امام ابوبکر سعد و عوايد
مختلف حاصل از آن را نی ز در اختیار بگیرند .اسناد ملکی و تجاری متعددی که از خاندان مذکور بهجا ماندهاست
( ،)Ivanov, 84-328در کنار ديگر منابع ،به خوبی وضعیت مطلوب اقتصادی آنها را نمايان میسازد.
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 .2شیوخ نقشبندی جويباری و منازعات داخلى خاندانهای ابوالخیرخانى
با مرگ عبیدالله ،خان مقتدر شیبانی به سال 906ه ،به زودی حکومت شیبانی وارد دورهای
از ناآرامی و آشفتگی شد .ساختار غیرمتمرکز اين حکومت ،زمینه را برای بی ثباتی در
دورههايی که خانی مقتدر در رأس هرم قدرت نبود ،فراهم میساخت .يکسال بعد از مرگ
عبیدالله خان ،در دوره عبداللطیف خان ،رقابت درونی شاخههای مختلف ابوالخیرخانی به
اوج خود رسید تا جايی که خان صرفا بر سمرقند تسلطی نسبی داشت و ديگر اياالت

همچون تاشکند ،میانکال و بخارا از حوزه نفوذ او بیرون بودند 09.اتحاد عبداللطیف خان با
نوروز احمد (براق) سلطان (حاکم تاشکند) نیز برای تغییر شرايط به نفع سمرقند بینتیجه
ماند .در اين شرايط آشفته که هر کدام از مدعیان قدرت برای تثبیت جايگاه خود تالش
میکردند ،جلب حمايت شخصیتهای پرنفوذ همچون شیوخ سرشناس نقشبندی جايگاه
ويژهای داشت .ظاهرا در ماجرای حمله براق خان 51به بخارا ،کاسانی از سوی عبدالعزيز
برای گفتگو با براق اعزام شده بود که در اين ماموريت ،خواجه اسالم جو يباری نیز او را
همراهی میکرد .تذکرههای مربوط به خاندان جويباری از خواجه اسالم به عنوان سفیر
اصلی عبدالعزيز نام برده و حضور کاسانی در اين سفر را رد کردهاند .بنا بر همین منابع ،بعد
از غلبه موقت براق خان بر بخارا و فرار عبدالعزيز ،بهرغم تمايل حاکم جديد (براق) به
ارتباط با خواجه اسالم ،وی از اين موضوع استقبال نکرده بود 51.با وجود اين ،بعد از
بازگشت دوباره عبدالعزيز به بخارا و با وجود نقشی که منابع مذکور در اين واقعه برای
خواجه اسالم مطرح کردهاند ،شواهدی برای ارتباط عبدالعزيز با خواجه در دست نیست.
تنها برخی از منابع از اعتقاد تعدادی از اطرافیان عبدالعزيز به خواجه محمد اسالم و

 .09در اين زمینه نک .تاج علی.69 ،
 .51براق خان يا نوروز احمد خان ،هفتمین خان شیبانیان بود که به سال  963از دنیا رفت )قطغان.)159 ،
 .51حسینی صديقی.67 ،
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حمايتشان از وی ياد کردهاند.

52

بر خالف عبدالعزيز ،فرزندان جانیبیک ،ديگر سلطان شیبانیان که در میانکال صاحب
قدرت بودند ،با خواجه محمد اسالم جويباری ارتباطی نزديک داشتند .آنها که پیشتر در
شمار هواداران و پیروان خواجه احمد کاسانی بودند ،بعد از وفات او به خواجه محمد اسالم
نزديک شدند .بنا بر اسناد باقی مانده از خاندان جويباری ،خواجه اسالم به سال 951ه

امالکی را از اسکندرسلطان فرزند جانیبیک خريداری کرده بود 53.اين موضوع افزون بر
عاليق اقتصادی اين شیخ نقشبندی ،ارتباط نزديک او با سلطان شیبانی را نیز نشان میدهد.
عبدالله فرزند اسکندر نیز که در چندين مورد شايستگی خود را برای کسب قدرت نشان داده

بود 50از حمايت خواجه اسالم برخوردار شد .منابع از پیشبینی خواجه اسالم مبنی بر
تسلط عبدالله بر بخارا ياد کردهاند 55.عبدالله در پی مرگ عبدالعزيز به سال 331ه و

اختالفات میان سالطین شیبانی متعاقب آن ،به وقت تصمیم برای حمله به خراسان
(334ه ) و نیز در جريان غلبه بر چارجوی و بخارا در 313-310ه ،از حمايت خواجه
اسالم بهرهمند گرديد .بنای عمارت خانقاه ،مسجد جامع و مدرسه بر سر مزار سعدالدين
ابوبکر سعد ،پاسخ عبدالله به حمايت های خواجه محمد اسالم بود.

56

52. Vyatkin, 9.
 .53ايوانوف ( )03خريدار اين امالک را ،خواجه احمد جويباری ،پدر خواجه اسالم دانسته و بر مبنای آن درباره
پیشینه ارتباط خاندان جويباری و فرزندان جانی بیک و همچنین میزان دارايیهای خواجه احمد به هنگام درگذشتش،
نتايجی گرفته است .اين در حالیست که عالوه بر تصريح سند مذکور بر خواجه اسالم به عنوان خريدار ،از خواجه
احمد با لفظ «مرحوم» ياد شدهاست (سند شماره .)217
 .50به عنوان نمونه او در 334ه توانست در مقابل سپاه مشترک سمرقند و تاشکند مقاومت کرده ،مانع از تصرف
واليت میانکال توسط آنها شود (نک .محمد يار بن عرب قطغان254 ،؛ حافظ تنیش.)723-724 ،
 .55حافظ تنیش.40 ،
 .56قطغان234 ،؛ حافظ تنیش.741 ،
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 .3عبدالله خان و اوج حضور سیاسى شیوخ نقشبندی جويباری در دوره شیبانیان
هر چه بر قدرت عبدالله افزوده میشد ،نفوذ سیاسی خواجه محمد اسالم نیز بیشتر می-
گشت .ملزومات تشکیل قدرت متمرکز که خواست اصلی اسکندرخان و پسرش سلطان
عبدالله بود ،بزودی زمینه توسعه روابط اين شیخ نقشبندی را با حکومت شیبانیان فراهم
آورد .عبدالله به سال 314ه بعد از اينکه بر عمويش پیرمحمدخان غالب شد ،پدر خود را

از کرمینه به بخارا آورده ،بر تخت خانی نشاند و شخصا به توسعه متصرفات پرداخت 57.به-
زودی به منظور تشکیل حکومت مرکزی قوی ،ناچار به رويارويی با قدرتطلبی ديگر

سالطین محلی ازبک شد .همانطور که ايوانوف به درستی مطرح کردهاست ،او در راستای
غلبه بر اشراف ازبک که ايجاد دولت مرکزی قدرتمند در تعارض با منافعشان بود ،به علمای
مذهبی و شیوخ صوفی بهويژه خاندان نقشبندی جويباری میدان بیشتری داد .به باور
ايوانوف ،اين سیاست عبدالله ،نتیجه مواضع متفاوت دو گروه فئودالهای نظامی و خاندان-
های مذهبی و ّ
متمول نسبت به تشکیل حکومتی مرکزی و قوی بود .به ظن او ،اگرچه گروه
نخست از فقدان قدرتی متمرکز استقبال میکردند و داشتن استقالل و پرچمی خاص مايه
مباهاتشان بود ،اما برای دسته دوم ،اين آشفتگی و پراکندگی قدرت ،پذيرفتنی و قابل تحمل
نبود ،زيرا قدرت نظامی برای دفاع از دارايیهای خود نداشتند و تنها حکومتی مرکزی و

نیرومند میتوانست به آنها کمک کند 58.واکنش شیوخ يسوی نسبت به تالش عبدالله
جهت نزديک شدن به آنها به نوعی میتواند ّ
مويد اين ديدگاه ايوانوف باشد .همزمان با
شیوخ نقشبندی ،گروهی از پیروان خواجه احمد يسوی نیز در واليت میانکال حضور
داشتند .عبدالله عالوه بر ساخت خانقاهی برای شیخ قاسم عزيزان ،يکی از شیوخ سرشناس
آنها به سال 311ه در راستای سیاست پیش گفته ،تالش کرد تا ضمن پیشنهادهايی ملکی،

 .57حافظ تنیش.241 ،
58. Ivanov, 30.
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حمايت آنها را نیز بهدست آورد 59.با وجود اين ،شیوخ يسوی که بر خالف خواجگان
نقشبندی ،تمايلی به حضور در حوزههای اقتصادی و سیاسی نداشتند ،از پذيرش هدايای او
خودداری کرده و میگفتند «عبدالله میخواهد ما را به تزوير و ريا نوکر خود سازد ،ما نوکر
کس نمیشويم» 61.آنها اگر چه گاه به عنوان واسطه در بین طرفهای درگیری ايفای نقش

میکردند 61اما ظاهرا تمايلی به بسط نفوذ در بین صاحبان قدرت و بهره گیری از امکانات و
توجهات آنها نداشتند.
افزون بر اين ،تداوم روابط خصمانه شیبانیان-صفويه نیز بر ضرورت حمايت جريان-
های مذهبی سنی همچون نقشبنديه از حاکمیت میافزود .خاندان جويباری در جريان
نبرده ايی که از اين پس بین اين دو قدرت در گرفت ،از لحاظ مالی و معنوی از شیبانیان
حمايت میکردند .به عنوان نمونه ،بنا به گزارش حافظ تنیش ،به هنگام حرکت سپاه خان
ازبک به سوی خراسان در سال 995ه ،خواجه کالن جويباری «مال و منال وافر ،اسبان و
شتران و استران بقطار و مهار بخشید».

62

خواجه اسالم به سال 971ه از دنیا رفت 63در حالیکه میراث عظیمی از دارايیهای

غیر منقول ،نفوذ معنوی و همچنین سیاسی را برای جانشینانش به ارث گذاشت .ظاهرا او
جهت جلوگیری از پراکندگی میراثش ،عمده آن را در اختیار فرزند ارشدش ،خواجه سعد،

مشهور به خواجه کالن قرار داده بود 60.توصیفاتی که در منابع از مراسم کفن و دفن خواجه
اسالم ارائه شدهاست ،جايگاه باالی او نزد عبدالله سلطان را نشان میدهد.
 .59راقم سمرقندی.752 ،
 .61صديقی علوی.003 ،
 .61همو.013 ،
 .62حافظ تنیش.802 ،
.63حافظ تنیش272 ،؛ راقم سمرقندی.751 ،
 .60حسینی صديقی.14 ،
 .65حافظ تنیش.275 ،
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ثبات سیاسی و شکوفايی اقتصادی حکومت شیبانیان در دوره عبدالله ،برای خاندان
جويباری فرصتی منحصر به فرد برای توسعه دارايی و نفوذ بود .خواجه کالن جويباری،
ضمن مشارکت فعال در وقايع دوره عبدالله ،به میزان قابل توجهی بر اموال خاندان خود
افزود .دستگاه قدرت پیچیدهای که او به سبب تمول و همچنین حمايت صاحبان قدرت در
اختیار داشت ،کمتر از يک حکومت مقتدر محلی نبود .به نظر میرسد که تنها نمونه مشابه
قدرت گسترده خواجه کالن را میتوان در مورد عبیدالله احرار و فرزندش خواجه محمد
يحیی مشاهده کرد .صاحب مطلب الطالبین ،ضمن برشمردن دارايیهای خواجه کالن ،به
بسیاری از کارگزاران او اشاره کردهاست .بنا بر همین منبع ،در دستگاه پیچیده خواجه کالن
تقريبا تمامی مقامهای يک دولت اعم از وزير ،قوشچی ،قاضی ،مهردار ،کاتب ،وکیل و
سرکاردار وجود داشت 66.او همچنین در مقام خلیفه خواجه اسالم ،به عنوان شیخ و مرشد
نقشبندی نیز دستکم از جانب دربار و حامیان آن ،به رسمیت شناخته میشد .اين در حالی
بود که محمد امین کاسانی ،بعد از وفات خواجه اسالم جويباری ،بدون هیچ اشارهای به رد

يا تأيید جانشینی خواجه کالن ،خود بر مسند پیشوايی نشست 67.خواجه کالن جويباری که
با تکیه بر حمايت عبدالله و همچنین دستگاه گسترده اقتصادیاش ،در اين زمان ديگر نیازی
به تأيید کاسانی نداشت ،بدون توجه به پیشوايی کاسانی ،به کار خود ادامه داد .اين نمونه به
خوبی میتواند تأثیر ارتباط شیوخ صوفی با صاحبان قدرت در گستره نفوذ و همچنین تداوم
حیات سلسله آنها را نشان دهد .نوادگان کاسانی نیز در ادامه ضمن ارتباط با حکومت گران
محلی ،به گسترش شاخه دهبیدی نقشبنديه ادامه دادند .خواجگان ترکستان شرقی از نوادگان
خواجه محمد امین و خواجه اسحاق کاسانی ،فرزندان مخدوم اعظم بودند.
اساسیترين نقشی که خواجه کالن جويباری در ارتباط با حکومت شیبانیان در
ماوراءالنهر ايفا کرد ،اقدام او جهت توجیه مقام خانی برای عبدالله بعد از مرگ پدرش،
 .66حسینی صديقی.35 ،
 .67بخارايی.13 ،
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اسکندرخان به سال 337ه بود .بنا بر سنت ازبکان شیبانی ،مسنترين فرد در خاندان
ابوالخیرخانی ،به عنوان خان انتخاب میشد و ديگران دستکم به شکل ظاهری حاکمیت

او را میپذيرفتند 68.عبدالله در آن زمان  37ساله بود و افراد مسنتری از او در میان سالطین
شیبانی حضور داشتند؛ بنابراين بعد از شنیدن خبر مرگ پدر ،خواجه کالن جويباری را برای
مشورت فراخواند .عبدالله در حضور خواجه کالن و ديگر خواص و صاحب منصبان ،بر
ضرورت جايگزينی اصل صالحیت دينی به جای شرط سنی تأ کید کرد .متعاقبا ،خواجه
کالن ضمن تأيید پیشنهاد سلطان ،خود عبدالله را تنها گزينه مناسب برای مقام خانی

دانست 69.عبدالله خان به زودی اين حمايت خواجه کالن را با تعارفات و هدايايی
سخاوتنمدانه جبران کرد.

71

 .4رقابت سمرقند و بخارا و بازتاب آن در کنش سیاسى خاندانهای نقشبندی
هر چند عبداللهخان شیبانی موفق شد ساختار پراکنده قدرت در ماوراءالنهر دوره شیبانی را
به نفع حکومتی متمرکز با محوريت بخارا تغییر دهد ،اما همچنان زمینههای بیثباتی وجود

داشت .افزون بر ماهیت ضد تمرکزگرايانه سالطین و به تبع آنها قبايل ازبک 71،رقابتهای
سنتی میان اياالت ماوراءالنهر نیز در اين امر مؤثر بود .تبعا مردم سمرقند ،کرسی سنتی
ماوراءالنهر ،سیادت بخارا را به راحتی بر نمیتابیدند .به همین سبب همواره مخالفان
تمرکزگرايی ،از حمايت سمرقندیها برخوردار بودند .شیوخ نقشبندی سمرقند نیز در اين
منازعات ،همواره جانب مخالفان بخارا را داشتند که به نوبه خود در تقابل آنها با خاندان
نقشبندی جويباری ،حامی حکومت عبدالله خان در بخارا نیز مؤثر بود .در ضیاء القلوب،
 .68قطغان555 ،؛ حافظ تنیش.424 ،
 .69قطغان550-555 ،؛ حافظ تنیش.424 ،
 .71حافظ تنیش.111 ،
ّ
 .71در اين باب نک .ابراهیمی« ،تحول در حاکمیت سیاسی.747-15 ،»...
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در چندين مورد به عداوت عبداللهخان و خواجه اسحاق دهبیدی اشاره شدهاست .مؤلف
اين اثر ،علت دشمنی عبدالله خان با مرادش را پیشبینی خواجه اسحاق درباره آينده يکی از
شاهزادههای شیبانی دانستهاست:
«سبب عداوت عبدالله خان به حضرت ايشان ]خواجه اسحاق[ اين بود که روزی
حضرت ايشان از واليت بلخ متوجه واليت سمرقند شدند به قريهای که آنرا ترمیذ میگويند
رسیدهاند جناب محمد سلطان در آنجا بودهاست و او به مالزمت حضرت ايشان آمده
حضرت ايشان دست مبارک را بر پشت سلطان مانده گفته بودهاند که مردانه باش تو آخر
پادشاه کالن میشوی و اين واقعه را شخصی به عبدالله خان رساندهاند و ازين وجه او را
دشمنی پیدا شدهاست».

72

هويت دقیق محمد سلطان مذکور در گزارش ضیاءالقلوب مشخص نیست ،اما به
احتمال زياد او يکی از فرزندان پیر محمد خان حاکم بلخ بودهاست .در مسخر البالد به
محمد سلطان و همچنین شاه محمد سلطان به عنوان فرزندان پیر محمد خان اشاره شده که

هر دو بعد از تسلط عبدالله خان بر بلخ به قتل رسیدهاند 73.دور از ذهن نیست که در
منازعات بخارا و بلخ _که در اختیار پیر محمد خان عموی عبدالله خان و سپس پسرش دين
محمد خان بود_ خواجه اسحاق از بلخ حمايت میکردهاست .در يک مورد ديگر نیز مؤلف
ضیاءالقلوب از امداد خواجه اسحاق به ياران پیرمحمد خان حاکم بلخ در برابر عبدالله ياد
کردهاست 70.بالطبع هرگونه ضعف بخارا میتوانست برای حامیان خواجه اسحاق در
سمرقند مسرت بخش باشد ،زيرا آنها نیز از قدرت روزافزون عبدالله در امان نبودند .در
ادامه روايت فوق از ضیاءالقلوب آمدهاست« :باباخان و درويش خان خطها فرستاده بودند
از برای حضرت ايشان و التماس نموده بودند که فقیر به شرف ديدار مشرف سازند و اين
 .72مالمحمد عوض.102 ،101 ،
 .73قطغان.189 ،
 .70مال محمد عوض.21 ،
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خطها به دست عبدالله خان افتاده و او را به خاطر رسید که ظاهرا حضرت ايشان به آنها
التفات دارند و مرا نمیخواهند».

75

بنا بر منابع موجود ،درويش خان و بابا سلطان ،فرزندان و جانشینان براق خان بن
سیونجک خان (حک 959-963ه) ،خان شیبانی مقیم سمرقند بودند که بعد از مرگ پدر

به ترتیب حکومت شهرهای تاشکند و سمرقند را برعهده گرفتند 76.بعد از غلبه عبدالله بر

سمرقند و عقب نشستن فرزندان براق خان به تاشکند ،تا چند سال میان بخارا و آنها بهويژه
بابا سلطان منازعه برقرار بود 77.بنا بر اشارات ديگر ضیاءالقلوب 78ترديدی نیست که اسامی

مذکور در روايت فوق مربوط به همین فرزندان براق خان است .آنها در شمار حامیان
خواجه اسحاق بودهاند و همین ارتباط موجب غضب عبدالله خان از اين شیخ نقشبندی
می شد .بنا بر اثر مذکور ،خواجه اسحاق و يکی ديگر از شیوخ نقشبندی سمرقند ،خواجه
هاشم احراری ،مدتی را به دستور عبدالله خان در زندان سپری کرده بودند.

79

در ضیاء القلوب از ارتباط خواجه اسحاق دهبیدی با سلطان سعید يکی از ديگر

سالطین سمرقند و رقبای عبدالله نیز ياد شدهاست 81.سلطان سعید (بن ابوسعید خان بن
کوچکونجی خان) که توانسته بود به کمک والی کاشغر به سال 313ه بر کرسی میراثی خود

يعنی سمرقند غلبه يابد تا سال 344ه ،بنا بر مسخرالبالد ،بر سر قدرت بود 81.بنا بر
ضیاءالقلوب ،سلطان سعید از خواجه اسحاق _که مدتی در حصار ساکن بود_ دعوت کرد
تا دوباره به سمرقند بازگردد .خواجه نیز بعد از دريافت نامه سلطان به سمرقند بازگشت و از
 .75همو.102 ،
 .76قطغان.714 ،
 .77همو.711-717 ،
 .78همو.717 ،
 .79مال محمد عوض.53 ،
 .81همو.15 ،
 .81قطغان.701-701 ،
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حمايت او برخوردار شد 82.بعد از مرگ سلطان سعید ،خواجه اسحاق مدتی را در کاشغر و
همچنین بین قرقیزها گذراند.

83

خواجه اسحاق از جانب عبدالمؤمن خان ،فرزند و جانشین عبدالله خان نیز تحت
فشار بود .عبدالمؤمن ،خواجه اسحاق را وادار به مهاجرت به بلخ کرد که البته بنا بر منابع به

سبب قتل عبدالمؤمن عملی نشد 80.نکته جالب توجه در اين باب اشارهای است که در
ضیاءالقلوب به قاتل عبدالمؤمن و ارتباطش با خواجه اسحاق شدهاست .بنا بر روايت آمده
در اين اثر ،شخصی به نام عبدالواسع بی ،قاتل عبدالمؤمن مدعی بود دستور قتل را از

مرادش خواجه اسحاق دريافت کردهاست 85.اينکه عبدالواسع بی _از امرای عبدالله خان_

در واقعه قتل عبدالمؤمن دست داشته ،در منابع ديگر نیز آمدهاست 86.آنچه در اين میان

می تواند جالب توجه باشد ،ارتباط اين امیر که در سمرقند صاحب قدرت و نفوذ بود 87با
خواجه اسحاق دهبیدی است .در مجموع از آنچه آمد ،کامال آشکار است که شیوخ
نقشبندی سمرقند بهويژه خواجه اسحاق در شمار حامیان و طرفداران رقبای سمرقندی
عبدالله خان و جانشین او عبدالمؤمن بودهاند.

88

بهنظر میرسد عامل ديگری نیز در شکلگیری و تداوم اين مواضع مؤثر بود که ريشه در
اختالفات داخلی شاخههای نقشبنديه داشت .اگر چه نقشبنديه بخارا عمدتا تحت نفوذ
 .82مال محمد عوض.74 ،
 .83همو.25 ،22 ،
 .80همو.57 ،
 .85همو.774 ،
 .86ترکمان.592/2 ،
 .87قطغان.271 ،
 .88پژوهشهای جديد از احتمال انگیزههای سیاسی خواجه اسحاق و تمايل شخصی او به کسب قدرت نیز اشاره
کردهاند .موضوعی که از نظر آنها به سبب شمار قابل توجه طرفدارن خواجه مذکور برای دربار بخارا نگرانکننده بود
).(Damrel, 33
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خاندان نقشبندی جويباری بودند که از ارتباطی نزديک با دربار شیبانیان برخوردار بود اما در
ديگر نواحی ماوراءالنهر ،بهويژه تاشکند و سمرقند همچنان اخالف نسبی خواجه احمد
کاسانی دارای نفوذ و اعتبار بودند .بنا بر گزارشهای موجود ،در دهههای پايانی حکومت
شیبانیان ،میان اين خاندانهای نقشبندی اختالفاتی قابل توجه وجود داشت .پیشتر اشاره
شد که خاندان جويباری نیز از طريق خواجه احمد کاسانی دهبیدی به طريقت نقشبنديه
میپیوستند از اين جهت آنها کامال در رقابت با اسحاق خواجه دهبیدی به عنوان ديگر

مدعی جانشینی مخدوم اعظم کاسانی قرار میگرفتند 89.در مقامات محموديه ،گزارشهايی
مبنی بر اختالف شديد میان خواجگان جويباری و خواجه خاوند محمود نقشبندی به عنوان
مريد اسحاق خواجه دهبیدی به چشم میخورد .در يکی از اين گزارشها ،باقی بیک حامی

شیوخ جويباری در وخشی (مولد خواجه محمود) ،بارها خواجه مذکور را در جريان ساخت
خانقاهی برای خواجگان دهبیدی ،مورد تهديد قرار داده بود.

91

نتیجه
حضور پررنگ سیاسی شیوخ نقشبندی که حدودا در نیمه دوم حکومت تیموری تثبیت شده
بود بعد از فروپاشی اين حکومت ،به داليلی چند همچنان تداوم يافت .ظهور حکومت
شیعه مذهب صفوی در ايران در توجه صاحبان قدرت در ماوراءالنهر به جريانهای سنی
مذهب و تالش برای تقويت پايگاه مذهبی خود در بین مردم مؤثر بود .در پی غلبه
 .89الزم به ذکر است اگر چه ظاهرا جانشینی خواجه محمد اسالم جويباری به عنوان يکی از خلفای اصلی خواجه
احمد کاسانی توسط فرزند ارشدش محمد امین کاسانی پذيرفته شده بود ،اما هیچگونه شاهدی در دست نیست که
اخالف کاسانی جانشینی خواجه کالن ،فرزند خواجه محمد اسالم را نیز بذيرفته باشند بلکه بر عکس شواهد موجود
حاکی از باالگرفتن تدريجی اختالف میان آنهاست .رقابتی که نه تنها میان خاندانهای جويباری و کاسانی ظهور و
بروز داشت بلکه در بین اخالف نسبی مخدوم اعظم (تحت عناوين اسحاقیه و آفاقیه) نیز ديده میشد (در اين باره
نک.)Damrel, 61 .
90. Damrel, 78-83.
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ظهیرالدين بابر بر ماوراءالنهر به کمک شاه اسماعیل صفوی ،اين موضوع ضرورت بیشتری
يا فت .به همین سبب ،بعد از پیروزی مجدد شیبانیان بر بابر ،نه تنها شواهدی از توسعه
روابط خوانین و سالطین شیبانی با شیوخ نقشبندی در دست است بلکه برخی از آنها خود
نیز در جرگه صوفیان نقشبندی در آمدند .از آنجا که بابر قبل و بعد از تشکیل حکومت در
هند ،از جمله هواداران شیوخ نقشبندی بود ،به تدريج شیوخ مذکور در دستگاه قدرت او
جايگاه ويژهای يافتند .طبیعتا رويای بازپسگیری ماوراءالنهر نیز در تداوم اين ارتباط مؤثر
بود .پژوهش حاضر همچنین نشان داد که چگونه رقابت بین خاندانهای نقشبندی موجب
بروز کنشهای سیاسی و برقراری مناسبات میان شیوخ هر کدام از خاندانها و مراکز قدرت
و حکام ماوراءالنهر میگشت .افزون آنکه عدم ورود شیخ يکی از شاخهها به عرصه
سیاست به مفهوم کنارهگیری ساير شیوخ همان شاخه يا ديگر شاخهها از سیاست نبود .ديگر
آنکه اقدامات و مواضع سیاسی شیوخ و خاندانهای نقشبندی با رقابت سنتی بین شهرها و
خاندان های حاکم بر ماوراءالنهر در هم تنیده بود .مجموعه اين عوامل در تداوم حضور و
نقشآفرينیهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مؤثر بود.
کتابشناسى
ابراهیمی ،فهیمه« ،روابط سیاسی نقشبنديان با حاکمان (سده پانزده-نوزده میالدی)» ،پژوهشنامه تاريخ
اسالم ،سال اول ،شماره چهارم7534 ،ش.
ُ
هموّ « ،
تحول در حاکمیت سیاسی و نظام ديوانی ازبکان ماوراءالنهر (فرارود) از (قرن 75-3ق/
73ـ73م)» ،فصلنامه دولت پژوهى ،شماره7533 ،20ش.
الگار ،حامد ،نقشبنديه ،ترجمه داود وفايی ،تهران ،انتشارات مولی7534 ،ش.
بداونی ،عبدالقادر بن ملوک شاه ،منتخب التواريخ ،بهکوشش توفیق سبحانی و مولوی احمد صاحب،
تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی7513 ،ش.
بخارايی ،محمد سعید بن امیر محمد ،جمرات الشوق ،نسخه خطی ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
شماره ثبت .211110
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بدلیسی ،شرف خان ،شرفنامه ،بهکوشش والديمیر ولییامینوف ،تهران ،اساطیر7511 ،ش.
تاج علی ،زينت ،دولت شیبانیان ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،رشته تاريخ اسالم ،دانشگاه الزهرا،
7545ش.
ترکمان ،اسکندربیک ،تاريخ عالم آرای عباسى ،بهکوشش ايرج افشار ،تهران ،امیرکبیر1382 ،ش.
تتوی ،قاضی احمد ،تاريخ الفى ،بهکوشش غالمرضا طباطبايی مجد ،تهران ،علمی و فرهنگی،
7542ش.
خاتونآبادی ،سید عبدالحسین ،وقايع السنین واالعوام ،بهکوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابفروشی
اسالمیه7532 ،ش.
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تاريخنگاری در عصر صفوی:

مطالعهای درباره نقاوة اآلثار فى ذكر االخیار افوشتهای نطنزی

1

محمد شورمیج2

دانشیار گروه تاریخ ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده
در این مقاله نقاوة اآلثار فی ذكر االخیار افوشتهای نطنزی (زنده در 7441ه ،).یکی از تواریخ مهم عصر
صفوی ،بررسی شده تا روش و نگرش او در تاریخنگاری روشن گردد .همچنین برای ارزیابی جایگاه نقاوة
اآلثار در سنت تاریخ نگاری آن روزگار این کتاب با پنج کتاب تاریخی آن دوره مقایسه و سنجیده شدهاست.
افوشتهای نطنزی ،در تاریخنگاری از روشهایی چون انسجام متن ،پیوستگی روایات و استفاده از گزارههای
ارجاعی برای توصیف بهتر متن بهره برده که بر ارزش تاریخ او افزودهاست .تاریخنگاری افوشتهای متأثر از
نگرش شاهیآرمانی ایرانشهری و نگرش تأویلی است .وی همچنین به نسبت مورخان دوره شاه عباس اول
به خاطر تسلط بر آیات ،احادیث و مضامین شعری ،از نگرش تأویلی بیشتری در تفسیر رویدادها برخوردار
است .نویسنده با وجود این نگرش ،در صدد انعکاس واقعیت تاریخی بوده و تا حدودی نیز در بیان آن
موفق بودهاست.
كلیدواژهها :تاریخنگاری دوره صفوی ،نقاوة اآلثار ،افوشتهای نطنزی ،روش و نگرش تاریخنگاری.

