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راهنمای نویسندگان
زبانی؛ که ساالنه، در چهار شماره منتشر می شود.  و دو  نشریه ای است پژوهشی  تاریخی،  نوین  بررسی های  فصل نامة 
فصل نامة بررسی های نوین تاریخی صرفا مقاالتی را می پذیرد که در یکی از گرایش های مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری، 
مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ سیاسی، تاریخ علم، تاریخ هنر، فلسفة تاریخ و یا باستان شناسی دوران تاریخی و آغاز تاریخی، 

و مباحث میان رشته ای آنها، تحقیق و تألیف شده اند.
ویژگی مقاالت ارسالی

مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریة دیگری منتشر نشده باشد. پذیرش مقاله برای چاپ، 
با تشخیص و تأیید هیئت تحریریة فصل نامه است؛ که پس از داوری، صالحیت چاپ آن اعالم خواهد شد. صحت مقاالت 

با نویسنده )یا نویسندگان( است.
مقاله می تواند به یکی از زبان های فارسی و یا انگلیسی باشد. مقالة فارسی باید چکیدۀ انگلیسی 800 کلمه ای، و مقالة 

انگلیسی نیز باید چکیدۀ فارسی 300 کلمه ای داشته باشد.
مقاله نباید از حدود چهار  هزار کلمه و حدود 15 صفحة یک روِی کاغذ سفید A4 بیشتر باشد! مقاله باید بر یک روِی 
صفحة کاغذ سفید A4 )30×21 سانتی متر( و با قلم ب نازنین 11، یک سطر فاصله، حواشی باال و پایین cm 5 و طرفین 
cm 4.5 با نرم افزار  WORD در چهار نسخة خوانا همراه با  لوح فشرده، تهیه و پست شود. صفحة اول باید شامل نام و 

نشانی کامل و شمارۀ تلفن نویسنده و محل خدمت و مرتبة علمی وی باشد. 
متن مقاله باید به ترتیب، شامل »عنوان« ، »چکیدۀ فارسی 300 کلمه ای« ، » پنج واژۀ کلیدی از متن مقاله« ،  »مقدمه« 
، »مسئله و فرضیه« ، »روش تحقیق« ، »ادبیات و پیشینة پژوهش« ، »بحث« ، »نتیجه گیری« ، »تشکر در صورت 
لزوم« ، »فهرست منابع بر مبنای شیوه نامة ایران« و »چکیدۀ انگلیسی 800 کلمه ای« و  »کلید واژگان انگلیسی« باشد.

متن فارسی مقاله باید با قلم ب نازنین 11 یک سطر فاصله، و چکیدۀ فارسی و پانوشت ها نیز با قلم ب نازنین 10 و یک 
  Constantinaسطر فاصله نوشته شود. متن و چکیدۀ انگلیسی مقاله نیز باید با همان مشخصات متن فارسی، اما با قلم
نوشته شود. جداول ، تصاویر و نمودارها در پایان مقاله و با ذکر مشخصات و توضیحات و منبع در زیر هر یک از آنها 

آورده می شود.
بخش های مختلف مقاله باید داراي شمارۀ مجزا باشد. بخش های مقاله با بخش 1 که به »مقدمه« اختصاص دارد شروع 
مي شود.  عنوان هر بخش اصلي و زیربخش ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر    جدا و پر رنگ )Bold( نوشته شوند. 

تورفتگی اول هر پاراگراف یک سانتی متر است. همچنین، زیر بخش های هر مقاله نباید از چهار الیه بیشتر باشد.
معادل التین واژه های تخصصي مهم و نام افراد کمتر شناخته شده با قلم Constantina  و فاصلة سطر Single به صورت 
پانوشت درج  شود.  به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، دیگر پانوشت های التین با حرف کوچک آغاز شود. 
شمارۀ پانوشت ها در هر صفحه  با یک شماره شروع می شود. در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن ها قبل 

از اولین کاربرد در پانوشت ذکر شود.
چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیة مقاله از منابع مالی سازمان و یا نهادهای خاصي استفاده کرده اند و یا قصد تشکر 
و قدرداني از کساني را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاري گرفته اند باید در بخش تشکر، در پایان مقاله، بدان اشاره 
شود. همچنین، اگر مقاله برگرفته از پایان نامة نویسنده باشد، نام استادان راهنما و مشاور و داور،  در بخش تشکر مقاله، 

ضروری است.
در تهیة نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهاي سازگار با نرم افزار Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخة نهایي 

مشکلي را به وجود نیاورد. تمامی مثال ها، نمودارها، و تصاویر باید داراي شمارۀ پیاپي باشد.
در واج نویسي داده هاي مربوط به زبان و یا گویشي ناآشنا از نشانه های فونتیک استفاده شود. در واج نویسی انگلیسی 

کلمات فارسی، ترکی و عربی توصیه می شود که از شیوۀ دانشنامة ایرانیکا استفاده شود.
فصل نامة بررسی های نوین تاریخی، برای انتشار مقاالت فارسی، از شیوه نامة ایران و آیین نگارش فارسی فرهنگستان زبان 

و ادبیات فارسی جمهوری اسالمی ایران پیروی می کند.

فصل نامة پژوهشی مطالعات میان رشته ای تاریخ و تاریخ نگاری
                 شمارۀ استاندارد بین المللی 0069-8002          

دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ اول، بهار 1393



چشم  انداز تاریخی جهان بيني و فلسفۀ علمی

دکتر ضياء صدراالشرافي
از ص. 1 تا 14

تاریخ دریافت مقاله 1392/10/01 تاریخ پذیرش قطعی 1392/12/10

چکيده
       جهان بینی علمي هم اکنون نقطة اوج اندیشة بشری و مرجع و مورد استناد تمام جهان بینی های فلسفی، 
آیینی، عرفانی و حتی اساطیري  به شمار می رود. جهان بیني علمي پس از طرح آراء و نظریات کپرنیک و کپلر 
دربارۀ مرکزیت خورشید پدیدار شد و با انتشار مکالمات دربارۀ دو علم جدید اثر گالیله بر مبناي مفاهیم ریاضي و 
آزمایش تجربي پا به عرصة وجود گذاشته و غروب جهان بیني سنتی و عصر اسکوالستیک را اعالم کرد؛ در حالی که، 
آباء کلیساي کاتولیک رم با تعقیب و شکنجة دانشمندان خردگرا، ذات و ماهیت ارتجاعی و علم ستیز و خرد گریز 
مسیحیت را براي همیشه در آیینة تاریخ به نمایش گذاشت! اما با شکستن تقدس پاپ و سقوط حاکمیت کاتولیسم 
اندیشمندان معاصرش  اندیشه، عصر روشنایی و عصر علم و خردگرایي نقاد به همت رنه دکارت و  بر فرهنگ و 
فرانسیس بیکن و جان الک آغاز شد که سرانجام سیر تاریخی آن به انقالب  های علمی و صنعتی اروپا و پیدایش 
دوران مدرن سرمایه داری صنعتی منتهی شد. رهاورد تاریخی سیر تکاملي علوم، انقالب انفورماتیک، اختراع هوش 
انرژي و  مصنوعي و روبات ها، نظریة کنترل و تدوین مباني علم سایبرنتیک و تحول بزرگ در مدیریت- اقتصاد 
صنایع الکتریک- الکترونیک بوده است؛ که ابعاد غیر قابل تصوري به جهش علمي و صنعتي بشریت در قرن بیستم 
داد؛ به طوري که امروزه با اتکاء بدان  ها مي توان از آن فلسفة علمي سخن گفت که دید ما را از پیدایش هستي به 
سوي پیدایش و منشاء حیات و انتشار حیات در عالم کشانده است؛ که براي بقاء انسان و بشریت در تمامي زمینه ها 
در تالش دایم و مستمر است؛ و البته، باید همیشه با جهل و خرافات و جزم اندیشي و ُدگم ها در ستیز باشد! ارکان 
فلسفة علمي، که در قرن حاضر چهارچوب منطق و تفکر جوامع مدرن را بیان می کند، عبارت است از: جهان بیني 

علمي، اخالق علمي، منطق علمي و باالخره پروژۀ اجتماعي- سیاسي علمي.
کليد واژگان:

تاریخ، اخالق علمی، جهان  بینی علمی، فلسفة علمی، منطق علمی. 



/23/ بررسی های نوین تاریخی، دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ اول، بهار 1393

1. مقدمه
تمام جهان بینی های  استناد  اندیشة بشری و مرجع و مورد  نقطة اوج  اکنون  جهان بینی علمي1هم 
از  بشریت  جهان بینی  که  می رسد  نظر  به   می رود.  شمار  اساطیري  به  حتی  و  عرفانی  آیینی،  فلسفی، 
خود  تحول  سیر  در  سپس  و  رسیده  وجود(  عرفانی )وحدت  جهان بینی  به  جادویی  و  اساطیري  مراحل  
بخش  سرانجام،  ره سپرده و  فلسفی3  جهان بینی  به  قدسی2  و  آیینی  ازجهان بینی های  آنها،  کنار  در  و 

4 است. شده  علمی  بینی  جهان  مرحلة  وارد  معاصر،  دنیاي  در  آن،  پیشرفتة 
 –  1630( کپلر  و  1473م.(   –  1543( کپرنیک  نظریات  و  آراء  طرح  از  پس  علمي  جهان بیني 
انتشار  با  و   )Copernicus 1543; Kepler 1609 ( شد  پدیدار  خورشید  مرکزیت  دربارۀ  1571م.( 
تجربي  آزمایش  و  ریاضي  مفاهیم  مبناي  بر   )Galilei 1638 ( گالیله  اثر  جدید  علم  دو  دربارۀ  مکالمات 
حقیقت  در  کرد.  اعالم  را  اسکوالستیک  عصر  و  سنتی  جهان بیني  غروب  و  گذاشته  وجود  عرصة  به  پا 

بخشیدند:  شتاب  اسکوالستیک5  عصر  افول  به  یکدیگر  موازات  به  تاریخي  فرایند  چهار 

1   در سراسر نوشتار حاضر، کلمات علم و علمی معادل Science و Scientific  به کار رفته اند.
چندخدایی  پراکنده،  چندخدایی  است:  آیین  ها  و  کیش ها  تمامي  شامل  قدسی  و  آیینی  جهان بیني  اینجا  2   در 

عهدیني. و سنت  خدایی  دو  خدایي،  سه  خدایان،  خدای  یک  با 
 / شکاکیت  و  گرایی  ماده  آلیسم،  ایده  که حتي  است؛  فلسفي  نظام هاي  تمامي  فلسفي شامل  اینجا جهان بیني  در     3

مي گنجد. آن  در  نیز  الأدری 
4  در تاریخ تمدن بشری، از سومر و عیالم تا کنون، تنها پنج تمدن توانسته است به مرز تفکر، حکمت و فلسفه رسیده و 

حکیم و فیلسوف داشته باشد:
تائوییسم و حکمت یین و یانگ و خردورزی کنفوسیوسی. در فرهنگ چینی، همچنین، نوعی . 1 با  تمدن چینی؛ 

.)Noss 1949; Lao Tsu 1972 شکاکیت توأم با تسامح دینی مشهود بود )وینبرگ چای 1387؛
تمدن هندی با دنیای مذاهب متقابل وداییسم و براهماییسم در مقابل جایینیسم )آیین مهاویرا( و بودیسم؛ که . 2

در آنها و در مقابلة با آنها، مکاتب فکریِ اتمیسم چهارگانة قدما در جایینیسم و مادیمیکه در بودیسم و ماده  گرایی 
چارواکه مطرح شدند. مادیمیکه یعنی راه میانه؛ بررسی مسائل در؛ نه این است و نه آن؛ هم این است و هم آن؛ 
یعنی بر خالفِ یا این است و یا آن استِ ارسطویی. چارواکه نیز از حکمت جدا بوده و می تواند در گروه مکاتب 
 Noss 1949; Radhakrishnan et فلسفی جای گیرد که واقعیت را مادّه و حس می داند )شایگان 1381؛

.)al. 1952; Radhakrishnan 2009
تمدن یونان و روم باستان؛ که در کنار هومریسم و باورهای مذهبی آمیخته با اساطیر، فلسفه  های مبتنی بر منطق . 3

که بعدها توسط ارسطو مدّون شد، در آن شکل گرفته و تا عهد روم باستان ماقبل مسیحیت ادامه یافت؛ که عالوه 
بر فالسفة پیش از سقراط و خود او، چهره  های شاخص و تأثیرگذار متعددی نیز در تاریخ علم و فلسفه داشته است: 
.)Nietzsche 1873; Russell 1946( ... ارسطو، افالطون، اپیکور، لوکریتوس، فلوطین، مارکوس اورلیوس و

تمدن اسالم؛ که سه گروه از فالسفه را پرورش داد: اول، فالسفة موحد و اغلب مسلمان مانند اسحق کندی، فارابی، . 4
ابن رشد، ابن سینا و مالصدرا؛ دوم، فالسفة دهری و اصحاب هیولی مثل رازی؛ و سوم، فالسفة شکاک و الأدری 
چون ابوالعالء معری و حکیم عمر خیام نیشابوری )Corbin 1964(. همچنین ن.ک. دانشنامه  های شفا و عالیی 

اثر ابن سینا، دره  التاج لغره  الدباج قطب  الدین شیرازی؛ و بدایت  الحکمت و نهایت  الحکمت عالمة طباطبایی.
تمدن اروپای پس از رنسانس؛ که چهار گروه از فالسفه را پرورش داد: فالسفة ایده آلیست مانند دکارت استدالل  گرا، ژرژ 

بارکلی خردگرا و هگل دیالکتیکی؛ فالسفة ماتریالیست مثل فویرباخ پیرو منطق ارسطویی و مارکس تابع منطق دیالکتیک؛ و 
.)Le Van Baumer 1978( فالسفة شکاک چون هیوم و تا حدی نیچه

5  در نظام فلسفی عصر اسکوالتیک )Scholasticism( که در اروپای سده  های 12 تا 17م. رواج داشت، دستگاه کلیسا 
با استفاده از منطق و فلسفة ارسطویی و نو افالطونی و هیئت بطلیموسی تالش می کرد تا از الهیات و کالم مسیحی و شماری 

از جزم  اندیشی  های رایج قرون وسطایی مانند پندار زمین مرکزیت عالَم و تثلیث دفاع کند. کشیش توماس آکیناس قدیس، 
.)Le Van Baumer 1978; Spade 2013( معروفترین فیلسوف عصر اسکوالستیک است

رنسانس ادبي؛ به نمایندگی دانته	•

رنسانس هنري؛ به پیشتازی میکل آنژ	•

رنسانس علمي؛ به رهبری گالیله	•

رنسانس اندیشة دینی و پروتستانیسم؛ به پرچم داری مارتین لوتر 	•
 Galilei ( بطلمیوسي  و  کپرنیکي  نظام  دربارۀ  مباحثاتي  عنوان  با  گالیله  علمي  اثر  دیگر  اما 
توبه  قرائت  و  امضاء  به  و  کرده  جلب  عقاید  تفتیش  دادگاه  به  را  او  کلیسا  دستگاه  که  شد  سبب   )1632
کاتولیک  کلیساي  آباء  فضاحت  و  رسوایي  سبب  مسئله،  همین  که   )Fantoli 1996 ( کند  وادار  نامه 
تاریخ  آیینة  در  همیشه  براي  را  مسیحیت  گریز  خرد  و  ستیز  علم  و  ارتجاعی  ماهیت  و  ذات  و  شده  رم 
به نمایش گذاشت! سلطه و استیالی مسیحیت و باالخص کلیسای کاتولیک بر فرهنگ و اندیشه تا بدان جا بود 
که در سال 1600م. یعنی سه دهه پیش از آنکه گالیله ناچار شود تا در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا از تحقیقات 
علمیاش توبه کند، جوردانو برونو )1600 – 1548م.( فیلسوف و ریاضی دان معروف ایتالیایی به دستور پاپ کلمنت 
هشتم به مرگ فجیع با شکنجه و آتش محکوم شد ) Gatti 2002(. اما، شکل گیري تدریجي دوران مدرن 
همچنین  اندیشه،  و  فرهنگ  بر  مسیحیت  سلطة  افول  و  اسکوالستیک  عصر  پایان  و  علم  عصر  پیدایش  و 

است: داشته  ریشه  دیگر  تاریخي  مهم  تحول  چند  در 
در  مسیحی  وسطای  قرون  فرهنگ  تحقیر  با  آنژ،  میکل  پرچم  داري  به  اروپا،  هنري  رنسانس 
روم  و  یونان  یعنی  مسیحیت،  از  پیش  اروپاي  کالسیک  تمدن هاي  مبناي  بر  جدید  فرهنگي  تا  بود  تالش 
پیش  هنري  آثار  از  نیز  کلیسایي  مذهبي-  هنر  آفرینش  در  حتي  که  طوري  به  سازد؛  استوار  باستان، 
جهان  در  پاپ  مطلق  قدرت  افول  دیگر،  سوي  از   .)Gombrich 1995 ( مي گرفت  الهام  مسیحیت  از 
شکستن  با  و  داد  لقب  دّجال  را  پاپ  که  بود  شده  آغاز  )1376م.(  ویکلیف  نهضت  با  اروپا  و  مسیحیت 
نقش  مردم  ذهن  در  کاتولیک  کلیساي  دستگاه  و  پاپ  ضد  بر  عصیان  و  طغیان  فکر  که  بود  وي  تقدس 
وات  رهبري  به  )1381م.(  انگلستان  در  دهقاني  جنگ هاي  سبب  همین،  که   )Conti 2011 ( بست 
انقالبی،  کشیش  مونتسر،  توماس  رهبری  به  آلمان  دهقاني  شورش هاي  زمینة  و  شده  بال  جان  و  تایلور 
مارتین  رهبري  به  پروتستانیسم  نهضت  با  شدند  هم زمان  نیز  اینها  که   )Hilton 1998 ( کرد  فراهم  را 
کاتولیسم  سلطة  علیة  1509م.(   –  1564( کالوین  ژان  نظریات  و  آراء  طرح  و  1483م.(   –  1546( لوتر 
یسوعیان  رهبر  لویوال،  باورهاي  تصادف  نتیجة  و  برآیند   .)Bouwsma 1988; Mullett 2004 (
غیر  زبان هاي  به  انجیل  تفسیر  و  ترجمه  آزادي  دربارۀ  پروتستانیسم،  نظر  مورد  نتایج  با  متعصب، 
نتایج  پروتستانیسم  اما  بخشد.  شتاب  را  کاتولیسم  حاکمیت  سقوط  و  پاپ  تضعیف  روند  توانست  التین، 
انحصار  شکستن  همگان،  براي  تحصیل  آزادي  حق  از  بودند  عبارت  همانا  که  داشت  هم  ناخواسته اي 

مدرن. بانکداري  نظام  تأسیس  مقدمة  یعني  رباخواري؛  آزادي  نیز  و  اندیشه  و  فرهنگ  بر  کلیسا 

انقالب علمي و صنعتي، عصر روشنایی6  با دو  و همراهي  برخورد  تاریخي در  روندهای  این  تداوم 

Enlightenment  6 در زبان انگلیسی یا Lumière در زبان فرانسوی. در لغت به معنی روشنی و روشنایی است؛ که در 
اصطالح، به مفهوم علم، دانش، منبع و منشاء حقیقت و هوش و ذکاوت می آید. به نظر می رسد که عصر روشنایی ترجمه  ای 
دقیق  تر و بهتر از عصر روشنگری باشد؛ زیرا پسوند » گری« در زبان فارسی، مترادف پسوند »ism” در زبان های التین، برای 
تبیین مکاتب فلسفی، مذهبی، عرفانی و سیاسی مناسب تر است. ولتر در توصیف عصر روشنایی نوشته است: “وه که چه نوری 

.)Voltaire 1917: XXV( ”در این چند سال گذشته بر اروپا تابیده است! ... نوری که از عقل سلیم ناشی می شود

چشم  انداز تاریخی جهان بیني و فلسفة علمی
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و  فرهنگي  اقتصادی،  سیاسي،  ساختاري  تحوالت  خواستار  که  )1789م.(  فرانسه  کبیر  انقالب  نیز  و 
انجامید؛  الییسم  و  برابري  و  آزادي  بر  مبتني  غربي  دموکراسي  و  لیبرالیسم  استقرار  به  بود،  اجتماعي 
اینها،  از  کدام  هیچ  که  نماند  ناگفته  البته  شد.  مدرنیسم  پیدایش  و  ظهور  ساز  زمینه  سرانجام  و 
عصر  نباید  یعني  نبود؛  پروتستان  نهضت  کالوین7 و  و  لوتر  مذهبي  اصالحات  نظر  مورد  دستاوردهاي 
آگاهانة  برآیند  و  مستقیم  رهاورد  را  مدرن  عصر  پیدایش  نیز  و  صنعتي  و  علمي  انقالب هاي  روشنایی، 
عدالت  و  بشر  حقوق  و  اندیشه  فرهنگ،  علم،  به  پروتستان  مسیحیت  نگرش  بلکه  پنداشت!  پروتستانیسم 

بود! ارتدوکس  مذهب  البته  و  کاتولیک  مسیحیت  همانند  کمابیش  نیز  اجتماعی 

باروت  و  چاپ  صنایع  اختراع  کنار  در  خوارزمی،  توسط  جبر  علم  ابداع  اینها،  تمامي  بر  افزون 
سبب  استعمار،  آن،  نتیجة  در  و  جغرافیایي  اکتشافات  عصر  آمریکا،  قارۀ  کشف  ریزی،  توپ  و  کوبي 
تا  باعث گردید  نهایت  در  اروپایي شد8 که  قدرت گرفتن دول  و  اروپا  به  ثروت های هنگفت  سرازیر شدن 
کانادا(  و  آمریکا  متحدۀ  )ایاالت  آمریکاي شمالي  با  همراه  بعدها  و  گذاشته  پشت سر  را  اروپا عصر سنتي 
بر  استیال  و  سلطه  خواستار  آنها  تا  داد  اجازه  همین،  که  شود؛  صنعتي  داري  سرمایه  مدرن  عصر  وارد 
باید  البته  نداشتند.  صنعتي  داري  سرمایه  مدرن  ساختار  هنوز  که  شوند  ممالکی  و  ملل  دیگر  و  جهان 
روشنایی  عصر  علم،  عصر  گانة  چهار  ارکان  بر  صنعتي  داري  سرمایه  مدرن  عصر  که  شود  تأکید  و  اشاره 

است. استوار  19م.  تا   17 سده هاي  صنعتي  و  علمي  انقالب های  و 

بحث  .2

معاصرش  اندیشمندان  و  دکارت9)1650-1596م.(  رنه  همت  نقاد به  خردگرایي  و  علم  عصر 
فلسفي  عقالنیت  که  آغازشد؛  1632م.(   -  1704( الک  جان  و  )1626-1561م.(  بیکن  فرانسیس 
کلمات  کتاب   در  بیکن  فرانسیس  بودند.  کرده  همراه  علمی  روش شناسي  با  را  استداللي  وایده آلیسم 
10 رنه  .)Bacon 1650 ( نقد کشید  به  را  بدان  باورهای متکی  ارسطویي و  نوین، منطق  ارغنون  یا   قصار 
و  فِرما  به همراه  ریاضي اش،  بردن عقل، در کنار کشفیات  کار  به  با کتاب معروف گفتار در روش  دکارت 
 Descartes دیگران، روش علمي را بنیاد نهاد که بر ریاضیات و آزمایش- مشاهدۀ تجربي استوار بود )
اکتشافات  و  مطالعات  با  که  رسید  1643م.(   –  1727( نیوتن  اسحق  به  سرانجام  آن  تکمیل  و   )1637
کشف  و  دیفرانسیال  انتگرال،  محاسبات  تحلیلي،  ریاضیات  فیزیک،  مکانیک،  دینامیک،  علوم  عرصة  در 
انقالب  و  علمي  )انقالب  19م.  و   18 قرون  اکتشافات علمي- صنعتي  به سوي  را  راه  قانون جاذبة عمومي 
اگوست  باور  این  راه گشاي  دستوري،  شِک  به  مشهور  دکارت،  فلسفي  علمي-  روش  گشود.  اروپا  صنعتي( 

Calvinism  7
8  قطب نما، چاپ و باروت که در اکتشافات جغرافیایی و ترقی اروپای مابعد رنسانس تأثیر بسیار داشتند، اصالتا در چین 
 Needham( اختراع و ابداع شده بودند؛ اما در اروپای پس از رنسانس بود که در مقیاس صنعتی تولید و استفاده شدند

.)1973
9  تئودور ابرت، محقق معاصر تاریخ فلسفه، پاپ و کلیسای کاتولیک را به قتل رنه دکارت و مسموم کردن وی با سم ارسنیک 

.)Ebert 2009( !متهم کرده است
10  البته فضل تقدم نقد منطق ارسطویی و فلسفة کالسیک یونانی به پطروس راموس یا پییر رامه )1572-1515م.( فیلسوف 
و ریاضی دان فرانسوی عصر اسکوالستیک می رسد که در سال 1543م. با کتاب نقد دیالکت ارسطویی دشمنی کلیسای کاتولیک 
 Ramus 1543; Duhamel 1949;( !را به جان خرید و سرانجام در قتل عام روز سن بارتولومه به طرزی فجیع جان باخت

 .)Sellberg 2014

 Comte ( است11  را سپري کرده  مرحله  بشریت سه  اندیشة  1798م.( شد که مي نویسد  کنت )1857- 
:)1835; 1865

کودکي یا عصر تفکر قدسي و آیینی	•

جواني یا عصر تفکر فلسفي محض	•

پیري و پختگي یا عصر اثبات گرایي علمي12	•

و  ارسطویي  منطق  در  تشکیک  و  تردید  با  دکارت،  رنه  از  پیش  سال  چند  بیکن،  فرانسیس  البته 
فراهم  را  محوري(  )آزمایش  تجربه گرایي  و  علمي  نوین  فلسفة  مقدمات  یوناني،  کالسیک  فلسفة  نقد  نیز 
Bacon 1857; 1986( و البته بعد از وي نیز، جان الک با آثاري معروف چون رساله اي در  کرده بود )
Locke 1706( و نیز مطالعه، به نقد معرفت  Locke 1690( دامنة معرفت و میزان آن ) انساني ) علم 
و  شده  تدوین  و  تنظیم  تجربي  علوم  روش  که  است  علمي  اثبات گرایي  عصر  در  پرداخت.  انساني  علوم  و 

مي آورد:  همراه  به  بشریت  براي  ارزشمندي  بسیار  دستاوردهاي  و  کشفیات 

مشاهده،  بر  است  مبتني  که  کرد  تبیین  را  تجربي  روش علوم  فیزیولوژي،  علم  پدر  برنار،  کلود 
با  کانتور  همچنین   .)Bernard 1865 ( علمي  قانون  و  نظریه  به  رسیدن  تا  فرضیه سازي  و  آزمایش 
محاسبات  ابداع  حال،  این  با  آورد؛  پدید  اساسي  تحول  ریاضي  علوم  روش شناسي  در  مجموعه ها  نظریة 
عطفی  نقطة  باید  را  ریاضی  حد  قضیة  کشف  و  نیوتن  و  الیبنیتس  انتگرال  و  دیفرانسیال  و  تحلیلی  جبر 
را  ریاضیات  بر  مبتني  علمي  منطق  وایتهد  نورث  آلفرد  و  راسل  برتراند  سپس،  دانست.  علم  تاریخ  در 
تحویل  قابلیت  باید  معني دار  و  منطقي  استدالل  هر  کال  که  دهند  نشان  توانستند  و  دادند  سامان  و  سر 
شود  بیان  منطقي  استدالل  زبان  به  مي تواند  ریاضي  معادلة  هر  و  باشد؛  داشته  را  ریاضي  معادلة  یک  به 
و  اکتشافات  و  تحقیقات  این  دستاوردهاي  مجموع   .)Whitehead, Russell 1910; 1912; 1913 (

کرد: طبقه بندي  اصلی  گروه  سه  به  را  علوم  سرانجام  نظریات 

ریاضیات	• و  منطق  تجریدي:  علوم 

•	... و  زمین  شناسی  زیست شناسي،  شیمي،  فیزیک،  طبیعی:  تجربي-  علوم 

•	 ... و  باستان شناسي  جامعه شناسي،  روان شناسي،  اقتصاد،  اجتماعی:  و  انساني  علوم 

مي گیرد! جاي  فوق  علوم  از  بیرون  طبقه بندي  در  نیز  هنر  البته  و 

)نیوتن(  دینامیک  و  عمومي  جاذبة  قانون  کشف  آن  عطف  نقطة  که  علوم  تکاملي  سیر  این  در 
)ماکسول(  الکترومغناطیس  نظیر  علمي  اکتشافات  دیگر  است،  الیبنیتس(  و  )نیوتن  ریاضي  آنالیز  و 
)مندل(  ژنتیک  علم  برنار(  و  )هارووي  فیزیولوژي  علم  )فروید(  رواني  آنالیز  )پاولف(  شرطي  انعکاس 
کریک(  فرانسیس  و  واتسون  )جیمز  1953م.  در   DNA کشف  و  )داروین(  انواع  تکامل  نظریة  کنار  در 
کارنو(  )سعدی  انرژی  بقاء  اصل  و  )الوازیه(  ماده  بقاء  اصل  و  )مندلیف(  عناصر  تناوبي  جدول  تدوین 

11  البته اگوست کنت در این تقسیم بندی عصر اساطیر را نایده گرفته است!
Positivism  12
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نظریة  و  پالنک(  )ماکس  کوانتوم  نظریة  از  منتج  انرژي  و  ماده  بقاء  اصل  شکل  گیری  به  همدیگر  با  که 
نوترون  کشف  )کوري ها(  اکتیویته  رادیو  کشف  با  همراه  شدند،  منجر  )اینشتین(  عام  و  خاص  نسبیت 
و  اوپنهایمر  سامرفیلد،  )بور،  اتم  عصر  آغاز  و  هسته اي  شکافت  پروژۀ  و  اتمي  ذرات  مطالعة  )راترفورد( 
و  )شرودینگر(  موجي  مکانیک  )هایزنبرگ(  کوانتیک  مکانیک  و  قطعیت  عدم  مهم  بسیار  اصول  فرمي( 
1979م. و همچنین نظریات  تا نظریة تورم کیهاني )آلن گوث( در سال  )لومتر و هابل(  نظریة بیگ بنگ 
 Zadeh 1965a; ( سلیس13  غیر  منطق  و  ریاضیات  دربارۀ  اردبیلي  عسگرزادۀ  لطفعلي  پروفسور  انقالبي 
اختراع  انفورماتیک،  انقالب  آنها  رهاورد  که  تبریزي(  )علي جوان  گازي  لیزر  اختراع  و سرانجام   )1965b
مدیریت-  در  بزرگ  تحول  و  سایبرنتیک  علم  مباني  تدوین  و  کنترل  نظریة  روبات ها،  و  مصنوعي  هوش 
علمي  جهش  به  تصوري  قابل  غیر  ابعاد  همه،  و  همه  بود،  الکترونیک  الکتریک-  صنایع  و  انرژي  اقتصاد 
فلسفة  آن  از  مي توان  بدان  ها  اتکاء  با  امروزه  که  طوري  به  دادند؛  بیستم  قرن  در  بشریت  صنعتي  و 
به  و جهان  کهکشان ها  و  فضا  و  زمان  انرژي،  و  )ماده  پیدایش هستي  از  را  ما  دید  که  گفت  علمي سخن 
انسان  بقاء  براي  و  است؛  کشانده  عالم  در  حیات  انتشار  و  حیات  منشاء  و  پیدایش  سوي  به  کلی(  طور 
و  خرافات  و  جهل  با  همیشه  باید  البته،  و  است؛  مستمر  و  دایم  تالش  در  زمینه ها  تمامي  در  بشریت  و 

باشد! ستیز  در  ُدگم ها  و  اندیشي  جزم 

فلسفه  هر  فقرات  ستون  حقیقت  در  است.  علمي  فلسفة  رکن  چهار  از  یکي  علمي  جهان بیني 
علمي  جهان بیني  اهمیت  دریافتن  براي  دهد.  مي  شکل  آن  جهان بیني  را  تفکر  و  اندیشه  دستگاه  یا  و 
به  علمي  فلسفة  ارکان  کوتاه  سطر  چند  در  که  است  الزم  علمي  فلسفة  چهارچوب  در  آن  گنجاندن  و 
باالخره  و  علمي  منطق  علمي،  اخالق  علمي،  جهان بیني  شامل  علمي  فلسفة  شود:  داده  شرح  اختصار 

است: علمي  سیاسي  اجتماعي-  پروژۀ 

است؟  چگونه  جهان  یا   و  چیست؟  جهان  سئوال  به  تا  مي کند  سعي  علمي،  جهان بیني   -1-2
منطقي  علمي-  و  ریاضي  تجربي-  جواب هایي  علمي،  تحقیقات  و  یافته ها  و  داده ها  آخرین  مبناي  بر 
اشتباه  دانستن  مرجوع  علمي،  هوشیاري  و  دقت  با  غرور،  بدون  البته  علمي،  جهان بیني  بدهد.  مشخص 
زندگي  و  حیات  این که  نظیر  سئواالتي  به  مي کوشد  امروزه  حقایق،  و  دریافت ها  همة  دیدن  نسبي  و 
بوده  تکاملي  طبیعت  و  حیات  ماهیت  این که  و  است؟  یافته  تکامل  و  شده  پدیدار  چگونه  و  چیست؟ 
یا  هستی  یا  و  نه؟  یا  دارد  اصالت  و  اعتبار  توراتي  آفرینش  اصال  آیا  و  هوشمند؟  خلقتي  یا  و  است 
و  ماده  دارد؟  اعتبار  میزان  چه  تا  و  کجا  تا  اساطیر  یا  و  مقدس  متون  مکاشفه،  و  عرفان  منظر  از  خلقت 
بدهد.  جواب  است؟  گرفته  سامان  و  شده  پدیدار  موجود،  کیهانِی  نظم  ِکی  از  و  چگونه  و  چیست؟  فضا 
تاریخ  علمِی  تحلیل  به  و  گیرد  مي  بر  در  هم  را  بشري  جوامع  و  انسان  نهایت،  در  علمي  جهان بیني 
علمي  داده هاي  مبناي  بر  می کند  سعي   علمي  جهان بیني  مي پردازد.  بشري  تمدن  و  فرهنگ  تکامل  و 
بشري  جامعة  و  انسان  حیواني(  و  )گیاهي  حیات  زمین،  کائنات،  شمسي،  منظومة  جهان،  آیندۀ  موجود، 
و  بررسي  روند  در  علمي،  فلسفة  اساسي  رکن  عنوان  به  علمي،  جهان بیني  کند.  ارزیابي  و  برآورد  را 
ما  آنها،  نقد  و  مختلف  اندیشه هاي  دادن  یاد  ضمن  و  کنوني مان،  عالَم  از  ما،  مطالعات  نتایج  جمع بندي 

Fuzzy logic & mathematics  13
اصطالح غیر سلیس را پروفسور لطفی  زاده برای کلمة فازی در زبان  های ترکی آذربایجانی و فارسی پیشنهاد کرده است که 
اما متأسفانه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی  البته ریاضی دانان آکادمی علوم جمهوری آذربایجان از آن استقبال کرده  اند؛ 
هنوز نسبت بدان بی  اعتنا مانده و البته هیچ معادل رسا و دقیقی نیز برای آن تا کنون پیشنهاد و تصویب نکرده است! به قول 

معروف: از آنجا رانده و از اینجا مانده!

