
  

  

  کوهستان تبرستان

  از برافتادن ساسانیان تا مرگ مازیار
  

  ١مصطفی معلمی

  2د مهربان نژاد کالگريحا

  

  :چکیده

شناختی این مقاله با روش تحلیل محتوا و با بهره گیري از منابع کتابخانه اي تهیه گردیده تا به 

با . مناسب از جغرافیاي تاریخی کوهستان تبرستان در دو سده نخست اسالمی دست یابد

پیدایش اسالم و فتح ایران توسط اعراب فصل نوینی در تاریخ این کشور آغاز شد که یکی از 

جلوه هاي چشمگیر آن ظهور نهضت علمی در میان مسلمین بوده است، از نیمه دوم سده سوم 

به شناخت سرزمین هاي جهان اسالم در میان مسلمانان جایگاه ویژه اي پیدا هجري، اقبال 

نخستین و شاید بتوان گفت . نمود و در شکل مسالک و ممالک نویسی خود را نشان داد

معتبرترین کتب جغرافیایی، در سده سوم و چهارم تالیف و سرمشقی جهت آثاري از این دست 

حتی به نظر می رسد تاریخ نویسی معاصر نیز به نوعی  .گردید که در قرنهاي بعدي نوشته شد

لیکن نگاهی ژرف به تواریخ محلی، ما را با گونه اي متفاوت از اطالعات، در . متاثر از آن است

زمینه جغرافیاي تاریخی منطقه تبرستان آشنا می سازدکه بهره گیري از آن می تواند در روشن 

  .ري یاري بخشمان می باشدنمودن نقاط مبهم تاریخ دو سده نخست هج

  .کوهستان وندادهرمزد، کوههاي شروین، جبال قارن، روبنج و فادوسبان:واژگان کلیدي

                                                          
  اسالمی واحد ساريعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ١

ارشد تاریخ عمومی جهان کارشناس٢
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  :مقدمه

تقریبا همه نویسندگان سده چهارم ـ جز این فقیه همدانی ـ و کسانی که در قرون 

از دیدگاهی مشترك در باره بعدي تالیفاتی در زمینه جغرافیا و تاریخ داشته اند 

و با کمی . جغرافیاي تاریخی تبرستان و نام گذاري تقسیمات کوهستانی آن، برخوردارند

  .اختالف این منطقه را از خاور به باختر شامل کوههاي قارن، رویان و پادوسپان می دانند

در  منابع اولیه یکسره به عربی است و ابن خردادبه نخستین  جغرافی نویسی بود که

لیکن در تقسیم . المسالک و الممالک تنها یادي از تبرستان و پذشخوارگر کرده است

بندي  رشته کوههاي جنوبی تبرستان نخستین تقسیم  ـ بندي را در تاریخ طبري 

برخالف تاریخ نویسی که غالبا . مشاهده می کنیم که با متون جغرافیایی متباین است

گران تکرار شده است اما در حوزه جغرافیا چنین مطالب مندرج در اثر طبري توسط دی

مساله اي به چشم نمی آید بلکه در این حوزه، اثر استخري و ابن حوقل  چنین 

این مساله بویژه درخصوص تقسیم بندي کوهستان تبرستان . جایگاهی را می یابند

  .چشمگیرتر می باشد

ی سازد؛ از یک سو، طبري و پرداختن به منابع ما را به دو دستگی میان آنها رهنمون م

منابع تاریخی محلی قرار دارند که ابن فقیه را نیز باید بر آنان افزود و در سوي دیگر 

استخري و ابن حوقل با دیگر جغرافی نویسان مسلمان که به نوعی متاثر از این دو نفر 

، باید درواقع به رغم وجود اطالعات سودمند در کتب جغرافیا نویسان مسلمان. می باشند

اظهارنمود که در تقسیمات جبال تبرستان در دو سده نخست هجري نباید بیش از حد 

ابن . چراکه آنها اغلب به نقل اطالعات زمان خود اتکاء داشته اند. بر این منابع متکی بود

فقیه نیز مولفی است که در سده چهارم می زید لیکن اطالعاتی که وي ارائه می نماید 

یقی از تقسیمات جغرافیایی  دو قرن اول است با آنچه در روزگار تا حد زیادي تلف

اما هنگامی که نوبت به منابع محلی می رسد سودمندترین داده ها را . خودش رایج است

  .ـ شاید بی آنکه خود مولفان بدانند ـ براي ما فراهم نموده اند

ابع سده هاي سوم و ثر از منتاریخ نویسان معاصر در حوزه جغرافیاي تاریخی بیشتر متا

لیکن هنگامی که غرض پرداختن . هستند که البته دلیل این مساله روشن است چهارم
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به تاریخ تبرستان در فاصله زمانی میان مرگ یزدگرد سوم و مرگ مازیار باشد، گزارش 

هاي جغرافی نویسان اسالمی نه تنها راهگشا نیست بلکه تا حدود زیادي بر ابهام خواننده 

پرسش هایی نظیر اینکه؛ مکان دقیق کوههاي وندادهرمزد و شروین که . فزودخواهد ا

مکرر منابع تاریخ محلی به آنان اشاره می شود، کجاست؟ چه پیوندي میان این دو مکان 

با جبال ونداسفان و شهریارکوه میتوان برقرار کرد؟ از چه زمانی این تقسیمات شکل 

یا در منابع جغرافیایی که در سده هاي بعد نوشته گرفته بود و تا چه مدت ادامه یافت؟ آ

  شد این اسامی موجود بوده و یا نامهاي دیگري رایج گشت؟ 

و نیز . همان گونه که اشاره کردیم منابع ما از نظر محتوا به دو گروه قابل تقسیمند

گفتیم که منابع جغرافیایی تالیفی پس از دوره مد نظر، اغلب منعکس کننده شرایط می 

بر پایه این، گمان ما بر آن است . شند که در روزگار نویسندگان آنها وجود داشته استبا

که تکیه بر اطالعات موجود در منابع تاریخی ـ تاریخ طبري و تواریخ محلی ـ در 

ابع شناخت بهتر جغرافیاي تاریخی دو سده نخست هجري تبرستان، مفیدتر از من

  . جغرافیایی می توانند باشند

  

  ن تبرستان از برافتادن ساسانیان تا مرگ مازیارکوهستا

گزارش هاي جغرافی نویسان اسالمی در پیوند با نام این کوهها موجب پیدایش تفاسیر 

گوناگونی میان اهل فن گشته است، مشهورترین گفته همان است که گوید به روزگار 

و  72:مینویی.(ساسانیان ،کوهستان جنوبی مازندران کنونی بخشی از پذشخوارگر بود

جغرافی نویسان سده هاي سوم وچهارم هجري افزون بر کاربرد نام  1)1/166:برزگر

                                                          
1- Patshuvarisبر  مینویی اصل کلمه را پذشخوارگر دانسته وآن را نام سلسله جبال جنوبی تبرستان می داند و

آمده و » اوپایري سینا«این باور است که این کوهها بخشی از کوههاي اُپارسن قدیم است که در اوستا به نام 

براي .  استرابون نیز این نام را به رشته کوههاي البرز داده است. کوهی است که در پیش خوار واقع استمعنایش 

-35مهاي باستانی مازندران، صص پژوهشی در زمینه نا: حجازي کناري: اطالع بیشتر در این خصوص بنگرید به

46 .  
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لیکن آنچه به وضوح می توان  1.پذشخوارگر؛ از واژگان دیلم و طبرستان نیز بهره برده اند

در . گفت آنست که تنها نام دماوند ـ جایگاه مسمغان ـ در این میان شناخته شده است

، نویسندگان مسلمان کوشیدند تا توصیف روشن تري از این متاطق به پایان سده سوم

از خالل مطالعه متون کهن روشن می شود که برخی از این مناطق نام . دست دهند

ضمن اینکه، نامگذاري هاي سده چهارم به . خاندان هاي حکومتگر را بر خود پذیرفته اند

  .ز بازتاب یافته استشیوه اي پذیرفته شده در تالیفات قرن هاي بعد نی

نخست، . سر رشته این مساله را در کتب چند مورخ و جغرافی نویس می توان جست

محمد بن جریر طبري، وي در تاریخ خود بیگمان موثق ترین گزارش را در این خصوص 

آورده که  2هنگام نقل داستان مازیار از قول محمد بن حفص طبري. ارائه نموده است

و سپس می افزاید که کوههاي ) 13/5914: طبري(سه بخش است کوهستان تبرستان به

در میان کوهستان تبرستان قرار گرفته و دوم، کوهستان برادرش  3وندادهرمزد

  5]باو. [ و کوهستان شروین بن سرخاب بن باب 4ونداسنجان پسر انداد پسر قارن،

                                                          
هستان در آن منابع نام مشخصی آن گونه که مطالعه منابع اسالمی ما را به این نتیجه رساند که جهت این کو -1

امروزه رایج است وجود نداشته و اغلب نویسندگان هر بخش از این رشته کوه را به نام سرزمین یا خاندان حاکم آن 

قزوین، رویان، روینج، باذوسبان و تاذوسبان، جرجان، قارن، : در منابع اسالمی با نامهایی چون. می خوانده اند

صورة : ، ابن حوقل229عجایب االقالیم السبعه، ص: ، سهراب116الخراج،ص: مواجه ایم قدامه شروین و سیسر

لیکن ظاهرا رایج ترین نام در نزد . 794،ص2و ج341،ص1آثار البالد، ج: ، قزوینی376و375، ص2االرض، ج

و 187،ص1معجم البلدان،ج: و یاقوت حموي115نویسندگان مسلمان همان کوهستان تبرستان؛ قدامه،ص 

و 376ص 2ابن حوقل،ج. و جبال دیلم بوده است. 192جغرافیا،ص: و حافظ ابرو794،ص1قزوینی،ج

  .794،ص2قزوینی،ج

: در اخبار مازیار از او نقل می کند؛ طبري محمد بن حفص ثقفی طبري ازجمله کسانی است که طبري -2

ق حاکم .ه207احتماال همان باشد که ابن اثیر وي را در . 5918، 5914، 5904، 5896، 5891،صص 13تاریخ،ج

  .91، ص17الکامل،ج. تبرستان خوانده است

ابن اسفندیار ونداد  لیکن. 160تاریخ طبرستان و رویان و مازندران،ص : وندادهرمزد بن سوخرا بن الندا؛ مرعشی -3

  .91تاریخ طبرستان،ص. هرمزد بن الندا آورده که درست تر می نماید

  188،ص1ونداسفان برادر کهتر وندادهرمزد؛ ابن اسفندیار،ج -4

  161مرعشی،ص . باوند بن مهرمردان از خاندان] سهراب[شروین بن سرخاب  -5
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ولی .ههاستگزارش طبري کهن ترین گزارش موجود در مورد تقسیم بندي این رشته کو

آنچه در این میان مقبول افتاده و به تواتر در منابع بعدي نقل شده نه گزارش طبري، 

بلکه اطالعاتی است که استخري در المسالک و الممالک نقل نموده 

تقریبا و با اندك اختالفی در ثبت اسامی و نام ها؛ همین  1)206- 204:استخري(.است

یاقت ) 378- 2/375:ابن حوقل.( مطالب را در اثر ابن حوقل نیز می توان مشاهده کرد

تلفیقی از مطالب استخري، ابن ) 16-4/14و3/340:حموي( حموي در معجم البلدان

ومراصد االطالع و حافظ ابرو نزهۀ المشتاق نویسندگان  2.فقیه و بالذري را ارائه می نماید

والشریف االدریسی 2/813:بغدادي.( نیز به تکرار اطالعات گذشتگان اکتفا نموده اند

به مطالب ) 155و  63: حدود العالم( هرچند در حدود العالم) 1/192:و حافظ ابرو2/687:

ه تازه اي برمی خوریم اما در پیوند با تقسیم بندي نواحی کوهستانی تبرستان دیدگا

از این منابع که بگذریم، تنها  3.غالب همان است که استخري و ابن حوقل ارائه داشتند

لیکن اگر در . در البلدان ابن فقیه با مطالبی متفاوت و نزدیک با طبري مواجه ایم

نه تنها سخنان ابن فقیه راهگشا نیست . خوانش عبارات این اثر دقت الزم صورت نپذیرد

او پس از ذکرشهرهاي واقع در دشت . گمی خواننده خواهد شدبلکه باعث افزایش سردر

در کوهستان، از ناحیه خراسان « )148: ابن فقیه( و کوهستان تبرستان می آورد

چون از الرز گذري در کوههاي ونداد  2.و دهستان1و شرز  4شهرهایی است به نام الرز

                                                          
خردادبه با همین عنوان است که در آن تحت عنوان خبر نخستین اثر جغرافیایی که تا کنون باقیست کتاب ابن  -1

  .119ابن خرداد به، المسالک و الممالک، ص. از بدشوارجر یاد نموده است) شمال(الجربی 

و ابن فقیه، ترجمه مختصر البلدان، 476،ص 2بالذري، فتوح البلدان، ج: اطالعات یاقوت را مقایسه کنید با  -2

  . 206-204و استخري، ص 149-147صص،

تاثیرگذاري تا حدي بوده است که بلعمی در ترجمه تاریخ طبري داستانی را که در اصل مربوط به قهستان  این -3

و مقایسه  590،ص  3بلعمی، تاریخنامه طبري ، ج: بنگرید به. در جنوب خراسان بوده را به شمال منتقل می نماید

  .2173-2170، ص 5کنید با طبري، ج

دانسته نیست چرا . 565البلدان، ع، ص: بنگریدبه(آورده شده و در دنباله متن الرز آمده  در متن عربی تمار -4

مترجم در برگردان فارسی تمار را الرز ذکر کرده؛ اما تا جایی که در خصوص تمار جستجو شد به شهري با این نام 

معجم البلدان، . رده اندتنها یاقوت و بغدادي آن را یاد کرده و شهري در جهت خراسان ذکر ک. برنخوردیم

در مقایسه با البلدان واضح است که هردو متاثر از ابن فقیه می . 274،ص1و مراصد االطالع،ج45،ص2ج

وجود الرز محرز است زیرا یاقوت آن را قریه اي در آمل دانسته که در فاصله دو روزه از آن شهر قرار داشته .باشند
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] مازیار[واین مملکت . چون از این کوهها گذري، در کوههاي شروین افتی. هرمز افتی

  .»سپس دیلم است، سپس گیالن. است 3)565/ ع: ابن فقیه( ابن قارن

در نگاه نخست چنین به نظر می آید که ابن فقیه سخن از کوهستان طبرستان از شرق 

دهستان ، شرز، . به غرب می کند و بر این مبنا ، به چنین برآیندي دست خواهیم یافت

، دیلم و )که مملکت ابن قارن است(مز، جبال شروینالرز، سپس کوههاي ونداد هر

  .گیالن

این داده ها را در کنار اطالعات استخري و ابن حوقل گذاشته و با گزارش طبري می 

استخري و ابن حوقل از کوههاي روبنج،  4.سنجیم تا نتیجه آن را مشاهده کنیم

اکثر : حوقل می گویدابن      5.قادوسیان، قارن و جرجان در این حدود نام برده اند

دیلمیان تا زمان حسن بن زید کافر بوده اند و برخی از آنها به دست او اسالم آوردند و 

ابن .( در روزگار ما در این کوهها هنوز کفار هستند؛ روینج، فاذوسبان و قارن

: استخري.(همچنین هردو، شهمار را واقع در کوههاي قارن می دانند )2/377:حوقل

                                                                                                                                        
ابن فقیه . 5895،ص13ن را جزئی از دماوند می داند؛ تاریخ طبري،جطبري نیز آ. 7،ص5ع، ج/است، معجم البلدان

و اردشیر برزگر آن را با الرجان . 149در جاي دیگر آن را جزء شهرهاي رویان یادکرده؛ ترجمه مختصر البلدان،ص 

  . 237کنونی یکی دانسته است؛ برزگر، ص

به دیلم واقع بود، چراکه طبري آورده که وقتی  شکی نیست که شرز نیز در کوههاي غربی تبرستان بر راه رویان -1

، 15طبري، ج. حسن بن زید از یعقوب شکست خورد از آمل به سوي شرز گریخت و سپس از آنجا به دیلم پناه برد

  .149و نیز ترجمه مختصر البلدان، ص. 6443ص

ان گرگان باشد که اوال، در اگر منظور ابن فقیه دهست. ناحیه اي به نام دهستان در کوههاي رویان یافت نشد -2

  .کوهستان واقع نیست و ثانیا، با عبارات ناسازگار است

  . در نسخه عربی ابن قارن درج شده و مازیار را مترجم افزوده است -3

مقایسه مطالب استخري و ابن حوقل همانندي بینظیري را نشان می دهد و تنها در برخی از جاي نامها اختالف  -4

به اینکه ابن حوقل همزمان با استخري می زیسته و از دیدار با او یاد کرده بیگمان در تدوین اثرش دارند؛ با توجه 

تاریخ نوشته هاي : براي کسب اطالعات بیشتر در این باره بنگرید به. کتاب او را اساس کار خود قرار داده است

  .160جغرافیایی در جهان اسالمی، ص

ابن حوقل این کوهها را تادوسبان، .  121صر به صورت فادوسبان، ص چاپ م/همو . 204لیدن، ص/استخري -5

  .377ودر جایی دیگر باذوسبان و فاذوسبان؛ ص. 375، ص2ابن حوقل،ج. روینج و قارن خوانده بود 
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گذشت که طبري کوههاي ونداد هرمزد را در میانه کوهستان  1)2/377:لو ابن حوق205

واز کوههاي ونداسجان و شروین بن سرخاب بدون اشاره به مکان . تبرستان خوانده بود

  .قرار گرفتنشان نسبت به کوهستان ونداد هرمز، یاد کرده بود

ي از یک سو، و آنگونه که مشاهده می شود در نام کوهها هیچ گونه همانندي میان طبر

لیکن ابن فقیه و طبري در نام دو . استخري و ابن حوقل از سوي دیگر، وجود ندارد

پرسش اینجاست که این اختالف از کجا ناشی شده . کوهستان با یکدیگر توافق دارند

  است؟ 

اکنون اگر بتوان کوههاي روبنج  را که استخري و ابن حوقل یاد کرده اند با جبال رویان 

باید پنداشت که کوههاي جرجان در شرق و روبنج یا رویان در غرب . نگاریمیکی بیا

در نتیجه، می توانیم کوههاي فاذوسبان و قارن را میان . کوهستان تبرستان جاي دارند

  .این دو کوه قرار دهیم

سلسله جبال فاذوسبان نام خود را از . تا جایی که اطالعات تاریخی گواهی می دهند

حکومتی که دیرزمانی دربخش غربی طبرستان ـ . پادوسبانیان اخذ نموده اندحکومت 

اکنون نه تنها  2)160- 158:و مرعشی 1/154:ابن اسفندیار.( رویان ـ فرمانروایی داشتند

تنها می توان اظهار . از این مسئله گشوده نشده بلکه بر ابهام نیز افزوده می گردد گره اي

ضمنا ما بر . یان کوههاي شرقی و غربی واقع بوده استداشت که کوههاي قارن جایی م

اساس داده هاي متون تاریخی از وجود وندادهرمزد و شروین ـ از فرمانروایان محلی 

ابن .( تبرستان ـ همزمان با خالفت مهدي، هادي و هارون الرشید مطلع می باشیم

  3)2/436:ویعقوبی189- 1/183:اسفندیار

                                                          
یاقوت حموي از قول استخري آورده که در کوههاي قارن شهرهاي پریم و شهمار . 156سامار ؛ حدود العالم،ص -1

این درحالی است که استخري تنها از شهمار با عنوان مدینه . 260،ص4و ج365،ص3ع، ج/عجم البلدانم. واقع اند

  .205استخري،ص. یاد کرده و پریم را محل استقرار آل قارن برشمرده است

. شیخعلی گیالنی نیز آنان را ملوك رستمدار می خواند.از آل بادوسبان با عنوان ملوك رستمدار یاد می کند -2

؛ براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص رستمدار و رویان نگاه کنید به مقدمه منوچهر 87-80خ مازندران،ص تاری

؛ ضمن اینکه آملی از اسپهبد شهریار با عنوان فرمانرواي کالر و رویان همزمان با  18-7ستوده بر تاریخ رویان ،ص

  .58تاریخ رویان، ص: آملی. اسپهبد خورشید یاد می کند

  .یعقوبی بندادهرمز را شاه تبرستان و شروین را شاه طخارستان ذکر کرده استالبته  -3
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ه در گذشته رویان که با نامهاي روبنج و روذان نیز پژوهشهاي نوین روشن ساخته ک

ازشمال دریاي خزرو از سوي جنوب : خوانده می شده، این مناطق را دربر داشته است

کوههاي ري؛ مرز غربی آن چالوس و کالر  و سامان شرقی آن دهکده هاي ناتل رستاق 

ت خاوري این اراضی بوده و بنابرین رودخانه چالوس و کرج در باختر و رود هراز در سم

   1.جاري بوده اند

استخري محل استقرار رئیس کوه قادوسیان را در روستاي ارم و فاصله آن تا ساري را 

اگر گفتار او را بپذیریم با ید ) 377/ 2:و ابن حوقل206: استخري. (یک مرحله می داند

آمل واقع قائل به این شویم که مکان کوههاي پادوسبانان در شرق رود هراز و حدود 

باز هم بر . که این نتیجه گیري با گزارش مورخان منافات خواهد داشت. بوده باشد

اساس گزارش هاي استخري و ابن حوقل کوه قارن نیز باید در مناطق شرقی جبال 

و در نتیجه کوهستان . تبرستان و با کوههاي گرگان ـ جرجان ـ هم سامان باشد

کوههاي جرجان، قارن، فادوسبان و : بود از تبرستان از شرق به غرب عبارت خواهد

  .رویان

باید متذکر شویم که گزارش منابع . پیش از آنکه به گزارش طبري و ابن فقیه بازگردیم

زیرا بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي این  2.محلی نافی نتیجه گیري ما خواهد بود

. ندیان ـ شروین ـ بوده استمنابع، کوههاي خاوري تبرستان، جایگاه اسپهبد خاندان باو

/ ع: و ابن فقیه5898/ 13:طبري.( طبري و ابن فقیه هم این مدعا را تایید می کنند

از آن گذشته، و باز هم بر اساس همین منابع، قلمرو قارنوندها به مرکزیت لفور را  3)568

 و197و 1/152:ابن اسفندیار.( می بایست در جانب غربی اراضی باوندیان تعیین کرد

                                                          
  .12مقدمه منوچهر ستوده بر تاریخ رویان، ص  -1

پیش اصفهبد شروین فرستادند به « :ابن اسفندیار در داستان شورش تبرستانیان علیه تسلط اعراب آورده که -2

یاد میکند؛ » کوهستان اصفهبد شروین که شهریارکوه گرفته) نهدام(سفحیه«و درجایی دیگر از » شهریار کوه پریم

اگر این عبارات را در کنار مطالب دیگري که وي در خصوص باوندیان ارائه داشته از . 75و 183تاریخ طبرستان، ص

. منیاي باوندیان در آتشکده کوسان ـ درجنوب شرقی بهشهر ـ گوشه نشینی گزیده بود؛ قرار دهی» باو« قبیل اینکه

درمی یابیم که اراضی باوندها در کوههاي شرقی تبرستان واقع بوده است و در نتیجه کوههاي اسپهبد شروین یا 

  .45و شیخعلی گیالنی، ص 156-154ابن اسفندیار ،ص. شهریارکوه نیز باید در این مناطق قرار  می گرفت

  .طبري کوههاي شروین را در کنار قومس می داند -3
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پس کوهستان وندادهرمزد که یکی از شهریاران این سلسله بوده باید در ) 199:مرعشی

همین زمین ها و به تبع، قلمرو برادرش نیز در کنار اراضی او واقع می گشت؛ ادعایی که 

زیرا وي مقر ) 568/ع: ابن فقیه.( ابن فقیه همدانی در البلدان، بر آن صحه می نهد

دانسته که غربی ترین منطقه تبرستان  1)150: ابن فقیه( ونداسجان را در دهکده مزن

  .در زمان نائبان خلفا و در مرز دیلم واقع بود

... « : بر اساس آنچه تاکنون گفته آمد، باید خوانش درست متن البلدان  این گونه باشد

در کوهستان از ناحیه .  سپس رویان است و این بزرگ ترین شهر کوهستان است

شهرهایی ] به سوي شرق ، خراسان را باید جهت جغرافیایی به حساب آورد[خراسان 

ی الرز هم مرز با رویان است و در شرق آن شرز یعن. [است به نام الرز و شرز و دهستان

چون از الرز درگذري در کوههاي وندادهرمزد افتی ] قرار می گیرد و پس از آن دهستان

. و این مملکت ابن قارن است. و چون از این کوهها گذري، در کوههاي شروین افتی

ی بی گمان  جمله ابن فقیه در توصیف نواح.[ سپس دیلم است ، سپس گیالن

درکوههاي «را باید در عبارت ] به سمت مشرق[ کوهستانی تبرستان از ناحیه خراسان

یعنی با رسیدن به کوهستان شروین که قلمرو . خاتمه یافته دانست» شروین افتی

» شاه کوه و ساور«.  باوندیان بود؛ کوههاي تبرستان در جانب مشرق به پایان می رسد

باقی عبارات را بدین گونه . یالت گرگان بوده اندهم در زمان مولف جزئی از کوههاي ا

در واقع به » این « و آن هم اینکه؛ ضمیر . باید تفسیر کرد تا جمله معناي مناسبی بیابد

کوههاي وندادهرمزد بازگشت پیدا می کند، زیرا می دانیم مازیار از خاندان قارن بوده و 

ادهرمزد ـ چراکه اگر جمله مزبور وارث اراضی کوهستانی جدش ـ مازیار بن قارن بن وند

را به صورت یکسره ادامه دهیم آن وقت باید کوههاي شروین را نیز جزئی از قلمرو قارن 

تنها می . وندها درشمار آورد؛ حال آن که اسپهبد شروین از خاندان باوند بوده و نه قارن

یار پس از غلبه توان احتمال داد که منظور ابن فقیه این می توانست بوده باشد که ماز

که . بر شاپور بن شهریار بن شروین و قتل وي ، کوههاي شروین را متصرف شده باشد

البته منابع نیز این احتمال را رد نمی نمایند و گزارش آنها حاکی از آن است که بخشی 

                                                          
  .دهکده اي بود که والیان طبرستان در آنجا به منظور نبرد با دیلمیان گردهم می آمدند مزن -1
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شاید این  1)2/476: و بالذري154: ابن فقیه.(از اراضی باوندیان توسط مازیار تصرف شد

ان کوههاي شروین باشد که در این صورت براي باوندها تنها اراضی هزارجریب اراضی هم

لیکن آنچه پذیرش این احتمال را دشوار می سازد آن است که ابن فقیه . باقی می ماند

در ادامه از دیلم و گیالن یاد کرده است و این دو سرزمین با کوههاي شروین هم مرز 

ه باشیم که ابن فقیه متاثر از دیدگاه رایج در آن دوره؛ اما اگر هنوز بر این اندیش. نیستند

کوههاي وندادهرمزد و شروین را قلمرو قارنیان دانسته و با نگرش به این که کوههاي 

دیلم  در آنسوي جبال رویان قرار دارند پس باید این گونه نتیجه گیري نماییم که وي 

رقی آن دانسته و بعد از آن، جبال شروین را آخرین حد کوهستان تبرستان در جانب ش

و بدون اشاره به جهت جغرافیایی جمله را  پی گرفته و به دیلم و گیالن در غرب 

اندکی درنگ در سطرهاي بعدي البلدان موید این ادعا خواهد . تبرستان بازگشته است

و میان گیالن و رویان دوازده فرسنگ « : بود آنجا که ابن فقیه در ذکر فواصل گوید

  )148: ابن فقیه(.»است

با توجه به آنچه گفته شد می توان بدین نتیجه رسید که در دو سده نخست اسالم، 

کوههاي تبرستان بر اساس قلمرو خاندانهاي حکومتگر  شناخته می شدند و بعد ها نام 

از سوي خاور پس از کوههاي گرگان . افراد سرشناس این خاندان ها بر آنها اطالق گشت

وه ـ کوههاي شروین قرار داشت و با گذر از آنها کوهستان وندادهرمزد و ـ ساور و شاه ک

  .ونداسجان و سپس جبال پادوسبانان، که دو کوهستان اخیر در رویان واقع شده بود

اکنون پاسخ به این پرسش باقی می ماند که آیا اطالعات استخري و ابن حوقل در این 

ابن .( ن و روبنج  مترادف و هم معنایندباره تهی از حقیقتند؟ گذشت که کوههاي رویا

و 206و استخري 442:وقزوینی155: و حدود العالم678و 67/ 2:و ادریسی2/376:حوقل

ودیگر این که قلمرو پادوسبانان که جبال فادوسبان نامش را از آنها دارد ) 149:ابن فقیه

فیایی این شامل اراضی کوهستانی رویان می گردد واین درحالی است که اطالعات جغرا

                                                          
بن خردادبه نسبت داده و گوید او شهریار بن ... ق فتح جبال تبرستان را به عبدا.هـ 201طبري در اخبار سال -1

  .5661، ص13تاریخ طبري، ج. شروین را از آن کوهها به زیر آورد
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لیکن نکته قابل بحث ) 2/377: و ابن حوقل206:استخري.(دو مولف با آن ناسازگار است

  .درباره کوههاي قارن می باشد

برپایه آنچه در مسالک و ممالک استخري و صورة االرض ابن حوقل آمده کوه هاي قارن 

جایگاه . در فاصله یک مرحله اي از ساري واقع بود و تنها شهر آن شهمار نام داشت

استقرار خاندان قارن مکانی به نام پریم است که آن را از روزگار خسروان به توارث 

  )2/377:و ابن حوقل205: استخري.( دارند

آقاي محمد قزوینی در تصحیح جهانگشاي جوینی ذیل واژه پریم و شهریارکوه؛ 

آن جمله می  از) 386-3/382:جوینی.( توضیحات سودمندي در این باره ارائه نموده اند

توان به این اشاره کرد که اطالق جبال قارن به شهریار کوه و پریم از سوي استخري و 

زیرا . ابن حوقل، معطوف به فرزندان ملک معاصرشان قارن بن شهریار باوند بوده است

  .قارنوندها پس از مرگ مازیار از میان رفته بودند

جبال شروین را محدود به یکی از گردنه ولی ایشان با استناد به گفته اعتماد السلطنه 

که به گمان ما .نامیده می شود؛ دانسته است) شروین(هاي سوادکوه که اکنون شلفین 

زیرا عبارت صریح ابن اسفندیار این مطلب را . چنین پنداري خالی از اشکال نخواهد بود

ابن (؛»هسفحیه کوهستان شروین که شهریارکوه گرفت« :رد می کند، آنجا که می گوید

نشان دهنده اینست که اوال اراضی مد نظر در دامنه کوهستان بوده ونه ) 1/75:اسفندیار

نخستین کسی که دامنه ها به او واگذار « :و همچنین گفتار ابن فقیه نیز که گوید. گردنه

همین . موید این مطلب است) 144: و همو566/ع: ابن فقیه( » شد، شروین بود

به شهریارکوه معروف شد که البته چنین نامی در میان کوهستان شروین بعدها 

اسپهبدان این خاندان ـ باوندیان ـ کم نبوده است؛ و به تدریج نام شروین تنها بر ناحیه 

اما آقاي قزوینی شهریارکوه را همان هزارجریب فعلی 41.کوچکی در سوادکوه باقی ماند

کوه قارن را جهت کوهستان تحت دانسته که پریم جزئی ازآن بود و به کارگیري عبارت 

  .سلطه باوندیان می پذیرد

دراین باره باید متذکر شد درصورتی می توان شواهد ارائه شده توسط آقاي قزوینی را 

پذیرفت که منظور ما سده چهارم هجري باشد ـ که البته تقریبا همزمان است با آغاز 

با کوهستانهاي تحت سلطه تالیف کتب جغرافیایی ـ لیکن یکی انگاشتن کوههاي قارن 
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باوندیان در زمانی میان سقوط ساسانیان تا روي کار آمدن مازیار، نادرست بوده و با 

اما از زمان مازیار می شود این گونه تصور نمود که چون . شواهد تاریخی همخوانی ندارد

وي بخشی از قلمرو باوندها را پس از کشتن شاپور بن شهریار بن شروین، متصرف 

د و با توجه به شهرت زیاد داستان مازیار نزد مورخان مسلمان؛ نام کوهستان گردی

چون پس از  مرگ مازیار و سقوط قارنوندها، . شروین تحت تاثیر خاندان قارن قرار گرفت

رفته رفته باوندیان حوزه نفوذ خود را گسترش داده و در سده چهارم قلمرو سابق قارنیان  

رنتیجه، براي جغرافی نویسان مسلمان تمییز این مسئله د. جزئی از حکومت آنان گشت

  1.و تفکیک این دو از یکدیگر دشوار گردید

وندا امیدکوه و لفور و « تنها یک نکته می ماند و آن هم قول ابن اسفندیار مبنی بر اینکه

این تصور را ایجاد می کند که شهریارکوه و کوه قارن . »فریم که کوه قارن می خوانند

نخست باید گفت که ابن اسفندیار داستانی را نقل می کند که ضمن آن . هستندیکسان 

ابن .( نیاي قارنوندها واگذار گشت» قارن بن سوخرا« این مناطق از سوي انوشیروان به

واین تملک اراضی از سوي خاندان قارن تا ظهور باو ـ بنیان گذار ) 1/152:اسفندیار

پس از روي کار آمدن باو در کوهستان . مه یافتق ادا.هـ  45حکومت باوندیان ـ  در 

هاي شرقی ـ ساري و بهشهر کنونی ـ و پی افکندن سلسله باوندیان در آن مناطق؛ پریم 

ـ موضوعی که خود ابن اسفندیار به )156و1/155:ابن اسفندیار( مرکز اصلی آنان گشت

در این فاصله ـ  بنابرین پریم) 208و185و1/183:ابن اسفندیار(آن اشاره نموده است ـ

ولی این که ابن . ظهور باوندیان تا روي کار آمدن مازیار ـ در دست باوندها بوده است

اسفندیار گفته این مناطق را کوه قارن می خوانند نه می خواندند؛ از احتمال اشتباه 

  . نسخه برداران که بگذریم، باید یکی از دالیل فوق را پذیرفت

                                                          
مورخان دقت نماییم مشاهده خواهیم کرد که نخستین تاریخ نویسان نیز در این زمینه تا حدودي اگر به اخبار  -1

. آملی...اولیا. 436ص 2تاریخ یعقوبی، ج. تاجاییکه یعقوبی شروین را شاه طخارستان دانسته است . دچار اشتباهند

ماید که همزمان با ناصر الکبیر ـ علویان تاریخ رویان از برادرزاده شروین بن رستم با عنوان صاحب الرجان یاد می ن

در نتیجه با پر شدن خالء قارنوندها به وسیله . 105تاریخ رویان، ص. تبرستان ـ در آن منطقه برسرکار بوده است

باوندیان آیا نمی توان به این نتیجه رسید که براي جغرافی نویسان سده چهارم امکان تمییز میان قلمرو این دو 

  گردیده باشد؟خاندان دشوار 
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  :نتیجه گیري

کوهستان تبرستان که سراسر نواحی جنوبی این استان کهن را پوشانده و خود نیز جزئی 

از رشته کوههاي البرز می باشند؛ در سده نخست هجري، جزئی از منطقه اي محسوب 

با .  می شد که از آن در اسناد و مدارك یافت شده، با عنوان پذشخوارگر یاد شده است

وان تقسیماتی را براي آن متصور بود که ریشه در نام این همه، در درون خود نیز می ت

دریرپاترین این اسامی را می توان به خاندان قارن نسبت داد . خاندان هاي حاکم داشت

حوزه نفوذ آنها را بیشترباید . که از زمان انوشیروان نقاطی را در تملک خود گرفته بودند

و پس از پایان . د کوه دانستدر کوههاي میانی تبرستان از جنوب آمل تا غرب سوا

در . حکومت گاوبارگان؛ گسترشی نیز به سوي غرب تا کوههاي جنوبی چالوس داشتند

زمان یکی از نامدارترین افراد این خاندان ـ ونداد هرمزد، نیاي مازیار ـ ظاهرا اراضی 

به کوهستان وندادهرمزد : خاندان قارن به دو منطقه عمده تقسیم شد که عبارت بودند از

مرکزیت لپور که از غرب رود تالر تا شرق رود هراز امتداد می یافت و زمینهاي برادرش 

ونداسفان که درغرب اراضی ونداد واقع وتا آنسوي چالوس می رسید و مقر وي نیز در 

از هنگامی که گیل گاوباره درگذشت قلمرو وي نیز میان دو فرزندش . دهکده مزن بود

اراضی غربی تبرستان موسوم به رویان در حوزه نفوذ پادوسبان دابو و پادوسبان تقسیم و 

رفته رفته، کوهستان این منطقه نیز به نام این خاندان خوانده شد، هرچند و . قرار گرفت

واپسین . با توجه به کشمکش هاي سیاسی حوزه نفوذ آنان گهگاه کم یا زیاد می گشت

حلی ظاهر شد، باوندیان بودند که خاندانی که پس از سقوط ساسانیان در عرصه قدرت م

قلمرو نفوذ آنان در کوههاي شرقی تبرستان واقع و شامل سوادکوه شرقی و هزارجریب 

همانند و همزمان با . به مرکزیت پریم، بود و تا کوههاي جنوب استرآباد ادامه می یافت

گشت لیکن جبال قارن این اراضی نیز به نام اسپهبد نامدار باوندیان ـ شروین ـ موسوم 

به قدرت . پس از مرگ وي و به احتمال زیاد، به اسم جانشینش شهریارکوه نامیده شد

رسیدن مازیار به مثابه فصل جدیدي،  نه تنها در تاریخ تبرستان بلکه در نامگذاري و 

وي اراضی پسرعموهایش ـ اخالف ونداسفان ـ را متصرف . تقسیمات کوهستانهاي آن بود

بدین ترتیب حوزه . ل باوندیان را نیز از چنگ آنان خارج ساختگردید و بخشی از جبا
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نفوذ و قدرت قارنوندها را به اندازه اي گسترش بخشید که درپی درگیریش با دستگاه 

. خالفت عباسی و شکست در برابر آن نام، خاندانش را بر این مناطق استوار گرداند

تمیز میان قلمرو قارنوندها و باوندها اندکی بعد، زمانی که باوندیان جاي وي را پر کردند 

دیگر امکان پذیر نبود و به علت شهرت داستان مازیار و خاندان قارن، بیشتر نویسندگان 

  . سده هاي بعد، از قلمرو باوندیان با نام جبال قارن یاد کرده اند

  :فهرست منابع

ان، بنیاد فرهنگ ، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده، تهرتاریخ رویان... : آملی، اولیاء ا

  . 1348ایران، 

، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، موسسه الکامل: ابن اثیر، عزالدین علی

  .1371 مطبوعاتی علمی،

  .م1938، بیروت، دارصادر، 2، جلدصورة االرض: ابن حوقل، ابوالقاسم محمد

سعید  ، ترجمهالممالکالمسالک و ... : بن عبد ا... ابن خردادبه، ابوالقاسم عبید ا

  .1370 خاکرند، تهران، میراث ملل،

  .ق1416، بیروت، عالم الکتب،  البلدان: ابن فقیه، احمد بن اسحاق الهمذانی 

مسعود، بی جا، انتشارات بنیاد . ، ترجمه حترجمه مختصر البلدان: ـــــــــــــــــ 

  .1349فرهنگ ایران ، 

، ) چاپ لیدن( ، المسالک و الممالک: لفارسیاستخري، ابواسحاق ابراهیم بن محمد ا

  .میالدي 2004بیروت، دارصادر،  

، الهیئۀ العامه لقصور الثقافه، )چاپ مصر( ، المسالک و الممالک: ـــــــــــــــــ 

  .قاهره ، بی تا

، پژوهش و تصحیح محمد شکري فومشی، مجموعه تاریخ تبرستان: برزگر ، اردشیر 

  .، چاپ دوم1388 جلدي، تهران، رسانش،3

مراصد االطالع علی اسماء االمکنه و : بغدادي، صفی الدین عبدالمومن بن عبدالحق 

  .ق1412، دار الجیل، بیروت،البقاع
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، ترجمه محمد توکل، تهران، نشر فتوح البلدان: بالذري، ابوالحسن احمد بن یحیی 

  .1337نقره، 

  .، چاپ سوم1373هران ، البرز ، ت5، تحقیق محمد روشن، جلدتاریخنامه طبريبلعمی، 

، تهران، میراث مکتوب، جغرافیاي حافظ ابرو: خوافی ... حافظ ابرو، شهاب الدین عبدا

1375.  

، تهران، پژوهشی در زمینه نامهاي باستانی مازندران: حجازي کناري، حسن 

  .1372انتشارات روشنگران،

  .ق1423قاهره، ، دارالثقافیه للنشر، حدود العالم من المشرق الی المغرب

م، 1995، بیروت، دارصادر،5و4و3ع، جلدهاي/ معجم البلدان: حموي بغدادي، یاقوت 

  .چاپ دوم

، تهران، سازمان 2و1، ترجمه علینقی منزوي، جلد معجم البلدان: ــــــــــــــــــ 

  .1383 میراث فرهنگی کشور،

،  ریخ جهانگشاتا: جوینی، عالء الدین عطا ملک بن بهاء الدین محمد بن محمد 

  .، چاپ چهارم1385، تهران، دنیاي کتاب، 3تحقیق و تصحیح محمد قزوینی، جلد

، تهران،پژوهشکده فرهنگ و هنر عجایب االقالیم السبعه الی النهایۀ االمارة: سهراب 

  .اسالمی، بی تا

نزهۀ : بن ادریس الحموي ... محمد بن محمد بن عبدا... شریف االدریسی، ابو عبدا

  .ق1409جلد، بیروت، عالم الکتب، 2،اآلفاق ق فی االختراقالمشتا

تهران، 15و 13و 5، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلدهاي  تاریخ: طبري، محمد بن جریر

  .، چاپ پنجم1375اساطیر، 

  .1370، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، البرز، الخراج: قدامۀ بن جعفر

، بتصحیح میر هاشم بالد و اخبار العبادآثار ال: قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود

  .1373محدث، تهران، امیرکبیر، 

، تاریخ نوشته هاي جغرافیایی در جهان اسالمی: کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ 

  .1379رضا،تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ... ترجمه عنایت ا
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تهران، بنیاد فرهنگ  ، تصحیح منوچهر ستوده،تاریخ مازندران: گیالنی، شیخعلی 

  .1352ایران، 

، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران: مرعشی، سید ظهیر الدین بن نصیر الدین

  .1345تحقیق و تصحیح محمد حسین تسبیحی، تهران،موسسه مطبوعاتی شرق، 

، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تصحیح نامه تنسر: مینویی، مجتبی 

1354.  

، ترجمه ابراهیم آیتی، تهران، انتشارات تاریخ : بن ابی یعقوب ابن واضحیعقوبی، احمد 

  .، چاپ ششم1371علمی و فرهنگی ،

  



  

  

  

کنسولگري بریتانیا در مشهد و نقش آن در 

  انگلیسی ها در جنوب شرق ایرانگسترش نفوذ 
  

  1دکتر مسعود مرادي

  2معصومه صاحبکاران

  3معصومه اسکندري

  

  :چکیده

شرق ایران در قرن نوزدهم از اهمیت استراتژیکی ویژه اي برخوردار بود و با توجه به گسترش 

. استعماري روس و انگلیس در منطقه و تهدید منافع یکدیگر اهمیت این منطقه دو چندان شد

روس ها براي دست اندازي به مناطق جنوبی و خروج از بن بست در مناطق شمالی و انگلیسی 

ضعف دولت قاجار ها و . ع از هندوستان در صدد گسترش نفوذ خود در ایران برآمدندها براي دفا

تا حدي خودمختاري خاندان هاي حکومتی شرق ایران این امکان را پدید آورد تا هریک از این 

این مقاله در . دول دست به تاسیس کنسولگري و حتی ارسال نیروهاي جاسوس به منطقه بزنند

رقابت هاي این دو استعمارگر و انعکاس فعالیت هاي آن ها را در امور صدد است تا چگونگی 

  . کنسولی منطقه شرق و جنوب شرق ایران مورد بررسی قرار دهد

  .انگلیس، روسیه، ایران، کنسولگري، رقابت هاي استعماري:واژگان کلیدي

                                                          
  گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار.1

gmail.com @misssahebkaranاسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستانارشد تاریخ ایران  کارشناس.2

  yahoo.com @misseskandari65دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی.3
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  :مقدمه

هاي سیاسی و اقتصادي قدرت هاي بزرگ است به تاریخ ایران معاصر متآثر از رقابت 

همین جهت به نظر می رسد که تحوالت ایران طی یکصد و پنجاه سال گذشته عموما 

در . در گرو جریانات سیاسی بین المللی و مبارزه با قدرت هاي بزرگ جهانی بوده است

و کشمکش جدي قدرت هاي بزرگ براي نقوذ در ایران دو قدرت اصلی یعنی روسیه 

انگلیس در سرتاسر قرن نوزدهم و قسمت اعظم قرن بیستم در عرصه سیاست این کشور 

نقش ثابت و پایداري داشته اند؛ ایران با دو همسایه اش روس و انگلیس، با کشور اول از 

درباره . طریق مرزهاي مشترك و با دومی از راه مستعمره هندوستان همسایگی داشت

از این روآینده بریتانیاي کبیر در اروپا در «: نویسداهمیت هندوستان لرد کرزن می 

دریاها و اقیانوس ها که در زیر سایه پرچم اویند یا در خود انگلستان که هستی اش 

وابسته به وجود فرزندان اوست تعیین نخواهد گردید بلکه در آن قاره اي تعیین خواهد 

شان به صورت کشورگشایان به شد که نیاکان مهاجر ما اصال از آنجا آمده و فرزندان ای

انگلستان بدون هندوستان امکان زیست ندارد در دست داشتن .همان جا بازگشته اند

هند سند تعویض ناپذیري در فرمانروایی به جهان شرق است از زمانی که هند شناخته 

  .شده است سرورانش همواره صاحب اختیار نیمی از جهان بوده اند

ند  دست به تاسیس دولت هاي دست نشانده در منطقه دولت انگلستان براي حفظ ه

حریم دفاعی هند به مفهوم محدود آن شامل ناحیه نامسکون هیمالیا، . شرق ایران نمود

بوتان، تبت و نپال و افغانستان می شد این حریم مفهوم طبیعی و جغرافیایی نداشت و 

سیاسی دولت انگلستان  ساختگی بود و همه معابر آن بنا به ضرورت امنیتی با اقدامات

از نظرگاه تاریخی خراسان شامل سرتاسر افغانستان ،سیستان، ماوراءالنهر . ایجاد شده بود

و بخش هاي شمال شرقی ایران کنونی بود، این سرزمین پیوسته مورد تهاجم اقوام 

مشرق زمین قرار گرفته است که از آن به عنوان رهیافت ورود خود به هند و چین 

  .رده انداستفاده ک
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از مشهد به عنوان یکی از مهمترین شهرهاي خراسان دستیابی به افغانستان، سیستان و 

سرزمین هاي آسیاي میانه آسان تر صورت می گرفت و انگلستان از این رو به آن 

  .اهمیت می داد و در آنجا کنسولگري خود را تاسیس نمود

  )...ارزم و بخاراخانات خیوه،خو(روسها و پیشروي به سمت آسیاي میانه 

از قرن ها پیش از تشکیل سلسله قاجاریه مردمانی از نژاد روس از را خشکی یا از دریاي 

مارنداران براي چپاول و غارت و یا داد وستد گاه گاهی به سرزمین ایران می آمدند 

روس ها از زمانی که امپراطوري تزاري را تشکیل دادند اقدام به گسترش قلمرو نفوذ در .