 .1تاریخ دریافت1411/2/4 :؛ تاریخ پذیرش1411/4/01 :
 .2رایانامهm.shoormeij9@pnu.ac.ir :
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مقدمه
هر مورخی محصول فرهنگ زمان و مکان خود است و بر پایه شناخت عمومی جامعه و
معرفت شخصی خود ،فهمیخاص از تاریخ بهدست میآورد و معرفت حاصل را در نگارش
تاریخ بهکار میگیرد .لذا شناسایی زمانه و بینش مورخ ،در درک درست تاریخنگاریاش
ضروری است .مطالعه و تفحص درباره روش و بینش تاریخنگاری یک مورخ ،تالشی
معرفتشناسانه است .بیتردید مطالعات معرفتشناسانه در تقویت مبانی دانش
تاریخنگاری نقش بهسزایی دارد .لذا برای کار بیشتر در این عرصه نیازمند بررسی مقایسهای
و انتقادی است .در اوایل دوره صفویه ،بیشترین نگرش و بینش مورخان را ایدئولوژی دینی و
تحوالت سیاسی حکومت صفوی تشکیل میداد و روش کاری آنها نیز بر مبنای همین
تحوالت شکل میگرفت .با گذشت زمان و تثبیت حکومت صفویه بهویژه زمان شاه عباس
اول ،بینش و نگرش مورخان گستردهتر شد و آنها عالوه بر تحوالت سیاسی ،مسائل
اجتماعی و اقتصادی را هم مدنظر قرار دادند .نقاوة اآلثار از جمله این منابع میباشد که در
آن این تغییر نگرش میتوان دید.
افوشتهای نطنزی از مورخان دیوانساالر و منشیان اهل قلمی است که به دلیل
تخصص کاری ،به مدارک و منابع حکومتی دسترسی داشته و عالوه بر آن ،ساختار سیاسی
حکومت و پدیدههای اطراف آن ،تأثیر زیادی بر نگرش تاریخنگاریاش گذاشتهاست .وی
در نقاوة اآلثار به ترتیب موضوعی و با رعایت زمانمندی وقایع به نگارش تحوالت مهم
سیاسی زمانش پرداخت و در کنار آن به تاریخ اجتماعی بهویژه وضع اجتماعی منطقه خود
در نطنز کاشان هم توجه داشته است .برای بررسی تاریخنگاری افوشتهای نطنزی ،ابتدا باید
به تاریخنگاری عصر صفوی توجه کرد .ویژگیهای تاریخنگاری روزگار صفویه را محمدباقر
آرام در اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی به درازا و جهانبخش ثواقب در تاریخنگاری عصر

صفویه بهکوتاهی بررسی کردهاند و در اینجا نیازی به تکرار آنها نیست 0.هدف نگارنده در
 .0آرام041 -151 ،؛ ثواقب.24-22 ،
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ّ
قسمت روش تاریخنگاری ،بررسی بیان علی مورخ ،انسجام محتوای متن کتاب و چگونگی
استفاده از گزارههای ارجاعی شعری ،آیات و احادیث در روش تاریخنگاری افوشتهای
نطنزی میباشد که به نسبت منابع معاصرش موفقتر بود .در قسمت تاریخنگری و نگرش
مورخ نیز ،نگارنده به برخی نگرشهای مشترک متون رسمی دوره صفوی مانند نگرش
سلطنتگرایانه ،نخبه گرایانه به کارگزاران دولتی و تقدیرگرایانه و مشیت الهی که در اکثر متون
رسمی صفوی دیده میشود ،نظری نداشته و به دنبال بررسی نگرش شاهی آرمانی
ایرانشهری و تأویلگرایانه در متن نقاوة اآلثار است که به نسبت متون معاصرش ،بیشتر از
آنها بهره گرفتهاست .این مقاله در پی پاسخ به سه پرسش است .7 :افوشتهای نطنزی در
نگارش تاریخ از چه روشی بهره برده؟  .2تاریخنگاری او مبتنی بر چه نگرشهایی است؟
 .5نقاوة اآلثار در مقایسه با تواریخ همروزگارش در تاریخنگاری صفوی چه جایگاهی دارد؟
درباره افوشتهای نطنزی
محمود بن هدایتالله افوشتهای نطنزی با استناد به دیباچه کتابش که در سن شصت سالگی
(998ه) شروع به نگارش آن کرد ،باید حدود سال 958ه متولد شده باشد 4.از زندگی وی
اطالع اندکی در دست است .به نظر مصحح کتاب در پیشگفتار ،وی با وجود نزدیکی به
دستگاه حکومت صفوی ،گوشهگیری و سالمت را بر صحبت امرا و ارکان دولت ترجیح

میداد 5.به استناد متن کتاب ،یکی از شاهزادگان صفوی برای پدرش که از صلحا و اتقیای
روزگار بود ،خانهای خرید .همین امر میتوانست در نگرش افوشتهای نطنزی نسبت به
صفویان تأثیرگذار باشد 6.به احتمال زیاد از خاستگاه دیوانی برخوردار و دارای شغل دیوانی

 .4افوشتهای نطنزی6 ،؛ و ر.ک.کویین25 ،؛ اشراقی ،بیست و سه.
 .5اشراقی ،بیست و چهار.
 .6افوشتهای نطنزی .51 ،احسان اشراقی در پیش گفتار کتاب نوشتهاست ،نطنزی در دیباچه کتاب آوردهاست که
بهرام میرزا این کار را کرد (اشراقی ،شانزده و بیست و دو) .این مطلب در نسخه جدید نقاوة االثار چاپ ( ،)1080در
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و کتابت بود .به روایت خودش در دیباچه ،از آغاز جوانی تا غایت عمر که به شصت رسیده
بود ،پیوسته به خواندن و نوشتن کتب ،قصص ،حکایات و استماع احادیث و روایات و نقل
اخبار و نظم اشعار مایل و راغب بود 8.این خصیصه وی در متن نقاوة اآلثار کامال مشهود

است.
تاريخ از نگاه افوشتهای نطنزی
افوشتهای نطنزی از سال 998ه شروع به نگارش تاریخ خویش کرد و در سال 7441ه،

حدود شصت و نه سالگی و در اوج تجربه و پختگی آن را به اتمام رساند 7.کتاب بخشی از
تاریخ دوره صفوی از واپسین ایام زندگی شاه طهماسب اول تا یازدهمین سال پادشاهی
شاهعباس اول (7441ه) را در برمیگیرد .افوشتهای در دیباچه کتاب ،انگیزه خود را از
نگارش تاریخ ،محافظت فن تاریخ ،ضرورت ثبت وقایع بزرگ دوره زندگی خود برای

آیندگان مانند تنبیه یعقوبخان ذوالقدر در فارس و عالقه به تاریخ میداند 1.او همچنین
درباره لزوم نگارش تاریخ چنین مینویسد ...« :خالصه اخبار عالم و عالمیان و نقاوة اآلثار
آدم و آدمیان که مطالعه و مالحظه آن موجب نزهت قلوب وافقان و باعث صیقل مرات خیال
عارفانست ،منوط و مربوط به نظام توارد مورخان بحر بیان و قوام تحریر منشیان بالغت
نشان عطارد شأنست و اطالع بر بدایع وقایع و سوانح احوال پادشاهان صاحب اقبال و
انکشاف حاالت سالطین عدیم االمثال از فحاوی عبارات متکلمان فصاحت آثار و مطلوب
استعارات مترسالن بالغت اطوار که نتایج ارقام خامه عنبرین شمامه ایشان بر صفایح و

متن کتاب و بدون اشاره مستقیم به بهرام میرزا و در قسمت کشته شدن سلطان ابراهیم میرزا آمدهاست (نطنزی.)51 ،
 .8افوشتهای نطنزی.6 ،
 .7همو.612 ،6 ،
 .1همو.8 -7 ،6-5 ،
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صحایف دوران است  11.»...روشن است که تاریخ در نظر افوشتهای نطنزی ذکر احوال و
حاالت شاهان و بزرگان و رویدادهای روزگار آنان بود .از این نظر تاریخ برای او همچون

دیگر مورخان سنتی روایت زندگی و کارنامه «انسانهای مهم» بودهاست 11.البته این روایت
و گزارشها به تعبیر باستانی پاریزی سرمایههای اولیه تاریخ هستند و هرگز نباید آنها را از
تاریخ بیرون کرد و به نوعی تاریخ با آنها زنده است.

12

افوشتهای با بهرهگیری از قرآن و احادیث در شرح رویدادهای تاریخی ،تاریخ را با
آموزههای اخالقی همسو قرار دادهاست .او همچون دیگر مورخان مسلمان ،تاریخ را علم،
دانش منظم ،کهن و مرکب از علم ادیان و ابدان تلقی میکردند که معرفتی با هدف کسب

خیر دنیوی برای انسان و جامعه بشری داشت 10.افوشتهای با رویکردی مثبت به تاریخ،
درصدد استخراج درسهای اخالقی از رویدادهای تاریخی بود .او بیش از هرچیزی بر
سودمندی و عبرت آموزی تاریخ تأکید داشتهاست تا انسان بتواند با آگاهی از تاریخ ،بهتر
زیست کند و حکام خود را بشناسد .لذا تاریخ و اخالق را همسو با هم در نظر دارد.

14

روش تاريخنگاری افوشتهای
تاریخنگاری در معنای دقیق آن مجموعهای متنوع از رویکردها ،روشها و تفسیرهای هستند
که مورخان درباره یک موضوع معین بهکار میگیرند 15.از نظر دستهبندی تاریخنگاری ،نقاوة

اآلثار ،از نوع تاریخنگاری سلسلهای یا دودمانی است که به قول «روزنتال» در چنین

 .11افوشتهای نطنزی.6-0 ،
 .11استنفورد.18 ،
 .12باستانی پاریزی.462 ،
 .10ترکمنیآذر.68 ،
 .14نک .ادامه مقاله.
 .15براندیج.120 ،
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تاریخنگاریهایی بر خصایل اخالقی و معنوی حاکم آن سلسله تأکید میشود 16.در
تاریخنگاری دوره صفوی ،نمیتوان مورخانی چون افوشتهای نطنزی را با روششناسی
سامانمند تحلیل کرد اما فارغ از روش هم نیستند .لذا از درون متن نقاوة اآلثار میتوان روش
تاریخ نگاری وی را استخراج و بررسی کرد .برای این مهم به برخی از مؤلفههای روش
ّ
شناسی از جمله سبک نگارش ،منابع مورد استفاده ،انسجام و پیوستگی متن ،روش ِعلی و
گزارههای داللتگر برای بیان متن توجه شدهاست.
ّ
 .1استفاده از بیان ِعلى ساده در شرح رويدادها

افوشتهای نطنزی در اثرش به روایت صرف اتکا نکرده بلکه در برخی موارد سعی
نمودهاست ،پیش زمینه و علل رویداد را ،هرچند به صورت سطحی بیان کند که از این حیث
قابل توجه است.
در مورد شاه اسماعیل دوم به تأثیرات بیست و یک سال زندانی شاه در قلعه قهقهه اشاره
دارد و مینو یسد ،همین امر سبب کمصبری ،آلودگی به مخدرات و فراموشی مملکتداری
و در نهایت سبب مرگش شد 18.نمونه دیگر در مورد خان احمد دوم است که انتصابش به

ایالت گیالن در دوره تهماسب اول و بعد عزل و انتصاب مجددش در زمان محمدخدابنده را
ّ
هر چند با بیان ساده علی طرح میکند 17ولی نسبت به منابع همسو خود مثل عالم آرای
عباسی و خالصه التواریخ ،حوادث را بیشتر علت یابی کردهاست و علت اصلی را این گونه

مینویسد« :غرض اصلی از تنبیه و تأدیب خان ،تسخیربالد گیالن بود» 11.البته علتهای
دیگری چون تکبر و غرور خان احمد و عدم ارسال پیشکش و مقابله با فرهادخان در دیلمان
 .16روزنتال.115/1 ،
 .18افوشتهای نطنزی.61-51 ،
 .17همو.61-66 ،
 .11همو.411 ،
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و مخالفت گیالنیها را هم اشاره نمودهاست 21.وی قتل محمدخان ترکمان را بهخاطر

زیادهخواهی و رقابت با امرای چون مرشدقلیخان 21و همچنین کشته شدن یعقوبخان
ّ
ذوالقدر را با بیان علی ذکر نمودهاست 22.افوشتهای ،شورش برخی از امرای سابق در گیالن
و خلق و خوی سرکش مردم آنجا را علت فتح مجدد آن در زمان شاه عباس میداند.

20

همچنین خودسری ،غرور و استقالل طللبی شاهوردی خان لر را به عنوان علل سرکوبی وی

اشاره کردهاست 24.نویسنده در شرح حوادث آذربایجان ،خراسان ،ازبکها و عثمانی ،بیشتر
بیان توصیفی دارد و عل ل برخی از مسایل را به مانند مورخان معاصرش به قضا و قدر الهی و
کفایت سلطان صفوی نسبت دادهاست.

25

 .2استناد به منابع و سبک نگارش كتاب
افوشتهای نطنزی در روش تاریخنگاری خود ،منابع مورداستفاده و مستندات را ذکر نمیکند.
این روش میتواند در سنجش اعتبار اثرش تأثیرگذار باشد .زیرا ارزش و اعتبار یک اثر ،از
روی اعتبار و ارزش مآخذ آن محاسبه میگردد 26.به احتمال قریب به یقین از منابع مکتوب
دیوانی و اخوانیات ،سلطانیات و مشاهدات عینی خود و دیگران و منابع مکتوب تاریخی،

استفاده کردهاست 28.از اسناد ،فقط نامههای عبداالمومن ازبک به شاه عباس و جواب

 .21افوشتهای نطنزی.411-011 ،
 .21همو.010-011 ،
 .22همو.061-058 ،
 .20همو.541 -541 ،487 -488 ،
 .24همو.471-477 ،476 ،
 .25همو.517 – 518 ،447 ،072 ،042 ،007 ،016 ،185 ،167 ،155 ،141 ،102 ،112 ،86 ،
 .26زرینکوب.160 ،
 .28ثواقب57 ،؛ اشراقی ،بیست و هفت.
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نامههای شاه را آوردهاست 27،که احتماال از یک منبع متقدمتر از خود یا اسناد اداری اخذ
نمودهاست .همچنین با مقایسه محتویات افوشتهای نطنزی و نامههای خاناحمد در مورد

وقایع گیالن 21،میتوان حدس زد که وی در نگارش خود به اسناد دیوانی و اداری دسترسی
داشتهاست.
سبک نگارش اثرمذکور ،به شیوه متکلفانه و توأم با عبارت پردازی و دارای جمالت

طوالنی است 01.عالقه مؤلف به شعر و شاعری سبب گردید تا در موضوعات گوناگون
تاریخی ،به ساختن اشعاری همت گمارد که تمامی آنها به جز یک بیت از آئینه سکندری

امیرخسرو دهلوی ،طبع شعری اوست 01.در این سبك ،نگارش ادبی بر نگارش تاریخی آن
غلبه دارد و در قامت ادیب مورخ ظاهر گشتهاست.
در نقاوه االثار ،سال نگاری وقایع و ترتیب زمانی آن به شیوه موضوعی و برحسب وقایع
هر پادشاه تنظیم شدهاست .نویسنده در توصیف بسیاری از رویدادها ،کمتر به ذکر زمان
وقایع جزئی پرداخته و اهمیت موضوعی وقایع را بر ذکر زمان جزئی آن ترجیح دادهاست.
 .3دقت و انسجام محتوايى متن
از نکات مهم در روش تاریخنگاری افوشتهای نطنزی ،دقت و انسجام محتوای متن در تبیین
بسیاری از رویدادها است .افوشتهای با استفاده از اصطالحاتی چون «القصه ،بیان این
اجمال ،حاصل قضیه آنکه ،توضیح این ابهام آنکه ،قول اصح ،والعلم عندالله» ،تالش کرد
تا مطالب را مختصر ،مفید ،درست و دقیق ذکر کند 02.نکته مهم ،نگارش منسجم وقایع و

 .27فوشتهای نطنزی418-415 ،؛ 421-418؛ 428 -424؛ 404-401؛ .560-556
 .21نوزاد.87 -66 ،
 .01بهرامنژاد.252 ،
 .01افوشته نطنزی.11-11 ،8-6 ،
 .02همو.148 ،111 ،77 ،60 ،61 ،51-57 ،10 ،
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توصیف درست رویدادهای تاریخی ،صرفنظر از نگرش رسمی مورخ است .مورخ
حوادث مهم دوره شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده و به خصوص شاه عباس اول ،شهر
کاشان و درگیریهای قزلباشها را به طور مختصر و مفید و با انسجام محتوایی شرح
دادهاست.
 .4مقدمهسازی برای ورود به متن
افوشتهای نطنزی برای تبیین بهتر رویدادها ،در برخی موارد مقدمهسازیهای منطقی برای
ورود به موضوع اصلی متن دارد .برای نمونه ،در مورد شورش قلندرها در زمان محمد
خدابنده ،ابتدا مقدماتی ذکر و بعد به شرح آن میپردازد« :توضیح این مقال و تصریح این
مثال آنکه ،بنابر مقدمه سابقه که مذکور شد ،در تاریخ  988در حدود والیت کوه کیلویه
قلندری پیدا شده  00.»...همچنین برای سلطنت شاه عباس اول ،با استفاده از آیات ،روایات
و شعر به بیان مقدمات سلطنتش میپردازد.

04

 .5استفاده از گزارههای داللتگر
افوشتهای نطنزی ،با استفاده از گزارههای داللتگری چون گزارههای شناختی و ارجاعی به
آیات ،احادیث و شعر ،به شرح حوادث میپردازد .برای نمونه موضوعاتی چون عاقبت
سرکشی از سلطان 05و سرکشی امرای قزلباش و پناهندگی آنها به گیالن و عدم اهدای
پیشکش و عدم تقرب خان احمد دوم به شاه در دیلمان گیالن  06را با این گزارهها تشریح،

 .00افوشته نطنزی.118 ،
 .04همو246 -245 ،؛ .275-271
 .05همو.011 -077 ،
 .06همو.465 ،011 -010 ،
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تنبیه و تأدیب آنها را با همین گزارهها ،الزم و واجب دانستهاست.

08

همچنین افوشتهای نطنزی ،با استفاده از گزارههای شعری ،در جاهای مختلف متن
نقاوة اآلثار به تبیین بهتر حوادث تاریخی میپردازد .برای نمونه ،هجوم سپاه سلطان مراد
عثمانی در سال 988ه به مرزهای آذربایجان 07و آمادگی سپاه صفوی برای نبرد با عثمانی در

سال 995ه را با نظم شعری میستاید 01.نتیجه اینکه ،در نگارش نقاوة اآلثار از گزارههای
ارجاعی شعری برای تبیین بهتر رویدادها ،استفاده بسیاری شدهاست و مهمتر اینکه این
شعرها ،از تراوشات فکری خود نویسنده است.
بینش و نگرش
منظور از بینش مورخ،دیدگاه و نگرش مورخ درباره تاریخ و علل ایجاد رخدادهای تاریخی و
تأثیرات آن است .از آنجا که تمامی منبع هم زمان با نقاوة اآلثار از نگرش سلطنتگرایانه و
نخبهگرایان نسبت به دولتمردان صفوی و بینش مشیتالهی در تبیین رویدادها برخوردارند،
لذا فقط دو مؤلفه ،نگرش شاهی آرمانی و تأویلی مورخ مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1شاهىآرمانى ايرانشهری
یکی ازمهمترین جریانهای اندیشهسیاسی در ایران دوران اسالمی ،تداوم اندیشه شاهی
آرمانی ایرانشهری باستان است .شاه در اندیشه مذکور از ویژگیهای چون تأیید الهی،
دادگستری ،دانایی  ،فضیلت ،پارسایی ،بانی امنیت برخوردار است.
برمبنای این اندیشه ،مشروعیت حکومت بر پایه فرهایزدی ،عدالت ،مردمداری،

 .08افوشته نطنزی.011 ،
 .07همو.111 ،
 .01همو.212 ،
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خردگرایی و مشورت با عقالء تئوریپردازی میشود 41.در این اندیشه ،پیوند و نزدیکی دین
و دولت با مفهوم یافتن فرهایزدی در ظلالله ظهور مییابد و دیانت وسیلهای در خدمت
مشروعیت بخشیدن به اساس قدرت سیاسی و قوام گرفتن ملک و مملکت قرار میگیرد 41.با

ذکر چنین مقدماتی ،نگرش شاهی آرمانی افوشتهای در نقاوة اآلثار تبیین میگردد.
افوشتهای نطنزی ،با استناد به آیات قرآن و احادیث ،اسباب سلطنت و پادشاهی را به

تأییدات الهی و فیض نامتناهی نسبت میدهد 42.همچنین ،در مشروعیتسازی شاه
تهماسب اول مینویسد ...« :از ابتدای ظهور ملت اسالم الی یومالقیام هیچیک از
پادشاهان عالم بلکه فردی از افراد بنی آدم را این سعادت دست نداده که به این مثابه در
متابعت حضرات اهل بیت کوشیده باشد و تقویت و تربیت دین و ملت کرده .»...

40

نویسنده با توجه به این نگرش ،شاه اسماعیل دوم را در زمینه انصاف ،عدالت و رعایت

حق رعیت تا سر حد اجتهاد وصف میکند 44.در حالی که پژوهشهای معتبر حکایت از
این دارد که شاه مذکور در مملکتداری و کنترل امور داخلی موفق نبودهاست.

45

اوج نگرش شاه آرمانی افوشتهای نطنزی مربوط به شاه عباس اول است .القاب
متعددی چون «سلطان سالطین عرب وعجم» و «حارس بالد ایمان و ناشر عدل و احسان»

به او نسبت دادهاست 46.وی ،شاه عباس اول را همچون خلیفه مسلمین توصیف کرد که
بساط نمرود صفتان را درنوردید و به شکلی که عموم مردم شیوه او را پسندیده و اظهار بندگی

 .41طباطبایی.18 ،1085 ،
 .41طباطبایی.20 ،1067 ،
 .42افوشتهای نطنزی.24 ،
 .40همو.15 ،
 .44همو.56 ،40-42 ،
 .45هینتس112-18 ،؛ رویمر68 ،؛ فلسفی01-27 /1 ،؛ نوایی و غفاریفرد.151-141 ،
 .46افوشتهای نطنزی.1 ،
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کردند 48.نویسنده با همین نگرش به حکومت شاه عباس اول مشروعیت میبخشد و

مینویسد ،تعدی و ستم از رعایای بیچاره برداشته و عدالت را برقرار کرد 47.وی به شاه لقب
«سلطان العادل ظلالله» داده 41و اطاعت از شاه را واجب و متابعت از امر خدا میداند.

51

به نظر وی پادشاه ،دادگر ،نماد فضیلت ،دانایی و آسایش مردم است 51.وی معتقد است،
وجود شاه راستگو و دادگر ،صلح و آسایش و رفاه برای مردم پدید میآورد 52.این نوع

نوشتار ،بیانگر احیاء گفتمان ایرانشهری در عصر صفوی است.
 .2تأويلگرايى
در این پژوهش ،تأویل به معنای تبیین چیزی مبهم با الفاظی روشن یا شناخت رموز

پدیدههای درک ناشدنی نیست 50.بینش تأویلی به تاریخ ،نوعی مصادره به مطلوب آیات و
احادیث است که در منابع تاریخنگاری صفوی به وفور دیده میشود 54.منظور از نگرش

تأویلی افوشتهای نطنزی ،نوعی استفاده مناسب از قرآن و احادیث در تبیین بهتر حوادث
تاریخی است .وی به تخت سلطنت نشستن اسماعیل دوم را با تفسیری تأویلی بیان

میکند 55و در ادامه ،درباره سلطنت وی چنین مینویسد« :اذا اراد الله بقوم خیرا سلط

علیهم ملکا عالما عادال» 56.افوشتهای نطنزی وقتی از شکست و فرار محمدگرای خان تاتار

 .48افوشته نطنزی.271 ،
 .47همو.272 ،
 .41همو.270 ،
 .51همو.078 ،
 .51همو 018 ،214 -210 ،و غیره.
 .52همو151 -112 ،؛ .270-272
 .50ساروخانی.511/ 1 ،
 .54آرام.246 ،
 .55افوشتهای نطنزی.01 ،
 .56همو.55 ،
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مینویسد ،با استفاده از آیات  34و  37سوره المدثر و آیه  78سوره ابراهیم ،تفسیر تأویلی از
آن دارد 58.در مورد سلطان محمدخدابنده با نگرش تأویلی چنین مینویسد ...« :آثار علو
رتبه پادشاه سلیمان شأن بساط شکوه [الذی عنده علم من الکتاب] را به قوت و معاضدت [و
آتیناه الحکمه و فصل الخطاب] در نوردید.

57

نویسنده در تشریح حوادث تاریخی دوره شاه عباس اول ،با نگرش تأویلی و به شکلی
ظریف از آیات قرآن استفاده نمودهاست .مثال در شرح مخالفت بعضی از امرای بزرگ با شاه
عباس اول و نحوه برخورد شاه با این مخالفت چنین مینویسد ...« :بعد از اندک زمانی
بعضی از آنها نادم و پشیمان گردیده و از هاتف دولت ندای خیرانتمای توبو الی لله جمیعا
ایها المومنون استماع نموده روی توجه به آن قبلة اقبال و کعبه امانی و امال آوردند و پادشاه
به موجب وهوالذی یقبل التوبه من عباده و یعفو عن السیآت قلم عفو و اغماض...
کشیده.»...

51

افوشتهای نطنزی به تخت سلطنت نشستن شاه عباس اول را به وسیله آیات ،احادیث و

علم نجوم تفسیر تأویلی میکند 61.البته نگرش نویسنده نسبت به شاه عباس اول ،در
حقیقت بازخورد زمانه و عالقه وی به شاه صفوی است .استفاده از نگارش تأویلی در این
بخش از کتابش ،برای توجیه سلطنت شاه عباس اول نیست بلکه برای توصیف بهتر
سلطنتش است مثال مخالفت برخی امرا و مقهورشدن آنها توسط شاه عباس را با آیهای آغاز
و تفسیر میکند.