جهان  تحول  و  پیدایش  چون  مسائلي  دربارۀ  پیشین   قضاوت هاي  در  بازاندیشي  و  تعمق  و  اندیشه  به  را 
را  ما  علمي  فلسفة  دیگر،  عبارت  به  وامي دارد.   ... و  بشریت  اندیشة  سیر  تمدن ها،  تکامل  طرز  حیات،  و 
که  گذشتگان!  اندیشة  از  تقلید  و  تبعیت  و  پیروي  نه  و  مي کند؛  دعوت  و خردورزي  تفکر  و  اندیشیدن  به 

نیست! راهي  آن  در  را  ابداع  و  و خالقیت  تفکر  زیرا،  است؛  اندیشه  نشخوار  واقع،  در 

جواب  است؟  کدام  حقیقت  جستجوي  روش  و  چیست؟  حقیقت  سئوال  به  علمي،  منطق   -2-2
منطق  دو  و همچنین  مکاشفه  و  الهام  عرفان،  بر  متکي  اشراقِي  بر خالف طریق هاي  علمي  منطق  مي دهد. 
بررسي  نویني  کامال  زوایة  از  را  مسائل  و  مقوالت  هگلي(  و  )ارسطویي  فلسفي  و  استداللي  عقلي-  مهم 

14 مي کند:

و جهان بینی  اش  بوده  و تصوف  اصلی عرفان  استداللیِ  و  نظام فکری  واقع  اشراقي" که در  "طریق 
و  شهود  و  کشف  طریق  از  تنها  را  حقیقت  با  شدن  یکی  و  حقیقت  کشف  راه  است،  وجود  وحدِت  نیز 
سرانجام  و  برسد  عین  الیقین  به  علم  الیقین  از  شبستری  محمود  شیخ  قول  به  تا  می داند؛  اشراق  و  الهام 
و  مکاشفه  را  حقیقت  کشف  راه  وجود،  وحدت  جهان بینی  با  تصوف،  و  عرفان  شود.  واصل  حق  الیقین  به 
)ارسطویی(  منطقی  استدالل  نه  و  می داند16  اشراق  کالم،  یک  در  15و  ذوق  مقتول،  سهروردیِ  تعبیر  به  یا 
علمی،  تجربة  ریاضي.  محاسبات  بر  متکي  البته  و  تکامل،  و  است  نسخ  قابل  که  نسبي؛  علمي  تجربة  و 
تجارب  آن که،  حال  دارد؛  ریاضی  تبیین  و  همگانی  تکرار  قابلیت  اشراقی،  لمعة  و  حال  خالف  بر  دقیقا 
بشري  تجربیات  ریاضي  تبیین  است.  انتقال   و  بیان  قابل  غیر  و  بوده  احساسی  و  شخصی  کامال  عرفانی 
موالنا  قول  به  و  دانسته  دنیوي  امري  را  اکتسابی  علم  عرفان،  اما  است؛  علمي  رنسانس  همان  واقع  در 
و  بنگریم  را  برون  نی  را؛  بنگریم و حال  را  "ما درون  نه حال:  و  قال است،  مي داند که  بناي آخور"  "علم 
است؛  اشراق  و  و شهود  اهل کشف  و مشایخ  عارفان، صوفیان  اهل حال، همان  از  منظور وی  که   " را قال 

14  شاید بهتر آن باشد که روش تحقیق را در علم، منطق را در فلسفه، و طریق اشراقی را در مورد عرفان و تصوف 
کنیم. جدا  ازهم دیگر  حقیقت،  درک  و  کشف  و  جستجو  روش  لحاظ  به  را  اندیشه  نحلة  سه  این  تا  بریم  کار  به 

است. باطل  دعوی  عشق  با  را  عقل  است.  غالب  حالت  حرف،  بر  را  ذوق  که:  است  سروده  نیز  15  سعدی 
رسیدن  برای  است  راهی  متصوفه  و  عرفا  نظر  از  اشراقی  طریق  که  است  یادآوری  شایان  اینجا  در  البته    16
را  لفظ  این  نباید  بنابراین،  می  گیرد.  قرار  فلسفی  و  علمی  منطقی  استدالل  برابر  در  راه،  این  که  حقیقت؛  به 
کتاب  مقدمة  در  سهروردی  البته،  گرفت؛  اشتباه  مقتول  سهروردِی  شهاب  الدین  شیخ  حکیم  اشراقی  حکمت  با 
بر  یعنی  را هم ضروری دانسته است؛  اشراق  و  بر عقل و منطق، ذوق  برای جویندۀ حقیقت، عالوه  حکمت  االشراق، 
استداللی،  است  فیلسوفی  سهروردی  بلکه  نمی  کند؛  تحقیر  و  رد  کامال  را  استداللی  منطق  متصوفه،  و  عرفا  خالف 
استداللی.  کامال  است  فیلسوفی  سینا  ابوعلی  شفا،  کتاب  متن  به  بنا  مثال،  برای  حالی که،  در  مشرب؛  اشراقی  اما 
فی  الفنون  لمعات  المشرقیه  نام  به  دارد  شده  ای  شناخته  کمتر  نسبتا  کتابی  سهروردی،  از  پیروی  به  نیز،  مالصدرا 

است. کرده  استدالل  و  اشراق  تقریب  بر  سعی  آن  در  که  المنطقیه 
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 17 می کنند. استدالل  منطقی  روش  با  که  خردورزانی  اند  و  دانشمندان  قال نیز  اهل  و 

و  مي کند؛  نگاه  بودن  وضعیِت  در  و  ایستا  صورت  به  مسائل  و  پدیده ها  به  اما  ارسطویي"  "منطق 
نبودن  بودن؛  خودش   = هماني  این  دیدگاه  از  را  آنها  یعني  شدن؛  و  تحول  حال  در  و  پویا  صورت  به  نه 
بررسي  نداشتن،  قرار  دیگري  چیز  و  چیز  آن  بین  یعني  وسطا،  حذف  و  نبودن  دیگري  چیز  و  تناقض 

.)Russell 1912; 1946; Copleston 1993, I; VII, iii مي کند )

شدن  حال  در  تغییر،  حال  در  دایم  را  پدیده ها  نیز،  َجَدلي،  منطق  همان  یا  هگلی"  “دیالکتیک 
نقیض  یا  و  هماني(  )این  چیز  یک  در  حقیقت  هگل،  قول  به  مي کند.  بررسي  پویایي  و  یافتن  تحول  و 
را  تضاد  و  یافت؛  و  کرد  جستجو  اضداد  بین  ناپذیر  آشتي  ترکیب  در  را  آن  باید  بلکه  نمي شود؛  پیدا  آن 
آنها  ذهني  شناخت  براي  یا  و  آنها؛  برابر  در  نه  و  مي کند؛  جستجو  و  مي بیند  پدیده ها  و  اشیاء  جوهر  در 

.)Ibid. (

ضدشان  با  اشیاء  است،  ارسطو  فلسفة  بخش  چهار  از  بخش  یک  که  ارسطویی،  منطق  منظر  از 
ضد  یعني  ضد  هگل،  منظر  از  اما  است.  مقابل  ضد  بر  ناظر  ضد،  کلمة  اینجا  در  که  مي شوند؛  شناخته 
توأم و ذاتی، مضمون تضاد در تعریف هگل است.  یا جوهر اشیاء و پدیده ها؛ که همین ضد  توأم در ذات 
متقابل  گانگي  دو  و  بودن  نادرست  و  درست  بر  ناظر  فوق  فلسفي  منطق  دو  هر  دیدگاه  حال،  این  با 

18 است. مقوالت  و  پدیده ها 

صورت  به  ابتداء  در  و  نخست  را  مقوالت  و  مفروضات  مسائل،  پدیده ها،  اما،  علمي"  "منطق 
و  خطا  یا  صحیح  بحث  به  آن گاه  بودند،  معني دار  چنانچه  اگر  که  مي کند؛  مطرح  بي معني  و  معني دار 
مثال، در منطق علمي، جواب  براي   .)Russell 1912; 1946 ( آنها مي پردازد  بودن  نادرست  یا  درست 
نباشد؛  بي معني  و  باشد  معني دار  مسئله   صورت  اصوال  که  مي شود  بررسي  وقتي    2  ×  2  = ؟  مسئلة  
 5 اما   است؛  و صحیح  معني دار  تجربه،  و  محاسبه  به  بنا  البته  که    2  ×  2  =  4 که   مي کنیم  بحث  آنگاه 
اصوال   2  ×  2  = سیب  گزارۀ   حالي که  در  نادرست.  و  است  غلط  اما  است،  معني دار  چند  هر    2  ×  2  =
2  مي شود یا نمي شود نیز بیهوده   × 2 بي معني است و بنابراین هر گونه بحث دربارۀ این که آیا  سیب = 
صورت  اگر  آنگاه،  پس  است!  بي معني  ابتداء  همان  از  و  اول  از  مسئله  صورت  چون که  است؛  باطل  و 
نادرست  یا  درست  بحث  طرح  به  نیازي  و  ضرورت  هیچ  علمي  منطق  نظر  از  باشد،  بي معني  اصوال  مسئله 
مفاهیم،  مقوالت،  از  بسیاري  علمي،  شناخت  نبودن  سبب  به  که  است  طبیعي  بنابراین  نیست؛  آن  بودن 

17  موالنا همچنین در سروده ای دیگر منطق و فلسفة سینوی را به پای چوبینی تشبیه کرده است که سخت بی  تمکین و بی-
اعتبار است! در حالی که راه حق را صاحب دل به واسطة دل می  شناسد: »علم راه حق و علم منزلش؛ صاحب دل داند آن را با دلش.« 
لیِس  کاسه  باشي  چند  جلي!  انوار  به  کن  منور  »دل  که:  است  سروده  موالنا  از  الهام  با  بهایي  شیخ  همانسان  به  و 
و  آثار  یا  و  استداللی  به منطق و خرد  نیز  بوعلی  و کاسة  الهام و کشف و شهود؛  اشراق،  به  انوار جلی  بوعلي؟« که 
معروف  کتاب  در  که  شود  یاد  غزالی  از  باید  همچنین  دارد.  اشاره  سینا  ابوعلی  فلسفی   – منطقی  و  علمی  رساالت 
بتواند  تا  می کند  قبول  را  منطق  صرفا  فلسفی  مباحث  از  غزالی  است.  کرده  مجادله  سخت  فلسفه  با  تهافت  الفالسفه 
معیارالعلم  دارد:  منطق  دربارۀ  نیز  تألیفاتی  او  سازد.  مستدل  آن،  برابر  در  البته  و  »فلسفه«  همانند  را  »کالم« 
فی فن المنطق و محک النظر فی المنطق و میراث العمل. فخر رازی نیز همانند غزالی دربارۀ استدالل و منطق در حوزۀ کالم 
تألیفاتی دارد که مرجع استناد متکلمین است: البیان و البرهان و تهذیب  الدالیل و عیون  المسائل. متکلمین به بنا به سنت 

غزالی و نیز فخر رازی، از استدالل منطقی بهره جسته و در حوزه  های دینی اهل تشیع و اهل تسنن منطق تدریس می شود.
18  این دیدگاه مشابه، و نه هم سان، یین و یانگ در حکمت چینی است.

یک  در  پیشین  اساطیري  طبعا  و  تاریخي  عرفاني21  مذهبي20  فلسفي19  پیش داوري هاي  گاه  و  عناوین 
معني  فاقد  و  بي معني  ذاتا  ما،  براي  امروزه  علمي،  فلسفة  منطق  بر  مبتني  علمي  تحلیل  و  نقد  فرایند 
نیستند!  بیش  بی  مسمایی  اسم  فی  الواقع،  یعنی  نیست؛  آنها  دربارۀ  بحث  براي  ضرورتي  اصوال  و  هستند 
خواستار  زیرا  مي دارد؛  مصون  بي معني  و  زاید  بحث هاي  و  جّر  به  وارد شدن  از  را  ما  علمي  فلسفة  منطق 
فلسفة  منطق-  است.  بنیادین  تعاریف  نیز  و  )فاکت ها(  عوامل  بودن  درست  و  بودن  معني دار  خواهان  و 
براي  یگانه  نظامي  را همچون  که خود  است  ادعایي  گونه  هر  با  مبارزۀ همیشگي  در  علمي  روش  و  علمي 
روش  و  ریاضي  تجربي-  مرجعیت  فاقد  اصال  حالي که  در  مي کند؛  عرضه  آن  پدیده هاي  و  عالم  شناخت 

است! علمي  ادلة  و 

و  زیبایي  )نیکي، حقیقت،  ارزش وي  و چهار  افالطون  از  نظر  )فردي(؛ صرف  علمي  اخالق   -3-2
سعي  و  شده،  بیان  نیکوماخوس  اخالق  کتاب  در  که  ارسطو  گرایانة  اعتدال  اخالق  و  سیاست(  در  عدالت 
نیچه   )Spinoza 1676 ( اخالق  یا  اتیک  کتاب  در  اقلیدسي  هندسة  روش  با  اخالق  بیان  در  اسپینوزا 
مي کند  تقسیم  تحولي  تکاملي-  مرحلة  سه  به  را  آن  اخالق(  )تبارشناسي  اخالق  شجرۀ  تحلیل  و  نقد  در 

:)Copleston 1993, VII, vii (

مرحلة شتري که مرحلة حمل بایدها و نبایدهاي سنتي است.	•

و 	• نیهیلیسم مي رسد؛  و  پوچ انگاري  به  که همانا  است  نبایدها  و  بایدها  از همة  آزادي  مرحلة  یا  مرحلة شیري 
سرانجام

مرحلة کودکی یا مرحلة “آزادي در” که آغاز خلق ارزش هاي نوین و تولد دوبارۀ روحي و عقلي و نهایتا فرزند 	•
خصال خویشتن شدن است؛ که نیچه آن را مرحلة کودکي یعني تولد دوبارۀ در خوِد خویشتن مي نامد.

بنا به متن کتاب دّجال یا ضد مسیح، و نیز به نقل از کتاب  نیچه: فیلسوف فرهنگ اثر فریدریک کاپلستون، 
نیچه با مسیحیت و اخالق مسیحي در ستیزی آشتی ناپذیر بود. او مسیحیت را همان یهودیت تجدید سازمان 
یافته معرفي مي کند که فرهنگ و هنر و اندیشه را مسموم و تخریب کرده است! نیچه در کتاب دّجال به صراحت 
می  نویسد که من، مسیحیت را یک تباهی عظیم می دانم! مسیحیت تمدن درخشان یونان و روم را از ما ربود و نیز 
ما را از تمدن مشعشع اسالمی محروم کرد. مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدند که بهتر  بود در برابر عظمت آن به 

.)Nietzsche 2003( خاک می  افتادند
نیچه در کتاب معروف چنین گفت زرتشت، از مرگ خدا سخن می گوید؛ یعنی در عصر مدرن، خداي ساخته و 

19  براي مثال، اصالت ماده و اصالت ایده از پیش داوري هاي فلسفي است. فالسفة مادي گرا بدون در نظر گرفتن چیستي و 
جایگاه ماده از منظر فیزیک، باالخص فیزیک کوانتومي، از اصالت ماده بحث مي کنند! حال آن که از نظر منطق علمي و فلسفة 
علمي درست نیست؛ زیرا بحث دربارۀ ماده و اصالت ماده وقتي ممکن است که اول بدانیم اصال ماده چیست؟ و چه چیز مادي 
و یا غیر مادي است؟ و اصوال، آیا کاربرد واژۀ اصالت دربارۀ آن معنی  دار هست یا نه؟ همین طور است بحث اصالت ایده؛ زیرا 
تا وقتي که اصال شناخت درست و صحیحي از ماده حاصل نشده است، نمي توان از ایده و اصالت ایده در جهان، یعنی ظرف 

مکان و زمان، سخن گفت! 
20  براي مثال، در تورات آمده است که خلقت حوا از دندۀ آدم بود؛ بنابراین، مردان یک دنده کمتر از زنان دارند! یعنی 

بی  سبب زنان را به نداشتن یک دنده منتسب می  کردند!؟
21  براي مثال، در پیش داوري عرفاني قبل از شناخت درست و صحیح جهان و عالم و دنیا، از وجود )بودن و هستن در زبان 
فارسي و وارلیق در زبان ترکي( بحث مي شود؛ حال آن که شناخت وجود، بدون شناخت عالم، کیهان، کائنات، ماده و ضد ماده 

و انرژي اصال غیر ممکن است!

چشم  انداز تاریخی جهان بیني و فلسفة علمی
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 .)Copleston 1942; 1993, VII, vii( !پرداختة مسیحیت و سنت عهدینی مرده است و دیگر جایي ندارد
همچنین، عبارت “خدا مرده است” اشاره ای است به مصلوب شدن مسیح که بنا به باور مسیحیان، پسر یگانة خدا 
و حتی خوِد خداوند است!؟ در فصل چهارم کتاب چنین گفت زرتشت، اثر نیچه، با شخصی به نام "قاتل خدا" 
آشنا می  شویم که همان پونتیوس پیالت حاکم رومی فلسطین و محکوم کنندۀ مسیح به مرگ با تصلیب است 
)Nietzsche 1885(. البته ناگفته نماند که در نقد مسیحیت، فضل تقدم به پییر بل اندیشمند فرانسوی و منتقد 
سرسخت کلیسای کاتولیک )1706-1647م.( می رسد که مسیحیت را کامال غیر عقالنی و بی  خردی محض می-

22.)Lennon, Hickson 2013( دانست 
وسایل  رشد  با  ارتباط  در  جمعي  اخالق  همانند  فردي  اخالق  نیز  تاریخي  ماتریالیسم  منظر  از 
حکیم  دیدگاه  به  فردي  اخالق  دربارۀ  که  است  شایسته  اما  مي شود.  بررسي  تولید  شیوۀ  نوع  و  تولید 
طراوت  هنوز  و  است  علمي  اخالق  مقولة  بیان گر  که  شود23  اشاره  سیرت  الفلسفیه  کتاب  در  رازي  زکریاي 
و عدم  پیروي  یعني عدم  فلسفي  اخالق  رازي،  زکریاي  نظر  از  است.  نداده  از دست  را  علمی  اش  فلسفی- 
علمي  اخالق  تعریف  امروزه  است!  فلسفه  هر  و  عقیده  هر  مذهب،  هر  شخص،  هر  از  کورکورانه  تقلید 
مرجع  را  انساني  جامعة  و  انسان  علمي،  اخالق  است.  فلسفي  اخالق  از  رازي  زکریاي  تعریف  همان  دقیقا 
توأم  رأي  استقالل  الجرم  و  است؛  توأم  عقالنیت  و  خالقیت  با  علمي  اخالق  مي شمارد.  اقدامي  هر  نهایي 
تقلید  پرستي،  سنت  مقابل  در  که  مي آورد  بار  اضدادپذیر  و  باز  و  هوشمند  روحیه اي  علمي،  شک  با 
و  عقیده  و  فکر  آزادي  وجدان،  آزادي  از  اعم  فردي  آزادي  مي گیرد.  قرار  کور  تعصب  و  سرسپردگي  یا 
و  علمي  تواضع  همچنین  است.  علمي  اخالق  پایدار  اصول  از  زیست  محیط  حفظ  و  انساني  همبستگي 

مي شود. محسوب  علمي  اخالق  ملزومات  جزو  تعصب  و  مطلق گرایي  از  اجتناب 
اخالق  دیگر  گونة  سه  به  گذرا  چند  هر  نیز  نگاهی  علمی،  اخالق  بحث  کنار  در  است  شایسته  اما 

باشیم: داشته 
و  عقالنی  تسلط  یک  در  غرایز،  ارضاء  به  نمودن  اندازه  و  راه  نیچه،  تعبیر  به  فلسفی"  "اخالق 
نداشتن  و  کشتن  در  مسیحیت،  همانند  نه  را  فضیلت  فلسفی  اخالق  می شود.  خالصه  انسانی  و  متعادل 
انسان،  به  با معیار علم و عشق  و  نهاد  بند  آنها  بر  باید  اما!  به حداکثر می داند؛  آنها  بلکه در داشتن  غرایز، 

نمود. را  اندازه  و  راه  آنها  به  و  بود  آمر  خویشتن،  تند  غرایز  بر  جهان،  به  و  طبیعت  به  حیات،  به 
مکروهات  و  حرام  و  مستحبات  و  حالل  نهی ها،  و  امر  و  اطاعت  و  رعایت  به  نیز  دینی"  "اخالق 

است. ناظر  انسانی  غرایز  ارضاء  در  دینی 
چهارچوب  در  حتی  یا  و  متعادل  صورت  به  انسانی  غرایز  ارضاء  جای  به  اما  عرفانی"  اخالق 
بی انجامد؛  نفس  کشتن  به  سرانجام  تا  می  کند؛  دعوت  ریاضت  طریق  از  آنها  کشتن  به  دینی،  دستورهای 

آنی: بندۀ  آنی،  بنِد  در  که  چیزی  هر  یا،  و  است؛  خواستن  ترک  در  توانستن  موالنا:  قول  به  یعنی 
است! افسرده  آلتی  بی  غم  از  است؟  مرده  ِکی  او  است،  اژدرها  نفس 

نخوانی! لذت  نفس،  لذت  دگر،  بدانی؟  لذات  ترک  لذت  اگر 
پروژۀ  داراي یک  فلسفي  نظام  یا  و  فلسفه  اقتصادی علمی؛ هر  و  اجتماعی  و  پروژۀ سیاسی   -4-2
همچون  نیز  اقتصاد  است.  آن  اتوپیاي  و  فاضله  مدینة  واقع  در  که  است  اقتصادی  و  سیاسي  و  اجتماعي 
زمینة  دو  در  علمي  فلسفة  می زند.  را  اول  حرف  گاه  و  است  مطرح  ما  درجهان  انسانی،  علوم  از  شاخه  ای 
و  است؛  گفته  خویش،  خواص  به  حتي  اندک،  سخناني  هنوز  سیاسي  اجتماعي-  پروژۀ  و  فردي  اخالق 
چون  است.  ربوده  همگنان  از  سبقت  گوي  علمي  منطق  و  علمي  جهان بیني  زمینة  دو  در  تنها  کنون  تا 

.)Russell 1957: 3-23( 22  برتراند راسل نیز با انتقاد از بی خردی مسیحیت و باالخص کاتولیسم، از آن برائت می   جوید
23  حکیم زکریای رازی از فالسفة پیرو قدیم  های پنج گانه است: هیولی یا ماده، زمان، مکان، نفس و خدا.

مسلما  خود،  سیاسي  اجتماعي-  پروژۀ  با  ارتباط  در  علمي  فلسفة  الجرم  است،  آفاقي  و  جهان گیر  علم 
را خواهان  انساني  برابري  و  آزادي ها  بسط  و  بوده  بشریت  برادري همة  و  و خواهري  یکي شدن  خواستار 
شمال  کشورهاي  نابرابري  مانند  تاریخی  و  مزمن  ظلم هاي  برافتادن  نیز  اجتماعي  عدالت  بعد  در  است. 
جهل  بردگي،  گرسنگي،  و  فقر  پایان  بشري،  رنج هاي  و  انسان ها  مذلت  و  زبوني  رفتن  میان  از  جنوب،  و 
است؛  آن  آرمان هاي  و  خواسته ها  از   ... و  همگاني  رفاه  و  بهداشت  توسعة  بینوایي،  بیکاري،  بي سوادي،  و 
از  مهمي  بخش  متأسفانه  است.  شده  زبان ها  ورد  بشر  حقوق  عنوان  تحت  امروزه  آن،  کلي  اصول  که 
همانند  بلکه  19م.  تا   17 قرون  ظلم  و  جهل  مخالف  و  آزاده  دانشمندان  همانند  نه  کنوني،  دانشمندان 
مي کنند  عرضه  نوع  هر  از  موجود  سیاسي  و  اقتصادي  قدرت هاي  به  را  خود  علمي  کارمندان  و  مزدوران 
کلیسای  و  مسیحیت  خفقان  و  جهالت  برابر  در  حقیقت  مدافع  و  طلب  حق  دانشمندان  مي فروشند.  و 
برونو  جوردانو  و  گالیله  از  بودند؛  احترام  قابل  و  شایسته  بس  افرادي  انساني  و  علمي  نظر  از  کاتولیک، 
و  عزت  خود  عصر  حاکمان  نزد  چند  هر  که   ... و  دومون  رنه  و  راسل  برتراند  بل،  پییر  دکارت،  تا  گرفته 
که  خودفروخته  ای  دانشمندان  هستند  و  بوده اند  ولیک  کردند؛  خدمت  بشریت  به  اما  نداشتند  احترامي 
انساني در خور کمترین  و  لحاظ علمي  از  بي  آن که  دارند  زور عزت و حرمت  و  زر  اصحاب  و  نزد حاکمان 
آن که  ضمن  بدان  متکي  جهان بیني  و  علمي  روش  و  بینش  و  علمي  فلسفة  آن که  خالصه  باشند.  احترام 
اصطالح،  به  و  هست؛  نیز  علم  مفید  و  انساني  کاربرد  و  عشق  به  مقید  حال  عین  در  جهاني،  و  است  عام 

نمي پرورد! چراغ  با  دزد  و  نمي نهد  مست  زنگي  کف  در  تیغ 
اساطیري،  و  آییني  باورهاي  نیز  و  ایدئولوژیک  و  سیاسي  ُدگم هاي  خالف  بر  علمي  مقوالت 
نسخ پذیر  همواره  علمي  مقولة  هر  بنابراین  مقدس اند!  امر  و  تقدس  فاقد  اساسا  و  نداشته  قدسی  ماهیت 
نظریات  و  فرضیات  نسخ  شاهد  علم  تاریخ  است.  فراموشي  و  حذف  حتي  و  تکمیل  و  تغییر  قابل  و  بوده، 
و  کامل  یا  و  منسوخ  و  کرده  تغییر  جدید  کشفیات  و  تجربیات  و  داده ها  به  اتکاء  با  که  است  بوده  بسیار 
باشد؛  باید هم مرجوع  گاه حتی احیاء شده اند. در مقوالت علمي اشتباه همواره و همیشه مرجوع است و 
جهان بیني  و  علمی  فلسفة  نظیر  علمي  روحیة  و  علم  است.  علم  پویاي  و  متحول  ماهیت  از  ناشي  زیرا 
و  گوینده  که  مي شود  گفته  مفاهیمي  و  باورها  به  ُدگم  است.  ذاتي  تعارض  در  تعصب  و  ُدگم  با  علمي 
است؛  بي خبر  آن  ترکیبي  و  تحلیلي  و  علمي  معني  از  حالي که  در  دارد؛  تعصب  بدان  نسبت  آن  مدافع 
نظر  امعان  باورهاي خود  در  و در یک کالم،  نیست؛  آن  بررسي  و  نقد  و  تغییر  به  اما در عین حال حاضر 

نمي کند! پرسش  و  چرا  و  چون  و 

مؤخره  .3

مي کند  عرضه  ما  به  معرفت  زمینه هاي  همة  در  را  نسبي  حقایق  اتکاءترین  قابل  علم  امروزه 
و  تحقیق  در  علمي  عقل  است.  متکي  عقلي  و  منطقي  ریاضي،  تجربي،  داده هاي  آخرین  به  عموما  که 
و شهودي(  و کشف  آیینی  )الهامي،  مقّید سنتي  عقل  از  بدین سبب  و  است  اندیش  آزاد  و  نقاد  پژوهش، 
ماهیت  اسالمی شرق،  فالسفة  قول  به  است.  جدا  راهش  و  بوده  متمایز  ایدئولوژیک  منجمد  عقل  از  نیز  و 
بلکه  ندارد؛  انشایي  جنبة  ایدئولوژیک،  و  سیاسي  نظامات  و  سنت  خالف  بر  یعني  است؛  اخباري  علوم 
خبر  آنها  از  و  کرده  تبیین  را  مفاهیم  و  اشیاء  و  پدیده ها  بین  روابط  علوم،  یعني  دارد؛  اخباري  جنبة 

نیست! جایي  علم  در  را  نبایدها  و  بایدها  نظیر  انشایي  و  جبري  الزامات  اعتبار،  بدین  و  مي دهند؛ 

و  آزاداندیش  و  نقاد  عقل  با  و  منطقي  بررسي  بنیان،  ریاضي  محاسبة  تجربه،  پرسش،  با  علم 
ُدگم  و  به مطلق  توسل  بدون  علمي  معني دار شروع مي شود. جهان بیني  فاکت هاي  دقیق  انتخاب  و  تعمیم 
ما  تردید غیرعلمي است که زندگي  عقیدتي و در عین حال بدون سقوط در ورطة نیست گرایي و شک و 
ملزومات  از  جهان  و  حیات  به  عشق  و  انسان  و  حقیقت  به  عشق  آگاهي،  هوشمندي،  مي کند.  رهبري  را 
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همسایگان مان،  و  ایراني  دانشمندان  میان  در  است.  علمي  فلسفة  و  علمي  جهان بیني  و  علمي  روح 
ستاترین  علم    )1 )ج.  لغره الّدباج  دّره التاج  کتاب  با  شیرازي  قطب الدین  و  علمي ترین  بیروني  ابوریحان 
سخن  بشریت اند.  و  حیات  راستین  عاشقان  حقیقت  و  علم  واقعي  دوستداران  سنتي اند.  دوران  چهره های 

مي بخشم: ختام  حسن  علم  ستایش  در  سعدي  از  شعري  با  را  خود 

را طریق  اهل  صحبت  عهد  بشکست  خانقاه؛  ز  آمد  مدرسه  به  “صاحب دلي 

را؟ فریق  این  آن،  از  کردي  اختیار  تا  بود؟  فرق  چه  عابد  و  عالم  میان  گفتم 

را!" غریق  رهاند  که  مي کند  جهد  وین  موج؛  ز  درمي برد  به  خویش  گلیم  آن  گفت 

4. کتاب نگاری

شایگان، داریوش. 1381. ادیان و مکتب  های فلسفی هند. تهران: انتشارات امیرکبیر.. 1

وینبرگ چای، چوجای. 1387. تاریخ فلسفة چین. ترجمة عسگری پاشایی. تهران: نشر نگاه معاصر.. 2
3. Bacon, Francis. 1650. Novum Organum Scientiarum. 2nd print. Leiden: 

Adriani Wyngaerden.
4. Bacon, Francis. 1857. Novum Organum de Bacon. Trn. by A. Lorquét Paris: 

Librairie de L. Hachette et Cie.
5. Bacon, Francis. 1986. Novum Organum. Trn. by M. Malherbe. Ed. by J. 

Pousseur. Paris: Presses Universitaires de France.
6. Bernard, Claude. 1865. Introduction à L’étude de la Médicine Expérimentale. 

Paris: J. B. Baillière. 
7. Bouwsma, William J. 1988. John Calvin: A Sixteenth-Century Portrait. 

Oxford University Press.
8. Comte, Auguste M. F. X. 1835. Cours de Philosophie Positive. Paris : Bachelier.
9. Comte, Auguste M. F. X. 1865. Discours sur L’ensemble du Positivisme. 

London.
10. Conti, Alessandro. 2011. John Wycliffe. In The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Ed. by E. N. Zalta. Stanford University.
11. Copernicus, Nicolaus. 1543. De Revolutionibus Orbium Coelestium. 

Nuremberg.
12. Copleston, Frederick. 1942. Nietzsche: Philosopher of Culture. London: 

Burns Oates & Washbourne.
13. Copleston, Frederick. 1993. A History of Philosophy I: Greece & Rome from 

Pre-Socratics to Plotinus. New York: Doubleday. 
14. Copleston, Frederick. 1993. A History of Philosophy VII: Modern Philosophy 

from the Post-Kantian Idealists to Marx, Kierkegaard & Nietzsche. New 
York: Doubleday. 

15. Corbin, Henry. 1964. Historie de la Philosophie Islamique. Paris : Gallimard. 
16. Descartes, René. 1637. Discours de la Méthode : Sous-titré Pour bien 

Conduire sa Raison, et Chercher la Vérité dans les Sciences. La Haye: Ian 
Mair.

17. Duhamel, Pierre A. 1949. The logic & rhetoric of Peter Ramus. Modern 
Philosophy 46 )3(: 163-171.

18. Ebert, Theodor. 2009. Der Rätselhafte Tod des René Descartes. Alibri 
Verlag.

19. Fantoli, Annibale. 1996. Studi Galileiani III: Galileo, For Copernicanism 
and for the Church. 2nd edition. University of Notre Dame. 

20. Galilei, Galileo. 1638. Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno à 
due Nuove Scienze. Leiden: Appresso gli Elsevirii.

21. Galilei, Galileo. 1632. Dialogo Sopra i due Massimi Sistemi del Mondo. 
Fiorenza.

22. Gatti, Hilary. 2002. Giordano Bruno & Renaissance Science. Ithaca: Cornell 
University Press. 
Gombrich, Ernest H. J. 1995. The Story of Art. 16th edition. London: 
Phaidon.

23. Hilton, Rodney. 1998. Medieval England: An Encyclopedia. New York: 
Garland Publishing.

24. Kepler, Johannes. 1609. Astronomia Nova. Graz.
25. Lao Tsu. 1972. Tao Te Ching. Trn. by G. F. Feng, J. English & T. Lippe. New 

York: Alfred A. Knopf & Vintage Books.
26. Lennon, Thomas M. & Hickson, Michael. 2013. Pierr Bayle. In The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Ed. by E. N. Zalta. Stanford University.
27. Le Van Baumer, Franklin )ed.(. 1978. Main Currents of Western Thought. 2 

Volumes. New York: Alfred A. Knopf.
28. Locke, John. 1690. An Essay Concerning Humane Understanding. London.
29. Locke, John. 1706. Of the Conduct of the Understanding. London.
30. Mullett, Michael A. 2004. Martin Luther. London: Routledge.
31. Needham, Joseph. 1973. La Science Chinoise L’occident. Paris: Seuil.
32. Nietzsche, Friedrich W. 1873. Philosophie im Tragischen Zeitalter der 

Griechen. Basel.
33. Nietzsche, Friedrich W. 1885. Also Sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle 

und Keinen. Leipzig.
34. Nietzsche, Friedrich W. 2003. Der Antichrist: Fluch auf das Christentum, 

1895. Hamburg: Phänomen Verlag.
35. Noss, John B. 1949. Man’s Religions. New York: McMillan.
36. Radhakrishnan, Sarvepalli et al. 1952. History of Philosophy: Eastern & 

Western. 2 Volumes. London: George Allen & Unwin Ltd.
37. Radhakrishnan, Sarvepalli. 2009. Indian Philosophy. 2 Volumes. 2nd edition. 

Oxford University Press.
38. Ramus, Petrus. 1543. Animadversion in Dialectican Aristotelis. Paris.

چشم  انداز تاریخی جهان بیني و فلسفة علمی



بررسی های نوین تاریخی، دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ اول، بهار 141393/

39. Russell, Bertrand. 1912. The Problems of Philosophy. London: William & 
Norgate.

40. Russell, Bertrand. 1946. A History of Western Philosophy. London: George 
Allen & Unwin Ltd.

41. Russell, Bertrand. 1957. Why I Am Not A Christian? & Other Essays on 
Religion & Other Subjects. Ed. by P. Edwards. London: George Allen & 
Unwin Ltd.

42. Sellberg, Erland. 2014. Peter Ramus. In The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Ed. by E. N. Zalta. Stanford University.

43. Spade, Paul V. 2013. Medieval Philosophy. In The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Ed. by E. N. Zalta. Stanford University.

44. Spinoza, Baruch. 1676. Ethica: Ordine Geometrico Demonstrata. La Haye.
45. Voltaire, François M.A. 1917. Lettres Philosophiques, 1734. Ed. by G. Lanson. 

Paris: Société des Texte Français Modernes. 
46. Whitehead, Alfred N. & Russell, Bertrand. 1910. Principia Mathematica I. 

Cambridge University Press.
47. Whitehead, Alfred N. & Russell, Bertrand. 1912. Principia Mathematica II. 

Cambridge University Press.
48. Whitehead, Alfred N. & Russell, Bertrand. 1913. Principia Mathematica III. 

Cambridge University Press.
49. Zadeh, Lotfi A. 1965a. Fuzzy sets. Information & Control 8: 338-353.

Zadeh, Lotfi A. 1965b. Fuzzy sets & systems. In System Theory. Ed. by J. Fox. 
New York: Brooklyn. 

  منشاء مفهوم اساطيری نقش مایۀ درخت زندگی در هنرعيالم کهن وعتيق 
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چکيده
       در ذهنیت کهن وش، طبیعت و رمز یک همبودی و همزیستی دارند؛ که در آن، خود درخت پرستیده نمی شود؛ 
نهفته است که مورد پرستش است. در شمایل نگاری های  بلکه در ورای درخت، همواره ذات و جوهری روحانی 
باستان، معموال  بزسانان، ستارگان، پرندگان و ماران، درخت مقدس را در میان گرفته اند که هر یک از این نشانه ها، 
معنای کیهان شناختی و اساطیری مشخصی دارند. البته تجلی و ظهور الهگان در درخت، مضمونی رایج در شرق 
باستان به ویژه در بین النهرین و هند است. نقش مایة درخت زندگی درهنرعیالم کهن و سومر در هزارۀ سوم ق.م. 
نیز سابقه و قدمتی دیرین دارد. مسألة اصلی نوشتار حاضر این است که منشاء نقش مایة درخت زندگی در هنر 
عیالم کهن و عتیق چیست؟ و بر اساس کدام منابع می توان مفهوم  آن را تفسیر کرد؟ فرضیة نگارنده در جواب به 
مسألة مطرح شده این است که نقش مایة درخت زندگی در هنر عیالم کهن مفهومی اساطیری- مذهبی دارد  که 
باید در ارتباط با منابع مکتوب و ادبی بین النهرین باستان، باالخص سومر، درک و تفسیر شود.  این نوشتار جهت 
تفسیراطالعات، از مبانی نظری مکتب انتشارگرایی فرهنگی )Cultural diffusionism( بهره گرفته است. 
علیرغم قدمت نقش مایة درخت مقدس و یا درخت زندگی در هنر عیالم کهن، هزارۀ سوم ق.م. متون این دوران که 
به خط عیالم آغازین الف و ب نگاشته و از خوزستان کشف و گزارش شده اند، هرگز تاکنون معّرف و مفّسر مفهوم 
این نقش مایه نبوده اند. بر مبنای این متون سومری، اما، نقش مایة درخت زندگی و یا درخت مقدس، بازتاب اسطورۀ 

بازگشت به حیات و جاودانگی عشتر و تموز است که بالتبع، مفهومی مذهبی دارد. 
کليد واژگان: 

اسطوره، سومر، عیالم کهن، نقش مایة درخت زندگی، نقش مایة درخت مقدس. 
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1.مقدمه
در ذهنیت کهن وش، طبیعت و رمز، همبودی و همزیستی دارند که در آن  خود درخت پرستیده نمی شود؛ 
بلکه در ورای درخت، همواره ذات و جوهری روحانی نهفته است که همان  پرستیده می شود. در شمایل نگاری های 
باستان، معموال  بزسانان، ستارگان، پرندگان و ماران، درخت را در میان گرفته اند که هر یک از این نشانه ها، معنای 
کیهان شناختی و اساطیری مشخصی دارند. هیچ یک ازعالئم مالزم درخت را نمی توان به معنای طبیعت گرایانه 
تعبیر کرد؛ برای مثال، پیکار انسان با هیوالی نگهبان درخت، به وضوح معنای رازآموزانه دارد. انسان باید ثابت 
کند که می تواند قهرمان شود و حق بی مرگ شدن را به چنگ آورد. آن که نمی تواند بر نگهبان و هیوال چیره 
شود، به درخت زندگی نیز دست نخواهد یافت؛ یعنی هرگز جاودان نخواهد شد. البته این پیکار، جسمانی نیست.  
درخت زندگی پنهان است و فقط زمانی آشکار و شناخته می شود که انسان، به خیر و شّر معرفت حاصل کند؛ 
یعنی حکمت آموخته باشد؛ و تنها در این حالت است که همتای الهگان می شود. البته تجلی وظهور الهگان در 
درخت، مضمونی رایج در شرق باستان به ویژه در بین النهرین و هند است؛ که اغلب نمودار تجلی خدای باروری 
است و مظهر قوای خالقة خدایان )الیاده ،1372: 162، 260، 277(. نقش مایة مربوط به درخت مقدس درملل و 
نحل خاورمیانه، گاهی در مرکز صحنه، به همراه یک یا دو مالزم انسانی یا جانوری قرار گرفته است که از اکسیر 
حیات درخت زندگی محافظت می کنند و گاه  درخت، حامی و محافظ عناصرصحنه، از قبیل پادشاه و صحنه های 
سلطنتی و مذهبی است؛ که در این حالت، نقش مایة درخت زندگی، درابتدا یا انتهای صحنه قرار می گیرد )جنسن 
، 1388(. نقش مایة درخت زندگی در هنر عیالم کهن و سومر در هزارۀ سوم ق.م. نیزسابقه و قدمتی دیرین دارد 

)ن.ک. مجیدزاده، 1386؛ 1389(.
   

                       
2.مسأله

مسألة اصلی نوشتار حاضر این است که منشأ نقش مایة درخت زندگی در هنر عیالم عتیق وکهن   )1500- 
3000 ق. م.( چیست؟ و بر اساس کدام منابع می توان مفهوم  آن را تفسیر کرد؟

3.فرضيه
فرضیة نگارنده در جواب به مسألة مطرح شده این است که نقش مایة درخت زندگی در هنر عیالم کهن 
مفهومی اساطیری- مذهبی دارد که باید در ارتباط با منابع مکتوب و ادبی بین النهرین باستان، باالخص سومر، درک 
و تفسیر شود؛ زیرا که منابع مکتوب عیالم کهن به خط عیالم آغازین الف وب )Proto-elamite A & B( دراین 
باره ساکت هستند؛ اما کشف الواح اکدی و سومری از شوش و هفت تپه به خوبی نشان دهندۀ تأثیر ادبی و حتی 

مذهبی بین النهرین باستان، باالخص سومر، برعیالم کهن است )دربارۀ شوش و هفت تپه، ر.ک. نگهبان، 1372(.
                  

4.روش شناسی تحقيق و مبانی نظری
بررسی منشاء  باستان است که جهت  تاریخ هنر  و  تاریخ کهن  نظری در حوزۀ  نوشتار یک تحقیق  این 
مفهوم نقش مایة درخت زندگی عیالم کهن، با توجه به  طرح، نقش، فرم، تکنیک و طبقه بندی آثار هنری دارای 
این نقش مایه، با روش پردازش اطالعات تاریخ هنری و با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه ای و موزه ای و بر مبنای 

مقایسة نقوش با منابع ادبی بین النهرین باستان انجام شده است. 
 )Cultural diffusionism(این نوشتارجهت تفسیراطالعات، ازمبانی نظری مکتب انتشارگرایی فرهنگی
بهره گرفته است. انتشارگرایی، یک مکتب فکری مردم شناختی با تالش برای درک ماهیت فرهنگ از نظر منشاء 
صفات و گسترش فرهنگ است که  از طریق مهاجرت ، تجارت ، جنگ و مبادله از یک جامعه به جامعة دیگر 
منتقل می شود. براساس این مکتب، فرهنگ ها و یا عناصر فرهنگی از معدودی مراکز فرهنگی سرچشمه گرفته اند. 
در مکتب انتشارگرایی فرهنگی، سؤال مهم این است که آیا شکل گیری فرهنگ انسانی، به شکل تکاملی است؟ یا 

این که گسترش فرهنگ و عناصر فرهنگی، از مراکز نوآوری خاصی انتشاریافته است؟ )ماتیوز، 1391  :23-32(.