هاي مختلفی از آسیا نمودند تا زمانی که دولت مرکزي ایران قدرتمند بود روس  بخش

ها توان دستیابی به سرزمین هاي آسیاي میانه و قفقاز را نداشتند اما با فروپاشی دولت 

صفویه و حاکم شدن ناامنی و هرج و مرج در ایران آن ها نیز مرزهاي ایران را در اسیاي 

ق پطر کبیر 1142/م 1724در سال. ز را مورد تجاوز قرار دادندمیانه،دو طرف خزر و قفقا

به ایران حمله و گیالن را در استان شمالی این کشور را مدتی تحت اشغال روسیه قرار 

فشار روسیه به . داد با ظهور نادر روس ها مجبور به تخلیه سرزمین هاي اشغالی شدند

افت تا آنجا که به جنگ هاي تهاجمی ایران آغاز سلطنت کاترین دوم به مراتب افزایش ی

-1228/م1800 -1813و سپس در سنوات 1796علیه ایران دست زد و ابتدا در سال

به این کشور تاخت که دومین جنگ به عقد معاهده معروف گلستان منجر شد . ق1218

بار دیگر روسیه به ایران هجوم برد و آتش .ق1241- 1243/ م1826- 1828در سال

این سرزمین دامن زد این جنگ ها منحر به این شد که ایران  جنگ جدیدي را در

تدریجا ایاالت غنی و حاصلخیز شمال غربی خود از جمله هفده شهر قفقاز را از دست 

ترکمنچاي دولت قاجار تحت الحمایه روس ها قرار  گرفت 1828بدهد با انعقاد قرارداد

مورد تهدید قرار داده بود و در این در حالی بود که قدرت روسیه امپراطوري عثمانی را 

اروپا نیز دست به پیشرفت هایی زده بود ظهور این قدرت استعماري در مغایرت با منافع 

: 1370شمیم،(سایر قدرت هاي استعماري از جمله انگلستان قرار می گرفت

  ). 254: 1335؛نفیسی،ج اول،171: 1355؛واتسن،92
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بحران تازه .ق1252/م 1837در سال) رگانگ(اشغال جزیره آشورراده در خلیج استرآباد

اي به وجود آورد این اقدام نشانه اراده روسها در تسلط بر آسیاي مرکزي بود در زمان 

محمد شاه قاجار ترکمن هاي آشورراده از فرصت استفاده کرده و سر به شورش 

برداشتند محمد شاه مشغول محاصره هرات بود این تحریکات توسط عمال انگلیس 

می گرفت و بین قضیه هرات و حمله ترکمن ها ارتباط مستقیم وجود  صورت

چون طبق معاهده گلستان ایران حق داشتن کشتی هاي جنگی در دریاي خزر را .داشت

نداشت دولت ایران از تزار روس براي سرکوب ترکمن هاي یاغی آشورراده کمک خواست 

 .ق1245/م1883در سال.درآمدو از این پس این جزیره به صورت پایگاه دریایی روسیه 

خانات خیوه و بخارا مورد تهاجم قرار گرفت و به تصرف روس ها درامد در نتیجه ترکمن 

کاظم (صحرا که قسمتی از خاك ایران بود از سه طرف به محاصره قواي روس درآمد

  ).72: 1355؛لنزوسکی،22: 1371زاده،

ه در دژ صحرایی گئوگ تپه قبایل ترکمن پس از دفاعی دلیران. ق1242/م1881در سال

ناچار به زانو درآمدند و تحت انقیاد روس ها قرار گرفتند وقتی ناصر الدین شاه خبر 

تصرف گئوگ تپه را شنید به علت تامین امنیت مرزهاي شمالی ایران و رفع خطر هجوم 

ترکمن ها اظهار خوشحالی کرد بر طبق پیمان سرحدي آخال ایران از تمام دعاوي خود 

به ترکستان و ماوراءالنهر صرف نظر کرد در معاهده آخال که بین ایران و روسیه  نسبت

پیشروي و توسعه . منعقد گردید رودخانه اترك به عنوان مرز بین دو کشور تعیین شد

طلبی روسیه در همسایه جنوبی از دید انگلیسی ها پنهان نماند و سرآغاز یک رشته 

عد از قرارداد ترکمانچاي آخال ضربه مهلک رقابت هاي طوالنی در منطقه گردید ب

دیگري به تمامیت ارضی ایران به شمار می رفت خانات ترکستان و ماوراءالنهر که از 

سپهر،ج (زمان صفویه کمابیش تابع ایران بودند براي همیشه از ایران جدا شدند

  )15: 1372؛ زرگر، 600: 1348؛آدمیت،216: 3،1377

  )خراسان بزرگ(و روسها در شرق ایرانچگونگی برخورد انگلیسی ها 

عمده ترین رقابت هایی که در اواخر قرن نوزدهم به دولت هاي روس و انگلیس قرار 

پیشروي روسها در آسیاي مرکزي و رسیدن به . داشت ،رقابت در منطقه شرق ایران بود
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 مرزهاي هندوستان باعث شد دیپلماسی حکومت انگلستان در مرزهاي شرقی ایران فعال

اهمیت منطقه باعث شد هیئت هاي مختلف نظامی و سیاسی انگلستان به منطقه . شود

از جمله این هیئت ها . اعزام ،تا راهی را جهت کاهش نفوذ روسیه در منطقه پیدا کنند

کرزن،ج (اشاره کرد... می توات به هیئت یان اسمیت،سر راولینسون،جیمز فریزر و

–در آسیاي مرکزي به دنبال اهداف سیاسی روسها از پیشروي خود ). 37: 1،1380

اهداف اقتصادي آنها شامل لزوم تجارت با خانات آسیاي . نظامی و اقتصادي بودند

مرکزي و استفاده از بازار بسیار خوب آنجا براي کاالهاي روسی بود از طرف دیگر معادن 

غنی در ترکستان مثل معدن زغال سنگ،مس،روس ها را تحریک به نفوذ در منطقه 

دهانه آمودریا قلعه اي بسازد و پس از تبادل نظر ماموریت داشت تا در  1چرکانسکی. کرد

با خان خیوه در محلی مناسب شهري بنا کند تا در صورت پیدا نکردن معدن طال راهی 

ورود به . به تجارت هندوستان گشوده شود که از نظر روسها بهتر از معادن طال بود

اي رسیدن به میدان تجارت آسیاي جنوبی و جنوب غرب هند هدف دیگر روسها بود بر

یکی از وسایل الزم به شمار می رفت و ). ق1252/م1891(آن راه آهن ماوراءخزر

حسام .(ترکستان راهی براي رسیدن به خراسان و افغانستان و هندوستان بود

  ).85- 89: 1355؛لنزوسکی،577،ص 1366معزي،

ا براي روسه. خط آهن ماوراءخزر از  لحاظ اقتصادي، نظامی و تجاري داراي ارزش بود

ایجاد احساس اطمینان خاطر از جانب خراسان به دنبال احداث این راه آهن بودند تا به 

ادعاي کرزن از این طریق بتوانند پایگاهی دریایی در چا بهار در ساحل بلوچستان ایران 

عالوه بر انگیزه هاي اقتصادي مهم ترین هدف روسها دنبال کردن . احداث نمایند

نظامی آنان بود که شامل رقابت با انگلستان و تضعیف نیروي آن  خواسته هاي سیاسی و

کشور در هند می شد چرا که روسیه از طرف آسیاي مرکزي به سهولت می توانست 

نیروهاي نظامی الزم را تا دروازه هاي هند برساند این هدف روس ها از دو طرق امکان 

دولت عثمانی و در نهایت  داشت یکی از طریق عثمانی که بعد از درگیري و نبرد با

تسلط بر بغداد بتواند بر خلیج فارس دست پیدا کند و دیگر از طریق ایران و نواحی 

                                                          
1. chrkansky
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شرق و جنوب شرق ایران،که ساده ترین و بهترین راه،راه دوم یعنی ایران 

  ). 711: 2،1373؛کرزن،ج 7: 1368ذوقی،(بود

در اهمیت داشت که براي وجود یک پایگاه تجاري در خلیج فارس براي روس ها همانق

انگلیسی ها در دریاي خزر اهمیت داشت سیستان به دلیل نزدیکی به مرز بلوچستان 

بهترین کانون قدرت انگلستان در ایران مرکزي و جنوبی بود از آن طرف انگلستان با 

تصرف در بخش هاي را در خراسان و سیستان می توانست آمادگی الزم را براي مقابله با 

را در خراسان فراهم کند از طرف دیگر روسیه نیز در صدد بود  تا براي مقابله با روس ها 

تاسیس کنسولگري روس در سیستان . انگلستان نفوذ خود را در سیستان گسترش دهد

،بی 7؛محمود،ج 386: 1354؛کاظم زاده،8: 1368ذوقی،(نیز حکایت گر این مسئله است

  ).116: تا

ها به دو گونه عمل کرد که ابتدا به ایجاد سرزمین هاي  بریتانیا براي مقابله با روس

از . حائل دست بزند و سپس با روس ها به نوعی توافق برسر تقسیم قلمرونفوذ برسند

سر .دید تحلیل گران انگلیسی،افغانستان سد پوالدین سرحدات شمالی هندوستان است

زم داریم چون هرات ما هرات را براي حفظ هندوستان ال«: هنري راولینسون می گوید

دروازه هندوستان است دولت ایران نمی تواند این احتیاج ما را درك کند،در این صورت 

انگلیسی ها با دادن رشوه به سران افغان آن ها را سعی به جدایی از . »تقصیر ما چیست؟

ایران و نزدیک نمودن به خود نمودند همین امر باعث شد تا حاکمان افغانی دست 

یران،علیه دولت متبوع خود سر به شورش بردارند سرجان مک نیل معمار اصلی نشانده ا

تئوري جدا سازي هرات از ایران از یک طرف کامران میرزا را به تجدید روابط با حکومت 

مرکزي ایران تشویق می نمود و از طرف دیگر نیرو هاي خود را روانه خلیج فارس کرد 

نیروهاي خود را از هرات بر گرداند  همین ماجرا  این امر باعث شد تا محمد شاه قاجار

در بیست سال بعد و در زمان ناصر الدین شاه تکرار شد و با محاصره هرات توسط نیرو 

هاي ایران انگلیسی ها جزیره خارك و کرانه هاي بوشهر و خوزستان را اشغال نمودند و 

بر طبق آن ایران شد و .ق1236/م1875این عمل منجر به عهد نامه پاریس در سال 

: 1374؛شمیم،47: 1378مجتهد زاده،(استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت

  ). 285: 1375؛مهدوي،1172: 2،1367؛محمود،ج 242
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بدین ترتیب انگلستان موفق شد در نواحی شمال غربی هندوستان حکومت دست نشانده 

طابق نقشه هاي انگلستان خود را ایجاد نماید تنها ناحیه اي که هنوز ترتیب قطعی آن م

پاتینجردر مورد اهمیت منطقه بلوچستان می . داده نشده منطقه بلوچستان بود

از نظر مرتع طبیعی ارزش نظامی مهمی داشت زیرا در این ) گردنه(این کتل«:گوید

اسدي (» سنگر ممکن بود با نیروهاي اندك جلوي پیشروي هر نیروي مقتدر را گرفت

  ).114: 1387کرم،

نفوذ در منطقه انگلستان مبادرت به ایجاد خط تلگرافی هند به لندن نمود و براي  براي

برقراري روابط دوستانه . ترسیم این خطوط گلداسمیت را روانه منطقه بلوچستان کرد 

با امیران منطقه در ابتدا تنها به منظور حفاظت از خطوط سیم کشی بود ولی بعد ها 

الفات این منطقه خواستار حکمیت شدند و برخی از انگلیسی ها با دامن زدن به اخت

گلداسمیت در این باره به دولت . سران طوایف این منطقه از انگلیسی ها حمایت نمودند

اخیرا یکی از انقالبات سیاسی در ممالک غربی هندوستان روي «:بریتانیا شرح می دهد

وستان و جود داشت داده که به اطمینان و اعتمادي که به این قسمت از سرحدات هند

تزلزل وارد آورده است لهذا بر عهده اولیاي امور هندوستان است که این سرحدات را از 

؛رئیس 149: 1370؛احمدي،129: 1372ساالر بهزادي،(»تجاوزات بیگانگان مصون بدارند

  ).67: 1376 طوسی،

نفوذ روس و انگلیس با جدایی رزمین هاي شمالی و شرقی خراسان بزرگ پایان 

پذیرفت تنفیذ درباریان و حکام محلی در نقاط حساس و استراتژیکی و تالش راي جلب ن

حمایت آن ها به نحوي که در مواقع ضروري از آن ها استفاده کنند از دیگر اقدامات 

در خراسان روس ها در شمال و انگلیسی ها در جنوب . انگلیسی ها محسوب می شد 

سان به دلیل واقع شدن بر سر راه هند اهمیت جنوب خرا. براي خود متحدانی داشتند 

استراتژیکی خاصی داشت که این منطقه به همراهی سیستان تحت حاکمیت خاندان 

نقطه شروع ).ق1289/م 1870( ترسیم مرز سیستان توسط گلداسمیت.علم قرار داشت

روابط سیاسی مستقیم امیر نشین خزیمه با بریتانیا و روسیه بود که با گشایش 

 منصف،(گري بریتانیا حضور سیاسی خود را در قاینات و سیستان اعالم نمودکنسول

1355 :18.(  
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روس ها که در خانات شمال خراسان نفوذ کرده بود برا ي رسوخ در مناطق تحت 

سیطره انگلیس با ایجاد کنسولگري در بیرجند و فرستادن نیروهاي قزاق به تربت 

کرزن نفوذ عناصر .نفوذ انگلیس نمودند حیدریه سعی در ایجاد شکاف در مناطق تحت

طرفدار روسیه را در منطقه جنوب خراسان گزارش می دهد که تالش می کردند 

اطالعات مرزي ایران و انگلستان در سیستان و جنوب خراسان در اختیار روسیه قرار 

تنش هاي میان روس و انگلیس در منطقه و نفوذ در خاندان هاي محلی به .دهند 

. ق1325/م1907زمان حکومت امیر علم خان سوم در قائنات تا انعقاد قراردادخصوص از 

  ).275: 1،1367کرزن،ج (پیوسته در حال افزایش بود

امیر علم خان سوم با انگلستان بر سر مرزهاي سیستان اختالف نظر داشت و اقدامات او 

سند : 1382محبوب،(مانع شد تا سیستان کامال دراختیار افغانستان قرار بگیرد

  ). 310شماره

مکاتبات پریدوکس،کنسول انگلستان در بیرجند،با شوکت الملک علم در خصوص حمل 

سالح از هندوستان به سیستان و تجهیز قشون بیرجند و سیستان براي حفظ هند 

: 1382محبوب،(حاکی از تالش انگلیس براي افرایش قدرت خود در منطقه می باشد

  ).118: 1369؛مابرلی،420

نسولگري بریتانیا در مشهد در گسترش نفوذ انگلیس در جنوب شرق نقش ک

  ایران

لرد کرزن سیاستمدار کهنه کار انگلیس اهمیت خراسان را براي کشورش چنین بیان می 

آنان که عقیده دارند خراسان تا هند فاصله طوالنی دارد و از این بابت مایه نگرانی «:کند

کمال حماقت تکرار می کنند که تجربه هاي موجود نیست فقط استدالل غلطی را با 

هر گونه موافقت با این عمل ناهنجارکه یک . گذشته بی پایگی آن را نشان داده است

دولت بیگانه حتی در حریم این سرحد سنگین جا پیدا کند از خبط هاي درجه اول 

نظامی محسوب می شود سیاست بریتانیا در خطه خراسان این است که مصالح 

ن و افغانستان را در آنجا مصون سازد و به هیچ وجه تغییري در وضع کنونی انگلستا

ایران نپذیرد و به خصوص ناظر و نگران آزادي راههاي باشد که برا پیشرفت تجارت 
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انگلستان ضرورت کامل دارد و اگر آن راهها به جاي دوست در دست دولت بیگانه باشد 

  .»خطر نمایانی از لحاظ هندوستان خواهد بود

و براساس موافقت محمد شاه با .ق 1202/م 1841نخستین کنسولگري بریتانیا در سال

درخواست ژنرال مک لین مبنی بر تاسیس کنسول در تبریز و تهران و نماینده اي مقیم 

م به بیست و سه مرکز 1919در بوشهر ایجاد شد و تعداد آن تا دوسال بعد از قرارداد 

ي که در آن ایام مناسبات سیاسی و بازرگانی دائمی افزایش یافت از میان سه کشور

برقرار کرده بود تنها روسیه بود که حق داشت بر اساس ماده هفتم عهد نامه گلستان 

اقدام به ایجاد کنسولگري در ایران کند با اینکه دو کشور بعد از انعقاد عهد نامه 

کما فی السابق در هر «ترکمانچاي در پانزده سال بعد،می توانستند در اجراي اصل دهم

پس از »کجا که مصلحت دولتی اقتضا کند کنسول ها و حامیان تجارت تعیین نماید

و به موجب عهد نامه .ق1216- 1217/م1856-1857جنگ ایران و انگلیس در سال 

پاریس و برقراري رابطه کاملۀ الوداد تعداد کثیري از نمایندگان کنسولگري بریتانیا از 

بریتانیا اقدام به تاسیس کنسولگري خود در استر . نه قلمرو ایران شدندلندن و کلکته روا

: 1387میرزا صالح،(آباد کرد که تا تصرف نواحی ماوراءخزر از طرف روس ها دایر بود

66 -62.(  

رقابت روس و انگلیس در تاسیس کنسولگري هاي جدید در ایالت خراسان به اوج خود 

س ها براي پیش دستی در تاسیس کنسولگري در به رغم اقدامات همه جانبه رو. رسید

مشهد سرهنگ چارلز مک لین از افسران حکومت هند موفق شد خود را پیش از روس 

کنسولهاي حکومت هند در مشهد تا زمان فروپاشی سلسله قاجار . ها به مشهد برساند

را ورزیده ترین افراد دستگاه اطالعاتی حکومت انگلستان محسوب می شدند آنها خود 

نماینده حکومت هند در خراسان می خواند ند و به جاي سفارت بریتانیا در تهران از 

فرمانفرما و دیگر مقامات هندوستان تبعیت می کردند حقوق و مزایاي کنسول هاي 

منصوب از سوي کمپانی هند شرقی در ایران در مقایسه با همتایان خویش که از طرف 

مقر . ایران می شدند تقریبا هشت برابر بود وزارت امور خارجه انگلستان مامور

کنسولگري هند انگلیس در مشهد بزرگترین و زیباترین کنسولگري در ایران بود که در 

  ). 62-66: 1387؛میرزا صالح،236-238: 1،1380کرزن،ج (پشت ارگ قرار داشت
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به  آن ها موظف بودند که ضمن سرو سامان دادن به سفر هزاران زائر شیعه هندوستانی

و یا .مشهد فعالیت هاي سیاسی و بازرگانی ماموران روسیه را تحت نظر داشته باشند

جلب نظر حکام و مقامات محلی به شیوه هاي گوناگون از وقوع حوادث ناخواسته در 

در همان سال روسها در رقابت با انگلیس . شرق ایران جلوگیري به عمل آورند

با توجه به درگیري هایی که بین کارفرمایان  کنسولگري خود را در مشهد تاسیس کردند

هند و لندن ایجاد شده بود ،روسها سیاست توسعه طلبانه خود را روز به روز گسترش 

به تدریج در منطقه شرق ایران و سیستان . ق1302/م1885دادند آن ها بعد از قرارداد 

به بهانه  1اوگنی بوتزوفو وزیر مختار روس . شبکه گسترده جاسوسی ایجاد کردند

جلوگیري از بیماري طاعون که از بمبئی شیوع یافته بود از دولت ایران خواست تا عده 

اي از پزشکان در بیمارستان ها و پست هاي قرنطینه در طول مرز ایران و افغانستان 

روس ها به بهانه حفاظت از اطباء صد و بیست نفر قزاق را به این منطقه . مستقر شوند 

  ).389: 1354؛کاظم زاده،119: ،بی تا7حمود،ج م(اعزام کردند

روس ها عالوه بر تاسیس بیمارستان در نواحی مرزي ایران و با تاسیس کنسولگري در 

این منطقه به ایجاد شبکه جاسوسی گسترده اي اقدام نمودند با تاسیس کنسولگري 

ن روس در سیستان ،انگلیس ها نیز دست به تاسیس کنسولگري در سیستان و کرما

زدند زیرا به نظر انگلیسی ها کنسولگري کرمان پست دیده بانی به شمار می رفت که از 

هدف ). 49: 1383وین،(طریق آن می توانستند ناظر رویدادهاي جنوب شرق ایران باشند

انگلیسی ها از تاسیس کنسولگري در مرکز سیستان یعنی شهر هاي نصرت آباد ،بیرجند 

قبل از آن کنسولگري . بیشتري منافع این کشور تامین شود و قائن این بود که با سهولت

کنسولگري مشهد مراقب اوضاع آسیاي میانه . هاي در کرمان و مشهد تاسیس شده بود

کاظم .(تاحدود سمرقند بود و بزرگترین کنسولگري بریتانیا در آسیا محسوب می شد

  ).616: 1378؛احمدي،398: 1354زاده،

هد به سمت جنوب که ازشهر هاي تربت حیدریه، گناباد، جاده مواصالتی شوسه از مش

قائن، بیرجند، سربیشه و شوسف می گذشت و به سوي نصرت آباد و زابل امتداد می 

                                                          
1. Eugene Brtvzf
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می توانست منافع استعماري و نوشکی را به هم متصل می ساخت  یافت،و از آنجا، کویته

تادن منافع انگلستان و با ظهور آلمان ها و به خطر اف. انگلستان را در شرق تامین کند

م به توافق 1907روسیه در مستعمرات این دو کشور با هم بر سر دوستی برآمدند و در 

  .بر سر تقسیم ایران رسیدند

  :نتیجه گیري

در ایامی که مساله شرق و آینده بلغاز و بسفر در صحنه سیاسی اروپا مطرح بود ایران و 

باحث پارلمانی بسیاري را در لندن و سن افغانستان از نقطه نظر دفاع از هندوستان م

یا به قول روس ها مسایقه سایه ) Great Game(پترزبورگ بر می انگیخت بازي بزرگ

ایران و در -ها آن چنان که مصطلح بود یعنی رقابت روس و انگلستان در افغانستان

امتداد رشته کوههاي پامیر، یکی از مضامین همیشگی جراید طرفین و تبادل 

بازي بزرگ که هدف آن از یک سو دستیابی . اتیک بین دو کشور به شمار می رفتدیپلم

به آبهاي گرم جنوب آن کشور و مستعمره انگلیسی هند بود از زمان پطر کبیر آغاز شده 

ادامه داشت دولت انگلیس براي ایجاد حلقه ارتباطی بین . م1907بود و تاسال

ایجاد کنسولگري بیرجند زد تا هم  کنسولگري هی خود در سیستان و مشهد دست به

. موقعیت دولت انگلیس را باال ببرد و هم منافع انگلیس در این شهر مهم حفظ شود

. رقابت هاي روس و انگلیس از دیرباز در ایران و به ویژه منطقه خراسان وجود داشت

ع اهمیت استراتژیکی این منطقه باعث می شد تا روس و انگلیس براي دستیابی به مناف

خود گاه با یکدیگر دست دوستی دهند و گاه با هم به دشمنان قسم خورده تبدیل 

تالش هاي آلمان و عثمانی در جنگ جهانی اول و رسوخ به ایران با هدف ضربه . شوند

روس و . زدن به هند موجبات وحشت انگلیس و رقیب دیرینه اش روس را فراهم کرد

براي . شرق ایران راه نفوذ آن ها را سد نمایند بریتانیا برآن شدند تا با تشکیل کمربند

تشکیل این کمربند نیروهاي روسیه که در مناطق تحت نفوذ خود در شمال خراسان 

مستقر بودند به سمت جنوب پیشروي کرده تا شهر قائن جلو آمدند از جنوب نیز 

یومتري نیروهاي بریتانیا به سوي شمال روان شده و تا روستاي سده در حدود پنجاه کل

سازمان هاي جاسوسی این دو قدر ت . جنوب قائن را تحت پوشش خود قرار دادند
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در طول این سالها علیه یکدیگر دست به اقدامات گسترده ) روس و انگلیس(استعماري 

اي زدند که ایجاد کنسولگري هاي متعدد در مناطق شرق ایران در همین راستا قرار 

  .داشت

  

  نگلیس در ایراندیپلمات ها و کنسول هاي ا

1889  

1891  

1896  

1898  

1901  

1903  

1906  

1914  

1920  

1924  

1927  

1930  

1935  

1936  

1942  

1945  

  .اول فوریه-سر لشکر چارلز اسمیت مک لین،سر کنسول

  .دسامبر14- نی الیاس،کنسول

  .سپتامبر11-سرهنگ دوم چارلز ادواردیت،سر کنسول

  .فوریه11- کنسولسرهنگ دوم هنري مارتیندل تمپل،سر 

  .مارس 23-ترنچ،سر کنسول- سرهنگ دوم جرج فردریک چنویکس

  .اول اکتبر- سرهنگ دوم چارلز فردریک مینشن،سر کنسول

  .فوریه5- سر پرسی مالزورث سایکس،سر کنسول)سرتیپ(سرگرد

  .اول ژانویه-سرهنگ دوم سر تامس ولزلی هیگ،سرکنسول

  .اوت5- کنسولسرهنگ دوم فرانسیس بیول پرایددوکس،سر 

  .مارس09سرگرد لیونل برکلی هال هاورث،سر کنسول

  .اول ژانویه- سرهنگ دوم سر هیووینسنت بیسکو

  .مه5-سرهنگ دوم سریل چارلز جانسن بارت،سرکنسول

  .اول مه-سرهنک دوم کالیو کرك پاتریک دالی،سر کنسول

  .نوامبر9-گیلز فردریک اسکوایر،سر کنسول

  .ژانویه31-کنسول کالرمونت پرسیوال اسکراین،سر

  .اوت 6-سروان دانیل ریچارد اسمیت،سر کنسول

  برگرفته از کتاب دیپلمات ها و کنسول هاي ایران و انگلیس اثر لوئی رابینو
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   برگرفته از کتاب اسناد حضور دولت هاي بیگانه در شرق ایران اثر الهه محبوب
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   شرق ایران اثر الهه محبوببرگرفته از کتاب اسناد حضور دولت هاي بیگانه در 
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1387.  

انتشارات بنیاد یا موسسه  :تهران تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران،نفیسی، سعید، 

  .1325 مطبوعاتی شرق،

  .1369 نشر امیرکبیر، :تهران تاریخ روابط خارجی ایران،بدالرضا، ع هوشنگ مهدوي،
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  نگاهی به خط نسخ شیوه ایرانی در دوره صفوي
  

  1ستار خالدیان

  2زینب افضلی

  3زادهعلی اصغر رمضان

  

  :چکیده

و به ویژه در دوران صفویی  که در فرهنگ اسالمیاست هنرهایی جمله  هنر خوشنویسی یکی از

براي  در کنار تالششاهان هنر دوست صفوي و حمایت عالقه  .می باشد از مقام واالیی برخوردار

. پیشرفت هنر خوشنویسی را در پی داشت،فن کتابسازياهمیت قابل توجه  ویه زیباتر شدن ابن

نسخ ی و تکامل خطوط مختلف ایرانی بویژه ثلث،دوره صفویه از درخشانترین ادوار ترقّدر واقع 

میرزا احمد میر عماد قزوینی،خوشنویسان بزرگی همچون علیرضا عباسی،. و نستعلیق است

  .سهم به سزایی دارند میاندر این ... نیریزي و 

پژوهش سعی خواهد شد که به هنر خوشنویسی صفوي از جنبه تمرکز بر روي خط  در این

خطی که تقریباً از اواخر . نسخ که در متون با نام خط نسخ شیوه ایرانی یاد شده، پرداخته شود

این دوران براي کتابت ادعیه، متون مذهبی و قرآن ها مورد استفاده بود و تا روزگار ما نیز ادامه 

در همین رابطه به بررسی قرآن نگاري آن دوران پرداخته ایم و برآنیم تا با جمع  .یافته است

آوري اطالعات پراکنده در ارتباط با با ویژگی هاي خط نسخ شیوه ایرانی شاید بتوانیم تصویري 

  .کلی از این قلم را ارائه دهیم

  .شیوه ایرانیخوشنویسی، خط نسخ، عصر صفوي، میرزا احمد نیریزي، نسخ :واژگان کلیدي

                                                          
s.kaledian@yahoo.comدانشجوي دکتري باستان شناسی اسالمی دانشگاه تهران . 1

azfzali.zainab7@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی . 2

  Ramezanzadeh@ut.ac.irدانشجوي دکتري باستان شناسی اسالمی دانشگاه تهران . 3
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  :مقدمه

خوشنویسی نوشتن خط به زیبایی و با رعایت قواعد خطاطی «آورده اند که 

خوشنویسی هنر یا فن نوشتن با خط زیبا و خطاطی «و ) 2903؛  1381انوري (»است

انگلیسی به  Calligraphyدر واقع واژه ). 421؛  1384صدري افشار و دیگران (».است

مشتق ) زیبا( kallosو ) وشتنن( grapheinاز دو واژه یونانی » خوشنویسی«معنی 

شده است؛ اما نوشتن زیبا و تکامل سبک هاي متمایز از یکدیگر را نمی توان فی نفسه، 

براي تحقق خوشنویسی واقعی، ترکیب و آمیزش چندین عامل الزم . خوشنویسی دانست

  ).207؛  1367گاور (است و خوشنویسی فراتر از گونه اي ساده از مهارت است 

خوشنویسی : مشهدي یکی از خطاطان مشهور، درباره خوشنویسی می گویدسلطان علی 

در حقیقت یکی از چشم نوازترین و دلکش ترین تجلیات فرهنگ اسالمی  –خطاطی  –

این جمالت بیانگر اهمیت واالي خوشنویسی در اسالم در ). 306؛  1374شیمل (است

  . بین مسلمانان است

ناگون و نمادین حروف پیوندي عمیق بین خوشنویسی اسالمی با تمسک به صور گو

اسلوب هاي مختلف خوشنویسی هر یک به فراخور . اجزاي عالم به وجود می آورد

کیفیت و قابلیت خود، نسبت و ارتباط ویژه اي با یکی از صور عالم هستی دارد و بازگو 

این خوشنویسی ). 18؛  1375خوشرو (کننده تناظري از تناظرات هستی مطلق است

همان طور که قرائت قرآن کریم در مقام یک هنر . لت خاص و ممتازي در اسالم داردمنز

صوتی قدسی است، هنر خوشنویسی نیز، که  بازتاب تحریر کالم پروردگار است، 

خوش نویسی متن قرآن در عین حال که . سرچشمه هنرهاي تجسمی به حساب می آید

» پیام الهی«ل مسلمان نسبت به از دین اسالم نشات می گیرد، معرف واکنش روح مل

پیوند خوشنویسی با قرآن کریم موجب بسط اخالق اسالمی در میان خوشنویسان . است

شده است و آنها در اثر نزدیکی با کالم الهی، شایسته کماالت اخالقی شده و بسیاري از 

هنرمندان خوشنویس در عصر خود از پارساترین و پرهیزگارترین انسان ها بوده 

  ).20؛  1375خوشرو (اند



35

تاریخ خوشنویسی در دنیاي اسالم با نوشتن نص قرآن کریم به خط منضبط و مجلل «

خطی که در ابتدا با حروف راست گوشه و فقدان نقطه گذاري ها و دیگر . کوفی آغاز شد

با پیدایش خط نسخ ). 307؛  1374شیمل (»عالئم شاخص حروف مشخص بوده است

نویسی رنگ و جلوه اي دیگر یافت که توفیق آن از برکت هجري، جهان خوش 4در قرن 

بعدها خطوط . کتابت قرآن کریم و اهمیت این کتاب مبین در میان مسلمانان است

دیگري نیز براي کتابت قرآن ها مورد استفاده قرار گرفت که برخی از این خطوط کاربرد 

زم به ذکر است که قدیم ال. بیشتري یافته اند، مانند خط ثلث، ریحان، محقق و نستعلیق

هجري را دارد که در کتابخانه قاهره نگهداري  168ترین نسخه قرآن تاریخ وقفیه مورخه 

  ). 78؛  1365دیماند (می شود

  

  :خط نسخ

در فرهنگ ها و لغت نامه ها در ارتباط با خط نسخ تعاریف متعددي ارائه گردیده است 

. و کردن چیزي، از بین بردن، منسوخ کردنمح. زایل گردانیدن : نسخ « : که عبارتند از

یکی از شش : خط نسخ. برانداختن. باطل کردن چیزي و چیز دیگري جاي آن آوردن

آن را خط قرآنی . هجري مخترع آن بود 3قسم خطی است که ابن مقله در اواخر قرن 

بدیع نیز گویند، زیرا که در این ایام قرآن مجید را به این خط می نویسند و آن را خط 

از خطوط معروف در کشورهاي اسالمی که بیشتر در «). 22457؛  1377دهخدا(»گویند

؛  1381انوري (» حروف چینی، ماشین نویسی و تحریر قرآن کریم به کار می رود

آن را خط قرآنی نیز گویند زیرا که در این ایام قرآن مجید را به این خط می «). 7808

طی که کتاب ها و روزنامه ها با آن چاپ می شود، خ«). 3704؛ 1355نفیسی ( »نویسند

خطی «). 1903؛  1360عمید (»خط کتابی اختراع خواجه عمادالدین یاقوت مستعصمی

اما خط نسخ عربی پس از . است که محققان ریشه آن را در عهد جاهلیت نیز یافته اند

وفی بوده و خط کوفی در ایران رواج یافت و اینکه شهرت دارد که خط عربی در اول ک

ابن مقله خط نسخ را اختراع کرده است، بر اساسی نیست و خطوطی به خط نسخ بر 

روي پاپیروس موجود است که متعلق به اواخر قرن اول هجري است و ابن مقله خط 
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معین (»نسخ را موزون و زیبا ساخت و الیق آن قرار داد که قرآن را بدان خط بنویسند

خط اختراع کرده خواجه عمادالدین یاقوت مستعصمی  6نام خطی از «). 2120؛  1379

اختراع کرد، خطوط دیگر پیش از آن منسوخ چون خواجه مذکور خط نسخ را . است

  ).4327؛ 1335د شا(»به همین سبب خط نسخ گویند. شدند

اسالمی، به نظر می رسد،  بر اساس آثار باقی مانده از هنر خوشنویسی و کتابت در دوران

به اعتقاد . پس از خط کوفی، مهمترین خط اسالمی از دیدگاه تاریخی، خط نسخ است

اکثر خط شناسان، جنبه عملی خط نسخ بر کوفی برتري دارد و اگر رجحانی براي کوفی 

خط . بتوان قائل شد از جهت تاریخی و اهمیتی است که این خط در صدر اسالم یافت

ینه اي برابر با خط کوفی و حتی جلوتر از آن دارد و این خط سازگاري نسخ نیز پیش

. بیشتري با حرکات نرم دست و قلم دارد و سرعت آن نیز از جهت نگارش بیشتر است

بعدها هنگامی که خط . خاستگاه این خط شکل ناقصی بود که حجازي نامیده می شد«

یارشاطر (»ي برقراري ارتباطکوفی جنبه هنري پیدا کرد، خط نسخ وسیله اي شد برا

  ). 3؛  1384

نسخ یکی از قدیمترین خطوط مستدیر و قوسی است که با پایانه هاي افقی کوتاه «

منحنی ها . نوشته می شود و تقریباً عمق عمودهاي باال و پایین خط زمینه برابر است

 کامل و عمیق و خطوط مستقیم و عمودي ها راست هستند، و کلمات عموماً داراي

در این خط رعایت قاعده ). 66؛  1381سفادي یاسین (»فاصله هاي مناسبی هستند

بعالوه . نسبت که یکی از قواعد مهم خوشنویسی است، سبب زیبایی بسیار شده است

خط نسخ، خطی است کامل، معتدل، منظم و واضح، به همین دلیل در خواندن حروف و 

صوص وقتی که با حرکات و اعراب کلمات هیچ اشتباه و دشواري پیش نمی آید، بخ

در وجه تسمیه این خط گفته شده، . ویژگی دیگر خط نسخ اعتدال آن است. همراه باشد

خط نسخ سایر خطوط را نسخ کرد، زیرا پس از ظهور این خط، اقالم دیگر براي کتابت 

  .قرآن کریم منسوخ و کتابت منحصر به این  قلم شد

  :انواع خط نسخ عبارتند از

  )حجازي(یمنسخ قد.1

  نسخ الفضاح.2
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  نسخ الحدیث.3

  )نسخ نیریزي(نسخ ایرانی.4

  )نسخ یاقوتی یا ترکی(نسخ عثمانی.5

  نسخ بغدادي.6

  ).25؛  1385مقتدایی (نسخ چاپی.7

قدیمی ترین نمونه خط نسخ، صفحه اي است از سند واگذاري قطعه زمینی که به نظر 

  ).35؛  1384یارشاطر (استهجري قمري نوشته شده  401مارگولیوت در تاریخ .س.د

هجري جهان خوشنویسی رنگ و بوي دیگري یافت که  4با پیدایش خط نسخ در قرن 

واضع . توفیق آن از برکت کتابت قرآن کریم و اهمیت این کتاب در میان مسلمانان است

و بنیانگذار این خط را محمد علی بیضاوي شیرازي معروف به ابن مقله دانسته اند که با 

ها و قواعدي که او وضع کرد، این خط، مرحله مقدماتی خود را طی کرد و به مقیاس 

پیشرفت و زیبایی رسید، چنانکه براي کتابت قرآن ها و کتب مذهبی از آن استفاده می 

  . شد

هجري توسط عالءالدین علی بن  5تکمیل و تهذیب خطوط به ویژه خط نسخ در قرن 

وي با خطی استوار کتابت چندین نسخه از . فتهالل کاتب معروف به ابن بواب انجام گر

قرآن را به عهده داشته است و اکنون نیز نسخه اي نفیس و کامل از قرآن کریم به خط 

هجري بیشتر  6از قرن . نسخ ریحانی از ابن بواب در موزه چستربیتی لندن موجود است

منحصراً در  از خط نسخ در نوشتن قرآن ها استفاده می شد و در این زمان خط کوفی

هجري، تاریخ شاهد  7بعد از ابن بواب در نیمه دوم قرن . سرسوره ها به کار می رفت

وي با شیوه درخشان خاص خود، . هنرنمایی نابغه خوشنویسی، یاقوت مستعصمی است

در کتابت قرآن مجید ذوقی وافر بروز داد و از خطوط ثلث، ریحان و بخصوص نسخ در 

  . ه گرفتخوشنویسی آیات قرآنی بهر

  :عصر صفويجایگاه هنر خوشنویسی در 

تأسیس کرد، حکومتی مذهبی، بر پایه  جريه 907حکومتی که شاه اسماعیل اول در 

دین  حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاد. شاخص هاي دینی موجود در جامعه بود
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عنصر فرهنگ و سیر  در این دوره .روند شکل گیري قدرت دنیوي خود را تسریع بخشند

وجود  رتنها به خاط که نه تحولی آن با تشکیل حکومت و استواري آن رونق باالیی یافت

متفکران و هنرمندان برجسته بود، بلکه وجود شاهان و حاکمان هنرمند و  ،دانشمندان

دولت صفوي بر زمینه اي گرچه . که موجب این امر شدآنان هاي هنر دوست و تشویق 

شهر هرات به و نقش  )43 ؛1385 جوانی(شدفرهنگ و تمدن ایران بنا ن خ،بکر از تاری

ایجاد فضاي را نمی توان نادیده گرفت، اما عنوان پایتخت هنري ایران در دوره تیموریان 

شاعران و نویسندگان به دیگر کشورهاي  ،مناسب سیاسی جهت رفت و آمد هنرمندان

فرهنگ ارتقاء ، هم ا هنرمندان کشورهاي دیگرفرهنگی و ارتباط و مبادله افکار و هنرها ب

  . را در پی داشتایران عهد صفویه 

در این دوره فن کتابسازي، جلدسازي، تذهیب و همچنین تاریخ نگاري، هنر خطاطی، 

شایسته اي  رونقخوشنویسی و هنرهاي دستی نظیر سفال سازي، فلزکاري، فرش بافی، 

مدارس، مساجد، کلیساها، کاخ ها، باغ ها نه ساخت پلها، کاروانسراها، همچنین . یافت

بلکه سبک و شیوه جدیدي در هنر معماري   تنها به عمران و آبادانی کشور کمک کرد،

هجري  11عظمت ابنیه سده  در مغرب زمین آوازه شکوه وآنچنان که نوشته اند  .شد

  .)13 ؛1385 ولش(اصفهان بیش از هر شاهکار معماري دیگر ایران است

انتقال پایتخت به اصفهان به فرمان . ین احیاي هنرها در دوره شاه عباس اول بودبزرگتر

نشان از جهشی مهم در حمایت از معماري و نقش دولت در  1591/ 1000او در سال 

به طور کلی به نظر می رسد شاه ). 204؛ 1381بلر و بلوم (حیات هنر هاي دیگر دارد

تولید (و هنرهاي مفید فایده اقتصادي  عباس به هنرهایی مثل معماري و شهرسازي

که مورد نیاز کشور بود، بیشتر توجه داشت تا ) سفالینه، پارچه و فرش هاي قابل صدور

با این ). 127؛ 1385سیوري (تهیه و تدوین کتب گرانبها که جنبه شخصی تري داشت

 همه به نظر می رسد که شاه عباس حمایت گسترده اي از هنرمندان به عمل آورده

شاه عباس که عالقه زیادي به هنرهاي زیبا داشت خوشنویسان و نوشته اند که . است

حقوقی معین براي هر کدام نقاشان و هنرمندان دیگر را از هرسو به اصفهان می خواند و 

  ).53 ؛1347 فلسفی(می کرد و به کاري که شایسته هر یک می بود می گماشت
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هنرمندان را می توان در استعداد هنري آن ها یکی از دالیل حمایت شاهان صفوي از 

نقل است که شاه اسماعیل صفوي نه تنها به ترکی شعر می گفت، بلکه . جستجو کرد

شاه طهماسب نه تنها یک حامی مشتاق هنر بود، بلکه خود . داراي خطی خوش نیز بود

نی نقاشی نیز اوقات زیادي از جوانی را صرف آموختن نقاشی کرده بود و به هنگام جوا

مهارت او در تذهیب سرلوح . ماهر بود و خطوط ثلث، نسخ و نستعلیق را خوب می نوشت

او حامی خوش . بسیاري از هنرمندان برجسته آن زمان نیز از دوستان او بودند. بود

به طور کلی شاه . قریحه و سختگیري بود که کار هنرمندانش را از نزدیک زیر نظر داشت

ب به هنر کتابسازي عالقه بسیاري داشتند، ولی این کتاب ها اسماعیل و شاه طهماس

 250بیشتر شامل کتب مصور و شاهنامه ها بوده است، مثل شاهنامه شاه طهماسبی که 

بهرام میرزا برادر شاه طهماسب نیز با ). 125؛ 1372سیوري (نقاشی مینیاتور داشته است

وسیقی و خوشنویسی گوي هنر از اینکه در جوانی وفات یافت، در شعر و به ویژه هنر م

  ).101؛ 1368شیمل (دیگران ربوده بود

ایران عصر صفوي در کلیه ادوارش رواج خوشنویسی متاثر از مذهب تشیع هم بود چراکه 

کشوري با سیاست خاص مذهبی بود و این امر بسیاري از معنویات و کماالت را تحت 

 هاي و خصومتی که با دولتشاهان صفوي به علت ضدیت  .شعاع خود قرار می داد

در ترویج معنویات سعی خود را منحصر به تشویق و تبلیغ  ،عثمانی و شیبانی داشتند

مسایل زیادي را از خود  وضوعاین م ).74؛ 1363 میر احمدي(»مذهب تشیع کردند

در فرهنگ اسالمی هنر خوشنویسی پیوند عمیقی با به عنوان مثال  .کرد ثر میأمت

 مسلمین از ابتدا به خوشنویسی بیش از نقاشی توجه داشته اند،« .دمفاهیم دینی دار

 ).179؛ 1340 تاج بخش(»ممنوع بود زیرا نقاشی و صورت سازي در مذهب اسالم تقریباً

با توجه  نکه مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور اعالم گردید،آاز این رو پس از 

 .شاهد رونق  این هنر هستیمبه اهمیتی که خوشنویسی در فرهنگ اسالمی داشت 

؛ 1368 شیمل(اسالمی می خواند »هنر گوهرین«ه آن ماري شیمل آن را کهنري 

193(.  

از طرف دیگر شاهان صفوي سعی کردند در تبلیغ اهداف و اندیشه هاي خود از این هنر 

 در دوره صفوي شاهد ساخته شدن بناهاي مذهبی زیادي چون مساجد، .استفاده کنند
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توجهی که پادشاهان صفوي براي هرچه  .هستیم... بقعه امامزادگان و، یمدارس دین

ثار می کردند موجب شد آیین خوشنویسی از محدوده تولید آباشکوه تر جلوه دادن این 

کتاب و نسخ خطی بسیار فراتر رفته و نوشته هاي عربی با خط معمولی یا در سبک هاي 

دیگر سخن ه ب .ابنیه مذهبی پیدا کنندمختلف نقش عمده اي در تزیین مساجد و دیگر 

احساسات مذهبی هم در خطاطی و هم در تذهیب انتزاعی نوشته ها مجال تجلی 

این کتیبه ها شامل نوشته هایی از آیات قرآن کریم،  ).127 ؛1372 سیوري(یافت

احادیث و ادعیه، گفتار بزرگان، اشعار و متون فارسی، نام سفارش دهنده، علت ساخت 

نام هنرمند و تاریخ تولید اثر است که گاهی در فضاهاي هندسی با نقوش اسلیمی، اثر، 

این نوشته ها عالوه بر جنبه تزیینی . ختایی و غیره بر روي آثار مختلف نقش می بندد

از مطالعه هنر هاي . که دارند از جهت تاریخی و مذهبی نیز حائز اهمیت می باشند

ي به این نتیجه می رسیم که خطوط نسخ و ثلث و کاربردي به جا مانده از دوره صفو

خط کوفی نیز به نسبت کم . نستعلیق بیشترین کاربرد را در تزیین این آثار داشته اند

دوره صفویه از درخشان ترین «. تري به عنوان خط نگاره در این آثار به کار رفته است

اکثر شاهزادگان . ستادوار ترقی و تکامل خطوط به خصوص نسخ، ثلث و نستعلیق بوده ا

و امراي صفوي به این هنر عالقمند بودند و برخی از آنها این هنر را استادان فرا می 

گرفتند و خطاطان به دربار آنها مقامی بلند داشتند و همین امر باعث ترویج انواع فنون 

در این ). 346؛ 1350فضائلی (»و ظهور بسیاري از نوابغ خط و خوشنویسی بوده است

با رواج خطوط نسخ و نستعلیق، کاربرد این دو خط نسبت به سایر خطوط بیشتر  دوره

  .شد

  

  :هجري در ایران 12و  11و  10ویژگی کتابت قران هاي قرون 

هجري، چه از سوي تاریخ  1009در ابتدا باید گفت که به قرآن نگاري ایران بعد از سال 

تمامی ادوار عالقه نشان می  نگاران صفوي و چه از سوي کسانی که به هنر کتابت در

به همین دلیل به نظر می رسد که بررسی قرآن هاي . دادند، کم تر اعتنا شده است

این مشکالت ناشی از . هجري مشکالت بسیاري داشته باشد 12و  11ایرانی قرون 
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دیوید جیمز ). 109؛ 1385کونتادینی (کمبود کار تحقیقی در مورد این قرآن ها است

ها ین درباره فقدان شواهد و مدارك مربوط به این دوره در ارتباط با قرآن نیز پیش از ا

  .سخن گفته است

طبق مطالعات و بررسی هایی که بر روي قرآن هاي دوره صفوي صورت گرفته، یک 

در این تقسیم . تقسیم بندي کلی در ارتباط با ویژگی هاي این قرآن ها ارائه شده است

قرن داراي ویژگی هاي خاص و منحصر به فرد می  3ن بندي، کتابت در هر یک از ای

البته این تقسیم بندي مطلق نیست و ممکن است ویژگی هاي کتابت قرنی در . باشد

  . قرون بعدي نیز ادامه یافته باشد

  

  :هجري 10ویژگی هاي کتابت در قرن 

  .قرآنها به سه خط ثلث و نسخ و ریحان تحریر شده اند.1

  .نسخ بیشتر استکتابت با دو خط ثلث و .2

  .در بیشتر موارد سرسوره ها به خط رقاع است.3

  .احتماالً اولین قرآنی که با خط نستعلیق کتابت شده، در این قرن بوده است.4

  .بانوان نیز در این قرن به کتابت قرآن ها پرداخته اند.5

  .قرآن ها داراي قطع هاي متفاوتی هستند.6

  .ستعلیق بوده استترجمه قرآن ها در حواشی و به دو خط نسخ و ن.7

  

  :هجري 11ویژگی هاي کتابت در قرن 

  . کتابت قرآنی خط نسخ در این دوره بیشتر شد.1

  . در این قرن ما شاهد ظهور احمد نیریزي و نسخ شیوه ي ایرانی هستیم.2

  .قرآن ها منحصرا در قطع رحلی تولید می شدند.3

  .ترجمه ي قرآن ها جزعی از متن  می شود.4

  .قرآن ها با خطی غیر از خط متن بوده استحاشیه نویسی در این .5
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  : هجري 12ویژگی هاي کتابت در قرن 

در این قرن عالوه بر ویژگی هاي قرآن هاي قرون ده و یازده، دو ویژگی زیر بسیار قابل 

  :توجه است

  .استفاده از خطوط شش گانه به خصوص ثلث و نسخ.1

  .این مقطع زمانیکم اهمیت شدن خوشنویسی به دلیل اوضاع بد سیاسی در .2

احیاي مجدد سنت کتابت قرآن ها که در دوران شاه سلیمان صفوي و فرزندش شاه 

سلطان حسین صورت گرفت، باعث پدید آمدن قالب جدیدي در قرآن نگاري و استفاده 

در . یکی از نتایج این احیاء، ظهور احمد نیریزي بود. از شیوه ترجمه بین سطري شد

ابت در این قرن از جهت حضور احمد نیریزي و توانایی هاي واقع هنر خوشنویسی و کت

  .او در قلم نسخ بسیار قابل توجه می باشد

  

  :میرزا احمد نیریزي

؛ 1375سمسار (»احمد نیریزي فرزند شمس الدین محمد، متولد نیریز فارس بود«

 بر اساس شواهد و مدارك موجود، احمد به رغم گذران دوران طفولیت و نوجوانی). 100

وي نخستین بار نام این شهر را در . در نیریز، هنر خوشنویسی را در اصفهان فراگرفت

سپس این نام را در . هجري ذکر کرده است 1107ترقیم کتاب دعایی متعلق به سال 

هجري قمري ذکر شده و تا پایان دوران  1110ترقیم دست نوشته اي متعلق به سال 

؛  1381بیانی و دیگران (از این شهر نام برده استفعالیت خود متناوباً در ترقیم هایش 

هجري نوشته اند، اما سندي  1100منابع آغاز اقامت احمد در اصفهان را سال ). 128

وي کتاب دعایش، متعلق به ). 19؛ 1358بیانی (براي اثبات این گفته در دست نیست

ی کرده؛ از این هجري قمري را با عنوان احمد النیریزي السلطانی رقم نویس 1107سال 

رو یقیناً احمد از اولین روزهاي به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین با وي روابط 

هجري نیز از  1115او در ترقیم قطعه اي متعلق به سال . دوستانه و نزدیک داشته است

لقب سلطانی استفاده کرده، اما بعد از آن به دالیلی نامعلوم از ذکر این لقب در ترقیم 

وي حتی در دورانی که مستقیماً براي شاه سلطان حسین . ري ورزیده استآثارش خوددا
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اولین ). 128؛ 1381بیانی و دیگران (خوشنویسی می کرد، این لقب را به کار نبرده است

میرزاي سنگالخ . هجري است 1087اثر میرزا احمد صحیفه سجادیه اي به سال 

، تعداد قرآن هاي کتابت )يهجري قمر 13نویسنده کتاب تذکره الخطاطین در قرن (

ولی با بررسی هاي صورت گرفته . عدد ذکر نموده است 120شده به خط احمد را 

مشخص شد که شمار قرآن هاي شناخته شده اي که در نسبت آنها به احمد جاي تردید 

  .نسخه هم نمی رسد 10نیست، به 

اه شمار، بیشتر از آثار در هر حال مجموعه آثار بازمانده میرزا احمد را می توان از دیدگ