61

در یک مقایسه کلی از نگرش نخبهگرایان و مشیتگرایانه نویسنده با نگرش تأویلی وی
 .58افوشته نطنزی.117 ،
 .57همو.65 ،
 .51همو.011 ،
 .61همو.270-281 ،247-248 ،
 .61همو.011-076 ،
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در نقاوة اآلثار ،به روشنی میتوان دریافت ،نگرش تأویلی در تمامی صفحات کتابش دیده
میشود که بیانگر تسلط باالی نویسنده به آیات قرآن ،احادیث و ادبیات است اما از دو
نگرش قبلی ،بیشتر در بخش تحوالت زمان شاه عباس اول استفاده شدهاست.
رويکرد افوشتهای نطنزی به تاريخ اجتماعى
افوشتهای نطنزی ،عالوه بر شرح رویدادهای مهم سیاسی ،به تاریخ اجتماعی و در موارد
نادر نیز به تاریخ اقتصادی توجه دارد .برای نمونه در شرح رویدادهای دوره شاه اسماعیل
دوم ،وقتی به کاشان و نطنز اشاره میکند ،از قیمت برنج و گندم آنجا هم اشاره دارد .وی
بهطور خالصه چنین مینویسد« :شخصی چند خروار برنج و گندم به نطنز آورد ...برنج یک
من تبریز ،هشتاد دینار تبریزی و گندم یک من به چهل دینار میفروخت ...خبر جلوس
پادشاه  ...رسید ...به اراده خود گندم به یک من ،به بیست دینار و برنج به چهل دینار مقرر

کرد و این از آثار معدلت پادشاه عدالت دستگاهست 62.»...این داده ،در ظاهر بیانگر
عدالت و رعیت پروری شاه اسماعیل دوم میباشد ولی نگرش شاهی آرمانی مورخ سبب
چنین نگارشی شد و تقلیل قیمت غالت به احترام و اعتبار پادشاه و بدون حکم وی صورت

گرفتهاست و ربطی به عملکردش ندارد.
وی در بررسی تاریخ اجتماعی ،رونق و رفاه مردم را به شخص شاه و لیاقتش مرتبط
میداند ،لذا مینویسد« :حاصل آن که در زمان دولت آن پادشاه عدالت پناه [اسماعیل دوم]

عامه رعایا و کافه برایا در مهد امن و امان بوده 60.»...در ادامه ،مورخ ناخوشی و تیره بختی

مردم را به حساب عدم استحقاق خلق و کفران نعمت مردم نسبت میدهد 64.وی ،مرگ
پادشاه (اسماعیل دوم) را سبب بروز انواع فترات و آشوبها و قتل و غارت و ستم بر مردم و
 .62افوشته نطنزی.58 ،
 .60همو.57 ،
 .64همانجا.
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قحطی و رواج انواع آفات و تلفات میداند 65.به استناد چنین دادههای ،هاشم آقاجری ،آن را

به ماهیت حکومت مردم داری و محبوبیت مردمی شاه اسماعیل دوم تعبیر میکند 66ولی
باید گفت که در بینش چنین مورخی ،تاریخنگاری اجتماعی ،تحت تأثیر اندیشه شاهی
آرمانی قرار داشته و مردمداری و لیاقت شاه را اثبات نمیکند.
افوشتهای نطنزی به نظم و امنیت اجتماعی در تاریخ نگاریاش توجه دارد ،عملکرد
خودسرانه قزلباشها را عامل اصلی عدم امنیت و تیره روزی مردم میداند و از اوضاع خرابی
عمارات و بازارهای مردم در این زمینه گزارشهای میدهد 68.برای نمونه در سال 988ه که

زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده بود ،خرابی و آشوب ایالت شروان را به عملکرد محمد

خلیفه ذوالقدر حاکم آنجا مرتبط دانستهاست 67.همچنین در مورد خرابی سبزوار چنین
مینویسد ...« :زمانی که لشکر قزلباش ،حاکم منطقه حسین بیگ را محاصره کردند ...و
در نهایت وارد شهر شدند ...،هر چه خواستند ،انجام دادند ،...آنچه لشکر مغول در زمان
چنگیزخان بر مردم خراسان نکردند ،آنها بر مردم سبزوار کردند».

61

افوشتهای نطنزی ،اوضاع اجتماعی و اقتصادی خراب کاشان و نطنز را ناشی از

عملکرد نامناسب امرای قزلباش از جمله مرتضی قلیخان پرناک میداند 81.در یک مورد
چنین شرح میدهد« :شهر کاشان از ظلم و تعدی و دستاندازی آن ضحاک سیرت
فرعون ...به مرتبهای ویران گردید ...مکان جغد و روباه گشت و بهجای استادان شعرباف،
عنکبوتان به نساجی پرداخته و در آن شهر خرابی به صد درجه از درون عامالن ظالم

 .65افوشته نطنزی.62-61 ،
 .66آقاجری.178 ،
 .68افوشتهای نطنزی.152-151 ،
 .67همو.111 ،
 .61همو.151 ،
 .81همو.215-211 ،
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درگذشت» 81.لذا به دلیل عملکرد قزلباشها ،نگاه مثبتی به آنها ندارد.
افوشتهای نطنزی به نظام مالیاتی و مالی کاشان نیز توجه دارد و اطالعات خوبی از
مالیات در نطنز میدهد و عملکرد مناسب مستوفیان را به کاردانی شاه عباس اول ربط
میدهد ،چنین مینویسد« :چون تعدی و تغلب ارباب عمل بر شاه واضح شد ،دستور داد
جمیع زرهای بی حساب که از رعایا میگرفتند و قرب دوهزار تومان میشد ،به مبلغ سیصد
تومان تبریزی مقطع نموده ،مقرر شد این را تحصیلداران بر رفق و مدارا از رعایا بگیرند».

82

همچنین از میزان اقطاع داری مملکت فارس به مبلغ  724هزار تومان تبریزی به مدت سه
سال در دوره شاه عباس اول اشاره دارد.

80

مورد دیگر اینکه ،مورخ عالوه بر توجه به شخصیتهای بزرگ و سران قبایل مانند

فرهاد خان قرامانلو ،یعقوب خان ذوالقدر و شاهوردی خلیفه شاملو 84،به زندگی عامه مردم
و طبقات پایین جامعه به خصوص در مواقع خاص مانند محاصره شهرها یا غارت و
بدرفتاری آنها توسط قزلباشها توجه دارد .وی در محاصره شهر مشهد توسط ازبکها ،به
اوضاع بد معیشتی و زندگی عامه مردم اشاره دارد 85.همچنن از وضعیت نامناسب مردم
سبزوار و کاشان به خاطر عملکرد بد قزلباشها گزارش میدهد.

86

حوادث و بالیای طبیعی چون زلزله ،سیل و طاعون از موضوعات دیگر تاریخ
اجتماعی است که مورد توجه افوشتهای نطنزی قرار گرفت .برای مثال ،در ذکر وقایع سال
7447ه ،از وقوع بالیای طبیعی در آذربایجان از جمله به وقوع زلزله پیاپی در تبریز ،میانه،

 .81افوشته نطنزی.201 ،
 .82همو.461 ،
 .80همو.457 ،
 .84همو041-006 ،؛ 061-042؛ .612-614
 .85همو.082-061 ،
 .86همو152-151 ،؛ .215-211
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سراب 88و زلزله در الر و طغیان زاینده رود در اصفهان  87گزارش میدهد 81.وی سال

7447ه را سال بالیای طبیعی و خرابی کشور یاد میکند 71.نویسنده پیامدهای اجتماعی
بالیا مذکور را هم پیگیری میکند و مینویسد ،در بهار سال 7442ه به خاطر پیامد
سیالب اصفهان ،افراد زیادی به دلیل طاعون ُمردند و جمعیت زیادی مجبور به ترک شهر

شدند 71.در نتیجه ،تاریخ اجتماعی هم مدنظر مورخ است.
مقايسه با ديگر تواريخ دوره صفوی

 .1مقايسه با عالم آرای عباسى

یکی از مهمترین تواریخی که همزمان با نقاوة اآلثار نگاشته شده ،عالم آرای عباسی
اسکندربیگ ترکمان منشی است .اسکندربیگ همانند افوشتهای نطنزی از شعر ،آیات و

احادیث در مقدمهسازی بحث و تکمیل تاریخنگاری خود بهره بردهاست 72،اما او تبحر
افوشته ای نطنزی را در استفاده از آیات ،احادیت و اشعار ادبی در شرح بهتر حوادث تاریخی
ندارد .اسکندربیگ ،در بررسی تحوالت ایاالت خراسان ،مازندران و آذربایجان در عالم
آرای عباسی کمتر از گزارههای مذکور استفاده نموده و بهطور واقعبینانه و با کمی نگرش
مشیت گرایانه وقایع را دنبال نمودهاست 70.اسکندربیگ منشی همانند افوشتهای نطنزی در
روند حوادثی که ضعف و معایب نظام صفوی را آشکار میسازد ،به تقدیر الهی روی آورده و
 .88افوشته نطنزی.501 ،527 ،
 .87همو.521 ،
 .81همچنین از وقوع سیل در قم و خرابی کاروانسراهای اطراف حرم معصوم (س) و سیل در قزوین ،کرمان ،تفت و
یزد اشاره دارد که سبب خرابی ساختمانهای زیادی شد (افوشتهای نطنزی.)521 ،
 .71همو.502 ،
 .71همانجا.
 .72ترکمان منشی50 ،05 ،18 ،15 /1 ،؛  ،582 ،566 ،571 ،470 ،447 ،441 ،441/2جم.
 .70همو07-06 /1 ،؛ .615-511/2
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از ذکر چگونگی و چرایی آن خودداری میکند 74.وی همانند افوشتهای نطنزی ،در بیان
حوادث دوران شاه عباس اول کامال تحت تأثیر بینش سلطنتگرایانه و شاهی آرمانی قرار
داشته و شاه عباس اول را نمونه کامل شاهی آرمانی توصیف میکند 75.همچنین ،منظومه

76

فکری هر دو نویسنده در جهت مشروعیت بخشی به دولتمردان صفوی است.
ّ
اسکندربیگ ترکمان همانند افوشتهای نطنزی در روش تاریخنگاری خود ،از بیان علی هر

چند ناقص در شرح رویدادها استفاده نمودهاست 78.نکته مهم در روش تاریخنگاری

اسکندربیگ ترکمان و افوشتهای نطنزی ،دقت در ثبت حوادث و داشتن صداقت در شرح
بسیاری از رویدادها است.

 .2مقايسه با تاريخ عباسى /روزنامه مالجالل
منبع مهم دیگر عصر شاه عباس اول ،تاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل منجم یزدی است
که در مقایسه با نقاوة اآلثار نگارشی ساده و روانتر دارد .منجم یزدی در نگارش تاریخ خود
از شعر در شرح روایات تاریخی استفاده زیادی نمود که از شیوههای رایج تاریخنگاری

عصرش است 77.وی از اشعار شاعران این دوره چون موالنا تبریزی 71،موالنا ذوقی

اردستانی 11،موالنا عتابی 11،موالنا خصالی کاشی 12،ضیاءالدین کاشی 10،میرزا حسینعلی
 .74شورمیج74 ،؛ ترکمان منشی046/1 ،؛ .2
 .75ترکمان منشی.461/2 ،
 .76همو110/1 ،؛  ،514 ،412/2جم.
 .78همو111/1 ،؛ .585/2
 .77منجم یزدی 251-251 ،217-218 ،122-121 ،66 ،01-08 ،21 ،20 ،و جم.
 .71همو.118 ،
 .11همو.442 ،126 ،
 .11همو.128-126 ،
 .12همو.160-162 ،
 .10همو.251 ،161 ،
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نصرابادی،

14

بابا سلطان قمی،

15

نصرابادی،

16

میرهاشم استرابادی

18

و جمال الدین

خوانساری 17برای تکمیل تاریخ نگاری استفاده نمود .در تاریخ عباسی به نسبت نقاوة اآلثار

از ادبیات منظوم بیشتری استفاده شدهاست ،با این تفاوت که افوشتهای نطنزی ،اشعار
منسوب به خود را بیان نمودهاست ،لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است .نکته دیگر ،روش
منجم یزدی در استفاده از حروف ابجد با کمک مصرع شعری در ذکر تاریخ وقایع خاص یا

تاریخ ساخت یک اثر است که به مقدار زیاد از این شیوه استفاده کردهاست 11ولی افوشتهای
نطنزی چنین روشی در ذکر تاریخ رویدادها ندارد .همچنین منجم یزدی برعکس افوشتهای

نطنزی ،به ندرت از آیات و احادیث در بیان رویدادها استفاده نمودهاست و یک نمونه معدود
آن در ارجاع به آیه ،در قسمت شرح درگذشت تهماسب اول است 111.نکته آخر اینکه،

منجم یزدی وقایع را روزنامهوار با ترتیب سال و ذکر حوادث مهم آن سال نوشتهاست و در
ّ
بیان رویدادها ،به دنبال علت و زمینه آن رویداد ،حتی در سطح بیان ساده علی همچون
افوشتهای نطنزی نبودهاست.

 .3مقايسه با خالصة التواريخ
خالصة التواریخ قاضی احمد حسینی قمی نیز از منابع هم سطح و هم عصر افوشتهای
نطنزی میباشد که مقایسه آن دو حائز اهمیت است .خالصة التواریخ به شیوه موضوعی و
همراه با ترتیب سنوات به مانند نقاوة اآلثار نوشته شدهاست .از روشهای حسینی قمی در
 .14منجم یزدی.171 ،
 .15همو.216 ،
 .16همو.217 ،
 .18همو.251 ،
 .17همو.440-442 ،
 .11همو 051 ،024 ،016 ،258 ،251 ،208 ،225 ،217 ،114 ،110 ،و جم.
 .111همو.22 ،
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نگارش بعضی از موضوعات کتاب ،مقدمهسازی برای ورود به متن هست ،به خصوص در
بیان سلطنت شاه اسماعیل دوم و قتل یعقوب خان ذوالقدر به خوبی از این روش همانند

افوشتهای نطنزی استفاده نمودهاست 111.وی در بیان حوادث همانند افوشتهای نطنزی از
شعر در آغاز و تکمیل بحث استفاده زیادی کرد.

112

از شعر شعرای چون موالنا عبدی

جنابدی 110،محتشم کاشانی 114و قوام الدین شیرازی ( )158در شرح رویدادها بهره برد.
در مقایسه با نقاوة االثار ،اثر حسینی قمی از ادبیات منظوم بیشتری بهره بردهاست .در
خالصة التواریخ عالوه بر شعر ،از آیات و احادیث در تکمیل رویدادها استفاده شدهاست

115

ولی نویسنده ،تبحر افوشتهای را در این زمینه ندارد .همچنین ،متن خالصة التواریخ از
پیوستگی محتوایی خوبی در بیان وقایع برخوردار است ولی از زمینههای وقوع رویدادها به
مانند منابع عصرش صحبتی نمیکند ،در این زمینه افوشتهای نطنزی بهتر عمل کردهاست.
در شیوه تاریخ نگاری حسینی قمی از آیات در تفسیر تأویلی رویدادهای تاریخی ،بندرت

استفاده شدهاست 116اما افوشتهای نطنزی به مقدار زیاد از این شیوه در نگارش خود استفاده
کردهاست .مورد آخر اینکه ،حسینی قمی همانند افوشتهای نطنزی ،شاه عباس صفوی را
بانی نظم ،امنیت و عدالت معرفی نمودهاست.
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 .111حسینی قمی.116-115 ،615 /2 ،
 .112همو،117 ،114 ،111 ،811 ،815 ،816 ،615 ،675 ،651 ،680 -646 ،605-604 ،621-616 /2 ،
 121و جم.
 .110همو.805-804 ،
 .114همو.621-611 ،
 .115همو.116 ،708 ،812 ،871 ،877/2 ،
 .116همو.116 ،810/2 ،
 .118همو.120/2 ،
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 .4مقايسه با تکملة االخبار
تکملة االخبار عبدی بیگ نویدی شیرازی یکی از منابع دوره صفوی هست که در برخی
جنبههای تاریخنگاری با نقاوة اآلثار قابل مقایسه است .در تکمة االخبار به مانند نقاوة
اآلثار از ادبیات منظوم شعری ،چه در آغاز و چه در تکمیل رویدادها استفاده شدهاست.
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همچنین به آیات ،در بیان رویدادهای مهم و خاص ارجاع داده شدهاست 111اما در مقایسه با

نقاوة اآلثار ،ارجاعات کمتری در این زمینه دارد .نگاه نویسنده به شاه اسماعیل و چگونگی
به قدرت رسیدنش همانند دیگر مورخان این عصر ،مشیتگرایانه بوده و آن را مقدمه ظهور

مهدی موعود(عج) تعبیر نمودهاست 111ولی افوشتهای نطنزی به این قسمت از تاریخ صفوی
توجهای نداشتهاست ،زیرا به نسبت نویدی شیرازی متعلق به دوره متقدم تاریخنگاری
صفوی نیست.

 .5مقايسه با خالصة السیر
خالصة السیر محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی از دیگر منابع عصر میانه صفوی است
که در برخی جنبههای تاریخنگاری با نقاوة اآلثار قابل مقایسه است .روش تاریخنگاری
خالصة السیر کامال روایی و نویسنده تالشی در شناخت زمینه و علت رویدادها ندارد و از
این حیث در مقایسه با نقاوة اآلثار کم اهمیت است .در خالصة السیر به مانند نقاوة اآلثار

از شعر در آغاز و تکمیل رویدادها استفاده زیادی شدهاست 111.همچنین خواجگی اصفهانی

در برخی موارد همانند افوشتهای نطنزی از روش مقدمهسازی برای ورود به متن استفاده

 .117نویدی شیرازی 151 ،147 ،101 ،126-125-121 ،75-74 ،41-41 ،00 ،و جم.
 .111همو.07 ،06 ،
 .111همو.07 ،
 .111خواجگی اصفهانی 010-012 ،211 ،151 ،106 ،101 ،55 ،58- 52 ،46 -44 ،42 ،08 ،و جم.
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نمودهاست مانند گزارش قتل زینل بیگ شاملو؛ 112ولی در مقایسه با نقاوة اآلثار در سطح
کمتری از این شیوه بهره بردهاست .وی در بیان برخی رویدادها ،از آیات و احادیث استفاده
نموده و در برخی موارد با بیان تأویلی به شرح رویدادها پرداختهاست 110ولی تبحر افوشتهای

نطنزی در بیان تأویلی رویدادها ندارد .خواجگی اصفهانی به مانند افوشتهای نطنزی از
پادشاه صفوی زمانش یعنی شاه صفی به عنوان پادشاه کامل یاد میکند و با آیات مختلف به

توصیف جامعیت صفات شاه میپردازد 114.وی همانند افوشتهای نطنزی ،نگرش نخبهگرایان
به دولتمردان صفوی دارد و مخالفین حکومت مانند غریب شاه گیالنی و گیالنیهای
اطرافش را شورشی و یاغی معرفی میکند.
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نتیجه
نقاوة اآلثار افوشتهای نطنزی از نوع تاریخنگاری سلسلهای رسمی است که در نگارش آن،
از آرایههای ادبی ،کلمات عربی ،آیات قرآنی و احادیث استفاده فراوانی شدهاست .افوشتهای
نطنزی ،از مضامین شعری منسوب به خود در نگارش تاریخ استفاده بسیاری نموده و دارای
نثری تقریبا مصنوع و متکلف است .وی با نگارش این اثر ،بیشتر در قامت ادیب مورخ
ظاهر شده است .تاریخ در نظرش ،ثبت تحوالت مهم زمان بود و موضوعات مورد توجه
مورخ ،بیشتر تحوالت سیاسی مربوط به شاهان صفوی و نخبگان حکومتی است .نکته دیگر
روش تاریخنویسیاش است که از انسجام متن و رعایت اعتدال در نقل روایات تاریخی
(بهجز روایت مربوط به شاهان صفوی) ،برخوردار است .ضعف عمده روش تاریخنگاری
افوشتهای نطنزی ،عدم ذکر منابع ،مستندات ،مسموعات و مشهودات است ،در حالی که به
 .112خواجگی اصفهانی.10-2 ،
 .110همو.261-267 ،10 ،12 ،81 ،
 .114همو.02 ،01 ،26-25 ،
 .115همو.51 ،
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احتمال زیاد از منابع مختلفی استفاده نمودهاست .ضعف دیگر اینکه ،به خاطر توجه زیاد
به حوادث سیاسی و نظامی مرتبط با حکومت مرکزی ،به مسائل اجتماعی ،اقتصادی و توده
مردم جامعه توجه کمتری نمودهاست ،هرچند در مقایسه با منابع اولیه دوره صفوی و هم
زمانش ،رویکرد بیشتری به تاریخ اجتماعی دارد و تبدیل به تمایز تاریخنگاریاش شد .وی
به نسبت مورخان دوره شاه عباس اول به خاطر تسلط بر آیات ،احادیث و مضامین شعری ،از
نگرش تأویلی بیشتری در تفسیر رویدادها برخوردار است .همین امر او را از دیگر مورخان
عصر شاه عباس اول متمایز و نگاهش را به تاریخ ،اخالقی ،مثبت و نثرش را متکلف
نمودهاست.
كتابشناسى
آقاجری ،هاشم ،مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی ،تهران ،طرح نقد7593 ،ش.
استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر فلسفه تاریخ ،ترجمه احمد گلمحمدی ،تهران ،نشرنی7582 ،ش.
اشراقی ،احسان ،پیشگفتار نقاوة اآلثار ،افوشهای نطنزی.
افوشتهای نطنزی ،محمودبن هدایتالله ،نقاوة اآلثار فی ذكر االخیار ،بهکوشش احسان اشراقی ،تهران،
علمی و فرهنگی7515 ،ش.
آرام ،محمد باقر ،اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی ،تهران ،امیرکبیر7595 ،ش.
باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم،خودمشت مالی ،تهران ،علم7595 ،ش.
براندیج ،آنتونی ،رویارویی با منابع ،راهنمای پژوهش و نگارش در تاریخ ،ترجمه محمد غفوری،
تهران ،سمت7598 ،ش.
بهرامنژاد ،محسن ،تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه با تکیه بر هویت فرهنگی ،تهران،
سمت7591 ،ش.
ترکمانمنشی ،اسکندربیگ ،عالمآرای عباسی ،زیر نظر ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر7582 ،ش.
ترکمنی آذر ،پروین ،تاریخ نگاری در ایران از آغاز دوره اسالمی تا حمله مغول ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی7592 ،ش.
ثواقب ،جهانبخش ،تاریخنگاری ،عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ ،شیراز ،نوید7584،ش.
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تهران ،دانشگاه تهران 7539 ،و 7585ش.
خواجگی اصفهانی ،محمد معصوم ،خالصة السیر ،تهران ،علمی7588 ،ش.
روملو ،حسنبیگ ،احسن التواریخ ،بهکوشش عبدالحسین نوایی ،تهران ،اساطیر7580 ،ش.
روزنتال ،فرانتس ،تاریخ تاریخنگاری در اسالم ،ترجمه اسدالله آزاد ،مشهد ،آستان قدس رضوی،
7588ش.
رویمر ،ه.ر« ،دوره صفویان» از مجموعه تاریخ ایران كمبریج ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،جامی،
7595ش.
زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ در ترازو ،تهران ،امیرکبیر7514 ،ش.
ساروخانی ،باقر ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی7513 ،ش.
شورمیج ،محمد« ،روش و بینش تاریخنگاری اسکندربیگ در عالم آرای عباسی با تکیه بر وقایع
گیالن» ،دوفصلنامه تاریخنگری و تاریخنگاری ،دانشگاه الزهرا ،دوره جدید شماره  ،70پاییز و
زمستان7595 ،ش.
طباطبایی ،سیدجواد ،خواجه نظام الملک ،تهران ،طرح نو7513 ،ش.
همو ،درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی7588 ،ش.
فلسفی ،نصرالله ،زندگانی شاه عباس اول ،تهران ،دانشگاه تهران7501 ،ش.
کویین ،شعله .ای ،تاریخنویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی ،ترجمه منصور صفتگل،
تهران ،دانشگاه تهران7581 ،ش.
منجم یزدی ،مالجالل ،تاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل ،بهکوشش سیفالله وحیدنیا ،تهران ،وحید،
7588ش.
نوزاد ،فریدون ،نامههای خان احمد گیالنی ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار7515 ،ش.
نوایی عبدالحسین و عباسقلی غفاری فرد ،تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
ایران ،تهران ،سمت7587 ،ش.
نویدی شیرازی ،عبدی بیگ ،تکملة االخبار ،بهکوشش عبدالحسین نوایی ،تهران ،نی7589 ،ش.
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داستان بهمثابه متنى انتقادی در عهد ناصری
مطالعه موردی :داستان «يوسف شاه يا ستارگان فريبخورده» اثر آخوندزاده
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حسین بیاتلو2

استادیار گروه تاریخ اجتماعی ،بنیاد دایرة المعارف اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
یکی از وجوه بارز دوره قاجاریه (7300 – 7703ه) شکلگیری متونی است که از آنها با عنوان متون
انتقادی یاد میشود .انواع متنوع اینگونه از آثار که تحت تأثیرتحوالت سیاسی و اجتماعی این دوره شکل
گرفت و بالید ،حاوی دیدگاههای اصالحگرانهایاند که مؤلفانشان برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی
ارائه کردهاند .اینگونه از آثار در قالبهایی مانند سیاستنامهها ،رسائل مشروطه ،آثار روشنفکران و علما،
مکتوبات خیالی و نمایشنامهها قابل تفکیک و دستهبندی است .دسته اخیر یعنی نمایشنامهها بهعنوان ژانری
نوین که در آنها در قالبی نمایشی به انتقادات بعضا تندی از اوضاع نابسامان دوره ناصری و قاجاریه می-
شد ،شایسته بررسی و پژوهش است .از جمله کسانی که بهعنوان پیشگام در نگارش چنین آثاری شناخته
میشوند ،میرزا فتحعلی آخوندزاده است که در تمثیالت انتقادات متنوعی را بر دوره ناصری وارد ساخته-
است .داستان یوسفشاه یا ستارگان فریبخورده یکی از داستانهای مهم آخوندزاده است که جنبه انتقادی
فراوانی دارد و میتوان از خالل آن جنبههای اصالحگرایانه اندیشه او را دریافت .در نوشتار حاضر ،نگارنده
سعی دارد تا این داستان را بهمثابه متنی انتقادی بررسی کند .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که این
داستان را میتوان به نوعی عصاره نقد و انتقاد سیاسی و اجتماعی آخوندزاده از اوضاع نابسامان عصر
ناصری قلمداد کرد که در دیگر آثار او نیز قابل مشاهده است.
کلیدواژهها :آخوندزاده ،ستارگان فریب خورده ،عهد ناصری ،قاجاریه ،متون انتقادی ،نقد/کریتیکا.
 .1تاریخ دریافت1911/12/4 :؛ تاریخ پذیرش1411/4/11 :
 .2رایانامهhbayatloo@yahoo.com :
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مقدمه
دوره قاجاریه گذشته از اهمیت سیاسی و اقتصادی در تاریخ ایران ،عصر اصالحات و
اندیشههای اصالحی و نوگرایانه نیز محسوب میشود .انبوهی از متون مختلف با تنوعات
چشمگیر در این دوره بهرشته تحریر درآمد که هدف آنها اصالح جامعه و پیافکندن
شالودهای نوین برای حکومت بهویژه اجرای قانون و قانونگرایی بود .امروزه نمونههای
بسیاری از اینگونه متون ،بازشناسی و بررسی و چاپ شدهاند که بخش عمدهای از آنها

ذیل عنوان رسایل مشروطیت انتشار یافتهاند 9.این رسایل که هم نوشتههای موافقان و هم

نگاشتههای مخالفان مشروطه را شامل میشود ،از لحاظ احتوا بر اندیشههای نوین
اجتماعی و سیاسی ،روشهای ملکداری و نیز انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی عهد
قاجاریه حائز اهمیت فراواناند .دستهای دیگر از این متون را باید ذیل عنوان «سیاستنامه-
های قاجاری» دستهبندی کرد که گرچه در عنوان و محتوا مانند سیاستنامههای اعصار
پیشین و دنبالهرو آنهایند ،اما مطالب انتقادی قابل توجهی از سیاست و اجتماع عهد
قاجاریه ارائه میکند 4.در کنار اینگونه نگاشتهها ،باید از مطالب متنوع و متعدد انتقادی که