5.پيشينه و ادبيات تحقيق
در آثار و منابع کهن تاریخی و ادبی بین النهرین و عیالم  باستان، درخت زندگی، همواره بین دو مالزم 
محافظ جانوری یا انسانی قرار داشته و یا آغازگر و خاتمه دهندۀ صحنة مراسم سلطنتی یا نیایشی بوده  است. این 
نقش مایه در تاریخ هنر و باستان شناسی، فقط به طور عام و کلی  معرفی و توصیف شده؛ و البته در حوزۀ عیالم 

کهن، منشاء مفهوم آن موضوع بحث نبوده است.
منابع اصلی موجود، همچون تاریخ و تمدن عیالم، اثر پروفسور یوسف مجید زاده ) 1386(  و تاریخ و تمدن 
بین النهرین، دورۀ سه جلدی، از مشارالیه )1388(، هنر ایران باستان، نوشتة ادیت پرادا )1386(، عیالم، به قلم 
پی یر آمیه )1375(، هنر بین النهرین باستان، اثر آنتوان مورتگارت )1387(، بین النهرین،کاری ماندگار از ژولیان رید 
)1386(، حفاری های هفت تپه گزارش شادروان عّزت ا... نگهبان)1372(، دنیای گمشدۀ عیالم ،اثر والتر هینتس 
)1372( و شوش شش هزارساله نوشتة پی یر آمیه )1389(، همگی به بررسی و تحلیل عام و کلی در مورد برخی 
آثار وترکیب و معرفی عناصرموجود درصحنه اکتفا کرده اند و به تفکیک ادوار تمدنی، در این موضوع بحث نشده و 

به تحوالت مفاهیم آن همچنین اشاره ای نگشته است.
 

6.نقش مایۀ درخت زندگی در هنرعيالم کهن: 
نقش مایة درخت زندگی  در هنر عیالم کهن و عتیق  را می توان بر آثاری که از شوش یافته اند، به وضوح 

مشاهده کرد؛ که عبارتنداز )ن.ک. جدول 1( :
1( ظروف منقوش قیری؛

2( مهرهای استوانه ای.
در عهد عیالم کهن آثاری که دارای نقش مایة درخت زندگی هستند، بیشتراز شوش و معبد اینشوشیناک 
بریتانیا درلندن نگهداری  نیویورک و موزۀ  پاریس، موزۀ هنر متروپولیتن  لوور  اینک در موزۀ  اند؛ که  یافت شده 

می شوند. این آثار شامل ظروف منقوش قیری و مهرهای استوانه ای اند )مجیدزاده،1386  : 18- 5(.

7.بحث
عیالم کهن و عتیق، دورۀ زمانی حدود 3000 تا 1500 ق. م. است که دورۀ  فرهنگی عیالم آغازین الف 
و سه سلسلة پادشاهی تاریخی و عتیِق اوان )2100- 2700 ق.م.(، سیماشکی )1970-2100 ق.م.( و سوکل مخ 
)1500-1970 ق.م.( را در محدودۀ استان های امروزی خوزستان، بوشهر ، فارس و بختیاری در بر می گرفت؛ که از 

غرب نیز با تمدن سومر همسایه بود )مجیدزاده ؛1386(.
البته باید اشاره و تأکید شود که مذهب و فرهنگ تمدن های عیالم کهن و سومر، اشتراکات متعددی 
دارد. فرهنگ و رسوم و اعتقادات عیالم کهن و سومر به طور متقابل برهم اثر داشته و درهم تنیده اند و اصوال نباید 
آنها را ذاتا  از یکدیگر تفکیک نمود. از ادبیات عیالم کهن به خط عیالم آغازین ب، متأسفانه اطالعاتی دربارۀ دین 
عیالمیان باستان حاصل نمی شود؛ این در حالی است که متون متعدد ادبی اکدی و سومری از شوش به دست آمده 

که بازتاب تأثیر فرهنگی سومر بر ایشان است )مجیدزاده، 1386(.
در مقولة دین سومر کهن، به واسطة قرائت الواح سومری، ابدا هیچ موضوع پر رمز و رازی وجود ندارد. 
خدایان آن خیلی ساده، مانند مقاماتی بلند مرتبه شمرده می شدند که افراد در برابر آنان، خاضع محض بودند. در 
بین النهرین باستان، نوعی »هنوتئیزم« یعنی چند خدایی با محوریت یک خدا، حاکم بود؛ و تک خدا یا موحد واقعی 

نبودند. یعنی علیرغم خدایان متعدد، دو نوع تثلیث عمده در سومر وجود داشت:
 1( تثلیث آنو خدای بزرگ آسمان و انلیل خدای هوا و زمین و اِآ خدای آب ها و اقیانوس ها؛

 2( تثلیث سین خدای ماه و شمشخدای خورشید و عشتر خدای ستارۀ زهره و عشق.

  منشاء مفهوم اساطیری نقش مایة درخت زندگی در هنرعیالم کهن وعتیق 



/1819/ بررسی های نوین تاریخی، دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ اول، بهار 1393

اما در پاسخ به چرایی وجود انسان، یک حقیقت جالب این است که سومری ها معموالً نخستین ظهور انسان 
را بر مبنای الگوی گیاهی ارائه می کردند و معتقد بودند که انسان ها از زمین می رویند. به روایت اساطیر سومری، 
در مجمع خدایان شورشی درمی گیرد؛ زیرا  مجبور بودند که تمام کارها و خدمات را خودشان انجام دهند. سرانجام  
اِآ  پیشنهاد می دهد که خدایان موجودی خلق کنند که نه کامال ً خدا، اما در حد توانایی خدایان باشد. پیشنهاد 
قبول می شود و اِآ  همان نمونة اولیة انسان را از گل ساخته و خون خدایان را در آن جاری می کند؛ که البته مرگ 
نیز به صورت واقعیتی محتوم درآن گنجانده شده بود. همچنین مقدر می شود که انسان پس از زندگی اش، تنها یک 
روِح باقی  ماندۀ پس از مرگ داشته باشد که فقط  چاشنی سایه وار فوق دنیوی از جاودانگی با خود دارد. بنابراین، 
انسان هرگز نمی توانست بیش از حدی معین در جستجوی جاودانگی باشد. پس آنگاه، دغدغة انسان برای جاودانگی 
و بی مرگی، بدین سبب است  که از مبدا ء آفرینش خود، در جستجوی جاودانگی است و آن را می جوید تا کامال ً 

همچون خدایان باشد)بوترو، 1387: 127(.
محدود  انسان  خلقت  به  صرفا  سومری،  باورهای  در  دنیوی،  فوق  رستنی های  و  مقدس  گیاه  نقش  اما 
نمی شود؛ بلکه عنصر گیاه مقدس و یا درخت مقدس، بازتاب دهندۀ رستاخیز و حیات دوباره و جاودانگی نیزهست؛ 

.)Black, 2004( که به صورتی بارز، در اسطورۀ عشتر و تموز بازتاب و نمود یافته است
اسطورۀ عشتر و تموز، به صورت زیبایی، مرگ و رستاخیز ساالنة زمین و گیاهان را نمایش می دهد. در 
این اسطوره، تموز پسر خدای اِآ، گوسفندان خود را زیر درخت بزرگ به چرا می برد؛ که در اینجا، عشترعاشق وی 
می شود؛ اما تموز با حملة یک گراز، که در این اسطوره نماد تغییر فصل و رسیدن زمستان است، از پای درمی آید و 
مانند همة مردگان به جهان زیرین فرو می رود. عشتر، در جستجوی تموز به زیر زمین می رود. در دورانی که عشتر، 
الهة عشق، در جهان زیرین، تموز را جستجو می کرد، جمعیت زمین کم می شود و خدایان درمی یابند که قربانی های 
معابد کاهش یافته است؛ پس پریشان می شوند و آشفته و سرآسیمه در جستجوی علت بر می آیند. سرانجام خدایان 
خواستة عشتر را بر آورده می کنند و عشتر و تموز به واسطة درخت مقدس، به زمین برمی گردند. آنگاه گیاهان از 
نو می رویند و شکوفه می کنند ؛ و مردم، برای بازگشت نباتات و بهار و احیاء حیات، مراسم مخصوصی بر پا می دارند 
که همان جشنوارۀ ازدواج مقدس عشتر و تموز است؛ که البته بر جام وارکا، اثری از هزارۀ چهارم ق.م. ماندگار شده 

.) Sandars, 1977 ؛George, 2000  ؛Black, 2004 (است

8.نتيجه گيری:
علیرغم قدمت نقش مایة درخت مقدس و یا درخت زندگی در هنر عیالم کهن، هزارۀ سوم ق. م.، متون 
این دوران که به خط عیالم آغازین الف و ب نگاشته و از خوزستان کشف و گزارش شده اند، هرگز تاکنون معرف 
و مفسر مفهوم این نقش مایه نبوده اند. بنابر این برای درک منشاء و مفهوم نقش مایة درخت زندگی باید به الواح 
ادبی و مذهبی میخی سومری مراجعه کرد که البته صرف نظر از حوزۀ تمدن سومری، تعدادی از آن ها از معابد 
عیالمی خوزستان نیز کشف شده اند. بر مبنای  متون سومری، نقش مایة درخت زندگی و یا درخت مقدس، بازتاب 
اسطورۀ بازگشت به حیات و جاودانگی عشتر و تموز است که بالتبع ، مفهومی مذهبی دارد. این تفسیر مبتنی بر 
متون سومری، همچنین با کشف آثار هنری عتیق عیالمی از بافت ها و بستر های مذهبی و مرتبط با جهان پس از 
مرگ، مثل معابد و مزارها، هم خوانی و هماهنگی دارد. بنابراین، به نظر می رسد که بر مبنای انتشارگرایی فرهنگی، 
منشاء سومری این نقش مایه و تفسیر اساطیری- مذهبی آن معقول و مقبول می نماید؛ کما این که کهن ترین بیان 
تصویری نقش مایة درخت زندگی در حوزۀ بین النهرین باستان به دورۀ فرهنگی اوروک و اواخر هزارۀ چهارم ق.م. 

می رسد که قدیمی تر از عیالم کهن و عیالم آغازین الف است.
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جدول1- فهرست و تصویر منتخبی از آثار هنری عیالم کهن و عتیق که دارای نقش مایة درخت زندگی و یا درخت 
مقدس هستند.
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نشانه شناسی نقشمایه شير بالدار ارجان
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چکيده:
از این مقاله مطالعه شیء معروف به »حلقه قدرت« مکشوف از گور ارجان و پیگیری سیر تطّور نقشمایه  هدف 
است. گور  پایان دوره هخامنشی  تا  ایران پیش ازاسالم  زمانی/مکانی جنوب غرب  بافت های  شیربالدار روی آن در 
ارجان به دوره عیالم جدید و هزاره نخست پیش ازمیالد منسوب شده و در بهبهان واقع است. نقشمایه موجود روی 
حلقه قدرت ارجان به مثابه عنصر »معطوف به ایجاد و دگرگونی هویت«  مورد مطالعه قرارگرفته است. در این زمینه 
پرسش از نسبت میان ادعای داریوش بزرگ مبنی بر حاکم بودن اجدادش در منطقه با این نقشمایه مورد واکاوی 
قرار خواهد گرفت. این مقاله در چارچوب نشانه شناسی فلسفی پیرس صورت می پذیرد که بستری مناسب را برای 
وجوه »نمایه ای« مصنوعات در ارتباط با ایجاد و انتقال هویت های انسانی در اختیار می گذارد. روش پژوهش پیش رو 
بافتگرایانه جهت بررسی بسترهای معنایی این نقشمایه شکل گرفته است. برمبنای نتایج  بر مبنای روش شناسی 
حاصل از این پژوهش می توان نسبت هایی مستقیم را میان ادعای داریوش بزرگ و انتقال نقشمایه مورد مطالعه به 

درون بافت های وابسته به قدرت هخامنشی برقرار ساخت.
کليد واژگان:

نقشمایه شیر بالدار، نمایه قدرت، هویت اجتماعی، هخامنشی، ارجان

1 askarpour@tabriziau.ac.ir
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1.درآمد
از  است  مصنوعی  پیش ازاسالم  دوران  در  ایران  جنوب غرب  نوین  باستان شناختی  دستاوردهای  از  یکی 
جنس طال منسوب به »حلقه قدرت« با نقشمایه »شیر بالدار« که از گور ارجان واقع در بهبهان به دست آمده و 
به هزاره نخست پیش ازمیالد تعلق داشته و به مجموعه فرهنگی »عیالم نو« مرتبط شده است. کشف این شیء 
تدفینی در مختصات زمانی/مکانی گذار از حکومت های باستانی عیالم به حکومت شاهنشاهی هخامنشی می تواند 
کلیدی باشد برای بررسی سیر دقیق تر رویدادهای فرهنگی-اجتماعی به وقوع پیوسته در بطن این گذار. موضوع این 
نوشتار عبارت است از بررسی و مطالعه بافت گرایانه نقشمایه »شیربالدار« در جنوب غرب ایران پیش ازاسالم تا پایان 
دوره هخامنشی با هدف مطالعه و پژوهش در هویت ها و پیوندهای نشانه شناختی مستتر در این نقشمایه. مسئله 
این است که مصنوعات بخشی از ابزارهای در اختیار انسان هستند برای برپایی جهان های معنادار و هویت های 
ایجاد، اصالح و منتقل  انسان ها به واسطه مصنوعات  از نظام های معناشناختی  اجتماعی-فرهنگی. بخش عمده ای 
می شود. پرسش اصلی این نوشتار آن است که چه نسبتی میان نقشمایه شیربالدار به مثابه مصنوعی که بالقوه دارای 
معانی اجتماعی و معطوف به هویت است با این ادعای داریوش بزرگ که خاندان هایش از مدت ها پیش بر فارس 
حکومت می کردند می تواند وجود داشته باشد؟ نقشمایه شیربالدار از جمله نقشمایه های جالب توجه و رایج در هنر 
پیش از اسالم خاورمیانه و به ویژه ایران باستان است که روی مصنوعات متفاوتی پدیدار شده است: نقش برجسته ها، 
است  نقشمایه  این  تصاویر  به  آغشته  بسیاری  باستان شناختی  گزارش های  فلزی. هرچند  اشیای  و  گلی  مهرهای 
هنوز  یافته اند،  خاورمیانه  مختلف  اقوام  فرهنگی  بقایای  میان  در  را  آن  مشابه  اشکال  متعددی  باستان شناسان  و 
این  فراگیری  و  ورود  چگونگی  و  منشأ  با  رابطه  در  مسائلی  هنوز  است.  مناقشه برانگیز  آن  معانی  و  سرچشمه ها 
نقشمایه در جهان های انسانی جنوب غرب ایران باستان برجای مانده است؛ هرچند به طور کلی نظر برآن است که 

این نقشمایه از میان رودان یا آسیای صغیر نشأت گرفته است.
در این نوشتار ابتدا خط  سیر ایجاد و دگرگونی انواع مختلف بازنمودهای »شیر« مکشوف از میان شواهد 
باستان شناختی جنوب غرب ایران تا پایان دوره هخامنشی ترسیم می شود. سپس برای پاسخ گویی به پرسش مذکور، 
نقشمایه شیربالدار درون چارچوب نظری نشانه شناسی فلسفی پیرس به روشی بافتگرایانه و تأویلی مورد بررسی و 
مطالعه قرار می گیرد. نشان داده خواهد شد که این نقشمایه با تعریف و تشخص بخشی هویت سیاسی و معطوف به 
قدرت داریوش بزرگ ارتباطی مستقیم داشته و نظام معنایی حاکم بر آن در سه ساحت معطوف به گذشته، حال 
و آینده در نوسان بوده است. نقشمایه شیربالدار و حلقه طالیی دربرگیرنده اش همچنان در حال ایجاد معناهای 

بافتگرایانه معطوف به هویت های جمعی و فردی هستند.
  

2.چارچوب نظری: نشانه شناسی فلسفی در باستان شناسی بافتگرایانه
نشانه شناسی فلسفی پیرس از بطن فلسفه عملگرایانه وی برآمده بود. وی بر آن بود که کیهان به مثابه یک 
 Preucel( کل پیوسته وجود دارد که همواره به واسطه سمیوسیس بر پیچیدگی و همبستگی اش افزوده می شود
 .)Peirce 1940( پس همه کائنات از نشانه ها ایجاد شده اند و می توانند موضوع نشانه شناسی باشند .)2006
شده اند.  اخذ  روان شناسی  از  مقوالت  این   .)Peirce 1940( دارد  بنیان  مقوالت  دکترین  بر  وی  نشانه شناسی 
پدیده های اساسی ذهن در سه مقوله می گنجند؛ »رده نخستین« )بدیهی( که دشوارفهم ترین طبقه است. این رده 
شامل مفاهیمی می شود که به خود هستی و وجود بدون در نظر گرفتن مصادیق آن مربوط می شود. در این ساحت 
همه چیز تنها در حد ممکن وجود دارد. احساس های اولیه و نااندیشیده مثل احساس درد در این زمره قرار دارد. 
هیچکس نمی تواند درد خود را توضیح داده و تعریف کند؛ »رده دومین« عبارت است از مفهوم وجود در نسبت با 
چیزی دیگر. رده دومین به شیوه کسب تجربه ما از واقعیت مربوط می شود. هرگاه کاری انجام می دهیم، تصمیمی 
می گیریم یا کشفی را صورت می دهیم و خود را متوجه زمان و مکان خاصی می کنیم، در این ساحت قرار می گیریم. 
از این رو رده دومین همه معرفت و دانش جهان و زندگی انسان را دربرمی گیرد؛ »رده سومین« منجر به برقراری 
ارتباط میان رده نخستین و رده دومین می شود. این رده، پیوستگی و اصول کلی معطوف به قانون احساس و عمل 

را تشکیل می دهد. همه تفکرات خردمندانه از آنجاکه از دل هرج و مرج نظم را ایجاد می کنند در این رده جای 
دارند. اندیشه های فلسفی در این زمره اند. 

غیرقابل  از سه قسمت  نشانه  برقرار می کند.  مقدمات  بنیان همین  بر  را  نشانه شناسی خود  نظام  پیرس 
تفکیک تشکیل شده و می تواند از درون خود نشانه هایی جدیدتر را ایجاد نماید. سه قسمت جدایی ناپذیر نشانه 
باعث  است که  )Interpretant(. شیء چیزی  و درک ذهنی   )Object( )Sign(، شیء  از: عالمت  عبارتند 
برقراری ایده ای نسبت به نشانه در ذهن می شود )مثل رنگ قرمز در چراغ راهنما(. از این رو نشانه هم معطوف 
به خودش است )رده نخستین(، هم معطوف  به شیء )رده دومین( و هم معطوف است به یک درک ذهنی )رده 
نمایه ای  به شیء است  آنگاه که معطوف   ،)iconic( به خودش است شمایلی  آنگاه که معطوف  نشانه  سومین(. 

)indexical( و آنگاه که معطوف به یک درک ذهنی است نمادین )Symbolic( خوانده می شود.
در نظام پیرسی نشانه ها هرگز در انزوا نیستند؛ بلکه همواره با نشانه های دیگر ارتباط دارند. هر نشانه بخشی 
از مجموعه ای بی پایان را تشکیل می دهد که از یک سو در زمان به سمت شیء به عقب می رود و از سویی دیگر 
به سوی آینده به سمت درک ذهنی به پیش می رود. همچنین نشانه ها از زندگی مختص به خود برخوردارند. یک 
نشانه می تواند در جایی دیگر به شیء نشانه ای دیگر تبدیل شود. از این رو نشانه ها از عاملیت برخوردارند. پیرس 
نشانه گذاری را فرایندی در نظر می آورد که در آن، واقعیت و بازنمایی آن در نظام های زندگی با هم جمع می شوند. 
نشانه شناسی پیرس ابتدا در ایاالت متحده وارد انسان شناسی اجتماعی/فرهنگی می شود و بیش از همه افکار وی در 
مورد هویت و آگاهی جمعی موجب جذابیت آن برای انسان شناسان می شود )Preucel 2006, 67(. آنچه بیش 
از همه در ارتباط با نشانه شناسی پیرس برای انسان شناسی مهم جلوه می کند »کیفیت نمایه ای« است؛ آن گونه از 
نشانه که به وجود بافتمند یک پدیده معطوف است. موضوع مهم در این زمینه آن است که چگونه مواد فرهنگی 

میانجی نسبت های اجتماعی می شوند. 

کيفيت نمایه ای و پژوهش در باب »حلقه قدرت« 
در این پژوهش و هم افق با مباحث مطرح در انسان شناسی نشانه شناختی پیرس بر کیفیت نمایه ای مصنوع 
با حرکت آن می توان به  معروف به »حلقه قدرت« تمرکز می شود. نمونه کالسیک نشانه نمایه ای »بادنما«ست؛ 
جهت حرکت باد پی برد. در مطالعه معانی مواد فرهنگی می توان از کیفیت نمایه ای نشانه شناسی پیرس بهره برد. 
این درک که اشیای مادی نقشی را در معنا بر عهده دارند و می توانند سازنده پیام های ایدئولوژیک باشند مبدأ 
درون  پیرس  فلسفه  به  جاری  گرایش   .)Thomas 1998( می شود  محسوب  مصنوعات  نشانه شناسی  رویکرد 
انسان شناسی در تحلیل های مربوط به هویت، سازمان اجتماعی، کنش زبانی و اجرای سیاسی سودمند جلوه گر شده 
است. پژوهشگران متذکر شده اند که تلقی پیرس آن بوده که نشانه های مادی شکلی از اندیشه هستند و هم راستا 
با این، پژوهش های باستان شناسی انسان شناختی مستعد بهره گیری از نظریات وی در تفسیر هویت انسان بوده 
است )Lele 2006(. سمیوسیس )فرآیند معناگیری( ماده را به مثابه عادت های فرهنگی در مناسبات اجتماعی 
نمایان می کند )Ibid(. در این پژوهش تالش می شود تا اشکال مختلف نمایه موجود روی حلقه قدرت و موتیف های 
وابسته به آن در ارتباط با شکل گیری و تغییرشکل هویت های اجتماعی و مناسبات معطوف به قدرت مورد بررسی و 
واکاوی »بافت مند« )Contextual( قرار گیرد. پرسش مطرح در این پژوهش مبنی بر اینکه کدام عوامل نمایه ای 
بر شکل گیری حلقه قدرت در نیمه دوم هزاره یکم پیش از میالد نواحی خوزستان و فارس مؤثر بوده اند درون این 

چارچوب نظری مورد مداقه قرار می گیرد. 
 Hodder and( با »بافت« تعریف می شود ارتباط  ایان هادر باستان شناسی به یک معنا در  به تعبیر 
باستان شناسی  از حیطه  خارج  تظاهرشان  بافت های  از  خارج  باستانی  اشیای  بررسی   .)Hutson 2004, 171
جای داشته و به شکار عتیقه و عتیقه شناسی نزدیک تر است. بافت برای باستان شناسان وضعیت یا مجموعه ای از 
وضعیت های زمانی/مکانی دربرگیرنده اشیا است. اشیای باستانی چندان هم صامت و الکن نیستند اگر بتوان آنها را 
درون متن خودشان )همانا بافت های نمایانی شان( تقریر کرد. تقریر کردن اشیای باستانی با رویکردی بافتگرایانه 

نشانه شناسی نقشمایه شیر بالدار ارجان
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در حقیقت دست زدن به عمل »تأویل« است؛ معانی مستتر در مصنوعات می توانند در رفت و آمدی مداوم میان 
نیات »نگارنده« آنها و بافت »تقریر«شان سرگردان باشند )Hodder and Hutson 2004. 204(. در روش 
نقشمایه مورد  با  رابطه  بافتگرایانه در  قرار می گیرد دو معنای  استفاده  نوشتار مورد  این  بافتگرایانه که در  تأویل 
مطالعه مورد توجه است: یکی معنای آن در ارتباط با بافت های محیطی، فناورانه و رفتاری معطوف به آن نقشمایه و 
دیگری، معنای بافتی آن در ارتباط با دیگر اشیا و مصنوعات همبسته با آن. بدین ترتیب اتخاذ رویکرد بافتگرایانه در 
مواجهه با اشیای باستانی آنها را درون شبکه هایی تو در تو، پیچیده و وضعیت یافته گرفتار می کند که در عین حال 

نیز گذشته را به حال پیوند زده و بر مطالعه آنها عمقی بیشتر می افزاید.  

3.توصيف  داده ها: نقشمایه های متفاوت »شير« در هنر فارس و خوزستان پيش از اسالم تا پایان دوره 
هخامنشی

الف. پیش از هخامنشی
از »شوش III« )3000 تا 2900 پیش ازمیالد( به عنوان دوره استفاده از نظام نگارشی آغاز عیالمی یاد 
می  کنند. گسترش تبادالت اقتصادی و دادوستد محصوالت میان ساکنان نواحی دور و نزدیک یکی از شاخصه-

های این دوره است. در جنوب  غربی ایران که تمرکز این نوشتار نیز بر داده های متعلق به آنجاست، شوش مرکز 
پیدایش نظام نگارشی شوشIII  بود و نیز »مرکز بزرگترین فعالیت  های اقتصادی در ایران در زمان رواج خط در 
این دوره« )پاتس 2004، 134(. وجود چند مرکز اقتصادی در خوزستان که هر یک دارای نواحی پیرامونی وابسته 
بودند، با توجه به پراکنش محوطه های متعلق به آن مسلم فرض شده  است؛ مراکزی چون شوش و چغامیش از این 
جمله اند.  »هول« )1987( به شکل گیری سازمان اجتماعی متمایز و تخصص گرایی غیررتبه ای همزمان با این دوره 
در شوش اشاره می کند. این به معنای کمرنگ بودن قدرت متمرکز سیاسی و برقراری نظم اجتماعی و اقتصادی بر 

پایه اعتقادات مذهبی است.
اثر  این سه  بافت کشف  و  مکان  متأسفانه  است.  نمایان  نقشمایه شیر  دوره  این  به  متعلق  اثر  روی سه 
مشخص نیست. ماده  شیر و کوه در این سه اثر غلبه دارند. در یکی، ماده  شیری با شانه های ستبر خود از ریزش کوه 
جلوگیری می  کند )آمیه 1988- شکل 32- تصویر 1(. روی نقشی دیگر که متعلق به لوحی گلین است، همان ماده 
 شیر کوهی را بر پشت خود حمل می کند )آمیه 1988- شکل 33(. مجسمه ای نیز وجود دارد که در آن ماده  شیری 
دهان گشوده و دست  ها را به حالت مشت کرده روی سینه و مماس با هم قرار داده  است )آمیه 1988- شکل 36(. 
ماده  شیر در واقع ترکیبی است از اندام انسان مؤنث با ران  های درشت و سینه های برجسته و سر شیر. بنابراین در 
این دوره ترکیب دو موجود با هم را شاهد هستیم و آن دو موجود عبارتند از شیر و انسان مؤنث. شیر در میان رودان 
نشانه  ای برای ایشتار است. روی نقش برجسته  ای متعلق به نقاشی  های تیل  برسیب، الهه ایشتار بر کمر ماده  شیری 

ایستاده  است )صراف 1385، 203- شکل ج(. 
از میالد سبک های  تا 2150 پیش  با مالک قرار دادن گاه نگاری »پاتس« )2004( در سال های 2900 
اینشوشینک  پوزور  رهبری  به  اوان  دوره  این  در  می شود.  فراگیر  شوش  در  میان رودان  قدیم  سلسله های  هنری 
و  قدرت  نمایی ها  بیشتر  بلکه  نیست؛  تمرکز سیاسی  ایجاد یک  معنای  به  قدرت یابی  این  بااین حال  قدرت می  یابد. 

جاه طلبی های مقطعی یک حکم ران محلی است که حتی غبارش تا میان رودان نیز می رسد.
آنچه همزمان با این دوره در خوزستان به دست آمده، قطعاتی است که پیکر شیر و ماده  شیر را به شکلی 
طبیعی نمایان ساخته  است. نقش  ماده  شیر به شکلی طبیعی و به صورتی نشسته روی مجسمه  ای متعلق به الهه 
ناروندی دیده می  شود )آمیه 1988- شکل 39(. برای این مجسمه تاریخ 2250 پیش از میالد پیشنهاد شده  است. 
این مجسمه شباهت بسیاری به مجسمه ایناننای سومری دارد. پیش از این نیز شواهدی از دو ماده  شیر در حالی 
که الهه  ای بر کمرشان زانو زده، روی یک اثر مهر به دست آمده  که قدمت آن به 2400 پیش ازمیالد می  رسد )آمیه 
1988- شکل 46(. در کنار این دو قطعه، مجسمه سنگی شیری نشسته نیز وجود دارد که این بار نر بوده و متعلق 

به همان تاریخ است. 

میان سال های 2100 تا 1900 پیش از میالد، نارامسین حمالتی را به سوی شرق صورت داد. در این زمان 
شوش زیر سلطه حکمرانان شیماشکی بود. در منابع میان رودانی از نهادهای سیاسی متعددی در عیالم یاد شده که 

عبارتند از: انشان، زبشلی و مارهاشی که هر یک نیز حکمران خاص خود را داشته اند.
پس از سقوط پادشاهی اکد و برقراری سومین پادشاهی اور در سال 2112 پیش ازمیالد، آنچه به اصطالح »اسطوره-

شناسی« خوانده  می شود از مهرهای استوانه ای ناپدید شده و بیشتر صحنه ها به شرف یابی یک عابد، به احتمال 
صاحب مهر، نزد خدا یا پادشاهی نشسته بر تخت مربوط می شود )Porada 1993, 573(. مهرهای انشانی نیز 
متعلق به همین دوره هستند. روی این مهرها مراسم آیینی و شرف یابی نزد خدایانی با پیکرهای انسانی نمایان است 
)پاتس 2004، 242- شکل 7-5(. تقریباً نیمی از این مهرها را کتیبه ها اشغال کرده اند. تظاهر جانوران و پرندگان 

به شکل طبیعی نیز روی برخی از آنها دیده می شود. 
بر می خوریم که مجسمه  به قطعه ای  امروزی(، همچنین  فارس  و  )نواحی خوزستان  در سرزمین عیالم 
سنگی شیری محافظ است و به اوایل هزاره دوم پیش از میالد تعلق دارد )آمیه 1988- شکل 51(. نیمه نخست 
استفاده  است.  عیالم  در  اعظم(  وزیر  معنای  به  )سوکل مخ  آغاز حکمرانی سوکل  مخ ها  میالد  از  پیش  دوم  هزاره 
مستمر از خط اکدی و تأثیر شدید میان رودان بر مهرهای شوش از ویژگی های این دوره است. در این دوره انشان 
دوم  هزاره  اوایل  در  سوکل مخ  تأثیر  و  »جایگاه  می شوند.  محسوب  سوکل مخ ها  قلمرو  از  بخشی  نیز  شیماشکی  و 
پیش ازمیالد بی تردید نشان دهنده اوج نفوذ سیاسی عیالمی ها در غرب آسیاست. قدرت سیاسی عیالم پیش از آن 
هرگز این اندازه به دور دستها در غرب کشیده نشده  بود و بعید است که به شرق نیز تا این حد راه یافته  باشد.« 

)پاتس 2004، 288(
در نیمه دوم هزاره دوم پیش ازمیالد، پادشاهی شوش و انشان توسط کیدینو بنیان گذاری می شود. کاسی  ها 
نیز در میان رودان قدرت دارند. این دوره را عیالم میانه می  خوانند. »دوره عیالم میانه یکی از پر مدرک  ترین دوره  ها 
در تاریخ عیالم و انشان است.« )پاتس 2004، 396( نقش  های میان رودانی در این دوره طبیعت  گرایانه است. بااین-

حال بازنمایی هیوالهایی با سر جانوران و پرندگان، نقشمایه  های مطلوب این دوره محسوب می شوند. 
به  )پرادا 1965(.  است  بالدار  جانوری  تعقیب  در  که  نقش  شده  عیالم شیری  از  استوانه  ای  مهری  روی 
عقیده پرادا این یک موضوع میان رودانی است. صحنه جالب توجه تر این دوره به مهری استوانه ای تعلق دارد که از 
چغازنبیل به دست آمده  است )پرادا 1965(. در میان نقوش این مهر شیری بالدار نمایان است که بر پشت جانوری 
شاخدار ایستاده  است. همچنین تندیسی مفرغین نیز وجود دارد که به قبری در همسایگی معبد اینشوشینک تعلق 
دارد )آمیه 1988- شکل 107(. این تندیس بازنمود شیری است که بر ارابه  ای خوابیده  است. یکی دیگر از آثاری 
که شیرهای بالدار را بر خود دارد و از شوش به  دست آمده، کودورویی است که به 1188- 1174 پیش از میالد 

تعلق دارد )صراف 1385، 160- تصویر 8 و 12(.
سه سده نخست هزاره اول پیش از میالد را »عیالم نو یک« خوانده  اند. استقراری کوچک در شوش به این 
دوره نسبت داده شده  است. در رابطه با استقرار در فارس مدارک اندکی وجود دارد. آشوریان هجوم های خود را به 
سمت غرب در این دوره آغاز می کنند. عناصر مربوط به نبرد پهلوانان و موجودات هیوالیی در میان آثار میان رودانی 
در این دوره غلبه می یابند. روی مهری بابلی که همزمان با آشور بوده و به قرن هشتم پیش ازمیالد تعلق دارد، خدا/

پهلوانی در تعقیب یک شیر- اژدهای اهریمنی است )Porada 1993, 579(. روی مهرهای متعلق به آشور جدید 
که به اواخر قرن هشتم پیش ازمیالد مربوط می شود، خدای نینورتا در تعقیب یک شیر- هیوال )شیر بالدار( نمایان 

می شود )Porada 1993, 580- شکل 43(. 
در عیالم، همزمان با این دوره مجسمه  ای سنگی از قسمت جنوب  شرقی معبد اینشوشینک به دست آمده 
که شیر نر نشسته   ای را بازنمایی می  کند )آمیه 1988(. روی جعبه ای از جنس بدل چینی که به قرون نهم و هشتم 
پیش ازمیالد تعلق دارد، شیر بالداری با سر آدمی ریشدار و کالهی شاخدار نمایش داده شده  است )پرادا 1965(. 

همچنین در مقابل دروازه چغازنبیل، مجسمه شیر بالداری به دست آمده  است )پرادا 1970(.
در نیمه قرن هشتم تا نیمه قرن هفتم پیش ازمیالد که عیالم نوی دو نام دارد، شوش همچنان مرکز آیینی اصلی و 
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پایتخت است. این دوره مقارن است با ظهور فرمانروایان نواحی بلند با نام پارسی.
اگرچه در دوره عیالم نو نیز انسجام سیاسی مستحکمی در قلمرو عیالم مشاهده نمی شود، با این حال پس 
از براندازی عیالمیان توسط آشوری  ها و سقوط شوش، شکل گیری فرمانروایی های محلی قابل پیش بینی است. »ذکر 
از  انزان نشان دهنده ظهور یک پادشاهی جدید در حوضه رود کر است که به طرز مؤثری مستقل  از  سناخریب 
ماداکتو/ شوش بود. ذکر مرتبط پارسوماش نیز می تواند بیانگر این باشد که سرزمین انشان در این زمان به حداقل دو 
.)Stronach 2003, 251( پادشاهی مجزا تقسیم شده  بود که هر یک در بخش های مجزایی از فارس ساکن بودند

گور مشهور ارجان را در این دوره تاریخ گذاری کرده اند. »پیتر واال براساس مالحظات زبان شناختی کتیبه موجود 
در گور ارجان آن را مربوط به تاریخ بین 646 تا 525 قبل ازمیالد می داند« )Stronach 2003, 252(. به اعتقاد 
استروناخ قبر ارجان دارای دو اختالف با قبور عیالمی است: اول آنکه به جای قرار داشتن جسد روی سکوی گلی، 
آن را در تابوتی مفرغین قرار داده اند. دوم آن که همراه با جسد پیشکشی  های ارزنده قرار داده  بودند. این گور را به 
حکمرانی محلی نسبت داده اند. نام »کیدین هوتران« روی شیء معروف به »حلقه قدرت« درج است )تصویر2(. خط 
بکار رفته در آن عیالمی ست. ارجان را نیز همان »هوهنور« دانسته اند. شاید اینگونه بتوان گفت که کدیدین هوتران 
در اواخر قرن هفتم پیش ازمیالد حاکم محلی »هوهنور« بوده  است. اما ماده فرهنگی معروف به حلقه معروف به 
قدرت بی سابقه است. این شی ء طالیی در نزدیکی دست چپ جسد قرار داشت. روی سطوح مدور آن دو شیر بالدار 
رو در روی هم در کنار یک پالمت ترسیم شده  است. ترکیب سه عنصر در اینجا مهم است: سبک و صورت این 
شیء که در دوره های پیشین نمونه ای از آن به دست نیامده  است؛ جنس آن که به تمامی از طالست؛ و نقوش روی 
آن که شیر نر بالداری را نمایان می کند. این موجود عجیب  الخلقه روی دشنه ای متعلق به داریوش، در نگاره جبهه 

شمالی تخت جمشید )تصویر 3( نیز دیده می شود. 
همچنین کاسه مکشوف از همان قبر دارای نقوشی است که عناصر همسانی را با نقوش هخامنشی نمایان 
می کند. یکی از این عناصر اریکه پادشاهی است که روی کاسه ارجان بدون دسته است. این نقش در آشور وجود 

ندارد اما برای نقوش مربوط به داریوش اول متداول است.
»استروناخ« )2003( با توجه به همین عناصر مکشوف از گور ارجان بیان می  کند اینکه داریوش ادعا کرده 
خانواده اش از مدت  ها پیش پادشاه بوده  اند به نظر دلیلی است بر اینکه اجداد دور داریوش پیش از آنکه کورش 
سرزمین شان را ویران کند، در بخشی از فارس حکومت می کردند. نمونه ای دیگر و مشابه با گور ارجان و تقریباً 
همدوره با آن در رامهرمز شناسایی شده است )شیشه گر 1387(. در آن گور نیز یک تابوت مفرغی و دو حلقه 
طالیی شبیه به حلقه ارجان یافت شده است. هرچند شیرهای بالدار در نمونه های رامهرمز غایب هستند، روی یکی 
از آنها به خط عیالمی عبارت »شوتور نهونته پسر ایندد« و روی دیگری نیز به همان خط عبارت »َل- آر- َن« حک 
شده است )شیشه گر 1387، 7(. براین اساس شاید بتوان گفت که در آستانه فروپاشی حکومت های عیالم نو و پیش 
از شکل گیری شاهنشاهی هخامنشی، حکمرانان ثروتمندی مناطق مختلف فارس و خوزستان را به شیوه ای محلی 
اداره می کرده اند. نظر استروناخ که داریوش را نواده یکی از این حمکرانان محلی می داند می تواند معتبر باشد؛ زیرا از 
یک سو، او از تبار کورش نبوده و از دیگرسو نقشمایه مشابه با آنچه که روی حلقه قدرت وجود دارد، برای نخستین بار 

روی خنجرهای داریوش وارد بافت فرهنگی هخامنشیان می شود.
ب. هخامنشی

نقشِ گونه  های مختلفی از شیر روی مهرهایی که به هخامنشیان نسبت داده اند دیده می  شود. شیرهای 
توسط  با شکار شیر  )پرادا، 1375-  گرفته اند  قرار  پادشاه  تیرهای  معرض  در  داریوش  از  مُهری  روی  نر طبیعی 
 Segal( روی مهری دیگر، انسانی با تیر و کمان در حال شکار شیری بالدار است .)فرمانروایان آشوری آشنا هستیم
36 ,1956- تصویر 4(. همچنین روی مهرهایی منسوب به هخامنشیان، تظاهر خدای بس را با بدن شیر، بال عقاب 
و سر بس می توان دید )Abdi 1999(. روی مهری دیگر، شاه با دو دست خود پای عقب دو شیر را گرفته و آنها 
را وارونه نگهداشته  است. دو شیر بالدار با سر انسان نیز رودرروی هم و زیر پای شاه قرار دارند که دست راست خود 
را به عالمت احترام )؟( بلند کرده اند )بهار و کسرائیان 1372(. نمونه دیگری از نبرد با شیر بالدار روی مهری دیگر 

 .)3b تصویر -Zettler 1979, 261( دیده می شود
شیرها عالوه بر مهرها، روی سایر مواد فرهنگی منسوب به هخامنشیان نیز ظاهر شده  اند. سر سنگی شیری 
که احتماالً بخشی از یک مجسمه است، در تخت جمشید به دست آمده  است )پرادا 1965(. همچنین روی قطعه ای 
کاشی رنگی مربوط به کف کاخ هخامنشی شوش، صورت شیرهای نر شاخدار نقش شده  است. عالوه براین برخی 
سرستون  های کاخ شوش نیز با شیرهای بالدار تزیین شده اند. روی آجرهای لعابدار شوش نیز یک جفت شیر بالدار 
با سر انسان ریش دار نقش شده اند که رو در روی هم نشسته، اما هر یک به پشت سر خود می نگرد. اینگونه از شیر 
بالدار با سر انسان ریش دار در تخت جمشید نیز وجود دارد )رک. پایین(. دو شیر بالدار نیز روی سپری که هم  اکنون 
در موزه متروپولیتن واقع است نمایان هستند )تصویر5؛ داودی 1382(. روی برخی از پالک های طال هم شیرهای 
بالدار با سربس، خدای مصری، نمایان شده  اند )Abdi 1999(. روی پالکی مفرغین مکشوف از تخت جمشید، 

ردیف شیرهای بالدار دیده می شود )تصویر 6(.
این  دسته  اولین  است.  توجه  قابل  آن  حجاری  های  و  تخت جمشید  محوطه  در  نمایان  شیرهای  تنوع 
نمایش ها به شیرهای طبیعی مربوط می  شوند. روی پلکان شرقی تخت جمشید یک شیر و یک گاو در حال نبرد با 
 Harnter( برخی از محققان این نبرد را نمایش رخدادی ستاره  شناختی خوانده اند .)یکدیگر هستند )پرادا 1965
 .)Nylander 1974( بااین حال دیگران چنین دیدگاهی را نپذیرفته اند .)and Ettinghausen 1964, 161
 .)Root 2003( همچنین در نگاره هدیه آورندگان، یک ماده  شیر و دو توله نر هدایای نمایندگان عیالمی هستند
»روت« این ماده  شیر را معرف عیالمیان می داند و برای پیشکش شدن آنها در تخت جمشید دو فرض را مطرح 

می کند:
 1( آنها ممکن است یادآور قدرت عیالمیان در پرسپولیس بوده  باشند؛ با توجه به این تفسیر می  توان پذیرفت که 

ملکه مادر عیالمی )ماده  شیر( و وارثان او )توله  های نر( در قصر شاه پارسی به اسارت مفهومی درآمده  اند.
 2( خانواده شیر ممکن است بیانگر مفهوم مشارکت صلح  آمیز خاندان شاهی عیالم درون قلمرو هخامنشی باشد. 
نوار شیرهای غران و حلقه بالدار نیز از دیگر نمایش های شیرها به صورت طبیعی خود در حجاری های تخت جمشید 
است. این شیرها نر هستند. همچنین باید از نبرد مرد پارسی با شیر نر در یکی از حجاری  های کاخ تچر یاد کرد. 