علت این مسئله گذشته از وجود نمونه هاي ساختگی و . همه خوشنویسان دیگر دانست

  :آثار خوشنویسانی که به نام او شده است، شامل موارد دیگري از قبیل زیر است

  .سال آمده است 62مدت زمان کتابت او که در منابع .1

 83به طوري که از بین کم حجم بودن بیشتر نسخه هاي کتابت شده او، .2

  .صفحه نوشته شده است 52تا  12نسخه بر  32نسخه او، 

آثار او همگی شامل قرآن کریم و ادعیه و متون مذهبی است، بنابراین بهتر از .3

هر نسخه دیگري نگهداري شده است، و کمتر در معرض نابودي قرار گرفته 

  .است

  .و درباریانپشتیبانی مادي و معنوي شاه سلطان حسین و بزرگان .4

به حق می توان این چنین اظهار نمود که میرزا احمد نیریزي، نامدارترین خوشنویس 

شهرت او را در نسخ به پایه میر عماد در نستعلیق و درویش . قلم نسخ ایران است

  ).105؛ 1375سمسار (عبدالمجید طالقانی در شکسته نویسی می دانند

ز سوي دربار ماموریت هایی به میرزا احمد در تمام دوران حکومت شاه سلطان حسین ا

به رغم زوال و در واقع . داده می شد، تا دست نوشته هاي مختلفی را خوشنویسی کند

سلسله یکی از این خوشنویسی تا آخرین روزهاي حیات انحطاط قدرت سیاسی صفوي، 

هزار  60دستمزدي بالغ بر ، میرزا احمد نیریزيتا جایی که براي  هنرهاي برجسته بود

   ).156؛ 1347رفیعی مهرآبادي (ذکر کرده اندتومان 

هجري، شهر اصفهان توسط افغان ها مورد محاصره قرار گرفت و در  1134در سال 

این رخداد باعث شد تا پایان غیر منتظره و خونینی براي . نهایت به تصرف آنها در آمد
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هرچند کاتب رسمی دربار بود، ولی از این نیریزي . این دوران شکوفایی رقم بخورد

وي در این هنگام به خانه حاج محمد صراف پناه برد و به . فاجعه جان سالم به در برد

هجري خوشنویسی کرده و به او تقدیم  1142نشانه قدردانی، کتاب دعایی را به سال 

مایت هاي نیریزي به رغم قطع ح. کرد که در این کتاب به این واقعه اشاره شده است

سال پس از حمله افغان ها به خوشنویسی دست نوشته  20دربار صفوي هم چنان تا 

وي یکی از پرکارترین ). 128؛ 1381بیانی و دیگران (هاي ارزشمند خود ادامه داده است

آثار ترقیم شده او عبارت . کاتبان و گرانقدرترین استادان خوشنویسی در قلم نسخ است

دي از قرآن و کتب ادعیه، تمرینات خوشنویسی، کار با الك است از نسخه هاي متعد

. هجري قمري 1127الکل و کتیبه اي قرآنی در کاخ چهل ستون اصفهان متعلق به سال 

لوحه هاي آیه الکرسی به قلم نسخ ممتاز، با جداول مذهب (کتیبه عمارت چهل ستون 

حمد نیریزي نشان می و دیگر آثار مشابه ا) در دو طرف ایوان آیینه کاخ چهل ستون

دهد که وي در روزگار حکومت شاه سلطان حسین برجسته ترین خوشنویس دربار 

اما این امر و دیگر جزییات در مورد زندگی احمد و دیگر کاتبان . محسوب می شده است

آن روزگار را تنها می توان، با استفاده از ترقیم دست نوشته هاي آنان دریافت، زیرا 

حمد حسن سمسار توضیح داده، زندگی نامه اي که میرزاي سنگالخ همان گونه که م

آخرین اثر او ). 128؛ 1381پیشین (درباره احمد نیریزي نگاشته، غیر قابل استناد است

هجري، نسخه اي از دعاي کمیل است که در نجف تحریر شده و امروزه  1152به سال 

ه از میان تذکره نویسان و الزم به ذکر است ک«. در موزه گلستان نگهداري می شود

تاریخ خط نویسان پیشین و معاصر، تنها استاد بیانی او را در رده خوشنویسان شکسته و 

  ).105؛ 1375سمسار (»نستعلیق نیز به حساب آورده است

  

  :نسخ شیوه ایرانی

همانند خط نستعلیق که در حوزه نگارش متون فارسی متداول بود، خط نسخ میرزا 

برخی خط نسخ . ت متن عربی کتب دینی و قرآن جلوه خاصی پیدا کرداحمد براي کتاب

او را به واسطه شکل خاص و حروف استثنایی آن، منعکس کننده اعتماد به نفس 
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قلم نسخ احمد نیریزي ). 130؛ 1381بیانی و دیگران (منحصر به فرد کاتب برشمرده اند

این شیوه نه تنها از نسخ . اوج تکامل شیوه اي است که آن را نسخ ایرانی می خوانیم

دیگر سرزمین هاي اسالمی متمایز است، بلکه با شیوه نسخ نویسی پیش از پیدایش این 

  ).105؛ 1375سمسار (مکتب نیز تفاوت دارد

در واقع قرآن هاي تحریر شده به قلم نیریزي تمایز روشن تري میان اجزاء درشت تر و 

نویسی هاي زمان گذشته تر یا از آن مکتب  نازك تر حروف را ایجاد می کند، تا در نسخ

ترکی؛ و این ویژگی محتمالً بر اثر کجی بیشتر قط در تراش سرقلم نیز نمایان می 

یکی از مهم ترین ). 310؛ 1374شیمل (گردیده است و قلم او محرف معتدل است

میان مشخصات بارز آثار احمد نیریزي، اندازه نسبتاً بزرگ نوشته و ایجاد فضاي باز در 

وي . در نسخ وي، اعراب دقیقا هم شأن حروف ترسیم شده است. سطرهاي متن است

هم چنین دقت می کرد که اعراب در باال و پایین، در سرتاسر متن، دقیق و در فاصله 

میرزا احمد همواره بر زیبایی و ترکیب نوشته نسخ خود تاکید . درست قرار گیرد

ی حروف و کلمات از ویژگی هاي کتابت این ظرافت و روشن). 212؛ 1379صفوت (داشت

در مجموع می توان گفت نسخ خطی به زبان عربی که به خط نسخ در ایران . شیوه است

نوشته شده، مانند قرآن هاي کوچک و کتب ادعیه، داراي شیوه خاصی از نگارش 

برخلف شیوه نسخ در (در این خط حروف صعود کننده به درستی قائم هستند . هستند

، و پایانه هاي ارسال شده )ترکی که با اندك تمایل به سمت چپ اجرا می شود سنت

حروف با اندك برگشت خفیف گوشه قلم، از دقت و یکسانی قصور ناپذیري برخوردار 

عالوه بر این در خط میرزا احمد حالتی از نزاهت و روشنی ). 310؛ 1374شیمل (است

قدسی (نظیر آن را می توان دید وجود دارد که در خط کمتر کسی از خوشنویسان

که در یک اندازه نگاشته (به نظر می رسد که این خط خالف نسخ عثمانی ). 14؛ 1363

خط نسخ در «. در اندازه ها و با دانگ هاي مختلف و متنوع به قلم آمده است) می شود

ده ایران تا قبل از احمد نیریزي به شیوه اي که اکنون در ممالک عربی متداول است دی

یعنی نسخ مایل به ثلث و محقق، و احمد نیریزي آن را به شیوه اي خاص که . می شود

گویی از نستعلیق چاشنی گرفته، درآورد و خطاطان ایرانی تاکنون از آن شیوه پیروي 

از ابتداي رواج خط نستعلیق، پیشرفت و رونق خط ). 293؛ 1350فضائلی (»کرده اند
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کشورهاي اسالمی اهمیت بسیار دارد و در تحریر قرآن اکنون نیز در . نسخ فزونی گرفت

کریم به کار می رود و نیز چون حروف چاپ و ماشین تحریر را به این خط فراهم آورده 

این شکل از خط نسخ به . اند، کتاب ها و نشریات هم به این خط منتشر گردیده اند

اشت و براي این هجري رواج د 12دلیل وضوحش، به عنوان خط قرآنی در ایران قرن 

  .گونه متن ها بسیار مناسب می نمود

  

  :تاثیر نسخ شیوه ایرانی بر دوره هاي بعد

و حوادث پیاپی و جنگ ) هجري 1135(به ذکر است پس از انقراض دولت صفوي  الزم

ها و شورش هایی که در گوشه و کنار کشور ایران مردم را به خود مشغول کرده بود، 

هجري سیر  13روزگار انحطاط هنر به ویژه هنرخوشنویسی، پیش آمد و تا ابتداي قرن 

هجري کم کم به خوشنویسی اقالم شش  13ولی با شروع قرن . نزولی خود را می پیمود

گانه و مخصوصاً نسخ، توجه بیشتري شد و خوشنویسان نسبتاً زیادي پیدا شدند و آثار 

نفیسی از قرآن ها و ادعیه و کتب و مرقعات و قطعات و کتیبه ها، از زیر دستان آنها 

  ).356؛ 1350فضائلی(بیرون آمد

عث شد، تا نسخ وي حتی در میان یقیناً کیفیت دست خط نسخ احمد نیریزي با

در حقیقت جایگاه او تا بدان جا . هنرمندان نسل هاي بعد از او بسیار تاثیر گذار باشد

اگر بخواهیم در کتابت به منزلتی «رسید که هنر جویان خوشنویس ادوار بعد بگویند 

نده دومین معیاري که نشان ده. »دست یابیم، آرزو داریم که مثل احمد نیریزي باشیم

بر روي . مرتبه بلند نیریزي است، در نوشته ها و آثار مهر مندرج در کار او نهفته است

آثار وي که در مجموعه گلستان نگهداري می شود مهر و نوشته صاحب نظران مشهوري 

و یا پادشاهان قاجار مانند فتحعلی ) وزیر نادر شاه(چون میرزا مهدي خان استرآبادي 

سبک نیریزي بعد از او ). 130؛ 1381بیانی و دیگران (می شودشاه و محمد شاه، دیده 

  . قرن ها سرمشق خوشنویسان و مورد اتباع آنها بوده است

نمونه هاي خوشنویسی هنرمندان قاجار این ادعاي قدیمی را که احمد پدر نسخ شیوه 

از  شمار زیادي). 212؛ 1379صفوت (ایرانی رایج در دوره قاجار بوده، را تقویت می کند
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هجري قمري از او پیروي کرده  14خوش نویسان این قلم از روزگار زندگی وي تا سده 

نسخ نویسان بعدي با اینکه هیچ یک شاگرد مستقیم احمد نبوده اند، اما همه آنها . اند

با این . کوشیده اند که به شیوه او بنویسند و دست نوشته هایی همانند او پدید بیاورند

دست نخورده باقی تنی او به ویژه در نسخ کتابت جلی هم چنانهمه مقام دست نیاف

  .مانده است

  

  :نتیجه گیري

ایشان سعی . کتابت قرآن از آغاز مورد توجه مسلمانان و هنرمندان خوشنویس بوده است

نموده اند با بهترین شیوه و زیباترین خط آیات الهی روي کاغذ آورند و بدین طریق، 

توجه و عالقه به هنر خوشنویسی در دوره هاي مختلف . شوندعامل حفظ کالم خدا 

وجود داشت اما به جرأت می توان بیان نمود که این هنر در دوران صفوي به اوج خود 

میرزا احمد نیریزي از . می رسد و نامدارترین خوشنویسان در این دوره ظهور می یابند

ي جدید در کتابت قرآن ها به جمله این هنرمندان است، که با قلم زیباي خود شیوه ا

  .شیوه اي که هنوز هم در کتابت قرآن ها و متون مذهبی مورد استفاده است. وجود آورد

الزم به ذکر است اگرچه خط نسخ شیوه ایرانی در متون متعلق به دوره صفوي، با نام 

میرزا احمد نیریزي عجین شده است اما به نظر می رسد مراحل ابتدایی این قلم کمی 

مهارت او به . پیش تر از احمد نیریزي ایجاد شده و او این قلم را قوام و جال داده است

حدي است که اوج و تکامل این شیوه را در قلم میرزا احمد نیریزي می توان مشاهده 

قلمی که دوره هاي بعد بارها مورد تقلید هنرمندان قرار گرفت اما به نظر می رسد . کرد

مندان به مقام احمد نیریزي در نگارش شیوه نسخ ایرانی دست که هیچ یک از این هنر

  .نیافتند
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  تغییرات کارکردي یاسا در دو دوره

  "ایلخانان"و  "مغوالن اولیه"
  

رزگار برفروخت
1

  

  

  :چکیده

یکی از پنداشت هاي رایج درباره یاسا این است که این شبه نظام حقوقی صحراگردان مغول در 

. فرایندهاي زمانی مختلف قدرت گیري و تحکیم قدرت آنان کارکردهاي یکسانی داشته است

در این مقاله ضمن نقد چنین . بررسی منابع تاریخی چنین پنداشتی را به چالش می کشد

دگرگونی هاي سیاسی و آنچه که می توان منطق موقعیتی می شود که  پنداشتی نشان داده 

از این لحاظ می توان قائل به دو . نامید  بر وجه کارکردي یاسا  اثر گذاري فراوان داشته است

دوره مغوالن اولیه که یاسا کارکردهاي نظم بخشی و حفظ اقتدار مغوالن را بر جوامع : دوره بود

ه ایلخانان که یاسا براي جامعه مغولی اهمیت می یابد و کارکردهاي زیر سلطه داشت و در دور

  .سیاسی، اداري و نظامی خود را پیدا می کند

  .یاسا، مغوالن اولیه، ایلخانان اولیه، تغییرات کارکردي:واژگان کلیدي

                                                          
  دانشگاه تهرانکارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی .1
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  مقدمه

. تا قرن هفتم هجري جوامع اسالمی همواره تحت سلطه حکومت هاي مسلمان بودند

حتی هجوم اقوام ترك از آسیاي میانه اختاللی در تداوم حاکمیت هاي اسالمی ایجاد 

اما در قرن هفتم هجري و با هجوم مغوالن جوامع مسلمان براي نخستین بار در . ننمود

فتند و به مدت بیش از یک قرن تحت سلطه معرض هجوم قبابل غیر مسلمان قرار گر

این قبایل بسیار دیر در فرهنگ جوامع اسالمی ادغام شدند و همین . آنان قرار گرفتند

امر باعث گردید آنان فرهنگ، باورها و نظام عقیدتی خود را براي مدت ها حفظ نمایند و 

بخشی از این . بوداین در واقع موجد نوعی تقابل ارزشی میان جامعه و حکومتگران شده 

مغوالن اگر . تقابل میان جامعه اسالمی و حکومتگران مغول در زمینه مسائل حقوقی بود

چه سیستم حقوقی منسجم و نظام مندي نداشتند ولی تابع سنن و رسومی بودند که 

بخشی از این سنن و رسوم . سخت به آنها پاي بند بوده و خود را تابع آنها می شمردند

ی فرمان ها و دستورالعمل ها که از سوي رهبر بزرگ مغوالن یعنی همراه با برخ

چنگیزخان صادر شده بود در مجموعه اي به نام یاسا گرد هم آمده و شکل یک نوع 

مغوالن در میان خود و در برخورد با جوامع اسالمی . قانون مدون مغولی را پیدا کرده بود

ع یک شبه نظام حقوقی صحراگردان مغول متکی بر این قوانین بودند و آن قوانین در واق

  . بود

می دانیم که درباره یاسا تحقیقات و بررسی هاي قابل توجهی صورت گرفته و بسیاري از 

بنا براین در مقاله پیش روي . جنبه ها و ابعاد این شبه نظام حقوقی بازکاوي شده است

ز جنبه هاي یاسا در بلکه پرداختن به یکی ا، هدف بازگویی نتایج این بررسی ها نیست

نگاهی به بررسی هاي انجام گرفته در زمینه یاسا . زمینه اجرایی مقصود نظر می باشد

نشان می دهد که بیشتر این تحقیقات متکی بر این فرض هستند که یاسا در بعد 

حال آنکه منابع و داده هاي . اجرایی همواره از کارکرد یکسانی برخوردار بوده است

در سطور آتی با بررسی منابع موجود نشان . با چنین پنداشتی هستندموجود در چالش 

  .لف کارکردهاي متفاوتی داشته استخواهیم داد که یاسا در بعد اجرایی در دو دوره مخت
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  کارکرد یاسا در دوران مغوالن اولیه

قان  ترین و اولین اشاره منابع کالسیک در مورد اجراي یاسا مربوط به دوره اکتاي قدیمی

ي اکتاي به ذکر چندین حکایت از  جوینی و رشیدالدین پس از ذکر حوادث دوره. است

پردازند که سعی میشود به صورت  ي اجتماعی در این دوره می اجراي یاسا در حوزه

نخست آنکه روزي اکتاي و جغتایی از جایی حرکت : خالصه وار مجملی از آنها ارایه شود

کند  زیکی در آب روان رفته و در رودخانه غسل میکنند که تا کردند و مشاهده می می

) 1328،1/227جوینی،(» که بروز در آب روان ننشینند«: جغتایی خواست طبق بند یاسا

دهد و  آن فرد را بکشد اما اکتاي با بهانه آوردن خستگی خودش اجازه این کار را نمی

که در اجراي یاسا  - برند و براي جلوگیري از خشم جغتایی فرد خاطی را به زندان می

دهد که به فرد یاد دهند که  شبانه به حاجبان دستور می  - بسیار سختگیر بوده است

ام و پی آن  ي دارایی من است در آن مکان گم کرده بگوید که بالشی نقره که همه

فرداي آن روز یارغو . گشتم و چند مأمور فرستادند تا در آن نهر بالشی نقره بیندازند می

غدر مسموع چون بگوش قبول اصفا افتاد و اضباط را بدان جایگاه کس «و  تشکیل شد

رفت و بالش را از آب بیرون آوردند قاآن فرمود که کدام کس را در ضمیر تواند آمد که 

یاسا و حکم ما را بخالف اندیشد و از آن سرمویی بگرداند اما او ضعیف حالی و کم مالی 

  )162-163همان، صص . ( »ی فدا کردستنماید چنانکه خود را براي بالش می

برد  خرد و به خانه می در روایتی دیگر آمده است؛ روزي مسلمانی در بازار گوسفندي می

کند که به  کند و از پشت بام خانه مسلمان، طریقه ذبح را نگاه می ترکی وي را دنبال می

اده بودند که هیچ در ابتداي کار و حال، یاسا د«کند و چون  ي مسلمانان ذبح می طریقه

کس گوسپند و دیگر حیوانات مأکول الحم را حلق نبرند و برسم ایشان، سینه و شانه 

آن ترك خود را از پشت بام به خانه مسلمان ) 488/ 1338،1فضل اهللا، (» بشکافند

چون صورت ماجرا عرضه داشتند، «.برد اندازد و مسلمان را گرفته به پیش قاآن می می

ویش یاسا را رعایت کرده و این ترك، ترك کرده، چه بر بام خانه او فرمود که این در

  )همانجا( » .رفته، مسلمان به سالمت ماند و قپچاق را بیاسا رسانید
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اند که؛ روزي از ختایی بازیگران آمده بودند و نمایشی اجرا  در حکایتی دیگر آورده

شد قاآن از  اسبی کشیده میي  کردند که در آن پیرمردي با دستار مسلمانی بوسیله می

ي بردگی  و بازیگران اعالم کردند که نشانه» آن صورت کیست؟«پرسد که  بازیگران می

یاساي مبارك چنگیزخان باین معنی « گوید مسلمانان است قاآن ناراحت شده و می

موافق افتاده، چه دیت خون مسلمانی چهل بالش زر فرموده و از آن ختایی دراز گوش، 

دالیل و براهین روشن، چگونه اهل اسالم را در معرض استخفاف توان آورد،  با چندین

  )488- 489همان، صص . ( »واجبست شما را به جزاي فعل رسانیدن

در روایتی دیگر بیان شده است که؛ از منکران دین اسالم تازي زبانی به نزد اکتاي رفته 

اکتاي بگو که مسلمانان را  گوید که چنگیز را در خواب دیده و گفته است که به و می

دهد  پرسد چنگیز با چه زبانی با تو حرف زد فرد  جواب می بکشد اکتاي از آن شخص می

اشارت کرد تا او را هالك «نه پس: دانی؟ گفت و تو زبان مغولی می: به زبان مغولی فرمود

  )489همان،ص. ( »کردند

بالش نقره قرض  4یغوري مسلمانی از یکی از امراي ا :خوانیم در حکایتی دیگر می

کند  کند و شرط می فرد ایغوري وي را مواخذه می. شود کند اما از اداي آن عاجز می می

که یا به ترك مسلمان بپردازد و بت پرست شود یا به دلیل قرض ادا نکردن او را در بازار 

و  رساند خواهد و خود را به نزد اکتایی می کند فرد از وي سه روز وقت می رسوا می

ضربه چوب و به  100کند اکتایی براي شخص طلبکار  جریان را براي قاآن تعریف می

چرا که در یاسا آمده ) 179/ 1، 1328جوینی،. ( مسلمان صد بالش نقده پرداخت کرد

همه اقوام و مذاهب در دین خود آزادند و هیچ کس حق ندارد که با سخنان پر « است

  )1/497، 1338فضل اهللا ،(».ین خاص گرداندطمطراق مردم را مجبور به پذیرش آی

بالش براي تجارت به رسم اورتاق از  500شخصی که مبلغ : گوید روایتی دیگر هم می

هر کس «شود و چون در یاسا آمده است که  خزانه پول گرفته بود سه بار ورشکست می

یازید و ت اگر سه بار به این کار دس کاالهایی ستاند و ورشکست شود،) بنا بر اعتبار(

پردازند  چون به یارغو او می) 1368/291رشیدوو،( »ناکام ماند باید به کیفر اعدام برسد

. بخشد شود که پولها را به اوباش داده تا بخورند اما اوکتایی او را می مشخص می

  )179/ 1، 1328جوینی،(
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عمول هر چند گزارش حیات اجتماعی و روزانه مردم در تاریخ نگاري کالسیک ایران م

پردازند اما در اینجا  باشد و اکثر منابع به ذکر حوادث سیاسی پادشاهان و جنگها می نمی

ت سخاوتمندانه و عدل شود که جوینی و رشیدالدین براي پرداختن به اقداما دیده می

آورند هر چند خود جوینی قبل از  ازحیات اجتماعی مردم این حکایت را می اوکتاي قاآن

و این مجملسیت از افعال او، همانا که مستمعان و «نویسد که  ها می نگاشتن این حکایت

مطالعان این تاریخ، این معانی را احسن الشعر اکذبه دانند تصدیق آن را بر سبیل ایجاز 

توان گرفت ایراد  ایتی چند که از آن استدالل تمام میمصون از عوارض بهتان و مجاز حک

نماید که این مجموعه حکایات به عنوان  در نگاه اول چنین می)161همان،. (»رود می

شده در کتاب خودش  هایی از آداب و رسوم مغولی که در جامعه اجرا می ایجاز و نمونه

بنابراین در این دوره ) اهمانج. (»توان گرفت از آن استدالل تمام می«آورده است که 

اجراي یاسا و اعمال آن در بعد اجتماعی براي مغلوبین امري مسلم بوده امراي مغول 

هاي مغولی در حوزه اجتماعی و جلوگیري از نقض آشکار قوانین  عدول نکردن از سنت

ي منگو  چنانکه در دوره. داده اند مغول توسط آحاد جامعه از خود حساسیت نشان می

. شویم که  نشان دهنده ي اجراي یاسا در سطح جامعه می باشد جریانی مواجه مینیز با 

در هنگام بر تخت نشینی منگو بالبیتکچی با همدستی بیکالفتی و توکمیش بوتا و 

گیرند که در روز جمعه مسلمانان  بیش بالیغ را در نماز  ساقون و ایدکاج تصمیم می

رسد و وي منگو را از  امیر سیف الدین میجمعه قتل عام کنند اما این خبر به گوش 

فرمان رسانید تا ایدي قوت را «پس از یارغو داشتن متهمان منگو . کند جریان با خبر می

با یاران او در موافقت ایلچیان با بیش بالیغ باز گردانیدند و هم روز جمعه که قصد 

ان بصحرا حاضر ي عموم خلقان از موحدان و بت پرست مؤمنان در آن روز بود اندیشه

اوکنج برادر ایدقوت به دست خود سر او . آوردند و فرمان پادشاه ملک الرقاب برسانیدند

چرا که طبق یاسا هیچ کس حق ) 38همان،. (»بدو نیم زدند...برداشت و دیگر یاران او 

هاي  ها و گزارش از روایت - ندارد فرد یا افرادي را به دین یا آیین خاصی مجبور کند

توان چنین نتیجه گرفت که اجراي یاسا و  ي اکتایی و منگو می منقول از دورهتاریخی 

شده  قوانین سنت مغولی در جامعه مسلمین توسط امراي نظامی و فرماندهان اجرا می

  .است
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ي برآمدن ایلخانان و تصرف مجدد  اوالً تا دوره: البته در این باره ذکر چند نکته الزم است

اي است که هنوز تسلط حاکمیت سیاسی بر سرزمینهاي  ایران توسط مغوالن دوره

متصرفی به صورت کامل صورت نگرفته است و نوعی هرج و مرج و شورش در شهرها و 

بین امرا وجود داشته است با توجه به این که یکی از کارکردهاي یاسا و حقوق مغولی 

ه از طریق نظام ي جامع ایجاد نظم نظامی در جامعه و سعی در به اطاعت درآوردن همه

رسد اجراي یاسا در بعد اجتماعی به این دلیل صورت  حقوقی بوده است به نظر می

گرفته باشد که حاکمیت از آن به عنوان اهرمی در جهت کنترل جامعه و برقرار کردن 

چون قاآن بر تخت « نویسد رشیدالدین در این باره می. نظم نظامی استفاده کرده است

مله مدعیان را ساکت گردانید و بعد از آن بتمامت سرحدها و نشست بیاسا مذکور ج

اطراف ممالک لشکرها جهت محافظت ثغور والیات مذکور نامزد فرمود و در اطراف ایران 

  )476/ 1338،1فضل اهللا، .(»زمین هنوز آشوب و فتنه تسکین نیافته بود

ي اسالمی به  در جامعهشود که اجراي یاسا  هاي تاریخی چنین دریافت می ثانیاً از گزارش

صورتی بوده که در جهت هر چه بیشتر شدن آرامش درسرزمین ایران و از بین برودن 

اند  مشکالت پیش روي مغوالن بوده باشد چرا که تا بر آمدن هوالکو، مغوالن نتوانسته

بصورت کامل تسلط خود را در سرزمین ایران به اثبات برسانند چنانکه در یکی از 

شود که تأکید اکتاي بر  آورد، دیده می اریخی که جوینی از اکتاي میهاي ت گزارش

تحمیل نکردن یاسا بر مسلمین است و حتی از خود بندهاي یاسا در جهت کم کردن 

مثالً در جریان گزارش از آن . کرده است تناقض بین مسلمین و مغوالن استفاده می

رود آن قسمت از ذبح  می شخص ترك قپچاقی که به جریان ذبح مسلمان پیش اوکتاي

گیرد بلکه فرد خاطی را به دلیل جاسوسی و فضولی کردن  که در یاسا آمده در نظر نمی

رساند که یکی از بندهاي یاسا اعدام فرد جاسوس است  و یا در  در امور مردم به یاسا می

به جریان بالبیتکچی در دوره منگوخان از این بند یاسا که هیچ کس حق ندارد مردم را 

رسد  به نظر می. آیین خاصی دعوت و یا طرد کند براي حفظ آرامش جامعه استفاده کرد

ي ایرانی و تسلط  که مغوالن اولیه بر این موضوع واقف بوده اند که براي نفوذ در جامعه

هاي فرهنگی در جامعه مد نظر قرار گیرد و سعی در تحمیل  بر آن الزم است که تفاوت

خود انتخاب اوکتاي به خانی توسط چنگیز به جاي . انی نکنندیاسا بر جامععه ي ایر
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چرا که جغتایی در اجراي یاسا بسیار . جغتایی دلیلی بر این طرز فکر چنگیز داشته است

حشم او از بیم یاسا و سیاست او چنان مضبوط بودي که کسی در عهد «سختگیر بوده و 

بطایه و پاس احتیاج نیفتادي و او چندانک در جوار لشکر او بودي هیچ راه گذري را 

چنانک در مبالغت گویند طشت زر بر سر نهاده عورتی را تنها بیم و ترس نبودي، و 

در خراسان ... یاساهاي باریک که بر امثال مردم تازیک تکلیف ماالیطاق بودي دادي 

 (» .نمودند مدتی گوسفند را کسی ظاهراً نکشت و مسلمانان را بر اکل مردار تکلیف می

  )16/ 1جوینی، همان، 

تعامل اکتاي با زیردستان و حذم و دوراندیشی و گه گاه چشم پوشی از سنت و قانون «

مغوالن عامل مهمی در انتخاب وي توسط چنگیزخان بوده است و این در حالی است که 

جغتایی که فرزند ارشد چنگیز بود و شخصیتی سازش ناپذیر و سختگیر و سنت پرست 

چنگیزخان با درك این مسئله و با توجه به ضرورت برخورد ) .65/ 1379 بیانی، .(»بود

ي مغلوبین حتی با زیر پا گذاشتن سنن  توأم با تدبیر  و سیاست براي تسلط بر جامعه

اي فرزند ارشد را مأمور نظارت بر اجراي یاسا نمود و اکتاي که کوچکتر بود به  قبیله

چون چنگیزخان را مزاج او، که «:ي آمده استچنانکه در طبقات ناصر. جانشینی برگزید

/ 2، 1343، جوزجانی.(»بس قتال و ظاللم است، معلوم بود، او را وصیت، پادشاهی نکرد

ي اسالمی داشته  بنابراین ضرورتها، نقش اساسی در اعمال و اجراي یاسا در جامعه) 152

  .است

ي اسالمی  در جامعه تا زمانی که مغوالن هنوز حاکمیت سیاسی خود را بصورت کامل 

نموده است و  مسجل نساخته بودند قداست و حرمت یاسا براي آنها اساسی و ضروري می

تافتند،  حداقل در ظاهر و صورت قضایا و بصورت آشکار تخطی از اصول یاسا را بر نمی

اند و این  دانسته چرا که یاسا را عاملی در جهت از بین بردن گردنکشان و شورشها می

زمان مرگ چنگیز تا اواخر دوره منگو که سراسر ایران توسط هالکو فتح شد  دوره از

چنانکه در مأموریت هالکو براي حمله به ایران منگو به وي دستور . ادامه داشته است

و باید به یمن جالدت و ضربت شمشیر جهانگیري و کشورستانی، ازکنار «دهد  می

ي رسوم و یاساي  ردي و مالحظهجیحون تا اقصاي والیت مصر به تحت تصرف درآو

چنگیزي نموده، و هر که به قدم اطاعت و فرمانداري پیش آید، او را رعایت 
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در این فرمان نگرانی خان مغول از تصرف ) 589 /3، 1333خواندمیر، (».نمایی

به نظر . نماید سرزمینهاي جدید و لزوم تمسک به سنتهاي یاسا و چنگیزي را گوشزد می

زمان کشورگشائیهاست ایجاد «مان برآمدن مغوالن تا اواخر حکومت منگورسد که از ز می

شد که دستگاه  ي این موارد سبب می همه. حکومتهاي موقت در مناطق اشغالی بود

گرداننده فاقد سکون و آرامش الزم براي رویارویی و تطابق با تحوالت جدید و متوالی و 

  .ر امپراطوري باشداستقرار اصول و موازین تازه و یکدست در سراس

بنابراین اجراي یاسا در بعد اجتماعی حداقل در ظاهر بنابر یکی از ضرورتهاي مورد نیاز 

اما با فتح ایران توسط هالکوخان و از بین بردن شورشها و . مغوالن صورت گرفته است

ي برخورد مغوالن در جریان اجرا و  اطمینان از تسلط سیاسی بر مناطق مفتوحه نحوه

توان از آن به تغییر کارکردي یاسا تعبیر کرد و تغییر  کند که می یاسا تغییر می اعمال

ي اجتماعی به جریانات سیاسی و دربار و جهت نظم دهی به  اجراي یاسا از حوزه

رفتارهاي خاص مغوالن و اغماض و چشم پوشی هرچه بیشتر مغوالن در حساسیت به 

از بررسی منابع این دوره . تماعی بوده استي مغلوبین در سطح اج اجراي یاسا به وسیله

ي اجتماعی حذف شده یا حداقل در  شود که اجراي یاسا در حوزه چنین دریافت می

به . شود ي اجراي یاسا در بعد اجتماعی باشد دیده نمی منابع گزارشی که نشان دهنده

عملی رسد گزارشات منابع کالسیک از به وجود آمدن تناقض و تضاد و چالش  نظر می

ي قبل از شکل گیري حکومت  ي مسلمین نیز مربوط به دوره در اجراي یاسا و جامعه

ي اوکتاي  هاي دوره ایلخانان بوده باشد چرا که به عنوان مثال جوینی که به ذکر گزارش

در ابتداي حالت ایشان یاسا داده بودند که هیچ کس گوشتی «نویسد  پردازد می می

به کار بردن ) 163/ 1 ،1328جوینی، (»سینه شکافد تسمیه نکند و به رسم ایشان

ي آن است که قبالً این بند از یاسا در جامعه  نشان دهنده» در ابتداي حالت«کلمات 

دیگر ) پردازد در زمانی که جوینی به نگارش کتاب خود می(اجرایی بوده است اما اکنون 

اي در بررسی منابع این دوره الزم  عالوه بر آن توجه به نکته. شده است  اجرا نمی

ون براي اولین بار بود که یک نظام حقوقی متفاوت که تحت حمایت باشد؛ چ می

شده است و همچنین وحشت ایجاد  حاکمیت سیاسی بود در سرزمین اسالمی اجرا می

ي موفقیتهاي خیره کننده مغوالن بر اکثر  شده در سراسر سرزمینهاي اسالمی به واسطه
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ریخی این دوره گشته، چنانکه در نیروها، سبب بزرگ نمایی و اغراق در برخی از منابع تا

ها در اجراي یاسا در بعد  طبقات ناصري و نفثه المصدور و تاریخ الکامل این بزرگنمایی

بنابراین . شود دیده می... ذبح، وضو، غسل، استفاده از کاله مغولی و : اجتماعی چون

معه ي اجراي اجتماعی یاسا تا دوره منگو با حساسیت به لزوم اجراي یاسا توسط جا

رفت و یا  ایرانی وجود داشت که با روي کار آمدن منگو این حساسیت به کلی از بین 

کند که در جشن  چنانکه میر خواند تصریح می«. کنند اي نمی حداقل منابع به آن اشاره

 .(»جلوس منگو براي مهمانان مسلمان گوسفند را طبق شریعت اسالمی ذبح کردند

به موازات تساهل مذهبی منگو خواست هر «نین و همچ) 445، ص 1377تیموري، 

اي طبق مرسوم محل اداره شود و بدین منظور در دبیرخانه در بار خان بزرگ  منطقه

، تبتی، )چینی(دبیران و منشیان از هر کیش و ملیتی اعم از فارس، ایغوري، ختایی

توان به  از این دوره به بعد است که می) 447همان،(» .تنقوتی، استخدام شده بودند

ي حذف  که خود نشان دهنده -ي اسالمی حضور دو نظام حقوقی موازي با هم در جامعه

در این بین کسانی که در تشکیالت . اشاره نمود -اجراي یاسا در بعد اجتماعی باشد

دیوانی مغوالن وارد شده بودند و براي باز گرداندن امور به دوره خوارزمشاهی و سلجوقی 

چنانکه که اقدامات شمس الدین جوینی در جهت . باید نادیده گرفترا تالش میکردند ن

به حالت قبل از دوران مغول بازگرداند، ... و وضع دواوین ... بازسازي سازمانهاي اداري «

. »در این تشکیالت تا حد امکان بکاهد» یاسا«بخصوص از نفوذ عناصر بیگانه و قوانین 

ود که مغوالن فقط در مشاغل سپاهیگري باقی از این دوره به بعد ب)1379،189بیانی،(

  .ماندند

در دوره ماقبل ایلخانی در هنگام تشکیل قوریلتاي جهت انتخاب جانشنی خان یکی از 

باشد  هاي مد نظر براي انتخاب خانیت، تسلط بر یاسا و مفاد آن می مهمترین مؤلفه

ند حکم چنگیزخان هر چ«دارد  چنانکه در هنگام بر تخت نشستن اکتایی وي اظهار می

پسر خردتر اردوي بزرگست و روز و ] لقب باتو[اما الغ نوین ...برین جملت نافذ شدست

شب و گاه و بیگاه مالزم خدمت او بوده و یاسا و رسوم دیده و شنیده و دانسته باشد با 

و یا در ) .147- 146صص/ 1328،1جوینی،  . (»وجود حضور ایشان چگو به خانی نشینم

دارد  اب منگو به خانی باتو پس از ذکر محاسن منگو به خانی اظهار میهنگام انتخ
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که یاساي ... ضبط چنین ملک بزرگی و تمشیت مثل این کار نازك آن کسی تواند بود«

که در اروغ چنگیرخانی منگو قاآن ... چنگیزي خانی و رسوم قاآنی دانسته و دیده باشد

الکو به معادالت قدرت در ایران اجراي یاسا اما با ورود هو) .19/ 3، 1328جوینی،(».است

  .شکلی دیگر به خود گرفت

  اجراي یاسا در دوره ایلخانان 

ي ایلخانان در ایران اجرا و اعمال یاسا و سنن قبایل مغول تغییر کرد و ایلخانان  از دوره

از آن به عنوان اهرمی جهت رتق و فتق امور سیاسی، درباري، جنگ، تسلط بر اوضاع 

و در جاهایی نیز که یاسا در بعد اجتماعی . و دیوانساالري مورد استفاده قرار دادند دیوان

اي جهت  بهانه. ي استفاده شد و یا قواعد خاص مغولی و لزوم اجرایی بودن آن در جامعه

معادالت سیاسی یا حذف رقیبان سیاسی ایلخانان بود نه اعتقاد به اجراي یاسا در بعد 

زام تغییر شکل اجراي یاسا از بعد اجتماعی به بعد سیاسی و اجتماعی بدیهی است ال

مهمترین کارکردهاي یاسا در اجراي . درباري از مهمترین عوامل این تغیر بوده است  

  :باشد آن در دربار و مسایل سیاسی به شرح زیر می

  :عاملی در جهت حمایت و حفظ شحنگان و دیوانساالران) الف

حوزه عمل و اجرا حمایت ایلخانان از دیوانساالران و بر یکی از کارکردهاي یاسا در 

الزم به توضیح . گماشتگان حکومتی از حسد و تهمت و افتراهایی بود که متوجه آنان بود

است که در این دوره نیز تشکیالت سیاسی مانند ادوار پیشین تاریخ ایران به دلیل 

صاحب قدرت، کسانی که  نهادینه نشدن تشکیالت و وابسته بودن آن به شخص خان و

کردند دائماً در حال خطر رقابتهاي سیاسی دربار   در حوزه تشکیالت سیاسی کار می

ي این رقابت درباري  بودند چنانکه به غیر از یک مورد همگی وزیران دوره ایلخانی طعمه

هر چند که خود ایلخانان براي جلوگیري از قدرتمندي بیش از حد وزیران خود . گشتند

در برانداختن وزیران و صاحبان قدرت دخیل بودند اما در حوزه اجرا از بندهاي یاسا نیز 

کردند اینک چندین نمونه از  گاهاً جهت حمایت از دیوانساالران و شحنگان استفاده می

، 630ي اباقاخان به سال  در دوره: شود اجراي یاسا براي حمایت از دیوانساالران آورده می

رمنی به قصد آزار عطاملک جوینی یک نفر بدوي را فریب داده و اجیر قرا بوغا و اسحاق ا
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کردند که بگوید عطاملک قصد پناهنده شدن  به شام را دارد در نتیجه این اقدام قرا بوغا 

ي عطاملک را در بغداد محاصره کردند و وي را به نزد خان  و اسحاق ارمنی، خانه

خان مغول «اند و  ه عطاملک تهمت زدهفرستادند پس از یارغو داشتن مشخص شد که ب

آشتیانی،  .(»بدوي و اسحاق را کشت و عطاملک کماکان به حکومت بغداد باقی گذاشت

1379 /201(  

ي دیگر نفاق و دشمنی قاضی صائن سمنانی و شیخ المشایخ محمود و سید قطب  نمونه

که در زمان الدین و معین الدین غانجی با رشیدالدین و سعدالدین محمد ساوجی است 

به دلیل اتهام وارد کردن به وزرا محکمه تشکیل شد و مشخص شد  701غازان به سال 

قاضی صائن را به محکمه «باشد و در نتیجه  که چیزي جز رقابت آنان با وزیران نمی

آوردند و به قتل رساندند و سید قطب الدین را نیز در پی او فرستادند و معین الدین را 

اشتند، اما شیخ المشایخ محمود را بولغا خاتون شفاعت کرد و او از مرگ بهره نگذ نیز بی

  )250- 251صص/ 1346آیتی . (»نجات یافت

هاي دیگر اجراي یاسا براي تهمت زدن و به قتل رساندن افراد خاطی،  از جمله نمونه

سید قطب الدین شیرازي و در :براي حمایت از وزیران و کاربدستان به قتل رساندن 

/ 1375معدن کن،(، سید تاج الدین گور سرخی در زمان اولجایتو )همانجا(غازانزمان 

، جالل الدین سروستانی به دلیل اتهام وارد کردن به صدر جهان در دوره گیخاتو )89

به قتل رساندن سلطان شاه به دلیل بدي با خاندان وزیر در سال ) 163/ 1346آیتی، (

حسین : ، همچنین به قتل رساندن)1350/199ابرو،(به دستور امیر شیخ حسن 736

اسفا، حاجی حمزه، یحی جاندار، خواجه علی و النکو بهادر به دلیل مخالفت با ملک 

بنابراین ایلخانان )  1375/224معدن کن ،(به دستور ملک اشرف  744اشرف در سال 

پس از روي آوردن به گسترش دیوانساالري و سعی در هر چه بیشتر کردن تمرکز 

ت،و همزمان با آن و یکجانشینی توأم با اسالم آوردن آنان به بعد اجراي بندهایی حکوم

براي حمایت از تشکیالت ) ممنوع بودن اتهام، دروغگویی، جاسوسی(از یاسا را چون 

سیاسی مستمسک قرار داده و سعی در استفاده از آن براي حمایت از وزیران و شحنگان 

اند مشخص  سی افرادي که با این هدف به قتل رسیدهبا برر. بر گمارده حکومتی، کردند

اند بنابراین درستی تحلیل فوق را به  ي غازان به بعد بوده گردد که اکثر آنان از دوره می
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چرا از این دوره به بعد است که دیوانساالري در سطح وسیعی مورد .رساند اثبات می

و رسومات استپ عامل رتق و  و قبل از آن سنن صحراگردي.استفاده ایلخانان قرار گرفت

  .فتق امور و حل مسایل ایران بود

  :استفاده از یاسا براي حفظ نظم نظامی و آماده نگه داشتن سپاه ایلخانان) ب

هایی که در بخش دوم این پژوهش صورت گرفت مشخص شد که یکی از  از بررسی

نگندگی مغوالن اهداف یاسا نظم و نظام دادن به سپاهیان مغول و استفاده از قدرت ج

ایلخانان با آگاهی از کارکرد یاسا در اجراي نظم نظامی سعی در استفاده از کاربرد . بود

شود که این کارکرد  یاسا در حوزه نظامی کردند با بررسی منابع بعد ایلخانی مشخص می

شده است  یاسا آنچنان تأثیرگذار بوده که حتی سالها پس از مغوالن نیز همچنان اجرا می

شاید بتوان ادعا کرد که یکی از کارکردها یاسا بود که حتی تا دوره تیمور نیز اجرا و 

امر نمودم که «:شده است به عنوان نمونه در تزوکات تیموري آورده شده است که می

چون ده نفر سپاهی اصیل کار کرده جمع آیند یکی از ایشان که به جوهر شجاعت و 

نه نفر دیگر وي را بر ایشان امیر گردانند وي را مردي مخصوص باشد بصالح و رضاء آن 

و چون ده اون باشی جمع شدند یکی از ایشان که بکارگذاري و . اون باشی نام نهند

، 1342، - تربتی،  .(»کاردان آراسته باشد برایشان امیر گردانند و وي را یوزباشی نام نهند

 /228(  

با دقت در وضعیت سلسله مراتب مورد نظر تیموري نظم ده دهگی یاساي چنگیز به 

شود که این سلسله مراتب حتی پس از  بنابراین مشخص می. شود ذهن متبادر می

ایلخانان با درك تأثیرات یاسا در جریان به نظم در . مغوالن نیز کاربرد داشته است

درحوزه نظامی استفاده کردند به عنوان نمونه آوردن سپاه به بهترین نحو از اجراي یاسا 

یکی از بندهاي یاسا کیفر دادن کسانی است که بی اجازه وارد لشکر شوند و باعث بی 

که ملک شمس الدین کرتی در تکناباد اردو زده بود  649در سال . نظمی در آن گردند

ردوي ملک شمس پسر یکی از امراي مغول به نام اباچی بدون اجازه با دو سوار وارد ا

ملک شمس الدین پس از کنکاش در مورد وي . »اي تازیکان«شود و گفت  الدین می

به کدام دل و زهره چنین گستاخ و بی حجاب به لشکرگاه ما درآمدي و از « گوید  می
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آنگاه بر طبق ) 1383/186هروي(» شرایط یسون ویاساق پادشاه چنگیزخان غافل ماندي

به دلیل  675و یا در جریان جنگ ابلستین در سال . ندچوب بر وي زد 18رسم مغول 

قاضی عزالدین ارموي، فخرالدین کوچکی و نورالدین پسر قراجه «تخلف در جریان جنگ 

و همچنین . به یاسا رسیدند) 99/ 1375معصومه معدن کن،  (»و زین الدین نبیره هود

شکل داده و  یارغو 707اولجایتو در جریان شکست سپاه در جنگ گیالن در سال 

-135همان،  (»موالي بامدکین، کولتاي، سوالمیش، مامتیفی را به تیغ یاسا رسانید«

هاي جنگ و ترك جبهه جنگ در  همچنین به واسطه کوتاهی در اجراي تاکتیک)133

  )43/ 1336نظنزي،  .(ي هالکو اتابک تلکه به قتل رسید دوره

  :حذف رقباي سیاسی و جلوگیري از طغیان) ج

ل قداست خاصی که مغوالن براي یاسا قائل بودند و به دلیل اطاعت همگی اعضاي به دلی

اي براي حذف رقیبان  مغول از بندهاي یاسا حاکمیت سیاسی عدم اجراي یاسا را بهانه

. سیاسی خود و از بین بردن کسانی قرار داد که احتمال طغیان در آنها وجود داشت

به عنوان اهرمی در جهت مشروعیت بخشی به بنابراین از یاسا و بندهاي حقوقی آن 

این قداست تا حدي بود که حتی با . پرداخته اند اقدامات خود علیه رقیبان سیاسی می

ي سیاسی و درباري یاسا کارکرد ویژه  اسالم آوردن مغوالن بعد از غازان خان در حیطه

من اینکه شود که ایلخانان ض از بررسی منابع مشخص می. خود را همچنان حفظ کرد

طغیان و عدم اطاعت از خود را برنمی تافتند بلکه حتی وابستگان کسانی که متهم 

عالوه بر آن چنانکه ایلخانی با توسل به زور و . بردند شد را از بین می تشخیص داده می

رسید معموالً به تسویه سیاسی دست زده و کسانی که حتی  جنگ به مقام خانیت می

برد و معموالً یاسا بنا به دالیل ذکر شده  وجود داشت از بین میاحتمال طغیان در آنها 

گردد که بیشترین  با بررسی منابع این دوره مشخص می. بهترین حربه در دست آنان بود

موردي که مسبب اجراي یاسا و بهانه قرار دادن یاسا براي اجرا در دربار به قصد 

تعدادي از ایلخانانی که با رقابت  .جلوگیري از طغیان و حذف رقیبان سیاسی بوده است

سیاسی و جنگ به خانیت رسیدند علت قیام خود را بر علیه خان پیشین چشم پوشی 

که بایدو بر تخت سلطنت در همدان  694در : مثالً . دانند خان مخلوع از یاساها می
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چون گیخاتو از آداب کشورداري اعراض کرد و یاساي «نشست علت برکناري گیخاتو را 

گیزخانی دگرگون ساخت به اتفاق برادران کوچک و بزرگ و خاتونان و امیران او را چن

همچنین ارغون ) 1346/172آیتی،. (»برداشتیم و خود عهده دار امور سلطنت شدیم

او به قوانین ما احترام نگذاشته و آنها را «داند که  علت لشکرکشی علیه احمد را این می

هاي سیاسی  همچنین رقابت) .237/ 1363مارکوپولو،  (»فراموش کرده و اسالم پذیرفته

در دربار نیز به کرات گزارش شده که به بهانه زیر پاگذاشتن یاسا به حذف طرف مقابل 

منجر گشته به عنوان نمونه در جریان رقابت مجدالملک یزدي و جوینی در دوره احمد 

یرلیغ احمد شد تا او را «وي را به بهانه ارتباط با بایدو سحر و جادو دستگیر کرده و 

  )171/ 3، 1338، فضل اهللا . (»بخصمان سپارند تا او را به یاسا رسانند

هاي دیگر حذف رقیبان سیاسی به قتل رساندن رقیبان سیاسی درباري در  از نمونه

سوگند خوردند و آغاز قصد اضداد «هنگام مریضی ارغون بود، دشمنان سعدالدوله 

... ي دیگر امرا گرفتند و در یارغو کشیدند داجی را با طایفهسلطان ای... خویش کردند 

دیگر روز در خانه طغاجار، اوردوقیا و سعدالدوله را به یارغو درآوردند و هر دو را هالك 

ي مخالفان براي کشتن سعدالدوله دشمنی با  بهانه)  27- 28/ 1375معدن کن،( »کردند

  .باشند ادیان محترم و آزاد می ي مسلمانان بود در حالیکه طبق بند یاسا همه

همچنین در دوره ارغون که حاسدان درباري بر بوقا خشم گرفتند و با اقدامات گوناگون 

سعی در کم کرن شأن او در نزد ارغون کردند در نتیجه التفات ارغون به وي کم شد و 

ن بوقا اقدام به تحریک یکی از امرا به نام جوشکاب براي بدست گرفتن حکومت ارغو

هرکس علیه خان و امراي خود «پرداخت اما قضیه لو رفت و طبق این بند یاسا که 

) 214/ 3، 1338فضل اهللا، .(رسد وي را یاسا رسانیدند خیانت کند به جزاي مرگ می

البته طغیان کردن بر علیه خان و عدم وفاداري به خان مغول و ایلخانان به هیچ وجه 

از . اد فراوانی از افراد، به این دلیل به یاسا رسیده اندبراي آنان قابل تحمل نبوده و تعد

» به یاسا رسیدگان عصر ایلخانی«تحت عنوان » معصومه معدن کن«بررسی کتاب 

بیشترین آمار با یاسا » دالیل سیاسی«و » طغیان بر علیه خان«شود که  مشخص می

ي  ن سبب اطالههاي فراوان آ رسیدگان را به خود اختصاص داده است که آوردن نمونه

افتادند و یا احتمال طغیان و سرکشی در  کسانی که از چشم ایلخانان می. شود کالم می
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شدند چنانکه در جریان  آنها وجود داشت نه تنها خود بلکه وابستگان آنها نیز معدوم می