در روزنامههای عهد قاجاریه منتشر میشد نیز یاد کرد .از جمله نگاشتههایی که در دوره
ناصری و پس از آن در روزنامهها برای بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی بهکار میرفت،
مکالمات خیالی است که در ابتدا روشنفکرانی مانند ملکمخان بدان توجه کردند و سپس در
مطبوعات فارسیزبان داخلی و خارجی مورد استقبال واقع شد.
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آنچه در این نوشتار مدنظر است ،گونهای جدید از بیان انتقاد اجتماعی است که در
 .9زرگرینژاد ،غالمحسین ،رسایل مشروطه :مشروطه به روایت موافقان و مخالفان ،تهران ،مؤسسه تحقیقات و
توسعه علوم انسانی7331 ،ش.
 .4همو ،سیاستنامههای قاجاری.05-1 ،
 .1برای اطالعات بیشتر درباره این گونههای نوشتاری و نیز نمونههایی از آن نک .باغدار دلگشا ،مکتو بات خیالى
اسنادی از گفتمان سیاسى عصر مشروطه؛ باغدار دلگشا و ناظمیان فرد66-00 ،؛ لطفی و باغدار دلگشا.747-36 ،
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دوره قاجاریه شکل گرفت و در دورههای بعد رشد و شکوفایی یافت .این ژانر 6را باید ذیل
عنوان «داستاننویسی انتقادی» دستهبندی کرد .نمونههای قابل توجهی از این داستانها از
دوره قاجاریه باقی ماندهاست .این آثار در قالب روایت داستانی و با استفاده از کنایه و
استعارههایی که مخصوص زبان داستانی است ،به انتقاد از سیاست ،فرهنگ و اجتماع عهد
قاجاریه پرداختهاند و راهکارهایی اصالحی نیز در این باب ارائه کردهاند .از نخستین کسانی
که در این عهد از این شیوه انتقادی بهره برد ،میرزا فتحعلی آخوندزاده است .حضور
آخوندزاده در تفلیس که مرکز اداری و فرهنگی قفقاز بود و وجود مهمترین کانون فرهنگی

تفلیس ،یعنی تئاتر ،آخوندزاده را با مباحث هنری و داستاننویسی آشنا ساخت 7.داستانهای
آخوندزاده هم از نظر هنری و هم از لحاظ جنبه انتقاد اجتماعی قابل بررسی و پژوهشاند.
مهمترین داستانهای او که در تمثیالت به چاپ رسیده اینهاست .7 :مال ابراهیم خلیل
کیمیاگر .6 ،)7666( 8مسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلىشاه جادوگر

1

( .3 ،)7661وزیرخان سراب (در ترجمه فارسی وزیرخان لنکران .0 ،11)7661 ،خرس
6. Genre
 .7تئاترهای روسی به زبان گرجی ترجمه و در تفلیس اجرا میشدند و اولین تئاتر در سال  7107در تفلیس اجرا شد.
در نیمه قرن نوزدهم ،تئاتر رئالیستی گرجی به همت گئورگی اریستاوی ،تحصیلکرده روس ،پدید آمد .اولین کمدی
او نیز در ژانویه  7354در تفلیس به روی صحنه آمد و در آن زمان ،میرزا فتحعلی آخوندزاده 33ساله بود .از همین
زمان بود که قریحه ذاتی و نگرش اجتماعی میرزا فتحعلی آخوندزاده در قالب تأثیرپذیری از طیاطروفن دراما آغاز شد
و در  7354با تألیف اولین نمایشنامه بهبار نشست (نک .آخوندزاده ،تمثیالت6 ،؛ آدمیت ،اندیشههای میرزا
فتحعلى آخوندزاده75 ،؛ رجبلو.)704-730 ،
 .8نمایشنامه حکایت مال خلیل کیمیاگر نخستین تجربه آخوندزاده در زمینه درامنویسی بود (نک .ملکپور،705/7 ،
703؛ بزرگمهر33 ،؛ برای اطالعات بیشتر نک .لعل شاطری.)33 ،
 . 1این اثر از پختگی بیشتری نسبت به حکایت نخست آخوندزاده برخوردار است .طرح کلی این نمایشنامه ضمن
انتقاد از اعتقادات مردم دو مسأله را طرح کردهاست :یکی انتقاد از صدرات حاجی میرزا آقاسی و دیگری اشارهای به
انقالب 1848م ،فرانسه (نکKia, 7 .؛ ملکپور750/7 ،؛ بزرگمهر30 ،؛ همچنین نک .لعل شاطری.)98 ،
 .11این حکایت در انتقاد از نظام دیوانساالری ایران نگارش یافتهاست .این اثر را میتوان نخستین کمدی اجتماعی-
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قولدورباسان (دزدافکن .6 ،11)7661 ،وکالی مرافعه ( ،12)7616و  .1داستان یوسفشاه یا
ستارگان فریبخورده (.)7613
نوشتار حاضر بر آن است تا با بررسی داستان یوسفشاه یا ستارگان فریبخورده نگرش
انتقادی آخوندزاده را در نقد اوضاع اجتماعی و راهکارهایش را برای برونرفت از اوضاع
اجتماعی و سیاسی نابسامان عهد قاجاریه واکاوی کند .بر این اساس سعی خواهد شد تا به
سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .7مهمترین انتقادات اجتماعی و سیاسی مطرحشده در داستان یوسفشاه کدام است؟
 .6راهکارهای آخوندزاده در این داستان برای اصالح نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی
کداماند؟
نگاهى به زندگى آخوندزاده با تأکید ويژه بر انديشههای او و بازتاب آنها در داستان

يوسفشاه

درباره زندگی آخوندزاده بسیار نگاشته شده و تقریبا زوایای زندگی و اندیشههای او شناخته-

شدهاست19؛ ازاینرو در اینجا به جنبههایی از اندیشههای آخوندزاده پرداخته میشود که به-
نوعی در داستان یوسفشاه بازتاب یافتهاست.

شالودههای فکری آخوندزاده در حوزههای مختلف بهویژه در زمینه فن دراما 14در قفقاز

و در برخورد و تعامل با روشنفکران و منتقدان حکومت تزاری شکل گرفت و او را به منتقدی
انتقادی تاریخ نمایش ایران محسوب کرد (نک .همانجاها).
 .11این حکایت مضمونی کمدی -رمانتیک و روستایی دارد .این اثر بهسبب موضوع ملودراماتیک و پایان خوشی که
داشت با استقبال گستردهای رو به رو شد (نکKia, 12 .؛ ملکپور761 ،765 ،753/7 ،؛ نیز نک .لعل شاطری،
.)30
 .12این حکایت نیز به روابط ظالمانه و فاسد دستگاه قضایی پرداختهاست (نک .همانجاها).
 .19برای نمونه نک .آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده؛ رجبلو.657-761 ،
14. Drama

داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصری 119/

جدی در حوزههای سیاسی و اجتماعی بدل کرد 11.در این دوره در تفلیس ،رئالیسم

انتقادی 16توسط نویسندگان و روشنفکران بزرگ این دوره رشد کرده بود و آخوندزاده از آن
متأثر شد .آخوندزاده بهسبب آشنایی کامل با زبان روسی ،در تفلیس با افراد مؤثر بر جریان-
های فکری و ادبی روسیه مانندچرنیشفسکی ،17آستروفسکی ،18مارلینسکی ،11لرمانتف،21

گریبایدوف ،21پوشکین

22

و گوگول

29

آشنا شد و از متفکران و منتقدان روسی چون

گرتسن ،24بلینسکی ،21دابرالوبوف 26تأثیرپذیرفت و آثار کارامزین 27را مطالعه کرد.

28

تأثیر متون نگارشیافته نقادان واقعگرای قرن نوزدهم روسیه را بهوضوح میتوان در آثار
 .11بهگفته فریدون آدمیت (اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده« )77 ،میرزا فتحعلی و دوستانش در تفلیس مرکزی
داشتند به نام «دیوان عقل» که جلسههایش در منزل میرزا شفیع برگزار میشد و کارکرد آن انتقاد از و طعنه زدن به اهل
دین و دولت در ایران و قفقاز بود .میرزا فتحعلی در این محفل با آثار متفکران غربی آشنا شد».
 .16اصطالح «رئالیسم انتقادی» در روسیه بیشتر برای اطالق به آثار رئالیستی سده  11آن کشور بهکار میرود.
کارشناسان ادبیات در دوره حکومت شوروی ،این اصطالح را در مورد آثار گوگول بهکار بردهاند .در رئالیسم روسیه،
از زمان نگارش «بازرس» و «نفوس مرده» اثر گوگول ،یکی از عناصر چشمگیر آثار ادبی ،محتوای اجتماعی-
انتقادی بود و از این رو بیشتر گوگول را بنیانگذار رئالیسم انتقادی دانستهاند (نک .ژوکوف.)918 ،
)17. Chernishevsky (1828-1889
)18. Ostrovsky (1823-1886
)19. C. Marlinsky (1797-1837
)20. M. Lermontov (1811-1841
)21. A. Griboyedv (1795-1828
)22. A. Pushkin (1799-1837
)23. N. Gogol (1809-1852
)24. Gersten (1812-1870
)25. V. Belinsky (1811-1848
)26. N. Dabrolyubov (1836-1861
)27. Karamzin (1766-1826
 .28آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده .70 ،البته در کنار این تأثیرپذیریها ،باید از تغییرات اجتماعی و
سیاسی ایران آن دوره نیز یاد کرد که تغیرات بنیادینی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورد .چنین نگرشی ،در
نوشتار و ادبیات نیز تحوالتی پدید آورد .وظیفه ادبیات تغییر کرد و شکلهای ادبی جدید مانند نمایشنامه و رمان
تاریخی و اجتماعی و داستان کوتاه جای کتابت مصنوع و ادبیات اخالقی و تعلمی را گرفت (نک .فتوحی.)6 ،
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آخوندزاده ،بهویژه در آثار نمایشی او ،مشاهده کرد .بهگفته این نقادان «هرآنچه خلق شود،
به هر شکلی که خلق شود ،خوب است ...به شرط اینکه ،از نظر شکل و ماهیت ،نشان

زمان خود را بر خود داشته باشد و حاجات و خواستههای آن زمان را برآورده سازد» 21.از

طرف دیگر از رماننویس انتظار میرفت تا به شیوهای درخور و با حساسیت تمام در برابر
زندگی جاری مردم واکنش نشان دهد 91.از چهرههای برجسته شیوه نقد ادبی جدید روسیه
در قرن نوزدهم باید به بلینسکی ،دابرالوبوف و چرنیفشسکی اشاره کرد که تمرکز
نوشتههایشان بر انتقاد از نظام اجتماعی وقت روسیه و تالش برای ساخت آیندهای بهتر قرار
داشت 91.این منتقدان بر این عقیده بودند که نویسنده باید زیر سایه میهنپرستی ،نگاه
روشنی به زمانه خود داشته باشد و در این راه باید از نقادی و دید انتقادی بهره ببرد 92.آنچه

این نویسندگان بهعنوان نقاط منفی جامعه روسیه بیان میکردند ،یعنی استبداد و ارتجاع
فئودالی ،99تقریبا همانهایی است که آخوندزاده نیز بر آنها تأکید داشت.

94

در کنار منتقدان سده بیستم روسیه ،آخوندزاده از مولیر ،91نویسنده سرشناس فرانسوی،

نیز تأثیر پذیرفتهاست .مولیرتأثیر بسیار بر تحول تئاتر ایرانی داشته و آثار نمایشی او در دوره
قاجاریه به فارسی ترجمه شد 96.این ترجمهها او را بهعنوان محبوبترین نمایشنامهنویس

 .21هارلند.700 ،
 .91نک .میرسکی.656/7 ،
31. Fattal, 46.
 .92برای نمونه بلینسکی معتقد بود که دو گونه نقد وجود دارد« :گروهی که دانش موجود را بسط میدهند و نظرات
حاکم را بیان میکنند و گروهی دیگر که توانایی گشودن حوزههای جدید و رو کردن دیدگاههای شخصی خود را
دارند» (نک.)Fattal, 78 .
 .99لوکاچ.765 ،
 .94نک .دهباشی .013 ،برای اطالعات تفصیلی درباره واقعگرایی سده نوزدهم روسیه و تأثیرپذیری آخوندزاده از
آن (نک .دیانی ،نادری و آقازاده مسرور.)733-764 ،
35. Molière
 .96در دوره قاجاریه ،عباس میرزا نایبالسلطنه نخستین کسی بود که بهصورت جدی و منسجم نهضت ترجمه را

داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصری 111/

خارجی در ایران مطرح کرد 97.از جمله آثار او که در این دوره ترجمه شد اینهاست:

گزارش مردمگریز ،98طبیب اجباری ،91تمثیل عروس و داماد 41و عروسى جناب میرزا
(عروسى اجباری) .41آخوندزاده ،مولیر و شکسپیر را منصفان عالی فن دراما و مستحق

تعظیم میدانست 42.بهگفته یکی از محققان ،آخوندزاده از کمدیهای نوکالسیک تبعیت
میکرد و بر تهذیب اخالقی و عبرت خوانندگان تأکید داشت و در این مسیر پیرو مولیر
بودهاست.

49

همین تأثیرپذیری از محیط تفلیس و درام نویسان برجستهای مانند مولیر بود که

پایهگذاری کرد .از جمله آثاری که در دوره او ترجمه شد عبارت بودن از :تاریخ پطر کبیر و شارل دوازدهم اثر ولتر،
ترجمه میرزا رضا مهندسباشی؛ جهاننمای جدید یا جغرافیای کره ،ترجمه دبیرالملک فراهانی؛ تاریخ ناپلئون ترجمه
میرزا رضا مهندسباشی و  ...که بیشتر جنبه نظامی و تاریخی داشتند (نک .ژوبر636 ،؛ آقاحسینی1 ،؛ حسینی،
 .)73ترجمه در عصر ناصری و با تأسیس دارالفنون و دارالترجمه ناصری روندی منظمتر و جدیتر یافت (نک.
اعتمادالسلطنه664 ،؛ آدمیت ،امیرکبیر و ایران310-313 ،؛ شیخ نوری.)706 ،
37. Semple, 71; Potter. 89.
 .98ظاهرا مترجم این اثر میرزا حبیب اصفهانی بودهاست که از نویسندگان فارسی روزنامه اختر در استانبول بود.
داستان این اثر درباره مردی است به نام آلسست که با اوضاع نابسامان حاکم بر جامعه مبارزه میکند .اما از آنجایی
که در کار خود موفق نیست ،سرانجام گوشهنشینی را انتخاب میکند (نک.)Fellows, 27, 52 .
اثر مولیر در سال 7346ق7333/م ،و بهنام محمد حسنخان اعتمادالسلطنه به چاپ رسید .داستان این اثر
 .91این ِ

بیان واقعیتی اجتماعی با زبان کمدی و طنز است که بر اختالفات زناشویی و مقابله با مردساالری و جور و ستم بر

زنان تمرکز دارد (نک .بکتاش06 ،؛ رازی.)763 ،
 .41مترجم این اثر (ترجمه به سال 7343ق7304/م انجام شد) ،میرزا جعفر قراچهداغی ،مترجم تمثیالت
آخوندزاده ،است (نک .آژند65 ،؛ جنتی عطایی.)67 ،
 .41مترجم این اثر شاهزاده محمد طاهر میرزاست .محتوای این اثر نیز ماجرای مردی پیر بهنام اگسانارل را روایت
میکند که به دنبال ازدواج با دختری جوان و سبکسر بهنام دوریمین است (نک .آژند76 ،؛ ملکپور334/7 ،؛ برای
اطالعات بیشتر درباره ترجمههای آثار مولیر نک .لعل شاطری.)57-01 ،
 .42نک .گوران.736 ،
 .49رادی.30-33 ،
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شخصیت هنری و روش نویسندگی آخوندزاده را شکل داد 44.او نقد (کرتیکا/قرتیکا) را
مهمترین روش و رویکرد نسبت به اصالح جامعه میدانست و بسیار به آن پایبند بود .در
تمثیالت نیز نقد در کانون توجه آخوندزاده قرار دارد .او معتقد است« :به هرچه دست

میزنی ایجاب میکند که از آن انتقاد شود» 41.آخوندزاده این رسالت را برای نویسندگان و
شاعران الزامی میدانست و به آنان توصیه میکرد تا از نظم و نثر بیمایه دست بردارند و از
سخنان کودکانه و تشبیهات ابلهانه بپرهیزند 46.او ّ
فن «کرتیکا» را برای اصالح ملک و ملت

ضروری میدانست 47.او در نامهای به مترجم آثارش میرزاجعفر قراچهداغی ،قالب درام را
برای اصالح اخالقی مردم و درنتیجه اصالح اجتماعی بسیار مفیدتر از موعظه و نصایح در
متون اخالقی و ادبی دانستهاست .آخوندزاده نقدی را که در داستان نهفته باشد ،از نصایح و
مواعظ مؤثرتر میداند .او در نقد موعظه و نصیحت و ناکارآمدی آن بحث کرده و
اندیشمندان و مردم را به خواندن آثار انتقادی افرادی همچون ولتر ،48الکساندر دوما 41و

رنان 11تشویق کردهاست.

11

آخوندزاده در دو زمینه نقد ادبی و نقد اجتماعی فعال بود .او در مؤخره بر دیوان واقف و
سایر معاصران در ضمن بحث نظری درباره ادبیات دو شرط عمده شعر را «حسن مضمون»
و «حسن الفاظ» دانسته و به این ترتیب معیاری برای نقد آثار ادبی ارائه کردهاست .به گفته او
 .44برخی آخوندزاده را نهتنها پیشرو فن نمایشنامهنویسی در ایران ،بلکه در آسیا دانستهاند« :فتحعلی آخوندزاده
پیشرو فن نمایشنامهنویسی و داستان نویسی اروپایی است در خطه آسیا از عثمانی گرفته تا ژاپن .هر کس در رشته
ادبیات جدید غربی گام نهاده ،دقیقا بعد از او بودهاست» (آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده.)36 ،
 .41آرینپور.633/7 ،
 .46نک .پارسینژاد.53 ،
 .47محمدزاده.673-676 ،
48. Voltaire
49. Alexandre Dumas
50. Renan
 .11آخوندزاده ،تمثیالت0 ،؛ همو ،الفبای جدید و مکتوبات.673 ،646 ،
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«حسن مضمون عبارت است از حکایت یا شکایت ،و حکایت و شکایت نیز باید موافق
واقع باشد و در مضمون ،امری بیان نگردد که وجود خارجی نداشته باشد ...پس هر شعری
که مضمونش مخالف این شروط است یعنی برخالف واقع است و وجود خارجی ندارد
شعر نیست ...همین شروط تنها در شاهنامه فردوسی و مخزناالسرار و هفت گنبد نظامی

مشاهده میشود» 12.در انتهای رساله ایراد بر روضة الصفای ناصری نیز صراحتا از اهمیت
نقد آثار ادبی در پیشرفت ادبیات سخن گفتهاست« :این قاعده در یوروپا متداول است و
فواید عظیمه در ضمن آن مندرج .مثال وقتی که شخصی کتابی تصنیف میکند ،شخصی
دیگر در مطالب تصنیفش ایرادات مینویسد ...این عمل را قریتقا مینامند .مصنف به او
جواب میگوید .بعد از آن شخص ثالث پیدا میشود یا جواب مصنف را تصدیق میکند یا
قول ایرادکننده را مرجح میپندارد .نتیجه عمل این است که رفتهرفته نظم و نثر و انشا و
تصنیف در زبان هر طایفه یوروپا سالست به هم میرساند و از جمع قصورات به قدر امکان

مبرا میگردد» 19.آخوندزاده همچنین به درخواست میرزاآقا تبریزی ،14در نامههایی داستان-
های او را نیز مورد نقادی قرار دادهاست .از تبریزی پنج داستان به نامهای سرگذشت

اشرفخان حاکم عربستان ،11طریقه حکومت زمانخان بروجردی ،56کربال رفتن شاهقلى
 .12آخوندزاده ،مقاالت.37 ،
 .19همان.764 ،
 . 14درباره میرزاآقا تبریزی اطالعات اندکی موجود است .او خود را در نامهای که به آخوندزاده نوشته ،اینگونه معرفی
کردهاست « :این بنده نامم میرزا آقاست و از اهل تبریز هستم .از طفولیت به آموختن زبان فرانسه و روسیه شوق کردم
و زبان فرانسه را به قدری که در نوشتن و ترجمه و تکلم رفع احتیاج شود ،تحصیل کردهام و از زبان روسیه نیز قدری
بهره دارم .بعد از خدماتی چندین ساله در معلمخانه شاهی و ماموریت در بغداد و اسالمبول و تصاحب چهار قطعه
نشان از درجه اول و دویم و سیم معلمخانه و نشان مجیدیه ،قریب به هفت سال است که به اذن اولیای دولت ،در
سفارت دولت فخیمه فرانسه مقیم طهران منشی اول هستم» (نک .میرزاآقا تبریزی .66 ،میرزاآقا تبریزی را نخستین
نمایشنامهنویس به زبان فارسی دانستهاند .نک .ملکپور04/7 ،؛ بکتاش.)01-06 ،
 .11این اثر ،انتقادی تند و بیپروا از حکومت و دربار است (نک .ملکپور703-701/7 ،؛ آشفته.)66 ،
 .16در این اثر میرزاآقا بهطور مستقیم حکومت را مورد انتقاد قرار داده و به نمایشنامه مفهومی سیاسی بخشیدهاست.
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میرزا ،57عاشق شدن آقا هاشم خلخالى 58و حاجى مرشد کیمیاگر 59باقی ماندهاست که در
آنها انتقادات تندی از دربار و حکومت و خرافات رایج در جامعه شدهاست .میرزاآقا

تبریزی ،آخوندزاده را میستود و او را استاد خود میدانست 61.آخوندزاده در نامهنگاریهایی
که با میرزاآقا داشت و نقاط قوت و ضعف داستانهای او را گوشزد کرد ،بهروشنی روحیه
نقادی خود و بهویژه تواناییاش را در نقد ادبی نمایان ساخت.

61

گذشته از نقد ادبی ،نقد اجتماعی نیز وجهه مهم و اساسی دیگری بود که آخوندزاده
مدنظر داشت و در تمثیالت مشخصا اینگونه از نقد را اساس کار خود قرار داد .حکایت
یوسفشاه را میتوان یکی از برجستهترین انتقادات اجتماعی و سیاسی او در قالب داستان
دانست .داستان این اثر که از رخدادی واقعی در دوره صفویه برگرفته شدهاست ،روح
استبدادی حاکم بر جامعه عصر نویسنده ،باورهای خرافی غلط ،چاپلوسی صاحبمنصبان
و ناآگاهی مرد مان را به باد انتقاد گرفته و در قالب درام و با بیانی طنزآمیز و انتقادی سعی
ساختار نمایشنامه نیز ترکیبی از قصه و نمایش است و نسبت به نمایشنامه سرگذشت اشرفخان از لحاظ
شخصیتپردازی ،خردههای کمتری از آن میتوان گرفت (نک .ملکپور646/7 ،؛ نیز نک .لعل شاطری.)06 ،
 . 17این اثر داستان شخصی است که در سفر کربال برای گرفتن حق خود در کرمانشاه توقف میکند ،اما به دنبال
دسیسهچینی حاکم شهر ،به ناچار برای نجات جان خود شبانه و در پوشش زنانه از شهر میگریزد (نک .اسکویی،
706؛ آژند33 ،؛ نیز نک .لعل شاطری ،همان).
 .18در این نمایشنامه از قوانین و مقررات نادرست حاکم بر روابط اجتماعی و ازدواجهای نامناسب انتقاد شدهاست
و اینکه سرمایه برتر ،علم و دانش و وقار است ،نه ثروت (نک .همانجاها).
 .11این اثر بهشیوهای محاورهای نوشته شدهاست و شعبدهبازیهای کیمیاگران و جهل و نادانی مردم را نقد میکند
(نک .اسکویی703 ،؛ آژند33 ،؛ نیز نک .لعل شاطری.)03 ،
 .61او در مقدمه چهار نمایشنامهاش اینگونه آوردهاست« :کتاب مسرت نصاب طیاطر تألیف سرکار ادیب میرزا
فتحعلی آخوندزاده که در زبان ترکی و با اسلوب تازه نوشته شده ،الفاظ تازه و شیرین و عبارات با معنی و دلنشین دارد
که تکرار اینگونه حکایات و تذکار این قسم تصنیفات ،مایه ترقی و تربیت ملت است و تکمیل مراتب عبرت و
تجربت .لهذا این بنده بیمقدار نیز پیروی و تقلید به این شیوه خجسته نموده با عدم استطاعت و استعداد ،کتابی
مشتمل بر چهار حکایت در زبان فارسی تصنیف نمود» (نک .میرزاآقا تبریزی.)630 ،
 .61نک .مقدمه چهار تیاتر و رساله اخالقیه.
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دارد تا آراء اصالحی خود را از نگاه یوسفشاه بیان کند .نکته مهم دیگر آنکه این اثر تقریبا
همزمان با صدارت میرزا آقاخان نوری نگارش یافتهاست و از آنجا که از دوران صدرات
نوری بهنیکی یاد نمی شود و شیوه کشورداری و منش او که همراه با اصول و روش خرافی و
استفاده از منجمان و طالعبینان بود ،مورد انتقادات جدی است ،میتوان این عامل را نیز در
دید انتقادی آخودزاده در داستان یوسفشاه تأثیرگذار دانست.
نگاهى به داستان يوسفشاه
داستان یوسفشاه یا ستارگان فریبخورده را برخی جزو داستانهای جذاب و شگفت
آخوندزاده قلمداد کرده و آن را مبتنی بر نقد اوضاع نابسامان قاجار بهحساب آوردهاند.

62

اصل داستان برداشتی است آزاد از رخدادی که در سال هفتم سلطنت شاهعباس اول صفوی
(حک 7433-035ه) به وقوع پیوسته بود .این ماجرا در کتاب تاریخ عالمآرای عباسى
نوشته اسکندربیک ترکمان آمدهاست .بر این اساس «استاد یوسفی ترکشدوز» ،مرید

درویشی به نام خسرو ،که به الحاد اشتهار یافته بود 69،برای رفع نحوست از سلطنت شاه-

عباس اول و به صالحدید منجمان درباری ،بهمدت سه روز به جای شاه نشست و پس از آن
نیز به زیر کشیده شد 64.روایت آخوندزاده از این رخداد در قالب داستان یوسفشاه کامال

متفاوت با اصل داستان است و او بهشکلی هوشمندانه و با هدف انتقاد از اوضاع اجتماعی و
سیاسی دوره خود ،خوانشی دیگر از شخصیتها ارائه کرده و یوسف را مردی اصالحطلب و
 .62نک .صفینیا0 ،؛ هادی.7 ،
« .69از وقایع این سال ،قتل درویش خسرو قز وینی و چند نفر از مریدان اوست که به الحاد اشتهار یافته بودند...
درویش خسرو از مردم فرومایه درب کوشک قزوین و اجدادش ،شاغل به چاهخویی و قمشی بودهاند .مشارالیه ترک
صنعت پدران کرده بکسوت قلندری و درویشی درآمد ...به قزوین آمده در گوشه مسجدی رحل اقامت انداخت
جمعی درویشان گرد او میگرفتند ...جمعی از درویشان که در تکیه او راه داشتند خصوصا استاد یوسفی ترکش دوز و
درویش کوچک قلندر دعویهای بزرگ کرده سخنان بلند میگفتند( »...نک .اسکندربیک ترکمان.)010-013/7 ،
 .64نک .همو.010/7 ،
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درباریان را عدهای چاپلوس و مجیزگوی شاه و خود شاه را فردی بسیار مستبد و خودرأی
تصویر کردهاست .بهگفته آدمیت «هدفش (آخوندزاده) انتقاد تند از نظام حکومت مطلقه
(استبدادی) و وضع دربار دولت استبدادی است .بهعالوه اعتقادهای موهوم و سعد و نحس
کواکب را تخطئه میکند و ریاکاری مالیان مردمفریب را نمایان میسازد .نویسنده احوال
رمان خود را در ذهن دارد و چنانکه در نامههای او آمده ،برای اینکه دم به تله ندهد و
درعینحال هشیارانه حرفهایش را هم بزند ،زمان وقوع آن را به گذشته میبرد .در این کار

بسیار ماهر است و همه جوانب قصه را میسنجد» 61.کاراکتر66های این داستان اینهایند:
شاه عباس (نماد سلطنت استبدادی)َ ،سلمی خاتون (سوگلی شاه) ،آغامبارک خواجهباشی،

میرزا صدرالدین منجمباشی (نماد خرافهپرستی دربار) ،میرزا محسن وزیر ،زمانخان
سردار ،میرزا یحیی مستوفی ،آخوند صمد مالباشی ،موالنا جمالالدین استاد منجمباشی و
یوسف سراج.