 -Zettler 1979, 262( نوع دیگر شیرهای نمایان در تخت جمشید، شیرهای بالدار با سر انسان ریش دار هستند
به  نقوش  این  کرده اند.  بلند  به سوی هم  را  راست خود  و دست  نشسته  روی هم  در  رو  این شیرها   .)4cتصویر
ایوان شمالی آپادانا تعلق دارند. همچنین یک شیر بالدار با سر انسان ریش دار در قسمت انتهایی یکی از پله های 
تخت جمشید نقش شده  است )تصویر 7(2. بااین حال در اینجا او تنها نقش شده و در برابر یک گل لوتوس نشسته و 
دست راست خود را نیز به سوی گل لوتوس دراز کرده  است )نمونه ای مشابه با این نقشمایه پیش از این در فرهنگ 

اورارتویی نیز ایجاد شده است(.
نوع دیگری از جانوران شیر-ماننِد موجود در تخت جمشید شیرهای بالداری هستند که روی دشنه کوتاه 
داریوش در نگاره جبهه شمالی تخت جمشید ظاهر شده اند. مشابه این موجودات روی یک سپر هخامنشی و برخی 
از مهرهای منتسب به این دوره نمایان شده اند. ردپای این گونه را می توان تا آثار موجود در گورهای ارجان دنبال 

کرد. 
آخرین گونه متعلق به موجودی است که از ترکیب چند عنصر به وجود آمده  است: سر و بدن شیر، بال و 
پنجه عقاب، دم عقرب و یک شاخ. این موجود در حال نبرد با یک انسان، در ورودی یکی از کاخ های تخت جمشید 
ترسیم شده  است )تصویر 8(. نمونه های چنین نبردی را در آثار متعلق به نیمه نخست هزاره اولِ مکشوف از کوه  های 
زاگرس دیده  ایم و شاید این نقش کلید مناسبی باشد برای ترسیم خط  سیر فرمانروایان نویِن آمده از سمت بلندی ها. 
غیرشاهی  تخت جمشید، کفش های  در  »قهرمان  که  است  این  بر  عقیده  دانسته  اند.  پلیدی  یافتگی  تجسد  را  آن 

2  این نقشمایه نیز به نوبه خود جالب توجه بوده و می  تواند با دقت و به گونه  ای بافت  مند مورد تجزیه و تحلیل ساختاری 
قرار گیرد.
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پوشیده و کاله ساده به سر کرده تا مرد پارسی را بازنمایی کند« )Root 1979, 305(. آیا این مرد پارسی همانی 
نیست که از بلندی ها آمده تا قدرت را در دست گیرد؟ شاید این نقش را بتوان در فضای تجسدیافتگی هویت و 
یادمان های قومی به بحث گذاشت. بااین حال آزمودن این موضوع کار آسانی نیست و نیاز به مقدماتی دارد که یکی 

از آنها بررسی جهان زندگی و معرفتی هخامنشی و پارسیان و عناصر متشکل آن، تا حد امکان است. 

4.تجزیه و تحليل سير تطور نقشمایه شير در شواهد بصری خوزستان و فارس پيش از اسالم تا پایان 
دوره هخامنشی

در میان آثار شمایلی برجای مانده از دوره های پیش از اسالم خوزستان و فارس تا پایان دوره هخامنشی 
چهارگونه بازنمایی شیر قابل شناسایی و طبقه بندی است: الف. نمایش شیر به صورت طبیعی؛ ب. ترکیب سر شیر 
با بدن انسان مؤنث دارای سینه های برآمده که به نیمه هزاره چهارم تا حدود 2900 پیش ازمیالد تعلق دارد؛ پ. 
ترکیب بدن شیر، بال عقاب و سر انسان که قدیمی ترین شواهد به دست آمده از آن در جنوب غرب ایران به سده های 
نخست هزاره اول پیش ازمیالد بازمی گردد؛ ت. شیر بالدار که در نیمه دوم هزاره دوم پیش ازمیالد در میان بقایای 

باستان شناختی جنوب غرب ایران نمایان شد. 
در این نوشتار منظور از شیر بالدار گونه های سوم و  چهارم از انواع شیر مذکور است. نمایش این موجودات 
در جنوب غرب ایران از نیمه دوم هزاره دوم به این سو بوده  است؛ بااین حال تا پیش از آغاز هزاره اول، نمایش آن تنها 
روی مُهرهای گِلی دیده شده  است. این موجودات در دو سده نخستین هزاره اول پیش از میالد روی مواد فرهنگی 
فرهنگی  ماده  نیز روی  بعد  آنها در سه سده  نیز ظاهر شدند.  و مجسمه  بدل چینی  دیگری چون پالک، جعبه 
اما تنها در دوره هخامنشی این موجودات در گستره ای از  بی  سابقه ای، معروف به »حلقه قدرت« نمایان شدند. 
مواد فرهنگی نمایان می شوند. این گستره را مُهرها، حجاری  ها، تکوک ها، پارچه  ها و سپرها در برمی گیرند. همین 

گستردگی به خودی خود می  تواند گویای افزایش اهمیت آنها در جهان زندگی هخامنشیان باشد.
بدین ترتیب ظهور موجودات عجیب  الخلقه در میان رودان به طورکل همزمان است با دوره آغاز شهرنشینی 
و شکل گیری حکومت های متمرکز در آن سرزمین. گاومردها و شیرهای بالدار از جمله نقشمایه  هایی هستند که در 
این دوران ظاهر می  شوند. از این زمان به بعد رفته  رفته نمایش ماده  شیرها در میان رودان کاهش می  یابد و جای 
آنها را موجودات عجیب  الخلقه نر می گیرد که در بیشتر موارد نیز در حال نبرد هستند. عنصر نرینگی به  خصوص 
در نقشمایه گاومرد کامالً نمایان است. این نقوش مانند نقوش مربوط به ماده  شیرها، هر دو روی مهرهای ِگلین 
نمایان هستند. در رابطه با مهرها و کارکردشان نظرات گونه گونی موجود است که به طور عمده بر نزدیکی آنها با 
 Gorelick :شکل گیری نخستین شهرها و ایجاد تغییر در روابط اجتماعی پای می  فشرند )برای مثال نگاه کنید به
and Gwinnett 1990(. به هرحال مهرها در خود مفاهیمی را چون تخصص، مالکیت، تجارت و داد و ستد 
دارند و به شدت با بافت برهمکنش و تعامل انسان ها با یکدیگر مرتبط هستند. از همین رو نیز در عینیت  دهی3 به 

واقعیات اجتماعی و یادآوری آن واقعیات به اعضای جامعه می  توانند نقشی فعال برعهده گیرند. 
نقشمایه های  در  اتفاق  یک  میان رودان،  متمرکز  نهادینه شدن حکومتهای  با  همزمان  دیدیم،  که  چنان 
موجود روی مهرها رخ نمود: ماده  شیرها جای خود را به موجودات عجیب  الخلقه دادند. ماده  شیرها بیشتر یا در حال 
نگهداری و حمل کوه  ها بودند، یا اینکه الهه ایناننا یا ایشتار را بر دوش خود حمل می کردند. درحالی که موجودات 
عجیب  الخلقه همواره در حال نبرد بودند. از جمله نقشمایه های دیگری که پیش از این دگرگونی مشاهده می شد 
نبرد میان جانوران بود. بااین حال آنچه در آغاز هزاره سوم پیش از میالد شاهدش هستیم، ظهور پهلوانانی است که 
در حال نبرد با موجودات عجیب  الخلقه  اند. این دگرگونی  ها می  تواند نشانه  ای باشد از تغییراتی که در کل جامعه 
سازنده  اش به وجود آمده  است. تغییراتی که معطوف به نگرش اعضای جامعه در رابطه با انسان، جایگاه او در جهان 

3  objectification

و نقش انسا ن ها در جامعه است.
همزمان با دوره عیالم میانه، چنین دگرگونی هایی در نقشمایه  های عیالمی نیز به چشم می  خورد. حکومت 
از میالد،  از آن شکل گیری ساختارهایی چون چغازنبیل در سده دوازدهم پیش  بعد  و  متمرکز کیدینوها  نسبتاً 
حکایت از نوعی اقتدارگرایی دارد. نقشمایه های موجودات عجیب الخلقه نیز در همین دوره در سرزمین عیالم رواج 

می  یابند.
عالوه بر این، ساکنان مناطق بلند در نیمه نخست هزاره اول پیش از میالد آثاری را از خود بر جای گذاشته-

اند که نمونه  هایی از آنها را می  توان در زیویه دید. در میان این آثار نیز نبرد پهلوان با شیر وجود دارد. 
در این زمان، هر چند قدرت ها بیشتر رنگ محلی دارند، اما دارای تمایالت جهان شمولی هستند و نبردهای آنها با 
به خصوص آشوریان مهم است. با این حال در رابطه با این موجودات عجیب الخلقه به نظر می  رسد عیالمی  ها بیشتر 

تحت تأثیر ساکنان میان رودان جنوبی قرار گرفته  باشند. 
شکل گیری حکومتهای محلی پس از فروپاشی عیالم مسئله ای مغفول مانده  است. گور مکشوف از ارجان 
به احتمال متعلق به یکی از این حکمرانان محلی است. ارجان که آن را به »هوهنور« باستان منسوب کرده  اند، در 
دامنه کوه هایی قرار دارد که فارس را از خوزستان جدا می  کنند. از این رو حلقه قدرت موجود در گور، اگر آن را تا 
آثار منسوب به هخامنشی دنبال کنیم، کلید خوبی است برای دامن زدن به پرسش چگونگی ورود هخامنشیان به 

دشت خوزستان. 
راست است که هخامنشیان یکی از نخستین پادشاهی  های جهانشمول را بنیان نهادند. کمترین اهمیتی 
که می توان برای مجموعه تخت  جمشید در نظر گرفت این است که چنین پادشاهی جها نشمولی را مستند ساخته  
است. در درون این حکومت دیگر با قطعاتی پراکنده از آثار مهر و غیر مهری که نقشمایه موجودات عجیب الخلقه 
را گهگاه بر خود دارند مواجه نیستیم. حتی با انداختن نیم  نگاهی بر چند اثر گزینش  شده متعلق به این دوره نیز 

می توان به رواج گسترده این موجودات پی برد. اما علت این رواج چیست؟ 
طبق آنچه در بخش پیش آمد، دست کم سه نوع موجود عجیب الخلقه را در خود تخت جمشید می  توان 
بازشناخت. هر یک از این موجودات را بایستی با دقت در بستری زمانی/ مکانی مورد واکاوی و مطالعه قرار داد. 
برای مثال نبرد انسان با شیر بالدار، هر چند به نبرد خیر و شر نسبت داده  شده  است، می تواند یادمانی هویت  بخش 
برای اجدادی باشد که آثارشان از دل کوهستان و مکان  هایی چون زیویه به  دست آمده  است.  این امر با توصیف 
»روت« )1979. 305( نیز سازگار است که »قهرمان در تخت جمشید کفش  های غیرشاهی پوشیده و کاله ساده به 

سر کرده تا »مرد پارسی« را بازنمایی کند«.

5.مبحث و نتيجه گيری: هنر شمایل نگاری مفهوم قدرت
برای بررسی نمایش شیر بالدار به مثابه یک نشانه، ابتدا باید پی برد که این نقشمایه در چه چیزهایی 
نمایان شده  است. ماده فرهنگی ویژگی های خاصی دارد. یکی از آن ویژگی ها این است که پیدایش آن دلبخواهی یا 
تصادفی نیست. هر ماده فرهنگی در متن اجتماع سر بر می آورد و محصول فعالیت  های انسان در بافت  های اجتماعی 
نهادین و مشخصی است )Hodder & Hutson 2004; Ingold 2006(. مصنوعات انسانی نقشی فعال 
 .)Meskell 2006, 2( را در برپایی جهان زندگی او دارند و به صورتی پیوسته، تجربه انسان را شکل می  دهند
ساخت فرهنگ بیش از آنکه محصول مفهوم سازی باشد، در عمل درگیرانه با جهان پیرامونی به  دست می  آید. 
بنابراین مواد فرهنگی خصلتی اجتماعی داشته و بر نسبت های موجود در آن استوارند و معنای آن ها نیز وابسته 
به همین نسبت هاست. به تعبیر »فوکو« )1966(، واژه ها و چیزها در درون بافتی اجتماعی شکل می  گیرند که به 

واسطه گفتمانی مشخص انتظام یافته  است. 
ابتدا  این است که شیربالدار چگونه نشانه ای است و چه معنایی در خود مستتر دارد؟ در  حال پرسش 
باید گفت که این نقشمایه و مصنوع در ارتباط با آن معنایی خاص و پایدار ندارد. شیوه اجتماعی ساخت معنا و 
تجربه- محور بودنش )Bauer 2002( مانع از آن می شود که ماده فرهنگی، تنها یک معنای ذاتی خاص داشته 

نشانه شناسی نقشمایه شیر بالدار ارجان
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باشد و بس. چیزها درست در همان لحظه که با آنها ارتباط برقرار می  کنیم معنا می  گیرند. از این رو دست کم دو 
معنا برای شیر بالدار می  تواند وجود داشته باشد: یکی معنای مربوط به زمان نمایانی نخستینش در بطن اجتماعات 
انسانی جنوب غرب ایران در دوران باستان و دیگری معنایی که در بافت فرهنگی-اجتماعی امروزین از آن استنباط 
می شود که خود می تواند در دو بستر زندگی روزمره مردمان عادی یا زندگی دانشگاهی باستان شناسان و دیگر 
عالقمندان به فرهنگ های باستانی رشد و نمو کند. نوشتار حاضر با برقراری گفتگو و داخل شدن در چرخه  های 
تأویلی، ممکن است بتواند به معنای پیشین آن نزدیک شود، اما باز این معنا مختص به سازمان اجتماعی و نظام 

معرفتی حال حاضر است. 
تالش می شود تا به شکلی تأویلی و با قراردادن چیزهای پراکنده در کنار هم، معانی نشانه  شناختی این 
شیر بالدار واکاوی شود. برای این منظور نقشمایه شیربالدار هخامنشی درون متن مختص به خود و در نسبت با 
عناصر پیرامونی اش، اعم از بناها و اشیا مورد مطالعه قرار می گیرد )نگاه کنید به: Bauer 2002, 44(. قراردادن 
شیرهای بالدار درون متن این اجازه را می  دهد که آنها را به شکلی دقیق تر بررسی کرده و در فاصله  ای نزدیکتر به 

معانی احتمالی شان قرار گیریم. 
شیربالدار موجود بر حلقه قدرت را می توان در سه جای دیگر نیز یافت که به هخامنشیان تعلق دارند: روی 
خنجر »داریوش بزرگ« که در یکی از نگاره  های تخت جمشید نقش شده؛ روی یک سپر؛ و روی قطعه پارچه  ای 
که از همدان به دست آمده است. از این سه ماده، دو تای آنها رابطه  ای مستقیم با نبرد و حکمران دارند: خنجر 

پادشاهی و سپر جنگجو.
است. »قدرت«  یافته  قدرت«  عنوان »حلقه  امروزین خود  بافت  در  ارجان  است که شیء طالیی  جالب 
مفهومی است که در بافت اجتماعی این عصر، از طریق کنش تجربی انسان  ها با این شیء بدان منسوب شده است. 
احتماالً در این عمل تأویلی حقیقتی نهفته است؛ اینکه شیر بالدار تجسد یافتگی مفهوم قدرت و تشبه به آن است. 
شاید به همین خاطر این نقشمایه در پادشاهی متمرکز هخامنشی نه تنها تداوم یافته، بلکه در بافت های 
متعدد و روی مواد فرهنگی گوناگونی رایج بوده است. به بیان پرادا »... در دوران هخامنشی، مسبک سازی متفاوتی 
برای این موضوع - تصویرگری جانوران- به وجود آمد که به جانوران شکل های جاودانی از خشم و نیرو می بخشید« 

)پرادا، 1965، 231(. 
برای ورود به بحث، می توان سه گونه نشانه پیرس را به سه زمان مختلف نسبت داد: گذشته )شمایلی(، 
حال )نمایه ای( و آینده )نمادین(. مفهوم »قدرت« تا زمانی که تنها به صورت نمادین و از راه واژه منعکس می  شود 
امری بالقوه است که به آینده تعلق دارد و با گستره ای نامعلوم از نشانه  های احتمالی مواجه است که همچنان در 
حال آمدن هستند. به تعبیری دیگر، این مفهوم هنوز در متن قرار نگرفته است و صورت ملموسی نیافته و هر لحظه 
می توان آن را به ابژه ای مربوط دانست. اما درست در همان هنگام که به شخصی یا چیزی نسبت داده و به وجود 
آن شخص و یا چیز پیوند خورد، به نشانه  ای نمایه ای تبدیل می  شود که در حال حاضر جریان دارد و در واقعیت، از 

پیش به  وقوع پیوسته است. یعنی، تجلی قدرت، ریشه در آن شخص یا چیز دارد. 
حال اگر این مفهوم در یک شمایل، همچون یک شیر بالدار تجسد یابد چه؟ در این صورت تبدیل می شود به 
امری که از ازل وجود داشته و نسبتی فرازمانی و فرامکانی با آن پیدا می کند. در این صورت، شیربالدار به نشانه  ای 
شمایلی از قدرت تبدیل می  شود و قدرت در نزد شخصی خواهد بود که این نشان را در اختیار داشته باشد. بدین 
ترتیب، حک شدن نام »کیدین هوتران« روی »حلقه قدرت« ارجان بدین معناست که این مصنوع و نقش روی آن، 
که خود نشانه  ای شمایلی از قدرت هستند، نشانه  ای نمایه ای هم هستند که حاکم یا شاه صاحب آن را بازنمایی 

می کنند. به همین گونه است نمایش این نقشمایه روی خنجر داریوش و سپر جنگجوی هخامنشی. 
از این مقدمات نشانه  شناختی در رابطه با این نقش می توان این گونه نتیجه گرفت که آن، با توجه به متن-

 های مادی حاملش، نه نمایش یک خدا یا موجودی ماورایی و نه بازنماینده پادشاه و نه حتی چیزی چون »فره« 
است. این صورت مادی می  تواند مفهوم انتزاعی »قدرت« را تجسد بخشیده و آن را جهت ورود به محیط کنش مند 

زندگی انسان مهیا سازد و بدین ترتیب به شکلی بصری بر مواجهه شوندگان با آن اثر بگذارند.

خشم، درندگی، عجیب  الخلقه بودن و تعلق نداشتن به عناصر ملموس، حسی از بیم و هراس را در هنگام 
رودررویی با این نقشمایه القا می کند. ظاهر شدن آن روی عناصر پادشاهی از یکسو و در صحنه  های نبرد با یک 
مرد پارسی از سوی دیگر می  تواند دوگانگی نشانه شناختی آن را روشن کند. این نقشمایه از یکسو تجسدیافتگی 
قدرت است و حضورش در کنار پادشاه، شمایل نمایه ای قدرت و توانایی ماورایی خود اوست. از طرف دیگر نبرد مرد 
پارسی )که می تواند نشانه شمایلی اجداد پارسی باشد( با این موجود عجیب الخلقه هولناک و هراس انگیز، می  تواند 
نشانه نمادین مهار قدرت نامحدود توسط فرمانروایان و مسلط شدن آنها بر هرگونه خشم و ناامنی باشد. این امر در 
بازتولید اجتماعی جایگاه پادشاه و جانشینان او نقشی حیاتی ایفا کرده و شیوه ای خاص از روابط اجتماعی را در 

رابطه با پادشاه بر می انگیزد. 
با حرکت در همان مسیر نشانه  شناختی، رواج یافتن این نقشمایه در درون پادشاهی هخامنشی، می  تواند 
این نقشمایه می تواند به باستان شناسان بگوید که پادشاهی  برای باستان شناسان نیز دارای معنایی خاص باشد. 
هخامنشی منجر به درهم آمیختگی عناصر فرهنگی عیالمی و پارسی موجود در ارتفاعات فارس شد )پاتس 2004، 
481(. این در حالی است که »روی شیء طالیی، نقش دو شیربالدار ایستاده به صورت برجسته ایجاد شده است که 
یادآور نقشمایه رایج جانوران ایستاده روی مهرهای استوانه ای دوره عیالم نو III است« )همان، 472(. بدین ترتیب، 
داریوش  به هر حال  نظر می آید.  در  ابتدا  در  باشد که  آنی  از  بیش  است  با عیالمی ها ممکن  پیوند هخامنشیان 
بزرگ، عالوه بر این ادعا که خانواده  اش از مدتها پیش پادشاه بوده اند، این نقشمایه را نیز روی خنجر خود دارد و 
 Stronach 2003,( »...بدین ترتیب »به نظر می رسد اجداد دور داریوش در بخشی از فارس حکومت می کردند
256(. بنابراین، نقشمایه موجود روی خنجر او، نه تنها شمایلی نمایه ای از قدرت، که احتماالً نمایه ای از نجابت و 

بزرگی اجدادی او نیز می توانست باشد.
در پایان، خود شیء مکشوف از گور ارجان نشانه ای نمادین و بالقوه برای بافت های اجتماعی آینده محسوب 
بهبهان،  شهر  مجلس  نمایندگان  تبلیغاتی  پوسترهای  پس زمینه  در  را  آن  می توان  امروزه  که  همچنان  می شود؛ 

تابلوهای باشگاه های ورزشی آن شهر و... یافت؛ بافت هایی که خود نیز معطوف به قدرتند. 
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چکيده
موقعیت  تسمیه،  وجه  به  چندانی  توجه  تاکنون  شاپور،  جندی  دربارۀ  گرفته  صورت  مطالعات  وجود  با 
جغرافیایی، سیاسی و نظامی این شهر صورت نگرفته است. از جندی شاپور در متون تاریخی با نام های مختلفی 
یاد شده است، که مهمترین آنها عبارتند از جنتاشاپیرتا، بیت الپات، وه اندیوخ شاپور، بیل آباد و جندی شاپور. این 
شهر یکی از شهرهای خوزستان بوده و بین شهرهای شوش، شوشتر و دزفول قرار داشته است، و موقعیت آن با 
روستای شاه آباد یا اسالم آباد کنونی منطبق است. زندان این شهر در زمان ساسانیان از اهمیت فراوانی برخوردار 
بوده و ظاهراً زندانی سیاسی محسوب می  شده است. موقعیت سیاسی و سوق  الجیشی این شهر نیز موجب شده است 

که مدتی به  عنوان پایتخت از آن استفاده شود. 
کليدواژگان: 

جندی شاپور، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و نظامی، زندان، پایتخت
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نام شهر جندی شاپور در البه  الی منابع و مآخذ مختلف، به اشکال و صور گوناگونی ثبت و ضبط شده است. 
برخی از مورّخان قدمت شهر جندی شاپور را بسیار زیاد و مربوط به دورۀ هخامنشی و حتی پیش از آن می  دانند و نام 
اولیّة آن را جنتاشاپیرتا به معنای باغ  های زیبا ذکر کرده  اند.1 این واژه کهن  ترین واژه ای است که تاکنون موّرخان 
در جستجوی نام اصلی این شهر یافته  اند، هرچند که دربارۀ صحت و سقم این اّدعا هنوز تحقیقات چندانی صورت 

نگرفته است.
نام بیت الپات به معنای خانة شکسته یاد شده است. بر اساس اسناد  با  در اسناد سریانی، از جندی شاپور 
شورایی کلیسایی سال 410م.، ایران دارای شش والیت مسیحی نشین با یک سراسقف که سمت رهبری داشته، 
بوده است، که نام یکی از آنها بیت هوزایه بوده که مطران نشین آن در بیت الپاط یا همان جندی شاپور عصر ساسانی 
سکونت داشته است.2  به گفتة ابوحنیفة دینوری، نام شهر جندی شاپور »به زبان خوزی نیالط است و اهل خوزستان 

به آن نیالب می  گویند«.3
برخی از مورّخان معتقدند که نام اصلی جندی شاپور »وه اندیوخ شاپور« یعنی بهتر از انطاکیه شهر شاپور 
]اندیو )در زبان پهلوی(= انطاکیه[ بود.4  البته در کتاب حدودالعالم که در سال 382ه.ق. تألیف شده، از این شهر 
با نام »وندو شاپور« یاد شده است که گویا نویسنده این تعبیر را از مردم آن عصر اقتباس کرده است، و احتماالً 
مخفف همان »وه اندیوخ شاپور« می باشد. هرچند که وجه دیگری نیز برای این اسم ذکر شده است که بر اساس آن، 
گفته می شود »در فارسی قدیم وند، ساخته یا ساخته  شده معنی می  دهد و در خوزستان نیز به همین معنی استعمال 
می  شود، و در جایی که قبیله زندگی می  کند محل زندگی را با ترکیب نام قبیله و پسوند یا پیشوند وند نامگذاری 
می  نمایند؛ نظیر بیروند، قالوند، دریکوند و... و چون این شهر را شاپور بنیاد نهاده است، از این رو مردم آن سامان 
آنجا را وندو شاپور گفته  اند«.5 یاقوت حموی نیز در نقلی دیگر از آن با نام »وندی شاپور« یاد می  کند و می  نویسد که 
چون یاران شاپور، پس از مدتی جستجو پادشاه خود را در جندی شاپور یافتند، گفتند: »وندی شاپور« و به این نام 
شهرت یافت.6 یعقوبی، مورّخ شهیر، از شهر دیگری نیز یاد می کند که در دوران خسرو انوشیروان به دنبال جنگ با 
رومیان و فتح رُها، مَنبِج، قنسرین، عواصم، حلب، انطاکیه، افامیه، حمص و... همانند انطاکیه ساخته شد. او می  گوید 
»انوشروان را از انطاکیه خوش آمد و شهری مانند آن که چیزی از آن کم نداشت ساخت، آنگاه اسیران انطاکیه 
را آورد و به این شهر فرستاد و چیزی را ناشناس نیافتند«.7 اما واقعاً با وجود شهر »وه اندیوخ شاپور«، که در طی 
ماجرایی مشابه ساخته شده بود، چه نیازی به یک شهر جدید، که آن هم باز به شکل شهر انطاکیه ساخته شده باشد، 
بود؟ آیا می  توان این شهر را همان شهر دوران شاپور به شمار آورد که در طی دوران خسرو انوشیروان تکمیل شد 
و انوشیروان آن را به نام خود ساخت؟ با وجود تردیدهایی که وجود دارد، اکثر محّققان بین این دو شهر تمایز قائل 
شده  اند و از شهر ساخته شده در دوران انوشیروان با نام »وه اندیو خسرو« یا »وه جندیو خسره« یاد کرده  اند، که 

در نزدیک مدائن ساخته شده بود.8   
اما معروف  ترین نام این شهر جندی شاپور بود، و امروزه هم با همین نام از آن یاد می  شود. در باب علل 

نامگذاری این شهر به جندی شاپور اقوال گوناگونی ذکر شده است که به ترتیب به بررسی آنها می  پردازیم:
برخی از مورّخان بر اساس حکایتی تاریخی، نام این شهر را ترکیبی از دو نام »جندا« و »شاپور« می دانند. گفته 
می  شود شاپور بن اردشیر، بعد از فتح سوریه و انطاکیه با »فیلس« قیصر روم، صلح کرد و از دختر او خواستگاری 
نمود. قیصر نیز بدان رضایت داد. پس شاپور قبل از آنکه دختر را به سوی وی آورند، دستور داد شهری برشکل 
قسطنطنیه بنا نهادند. این شهر در اصل، قریه  ای بود متعلّق به شخصی که نام او جندا بود و چون شاپور آن موضع 
را برای شهر انتخاب کرد، خواست که آن قریه را با قیمتی باال از صاحبش بخرد؛ ولی آن شخص راضی نمی  شد، مگر 
آنکه در ساخت آن مشارکت داشته باشد. مردمی که از آنجا گذر می  کردند، می  پرسیدند که بانی این شهر کیست؟ 

و چون معیّن نشده بود، می گفتند: جندا و شاپور، که به تکرار همین دو کلمه نام آنجا جندی شاپور شد.9 
با توجه به گزارش های تاریخی به  نظر می رسد که شهر جندی شاپور از همان ابتدا بر اساس اهدافی سیاسی، فرهنگی و 
نظامی در برابر امپراتوری روم شکل گرفته است، و شاپور بن اردشیر در راستای اهداف نظامی خود، به استقرار گروه 
کثیری از اسرای رومی و سربازان خویش01 در این منطقه پرداخته است. شاپور پس از به اسارت گرفتن والریانوس 

)والرین(، امپراتور روم، و عدۀ کثیری از رومی  ها به سوی خوزستان رفت تا جایی را برای سکونت اسرای رومی 
انتخاب کند و به همین منظور شهر جندی شاپور را ساخت.11 

فرد دیگری به نام سید احمد رضوی دزفولی معتقد است که پیشوند »جند« بعدها بر نام شهر »شاهپور« 
بدون کلمة  "شاهپور"  نام شهر  نگاه در منابع قدیم و همچنین در شاهنامه می  بینیم که  اضافه شده است و »با 
جند ذکر شده است«. وی در مورد چگونگی اضافه شدن پیشوند »جند« بر سر نام شهر »شاهپور« دو احتمال 
را بیان می  کند: الف( زمان فتح ایران، برای حراست از خطوط ارتباطی سوق  الجیشی بین مدینه و میادین جنگ 
چند لشکرگاه ترتیب داده و در هر لشکرگاه عدّه ای از قبایل جنگجوی عرب را در آنها مستقر ساختند، که یکی از 
آنها »شاهپور« بود؛ که در منابع تاریخ اسالم به »جندالشاهپور« یا به تقدیم جزء دوم، »شاهپورالجند« معروف و 
مشهور می  باشد. در این باره نمونه  های فراوانی داریم؛ برای مثال، به بصره هم »جندالبصره« می  گفتند. در نتیجه، 
هرجا جندی سابور گفته شده، مقصود »لشکرگاه شاهپور« است. ب( کلمة جند که در زبان تازی یعنی لشکر، در 
کتب مسالک و ممالک و منابع تاریخی، مترادف »کوره« )شهرستان( گرفته شده است و جندشاهپور نام شهرستانی 
است که شهر مرکزی آن نیز به همین نام موسوم بوده است. مروزی در مسالک الممالک می گوید:»جندسابور... و اما 
اجنادها: اللور، الروناش...«. بنابراین در مصادر و منابع قدیمه، هرجا جندسابور گفته  اند، مقصد »کورۀ شاپور« یعنی 

شهرستان شاپور بوده است.12
در مجموع، با دقت در منابع تاریخی و چگونگی ثبت و ضبط نام جندی شاپور در ادوار مختلف تاریخی 
می  توان سیر تطور تاریخی نام این شهر را تا اندازه  ای روشن ساخت و علت نامگذاری این شهر را به جندی شاپور 
تبیین نمود و اسامی مختلف ذکر شده برای این شهر را در چهار دسته طبقه  بندی کرد: 1- جنتاشاپیرتا؛ 2- بیت 

الپات؛ 3- وه اندیوخ شاپور؛ 4- بیل آباد و جندی شاپور.

بررسی موقعيّت جغرافيایی شهر جندی شاپور
یا  )قهستان  کوهستان  پارس،  خوزستان،  می  گردید:  بخش  استان   8 بر  کشور  ساسانیان  روزگار  در 
الجبال(، کردستان، آذرآبادگان، پذشخوارگر )طبرستان و گیالن(، خراسان و سورستان )دل ایرانشهر، بین  النهرین 
گاهی  و  می  شد  گفته  پارس  فرات-  تا  آمویه  رود  از  ایران-  همة  به  گاهی  قدیم،  تواریخ  در  البته  ]میانرودان[(. 
استان های غربی را پارس و استان شرقی را خراسان یا ایرانشر نامیده  اند.13 اما خوزستان )یا به عربی، األهواز( استانی 
ثروتمند و کم ارتفاع بود که دست کم به هفت کوره14 یا شهرستان تقسیم می شد. احمد بن ابی  یعقوب شهرستان های 
آن را چنین بر می  شمارد: جندی شاپور، سوس، نهرتیری، مناذر، شوشتر، ایذج و رامهرمز. اینها را سپهبدی بود به نام 
سپهبد فارس.15 اما ابن  رسته ضمن جداکردن شهرستان ها از شهرهای خوزستان می  نویسد: خوره  های ناحیة اهواز 
عبارتند از: سوق  األهواز، جندیسابور، رامهرمز، سُرّق، بیدق، تُستر، سوس، و شهرهای آن  هم عبارتند از: مناذر بزرگ، 

مناذر کوچک، عسکرمکرم، روستای زّط، روستای سنبیل )بازار سنبیل(، ایذج، کلبانیه و بنیان.16
دو  و  شوشتر17  شمال  غربی  فرسنگی  هشت  شوش،  شرق  فرسنگی  شش  در  جندی شاپور  شهرستان  اما 
اندامش )دزفول(18 که محل کنونی شاه  آباد است،19 ساخته شد. حدود جغرافیایی آن  فرسنگی جنوب شرقی پل 
نیز به لحاظ طول و عرض جغرافیایی به گفتة حمداهلل مستوفی چنین بود: »از اقالیم سیم است. طولش از جزیرۀ 
خالدات »فد ه« و عرض از خط استوا »ال نه« )یا ال یه(.20 ابوالفداء نیز به نقل از اطوال، و قانون مسعودی، نوشتة 

ابوریحان بیرونی طول و عرض آن را چنین ذکر می کند:21
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نهمين اقليم از اقليم  های عرفی: ذکر خوزستان

اقلیم عرضطولمأخذنام بلد
حقیقی

اقلیم عرفی
دقیقهدرجهدقیقهدرجه

اطوالجندَی سابور
قانون

عد
عه

ه
ه

ال
لج

نه
ک

از اهوازاز سوم

علیرضا چکنگی نیز در فرهنگنامة تطبیقی خود با توجه به موقعیت کنونی شاه  آباد، در مورد طول و عرض جغرافیایی 
شهر جندی شاپور چنین می  نویسد:22

ارتفاع از سطح دریاطولعرضنام جدیدنام قدیم
30/105      ه18/40     ه32شاه  آباد )خرابه  های(جندی شاپور )گندی شاپور(

به گفتة ابن  حوقل، »در سراسر خوزستان کوه و ریگی نیست و تنها در مجاورت نواحی شوشتر، جندی شاپور و ... 
اندکی وجود دارد. اما دربارۀ هوا و خاک خوزستان و تندرستی مردمان آن باید دانست که آب های پاکیزه و شیرین 
و جاری دارد و در سراسر این سرزمین شهری نمی  شناسیم که آبش از چاه باشد؛ زیرا وجود آب های جاری فراوان 
آن را از آب چاه بی  نیاز می  کند. اما خاک آن هرچه از دجله به  سوی شمال دورتر شویم، خشک  تر و سالم  تر است 
و هرچه به دجله نزدیک  تر شویم، در سستی )شوره زار بودن( از جنس زمین بصره است و همچنین است سالمت 

و زیبایی بشرۀ مردمان آن، که هرچه از دجله دورتر شویم، مردمانش سالم اند و بشره ای زیبا و نظیف دارند«.23

بررسی موقعيت سياسی و سوق  الجيشی شهر جندی شاپور
خوزستان یکی از مهمترین مناطق تمام قلمرو دولت ساسانی بود، و در دوران اسالمی هم این اهمّیت را 
همچنان حفظ کرد، زیرا این منطقه از یک طرف با استان فارس، سرزمین اصلی و زادگاه ساسانیان و از طرف دیگر 

با سرزمین عراق مرکز حکومت و قلب شاهنشاهی ایران، که آن را دل ایرانشهر می  خوانده  اند، هم  مرز بود.