به قتل رساندن امیر چوپان، شمس الدین جوینی، خواجه رشیدالدین فضل اهللا، خواجه 

، برکه اغول، بایدو، سید تاج الدین، هرقداق، )1375/136معدن کن، (وزیرسعدالدین 

  .خلیفه بغداد، تعداد زیادي افراد بی گناه به جرم وابستگی به آنها به قتل رسیدند

گیري شد  توان قائل به این نتیجه درتحلیل کلی در مورد کارکرد یاسا در بین مغوالن می

ي کارکردي آن داشته  هاي زمانی تأثیر فراوان بر جنبه که تحوالت سیاسی و ضرورت

است تا زمانی که مغوالن هنوز موفق نشده بودند که تسلط سیاسی همه جانبه بر مناطق 

یجاد نظم نظامی در مناطق مفتوحه و حفظ وحشت ناشی از مفتوحه داشته باشند براي ا

هاي اجتماعی از خود  حمله مغوالن در بین جوامع اسکان یافته در اجواي یاسا در حوزه

دادند و در صورت مشاهده تخطی از یاسا در بین جامعه ایرانی از  حساسیت نشان می

  . دادند خود واکنش نشان می

یدالدین در دوره اکتاي  که در همین فصل مورد از بررسی حکایتهاي جوینی و رش

شده است اما از اواخر  شود که این اصول در جامعه اجرا می بررسی قرار گرفت معلوم می

دوره منگو که تصرف سیاسی و تسلط حاکمیت سیاسی در ایران شکل قطعی پیدا کرد 

اجراي آن و کارکرد مغوالن نتوانستند به اجرا کردن یاسا در میان جامعه بپردازند بلکه 

هاي سیاسی و  آن مخصوص جوامع مغول مستقر در ایران شد و اجراي آن مختص جنبه

ي حکومتی هرات که شمس الدین کرتی  به عنوان مثال در منطقه. درباري و لشکري شد

خوریم که  به دو موضوع حقوقی بر می. کرد ي ایلخانان حکومت می زیر نفوذ و سلطه

کردي یاسا در حوزه نظامی و سیاسی و حذف آن در بعد اجتماعی هاي متفاوت کار جنبه

  .شود کامالً مشخص می

وقتی که ملک شمس الدین کرتی به دلیل شرکت در جنگ عراق براي مدتی هرات را 

ترك کرده بود چون به هرات بازگشت فردي به نزد وي آمد و از مفتی شهر به نام جالل 

اش را به رغم رضایت وي به عقد دیگري در  هالدین غزنوي شکایت کرده که وي، زوج

موالنا جالل الدین را طلب داشت «آورده، ملک شمس الدین براي مشخص شدن موضوع 

و در حضور ائمه و اعیان هرات در تصمیم آن عقد تفحص تمام فرمود و آخراالمر به 

 ثبوت پیوست که موالنا جالل، وکیل و گواهان و کاتب جهت مهر در آن عقد نکاح
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) 324/ 1383هروي ،(»مبلغ مال رشوت گرفته 302اند و از آن عورت  نامشروع یکی بوده

همچنان که . باالخره مفتی شهر را از دروازه شهر بیفکندند و گواهان را زندانی کردند

شود در این مسئله اجتماعی شمس الدین کرتی بر طبق شریعت و احکام  دیده می

در حالی که .شته است نه یاسا و یسون چنگیز خاناسالمی و شرایط اسالمی آن نظر دا

در جریان ورود بی اجازه اباجی به لشکر که پیشتر در همین فصل اشاره شد ملک 

  . شمس الدین به یاسا چنگیز استناد کرده و فرد خاطی را تنبیه کرد

عد به ي ایلخانی به ب ي مردم از دوره البته موضوع الزم االجرا نبودن مفاد یاسا براي عامه

ي اجرایی نداشته است بلکه  ي مغولی یاسا جنبه این معنا نیست که در بین خود جامعه

شود که اصول یاسا که ریشه در ذهنیات و باورهاي  از خالل گزارشات منابع دیده می

ي اجرایی داشته است چنانکه توتار  جمعی مغوالن داشته در بین مغوالن همچنان جنبه

و یا ) 1375/96معدن کن،(سحر و جادو به یاسا رسانیدندبه جرم  658اغول را در 

 آیتی،(طوغانجوق آغا را در دوره ارغون به اتهام سحر و جادو به قتل رساندند

و حتی در دوره غازان خان و ایلخانان مسلمان پیر یعقوب باغبانی را به ). 1346/146

  ).1375/154کن،معدن .(اتمام غیب گویی از باالي کوه به زیر انداختند

  نتیجه گیري

داده ها و شواهد ارائه شده به خوبی نشانگر آن است که یاسا در بعد اجرایی دو مرحله 

مرحله نخست دوران مغوالن اولیه است که کارکرد . متفاوت را پشت سر گذاشته است

چنانکه گفته شد در این دوره هنوز تسلط . یاسا متاثر از ضرروت هاي زمانی می باشد

الن بر سرزمینهاي متصرفی به صورت کامل صورت نگرفته و نوعی هرج و مرج و مغو

با توجه به این که یکی از کارکردهاي . شورش در شهرها و بین امرا وجود داشته است

رسد اجراي یاسا در بعد اجتماعی به  یاسا و حقوق مغولی ایجاد نظم بوده است به نظر می

یت از آن به عنوان ابزاري در جهت کنترل جامعه این دلیل صورت گرفته باشد که حاکم

هاي تاریخی نشان دادیم  چنانکه در گزارش. و برقرار کردن نظم استفاده کرده است

ي اسالمی به صورتی بوده که در جهت هر چه بیشتر شدن آرامش  اجراي یاسا در جامعه

را که تا بر درسرزمین ایران و از بین برودن مشکالت پیش روي مغوالن بوده باشد چ
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اند بصورت کامل تسلط خود را در سرزمین ایران به اثبات  آمدن هوالکو، مغوالن نتوانسته

  . برسانند

در مرحله دوم که مغوالن در قالب حکومت ایلخانی به ایجاد دولت و اعمال سلطه بر 

ایران مبادرت می کنند کارکردهاي یاسا در بعد اجرایی بیشتر معطوف به امر سیاسی 

ایلخانان از یاسا به عنوان ابزاري جهت رتق و فتق امور سیاسی، درباري، جنگ، . شودمی 

و در جاهایی نیز که یاسا . تسلط بر اوضاع دیوان و دیوانساالري مورد استفاده قرار دادند

ي استفاده  در بعد اجتماعی و یا قواعد خاص مغولی و لزوم اجرایی بودن آن در جامعه

جهت معادالت سیاسی یا حذف رقیبان سیاسی ایلخانان بود نه  اي شد در واقع بهانه

  . اعتقاد به اجراي یاسا در بعد اجتماعی

  منابع

نشر  بی جا، ،ذیل جامع التواریخ رشیدي، باهتمام خان بابا بیانی، 1350،ابرو، حافظ

  .انجمن آثار ملی

دولت تیموري، ، تاریخ مغول از حمله چنگیز تاتشکیل 1379 ،عباس ،آشتیانی ،الباق

  .نشر امیرکبیرتهران،  چاپ هفتم،

  .انتشارات بیناد فرهنگ ایران ،تهران، تحریر تاریخ وصاف، 1346 ،عبدالمحمد ،آیتی

 ،ویراسته پروین ترکمن آذر ،مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران ،1379 بیانی، شیرین،

.متستهران،  ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

آکسفورد، طهران، نشر  1773،  تزوکات تیموري، از روي چاپ 1342، ابوطالب، تربتی

  .کتابفروشی اسدي

امپراتوري مغول و ایران دوران فرمانروایی چنگیزخان و  ،1377 ابراهیم،، تیموري

  .نشر دانشگاه تهران، جانشینان او،

تصحیح عبدالحی حبیبی، با مقدمه و  طبقات ناصري، ،3134، جوزجانی، منهاج السراج

  .نشر انجمن تاریخ افغانستان کابل،

چاپ  به اهتمام عالمه محمد قزوینی،، تاریخ جهانگشاي جوینی ،1328 ،محمد ،جوینی

  .نشر نقش قلم ،تهران ،دوم
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تهران، السیر فی اخبار افراد بشر،   حبیب، 1333 ،الدین الدین بن همام خواندمیر، غیاث

  .کتابفروشی خیام

سقوط بغداد و حکمروایی مغوالن در عراق، ترجمه دکتر اسداهللا ، 1368 پی نن،، رشیدوو

.هد، نشر انتشارات آستان قدس رضويآزاد، مش

نشر  ،تهران، به کوشش بهمن کریمی ،جامع التواریخ، 1338 ،رشید الدین ،فضل اهللا

  .اقبال

نجال دي جوانی مترجمان سیدمنصور سجادي و آ، سفرنامه مارکوپولو ،1363 مارکوپولو،

.بی جا، نشر گرایشی رومانوا،

نشر  مرکز، تهران یه یاسا رسیدگان عصر ایلخانی، ،1375، معصومه، معدن کن

  .دانشگاهی

، منتخب التواریخ معینی، به تصحیح ژان اوبن، تهران، 1336نظنزي، معین الدین، 

  .کتابفروشی خیام

مصحح غالمرضا  نامه هرات، تاریخ ،1383 هروي سیف بن محمد بن محمد ابن یعقوب،

  .ساطیراانتشارات  ،طباطبایی، تهران
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  و جایگاه واسموس در پیشبرد اهدافنقش 

  فارسامپراتوري آلمان در جنگ جهانی اول در
  

  1رضایی فامبهزاد 

  2فرهاد رشنوپور

  :چکیده

با شروع جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروهاي بیگانه، آلمانی ها با درك احساسات 

روسیه و (ضد اشغال مردم ایران درصدد برآمدند تا عالوه بر به خطر انداختن منافع متفقین

امپراتوري آلمان جهت تامین منافع "مکانی در زیر آفتاب"بتوانند به سیاست) انگلستان

آلمان ها با ایجاد یک شبکه گسترده جاسوسی و تبلیغی شامل . اقتصادي خود گام بردارند

آن ها قلمروه ایران . ماموران نظامی و عوامل مجرب سیاسی در ایران در پی اهداف خود برآمدند

رس بر عهده شخصی به نام را به حوضه هاي مختلفی تقسیم کردند که در این میان ماموریت فا

بی شک وي مشهورترین چهره در دستگاه رهبري تبلیغات ضد . ویلهلم واسموس گذاشته شد

در این مقاله عملکرد . متفقین در ایران بود و بخاطر فعالیت هایش به الرنس آلمان شهرت یافت

ریش در تحریک و ها و فعالیت هاي وي را در فارس، اهداف و ابزار و میزان موفقیت و تاثیر گذا

سازماندهی حرکت هاي ملی در این منطقه بر ضد نیروهاي انگلیس را مورد بررسی قرار 

  .خواهیم داد

  .جنگ جهانی اول، روابط ایران و آلمان، فارس، انگلیسی ها، واسموس:واژگان کلیدي

                                                          
  b.rezaei1366@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه تهران. 2
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  :مقدمه

هم زمان با شروع جنگ جهانی اول کشور در وضعیت بحرانی اقتصادي وسیاسی دست و 

پنجه نرم می کرد، مجلس سوم تازه افتتاح شده و مطبوعات و احزاب سیاسی فعالیت 

شرایط ایجاب می کرد که هرچه زودتر موضعی آشکار روشن در . خود را آغاز کرده بودند

عثمانی در غرب و انگلیسی ها  - شمال روس ها در(برابر جنگی که همسایگانش 

  . به نحوي با آن درگیر بودند، اتخاذ نماید) درهندوخلیج فارس

با توجه به موقعیت خاص ایران، اتخاذ هرگونه سیاسی اعم از بیطرفی یا گرایش به یکی 

از دو سوي جنگ سخت دشوار می نمود آنچه به این دشواري می افزود دیدگاههاي 

  . ارض جامعه سیاسی ایران در برابر جنگ بودمتفاوت و گاه متع

آزادي خواهان و ملی گرایان مشروطه خواه بروز جنگ جهانی اول و درگیري روس و 

در آن را فرصتی اسثنایی براي آزادي و  - دشمنان دیرینه ي استقالل ایران- انگلیس 

ی و به طور کلی در میان طیف گسترده نخبگان سیاس. نجات میهن بشمار می آوردند

اقلیت تندرو خواستار اتحاد با ) الف.  فرهنگی کشور سه گرایش متمایز وجود داشت

گروه محافظه کار نفع مملکت را در اتخاذ ) ب.  بودند) متحدین(قدرتهاي مرکزي

اعتدالیون که به ) ج.  موضعی انفعالی می دید تا از این طریق متحدین را همراهی سازد

در انتخاب تاکتیک . وس و انگلیس برآشفته  بودنداندازه تندرها از دخالت هاي ر

محتاطانه تر عمل می کردند و اعتقاد داشتند که دشمنی آشکار با متفقین، خطر 

  )111:1377کاتوزیان،.(استعمار کامل و تجزیه کشور را در پی خواهد داشت

در چنین وضعیت پیچیده اي که توازن قواي دولت متخاصم نوسان فراوان داشت، 

ران سیاست بیطرفی در اکثریت بودند و آن را معقوالنه و منطقی تر از هر سیاستی هوادا

  . دیکري می دانستند

مستوفی الممالک وجیه المله نخستین رئیس الوزراي دوران احمد شاه پس از 

تاجگذاري، که از محبوبیت فراوانی در میان مردم و سیاسیون و احزاب برخوردار 

 18او که . رفی ایران را هرچه سریعتر به جهان اعالم نمایدبود،تصمیم گرفت اعالم بیط

طی مشورت وتبادل . روز پس از آغاز جنگ جهانی کابینه ي خویش را تشکیل داده بود
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نوامبر  1/خورشیدي  1293ابان  10نظرهاي طوالنی با رجال سیاسی سرانجام در 

  )271:1382مدنی،.(فرمان بیطرفی را به امضاي شاه رسانید. م1914

استراتژي انگلیس و . کشورهاي متحد و متفق هریک در ایران در پی اهداف خود بودند

روسیه، تهاجم نبود بلکه حفظ شرایط موجود ودفاع از منافع استعماري خود بود، آن ها 

می کوشیدند با سیاست هاي مختلف با حفظ بی طرفی ایران مانع اتحاد این کشور با 

  . آلمان شوند - اتحاد ترك 

س ها بدلیل گستردگی جبهه هایشان در اروپا و منافع فراوان در ایران خواهان ایران رو

  .بیطرف بودند

سیاسی بزرگ در ایران داشت که در راس آن ها  -انگلستان منافع و امتیازات اقتصادي

سیاست نظامی انگلستان در ایران، بر محور ناکام . تاسیسات نفتی خوزستان قرار داشت

تالش مداخله آمیز متحدین براي نفوذ به افغانستان ودر نتیجه تهدید  گذاشتن هرگونه

  )51- 50: 1378مالیی توانی، .(امنیت هندوستان از راه ایران، استوار بود

کارگزاران و نمایندگان سیاسی بریتانیا در ایران پشتیبانی خود را از سیاست بیطرفی 

قین هماهنگی داشت بلکه در جهت ایران، نه به این دلیل که با سیاست هاي نظامی متف

  !خواستار پاسداري از آن بودند!! متابعت از اوامر ملوکانه

  استراتژي آلمان و متحدین در ایران جنگ جهانی اول؛

بر خالف متفقین که درصدد ایمن نگه داشتن ایران و استفاده از امتیازات و منافع خود 

را در این می دیدند که با ایجاد  از صحنه ي نبرد بودند، آلمان و متحدانش نفع خود

ایران و افغانستان قسمتی از  -درگیري نظامی در شرق به ویژه در مرز هندوستان

نیروهاي روس و بریتانیا را در این نواحی گرفتار سازند و از فشار موجود بر جبهه ي 

استراتژي دیگر متحدین براي به جنگ کشیدن ایران که . اصلی جنگ در اروپا بکاهند

اهمیت فوق العاده و نقش تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشت، دستیابی به چاههاي 

  .نفت خوزستان و تصرف تاسیسات نفتی بود که منبع عظیم تامین سوخت بریتانیا بود

اما ترکان عثمانی علی رغم هم سویی قدرتهاي مرکزي و هماهنگی با استراتژي آنان و  

پان (رزات ضد استعماري وتا حدي عقیدتیبا حمایت آشکار آلمان،در نقاب مبا
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الحاق بخشهایی از غرب و شمال کشورمان به خاك خود رادنبال می ) اسالمیسم

سرانجام ارتش عثمانی بر اساس استراتژي تدوین (Bosworth, 1983 :76).کردند

شده متحدین،تهاجم به سرزمین روسیه،خصوصا ماوراي قفقاز را آغاز کردو در آذر 

م این در گیري ها را به داخل خاك ایران کشانیدوبا اشغال قسمتهایی 1293/1914ماه

اعتراضات (Ibid:77).از شمالغربی کشور آن را میدان رقابت ارتش خود با روس ها کرد

دولت ایران به نقض بی طرفی ایران توسط ترك ها ونیروهاي روس نادیده گرفته 

در نتیجه این درگیریها .ه دست شدآذربایجان بارها بین روسها وعثمانی ها دست ب.شد

  )80-68: 1369 بیات،.(خسارات جانی و مالی فراوانی بر مردم این ناحیه وارد آمد

چنانچه گفته شد با شروع جنگ نخبگان سیاسی و ملی گرایان ایرانی بخاطر سالها 

و انگلیس، شیفته برقراري رابطه با نیروي سوم وارد قدرت روساستثمار کشور توسط دو

شدند، کشوري که حفظ استقالل و احترام به امنیت ) آلمانها(شده در سیاست ایران 

کشورهاي ضعیف را در برابر استعمارگران روس و انگلیس وظیفه ملی طرح کرده و 

ویلهلم لیتن یکی از کارگزاران آلمان که در سالهاي . سخت از آن پشتیبانی می کرد

درباره تمایالت آلمان دوستی مردم ایران جنگ جهانی اول در ایران خدمت می کرد، 

ایرانیان به قدري از روس و انگلیس سابقه تلخ داشتند که بدون هیچ تبلیغی از : مینویسد

  )260:1368لیتن،.(بدو امر طرفدار آلمان بودند

بنابراین آلمان ها، استفاده از ایرانیانی که روس و انگلیس را دشمنان استقالل و پیشرفت 

براي به شکست کشیدن سیاست هاي متفقین را در راس کار خود . ستندکشور می دان

قرار داده وبا راه اندازي یک شبکه ي عظیم و گسترده جاسوسی و تبلیغی ،شامل 

  .ماموران و عوامل کار کشته سیاسی و نظامی فعالیت خود را در ایران آغازکردند

  اعزام هیئت هاي مختلف آلمانی به ایران

جهانی اول و بعد از اتحاد آلمان ها و عثمانی؛ وزیر جنگ عثمانی  بعد از شروع جنگ

به (انورپاشا به دولت آلمان پیشنهاد می کند که براي ایجاد شورش در افغانستان

هیئتی از راه ایران به اغغانستان ) خطرانداختن هنوستان شریان اقتصادي بریتانیا

مانی براي شرکت در این هیئت فرستاده شود و از آلمان تقاضا می کند چند افسر آل
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این پیشنهاد مورد موافقت دولت آلمان قرار گرفت وهیاتی را براي تحقق آن . اعزام شود

به عثمانی روانه کردند، ولی بعداً عثمانی ها به دالیلی از شرکت در آن هیئت مشترك 

ایران این امر موجب می شود که آلمانیها به طور مستقل هیاتی را به . منصرف می شوند

براي تهیه ي مقدمات این مامورایت گروههایی قبالً به ایران . و افغانستان اعزام کنند

فرستاده می شود این گروهها براي استفاده از مصونیت دیپلماتیک تحت عنوان کنسول 

بعد از اعزام این گروهها به ایران عده اي از این کنسولها . به دولت ایران معرفی می شوند

قی می مانند و فعالیت خود را تا پایان جنگ در ایران ادامه می دهند و عده در ایران با

  . اي دیگر هم همراه نیدرمایر به افغانستان می روند

در آغاز براساس نقشه هاي آلمان فعالیت در افغانستان به دلیل مشرف بودنش بر هند و 

ردد و نیز به علت هزار نفر را شامل گ 90تا  20ارتش قدرتمندش که تصور می شد حدود

اما این موضوع با تقدم یافتن ایران تغییر . فقدان تنگناهاي سیاسی در اولویت قرار داشت

آلمانها بزودي دریافتند ایران مناسب ترین میدان براي فعالیت شبکه ي جاسوسی . یافت

زیرا در حد فاصل حوزه هاي مختلفی از جمله خلیج . شان علیه متفقین خواهد بود

ند و افغانستان، عثمانی و روسیه قرار داشت، هیئت ها مختلفی به سرپرستی فارس، ه

در ...اشخاصی همچون واسموس و وسترو،نیدرمایر، زوگمایر، دکتر واسل، نادلنی و زومرو

این ها مجموعه هدایتگر حرکت هاي سازماندهی .پوشش دیپلماتیک وارد ایران شدند

ل دولت ملی و روابط با آلمان مسول شده سیاسی و دیپلماتیک نظیر مهاجرت،تشکی

تحریک و بسیج سیاسی مردم و سران ایالت و عشایر جهت آشوب و شورش هاي 

  .گسترده بر ضد متفیقین  بودند

  واسموس در راه جنوب؛

برجسته ترین و شناخته ترین چهره ي آلمانی در ایران در خالل جنگ جهانی اول بی 

عالیت هاي شگفت انگیزش در جنوب وي به خاطر ف.بود "ویلهلم واسموس"شک 

واسموس در ابتدا از اعضاي هیئت نیدرمایر .ملقب شده است "الرنس آلمانی"ایران به 

که به پیشنهاد سفیر آلمان در عثمانی تصمیم گرفته شد ریاست گروه اعزامی به .  بود

آمد  ولی به دالیل مشکالتی که در عثمانی براي وي پیش. افغانستان را بر عهده بگیرد
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اختالف با هیأت عثمانی وعدم پذیرش وي از سوي همکاران آلمانی اش به عنوان (

وي دریافته بود که . تصمیم به جدائی از گروه اعزامی به افغانستان شد) رییس گروه

. روحیه اش براي فعالیت در یک چهارچوبه ي مشخص مناسب و سازگار نیست

  )69:1375داگوبرت فن میکوش،(

انبول با چند هندي برخورد نمود که قصد داشتند با لباس مبدل به واسموس در است

مناطق تحت نفوذ انگلیس از جمله بوشهر وارد شده و هندي هاي تحت امر انگلیسی ها 

همین برخورد باعث شد که وي نیز به فکر چنین اقدامی . را به شورش وادار کنند

  ) 30همان،.(بیافتد

کنسول آلمان در بوشهر فعالیت می کرد وبا واسموس قبل از جنگ جهانی در سمت 

به میزان نفوذ ومنافع .شناختی که از اوضاع سیاسی و اجتماعی جنوب ایران داشت

انگلیسی ها در این منطقه و تمایالت وطن پرستانه وضدانگلیسی مردم این منطقه واقف 

ن تماس وي قبل از جنگ با بسیاري از بزرگان محلی وسران ایالت مخالف انگلستا.بود

اینک به امید آنکه در سرزمین جنوب ایران .هاي محرمانه ودوستانه برقرار کرده بود

بتواند دربرابر نیروهاي متفقین موفقیت هایی بدست آورد از گروه اعزامی به افغانستان 

م بغداد را  1915ژانویه / ق.ه1333بنابراین در ربیع االول  )30:1363نیدرمایر،.(جدا شد

ترك کرد که تا تحت عنوان کنسول آلمان در شیراز به آن منطقه رفته و  به سوي ایران

  . با حاکم و عشایر منطقه همکاري کند

وي به همراه اریک بونشتورف مدیر شعبه کارخانه ي ونکهاوس در بغداد و دکتر لندرز و 

به  سه نفر هندي عازم ایران شد و عالوه بامقداري زیادي پول،سالح و اوراق تبلیغاتی نیز

وي قصد .همراه داشت که قرار بود مخفیانه به دست نیروهاي هندي مقیم بوشهر برساند

- 71همان .(داشت از ناحیه کوت العماره به وارد ایران شده واز آنجا عازم برازجان شود

72(  

در دیداري که با والی آن . کوه لرستان شدوي از ناحیه کوت العماره وارد سرزمین پشت

تقبال وي قرار گرفت، والی قول داد به شرط تامین اسلحه و پول براي جا داشت مورد اس

واسموس و همراهانش .عملیات بر ضد نیروهاي انگلیسی با نیروهاي آلمانی همکاري کند

در همین زمان خبر اعالم جهاد عثمانی ها بر . پس از سفري ده روزه وارد دزفول شدند
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 )74- 77: 1375رت فن میکوش، داگوب.(ضد نیروهاي متفقین در منطقه پخش شد

واسموس و همراهانش در ادامه ي مسیر به شهر شوشتر وارد شده و با سردار جنگ 

. دنمالقات نمو بختیاري که از طرف بریتانیا مسئول حفاظت تاسیسات شرکت نفت بود،

سپس . در شوشتر اعراب آن جا را به پذیرفتن اعالم جهاد عثمانی ها تشویق کرد

راي گزارش اقدامات انجام گرفته و بسیج نیروهاي دیگر به بغداد فرستاد و بونشتورف را ب

 .کندارتباط برقرار خود از آنجا عازم بهبهان شد تا با دکتر لیسته مان آلمانی 

(Gehrke,1960:77)  
ولی از . واسموس بعد از ورود به بهبهان مورد استقبال گرم مردم و حاکم قرار گرفت

نکرد بنابراین سعی کرد با رفتن به برازجان خود را به بوشهر  لیسته مان خبري دریافت

در همین حین سرپرسی کاکس مشاور سیاسی بریتانیا در بین النهرین و . نزدیک تر کند

خلیج فارس که شناخت قبلی نیز از واسموس داشت، به سروان نوئل  معاون کنسول 

  (Ibid77-78).انگلیس در بوشهر دستور داد وي را بازداشت نماید

واسموس در بهبهان با شیخ محمدعلی مجتهد مالقات نمود و شیخ او را نصیحت کرد تا 

زیرا طایفه حیات داوودي ساکن آنجا با . از راه بندر ریگ و شبانکاره به برازجان نرود

از سوي دیگر یکی از بازرگانان بهبهان خبر عزیمت واسموس را به . بریتانیا رابطه داشتند

حیدرخان حیات  ،)معاون کنسولگري بوشهر(سروان نویل وآقاي چیک .دادکالکس اطالع 

تحویل واسموس به نیروهاي انگلیسی  تشویق به دستگیري و را )خان طایفه(داوودي

واسموس و همراهانش توسط برادر حیدرخان دستگیر شدند ولی واسموس موفق  .کردند

روهاي انگلیسی تحویل داده ولی دکتر لندرز و همراهانش به نی شد شبانه فرار کند،

  )58:بی تا کریتوفر سایکس،( .شدند

این حمله واسموس را خشمگین کردو باعث شد که تصمیم به انتقام از نیروهاي 

انگلیسی بگیرد وي پس از فرار از دست افراد حیدر خان وارد منطقه شبانکار شد ومحمد 

ب و دو سوار مسلح وي را علی خان شبانکاره پسر ارشد خان شبانکاره با دادن یک اس

روانه ي برازجان کرده وي درآنجا با حمایت هاي مردم و روحانیون توانست از تعقیب و 

- 104: 1374داگوبرت فن منگوش،.(خطر دستگیري توسط سروان نوئل در امان بماند

تالش . در آنجا خواستار آزادي دکتر لندرز وتحویل دادن تجهیزات گروه خود شد) 102
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اي آزادي همراهانش با استمداد از والی فارسی و سفارت آلمان و ایران به هاي وي بر

نتیجه نرسید بدین ترتیب وي تصمیم گرفت با همان شیوه انگلیسی ها با آن ها مقابله 

  (Gehrke,1960:124-127).کند

واسموس از برازجان به شیراز شدرفت ودر یکی از باغ هاي بیرون شهر  شیراز خانه اي را 

نوان کنسولگري آلمان انتخاب نمود و آن جا را محل امن فعالیت هاي سري خود به ع

در آن جا شروع به چاپ و پخش اعالمیه هایی کرد تا مردم را به شورش وا دارد. کرد

مضمون این اعالمیه ها درمذمت وتنفر از انگلستان و تشریح جنایات آنها در سراسر 

تی با آلمان که جز صالح ملت ها،استقالل جهان مخصوصا هند و تشویق مردم به دوس

وحاکمیت ملی آنها وجنگ و خصومت با بریتانیا تا اضمحالل کامل آن نمی اندیشد؛را 

یا اینکه . وي در این فکر بود یا به تسلط انگلیسی ها در شیراز پایان دهد. شامل می شد

والی فارس سران به بوشهر حمله نماید وي در این راه براي رسیدن به اهدافش به کمک 

  (Ibid:124).عشایر، ژاندارمري، رجال ملی و مذهبی امیدوار بود

  :عملیات در بوشهر

واسموس از اقدمات قانونی براي آزادسازي همراهان خود نا امید شد وتصمیم گرفت که 

بر ضد نیروهاي انگلیسی مستقر در فارس اقداماتی انجام دهد،در همین هنگام نیروهاي 

تحرکات نظامی خود در بوشهر افزایش داده و به ساختن استحکاماتی در اطراف انگلیسی 

  .بوشهر مشغول شدند

در این بین خان هاي نواحی ساحلی هم چون شیخ حسین چاه کوتاهی و زائر خضر 

خان تنگستانی با نگارش نامه اي به واسموس براي عملیات بر ضد نیروهاي انگلیسی از 

ی کردند حاضرند با حمایت وي بر ضد نیروهاي انگلیسی وارد وي استمدادو اعالم آمادگ

  )146:1375داگوبرت فن میکوش،.(عمل شوند

واسموس براي مذاکره با خان ها به اهرم رفت و طی مذاکراتی با دو خان مذکور و رئیس 

علی دلواري، آن ها را متقاعد کرد که حمله به بوشهر موفقیت آمیز خواهد بود و مقداري 

الح هایی که در شیراز خریداري کرده بود را در اختیار آن ها قرار داده و قول پول و س

واسموس براي حمله به بوشهر با سفارت آلمان تماس گرفت .مساعدت هاي بعدي را داد
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ولی سفارت نسبت به شکست عملیات به علت نبودن نیروي کافی به واسموس اخطار 

  (Gehrke,1960 :119).کرد

ر جنوب از دید ماموران انگلیسی پنهان نماند و موجبات نگرانی آن تحریکات واسموس د

ها را فراهم آورده، مخبر السلطنه والی فارس از وزارت داخله خواست که با فشار به 

سفارت .سفارت آلمان در تهران بر واسموس فشار آورده تا از این فعالیت ها دست بکشد

را احضار نماید پرنس رویس سر کنسول  آلمان نیز به دولت ایران قول داد که واسموس

سفارت آلمان در تهران به واسموس اطالع می دهد که دولت ایران از فعالیت هاي 

تحریک آمیز او نگران است،هم چنین مقامات انگلیسی از اقدامات وي آگاه شده و 

نماینده ي بریتانیا در بوشهر دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا جلوي اقدامات 

  )109:1369جیمز مابرلی،.(واسموس گرفته شود

فشارهاي دولت ایران و به تبع آن مخبر السلطنه والی فارس  باعث نشد که واسموس از 

نقشه هاي خود عقب نشینی بکند و بازگشت خود به شیراز را به مشروط به آزادي 

افی از پرنس رویس طی تلگر 1915ژوئن  15آلمانی هاي دستگیر شده در ایران کرد در 

او خواست یا به عنوان کنسول به شیراز بازگردد،  از مقام کنونی خود کناره بگیرد و به 

واسموس راه دوم را انتخاب کرد واز رویس . کار خود در منطقه ي جنوب ادامه دهد 

  )42:1375باست، .(خواست تا کناره گیري او را به دولت ایران اطالع دهد

میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه ، خان براز جان و با از طرف دیگر با حضور واسموس؛ 

شرکت شیخ حسین چاه کوتاهی رئیس علی دلواري و زائر حسین خان اهرمی اتحادي از 

آن ها تهدید کردند که به بوشهر . خان هاي محلی بر ضد انگلیسی ها تشکیل دادند

  )35:1373بیات، (حمله خواهندکرد

رس، سفارت آلمان وي را معزول و وسترو مترجم با استعفاي واسموس از کنسولگري فا

سفارت را به جاي او منصوب کرد و از دولت ایران خواست که وي را تحت الحفظ به 

البته این تصمیم دولت ایران ) 132همان،.(شیراز آورد و سپس به تهران فرستاده شود

امکان داشت زیرا دستگیري واسموس فقط از طریق ژندارمري برازجان . هرگز عملی نبود

واسموس تغییر اوضاع را به خان هاي متحد .و ژندارم ها همه با واسموس دوست بودند

 خود اطالع داد ولی انها آمادگی الزم را جهن عملیات بر ضد انگلیسیها را داشتند،
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واز طریق تامین بخشی ازسالح ومهمات .واسموس در محلی به نام گورك مستقر شد

  . ی وشیوه جنگ چریکی را در اختیار آنان نهاداستفاده از اطالعات جاسوس

بدین ترتیب واسموس موقعیت خود را استحکام بخشید بدستور وي اخطاري از سوي 

شیخ حسین چاه کوتاهی و زائر حضرخان  خطاب به فرمانده نیروي انگلیسی در بوشهر 

شهر را تخلیه صادر شد که از آن ها خواسته شده بود فوراً زندانیان آلمانی را آزاد و بو

انگلیسیها جوابی به .کنند در غیر این صورت بوشهر مورد حمله قرار خواهد گرفت

: 1375داگوبرت فن میکوش،.(اعالمیه خانها ندادند،بلکه به استحکامات خود افزودند

160-158(  

با اینکه بدلیل ناهماهنگی خان ها تیري شلیک .عملیات آغاز شد 1915ژوئیه  12در شب

ولی .ین خان مجروح شد وبقیه هم از ادامه عملیات منصرف شدندشد و شیخ حس

گروهی از نیروهاي رئیس علی دلواري با حمله به گروهی از سواران انگلیسی که در آن 

نزدیکی حضور داشتند حمله کرده و چند افسر انگلیسی ازجمله سرگرد 

 .به قتل رسانند کنسول سابق بریتانیا در اهواز وعده اي هندي را )Oliphant(الیفانت

  )218:1383 ارباب،(

نیروهاي انگلیسی هم با توجه به مواضع ضد انگلیسی مردم و دولت ایران و حادثه بوجود 

طی یک حمله نظامی بوشهر را اشغال کردندو 1915اوت 1333/18رمضان  26آمده در 

رچم با تصرف کلیه ادارات دولتی پرچم ایران را از فراز فرمانداري پایین کشیده وپ

رفت وآمد در شهر را تحت کنترل گرفته وعالوه بر آن .انگلستان راجایگزین آن کردند

 .نفر دیگر از آزادیخواهان را به هندوستان تبعید کردند 14حاکم بوشهر موقر الدوله و

در ادامه انگلیسی ها با تدابیري به محاصره ي اقتصادي )48:1341رکن زاده آدمیت، (

مد تلگرافخانه بوشهر مصادره وکلیه اموال تنگستانیها در گمرك برازجان دست زدند ودرآ

بوشهر وبحرین توقیف و کلیه ي حساب هاي بانکی سران تنگستانی در شعبه بانک 

  )148:1376یاحسینی،.(شاهنشاهی بوشهر مسدود شد

بعد از این واسموس به رویس تلگراف کرد وبراي تصرف بوشهر تقاضاي فشنگ ومهمات 

ین واسموس به شیراز رفت و امور کنسولی شیراز را با جانشینش وسترو کرد،در این ح

واگذار کرد، سفارت آلمان در تهران به واسموس اطالع داد براي عملیات باید منتظر 
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با این حال واسموس توانست با کمک نیروهاي ژاندارمري . بازگشایی راه بالکان بماند

  )173:1375داگوبرت فن میکوش،.(ندمقداري سالح و تجهیزات وچند توپ تدارك ببی

برقراري ارتباط خبري براي واسموس اهمیت خاصی داشت، زیرا او فقط از این راه می 

توانست اخبار جنگی را که براي فعالیت هاي تبلیغاتی او بسیار مهم بود دریافت کند 

وي پس از انصراف واسموس ازمقام کنسولی تلگرافهاي او در برازجان پذیرفته نمی شد 

در هنگام توقف در شیراز از راه دادن رشوه توانست ارتباط با برازجان را دوباره بگشاید و 

  . پس از آن باوسترو و از طریق او با تهران ارتباط داشت

از طرف دیگر در شیراز واسموس متوجه شد که چهار کشتی جنگی دلوار را زیر آتش 

واسموس با آگاهی از . ه پیاده شدندگرفتند و هم زمان با آن، سربازان هندي در منطق

در نتیجه جنگ و گریز وتعقیب  وتهاجم .این اخبار سریعاً به سوي تنگستان حرکت نمود

علیه یکدیگر شدت گرفت ونیروهاي انگلیسی در سراسر بوشهر خندق وحصاري از سیم 

ار خاردار کشیدند ویازده پست نظامی براي مقابله با تنگستانی ها در اطراف آن برقر

با توجه به توان طرفین آشکار بود که جنگ طرف ).115:1378مالیی توانی،(نمودند

پیروزي نخواهد داشت،بخشی از قواي چند هزار نفري انگلیس که میتوانست در جبهه 

هاي بین النهرین بجنگد در این نواحی سرگرم شد یا به تحلیل رفت ویا به هر صورت از 

اقتصادي زیادي بر بریتانیا وارد آمد واین درست همان ادامه عملیات باز ماند وخسارات 

هر چند این تالش ها تنها ساخته وپرداخته وي .چیزي بود که واسموس در پی آن بود

  .نبود ولی بی شک در ایجاد آنها نقش حساي داشت

  اقدامات واسموس و وسترو در شیراز؛ و ها فعالیت

فروند کشتی انگلیس به )4(اره چهاردر اثناي درگیري ها در بوشهر وجنوب ایران همو

همراه تعداد زیادي از نظامیان سر تا سر بحر عمان را می پیمودند تا از حمل اسلحه 

  )51:1341رکن زاده آدمیت .(براي واسموس ویارانش جلوگیري نمایند

. از طرف دیگر سفارت انگلیس مقدمات برکناري مخبر السلطنه را درشیراز فراهم کردند

چون وي در برلن : نه در مورد اقدامات انگلیسی ها بر ضد خودش می نویسدمخبر السلط
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درس خواند او را طرفدار آلمان می دانندوهمین باعث عزل وي از والیگري شیراز 

  )271:1363مهدیقلی هدایت.(شد

 16با عزل مخبر السلطنه از شیراز دریابیگی به حکومت بنادر منصوب و سرانجام در 

بوشهر شد وحکومت آن را از سوي دولت ایران به عهده گرفت ولی وارد  1915اکتبر 

اوضاع تغییري نکرد و امور مانند قبل براساس میل انگلیسی ها در جریان بود،پس از 

تصرف بوشهر بوسیله نیروهاي انگلیسی آلمانی ها و طرفدارن آن ها بر شدت تبلیغات 

  . خود افزودند

اوضاع در شیراز بر ضد بریتانیا به سرعت تغییر یافت و شدت گرفت و گروههاي مردمی 

هر روز نامه .بر علیه انگلیسی ها بسیج شده و به تعلیم آموزش هاي نظامی مشغول شدند

به طوري که . هاي تهدید کننده توسط مجاهدان به کنسولگري شیراز فرستاده می شد

معتقد بود کنسول آلمان در شیراز عده اي را براي ترور اوکانر کنسول انگلیس در شیراز 

وي در نامه اي به مقامات دولتی ایران،ضمن تذکر در .اتباع انگلیسی اجیر کرده است

مورد تحریکات طرفدارن آلمان خواستار بی طرفی ایران در جنگ شد وي با توجه به 

رد و فرمانده ي وخامت اوضاع، مسولیت جان خود را به عهده ژندارمري واگذار ک

ژندارمري را به بازیچه اي در دست آلمانی هاو مسول اصلی تحرکات ضد انگلیسی 

  ) 108:1376اوکانر .(دانست

براي همین تدابیري اندیشید تا راههاي ورود پول را براي ژاندارمري مسدود نماید از 

قداماتی سعی طرف دیگر اهالی فارس نیز که مایل به ادامه ي کار ژاندارمري بودند با ا

روزنامه ي جام جم در این مورد می . کردند تا از نظر مالی به ژاندارمري کمک نمایند

حاکم فارس در جلسه اي با حضور مردم از آن ها خواست که چون بودجه : نویسد

مملکتی توانایی پرداخت حقوق ژاندارمري را ندارد هرکس به عنوان اعانه مبلغی به قدر 

تجار و مالکین شیراز هم به دولت پیشنهاد کردند که ثلث . داستطاعت خود بپرداز

 ارباب،.(مالیات آن ها جهت پرداخت حقوق عقب افتاده ژاندارمري منظور شود

224:1383 (  

فشارهاي اوکانر نتیجه ي عکس داد وغالمعلی نواب معاون وي مورد سوي قصد قرار 

ل راتشکیل دادکه فقط وسترودر شیراز کمیته ي حافظین استقال. گرفت وکشته شد
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افراد قابل اطمینان در آن پذیرفته میشدن وبا متحد شدن با علما وبازرگانان واعضاي 

ضیا .حزب دمکرات واقشار مختلف مردم براي رهایی ایران از اشغال بیگانگان یکدل شدند

 الدین واعظ در دروازه باغشاه و مسجد نو،بر ضد اقدامات انگلیسیها علنا سخنرانی ومردم

را به جهاد دعوت کرد،در همین حال شایعاتی در شیراز دهان به دهان پیچید که قوام 

هزار نفر آماده کرده که در 400هزار تومان از اوکانر پول دریافت کرده و 135الملک 

شیراز به نفع انگلیسی ها اقداماتی انجام دهد، بعد از کنار زدن مخبر السلطنه از ایالت 

فت به اتفاق قوام الملک رییس ایالت خمسه با فعالیت آلمانی ها فارس اوکانر تصمیم گر

مقابله نماید،قوام الملک با عده اي از افراد ایل خود به شیراز آمد ودر اطراف قصر آینه 

زیرا نیروهاي ژاندارمري کنترل شهر را .مستقر شدند،ولی موقعیت وي چندان استوار نبود

یات را آغاز کرده و با دستگیري آلمانی ها و اوکانر تصمیم داشت عمل.در دست داشتند

هوادارانشان،ژاندارمري را از نیروهاي میهن پرست پاکسازي کند وبر شیراز مسلط 

  )227- 224همان،.(شود

وسترو که خود نمیتوانست بنابر مقتضیات کنسولی  عمال کاري انجام دهد به واسموس 

واسموس به دلیل اوضاع .شیراز بیاید اطالع داد که بهمراه عده اي از افراد شیخ حسین به

خاص بوشهر حاضر نبود تنگستان را ترك کند ،شیخ حسین را تشویق نمود تا به ناصر 

پس از  .دیوان کازرونی دستور دهد صد نفر از افرادش را براي کمک به شیراز روانه کند

قشه این وسترو تصمیم گرفت به کمک کمیته حافظین استقالل ونیروهاي ژاندارمري ن

  .خود را بر ضد انگلیسی ها اجرا کند

کمیته ي حافظین استقالل ایران کنسولگري  1915نوامبر  1334/10در روز دوم محرم 

 30انگلیس در فارس را با نیروهاي ژاندارمري به محاصره در آورده و طی التیماتومی 

اتباع به توپ دقیقه به اوکانر وقت دادند که یا تسلیم شود یا کنسولگري و خانه هاي 

هم چنین به دستور وسترو کلیه ي راهها ي .اوکانر شرایط را پذیرفت. بسته خواهند شد

اصلی منتهی به شهر و اماکن مهم تحت نظارت قرار گرفته بود و اطراف کنسولگري و 

 اوکانر،.(سایرنقاط حساس محاصره شده بود تا از کمک احتمالی قوام جلوگیري شود

1376: 116 -120(  
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نده جنگ ژاندارمري شیراز در دست ماژور علی قلی خان پسیان بود وبه دستور وي فرما

کنسول گري انگلستان و بانک شاهنشاهی و اداره ي تلگراف هند و اروپا و کنسول و 

اتباع بریتانیایی مقیم شیراز همگی توقیف شدند وادارات دولتی به تصرف نیروهاي 

اع انگلیسی در شیراز آزادیخواهان در شیراز به پس از دستگیري اتب. ژاندارمري درآمدند

زایر خضرخان پیغام دادند که به احترام او و به تالفی اقدامات انگلیسی ها در بوشهر 

واسموس به کازرون رفت .تصمیم گرفته اند که اسراي انگلیسی را در اهرم زندانی کنند

ز وي خواست هنگام  همچنین ا.وناصر دیوان رابه شورش برعلیه انگلیسیها دعوت کرد

عبور اسرا از کازرون برنامه اي تدارك ببیند تا مردم با ابراز شعف وشادمانی از اسارت 

البته در تمام . نیروهاي انگلیسی بر عمل انقالبی آزادیخواهان شیراز صحه گذاشته باشند

ن را مجاهدین اسراي ز.طول راه ایرانی ها از این پیشاند ابراز مسرت وشادمانی می کردند

تحت الحفظ به بوشهر نزد انگلیسی ها فرستادند واسراي مرد را در اهرم زندانی 

   )119- 118: 1348کریستوفر سایکس، (کردند

پس از کشمکش ها ومذاکرات فراوان بین نیروهاي ژاندارمري و حافظین استقالل از یک 

داد یا با  سو وقوام از سوي دیگر وبه بن بست رسیدن مذاکرات وسترو به قوام پیغام

دمکراتها همراه شود یا با وي به مانند یک دشمن رفتار خواهد شد، وقتی قوام داشت 

مقدمات مقاومت را فراهم می کرد،وسترو نیروهاي ژاندارمري را به حمله به مواضع وي 

  . تحریک کرد

 روز درگیري قوام به جهرم گریخت، 12درگیري آغاز شد و پس از  1334صفر  12در 

عود خان فرماند هنگ ژاندارمري اموال به جا مانده از قوام را فروخت وپول آن سلطان مس

  )227-229: 1349رکن زاده آدمیت، .(را به معارف فارس اختصاص داد

ق با سرپرسی کاکس دیدار 1334قوام از جهرم به بوشهر رفت ودر جمادي االول  

تفنگ ومقدار  550،کرد،کاکس مبلغ قابل توجهی پول،چهار عراده توپ،چهار مسلسل

  )201:1339جیمز مابرلی، .(زیادي فشنگ در اختیار او قرار داد

در ربیع االول وسترو به کرمانشاه رفت تا مقدمات کمک هاي مالی و نظامی به شیراز را 

تدارك ببیند و در غیبت وي افسران ژندارمري و جانشینان وسترو در شیراز از قوام غافل 

 نیروهاي ژاندارمري وکمیته حافظین اختالف افتاد، چندي نگذشت که بین. شدند
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همچنین اعالمیه کمیته حافظین استقالل که مردم را مجبور می ساخت چاپ کمیته را 

  )203:1366اخگر،.(قبول نمایند باعث نارضایتی اهالی شد

 ام از این فرصت استفاده کرد و اردوهاي ژاندارمري رایکی پس از دیگري شکست داد،.قو

ق نیروهاي قوام الملک به شیراز نیروهاي ژاندارمري و کمیته ي حافظین استقالل با تفو

) 250:1349رکن زاده آدمیت،(از هم پاشید و بسیاري از آن ها کشته و دستگیر شدند،

م فرمانفرما به عنوان حاکم فارس تعیین شدودولت تا زمان  1916در اوائل ماه مه 

 جیمز مابرلی،. (مسول اداره ي شیراز کرد رسیدن او به شیراز از قوام الملک را

230:1369(  

  سقوط شیراز و ادامه فعالیت واسموس در جنوب؛

با سقوط شیراز واسموس از اوضاع نگران شد ولی خان هاي منطقه ي ساحلی همه 

طرفدار وي بودند وي امید داشت که با تبادل زندانیان انگلیسی با اسراي آلمانی و ایرانی 

ی ها و رفع تحریم ها بر ضد خان هاي ساحلی دوباره جنگی را بر ضد در بند انگلیس

نیروهاي انگلیسی تدارك ببیند،واسموس ترتیبی داد تا که در چغادك و گورك 

سنگرهایی ساخته شد وگروههاي دیدبانی نیز به مشیله اعزام کرد واسموس امید داشت 

اي تنگستانی براي آزادي از طرف دیگر خانه. تا کمکهاي جدیدي از اروپا فرا برسد 

آزادي : این شرایط عبارت بودند از . اسراي انگلیسی که در اهرم بودند شرایطی اعالم شد

تمام آلمانی ها و ایرانیانی که در ایران توسط نیروهاي انگلیسی بازداشت شده بودند و 

رفع توقیف از نقدینه هاي خان در بوشهر و احضار نیروهاي انگلیسی از بوشهر؛ 

  )169همان،(

جمادي /  1917اوریل  27ولی نیروهاي انگلیسی براي اعمال فشار بر تنگستانیها در  

روستاي چغاوك را ویران کردند،محاصره ي اقتصادي تنگستان نیز بر مردم  1334الثانی 

فشار فراوانی آورد وقتی گرسنگی و قحطی به نهایت درجه رسید واسموس از خوانین 

- 261: 1375داگوبرت فن میکوش. (گلیسی ها مذاکره کنندساحلی خواست که با ان

262(  
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واسموس خیلی تالش .مذاکرات براي آزادي زندانیان انگلیسی آغاز شد 1334در شوال 