67

صورتبندی انتقادات آخوندزاده از اجتماع عهد ناصری و دربار در داستان
يوسفشاه
الف .شاه عباس نماد سلطنت استبدادی .روند کلی داستان یوسفشاه ،حقایقی
سیاسی و اجتماعی را بیان میکند که شواهد و مدارک تاریخی نیز مؤید آنهاست .اینکه
آخوندزاده در لفافه و بهشکل غیرمستقیم به انتقادات سیاسی و اجتماعی روی آورده نیز قابل
درک است .استبداد در ایران عهد ناصری و قدرت مطلقه شاه برنمیتافت که چنین انتقاداتی
آشکارا صورت گیرد و ازهمینرو زمان انتقادات در داستان ظاهرا به دوره شاه عباس اول
صفوی مربوط است .آخوندزاده هم برای آنکه به خیالپردازی درباره کاراکترهای داستان
 .61نک .آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده.00 ،
66. character
 .67برای تحلیلی کلی از شخصیتهای داستان یوسفشاه نک .رجبلو.643-641 ،
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یوسفشاه متهم نشود و هم به این دلیل که خود را از اتهامات و دسیسهها مبرا کند ،در دو جا
تأکید کرده که اوال داستان واقعی است و ثانیا زمان این داستان دوره شاه عباس اول صفوی
است.

68

شاه عباس در داستان یوسفشاه نماد سلطنت استبدادی و شاه مستبد است .آخوندزاده
میکوشد تا در روایت خود ،بهوضوح خوی استبدادی شاه و نیز تمایل او به قدرت و
حکومت فردی را نشان دهد .شاه زمانی که خبر منجمباشی را مبنی برتأثیرمنفی و نحس

کواکب شنید «فیا لفور رنگش پرید ،طوری خود را باخت که گویا بیهوش شدهاست» 61.در

ادامه شاه دستور برگزاری «مجلس خاص» برای مشورت درباره موضوع نحس کواکب را
میدهد .برگزاری مجلس مشورتی و اداره حکومت به شکل شورا از جمله نکاتی بود که

اصالحطلبان و روشنفکران عهد مشروطه توجه ویژهای به آن داشتند 71.در اینجا نیز
آخوندزاده ضمن اشاره به مجلس مشورتی ،البته بهشکلی ظریف مجلس مشورتیای را که
 .68آخوندزاده در ابتدای نمایشنامه آوردهاست« :حکایت یوسفشاه سراج و فریفتن اهل قزوین ستارگان آسمانی را
کیفیت قضیه عجیب؛ در اوایل سلطنت صفویه هنگامی که محمدشاه صفوی به جهه وقوع بعضی حوادث سلطنت را
به پسر خود شاه عباس اول تسلیم نموده بود سال هفتم جلوس شاه عباس ،در قزوین پایتخت سالطین مزبوره واقع

میشود» (آخوندزاده ،تمثیالت .)077 ،در جایی دیگر نیز آوردهاست« :ممکن است خوانندگان ،این گزارش را افسانه
بدانند و در وقوع آن شبهه بهم رسانیده ،حمل بر کذب نمایند .در این صورت من از آنها متوقعم که در تاریخ عالمآرا
به وقایع صادره سال هفتمین جلوس شاه عباس مالحظه فرمایند» (نک .همان.)065 ،
 .61آخوندزاده ،تمثیالت.073 ،
 .71بهگفته آدمیت(« :آخوندزاده) تغییر سلطنت مطلقه استبدادی را به سلطنت معتدله یا سلطنت قونسیتوتسی و یا
به تلفظ دیگران کونستیتسیون الزم شمردهاست .هر سه اصطالح را به معنی نظام مشروطیت به کار بردهاست ...تصور
او از نظام مشروطیت ،حکومتی است که بر پایه قانون اساسی عرفی موضوعه عقلی انسانی بنا شدهباشد» (نک.
آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده .)705 ،میرزا ملکمخان ناظمالدوله نیز سه رکن اساسی برای دولت قائل
بود .7 :شاه که در باالترین جایگاه و منشا همه اقتدارات است .6 .مجلس وزراء که اختیار اجرای قانون و اداره امور
کشور به آن تفویض شدهاست  .3مجلس تنظیمات که وظیفه وضع و تنظیم به آن تفویض شدهاست (نک .اصیل،
 .04برای نظرات برخی دیگر از علما و روشنفکران در این باب نک .رجبلو.)531 ،033 ،031 ،063 ،316 ،
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صرفا به خواست شاه تشکیل شود ،مورد نقد قرار دادهاست .در این تعبیر ،یعنی «تشکیل
مجلس خاص» بهگفته رجبلو «چند نکته نهفته است .7 :مشورت شاه با اطرافیان در مواقع
خاص بروز میکرد؛  .6نقش مجلس مشورتی بیشتر مصلحتاندیشی موضوع بود نه
تصویب مطلب تازه؛  .3مجلس جنبه خاص داشت ،نه عام؛  .0تشکیل مجلس مشورتی
منوط به نظر شاه و اجازه او بود؛  .5حیطه کنکاش موضوع مجلس مشورتی را شاه تعیین
میکرد».
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آخوندزاده شاه را فردی خشمگین وصف کردهاست که بدون تحقیق و تفحص و صرفا
بهسبب سعایت یکی از درباریان ،یعنی مالباشی ،حکم به قتل منجمباشی میدهد و فقط با
پادرمیانی و چاپلوسی سردار زمانخان از سر تقصیر منجمباشی درمیگذرد 72.در خوانش
سنتی از مفهوم شاه در تاریخ ایران ،او فقط دربرابر خدا مسؤول بود نه دربرابر خلق .بدیهی
است که در چنین مقامی شاه باید منشأ و سرچشمه دارایی و مقام و قدرت اجتماعی باشد و
اینها را از هرکه میخواهد بگیرد و به هرکه میخواهد بدهد .به دیگر سخن «حرف او قانون
است و قانون حرف اوست» 79.تقابل با پادشاه در حکم محاربه با خداوند انگاشته و باعث

میشد تا کارها مختل گردد 74.در این انگاره ،مردم بهمثابه رعیت پادشاه و پادشاه نیز چوپان

آنان بود 71.آخوندزاده در داستان یوسفشاه نیز سعی کردهاست تا این انگاره از شاه را به-

تصویر بکشد .نحوه سخنگفتن صاحبمنصبان عالیرتبه با شاه و تعابیری که آنان برای شاه
 .71رجبلو.636 ،
 .72نک .آخوندزاده ،تمثیالت.067-071 ،
 .79کاتوزیان.30 ،
 .74نک .دنبلی643 ،373 ،؛ اعتضادالسلطنه060 ،؛ زرگرینژاد ،سیاستنامههای قاجاری.735/7 ،
 .71برای چگونگی شکلگیری این انگاره در تاریخ ایران نک .ذیالبی .750/64 ،بهگفته یکی از محققان« :این طرز
تلقی در ارتباط میان حاکمان و رعایا و تعریف این دو مفهوم بیانگر رابطهای یک طرفه و تقویت موضوع حاکم-
محکوم است و امنیت اجتماعی در این راستا تعریفی اساسا یکسویه و شاهمدار پیدا کرده ،هر گونه که شاه در رابطه
با رعایا عمل نماید ،عین عدالت است» (نک .احمدزاده.)3 ،
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به کار میبرند ،همه نشاندهنده قدرت مطلق پادشاه است 76.اینکه به زعم آخوندزاده شاه
مستبد حفظ کیان سلطنت و موجودیت خود را از همهچیز مهمتر میدانست ،در بخشی از
داستان یوسفشاه بهوضوح انعکاس یافتهاست؛ آنجاکه یوسف را برای جانشینی موقت شاه
و رفع نحوست کواکب انتخاب کردند ،شاه با خوشحالی گفت« :به هالک او راضیام ،فردا
77
این تدبیر تمام و کمال ُمجری خواهد شد».
ب .نقد خرافات و خرافهپرستى .از انتقادات جدیای که آخوندزاده در داستان
یوسفشاه/ستارگان فریبخورده مطرح کرده ،نقد خرافات و خرافهپرستی است .این نقد

یکی از شالودهها و پایههای اصلی داستان است .اینکه آخوندزاده نام «ستارگان فریب-

خورده» را برای داستانش انتخاب کرده ،طعنهای نقادانه و تند است به باورهای خرافه رایج
در عهد قاجاریه .نماد خرافهگرایی در داستان ،منجمباشی است که با طرح اینکه نحوست
کواکب خطری برای شاه ایجاد خواهد کرد ،شروع داستان را رقم میزند .مهمتر از آن اینکه
همه با این خرافهگرایی همنوایند .این نکته در اجتماع عهد ناصری و بهطور کلی در دوره
قاجاریه رایج بود .گرایش به خرافات عمومی و گسترده بود و بهرهگیری از انواع طلسمات و
تعویذها و حتی توسل به انواع جادو و جنبل ،از اصلیترین و مهمترین مظاهر و نمودهای
این تمایل بود .نمونههای فراوانی از اینگونه خرافات را در زندگی روزمره مردم بهویژه در
میان زنان میتوان مشاهده کرد.

78

آخوندزاده در جایی از نمایش یوسفشاه را مردی عاقل وصف کرده که به تأثیر کواکب
اعتقادی نداشتهاست؛ همین نکته در دیدگاه آخوندزاده درباره «پادشاه مطلقه منظم» جایگاه

 .76نک .آخوندزاده ،تمثیالت 064-070 ،که نطقهای صاحبمنصبان برای رفع نحوست کواکب و نمونههایی از
تعابیر آنها درباره شاه را مانند :قبله عالم ،جناب اقدس باری وجود ،تصدق شوم و  ...آوردهاست.
 .77آخوندزاده ،تمثیالت.065 ،
 .78برای نمونههایی از این خرافات نک .موسیپور بشلی 673 ،بهبعد؛ رحمانیان و حاتمی.01-61 ،
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ویژهای یافتهاست 71.براساس این دیدگاه ،زمانیکه یوسفشاه قدرت را به دست گرفت،
منصب منجمباشیگری را که باعث خرافهگرایی بود و «جز ضرر برای دولت و ملت
منفعتی» نداشت ،ملغی اعالم کرد 81.همچنین او در پایان نمایش با شیوهای طنز ،ستارگان و
کواکب را فریبخوردگانی میداند که تشخیص ندادهاند بهجای شاه عباس ،شخصی دیگر
حکومت میکرده و او را هالک کردهاند« :تعجب دارم از حماقت این کواکب که فریب اهل
ایران را خوردند و ندانستند که یوسف سراج ،شاه ایران نبود .ایرانی او را پادشاه مصنوعی
نموده ،حیله کرده بودند .همچو سادگی و گول خوردن خیلی عجب بود ،کواکب به اهل
ایران تابیده شدند و شاه عباس را کنار گذاردند و یوسف سراج بیچاره بیتقصیر را بدبخت

کردند 81.»...از همین روست که آخوندزاده در تحلیل خود از عقبماندگی ایران ،مهمترین
ِ
عوامل را استبداد مطلقه در حکومت ،فقدان قانون در جامعه ،استبداد و تحجر مذهبی،
آداب و رسوم و عقاید غلط و خرافی و فقدان علوم در جامعه میداند 82.بهنظر میرسد

آخوندزاده برای رهایی مردم از خرافهپرستی و شکلگیری اندیشه اصالحات ،وجود دانش را
مهم و اساسی میدانست.
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 .71بهگفته آخوندزاده« :یوسفشاه ،مرد عاقل و از کواکب هرگز ترس و واهمه نداشت ،مگر این ترقی غیرمتعارف،
وحشت و خوفی بر قلب او انداخته بود .با وجود این قبیل جماعت ،از سلطنت کناره گرفتن را به هیچ وجه چاره ندید،
ناچار به اجرای امور سلطنت تن در داده ،اقدام بکار پادشاهی کرد» (آخوندزاده ،تمثیالت.)031 ،
 .81آخوندزاده ،تمثیالت.007 ،
 .81همان .050 ،آخوندزده در ادامه آوردهاست« :اما برای کواکب هم جای مذمت نیست .کواکب را با شخص شاه
عباس عداوتی نبوده ،به آن ها الزم افتاده بود که پانزده روز از عید نوروز گذشته ،از تخت سلطنت ایران شخصی را
پائین آورده بدبخت کنند ،در آن وقت در سر تخت سلطنت ایران یوسف سراج نشسته بود ،بنابر آن کواکب او را پایین
انداخته بدبخت کردند .هرگز به خیال کواکب خطور نمیکرد که اهل ایران آنها را نقش زده ،خواهند تابید و عوض
پادشاه حقیقی ،پادشاه مصنوی به زیر صدمه آنها خواهند انداخت» (نک .همانجا).
 .82آجدانی ،روشنفکران یران در عصر مشروطیت.716 ،
 .89بهگفته او« :به علت این که هرگونه تنظیمات و قوانین مبنی بر علم است ،مادامی که مردم کال ذکورا و اناثا مثل
طایفه مملکت پروس و آمریکا و سایر ممالک یوروپا صاحب علم نشوند ،تنظیمات و قوانیی را نخواهند فهمید و به

داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصری 121/

ج .انتقاد از دين و علما .آخوندزاده در میان روشنفکران عهد مشروطه بهعنوان منتقد
جدی دین و علما مطرح بود .گرچه این انتقادات تند او از دین اسالم و علما باعث شد تا

آثارش در میان تودههای مردم و علمای اسالم مورد قبول واقع نشود 84و برخی او را
سکوالریستی تمامعیار بدانند 81،آخوندزاده بیپروا نظرات خود را در این باب ابراز میکرد.

در داستان یوسفشاه نیز مالباشی یکی از شخصیتهای محوری است و آخوندزاده در
زمانیکه شاه از صاحبمنصبان برای رفع نحوست کواکب نظرخواهی میکند ،از زبان
مالباشی سخنانی گفتهاست که بهوضوح نشاندهنده دیدگاه انتقادیاش نسبت به علماست.
آخوندزاده مالباشی را مردی دسیسهباز و توطئهچین توصیف کرده و از زبان مالباشی چنین
آوردهاست ...« :اما این اوقات که وجود قبله عالم از تأثیر کواکب در محل خطر است ،دل
من از غصه مثل ماهی در میان تابه بریان میشود و به عقل قاصر همچو میرسد که خود آن
ملعون منجم باشی زیادتر از ما چاره این کار را بداند ،به قبله عالم خیانت کردهاست؛ تأثیر

کواکب را بروز دادهاست ،عالج دفع آن را اظهار نکردهاست 86.»...در داستان یوسفشاه،

فقط مالباشی بهعنوان فردی سخنچین و دسیسهباز مطرح میشود و این خود بهروشنی نگاه
منفی و انتقادی آخوندزاده را نسبت به دین اسالم و علما نشان میدهد .آخوندزاده در
تمثیالت در نقد دین اسالم تا آنجا پیش میرود که حتی وجود خداوند و پیامبر را نیز انکار

میکند و وجود امام غایب را زیر سؤال میبرد 87.همین مالباشی است که یوسف سراج را
قبول و اجرای آنها استعداد نخواهند داشت» (نک .آخوندزاده ،الفبای جدید و مکتوبات.)360 ،
 .84نک .شهرامنیا.705 ،
 .81حائری.66 ،
 .86آخوندزاده ،تمثیالت.073 ،
 .87نک .آخوندزاده ،مکتوبات .13-11 ،14 ،بهگفته آخوندزاده« :هزار ودویست سال (منظور از زمان ظهور اسالم
تا زمان آخوندزاده) ما با دین و مذهب و با اعتقاد و ایمان زندگی کردهایم .آنا فانا حالت ما بدتر شدهاست ،آنا فانا به
ُ
ُ ُّ
مصایب و بلیات الت َعد و التحصی گرفتار گشتهایم .یک چند نیز برای امتحان ،بیدین و بیمذهب و بیایمان ،با
معرفت و فیلسوفیت تعیش بکنیم ،تا ببینیم که حالت ما بدتر میشود یا بهتر» (نک .آخوندزاده ،مکتوبات.)677 ،
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بهعنوان فرد واجبالقتل که باید به جای شاه کشته شود ،معرفی میکند .دالیل مالباشی
برای واجبالقتل بودن یوسف سراج نیز جالب و قابل تأمل است و تقریبا همه آن مواردی را
که آخوندزاده بهعنوان انتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد ناصری بیان کرده در بر می-
گیرد .7 :از اجامر و اوباش مرید آورده؛  .6به ضرب و ذم علمای کرام و خدام شریعت زبان

گشوده؛  .3علمای کرام را به مردمان ،عوامفریب جلوه میدهد؛ .0 88اجتهاد را الزم نمی-
داند؛ .5 81خمس و مال امام دادن را خالف میداند؛ .6 11برخالف نظر علما ،بقا بر مجتهد
متوفی را صحیح دانسته و نفی آن از سوی علما را معلول نفعپرستی آنان میداند؛  .1از
کدخدا گرفته تا پادشاه ،همه ارباب منصب را اهل ظلمه و قطاعالطریق میداند؛  .3ارباب
مناصب را واجد منفعتی برای ملک و ملت نمیداند؛  .0معتقد است حاکمان بر پایه هوای
نفس ،خلق بیچاره را جریمه ،مؤاخذه و معاقب مینمایند؛  .74معتقد است که حاکمان

هرگز به قانون و قاعدهای مستمسک نیستند؛  .77به مذهب تناسخ قائل است« 11.در این
جمالت ،آخوندزاده نشان میدهد به نظر مالباشی هر کسی که نافی علما و شاه و درباریان
 .88بهگفته آخوندزاده« :مالیان نادان و استاد مفتخوری هستند» (نک .آخوندزاده ،مکتوبات سیاسى و ملحقات آن،
 .)04-30نیز در جایی دیگر آوردهاست «(مالیان) با شال و عمامه سبز و آبی جلوی مردم را گرفته ،میگویند من به
هیزمچینی نمیروم ،آب نمیآورم ،زمین نمیکارم ،کشت نمیدروم ،مفت میخورم و ول ول گردم ،من از اوالد آن
اجدادی هستم که تو را به این روز و به این ذلت انداختهاند .به پادشاه مالیات بده ،به فقرا فطره و زکات بذل کن،
قربانی کش صد تومان ،به حج رو و عربهای گرسنه را سیر نما و پنج یک مداخل خود را نیز به من بده» (نک.
همان.)03-06 ،
 .81آخوندزاده تقلید و اجتهاد در اسالم را نفی کرده ،آنها را عامل عقبماندگی ملت میداند .بهگفته او« :ما دیگر از
تقلید بیزار شدهایم ،تقلید خانه ما را خراب کردهاست ،حاال در این صدد هستیم که قالده تقلید را از گردن خودمان
دور انداخته ،از ظلمانیت به نورانیت برسیم و آزاده و آزادهخیال بشویم» (نک .آخوندزاده ،الفبای جدید و مکتوبات،
.)737
 .11بهگفته آخوندزاده« :دیگر من با عرق پیشانی پنج تومان پول کسب کردهام ،شریعت چرا حکم میکند که پنجیک
آن را به مفتخواران بدهم( »...نک .آخوندزاده ،مقاالت فارسی04 ،بهبعد).
 .11برای این موارد 77گانه نک .آخوندزاده ،تمثیالت.060-063 ،
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باشد ،واجبالقتل است .از این جمالت که از زبان مالباشی ،نماد مذهب ،ادا میشود
درمییابیم سیاست نیز منافع خود را در تبعیت از چنین مذهبی میبیند؛ زیرا در همین
داستان ،شاه بالفاصله واجبالقتلی یوسف سراج را تأیید میکند».
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همین نگاه انتقادی آخوندزاده بود که باعث شد او روند داستان را بهگونهای ترتیب دهد
که زمانیکه یوسفشاه بر تخت نشست ،مالباشی جزو اولین کسانی باشد که توسط او
معزول و به زندان انداخته شد 19.در اصالحاتی که یوسفشاه مدنظر قرار داد نیز،
اصالحاتی که به دین و علما مربوط بود از جایگاه مهم و اساسی برخوردار شد .بر همین
اساس در این داستان ،یوسفشاه مقرر کرد که «در والیتها هر بیسروپا خودسرانه خود را
به سلک علما داخل نکند 14و صنف علما در هرجا ،زیاده بر مقدار کفایت حاجت خلق،

دخیل عمل نشوند» 11.برای همه علما به اندازه گذران زندگی مواجب در نظر گرفت و امر
 .12رجبلو.661 ،
 .19آخوندزاده ،تمثیالت(« .033-031 ،یوسفشاه) ابتدا اسدبیک فراشباشی را احضار نموده ،فرمود :که االن
دوازده نفر فراش همراه خود برمیداری میروی ،آخوند صمد مالباشی ،و زمان خان سردار و میرزا محسن وزیر و
میرزا یحیی مستوفی و میرزا صدرالدین منجمباشی و موالنا جمالالدین را گرفته ،میبری به زندان ارک میاندازی
برمیگردی( »...نک .آخوندزاده ،تمثیالت.)498-497 ،
 .14در کنار مقامات دینی رسمی ،چون شیخاالسالم ،صدر ،امام جمعه و پیشنماز مساجد بزرگ و کوچک ،انبوهی
از مالیان محلی نیز بودند که با مردم عوام سروکار داشتند .وظایف و کارهای آنها مانند آموزشهای دینی اولیه در
مکتبخانه و مساجد ،اجرای عقد ازدواج و صیغه طالق ،استخاره گرفتن برای مردم ،اجرای نماز میت و آداب کفن و
دفن ،دعانویسی و  ،...تولیت بقاع مذهبی کوچک و دورافتاده ،روضهخوانی و مداحی و  ...باعث میشد که عوام کار
مالیی را پرمنفعت بدانند .به همین دلیل ،بسیاری از علمای بزرگ ،از اینکه بسیاری از طلبهها به انگیزههای مالی و
درآمدی به کسوت طلبگی درمیآمدند ،انتقاد میکردند (برای اطالعات بیشتر نک .موسیپور بشلی.)766-765 ،
البس مالیی وارد این کسوت شدند و «این لباس شریف را
آقانجفی قوچانی از عوام طمعکاری که به طمع منافع ِ

موهون و طالب {واقعی} را از درس و بحث دلسرد» کردند ،بهشدت انتقاد کردهاست (نک .آقا نجفی قوچانی،
.)663-666
 .11آخوندزاده ،تمثیالت.003 ،
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قضا را از آنان سلب و به «صلحای ارباب مناصب واگذار کرد» تا «ملت از بابت مرافعه
خود را محتاج علما نپندارند» 16.همچنین مقرر کرد که مردم «خمس و مال امام را ندهند تا
اوالد رسول(ع) از ذلت سؤال آزادی یابند ،مثل سایر مردم به کسب خود وجه معیشت
تحصیل کنند».

17

بر همین مبناست که آدمیت آخوندزاده را «نماینده فلسفه سیاست عقلی عرفی و

تفکیک مطلق سیاست از شریعت میداند» 18.آخوندزاده در نامهای انتقادی بر رساله یک
کلمه میرزا یوسفخان مستشارالدوله ،تالش او را برای آشتی شریعت و حکومت نقد کرد و
آن دو را از اساس و پایه با یکدیگر متفاوت ارزیابی کرد و چاره کار را در جدایی دین از
سیاست دانست.

11

د .انتقاد از ناآ گاهى سیاسى و اجتماعى مردم .اشاره آخوندزاده به مردم و نقش
آنها در داستان یوسفشاه /ستارگان فریبخورده در یک جای داستان برجسته میشود؛
همانجا نیز تعیینکننده و مهم است ،چه باعث شروع مخالفت و شورش برضد یوسفشاه
میگردد .از طرف دیگر یکی از بخشهای داستان که آخوندزاده انتقادی درضمن آن ،انتقاد
جدی و قابل توجه به ناآگاهی و بیاطالعی مردم از اوضاع سیاسی و اجتماعی دارد ،همین-
جاست؛ هنوز یک هفته از برتخت نشستن یوسفشاه نگذشته بود که «هر روز از حسنات
اعمال و عدالت اطوار او انواع و اقسام عالمت خیریه به مردم ظاهر میشد .برای ایران ایام
فیروزی و انبساط و اوان سعادت و اقبال رو داد .لیکن چه فایده؟ بنی نوع بشر در هیچ وقت
به روز خوب دوام نمی کند .مگر پدرمان آدم و مادرمان حوا را در بهشت چه کم و کسری بود

 .16همان.000 ،
 .17همانجا.
 .18آدمیت ،اندیشههای میرزا فتحعلى آخوندزاده.740 ،
 .11نک .همان.767 ،753 ،765 ،

داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصری 121/

که باز خالف امر خدا را کردند و از بهشت رانده شدند؟ انسان همین است» 111.لحن
آخوندزاده در این بخش عالوهبر انتقادی بودن ،همراه با حسرت است .این حسرت از آن رو
بود که یکی از اصول اساسی و پایههای تفکر انتقادی آخوندزاده ،اصالح و تربیت مردم و
آگاهی بخشیدن به آنها در عرصههای سیاسی و اجتماعی بود .آخوندزاده بر آگاهی مردم
تأکید داشت و همین آگاهی نداشتن را بنیاد فقر و سیهروزی مردمان میدانست 111.او معتقد

بود که مسؤولیت ستمی که به مردم میشود ،برعهده خود آنان است .به همین دلیل ضرورت
قیام مردم برضدحکومتهای استبدادی را نه فقط بهعنوان تکلیف ،بلکه بهعنوان حق

اجتماعی مردم ،بهرسمیت شناخت و بر آن تأکید کرد 112.آخوندزاده به آموزش همگانی
معتقد بود و آن را عاملی مهم برای مدرنسازی میدانست .بر این اساس از کسانی که
سوادآموزی را به شهرنشینان منحصر و روستاییان را از آن محروم میکردند ،به شدت انتقاد

میکرد 119.آخوندزاده نقش ناآگاهی مردم را در گسترش استبداد بسیار مهم میداند 114.او
تربیت ملت را مهمتر از قانون و قانون را در گرو آن میدید 111.بر این اساس زمانی که مردم

 .111آخوندزاده ،تمثیالت.001 ،
 .111گوران.67 ،
 .112آجدانی ،اندیشههای سیاسى در عصر مشروطیت ایران .66 ،بهگفته آخوندزاده« :در گذشته پیامبران ،فیلسوفان
و شاعران از ستمکاران درخواست می کردند که دست از ستم بردارند ،ولی نواندیشانی چون ولتر ،روسو ،مونتسکیو و
میرابو به دست آوردند که ستمکار نباید مورد درخواست قرار گیرد ،بلکه باید ستمکش را تشویق کرد که برخیزد و به
ستم ستمگر پایان بخشد» (نک .آخوندزاده ،الفبای جدید و مکتوبات.)671-676 ،
 .119بهگفته آخوندزاده« :این نمیشود که مردم دهنشین ،بمانند و تنها اهل شهر علم بیاموزند .باید عامه مردم مانند
ملت پروس و ینگی دنیا ،زن و مرد ،از علم بهره یاب گردند تا نفع آن عام باشد» (نک .آدمیت ،اندیشههای میرزا
فتحعلى آخوندزاده.)37 ،
 « .114مردم از تأثیر ظلم و دیسپوت و از ترویج عقاید پوچ مذهب ،هرگز قابلیت ادراک این معنی را ندارند که این
وچودها (شاهزادگان و امرا) در بشریت با ایشان مساوی و از علم و فضل مثل ایشان محروم و از جهت اخالق نیز به
مراتب از خود ایشان پستترند» (نک .آخوندزاده ،مکتوبات.)53 ،
 .111آخوندزاده ،مکتوبات.04 ،
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بهسبب ناآگاهی و نبودن تربیت سیاسی و اجتماعی از یوسفشاه روی گرداندند ،زمینه
شورش بر او توسط صاحبمنصبان درباری مهیا شد و این بخش مهم داستان یوسفشاه
است .لحن آخوندزاده در این بخش از داستان با طنز تلخی همراه است« :اهل قزوین که هر
روز شقه های آدم را در دروازه قلعه آویزان ندیدند ،و در میدان شاه آدم کشتن ،دار کشیدن،
چشم درآوردن ،و گوش و دماغ بریدن میرغضب را تماشا ننمودند ،این کیفیت بر آنها خیلی
غریب آمده ،اول گفتند :پیداست که این پادشاه تازه بسیار رحیمدل و بردبار است .بعد به
حلم و رحم او بحثها وارد کردند و این حرکت را به سستی رأی و ضعف نفس او حمل
نمودند .عالوهبر آن باز هزار گونه عیوب ازبرای یوسفشاه پیدا کردند .مختصر کالم ،در
پادشاه صاحبرحم زندگانی کردن در نهایت درجه ماللافزا مشاهده
تحت امر این قسم
ِ
افتاد .امنای معزول این نیت مردم را استنباط کردند ،غنیمت دانسته ،فرصت فوت نکردند به

خیال شورش و طغیان افتادند و بهزودی در قزوین شورش عظیم برپا شد» 116.این بخش از
داستان حاوی دو نکته مهم است :اول آنکه در نظر آخوندزاده ،نقش مردم در عزل و قتل
یوسفشاه بسیار مهم و انکارناپذیر است و تا زمانی که صاحبمنصبان معزول از نارضایی
مردم اطمینان حاصل نکرده بودند ،دست به اقدامی برضد یوسفشاه نزدند؛ دوم آنکه
ناآشنایی مردم با شیوه حکمرانی عادالنه باعث تشویش خاطر آنها و در نتیجه سوءظن آنان
به یوسفشاه گردید که این خود ،بنابر نظرات آخوندزاده ،ناشی از ناآگاهی مردم ازامور
سیاسی و اجتماعی اجتماع بودهاست .در ادامه داستان نیز میرآخور معزول از میرزا حبیب
خزانهدار درباره نظر مردم در باب یوسفشاه سؤال میکند ،پاسخ میرزا حبیب نیز جالب
توجه است« :مردم پادشاه تازه را خوش ندارند ،اوقاتشان تلخ است .سسترأی و بیکارهاش

پنداشتهاند» 117.در پایان داستان ،مترجم تمثیالت از ترکی به فارسی ،محمد جعفر قراجه
داغی ،نیز بر نقش مهم مردم در اصالح امور تأکید کرده و نوشتهاست ...« :در صورتی که
 .116آخوندزاده ،تمثیالت.003-001 ،
 .117همان.003 ،
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افراد انسان فردا فردا اسباب تقدیرات خدایی بوده باشد ،مسلما هیئت مجتمعه آن ،صاحب
هر گونه اراده و قابل انجام هر نوع امور معظمه خواهد بود .اجتماع نفوس و اتفاق قلوب
برای هر گونه اراده در هر ایامی که تشکیل پذیرفته ،متحد شدهاست».