زندان جندی شاپور
با توجه به گزارش  های تاریخی موجود، چنین به نظر می  رسد که در شهر جندی شاپور یک زندان سلطنتی 
بسیار با اهمیت وجود داشته است، که باتوجه به علل شکل  گیری این شهر و سکونت دادن اسرای رومی و امپراتور 

روم، مهمترین دشمن امپراتوری ایران، در این شهر این گمان به شدت تقویت می  شود.
همچنین، گزارش  هایی نیز از اسارت برخی از شاهزادگان ساسانی در زندان این شهر حکایت دارد، که از جملة این 
افراد می  توان به انوش زاد فرزند انوشیروان اشاره نمود. به گفتة ابوحنیفة دینوری، »انوشروان پسری به نام انوش زاد 
داشت که مادرش مسیحی و بسیار زیبا و انوشروان شیفتة او بود، و از او خواست آیین مسیحی را رها کند و زرتشتی 
شود و او نپذیرفت، انوش زاد هم مسیحیت را از مادر به ارث برد و با پدر در آیین مخالفت کرد و انوشروان بر او 
خشم گرفت و دستور داد او را در شهر جندی شاپور زندانی کردند. هنگام لشکرکشی انوشروان به شام خبر بیماری و 
ماندنش در حمص به اطالع انوش زاد رسید. زندانیان را به شورش واداشت و درهای زندان را شکست و بیرون آمد و 
فرستادگان خود را در میان مسیحیان جندی شاپور و دیگر شهرهای اهواز فرستاد و بر اموال دست یافت و خبر مرگ 
پدر خویش را انتشار داد و برای حرکت به عراق آماده شد. فرماندار انوشروان در شهر تیسفون به انوشروان نامه 
نوشت و داستان پسر و خروج او را نوشت و انوشروان برای او چنین نوشت: "سپاهیان را برای مبارزه با او بفرست و 
در جنگ با او جانب احتیاط را رعایت کن و چاره  اندیشی کن تا او را زنده دستگیر سازی و اگر سرنوشت چنین بود 

که کشته شود خونی رایگان و جانی بی  ارزش از دست رفته است... بسیاری آن قوم تو را نترساند برای آنان شوکتی 
باقی نمی  ماند و چگونه ممکن است برای مسیحیان شوکتی باقی بماند و حال آنکه در دین ایشان آمده است که 
اگر بر گونة چپ کسی طپانچه زدند گونة راست خود را هم آماده سازد، اگر انوش زاد و یارانش تسلیم شدند آنانی 
را که زندانی بوده اند به زندان برگردان و در خوراک و پوشاک، آنان را در مضیقه  ای بیش از آنچه بوده  اند قرار مده، 
فرماندهان نظامی را که با آنان بوده  اند گردن بزن و بر ایشان هیچ گونه رأفت و مهربانی مکن و افراد فرومایه و عادی 
را که با ایشان بوده اند، رها کن و متعرض ایشان مشو، آنچه دربارۀ سخت گیری و عقوبت بر کسانی که به انوش زاد 
ناسزا می  گویند و نام مادرش را می  برند نوشته بودی فهمیدم، بدان که این گروه دارای کینه  های نهانی و دشمنی 
پوشیده  اند و دشنام دادن به انوش زاد را بهانة دشنام دادن و ناسزاگویی به ما قرار داده اند و اکنون که در تأدیب 
ایشان موفق شدی دیگر به کسی اجازه مده که چون ایشان سخن گویند. والسالم." انوشروان از بیماری خود بهبود 
یافت و با سپاههای خویش به پایتخت خود برگشت. پسرش انوش زاد را اسیر کرده بودند و با او چنان رفتار شد که 
دستور داد«.24 هرچند که این قیام با شکست مواجه شد، اما بروز چنین قیامی از یک زندان نشان دهندۀ موقعیت 

حساس و مهم این زندان در درون امپراتوری ساسانی است.  
جالب است بدانید که فرمانروای این منطقه در اواخر دوران ساسانی شخصی به نام هرمزان بود. هرمزان 
با خاندان ساسانی خویشاوندی داشت و خواهر او زن خسروپرویز و مادر شیرویه پسر خسروپرویز بود. او در جنگ 
قادسیه نیز حضور داشت و به عنوان یکی از سه فرماندۀ نظامی بزرگ ایران در این جنگ فرماندهی میمنة سپاه 
برمی گردد و  به خوزستان  این جنگ شکست می خورند و هرمزان  ایرانیان در  اما  برعهده داشت.  را  رستم فرخزاد 
باألخره کار بدانجا می  کشد که هرمزان پس از جنگ شوشتر اسیر می  شود و او را به مدینه نزد خلیفة دوم، عمر 
بن خطّاب می  برند. از او در مسجد مدینه نزد عمر با عنوان »ملک  األهواز« ]شاه خوزستان[ یاد می  کنند.25 انتخاب 
شوشتر از سوی هرمزان به  عنوان آخرین پایگاه نظامی خود نشان دهندۀ آن است که شهر جندی شاپور در آن زمان، 
به  عنوان یک شهر نظامی کاربرد نداشته و شهری دانشگاهی شمرده می  شده است. البته می  توان این احتمال را نیز 
داد که شهر جندی شاپور در گذشته کابرد نظامی نیز داشته است و همانگونه که ذکر خواهیم نمود، دانشکدۀ نظامی 
آن نیز فعّال بوده است؛ ولی با رشد شهر شوشتر کم  کم جندی شاپور موقعّیت نظامی برتر خود را در زمان حملة 
مسلمانان از دست داده است و شهر شوشتر در این زمینه، جایگزین شهر جندی شاپور شده است. اما آنچه که برای 
ما در اینجا از اهمیت فراوانی برخوردار است، آشنایی بالتردید هرمزان با دانشگاه جندی شاپور و دستاوردهای علمی 
آن و انتقال این دانش ها به جهان اسالم است. گفته می  شود »نخستین دیوانی که برای ثبت و ضبط اموال و تنظیم 
امور مالی مسلمانان به  وجود آمد که بعدها به نام های دیوان بیت المال و دیوان خرا]ج[ نامگذاری شد و توسعه یافت 
در زمان عمر و به  وسیلة همین هرمزان تأسیس یافت. نخستین دفتر ثبت و ضبط مجاهدان و سپاهیان هم، که 
به دیوان جند )سپاه( معروف شد، باز در همین زمان و به  وسیلة هرمزان پایه  گذاری شد. و بنا به روایاتی نخستین 
باری هم که اعراب مسلمان به این مسأله توجه نمودند که برای ثبت و ضبط وقایع و اسناد، تاریخ ثابت و پایداری 
داشته باشند که سال و ماه بر آنها مشتبه نشود باز در همین زمان عمر بود، و برای این کار راه و روشی انتخاب 
گردید که هرمزان از آیین ایرانیان برای آنها بیان نمود«.26 انتخاب هرمزان به  عنوان والی خوزستان، و ازجمله شهر 
جندی شاپور یعنی بزرگ ترین پایگاه علمی ایران، استفادۀ از موقعیت علمی و حجم اطالعات فراوان این فرد پس از 
اسارت و انتقال وی به شهر مدینه در زمان خلیفة دوم، یعنی در زمانی که از ورود اسرا به مدینه ممانعت به  عمل 
می  آمد و حتی برقراری خویشاوندی با خاندان علم و فضیلت، یعنی خاندان امام علی )ع( از راه زناشویی به روایت 
اصطخری، همگی حکایت از کاردانی و جایگاه علمی واالی او در دوران پیش و پس از اسالم دارد. پس با توجه به 
این مطالب و مرکزیت علمی دانشگاه جندی شاپور، شاید بتوان مهمترین مهد پرورش این عالم سیاستمدار را حوزۀ 

علمی جندی شاپور دانست و از او به  عنوان یکی از پرورش یافتگان مکتب جندی شاپوری یاد نمود.    

جندی شاپور، پایتخت ایران
جندی شاپور مدّت ها پایتخت ساسانیان بود و از آن به  عنوان مقرّ اصلی حکومت ساسانی استفاده می  شد. به 
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گفتة مسعودی در مروج  الذهب، »ابوعبیده معمر بن مثنی از عمر کسری نقل کرده که همة شاهان ساسانی تا دوران 
پادشاهی هرمز پسر نرسی در جندی شاپور خوزستان اقامت داشته  اند«.27 البته شاید در مورد این دوران طوالنی بتوان 
گفت که شاهان ساسانی به تقلید از شاهان هخامنشی در استفادۀ از شوش به  عنوان یکی از پایتخت  های فصلی خود، 

شاهان ساسانی نیز از جندی شاپور به  عنوان پایتختی فصلی استفاده می  کرده  اند.
جالب است بدانید که یعقوب لیث صّفار )م. 265ه.ق.(، مؤسس سلسلة صّفاریان، نیز در اواخر عمر می-

خواست به تقلید از شاهان ساسانی در جندی شاپور ساکن شود. او در سال262/3 برای مواجهه با خلیفة عباسی در 
خوزستان، شهر جندی شاپور استقرار یافت و باألخره نیز در همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد.28

پادشاه ساسانی  اّول،  مدیون شاپور  دیگری،  از هر شخص  بیش  موقعیّت سیاسی شهر جندی شاپور  رشد 
است. شاپور با مرکزیّت بخشیدن به شهر جندی شاپور، در قلمرو وسیع ساسانی موجب رشد سریع شهر جندی شاپور 
شد. شاپور شخصیتی جسور و بی  باک بود و مسعودی در داستانی اسطوره  مانند، چنین می  نویسد که شاپور پس از 
تصرّف برخی شهرهای شام، تصمیم می  گیرد که به شکلی ناشناس به قسطنطنّیه برود. ولی در آنجا یکی از خدمة 
قیصر روم شاپور را می  شناسد و او اسیر می  شود. سپس، قیصر به جانب سرزمین ایران لشکرکشی می  کند تا به شهر 
جندی شاپور می  رسد »که بزرگان ایران در آنجا حصاری شده بودند«. اما شب  هنگام شاپور به کمک اسیران ایرانی 
موفّق به فرار می  شود و به کنار باروهای شهر جندی شاپور می  آید. نگهبانان او را می  شناسند و با ریسمان باال می-

 کشند. شاپور پس از تجهیز سپاه خود، به سپاه روم حمله می  برد و قیصر را اسیر می  کند. قیصر به  جای نخل  هایی که 
به هنگام عبور خود از عراق بریده بود، برای اولین بار در آن سرزمین، درخت زیتون می  کارد و بند بزرگ رودخانة 
شوشتر را می  سازد و با سنگ و آهن و سرب محکم می  کند. پس از این واقعه، شاپور به جزیره و دیگر سرزمین  های 
تحت تصرف امپراتوری روم حمله می  برد و بسیاری از مردم آن نواحی را به خوزستان می  آورد و در شهرهای شوش، 
شوشتر و دیگر شهرهای خوزستان سکنی می  دهد »و از آن هنگام به شوشتر دیبای شوشتری و انوع حریر و به 
شوش خز و به دیار نصیبین پرده و فرش بافتند و معمول شد که هنوز هم هست«.29 شاید از همین دوران باشد 
که کم کم شهر شوشتر به  عنوان یک پایگاه نظامی و تجاری جدید، در کنار شهر جندی شاپور رونق می  گیرد، و تا 
آنجا پیش می  رود که به هنگام فتح ایران توسط مسلمانان به لحاظ موقعیّت نظامی نسبت به شهر جندی شاپور از 

جایگاه برتری برخوردار است.  
به گفتة یاقوت حموی »گشایش جندی شاپور به دست مسلمانان به سال گشایش نهاوند که سال 19ه.ق. 
به روزگار عمرخطاب باشد رخ داد که مسلمانان آن را مدت ها در میان گرفتند و ناگهان روزی دیدند که دروازه  های 
شهر، باز و دربانان بیرون آمدند و بازارها را بگشودند و مردم پراکنده شدند. پس مسلمانان از دژبانان پرسیدند شما را 
چه شد؟ ایشان پاسخ دادند که شما امان  نامه برای ما فرستادید و ما امان شما را پذیرفتیم که گزیت ]جزیه[ بپردازیم 
و شما از ما دفاع کنید. مسلمانان گفتند ما چنین نکردیم. دژبانان گفتند ما دروغ نمی گوئیم. پس مسلمانان در میان 
خود به جستجو پرداختد تا آشکار شد که یک برده به نام مکنف که ریشه در جندی شاپور داشت امان  نامه نوشته 
است. پس مسلمانان گفتند نویسندۀ امان  نامه برای شما یک برده است. مردم جندی شاپور گفتند ما بردگان شما را 
از آزادانتان باز نشناسیم که امان  نامه از طرف شما آمده است و ما آن را پذیرفته و بر آن استوار هستیم مگر شما 
بخواهید آن را بشکنید. مسلمانان خموش مانده داستان را برای عمر نوشتند و او دستور پذیرفتن امان  نامه را داد. 
پس مسلمانان شهر را رها کردند«. یاقوت این روایت را به نقل از سیف بن عمر نقل می  کند، که با توجه به شخصیت 
سیف و دروغ پردازی  های او در نقل روایات تاریخی، به هیچ  وجه قابل اعتماد نیست. ولی همو در روایتی دیگر، به 
نقل از بالذری می  نویسد که به دنبال فتح شوشتر »ابوموسی اشعری به سوی جندی شاپور رفت و مردم ترسای آنجا 
امان خواستند و او با ایشان آشتی کرد بدین شرط که هیچ  کس از آنها نکشد و اسیر نکند و به دارایی ایشان جز بر 
جنگ  افزارشان دست نیازد. سپس گروهی از مردم آنجا در "کلتانیه" برای جنگ گرد آمدند. پس ابوموسی اشعری 

ربیع بن زیاد را بفرستاد تا ایشان را بکشت و کلتانیه را بگشود«.30
با توجه به تخصص، مهارت و شهرت اطبای جندی شاپوری در علم پزشکی و مهاجرت آنها به پایتخت جهان 
اسالم در عصر خالفت عباسی، کم کم توانستند به جایگاه مهمی در درون خالفت عباسی دست یابند. مهمترین 

این پزشکان، اطبایی از خاندان بختیشوع بودند. برای مثال، ارزش دیه  هایی متعلق به جبرئیل بن بختیشوع در 
عهد متوکل را بیش از ده میلیون درهم برآورد کرده  اند، که البته به گفتة ابن مسکویه در سال 317ق. آنها را به 
قیمتی اندک به معرض فروش نهادند: به هنگام امضای قراردادهای سپاهیان برای خرید دیه  ها توسط وزیر ابوعلی 
بن مقله، »چشم علی بن عیسا به یک سند قیمت گذاری برای دیه های جبریل پدر بختیشوع افتاده دید؛ بهائی که 
برای فروش آن نهاده  اند، نسبت به خرید آن ناچیز است، پس گفت: الاله  االاهلل! کار به اینجا کشیده است؟! ابن  مقله 
کار را بنهاده و رو بدو کرد که می  گفت: پیر ما ابوالقاسم )مقصود عیسا بن داود( خدابیامرز می  گفت: هنگامی که 
متوکل ]م.247ق.[ بر بختیشوع پزشک پوشاکی او لیستی یافت که بهای دیه  های خریداری شدۀ او در آن، ده و 
اند میلیون درم نوشته شده بود، اکنون شگفت  آور است که کار بدین جا کشیده که بدین بهای ناچیز فروخته شود، 

و هر دو در شگفت ماندند«.31  

نتيجه  گيری
همانگونه که اشاره شد در منابع مختلف با اسامی گوناگونی از این شهر یاد شده است. با ریشه  یابی واژگانی 
این لغات در دوره  های مختلف تاریخی و چگونگی ثبت و ضبط آن در منابع گوناگون، شاید بتوان آنها را در چهار 

دسته طبقه  بندی نمود:
الف( دورۀ هخامنشی و پیش از آن: جنتاشاپیرتا

ب( دورۀ اشکانی و ساسانی و در زبان سریانی: بیت الپات )بت لپت، بیث الپات، بیت الپاط، بیت الباط، و بیت رباط(
ج( دورۀ ساسانی: وه اندیوخ شاپور )به از اندیو شاپور، وه از اندیو شافور، وه اندیو شاپور، وندوشاپور، وه انتیوخ شاپور، 

وه اندیوک شاپور، اندیوشاپور، ویدیوشاپور، بندیو سابارون(
د( دورۀ ساسانی و اسالمی:

نام ها  ]این  زبان خوزی(  نیالب )در  نیالط،  بیالپاتسون(،  پولیس  بیال،  پولیس  بیل افاز،  بیل  آفاز،  )پیل  آباد،  بیل  آباد 
احتماالً ریشه در نام سریانی این شهر دارد[

جندی شاپور )گندی شاپور، گندی شاهپوهر، گندی سابور، جندالشاهپور، جندی سابور(
10در باب موقعیت جغرافیایی این شهر الزم به ذکر است که برخی از محققان تسامحاً و یا به اشتباه محل آن را در 
نزدیکی اهواز ذکر کرده اند و همین موجب اشتباه برخی از نویسندگان در بیان موقعیت جغرافیایی این شهر شده 
است، حال آنکه کامالً مسلم است که این شهر در موقعیت روستای شاه  آباد  و یا اسالم آباد کنونی و در جایی بین 
شهرهای شوش، شوشتر و دزفول قرار داشته است. همچنین، با توجه به اهمیت این شهر در زمینة پزشکی توجه 
چندانی به موقعیت سیاسی، نظامی و سوق  الجیشی این شهر از سوی محققان صورت نگرفته است، و همانگونه که 
اشاره شد این شهر در این زمینه از اهمیت فراوان و تأثیرگذاری در طول تاریخ حیات خود برخوردار بوده است و 

استفادۀ از این شهر به عنوان پایتخت و وجود زندانی سیاسی در این شهر گواه این مدعاست.
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 نقش موقعيت و جغرافيای اقتصادی خراسان و ماوراءالنهر در اقتصاد عهد سامانيان
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عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
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تاریخ دریافت مقاله 1392/04/31 تاریخ پذیرش قطعی 1392/09/02

چکيده
قلمرو دولت سامانی )خراسان و ماوراءالنهر( به علت وجود رودخانه های پرآبی همچون سیحون وجیحون 
و سرزمین های حاصلخیز و معادن مختلف و راه های تجاری از موقعیت اقتصادی خاصی برخوردار بود. به همین 
جهت دوره ای اقتدار آل سامان که امنیت درنواحی مختلف قلمروشان حاکم بود اقتصاد نیز در سایه این امنیت 

شکوفا بود و از رونق برخوردار.
این موقعیت اقتصادی ممتاز در اوج و اعتالی دولت سامانی نقش تعیین کننده ای داشت و سبب برخورداری مردم 
نیز شده بود؛ اما با رکود اقتصادی ساله ای پایانی دولت سامانی که حاصل بی توجهی حاکمان به کشاورزی و عدم 
تامین امنیت برای امر تجارت بود شورش و ناامنی های زیادی در سراسر قلمرو سامانیان بروز کرد که سرانجام نیز 
به ضعف و ناتوانی آنها منجر شد. نقش این رکود آنقدر مهم است که اکثر صاحب نظران بحران اقتصادی را یکی 
از عوامل اصلی سقوط دولت سامانی می دانند. هدف ما نیز در این پژوهش نشان دادن تاثیر اقتصاد در فراز و فرود 

دولت سامانی میباشد.
کليد واژگان: 

اقتصاد، ماوراء النهر، سامانیان، خراسان
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1.مقدمه
از آنجا که اقتصاد یکی از مهم ترین مسائل هر دولتی بوده و مسائل اقتصادی در ضعف و سقوط دولت ها 
نقش داشته اند در این پژوهش نیز به اقتصاد دوره سامانی پرداخته می شود. دولت سامانی که سرزمین های تحت 
فرمانروایی اش شمال ماوراء النهر و خراسان بزرگ بودند در قرن سوم هجری بنیان یافت. خراسان و ماوراءالنهر 
سرزمینهای حاصلخیز و دارای موقعیت استراتژیک و تجاری بوده اند. وجود رودهای پرآب در ماوراءالنهر بر اهمیت 
این سرزمین می افزود. حال با توجه به این مقدمات سوال اصلی این تحقیق این است که موقعیت جغرافیایی چه 

تأثیری در اقتصاد عصر ساسانی داشته است؟
فرض بر این است که با توجه به موقعیت ارتباطی خراسان و ماوراءالنهر و حاصلخیز بودن این مناطق و 

وجود منابع آبی متعدد بخصوص در ماوراءالنهر جغرافیا نقش اصلی در اقتصاد عصر سامانی ایفا میکرد. 
هدف از پرداختن به این تحقیق تبیین اوضاع اقتصادی دولت سامانی با استفاده از نوشته های نویسندگانی چون 
مقدسی، اصطخری، ابن حوقل و دیگران می باشد. در این تحقیق از منابع دست اول نهایت استفاده شده و سعی 
شده بر اساس آنها به کشاورزی، دامپروری، معادن و بازارهای دوره سامانی پرداخته شود و مورد به مورد توضیح 

داده شود.
تنوع  بود سرزمینی دارای رونق و  النهر  سرزمین تحت فرمانروایی سامانیان که شامل خراسان و ماوراء 
آب و هوایی و آبادان و همچنین دارای محصوالت کشاورزی گوناگون، تجارت، ثروت و رفاه بوده است و بر اساس 
تقسیمات جغرافیایی قسمتی از شهرهای آن جز اقلیم چهارم و قسمتی جز اقلیم پنجم هستند. )اصفهانی 1365  

،113و 112(
در این تحقیق اقتصاد دوره سامانی را در چندین قسمت بررسی می شود. ابتدا به بخش کشاورزی پرداخته می شود.

2.کشاورزی 
با وجود رودهای برگ و کوچکی که در سرزمین های تحت فرمانروایی سامانیان وجود داشت و با وجود 

چاه  های آب و قنات ها و سرزمین های حاصلخیز، این دولت به یکی از قطب های کشاورزی بدل شده بود.
اتخاذ  و  آب رسانی  مصنوعی  سیستم های  و  آب کشی  کانال های  وجود  آبی،  منابع  این  وجود  بر  عالوه 
برنامه هایی برای استفاده صحیح از آب نشان اهتمام دولت سامانی به امر کشاورزی و اهمیت کشاورزی می باشد. در 
دوره سامانی کشت انواع محصوالت زراعی و کاشت درختان گوناگون میوه وجود داشت. این و نیز وجود چراگاه ها 

و مراتع وسیع باعث بی نیازی این منطقه و تامین نیازهای دیگر مناطق شده بود.
ماوراء النهر با قرار گرفتن میان دو رودخانه بزرگ سیحون و جیحون و اطراف آن یکی از مناطق آباد دنیا به 
حساب می آمد. رونق و آبادانی در آن به گونه ای بود که در آن هرگز قحطی روی ندهد. )ابن حوقل. 1345،  193(

ماوراءالنهر ناحیه ای بزرگ و آباد و دارای نعمت فراوان بود. ترکان آسیای میانه از این ناحیه به ایران و سرزمین های 
مسلمانان وارد می شدند. بازرگانان در آن ساکن هستند؛ و در کوه هایش معدن نقره و طال وجود دارد. گیاهان دارویی 

نیز از کوه هایش بدست می آید. )ستوده، 1362، 106 و 105(
از شهرهای بزرگ ماوراء النهر بخارا و سمرقند هستند. بخارا شهری بزرگ و باصفا است. چون باالی کهن دژ 
این شهر قرار بگیری منظره شهر چنان است که »سبزه ها به آسمان آبی پیوسته است. گویی آسمان آبی بر بساطی 
سبز خم شده«. در میان همه شهرهای ماوراء النهر بخارا به داشتن زمین های آباد و مزارع وسیع و سرسبز معرق 
بود. )ابن حوقل 1354، 201( از بخارا با نام بومجکث نیز یاد میکردند. باغ ها و بوستان ها در آنجا فراوان بود. زمین 

هایش به آب نزدیک بودند. »میوه بخارا بهتر وخوشتر از میوه همه ماوراء النهر بود.«
حاصلخیزی زمین بخارا طوری بود که اگر کسی یک جریب زمین داشته باشد برای زندگی او واطرافیانش 
کافی بود. اما جمعیتش زیاد بود از دیگر شهرهای ماوراءالنهر غله و دیگر مایحتاج به این شهر آورده می شود. ) 

اصطخری 1368، 244 و 243( 
بخارا عالوه بر بومجکث نام های دیگری چون مدینه التجار و مدینه الصفر به معنی هرستان روئین نیز داشت.

)انرشخی1363، 30(
در بخارا انواع درختان چون فندق و بادام و عناب و گیالس و... به بار می نشست. )نرشخی. 1363. 38( 
خربزه آن که به ساف نام نیز معروف بود. در بخارا رودهای فراوانی جریان داشت به طوری که نرشخی از دوازده 
رود یاد می کند. از جمله رود کرمینه، رود شاپور کام، رود خرقان و... )همان، 45( که همین مطلب خود حکایتی 
است از آبادانی و رونق کشاورزی در این ناحیه می باشد. در میان بخارا و بیابان سغد تا مرز بتم روستاهایی وجود 
دارد که در آنها سبزه و گل فراوان یافت می شود وسراسر آنها باغ و چشمه های دائم می باشد. در اطراف این وادی 
درختان و کشت ها وجود دارد. رودخانه ای نیز در آنجا وجود داشت که در هر دو طرف آن مزارع و در پشت آن 
چراگاه ها وقصرهای شهر واقع بود. در آن جاده های وجود داشت که از جهت داشتن درختان و میوه های خوب بر 

سایر مکان ها برتری داشت. )ابن حوقل. 1345، 202( 
در اطراف نهر فشرده دیزه در بخارا باغ ها و زمین های فراوانی وجود داشت که با این رودخانه آبیاری می 
شدند. بیشتر رودخانه هایی که از رود سغد در بخارا و نواحی اطراف آن جریان دارند قابل کشتیرانی می باشد. در 

بیابان های بخارا درخت غضا )نوعی( درخت شبیه )کنار( و درخت گز وجود دارد. )همان، 215 و 214 و 212(
در  که  بود  پررونق  و  زیبا  شهرهای  جمله  از  سمرقند  است.  سمرقند  ماوراءالنهر  آباد  و  بزرگ  شهرهای  دیگر  از 
کنار بخارا از مراکز مهم دولت سامانی به شمار بودند. این شهر نیز مانند بخارا دارای رودخانه ودرختان گوناگون 
وکشت های متنوعی بود و مرکز سغد محسوب میشد. شهری کهن و زیبا و مرفه است که آب فراوان دارد. )مقدسی 
1285، 401( در سمرقند رودخانه های فراوانی وجود داشت که به امر کشاورزی کمک میکرد. رود برسش، رود 
بارمش و رود بشمین، رود برسش و رود برشمین قابل کشتیرانی هستند. )اصطخری 1368، 249( این رودخانه ها 
از رودخانه سغد منشعب میشدند. در البلدان نیز آمده که سمرقند رودخانه عظیمی دارد که همانند رودخانه فرات 
از سرزمین های ترک سرچشمه می گیرد که باسف نام دارد. )احمد بن ابی یعقوب 1356، 70( این شهر دارای 
درختان سرسبز و میدان هایی بود که با درختان سرو آراسته بودند. همه جایش پر از سیزه و گیاه بود. راس الطاق 
آبادترین نقطه شهر بود. )اصطخری 1368، 220 و 219( در اطراف شهر محله هایی وجود داشت که همه سنگ 
فرش بودند. باغ زیادی آنجا بود. هیچ کوچه یا خانه ای نبود که آب جاری نداشته باشد. کمتر خانه ای یافت می شد 
که باغ نداشته باشد. طوری که وقتی به کهندژ شهری نگاه میکنی آن را نمی توان دید به علت وجود درختانی که در 
خانه ها و اطراف رودخانه ها وبازارها بود و آن را می پوشانید. خاک سمرقند از سالمترین ودر عین حال خشک ترین 
خاک هاست؛ اما رطوبت زیاد که حاصل وجود آبهای زیاد ونیز فراوانی درختان بید از زیان های این خشکی می 
کاهد. )ابن حوقل 1345، 221( آب سمرقند از رودخانه سغد است. از این رود نهرهایی منشعب می شود که قابل 
کشتیرانی هستند. چشمه های زیادی که از این نهرها جدا می گردند موجب آبادانی روستاها و مزارع می شوند. 
)همان، 222( از توابع سمرقند بنجکث است که پر میوه ودارای درخت گردوست. مایمرغ که پر درخت و پر برکت 
بود و درغم که آب و چراگاه زیاد دارد. )مقدسی 1358، 403( مسافت میان سغد از ورغ سر تا بخارا دارای دهکده 
ها و باغ و رود بود و کسی که از باالی کوه به رود سغد نگاه میکرد همه جا سبزه میدید وبه ندرت زمین بایر وخالی 
از سبزه به چشم می آمد. )ابن حوقل 1345، 224( شاوذار )سودار( به داشتن هوای خوب و زراعت پربار و میوه های 
خوب معروف بود. جایی سرسبز ودارای مزارع زیاد بود. درغم انگوری دارد که بر انگور جاهای دیگر برتری دارد و به 
نواحی دیگر برده می شد. ایغر نیز کشت دیم دارد و گفته می شود که اگر کشتش از آفت مصون بماند تمام سغد 

را کافی می بود. )همان،226 و 225( اصطخری نیز می گوید بنجکث سیب و موز دارد. )اصطخری 1368، 252(
کش شهری بزرگ است و زمینش حاصلخیز. میوه های نوبر آن را به شهرهای دیگر برای عرضه می برند. )مقدسی 
1385، 409( این شهر از شهرهای گرمسیری است و به همین علت میوه های زودتر بدست می آید. دارای دو رود 
نام های )گازران( )قصارین( واسروذ )ابن( حوقل 1345، )228( این شهر دارای حبوبات نیز می باشد.  بزرگ به 
)اصطخری. 1368، 255( نسف که نخشب نیز نامیده می شود با وجود کم آبی شهری سرسبز که نهرآیی از میان آن 
رد می شود و دارای انگور و کشتزارهای دیمی میباشد. )مقدسی. 1385. 410( زامین، دیزک و بومجکث نیز دارای 
باغ وتاکستان و آب می باشند. )ابن 1345، 231 و 230( چغانیان گوشت و نان فراوان دارد. علفزارهای زیادی دارد. 
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)مقدسی. 1385، 411( از این ناحیه زعفران نیز بدست می  آید. )ستوده. 1362، 109( مرکز فرغانه اخسیتک است 
که شهری پرآب، آباد و حاصل خیز و اطراف سراسر درخت می باشد. )مقدسی 1385، 391( در کوه های میانه 
فرغانه و سرزمین های ترکان انواع انگور، گردو، سیب وسایر میوه ها و هم انواع گل ها وجود دارد. )ابن حوقل. 1345، 
202( از فرغانه گیاهان دارویی نیز بدست می آید. این ناحیه آب فراوان نیز دارد. )ستوده. 1362، 112( ِشِکت از 
نواخی فرغانه گردوی فراوان دارد. )مقدسی 1385، 392( بنکث مرکز شاش می باشد که اکثر خانه ها در آن باغچه 
وتاکستان دارند. )همان، 398( از انتهای ایالق تا رود )چاچ( )شاش( زمین هایی قرار دارند که درخت و سبزه و باغ 
و چراگاه همه آنها را فرا گرفته است. )ابن حوقل. 1345، 325( مرکز اشروسنه بونج کث می باشد که شهری حاصل 
خیز و پر آب است و اطراف آن سراسر باغ می باشد. )مقدسی 1385، 400( در اشروسنه گل هایی وجود دارد که 
تا آخر پاییز دوام می آورند. )اصطخری 1368، 232( در فرغانه و چاچ و اشروسنه واکثر والیات ماوراءالنهر درختان 
و باغ ها آنقدر فراوان اند که در سایر جاها مانند آن پیدا نمی شود. )ابن حوقل 1345، 202( از نواحی واشجرد 
و شومان تا نواحی نزدیک چغانیان زعفران زیادی به دست میآید. از قبادیان نیز روناس بدست می آید که بیشتر 
آن را به هندوستان صادر می کنند. )همان، 205( خوارزم سرزمینی که در کرانه رود جیحون قرار دارد نیز از نظر 
محصوالت کشاورزی از خطه های بسیار غنی می باشد. دو مرکز دارد به نام های کاث و جرجانیه. سرزمین خوارزم 
دارای خواربار و حبوبات و میوه می باشد. )همان منبع. ص 209( ختل از نواحی خوارزم می باشد که دارای زمینی 
آباد است، کشاورزی در آن رونق دارد و میوه های فراوان دارد. )اصطخری 1368، 234( جیحون رودخانه ای بزرگ 
می باشد که با شاخه های متعدد خود اکثر نقاط خوارزم را سیراب می کند و به رونق کشاورزی این منطقه کمک 
شایانی می کند. همان طور که نشان داده شده ماوراء النهر که قسمتی از سرزمین تحت فرمانروایی سامانیان بود 
بسیار حاصل خیز و آباد بود که منابع متعدد آب به رونق کشاورزی و باغ داری کمک می کرد و باعث می شد که 
سامانیان از این لحاظ تا حد زیادی تامین باشند؛ اما گذشته از ماوراء النهر، خراسان بخش دیگری از سرزمین تحت 
حکمرانی دولت سامانی بود. این ناحیه اگرچه از نظر منابع آبی به ماوراء النهر نمیرسد اما از لحاظ کشاورزی چیزی 
کم از آن منطقه ندارد. کمبود آب در نواحی خراسان با کندن کاریز تا حدی جبران می شد. از جمله شهرهای 
خراسان بلخ می باشد. در آن رودی جریان دارد به نام ده اس )هاس( به معنی آنچه برای گرداندن ده آسیاب کافی 
می باشد. دروازههای شهر را باغ و تاکستان ها احاطه کرده است. )ابن حوقل 1345، 181( از این ناحیه ترنج و نارنج 
و همچنین نی شکر و گل نیلوفر بدست می آمد. )ستوده 1362، 99( از شهرهای بزرگ و آباد خراسان نیشابور است 
که آن را ایران شهر نیز می خواندند. رود آن سغارذ نام داشت که برخی باغ های شهر را آبیاری می کرد. )ابن حوقل. 
1345، 168( مرو که آن را مرو شاهجان نیز میخواندند از شهرهای خراسان بود. این شهر چهار بخش داشت که در 
هر بخشی رودی جریان داشت که از رودخانه مرغاب منشعب میشدند. میوههای خوبی داشت به طوری که خربزه 
آن را خشک می کردند و به دیگر نواحی می فرستادند. از این شهر پنبه و ابریشم نیز بدست می آمد. )همان، 171 
و 170( نان مرو نیز معروف بود. از مرو اشتر غاز )ریشه نوعی گیاه( نیز بدست می آمد که به مکان های دیگر صادر 
می شد. )اصطخری 1368، 208( کرباس نیز از مرو بدست می آمد. )ابن حوقل. 1345، 174 و 173؛ ستوده 1362، 
93 و 92( از نواحی هرات کروخ ومالن بودند. از آنها کشمش و مویز طائفی بدست می آمد که به جاهای دیگر از 
جمله عراق صادر می شد. هر دو ناحیه دارای تاکستان و باغ و آب بودند. )اصطخری، همان منبع، ص 211( رودی 
که از شهر هرات می گذشت آنجیر نام داشت. )ابن حوقل 1345، 174( مارآباد باغ ها و آب فراوان دارد و از آن 
برنج و غله زیادی بدست می آمد. )همان، 174( و شنگ آب و درخت فراوان دارد و چوب را از آن به سایر شهرها 
صادر می کنند. )مقدسی 1385، 448( این چوب از درختان عرعر می باشد که در همه خراسان مانند آن پیدا نمی 
شد. )ابن حوقل 1345، 174( )جاذوا( )جاذوی( کالوون و کابرون از شهرهای بادغیس بودند که حبوبات و کشتزار 
داشتند. )مقدسی 1385، 449( بین و کیف از شهرهای کنج رستاق بودند که دارای آب و باغ و تاک بودند. بغشور 
در بیابانی واقع بود که کشتش دیمی بود. آب آنها از چاه تامین می شد. در آنجا نیز کشتزار و باغ وتاک وجود 
داشت. همه این شهرها در مسیرمروالرود بودند. )ابن حوقل 1345، 176( در مسیر مروالرود که در شهر مروالرود 
جریان داشت باغ ها و تاکستان ها زیادی وجود داشت. قصراحنف و دزه نیز آب و باغ و میوه وتاکستان داشتند. 

)همان، 176( از شهرهای جوزجان انبار بود که تاکستان و باغ های زیادی داشت. از کندرم گردو وبادام و میوه 
های خوب به دست می آمد. اشبورقان دارای آبهای فراوان بود و میوه آن صادر می شد. )همان، 177( غرج شار دو 
شهر داشت به نام های بشین و شورمین از بشین برنج بدست می آمد و آن را به نواحی اطراف صادر می کردند. از 
شورمین نیز مویز زیادی حاصل می شد که آن را نیز صادر می کردند. )همان، 178( سرخس شهر غله خیزی بود. 
)مقدسی 1385، 458( ریوند تاکستان ها و انگورهای خوبی داشت. مازل نیز دیواس خوبی داشت... )ههمان( 463 
ِشتفروش انگور و زردآلوی فراوانی داشت. )همان،463( بشت میوه وغالت و انگور داشت وگفته میشد که زیتون و 
انجیر نیز داشت. )همان،464( طبسین از نواحی گرمسیر بود که نخلستان داشت و آب آن از کاریز تامین می شد. 
)ابن حوقل 1345، 180 و اصطخری 1368، 116( اسفرائین مرکز انگور و کشتزارهای برنج و حبوبات بود. )مقدسی 
1385، 466( استوا از نواحی نسا حاصل خیز وپر غله بود. خواربار نیشابور را تامین می کرد. سیر زیادی نیز داشت. 
)همان( میان قاین و نیشابور گلی می رویید که خوردنی بود و صادر می شد. قهستان رودخانه نداشت. آب آن از چاه 
و قنات تامین می شد. از آن کرباس های خوب بدست می آمد که صادر می شد. )ابن حوقل. 1345، 180( طایقان 
و اندارابه باغ و تاکستان داشتند. طایقان یک رود و اندارابه دو رود به نام های اندراب و کاسان داشت. شهرای ختل 

نیز اکثراً دارای نهرهای آب و درختان مختلف بودند. )همان،182(
در پنجهیر مزارع و باغ های زیادی وجود داشت. در کابل نیل فراوانی بدست می آمد. )همان، 184 و 183( 
از بست میوه های فراوان بدست می آید که آنها را خشک کرده و به سایر نقاط صادر کنند. از این ناحیه کرباس 
نیز بدست می آید. در سروان که از نواحی گرمسیر بود خرما به دست می آمد؛ و از درغش زعفران زیادی بدست 
می آمد. )ستوده 1362، 103( طبس عناب که طبس مسینان نیز نامیده می شد دارای عناب فراوان بود. )مقدسی 
1385، 471( با وجود این دو ناحیه آباد و حاصل خیز دولت سامانی از نظر کشاورزی از سرآمدان روزگار خود بود. 