کرد که در قبال آزادي زندانیان انگلیسی آلمانیهایی که به دست نیروهاي انگلیسی در 

شرط در شرایط پیشنهادي  ،ولی این.اوایل جنگ در بوشهر دستگیر بودند آزاد شوند

  ! خان ها ذکر نشد

 -2نفر از اسراي ایرانی  16آزادي  - 1: شرایط اصالحی خان ها بدین صورت ارایه شد 

تضمین بازگشایی راه  -3استرداد پول و بارهاي خان ها که در بوشهر ضبط شده بود 

  )234:1369مابرلی،.(بوشهر -  برازجان -شیراز 

زندانیان  1334شوال / 1916اوت  10با مقامات انگلیسی در پس از توافق نامه خان ها 

انگلیسی آزاد شدند و خان ها اطمینان دادند که به درگیري برضد انگلیسی ها خاتمه 

واسموس از این امر ناراحت شد و تصمیم گرفت براي همیشه جنوب را ترك و به . دهند

حمله راهزنان قرار گرفت و به او سفر خود را آغاز نمود ولی در راه مورد  .بغداد برود

و بوسیله تنگستانیها براي استراحت و بهبودي به اهرم برگردانده . شدت مجروح شد

  )259:1375داگوبرت فن میکوش،.(شد

در این هنگام پیشروي انگلیسی ها و ورود نیروهاي سایکس به شیراز موجب شد که 

  .ن استدف انگلیس ها تسلط بر ایرااهالی جنوب مطمئن شوند که ه

، مقامات انگلیسی تصمیم گرفتند به منظور باز 1336ذي الحجه /1918در سپتامبر 

. شیراز که براي تسلط بر جنوب اهمیت داشت عملیاتی انجام دهند - شدن جاده بوشهر 

انگلیسی ها در مذاکره با خان هاي محلی به آن ها گفتند که اگر اجازه دهند یک خط 

ژنرال داگالس . ور نمایند آن ها سرکوب نخواهند شدآهن سبک از سرزمین آن ها عب

دولت ایران موافقت نمود  1918سپتامبر  24فرمانده ي نیروهاي بوشهر گزارش داد در 

که راه آهن ساخته شود ودستوراتی را به ماموران دولتی براي همکاري با نیروهاي 

نداشت زیرا ایالت  لی این دستورات در بین ایالت هیچ تاثیري.انگلیسی اعالم نمود و

تحت کنترل دولت مرکزي نبودند و سه تن از روساي مهم تنگستان چاه کوتاه و برازجان 

اولتیماتومی فرستادند و اعالم نمودند که درمورد تعمیر تلگراف اجازه خواهند داد ولی تا 

  )259:1383ارباب،.(آخرین قطره ي خون با احداث را آهن مبارزه خواهند نمود
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ن ها این اقدام انگلیسی ها نقص موافقتنامه اي بود که هنگام مبادله اسراء از نظر خا

محرم /1916امضاء شده بود وآنها تصمیم گرفتن از وطن خود دفاع کنند در اواخر نوامبر 

  .جراحات واسموس بهبود پیدا کرد،ودر این راه از واسموس کمک خواستند 1335

ان ایالت یعنی شیخ حسن، زائر خضر خان، واسموس در اهرم اتحادي چهارگانه بین سر 

-1375،280داگوبرت فن میکوش.(غضنفر السلطنه وناصر دیوان کازرونی بر قرار کرد

282(  

شیخ . آن ها در مواضع قبلی خود در اطراف مشیله ودر مسیر بوشهر مستقر شدند

 حسین خان در چغادك و زائر خضر خان در گورك سنگر گرفتند،حاکم بوشهر با ارسال

نامه هایی به آن ها متذکر شد که مقاومت بیهوده است و از آن ها خواسته شد چغاوك 

نیروهاي انگلیسی با حمله به مواضع آن ها موفق / 1918سپتامبر  30را ترك گویند در 

به شکست آن ها شدند آن ها بعد از مدتی وارد مثیله و اهرم شدند ولی زایر خضر خان 

اکتبر غضنفرالسلطنه تسلیم شد و اجازه یافت که  20در و واسموس فرار کرده بودند 

نیروهاي انگلیسی را به برازجان راهنمایی کند، او به وعده ي خود عمل نمود ولی به 

تحریک هوادارنش فرار کرد ودر کوهستان هاي اطراف پناه گرفت زائر خضر خان نیز در 

هادهاي آن ها را نپذیرفت و با مقامات انگلیسی وارد مذاکره شد اما پیشن 1918نوامبر 

ناصردیوان کازرونی و خانواده . بدین ترتیب خان جدیدي به ریاست آن منطقه تعیین شد

اش نیز از کازرون فرار کردند ودر شیراز تحت الحفظ قرار داشتند تا این که پس از 

  ) 8- 267: 1364سفیري.( خروج انگلیسی ها به کازرون بازگشتند

از اهرم قرار گاه خود را در دهکده ي طلحه قرار داده بود وبا  واسموس نیز پس از خروج

 1336صفر /1918در نوامبر . دوستش اورتل در یک برج قدیمی زندگی می کرد

واسموس از سوي فرمانده نیروهاي انگلیسی در بوشهر نامه اي دریافت نمود که به او 

ود با دوستش اورتل یک خبر داد شده بود که جنگ خاتمه یافته و از وي خواسته شده ب

هفته فرصت دارند که خود را به اولین پادگان انگلیسی معرفی نماید در صورت خوداري 

واسموس . از این کار در هنگام دستگیري با آنان به عنوان اسیر جنگی رفتار خواهد شد

واورتل اعالم داشتند که از دولت آلمان فرمانی دریافت نکرده اند و تسلیم نیروهاي 

لیسی نخواهند شد،فرمانده ي پادگان بوشهر پس از جوابیه ي واسموس تصمیم به انگ
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واسموس و دوستش اور تل در لباس ) 206: کریستوفرسایکس،بی جا. (بازداشت وي کرد

دو فرد انگلیسی و روس تصمیم گرفتند خود را به تهران برسانند آن ها در فوریه 

  . راهی تهران شدند 1327جمادي االول /1919

مارس توسط نیروهاي ژاندارمري در قم دستگیر شده و به تهران فرستاده  25آنها در 

شدند در تهران سفارت اسپانیا حافظ منافع آلمان بود وکاردار سفارت آلمان به دولت 

ایران اصرار کرد که زندانیان تحویل سفارت آلمان شوند، تا آنها را به وطنشان باز 

ار واسموس، کاکس وزیر مختار بریتانیا در ایران مخالف گردانند ولی به علت سابقه فر

این امر بود سرانجام پس از مذاکرات زیادي که بین مقامات انگلیسی و نماینده آلمان و 

سفارت اسپانیا صورت گرفت واسموس قول داد که دیگر بر ضد بریتانیا اقدامی 

یک زندانی تحویل  بدین ترتیب قرارشد واسموس را به عنوان یک آلمانی و نه.نکند

 19سرانجام واسموس در . مقامات انگلیسی بدهند و آن ها هم او را به آلمان بفرستند

واسموس چنان ) 358-1375،349داگوبرت فن میکوش.(به آ لمان رسید 1919سپتامبر 

به منطقه جنوب خو گرفته بود که سالها پس از پایان جنگ دوباره به این منطقه 

  .ران قدیم به ترویج کشاورزي صنعتی مشغول شدبازگشت و در میان یا

سال ها پس از پایان جنگ، بلفور ادعا کرد که دولت انگلیس براي به دست آوردن نفوذ 

هزار مارك براي 250م ماهانه مبلغی معادل 1915مجددش در جنوب ایران در سال 

 جلوگیري ازاقدامات واسموس متحمل گشته است در حالی که وي با ارقام کوچک

  )128: همان(بردوخنده آوري یک تنه عملیاتش را به پیش می

  نتیجه گیري؛

پس از شروع جنگ جهانی اول و نقض بی طرفی دولت ایران از طرف آنان،ضدیت مردم 

در این .و ملی گرایان ایران با متفقین و در رأس آن روس و انگلیس به اوج خود رسید

سرلوحه ي  قالل ملت هاي دیگر رابین قدرت نوظهور آلمان که دائیه ي حفظ است

پی استفاده از فضاي بوجود آمده و ضربه زدن به روس و  شعارهاي خود قرار داده بود،در

به همین خاطر افرادي را در قالب هیئت هائی به ایران اعزام کرد تا با .بود  انگلیس

اجراي برنامه هاي پیش بینی شده به منافع متفقین باالخص انگلیسی ها درجنوب  ایران 
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آنان در این راه از احساسات وطن دوستانه ي مردم،عشایر غیور و ملی گراي .ضربه بزنند

یکی از نمایندگان کاردان آلمانی .استفاده ي فراوانی بردند ایران وتنفرشان از انگلیسی ها

واسموس به محض ورود به ایران،مردم ایران را .ها در این هیئت ها،ویلهلم واسموس بود

به صورت حساب شده به مقابله با اشغالگري هاي انگلیس و دوستی با آلمان ومتحدین 

وي قبل از جنگ دربوشهر،در .دتشویق کرد،امري که مردم ایران نیز خواهان آن بودن

وبه محض ورود به ایران ،خود وهمرانش با .کنسولگري آلمان در بوشهر فعالیت داشته بود

داشتن مصونیت کنسولی توسط نیروهاي انگلیسی مورد تعقیب وبازداشت قرار 

وي به زودي تصمیم گرفت که رویه جدیدي در تقابل با سیاست هاي بریتانیا در .گرفتند

با فراهم شدن شرایط پیاده کردن  رد با اینکه سمت کنسولگري شیراز را داشت،پیش بگی

برنامه هایش،از مقام کنسولی اش استعفا ،و با استقرار در برازجان با بهره گیري وجهت 

دهی احساسات میهن پرستانه مردم اتحادیه اي از خان هاي محلی وعشایر منطقه 

جهیز و آموزش هاي چریکی آنان همت تشکیل داد و درجهت پیشبرد اهدافش به ت

گماشت وي با سخنرانی ها و پخش اعالمیه ها ،سراسر جنوب را به یک خیزش  ملی 

برضد انگلیسی ها برانگیخت؛ در پی آن در بوشهر درگیري هاي گسترده وخونینی بین 

مردم وخان هاي ساحلی و نیروهاي انگلیسی صورت گرفت که علی رغم تلفات بی سابقه 

انگلستان وخسارات مالی وجانی فراوان بر مردم منطقه، بوشهر به تصرف انگلیسی ارتش 

ها در آمد به تالفی عملیات انگلیسی ها و اشغال بوشهر و پائین کشیدن پرچم ایران در 

این بندر،مردم و ملی گرایان فارس و افسران ژاندارمري با تحریک واسموس و همکارش 

اسراء .از را تصرف کرده وافراد آنرا به اسارت گرفتندوسترو،کنسول گري انگلیس در شیر

این اقدام تا مدت ها به  .را به احترام مجاهدتهاي خان هاي ساحلی به برازجان فرستادند

  .تهدیدي براي تحرکات بعدي انگلیسی ها تبدیل گشت

جنوب ایران تا پایان جنگ براي انگلستان به صورت انبار باروتی که هر آن ممکن بود 

سیله واسموس وهمکاران ایرانی اش منفجر شود؛ به صورت یک مناقشه دایمی باقی بو

اقدامات واسموس و هیت هاي آلمانی در کوتاه مدت ضربات و خسارات مالی، . ماند

آنهم درست زمانی که به وحدت هرچه .نظامی وجانی فراوانی برانگلستان تحمیل کرد

ی توانست در میدان هاي جنگ در بین بیشتر نیروهایش در جنگ نیاز مبرم داشت و م
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در برابر حمله هاي متحدین وآلمان ها از قدرت آنان بهره ...النهرین و اروپاي مرکزي و

  .گیرد

نتیجه جنگ و شکست متحدین و صدمات وارده به آلمان،باعث شد تا دستاوردهاي 

صحنه زحماتی که توسط افرادي هم چون واسموس در کوتاه مدت نصیب این کشور در 

سیاسی ایران شده بود نیز موقتا بر باد رود و آلمان موقتا از صحنه سیاسی ایران کنار 

آلمانها به عنوان یکی از بزرگترین  هرچند در سالها بعد در دوره رضاشاه؛. زده شود

ولی هیچ گاه نتوانستند در .شرکاي ایران در عرصه سیاسی واقتصادي ایران تبدیل شدند

در ایران را با چالش جدي  سی اقتصادي ونظامی انگلیس و روسیادراز مدت نفوذ س

  .مواجه کنند

  :منابع فارسی

  .1366اخگر، ]: بی جا[معاصر ایران، زندگی من از هفتاد سال تاریخ  احمد؛ اخگر،

  .1376 زنگنه، :تهران ترجمه حسن رنگنه،خاطرات فریدریک اوکانر،  فردریک؛ اوکانر،

موسسه مطالعات تاریخ  :تهران، آلمان در جنگ جهانی اول و روابط ایران معصومه؛ ارباب،

  .1383 ایران،

نگاهی به تحوالت ایران در جنگ جهانی اول بر اساس (آلمانی ها در ایران الیور؛ باست،

  .1375 شیرازه،: تهران ترجمه حسین بنی احمد،، )منابع دیپلماتیک فرانسه

  .1377مرکز بوشهر شناسی، : قم، اناسناد جنگ جهانی اول در جنوب ایر کاوه؛ بیات،

  .1349 اقبال، :تهران، فارس و جنگ بین الملل محمد حسین؛ رکن زاده آدمیت،

منصوره جعفري  ترجمه منصوره اتحادیه و، پلیس جنوب ایران فلوریدا؛ سفیري،

  .1364 تاریخ ایران، :تهران فشارکی،

ترجمه ، آلمانی در ایرانفعالیت هاي جاسوسی واسموس یا الرنس  کریستوفر؛ سایکس،

  ].بی تا[ وحید، ]:بی جا[ حسین سعادت نوري،

 :تهران ترجمه فرشته اعظم امیر فخرائی،، واسموس الرنس آلمانی داگوبرت؛ فن میکوش،

  .1375 نویسا،
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 .اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوي ؛)همایون(محمدعلی کاتوزیان،

  .1377 مرکز، :تهران

در تبریز در اثناي جنگ جهانی اول، خاطرات لیتن سرکنسول آلمان  ویلهلم؛ ،لیتن

  .1368 ایرانشهر، :تهران ترجمه پرویز صدري،

مطالعات تاریخ  :تهرانران و دولت ملی در جنگ جهانی اول، ای علیرضا؛ مالیی توانی،

  .1378 معاصر ایران،

انقراض  از مشروطیت تا( تاریخ تحوالت روابط خارجی ایران جالل الدین؛ مدنی،

  .1382 پایدار، :تهران، )قاجاریه

  .1369 رسا، :تهران ترجمه کاوه بیات،، عملیات در ایران جیمز؛ مابرلی،

 تاریخ ایران، :تهران ترجمه کیکاووس جهانداري،، زیر آفتاب سوزان اسکارفن؛ نیدرمایر،

1363.  

  .1363 زواره، :تهران، خاطرات و خطرات مهدي قلی؛ هدایت،

  .1376 شیرازه، :تهرانعلی دلواري،  رئیس سید قاسم؛ یاحسینی،

  

  :منابع التین

1. Gehrke, Ulrich. Persien in der Deutschen orientPolitik 
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Political, social and cultural change, 1800-1925. Costa Mesa, 
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  سیاسیمشروعیت  ي تطبیقی نظریه مطالعه

  ي ایران میانهدر تاریخ 
  1اعظم جوزانی

  

  :چکیده

اي و بهره  هاي قبیله هایی است که با تکیه بر همبستگی تاریخ سیاسی ایران سرگذشت حکومت

توان  ي مطالعاتی می آنچه از علم سیاسست در این حوزه. گیري از عناصر تغلب قدرت یافتند

ي استیال و چه تثبیت،  مرحلهدریافت آن است که حکومتها براي تداوم قدرت خویش چه در 

ي خود را بر مردمان بومی توجیه  هایی بودند تا بتوانند با تکیه بر آن، سیطره نیازمند مؤلفه

وران هر عصر بنابر مقتضیات زمان به توجیه الزام قدرت و  نمایند و بر همین اساس اندیشه

  .پرداختند شروعیت میي حکومت کننده و حکومت شونده در قالب مفاهیم مختلفی از م رابطه

این پژوهش تالش دارد با بهره گیري از روش تطبیقی ابتدا به بیان مفهوم مشروعیت سیاسی و 

ي مورد نظر، با تفکر  ي نظري بپردازد و سپس این مفاهیم را در دوره منشاء آن از جنبه

  .اندیشمندان این مقطع تاریخی تطبیق دهد و تحلیل کند

توان چگونگی استیال، تداوم وانحطاط حکومتها را  تئوري مشروعیت سیاسی میبا بهره گیري از 

همچنین با بسط . در ادوار تاریخی ایران میانه تحلیل کرد و اطالعات تاریخی را تعمق بخشید

  .اعصار را از آن بهره مند ساخت دانش حاصل از آن سایر

  .ي تغلب نظریه تیک،زمامشروعیت کاری ،مشروعیت سنتی ،مشروعیت سیاسی:کلیدواژگان

                                                          
  کارشناس ارشد تاریخ ایران از دانشگاه الزهرا و کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه تهران. 1

m.jozani45@yahoo.com  
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  مقدمه

ها در ایران، منوط به  شاید در ابتدا این گونه به نظر رسد که در گذشته، تداوم دولت 

هایی که در این دوران شکل  حکومتمسلماً . است استفاده از عناصر زور و خشونت بوده

اما بدون تردید، استمرار آنها، صرفاً با تکیه بر این عناصر، . گرفت، چنین آغاز گردید

ترین  هاي دیگري نیاز داشت که کسب مشروعیت سیاسی از مهم ممکن نبود و به مؤلفه

ت و تبیین آنها بود و به همین منظور، نظریه پردازان در هر زمان، به توجیه الزام قدر

اصولی که بایستی در تعامالت میان حکومت کننده و حکومت شونده وجود داشته باشد، 

  .پرداختند

روشی که این پژوهش از آن بهره گرفته روش تطبیقی است به این مفهوم که میان 

ي  ي مشروعیت با رویکردهاي متفکرین تاریخ میانه نظریات اندیشمندان معاصر در مقوله

هاي نظریه پردازان  رد حکومتگران ارتباط برقرار نموده و به تعلیل دیدگاهایران و عملک

  . این دوره بر مبناي تئوري مشروعیت پرداخته است

ي یک دید گاه کلی در بحث مشروعیت در تاریخ  حاصل این مطالعه تطبیقی، ارائه

ن عملکرد توان از آن در تمام اعصار بهره جست  و برمبناي آ ي ایران است که می میانه

  .هاي مختلف نقد و بررسی کرد حکمرانان را در سلسله

   Legitimacy)(مفهوم مشروعیت - 1

ازمیزانی که ": ، مشروعیت، عبارت است)Michael Rush(از دیدگاه مایکل راش

به . شود هنجارهاي اجتماعی و سیاسی در یک جامعه معین، بر طبق آن، پذیرفته می

ال قدرت یا تسلط برخی از افراد یا گروهها، بر سایر ویژه هنجارهاي که در مورد اعم

  ) 59: 1377راش،(".روند طبقات اجتماع به کار می

در تعریف خود از مشروعیت، آن را توانایی یک ) Andrew Vincent(اندرو وینسنت

نهاد سیاسی موجود، بهترین و " :داند که نظام سیاسی، در ایجاد و حفظ این اعتقاد، می

پرسش از "به بیانی دیگر ) 67: 1371وینسنت،(".ترین نهاد براي جامعه است مناسب

هر زمان پاسخی که از  ".چرایی الزام و التزام سیاسی، همان پرسش از مشروعیت است
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شود، توانایی توجیه قدرت و عملکرد آن را  طرف قدرت حاکمه به این سؤال، داده می

  )30/9: 1348قائم قائمی،.(است ه باشد، آن نظام، سلطه مشروع را عینیت بخشیدهداشت

سیاسی  – هاي اجتماعی  از دیدگاه نظریه پردازان، وجود مشروعیت، براي حفظ نظام

ها وابسته به  به عبارت دیگر، قوام و دوام حاکمیت) 59: 1377راش،.(مهم و حیاتی است

هایی که از طریق زور و غصب به قدرت  حکومتبه طوري که حتی . مشروعیت آنان است

اند، در تالشند، تا به شکلی قدرت خود را با نوعی از مشروعیت، حتی به دروغ  رسیده

گوید مقتدرترین فرد  ژان ژاك روسو در این باره می)51: 1376شجاعی زند،.(بیارایند

انروا باشد، مگر هم، هیچگاه تا بدان حد قوي نیست، تا بتواند براي همیشه آقا و فرم

  ) 61: 1377راش،.(اینکه زور را به حق، بدل کند

بر طبق نظر محققان، در مشروعیت دو مفهوم متقابل وجود دارد که از یک سو حکام، بر 

ي حکام و  بخشند و از سویی دیگر اتباع، داعیه اساس آن به قدرت خود مشروعیت می

اولی حقانیت نامیده ) 88: 1381بشیریه،.(کنند فرمانروایان را در قدرت تصدیق می

کند و دومی نیز مقبولیت  شود که بر اساس آن، براي حاکمان، ایجاد حق حکومت می می

  ) 89: 1381موسویان،.(سیاسی است

ي مشروعیت  عالوه بر این دو مفهوم اساسی، مفاهیم دیگري نیز در تبیین و تحدید واژه 

  .وعیت ثانویه، قدرت و اقتدارمشروعیت اولیه، مشر: راهگشاست که عبارتند از

حقی است که براي یک فرد، در به دست گرفتن حکومت و اعمال : مشروعیت اولیه 

تر  منشاء این حق، ممکن است وراثت، شیخوخیت، نژاد و در بیش. شود قدرت، فرض می

  )همانجا.(موارد غلبه باشد

بناي زور، بنا شود که بر م هایی بیان می تر براي حکومت بیش: مشروعیت ثانویه 

  )همانجا.(تواند مشروعیت نسبی بیافریند اما عملکرد حاکمان، می. اند شده

گردد، که  شود، از آن نیرویی استنباط می ي قدرت، به کار برده می هرگاه واژه :قدرت

توان گفت قدرت، اقتداري است که فاقد  لذا می. پذیرش عام ندارد و اساس آن زور است

  ) 56: 1376شجاعی زند،.(هر نوع مشروعیتی است



94

قدرتی که نوعی از عناوین سه گانه مشروعیت را دارا باشد، اقتدار معنا  :اقتدار

اقتدار واقعی و . اقتدار، از دیدگاه علم حقوق دو مفهوم متمایز دارد) همانجا.(است شده

در اقتدار بالفعل یا واقعی، مردم از فرمان و دستورات صاحبان قدرت، . اقتدار مشروع

اما در اقتدار مشروع، اعمال قدرت، به منزله . پذیرند کنند و اعمال قدرت را می اطاعت می

بنابراین، مفهوم قدرت و ) 58: 1377راش،.(شود یک حق، براي صاحبان آن پذیرفته می

  . کند اقتدار را عنصر مشروعیت، از یکدیگر متمایز می

منشاء مشروعیت-2

شود، این پرسش اساسی  مشروع، سخن گفته میهنگامی که از عنصر حق، در حاکمیت 

آید که منشاء این حق چیست و براي مردم، چه معیارهایی براي پذیرش سلطه  پیش می

هاي حقانیت و مقبولیت،  و اقتدار قانونی وجود دارد؟ مسلماً بسته به مکان و زمان، مؤلفه

را بیان  تئوریسین مشروعیت سیاسی، سه منبع عمده)  Weber(وبر. کند فرق می

  :کند که عبارتست از می

  مشروعیت سیاسی سنتی  - الف

مشروعیت سیاسی کاریزمایی  - ب

)396: 1374وبر،(مشروعیت سیاسی عقالنی - ج

در نوع اول، مشروعیت، ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن گذشته است که مقدس 

ی، پدرساالري و هاي موروثی، سلطنت حکومت) 88: 1381بشیریه، .(االطاعه است و الزم

  . ها هستند ي این حکومت اشرافی در زمره

است که  "اي  العاده اعتقاد به لطف و عطیه خارق"دومین نوع مشروعیت سیاسی، ناشی از  

به عبارت دیگر، مشروعیت و اقتدار کاریزمایی، . شخص حاکم از آن برخوردار است

  ) همانجا.(حاکم استمبتنی بر ایمان و ارادت اتباع و رابطه عاطفی آنها با 

گوید کاریزما، از  چنانکه بشیریه می. اي متقابل وجود دارد میان این دو مشروعیت، رابطه 

گاهی . شود خیزد، از آن فراتر رفته و سرانجام باز در سنت نهادینه می درون سنت برمی

باز و باورهاي آن، از طریق این مشروعیت،   گران، یا خدشه دیدن تقدس حکومت  هم نیاز

  ) همانجا.( شود تولید می
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نوع سوم، مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال قدرت از جانب 

این نوع از مشروعیت، . است کسانی است که این قوانین، آنان را براي حکومت فرا خوانده

  )همانجا.(هیچ گاه در تاریخ ایران شکل نگرفت

  ي ایران همشروعیت سنتی درتاریخ میان-2-1

هاي میانه، بنابر اصل سعادت ارسطویی، اصل مشروعیت را در پیوند با  متفکران سده

از منظر ایشان، نهایت سعادت انسان، عشق به خدا بود و بر . کردند خداوند تصور می

همین مبنا، خواهان دولت تحت حاکمیت قانون الهی بودند و لذا اقتدار سیاسی را با 

ي نظریه قدرت  دکتر ابوالحمد درباره  )11: 1387روزنتال،.(داقتدار مذهبی آمیختن

شود، محدود به  نویسد این بینش که از سوي ادیان مطرح می سیاسی خدایی، می

ها تسري داده شد و تمام  اما از نظر تاریخی، این باور به تمام حاکمیت. پیامبران است

و از دل آن ظل اهللا ) 1/77: 1365ابوالحمد،(ها، ناشی از اراده الهی تلقی گردید حکومت

  . بودن شاه یا سلطان بیرون آمد

زد و تحقق آن خارج از  از منظر اندیشمندان قرون میانه، سلطنت را تقدیر الهی، رقم می 

این اندیشه هم در فقه سنی و هم شیعه وجود داشته . است قدرت بشر بوده

. ي پیامبران بودند مپایهي اهل سنت، سالطین ه در اندیشه) 218: 1388فیرحی،.(است

دانست و تأکید  چنانکه غزالی، سلطان را سایه خدا و هیبت او بر زمین می) همانجا(

در واقع در ) 221: 1388فیرحی،.(داشت هر که دین دارد، باید از وي اطاعت کند

ي ایشان، سلطان مقامی فراتر از انسان و جایگاهی میان خداوند قاهر و رعیت  اندیشه

ها، سلطان، شبان و  نامه ها و سیاست در بسیاري از اندرز نامه) همانجا.(اشتناتوان د

شدند و رعیت، نیازمند هدایت سلطانی قادر و قاهر که بتواند  رعیت، رمه نامیده می

عالوه بر آن، دراین دست از آثار، بر تقدیر الهی . ایشان را به مصالح دینی، رهنمون سازد

  .است ید شده و مقام نبوت، براي پادشاه ترسیم شدهدر به دست آوردن سلطنت، تأک

اي را برگزیند و به عنایت ظل الهی مخصوص  چون خداوند تعالی از کمال عاطفت، بنده"

  ".گرداند، به سعادت پذیرایی عکس ذات و صفات خدا مستعد کند
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نجم الدین (".توان کرد پادشاهی خلق، مقام و مرتبه نبوت می": و یا این عبارت 

   )12: کاشفی سبزواري،بی تا: و نک به 416و 412: 1384ي،راز

ي  ي میانه ایران، پذیرفته شده بود که سلطنت، الزمه ي دوره به طور کلی در اندیشه 

خنجی در تأسی به اندیشمندان قبل از خود، حفظ قوانین و . حفظ اجراي شریعت است

براي آنکه این احکام اجرا  دانست و معتقد بود احکام شرع را موجب بقاي نوع انسان می

و  "صاحب شوکت"باشد و مدبر، شود، رعیت، نیازمند کسی است که تأیید الهی داشته 

چنین فردي که توانایی پاسداشت قوانین . بوده تا نفوس از او اطاعت نمایند "استیال"

کرده، شخص پادشاه  شرع را داشته و مردم را وادار به اجراي آن می

تشبیه سلطان، به ستون خیمه درسیر تاریخی خود، ) 93- 91: 1362خنجی،.(است بوده

در اندیشۀ غزالی، ماوردي، ابن خلدون، دوانی، خنجی و دیگر متفکران، چه سنی و چه 

ي خدا،  تمامی ایشان، سلطان را خلیفه) 109: 1381موسویان،. (شیعه وجود داشت

  )91: 1387روزنتال،.(اند جانشین پیامبر و سایه خدا نامیده

، در بحث تاریخ عالم آراي امینیخنجی در . هاي مهم تفکر سنتی بود نسب نیز از مؤلفه 

را از ... بهترین ملوك، نژاده بودن و پیوستگی سلطنت، در اعقاب و سالمت حریم و

اگر پس از ورود اسالم، ) 23: 1382خنجی،.(داند می "جاللت نسبی "مهمترین ویژگی

هاي جعلی به شاهان پیش از اسالم، منتسب  را از طریق نسب نامه حکمرانان خود

کردند، پس از فروپاشی خالفت، با به کار بردن القابی، چون خاقان و نویان، نسل خود  می

  .رساندند را به چنگیز می

بندي، اندرو وینسنت، چهار ویژگی را در مشروعیت سنتی حاصل از حق  در یک جمع 

. پادشاه منصوب خداوند است: اول اینکه: د که عبارت است ازشمار الهی سلطنت برمی

پوشی است و بر اساس آن پادشاه، حق  حق موروثی بودن حکومت غیرقابل چشم: دوم

پادشاه، تنها در : سوم اینکه. این حق، ناپذیرفتنی است  برد و غصب خود را به ارث می

کند و سرانجام اینکه،  دید نمیبرابر خداوند، مسئول است و هیچ قانونی، قدرت وي را تح

اند و موظف به  اتباع به حکم وظیفه مذهبی از مقاومت در برابر حاکم، منع شده

  )121: 1371وینسنت،.(فرمانبرداري هستند
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  مشروعیت بر مبناي کاریزما-2-2

سلطه فرهمندانه، یک تجربه بسیار شخصی و موهبتی است آسمانی و نیز از قدرت الهی 

آسا که در  کاریزما، نیرویی است فراعقالنی و معجزه)) 283: 1387وبر،.(گیرد نشأت می

آید و مانند نیروهاي حاکم  زندگی اجتماعی پدید می   ي غیرعقالنی درون جهان و حیطه

به . بینی است و اساساً برخاسته از نیاز زندگی اجتماعی انسان است بر آن، غیر قابل پیش

) 61: 1374بشیریه،.(آید پدید می... صادي، روانی و ي سیاسی که فشار اقت ویژه در دوره

یابد، در نظر پیروان و مریدان خویش،  هنگامی که شخص فرهمند، سلطه سیاسی می 

رهبر فرهمند، همواره در پی ) همانجا.(گردد العاده و واجد رسالت تلقی می فردي خارق

وفقیت او، در رسالتش اما م. حفظ و به دست آوردن پیروان و فرمانبرداران بیشتري است

اگر این موفقیت حاصل نیاید، . کند که پیروان او، در این نقش باقی بمانند تعیین می

به عبارت دیگر، ) 280: 1387وبر،.(ادعاي او در فرهمندي، هیچ اعتباري نخواهد داشت

گوید چنین  بشیریه در این باره می. هاي خود را اثبات کند وي دائماً بایستی شایستگی

زیرا مبناي عاطفی و هیجانی داشته و شخص . تر از سلطه سنتی است اي بی ثبات هسلط

لذا در غالب موارد، ) 61: 1374بشیریه،.(فرهمند، دائماً ناگزیر به برانگیختن عواطف است

یابد و مشروعیت را با نوع سنتی،  گرایی سوق می مشروعیت کاریزماتیک به سمت سنت

  )166: 1387موثقی،.(زند پیوند می

  ي ایران مشروعیت کاریزمایی در تاریخ میانه- 2-3

. یابد تري می رویم، اندیشه فرهمندانه مصادیق بیش هر چه در تاریخ، بیشتر فرو می

اند که دیگران از آن  مند بوده هاي جسمی یا روحی خاصی بهره کسانی که از موهبت

این ) 281:  1387وبر،.(یافتند برخوردار نبودند، به صورت سرداران جنگی ظهور می

مصائب عظیم داخلی یا خارجی، راه چاره کردند که براي  قهرمانان، وعده می

آنان قبل از آنکه به نهاد سلطنت دست یابند، رییس قبیله و رهبر ) 285همان، .(دارند

هایی که منجر به پیروزي و کسب  فرهمند جنگ بودند که با ابراز شجاعت، در هجوم

مند ابتدا ممکن است حوزه فره، فره) همانجا.(اند کرده شد، خود را اثبات می غنایم می
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محدود به گروه کوچکی بوده باشد، اما تداوم شهامت و کسب غنایم، موقعیت فرهمندي 

  . است گردیده داده و منجر به دستیابی به سلطنت می وي را گسترش می

نکته اساسی که در این نوع مشروعیت وجود داشت، آن بود که عالیق مادي گروههاي 

عالوه  ) 61: 1374بشیریه،: نک به.(گرفت رار میباید همواره مدنظر، ق "حامل"اجتماعی 

از آن جایی که خاستگاه . بر این، رهبري کاریزماتیک با عوامل دیگري نیز همبسته بود

ها، تمام مساعی  است، رهبر قبیله، در جنگ هاي حاکم در ایران، قبیله بوده تمامی سلسله

ایش گذارد و کسانی که گرد او برد، تا بتوانند فرهمندي خود را به نم خود را به کار می

بردند و تا حدودي  اي از غنایم می ي سلحشوري وي، بهره اند، در سایه شده نیز جمع می

خلدون، این همبستگی، عصبیت  در دیدگاه ابن. انگاشتند آرزوهاي خود را تحقق یافته می

گردید، اسباب روي کار آمدن حکومتی و بسط قدرت آن  شدکه موجب می نامیده می

او در لزوم همبستگی قومی، از پیامبران شاهد ) 1/326: 1366ابن خلدون،.(فراهم آید

ي خویش  آورد که هیچ پیامبري مبعوث نشد مگر از حمایت قوم و قبیله می

بنابراین، بنیاد نهادن دولت و جهانگشایی، به جز از طریق پیوستگی . مندگردید بهره

یافتند، همواره  عشایري که قدرت می) 313- 311نک به همان،.(قومی میسر نخواهد بود

توانستند، عشایر دیگر را تضعیف  ناچار بودند، این همبستگی را حفظ نمایند و تا می

: 1386سریع القلم،.(آمدند نمایند و به همین دلیل، در زیر بیرق رهبري قبیله گرد می

58-60 (  

ي ایران،   تاریخ میانهدر صورتی که بخواهیم مشروعیت کاریزماتیک را در حوزه سیاسی 

گسترش دهیم، ناگزیر از آنیم که عالوه بر ویژگی خویشاوندگرایی به دو خصلت دیگر 

  . اي، اشاره کنیم ساختار قبیله

بر مبناي سخن وبر، در مورد کسب منافع مالی پیروان رهبر کاریزماتیک، به ویژگی 

آنان . خوریم ند، برمیا جویی و لشکرکشی دائمی شاهانی که از عشایر برخاسته ستیزه

بنابر تحلیل . هاي دیگر بودند ي گسترش اقتدار خود، به سرزمین همواره در اندیشه

اي مستقیم با فرمانبرداري در داخل  محققان، سرکوب عشایر دیگر و بسط قدرت، رابطه

به این معنا که ضعیف شدن توان نظامی رهبري قبیله که . قبیله و خارج از آن داشت
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نک به .(گردد توانست، موجد شورشهاي خانگی و خارجی شد، می نامیده می اکنون شاه

  ) 67-66همان،

. اي، حفظ بقاي عشیره از طریق تهاجم و غارت بود ویژگی دیگر نظام سیاسی عشیره 

هاي بکار برده  ایجاد وحشت، مالیات اجباري و اخاذي در مراحل استقرار عشیره، روش

اما این قبایل سرکوب شده، پس از . است رقیب بوده هاي شده، در منفعل کردن قبیله

کردند و این موضوع، شاهان را وادار  مدتی با تجدید توان، عامل  تهدید را احیا می

نمود که براي تضمین امنیت خود، گاه سران داخلی و خارجی را از راه تطمیع، مطیع  می

  . نمایند

  سقوط خالفت بغدادپس از  ي حاکم در تاریخ ایران تغلب، اندیشه-2-4

اصوالً . تغلب، تفکري بود که مبناي آن، قبل از سقوط خالفت، شکل گرفته بود 

یافت، برگرفته از  هایی که حکومت، در این دوران بر اساس آن مشروعیت می روش

ي استخالف، شوري و تبعیت اهل حل و عقد  هاي اولیه اسالم، بر پایه سنت

بودن از الزامات آن بود و به آن امامت اختیاري که قریشی ) 82- 79: 1362خنجی،(بود

هاي سیاسی کسانی  ي تغلب نیز، در نگرش اما نظریه) 202: 1388فیرحی،.(گفتند می

هاي جامعه، جز به شمشیر قهر،  او معتقد بود که ناهمواري. چون غزالی وجود داشت

ه آن، امارت هاي استیال برون آمد که ب این نگرش، از درون امارت. گردد راست، نمی

)96نک به همان،.(گفتند قهري یا سلطنت می

. ي تغلب به تدریج جامعیت یافت در نگرش فقه سیاسی پس از استیالي مغوالن، اندیشه

پیچیدگی اوضاع سیاسی زمان، تفاسیر متنوعی از مشروعیت حاکمان جدید را که بیگانه 

ك بود، آن بود که اطاعت از اما آنچه در نظرگاه تمامی ایشان مشتر. بودند، پدید آورد

در حقیقت، تمام تالش اندیشمندان این عصر، آن است که . سلطان متغلب واجب است

هر گونه شرطی را براي حاکم منکر شوند و تنها بر شوکت و استیالي او، در ایجاد نظم و 

ي متفکران این دوره، چون ابن  در اندیشه. جلوگیري از شورش و حفظ ثغور تاکید کنند

روزبهان خنجی ) م1334/هـ734د(و ابن جماعه ) م1328/هـ728د(یمیه ت

ایشان اعتقاد داشتند حاکم اگر . شود این اصل به وضوح بیان می) م1520/هـ925د(
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ستمگر نیز باشد، قوانین شریعت هم نداند و با توسل به زور حکومت را در دست گرفته 

: گوید ریح این نظریه چنین میروزبهان خنجی در تش. باشد، اطاعت از او واجب است

اند  علما گفته. طریقه چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت، استیال و شوکت است"

که کسی او را  آن بیعتی و بی که چون امام وفات کند و شخصی متصدي امامت گردد بی

د گرد خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر، امامت او منعقد می

خواه مستجمع . ، خواه قریشی باشد خواه نه، خواه عرب باشد یا عجم یا ترك بیعتی                         بی

و . گردد شرایط باشد خواه فاسق و جاهل و اگر چه آن مستولی بدین فعل عاصی می

چون بواسطه سطوت و استیال جاي امام گرفته او را سلطان گویند و امام و خلیفه بر او 

   )82: 1382خنجی، (".الق توان کرداط

در واقع خنجی، به عنوان متفکر عصر مورد نظر، مجوز الزم را براي مشروعیت بخشی 

بقیه  شرعی، مساوي با  تغلب را از نظراست و  حکمرانان استیال یافته، صادر کرده

هاي انعقاد امامت دانسته و نه تنها تمام شروطی را که در سه نوع قبل، وجود  روش

است، بلکه به منظور بسط قدرت و اقتدار سلطان، امتیازاتی نیز به او  داشته، انکار کرده

مثالً او اختیار سلطان را در برداشت از بیت المال، نامحدود و . است تفویض داشته

برداري شامل تمام  این بهره. ي آن را منوط به حفظ شوکت سلطنت، دانسته است اندازه

وي دلیل این . براي خود و خانواده است... و غالم و خانه بزرگ و  ها از جمله اسب دارایی

بنا به اعتقاد وي، . داند که مردم را وادار به اطاعت کند وري را ایجاد سطوتی می بهره

ي نظامی،  ي قدرت سلطان، همانند امام و خلیفه بوده و اختیارات گسترده گستره

و بدین ترتیب این ) 84-82نک به همان،(است گردیده را شامل می... سیاسی، اقتصادي و

   .اقتدار نوین، در قالب شاه و سلطان، جایگزین خلیفه و امام گردید

از نظر خنجی و دوانی، قدرت مطلقی که براي سلطان وجود دارد، بازگشتی است به 

با این تفاوت که آن . همان اعتقاد ظل الهی که قبل از هجوم مغول، وجود داشته است

یازدهم /هاي پنجم و ششم جه به شرایط پدید آمده به شروطی که متفکران سدهدو، با تو

و دوازدهم، براي انعقاد امامت قائل بودند، اعتقادي نداشتند و حتی به استیالي نژاد ترك 

جماعه، از این نیز فراتر رفته و گفته است اگر سلطانی بتواند،  ابن. بخشیدند نیز، حقانیت 

  ) 202: 1388فیرحی،.(شود کند، اولی عزل و دومی امام می سلطان دیگري را سرکوب
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ارائه چنین الگوهایی، صرفاً جنبه توجیه شرایطی بود که ساختار سیاسی به آن گرفتار 

هاي کوچک و بزرگ که با اتکا به  اي، با دولت ساختاري مبتنی بر نظام قبیله. بود گردیده

  . خود بودند شمشیر در جستجوي بدست آوردن حقانیت براي سلطه

در . ها و مشروعیت اولیه بدانیم ي استقرار حکومت اگر این مرحله را به عنوان دوره 

مراحل بعد، ایشان ناگزیر بودند که با اثبات کارآمدي خویش، مقبولیت عامه را کسب 

استیالجو را چنین ترسیم هاي  شجاعی زند، فرایند کسب مشروعیت حکومت. نمایند

  .کند می

 .مشروعیت مقبولیت  کارآمدي  استقرار  غلبه سیاسی  یر زور و تدب 

  ) 54: 1376شجاعی زند،(

بر مبناي این نظریه، در مرحله اولیه مشروعیت، کسب قدرت نه با تکیه بر حقوق میراثی  

هاي آن، بلکه مبتنی بر رواج این اندیشه بود که اراده انسانی، ناشی از اراده   و وابسته

نتیجه بخشی این . گیرد خداوند است و  پیکار مسلحانه نیز از اراده الهی سرچشمه می

آورد که انسان پیروزمند، جانشین پروردگار و  ن حقانیت را به وجود میپیکار، با خود ای

: 1358بارتولد،. (بدون آن که در این میان خلیفه واسطه باشد. شد پیامبر محسوب می

42 (  

ي تئوریک حقانیت، در عمل بایستی با مقبولیت عام، تلفیق شود  مشخص است که جنبه 

هاي  به همین دلیل در تمامی سیستم. تا بتواند مشروعیت قدرت را معنی بخشد

اند، راهکارهایی براي ایجاد  حکومتی، از جمله آنانی که با استیال به قدرت رسیده

در واقع در مرحله دوم مشروعیت، این عملکردها قابل . است مقبولیت وجود داشته

  .ارزیابی است

که . است تهبه طور کلی سه عامل مهم در تثبیت مشروعیت در این دوران نقش داش 

  .گیري و یا سرکوب شورش دین، عدالت، نظم؛ پیش: عبارت است از

آن، به عنوان . ترین عامل ایجاد مقبولیت حکام، در ایران میانه است دین، مهم: نهاد دین

گردید که در قبال رعایت نکردن آن توسط  اجتماعی محسوب می  ترین سنت بنیادي

کند،  لحمد با تأیید نظر ابن خلدون، تصریح میابوا. داد حکام، جامعه واکنش نشان می
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رسد که اصول دین و مذهب، در باور فرمانروایان و  تئوري مشروعیت، زمانی به فعلیت می

آن زمان، فرمان دادن و فرمان بردن سهل . ي ژرف داشته باشد فرمانبران ریشه

گوید  مینیز در این باره )  Rosenthal(روزنتال) 79: 1365ابوالحمد،.(گردد می

است که دعوت به دین، موجب افزایش عصبیت میان اقوام و  خلدون اعتقاد داشته ابن

از طریق تأکید بر "گردیده و تا زمانی که دین، حکومتگر و حکومت شونده را  قبایل می

 روزنتال،.(است شده حیات دولت تضمین می "غایت واالي انسان و رستگاري متحد سازد

1387 :90(  

اي مستقیم قائل  یشمندان مورخ، میان مدت سلطنت و دین داري رابطهبرخی از اند

آنان با . است شده بودند در نظرگاه ایشان، دین، عامل مشروعیت پردوامی قلمداد می

ها معرفی  هایی، ستم و سرپیچی از فرامین الهی را دلیل سقوط حکومت ي مصداق ارائه

ز نظر ایشان، حاکم مسلمان، باید عالوه ا) 68- 67: 1370ابن عربشاه،: نک به.(کردند می

داري خود، نسبت به  ، در راستاي اثبات دین...بر خصایصی چون خوي نیکو، شجاعت و 

زاهدان و علما و سادات را گرامی دارد و موجباتی فراهم نماید که . فرایضش متعبد باشد

  )73: 1387روزنتال،.(دینداري در جامعه رواج یابد

ي خود را داشت و جداسازي  دینداري درعهد مورد نظر، مفهوم ویژه نباید فراموش کرد، 

هاي  هاي گذاشته شده، توسط ترکان صحراگرد و آموزه آیین واقعی اسالم و بدعت

تعالیمی که توجهات الهی به سلطان را در . است نموده هاي پدید آمده، دشوار می نحله

و بدون اطاعت ) 36: 1355،خنجی:نک به(دانست ها می گرو تأییدات بزرگان طریقت

سلطان نیز، در  )307- 295: 1387طباطبایی،: نک به.(یافت سلطان، سلوك، مفهوم نمی

داد، تا او را از دعاي  اي عالی در حکومت می پاداش این خدمت، بایستی شیوخ را رتبه

عمیقی میان خردگرایی   در واقع در این دوران، گسست) همانجا.(مند سازند خویش بهره

بود، وجود داشت و نهایتاً اینکه سیاست، دین و  اي که پدید آمده وهمات متصوفانهو ت

  . است داده قدرت، واقعیت یگانه و تفکیک ناپذیري را تشکیل می

خلدون از جمله اندیشمندانی است که اعتقاد دارد، براي بقاي دولت،  ابن :عدالت

ابن .(از ستم حاکمان جلوگیري کندقوانینی باید وجود داشته باشد تا عدالت را برقرار و 
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ي بقاي آن  دوانی، عدالت را از ضروریات حکومت و الزمه) 113: 1366خلدون،

خنجی نیز بر همین اعتقاد است و ) 307- 295: 1387طباطبایی،: نک به.(داند می

) 93-91: 1362خنجی،: نک به.(داند مشروعیت سلطان را درگروي ایجاد عدالت می

چنانکه عالمه حلی، والیت . اندیشه شیعی این دوران، در اوج است توجه به عدالت، در

از نظر مورخان و ) 101- 96: 1380شریعتی،: نک به.(داند سلطان جائر را حرام می

: نک به.(هاست ترین عوامل حیات سیاسی حکومت نویسان نیز عدالت از مهم شریعت نامه

1) 411: 1384نجم الدین رازي،

گردد که اگر  سیاسی متفکران قرون گذشته، این نتیجه حاصل می ي با تعمق در اندیشه 

: 1362خنجی،: نک به.(شماردند کسانی چون غزالی، اطاعت از حکام جائر را واجب می

در حالی که در این . است کرده اقتضاي زمان و اقتدار مذهبی خلیفه آن را ایجاب می) 31

و بزرگ، مبتنی بر قبیله، الزام  ي کوچک دوران، وجود حکومتهاي نامنسجم و پراکنده

هایی، از جمله عدالت، مراقبت در معاش رعیت و سعی در ایجاد وفاق و  رعایت مؤلفه

  .است کرده همراهی آنان را ایجاد می

ي  است، هرج و مرج سایه به دلیل شرایط خاصی که در مفهوم قدرت وجود داشته: نظم

گردید  لذا ایجاد نظم از اهم امور تلقی می. هولناك خود را بر سرزمین ایران افکنده بود

سبب نیست که اندیشمندان،  بی. شد که راه حل آن، فقط در وجود سلطان، یافت می

براي حفظ ثغور و جلوگیري از هرج و مرج و ایجاد امنیت، اطاعت از سلطان جائر را 

  .شمردند واجب می

درون دودمانی، دست به  اي و وجود مداوم خطر رقباي خارجی، منازعات همیشگی قبیله

دست شدن مداوم قدرت، ساختار اجتماعی ایلی، در کنار وجود شهرها و تباین منافع 

. است هاي ادواري بوده آنها و موقعیت ژئوپولتیک ایران، از جمله عوامل ایجاد ناامنی

                                                          
ابن عربشاه از دالیل سقوط حکومت احمد جالیر به دست تیمور را آزار رعیت و از میان برداشتن مهر و مدارا در  .1

حافظ ابرو، ضمن اشاره به جریان غارت و )  67ص، زندگی شگفت آور تیمور به ابن عربشاه،: نک. (داند عراق می

آخر عهد و زوال ملک ": گوید کست او در جدال با میرانشاه و میرزا ابابکر میتبریز، توسط امیرزاده عمر شیخ و ش

زبده  حافظ ابرو،خوافی ...شهاب الدین عبدا("حاکم آن است که در احوال بیچارگان نظر نکند و ظلم روا دارد

.)66ص  ،1380تصحیح سید کمال حاج سید جوادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات،جلدسوم، ، التواریخ
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هرچقدر توانمندي سلطان درمواجه با این عوامل، شکل ) 159: 1376شجاعی زند،(

شد و در نتیجه، مقبولیت سلطان در نزد  گر می یافت، نظم، بیشتر جلوه می تري مدبرانه

  . یافت رعایا افزایش می

  بحران مشروعیت- 3

آمد،  با توجه به منازعاتی که به طور مداوم در میان قبایل، در این دوران پدید می

، تفویض ي آن سازمان سیاسی ناگزیر بود که بر نیروي نظامی، بسیار، تکیه کنند و نتیجه

هایی در رعایا،  قسمتی از قدرت اقتصادي و سیاسی به ایشان بود که موجد نارضایتی

  .تبلور این نارضایتی، مسأله مالیاتی بود. گردید می

داند که روابط  اي می از نظر تئوریک، مایکل راش، نظم سیاسی را یک فرایند پیچیده 

ي آن،  و در نتیجه) 63: 1377راش،(گیرد میاقتصادي و اجتماعی و سیاسی را در بر 

به اعتقاد دکتر . دهد نشیند، در غیر این صورت بحران رخ می ها، به بار می اطاعت توده

زاده، بحران، شرایطی است که معترضین، با بکارگیري وسایل اعتراض، اقتدار  سیف

ان حکمرانان این خطر در حدي است که تو. اندازند تصمیم گیرندگان را به مخاطره می

)171: 1368سیف زاده،.(گردد در حفظ نظم یا باقی ماندن در قدرت، شدیداً تهدید می

ي  هاي چهارگانه ي نظري، بحران مشروعیت داراي چنان اهمیتی است که بحران از جنبه

ها در طول تاریخ درگیر این  از دیدگاه او ، تمام حکومت. شود دیگر نیز به آن ختم می

است که با هیچ  آن قدر جدي بوده 1ها گاهی این بحران) 173همان،.(ندپنج بحران بود

لذا فروپاشی نهادهاي اجتماعی و کانون قدرت، . گردید اي، حل نمی گونه تصمیم خالقانه

  ) 185همان،.(یافت حتمیت می

هاي آن، با  در حقیقت دوام یک نظام سیاسی، همبسته به میزان همخوانی ارزش 

هاي مورد قبول گروههاي اجتماعی، در موضوعات هویت بخشی، مشارکت، توزیع و  ارزش

توانستند،  تر، اگر حکمرانان، می به مفهوم ساده) 57: 1381موسویان،.(مساوات بوده است

ی خویش، با هنجارهاي مردم، همسان کنند، موضوعات فوق را در هنجارهاي حکومت

ي وینسنت، دولتها، ممکن بود در یک  اما بنا به گفته. آمد بحران مشروعیت پیش نمی

                                                          
. از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران توزیع، بحران نفوذ: این بحرانها عبارت است .1
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در نتیجه باز هم . نمودند دادند، اما بخش دیگر را تضعیف می بخشی، پاسخی مقتضی می