118

ه .حکمرانى يوسفشاه به مثابه سلطنت مطلقه منظم.

111

گرچه آخوندزاده

باحکومت پارلمانی که در غرب رایج بوده ،آشنایی کامل داشت ،آنچه برای اصالح جامعه

و حکومت پیشنهاد کرده« ،سلطنت مطلقه منظم» است؛ ازاینرو در داستان ستارگان فریب-
خورده ،یوسفشاه چون به حکومت رسید ،شکل حکومت تغییر نکرد و فقط از اختیارات
حاکم برای انتظام بخشیدن به امور و سامان دادن به والیات استفاده شد .انتقاداتی هم که
آخوندزاده به شاه و سلطنت استبدادی وارد میکند ،نشان از دیدگاه او نسبت به سلطنت و

حکومت و تغییر آن به سلطنت مطلقه منظم دارد 111.نخستین کارهایی که یوسفشاه هنگام
 .118همان.055 ،
 . 111دو اصطالح سلطنت مطلقۀ غیرمنظم و منظم توسط روشنفکران دوران مشروطه مطرح شد و میرزا ملکمخان
اولین شخصی بود که به آن پرداخت .در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم ،شاه وضع قانون و اجرای آن را بهطور کامل در
دست دارد و حکومت استبدادی است ،اما در سلطنت مطلقۀ منظم بهنوعی قانون حکمفرما بود و با آنکه در این نوع
حکومت نیز وضع و اجرای قانون بدون صالحدید و فرمان شاه ممکن نبود ،نهادهای دیگری مانند مجلس وزراء او را
در وضع و اجرای قانون یاری میرساندند (برای اطالعات بیشتر نک .راسخ و بخشیزاده.)51-30 ،
 .111آخوندزاده در مکتوبات کمالالدوله در انتقادای تند شاه ایران را اینگونه معرفی کردهاست« :ای ایران ...پادشاه
تو از پروقری دنیا غافل و بیخبر در پایتخت نشسته ،چنان میداند که سلطنت عبارت است از پوشیدن البسه فاخر و
خوردن اغذیه لطیفه و تسلط داشتن به مال و جان رعایا و زیردستان .تجار بیمایه ،دهقان بی استطاعت ،مداخل
خزینه کم ،دخل گمرکخانه و سایر مداخل دیوانیه بینظم در هرجا ،تحمیل در گردن فقرا است .نه به جهت تحصیل
مالیات ،قانونی معین است ،نه به جهت صرف مالیات قاعدهای .نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی .یک
کتاب قانون در دست نیست و جزای هیچ گناه و اجر هیچ ثواب معین نمی باشد .رسم سیاست که در میان طوایف
وحشی و بربری معمول است ،االن در ایران مشاهده میشود  ...شاه امروزی {منظور ناصرالدینشاه} نیز که خود
مستبدی متلونالمزاج است ،از اوضاع عالم بیخبر ،از علوم اداره و تربیت ،نادان و از رسوم عدالت و مروت و
رعیتپروری و وطنپرستی ،عاری و غافل است» (نک .آخوندزاده ،مکتوبات.)96-91 ،
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رسیدن به پادشاهی انجام میدهد دقیقا نشاندهنده آن است که آخوندزاده بهروشنی قائل به

ادامه سلطنت است و فقط معتقد است که نوع سلطنت باید اصالح و منظم گردد .یوسف-

شاه در روز نخست سلطنت دقیقا مانند پادشاهان رفتار میکند :به نقاط مختلف دربار
سرکشی می کند ،از بخش جواهرات حرمسرا برای خانواده خود هدایایی انتخاب میکند،
غذایی شاهانه صرف میکند ،در رختخوابی مجلل میخوابد و  111. ...این رفتارهای
شاهانه نشان میدهد که در دیدگاه آخوندزاده ،شکل سلطنت و تغییر آن مدنظر نیست و او
فقط به دنبال استفاده از ظرفیتهای پادشاه و قدرتهای او برای اصالح امور است .این
دیدگاه در اصالحات یوسفشاه در حوزههای سیاسی و اجتماعی بهروشنی مشخص می-
شود .اصالحات یوسفشاه حوزههای مختلفی را در بر میگیرد :نخست به اصالح امور
قضایی و نحوه مجازات ها تأکید دارد که در دیدگاه آخوندزاده نکته مهمی است و در دوره

ناصری و قاجاریه معضل و مشکل عمدهای محسوب میشد 112.در همین رویکرد ،یوسف-

شاه حکام والیات را بهشدت به باد انتقاد گرفته و آنان را از فرجام کارشان بیم میدهد .اوج
انتقاداتی که آخوندزاده از زبان یوسفشاه درباره حکام والیات دارد در این تعبیرات هست:
«این حالت حکام والیات ما بسیار شبیه است به زالوهایی که خونی مکیده و گنده و کلفت
شده باشند ،صاحب زالو آنها را گرفته ،فشاری بدهد که همه آن خونها را قی کنند .بعضی

به همین جهت بمیرند و بعضی به ضعف و نقاهت بهسر برند» 119.زمینه دیگری که یوسف-

شاه برای اصالحات برگزید ،توجه به زیرساختها بود ،یعنی تعمیر راهها ،پلها و
کاروانسراها ،ساخت مدرسه و بیمارستان ،تأمین آب بهویژه در مکانهای کمآب و بیآب و
 .111نک .آخوندزاده ،تمثیالت.007-033 ،
 .112برای نمونههایی از وصفهایی که در این باره شدهاست نک .کرزن507/7 ،؛ دروویل661 ،؛ پوالک.661 ،
همچنین درباره انتقاد امیرکبیر از این اوضاع و نیز انتقاد او از درازدستی حکام والیات در حق مردم نک .آدمیت،
اندیشه ترقى.375 ،...
 .119آخوندزاده ،تمثیالت.003 ،

داستان بهمثابه متنی انتقادی در عهد ناصری 199/

توجه به زنان بیوه ،ایتام ،معلولها و نابینایان 114.حوزه دیگر محدود کردن فعالیت علما و

مالیان بود که پیشتر در همین نوشتار به آن اشاره شد 111.یوسفشاه به اصالحات مالی نیز
توجه ویژه داشت و مقرر کرد تا مالیات دیوان در هر والیات به افراد امین و مطمئن داده شود

و تجار و خان زادگان و شاهزادگان موظف شدند تا از مداخل امالکشان در شهرها بهصورت

دهیک و در روستاها بهشکل بیستیک «برای خزینه کارسازی نمایند» 116.نکته مهم دیگر
درباره مواجب قشون بود که همواره در دوره قاجاریه معوق میماند و باعث اعتراض و
شورش و سرقتهای سربازان و روی آوردنشان به شغلهای دیگر میشد و بدین ترتیب آنان

از انجام دادن وظیفه اصلی خود بازمیماندند 117.آخوندزاده از زبان یوسفشاه تاخیر در
پرداخت کردن مواجب قشون را «نقص سلطنت» دانستهاست 118.ماهیت این اصالحات که
آخوندزاده در داستان ستارگان فریبخورده مطرح کرده ،گسترده است و حوزههای متنوعی را
دربرمیگیرد .این خود نشان آن است که از دیدگاه این روشنفکر ،ساختار سیاسی و
اجتماعی ایران عهد ناصری نیازمند به بازنگری جدی و اصالحات اساسی بودهاست .این

نکتهای است که در دیگر آثار انتقادی او نیز بدان اشاره شدهاست و داستان ستارگان فریب-
خورده نیز به بیانی دیگر و در قالبی نمایشی سعی در بیان آن دارد.
 .114همانجا.
 .111نک .بخش انتقاد از دین و علما.
 .116نک .آخوندزاده ،تمثیالت.005 ،
 . 117در منابع عهد ناصری به مواجب ناچیز قشون که آن هم به دست سربازان نمیرسیده و در میان مقامات باال
دستبهدست میشده اشاره شدهاست (برای نمونه نک .بروگش735/7 ،؛ دالمانی663/7 ،؛ پوالک04 ،؛ ماساهارو،
 .)640در تلگرافات عصر سپهساالر (نک 740 ،746 ،67 ،36 ،37 ،61 .و صفحات دیگر) نیز گزارشهای فراوانی
درباره تأخیرهای چندماهه و بعضا بیشتر مواجب قشون آمدهاست .همچنین برای مشاغلی که سربازان تحت تأثیر این
شرایط نامساعد مالی مبادرت به انجام آنها میکردند نیز (نک .بروگش736-735/7 ،؛ دالمانی663/7 ،؛ پوالک،
 .)04همچنین برای گزارشهایی از تعدیات و دستدرازیهای سربازان به داراییهای مردم (نک .بروگش736/7 ،؛
پوالک373 ،؛ اورسل367 ،؛ کاساکوفسکی750 ،؛ الیارد.)33 ،
 .118همان.005 ،
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نتیجه
وجوه انتقادی اندیشه آخوندزاده در داستان یوسفشاه /ستارگان فریبخورده موارد متنوعی را

شامل میشود .در یک برآیند کلی این اثر داستانی قطعا متنی انتقادی است .ستارگان فریب-
خورده باآنکه در حیطه نقد ،مسائل را نمیشکافد و تحلیل نمیکند ،به بسیاری از معضالت
موجود در اجتماع عهد ناصری اشاره دارد .نکته مهم اینجاست که آن دسته از مسائلی که
در نظر آخوندزاده بیشتر اهمیت اصالحگرانه داشتهاند ،در این اثر قابل مشاهده است .برای
نمونه «سلطنت مطلقه منظم» که از دیدگاه آخوندزاده روش حکومتی مناسب در دوره
ناصری است ،در این داستان جایگاه ویژهای دارد و یوسفشاه نیز بهعنوان نماد پادشاه این
نوع حکومت مطرح است .این داستان را میتوان عصاره انتقاداتی دانست که آخوندزاده به
اوضاع سیاسی و اجتماعی این عهد وارد میکند و صرف نظر از قالب نمایشی ،لحن تند و
گاه گزنده آخوندزاده ،مثال در جایی که حکام والیات را به زالو تشبیه میکند ،نقد سیاسی و
اجتماعی جدی و اصالحگرایانه او را نشان میدهد .استفاده از قالب داستانی برای نقد
سیاسی و اجتماعی بهطور جدی در این دوره به عرصه ادبیات سیاسی وارد شد .ازآنجاکه
طرح این مسائل آن هم به شیوهای تند و جدی ممکن بود مشکالتی را برای منتقد ایجاد
کند ،آخوندزاده از قالب داستان ،آن هم داستانی که به دوره صفوی مربوط بود ،استفاده کرد.
هوشمندی او در پیش بردن گامبهگام داستان و ارائه تصویری انتقادی از اوضاع زمانهاش،
گذشته از امتیازات ادبی داستان ،به این اثر ارزشی دو چندان میبخشد .تالش و مساعی
آخوندزاده در عرصه داستاننویسی انتقادی ،راه برای برای دیگر کسانی که به این شیوه نقد
عالقهمند بودند ،باز کرد .نمونه بارز این افراد میرزا آقا تبریزی است که گرچه داستانهای او
در مقایسه با آخوندزاده کممایهتر ارزیابی شده ،از لحاظ نقد سیاسی و اجتماعی قابل
بررسی است.
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مکتب و شیوه جغرافىنگاری ابنفقیه همدانى در کتاب البلدان
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چکیده
همزمان با تألیف آثار متعدد در رشته جغرافیای توصیفی در قرن سوم هجری ،کتاب البلدان نوشته ابنفقیه
همدانی نیز در اواخر این قرن نگاشته شد .ابنفقیه بر اساس تقسیم مکاتب جغرافینگاری اسالمی ،پیرو
مکتب عراقی است .وی در اثرش مکه را مرکز جهان دانسته و کتابش را با شرح این شهر آغاز کردهاست.
توجه به شیوه جغرافی نگاری اقلیم یونانی و ایرانی در عین نگارش کتاب بر مبنای نواحی ،نیاوردن نقشه،
عجایبنگاری فراوان و پرهیز از خردگرایی و نیز پررنگبودن مایههای هویتگرایانه میهنی از ویژگیهای
جغرافینگاری اوست .از نظر نوعشناسی نیز کتاب البلدان به جغرافیای اقتصادی و انسانی نزدیکتر است.
اهمیت دیگر اثر ،کمک به گرهگشایی از بعضی مفاهیم تاریخی و فرهنگی ایران است .همچنین بهعلت
فقدان سفر و مشاهدات میدانی ،ابنفقیه از نظر منابع اطالعاتی ،بیشتر متکی بر منابع مکتوب و شنیداری
است .این پژوهش تالش دارد با روش تاریخی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ،مکتب روشی و شیوه
جغرافینگاری وی را واکاوی و تحلیل کند.
کلیدواژهها :ابنفقیه ،جغرافینگاری اسالمی ،کتاب البلدان.

 .1تاریخ دریافت1911/12/11 :؛ تاریخ پذیرش1011/2/22 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)sharafi48@yahoo.com :
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مقدمه
جغرافیا از علومی است که مسلمانان با اقتباس از هندیان ،ایرانیان و بهویژه یونانیان از اوایل
قرن سوم هـجری قمری به آن ،رویآوردند و بهتدریج در این رشته به پیشرفتهای بزرگی
رسیدند ،بهحدی که اطالعات جغرافیایی آنان از قلمرو اسالمی فراتر رفت و سرزمینهای
غیراسالمی را نیز دربر گرفت .درحالیکه یونانیان در این علم ،برخالف مسلمانان از شرق
دریای خزر اطالع چندانی نداشتند ،مسلمانان توانستند سواحل آسیا تا کره شمالی و
احتماال ژاپن را هم بشناسند.

9

دوره مأمون (حک 171-791ه) ،اوج توجه مسلمین به جغرافیای نجومی و ریاضی
بود که با ترجمه آثار بطلمیوس مانند الجغرافیا و َ
الم َجسطى به زبان عربی آغاز شد و تأثیر
عمیقی بر مسلمانان در زمینه این دانش برجای نهاد .در پی آن ،در سدههای سوم و چهارم
در رشته جغرافیای توصیفی نیز که به وصف پدیدههای جغرافیایی ،شهرها و راهها اختصاص
داشت ،آثار چندی پدید آمد که از جمله آنها میتوان به کتاب جغرافیدان ایرانی ،ابنفقیه
همدانی یعنی کتاب البلدان اشاره کرد.
نسخه خطی کتاب البلدان در اصل ،پنج جلد بود و حدود  2111صفحه داشت ،ولی
َ
0
فقط «مختصر» آن که به دست علی ش َیزری در سال019ه فراهم شده ،برجای ماندهاست.
از این مختصر نیز سه نسخه به دست ما رسیده که در آنها بسیاری از مطالب نسخه اصل
حذف شدهاست .یکی از این سه نسخه با عنوان مختصر کتاب البلدان ،به کوشش دخویه

2

در 1882م در «مجموعه کتابخانه جغرافیایی عربی» در لیدن 6هلند انتشار یافت که به

نسخه «بریل» 7مشهور است .نسخه دیگر این کتاب متعلق به موزه بریتانیاست .نسخه سوم
 .9کراچکوفسکی.9 ،
 .0همو.128 ،
5. Michael Jan de Goeje
6. Leiden
7. Brill

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 109/

دیرتر از بقیه شناسایی شد؛ بدین قرار که در بهار 1129م ،زکی ولید طوغان ،از دانشمندان
ترکستان روس ،در کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد به نسخهای خطی از ابنفقیه
برخورد که رساله ابودلف و سفرنامه ابنفضالن نیز ضمیمه آن بود .وی اعالم کرد کتابی که
دخو یه با عنوان مختصر کتاب البلدان طبع و نشر کرده ،خالصه همین کتاب است .ضمن
مقایسه نسخه طبع دخویه با نسخه خطی آستان قدس بهسهولت میتوان دریافت که این دو
نسخه مکمل یکدیگرند .بهگفته طوغان ،دوسوم از ابواب نسخه طبع دخویه در نسخه مشهد
نیست؛ درمقابل ،بابهای  9تا  12 ،11و  20تا  28نسخه آستان قدس نیز در نسخه چاپ
دخویه وجود ندارد .شماره صفحات نسخه آستان قدس نیز  907و نسخه چاپ دخویه،

 991است 8.برخی نیز معتقدند نسخه آستان قدس با نسخه چاپی دخویه تا حد زیادی هم-
سان است ولی نسبت به آن مفصلتر و بیشتر است .این نسخه افزودهها و افتادگیهایی دارد
و محتمل است که اختصاری از اصل کتاب پنججلدی کتاب البلدان باشد.

1

در 1901ش بخش مربوط به ایران از کتاب مختصر کتاب البلدان دخویه ،بهقلم
محمدرضا حکیمی همراه با مقدمه مفصل ،توضیحات و تعلیقات به فارسی برگردانده شد و
در سال 1016ه1970/ش نیز یوسف الهادی ،پژوهشگر عراقی ،نسخه آستان قدس را با
مقدمه و تعلیقاتی منتشر کرد .در پژوهش پیش رو ،بنابر ضرورت از تصحیح یوسف الهادی
و نیز از ترجمه حکیمی که او آن را با نسخه عکسی مشهد تطبیق داده ،استفاده شدهاست.
صاحبنظران آثار جغرافیایی تألیفشده در قرنهای سوم و چهارم هجری را ذیل دو
مکتب تقسیمبندی کردهاند:
 .1مکتب عراقی ،که به جغرافیای تمام جهان مربوط است ،ولی درباره سرزمینهای
اسالمی با تفصیل بیشتری بحث میکند .این مکتب خود شامل دو دسته است :نخست
جغرافیدانانی که مطالبشان را بهترتیب جهات چهارگانه تدوین کرده و بغداد را مرکز جهان
 .8رضا.012-018 ،
 .1اذکایی.91-28 ،
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دانستهاند؛ دوم کسانی که مطالب خود را براساس اقالیم یا نواحی ،تبیین کرده و اغلب ،مکه
را مرکز جهان درنظر گرفتهاند.
 .2مکتب بلخی ،که پیروان آن عمدتا به جغرافیای سرزمینهای اسالمی پرداخته و هر
ناحیه از آن را اقلیم جداگانهای شمرده و جز درباره نواحی مرزی ،کمتر به سرزمینهای
غیراسالمی توجه کردهاند.

11

در بررسی سابقه پژوهش ،عالوه بر «کراچکوفسکی» که در تاريخ نوشتههای

جغرافیايى در جهان اسالم به صورت بسیار مختصر ،این اثر را بررسی کرده 11و مقاله کوتاه

عنایت الله رضا در دايرة المعارف بزرگ اسالمى که شامل زندگینامه و آثار ابنفقیه است؛

محمدجعفر اشکواری در مقالهای با عنوان «عجایبنگاری ابنفقیه در کتاب البلدان» 12به

عجایبنگاری وی پرداختهاست .شهرام جلیلیان نیز در مقاله «پژواکی از سنگنوشتههای
داریوش بزرگ در اخبار کتاب البلدان ابنفقیه همدانی» 19از دیدگاه تاریخی و باستانشناسی

به بررسی متنی پرداخته که ابنفقیه آن را ترجمه کتیبههای گنجنامه همدان دانستهاست.
علیاصغر هدایتی و صالح پرگاری هم در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی روش

جغرافیایی ابنرسته در مقایسه با دیگر جغرافیدانان مکتب عراقی» ،10بر روش جغرافیایی
ابنرسته ،تمرکز و آن را با روش سه جغرافیدان دیگر ازجمله ابنفقیه مقایسه کردهاند که به-
صورت مختصر ،به روش ابنفقیه نیز اشاراتی دارد.
در این پژوهش ،با تمرکز بر جغرافینگاری ابنفقیه در کتاب البلدان و با تعریف
شاخصهایی براساس «ارکان اصلی» متون جغرافیایی ،تالش میشود با استفاده از روش
تاریخی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ،الگوی جغرافینگاری و مکتب روشی مؤلف روشن
10. Ahmad, S. M., & Taeschner, 579-582.
 .11کراچکوفسکی.121-128 ،
 .12فصلنامه تاريخ اسالم ،دوره ،70شماره( 0مسلسل ،)31زمستان7591ش.
 .19دو فصلنامه پژوهشهای تاريخى ايران و اسالم ،شماره  ،71بهار و تابستان 7593ش.
 .10نشریه پژوهشهای تاريخى ،شماره ،1تابستان7591ش.
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شود .این شاخصها شامل نوعشناسی ،شیوه جغرافینگاری و ویژگیهای آن ،مانند بهره-
گیری از نقشه ،خردگرایی یا دوری از آن ،توجه به هویت میهنی یا دینی ،دخالت دادن یا
ندادن نگرش دینی در تألیف اثر و جز اینهاست.
 .1نظری بر زندگى ابنفقیه و کتاب او
ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق ،معروف به ابنفقیه همدانی(ح  554-133یا 504ه)،
جغرافی نویس قرن سوم و چهارم هجری است .درباره همدانی بودن وی ،سند روشنی
نداریم؛ نیز وجود جغرافیدان دیگری به نام ابومحمد حسنبن احمدبن یعقوب همدانی
معروف به ابنحائک ،که از قبیله « َهمدان» از قبایل معروف عرب است ،موجب شده گاهی

ابنفقیه به این قبیله منسوب شود .بااینحال ،از شرح مفصل وی در خصوص َه َمدان و نیز

مطالب مربوط به وطندوستی در این بخش ،میتوان استنباط کرد که او و نیاکانش بهاحتمال
زیاد از مردمان این شهر بودهاند؛ اما خود ابنفقیه قطعا در بغداد زندگی میکردهاست.

12

درباره سال ،مکان دقیق والدت ،درگذشت و نیز شرح زندگانی او نیز اطالعی در دست
نیست .تنها ابنندیم او را در زمره ادبیان آورده که عالوه بر کتاب البلدان ،کتاب دیگری با
الم َ
16
عنوان ذکر الشعراء المحدثین و البلغاء منهم و ُ
فحمین داشتهاست.
ابنندیم در توضیح مختصری از کتاب البلدان آن را دارای حدود  1111ورق دانسته و

نوشته که این اثر برگرفته از تألیفات دیگران بهویژه جیهانی 17است 18.امروزه اغلب محققان،
15. Khalidov, 23.
برای اطالع بیشتر از نظر پژوهشگران دیگر که نسب وی را ایرانی میدانند نک .کراچکوفسکی128 ،؛ سارتون،
.620/1
 .16ابنندیم.229 ،
 .17احمدبن محمدبن محمدبن احمدبن نصر جیهانی که حدود 962ه به وزارت سامانیان منصوب و در 967ه
معزول شد .وی کتابی جغرافیایی با نام مسالک و ممالک نوشته که هم اکنون در دست نیست.
 .18ابنندیم.229 ،
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این ادعا را رد کردهاند؛ ازجمله کراچکوفسکی مینویسد« :در استفاده ابنفقیه از آثار دیگران
جای تردید نیست؛ اما وی نمیتوانسته از کتاب جیهانی بهره گرفته باشد ،چون کتاب خود را

پیش از جیهانی نوشته بودهاست 11.قزوینی نیز معتقد است با توجه به اینکه تألیف کتاب
جیهانی حداقل بیست تا سی سال پس از سال211ه بوده ،ابنفقیه نمیتوانسته از کتاب او

اقتباس کردهباشد 21.برخی نیز احتمال دادهاند که شاید موضوع برعکس بوده و جیهانی
کتاب ابنفقیه را در مجموعه جغرافیایی هفتجلدی خود گنجانیده باشد.

21

درباره تاریخ تألیف کتاب نیز کراچکوفسکی آن را سال 211ه میداند 22که قابل قبول

است ،چه خود ابنفقیه از وقایع خالفت معتضد (حک 281-271ه) یاد کرده و او را

«خلیفتنا» نامیدهاست 29.باآنکه ،دو بار از مکتفی (حک 212-281ه) ذکری بهمیان
آورده 20،بهعنوان خلیفه از او یاد نکردهاست .بنابراین معلوم میشود هنگام نگارش کتاب یا
مکتفی هنوز به خالفت نرسیده بوده یا ابن فقیه ،ازآن آگاهی نداشتهاست.
از میان جغرافیدانان سدههای بعد ،مقدسی در قرن چهارم کتاب البلدان را در پنج

مجلد دانسته و ارجاعات محدودی به آن دادهاست ،ولی از روش وی بهعلت آنکه جغرافی-
نگاری صرف نیست ،انتقاد میکند که «ابنفقیه درآن کتاب به راهی دیگر رفته ،جز شهرهای
بزرگ را یاد نکردهاست ،روستاها و بخشها را مرتب نکرده ،چیزهایی که شایسته نیست،
آوردهاست .گاهی از دنیا پرهیز میدهد و گاه بدان میخواند ،گاه میگریاند و گاه بازی
میدهد و میخنداند .او حشو و زوایدی نیز در آن آورده میگوید :آنها را برای
خستگیزدایی از خوانندگان آوردهام .گاهی که من در کتاب ابنفقیه مینگرم ،چنان در
 .11کراچکوفسکی.128 ،
 .21قزوینی.122/6 ،
21. Khalidov, 24.
 .22کراچکوفسکی.128 ،
 .29ابنفقیه ،کتاب البلدان.111 ،
 .20همان.359 ،099 ،

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 107/

داستانهایش گم میشوم که فراموش میکنم گفتوگو درباره کدامین شهر است».

22

همچنین کتاب البلدان را مقتبس از کتاب جاحظ222-169( 26ه) و زیج اعظم میداند و

آن را «تصنیف» به معنای «گردآوری» لقب میدهد 27که به معنای تحقیر کتاب اوست.