محصوالت کشاورزی این دولت به حدی بود که قسمتی از آن به سایر نقاط جهان نیز صادر می شد.

3.دامپروری 
دولت سامانی نه تنها در کشاورزی از سرآمدان عصر خود به حساب بود. بلکه در دام پروری نیز از موقعیت 
ممتازی برخوردار بود. دشتهای سرسبز و خرم ماوراءالنهر و خراسان زمینه را برای پرورش انواع چهارپایان مهیا 
کرده بود. از طریق این چارپایان گوشت و انواع محصوالت لبنی فراهم می شد و از پشم و پوست آنها پارچه های 
مختلف و زین، کفش و کمربند میساختند؛ و به سایر نقاط صادر میکردند. در شهرهای کالوون و کابرون مردم به 
گوسفند داری مشغول بودند. )ابن حوقل 1345، 175( اندخود که محل سکونت کردها بود. کردهای آنجا گوسفند و 
شتر داشتند. از گوزگانان پوست دباغی شده بدست می آمد که آن را به خراسان و ماوراء النهر می فرستادند. )همان. 
177( مهمترین دارایی مردم سرخش و نواحی اطراف آن شتر و گوسفند بود. مردم طبسین به تربیت انواع ستور 
اشتغال داشتند. )همان، 180 و 179( مردمان خور ستور و گوسفند پرورش می دادند. )اصطخری 1368، 216( 

مردمان خرگرد نیز صاحب چهارپایان زیادی بودند. 
در کاتون نیز اسب های خوبی تربیت می شد. )ستوده. 1362، 92( از انبیر پوست های گوزگانی بدست می 
آید که به سایر نقاط دنیا صادر میشود. )همان،107( در ناحیه سان گوسفندان فراوانی تربیت میشد. در تخارستان 
نیز اسب و گوسفند پرورش میدادند. )همان، 99 و 98( ختل به فراوانی گوسفند وچهارپایان معروف بود. در آنجا 
اسب و استر و رمه های گوسفند پرورش می دادند. همین طور در طخارستان. )ابن حوقل 1345، 183( در بلخ و 
نواحی اطراف آن شتان کم نظیری وجود داشت که از نظر نژاد وجود چراگاه بر سایر شتران برتری داشتند. بختی 
)شتر بزرگ و قوی خراسانی( نیز داشتند. شهرهای سرخس و بلخ به فراوانی شتر از دیگر شهرهای خراسان ممتاز 
بودند. گوسفندان را بیشتر از نواحی غزو غور و خلج به خراسان می آوردند. چهارپا در خراسان به اندازه کافی بود 
و به سایر نقاط نیز صادر می شد. گرانبهاترین چهارپایان در بلخ پرورش می یافت. )همان، 185 و 184( بهترین 
و لذیذترین گوشت در ناحیه غز فراهم می شد. )همان،186( غزنین گوشت فراوان داشت. )مقدسی 1385، 442( 
خراسانیان مرکب هایی چست و چاالک همچون انواع اسب های تارتاری و االغ و شتر داشتند. )ابوبکر( احمد بن 
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محمد بن اسحاق همدانی )ابن فقیه(. البلدان )بخش مربوط به ایران(. ترجمه ح مسعود. 1349. تهران: انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران. ص )163( گوسفندان سرزمین های ترک از نژاد مرغوبی بودند. در شهرهای ترک سمور فراوان 
و فتک )روباه خالدار( نیز وجود داشت. از سرزمین ترکان ختوی )شاخ نوعی جانور( نیز بدست می آمد. )همان 
179( ترکان بندها و طناب های خود را از پوست چهارپایان تهیه می کردند. لباسشان از نمد بود به همین علت در 
تهیه نمد بسیار ماهر بودند. )احمد بن ابی یعقوب. 1356، 71( هاشمگرد شهری بود که گوسفند وچهارپای زیادی 
داشت. از جغانیان جامه های پشمی و پالس بدست می آمد. از دار زنلی نیز سفره های پشمین بدست می آمد. 
)ستوده 1362، 109( چزغل از نواحی فرغانه بود که در آن اسب و گوسفند فراوان پرورش می دادند. )همان، 112( 
در ختالن نیز اسب های خوبی پرورش می یافت. در لیوکند گوسفندان وحشی تربیت می دادند. مردمان کمیجان 
که در نواحی ختالن و چغانیان زندگی می کردند دارایی شان گوسفند بود. )همان، 120 و 119( در خوارزم لباس 
هایی از پوست سمور، فتک )روباه خالدار(، قاقم )دارای پوستی سفید و خیلی گرم(، وشق )جانوری شبیه روباه( 

وسنجاب ساخته می شد. )احمد بن ابی یعقوب. 1356، 53(
در ماوراءالنهر چهارپایان به قدر کافی وجود داشتند. اسب، شتر و گوسفند، االغ را که مازاد بود به ناحیه 
خرلخ و غز می فرستادند. لباس نیز در ماوراء النهر به علت وجود پشم و ابریشم و کرباس و پارچه کتانی فراوان وجود 
داشت. )ابن حوقل 1345، 194( در سرزمین های میان واشجرد تا چغانیان پوست سمور، سنجاب و روباه بدست 
می آمد. )همان،195( گوشت در چغانیان فراوان بود. از مراکز پرندگان و شکارگاه محسوب می شد. علف هایش 
به قدری بلند می شد که چهارپایان در آن پیدا نبودند. مردم دارزنجی پشم ریس و کونی باف بودند. )مقدسی. 
1385، 411( در خوارزم ماهی و گوسفندان زیادی بدست میآمد. )همان، 415( گفته می شد در چاچ و فرغانه 
ممکن بود یک فرد عادی تا دو هزار چارپا داشته باشد. )ابن حوقل. 1345، 197( در نواحی اطراف اخسیکث غالباً 
شتر و گوسفند یافت می شد. )همان،206( در خوارزم پوست دله )گربه صحرایی( نیز فروخته می شد. بازرگانان 
خوارزمی به نواحی اطراف دریای خزر برای یافتن خز و پوستین سفر می کردند. )همان،210( در بخارا و بازارهای 
آن چهارپایان نیز خرید و فروش می شدند. لباس های پنبه ای که به بخاری معروف بود مورد توجه اعراب بود. 
رختخواب های پشمی نیز به سایر نقاط صادر می شد. )همان، 218 و 217( در میدان جرجانیه گوسفند فروخته 
می شد. )مقدسی. 1385، 418( در سمرقند جانورانی چون فیل و شتر و گاو و همینطور جانواران وحشی وجود 
داشت. )ابن حوقل 1345، 219( سغد از نظر داشتن چارپا بی نظیر بود. )همان، 223( دارایی مردم ابغر چارپا بود. 
)همان، 226( کاسان نیز دارای چارپایان بود. )همان، 239( همانگونه که از مطالبفوق بر میآید سامانیان از لحاظ 
دامپروری نیز موقعیت خوبی داشتند و می توانستند بعضی از چارپایان و یا لوازمی که از پوست و چرم آنان بدست 

می آمد را به نواحی دیگر صادر کنند.

4.تجارت 
مردم ماوراء النهر و خراسان اهل تجارت و بازرگانی بوده و با نواحی اطراف خود و مردم سایر کشورها به 
تجارت می پرداختند. سرزمین هایی که تحت فرمانروایی دولت سامانی بود چون در ملتقای بعضی راه های تجاری 
قرار داشتند و چون از نظر دامی و کشاورزی میتوانستند بعضی از نیازهای دیگر سرزمین ها را تامین کنند تجارت 
در آنها رایج بود. از جمله این راه ها بازرگانی جاده ای بود که از ده نوبه کیما کان و کرانه های رود ارتش ممتد 
بود. )گردیزی1363 ،552 و 551( و جاده ای بود که در امتداد آرال )بحیره الخوارزم( به دشت بچنگ ها )بجناک( 
می رسید. )همان، 580 و 579( در ناحیه خراسان، نیشابور از لحاظ تجارت جایگاه ویژه ای داشت. از آنجا انواع 
لباس های پنبه ای و ابریشمی بدست می آمد که به نواحی مختلف برده می شد. حتی شاهان و بزرگان نیز از این 
لباس ها استفاده می کردند. همچنین از نیشابور پارچه، عمامه، مقنعه، نخ و آهن نیز صادر می شد. کرباس نیز از 
این شهر صادر می کردند. )ابن حوقل 1345، 168 مقدسی 1385، 475 و 474 اصطخری 1368. 205( از مرو 
نیز خریزه خشک شده، اشترغاز )ریشه( نوعی )گیاه( ولباس های پنبه ای صادر می شد. همین طور مالحم )پارچه( 
های نیمه )ابریشمی(، گاو، پنیر و مس از آنجا به مناطق دیگر فرستاده می شد. )ابن حوقل 1345، 171؛ مقدسی 

1385، 475( شهر مرو پیشرفت خود را عالوه بر موقعیتش که واقع در دشت حاصلخیزی بود مرهون قرار گرفتن 
بر سر راه کاروانی بود که غرب آسیا را به چین متصل می کرد. )ناجی 1386، 316( هرات در بازرگانی خراسان و 
سیستان و فارس نقش داشت. از آنجا پارچه و دیبا و مویز طائفی، دوشاب، فوالد و پسته صادر می شد. این شهر در 
غرب افغانستان در ساخل هریرود بر جاده های تجاری که از مدیترانه به هند می  رفت واقع بود. )ابن حوقل 1345، 
173 و مقدسی 1385، 475 و ناجی 1386، 316( از کروخ از شهرهای هرات کشمش و مویز طائفی بدست می 
آمد که به عراق و دیگر نواحی فرستاده می شد. برنج مارآباد نیز به مکان های مختلف فرستاده می شد. )ابن حوقل 
1345، 174 و 173( از نسا وابیورد ابریشم و پارچه های ابریشمی، کنجد و روغن کنجد، پوشاک و پوستین های 
روباه و از طوس دیگ سنگی و حصیر به سایر نواحی برده می شد. )مقدسی 1385، 475( انبیر که در بازرگانی 
بلخ نقش و محل رفت و آمد بازرگانان بود پوست های گوزگانی به برخی نقاط دنیا می فرستاد. )ستوده، 1362، 
107( از سرخس شتر از سیستان خرما و زنبیل و طناب و حصیر، از قوهستان پوشاک و جانماز، از بلخ صابون و 
کنجد، برنج، بادام، مویز، روغن، انار دانه، زاج، کبریت، سرب، اسپرک، بخور و وقایه )چادر زنانه( از غرج شار طال، 
فرش، اسب و از دو شهر نزدیک آن یعنی بشین و شورمین، برنج و مویز و از ولواج کنجد و روغن آن، بادام و پسته، 
برنج و پوست روباه به سایر نقاط فرستاده می شد. )مقدسی 1385، 475؛ ابن حوقل 1345، 178( شهر باستانی 
بلخ در شمال افغانستان در ملتقای راههای تجاری هند و چین و ترکستان و ایران قرار داشت. در این شهر هم 
بازرگانان رفت و آمد داشتند و پارانداز هندوستان بود. این شهر مرکز تجاری بود که کاالها از تمام نواحی به آنجا 
آورده می شد. )ناجی 1386، 317 - 316 و ستوده 1362، 99؛ ابن حوقل 1345، 182 -181( سامانیان در 
مرزهای شرقی خود با سرزمین های ترکان آسیای میانه همسایه بودند و به همین دلیل مرز دارالکفر وداراالیمان به 
حساب می آمدند. )هروی، 1380( سامانیان نقش واسطه را در تجارت برده ایجاد می کردند و به همین دلیل یکی 
از راههای کسب درآمد آنان تجارت برده بود که در آن زمان در ماوراء النهر امری رایج بود. دولت سامانی هم خود 
از وجود این بردگان در امور کشاورزی و امور نظامی سود می برد و هم با فروش آنان به نقاط دیگر کسب درآمد 
می کرد. سامانیان از قرن چهارم روابط خود را هم با ترکان و چینی ها و هم با روسها وبلغارها آغاز کردند. )هروی 
1380، 325( بیشتر بردگان غور را به هرات و سیستان و نواحی اطراف آن می آوردند. برده از خراسان نیز به نقاط 
دیگر فرستاده می شد )ابن حوقل 1345، 185 و 179( از دیگر نواحی خراسان که در امر تجارت سابقه ای داشت 
سرخس بود. این شهر مرکزی برای محصوالت ماوراء النهر و خراسان بود. کار مردم این ناحیه بیشتر بازرگانی بود. 
)ابن حوقل 1345، 179 و اصطخری 1368، 215( کابل نیز از شهرهایی بود که تجارت در آن رایج بود. نیل و انواع 
لباس و پارچه های پنبه ای از وسایلی بود که کابلی ها به صدور آن ها می پرداختند. این شهر در ارتباط با هند و 
چین موثر بود و از مبادی ورودی کاالهای آنان محسوب میشد. آمل وزم که در ساحل جیحون واقع بودند و محل 
اتصال راه های خراسان به ماوراء النهر بودند در ارتباط بازرگانی این دو ناحیه نقش موثری داشتند. )ابن حوقل 
1345، 185 و 184( غزنه نیز از شهرهای تجاری بود که در تجارت میان هند و خراسان بود و در میان شهرها بلخ 
و بامیان از نظر ثروت وتجارت ممتاز بود. )ابن حوقل 1345، 183( بست نیز از شهرهای تجاری بود که در تجارت 
با هندوستان نقش داشت وبه اصطالح نویسنده حدودالعالم »ِدر هندوستان« بود. برخشان نیز در امر تجارت سابقه 
داشته و بازرگانان در آن به کار تجارت اشتغال داشتند. )ستوده 1362، 105 و 103( گذشته از خراسان و نواحی 
اطراف آن، شهرهای ماوراء النهر نیز در کار تجارت با سایر نواحی از موقعیت خوبی برخوردار بودند. این ناحیه که با 
وجود دو رود پرآب سیحون و جیحون از نواحی حاصلخیز بود خواربارش مازاد نیاز مردم بود. محصوالت کشاورزی 
و پارچه های پشمی و ابریشمی آن و نیز برده و مشک، کاغذ و انواع پوست حیوانات و سایر محصوالت در آن به 

فراوانی یافت می شد که مازاد آن را به نواحی دیگر صادر می کردند.
ماوراء النهر از اسپیجاب تا فرغانه با خرلخیه و سرزمین ترکان در ارتباط بود و از طریق ختل به هندوستان 
می پیوست. )ابن حوقل 1345، 197 - 196( همچنین از طریق خوارزم به اروپا متصل می شد و با روس ها و 
بلغارها رابطه داشت. ارتباط بازرگانی سامانیان با غرب سرزمین خودشان )بلغارها و روس ها( از زمان نصردم بیشتر 
شد. )هروی 1380، 325( از مراکز عمده دولت سامانی و ماوراء النهر شهر بخارا بود که از آن ارچه های نرم، جانماز، 

 نقش موقعیت و جغرافیای اقتصادی خراسان و ماوراءالنهر در اقتصاد عهد سامانیان



/5657/ بررسی های نوین تاریخی، دورۀ جدید، سال اول، شمارۀ اول، بهار 1393

فرش، زین اسب، پوست آهو، پیه و روغن سرصادر می شد. )مقدسی. 1385، 476،475( بخارا مکان های تجاری 
زندنیجی  به  زندنه که کرباس آن  بودند،  بازرگانی  اهل  از جمله طوایس، اسکجکت که مردمش  متعددی داشت 
معروف بود که به عراق، فارس، کرمان و هندوستان صادر می شد و نیز افشنه و ورخشه. مردم بیکند نیز به کار 
تجارت مشغول بودند و با چین و نقاط دیگر هم از طریق دریا و هم از خشکی ارتباط داشتند. از جمله نام های 
بخارا مدینه التجار بود. )فرشخی 1362، 18 تا 30( لباس های پنیه ای معروف به بخاری که بافتی محکم داشت 
با زیلو و دیگر وسایل به عراق فرستاده می شد. )ابن حوقل 1345، 218 و 27(  اعراب بود و همراه  مورد توجه 
نزدیک مرزهای وخش و ختل دو ناحیه و خان و شقنیه قرار داشتند که از آنها مشک و برده صادر می شد. واشجرد 
و شومان وقبادیان از نواحی چغانیان بودند که از آنها زعفران و روناس به هندوستان و جاهای دیگر می فرستادند. 
)همان، 205 و 204( سمرقند نیز از دیگر مراکز بزرگ ماوراء النهر و دولت سامانی بود. این شهر بزرگ و پرجمعیت 
خود مرکز تهیه بسیاری از وسایل بود. کرباس آن مورد تحسین مردم مناطقی بود که به آن صادر می شد. کاغذ 
آن را به نواحی مختلف دنیا می بردند. )اصطخری 1368، 227 و ستوده 1362، 108( بازارهای آن در محله راس 
الطالق بودند. این شهر بندر تجاری ماوراءالنهر بود. این ناحیه مرکز بردگان ماوراءالنهر بود و بهترین بردگان این 
منطقه در سمرقند پرورش می یافتند. )ابن حوقل 1345، 221 و 220( در این شهر بازرگانانی از همه جای دنیا 
حضور داشتند. )ستوده 1362، 107( جرجانیه خوارزم محل تجارت غزان بود و کاروان های تجارتی از این ناحیه 
به سوی نواحی خزر و خراسان می رفتند. )ابن حوقل 1345، 221 و 220( از فرغانه و اسبیجاب، لباس های سفید 
رنگ و جنگ افزارهایی چون شمشیر و مس و آهن تأمین میشد )مقدسی 1385، 477 و ستوده 1362362، 112(.

خوارزم از مراکز تجاری دیگری بود که در تجارت دولت سامانی نقش مهم وبرجسته ای داشت. به خصوص اینکه 
این ناحیه در تجارت با اروپای شرقی مقام اول را داشت. خوارزمیان برای تجارت تا کشورهای اسکاندیناوی نیز پیش 
رفتند. آنها با تجار روسی نیز ارتباط برقرار کرده و به این نحو ارتباط تجاری میان دولت سامانی و روس را نیز فراهم 
می آوردند. بیشتر ثروت بازرگانان خوارزمی از راه تجارت با ترکان و پرورش چارپایان بود. بردگان )صقالبی(؛ )اسالو( 
و خزری و نواحی نزدیک به آن و همچنین پوستینهای فتک، سمور، روباه و دله )گربه صحرایی( و پوستین های دیگر 
توسط بازرگانان خوارزمی خرید وفروش می شد. بازرگانان خوارزمی در نایحه خزر پوستین و خز تهیه می کردند 
و به دیگر نواحی می بردند. )ابن حوقل 1345، 210( از کش نمک استخراج می شد که به نواحی اطراف خراسان 
فرستاده می شد. اسب های آن نیز به خراسان برده می شد. )ابن حوقل 1345، 228( در مرسنده و مینک از که از 
توابع فرغانه بودند ابزار آهنی ساخته می شد که به خراسان و عراق صادر می کردند. خاصیت آهن این منطقه نرم 
بودن آن است. )همان، 233-232( غزان به هنگام صلح برای تجارت به شهر صبران هم می آمدند. ترکان مسلمانان 
نیز به همین منظور به اطرار می آمدند. )همان،236( چون محصول شهر خجند کفاف مردم آن منطقه را نمی کرد 
از فرغانه و اشروسنه و دیگر نواحی با کشتی و از طریق رود چاچ غله به آنجا می بردند. همچنین از همین طریق 
غله را به سرزمین نیز انتقال می دادند. )اصطخری 1368، 265 -264( کاژ و خشمیثن نیز مکان بازرگانان بودند. 

)ستوده 1362، 122(
به این ترتیب خراسان و ماوراء النهر از موقعیت تجاری ممتازی برخوردار بودند و درآمدهای تجاری یکی 
از منابع عمده درآمدهای دولت سامانی بودند؛ اما گذشته از رونق کشاورزی و دامپروری و موقعیت مناسب تجاری 
و درآمدهای خوب از این راه، دولت سامانی وسرزمین های تحت حکمرانی اش دارای مواد معدنی گوناگون ی نیز 

بودند که این دولت را از جهت هم در موقعیت مناسبی قرار می داد.

5.معادن 
خراسان و ماوراءالنهر دارای مواد کانی متعددی بودند. در بسیاری از این نواحی این دو نقطه آثار به جا 
مانده از کوره های گداختن معادن و خانه های کارگران آنان بدست آمده است. از روی تحقیقات باستان شناسی 
می توان به موفقیت دولت سامانی در شناختن کانها و اصول کار در آنها پی برد. همچنین شواهدی در دست است 
که حاکی از استفاده از معدن کاران سامانی در روند کارشان بود. )ناجی 1386، 350( در کوه نوقان )از شهرهای 

نیشابور( معدن قدرو البرام )دیگ( )سنگی( وجود داشت. عالوه بر آن معادن مس، آهن، نقره، فیروزه و خماهن 
)نوعی سنگ سخت تیره و مایل به سرخ( و دهنج )زاج سبز( هم در نیشابور بود. در دیوند معدن فیروزه، در بیهق 
مرمر و در ایالق نوشادر، طالو نقره وجود داشت. )ابن حوقل. 1345، 169 و مقدسی 1385، 476( در کوه های 
طوس معدن فیروزه، مس، سرب، سرمه و دیگ سنگین وجود داشت. )ستوده 1362، 90( در ابوشاران از نواحی 
گوزگان معدن زر و در کوه های گوزگان معدن طال و نقره و سنگ سرمه و زاج گوناگون بود. )همان، 96( از کوه 

هرات سنگ برای آسیاب و سنگ های مخصوص سنگ فرش بدست می آمد. )ابن حوقل 1345، 173(
در چارپایه و پنجهیر معدن نقره بود. )اصطخری 1386، 219( کوه از شهرهای بادغیس بود که معدن 
نقره داشت. )ابن حوقل 1345، 175( کوههای غور که تا خرخیز ادامه داشتند دارای معادن نقره و طال بودند. 
)همان،179( برخشان معادن »جورد«، بلور و سنگ فتیله داشت. )مقدسی 1385، 441( کابل دارای معادن آهن 
از آن برای نوشتن و مهرکردن  بود. )ابن حوقل 1345، 184( در نیشابور تپه ای از خاک سیاه وجود داشت که 
استفاده می شد. )مقدسی 1385، 487( در کوه بامیان که نهرهای آب نیز از آن سرچشمه نمی گرفت معادن مس، 
قلع و جیوه وجود داشت. )احمد بن ابی یعقوب 1356، 65( میان خراسان و هند زمین های وجود داشت که دارای 
طال بودند. )همدانی 1349، 174( دروخان معادن نقره بود و دردره های ختل طال و خرده طال یافت می شد که 
همراه با سیل هایی که از وخان جاری می شد به این ناحیه آورده می شد. )ابن حوقل 1345، 204( ناحیه بتم دارای 
معدن های طال، نقره، زاج و نوشادر بود. )اصطخری 1368، 259-258( در اسبیجاب و فرغانه معدن آهن وجود 
داشت. )ستوده 1362، 114-112-110( در کوههای اسروشنه آهن یافت می شد. در کوه های فرغانه عالوه بر آهن 
و معادن طال و نقره، مس، سرب، نوشادر، چراغ سنگ )سنگی که در تاریکی اندک نوری داشت( و سنگ مغناطیس 
یافت می شد. درکوه اخسیکت معدن طال و نقره یافت می شد. در بیتموخ نیز سیماب یافت می شد؛ و کوه کهسیم 
معدن نقره داشت. )همان، 121-119-118( در کوه های ختالن معدن طال و نقره بود و در سنگلنج معدن لعل 
وجود داشت. )ابن حوقل 1345، 210 و اصطخری 1368، 267( در خوارزم معدن طال و نقره وجود داشت. در 
ناحیه نیسای باال چشمه های قیر وجودداشت؛ و در کوه اسبره چشمه نفت می جوشید. کوه کوچکی که نزدیک 
سمرقند بود کوهک نام داشت که از آن سنگ های که در ساختمان ها به کار می رفت و گلی که برای درست کردن 
ظروف مناسب بود و همچنین سنگ آهک و شیشه بدست می آمد. گفته می شد که در آن طال و نقره هم وجود 
داشت اما به آسانی قابل استخراج نبود. )ابن حوقل 1345، 222( در نقاد و اخسیکت و سایر نواحی فرغانه معادن 
طال و نقره بود. از کوه های سوخ جیوه از ناحیه نسای باال چراغ سنگ، طال، نقره، فیروزه، آهن، روی و سرب به دست 
می آمد. در اسبره زغال موجود بود؛ و نیز سنگهایی وجود داشت که رنگ های گوناگون داشتند. )سیاه، قرمز، زرد(

)ابن حوقل 1345، 240( با این وجود ماوراءالنهر و خراسان از نظر داشتن معادن وضعیت خوبی داشتند و عالوه 
بر تامین نیاز داخلی قسمتی از این مواد توسط دولت سامانی به سایر نواحی فرستاده می شد؛ و از این راه هم به 

کسب درآمد می پرداخت.

6.بازارها
از جمله مکان هایی که در آن فعالیت اقتصادی صورت می گرفت بازار بود. بازار در شهرهای اسالمی همواره 
بخش مهمی از شهرها محسوب می شد. بیشتر شهر بازار خاص خود را داشتند و عالوه بر آن در بعضی از شهرها 
بویژه شهرهای بزرگ بازارهای فصلی نیز داشتند. در نواحی زیادی مساجد درکنار بازار ساخته می شد که این خود 
حاکی از اهمیت کسب و کار در اسالم می باشد. بازارها همواره مرکز فعالیت اصناف مختلف بودند و هر چه بازارها 
به راه های تجاری نزدیکتر بود فعالیت و رونق آن نیز به همان اندازه بیشتر بود. بازارهای نیشابور در ربض و بیرون 
شهرقرار داشتند؛ که دوتای آنها از بقیه فعالتر بودو در واقع بازارهای اصلی محسوب می شدند. اولی را چهار سوی 
بزرگ )مربعه( )الکبیره( ودومی چهار سوی کوچک )مربعه( )الصغیره( نام داشت. در این بازارها کاروان سراها و 
مسافرخانه هایی وجود داشت که محل تجارت بازرگانان بود. خانبارهایی برای خرید و فروش نیز وجود داشت. هر 
کاروانسرایی دارای کاالهای بخصوصی بود. در این بازارها کاروان سراهای افراد توانگر و ثروتمندتر از افراد دیگر 
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فعالیت  به  بازارها  این  از سایر شهرها در  افرادی  را داشتند. همچنین  بود. هرصنفی حجره های خاص خود  جدا 
می پرداختند. )ابن حوقل 1345، 168 -167( بازار مرو که ابتدا در کنار مسجد جامع واقع بود توسط ابومسلم به 
ماجان انتقال یافت. این بازار بسیار تمیز بود و تمام مایحتاج روزانه در آن یافت می شد. هرات چهار دروازه داشت 
که درکنار هر دروازه بازاری دایر بود. در کنار مسجد جامع نیز بازاری وجود داشت. )همان 172-170( وجود بازارها 
باعث می شد تا مردم آن ناحیه از وضع مالی خوبی برخوردار باشند. درطواویس بازاری ساالنه وجود داشت که در 
تیرماه به مدت ده روز دایر بود. برده و چهارپا در آن خرید و فروش می شد. مردم نواحی اطراف نیز برای خرید و 
فروش به آنجا می آمدند. به علت وجود این بازار مردم طوایس )طواویس( از وضع مالی خوبی برخوردار بودند. در 
اسکجکت نیز هر پنجشنبه بازاری برپا بود. )نرشخی 1363؛ 18( در زندنه جمعه هر هفته بازاری دایر می شد. 
وردانه و افشنه بازارهایی داشتند که هفته ای یک روز برگزار می شدند. )همان، 22( در ورخشه هر پانزده روز یک بار 
بازاری بر پا می شد. بازاری نیز در اخر سال داشت که بیست روز طول می کشید. )همان، 25( در خود بخارا بازاری 
به اسم ماخ روز وجود داشت که سالی دوبار و هر بار به مدت یک روز برپا میشد و گفته می شد که در همان یک 
روز چیزی در حدود پنجاه هزار درم خرید و فروش می شد که حاکی از بزرگی و تنوع اجناس بازار بود. )همان،29(

در مرسنده روز بازاری بود که هر ماه یک بار بر پا می شد و نواحی دور و نزدیک برای خرید و فروش به این بازار 
می آمدند. )اصطخری 1368، 259( در حدود العالم برگزاری این بازار سالی یک بار آمده و گفته شده در آن روز 
بیشتر از صدهزار دینار خرید و فروش می شد. )ستوده 1362، 111( ابن حوقل نیز برگزاری آن را ماهی یک روز 
گفته است. )ابن حوقل 1345، 233( شاید عالوه بر بازاری که در هر ماه بر پا می شد بازار دیگری وجود داشت که 
ساالنه یک روز برپا می شد. برخی بازارها سنگ فرش می کردند برخی را هم با آجر فرش می کردند که بازار ترمذ از 
نوع اخیر بود. )همان، 205( مرکز بازارهای سمرقند محله رأسالطاق بود. کوچه و محله های شهر نیز به این محل 
بازارها  این  با وجود  اقامت داشتند. )همان، 221 - 220(  بازرگانان در ربض شهر  متصل بودند. کاروان سراها و 
هم مردم می توانستند به راحتی نیازهای خود را تامین کنند و هم می توانستند با خرید و فروش به کسب درآمد 

بپردازند؛ و از این راه در پو یایی اقتصاد کشور سهیم باشند.

7.پول
اقتصاد پویایی که در دوره سامانی وجود داشت قطعاً به پول برای خرید و فروش راحت و وسیله مبادله 
کاالها نیاز داشت. همانطور که می دانیم در دوره اسالمی درهم و دینار مسکوکات اصلی به شمار می رفتند؛ اما در 
کنار آنها سایر مسکوکان نیز رایج بود که برخی مربوط به منطقه ای خاص و برخی نیز در نواحی دیگر نیز قابل قبول 

بودند. در دوره سامانی و در بخارا درهم هایی به نامه های غطریفی، محمدیه و مسیبیه وجود داشت.
غطریفی از آهن، روی، سرب و جواهرات گوناگون تهیه می شد؛ که تنها در بخارا و چند نقطه دیگر رایج بود. محمدیه 
شکل ها یا نوشته های ناخوانا داشت و از فلزات گوناگون ضرب میشد. مرد بخارا در داد و ستد از فلوس نیز استفاده 
درهم  بهره می گرفتند.  مبادالت  در  اسماعیلی  درهم  و  از طال  در سمرقند  )ابن حوقل 1345، 217(  می کردند. 
اسماعیلی فقط در سمرقند و نواحی اطراف آن مورد استفاده بود. )اصطخری 1368، 253( از درهم های دیگری که 
در شهر سمرقند مورد استفاده قرار میگرفت مکسره عریض بود. )ابن حوقل 1345، 227( سامانیان تا هنگامی که 
به طور اسمی تابع طاهریان بودند سکه های مسی ضرب می کردند. قدیمی ترین سکه مربوط به سامانیان سکه 
مسی بود که احمد بن اسد در سال 244 درسمرقند ضرب کرد. )ناجی 1386، 361 - 360( ضراب خانه های بخارا 

در بخارا، سمرقند و ایالق بودند. )ابن حوقل. 1345، 235(

8.مالياتها
از دیگر درآمد دولت سامانی مالیات بود. البته مالیات های دولت سامانی بجز در کرانه های جیحون چندان 
سنگین نبود. برای هر غالم و کنیزی مقداری مالیات به عنوان جواز دریافت می شد. از کاالها و بارها نیز مالیات 

دریافت می شد. )مقدسی 1385، 499(

و  بودند  بهره مند  خوبی  اقتصادی  اوضاع  از  سامانیان  ودامپروری  کشاورزی  ورونق  معدنی  متعدد  منابع  وجود  با 
می توانستند هم نیازهای خود را برطرف کنند و هم مازاد نیاز خود را به نقاط مختلف صادر کنند و سایر مایحتاج 
خود را دریافت دارند؛ اما رونق اقتصادی تنها به وجود منابع متعدد ثروت بستگی ندارد. باید امنیت وجود داشته 
باشید تا در پناه آن بتوان به فعالیتهای اقتصادی پرداخت. دولت سامانی تا زمانی که در پناه امنیت به حکومت 
خود ادامه می داد از اوضاع و احوال اقتصادی خوبی برخوردار بود اما پس از شورش هایی که در دوران بعد از نوح بن 
نصر روی داد و شیرازه امور را از هم پاشید اقتصاد نیز همراه سایر ارکان راه تنزل را طی کرد. به نحوی که در دوره 

پایانی دولت سامانی اقتصاد ضعیف یکی از عوامل ضعف و سرانجام سقوط آن دولت گردید.

8. نتيجه گيری                                                                                                           
اقتصادی مطلوبی برخوردار بود. سرزمین های وسیع و پهناور  از اوضاع  از منابع بر می آید  همان طور که 
خراسان و ماروراءالنهر موقعیت و فرصت های مناسبی را برای دولت سامانی به همراه آورده بود. وجود منابع معدنی 
متعدد در خراسان و ماوراءالنهر باعث شده بود که افراد زیادی در این بخش مشغول به کار باشند و مواد معدنی 
متعددی که استخراج می شد هم نیاز داخلی را تامین کند و هم بخشی از آن صادر گردد. در کشاورزی نیز این دو 
منطقه با وجود زمین های حاصلخیز و وجود رودخانه های پرآب در مارواء النهر و تنوع آب و هوایی این دو بخش 
دولت سامانی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. انواع غالت و محصوالت باغی در این سرزمین یافت می شد چنان 
که در بعضی شهرها میوه را در تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می دادند. وجود مراتع متعدد و سرزمین های 
پهناور و همچنین چراگاه های فراوان هم در ماوراء النهر و هم در خراسان دامپروری دولت سامانی را رونق بخشید. 
به طوریکه انواع حیوانات اهلی از اسب و گاو و گوسفند گرفته تا شتر دربسیاری از شهرها پرورش می یافت و حتی 
به سرزمین ترکان هم فرستاده می شد. وجود موقعیت مناسب هم در ماوراءالنهر به عنوان سرزمیی واسط و حایل 
میان آسیا و اروپای شرقی و هم در خراسان که دولت ساسانی را به هند و چین متصل می کرد و همچنین رابطی 
بین دولت سامانی و سرزمین ترکان محسوب میشد باعث می شد که این دولت از لحاظ تجارت بویژه تجارت برده 
که در آن زمان رایج بوده موقعیت خوبی را داشته باشد. وجود این بردگان و فراوانی غالت و لباس متنوع پشمی و 
پنبه ای و همچنین لباس های فاخری که از پوست حیوانات تهیه می شد و در بسیاری از جاها بویژه دربین اعراب 
خواستاران زیادی داشتند به رونق بازارهای شهرهای بزرگ و کوچک کشور سامانی افزود اما همه این رونق و بهره 
مندی تا زمان وجود امنیت و آرامش در پهنه دولت سامانی بود و هم اینکه امنیت بویژه با شورش پس از دوران 
نوح بن نصر سامانی از آن سامان رخت بست اقتصاد نیز دچار ضعف و رکود شد تا جایی که ضعف اقتصادی دوره 

پایانی این دولت از عوامل سقوط آن شد.
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چکيده
ادبیات به طور عام و ادبیات داستانی به طور خاص یکی از مهم ترین نمودهای حیات اجتماعی بشر در طول 
تاریخ به شمار می روند و از این روی متون ادبی همواره به عنوان یکی از منابع تحقیقات تاریخی و به ویژه مطالعات 
تاریخ اجتماعی، مورد توجه مورخان و پژوهشگران قرار دارند. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین عرصه هایی که آدمی 
در طول حیات پرفراز و نشیب خود اندیشه و تفکرش را در آن عرضه کرده است، عرصه ی مکتوبات و بخصوص 
عرصه ادبیات است و در این عرصه پهناور، حوزه ی ادبیات داستانی همواره از جایگاه برجسته ای برای سنجش و 
ارزیابی تحوالت فکری و نیز اجتماعی برخوردار بوده است. در تاریخ ادبیات فارسی، تا پیش از دوران معاصر و ظهور 
داستان یا رمان جدید فارسی، گاه نمونه هایی از ادب داستانی پدید آمده که عمدتاً برای تفنن و سرگرمی توده مردم 
ساخته و پرداخته و نوشته شده اند، اما در عین حال در این داستان ها آثاری از فرهنگ عامیانه و حیات اجتماعی و 
روزانه مردم قرون گذشته نیز باقی مانده است که می تواند محقق امروزی ادبیات و تاریخ را با موضوعاتی همچون 
نوع لغات، سبک کتابت، کلمات عامیانه و نحوه زندگانی بزرگان ومردمان عادی اعصار گوناگون آشنا کند. در مقاله 
حاضر، داستان معروف فارسی سمک عّیار از زوایای مورد اشاره مورد بازبینی قرار گرفته و کوشش می شود تا بازتاب 

اوضاع اجتماعی قرون میانه هجری در این متن داستانی و ادبی مطالعه و تبیین شود.

کليد واژگان:

ادبیات داستانی، اوضاع اجتماعی، عّیاری و فتوت، سمک عّیار
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1.مقدمه

امروزه استفاده ی گاه فراوان از ادبیات و متون ادبی در مطالعات تاریخی و به ویژه تحقیقات تاریخ اجتماعی 
به امری ناگزیر برای پژوهشگران تاریخ تبدیل شده است و از این رو در بررسی های تاریخ اجتماعی یک گروه از 
مهم ترین منابع دست اول را متون ادبی و دیوان های شعرا تشکیل می دهند و این دسته از مکتوبات قرون گذشته 
برای محققان تاریخ به صورت منابعی تاریخی درآمده اند. در عین حال، همان طور که می دانیم، یکی از مهم ترین 
مراحلی که آدمی در طول سرگذشت پرفراز و نشیب ظهور و تداوم حیات خویش، خود را در آن نشان داده، مرحله ی 
اندیشه ورزی و عمده ترین جلوه گاه اندیشه، گستره ی مکتوبات است، یعنی همان عرصه ای که تاریخ با آن سروکار 
دارد، به ویژه مکتوباتی که حضور انسان را در حوزه ی تمدن و اجزای زندگانی مدنی روشن می کنند. در واقع مورخ با 
بهره گیری از این مکتوبات گوناگون است که به بازسازی ادوار گذشته می پردازد و البته پیش و بیش از این بازسازی، 
مورخ موظف به بررسی و شناخت اصالت هر مکتوبی است که برای او حکم سند ومدرکی تاریخی را پیدا کرده 
است. بدین ترتیب، برای محقق تاریخ عمدتاً آن چیزی جزو تاریخ درآمده است که مکتوب است و از آن جا که هر 
مکتوبی الزاماً دارای نوعی سیاق کتابت است که این سیاق ها همان ادب و فنون ادبی هستند، بنابراین در این معنا 

تاریخ را نیز می توان در زمره ی علوم ادبی دانست و از این جاست که پیوند تاریخ و ادبیات معنا و مفهوم می یابد. 