  ) 68: 1371وینسنت،.(گردیدند مواجه با بحران می

هایی است که از آن سخن گفته  ي بحران نظر، شورش، نتیجه در دوران تاریخی مورد

ها، هیچ گاه توطئه علیه اصل پذیرفته شده حکومت و اندیشه حاکم بر  هدف شورش. شد

 chalmers(از نظر چالمرز جانسون. است اهللا بودن حکمران نبوده آن، یعنی ظل

Johnson( پادشاهی مشروع  شورشیان به دنبال سرنگونی حکمران ستمگر و جایگزینی

بودند که در قالب سرپیچی از فرامین، مقاومت و نهایت قیام مسلحانه بروز 

  )139- 135: 1362جانسون،.(است کرده می

شود،  نامیده می) Jaacqeri(ها که از نظر وي، شورش ژاکري در این نوع از شورش

مانروایی عادل یعنی فر. طبقات پایین اجتماع به دنبال ایجاد یک پادشاهی آرمانی بودند

شد، آنها را مجازات  ستانی کارگزاران خویش، آگاه می که هر گاه بر ستمگري و زیاده

با اصل . نمود ها، که به طور سنتی در قرون میانه رخ می این دسته از شورش. کرد می

هدف آنان به زیر کشیدن حاکمان بیگانه و ستم . حاکمیت و نظریات آن مشکلی نداشت

  ) 138-137: 1362جانسون،(.است پیشه بوده

اي ایران، هر گاه یکی از سه عامل مشروعیت که به تفضیل از آن سخن  در جامعه قبیله

به همین دلیل . نمود گردید، بحران رخ می گفته شد، توسط حکمران تضعیف می

ابن . اند اندیشمندان این دوران، به فراست تمام، جوانب ایجاد بحران را بررسی نموده

داند  نظارت سلطان، به معاش مردم تأکید کرده و آن را از وظایف مهم وي، می خلدون بر

توجه باشد، نهایتاً مردم از یاري وي در نبردها سر باز  و معتقد است اگر حاکم، به آن بی

  )371: 1366ابن خلدون،.(زده و ممکن است این وضع، به شورش انجامد

گرفت و از آن شورش  خود میخواهی، گاه مفهومی خاص به  تمایل به مساوات

کردند که باید هم طراز کسانی  ها، افرادي تصور می در این نوع از شورش. خاست برمی

باشند که در موقعیت برتر قرار دارند و یا تمایل به عدم مساوات، در زمانی که افرادي 

به ) 19: 1362جانسون،.(معتقد بودند که باید از سایرین، در موقعیت برتري قرار گیرند

ي فوق  ترین دالیل شورش در ایران، در دوره توان گفت عامل فوق، یکی از مهم جرأت می

  ) 385: 1362خنجی،.(نامد شورشی که خنجی عوامل آن را بغات می. است
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هر چند از جنبه نظري، متفکرین این دوره، تالش داشتند، هر گونه شورشی را حرام  

ه دنبال ایجاد راهکارهایی براي جلوگیري از پدید اما در جهت بعد عملی، ب. اعالم نمایند

اغراق در هیبت سلطان، توجیه کردن احساسات مردم در همراهی . آمدن آن نیز بودند

نباید ساختار اجتماعی ایران در این دوران را . با وي، علیه شورشیان از آن جمله است

روستاییان و عشایر در  هاي شهري، نیز از یاد برد، جامعه ترکیب ناهمگنی بود از توده

یک سو و نخبگانی که عمدتاً از میان رهبران قبایل، برخاسته بودند و در رقابت و نزاع 

گیري از احساسات مردم، چه  این نخبگان، همواره نیازمند بهره. بردند دائمی بسر می

لذا عنایت به اقشار خاصی از جامعه و رواج . عصبیت قومی و چه تعصبات مذهبی بودند

  ) 158: 1376شجاعی،.(نمود پذیر می گري، کامالً توجیه سطورها

  نتیجه گیري

توان گفت کسب مشروعیت، از طریق کاریزما و سنت در ایران، که  بندي می در یک جمع 

از دیرباز به نام نظریه ایرانشهري، مطرح بوده است، تا فروپاشی خالفت، تداوم یافت و 

با این . استیالي مغوالن سپري گردید، دوباره احیا شداصول آن، پس از آنکه اندکی از 

تفاوت که سلطان، مظهر قدرت خالفت شد و تمامی موهبتها و اختیارات آن، به سلطان، 

پذیر باشد،  و براي آنکه قهر و غلبه حکمرانان بیگانۀ جدید، توجیه 1منتقل گردید

هاي متعددي که به  حراني تغلب را بسط دادند و براي اینکه با ب اندیشمندان، نظریه

ها را کنترل نمایند، وظایفی  شد، کمتر مواجه شوند و شورش بحران مشروعیت ختم می

  .براي حکومت کننده و حکومت شونده قائل گردیدند

ي ایران، ویژگی مطلقه  هاي موجود درتاریخ میانه کوتاه سخن آنکه، تمامی حاکمیت

  .دهی ظفرمند قبیله را دارا بودندبودن و اتکا به دین، سنت و کاریزماي فرمان

                                                          
چنان که دولتشاه سمرقندي . مورخین این عصر نیز همگام با شریعت نامه نویسان بر این اندیشه مهر تایید زدند .1

تذکره دولتشاه سمرقندي،( ".دتخت خالفت را این دولت آرایش داده بو"درباره سلطان حسین بایقراگفته است 

  .)458ص، 1382، به اهتمام ادوارد براون، تهران، انتشارات اساطیر،الشعرا

جانشینان تیمور نیز براي خود چنین حقی قائل بودند و خود را وارث اختیارات مذهبی و سیاسی خلیفه در قالب 

 ،بارتولد، سلطان و خلیفه :به:نک. (خطاب کنند هللاخواستند، ایشان را ظل ا دانستند و از امیران تابع می سلطان، می

.)732هم چنین حافظ ابرو، زبده التواریخ، جلد چهارم، ص. 46ص
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منابع و مآخذ

 ،، ترجمه محمد پروین گنابادي، جلد اولمقدمه ابن خلدونبن خلدون عبدالرحمن، ا

 .1366 ،تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ي  ، ترجمهعجائب المقدور فی اخبار تیمور(زندگی شگفت آور تیمور ابن عربشاه،

 .1370فرهنگی،محمدعلی نجاتی، تهران، علمی و 

.1365، جلد نخست، تهران، توس، مبانی سیاستعبدالحمید،  ابوالحمد

ترجمه سیروس ایزدي، تهران، امیر  ،خلیفه و سلطانواسیلی والدیمیروویچ،  بارتولد

. 1358کبیر، 

  .1374تهران، نشر نی،  جامعه شناسی سیاسی،، حسین بشیریه

. 1381تهران، نگاه معاصر،  ایران، اي بر جامعه شناسی سیاسی دیباچه، ________

   .1362امیرکبیر،  ،حمید الیاسی، تهران ي ، ترجمهتحول انقالبیجانسون چالمرز، 

تصحیح علی اکبر عشیق،  تاریخ عالم آراي امینی،روزبهان، هللا خنجی اصفهانی فضل ا

.1382تهران، میراث مکتوب،

. 1362، تصحیح محمد علی موحد، تهران، خوارزمی،سلوك الملوك، _______

تهران، ترجمه و نشر   به اهتمام منوچهر ستوده،،  بخارا ي مهمان نامه، ________

  .1355کتاب، 

احی، تهران، علمی و فرهنگی، ی، به اهتمام محمد امین رمرصاد العباد ،رازي نجم الدین

1384.   

  .1377صبوري، تهران، سمت،  ، ترجمه منوچهرجامعه و سیاستراش مایکل، 

، ترجمه علی اردستانی، انهیهاي م اندیشه سیاسی اسالم در سده ،جی. آي. روزنتال اروین

.1387تهران، قومس، 

، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و فرهنگ سیاسی ایرانسریع القلم محمود، 

. 1386اجتماعی، 

  . 1382، به اهتمام ادوارد براون، تهران، اساطیر،تذکره الشعرا ،سمرقندي دولتشاه

.1368، تهران، سفیر، نوسازي و دگرگونی سیاسیسیف زاده سید حسین، 
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شناسی  بررسی جامعه(مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین زند علیرضا ،  یشجاع

.1376سسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، ؤم )مناسبات دین و دولت در ایران

.1380،، قم، بوستان کتابهاي سیاسی محقق حلی اندیشه، هللاروح اشریعتی 

تصحیح سید  و چهارم سوم جلد زبده التواریخ، حافظ ابرو،خوافی ...شهاب الدین عبدا

.1380کمال حاج سید جوادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات،

.1387، تهران، کویر، هاي سیاسی در ایران زوال اندیشهطباطبایی سید جواد ، 

  .1388نی، نشر تهران،  قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم دوره میانه،  فیرحی داود ،

هاي پادشاهان ایران از ایلخان تا  مهرها و طغراها و توقیع"قائم مقامی جهانگیر، 

  . 1348، 30- 31، شماره هاي تاریخی بررسی، "صفویان

مدرسی، تهران، کتابخانه مقدمه مرتضی  ،اخالق محسنی ،کاشفی سبزواري مالحسین

  .حامدي، بی تا

. 1387تهران، تحقیقات علوم انسانی، دولت در ایران، – جامعه  – دین  ،احمد ثقیؤم

.1381تهران، ذکر، مبانی مشروعیت حکومت،  ،موسویان ابوالفضل

.1374،تهران، مولی، ... ترجمه عباس منوچهري و  اقتصاد و جامعه،،  وبر ماکس

.1387قومس،   ترجمه احمد تدین، تهران،جامعه،  – قدرت  – دین، ______

  .1371ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی،  هاي دولت، نظریهوینسنت اندرو، 
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  آلمانمناسبات اقتصادي ایران و 

  از دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی اول 

  

  1ابوالفضل شاهسون پور

  :چکیده

در این مقاله قصد داریم شمه اي از روابط اقتصادي ایران و آلمان را از دوره صفویه تا پایان 

روابط ایران و آلمان به صورت مستند تاریخ پانصد ساله . جنگ جهانی اول مرور و بررسی کنیم

به طور کلی . گرددلیکن به صورت غیر رسمی سابقه این مناسبات به دوران باستان بر می. دارد

هدف سیاسی اروپا در تعامل با ایران در عهد صفوي به منظور رویارویی با امپراطوري عثمانی به 

آلمانها تا . عنوان دشمن مشترك بود که این امر در لفافه تجارت و بازرگانی صورت می پذیرفت

ز اندیشه فوق مبرا بودند بیشترین هدف آنها تجارت و بازرگانی با شرق به ویژه خرید حدي ا

ابریشم از ایران بود و تا اندازه اي هم هدف آنها ماجراجویی و در راستاي شناخت و فرهنگ 

پس از دوره صفویه به دلیل وضع نامساعد ایران و تحوالت اروپا بار . شرقی صورت می پذیرفت

ی ما بین در دوره قاجاریه به ویژه عصر ناصري از سرگرفته شد که ایران خواستار دیگر روابط ف

اقتصادي آلمان به عنوان نیروي ثالث در برابر روس و انگلیس بود  –استفاده از قدرت سیاسی 

که به علت سیاست عدم مداخله بیسمارك موفق به این کار نشد و تنها پس از انقالب مشروطه 

سیاسی در ایران و سیاست روي آوردن به شرق ویلهلم دوم از اواخر قرن  و ایجاد فضاي باز

جنگ جهانی نخست فرصتی بود که ایران باز با روي آوردن به . نوزدهم این امر میسر گشت

نیروي ثالثی چون آلمان می توانست از دلمشغولی اروپاییان استفاده کرده و خود را از یوغ روس 

  .بنا به دالیلی این بار نیز موفق نشدو انگلیس آزاد کند، و باز 

  .مناسبات اقتصادي، صفویه، جنگ جهانی اول، نیروي ثالث، ایران، آلمان:واژگان کلیدي

                                                          
abi136513@gmail.comدانشجوي دکتري تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه تبریز. 1
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  مقدمه

گردد و امپراطوري رم دشمن دوران باستان بر میسابقه مناسبات ایران و آلمان به 

پس از . ها و ایران عصر اشکانی و ساسانی به شمار می رفتمشترك هر دو قوم ژرمن

حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میالدي و به دنبال آن شکل گیري امپراطوري 

و تمدن در ها در قرن نهم میالدي براي چندین قرن روابط غیر مستند این دهابسبورگ

هاله اي از ابهام قرار دارد تا اینکه با روي کار آمدن صفویه و بازیابی هویت ملی و 

حاکمیت سیاسی به مثابه ایران دوره ساسانی، روابط با امپراطوري هابسبورگها که اصالت 

در این دوره بنا به اقتضاي کشف قاره آمریکا و آغاز . ژرمنی داشتند، تداوم یافت

گسترش اندیشه اروپایی و به خصوص جهت رویارویی با امپراطوري جهانشمولی و 

عثمانی، اروپاییان خاصه آلمان فضاي باز ایران عصر صفوي را غنیمت شمرده و در لفافه 

امور بازرگانی و تجاري با ایران علیه عثمانی متحد شدند به ویژه که مذهب ایران و 

پس از دوره مزبور با رکود روابط تجاري  .عثمانی نمایانگر آغاز اختالف به شمار می آمد

طرفین مواجه می شویم تا اینکه در ایران سلسله قاجاریه روي کار آمد و در آلمان پس 

از سقوط امپراطوري هابسبورگها که نه قرن به طول انجامیده بود، رایش دوم به صدارت 

ناصرالدین . ه شداعظمی بیسمارك روي کار آمد و با ایران عهد ناصري روابط از سرگرفت

شاه به دلیل رویارویی با زیاده خواهی هاي روس و انگلیس به ایجاد روابط با آلمان اصرار 

می ورزید اما سیاست بیسمارك به دلیل حفظ روابط حسنه با روسیه و به منظور در 

انزوا نگه داشتن فرانسه که آلزاس و لرن را از دست داده بود، به ویژه در عرصه تجاري 

ت عدم مداخله در ایران بود تا اینکه نظام بیسمارکی پوسید و ویلهلم دوم از دهه سیاس

آخر قرن نوزدهم تا سقوطش در جنگ جهانی اول روي کار آمد و سیاست مداخله در 

شرق را در پیش رو گرفت چرا که آلمان نیاز به مواد خام داشت و نمی توانست از نیازها 

بنابراین با تضاد منافع دولتهاي روس و . پوشد و منافع اقتصادي خود در شرق چشم

فرهنگی مواجه شده و  -سیاسی و با فرانسه از لحاظ سیاسی - انگلیس از لحاظ اقتصادي

این امر منجر به جنگ جهانی نخست گردید و سیاست روي آوردن به نیروي سوم باز از 

ان را با این پیش فرض اي از روابط اقتصادي ایران و آلمحال شمه. سوي ایران ناکام ماند
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که این روابط بسته به شرایط بین المللی و اوضاع سیاسی داخلی طرفین مرتباٌ در نوسان 

  :بوده در شش زمینه ذیل پی می گیریم

  نسبت صادرات و واردات و نوع اقالم تجاري. 1

 تشکیل دولت ایدئولوژیک صفویه در ایران معادله بازرگانی پیشین مبنی بر این که بورسا

منبع تولید ابریشم در خاورمیانه  نیتر عمدهی ابریشم خام و ایران الملل نیببه صورت بازار 

ي اقتصادي و ها حوزهرمز سیاست شاه عباس در . را به شدت برهم زد رفت یمبه شمار 

ش و تالش در 998/م1619سیاسی، ایجاد انحصار بر صادرات پرارزش ابریشم خام در 

از طریق روسیه یا خلیج فارس براي جایگزین کردن راه پیدا کردن راه جدید آبی 

شاه عباس درآمد یک سوم ابریشم خام تولید شده در ایران . خشکی قدیمی عثمانی بود

و بقیه آن را به قیمت ثابت میان تولیدکنندگان  داشت یمرا به عنوان سهم شاهانه بر

فرستادن هیأت هلشتاین را برخی هدف اصلی از ). 1380:67فوران، (، کرد یمتقسیم 

و معتقدند که فردیناند سوم که د دانن برقراري روابط بازرگانی با ایران عصر شاه صفی می

ـ در امر  هلند و فرانسه به خصوصکشورهاي اروپایی ـ ز هاي برخی ا شاهد موفقیت

بفرستد و امید آن داشت که از  رانیرا به اتجارت با ایران بود، تصمیم گرفت هیأتی 

از راه زمینی به اروپا برسد، منافعی  رفت یماز خاورمیانه که تصور  واردات کاالهایی

هاي بسیار در نهایت این هیئت رغم کوششعلی) 20 :1384یارشاطر،. (کسب کند

نخست به دلیل مخالفت شدید : تجاري به سه دلیل در کار خویش توفیق نیافت

در ثانی نداشتن سرمایه کافی دوك . داشتندکه در ایران با آنان تضاد منافع  ها يهلند

چنین طرحی در برابر دشمنان توانا و توانگري چون هلند و  نیتأمهلشتاین براي 

نهایت پس ر انگلیس در ایران و در خاتمه مشکل اخالقی و زورگویی بروگمان بود که د

در ). 315- 316 :1، ج1366نوائی،. (از بازگشت به وطن خود به اعدام وي منجر گردید

به عنوان «) ش1079تا  979(ایران سده هفدهم  1نظام اقتصاد جهانی والرشتاینی

                                                          
ایه داري تشکیل شده سرم پیش فرض اصلی دیدگاه نظام جهانی این است که جهان جدید از یک اقتصاد جهانی. 1

خاص تعارض هاي طبقاتی داخلی و نزاع هاي سیاسی  و دولت هاي ملی بخش هایی از یک کل هستند و براي فهم

استاد ممتاز امانوئل والرشتاین توسط  م1970نظریه در اوایل دهه این  .باید اقتصاد جهانی شناخته شود دولت،

ارتباط  تبیین خاستگاه هاي سرمایه داري، انقالب صنعتی و شناسی در دانشگاه دولتی نیویورك با هدف جامعه
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قدر مسلم آن است که . گردد یمطبقه بندي » امپراطوري جهانی در عرصه خارجی

 زي جهانی من جمله باها يامپراتورالگوي تجارت و بازرگانی عصر صفویه با خصوصیات 

رشد کردند و سپس  ها نظامبازرگانان در این گونه ي از ا مجموعهتوزیع شکل اقتصاد که 

چه روابط دیپلماسی آلمان و ایران اگر. ی داردخوان هم، شدند یمت اقتصادي مبادالوارد 

گردد، اما در حقیقت این روابط از قرن نوزدهم میالدي به بعد ي دور برمیها گذشتهبه 

تا  1179(نوزدهم  در سده). 17: 1363احمدي، میر.(رشد و شکل دیگري گرفت

ي این ا دههپس از رکود چند . واردات ایران از روسیه گسترش عظیمی یافت) ش1279

تر ش موضع تجاري روسیه در ایران به تدریج قوي1150/م1770مناسبات طی دهه 

ایل قاجار در مناطق پرجمعیت شمال ایران به روسیه ). 143: 1380فوران،.(گشت

شریک تجاري رو به رشد ایران نزدیک بود و به گفته فوران در نهایت به این علت موفق 

شد منابع انسانی و اقتصادي بزرگی را بسیج کند در حالی که زندیه در مناطق کم 

پیوند چندانی با اقتصاد  ي،ا لهیقبي ها يبندجمعیت جنوب ایران با آن همه دسته 

جهانی نداشت، علت آن نیز عدم مداراي کریم خان با کمپانی هند شرقی انگلیس و 

اخراج آن از ایران و نیز کاهش تجارت در خلیج فارس بود، برآیند این مزایا ماشین 

نظامی کارآمدتر قاجار بود که در مقاطعی حساس فرصتی را پدید آورد تا بر روند 

  ). 145: 1380همان،.(ي بگذاردا کنندهتعیین  ریتأثحوادث، 

ایران در نیمه اول قرن نوزدهم به تدریج استقالل خود را از دست داده و به کشوري 

تا اوایل قرن نوزدهم ایران از استقالل . دست نشانده روس و انگلیس بدل شده بود

-13ي ایران و روس در سالهاي ها جنگتا پیش از پایان نخستین . گمرکی برخوردار بود

ش کشور ایران از لحاظ تجاري داراي استقالل تجاري بود و 1183-93/ م1803

ي ترکمانچاي گلستان و ها عهدنامه. بیگانگان در تعیین درآمد گمرکی مداخله نداشتند

 تجارت آلمان با ایران روز به روز در«: به گفته جمال زاده. این اوضاع را به کلی تغییر داد

 8یباً تقرحال ترقی بوده چنانچه در عرض ده سال مانده به شروع جنگ جهانی نخست 

                                                                                                                                        
چرخه  این نظریه در زمره نظریاتالزم به ذکر است که  .پیچیده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه شد

: ك.ر: براي کسب اطالعات بیشتر. به شمار می رود و نسبت به رویدادهاي جهان دیدگاهی کالن نگر دارداستیال 

)24: 1378اعی، س(
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برابر شده است و نیز اعتقاد دارد با وجود کمبود وسایل حمل و نقل میان دو کشور این 

ي جدید آسانتر و ارزانتر پایه تجارت ها راهاندازه پیشرفت نموده است و در صورت ایجاد 

  ). 13: 1376جمال زاده،.(».آینده خواهد نموداین دو رشد شایانی در 

یباً تقرم صادرات ایران 1901-1902/ش1279-1280در سال «: همچنین می افزاید

-1287کم بر مقدار خود افزوده تا اینکه در سال نصف واردات بوده ولی کم

م فزونی واردات بر صادرات تنها یک و نیم عشر است و با حذف 1908-1909/ش1286

طی ده . م صادرات روز به روز ترقی یافته است1903/ ش1281هداري در حقوق را

 8آمده  یمي که از بلژیک به ایران ا التجاره مالم 1901- 1911/ش1279-1289سال

از دوره ناصرالدین شاه تا آستانه ). 15همان منبع، .(».برابر شده است 5/6برابر و از آلمان 

ي و ضمیمه ترکمانچا، تبعات قرارداد جنگ جهانی اول یعنی نزدیک به هفتاد سال

تجاري آن با روسیه را شاهد هستیم و این کشور ضمن تأسیس کارخانجات پنبه پاك 

و ایجاد تحوالت بنیادي در تجارت این محصول و نیز فراهم کردن تسهیالت براي  1کنی

ت ایران در نتیجه افزایش مشارک. بازرگانان روس از استثمار کارگران ایرانی دریغ نورزید

دارى جهانى در آغاز قرن بیستم، به تعداد نمایندگان تجار بزرگ ایرانى  در بازار سرمایه

اى افزوده شد، در این دوره به  در پایتختهاى مختلف دنیا به صورت قابل مالحظه

در این  واردات ایران). 20: 1356عبداهللا اف، ( .شد شدن بازرگانان تأکید مى تخصصى

هاي نخی، کلّه قند، شمش نقره، چاي، آرد،  پارچه :همیت عبارت بوده ازبه ترتیب ا دوره

هاي پشمی، نفت، اسباب خرازي، پوست خام، کبریت، تخم کرم  اي، پارچه هاي پنبه نخ

جات،  یینه، ادویه، لباس، اشیاء چینی و لعابی، دارو، شیشه و آرنگ آبی و قرمزابریشم، 

 :ایران ا صادراتامو  .هاي طال و نقره رشته رنگ، اسلحه، شمع، کفش و گالش، کاغذ و

پشمی، برنج، تریاك، غالت، پیله کرم ابریشم، پوست خام،  يها پنبه خام، میوه، فرش

گرانبها، سبزیجات، تنباکوي ساخته شده،  يها حیوانات زنده، ماهی، سنگ پشم خام،

 Sogun»سوگون«گفتهاقالم کاالهاي تجاري فرانسه طبق . خام یشممرغ، حنا و ابر تخم

                                                          
م بازرگانان سرشناس روس نظیر ادم اسر و رازن بلوم 1906- 1899/ 1324-1317به عنوان مثال طی سالهاي . 1

در مازندران و یا ) آمل(یهودي اقدام به ساخت کارخانه اي پنبه پاك کنی در مناطق گوناگون مانند بارفروش

.نیشابور در خراسان دست زدند
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اي، شکر،  قند کلّه«: باشد یمم به قرار ذیل 1912نماینده کشور فرانسه در ایران در سال 

هاي ابریشمی،  هاي پشمی، پارچه اي، نخ و پارچه هاي پنبه البسه، مس، نخ، و پارچه

اجناس خرازي، ظروف و ادوات فلزي، اشیاء و اجناس ساخت پاریس، شراب و انواع 

در مقابل به ) 87: 1370دهقان، (» ، دارو و اتومبیلی، کنسرو، مواد خوراکها نوشیدنی

استثناي تعدادي فرش و برخی آثار کمیاب عتیقه، فرانسه جهت استفاده صنایع 

سوگون . نماید بافی خود در شهر لیون، منحصراً از ایران پیله ابریشم وارد می ابریشم

یابد که  رهاي کوچکتر اروپائی در میضمن مقایسه ارقام تجارت کشورش با برخی کشو

فعالً فرانسه به عنوان یکی از واردکنندگان اصل کاال به ایران، مقام خود را به آلمان 

واگذار نموده و دور نیست که در آینده، دیگر کشورهاي اروپائی نیز کشورش را پشت سر 

 مقام چهارم را داشتدر میان واردکنندگان کاال به ایران فرانسه، م 1910تا سال . گذارند

رقابتی با  گونه یچیعنی بالفاصله به دنبال کشورهاي همجوار ایران که بهر حال، امکان، ه

، تجارت آلمان با مانده به جنگ اولیعنی سه سال م1911سال  از .شتندا آنها وجود

کشور  را به رتبه پنجم عقب رانده است و از آنجا که بازرگانان فرانسه ،ایران

شاهد  که ییددهند، دیري نخواهد پا کوششی جدي از خود نشان نمی گونه یچهمزبور

همان، . (گیرندپیشی  فرانسهبازرگانی اتریش و حتی بلژیک هم در ایران، از باشیم 

1370 :90-89.(  

دهد که در آستانه جنگ جهانی اول هیچ کشوري سلطه  یمبه خوبی نشان  1- 2جدول 

بالمنازع روسیه در ایران و پس از آن، موقعیت مستحکم بریتانیا در تجارت خارجی ایران 

امپراطوري عثمانی مقام سوم را دارا بود ولی سهم این کشور در . کرده است ینمرا تهدید 

آلمان واردات بیشتري داشت .سیدر ینمتجارت خارجی ایران به یک چهارم بریتانیا هم 

یژه در خرید فرش ایران فعال آلمان به و.اما صادراتش به ایران از عثمانی هم کمتر بود

  .بود
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  م1913- 1914/ش1292- 1293روبل هزار به کشورها با رانیا تجارت 1-2 جدول

  179ص» مقاومت شکننده«: فوران: منبع

  

  کشتی رانی. 2

در زمینه حمل و نقل و وسایل ارتباطی همزمان و در راستاي افزایش  ها یآلمانفعالیت 

هوایی و زمینی  - سیاسی آنان در ایران بود و شامل وسایل ارتباط دریایی -نفوذ اقتصادي

ي دور یعنی از ها سالی آلمان و ایران از ران یکشتتاریخچه دریانوردي و . دیگرد یم

و به دنبال گسترش روابط در زمان ناصرالدین شاه به سال  شد یمش آغاز 1251/م1873

تن  200و  600به ظرفیت » شوش«و » پرسپولیس«ي ها نامم دو فروند کشتی به 1885

م در خلیج فارس کشتی 1906/ش1285خریداري شد لیکن تا قبل از  ها یآلماناز 

در سال . گرفت یمي انگلیسی صورت ها یکشتقل کاال با آلمانی نبود و عمده حمل و ن

ی آلمان یکی از رقباي تجارت انگلیس در خلیج ران یکشتم شرکت 1906/ش1285

در دوران سلطنت مظفرالدین شاه یعنی در اواخر قرن نوزدهم، . رفت یمفارس به شمار 

درصد ایرانصادرات  درصد واردات ایران کشور

57/71 54371 53/55 64000 روسیه

53/13 10280 76/27 32032 بریتانیا و هند

74/8 6637 49/3 4021 عثمانی

69/0 531 74/4 5468 آلمان

09/1 826 06/3 3533 فرانسه

44/3 2614 87/0 1008 ایتالیا

05/0 41 38/2 2740 بلژیک

17/0 130 39/1 1606 مجارستان -اتریش

7/0 534 78/0 899 افغانستان
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ی به این امپراطوري آلمان که متوجه اهمیت خاورمیانه شده بود درصدد یافتن راه

در این راستا یک شرکت تجارتی آلمان . منطقه و استقرار پایگاهی در خلیج فارس برآمد

نمایندگی خود را در بندر لنگه تاسیس و  )Wonckhause(» ونکهاوس«به نام 

  ).36مقدمه : 1، ج1376ارشادي،(.معامالت صدف و مروارید را آغاز نمود

ي دولت آلمان در خلیج فارس ها یکشت«: دهاما پس از انقالب مشروطه به قول جمال زا

به اندازه مجموع تمام  باًیتقربه راه افتاده و در همان سال اول بارگیري تعداد آنها 

جمال . (».به استثناي انگلیس بود) عثمانی، روس، عرب و فرانسه(ي ملل دیگر ها یکشت

 - هامبورگ« یران یکشتي خطوط ها یکشتپیش از جنگ جهانی اول، ). 63: 1376زاده،

بین بنادر عباس، لنگه، بوشهر،  مرتباً]) فارس[خلیج -موسسه هامبورگ( »آمریکا

م 1898در سال » ونکهاوس«رفت و آمد بودند و شرکت  و هامبورگ در 1مرهحم

و صید صدف و مروارید را در آبهاي جنوبی ] فارس[خلیج  - مسئولیت شرکت هامبورگ

  . ایران به عهده داشت

به موضوع مهم نفت بپردازیم چرا که این کاالي سرنوشت  مختصراًاست  در اینجا الزم

در سال  2.ساز ایران موجب پیروزي متفقین به ویژه بریتانیا در جنگ نخست گردید

و  داده شد »اکس دارسینویلیام   توسط مظفرالدین شاه امتیازي به م1901/ ش1280

بر اساس   بود که »انگلیسو  ایرانشرکت نفت « نخستین خریدار انحصاري نفت ایران

 .آغاز به کار کرد  ش با دو میلیون لیره سرمایه در لندن1288در سال  دارسی قرارداد

براي تأمین نیاز انگلستان و  .ش آغاز شد1292صدور نفت از ایران از سال  ترتیب، این به

کوتاهی به  پاالیشگاه آبادان در فاصله  هزار تنی 120ظرفیت  سایر کشورهاي صنعتی،

به طوري که  یک میلیون تن رسید و استخراج و صدور نفت به سرعت افزایش یافت

در . رسیدتن   یکبه متر  775/43 م در ازاي1912/ ش1291استخراج نفت در سال 

  دولت انگلستان به لحاظ اهمیت روزافزون نفت براي تأمین م1914/ش1293سال 

                                                          
خرمشهر کنونی. 1

 اول یجهان جنگ مدت طول در انگلستان  ییایدر يروین طرف از نفت دیخر به که را ییها فیتخف جمع لیچرچ. 2

  هیکل بابت از شرکت آنکه حال.شود یم رهیل 1200000 آن %16 که هکرد برآورد  رهیل 7500000 گرفت یم تعلق

.ه بودکرد  پرداخت رانیا دولت به رهیل ونیلیم کی فقط 1919 مارس انیپا تا خود مطالبات
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در دو نفر نماینده را با حق وتو و  را خرید سهام شرکت % 56سوخت نیروي دریایی خود،

هیئت مدیره آن   به سمت اعضاي تصمیمات مربوط به سیاست مالیه شرکت، قبال

 امتیاز در حقیقتو  شرکت را به دست آوردکامل  ترتیب کنترل این منصوب کرد و به

ت به براي تحویل سوخ  ضمناً انگلستان قراردادي .نتقل شدمبه دولت انگلستان  دارسی

به  .خود با شرکت منعقد کرد  قیمت بسیار نازل و به مدت طوالنی به نیروي دریایی

  به حد کافی) از طریق پاالیشگاه نفت آبادان(تنها نیاز جنگی خود را  نه طوري که

میر جلیلی، (.دمیلیون لیره نیز سود بر 7/ 5بلکه از رهگذر نفت ارزان، برطرف ساخت،

 ارا بودفنون دنیا را در خشکی د  آلمان بهترین هانی نخستدر جنگ ج). 89-88: 1372

ه ان تلفات زیادي بآلم رزم ناوهاي  ولی در دریاها حریف انگلیس نبود و با وجود اینکه

خط محاصره  نتوانست ولی وارد ساخت متفقین از جمله انگلیستجارتی  يها یکشت

و مؤثري بشکافد و اثرات آن را نحه ب شد یتر م تر و تنگ روز محکمه را که روز بدریایی 

ه و ایران ب  نیالنهر نیخنثی نماید لذا دولت آلمان چنین صالح دید که از راه ترکیه و ب

نفت ه ب  اشحرکت تهاجمیانگلیس را که  هايکشتیمنابع نفت جنوب ایران دست یافته 

  و با ایجاد اغتشاش در افغانستان و هندوستان و از بین از کار بیندازدمزبور بسته بود 

اش را متالشی يو امپراتور به دردسر و مخاطره انداختهدولت را  بردن نفوذ انگلیس این

   ).418: 1385ورهرام، . (سازد

کارخانجات. 3

ي ا مراسلهامیر کبیر به احداث کارخانه ماهوت بافی نظر خاصی داشت و در این باب طی 

استخدام معلم از اتریش یا پروس  مأمورمسیو جان داود خان ارمنی که از طرف امیر به 

که دو نفر استاد فن ماهوت بافی به منظور آموختن ماهوت سازي در  دهد یمبود دستور 

  ).455: 1369 عیسوي،. (ایران که مصرف زیاد دارد، استخدام کند

  اعال گرفته تا خاك سفال و آجر انواعدر آلمان از خاك چینی «: بنا به نوشته مجله کاوه

کارخانه  دیننچ) Brandenburg( در ایالت براندنبورگ .خاك زیاد و فراوان است

کارخانه  15663در ممالک آلمان م 1897/ ش1275 در سال .آجرسازي موجود است

 در .اند کارخانجات کار میکرده  نفر عمله در آن 219860که  استآجرسازي موجود بوده 
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ترین کارخانه  قدیم .سازي موجود بوده است باب کارخانه چینی 190مزبور در آلمان  سال

که در ایالت ساکس ) Meisen( در شهر مایسن  ایست که سازي در اروپا کارخانه چینی

معتبرترین کارخانجات بلورسازي .. ..بنا شده است ش1088/ م1710در سال  شدهواقع 

کارخانجات بلورسازي آلمان .است) Waldenburg( گو در والدنبور  آلمان در تورینگن

ارخانه ک 371در ممالک آلمان  ش1273/ م1895در سال  .است  نیز معروف آفاق

 .است  ا کار میکردهه ارخانهکعمله در آن 14000 اًموجود بوده است که تخمین  بلورسازي

کس و در هاي بلورسازي آلمان در شلزین و در براندنبورگ و در ساه اکثر کارخان

 )خروار 1750000تقریبا (تن 525000در ممالک آلمان  1315در سال  .تورینگن است

در برلن در مایسن و  .لیون مارك ارزش داشته استیم 115بلور ساخته شده است که 

در سال  .ینیهاي رنگارنگ بسیار ظریف درست میکنندچ) Bamberg(  در بامبرگ

است که بالغ بر   چینی ساخته شده )خروار 263000تقریبا (تن 78878در آلمان  1316

  ).5-6: 1289مجله کاوه، . (»ملیون مارك ارزش داشته است 52

در اواخر دوره قاجار شاهد معامالت اسلحه و تجهیزات نظامی بین آلمان و ایران هستیم 

داري کل ایران براي تقویت به طوري که در دوره ریاست مورگان شوستر خزانه

نیز در . دهد یمقبضه تفنگ به کشور آلمان  5000ي تنها در یک مورد سفارش ژاندارمر

ي با یک کارخانه اسلحه سازي در برلین ا معاملهم در یک مورد 1918/ش1297سال 

) De Pitsch Van on und Monisin(» سیندو پیچ وانن اوند مونی«موسوم به 

پیش  ).84:  1378دلفانی، ( .مارك بوده است 48935صورت گرفته که حجم آن بالغ بر 

در ) Augest Werth(از جنگ جهانی نخست دو تبعه آلمانی به نامهاي اگوست ورت 

درواحد مسلسل به عنوان ) Max Haasc(هس  دو بخش مهمات سازي و ماکس

م ایران مقداري 1913-14در سالهاي . مستشار ارتش ایران اصالحاتی به عمل آوردند

آلمان خریداري کرد اما به واسطه جنگ و مسدود شدن راه مهمات و ادوات جنگی از 

م ایران 1923ارسال آن از طریق روسیه به ایران نرسید و تنها پس از یک دهه در سال 

  .با توافق روسیه آن را وارد کرد
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م اولین کارخانه چرم سازي در تبریز توسط یکی از اتباع آلمانی 1908/ش1286در سال 

 ها یآلمانتأسیس شد و پس از چندي کارخانه کبریت سازي نیز در این شهر توسط 

زاده، در اواخر جنگ بنا به نوشته جمال). 391- 392: 1، ج1376ارشادي،. (افتتاح گردید

، جز دو سه کارخانه شود یمی که در اروپا فهمیده کارخانه به آن معنای«جهانی اول 

ي ا کارخانهالکتریک در تهران و رشت و تبریز و مشهد و یک کارخانه گاز در تهران 

نیست و حتی هنوز هم در استفاده از قوه آب هم کوششی به  عمل نیامده است کارخانه 

که تا اواخر  باشد یمچراغ برق در تهران که متعلق به حاج حسین آقاي امین الضرب 

. ».دهد یمو خیابانهاي مهم تهران را روشنی  ها مغازهو  کند یمجنگ همچنان کار 

  ).95و  77: 1376جمال زاده،(

  

  راه آهن و تلگراف. 4

قرن نوزدهم در ایران را باید قرن قراردادها و اعطاي امتیازات، به خصوص در زمان 

ه دولت آلمان براي گرفتن امتیازي از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه دانست و توج

علت دیگر توجه دولت آلمان، نفوذ و دستیابی به . ایران در این دوره به دور از نظر نیست

افغانستان و هند و تجهیز آنها در نتیجه جلوگیري از نفوذ انگلستان و روسیه به آن 

  ).383: 1385م، ورهرا. (نواحی بود که از نظر حمل و نقل و ارتباط داراي اهمیت بود

آنجا و عدم اعتماد ر رمز موفقیت آلمان در ایران، رقابت کشورهاي روس و انگلیس د

مردم و مجلس از اواخر قرن نوزدهم به این دو و در پیش گرفتن سیاست دخالت دادن 

در سال . کشور ثالثی در ارتباط با حل مسئله بود که به نتیجه موثري منتج نشد

بارون فون «افسران مهندس عالی رتبه روس موسوم به م یکی از 1874/ ش1252

که گویا اصال آلمانی بود و در تجربه  )Baron von Falkenhagen(»فالکنهاگن

تبریز به  - ساختن راه آهن گرجستان مداخله داشت براي گرفتن امتیاز خط آهن جلفا

بور به بغداد تهران آمد لیکن به علت درخواست امتیاز براي روسیه و نیز امتداد خط مز

محبوبی . (جهت کاربرد علیه عثمانی در موقع مقرر این امتیاز به نتیجه نرسید

  ). 322: 2، ج1376اردکانی،
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  : واگذار شد عبارت بود از ها یآلمانامتیازاتی که در این برهه از سوي ایران به 

  م1895خانقین در سال  - امتیاز ساختن جاده تهران )1

م1895ساختن خط تراموا به شمیران در سال  )2

الزم به ذکر است . م1898خانقین از اول ماه مه  - حق امتیاز ساختن راه آهن تهران )3

هاي الزم  که تمامی این قراردادها و حقوق انجام نپذیرفت، زیرا امکان تهیه سرمایه

.در آلمان عملی نبود

ملکم خان براي جلب نظر ناصرالدین  در ایران به وسیله تلگرافگویا نخستین آزمایش 

در . شاه به عمل آمد که مابین مدرسه دارالفنون و قصر گلستان ارتباط برقرار کرده بود

امتیاز ) Simens Brothers(ی و برادران آلمانش اداره زیمنس 1245/ م1867سال 

رود و  یمیماً به تهران مستقخط تلگرافی را گرفت که از لندن و از راه آلمان و روسیه 

منحصر به مخابرات هند است ناصرالدین شاه طی فرمانی وزیر امور خارجه وقت ایران را 

قراردادي در مورد تمدید سیم ) Halske(کرد که با همین شرکت و هالسکه  مأمور

/ 112: 1376جمال زاده،(تلگراف بین شیراز و بندرعباس را منعقد و مبادله نماید 

  ).36: ، مقدمه1ج.1376ارشادي،

که آن را در سال » راه نجات«اي موسوم به صنیع الدوله از اولین کسانی بود که در رساله

نقشه اي از راه آهن و خطوط شوسه ایران روي نقشه  -م تحریر کرد1907/ش1286

ترسیم کرد که بسیار با خطوط ) م1883چاپ برلین در سال (جغرافیایی هانري کیپرت 

و براي ). 7- 8: 1326ترسکینسکی، . (مطابقت داشتراه آهنی که بعدها احداث شد، 

شروع کار راه آهن مالیات بر قند و چاي را پیشنهاد و تقدیم مجلس کرد که پذیرفته 

نشد سپس پیشنهاد وضع مالیات بر نمک را مطرح نمود و این بار علی رغم تصویب 

  ).374: 1344هدایت، . (لغو شد 1911مه  5/ 1290خرداد  8مجلس پس از چندي در 

این خط  گذارنایبنرا که  ها یآلمانبغداد به طرف شرق، توجه  - گسترش خط آهن برلین

،آلمان )م1911(آهن مهم بودند، به ایران جلب کرد و حتی پس از کنفرانس پتسدام 

  .تهران را به دست آورد - اجازه ساختن خط آهن خانقین

ش به علت انقضاي معاهده بیست ساله حق ساخت راه آهن ایران 1288/م1910در سال 

ي از سوي بانک مشهور آلمانی موسوم به دویچه بانک ا ندهینماتوسط روسها 
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)Deutsche Bank (سید روت«ي به نام مأمور «)Soyed Routh ( به تهران آمد و

در نهایت با فشار دول  مسألهن امتیاز خط آهن خانقین و تهران را تحصیل نماید و ای

م 1911/ش1290بعد در هنگام عقد قرارداد پتسدام در . روس و انگلیس عقیم ماند

هاي روس و دولتین روس و آلمان متفق شدند که اگر تا چهار سال دیگر راه آهن

بغداد و  - خانقین متصل نشود دولت آلمان حق خواهد داشت که خط آهن استانبول

  ).333: 2، ج1376محبوبی اردکانی، . (ران ادامه دهدخانقین را تا ته

سیم در ایران با هدف رفع احتیاجات نظامی صورت پذیرفت و نخست ایجاد تلگراف بی

» نوئن«م در اصفهان آن را راه اندازي نمودند و با شهر 1915/ ش1294آلمانها در سال 

ایتالیایی، معلمین  عالوه بر کریشش اتریشی و فوکنی. آلمان ارتباط برقرار کردند

دارالفنون که در راه اندازي تلگراف ایران دخالت داشتند، سیم تلگراف هند و اروپ را 

درآغاز احتیاج ایران به اروپاییان در اداره امور مربوط . شرکت زیمنس در ایران دایر کرد

به تلگراف از لحاظ فنی و سپس از جنبه ترجمه متن تلگراف بود و در این میان 

توم شیندلر آلمانی که مخبرالدوله وي را استخدام کرده بود از همه مشهورتر به سرهو

  ).228- 229: 2، ج1376همان، . (رسیدنظر می

  

  تأسیس بانک. 5

سیس یک بانک أپیشنهاد ت امین الضرب،  شمسی حاج محمد حسن 1258سال  در

و به دلیل عملی نشدن آن،  کرد  شاه مطرح نیایرانی با شرکت دولت و مردم را با ناصرالد

بر   هاي بیگانه ابزار توسعه تسلط دو قدرت استعماري وقت یعنی انگلستان و روسیه انکب

قاجار و بیگانگان   انقالب مشروطیت تنفر شدید مردم از حکومت. کردند ایران را فراهم 

می هنگا  آن را آشکار ساخت و در اولین سال پس از تشکیل مجلس شوراي ملی طرفدار

دوباره مطرح شد، عده  )دو قدرت استعماري مسلط(که فکر وام گرفتن از روس و انگلیس

در  اعتراضمخصوصاً بانوان و مطبوعات ضمن   کثیري از نمایندگان مجلس و عامه مردم

ایجاد بانک ملی را تنها راه حل مشکل مالی و اقتصادي ایران  اخذ وام از بیگانه، مقابل

آن یک بار دیگر مسئله بانک ملی در دوره اول مجلس شوراي ملی  و براثر کردند  اعالم
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کرور تومان معین کردند که  30م مطرح گردید و سرمایه اولیه آن را 1906/ش1285در 

 100بانک  نیمؤسس و عده 1.گشت یمکرور تومان بالغ  100بعدها در صورت لزوم به 

. شدند یمن در آن سهامدار توما 50000تومان تا  5ي مابین ا هیسرمانفر که هر یک 

).minai, 1961.pp. 158-159/ 82: 1370رشیدي، (

م 1907/ش1286این ماجرا، سرانجام در سال  پس از مدتی بحث و مشاجره بر سر

اساس ر قرارداد مربوط به تاسیس بانک آلمانی در ایران میان دو دولت منعقد گردید که ب

اجازه داده شد که بانکی در تهران  2»گزلشافتدویچه اورینت بانک اگتسین «آن به 

. سرمایه داشته باشد) معادل چهار میلیون مارك(دو کرور تومان  اقالًتأسیس نماید که 

  ).96: 83شاهدي، / 116: 1376جمال زاده،/ 36- 37: 1، ج1376ارشادي،(

  

  هاشرکت. 6

و بنادر ی بین هامبورگ ران یکشتقبل از جنگ جهانی نخست، سرویس منظم  )الف

در کلیه این بنادر رفت و آمد جریان داشت، به . عباس، لنگه، بوشهر و محمره برقرار بود

. گرفت یماستثناي بندر لنگه و بندرعباس که برگشت آنها به صورت نامنظم انجام 

  .بود» شرکت ربرت ونکهاوس«نماینده شرکت در بوشهر و بنادر عباس، لنگه، محمره، 

هایی که همزمان با صنعت سر و کار داشتند، تا حدودي کارخانه دار و  خانهتجارت) ب

تا آن زمان تنها شرکتی که آلمان از این نوع در ایران داشت، . فروشنده نیز بودند

شعبات . بود، مقر این شرکت در برلین بود) Petag(شرکت سهامی فرش ایران پتاگ«

. ، کرمان، مشهد و شیراز دایر شده بودآن در قسطنطنیه، تبریز، سلطان آباد، همدان

 000/000/3اي برابر  ش تأسیس شد و در آغاز با سرمایه1291/ م1912شرکت در سال 

.مارك شروع به کار کرد 000/000/10مارك و بعدها با 

در این ارتباط نام دو . بود هاي صادراتی شرکتها در ایران،  سومین نوع تجارتخانه) ج

  :ر استشرکت آلمانی قابل ذک

                                                          
.میلیون تومان بود50میلیون تومان و قابل افزایش تا  15بانک اولیه سرمایه یا به عبارتی . 1
.بانک شرقی آلمان شرکت آنونیم. 2
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» کتیرا«در شیراز که صادرات اصلی آن ) Wilhelm Roewer(»ویلهلم روور«شرکت 

ربرت «دیگري . مارك تأسیس شد 000/50ش با سرمایه 1289/ م1910بود و در سال 

با شعباتی در بوشهر، بحرین، بغداد، موصل و بصره، ) R. Woenkhaus(»ونکهاوس

صادرات آن عبارت از . ش تأسیس شد1276/ م1898محمره، اهواز و بندرعباس در سال 

.هاي صدف مخصوص بود مروارید، غالت و پوسته

از جمله آنها . کردند هاي اروپایی را به ایران وارد می شرکتهایی بودند که فرآورده) د

  :توان نام برد شرکت زیر را می

که ) F.Undutsh & Co. Bremen(»انداچ برمن«شرکت بزرگ وارداتی آلمان به نام 

ادوارد «دار آن ش در تهران داراي شعبه بود و توسط سهام1292/ م1913در سال 

مارك مشغول  000/315اي در حدود  شد که با سرمایه اداره می) E.Schluter(»شلوتر

  ).118-119: 1385ورهرام، . (به کار بود

  گیرينتیجه

ل کرده تا اینکه در روابط اقتصادي آلمان و ایران در دوره صفویه شکوفا بوده و سپس افو

دوره ناصرالدین شاه باز گشایش یافته و دوباره پس از مدتی حالت رکود، بنا به سیاست 

خاص بیسمارك، در قرن بیستم به ویژه با ایجاد فضاي باز پس از انقالب مشروطه در 

دلیل این نوسان در روابط چیست جز این که عامل سومی . ایران از نو رونق یافته است

این عامل، وابستگی اقتصادي و . ته این روابط را تحت تأثیر خود قرار می داده اسبوده ک

سیاسی ایران به روس و انگلیس از سویی و مشکل خاص آلمان و تعامل  طبعاً

به طور کلی . سازشکارانه با این دو قدرت جهت فعالیت در ایران از دیگر سو می باشد

مان که در عرصه اقتصادي نیز جریان و سیاست روي آوردن به نیروي ثالثی چون آل

تأثیر گذار بود با سنگ اندازي دو قدرت روس و انگلیس به شکست انجامید و حتی 

جنگ جهانی نخست که فرصتی براي ایران بود تا خود را از یوغ روس و انگلیس آزاد 

سازد، به دلیل وابستگی بیش از حد ایران و عدم کفایت سرمداران یا به قولی رجال 

ایرانی میسر نشد، و این ناکامی ها کنشی بود که واکنش آن پس از جنگ جهانی نخست 
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با روي آوردن افراطی به آلمانها از سوي رضاشاه از سرگرفته شد و در نهایت به سقوط 

  .وي انجامید

  منابع 

  منابع فارسی) الف

. تهران. )اوضاع اقتصادي ایران(گنج شایگان . )1376(. جمال زاده، محمد علی

. انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدي

. تهران. 1جلد . گزیده اسناد روابط ایران و آلمان. )1376(. ظهیر نژاد ارشادي، مینا

  . انتشارات وزارت امور خارجه

انتشارات . تهران. ترجمه یعقوب آژند. تاریخ اقتصادي ایران). 1369. (عیسوي، چارلز

  ..هنشر گستر

ترجمه . )تاریخ تحوالت اجتماعی ایران( مقاومت شکننده. )1380(. فوران، جان

  . انتشارات رسا. تهران. احمد تدین

. 2چ. 2ج. تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران. )1376(. محبوبی اردکانی، حسین

  . اتتشارات دانشگاه تهران. تهران

  .هران، موسسه نشر هما، ت1، جایران و جهان). 1366(نوائی، عبدالحسین، 

نظام سیاسی و سازمان هاي اجتماعی ایران در عصر . )1385(. ورهرام، غالمرضا

  . انتشارات معین .تهران. قاجار

  . انتشارات زوار. تهران. خاطرات و خطرات. )1344(. ، مهدیقلی)مخبرالسلطنه(هدایت 

. )5ه ایرانیکا، دانشنام( تاریخ روابط ایران و آلمان. )1384(. یارشاطر، احسان

. انتشارات امیر کبیر. تهران. ترجمه پیمان متین

بنگاه راه  .تهران. تاریخچه مختصر راه آهن در ایران. )1326(. ترسکینسکی، آناتول

. آهن دولتی ایران

  مقاالت) ب

آلمان در ایجاد صنایع نظامی و تسلیح ارتش نقش دولت . 1378. دلفانی، محمود

  .93تا  82صص . 36و  35شماره   . »گنجینه اسناد« مجموعه تاریخ. در دوره رضا شاه
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، مجله تجارت خارجی ایران در آستانه جنگ جهانی اول، 1370دهقان، لقمان، 

.100-81، صص 2، شماره )دانشگاه اصفهان(دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

و ارزي ایران در سالهاي قبل از جنگ  سیاستهاي پولی. 1370. رشیدي، علی

90تا  82صص . 52و  51شماره . اقتصادي  –مجله اطالعات سیاسی . جهانی دوم

 طبقات بورژوا و کارگر در ایران در اوایل قرن بیستم،، 1356عبداهللا اف، ز، . ز

.32- 3، صص 7مترجم حسین ادیبی، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 

، موافقان و منتقدان: نقد و ارزیابی نظریه نظام جهانی، 1388ساعی، احمد، 

.31-18، صص 5فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره 

نقش بانک استقراضی در جلوگیري از تأسیس بانک ملی و ، 1383شاهدي، مظفر، 

، صص 30، مجله تاریخ معاصر ایران، شماره بانک آلمانی در ایران عصر مشروطه

69-104.