درواقع ،اگر کتاب ابنفقیه را از روی مختصر آن قضاوت کنیم ،تألیفی جغرافیایی به
معنای دقیق کلمه نیست ،بلکه مجموعهای ادبی درباره سرزمینهای اسالمی است که با
شعر و قصه فراوانی همراه است و به قول کراچکوفسکی «نخبهای از لطایف ادبی» است که
برای خوانندگان عادی فراهم آمده و با جغرافیا و نامهای جغرافیایی ارتباط نزدیک ندارد.

28

برای مثال ،زمانی که چشمههای همدان را بهعنوان پدیدهای جغرافیایی وصف میکند ،فارغ
از وصف مسائل جغرافیایی به سه موضوع اشاره دارد .1 :شرحی در ستایش آب سرد  .2هم-
نوایی میان دو تن به نامهای عبدالقاهر و حسینبن ابی َسرح در ستایش همدان و عراق و
 .22مقدسی.1 ،
 .26مقدسی اشاره واضحی به اینکه ابنفقیه از کدام کتاب جاحظ اقتباس کرده ،نمیکند اما با توجه به تألیفات بسیار
جاحظ ،بهنظر میرسد این کتاب بایست در زمینه جغرافیا بوده باشد .کراچکوفسکی معتقد است« :کتاب جغرافیای
جاحظ هنوز بهدست نیامده و درباره آن جز بهوسیله منقوالت دیگران ،قضاوت نمیتوان کرد ،بهعالوه ،عنوان آن دقیقا
معلوم نیست و شاید عنوان کتاب االمصار و عجائب البلدان که مسعودی آورده ،از همه به صحت نزدیکتر است .در
این مورد گاه به نام کتاب البلدان و کتاب االمصار نیز برمیخوریم ،اما قسمتی که در یکی از متون خطی موزه بریتانیا
هست ،عنوان کتاب االوطان و البلدان دارد و این چندان به واقع نزدیک نیست» (کراچکوفسکی )111 ،ز بدین ترتیب
شاهد نوعی آشفتگی در نام کتاب جغرافیایی جاحظایم .همچنین در قرن بیستم میالدی ،حسن حسنی عبدالوهاب،
عالمه معروف عرب ،کتابی از جاحظ به نام التبصر بالتجاره در تونس یافت که دلیل توجه فراوان وی به جغرافیاست و
نیز آن را نخستین کوشش مسلمانان در زمینه جغرافیای اقتصادی برشمردهاند .عبدالوهاب با مقایسههایی پی برده که
ابن فقیه به میزان زیادی مدیون این کتاب جاحظ است (همو .)112 ،کتاب الحیوان جاحظ نیز اگرچه رنگی ادبی
دارد ولی به جغرافیای حیوانی ،انسان شناسی و نژاد شناسی توجه بسیار کرده است و ابن فقیه در مواردی از آن اقتباس
کردهاست( .ابن فقیه1971 ،ش .)229، 211،
 .27مقدسی.501 ،
 .28کراچکوفسکی.128 ،
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نکوهش آنها  .9موضوع وطندوستی.

21

شواهد نشان میدهد که ابنفقیه ازروی آگاهی به این شیوه روی آوردهاست ،چنانکه
مینویسد« :بنابر قول حکیمان ،کسی که خواست به نویسندگی پردازد ،یا به نگارش کتاب
دست یازد ...الزم است که آن اثر را در میان چند رساله یا شعر یا خطبه یا داستان جای

دهد» 91.بر این اساس ،وی معتقد است مسائل علمی و فنی مانند جغرافیا یا هر علم دیگر
را باید در لفافهای از شعر و داستان بیان کرد .ازاینرو ،ضمن نقل «اطالعات مطمئن و
معتبر» ،اشعار بلند و روایات و اطالعات گوناگونی درباره چهرههای افسانهای آورده و
کتابش از نظر مباحث جغرافیای عمومی و ریاضی ضعیف است.

91

درمجموع میتوان گفت که کتاب البلدان بیشتر اثری ادبی یا مخزن اطالعات فرهنگی

است ،اما عنوان و ساختار رسمی آن ،جغرافیایی است 92.همچنین این کتاب گرچه از لحاظ
جغرافیایی ،هم سنگ آثار معاصر خود نیست ،اما ازنظر تاریخ تمدن ،ارزش بیشتری دارد؛
زیرا نمونهای از تمایالت و روشهای ادبی جامعه روشنفکر اسالمی را در اواخر قرن سوم
هجری بهدست میدهد.

99

عالوه بر این ،نقدپذیری را نیز باید از ویژگیهای این اثر برشمرد ،چنانکه ابنفقیه خود
به کاستیهای کتابش اذعان کرده« :اکنون اگر در پیوند و نگارش آن ،لغزشی روی داده و
چیزی نابجای آمدهاست ،یا شهری و اقلیمی را در جای خویش نیاوردهایم ،خواستاریم که
هرکس درآن نگرد و آن را خواند ،چون به لغزشی رسد یا از خطایی آگاه شود ،برما

ببخشاید» 90.وی همچنین بر لزوم نقد کتاب تأکید میکند و براین باور است که مؤلف باید
 .21ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.67-98 ،
 .91همان.0-5 ،
31. Ahmad, S. M., & Taeschner, 580.
32. Khalidov, 24.
 .99کراچکوفسکی.121 ،
 .90ابن فقیه ،مختصر کتاب البلدان.0 ،

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 101/

اثرش را به دانشمندان عرضه کند و اگر پسندیدند آن اثر را به خود نسبت دهد؛ ولی اگر رد
کردند ،نظر آنان را قبول کند و حتی شغل دیگری جز نویسندگی برگزیند.

92

 .2منابع اطالعاتى ابنفقیه
ابنفقیه ،ازنظر منابع اطالعاتی ،گاه به منابعی که از آنها برای نوشتن کتاب استفاده کرده،
اشاره مستقیم دارد؛ 96ازجمله مسالک و ممالک ابنخرداذبه 97،جاحظ 98،هیثم بنعدی،

91

ابوالمنذر هشامبنمحمدبنسائب کلبی 01،احمدبن واضح اصفهانی مشهور به یعقوبی 01و

بالذری 02.وی همچنین ،در این کتاب گزارش سفر سلیمان تاجر 09را به چین و هند
آوردهاست .برخی براین عقیدهاند که ابنفقیه فهرست کامل منابع شفاهی و کتبی خود را
فاش نکردهاست؛ بااینحال ،روشن است که بهشدت تحت تأثیر دو نویسنده ،یعنی ابن-
خرداذبه و جاحظ بودهاست.

00

ابنفقیه در اثرش اشارهای به استفاده از اسناد دیوانی نکرده که میتواند شاهدی بر عدم
 .92همانجا.
 .96ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.171 ،108 ،199 ،121 ،112 ،18 ،82 ،16 ،6 ،
 .97جغرافیدان ایرانی قرن سوم هجری (د 911ه) (دهخدا ،ذیل واژه).
جاحظ؛ ادیب معتزلی و نویسنده کتابهای بسیار در زمینه-
 .98ابوعثمان عمروبن بحر (133-714ه) مشهور به ِ
های گوناگون و از اهالی بصره (همو ،ذیل واژه).

 .91ابوعبدالرحمان هیثمبن عدی طایی (149-754ه) ،زبانشناس و محدث دوره نخست عباسی (همو ،ذیل
واژه).
 .01هشام کلبی (د 140ه) مورخ مشهور عراقی (همو ،ذیل واژه).
 .01ابنواضح یعقوبی (د  110یا 191ه) مورخ و جغرافیدان شیعی مذهب قرن سوم هجری (همو ،ذیل واژه).
 .02احمدبن یحییبن جابر بالذری ،مورخ و جغرافیدان و نسبشناس قرن سوم هجری (همو ،ذیل واژه).
 .09تاجری ایرانی که قصههایش به حدود سال 297ه باز میگردد و بارها بهمنظور تجارت بهسوی هند و چین سفر
کرد (کراچکوفسکی.)110 ،
44. Khalidov, 25.
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وابستگی حکومتی وی بوده باشد .درباره منابع دیداری نیز اشارهای به مشهودات خود جز در
همدان ندارد که بر اساس آن میتوان گفت که وی از آن دسته مؤلفانی است که بدون سیر و

سیاحت و مشاهدات عینی ،بهتألیف کتاب جغرافیایی دست زدهاند 02،چنانکه مینویسد:

«من در این کتاب ،تواریخ و اشعار و شواهد و امثالی را که به ذهن ،اندوخته داشتم و از
دانشمندان میشنیدم ،آوردهام».

06

بدیهی است با توجه به آنکه دانش جغرافیا از نظر معرفتشناسی ،بیشتر ازطریق
مشاهده اماکن و عوارض طبیعی حاصل میشود ،تألیفات جغرافیایی مبتنی بر منابعی غیر از
این ،از ارزش کمتری نسبت به آثاری که مؤلف در آنها مشاهدات خود را نگاشته،
برخوردارند.
ابنفقیه از منابع شنیداری یا مسموعات خود نیز در کتاب بهره بردهاست .هرچند گاهی

به نام این منابع اشاره نمیکند ،مانند« :یکی از دانشمندان مرا گفت» 07و گاهی هم نامش را
میآورد« :هنگامیکه با ابوعلی محمدبن هارونبن زیاد ،که خود فیلسوفی دانشمند بود،
درباره شبدیز سخن بگفتیم».

08

 .3مکتب و شیوه جغرافى نگاری
ابنفقیه از جغرافینگاران مکتب عراقی است .هرچند اثر وی تنها به جغرافیای سرزمینهای
اسالمی پرداخته است ،اما با توجه به اینکه کتاب اصلی وی که به دست ما نرسیده ،مفصل

بودهاست 01،میتوان احتمال داد که اثر وی عالوه بر جغرافیای سرزمینهای اسالمی
اطالعاتی درباره سرزمینهای غیر اسالمی نیز داشتهاست .شاهد این مدعا اطالعات موجود
45. Idem, 24.
 .06ابنفقیه ،کتاب البلدان.28 ،
 .07همو ،مختصر کتاب البلدان.91 ،
 .08همانجا.
 .01مقدسی.1 ،

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 121/

در نسخه آستان قدس درباره سرزمینهایی مانند چین 21،روم 21،هند 22،ایران ،عربستان،
عراق ،شام ،مصر ،نوبه و حبشه ،مغرب ،اندلس و مختصری از سودان است و البته در این
میان ،ایران بزرگترین سهم را دارد؛ بهعنوان مثال 16 ،صفحه از  601صفحه متن کتاب
البلدان به روم و  18صفحه از آن به ارمنستان اختصاص یافته که این خود ،دلیلی بر توجه
ابنفقیه به جغرافیای ممالک غیراسالمی است.
مرکز تقسیم راهها و سرزمینها یا نقطه کانونی زمین از دیگر موضوعات مهم در شیوه
جغرافینگاری اسالمی است .ابنفقیه کتاب خود را مانند جغرافینگاران مکتب بلخی به-
جای عراق با مکه و عربستان آغاز میکند 29،هرچند عراق را هم «ناف اقلیمها» و «قلب
زمین و خزانه پادشاه بزرگ» مینامد 20.همچنین بخش قابل توجهی از کتابش را به فارس،

خراسان و دیگر سرزمینهای ایران اختصاص دادهاست.

22

شیوه جغرافینگاری بهمعنای اسلوبی که مؤلف در چارچوب آن ،بهشرح نواحی

مختلف ربع مسکون میپردازد ،نیز از شاخصهای تقسیمبندی متون جغرافیایی است .از-
این نظر ،ابنفقیه شیوه اقلیم یونانی (برشهایی بهموازات خط استوا) را در پیش گرفته؛
اگرچه در وصف سرزمینهای مشرق ،بهروش هفتاقلیم ایرانی نیز توجه داشته و ترتیب

سرزمینها را براساس نواحی آوردهاست 26،چنانکه با ذکر روایتی بهنقل از اردشیر ،سرزمین
پارس را جزء چهارم از بخشهای زمین و برگزیده همه جهان میداند که در نسبت با

 .21ابنفقیه ،کتاب البلدان.61 ،
 .21همان.111-189 ،
 .22همان.71 ،
 .29همان.10 ،
 .20ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.80 ،20 ،
55. Ahmad, S. M., & Taeschner, 580.
 .26قره چانلو.21/1 ،
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سرزمینهای دیگر مانند سر ،ناف ،کوهان و شکم است 27،موضوعی که از آشنایی وی با
هفتاقلیم ایرانی حکایت میکند .همچنین نیاوردن نقشه که از ویژگیهای مکتب عراقی
است ،در کتاب ابنفقیه به چشم میخورد.
 .4نوعشناسى جغرافىنگاری
چگونگی بازتاب مباحث انواع و اقسام جغرافیا ،مانند جغرافیای اقتصادی ،انسانی و مذهبی
نیز در کتاب البلدان درخور توجه است.
 .1 .4جغرافیای اقتصادی
جغرافیای اقتصادی درباره تولید ،پخش و مصرف فرآوردههای گوناگون کشاورزی و دامی

بحث میکند 28.در متون کهن جغرافیایی ،میتوان مطالب مربوط به صنایع اولیه و دستی را
نیز به این حوزه افزود .همچنین اشاره به «مسالک» یا راهها که مسیرهای کاروان رو یا
تجاری آن اعصار است و «خراج» که مربوط به سرزمینهای اسالمی است ،در همین مقوله
میگنجد.
ابنفقیه برای جغرافیای اقتصادی سرزمینهای اسالمی و غیراسالمی ،اهمیت زیادی
قائل است و خراج برخی سرزمینها را همراه با تاریخچه آن میآورد« :عمرولیث به روزگار
خویش ،از فارس  91هزارهزار درهم خراج میستاند ،و از کشتزارهای فارس  11هزارهزار
درهم .و بدینگونه ،خراج آنها  21هزارهزار درهم میشد و هرسال از این مقدار 12

هزاردرهم -یا دینار -برای سلطان میفرستاد» 21.درباره اوضاع پولی قرطبه در اندلس می-
نویسد« :دارالضرب قرطبه در جایی به نام باب العطارین واقع است .درهمهای ایشان
 .27ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.11-11 ،
 .28قره چانلو.6/1 ،
 .21ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.17 ،

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 129/

مسکوک نیست و در معامالت از پولی به نام "فلوس" استفاده میکنند .هر  61فلوس برابر
یک درهم است و درهمهای ایشان "طبلیا" خوانده میشود».

61

شرح محصوالت تجاری شهرها نیز بخشی از کار ابنفقیه است؛ بهعنوان مثال درباره
محصوالت همدان و ری مینویسد« :مردمان همدان راست بهویژه مهارت در ساختن اقسام
َ
آینه و کفچهخوان و بخوردان و طبلهای ُمذ ّهب 61که در ساختن آن ،بر همه مردم زمین
َسرند .و مردم ری راست سینیهای رنگ روغنی و حریر و ابزار بسیاری که از چوب سازند،
چونان اقسام شانه و نمکدان و کفچلیز 69.»62ابنفقیه از محصوالت تجاری فارس 60یا

معادن کرمان 62نیز سخن گفتهاست.

همچنین بهاحتمال زیاد ،قدیمترین منبعی که در آن ،بهوجود معدن مومیا در ایران اشاره
شده ،کتاب البلدان است .در این کتاب ،از وجود یک معدن مومیایی در غاری در ارجان

66

خبر داده شدهاست .از این غار ،بهعلت تعلق آن به سلطان بهشدت محافظت میشد و در
دهانه آن ،دری آهنی نصب شدهبود که سالی یکبار ،آن هم با حضور بزرگان شهر ،باز و
پس از جمعآوری مومیایی ،دوباره قفل میشد.

67

مناسبات بازرگانی برخی شهرها نیز در کتاب البلدان آمده است؛ چنانکه ری در قرن
سوم هجری به «عروس جهان» ملقب بود و شاهراه دنیا و میانجی خراسان ،گرگان ،عراق و
طبرستان بهحساب میآمد و با سرزمینهای ارمنستان ،آذربایجان ،خراسان و خزر روابط
 .61همو ،کتاب البلدان.198 ،
 .61طالکاری شده (دهخدا ،ذیل واژه).
 .62چمچه بزرگ سوراخ دار را گویند و آن را کفگیر نیز خوانند (همو ،ذیل واژه).
 .69ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.86 ،
 .60همان.18 ،
 .62همان.21 ،
 .66بهبهان کنونی.
 .67ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.19 ،
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تجاری داشت.

68

ابن فقیه همچنین به موضوع تجربه ناموفق مسلمین در ایجاد صنعت کاغذسازی در
زمان معتصم اشاره کرده که نشانه تالش آنان برای اقتباس برخی فنون جدید است .نتیجه این
تالش با شکست مواجه میشود؛ زیرا حاصل آن کاغذهای خشکی است که بهعلت آب-
وهوای سامرا زود خرد میشد.

61

دادههای اقتصادی ابنفقیه گاهی با تشکیک محققان روبهرو شدهاست .ازجمله،
مجموع خراج کل خراسان را با سرزمینهایی که تحت تسلط عبداللهبن طاهر بوده ،مبلغ

 001میلیون و  807هزار درهم نوشته 71،درحالیکه این مبلغ از مجموع عایدات دولت
عباسی هم بیشتر بودهاست.

71

ابنفقیه به جغرافیای اقتصادی ممالک غیراسالمی نیز بیتوجه نیست ،چنانکه

محصوالت تجاری هند و سند ،چین ،روم و نوبه را در کتابش ذکر کردهاست؛ 72بهعنوان
مثال درباره چین مینویسد[« :خداوند] مردم چین را اهل صنعت کرد و کاالهایی ویژه به

آنان داد چون حریر و ظروف چینی و انواع زین و دیگر ابزارهای استوار شگفتساختۀ نیك-
پرداخته .چینیان ُمشک نیز دارند ،لیکن خوب نیست .گو یند هنگام آوردن از راه دریا،
بهخاطر دوری راه ،فاسد شود» 79.یا خط سیر بازرگانان یهودی در قرن سوم هجری «از راه
دریا ،از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق ،سفر کنند و دیبا و خز 70خوب از فرنگ به

 .68ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.741 ،
 .61همان.13 ،
 .71همو ،کتاب البلدان.692 ،
 .71حبیبی.003،
 .72ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.89 ،
 .79همانجا.
 .70پارچه ابریشمین (دهخدا ،ذیل واژه).
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ُ
َ
ف َرما 72آرند و از ق ُلزم 76به دریا شوند .بدینگونه این کاالها را به چین ببرند و دارچینی 77و

مامیران 78و همه کاالهای چین را تا به قلزم آورند» 71.به احتمال زیاد ،وی این مطلب را از
ابن خرداذبه اقتباس کردهاست.

81

 .2 .4جغرافیای مذهبى
جغرافیای مذهبی به پراکندگی پیروان ادیان و مذاهب و فرقهها در سرزمینهای مختلف می-
پردازد .در کتاب البلدان ،از توجه به این گونه جغرافیایی در عالم اسالم چندان خبری

نیست ،ولی اشاراتی به جغرافیای مذهبی برخی سرزمینهای غیراسالمی دیده میشود .از-

جمله درباره مردم خزر که «همه یهودند و به تازگی یهودی شدهاند» 81.یا «بیشتر ترکان ،آیین

زندیقان دارند» 82.همچنین توضیحاتی درباره آتشکدههای مهم زرتشتیان 89و نیز بتپرستی
ُ ُ
مردم چین 80و اهالی نوشجان اعلی در سرزمین تغزغز آمدهاست که مجوسانی آتش پرست-
اند و در میان آنها زندیقانی وجود دارند 82.البته مراد ابنفقیه از «زنادقه» پیروان مانی

است.

86

 .72شهری ساحلی در مصر (دهخدا ،ذیل واژه).
 .76نام شهری ساحلی در مصر و نیز نام دریای سرخ (دهخدا ،ذیل واژه).
 .77همان دارچین.
 .78نوعی گیاه دارویی مانند زردچوبه (دهخدا ،ذیل واژه).
 .71ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.117 ،
 .81ابنخرداذبه.703 ،
 .81ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.101 ،
 .82همان.171 ،
 .89همان.72-76 ،
 .80همو ،کتاب البلدان.71 ،
 .82همان.153 ،
 .86همانجا.
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 .3 .4جغرافیای انسانى
بررسی پراکندگی جوامع انسانی با توجه به شرایط جغرافیایی محیط زیست آنها جغرافیای

انسانی یا اجتماعی نامیده میشود 87.این تعریف در متون جغرافیایی کهن چندان قابل پایش
نیست ،ولی میتوان موضوعاتی ازجمله نژاد ،خوراک ،پوشاک ،آداب و رسوم ،خلقیات و
غیره را به این حوزه از جغرافیا نسبت داد .اینگونه از جغرافیا ،مورد توجه ابنفقیه است ،مثال

رد این باور را که مردم خراسان «بخیل» اند 88،یا رسم نگهداری خارپشت را در خانههای

مردم سیستان بهعلت وجود افعی بسیار در آن منطقه میتوان ذیل جغرافیای انسانی
گنجاند.

81

اشاره به آیینهای عامیانه نیز در کتاب البلدان دیده میشود؛ ازجمله آیینی که در یکی
از روستاهای اصفهان ،برای جلوگیری از سرمازدگی محصوالت کشاورزی برگزار میشد:
«در اصفهان ،دهکدهای است به نام انبارجی ،مردم آن ،مهرهای دارند زمردفام و در آن
رگههایی است به رنگ سفید و زرد .مردم پندارند که آن طلسم سرماست .بدینگونه ،هرگاه
در بهاران از آسیب رساندن سرما به کشت و میوهشان بهراسند ،آن مهره را بیرون کنند و روی
چوب نیزهای نهند و در روزی معین از سال ،در جایی معین که عیدگاه ایشان است ،نصب
کنند .آنگاه از درون آن ،بانگی چون بانگ زنبور عسل شنیده شود .گویند بدینگونه ،سرما به
دشت بیاید ،لیکن به دشتهای آباد زیان نرساند و چیزی ازمیان نبرد» 11.یا اشاره به برگزاری

جشن سده در همدان 11.بر این اساس میتوان گفت از نظر نوعشناسی جغرافینگاری،
کتاب کتاب البلدان به جغرافیای اقتصادی و انسانی نزدیکتر است.
 .87قره چانلو.6/1 ،
 .88ابن فقیه ،مختصر کتاب البلدان.160 ،
 .81همان.11 ،
 .11همان.745-741 ،
 .11همان.31-31 ،
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 .5عجايبنگاری
آنچه در متون جغرافیایی به عجایب و غرایب مشهور است ،مجموعهای از دادهها و
گزارشهایی است از شگفتیهای عالم تصورات و باورهای مردم روزگاران پیشین که از
دوحال خارج نیست :یا توصیف چیزی است که ریشه در واقعیت دارد ،یا در عالم واقع،

وجودندارد؛ اما راویان آنها با بهکارگیری ظرافتهای ادبی مانند تخیل ،12اغراق 19و

نمایی 10به توصیف آنها میپردازند و خواننده را مجذوب خود میکنند.

12

ابنفقیه نیز از آن دسته جغرافینگارانی است که توجه فراوانی به عجایبنگاری و
مطالب خرافی نشان دادهاست و میتوان از آن به دوری از خردگرایی تعبیر کرد .مثال درباره

خصوصیات شهر خبیص 16کرمان مینویسد« :هرگز درون آن ،باران نباریدهاست .همواره
بیرون شهر باران بارد ،لیکن در شهر نباردإ تا آنجا که کس دست خود از باروی شهر بیرون

کند و از باران ،تر شود ،درحالیکه در شهر ،قطرهای نباریده باشد» 17.یا پرندهای به نام

«سمندل» یا «سمندر» که به درون آتش میرود ،ولی پر و بالش نمیسوزد 18.نیز آتشی در
چاهی در کوههای خراسان فروزان است که در آن «گونهای موش دشتی» زندگی میکند که

«تا انسانی بیند ،در درون آتش شود بیآنکه بسوزد» 11.یا «از خراسان ،برای متوکل روباهی
آوردند که دو بال داشت و میپرید».

111

ابنفقیه همچنین از طلسماتی سخن میگوید که بلیناس رومی به دستور قباد ساخته
92. Imitation.
93. Exaggeration.
94. Verisimilitude
 .12اشکواری.11 ،
 .16شهداد کنونی در کرمان.
 .17ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.21 ،
 .18همانجا.
 .11همان.11 ،
 .111همان.714 ،
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َ
بود؛ ازجمله طلسمی که باد را مهار میکرد یا عقرب و درنده و کک و بیماری تب را کم یا

حتی مردمان را متحد میکرد 111.نیز مورچگانی «میان خراسان و سرزمین هند» وجود
داشتند که مانند سگهای شکاری بودند و گوشت میخوردند.

112

درج چنین مطالبی موجب شده که در قرنهای بعد ،جغرافیدانان خردگرایی مانند
َ
یاقوت حموی ،با ذکر ماجرای خبیص ،مسؤولیت صحت این مطالب را کامال بر دوش ابن

فقیه بگذارند 119.یاقوت درباره کلیسایی در روم مینویسد« :آنچه درباره این کلیسا آوردهام،
همه را از کتاب محمدبن احمد همدانی معروف به ابنفقیه گرفتهام و هیچ چیز دشوارتر از
باورکردن چنین صفات برای یک شهر نباشد که چنین بزرگ باشد و اینکه روستاهای آن
چندماه راه مساحت داشته باشد».

110

درمقابل ،زکریای قزوینی که خود عالقهمند به

عجایبنگاری بوده ،ماجرای خبیص را از ابنفقیه نقل میکند ،بدون اینکه در صحت آن،
ابراز تردید کند.

112

میتوان گفت بعد از ابنخرداذبه (د 911ه) و ابنرسته (د 211ه) که در سطحی
محدود و پراکنده ،به عجایبنگاری بهعنوان یکی از گونههای جغرافینگاری وصفی در
جهان اسالم توجه کردند ،ابنفقیه برای نخستین بار در سطحی وسیع و نظاممند به این مقوله

پرداخت 116.وی از یک طرف ،سنت نگارش عجایب سرزمینهای مختلف را تداوم بخشید
و از سوی دیگر ،با تکیه بر منابع سلف و جمعآوری دادهها در این زمینه از مناطق مختلف،
بهویژه ایران بر رونق عجایبنگاری افزود .بنابراین ،میتوان کتاب البلدان را پیشدرآمدی بر

 .111ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.11 ،
 .112همان.710 ،
 .119یاقوت حموی.119/1 ،
 .110همو.282/2 ،
 .112قزوینی.209 ،
106. Khalidov, 25.
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عجایبنگاریهای قرون بعد دانست 117.اما اینکه گفته شده مراد جغرافیدانانی نظیر ابن-
خرداذبه ،ابنرسته و ابنفقیه از عجایبنگاری ،توجه دادن خواننده به قدرت و عظمت
خداوند بوده و این کار به نوعی ماهیت دینی دارد 118،واجد دو اشکال است:

 .1عجایبنگاری در آثار اغلب جغرافیدانان مکتب عراقی مانند سه مؤلف یادشده که
به آوردن موضوعات غیردینی و نیز پرداختن به جغرافیای همه سرزمینها ازجمله ممالک
غیراسالمی اشتهار دارند ،وجود دارد ،اما در آثار جغرافیدانان مکتب بلخی که به داشتن
نگرش دینی به جغرافیا مشهورند ،مانند اصطخری و ابنحوقل اثری از عجایبنگاری دیده
نمیشود؛ ضمن آنکه مقدسی نیز تا حدود زیادی به این حیطه وارد نشدهاست .بنابراین ،اگر
این گزاره را بپذیریم که مقصود از عجایبنگاری ،توجه دادن مخاطب به قدرت خداوند
بوده ،قاعدتا باید این موضوع در آثار جغرافیدانان مکتب بلخی دیده میشد ،نه عراقی.
 .2بسیار دور از ذهن مینماید که جغرافینگاران یادشده را در سطحی از دانش و فهم
بدانیم که پدیدههای خرافی و افسانهای را ناشی از قدرت خداوند قلمداد کرده باشند .درواقع
نسبت دادن این موضوع به آنان ،نوعی سطحیانگاری است و شواهدی که از ابنفقیه در این
باره نقل شده ،به اندازه کافی گویاست .مثال آیا باید پذیرفت که وی بهعنوان یک جغرافیدان
به وجود «روباه بالدار» باور دارد و آن را ناشی از قدرت خداوند میداند؟!
بهنظر میرسد علت وجود عجایبنگاری در آثار مکتب عراقی بهویژه در کتاب البلدان
را باید چنین تحلیل کرد که ابنفقیه فردی ادیب بود و کتاب وی نیز کتاب جغرافیایی صرف
نیست ،بلکه آمیزهای از روایات ،اشعار و مطالب سرگرمکننده است و ازآنجاکه عجایب-
نگاری نیز در زمره این دسته مطالب قرار میگرفت و موجب جلب توجه خوانندگان می-

شده ،وی توجه فراوانی بدان نشان دادهاست.