در نتیجه ی این پیوند، هر متن ادبی برای محقق مسائل تاریخی یک متن تاریخی نیز به شمار می رود، زیرا 
که متون نظم و نثر عموماً در هر زمینه ای هم که باشند، تاحدی آثاری از روح زمانه ی خود را نیز در خود حفظ 
کرده اند یا به نکاتی اشاره می کنند که برآمده از جریانات گوناگون زمان های گذشته هستند و چه بسا که چنان 
آثاری در آثار مورخین آن دوران یافت نشوند. این نکته را ضمن مطالعه کتب و تحقیقات جدید به نحو بهتری 
می توان دریافت؛ من باب مثال، کلیفورد ادموند باسورث مؤلف کتاب تاریخ غزنویان، به هنگام بررسی سپاه غزنوی در 
دوره های اخیر این سلسله از قصاید مسعود سعد سلمان که در مدح ارسالن بن شاه مسعود سروده شده و طی آن 
ترکان سپاه سلطان مذکور مورد ستایش قرار گرفته اند، اطالعاتی در مورد اسامی و القاب صاحب منصبان بلند پایه 
و سپاه ساالران ارتش غزنوی به دست می آورد )باسورث 1372، 356(. نمونه های فراوان دیگری از این نوع را نیز 
می توان در در تألیفات محققان جدید یافت، اما جا دارد که از آثار بزرگ نظم و نثر فارسی همچون کلیات سعدی 
یا دیوان حافظ هم یاد کرد که از زاویای گوناگون حامل داده های مختلفی از زمان خود هستند و می توانند روشنگر 

بعضی اجزای زندگی مردمان آن ادوار باشند.

در مورد نحوه و میزان استفاده از ادبیات در تاریخ الزم است به این نکته نیز اشاره شود که اگرچه ادبیات 
و آثار ادبی جزو اسناد و مدارک تاریخی و محل رجوع مورخ محسوب می شوند، ولی تمامی آثار ادبی و هر نوع 
ادبیاتی به یک اندازه در تحقیقات تاریخی ارزش ندارند، زیرا به طور طبیعی میزان و چگونگی بازتاب مسائل گوناگون 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی در آثار ادبی متفاوت است و به خصوص میزان تأثیر پذیری متون 
ادبی و به ویژه اشعار شعرا از خواسته های قدرت های سیاسی حاکم نقش به سزایی در نحوه و میزان انعکاس مسائل 
گوناگون ادوار گذشته در اشعار شاعران داشته است. در حقیقت آن دسته از اشعاری که صرفاً در مدح شاهان و 
سالطین سروده شده اند، کم تر می توانند انعکاس دهنده ی مسائل زمانه ی خود باشند. از سوی دیگر، وجود سایه ی 
نسبتاً دائمی قدرت سالطین بر قلم و زبان شعرا و سرایندگان و تسلط فراگیر حاکمیت های سیاسی و نظامی در 
طول تاریخ، همواره ادبا و همچنین مورخان را ناگزیر کرده است تا حقایقی را نمی توانسته اند به طور صریح بیان 
کنند، در زیر پوشش گاه سنگینی از لغات، مترادفات، استعارات و کنایات به رشته ی تحریر درآورند و بدین لحاظ 
استفاده از دانش ادبی و پنهان کردن بعضی مطالب در قوالب ظاهری گفتار گاه از باب تفنن یا لفظ پردازی نبوده، بل 
به عنوان روشی در سخن پردازی استعاری به کار می رفته است. بدین لحاظ می توان گفت که مورخان قرون گذشته 
عموماً ادیب نیز بوده اند و در نوشته های خود از فنون ادبی پیروی می کردند، سخنی که در مورد ادبا مصداق ندارد و 
هر ادیبی الزاماً مورخ نبوده است، زیرا که ادبا نیازی به دانستن تاریخ و نگارش آن نداشته اند، در حالی که مورخین 

ناگزیر به دانستن فنون ادبی و به کار گرفتن آن بودند. 

2. بررسی متن داستان سمک عّيار

دکتر پرویز ناتل خانلری، مصحح متن کتاب سمک عّیار، این اثر و مؤلف آن را این گونه معرفی کرده است 
)خداد 1356، 3-14(:

»کتاب سمک عّیار یکی از قدیمی ترین نمونه های داستان پردازی در ادبیات فارسی است ... زمان تألیف 
کتاب را ... به یقین نمی توان معین کرد ... از داستان سمک عّیار و مؤلف آن در هیچ کتاب دیگری ذکری نشده است 
و بنابراین همه ی اطالعات ما در این باب باید از متن خود کتاب به دست بیاید. نام مؤلف ... در چندین جای کتاب 
ذکر شده و آن فرامرز خداداد است و در مقدمه ی جلد سوم نام او به تفصیل بیش تر فرامز بن خداداد بن عبداهلل 
کاتب االرجانی آمده است. اما این فرامز خداداد در موارد متعدد راوی اصل قصه را صدقة بن ابی القاسم معرفی کرده 
است که در مقدمه ی جلد سوم نسبت او شیرازی آمده است. زمان تألیف اصل قصه و جمع و تدوین این روایت 
هیچ یک معلوم نیست ... ]اما[ از نام های خاص ترکی که در متن کتاب آمده است ... گمان می توان برد که تاریخ 
تدوین قصه پیش از اواخر دوره ی سلجوقی نیست. از شیوه ی انشای کتاب پیداست که برای سخنوری پرداخته شده 
و شاید کاتب عین عبارت های قصه گو را ثبت کرده است ... با آن که صدقه ابوالقاسم منسوب به شیراز و فرامرز 
خداداد منسوب به ارجان فارس است، از شیوه ی انشای کتاب و نکات متعدد مربوط به قصه احتمال نزدیک به 
یقین آنست که این روایت در خراسان تدوین شده باشد ... داستان سمک عّیار ... از چند جهت اهمیت بسیار دارد. 
نخست از جهت عبارات و لغات و اصطالحات که گنجینه ای گران بهاست و اگر از کتاب های تفسیر و تاریخ بگذریم، 
مفصل ترین و بزرگ ترین متنی است که از قرن های ششم و هفتم در دست مانده است. ارزش این کتاب شاید از 
این جهت بیش تر باشد که انشای ادیبانه نیست و زبان معمول و رایج زمان را بهتر از نوشته های مصنوع و متکلف و 
منشیانه نشان می دهد. متن کتاب شامل لغات فراوانی است که یا در کتاب های دیگر این زمان دیده نمی شود یا این 
جا در معنی اصطالحی خاص آمده است. تعبیرات و اصطالحات فراوان نیز در این متن وجود دارد که شایان دقت 
است و از مطالعه ی آن ها فواید بسیار می توان برد. اما فایده ی مهم تر اطالعاتی است که از روی این کتاب درباره ی 
اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران در قرون ششم و هفتم به دست می توان آورد و از این حیث شاید از صد دیوان 
شعر به این اندازه استفاده نتوان کرد. از جمله ی این اطالعات اجتماعی در مرحله ی اول وضع عّیاران یا جوانمردان 
در جامعه ی آن روزگارست و شرایط و اوصاف اخالقی این طبقه که جای جای در کتاب به تفصیل می آید، و از 
مجموع کتاب هم که قهرمان نخستین آن یکی از عّیاران است در این باب نکته های فراوان می توان دریافت. دیگر 
امور اجتماعی، از ساختمان خانه ها و کوچه و برزن و بازار و سرای و وضع شهر و جامه و زینت زنان و لباس طبقات 
مختلف مردان و وضع آرایش ایشان و سالح جنگیان و طرز آراستن صف جنگ و آداب پیکار و ساختمان کاخ شاه 
و خانه ی طبقات مختلف و اثاه و زینت های هر یک و آداب دربار و مراسم فرستادن رسول و طرز پذیرفتن او و 

نوشیدنی ها و خوردنی ها و آالت موسیقی و آداب اجتماعی و بسیاری از نکته های دیگر ...«   

همچنین در کتاب تاریخ ادبیات در ایران دکتر ذبیح اهلل صفا، به عنوان یکی از عمده ترین مراجع تاریخ 
ادبیات ایران نیز کتاب سمک عّیار چنین معرفی شده است )صفا 1373، 988-991(:

»سمک عیّار یکی از بهترین رمان های زبان پارسی در قرن ششم است ... جمع کننده ی این حکایت فرامرز 
خداداد بن عبداهلل کاتب االرجانی است که گویا آن را از زبان یکی از قصاصین زمان به نام صدقه ابوالقاسم فراهم 
آورده و تحریر نموده است ... نسخه ی موجود کتاب مسلماً متعلق به عهد مغول است و انشای آن بی  تردید از اواخر 
سده  ی ششم متأخر نیست. صحنه  های این داستان در ایران و ممالک مجاور از حلب تا چین ترتیب داده شده ... 
پهلوان نام آور این داستان که در شجاعت و تدبیر و نیرنگ سرآمد همه  ی قهرمانان ست سمک نام دارد ... سمک 
مردی عیّار پیشه و دارای تمام خصایص اخالقی و روحی عیّاران است. موضوع داستان  های توبرتوی این کتاب که 
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البته اتصال کلی در همه  ی آن ها رعایت شده، در کمال گیرایی و دلچسبی است و به سبب اشتمال بر بسیاری از 
مسائل گوناگون حیاتی و اجتماعی و وصف دربارها و خانه  ها و اشخاص مختلف از زن و مرد و سالح  ها و جز آن ها، اگر 
در آن دقت و تحقیقی وافی شود، بسیاری از اطالعات اجتماعی پیش از مغول را می توان از آن کسب کرد و فراچنگ 
آورد ... این کتاب را باید از بدایع آثار پارسی و از جمله  ی بهترین آن ها در ]قرون میانه هجری[ دانست. عادۀ همه  ی 
کتب داستانی این مزیت را دارند که زبان عمومی و مورد تکلم عهد خود را نشان می  دهند، خاصه داستان  هایی که 
نقاالن و قصاصین در یاد داشته و برای مردم روایت می  کردند. داستان سمک عیّار هم یکی از آن هاست و به همین 
علت هم ساده و روان، ولی از حیث همه ی قواعد لغوی و دستوری در نهایت اتقان و استحکام است و چون داستان 
مفصل و مربوط به مسائل مختلف حیاتی است، از حیث کلمات بسیار غنی است و بسی از ترکیبات زبان پارسی تازه 

که در سایر کتب کم تر به نظر می  آید، در آن می توان یافت.« 

از  آثاری  که  نزدیک  و  دور  گذشته های  داستان های  از  بسیاری  همچون  اگرچه  عّیار  داستان سمک  اما 
آن ها در فرهنگ عامیانه و ادبی ایران زمین برجای مانده، برای تفنن و سرگرمی توده ی مردم ساخته و پرداخته 
شده است، لیکن چنان که در مقدمه ی مقاله هم به آن اشاره شد، وجود یک نوشته یا مکتوب از سده های پیشین 
برای محققان امروزی ارزش بسیار دارد و حتی اگر آن نوشته یک داستان باشد که به هر حال در اصل برآمده از 
تخیالت ذهن آدمی است، وجود مکتوبی از قرن های گذشته می تواند محقق امروزی را به بسیاری از مسائل ادبی 
همچون نوع لغات، سبک کتابت کلمات عامیانه و غیرعامیانه، شیوه های جمله پردازی و بسیاری از نکات کوچک و 
بزرگ دیگر آشنا کند، اما آن چه که در این بررسی حائز اهمیت است و مورد توجه قرار می گیرد، نه ارزش ادبی، 
بلکه ارزش تاریخی و اجتماعی این داستان و داستان هایی نظیر آن است. در ابتدا الزم است به عصر و زمان این 
داستان و پیام و اثر زمانه ی آن توجه کرد که مهم ترین آن در عنوان این اثر یعنی »عّیار« و زمان رواج اندیشه و 
فرهنگ عّیاری منعکس است. چنان که می دانیم، دوران حاکمیت مغوالن در ایران دوره ی رواج اندیشه های فتوت 
و عّیاری و جوانمردی است و لذا داستان سمک عّیار را می توان تبلور این اندیشه ها از دوران مذکور دانست. به بیان 
کامل تر، سمک عّیار که الگوی آرمانی اندیشه ی عّیاری در دوره ی مغول است، در این داستان به صورت قهرمان 
اصلی ماجراهای گوناگون درمی آید و قسمت اعظم ماجراها و رخ دادهای اتفاق افتاده حول شخصیت او می گردد و 
مطابق با ویژگی های اندیشه ی عّیاری، طی این داستان سمک به عنوان یک جوانمرد برجسته و الگوی تمام عّیاران 
و جوانمردان معرفی و ترسیم می شود و در واقع به نوعی این اندیشه در قالب شخصیت سمک ستایش شده و نقاط 
مثبت و نحوه ی عملکرد واقعی آن به تصویر درمی آید. بدین شکل یکی از ویژگی های اساسی داستان سمک عّیار که 
دارای ارزش تاریخی و اجتماعی نیز است، به تصویر کشیدن چهره ی عّیاری و نحوه ی عمل واقعی عّیاران و آداب و 
رسوم و اخالق رایج در بین عّیاران و فتیان و جوانمردان است و از همین روی از نکات مثبت و ارزشمند این داستان 
و داستان های نظیر آن این است که با مطالعه ی آن ها می توان تا حدودی به اوضاع و احوال اجتماعی توده ی مردم 

در سده های ششم تا نهم هجری پی برد. 

اما از اندیشه ی عّیاری و چهره یافتن آن در این داستان که بگذریم، نکات دیگری هم باقی می ماند که از 
طریق آن ها می توان به بعضی مسائل و تحوالت روزگار وقوع داستان سمک عّیار پی برد که الزم است به تعدادی 
از مهم ترین آن ها اشاره شود. از نکات قابل توجهی که در این داستان به کرات به چشم می خورد اهمیت دستگاه 
وزارت برای بقای حاکمیت پادشاه است؛ در طول این داستان به دفعات متعدد اهمیت دستگاه وزارت مورد تأکید 
قرار می گیرد و این که وزیر کاردان و با تدبیر تا چه اندازه در اتخاذ بهترین تصمیمات در موقعیت های خاص پیش 
آمده و به ویژه در زمان وقوع جنگ و آمدن رسوالن بیگانه، نقشی مهم و سازنده دارد و در صورتی که وزیر شخصی 
باتدبیر نباشد و یا به دالیل مختلف علیه پادشاه عمل کند، چه زیان ها و خطراتی برای بقای حاکمیت پادشاهی 
ممکن است رخ دهد. مسئله ی دیگری که در رابطه با وزرات در این داستان دائماً مطرح است این است که وزرا 

عموماً نقش دبیر اصلی و خواندن و نوشتن کلیه مرسوالت دوست و بیگانه را بر عهده دارند.

به  تأکید می شود سپاه و نقش سپاه در رسیدن  این داستان  بر اهمیت آن در طول  نکته ی دیگری که 
اهداف مورد نظر حکمران است که البته به لحاظ بیان داستانی این اثر، این اهداف نه مقاصد اقتصادی در جنگ های 
میان سالطین، بلکه اهدافی در جهت احقاق حق از سوی قهرمانان داستان هستند. همچنین اطالعاتی نیز در باب 
شیوه های نبرد سپاهیان در داستان سمک عّیار نمود یافته است. از جمله ی این شیوه ها این است که به هنگام نبرد 
دو سپاه ابتدا پهلوانان هر یک از طرفین به مصاف یکدیگر می رفتند و ضمن رجزخوانی و برتر نشان دادن خود به 
نبردی قاعده وار می پرداختند. بدین صورت که در هر مرحله از نبرد تن به تن با یک سالح خاص می جنگیدند و 
در مورد استفاده از نوع سالح و رفع خستگی و مسائلی از این دست رعایت حال یکدیگر را می کردند. همچنین 
نبرد سپاهیان تنها در ساعات روز انجام می شد و به هنگام غروب خورشید »طبل آسایش« می زدند و هر دو سپاه 
تا هنگام آمادگی بعدی طرفین در روزه یا روزهای بعد از نبرد خودداری می کردند. در زمان شروع نبرد نیز طبل 

مخصوصی زده می شد و هر یک از طرفین بدین وسیله طرف دیگر را از شروع مصاف خبر می کرد. 

این مطلب هم در این زمینه قابل ذکر است که نبرد، طبیعتاً مناسب ترین عرصه برای عرضه و نمایش 
دلیری است و از این رو در داستان سمک عّیار نیز اگر کسی بخواهد شایستگی و شجاعت خود را نشان دهد، جایی 
مناسب تر از میدان جنگ نخواهد یافت. این موضوع در این داستان بیش از هر کجا در نبردهای تن به تن پهلوانان 
جنگ جو رخ می نماید. افزون بر آن، تمام رجز خوانی ها به گونه ای مشابه تدوین و بیان می شوند و در مجموع بر اثر 

آن ها حریف وادار می شود تا ارزش و ماهیت خود را در مقام مرد اثبات کند )گییار 1382، 28-29(. 

همچنین صحنه های نبرد ترسیم شده در داستان سمک عّیار دارای مشابهت بسیار با موارد نظیر در دیگر 
داستان های حماسی است. به تعبیر خانلری )1364، 17-18(:

 »صحنه های جنگ که در این کتاب مکرر می آید، شباهت فراوان به صحنه های شاه نامه دارد. جنگ های 
پهلوانی است و مبارزه تن به تن. البته سپاه دو طرف با عددهای بزرگ ذکر می شود. هفتاد و هفتصد هزار عددهای 
موارد  در  مرتب حاضرند،  در صف های  میدان های جنگ  در  که  بی شمار  سپاه های  این  اما  است.  و جاری  عادی 
می دهند.  انجام  پهلوانان  را  اصلی  کار  می پردازند.  همگروه  جنگ های  و  شبیخون  به  و  می آیند  کار  به  معدودی 
پهلوانان نخست نزد شاه که در میدان همیشه حاضر است می روند و اجازه ی میدان داری می گیرند. پهلوان همیشه، 
جز در موارد معدود، سوار بر اسب است و به اصطالح نویسنده ی کتاب غرق در آهن است. غالباً چهارده پاره سالح 

می پوشد.« 

نوع دیگر اطالعات موجود در داستان سمک عّیار، وضعیت اندورنی های شاهی و نحوه ی خورد و خوراک 
و طرز رفتار خانواده ی پادشاه است. در این راستا در یک جای داستان اشاره می شود که الالهای اندرون شاهی را 
از والیت بربر که احتماالً منظور از آن منطقه ی شمال آفریقاست، می آوردند )خداد 1356، 360(. در مورد همین 
اندرون های شاهی یک نکته ی بسیار جالب توجه که در این داستان و به طور کلی داستان های نظیر آن وجود دارد 
این است که در این قیبل حکایات )که بقایای آن در فرهنگ عامیانه امروز ایران زمین هم باقی مانده است( هیچ 
گاه صحبتی از حرمسراها و زنان متعدد شاهان به میان نمی آید و به رغم این که سالطین و یا اشراف و افراد متمول 
همواره دارای حرمسراهایی با زنان متعدد بوده اند، اما در داستان ها و به ویژه حکایات مربوط به شاهان )برخالف 
کتب تاریخی( اغلب تنها صحبت از خانواده ی شاهی و یگانه همسر پادشاه در میان است و اصوالً کم تر اشاره ای به 
وجود چنین ساختاری در دربار شاهی به میان نمی شود. این مسئله احتماالً می تواند بیانگر این امر باشد که در آن 

ادوار هم چنین وضعیتی صورت چندان خوشی در اذهان عامه ی مردم نداشته است.

اما از نظر محتوای داستان، کتاب سمک عّیار نکات چندان بیش تری از جنبه های مختلف زندگی اجتماعی 
و وضعیت اقتصادی توده ی مردم را در خود جای نداده است. حتی می توان به عدم همخوانی ساخت اصلی داستان 
با نحوه ی پرداخت محتوای آن نیز انگشت گذارد. یعنی با توجه به این که بار اصلی داستان بر روی محور اندیشه های 
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عّیاری و فتوت می چرخد، قاعدتاً عّیار و عّیاران و قهرمانان این داستان می باید در خدمت توده ی مردم و مظلومان 
جامعه ی خود می بودند، اما در این داستان طیف قهرمانان آن عمدتاً در خدمت خواسته های سلطان هستند و برای 
همخوان کردن این نوع خدمت با اهداف فرهنگ عّیاری، سلطان داستان فردی مظلوم و نیازمند یاری به تصویر 
کشیده شده است و بخش عمده ای از تالش قهرمانان داستان در این جهت است که پادشاه متبوع و عادل خود را 
به خواسته ی برحقش که طبق تمامی داستان های نظیر آن به دست آوردن شاه زاده خانم محبوبش است، برسانند! 
البته الزم به ذکر است که با توجه به شرایط فکری و اجتماعی محیط آن روز و وجود حاکمیت فراگیر و مطلقه 
قدرت های سیاسی آن دوران، چندان نمی توان انتظار داشت که داستان های آن دوران هم همانند روزگار معاصر 
به این جنبه از زندگانی مردم بپردازند و یا اصوالً این مسائل جایی در آثار ادبی و غیرادبی آن دوران داشته باشند، 
ولی به هر حال این نکات نیز از جمله موضوعاتی هستند که جای آن ها در داستان ها و حکایات آن ادوار تقریباً 

خالی است. 

داستان سمک عّیار همچنین به عنوان یکی از نمونه های برجسته ی نمایش صحنه های حماسی نیز مورد 
توجه محققان تاریخ ادبیات نمایشی قرار گرفته است. از این زاویه، داستان سمک در ساختار قصه گویی، شیوایی 
زبان و غنای آئین ها و آداب کهن، به خصوص در ترسیم قهرمانی زنده و رنگین چون سمک، ستاره ی راه نمای 
مطالعه ی ماجراهای نمایشی در پیچ و خم های نه چندان روشن این بخش از فرهنگ مردم گذشته است. در داستان 
مذکور، سمک عّیار قهرمان همه فن حریف قصه است که هر لحظه به شکلی درمی آید و واقعه ای شگفت می آفریند. 
ابتذال، از شوخی و عشق و رزم و رنگ و موسیقی سرشار است و شگفت آن که به رغم  از  این داستان به دور 
مسلمان بودن قصه گو، داستان به دین نمی پردازد و از این رو دین قهرمانان داستان تا آخر نامعلوم می ماند. لیکن 
بدون تردید، سمک در زمره ی ظریف ترین و دلپذیرترین قهرمان شوخ طبع در قصه های عّیاری است و به همین 
دلیل قهرمانان دیگر در برابر سمک رنگ و جلوه ی چندانی ندارند. به عالوه سمک، با وجود عدم پرداختن داستان 
به موضوع دین، به گونه ای با پیامبران ارتباط دارد و مورد حمایت آنان است. حتی مقام معنوی سمک در داستان 
از این هم فراتر می رود و این قهرمان داستان به گونه ای رازآمیز دور کننده ی زیان و بدبختی از بارگاه شاهی و 

بخشنده ی برکت و شادی و خرمی به این بارگاه است )کیا 1375، 92-93، 81-82(.   

3. نتيجه 

به طور کلی در تمام داستان ها و حکایات تاریخی که در آثار و کتب گوناگون ادبی، تاریخی، داستانی، 
اندرزنامه ای، سیر صوفیه و غیره ذکر شده اند، رگه هایی از حقیقت نمود یافته است و تقریباً هیچ داستانی برای مورخ 
و محقق امروزی خالی از فایده نیست. به عنوان نمونه، می توان از حکایات سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی 
یاد کرد که الگوی دولت متمرکز مورد توصیه ی او به خداوندان خام و بی تجربه اش، در اصل بر نمونه ی دولت محمود 
غزنوی استوار است، دولتی که در بسیاری از حکایات و ماجراهای ساختگی او ظاهر می شود و از این رو محمود 
غزنوی بی تردید یکی از قهرمانان سیاست نامه وزیر سلطان ملک شاه سلجوقی است. بدین لحاظ می توان دریافت که 
حکایت های سیاست نامه از یک جنبه برای ارائه ی نمونه ای از یک حکومت تمرکزیافته ساخته و پرداخته شده اند. 
به نوشته باسورث، همچنین است داستان ها و حکایات کتب دیگری همچون قابوس نامه، جوامع الحکایات و لوامع 

الروایات، مجمل التواریخ و القصص، کلیله و دمنه و بسیاری آثار تاریخی و ادبی دیگر. 

نحوه ی  و  مشخصات  نیز  و  متون  قبیل  این  از  استفاده  اهمیت  مورد  در  زرین کوب  عبدالحسین  دکتر 
بهره گیری از آن ها می نویسد:

»در باب طبقات جامعه  ی اسالمی، از خواص و عوام، کتب قصص و اخالق و سیاحت نامه  ها محتوی نکات 
مفیدست. احوال بعضی طبقات مثل عیّاران و اهل فتوت و لوطیان گاه در بعضی کتاب ها بیش تر منعکس شده است. 
چنان که راجع به عیّاران، گذشته از آن چه در تواریخ راجع به آن ها آمده است، بعضی داستان  ها مثل حکایت سمک 

عیّار و داستان داراب  نامه و اسکندرنامه قدیم و امثال آن ها متضمن معلومات مهم است. همچنین در باب جوانمردان 
یا اهل فتوت غیر از آن چه به مناسبت در تواریخ و کتب ادب آمده است، از فتوت نامه  ها که باقیست، می  توان استفاده 
کرد ... چنان که در ادوار بعد نیز نه فقط کتاب  هایی مانند جوامع الحکایات و زینة المجالس و زهر الربیع و جامع 
التمثیل درین باب محتوی نکات جالب است، بلکه از کتب ادب و اخالق و از دواوین مختلف نیز درین باره اطالعات 

خوب به دست می آید.«   

در انتهای این گفتار جا دارد به یک نکته ی دیگر هم اشاره شود و آن تفاوت میان داستان نویسی دوران 
گذشته با دوران کنونی، و تفاوت میان رویکرد قصه پردازان و قصه گویان ادوار قدیم با نویسندگان ادبیات داستانی 
امروزی است؛ در سده های گذشته و حتی تا همین قرون اخیر، رویکرد داستان نویسی عمدتاً در جهت سرگرمی 
مردم و احیاناً عبرت آموزی و دادن پند و اندرز بوده است و به کارگیری ابزار داستان و حکایت در جهت پند و 
اندرز دادن تا بدان جا بوده که در کتب اندرزنامه ای دنیای شرق از همان ادوار تاریخی نخستین، از داستان و قصه 
معاصر جنبه های  دوران  داستان نویسی  اما  است.  استفاده می شده  مختلف  تجارب  انتقال  و  کردن  نصیحت  برای 
ابراز و بیان عقاید، آرا،  واقع گرایانه تری به خود گرفته است، تا حدی که می توان گفت به صورت عرصه ای برای 
ایدئولوژی های گوناگون و یا نقد آرا و افکار و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف و بسیاری از 
موضوعات دیگر درآمده است. البته تنها گستره ی ادبیات داستانی در شمول این موضوع قرار نمی گیرد و تقریباً 
تمامی عرصه های هنری دیگر دوره ی معاصر مانند شعر، موسیقی، تئاتر و سینما نیز در این عرصه جای می گیرند. 
بر مبنای همین تفاوت می توان تاریخ ادبیات داستانی ایران را به دو دوره ی ادبیات کالسیک و ادبیات مدرن و نو 
همچون شعر نو و رمان نو تقسیم کرد. البته بحث تفصیلی درباره ی ویژگی ها و خصوصیات هر کدام از این دوره ها در 
حدود مقاله ی حاضر نمی گنجد، ولی آن چه که می تواند در این جا مورد تأکید واقع شود این است که در مطالعه ي 
ادبیات داستانی کالسیک، به طور کلی نمی توان انتظار پیام ها و رویکردهای گسترده ی ادبیات داستانی معاصر را 
داشت و در عین حال نمی توان آن ها را به صرف این که مشتی قصه و داستان تخیلی هستند، کاماًل بی ارزش تلقی 
کرده و به یک سو نهاد. از این رو شایسته است که داستان های قدیمی نسبت به زمان خودشان ارزیابی شوند تا 

از این طریق اطالعات زمان آن ها از البه الی قهرمان پردازی ها و بخت های ایزدی قهرمانان شان قابل دریافت باشد.
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نقش تنش های درون ساختاری در بحران های سياسی عهد سلجوقی

سهيال نعيمی
                                دانشجوی دوره دکتری دانشگاه خوارزمی

                                             از ص. 69 تا 88
تاریخ دریافت مقاله 1392/05/30 تاریخ پذیرش قطعی 1392/10/10

چکيده
اولین  ایران قدرت را بدست گرفتند. غزنویان  از ترکمانان در  درسده های چهارم و پنجم هجری قبایلی 
گروه از این ترکان بودندکه بر حکومت دست یافتند. در اواخر حکومت آنان خاندان سلجوق توانستند با مهاجرت 
خود از آسیای مرکزی به سوی ایران، به تدریج قدرت را بدست گیرند و یکی از قدرتمند ترین حکومت های ایران 
را تأسیس کنند. آنها با بهره گیری از عناصر نظامی ترک و دیوانساالری ایرانی، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی نوینی در جامعه تحت امر خود با الگوی ایرانی اسالمی ایجاد کردند. حاکمیت سلجوقیان با قتل نظام 
الملک و مرگ ملکشاه روبه افول نهاد و دوره ای از بی ثباتی سیاسی آغاز گردید که با قتل طغرل سوم به دست 

خوارزمشاهیان به اتمام رسید.
درونی  اختالفات  و  نظیر ضعف  دیگری  مهم  عوامل  بلکه  نبود،  خارجی  ضربه  از  ناشی  تنها  آنها  سقوط 
حکومت در اثر رقابت بین امرای نظامی و دیوانساالران و پیدایش نهادهای اتابکی و اقطاع داری، تیره شدن روابط 
بین سلجوقیان و نهاد خالفت، در گیری با اسماعیلیان در آن نقش بسزایی داشت. این پژوهش بر آن است تا با تکیه 
بر نقش بزرگان عوامل بی ثباتی سیاسی در عهد سلجوقی را مورد بررسی قرار دهد. روش کار، روش تاریخی متکی 

برتوصیف و تحلیل منابع با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. 

کليد واژگان: 
سلجوقیان، امرای نظامی، اقطاع، اتابکان، بی ثباتی سیاسی
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1.مقدمه
یکی از دوره های با اهمیت در تاریخ ایران دوره ی سلجوقی است. ورود گروهی از ترکان آسیای مرکزی 
در سده ی چهارم هجری به ایران موجب تجزیه و از بین رفتن حکومت های مستقل و نیمه مستقل و ایجاد یکی 
از قدرتمند ترین حکومت ها در ایران گردید. طغرل بیک اولین شخص قدرتمند سلجوقی بود که در سال 429 
هجری در نیشابور حکومت خود را آغاز کرد. در دوران زمامداری او که تا سال 455 هجری طول کشید سلجوقیان 
موفق شدند ضمن از بین بردن دولت غزنوی بر نواحی جیحون و ماوراءالنهر، مناطق قهستان و گرگان و سر انجام 
هرات، پوشنگ، سیستان و غور را به تصرف خود در آورند. طغرل با از بین بردن حکومت آل بویه و سرنگونی آخرین 
امیر آن ملک رحیم، قلمرو خود را تا نواحی ری و همدان و اصفهان گسترش داد و سرانجام بر بغداد در سال 447 

هجری تسلط یافت. 
طغرل برای تحکیم اساس حکومت سلجوقی با تلفیق حکومت سیاسی و نظامی با عنصر معنوی و مذهبی 
و با شناسایی خلیفه به عنوان رییس روحانی، موفق به جلب رضایت و پشتیبانی او و دریافت لقب سلطان شرق و 

غرب ممالک اسالمی گردید. 
دولت سلجوقی بعد از طغرل، در دوران آلب ارسالن توسعه ی بیشتری یافت. بدین معنی که از غرب و 
شمال غربی نواحی ارمنستان و گرجستان تا نواحی سوریه و سواحل شرقی مدیترانه نیز به قلمرو آنان اضافه شد. 
باید اضافه نمود به وجود آمدن حکومتی با چنین قدرت و قلمروی معلول عواملی چون تجزیه و ضعف قدرت سیاسی 
و مذهبی خالفت اسالمی و انحطاط حکومت های ایرانی بوده است. عالوه بر این موارد، پیدایش فرق و دسته های 

مذهبی نوین، همچون اسماعیلیان و شیعیان را نیز باید افزود.
به طور کلی عصر سلجوقی را در ایران که از سال 429 هجری شروع می شود، می توان به دو دوره تقسیم 
کرد. دوره ی نخست با آمدن آنها به ایران تا مقارن حکومت سلطان سنجر )سال 551 هجری( ادامه داشت که پایان 
دوره ی سلجوقیان بزرگ نیز خوانده می شود. دوره دوم سالجقه، آغاز دوره ی اتابکان است. در این دوره اقطاعات 
رواج بیشتری پیدا می کند و سیاست های متمرکز دولتی فراموش می شود و واحد های سیاسی و اقتصادی مستقلی 

در ایران پدیدار می گردد. 
پیدایش اتابکان فارس، آذر بایجان، لرستان و دولت های کوچک سلجوقی در نواحی عراق مرکزی و کرمان و 
یزد و عالوه بر این ها رشد دولت غوریان در شرق هرات و خوارزمشاهیان در نواحی خوارزم و اعالم استقالل از خالفت 

و حکومت سلجوقی یکی از بزرگترین تجزیه های دولتی و بی ثباتی سیاسی در طول تاریخ ایران را رقم زدند.
پژوهش حاضر در تالش پاسخگویی به این پرسش است که بزرگان و سران خاندان سلجوقی چه نقشی در 

بی ثباتی و سقوط حکومت سلجوقی داشتند؟
با توجه به سؤال فوق فرضیه ای که می توان ارائه داد این است که اختالف بین سران و بزرگان که بطور 
قدرت  بر سر کسب  نظامی  امرای  از دخالت  بهره گیری  با  داد  الملک رخ  نظام  و  ملکشاه  از مرگ  بعد  مشخص 

مشکالتی برای سلجوقیان ایجاد کرد و در نهایت به سقوط حکومت انجامید.

2.در گيری های داخلی و اختالف بين سران و بزرگان در بی ثباتی سياسی
برخی از عواملی که منجر به بی ثباتی در حکومت سلجوقیان گردید را باید در اختالفات بین بزرگان و 
شاهزادگان و درباریان و سایر رقبای سیاسی دانست. اغلب این اختالفات بر سر مسأله جانشینی صورت می گرفت. 
عمده این اختالفات پس از مرگ سلطان رخ می داد و شاید برجسته ترین نمونه آن را بتوان بعد از مرگ ملکشاه 

مشاهده نمود. 
این اختالفات معموالً از سوی خاندان اصلی سلجوقی و از درون دربار هدایت می شد. در این بین نقش وزراء 
در حمایت از گروهی به نفع دیگر گروه ها را نباید از نظر دور داشت. گاه در این اختالف امراء نیز نقش داشتند. غیر 
از موارد ذکر شده، به اختالفاتی که سلطان جدید با دیگر مدعیان داخلی همچون عمو، برادران یا رقبای سیاسی و 

امرای نظامی و جنگ با فرماندهان و حاکمان مرزی و یا برخی از شهرها داشت بایستی اشاره شود. 