.6تا  4صص . 37شماره . )2(علوم و صنایع در آلمان . 1289 ه مجله کاو

مجله دانشکده  .نفوذ اقتصادي و سیاسی آلمان در ایران، 1363 میر احمدي، مریم،

  .26-10، ص 2ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، شماره 

مجله . )1280- 1368(خریداران نفت ایران . 1372. میر جلیلی، سید حسین

  .96تا  88صص . 70و  69شماره . اقتصادي –اطالعات سیاسی 

  منابع التین و اینترنتی) ج

Minai, Ahmad,( 1961), Economic Development of Iran under 
Reign of Reza Shah (1926-1941), PhD. economics major, 
Faculty of Gradnate School of The American Washington D.C 
University,( microfilms, Inc. Ann Arbor, Michigan).
www.gagapedia.com 
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الملک نظام ر پادشاهان بزرگ سلجوقی و نقش وزیری در عصاقطاع نظام 

)م1092/ه486-م1037/ه429(در پیدایش و تحول آن 
١  

علیان عبدالفتاح الجالودي
2

  

حسین قائمی اصل: ترجمه
3

  

  4سجاد جمشیدیان

  :چکیده

الملک هاي وزیر نظاماقطاع نظامی در عصر سلجوقی و ارزیابی تالشپژوهشگرانی که به بررسی 

-ایان قبل از آن پرداختهطوسی در ایجاد و نقش او در تحول ساختاري آن در قیاس با عصر بویه

هاي مختلف و متفاوتی دارند که این اختالف ناشی از نوع نگاه این پژوهشگران به اند نظریه

در میان این . الملک آمده استنظام» نامهسیاست«ره در کتاب گفتارهایی است که در این با

نامه الملک را در کتاب سیاستاند که گفتارهاي نظامپژوهشگران، تنها گروه اندکی تالش نموده

به صورت تاریخی و عمیق و بر مبناي تحوالت سیاسی، فکري، اقتصادي و نظامی عصر سلجوقی 

ویسنده این مقاله سعی دارد سیر تحول تاریخی مفهوم اقطاع ن. مورد بررسی و مطالعه قرار دهند

را مورد بررسی قرار داده و ) ارسالن، ملکشاهطغرل بیگ،آلپ(در عصر پادشاهان بزرگ سلجوقی 

الملک طوسی و نقش او در پیدایش اقطاع نظامی را در پرتو دیگر منابع هاي وزیر نظامتالش

سی رابطه میان میراث ترکی و اقدامات اقطاعی عصر در این بحث و برر. تاریخی واکاوي کند

همچنین در این مقاله . الملک مورد توجه قرار گرفته استهاي نظاماي و اقدامات و تالشبویه

هاي تاریخی موضوع اقطاع نظامی در منابع اولیه مورد ارزیابی قرار گرفته است و در کنار اشاره

الملک آن را در اواخر نامه که نظامر کتاب سیاستآن گفتارهاي مربوط به این نوع اقطاع د

  .شودحیات خود تالیف نموده است با دقت خاصی بررسی می

  .ايالملک طوسی، عصر بویهاقطاع نظامی، پادشاهان سلجوقی، نظام:واژگان کلیدي

                                                          
السالجقۀسالطینعصرفیالعسکرياإلقطاع: شرح ذیل استعنوان اصلی به زبان عربی و ارجاع مقاله به . 1

الفتاحعبدعلیان) م1092/ه486-م1037/ه429(وتطوره نشأتهفیالطوسیالملکنظامالوزیرالکبار و دور

  .م2008، 1، العدد2المجله االردنیه للتاریخ و اآلثار، المجلد .الجالودي

  بیت المفرق، اردناستادیار گروه تاریخ اسالمی دانشگاه آل. 2

  دانشجوي دکتري ادبیات عرب دانشکاه اصفهان. 3

  ارشد تاریخکارشناس . 4
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  مقدمه

-نهم میالدي رو به ضعف نهاد و سیطره آن بر ایالت/خالفت عباسی از قرن سوم هجري

هاي ها به تدریج به حکومتهاي شرقی و غربی دچار رخوت و سستی شد و این ایالت

مستقلی تبدیل شدند که فقط از نظر ظاهري و تشریفات دولتی تابع خالفت عباسی 

، 2م، جلد1914؛ مسکویه ، 73، ص 2و جلد 306، ص 1م، جلد 1982مسعودي ،(بودند 

 ,Barthold؛123م، ص 1945؛ الدوري، 101م، ص 1961؛ همدانی 153- 154صص 

1963, p.17  ؛Siddiqi, 1977, pp.1-32(  .زمان با آن، ساختار نظامی سپاه هم

ول شد و از زمان خالفت معتصم هاي اطراف آن دچار تغییر و تحخالفت عباسی و دولت

غالمان و (سپاه خالفت عباسی داراي ترکیبی از بردگان ) م841-833/ه227- 218(باهللا 

هاي آسیاي میانه و هاي جنوب روسیه، دشتشد که این غالمان اساساً از ترك) ممالیک

ها انیها و بالکها، یونانیتر دیگري از بربر،سودان، ارمنیعالوه بر آن نژادهاي کوچک

م، 1972پاسورث، ؛ Siddiqi, 1977, pp.4-7؛ 13-58م، صص1945الدوري،(بودند 

ریزي خالفت خود این بردگان را هسته پادشاهان بزرگ معموالً در پی .)206- 207صص 

دادند که این موضوع ناشی از اولیه سپاه و نگهبانان درباري خاص خود قرار می

عالوه بر آن، چنین .منحصر به فرد این بردگان بودشایستگی باال و شجاعت و توانایی 

هاي خاص ارتباطی نداشتند که همین مساله باعث بردگانی با منتفذین محلی یا گروه

شد اخالص و وفاداري آنها به پادشاهان و امراي ولی نعمت خود همیشه پابرجا باقی می

  .بماند

هاي داخلی ر مقابله با نزاعبا گذشت زمان نقش سپاه فزونی یافت و اهمیت آنها چه د

بین امراي در حال رقابت براي تصاحب قدرت و چه در مقابله با دشمنان خارجی و یا 

این تحول .3هاي تابعه اطراف در برابر تهدیدات خارجی افزایش یافتحمایت از دولت

ساختاري در سپاه خالفت و حاکمان مستقل، همزمان با تحوالت سیاسی و اقتصادي 

دهم میالدي /وع پیوست،مثالً در بعد سیاسی از ابتداي قرن چهارم هجري مهمی بوق

زمام قدرت یعنی همان پایتخت خالفت به دست پادشاهان و امراي بغداد افتاد 

 1م، جلد1967متز ، ؛236ص،1945؛ الدوري،350- 352ص،1جلدم،1914مسکویه،(
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به یک سازمان دینی  ایان بر قدرت سیاسی، خالفت تنهاو با تسلط بویه) 45-46،ص

میان تهی تبدیل شد که هیچ قدرت سیاسی نداشت و قدرت به دست امراي حاکم بر 

ایان شروع شد و سپس با پادشاهان سلجوقی ادامه یافت که این خالفت افتاد و با بویه

بیرونی ، (کردند ها ،خالفت عباسی را تنها براي پوشش دینی قدرت خود حفظ میگروه

و صص 76-77م ،صص 1994؛ ماوردي ، 222م، ص1973العمرانی،  ؛132م، ص 1923

از نظر اقتصادي و به دلیل باال گرفتن نقش سپاه در زندگی روزانه ،تحوالت ). 82-81

ها،شهرها و روي مهمی در سطح جامعه رخ داد که اساساً در کاهش نقش تجارت،صرافی

الدوري ، (نقد تجلی یافت آوردن به نوعی اقتصاد کشاورزي مبتنی بر زمین و نه پول 

-226،صص 1988الدوري ؛169- 172صصم،1972کاهن، ؛102و ص95صتا،بی

هاي این موضوع به نوبه خود باعث تحول در راه). به بعد 65م ،ص1968طرخان،؛  224

شد  1مبتنی بر اقطاع اراضی خراج) نظامی(تصاحب اراضی و ظهور نوعی اقطاع جنگی 

-کردند و حق بهرهکه سربازان به جاي دریافت حقوق ماهیانه نقدي آنها را تصاحب می

برداري از این اراضی خراجی منوط به انجام خدمت نظامی در کنار خدمات اداري بود و 

آورد به حساب ذخیره هایی را که شخص اقطاع کننده به دست میبخشی از مالیات

به 49م، ص1957به بعد؛ طرخان،131م، ص 1957ی،العرین(پرداخت مرکزي دولت می

 لمبتون،آن ؛به بعد 249صم،1988الدوري، ؛.به بعد 197م،ص1988بعد؛کاهن، 

  ). .به بعد278صم،1988

قطیعه یا اقطاع (این تحول بنیادین و مهم در مفهوم اقطاع از معناي هبه و بخشش 

باشد و اساساً از اراضی یبه معناي تصرف کامل و تصاحب زمین م) تصرفی و تملکی

                                                          
ي اش بسپارد و همهزمینی را که در آن امام ساکن شود و به دست خانواده:کندرا چنین تعریف میابویوسف آن. 1

تواند به امام و خانواده او واگذار شود که در زمره اهل ذمه هستند که همان زمین خراج هاي غیر عرب میزمین

یعقوب بن : ك به.ر.شود شده که بر آن مالیات خراج وضع می هاي عامه در کشورهاي فتحیعنی زمین.باشد می

تا، مصر، بدون چاپ، بیداراالعتصام،البنا،ابراهیممحمدتحقیقالخراج،کتاب، )م798/ه182(ابراهیم ابو یوسف، 

مرکز دراسات الهجري،الثالثالقرنأواسطحتىاإلسالمیالفتحمنذالخراجکاتبی،؛ غیداءخزنۀ67- 72صص 

   .99-109م،صص 1944الوحده العربیه، چاپ اول، 
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الدوري، ؛53و 47م، صص 1995الدوري،(و گاهی نیز اراضی خراجی  2و صوافی 1موات

- 99م، ص 1944به بعد؛ کاتبی، 293م ،ص1988منمیۀ، ؛ 250- 255صصم،1988

این تحول به معناي آزادي تام شخص اقطاع کننده در دخل و . شودتشکیل می )89

شود و این حق را داشت که که مالک زمین محسوب می باشد چراتصرف اراضی می

اراضی مذکور را فروخته، بخشش نموده، اجاره داده و یا دیگر دخل و تصرفات قانونی در 

 ؛325-331صصم،1994ماوردي،؛ 125- 134صصتا،بییوسف،أبو(آن نماید 

برداري بهره این نوع اقطاع کامالً با مفهوم اقطاع.  ).248- 254صص م،1988الدوري،

این نوع دوم . شد متفاوت استهاي خراجی تشکیل میکه عمدتاً از تصرف زمین

باشد و نه حق مالکیت تام اراضی، به معناي حق منفعت می) بردارياقطاع بهره(اقطاع

داد تا در مقابل زیرا در ازاي خدمت نظامی بوده است که شخص اقطاع کننده ارائه می

گزین حقوق ماهیانه شود و این همان چیزي است که اصطالحاً این اقطاع بتواند جای

اند شود و اکثر پژوهشگرانی که به این موضوع پرداختهنامیده می) جنگی(اقطاع نظامی 

گردد م برمی945/ ه334ایان از ابتداي سال معتقدند آغاز ظهور آن به دوره حکومت بویه

 م،1988؛ لمبتون،256-263صصم،1988؛ الدوري،208-211صصم،1988کاهن،(

 .227-233م، صص 1985؛ آشتور،131- 135صصم،1957؛ العرینی281-283صص 

-590(و شکل تکامل یافته آن در عصر سلجوقی  3)163-168م، صص 1996،خلیل،

شود ظهور یافت که عصر طالیی اقطاع نظامی شمرده می) م1055-1192/ ه447

 م،1957؛ العرینی، 263صم،1988الدوري، ؛271-277صص م،1985آشتور،(

ایان به این نوع نظام اقطاعی، گرایش بویه. )161م، ص1987ناجی،؛137-178صص

                                                          
اي است که مالکی ندارد و کسی هم در آن سکونت نداشته و اثري از خانه و منظور زمینی ویران شده و خرابه. 1

  304-305صصالسلطانیۀ،األحکام؛ ماوردي،137-143صصالخراج،یوسف،ابو .شودزراعت در آن یافت نمی

که با سقوط دولت ساسانی مالکین خود را از دست داده و یا مسلمانان در سرزمین شام و منظور زمینی است . 2

اند با ها پاك و مصفی شدهاند و چون این زمینرا به دست آوردهمصر و مغرب در دولت روم با فرار یا قتل مالکان آن

ماوردي ،احکام : ك به.ر.دندالمال و تحت نظارت خلیفه اختصاص داده شگذاري شدند و به بیتاین نام نام

  295-297؛ غیدا کاتبی ،الخراج، صص 329السلطانیه، ص 

شد و معموالً به حل و فصل و امر و نهی در امور کدخدا موکل کسی بود که براي حل مشکل به او مراجعه می. 3

  .415بیهقی، تاریخ بیهقی، ص . پرداختمی
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ناشی از ورشکستگی حساب خزانه و عدم توانایی آنها در تامین بودجه سربازان ترك و 

 م،1945؛ الدوري86صتا،بیالدوري،(دیلمی خود و افزایش آشوب در میان آنها 

ماندگی فرهنگی و ضعف آگاهی سیاسی در امور دولتی و و همچنین عقب )263- 268ص

مانده آنها بود که از سرزمین موسسات مرتبط با اداره اقتصاد ملی و میراث تمدنی عقب

مادري خود به همراه آوردند و آن را در کشورهاي تحت سیطره خود و از جمله عراق 

هاي مالی هاي مناسب براي پاسخگویی به درخواستهاجرا نمودند که به دنبال ایجاد را

؛ الدوري  259صم،1988؛ الدوري 228- 229صصم،1985آشتور،(سربازان نبود 

ي این موضوعات عالوه بر همه. )Siddiqi,1977 p.33؛  263- 268صصم،1945،

دیلم ایان از سرزمین بویه دلیل دیگري باعث رواج این نوع نظام اقطاعی شد و آن اینکه 

اي رواج داشت و رئیس که در آن سرزمین، نوعی نظام اقطاعی قبیله 1برخاسته بودند

شد و توزیع و تقسیم اراضی را در بین افراد مالک اقطاعات محسوب می) کدخدا(قبیله 

-Siddiqi, 1977, pp.33؛ 263- 268صصم،1945الدوري،(خانواده برعهده داشت 

34.(  

  اقطاع در عصر سلجوقیان 

اي مبتنی بر مالکیت اشتراکی اراضی در میان ایان در اقطاع نظامی، نگاه قبیلهمیراث بویه

الملک طوسی در این باره، اصول اولیه تئوریک اقطاع ،اقدامات وزیر نظام 2سلجوقیان

 م،1988الدوري ؛221ص،1988کاهن،(دهد نظامی در عصر سلجوقی را تشکیل می

-سلجوقیان تقریباً با انواع ابتدایی و اولیه مدل). Lambton, 1953, p.60؛263 ص

هاي ترکستان آشنایی داشتند و هاي اقطاع در سرزمین مادري خود یعنی دشت

                                                          
که از شرق به خراسان و از جنوب به کوههاي البرز، و از غرب باشد هاي اطراف دریاي خزر میمنظور سرزمین. 1

  238صدراسات،الدوري، .شودهاي البرز و گیالن تشکیل میرسد و از مناطق طبرستان،کوهبه آذربایجان می

هاي از قبایل غز یا اوغز ترکمنی که از وطن اصلی خود در دشت) دقاق(منسوب به جد خود سلجوق بن یقاق .2

ایان در ایران، عراق گسترش یافتند و دولت به ماورالنهر کوچ کردند و در زمان غزنویان در خراسان و بویهترکستان 

 :ك به.براي مطالعه بیشتر ر.شدبزرگی برپا نمودند که از ایران ،عراق، شامات و بخشی از آسیاي صغیر را شامل می

السلجوقی،العصرخاللبالخالفۀوعالقتهاالسلطنۀوممفهتطورالجالودي،علیانبه بعد؛  493ترکستان،بارتولد،

  .به بعد 25م،ص1997چاپ نشده، دانشگاه اردن،دکتريرساله
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اند و معتقد بودند حکومت آنها پادشاهان سلجوقی در اصل رهبران قبایل اقوام خود بوده

در .شودی محدود نمییابد که قبایل آنها کوچ کند و به مساحت معینتا جایی امتداد می

سهمی از چراگاههاي مشاع داشت که رهبر آن قبیله با توجه به  اراضی استپ هر قبیله

؛ 346- 348م ،صص 1979سعد، (پرداخت ها میآداب و رسوم قبیله به توزیع این چراگاه

هنگامی که این قبایل سرزمین مادري خود را ترك ). 139- 140صم،1957العرینی،

؛146م، ص1960راوندي ،،(هاي متوالی در گروه 1ل حاصلخیز جیحونگفته و در سواح

هاي سکنی گزیدند، با دولت )392- 393صم،1981؛ بارتولد،2م، ص1933الحسینی ، 

-226/1212- 609(و قراختائیان ) م784-998/ه261-389(اسالمی مرکب از سامانیان 

 بارتولد،(م گرویدند در آن زمان درآمیختند و با قبول مذهب تسنن به اسال 2)م840

این قبائل بادیه نشین به طور گروهی ). 245م، ص1970أرنولد  ،100م،ص 1958

به رئیس قبیله و یا خانواده فاتح داده ) بخشش(اي شدند که به شکل هبه صاحب اراضی

دادند که در راس این خدمات ها نتیجه خدماتی بود که ارائه میشد که این بخششمی

پرست بوده و به اسالم نگرویده بودند قبائل ترکی بود که همچنان بتمقابله با 

با ). 125م، ص1961روکلمان، ب ؛293م، ص1933العبري ، ؛ 2صم،1933الحسینی،(

مسعود غزنوي در سال  3عبور قبایل سلجوقی از رودخانه جیحون به سمت خراسان

یان واگذار کرد هاي خراسان را به سلجوقم حاکمیت برخی از ایالت1034/ه426

 م،1979، ؛ یزدي147-148م ، صص 1960؛ راوندي،503- 504م،صص 1956بیهقی،(

، طغرل بیگ،بیغو(ه رهبر بزرگ آنان و به س) 111م،ص1958بارتولد ؛ ،23- 24صص 

                                                          
منذترکستانبارتولد،. کنددریاي آمودریا که خراسان را از غرب و ماورالنهر را از طرف شرق از هم جدا می .1

  .145م، ص1981هاشم، چاپ اول ،کویت، عثمانالدینترجمه صالحالمغولی،الغزواإلسالمی وحتىالفتح

؛ الدوري،389-471صترکستان،ك به بارتولد،.براي اطالعات بیشتر درباره دولت سامانی و قراختائیان ر .2

، 16، سال 41- 42العربی،شماره المؤرخمجلۀالقراخانیۀ،الدولۀالداقوقی،؛ حسین120-125دراسات،ص 

  Siddiqi, op.cit, p.103؛ 134-150م،ص 1990

عبدأبیالدینشهاب .باشدهاي واقع شده میان هند، طخارستان، غزنه، سیستان و کرمان میمنظور سرزمین. 3

بیروت، العلمیۀ،الکتبدارجندي،تحقیق فرید،پنج جلدالبلدان، ، معجم)م1228/ه626(حموي یاقوتاهللا

  .401-405، صص 2بدون چاپ، جلد
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روزي، همچنان آداب و رسوم نظر به اینکه در خراسان آن 1.لقب دهقان داد) داوود

داري سلجوقیان تحت تاثیر اندیشه حکومت حکومتي قدیمی ایرانی رواج داشت ،شیوه

دیکتاتوري ایرانی قرار گرفت و مملکت به عنوان ملک شخصی خان و پادشاه محسوب 

توانست طبق شد که به نیابت از قبیله خود مالک آن بوده و در چارچوب شخصی میمی

یان افراد سلیقه شخصی خود به دخل و تصرف در آن بپردازد و یا بخشی از آن را در م

خانواده اقطاع کند و این همان اقدامی است که طغرل بیگ پادشاه اول سلجوقیان با 

م به آن دست زد و 1039/ه431در سال  2پیروزي بر لشکر غزنوي در جنگ دندانقان

باعث تحکم کیان سیاسی سلجوقیان و به رسمیت شناختن آنها از طرف خالفت عباسی 

مملکت بر اساس نظام اقطاعی تقسیم شد و به .لمین شدبه عنوان پادشاهان اسالم و مس

عنوان ملک شخصی خان قرار گرفت که حال دیگر لقب پادشاه داشت و نائب قبیله خود 

-ایالت. کردبود و در این مملکت به شیوه آداب و رسوم خانوادگی کهن خود حکومت می

ف ناشی از میراثی بود ها بین افراد خانواده سلجوقی تقسیم شد که این مسئله از یک طر

که سلجوقیان با خود به همراه داشتند و از طرف دیگر ضمانتی براي وحدت افراد 

خانواده بود تا حاکمیت خود را بر دیگر قبایل غزي و ترکمنی که زیر لواي خانواده 

 ؛17صم،1933؛ حسینی،.1صتا،بیبنداري،(سلجوقی قرار داشتند حفظ کنند 

 .10م، ص1991العبري ،؛ ابن38م،ص 1979؛ یزدي،167- 168م ،صص 1960راوندي،

تکیه بر چنین ). .Bosworth1963 pp.44 ؛29-30م، صص1935بردي ،اتابکی

هاي تحت فرمان سلجوقیان و اقطاعی نمودن آن براي مفهوم خانوادگی در تقسیم ایالت

ارسالن و و آلپبیگ تنها در عصر پادشاهان بزرگی مانند طغرلامراي خانواده سلجوقی نه

ادامه یافت بلکه سلجوقیان در طول حیات خود از ) م1037- 1092/ه429-485(ملکشاه 

آن دست نکشیده و همواره در تاریخ حکومت آنها ادامه داشت که این مسئله خود یکی 

هایی بود که در میان افراد ها و درگیريها ، شورشترین دالیل شیوع جنبشاز مهم

                                                          
 .کردنماینده دولت بود و بعد از ضمانت روستا خراج را از طرف آنها به دولت پرداخت می به معناي کدخدا که .1

  Lambton, Dihkan, EI 2, pp.253-254؛ 628صبیهقی،تاریخبیهقی،

  47 صترکستان،بارتولد، .در صحراي بین سرخس و مرو در خراسان واقع شده است. 2
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ست گرفتن قدرت شکل گرفت و در ادامه علت اصلی فروپاشی خانواده براي به د

 ارسالن،بیگ و آلپدر زمان دو پادشاه اول سلجوقی یعنی طغرل.حکومت سلجوقیان شد

اي بود که در صفحات قبل نظام اقطاعی تا حدودي ادامه همان نظام اقطاعی عصر بویه

طغرل بیگ پادشاه اول  مثالً. ها بوده استاشاره نمودیم که تحت تاثیر میراث ترك

ایان را در میان امراي ترکمنی و رهبران سلجوقیان همان مدل نظام اقطاعی عصر بویه

محلی در پیش گرفت و در کنار آن از سمت غرب به سوي ایران و عراق آن را گسترش 

  ) 161م،ص1959؛ ابن الفارقی،58-61صصم،1933الحسینی،(داد 

م اقطاع وسیعی به خلیفه عباسی 1055/ه447ل با تسلط سلجوقیان بر عراق در سا

الخالفه را بپردازد که هاي داراختصاص داده شد که با آن امرار معاش کرده و هزینه

اقطاع مذکور از طرف وکالي خود خلیفه اداره .اي رایج بودهمین شیوه نیز در عصر بویه

؛ابن 158ص،10جلدتا،بیاثیر،ابن ؛223- 224صص تا، بیجوزي،ابن(شد می

؛ ابن119و86-88م، ،صص1951- 1952جوزي ابنسبط؛.51م،ص 1963اثیر، ،

و این ) 77 صم،1960راوندي؛26 ص ،11جلدتا،اثیر،بی؛ ابن224صتا،جوزي،بی

گرفت، چرا که پادشاهان اقطاع در ادامه به صورت پیاپی در معرض مصادره قرار می

هاي عباسی براي رسیدن به ابزار فشاري بر خلیفهاز آن به عنوان ) هاي تابعهدولت(

-اثیر،بی؛ ابن224 ص،8جلدتا،بیجوزي،ابن(کردند هاي خود استفاده میدرخواست

همچنین در صورت وجود قراردادهاي ). 77 صم،1960؛ راوندي،26 ص،11جلدتا،

قطاعی تا شد که چنین مدل اپیش از یک سال در مناطق عراق، باید ضمانتی اخذ می

  .اي بودحدود زیادي شبیه همان مدل اقطاعی عصر بویه

براي تفسیر اقطاعات سلجوقی در مرحله اولیه گسترش حکومت آنها در عراق و 

-یابی به دوستی با حکومتهاي شام باید به عالقه پادشاهان سلجوقی در دستسرزمین

سلجوقیان براي رویارویی هاي شام و طرفداري از هاي عربی و کردي در عراق و سرزمین

 ،156صص ،9ج تا،بی جوزي،؛ ابن202صم،1908قالنسی،ابن(با دولت فاطمی 

و خطر دعوت  )22- 23صصم،1963اثیر،؛ ابن 11 ،25ص ،10، جلد218 ،159

  .اسماعیلی در مناطق شرقی و تثبیت دولت آنها اشاره کرد
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  الملک و نقش او در اقطاع نظامیوزیر نظام

-465(الملک طوسی در زمان دو پادشاه آلپ ارسالن به وزارت رسیدن نظام همزمان با

اقطاع نظامی شاهد ) م1072- 1092/ه465-485(و ملکشاه ) م1063-1072/ه455

این تحول در ارتقاء نظام . اي و اوایل عصر سلجوقی بودتحول مهمی نسبت به عصر بویه

را مدیریت کرده و از آن بهره آن شود که دولتاقطاعی به سطح یک سازمان نمایانگر می

شود که به جاي تکیه بعد دیگر این تحول در ساختار ارتش سلجوقی نمایان می.بردمی

روي آورد و به منظور تهیه ) هاي ممالیکبرده(اي از غالمان بر قبائل ترکمن به مجموعه

د که همه منابع مالی براي رفع نیازهاي ارتش سلجوقی نظام اقطاع تا جایی فراگیر ش

داد و این همان چیزي است که گوشه و کنار امپراتوري پهناور سلجوقی را پوشش می

را بر آن داشت که ادعا کند ) م1200/ه597ت (تاریخ نویسی مانند عماد اصفهانی 

الملک نظام«است و چنین گویدالملک بودهپیدایش اقطاع نظامی به دست خواجه نظام

ریافت که قوام حکومت به هم ریخته است و احکام دینی هنگام به دست گرفتن وزارت د

ها با روي اي و اوایل دولت سلجوقی دچار تغییر و تحول شد و ایالتدر اواخر دولت بویه

ایان ویران شده است و کشور فقیر و کار آمدن این سلجوقیان و فروپاشی آن بویه

-قدرت را به دست گرفتهاند و تهیدست شده است و والیانی ضعیف بر آن مستولی شده

ها گردآوري شده و به سپاهیان تحویل داده شود و اند و همیشه مرسوم بود که مالیات

ها از الملک دریافت که داراییبنابراین نظام.هیچ کسی قبل از آن اقطاعی نداشته است

شود و درآمدي در آن به خاطر بیماري مملکت باال کشور به خاطر فساد حاصل نمی

ها را به صورت اقطاع در میان سربازان تقسیم نمود و آن را وسیله پس زمین رودنمی

ها اي براي آبادانی این زمینکسب درآمد و پیشرفت آنها قرار داد و سپاهیان نیز انگیزه

بنداري،  (»ها به بهترین حالت رونق گرفتترین مدت ها در کوتاهپیدا کردند و این زمین

است که نسبت دادن مسئله پیدایش اقطاع نظامی در تاریخ جالب توجه ).60صتا،بی

الملک که عماد اصفهانی بر آن تاکید کرده است و دیگر مورخان بعد از او اسالم به نظام

، ابن العدیم ) 68صم،1933حسینی، ) (م1232/ه630(مانند صدرالدین حسینی 

) م1369/ه771( الدین سبکی، تاج) 2499م،1988العدیم ،ابن ) (م1261/ه660(
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 ،1جلد م،1996المقریزي ، ) (م1441/ه845(و المقریزي ) 326م، ،ص1968السبکی(

الملک ادعا نکرد که این نظام اقطاعی اند، خود نظامنیز آن را پذیرفته) 153-154صص 

این موضوع .ابتکار او بوده است، هر چند که قبل از آن شناختی در این باره نداشته است

شود و اینکه الملک در این زمینه میسواالت درباره ماهیت نقش نظام باعث طرح برخی

چه تحوالتی در عصر ملکشاه پادشاه سوم سلجوقیان بر اقطاع نظامی در مقایسه با 

  هاي پیش از آن ایجاد شد؟سلسله

-مشهور به نظام) م1017-1092/ ه408- 485(بن اسحاق طوسی بن علیوزیر حسن

زندگی اداري خود را با کارمندي در دولت غزنوي آغاز کرد و بر رسوم اداري  1الملک

-اي است که بر طبقه زمینوي از سالله خانواده. در خراسان رشد یافت 2دولت سامانی

. الملک بودزادگاه نظام 3شوند و پدر او دهقانی در طوسداران خراسانی منسوب می

سلجوقی در شرق در زمان پادشاهی آلپ الملک نقش مهمی در تحکیم خالفت نظام

بر عهده داشت ) م1063-1092/ ه455- 485(نه سال ارسالن و ملکشاه به مدت بیست و

ارسالن و پانزده سال وزیر فرزندش ملکشاه بود که در این مدت، چهارده سال وزیر آلپ

م هاي ارزنده اداري او و کو به خاطر همین شایستگی) 194صم،1961النخجوانی،(

-تجربگی ترکان سلجوقی در امور اداري، ستاره بخت و اقبال او در زمان پادشاهی آلپ

العدیم،ابن(ارسالن درخشید و حتی تعلیم و تربیت فرزندش ملکشاه را بدو سپرد 

                                                          
-206،صص 10جلدالکامل،اثیر،؛ ابن64-68صص،9جلدالمنتظم،جوزي،ابن:ك به.درباره زندگی نامه او ر .1

تحقیق  جلد، 6 الزمان،أنباء واألعیان، وفیات)1282/ه681ت(خلکانمحمدأحمد بنالدینشمس؛ ابن204

العدیم،؛ ابن309-329صص  ،4جلدالشافعیۀ،طبقاتالسبکی، ؛ 128- 131،صص 2احسان عباس، بیروت،جلد 

تجارب) م1226/ه624تالیف در سال (النخجوانی صخربنهندوشاه ؛2478-2501صص ،5جلدالطلب،بغیۀ

ناجی قیسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه طوسی،ترجمه از فارسی أحمدالملکالسلف، مخصوص نظام

) م1347/ه748ت(عثمانبنأحمدبنمحمدالدینشمسذهبی، ؛ .173-196م، صص 4،1961بغداد،شماره

-96، صص 19م، جلد1990الرسالۀ، بیروت، مؤسسۀودیگران،الزیبقتحقیق إبراهیمجلد،23، النبالءأعالم،سیر

94.   

  .به بعد 389 صترکستان،بارتولد،: ك به.اطالعات بیشتر درباره دولت سامانی و غزنوي ر .2

 ؛55-56،صص 4البلدان،جلد حموي،معجمیاقوت . باشدطوس شهري است در خراسان و نزدیک نیشابور می .3

  Lambton, A., Dinkan, E.I. 2, p.253-254؛ 430-431صص الشرقیۀ،الخالفۀبلدانلسترنج،
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و به علت  )396ص،1جلدتا،بیخلکان،؛ ابن2478- 2501صص ،5 جلدم،1988

الملک مدیریت امور را به طور کامل سن کم ملکشاه هنگام به دست گرفتن قدرت ،نظام

یابی ها و قبایل و دستدر دست داشت و ملکشاه براي حکمرانی بر حکماي دیگر خانواده

- به فتوحات وسیع سلجوقی و گسترش امپراتوري خود در شرق و غرب مدیون نظام

ص،10 جلدتا،اثیر،بیابن( 1م ملکشاه به او لقب اتابک1072/ه465در سال . الملک بود

عطا کرد و ) 472ص،3تا،جلدخلدون،بی؛ ابن162 صم،1951جوزي،بن؛ سبط80

تر از همه امور بزرگ و کوچک دولت را به او واگذار کرد و به او اقطاعی بزرگتر و گسترده

،1951جوزيابنسبط ؛29- 30صص،10جلدتا،بیاثیر،ابن(شهر طوس بخشید 

الملک نقش مهمی در تحکیم ارکان قدرت سلجوقیان ایفا کرد و خود نظام).162ص

،10جلدتا،اثیر،بی؛ ابن29صتا،بیالبنداري،(فرماندهی سپاه را بر عهده داشت 

تا،جوزي، بیابن(ها از پادشاهان ولی نعمت خود که به سرکوبی نافرمانی) 13- 14صص 

؛  214،  162، 158، 78،137،138صص،10جلدالکامل،اثیر،ابن ؛38،ص9جلد

-127صصم،1960؛ راوندي،164،206،230،233،237صص،1951جوزيابنسبط

هاي حکماي و شورش) 55صم،1990؛ ذهبی،56-57صصم،1933؛ حسینی،126

؛ 126- 127صصم،1960؛ راوندي،29،148صصتا،بیبنداري،(خانواده سلجوقی 

پرداخت که قبایل ترکمنی به آن هایی میو فرونشاندن فتنه) 76م، ص 1933حسینی

صم،1951جوزي،ابن؛ سبط163- 164صص،10جلدتا،اثیر،بیابن(زدند دست می

هاي وسیعی در تحکیم حاکمیت مذهب تسنن و مقابله با از بعد فکري تالش). 164

هاي علماي سنی مذهب خصوص از تالشالفعالیت شیعیان اسماعیلی نزاري نمود و علی

                                                          
باشد یعنی پدر امیر و معناي اتابک لفظی ترکی مرکب از اتا به معناي پدر و بک به معناي امیر و سرور می .1

باشد و معناي این لقب در عصر مملوکی تغییر یافت پادشاهان می اصطالحی آن در عصر سلجوقی مربیان فرزندان

علیبنأحمدابوالعباس: ك به .ر.لشکرهاي دولت اطالق شد فرمانتا اینکه به فرمانده ارتش و یا پیش

 ، 6،جلد 1963وزارت فرهنگ و ارشاد ملی ، قاهره،اإلنشا،صناعۀفیاألعشى، صبح)م1418/ه821ت (قلقشندي

التاریخفیاإلسالمیۀاأللقابحسن،؛ الباشا133-134صص کشف الممالک،زبدةظاهري،شاهینبنا؛ 25ص 

  122م، ص1957المصریۀ،النهضۀمکتبۀ،اولچاپواآلثار،

Cahen C. Atabak, E.I.2, vol. 1, pp.731-732.
Ayalon, D. “Atabak, Al Askir”, E.I.2, vol. 1, pp32.
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-109ه، صص1347عساکر ،بن(حنفی و شافعی براي نشر مذهب تسنن بهره جست 

بدوي ؛121م، ص 1951؛ گولد زیهر ، 33، ص10جلدتا،اثیر،بیابن ؛108

 - الملکمنسوب به نظام–و سلسله مدارسی که به نام نظامیه ) 108-116م،صص1988،

-بیکاهن،(مانند بغداد ،نیشابور ،هرات و اصفهان دایر نمود در شهرهاي بزرگ سلجوقی 

که این مدارس از یک طرف به نقش خود در خدمت به سیاست  )225- 226صصتا،

سنی مذهب سلجوقی و از طرف دیگر تربیت نسلی از کارمندان با کفایت براي اداره امور 

ینی،؛ حس237م، ص1935طرطوشی ، (دولت پهناور سلجوقی شهرت یافتند 

ص،5جلدتا،بیخلکان،؛ ابن412- 413تا، صصبی؛ قزوینی،67-68م،صص1933

هاي سیاسی ،فکري و اداري او باعث شده و تالش الملکنفوذ و قدرت باالي نظام). 287

است بسیاري از پژوهشگران بر افزایش عوامل ایرانی در نظام سیاسی ،اداري سلجوقیان و 

؛ 37-38م،صص1984؛ إقبال،455-456م،صص1984بارتولد،(ها تاکید فراوان کنند ترك

Bosworth, vol.5, 1968, p.145؛ XX,1957, pp.367-388 ambton vol (

هاي قدرت سلجوقی و دستاورد تجربه سیاسی و و اگر کسی به دقت نظام و سازمان

ها و مجموعه اداري آنها را مطالعه کند وجود نوعی همبستگی بین مجموعه نظامی ترك

،صص 1984؛ اقبال،455-456صصم،1981بارتولد،(کند اداري ایرانی را انکار نمی

شود و تا الملک بهترین الگوي اداري ایرانی در این میان محسوب میو نظام)38-37

حدود زیادي در جلب اعتماد پادشاهان سلجوقی موفق بود که وزارت طوالنی مدت او و 

رار داشت وي را در این امر یاري نمود،زیرا یک منابع مالی هنگفت که در دسترس او ق

دهم از درآمد حساب ذخیره مرکزي دولت به او در نقش وزیر اختصاص داشت 

)Lambton1953, p.4( هزار دینار امروزي را به علم و علما  600و از این مقدار حدود

و ) 13ص،10جلدالکامل،اثیر،؛ ابن67-68صص م،1935طرطوشی،(بخشید می

مین امر باعث شد گروهی از کارشناسان و مدیران اداري که همگی خراسانی بودند ه

اطراف او جمع شوند و سپاهی مخصوص به خود از بردگان ترك تشکیل دهد که تعداد 

، این )250،249صص،5جلدم،1988ابن العدیم(رسید آن به هفت هزار برده می

م را در اختیار داشتند و مدیریت امور را هاي مهعالوه بر تعداد فرزندانی بود که پست

ص،5جلدم،1988العدیم،ابن(بیش از بیست سال بعد از وفات او به عهده داشتند 
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م 1961نخجوانی ؛265،234،214- 299،255صصم،1960؛ بنداري،249

م،1984؛ أقبال،256،267،269م،صص 1980خواندمیر،الدین؛ غیاث182-183،صص

  ).407ص

الملک در نشر نظام اقطاع نظامی هاي نظاماین میان براي ما مهم است تالشآنچه در 

که اندك –هاي موجود در منابع قدیم باشد و مرجع اولیه ما در این باره نکتهمی

الملک در اواخر حیات نامه یا همان سیرالملوك است که نظامو کتاب سیاست - هستند

هایی حلوامل رکود در کشور و بیان راهخود به درخواست ملکشاه و به منظور کشف ع

م به رشته 1090/ه484براي رفع آن و پیشنهاد ابزارهاي مفید براي درمان آن در سال 

-تحریر درآورد و از میان سه اثر دیگري که به ملکشاه عرضه شد تنها اثر نوشته نظام

امور برگزید الملک رضایت او را جلب کرد و آن را به عنوان الگوي عمل خود در اداره 

  ).171- 212تا،صصزغلول،بی .43- 44م،صص 1987الطوسی،الملکنظام(

اي از تجارب سیاسی و اداري خود در در کتاب خود خالصه] الملکخواجه نظام[نظام

دوران وزارت طوالنی مدت خود را بیان نموده است و در آن به بررسی برخی مسائل 

اهمیت .حکومتی،اداري،مذهبی،سپاه،اقطاع و امور دربار پرداخته استسیاسی ،اصول 

-کتاب در مرحله نخست ناشی از این است که یک سند تاریخی است که در آن شیوه

هاي مدیریتی ایرانی بسط و شرح داده شده است ها و روشهاي درآمیختن ترك

گپ،لتون؛ هام276-277م ،صص1984،؛ بارتولد اشپولر350صم،1972کاهن(

الملک مدتی طوالنی الخصوص اینکه مولف آن یعنی وزیر نظامعلی) 31م،ص1974،

مدیریت امور را به عهده داشت و نام او با اقدامات مهمی همراه شده است که مهمترین 

ها در سپاه ،واگذاري امور اداري به ایرانیان،ارتقاء نظام کارگیري ترکمناین اقدامات ،به

کرد،تحکیم همبستگی بین قلم ک سازمان که دولت آن را اداره میاقطاع به سطح ی

الملکی و هشدار درباره خطر دعوت سنی مذهب و شمشیر ترکی با برپایی مدارس نظام

شاید آنچه بیش از پیش به اهمیت کتاب .اسماعیلی بود که در زمان او انتشار یافت

تالیف آن بزند، عمق آگاهی الملک دست به نامه افزوده است و باعث شد نظامسیاست

الملک به تحلیل الملک به مشکالتی بود که در عصر ملکشاه پدیدار شد و نظامنظام

عمیق آن و کشف نقاط ضعف آن پرداخت و دیدگاه انتقادي خود را درباره شرایط 
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صص م،1987الملک،نظام(سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی زمان خود ادائه داد 

و آنچه به طور ویژه براي ما حائز اهمیت است پرداختن  1)،191- 200، 57،202،204

  .2باشدوي به موضوعات مرتبط با ارتش،اقطاع و نظارت و کنترل می

اند محتواي اغلب پژوهشگرانی که به مطالعه اقطاع نظامی در عصر سلجوقی پرداخته

عملی  نامه را اساس نظام اقطاع در این عصر و یا دست کم حاوي الگويکتاب سیاست

دانند الملک را عامل اصلی در این باره میدانند و در نتیجه اقدامات نظامنظام اقطاعی می

-276،صص 1985؛ آشتور،454- 457م،صص 1981بارتولد؛ 21صم1968طرخان،(

-209تا،صص بیزغلولسعدبه بعد؛  203صم،1996حلمی،محمد؛ أحمد275

 م،1988شهریورحمیش،بنسالم ؛209-226،صص 1964،أمین؛ حسین206

در ) بعدبه138صم،1957؛ العرینی،127م،ص2،1971الدوري؛ خضر61- 63صص

مثالً استاد  .اندحالی که گروه دیگري از پژوهشگران احتیاط بیشتري در این باره نموده

هاي او درباره با وجود آنکه اقطاع را در عصر سلجوقی در مقایسه با نوشته» الدوري«

 ،م1995الدوري(اي به طور مفصل بررسی و مطالعه نکرده است بویهاقطاع عصر 

ایان در نظام اقطاعی و دیدگاه ولی میراث بویه) 259-263م صص1988؛ 46-53صص

ها داراي نقش قاطع و اساسی در نظام اي سلجوقیان را نسبت به زمیناشتراکی و قبیله

الملک را در گسترش ت نظامداند ولی با این وجود، اقدامااقطاعی عصر سلجوقی می

و با لمبتون )263صم1988الدوري،(کند اقطاع نظامی و تعریف مفهوم آن انکار نمی

هم عقیده است که در عصر سلجوقی انواعی از اقطاع وجود داشته است که اقطاع نظامی 

-289صصم،1988؛ لمبتون،95صتا،بیالدوري،(ترین انواع آن بوده است شایع

283.(  

                                                          
تاریخیۀقراءةالجالودي،علیان: ك به.نامه و پژوهش عصر سلجوقی ردرباره اهمیت تاریخی کتاب سیاست .1

،رجب 4الندوة، عمان، سال هشتم،شماره مجلۀالطوسی ،الملکنظاموزیر) الملوكسیر(نامهسیاستلکتاب

  77- 95م، صص 1997/ه1418

 ششم، سی و سی و و سوم، بیست وچهارم،بیست و ششم، پنجم، هفتم، دوازدهم، بیست :هايفصل: ك به.ر .2

  نامههفتم از کتاب سیاست
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معتقد است که اظهارات عمادالدین اصفهانی درباره اقطاع، ) c.cahen(اما کلود کاهن 

باشد چرا که اصفهانی کتاب الملک میحاوي تغییر و تحوالت نظام اقطاعی بعد از نظام

خویش را در دوران طالیی اقطاع نظامی تالیف کرد و در آن به بیان مسائل نظري و نه 

ومعتقد ) 218 صم،1988کاهن(الملک پرداخته است اموقایع عملی زمان وزارت نظ

یابد و اي تجلی میالملک در بهبود اقطاع نظامی در مقایسه با عصر بویهاست نقش نظام

الملک را در تخصیص اقطاعاتی به حکماي کوچک و به منظور راضی دستاوردهاي نظام

ممانعت از شورش آنها، نگه داشتن آنها ،تعمیق اندیشه وفاداري به دولت مرکزي براي 

توقف اعمال خرابکارانه قبائل ترکمنی و اجبار آنها به کنار گذاشتن اندیشه قبیله گرایی و 

-Cahen, 1969, vol.1, pp.151(داند محدود می) پادشاه(پذیرفتن حکومت فردي 

دهد که اقطاع نظامی عصر پژوهشگر دیگري موضوع را چنین عمومیت می). .159

و استاد ) 168-171صصم،1996فؤاد،(اي شباهت دارد اع عصر بویهسلجوقی به اقط

-ترین پژوهش در این باره که بدان دست یافتم چنین نتیجه گیري میجنجانی در تازه

کند که اقطاعات پادشاهان اولیه سلجوقی به اقطاعات مالکیتی نزدیکتر است و برخی از 

  ).108م، ص31،2002جلدالجنحانی( این اقطاعات هیچ ارتباطی با اقطاع نظامی ندارد

الملک این تفاوت دیدگاه در میان پژوهشگران درباره ارزیابی دستاوردها و اقدامات نظام

در نظام اقطاع بنده را بر آن واداشت که به مطالعه مجدد نکات و اشاراتی بپردازم که در 

ت سلجوقی در پرواضح است که حکوم.این باره در منابع عصر سلجوقی وارد شده است

زمان ملکشاه به حداکثر پهناوري دست یافت به طوري که شامل سرزمینی وسیع از 

مرزهاي چین در شرق ،انطاکیه در غرب ،دریاچه خوارزم در شمال و مرزهاي یمن در 

شد و نواحی ماورالنهر و فارس و برخی از مناطق آسیاي صغیر و عراق و جنوب می

م، 1965فامبري،  ؛10م،ص1974ذهبی،(گرفت شامات تحت حکومت ملکشاه قرار 

الملک اندیشه تشکیل و این موضوع باعث شد تا نظام) 273ص،1985، آشتور ؛12ص

هاي کاري خود قرار دهد که این امپراطوري سپاهی متکی بر بردگان را در صدر اولویت

اینکه سپاه الخصوص علی. پهناور را حمایت نموده و وحدت و یکپارچگی آن را حفظ کند

شد که منسوب به بیست وچهار دسته از سلجوقی از قبایل ترکمنی تشکیل می

رفتند و اساس برتري جنگجویانی بودند که همراه با موج فراگیر سلجوقی به پیش می
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هایی از نظامی سلجوقیان را مدتی بر عهده داشتند و با پیشروي آنان به سمت غرب گروه