 .117اشکواری.72 ،
 .118همو.11 ،
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 .6هو يت گرايى
ازنظر نگرش هویتگرایانه یا توجه به ایران و فرهنگ ایرانی نیز چنانکه گفته شد ،ابنفقیه
ایرانی است و دلبستگی وی به پیشینه کهن ایران در کتابش بهچشم میخورد ،چنانکه به هر
مناسبتی ،گریزی به آن دوره میزند و ضمن آوردن شعر یا حکایتی درباره آن زمان ،از
دادگری و صفات نیک شاهان ایرانی سخن میگوید؛ بهعنوان مثال درباره فارس مینویسد:
«فارس را به نام فارسبن طهمورث نام کردهاند ،و پارسیان بدو منسوباند .چه ایشان از
فرزندان اویند .وی پادشاهی دادگر و مردمدوست بود و نگهبان مردم خویش» 111.یا در

ستایش ایوان مداین میگوید« :درجهان ،هیچ بنای آجرینی ،از ایوان کسری ،شکوهمندتر
َ
نیست» .آنگاه اشعاری را در مدح این بنا نقل میکند 111.یا در اشاره به شهر قرنین در
سیستان مینویسد« :در این شهر ،نشان آخور اسب رستم هست ...و این کشور رستم
پهلوان است که کیکاووس شاهی آن سامان بدو داد».

111

ازجمله موارد حائز اهمیت ازنظر تاریخی و باستانشناسی در کتاب البلدان ،اشارات
َ
ابنفقیه به آثار تاریخی و باستانی شهرهاست؛ ازآنجمله کندهکاری شبدیز در کرمانشاه 112یا
شیر سنگی 119و کتیبههای همدان 110که امروزه «گنجنامه» نامیده میشود.

برخی از آثار مندرج در کتاب البلدان ،دستمایه پژوهشهای تاریخی و باستان-
شناختی ارزشمندی در رمزگشایی از بعضی مفاهیم تاریخی و فرهنگی ایران شدهاست .از-
جمله ،مناره بزرگ ُسمنشان یا «ذات َ
الحوافر» که در یکی از روستاهای همدان به نام

 .111ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.8 ،
 .111همان.11-11 ،
 .111همان.11 ،
 .112همان.54 ،
 .119همان.11 ،
 .110همان.11 ،
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َ
« َونجر» 112واقع شده و نمای خارجی آن را از ُسمهای گورخران و میخهای آهنین ساخته

بودند 116.اشاره ابنفقیه به اینمکان موجب شد که دکتر شفیعی کدکنی در پژوهشی ضمن
بهرهگیری از این مطالب ،از این بیت شاهنامه که از زبان رستم بعد از کشته شدن سهراب
بیان میشود ،رمزگشایی کند:
«یکی دخمه کردش ز ُسم ستور جهانی به زاری همی گشت کور»
و نتیجه بگیرد که کتاب البلدان «سرشار از اطالعات بینظیر در حوزه تاریخ ،فرهنگ و
جغرافیای ایران بزرگ» است.

117

یا در پژوهشی بر روی متنی که ابنفقیه مدعی است ترجمه کتیبههای «گنجنامه»

همدان است 118،مشخص شده که این ترجمه ،درواقع حاوی متن سنگنبشته داریوش بزرگ
در بیستون و نیز آرامگاه او در نقش رستم فارس است و ارتباطی با متن کتیبههای داریوش و
خشایارشاه در گنجنامه ندارد.

111

ابن فقیه همچنین با آوردن احادیثی منتسب به پیامبر اسالم(ص) در ستایش ایرانیان که
با اندیشه مساواتگرایانه آن حضرت و تعلیمات عدالت محور اسالم مغایر است و نیز
حکایاتی از شاهان ساسانی تالش دارد قوم پارس را برتر از اقوام دیگر معرفی کند« :خسرو
انوشیروان چنان بود که بههنگام روزیانه دادن ،یک سرباز پارسی را بر دو سرباز دیلمی و پنج
 .112امروزه روستایی به این نام در اطراف همدان وجود ندارد؛ ولی در بخش اسدآباد همدان ،دهی به نام « َوندرآباد»
است که شاید همان « َونجر» باشد (فرهنگ جغرافیایی ایران )071/2 :و نیز (دهخدا :ذیل واژه وندرآباد).
 .116ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.77 ،
ُ
 .117شفیعی کدکنی22 ،؛ ساختن بناهایی از سم ستوران آیینی قدیمی و مربوط به عصر شکار بوده و برای هر قهرمان
دلیر بهنشانه چیرگی او برپا میشدهاست .برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک .شفیعی کدکنی« ،نقد ادبی :یکی
دخمه کردش ز سم ستور» ،کلک ،آبان و آذر و دی  ،1970شماره  61 ،68و.71
 .118ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.79-72 ،
 .111برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک .جلیلیان ،شهرام« ،پژواکی از سنگنوشتههای داریوش بزرگ در "اخبار
کتاب البلدان" ابنفقیه همدانی» ،دوفصلنامه پژوهشهای تاريخى ايران و اسالم ،بهار و تابستان  ،7593شماره .71
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سرباز ترک و ده سرباز رومی و پانزده سرباز عرب و سی سرباز هندی ،مقدم میداشت؛
زیراکه سربازان پارسی از همه دالورتر و بزرگ منشتر بودند ،کشوری پهناورتر داشتند و در
توانایی سختتر و در اندیشه فراتر و در تدبیر از همگان نیکوتر بودند .چهرههاشان از همه

خندانتر و پاسخهاشان درستتر و زبانشان بازتر و فصیحتر بود» 121.یا با ذکر روایتی به نقل
از اردشیر به تمجید از سرزمین پارس و برتری نژاد پارسیان بر دیگر نژادها میپردازد 121و در

این باره مینویسد« :کشور مردم فارس در روزگاران گذشته از همه ممالک بزرگتر بود و
خواستهای فزونتر داشتند و ساز نبردشان بیشتر بود .و عرب خود ،آنان را آزادگان
میخواندند .چه پارسیان دشنام میدادند ،لیکن کس دشنامشان نمیداد ،خدمتگار
میگرفتند و خود خدمتگار کسی نمیشدند .تا آنگاه که خداوند ،اسالم را آشکار کرد.
بدین گونه آن شکوه دیرین ،چونان آتشی شد که به خاموشی گراید و خاکستری که بر باد رود.
این شد که آنان پراکنده شدند و دیگر در دوران اسالم از آنان ،بزرگواری نامآور نماند».

122

تمجید ابنفقیه از خاندان ایرانی برامکه و بخشندگی آنان نیز در همین زمینه درخور توجه
است.

129

 .7تأثیر بر منابع پسین
اغلب جغرافینگاران در قرنهای بعد به اصل کتاب البلدان استناد کردهاند؛ بهعنوان مثال،
مقدسی در قرن چهارم باآنکه روی خوشی به کتاب ابنفقیه نشان نمیدهد ،استناداتی بدان
دارد.

120

 .121ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان.12-11 ،
 .121همان.77-74 ،
 .122همان.162 ،
 .129همان.160 ،
 .120مقدسی.911 ،111 ،21 ،7 ،
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یا زهری جغرافینگار اندلسی در نیمه اول قرن ششم هجری از او نقل کردهاست.

122

همچنین یاقوت حموی (د 626ه) به نسخه کامل کتاب البلدان دسترسی داشته و در اثرش
معجم البلدان حدود  111بار از این کتاب نقل کردهاست،

126

ازجمله ذیل مدخلهای

نهاوند ،127حیرهِ ،128آمد 121و جاهای دیگر 191.یاقوت حموی گاه حتی مسافتهای بین
شهرها را به نقل از ابنفقیه آوردهاست« :احمد پسر محمد همدانی گوید :از ّارجان تا
نوبندگان ،بیستوشش فرسنگ راه است و دره ّبوان [ ]...میان آن دو جا دارد».

191

زکریای قزوینی نیز در قرن هفتم ،بسیار به کتاب البلدان استناد میکند 192.بهعنوان
َ
مثال ،درباره جز یزهای به نام «زانج» مینویسد« :ابنفقیه گوید که در این جزیره ،جمعی
هستند به صورت انسان ولیکن به درندگان شبیهترند و به کالمی تکلم کنند که مفهوم نشود و
از درختی به درختی برجهند .باز ابنفقیه گوید که نوعی از گربه در آن جزیره بههمرسد که

چون خفاشها ،صاحب پر میباشند که از گوش تا دم آنها کشیده شدهاست» 199.این کار
یاقوت و دیگر جغرافینگاران را میتوان نشانه اعتبار جغرافینگاری ابنفقیه دانست و ادعا
کرد که نسخه کامل کتاب البلدان جزو منابع معتبر جغرافیایی قرن سوم هجری بودهاست.

 .122زهری.101 ،18 ،16 ،
 .126یاقوت حموی.3/7 ،
 .127همو.202/1 ،
 .128همو.220/2 ،
 .121همو.61/1 ،
 .191همو.177 ،166 ،82 /1 ،
 .191همو.101/7 ،
 .192قزوینی.120 ،170 ،128 ،11 ،81 ،61 ،20 ،
 .199همو.19 ،
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نتیجه
ابنفقیه همدانی ،نویسندهای ایرانی است که در اواخر قرن سوم هجری کتابی جغرافیایی به
نام کتاب البلدان نوشت و در آن ،برخی مباحث جغرافیایی را در کنار مطالب مختلف
غیرجغرافیایی مطرح کرد .اصل کتابش که بسیار مفصل بوده ،در دست نیست؛ ولی
مختصری از آن که حدود یک قرن بعد از نگارش ،تدوین شده موجود است.
نظر بهدرج مطالب بسیاری از جغرافیای سرزمینهای غیراسالمی مانند روم ،چین و
هند در این کتاب میتوان نویسنده آن را پیرو مکتب عراقی برشمرد .همچنین کتاب با شرح
مکه آغاز شدهاست نه بغداد بهعنوان مرکز خالفت .ابنفقیه از نظر شیوه جغرافینگاری به هر
دو نظام یونانی و ایرانی توجه داشته ،ولی بیشتر متکی بر بیان مناطق بهصورت نواحی
بودهاست.
ازنظر نوعشناسی نیز کتاب البلدان بهعلت توجه فراوان به اوضاع اقتصادی ممالک
اسالمی و غیراسالمی اعم از راههای تجاری ،رقم خراج برخی سرزمینها ،پول ،صنایع
دستی و محصوالت بازرگانی و معدنی شهرها و سرزمینها ،مناسبات تجاری بین شهرهای
مختلف ،برخی تالشهای مسلمین برای اقتباس فنون جدید مانند کاغذسازی به جغرافیای
اقتصادی نزدیک است .همچنین این کتاب به خلقیات ،آداب و رسوم و جشنها و نیز آثار
تاریخی و باستانی شهرها و سرزمینهای مختلف پرداخته که مسائل حوزه جغرافیای انسانی
را در برمیگیرد .بنابراین میتوان گفت کتاب البلدان به جغرافیای اقتصادی و انسانی
نزدیکتر است.
عالقه فراوان ابنفقیه به عجایبنگاری در کتابش کامال مشهود است ،بدون اینکه ابراز
تردیدی در واقعی بودن یا نبودن آنها صورت گیرد .این امر را باتوجه به ماهیت کتاب که
جغرافیایی صرف نبوده و حاوی مطالب سرگرم کننده برای جذب مخاطب آن اعصار است،
میتوان توجیه کرد.
توجه بارز ابنفقیه به ایران و مظاهر فرهنگی آن را هم میتوان برخاسته از نگرش

مکتب و شیوه جغرافینگاری ابنفقیه همدانی در کتاب البلدان 162/

هویتگرایانه میهنی وی دانست که در برخی موارد ،موجب گرهگشایی از بعضی موضوعات
و مفاهیم تاریخی و فرهنگی این سرزمین شدهاست .وی همچنین مؤلفی نقدپذیر به شمار
میآید که با توجه به مقتضیات آن عصر ،ویژگی بسیار مهمی است.
از نظر منابع اطالعاتی ،ابنفقیه ازجمله جغرافینگارانی است که چندان سفر نکرده و
از مشهودات یا بهاصطالح امروز تحقیقات میدانی بهره زیادی نبردهاست ،از اینرو اغلب بر
منابع مکتوب و شنیداری تکیه دارد.
مکتب جغرافیایی
شیوه جغرافینگاری
نوعشناسی جغرافینگاری

مکتب عراقی ،توصیف سرزمینهای اسالمی و غیراسالمی ،آغاز کتاب با
شرح مکه ،بینش جهانی و ایرانشهری
نگارش کتاب بر مبنای نواحی در عین توجه به شیوه اقلیمهای یونانی و
ایرانی
تمرکز بر جغرافیای اقتصادی و انسانی
توجه فراوان به عجایبنگاری و دوری از خردگرایی ،تأکید بر هویت میهنی

ویژگیهای جغرافینگاری

و عناصر فرهنگی ایران ،تکیه بر منابع مکتوب و شنیداری بهجای مشهودات
و سفرهای میدانی
جدول .1تحلیل جغرافینگاری ابنفقیه
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1971ش.
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ابنفقیه ،مختصر کتاب البلدان :بخش مربوط به ايران ،ترجمه محمدرضا حکیمی ،تهران :بنیاد فرهنگ
ایران1971 ،ش.
همو ،کتاب البلدان ،به کوشش یوسف هادی ،بیروت ،عالم الکتب1016 ،ه .
اذکایی ،پرویز ،تاريخ نگاران ايران ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار1979 ،ش.
اشکواری ،محمدجعفر« ،عجايب نگاری ابنفقیه در کتاب البلدان» ،فصلنامه تاريخ اسالم ،زمستان

ّ
 /711تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوپنج ،تابستان 7044
 1912دوره  ،10شماره ( 0مسلسل .)26
جلیلیان ،شهرام« ،پژواکى از سنگنوشتههای داريوش بزرگ در "اخبار کتاب البلدان" ابنفقیه
همدانی» ،دو فصلنامه پژوهشهای تاريخى ايران و اسالم ،بهار و تابستان  ،1912شماره .18
حبیبی ،عبدالحی ،تاريخ افغانستان بعد از اسالم ،تهران ،افسون1981 ،ش.
رضا ،عنایت الله« ،ابنفقیه ،ابوبکر» ،دايره المعارف بزرگ اسالمى ،زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی،
تهران ،مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی1977 ،ش.
زهری ،ابوعبدالله محمدبن ابیبکر ،الجغرافیه ،ترجمه دکتر حسین قره چانلو ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1982 ،ش.
دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران1971 ،ش.
سارتون ،جرج ،مقدمه بر تاريخ علم ،مترجم غالمحسین صدری افشار ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی1989 ،ش.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا « ،نقد ادبى :يکى دخمه کردش ز سم ستور» ،مجله کلک ،آبان ،آذر و دی
 ،1970شماره  61 ،68و .71
قره چانلو ،حسین  ،جغرافیای تاريخى کشورهای اسالمى ،تهران ،سمت1981 ،ش.
قزوینی ،زکریابن محمد ،آثار البالد و اخبار العباد ،ترجمه میرزاجهانگیر قاجار ،تصحیح میرهاشم
ُمحدث ،تهران ،امیرکبیر1979 ،ش.
قزوینی ،محمد ،يادداشتهای قزوينى ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،علمی1969 ،ش.
کراچکوفسکی ،ایگناتی ،تاريخ نوشته های جغرافیايى در جهان اسالم ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران،
علمی و فرهنگی1971 ،ش.
مقدسی ،محمدبن احمد ،احسن التقاسیم فى معرفه األقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،شرکت
مؤلفان و مترجمان1961 ،ش.
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،
1981ش.
Ahmad, S. M., & Taeschner, Fr. Djughrafiya.”Djughrafiya “The
encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1991.
Khalidov, Anas B, “Ibn AL-Faqih Abu bakr Ahmad”, Iranica,
1997.

شیوه اشتراک مجله تاريخ و تمدن اسالمى



بهای تکفروشی مجله  00/000ریال است.



وجه اشتراک (مبلغ  00/000ریال برای یک نسخه از هر شماره) را به شماره حساب بانکی
 ،0007929006000بانک ملی ،شعبه دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات ،کد ،0006
واریز فرمائید .فیش بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگه اشتراک زیر به نشانی تهران ،پونک،
حصارک ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،ساختمان علوم پایه ،طبقه سوم جنوبی،
دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،کد پستی ،0566297200 :دفتر مجله تاريخ و تمدن
اسالمى ،ارسال کنید.



مجله را از تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید.



در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت.
تلفن تماس 92 00 55270700 :؛ دورنگار92 00 55270000 :
نشانی الکترونیکیtarikh@srbiau.ac.ir :

نام و نام خانوادگی................................:شغل.............................................:
سازمان/دانشگاه.......................................................:
شمارهی فیش بانکی.......................:بانک..................شعبهی.....................به
مبلغ..............................ریال
شماره (ها)ی درخواستی............................:
تعداد نسخهی درخواستی.............................:
نشانی...................................................................................................:
...................................................................................................... .....
کد پستی.............................:صندوق پستی.................................................:
تلفن....................................:نمابر........................................................:
E-mail:…………………………………………….

شیوه نامه
تاريخ و تمدن اسالمى ،فصلنامه علمی گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
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 .1مقاله پيش از اين در جايی ديگر چاپ نشده و همزمان به نشريهاى ديگر فرستاده نشده باشد.
 .2مقاله درخور نشريات علمی باشد.
 .3در نگارش مقاله دستور خط فارسی (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) رعايت شود.
 .4چكيده مقاله به زبانهاى فارسی و انگليسی حداكثر در  151كلمه همراه با كليدواژهها به مقاله
پيوست گردد.
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 .7اختصارات به صورت زير آورده شود:
د .درگذشته؛ ه .هجرى؛ ق .قمرى؛ ش .شمسی؛ م .ميالدى؛ حک .حكومت؛ نک .نگاه كنيد به؛ قس.
مقايسه كنيد با.
توضيح :براى سالهاى پيش از  1311شمسی تنها از ه .استفاده شود.
 .1شكل التينی اعالم و اصطالحات تخصصی در پاورقی آورده شود.
 .9شيوه آوانگارى/نويسهگردانی اعالم تاريخی و جغرافيايی در چكيده انگليسی براساس الگوى
دايرةالمعارف اسالم چاپ ليدن ( )EI2باشد.
 .01مشخصات كامل نويسنده مقاله (نام و نام خانوادگی ،مرتبه دانشگاهی ،نام دانشگاه يا مؤسسه
متبوع ،نشانی پستی ،شماره تلفن ،پست الكترونيكی )...در صفحهاى جداگانه به مقاله پيوست گردد.
 .00مقاالت در محيط  wordماشين شود و از طريق سامانه مجله به نشانی
 http://jhcin.srbiau.ac.irارسال گردد .در تايپ موارد زير رعايت شود:
الف -قلم فارسی در متن مقاله  IRLotusبا فونت  ،04چكيده با فونت  02و پاورقی و كتابشناسی با
فونت ( 00تمام چكيده در يک پاراگراف قرار میگيرد)؛

ب -قلم انگليسی  Times New Romanبا يک فونت كمتر از متن مربوطه؛
ج -عنوانها و اولين پاراگراف بدون تورفتگی و پاراگرافهاى بعدى با تورفتگی به اندازه  1/5سانتيمتر؛
د -قبل از نقطه ( ،).ويرگول ( )،دو نقطه ( ):و نقطه ويرگول (؛) فاصله نباشد و بعد از آنها يک
( Spaceفاصله) باشد.
ً
 .02اجزاء كلمات مركب (مثال :صاحبدل ،بههمپيوسته) با نيمفاصله ماشين شود.
 .01حجم مقاله از  21صفحه فراتر نرود.
 .04مجله در ويرايش مقاالت آزاد است.
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Kitāb al- Buldān by Ibn Faqīh-i-Hamadānī:
The Geographical School and Method
Mahdi Alijani
PhD Student of Iranology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Mahboobeh Sharafi1
Associate Professor, Faculty of Humanities, Yadegar-e-Imam
Khomeini(RAH) Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Among the writing of numerous works in the field of descriptive
geography in the third century AH, the kitāb al- Buldān was written
by Ibn Faqīh Hamadānī at the end of this century. Ibn Faqīh belonged
to the Iraqi school of Islamic geography. He begins his book with a
description of Mecca as the center of the world. Paying attention to
the geographical writing style of Greek and Iranian geographers, the
book based on regions, not using the map, writing of the wonders and
the richness of patriotic identity elements are some of his geographical
writing features. In terms of geographical typology, the “kitāb alBuldān” is closer to economic and human geography. Another
importance of the book is that it clarifies the complexity of some
historical and cultural concepts of Iran. Due to the lack of travelling
and observations, Ibn Faqīh relies on the written and audio sources.
This research tries to investigate his school and geographical method
by a historical method and descriptive-analytical approach.
Keywords: Ibn Faqīh, Islamic Geography writings, kitāb al- Buldān.
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Story as A Critical Text under N§sirÊd Period: Yåsuf Sh§h or
Sit§rig§n-i FarÊbkhurdih by Akhåndz§deh
Hossein Bayatloo1
Assistant Professor of Department of Social History of Islamic
Encyclopedia, Tehran, Iran

The critical texts have been expanded under Q§j§r dynasty by most
Iranian critics and reformists. The various works were written under
the influence of political and social developments of Iran. The works
were as Siyāsatnāmeh, Rasāil- i Mashråtah, intellectual and Ulamā
works, Maktåbāt- i Khiyāli and story. The story as a new genre
showed how the writers criticized some unsatisfactory situation under
Q§jar that worth to be studied carefully. Among those who were
pioneered in the such cases, we can refer to Mirz§ Fath Ali
Akhåndz§de who is used in Tamthil§t tried to criticize some aspects
of the NasirÊd period. Apparently, the story of Yåsuf Sh§h or Sit§rig§n
i -FarÊbkhurdih is the most significant critical text which he has
written about Q§j§r society. In this paper the author tries to examine
this story as a critical text. According to the research findings, Yåsuf
Sh§h is the best story of Akhundz§de and his political and social ideas
about unorganized conditions of N§sirid period.
Keywords: Akhåndz§de, Critical texts, Story,
FarÊbkhurdih, Yåsuf Sh§h, N§sirid period, Q§j§r dynasty.
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SafavÊd Historiography: Naq§wat-al-Āth§r by Afåshta’Ê NatanzÊ
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Naq§wat al-Āth§r fi Dhikr al-Akhyar of Afåshta’Ê al-NatanzÊ (lived in
1007 AH) is one of the most important chronicles of the SafavÊd era.
This article examined to clarify the method and approach of NatanzÊ in
his book. And also in order to evaluate the position of Naq§wat-alĀth§r in the historiographical tradition of that time, this book has been
compared and measured with five historical books of that period. In
his book NatanzÊ has used methods such as text coherence, narrative
continuity, and using of referential methods to better describe the text,
which has added value to its history. The book is influenced by the
views of the Ir§nshahrÊ and the interpretive attitude. In compare with
the historians of Shah Abb§s I period, NatanzÊ has a more interpretive
attitude in interpreting events due to his mastery of verses, hadiths and
poetic themes. Despite this attitude, the author has sought to reflect
the historical facts and has been somewhat successful in expressing it.
Keywords: SafavÊd Historiography, Naq§wat-al-Āth§r, Afåshta’Ê
NatanzÊ.
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The Ups and Downs of the Political Presence of NaqshbandÊ
Sheikhs in the Sheib§nÊds' Period
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Following the decline of the Mongol dynasty in Transoxiana, the
relationship between the rulers and the Såfi sheikhs entered a new
phase, so that during the TimårÊds period, NaqshbandÊ Såfis enjoyed
considerable influence in the society, the b§z§§r and the court as well.
Although NaqshbandÊyya suffered a severe blow with the rise of
Mohammad Kh§n Sheib§nÊ and the fall of the TimårÊds, especially in
Samarqand, they not only remained in the Transoxiana politics, but
also were able to play an important role in the power equations during
this period, while establishing a continuous and extensive relations
with the court of the Sheib§nÊds. The question of present study is why
this relationship continued. According to the findings, both the
emergence of the SafavÊd ShÊÊte rule in Ir§n and the initial coalation of
the TimårÊds' remnants with it necessitated the relations of the
Sheib§nÊds with the SunnÊ NaqshbandÊ sheikhs. Moreover, conflicts
within the NaqshbandÊ houses as well as their local and economic
interests, led sheikhs to establish greater contacts with the Sheib§nÊds.
The internal struggles of the Abu al-Khairkhan’s descendants for
power, especially after the death of 'Ubaidullah Khan, was effective in
the entry of influential NaqshbandÊ sheikhs into politics.
Keywords: Transoxiana, Sheib§nÊds, NaqshbandÊ Sheikhs, Joyb§ri
sheikhs, DehbÊdÊ Sheikhs.
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Ir§nian Eschatology in a Predictive Quasi-Hadith from the
Fourth Century AH
Mohammad Ahmadimanesh1
Assistant Professor, The Institute for Research and Development in the
Humanities (SAMT), Tehran, Iran

In some periods of Islamic history, apart from the original verses and
Hadiths that express the Islamic view of the fate of the world, a large
collection of non-authentic eschatological literature and Hadiths was
prevalent in Islamic texts and popular literature. Apart from
recognizing the eschatological beliefs contained in them, this vast
literature is also noteworthy from the perspective of extending some
of the ancient eschatological ideas, and to understanding the macrohistorical perspective that lies behind them, as well as their
implications for some contemporary social and cultural environment
and events. This paper analyzes an eschatological quasi-Hadith that
Maqdisī, a famous geographer, encountered with and quoted in Fārs.
According to the findings of this study, this quasi-Hadith is a
reflection of some of the eschatological and at the same time nonapocalyptic tendencies in the Iranian and Islamic milieu in the 4th
century AH/ 10th century AD. This quasi-Hadith also represents a
mixture of a kind of cosmopolitan and non-hegemonic ideal and an
ethnic ideal in the Iranian sense, which, of course, is not fully in line
with the Iranian Shahanshāhī ideology. Hence, it is possible that apart
from general Iranian historical perspective, some traces of
cosmopolitan attitudes influenced by non-Zoroastrian worldviews that
are inconsistent with the Shahanshāhī ideology, which has a hue of
Islamic literature, are reflected in this quasi-Hadith.
Keywords: Eschatology, Fārs, HadithWāreh, Khurāsān, Sāmānīyān,
Deylamyān.
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Abstracts
Buhlål the Ruler of Rey in the Time of H§rån al-RashÊd:
A Study Based on a Coin Minted in MuhammadÊya (173 AH)
Mohammad Jafar Ashkevari1
Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations,
University of Zanjan, Zanjan, Iran
Seyed Ali Alavinia Abarghuei
Researcher in History, Tehran, Iran

This article raises the question of who is meant by Buhlål inscribed on
the coin of Ray multiplied in 173 and whether it is the name or title of
a person or a phrase in confirming the grade and quality of the coin. In
order to obtain the answer of MuhammadÊya mint coins in the years
170 to 173 AH were compared with the data of written sources.
According to the findings of this study, the Buhlål engraved on the
MuhammadÊya coin is the famous Buhlål of the Abb§sÊd era, namely
Abū wuhayb b. ʿAmr b. Moḡīra. With the BarmakÊds domination in
the Harån period, Yahy§ BarmakÊ sent Buhlål as the MuhammadÊya
(Ray) administration. Buhlål did not be in this office for a long time
because of his tendency towards Shiism and possibly the caliph's
concerns. Then he pretended to be mad and spent the last years of his
life in Kåfa.
Keywords: Buhlål, the coin of Buhlål, MuhammadÊya, Harån alRashÊd, Yahy§ ibn KhalÊd BarmakÊ.
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