؛  126صم،1987الملک،نظام(ها به آنان پیوستند و عرب هاها دیلمیکردها ،ایرانی

با موفقیت آنان در برپایی دولت مرکزي پهناور ).  10،ص2م، جلد1954،العدیم،ابن

شماري مفید نبود که از مهمترین این سلجوقی دیگر تکیه بر قبایل ترکمنی به دالیل بی

بنابراین .ر میان این قبایل بودد] کوچ[دالیل خلق و خوي بیابانی مبتنی بر جنگ و سفر

طبیعی بود که در سرشت آنان ماهیت جنگی و خشونت ریشه بپروراند چراکه پیوسته 

اي به همچنین روحیه انضباط نداشته و عالقه.زندگی ابتدایی و بیابانی داشتند 

هاي ها و قیامها و جنبشدادند و از شورشفرمانبرداري از رهبري مرکزي نشان نمی

  ).Cahen, 1969, pp. 142-144(کردند خانواده سلجوقی حمایت می امراي

م رخ داد 1039/ه431در نبرد دندانقان که در بیابان بین سرخس و مرو در رمضان سال 

و پیروزي چشمگیري بر نیروهاي مسعود غزنوي به دست آوردند، شانزده هزار ایرانی در 

هاي خالفت عباسی شروع به مینو هنگامی که تحت عنوان سرز 1لشکر طغرل بیگ بود

ها در کشور گشایی نمود، صدو بیست هزار ترك، غز، ایرانی، کرد، دیلمی و دیگر قومیت

سلجوقیان هنگام ورود به نیشابور ). 1348ص،3جلد،1988العدیم،ابن(کنار او بود 

این شهر داراي آداب و رسوم دربار غزنوي  -م طبق نظر بیهقی 1037/ه429در سال 

توانست شخصاً جرات گویی جماعتی شورشی و نامنظم بودند و هرکسی از آنها می«-بود

هاي غزي، گروه). 604صم،1956بیهقی، (» بیگ صحبت کندکرده و حضوراً با طغرل

) 103،99،95صصم،1991العبري،ابن(شماري مرتکب شدند ویرانی و غارتگري بی

نظر پادشاهان سلجوقی بعد از پیروزي آنها بر که این موضوع با مفهوم دولت مرکزي مد 

ترین دولت سنی مذهب در شرق جهان اسالم آن روز و کسب رضایت غزنویان قوي

) م1030- 1074/ه422-467(خلیفه عباسی سنی مذهب در بغداد یعنی القائم بامراهللا 

کشور ها و کشتارها و تخریب گريها و غارتبنابراین خلیفه از ویرانی. منافات داشت

هایی بود که طوایف غز در سال از جمله موارد فوق ،ستم.اظهار ناخشنودي کرد

                                                          
 ترکستان،؛بارتولد،113صراحۀ الصدور،؛راوندي،663صبیهقی،بیهقی تاریخ:ك به.درباره این جنگ ر .1

  .683صبیهقی،تاریخ؛ بیهقی،448-449صص
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م در شهر اصفهان مرتکب شدند و جمع کثیري از ساکنان آن را به قتل 1050/ه422

سبط(رسانده و مساجد را بستند به طوري که مردم عراق دچار ترس و وحشت شدند 

م 1053/ه445همچنین در سال  و) ب11-ب17تا،صبی) نسخه خطی(الجوزي ابن

) 17ص،8جلدتا،الجوزي،بیابن(چنان کشتار و غارتی در شهر حلوان مرتکب شدند 

ها و که برخی اهالی این شهر از خلیفه عباسی درخواست کمک نمودند تا جلوي ویرانی

هاي قبایل غزي را بگیرد و خلیفه نیز مشهورترین قاضی خود یعنی ابوالحسن گريغارت

،9جلدتا،بیاثیر،؛ابن28صتا،بیالبنداري،(وردي را به سوي آنان رهسپار نمود ما

  ).50ص،12جلدتا،بیکثیر،؛ ابن609-610صص

کاهن،(ها و غارتگري از جانب قبایل غزي همراه بود فتوحات سلجوقی در عراق با ویرانی

مناطق درب یحیی، م وارد بغداد شدند و 1056/ه447که در سال ) 240صم،1972

؛ 165ص،8جلدتا،بیالجوزي،ابن(درب سلیم، رصافه، ترب الخلفا را غارت نمودند 

؛ ابن کثیر، 459-460صص،3جلدتا،خلدون،بی؛ ابن612ص،9جلدتا،بیاثیر،ابن

- ها را میلشکر غیر عرب پادشاه سلجوقی در روزها مغازه). 66ص،12جلدتا،بی

سبط(کردند به طوري که مردم را به وحشت انداختند اموالشان را غارت میشکستند و 

شد زیرا ها ظاهراً به بغداد محدود نمیاین غارتگري). 30ص،1951الجوزي،ابن

طوایف غز در مناطق عراق پراکنده شدند و از قسمت غرب تکریت تا رود نیل و از شرق 

ها چنان بود که پرداختند و شدت غارتگرياز نهروان و مناطق پایین دست به غارتگري 

؛ ابن229،ص9جلدتا،األثیر،بیابن(موجب ویرانی این مناطق و فرار ساکنان شد 

و لشکر غزي طبق ) 213ص،3جلدتا،خلدون،بی؛ ابن66ص،12جلدتا،بیکثیر،

نمودند و هیچ را ویران هیچ آبشخوري را رها نکردند مگر آن«گفته انوشیروان مورخ آنها 

اي را ویران نمودند،از ها افروختند ،هر خانهرا زشت نمودند ،آتشزیبایی نبود مگر آن

به هر کشوري که آمدند  ...هیچ گناهی چشم نپوشیدند و از هیچ عمل زشتی ابا نکردند

پادشاهش را به بردگی کشیدند،ساکنان را به وحشت انداختند و وحشت را در آنجا جاي 

  ).11صتا،بیالبنداري، (» ...دادند

هاي غارتگري به منظور ادغام قبایل ترکمن در جامعه جدید و تشویق آنها به ترك عادت

هاي کشاورزي بخشیده شد و در مناطق مرزي سکونت داده شدند تا به به آنها زمین
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 اعطا شد تا حفاظت از مرزها بپردازند و به روساي قبایل، اقطاعات وسیعی براي چراگاه

مثالً طغرل بیگ به ) .Cahen,1969, p. 158(در آن مناطق نیمه مشغول باشند 

برادرش ابراهیم ینال و قبیله ینالی همراه او، شهر موصل و توابع آن همراه با بیست هزار 

و به دو حکمران ترکمنی بوقا و ناصغلی، ) 68صتا،بیالنعمۀ،غرس(دینار بخشید 

م به ارتق بن اکسب ترکمنی 1085/ ه478ملکشاه در سال و 1مناطق دیاربکر را اعطا کرد

،رهبر قبیله دوغرمن ترکمنی اقطاعاتی در اطراف جزیره فرات براي تجلیل از خدمات او 

  ).235صم،1951الجوزي،ابنسبط(در اناضول و جزیره فرات به پادشاه بخشید 

اداري همیشگی، از به دلیل گستردگی دولت، رفتار جنگجویانه قبایل ترکمنی، عدم وف

الملک ضرورتی حاصل شد که نظام استفاده از غالمان براي زمان ملکشاه و با اشاره نظام

هاي جدیدي از خوارزمی ،دیلمی، ایرانی ، کرد، امور نظامی به کار گرفته شود و گروه

،2جلدم،1954العدیم،ابن(هاي غز در کنار ترك 2هاي خرلجی و شبانکارهکرج، ترك

همگی این  .وارد سپاه سلجوقی شد) 19ص،7جلدم،1963؛ قلقشندي،10ص

ها در کنار قبایل غزي بودند که نیروي ضربت سپاه سلجوقی بوده و به بخش گروه

- 210صصم،1987الملک،نظام(ها اقطاعی در سرتاسر قلمرو عطا شد اعظمی از آن

عالوه بر آن ). 84- 85صصم،1933؛ الحسینی،55- 56صصتا،بی؛ البنداري،209

هاي دیگري از سربازان بودند که اقطاعاتی به دست نیاوردند و حقوق ماهیانه خود گروه

و سالیانه دو مرتبه و با حضور پادشاه دریافت ) بیستگانی عطا، -رزق(را به صورت نقدي 

کردند که این باعث انس و الفت و وحدت میان آنها و نهایت جانفشانی در خدمت می

م،1987الملک،نظام(شد الملک میو مقاومت در جنگ طبق گفته نظامنظامی 

هاي جدید هاي چشمگیر و یا غنیمتهمچنین هنگام کسب پیروزي) 209-210صص

- گرفت که رئیس دیوان لشکر متولی آن میهاي اضافی نیز صورت میپادشاه ،پرداخت

-دریافتی آنها ارائه می شد و اسناد آن به صورت مکتوب همراه با نام سربازان و مقدار

                                                          
سلیمان:ك به.اطالعات بیشتر از اقطاعات سلجوقی ر درباره161صالفارقی،تاریخالفارقی،األزرقابن .1

م، شماره 1995، 1ك ) الف(22 جلددراسات دانشگاه اردن،مجلۀالشام،بالدفیاإلقطاع السلجوقیخرابشۀ،

  .161صالفارقی،تاریخالفارقی،األزرقابن بعد؛به 3436،ضمیمه ص6

  .325صالشرقیۀ،الخالفۀبلدانمنسوب به شبانکاره یکی از مناطق فارس،لسترنج، .2
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هنگام سان دیدن از سربازان  و تجهیزات نظامی آنها که معموالً به وضعیت فیزیکی ، .شد

خوردند و در نتیجه شد بسیاري از سربازان خط میسن، اسلحه و چارپایان نیز توجه می

 .Bosworth1999,vol.3, pp(دادند حقوق و یا اقطاعات خود را نیز از دست می

م هنگام بازدید از لشکر خود هفت هزار نفر 1080/ه473مثالً ملکشاه در سال ). .10-16

از آنها را اخراج کرد و آنها نیز به دور برادرش ،تکش گرد آمده و تکش نیز قیام خود را 

الملک هنگام اخراج این سربازان به نقل شده است که نظام.علیه ملکشاه اعالم نمود

ا نه کاتبی و نه تاجري و نه خیاطی و نه هیچ شغلی جز هدر میان این« ملکشاه گفت

اگر آنها را اخراج کنیم دور از انتظار نیست که مردي را علم کرده و .سربازان بودن ندارند

  ).118ص،10جلدتا،اثیر،بیابن (» بگویند این پادشاه است

ت که افزایش تعداد لشکر سلجوقی در زمان ملکشاه حکایت از میزان توجهی داش

پایه قدرت دولت و حفاظت از دستاوردهایی پادشاهان سلجوقی به سپاه خود به عنوان

همچنین نمایانگر .داشتند که در طی امپراطوري پهناور خود به دست آورده بودند 

هاي این لشکر انبوه نیز اندازي اقطاع نظامی براي تامین خواستههاي پنهان راهانگیزه

ربازان ثبت شده در جراید دیوانی در زمان ملکشاه به روایتی باشد ،چرا که شمار سمی

رسیده است و اقطاعات آنها در دیگر هراز سوارکار می 70هزار و به روایتی دیگر  46

زدند مایحتاج و اي که خیمه میمناطق دولت پراکنده بودند به طوري که در هر منطقه

؛ الراوندي،189- 190م،صص1987،الملکنظام(علوفه چارپایان آن آماده و مهیا بود 

 , ,209Lambton- 210، 139،141صص م،1979؛ یزدي،204-205صصم،1960

1968, pp. 230-233. .(الملک به تنوع نژادي در ارتش سلجوقی اهمیت زیادي نظام

گري، فساد وعدم جدیت در داد زیرا تکیه بر قوم واحد منحصر به ظهور خطرات ویرانمی

سپاه  ،الملک سپاه نمونهاز نظر نظام). 140صم،1987لملک،انظام(شد جنگ می

ها بود ها و دیلمیها، غزنويها ،هنديها، خراسانیمحمود غزنوي بود که متشکل از ترك

و هر گروهی مواظب گروه دیگر بود و بعید بود که در جنگ کاهلی کنند زیرا با همدیگر 

الملک،نظام(نمود دیگر تالش میرقابت داشته و هر گروهی براي برتري بر گروه 

  ).140- 141صصم،1987
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  اشکال اقطاعی در زمان ملکشاه 

توانیم خطوط کلی اقطاع در زمان ملکشاه را در انواع با توجه به منابع در دسترس ما ،می

  :زیر تعریف نماییم

اقطاعات خانواده سلجوقی که ادامه میراث خانوادگی سلجوقی بودند که در زمان  -1

ارسالن رواج یافت و کشور را میان افراد خانواده سلجوقی تقسیم بیگ و آلپطغرل

توان به مواردذیل اشاره کرد، اقطاع والیت فارس به هاي این نوع اقطاع میاز نمونه.نمود

امیر قتلغ تکین، عمان و کرمان به فرزندان قاورت، والیت بلخ و طبرستان به تکش برادر 

بن داوود، والیت هرات ،غور و گرجستان به برادرش بوري به عثمانارسالن، خراسان آلپ

، همدان و ساوه به برادر دیگرش ارسالن )61،58صصم،1933الحسینی،(برس 

،آسیاي صغیر به پسر عمویش سلیمان بن ) 84- 85م،صص1933الحسینی،(ارغون 

الجوزي،ابنسبط(م 1077/ه470الدوله در سال قتلمش، سرزمین شام به برادرش تاج

اثیر،ابن؛ 65- 66 ص،1جلدم،1954العدیم؛ ابن197ص،1،بخش8جلدتا،بی

جلدتا ،بیکثیر،؛ ابن474ص،3جلدم،1974الذهبی،؛ 269ص10جلدتا،بی

هاي اقطاعی در ازاي این سرزمین) . 3424- 3425صصم،1995خرابشۀ؛119ص،12

داد که مهمترین آن مشخصی داشت که باید انجام میفرد دریافت کننده اقطاع وظایف 

خطبه خواندن بر روي : شداعتراف به فرمانبرداري از پادشاه بود و در امور زیر خالصه می

همچنین . منابر به نام پادشاه،ضرب سکه با نام پادشاه، مشارکت در جنگ در کنار پادشاه

ها، انجام کامل امور اداري به دریافت مالیاتحفظ امنیت و آرامش در سرزمین اقطاعی

.عنوان نماینده پادشاه در قلمرو سرزمین اقطاعی

اقطاع اداري که به حکماي بزرگ و خارج از خانواده سلجوقی اختصاص داشت که در  -2

دربار پرورش یافته بودند و در گروه غالمان جاي داشتند تا اینکه به حکمرانانی بزرگ 

المقدس به ارتق بن اکسب ترکمنی اقطاعات، اقطاع بیتاز جمله این نوع .تبدیل شدند

تا، جلد بیکثیر،؛ ابن284ص،9جلدتا،بیالجوزي، .195م،ص1908القالنسی،(
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الدوله ،بوزان و به عماد1سنقر برسقی، الرها الدوله آقهر حلب به قسیم) 199ص،12

العدیم،ابن(به امیر یاغی سان  3و شهر موصل به جرکمش،انطاکیه 2جزیره ابن عمر

م،1960؛ راوندي،241،242،258ص،10جلدتا،بیاثیر،ابن؛102ص م،1954

ظاهراً ملکشاه تا جایی به گسترش این نوع اقطاعات پرداخت که راوندي ). 203ص

 4هاي خطا و ختنملکشاه والیان و اقطاع داران را تا مرز«گویدمی) م1204/ه601ت(

).203صم،1960راوندي، (» یک از آنها را به شهري منصوب کردگسترش داد و هر

پیداست که دو نوع پیشین اقطاع تا جایی به هم شباهت دارند که تشخیص تفاوت بین 

مساحت زمین اقطاعی با ارگان اداري مطابقت داشت و فرد صاحب . باشدآنها دشوار می

هاي مود و صاحب اقطاع باید هزینهناقطاع باید حقوق اقطاع دهنده و والی را پرداخت می

همچنین داراي .نمود مدیریتی و ارتش را از درآمدهاي مالیاتی آن منطقه پرداخت می

بین این . شدي اختیارات دولتی بود چرا که به عنوان نماینده پادشاه محسوب میهمه

خانواده  در نوع اول ظاهراً.توان از همه نظر مالی تفاوت قائل شددو نوع از اقطاع می

کرد در حالی که در نوع دوم سلطنتی سلجوقی هیچ مالیات مالی به پادشاه پرداخت نمی

-اقطاع اداري، حاکم باید بخشی از درآمد منطقه را به خزانه مرکزي پادشاه پرداخت می

جلدتا،اثیر،بیابن؛ 323ص،8جلدتا،بیجوزي،ابن؛ 72صتا،بیبنداري،(کرد 

وه بر این، این دو نوع اقطاع در ارائه مایحتاج پادشاه از جمله عال). 220ص،10

فرستادن سرباز در هنگام جنگ و نیز تابعیت و فرمانبرداري، اقرار به حاکمیت پادشاه که 

یافت داراي وجه اشتراك بودند در حالی که در در خطبه خواندن و ضرب سکه تجلی می

م،1957العرینیالباز(قالل بودند ها داراي استالگوي مدیریتی و حصول مالیات

  ).133-134صص

                                                          
؛ لسترنج،120-121صص،3جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. شهري در جزیره فرات میان موصل و شام .1

  134-135صصالخالفۀ الشرقیۀ،بلدان

  160-161صص،2جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. شهري نزدیک موصل .2

  316ص،1جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. واقع در شمال شام که پایتخت مناطق مرز شام است .3

بلدان؛ لسترنج ،397ص،2جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت .واقع در ترکستان میان کاشغر و کوزگند .4

  530-532الشرقیۀ،صصالخالفۀ
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حاکم دریافت کننده اقطاع این اختیار را داشت که در قلمرو اقطاع خود به واگذاري 

الدوله تتش به ترمش که از جانب اتسز بن به عنوان نمونه تاج.اقطاعات فرعی  بپردازد 

ی از جمله قلعه م متولی قدس شد ،اقطاعات بزرگ1082/ه475اوق خوارزمی در سال 

المقدس را به ارتق بن اکسب ترکمنی الدوله تتش بیتهمچنین تاج. 1صرخد را عطا کرد

جوزي، ابن؛ سبط18 ص،10جلدتا،اثیر،بیابن(م اقطاع کرد 1086/ه479در سال 

و جرکمش که از طرف ملکشاه صاحب اقطاع شهر ) 128،ص1بخش 8جلدم،1951

جزیره فرات به موسی ترکمنی واگذار کرد و او را نماینده را در  2موصل بود،قلعه کیفا

  ).241،242،258ص،10جلدتا،اثیر،بیابن. (خود در آن منطقه قرار داد

هاي بین این دو نوع اقطاع الملک تفاوتبه تدریج و با پیدایش نظام اتابکی با اشاره نظام

هاي کوچک خانوادهاز میان برداشته شد که شاید به هدف حفاظت از حقوق امراي 

سلجوقی و با ممانعت از سرپیچی و شورش مداوم آنها بر ضد دولت مرکزي و پیوند 

رسید که یکی از امراي بزرگ پادشاه که در مناطق با حکومت مرکزي ضروري به نظر می

گروه بردگان آزاد شده رشد یافته بودند در کنار امیر کوچک سلجوقی به عنوان اتابک 

تربیت او و اداره امور اتابکی به نیابت از او بپردازد تا اینکه خود امیر  قرار گیرد و به

هاي پیدایش نظام اتابکی یکی از ویژگی.سلجوقی آمادگی و اهلیت اداره امور را پیدا کند

شود و ارتباطی با میراث ترکی دارد که سلجوقیان از مخصوص عصر سلجوقی شمرده می

شروع پیاده ). 357صم،1972کاهن،(آوردند  اصلی خود به جهان اسالم سرزمین

–الملک گردد وشاید نظامسازي آن در عصر سلجوقی به اوایل حکومت ملکشاه بر می

اولین کسی بود که به او لقب اتابک اعطا شد و پادشاه -هاي منابع تاریخیطبق نقل قول

م 1072/ه465 هاي اداري و سیاسی خود را به او واگذار کرد و او را در سالصالحیت

؛ 80ص،10جلدتا،بی اثیر،ابن(دارد » امیر پدر«مباشر خود قرار داد و به او لقب 

نظام ). 472ص،3جلدتا،بی خلدون،ابن؛162ص،م1951الجوزي،ابنسبط

                                                          
،3جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. باشدي محکم میسرزمین متصل به مناطق حوران از توابع دمشق و دژ .1

  455ص

،2جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. شهري مشرف بر دجله میان آمد و جزیره ابن عمر از توابع دیاربکر .2

  145،144صصالشرقیۀ،الخالفۀبلدان؛ لسترنج،305-306صص



149

داد و تربیت یکی از اتابکی حکومتی بود که پادشاه به یکی از خواص خود اقطاع می

شد و بنابراین اتابک به عنوان پدر محسوب می.نمودواگذار می فرزندان خود را به او

ها در آوردند و نگهداري مرسوم بود که پادشاه مادران فرزتدان خود را به عقد این اتابک

و تربیت فرزندان خود و مدیریت امور امارت را به نیابت از فرزتدان کوچک خود به آنها 

،5جلدم،1935برديتغريابن؛ 196صم،1933الحسینی،(واگذار کنند 

  ).189-234صص

یافت در حقیقت واگذاري این واگذاري امور که اتابک از جانب پادشاه بدان دست می

هاي سیاسی و اداري و مالی در مدیریت آن منطقه اتابکی به نیابت از همه صالحیت

-1117/ه498-511(در یک منشور پادشاهی که از طرف محمدبن ملکشاه .پادشاه بود

اتابک دمشق در ) م1104- 1128/ه498-522(به اتابک ظهرالدین طغتکین ) م1104

بینیم که این واگذاري شامل امور جنگی ، م فرستاده شده است می1116/ه510سال 

ها، مظالم و احکام ها عطایا، نفقهها و سایر وجوه مالیاتی، پیشکشها، دهکها ، خراجاعانه

از جمله . داشته که باید در اتابک وجود داشته باشد شود و چندین شرط را مرسوممی

این شروط تقواي الهی ، عدالت در بین مردم و نیکو رفتاري با آنها، اعتدال در رفتار بین 

گران و فاسدین، رعایت حقوق مدارا و خشونت، مشورت در امور، مجازات سفها و اخالل

ر راه خدا، تامین امنیت، قلع و هر طبقه طبق قوانین سیاسی، حفاظت از مرزها، جهاد د

. قمع مفسدین، رفاه حال رعایا، حفظ اموال رعیت، دقت در انتخاب کارگزاران و والیان

همچنین منشور مذکور شامل تداوم عادت مرسوم که همان خطبه خواندن و ضرب سکه 

  .1شودبا نام پادشاه و اقرار به والیت خالفت عباسی نیز می

هاي بیابانگرد ترکمنی ،کردي،عربی که متضمن اصل روهاقطاعات مخصوص به گ -3

-باشد که نمونهوالیت و تبعیت از دولت مرکزي و یا در مقابل خدمات آنها به دولت می

م به 1085/ه478اقطاع حلوان و جبل از طرف ملکشاه در سال : هاي آن عبارت است از 

سپس دوباره در سال ). 235صم،1951الجوزيابنسبط(ارتق بن اکسب ترکمنی 

                                                          
-متون مشابه در نامه: ك به.و ر 193-197صصدمشق،تاریخذیلالقالنسی،ابن:را نگاه کنید درمتن کامل آن .1

،7جلدالعربیۀ،المخطوطاتمعهداند، مجلۀهاي نظام الملک که به دست عبدالهادي محبوبه منتشر شده

  20-37صص،2،1961شماره
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،ابن159ص،1908القالنسیابن(المقدس را به او اقطاع داد م بیت1091/ه484

تا،اثیر،بیابن(و اقطاع قلعه کیفا به موسی ترکمنی ) 248ص،9جلدتا،جوزي،بی

و اقطاع سرزمین حربی  و اقطاع خرتبرت به جقبق ترکمنی) 241،242،258،ص10جلد

و اقطاع حلب به سالم بن مالک عقیلی در سال  1ر بن مروان کرديبه ناصرالدوله منصو

آنچه در این مقاله براي ما حائز . 2)210- 211صصم،1959الفارقی،(م 1086/ه479

اهمیت است اشاره به سیاست سکونت دادن قبائل ترکمنی است که دولت سلجوقی در 

هاي ترکمنی به دلیل گروهالملک معتقد بودند که این زمان ملکشاه و با اشاره نظام

هاي بیابانی آنها و آشوبی که براي دولت به همراه دارند قادر به ادامه زندگی ویژگی

هاي زراعی و متمدن شهرنشینی نیستند و عادت همیشگی آنها چپاول شهرها و زمین

و  باشد که در نتیجه به زانو درآوردن آنها در برابر دولت مرکزي وجود نداردغارت آنها می

اي جنگی محض به یک دولت مرکزي قوي تبدیل دولت سلجوقی نیز از حالت قبیله

شده است که در برابر خلیفه عباسی و حفظ امنیت و آرامش براي مردم و برپایی عدالت 

-طبق قوانین شرعی مد نظر مردم و سنت نبوي و خلیفه عباسی احساس مسئولیت می

باشد چرا که از یک طرف منی نیز دشوار میهمچنین نادیده گرفتن این قبایل ترک.کند

گیري آن نمودند و از طرف دیگر از اي به دولت سلجوقی در ابتداي شکلخدمات ارزنده

  ).131صم،1987الملک،نظام(شدند اي به سلجوقیان منسوب مینظر قبیله

طر الملک براي حل این مشکل این قبایل و از بین بردن وحشت درونی آنها به خانظام

اي پیشنهاد کرد که داراي دو تشکیل ارتش نظامی مبتنی بر غالمان برده راه حل ریشه

:رکن اساسی بود

الخصوص روساي عشایر اعطاي اراضی اقطاعی زراعی به بزرگان این قبایل علی - الف

ترکمنی به منظور یکجانشین کردن آنها و استفاده از این اراضی به جاي حقوق ماهیانه 

                                                          
 ؛407ص،2جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. خرتبرت دژمعروف به دژ زیاد در دیاربکر در سرزمین روم .1

  ؛210- 211صص الفارقی،تاریخالفارقی، ؛149صالشرقیۀ،الخالفۀبلدانلسترنج،

الخالفۀبلدانلسترنج،؛ 274ص،2جلدالبلدان،معجمحموي،یاقوت. حربی سرزمینی میان بغداد و تکریت .2

  .73صالشرقیۀ،
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آن و صاحب اقطاع وظیفه داشت در حد توان خود براي افزایش تولید و  یا بخشی از

  .حفظ امنیت در قلمرو و اقطاع خود تالش کند

جذب فرزندان روساي عشایر ترکمنی در دربار پادشاهی به منظور آموزش و آماده  - ب

ه سازي آنها در رشته مدیریتی ،که این امر با جمع آوري هزاران نفر از جونان کوچک و ب

هاي غالمان دربار و تربیت آنها طبق الگوي زندگی مرفه خدمت گرفتن آنها در گروه

صورت گرفت تا این تفکر در درون آنها ریشه بدواند که تداوم این زندگی مرفه منوط به 

باشد و هزاران هزار نفر غیر از آنها از این اصل پیروي کند و تداوم حکومت پادشاه می

ها ظهور پیدا کرد که به زندگی یکجا نشینی و که نسلی از ترکمننتیجه نهایی این بود 

؛ 128،189،190صصم،1987الملک،نظام(شهر نشینی عالقه مند شدند 

.Cahen1969, p. 158 واگر ضرورتی ایجاد شد ) 456-457صصم،1981بارتولد، ؛

پادشاهی به هزار از آنها را براي خدمتگذاري دائمی در دربار توان پنج هزار یا دهمی

  .سبک غالمان به کار گرفت که بدین ترتیب به نفع دولت باشد

اقطاع شخصی مانند اقطاع مخصوص خلیفه عباسی در عراق و اقطاعات مخصوص  -4

ما شواهدي در دست داریم که نشان .هاي سلجوقی کارمندان در اداره مرکزي و ایالت

ت دستگاه اداري تابعه خود را دهد وزیر تقاضاي اقطاعات شخصی خود و یا اقطاعامی

وزیر یک دهم ). Lambton1953, p. 44(نماید براي درآمدهاي ذخیره مرکزي می

مثالً .همچنین اقطاعی شخصی نیز داشت.کرد درآمدهاي اقطاعی خزانه را دریافت می

الملک اقطاع شخصی داد و سپس در ادامه نیز یکی از ملکشاه شهر طوس را به نظام

؛ ابن162صم،1951الجوزي،ابنسبط(سان را نیز بدان اضافه نمود هاي خراقلعه

البته ما اطالعاتی درباره دیگر کارمندان مدیریتی ). 472ص،3جلدتا،خلدون،بی

- سلجوقی که حقوقشان را به صورت ماهیانه نقدي و یا اقطاعات مشخص دریافت می

.کردند در دست نداریم

، این نوع از اقطاع تقریباً قبل از زمان ملکشاه وجود اقطاع نظامی مخصوص سربازان -5

؛ 60صتا،بیالبنداري،(گردد الملک بر مینداشته است و شیوع و گسترش آن به نظام
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اي در سرزمین عراق و و حتی در عصر بویه1)2499ص،5جلدم،1988العدیمابن

ایان اقطاعاتی دهد بویه زیرا ما منبعی در دست نداریم که نشان.ایران مرسوم نبوده است

اند و اقطاعات آنها فقط به امرا و رهبران ارتش محدود به دیگر سربازان اختصاص داده

در زمان ملکشاه اختصاص این نوع از اقطاع به سربازان در دیگر مناطق حکومت .شدمی

سلجوقی رونق گرفت و طبق گفته راوندي تعداد سربازان ثبت شده در دیوان ارتش که 

اعاتی در دیگر مناطق کشور به آنها اختصاص داده شد حوالی چهل هزار سوارکار اقط

راوندي،(رسید که براي تامین حقوق و علوفه چارپایان آنها محاسبه شده بود می

رسید میزان اقطاع درآمدي براي سربازان به هزار دینار می). 203- 204صصم،1960

کرد که اقطاعات را در الملک اقتضاء میو کاردانی نظام) 168ص2م،1933الحسینی،(

صم،1933الحسینی،؛ 60صتا،بیالبنداري،(هاي متعددي پراکنده نماید سرزمین

که ) .Lambton1968, pp. 232-243به بعد؛ 278صم،1988لمبتون،؛68

ضمانت مالی ارتش در مناطق جغرافیایی دور دست باشد تا به راحتی این ارتش به 

و مایحتاج آن تامین شود و همچنین مانع وابسته شدن سربازان به اراضی حرکت درآید 

هاي جدایی آوري آنها و وفاداري به پادشاه و شورشو نتایج منفی که در روحیه جنگ

  .شدطلب از حکومت مرکزي می

  نتیجه گیري

ترین آنها عصر پادشاهان سلجوقی شاهد ظهور انواع مختلفی از اقطاع بود که قدیمی

اقطاعات اهدا شده  همچنین اقطاع اداري،.اقطاع اهدا شده به امراي خانواده سلجوقی بود

گردد میاي بربه قبایل ترکمنی ،اقطاع شخصی و واقطاع نظامی که ریشه آن به عصر بویه

هاي تر به تالشولی گسترش و تکمیل شکل و تعریف ابعاد آن به زمان ملکشاه و دقیق

گردد که آن را ابزار مناسبی براي پرداخت حقوق سربازان رو به الملک طوسی برمینظام

دید چرا که گسترش حکومت، منجر به افزایش بیش از حد درآمدهاي نقدي افزایش می

هاي خراجی خزانه نشد که این امر به دلیل کاهش درآمدهاي مالیاتی حاصله از زمین

                                                          
  144-145صصم،1987 :ك به.ر الملک پیشنهاد داددرباره چگونگی تربیت غالمان و سیستمی که نظام .1
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هاي جدید یا مکان وضع مالیاتبود که ویران شده بودند و با توجه به اینکه عمالً ا

کرد که اقطاع هاي مقرر نبود بنابراین مصلحت خزانه ایجاب میافزایش میانگین مالیات

اي از سربازان را شامل شود که در مقابل نظامی تا جایی گسترش یابد که بخش عمده

بخشی از درآمد، آن را به خزانه دولت پرداخت نمایند که نتیجه نهایی این موضوع 

صم،1968؛ السبکی،60صتا،بیالبندراي،(افزایش انگیزه براي آبادانی اراضی بود 

  ).153- 154،صصم،1996؛ المقریزي،326

اي براي پرداخت اقطاع تنها وسیله.الملک براي شکل دهی اقطاع نظامی تالش نمود نظام

از دولت و نماینده به عنوان بخشی ) مقطع(فرد دریافت کننده اقطاع . حقوق سربازان بود

اي بود ولی تنها بخشی از هاي اقطاعی داراي حقوق اداري گستردهاو در قلمرو سرزمین

درآمدهاي زمین به او اختصاص داشت ولی حق مالکیت زمین و بردگی کشاورزان و 

وي تحت نظارت دولت مرکزي بود و نباید از .مالکیت بر جان و دارایی آنها را نداشت

کرد اقطاع از او پس همچنین اگر به تعهدات خود عمل نمی. کرداده میاقطاع سوء استف

صم،1987الملک،نظام(شد و طول مدت زمان اقطاع حداکثر سه سال بود گرفته می

الملک گام مهم دیگري نیز نظام). 236صم،1988؛الدوري96صتا،بیالدوري،؛76

ت ناشی از آن برداشت که مهمترین در تعریف حقوق و تکالیف اقطاع کنندگان و تعهدا

آن تعهدات مالی بود به طوري که حاکم اقطاع کننده مبلغی را به صورت سالیانه به 

تعهدات نظامی در تعهد حاکم اقطاع کننده تبلور .نمود خزانه مرکزي پادشاه پرداخت می

ادي گذاشت و تعدیافت که امکانات نظامی خود را تحت اختیار پادشاه سلجوقی میمی

داد سرباز متناسب با مساحت زمین اقطاعی در هنگام جنگ به پادشاه ارائه می

همچنین تعهدات اداري وجود داشت که در حفظ حقوق جان ). 60صتا،بیالبنداري،(

-و اموال رعیت، تامین امنیت و عدالت، مواظبت از دهقانان و کارگزاران، دریافت مالیات

-هاي مقرر، ممانعت از سنگینی مالیات و هزینهافت مالیاتها، مدارا با کشاورزان در دری

  .1یافتداري از آنها تبلور میهاي اضافی بر دوش آنها، عدم برده

                                                          
محبوبه،الهاديعبد الملک به پسرش فخرالملک،؛ نگاه کنید به نامه نظام76صنامه،سیاستالملک،نظام .1

ارسالن و منشور آلپ 29-34م،صص1961، 2،شماره7العربیۀ،جلد المخطوطاتمعهدمجلۀنظام الملک،رسائل
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-شود این است که تا چه میزان به این قوانینی که نظامسوالی که در اینجا مطرح می

عی دچار الملک وضع کرد عمل شد؟ روشن است که از زمان خود ملکشاه این نظام اقطا

الملک نیز آن را احساس کرد و از نقص و عیب شد و این همان چیزي بود که خود نظام

نامه شد، زیرا اقطاع شامل همه گروههاي ارتش جمله عوامل اولیه تالیف کتاب سیاست

هاي که شامل آن شدند به تکالیف و حتی گروه) 139صم،1987الملک،نظام(نشد 

الملک بر مسئولیت از همین رو نظام.شده متعهد نشدندخود در برابر اقطاع اهدا 

فرماندهان ارتش براي اتخاذ تدابیر کافی به منظور برخورد با کسانی که از وظابف نظامی 

ورزید و بر ضرورت غرامت پردازي رهبران ارتش در کردند اصرار میخود کوتاهی می

نظام(کنند تاکید نمود انی نمیبرابر وظایف سربازان مختلف که تخلفات آنها را اطالع رس

الملک واضح است که نظام اقطاعی به آن سمتی که نظام). 139صم،1987الملک،

اقطاع سلجوقی به سوي میرایی نمودن اقطاعات حرکت .آرزوي آن را داشت سیر ننمود

و اقطاع کنندگان با کشاورزان بدرفتاري نمودند و ) 283صم،1988لمبتون،(کرد 

ا را محدود کردند و اقطاع به سوي اقطاع زمین و نه اقطاع درآمد گام برداشت آزادي آنه

ها را از رسیدن به قضات و با سیطره همه گیر بر طبقه کشاورزان موروثی شد چراکه آن

براي احقاق حقوق خود و انتقال از زمینی به زمین دیگر منع کردند و آنها را به بیگاري 

هاي اضافی اضافی از غالت اراضی از آنها اخذ شد و هزینه هايکشاندند و آنچنان سهمیه

پا را مجبور نمود اراضی خود را به مالکین بزرگ بر آنان تحمیل شد که مالکین خرده

آشتور،؛374ص،1979؛ سعد،67صم،1987الملک،نظام(واگذار نمایند 

؛263صم،1988؛ الدوري140- 141صصم،1957؛ العرینی275- 276م،صص 1985

  )118- 221صصم،1988کاهین،

الملک با هوشیاري به مقابله با موروثی کردن اراضی پرداخت کما اینکه ابوالحسن نظام

ایان به مقابله با این پدیده پرداخت در اواخر عصر بویه) م1058/ه450(ماوردي نیز 

دهد اقطاع سلجوقی که همه این مسائل نشان می )331- 334صصم،1994ماوردي،(

                                                                                                                                        
معهدبه امیر عمیدالملک،اسناد تاریخی دوره اول دولت سلجوقی، مجلۀسلطان درباره اقطاع قهستان و توابع آن 

  173-58،174م،صص1964،بخش اول،10المخطوطات،جلد
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کند که بینیم که تاکید میالملک را میاز این رو ما نظام. داراي رنگ و بوي موروثی شد

اي نباید بر کشاورزان داشته باشند و مسئولیت آنها فقط در اقطاع داران هیچ سلطه

شود و جان ،مال همسران و فرزندان کشاورزان باید دریافت اموال با مالیمت محدود می

داران باید مانند پادشاه با رعایا برخورد کنند تا پادشاه آنان را مورد  در امان باشد و اقطاع

سعد،؛67صم،1987الملک،نظام(تایید قرار داده و از مجازات او در امان باشند 

  ).347صم،1979

کند تا اقطاع داران الملک بر ضرورت جایگزینی اقطاعات هر دو یا سه سال تاکید مینظام

دعاي مالکیت اراضی را ننمایند و به آنها اجازه سکونت در اقطاعاتشان به صورت کنونی ا

الملک مدام به ملکشاه در عصر خود با نظام). 76صم،1987الملک،نظام(داده نشود 

داران و کارمندان باشد تا داد که پادشاه وظیفه دارد که مواظب اقطاعاصرار تذکر می

ار و اذیت قرار ندهند ،زیرا زمین و ساکنان آن دچار فساد نشده و کشاورزان را مورد آز

الملک نظام. ملک پادشاه هستند اما امراء اقطاع دار فقط نگهبانی براي مردم هستند

اي از جاسوسان و مخبرین به صورت ناشناخته در خواهد که شبکهمصرانه از پادشاه می

) 83،99،100،101،107م،1987الملک،نظام(گر، صوفی و درویش لباس تجار، گردش

به کارگیرد تا اخبار کارمندان و اقطاع داران را به او اطالع دهند که منجر به تحقق 

اندیشه نظارت دولت بر دستگاه اداري خود شود و ضمانتی براي تامین عدالت و عدم 

همچنین وي بر عدالت منشی پادشاه تاکید دارد .اندازي به جان و مال رعیت باشددست

کند شمار پندآموزي از میراث ساسانی و اسالمی در این باره ذکر میهاي بیو نمونه

  ). 95، 85، 79، 76،  67، 66، 58، 57، 48،49،51، صص م1987 الملک،نظام(

- خالصه تحوالتی که در اقطاع نظامی عصر پادشاه بزرگ سلجوقی رخ داد را می

  :توان در نکات ذیل بیان نمود

که آنها از سرزمین مادري خود به همراه آوردند که این تداوم میراث سلجوقی  -1

هاي تحت سیطره آنها بین خانواده سلجوقی موضوع به شکلی آشکار در تقسیم والیت

-بیگ،آلپطغرل(نمایان است و این نوع تقسیم در طی سلطنت سه پادشاه بزرگ 

.تداوم یافت) ارسالن،ملکشاه
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تاسیس حکومت مرکزي خود در آن، از سلجوقیان بعد از سکونت در خراسان و  -2

رسوم اداري خراسانی که از غزنویان به ارث برده بودند بهره جستند که این موضوع بیش 

-از پیش در اهمیت دادن به نقش وزیر براي نظارت بر دستگاه اداري روشن می

ایان در نظام اقطاعی همچنین آنها با پیشروي در سمت مغرب از تجارب بویه.باشد

اده کردند و اقطاعاتی به فرماندهان لشکري، وزرا، مدیران و رهبران محلی هدیه استف

.دادند

اي اقطاع نظامی در این عصر گام مهمی در مقایسه با شکل قدیم خود در عصر بویه -3

-الملک در این زمینه داشت و نظامبه پیش برداشت و این به خاطر نقشی بود که نظام

شد و این ناشی از ت که سربازان کوچک را نیز شامل میاقطاعی تا جایی توسعه یاف

اي و تشکیل ارتشی مرکب از غالمان برده و کنار گذاشتن تدریجی سیستم ارتش قبیله

حرکت به سوي نظام ارتش مرکزي بود که با تخصیص اقطاعات نظامی به آنها در مناطق 

- ي آنان فراهم میهااي از کشور ،منابع مالی ثابتی براي تامین هزینهپراکنده

که زمین اقطاعی را جزئی از  پراکندگی اقطاعات و تاکید بر درآمدي بودن اقطاع.شد

شد هیچ حقوق مالکیتی براي اقطاع داران بر کشاورزان داشت باعث میاموال دولت می

الملک بر ضرورت نظارت بر اقطاع داران و بینیم که نظامتحمیل نشود از همین رو ما می

کند و این همان چیزي است که ما در آنها هر دو سه سال تاکید ویژه می جایگزینی

.یابیمایان نمیالگوي اقطاع داري بویه

شود حل مشکل الملک ربط داده میترین دستاوردهایی که به نظامشاید از مهم -4

 قبایل ترکمنی و اهداي اقطاعاتی به آنها و یکجانشین کردن و ادغام آنها در بدنه دولت

باشد که به منظور مشارکت دادن آنها در مدیریت دولت سلجوقی و دست مرکزي می

گري قدیم آنها و فرونشاندن خشم و کینه آنها کشیدن آنها از عادات غارتگري و چپاول

هایی ها و نافرمانیبه دولت بعد از تشکیل آنها مرکب از غالمان برده و ممانعت از شورش

-قابل ذکر است این دست. گرفتکردند صورت میمیکه علیه دولت مرکزي برپا 

شود باعث شده بسیاري از مورخین الملک منسوب میآوردهایی که در این زمینه به نظام

الملک بدانند و آن را به اندیشه تحکیم قوانین اقطاع نظامی را در این عصر متعلق به نظام

.اي ندانندعصر بویه



157

-نظام اقطاع در کتاب سیاست نامه حکایت از پیادهمطالعه عمیق متون مربوط به  -5

سازي ضعیف این نظام دارد که نتایج آن در اواخر حکومت ملکشاه ظهور پیدا کرد به 

کرد خارج الملک با گسترش آن دنبال میطوري که اقطاع نظامی از آن هدفی که نظام

تشدید در تحمیل شد و نوعی رویکرد موروثی شدن اقطاعات و بدرفتاري با کشاورزان و 

الملک را بر آن داشت که بارها در ها نمایان شد و این مسائل نظامها و هزینهمالیات

.کتاب خود بر ضرورت سختگیري پادشاه در نظارت بر اقطاع داران اصرار ورزد

م آغاز 1093/ه486م و مرگ ملکشاه در سال 1092/ه485الملک در سال ترور نظام

هاي بعدي جنگ بین حاکمان در حال شود و در دورهده میانحطاط دولت سلجوقی شمر

رقابت براي تصاحب تخت خالفت سلجوقی بیش از پیش آشکار شد که این امر منجر به 

ها هاي مستقلی شد و امراي در حال رقابت با تقسیم اقطاعات و والیتظهور خانواده

پیدا شد که عمالً منجر  هاي اتابکی،سعی در جذب پیروانی براي خود نمودند و خانواده

هاي مستقلی شد و تنها از نظر ظاهري و اسمی تحت فرمان قدرت به تشکیل سلسله

صم،1985آشتور،؛357صم،1972؛کاهن180م، ص1994الحیاري،(مرکزي بود 

این تحوالت ).  Cahen, 1969, pp.158-159؛Bosworth, 1963, p. 167؛ 274

شد به طوري که این نوع ي در سیستم اقطاع نظامیسیاسی باعث ظهور تغییراتی بنیاد

؛  224- 229صصم،1988کاهن،(اقطاع در بطن خود طی گذشت زمان موروثی شد 

که ابعادآن در طی دوران ) 283-289صصم،1988لمبتون؛263صم،1988الدوري،

ها به شکلی واضح نمایان شد که بررسی این تحوالت از موضوع این مقاله بیرون اتابک

  .است

  

  :منابع

دارالکاتبالوسطى،العصورفیاألوسطالشرقفیاإلقطاعیۀالنظمطرخان،ابراهیم 

م 1968قاهره، العربی،

المصریۀ،التاریخیۀالمجلۀوتطوره،أصوله:اإلسالمیاإلقطاعطرخان،ابراهیم 

  م1957قاهره،
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الکتبالقادرطلیمات،چاپ اول ، دارتحقیق عبداألتابکیۀ،الدولۀفیالباهر اثیر،ابن

  م1963بغداد،المثنى،مکتبۀقاهرة،الحدیثۀ،

م1954دمشق،الدهان،سامیتحقیقجلد،2حلب،تاریخفیالحلبزبدةالعدیم،ابن

 جلد،6 الزمان،أبناءوأنباءاألعیانخلکان، وفیاتمحمدأحمد بنالدینشمسابن

  تابی تحقیق احسان عباس، بیروت،

أرمله،چاپ اول، دارالمشرق، إسحاقنقل به عربیاألزمنۀ،تاریخالعبري،ابن

  م، 1991بیروت،

الدین ابوالحسن علی بن حسین مسعودي،مروج الذهب و معادن الجواهر، تحقیق محی

  م1982جلد، بیروت، دارالمعرفه، بدون چاپ، ، 4عبدالحمید، 

الحکام السلطانیه والوالیات ،ا) م1058/ه450ت (ابوالحسن علی بن محمد ماوردي،

م 1994الدینیه، درا الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، 

تصحیحالسلجوقیۀ،الدولۀأخبار :التواریخناصرالحسینی ،زبدةبنعلیأبوالحسن

م1933إقبال، چاپ اول، الهور ، محمد

فرهنگ و وزارت اإلنشا،صناعۀفیاألعشىقلقشندي، صبحعلیبنأحمدابوالعباس

  1963ارشاد ملی ، قاهره،

خشابیحیىاز فارسیترجمهبیهقی،بیهقی ، تاریخحسنبنمحمدابوالفضل

  1956مصر، چاپ اول،ال حدیثۀ،دار الطباعۀنشأت،وصادق

أبیاإلمامإلىنسبفیماالمفترىکذبعساکر،تبیینبنحسنبنعلیابوالقاسم

  ه1347األشعري، دمشق،الحسن

األعیان، تاریخفیالزمانالجوزي، مرآةابنسبطالترکیقزاوغلیبنیوسفرأبوالمظف

هاي خطی ،مرکز اسناد و نسخه12کتابخانه احمد الثالث،استانبول،جلد) نسخه خطی(

  دانشگاه اردن

  م1935مصر، المحمودیۀ،المکتبۀالملوك،طرطوشی، سراجولیدبنمحمدأبوبکر

تحقیق،الخالیۀ،القرونعنالمنبیءالباقیۀبیرونی، اآلثاراحمدبنمحمدابوریحان

  م1923سخاو،لیبزیگ، ادوارد
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جلد، چاپ 2الهمم، نشر آمدروز،االمم و تعاقبابوعلی احمد بن یعقوب مسکویه ،تجارب

  م1914تمدن، قاهره، 

چاپخانه پدران آمدروز،نشردمشق،تاریخالقالنسی،  ذیلابنأسدبنحمزةأبویعلى

م1908بیروت،مسیحی،

مصرأخبار ملوكفیالزاهرةبردي ، النجومتغريبنیوسفالدینجمالاتابکی

م1935المصریۀ، چاپ اول،الکتبوالقاهرة، دار

عوض،اللطیفبدوي عبدتحقیقالفارقی،الفارقی، تاریخابنعلیبنیوسفبنأحمد

  م1959قاهرة،ملی،وزارت فرهنگ و ارشاد

خلدون، چاپ اول، ابندارواالجتماعی،االقتصاديمصرتاریخ .عدسصادقاحمد

م ،1979

عبدالهاديمحمدترجمهالرابع الهجري،القرنفیاإلسالمیۀالحضارةمتز،آدم

  م، 1067، 4بیروت،چاپ العربی،دارالکتابجلد،2ابوریدة،

ترجمه احمدالحاضر،الوقتالعصور حتىأقدممنذبخارىتاریخفامبري،آرمینوس

  م1965قاهره، الساداتی،محمود

ترجمهالوسطى،العصوراألوسط فیللشرقواالجتماعیاالقتصاديالتاریخآشتور،آ،

  م1985دمشق،چاپ اول ،قتیبۀ،دارعبلۀ،الهاديعبد

م1،1988شمارهاالجتهاد،مجلهاإلقطاع،فینظراتلمبتون،آن

مکتبۀقاهرة،سلیمان،أحمد السعیدترجمهالوسطى،آسیافیالتركتاریخبارتولد،

  م،1958المصریۀ، األنجلو

عثمانالدینترجمه صالحالمغولی،الغزواإلسالمی وحتىالفتحمنذترکستانبارتولد،

  م1981هاشم، چاپ اول ،کویت، 

النهضۀمکتبۀ،اولچاپواآلثار،التاریخفیاإلسالمیۀاأللقابحسن،الباشا

  م1957المصریۀ،

 مجله دانشکده ادبیات،ناجی،الجبارترجمۀ، عبدارتش صفاریان،پاسورث، ادموند،

م1972، 7دانشگاه بصره، سال پنجم، شماره 
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قاهرة، جلد،10الکبرى،الشافعیۀالسبکی، طبقاتعلیبنالوهابعبدالدینتاج

1968  

المعروفواآلثارالخططبذکرواالعتبارالمقریزي، المواعظعلیبنأحمدالدینتقی

  م1996القاهره،اآلداب،، مکتبۀ2المقریزیۀ،جلد بالخطط

و دیگران، قاهره، چاپ حسنإبراهیمترجمه حسناإلسالم،إلىالدعوةأرنولد؛توماس 

م1970اول، 

مجلۀوالممارسۀ،المفهوماإلسالمیالعربیالمجتمعفیاإلقطاعالجنحانی،حبیب
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