می توانست مشروعیت حکومت سالطین  نشین، هرچند  نواحی مسیحی  ویژه  به  دیگر  نواحی  در  جنگ 
سلجوقی را از سوی خلیفه به همراه داشته باشد و نشان از قدرت نظامی سلجوقیان داشت، اما اغلب این جنگ های 
بی حاصل در عمل بدون آنکه به نتیجه ای قابل توجه برای مردم ختم شود، باعث قحطی، کاهش نفوس و منابع 
اما  این مشکالت اشاره ای نشده است،  اقتصادی و کشاورزی می شد، اگرچه در منابع به واکنش مردم در مقابل 

می توان دریافت که این جنگ ها به هر بهانه ای که صورت گرفته باشد، خساراتی بر مردم تحمیل می کرده است.
کشمش بر سر کسب قدرت سیاسی، شناخته شده ترین اختالفات درون درباری بوده است. چنانکه ذکر شد 
بیشتر این اختالفات از سوی اعضای جاه طلب خاندان سلجوقی و زنان دربار به جهت جانشینی فرزند خود پس از 

مرگ پادشاه هدایت می شده است. 
طغرل سلجوقی )431- 455 هـ. ق( پایه گذار حکومت سلجوقی، در منابع به عنوان فردی خردمند و 
صبور مطرح است. در مورد او ذکر شده که برخی از نزدیکان و از خواص او به ابی کالیجار پنهان از چشم او نامه 
می نوشتند اما وی با آنکه از این مطلب خبر داشت، به روی خود نمی آورد »...مردی بیدادگر، ستمکار و سنگدل 
بود. سپاهیانش اموال مردم غصب می کردند و دست آنها شبانه روز بر هستی مردم آزاد بود...«. )ابن اثیر 1351، 
ج.16: 379( طغرل در سال 433 وارد گرگان شد و برای برقراری صلح صد هزار دینار بر مردم تعیین کرد و پس 

از آن شهر را به مرداویج سپرده بود. )همان،204(
وی از سوی خلیفه رکن الدین لقب گرفته بود. از جمله مسائلی که منجر به بروز بی ثباتی در حکومت وی 
شد، شورش برادر بزگتر او مسعود بن محمد بود. وی سه سال و دو ماه سلطنت کرد و سرانجام در سال 529 هـ. ق 

در حالی که بیست و پنج سال از عمرش سپری شده بود، فوت کرد. )مستوفی 1364، 454-455(
ابراهیم ینال در سال 440 هـ. ق به هدف جهاد به روم حمله کرده بود. ابن اثیر سبب این شورش را چنین 
بیان می کند »گروه« بسیاری از غزها از ماوراءالنهر بر ینال وارد شدند. ینال به آنها گفت بالد من برای جای دادن 
شما و رفع نیازمندی هایتان تنگ است و رأی من اینست که به غزا به روم بروید و در راه خدا جهد کنید و غنیمت 
بیابید. )ابن اثیر 1351، ج.16: 250( این مورخ همچنین اشاره می کند که یکسال بعد از این ماجرا، ابراهیم علیه 

برادرش شورش نمود.
علت این شورش آن بود که طغرل از وی خواسته بود که همدان و برخی از قالعی که در آن نواحی گرفته 
تسلیم او کند، اما ابراهیم ینال امتناع ورزید و وزیر خود ابا علی را به تالش در اختالف بین او و برادرش متهم کرد. 
ابراهیم با پناهنده شدن به دژ سرماج از اطاعت برادرش سرباز زد. این اختالف به جنگ چهار روزه ای بین طغرل 
و ابراهیم ینال و در نهایت با پیروزی طغرل خاتمه یافت. )450 هـ. ق()همان،260؛ میرخواند 1380 ج.4: 3251(

چنانچه در مبحث قبلی اشاره شد، طغرل در این زمان با درخواست کمک خلیفه القائم و شورش بساسیری 
علیه او روبرو بود. این شورش مشکالتی برای خلیفه در بغداد به وجود آورد و باعث فرار رئیس الرؤسا از دارالخالفه 

شده بود. )نخجوانی 1357، 254( 
شورش ابراهیم ینال منجر شد تا ابتدا، طغرل از شر اعضای جاه طلب خاندان سلطنتی رها شود. در این 
زمان چغری بیک در خراسان فوت شده بود و فرزندش الب ارسالن جای او را گرفته بود. الب ارسالن با اطالع از 
شورش ابراهیم ینال به کمک عمویش طغرل شتافت و در نواحی ری به او پیوست. آنها توانستند در نزدیکی همدان 
به جنگ با ابراهیم رفته و با او بجنگند. به فرمان طغرل »به زه کمان مقتول گشت«. )میرخواند 1380، ج.4: 3252-
3152( نخجوانی پیروزی طغرل بر ابراهیم را نتیجه ی کمک های الب ارسالن می داند. )نخجوانی، 1357، 255(

مرگ طغرل در سال 455 هـ. ق و در سن هفتاد سالگی رخ داد. بدون اینکه فرزندی از خود باقی بگذارد. 
)ابن اثیر 1351، ج.16: 377؛ حسینی 1382، 51( مرگ او در جیرفت از توابع کرمان اتفاق افتاد. با مرگ او بی 
ثباتی و هرج و مرج همه جا را فرا گرفت. »...عالمات قیامت پدید آمد و ترکان در شهر افتادند و چهار پای اهل قلم 

و رعیت را بغارت بردند و معارف خواجگان را در کوی برهنه می کردند...«. )ابوحامد کرمانی 2535، 65( 
چنانچه ذکر شد پس از مرگ طغرل بنا به تأکید طغرل، الب ارسالن )حک 465-455 هـ. ق(، برادرزاده ی 
او پسرش  از  افتاد و پس  اتفاق  او در سال 451 هـ. ق  وی به سلطنت رسید. وی فرزند چغری بیک بود. مرگ 

نقش تنش های درون ساختاری در بحران های سیاسی عهد سلجوقی
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الب ارسالن حاکم خراسان شد، فرزندان دیگر او غیر از الب ارسالن، یاقوتی، سلیمان و قاورت بیک بودند. )ابن اثیر 
1351، ج.16: 358(

 الب ارسالن همچون عمویش طغرل درگیر مسایل داخلی و شورش بزرگان علیه حکومت بود. الب ارسالن 
در سال 420 هـ. ق به دنیا آمد. )همان، 183( منابع در سال وفات او اختالفی ندارند اما برخی از آنان سال تولد الب 
ارسالن را در 421 هـ. ق می دانند. )میرخواند 1380، ج.4: 3171( مدت حکومتش دوازده سال بود و دو سال در 
زمان عموی خود طغرل، به عنوان نماینده او حکومت کرد. )مستوفی 1364،433؛ میرخواند 1380، ج.4: 3171(

در منابع در مورد خصوصیات الب ارسالن مطالب چندی گفته شده است. 
»الب ارسالن تاریخ ملوک و آداب آنان را بسیار می خواند و چون حسن سیرت او بین ملوک شهرت یافت 
و حفظ عهد و پیمان او زبانزد همگان شد به اطاعت از او، پس از امتناع، اذعان نموده و گردن نهادند و 

از اقاصی ماوراءالنهر تا اقصای شام به حضور او رسیدند« )ابن اثیر 1351، ج.17: 51(
الب ارسالن نسبت به حال رعیت بسیار توجه داشت. زمانی مطلع شد یکی از غالمان وی مالی را از مردی 
روستایی ربوده است. آن غالم را دستگیر و به دار آویخت. با دیدن این رفتار از الب ارسالن »...مردم به خود لرزیدند 
و از تجاوز به دارائی دیگران دست بکشیدند«. )همان، 51( ناگفته پیداست که این امر تا چه اندازه می توانست منجر 

به برقراری امنیت و ثبات سیاسی در این عهد گردد. 
در 456 هـ. ق الب ارسالن در کنار وزیر خود نظام الملک به شهر آنی حمله کرد. در این نبرد وی ملکشاه 
را به جای خود به عنوان فرماندهی سپاه تعیین و نظام الملک را نیز به وزارت وی انتخاب کرد. آن ها تمام عبادتگاه ها 

را خراب و به جای آن مسجد بنا کردند. )همان، 11-13(
آنجا  قلعه ی  با تصرف  و  فارس مسلط شود  بر  هـ. ق  توانست در سال 459  وی در طول سلطنت خود 
حکمران آن معروف به فضلون را به اسارت بگیرد )همان، 28 - 47( و بر شبانکاره حمله و »خلقی بسیار از ایشان 
بکشت«. )راوندی 1364، 118( علت تسلیم قلعه ی فارس این بود که ناگهان تمامی چاه های آبی که در قلعه وجود 

داشتند خشک شد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 47(
  در فتح استخر با اعزام نظام الملک به آن سو، وی مقامی بلند در نزد سلطان یافت و منزلت او در دید 
سلطان افزایش یافت. )همان، 28( در سال 463 هـ. ق بود که آوازه ی نفوذ و قدرت سلطان باعث شد که محمود بن 
صالح بن مرداس به جهت ترس از قدرت او، در حلب به نام خلیفه القائم باهلل و الب ارسالن خطبه بخواند. )همان: 
38( در همین سال بود که جنگ الب ارسالن با روم منجر به دستگیری و اسارت رومانوس دیوجانوس شد و الب 
ارسالن فرزند خود ملکشاه را به جانشینی خود انتخاب کرد. )آقسرایی 1943، 17؛ ابن اثیر 1351، ج. 17: 40؛ 

ابن العبری 1377، 258-259(
عالوه بر اینکه وی فردی خردمند بود تا جایی که امکان داشت به »گفته های سخن چینان گوش نمی داد...

در تمام بالدش نه جنایتی و نه مصادره اموالی وجود نداشت. از رعایا قانع بر گرفتن خراج اصلی بود و محض ارفاق 
به احوال آنان خراج را در سال دوبار در دو قسط می گرفت«. )ابن اثیر 1351، ج.17: 50-51(

الب ارسالن پس از مرگ طغرل گرفتار شورش های داخلی برای کسب قدرت بود. شورش قتلمش علیه او 
نمونه ای از آن در گیری ها بود. با مرگ طغرل او ادعا کرده بود که برای رسیدن به سلطنت شایسته تر از الب ارسالن 
است و لذا به شهر ری آمد و آنجا را محاصره کرد. در نواحی اسفراین مبادرت به جنگ با الب ارسالن کرد. در این 

میان جمعیت زیادی از مردم کشته شدند. )آقسرایی 1943، 16(
الب ارسالن مطلع شد که شهاب الدوله قتلمش علیه او دست به شورش زده است. قتلمش نیز با اصرار بر 
حق پادشاهی خود، از پادشاهان قونیه و ملطیه درخواست کمک کرده بود و الب ارسالن بعد از اینکه از این امر 

اطالع یافت سپاهی بزرگ ترتیب داد و علیه او به جنگ برخاست. )ابن اثیر 1351، ج.17: 8(
الب ارسالن از نیشابور به ری رفت و زمانی که به دامغان رسید به او پیام داد که از شورش علیه او منصرف 
شده و از عصیان خود دست برداشته است. الب ارسالن به او حق خویشاوندی را یادآور شده بود؛ اما این مطلب 
تأثیری در اقدامات بعدی قتلمش نداشت. )همان، 9-8( این نکته نشان می دهد که الب ارسالن تالش داشت با 

هر طریق ممکن از برخورد و درگیری های داخلی خاندان سلجوقی جلوگیری نماید و ثبات سیاسی حکومت را با 
تدبیر حفظ نماید. 

الب ارسالن خود شخصاً جنگ را فرماندهی و هدایت می کرد و این امر بیانگر ثبات سیاسی در این زمان 
است. چرا که سالطین اولیه ی سلجوقی کار جنگ را به فرماندهان واگذار نمی کردند و مستقیم در جریان امور 
بودند و در لشکرکشی ها شرکت داشتند. در این جنگ نظام الملک هم در کنار الب ارسالن حضور داشت و این 
حضور البته به نفع قتلمش بود چراکه، قتلمش فرار کرد و به قلعه ی گردکوه پناه برد. این قلعه از جمله پناهگاه های 
او بود. وقتی به دست الب ارسالن اسیر شد »...سلطان خواست او را بکشد، نظام الملک او را از این کار باز داشت، 

پس آنها را بخشید و آزاد کرد«. )همان، 9(
نظام الملک به سلطان یاآور شده بود که در این جنگ لشکری از خراسان مهیا دیده که »تو« را یاری کرده 
و شکست تو نخواهند و بدون تو تیرهایی رها کنند که خطا نکنند و آنان علماء و زهادند که با احسان بدان ها از 

بزرگترین یاران تو می باشند. )همان، 9(
در سال 456 الب ارسالن گرفتار شورش دیگری از ناحیه ی بزگان علیه خود بود. این شورش را عموی 
الب ارسالن فخرالملک یبغو بن میکائیل در هرات هدایت می کرد. الب ارسالن وی را در هرات محاصره کرد. »الب 
ارسالن او را به جانش ابقاءکرد و مورد تکریم قرار داد و در مصاحبت بوی نیکی روا داشت«. )همان،7( حضور شخص 
سلطان در جنگ و دفع شورش ها و از طرفی بخشیدن فرد یاغی، به جهت جلوگیری از کشتارهای خانوادگی و 

تالش در جهت خاتمه دادن به اختالفات و ستیزه های خانوادگی از سوی الب ارسالن جلب نظر می کند. 
شورشی که الب ارسالن از سوی یبغو و قتلمش دید نقطه ی شروعی در روابط بین سلطان و خانواده اش 
بود. وی به خوبی دریافت که باید نظارت خود را بر اعضای جاه طلب خاندانش از طریق ایجاد ارتشی ثابت اعمال 

کند. )لمبتون 1363، 26(
در سال 459 هـ. ق الب ارسالن گرفتار شورش دیگری از جانب یکی از اعضای خاندان سلجوقی برای کسب 
قدرت شد. این شورش از سوی قرا ارسالن حاکم کرمان ایجاد شده بود. )فسایی، 1367، 233( به همین سبب الب 
ارسالن به سمت اصفهان حرکت کرد. علت شورش این بود که پادشاه کرمان قرا ارسالن به تشویق وزیر »نادان« 
خویش »در« برابر سلطان نافرمانی آغاز کرد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 27؛ حسینی 1382، 68( الب ارسالن در این 

نبرد موفق بود و توانست حریف را شکست دهد. 
آنچه در برخورد الب ارسالن با والی کرمان جلب نظر می کند این است که الب ارسالن سرزمین کرمان را 
دوباره به او پس داد و »...چیزی از حال او را دگرگون نساخت...«. )ابن اثیر 1351، ج.17: 28( نکته ای که در این 
رویداد به عنوان ثبات سیاسی جلب نظر می کند، حضور سلطان در جنگ و رفتار سیاسی اوست. قراارسالن در برابر 
الب ارسالن گریخت و به جیرفت پناه برد؛ و نماینده ای نزد سلطان فرستاد و از وی طلب بخشش کرد. سلطان او 
را بخشید و جنگ خاتمه پیدا کرد. )همان، 27( بدون اینکه ادامه ی جنگ تلفات انسانی دیگری به همراه داشته 
باشد. وی با سپردن آن نواحی به حاکم و بخشیدن اقطاعاتی به فرزندان حاکم، دل حاکم کرمان را به دست آورد 

و مانع از ایجاد شورشی مجدد علیه خود شد. 
شورش قاورد برادر الب ارسالن نمونه ای دیگر از شورش هایی بود که در حکومت الب ارسالن رخ داد. الب 
ارسالن برادرش قاورد بن چغری بک را به فارس و به جنگ با فضلویه شبانکاره فرستاد. وی توانست آن مناطق را 
تصرف کند اما پس از مدتی بر برادر عاصی شد. الب ارسالن با او جنگید. هرچند پس از شکست بر این عنصر یاغی 

هم رحم کرد و او را بخشید. )میرخواند 1380، ج.4: 3163-3162؛ مستوفی 1364، 433(
در سال 456 هـ. ق این سلطان سلجوقی شورش دیگری را شاهد بود. این شورش، شورش صغانیان بود 
که فردی به نام موسی آن را رهبری می کرد. سلطان به صغانیان رفت. موسی در برابر سلطان فرار کرد و به دژی 
در کوه پناهنده شد. الب ارسالن دژ را تصرف کرد، موسی را به اسارت گرفت و فرمان قتل او را صادر کرد. تالش 
موسی برای رهایی از مرگ نتیجه نداد و با اینکه مال بسیار زیادی در قبال بخشش خود به الب ارسالن پیشنهاد 
کرده بود، این امر تأثیری در تصمیم سلطان نداشت. )ابن اثیر 1351، ج.17: 7( این نکته در زندگی وی بسیار حائز 
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اهمیت بود و عبرتی برای دیگران شد. چرا که وی در طی این سال ها بر اعضای خاندان سلطنتی بخشیده بود و 
همچنان آنان را برای خود حفظ کرده بود.

جنگ های بی حاصل در ایام سلطنت او را می توان در ایجاد بی ثباتی سیاسی این عهد دخیل دانست که 
تنها نکته ی مثبت آن حضور پادشاه در کنار سپاه در جنگ بود. در سال 456 هـ. ق وی به روم حمله کرد. کشتار 
وسیعی از مردم مسیحی صورت گرفت و به تبع آن اموال فراوانی به دست مسمانان افتاد. شهرهای آنان در آتش 
خشم سلطان سوخت و هستی آنان غارت شد. )همان،13-12( خواند میر از ازدواج دختر قیصر روم با فرزند الب 
ارسالن موسوم به ملک ارسالن اشاره می کند این در حالی است که ابن اثیر به این موضوع در اثر خود اشاره نکرده 
است. )میرخواند 1380، ج.4: 3160( نمونه ای از این اقدامات در زمان حکومت ملکشاه و در مورد تصرف یمن هم 

رخ داده بود. )ابن اثیر 1351، ج.17: 181(
الب ارسالن در آخرین سال سلطنت خود نیز از این شورش ها بی نصیب نماند. در واقع می توان ادعا 
کرد بیشتر ایام سلطنت او همچون ملکشاه صرف شکست دادن اعضای جاه طلب خاندان سلجوقی شد. سال 465 
هـ. ق از چند جنبه در حکومت او دارای اهمیت بود. آخرین جنگ او در حقیقت طومار زندگی او را در هم پیچید. 
منابع عصر سلجوقی از شورش دیگری در این سال از جانب حاکم ماوراءالنهر یاد می کنند. الب ارسالن 
به ماوراءالنهر به قصد جنگ با شمس الدین تکین بن طمقاج رفت. بنا بر روال معمول سلطان شخصاً در این نبرد 
حضور داشت و لشکریان سلطان توانستند نگهبان قلعه موسوم به یوسف برزمی را اسیر کرده و او را نزد سلطان 
آورند. )راوندی 1364، 121-120( همو بود که با فرصت پیش آمده توانست زخمی کاری بر الب ارسالن بزند و او 
را بکشد. هر چند با دادن زندگی خود نیز مجازات شد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 49؛ ابن العبری 1377، 260- 259؛ 

میرخواند 1380، ج.4: 3170-3169؛ فسایی 1367، ج.1: 234-233؛ منشی کرمانی 1364،24(
زمانی که سلطان مجروح شد وصیت کرد که فرزندش ملکشاه پس از وی به سلطنت بنشیند. )ابن العبری 
1377،260( جنازه ی سلطان را به مرو بردند و در کنار جنازه ی پدرش به خاک سپردند. )ابن اثیر 1351، ج.17: 
50( فرزندان او غیر از ملکشاه عبارت بودند از ایاز و تکش و بوری برس و تتش و ارسالن ارغو و ساره و عایشه و 
یک دختر دیگر. )همان، 52-51( راوندی قید می کند او از بین ده پسری که داشت ولیعهدی خود را به ملکشاه 
سپرده بود. )راوندی 1364، 123( ملکشاه اگرچه بزرگترین فرزند نبود اما با سعی و تالش نظام الملک به سلطنت 
رسید. )مستوفی 1364، 434( الب ارسالن قبل از مرگش قلمرو را بین فرزندان خود تقسیم کرده بود و ملکشاه را 
که ولیعهد بود نواحی فارس و اصفهان بدو سپرد. به فرزند دیگرش حکومت مرو و خوارزم را داد و از آنجا که رفتار 
یبغو عموی طغرل و حاکم هرات با مردم این شهر خوب نبود وی را از سمت خود برکنار کرد و این شهر را به یکی 
دیگر از فرزندان خود سپرد. )میرخواند 1380، ج.4: 3165( این اقدام الب ارسالن در حفظ ثبات سیاسی بی تأثیر 
نبود. از سویی اداره ی قلمرو های سلجوقی به دست افرادی مورد اعتماد سپرد و از جانبی تالش داشت تا مردم از 

عملکرد والیان رضایت داشته باشند و از شورش های مردمی علیه سلجوقیان جلوگیری نماید. 
ملکشاه )حک 465-485( نیز از درگیری های داخلی بی نصیب نماند. می توان گفت این اختالفات به ویژه 
بر سر جانشینی او پس از مرگ او نیز شدت داشت. تا زمانی که او زنده بود با قدرت و در کنار وزیر مدبری چون 
نظام الملک توانست بر آنها غلبه کند؛ اما پس از مرگ رفته رفته عناصر سقوط سلجوقی در کنار یکدیگر، زمینه های 
بحران و سرانجام سقوط حکومت را آماده کرد. بخشی از این مطالب در مباحث قبلی اشاره شده است اما الزم است 
به دلیل فاصله نگرفتن از موضوع پژوهش، به شورش ها و اختالفاتی پرداخته شود که در این عصر مشکالتی برای 

حکومت سلجوقی فراهم آورد.
ملکشاه در سال 445 هـ. ق متولد شد و سی و هشت سال عمر کرد و بیست سال حکومت کرد. )راوندی 
1364، 125-124( در برخی از منابع والدت او در سال 447 هـ. ق ذکر شده است. )ابن اثیر 1351، ج.17: 188( 
برخی از منابع مدت سلطنت وی را هفده سال دانسته اند. )حسینی 1382، 95( وی پادشاهی عادل بود. رعایت 
حال رعیت می کرد و قدر علما و دانشمندان را می دانست. در گاه او مأمن علما و دانشمندان بود و هر یک از آنان 

بهره ای از صله و انعام وی می بردند. )آقسرایی 1943، 21( 

منابع بر عدل او تأکید بسیار دارند و اشاره کردند که در روزگار حکومت او هیچ کس فرصتی برای ظلم 
به کسی نمی یافت چرا که »...اگر از کسی خالفی ظاهر شدی مستوجب سیاست و غرامت گشتی« »...و قاعده او 
چنان بود که به هر شکاری که بزدی یک دینار مغربی به درویشان به صدقه دادی...«. )همدانی 1386، 35 -34( 
»...و عدل و سیاست سلطان ملکشاه تا حدی بود که در عهد او هیچ متظلم نبودی و اگر متظلم بیامدی او را حجاب 

نبودی با سلطان مشافهه سخن گفتی و داد خواستی...«. )راوندی 1364، 131( 
او  و  کردند  جهانگیری  ملکشاه  سلطان  »پدران«  که:  کند  می  ذکر  ملکشاه  حکومت  ذکر  در  همچنین 
جهانداری...»)همان،126(« در منابع به نمونه هایی دیگر از عدالت و توجه به حال رعیت از سوی وی اشاره شده 
است. زمانی که تکش برادرش علیه او سر به شورش برداشت، در جنگ با او از مشهد عبور می کرد، به زیارت مقبره ی 
امام رضا )ع( رفت. به نظام الملک گقت از خدا خواستم که »...خداوند« آنکس که برای مسلمانان اصلح و برای رعیت 

انفع است همو را یاری کند »)ابن( اثیر 1351، ج.17: 188-189«
وی از خلیفه لقب جالل الدوله معزالدین لقب گرفته بود. )مستوفی 1364، 439( ملکشاه اگر چه رسماً به 

عنوان ولیعهد الب ارسالن انتخاب شده بود، اما »طالبان ملک بسیار بودند«. )همدانی 1386، 32(
 اولین درگیری ها از سوی خاندان خود را زمانی مشاهده کرد که بعد از مرگ پدرش از خراسان به عراق 
آمد. در این زمان با شورش عموی خود قاورد روبرو شد که با سپاهی بزرگ از کرمان به عراق آمد. در سال 466 هـ. 
ق وی در راه بسیاری از سپاهیان خود را از دست داد و به سلطان ملکشاه نوشت که: »من برادر بزرگم و تو فرزند 
کوچکی. بدین علت به میراث برادرم، سلطان الب ارسالن از تو سزاوارترم«. )حسینی 1382،82( این جنگ سه 
شبانه روز طول کشید. سرانجام قاورد به اسارت افتاد و اموال و خزائن و دارایی های فراوان او و لشکرش همه به 
دست ملکشاه افتاد. )راوندی 1364، 126؛ همدانی 1386،32؛ مستوفی 1364، 434( »گویند او را چهل دختر بود 
و نه پسر و چون مدت ملکش به سی و نه سال رسید او را هوای مملکت عراق خواست و لشکر کشید...«. )شبانکاره 

ای 1363، 189(
ضمن این که درگیری های این چنین سلطان را از امور اساسی اداری و حکومت باز می داشت، آنچه در 
این جریان بیشتر جلب توجه می کند اقدامات خود سرانه ی سپاهیان با قاورد است. قاورد را بعد از اسارت در چادر 
امیر سوتکین باز داشت کردند. وی پیشنهاد کرد تا رهایش کنند تا به عمان بازگردد و نسبت به سلطان عمویی 
فرمانبردار و پدری مهربان گردد؛ اما سپاهیان از ترس آزادی او این پیام را به سلطان نرساندند و او را خفه کرده 
و کشتند. )حسینی 1382، 83( در برخی از منابع آمده او را با زهر مسموم کردند و دو پسرش را زیر پای فیل 

انداختند. )همدانی 1386، 33(
این دو پسر که در جنگ با ملکشاه در کنار پدرشان قاورد بودند، توران شاه و سلطان شاه نام داشتند. هر دو 
را میل کشیده بودند اما کور نشدند. برخی از منابع بر خالف سخن همدانی ذکر می کنند که ترکمانان سلطان شاه 
را دزدیدند و به کرمان آوردند و بر تخت سلطنت نشاندند. ملکشاه به کرمان آمد و سلطان شاه با ندامت و خضوع 
پیش آمد، ملکشاه از خون او و خاندانش گذشت. وی که سوگند خورده بود کرمان را ویران کند به جهت حرمت 
سوگند خود تنها دستور داد تا »قدری از برج و بارو بکنند صدق سوگند را«. )شبانکاره ای 1363، 189( سلطان 

شاه تا سال 447 هـ. ق زنده بود. )همان، 189(
نزاع های درون خاندان سلجوقی به شورش های مذکور ختم نشد. در سال 471 هـ. ق ملکشاه با شورش 
یکی دیگر از برادرانش به نام تتش که حاکم شام بود مواجه شد. در این سال تاج الدوله تتش بن الب ارسالن دمشق 
را تصرف کرد و یکسال بعد از آن توانست شهر حلب را نیز به تصرف خود در آورد. ملکشاه شام را محاصره کرد و 
مردم در این زمان دچار گرسنگی سختی شدند. بسیاری از ترکمانان با تتش همراه بودند و اتسز حکمران دمشق 

برای وی پیام فرستاد و کمک خواست. )ابن اثیر 1351، ج.17: 88-92(
در سال 473 هـ. ق ملکشاه گرفتار شورش دیگری از سوی یکی از اعضای خاندان سلطنتی علیه خود 
بود. )حسینی 1382، 98( این شورش از جانب برادرش تکش صورت گرفته بود. قبل از آن باید یاد آور شد زمانی 
که ملکشاه در ری بود خبر یافت که برادرش ایاز در بلخ در گذشته است. در این هنگام وی شهاب الدوله ملک 
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تکش را خلعت بخشید و حکومت بلخ و طخارستان را به وی سپرد. بعدها والیت خراسان را نیز به آن اضافه کرد. 
)همان، 84( در بازگشت ملکشاه به حلب »شاهزاده شهاب الدوله تکش را خذالن فرا گرفت و شیطان او را بفریفت 

و سرکشی آغازید و دشمنی پیشه کرد«. )همان، 88(
 شاید بتوان گفت زمینه های این شورش را خود ملکشاه مهیا کرده بود. زمانی که ملکشاه عازم ری بود 
و از سپاهیان سان دید، هفت هزار نفر از سپاهیان که وضعیت رضایتمندی از نگاه سلطان نداشتند اخراج شدند. 
مشکالت ناشی از این تصمیم را نظام الملک به شاه گوشزد کرده بود. با این وجود سپاهیان اخراجی که حرفه ی 
دیگری جز سپاهیگری نداشتند دور تکش جمع شدند. وی که منتظر فرصتی برای عصیان بود این فرصت را غنیمت 
شمرد و علیه ملکشاه دست به شورش زد و به طمع دستیابی بر خراسان عازم نیشابور شد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 

95( تحریک اطرافیان وی نیز در ترک اطاعت از برادر در این شورش بی تأثیر نبود. )همان، 113(
وقتی اخبار این ماجرا به گوش ملکشاه رسید، عازم خراسان شد و در این هنگام تکش از تصرف نیشابور 
بازماند. همین که تکش از نزدیک شدن سلطان آگاه شد از نیشابور عازم ری شد و در قلعه ی ترمذ متحصن شد. وی 
به جهت آزادی خود تعدادی از سپاهیان سلطان را که به اسارت گرفته بود آزاد کرد و پس از آن صلحی بین هر دو 
بسته شد. ملکشاه به همین اندازه در تنبیه او رضایت داد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 96( این در حالی است که در 

منبعی دیگر می خوانیم سلطان »...او را بگرفت و میل کشید«. )همان، 114؛ مستوفی 1364،434(
نزاع های درون خاندان سلجوقی همچنان ادامه داشت. در سال 474 هـ. ق ملکشاه با شورش یکی دیگر از 
برادرانش به نام تتش که حاکم شام بود مواجه شد. در این سال تتش، بعد از بازگشت شرف الدوله از دمشق قصد 
تصرف کرانه های شام را داشت. )ابن اثیر 1351، ج.17: 99( در جنگ با تتش ملکشاه دو تن از امرای برجسته ی 

نظامی به نام های بزان و قسیم الدوله آق سنقر را از دست داد. )حسینی 1382، 100( 
اختالفات بر سر جانشینی به زمان سلطنت و حیات ملکشاه محدود نشد. این اختالفات با مرگ ملکشاه وارد 
مرحله ی جدیدی شد که در آن غیر از امرای نظامی و شاهزادگان درباریان دیگری چون وزراء و خاتونان درباری نیز 
نقش داشتند. فرزندان ملکشاه عبارت بودند از رکن الدین برکیارق، غیاث الدین محمد، ابوالحارث سنجر و محمود 
که از همه کوچکتر بود. )همان، 98( باید یا آور شد که بخشی از این بی ثباتی در دوران حکومت وی اتفاق افتاد. 
هر چند وی موفق به سرکوب یاغیان و متمردان شد با این وجود برخی از سیاست های او در برابر سپاه و همچنین 
اختالف سیاسی با نظام الملک در این امر بی تأثیر نبودند. به ویژه آنکه وی پس از نظام الملک اعضای دیوان را 
تغییر داد »...و آن نیز بر او مبارک نیامد. نشاید پادشاه را به هیچ وجه بندگان قدیم خود را آزردن و از مرتبه و 

درجه بینداختن«. )همدانی 1386، 36(
محمود در سال 480 هـ. ق متولد شد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 138( مادر وی ترکان خاتون نقش زیادی 
در درگیری های دربار و کسب قدرت برای فرزند کوچک خود برآمد. وی فرزند دیگری بنام احمد داشت که در سال 
480 هـ. ق وی را به عنوان ولیعهد پذیرفته بود و خلیفه ی عباسی نیز آن را تأیید کرده بود اما در سن یازده سالگی 

و در سال 481 هـ. ق وی را از دست داده بود. )همان، 139-145(
اختالف بر سر جانشینی اولین مساله ای بود که حکومت سلجوقی را بعد از مرگ ملکشاه تهدید می کرد. 
سلطان ملکشاه در بغداد مرد، منابع خوردن گوشت شکار را علت مرگ او می دانند. همسرش ترکان خاتون معروف 
به خاتون جاللی جنازه ی او را پنهانی از بغداد خارج کرد. )همان،187( ترکان خاتون دختر طمغاج خان و از نسل 

افراسیاب ترک بود. )راوندی 1364، 133(
 ترکان خاتون خبر مرگ سلطان را از دیگران پنهان کرد. اموال بسیاری را در بین امرای نظامی پخش کرد 
تا آن ها را با خود همراه کند. این اقدامات با تشویق وزیر او تاج الملک ابوالغنائم صورت می گرفت. )همان، 133؛ ابن 

اثیر 1351، ج.17: 188؛ ابن العبری 1377، 271(
ترکان خاتون قبل از آن تالش کرده بود تا روابط نظام الملک با ملکشاه را تیره کند و سلطان را نسبت به 
وی بدبین سازد. این اقدام به جهت کسب قدرت برای فرزندش محمود صورت گرفت. نظام الملک که چندان تمایلی 
با سلطنت محمود نداشت، سلطان را به سلطنت برکیارق متمایل می کرد. )مستوفی 1364،438-437( به همین 

واسطه ترکان خاتون با او دشمن بود و سلطان را نسبت به او و ثروت و نفوذ فرزندان او نگران می کرد. همو بود که 
تالش زیادی در برکناری نظام الملک و روی کار آوردن ابوالغنائم داشت. )همدانی 1386، 35(

 از مرگ نظام الملک مدت زیادی نگذشته بود؛ اما غالمان نظام الملک همچنان مخالف ترکان خاتون در 
دربار بودند. آن ها دریافتند که قصد ترکان خاتون چیست لذا سر به شورش برداشتند و به ری آمدند و توانستند 

سپاه بزرگی را با خواسته های خود همراه و دور خود جمع کنند. )حسینی 1382، 98-99(
همسر سلطان نیز مانند تمامی سالطین سلجوقی به نقش و اهمیت خلیفه در مناسبات قدرت و مشروعیت 
بخشیدن به حکومت واقف بود. لذا نزد خلیفه المقتدی مأموری فرستاد و از وی خواست تا سلطنت محمود چهار 
ساله را تأیید کند. خلیفه ابتدا به این کار رضایت نمی داد و کوچک بودن سن محمود را دلیل آورد )راوندی 1364، 
139( اما سرانجام ترکان خاتون مال بسیاری خرج کرد و التماس و درخواست او و وعده هایی که به خلیفه در امر 
حکومت داد، در خلیفه مؤثر واقع شد و پذیرفت. )ابن اثیر 1351، ج.17: 191؛ همدانی 1386، 41-40( خلیفه به 

این کودک لقب ناصرالدین و الدنیا داد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 191( 
ناگفته پیداست که در نابسامانی های سیاسی ساختار درونی سلجوقیان خلیفه نیز نقش داشت. چرا که از 
طرفی وی می دانست که محمود تنها وارث حکومت سلجوقی نیست و حکومت مدعیان دیگری دارد و از سویی 

دیگر از درگیری های ناشی از این تأیید نیز بی اطالع نبود.
 از مدعیان قدرت در این زمان برکیارق )471-498 هـ. ق( بودکه با اطرافیان و سپاهیان خود علیه ترکان 
خاتون دست به واکنش زد. برکیارق فرزند زبیده خاتون دختر امیریاقوتی و از بزرگترین فرزندان سلطان ملکشاه 
بود. )راوندی 1364،139( او تالش داشت برکیارق را به حکومت انتخاب کند و البته ملکشاه نیز بی میل به این 

انتصاب نبود. )همان، 134(
ترکان خاتون در تالش برای جنگ با برکیارق، امیر کربوقا را مأمور کرد تا مانع اقدامات او شود. )ابن اثیر 
1351، ج.17: 188؛ همدانی 1386،41( اما پیوستن بخشی از لشکر او به برکیارق منجر به افزایش قدرت برکیارق 
شد. ترکان خاتون از بغداد به اصفهان آمد و شهر را تصرف کرد و سعی داشت با پخش کردن پول در بین سپاهیان 

مانع از موفقیت برکیارق شود. )راوندی 1364، 143-142(
»امرا و مقربان را زر بی دریغ می داد و تاج الملک ابوالغنائم و مجدالملک قمی هر دو مدبر ملک و 
پیشکار بودندو امراء چون انر و بلکابک سرمز در میانه افتادند و قرار دادند که ترکان پانصد هزار دینار 

نقد از خزانه به برکیارق دهد از میراث پدرش تا از در شهر برخیزد«. )همدانی 1366،41(
تاج الملک در این جنگ قربانی سیاست های خود و همراهی با ترکان خاتون شد و در حالی که تنها 
دو ماه از وزارت وی گذشته بود به دست لشکریان برکیارق افتاد و غالمان نظامیه او را کشتند. )هندوشاه نخجوانی 
1357،282؛ ابن العبری 1377، 271( آنچه باعث تمایل هواداران نظام الملک با برکیارق شده بود، تنفر از ابوالغنائم 

بود. )ابن اثیر 1351، ج.17: 192(
ترکان خاتون در این راه صرف نظر از هزینه و صرف مال، »ملک اسمعیل را که خال برکیارق بود به اتابکی 
پسر و شوهری خویش به اصفهان وعده داد که خزاین بدو بسپارد به شرط آنکه او برکیارق را بکشد« )راوندی 
1364، 141-142؛ ابن اثیر 1351، ج.17: 201؛ همدانی 1386،41؛ مستوفی 1364،440( این واقعه در سال 486 

هـ. ق اتفاق افتاد و به درخواست ترکان خاتون ملک اسمعیل به جنگ با برکیارق رفت. 
از دیگر اقداماتی که ترکان خاتون علیه برکیارق انجام داده بود این بود که سلطان ملکشاه در سال 482 
هـ. ق ابراهیم قریش بن بدران امیر بنی عقیل را احضار کرده بود. سلطان از عملکرد او ناراضی بود. هنگامی که 
وی به خدمت سلطان رسید، سلطان دستور داد او را دستگیر کنند و فخرالدوله ابن جهیر را به جای وی به موصل 
فرستاد تا آن نواحی را تصرف کند. پس از مرگ ملکشاه ترکان خاتون در سال 486 هـ. ق او را آزاد کرد تا به موصل 

بازگردد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 197-198(
مرگ ترکان خاتون در 487 هـ. ق رخ داد. در هنگام مرگ به امیر انر و امیر سرمز شحنه ی اصفهان وصیت 
کرد تا از سلطنت فرزندش حمایت کنند. از مال و ثروتی که همه را در راه سلطنت فرزندش بر باد داد تنها اصفهان 

نقش تنش های درون ساختاری در بحران های سیاسی عهد سلجوقی
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و ده هزار سوار ترک برایش باقی ماند. )همان، 216( با مرگ ترکان خاتون برکیارق عازم اصفهان شد و مالقات او با 
برادرش محمود منتهی به جنگ نشد. )همدانی 1386، 42( امرای نظامی، انر و بلکابک برکیارق را دستگیر کردند، 
اما با مرگ محمود در سال 487 هـ. ق )راوندی 1364، 142؛ ابن اثیر 1351، ج.17: 209-210؛ همدانی 1386، 

42(، سلطنت به برکیارق رسید. )مستوفی 1364، 441(
در 486 هـ. ق برکیارق امیر یلبرد را به قتل رساند. یلبرد که از بزرگترین امرای نظامی عهد ملکشاه بود، 
صاحب اقطاعات زیادی شده بود ولی با بیان سخنانی زشت در مورد مادر برکیارق، سبب ساز مرگ خود شد. )ابن 

اثیر 1351، ج.17: 203( 
برادر ملکشاه در سال  ارغون  اقدامات ارسالن  مشکل دیگری که در زمان قدرت گیری برکیارق رخ داد، 
488 هـ. ق بود که پس از مرگ ملکشاه جهت کسب قدرت تالش کرد. )همان، 238-239( ارسالن ارغون )متوفی 
490(، نواحی بلخ، ترمذ و نیشابور و خراسان را تصرف کرد و به سلطان برکیارق و وزیرش مؤیدالملک نامه نوشت 
که حکومت وی را بر خراسان بپذیرد. برکیارق که درگیر مسأله محمود و عمویش تتش بود، ابتدا پاسخی به وی 
نداد؛ اما به محض اینکه برکیارق مؤیدالملک را از وزارت برکنار کرد و مجدالملک بالسانی )متوفی 492( را به جای 
او انتخاب و برای مذاکره مامورکرد، ارسالن ارغون نامه نگاری با برکیارق را با این بهانه که نمی تواند با بالسانی وارد 

گفتگو شود، قطع کرد. در نتیجه برکیارق آماده نبرد با وی گشت. )همان،239(  
چنانکه گذشت بعد از مرگ سلطان بین فرزندان او برکیارق و محمود بر سر جانشینی اختالف ایجاد شد. 
ارسالن ارغون برادر ملکشاه در زمان حیات سلطان اقطاعاتی در نواحی همدان و ساوه در قبال پرداخت هفت هزار 
دینار از وی دریافت کرده بود. در این زمان وی با بهره گیری از مرگ ملکشاه و اختالف برادران بر سر کسب قدرت 
توانست، به نیشابور حمله کند و در صدد تصرف آن ناحیه بود؛ اما اهالی شهر مانع تصرف شهر شدند وی محاصره ی 
نیشابور را خاتمه داد و به مرو رفت. درست در زمانی که سلطنت بر برکیارق تعلق گرفت او توانسته بود خراسان را 

تحت سلطه ی خود درآورد. )حسینی 1382، 108(
زمانی که برکیارق از شورش او مطلع شد، خراسان را به سنجر واگذار کرد، )افضل کرمانی 1373،261( اما 
با شنیدن خبر مرگ ارسالن ارغون، به خراسان بازگشت و اقطاعاتی برای فرزندان وی بر جای گذاشت. )حسینی 

)110 ،1382
143؛   ،1364 )راوندی  بود.  ارسالن  الپ  فرزند  تتش  عمویش  برکیارق  عهد  در  قدرت  مدعیان  دیگر  از 
شبانکاره ای 1363، 106؛ افضل کرمانی 1373، 260- 261( وی در 486 هـ. ق شورشی علیه ابراهیم، همسر عمه ی 
ملکشاه براه انداخته بود، شام و دمشق را در اقطاع خود داشت )ابن اثیر 1351، ج.17: 197-199( پس از مرگ 
ملکشاه، ادعای سلطنت کرد. )راوندی 1364،143( در این نبرد امرای نظامی چون قسیم الدوله و بوزان با برکیارق 
همراه شدند. )ابن اثیر 1351، ج.17: 199( این ادعا با مرگ تتش در 488 هـ. ق وپیروزی برکیارق خاتمه یافت. 

)ابن العبری 1377، 273؛ ابن اثیر، ج 17: 221-222 همدانی 1386،42( 
برخورد برکیارق با این شورش در ابتدا حکایت از بی تدبیری وی نسبت به این امر داشت. بِزان فرمانروای 
شهر الرها و قسیم الدوله آقسنقر فرمانروای حلب که غالمان ملکشاه بودند با ارسال نامه ای به برکیارق شورش تاج 
الدوله تتش را به وی متذکر شده و از وی در برابر خطر او یاری خواسته بودند اما »میگساری سلطان و سرگرمی 
اتابک )اسفهساالر کمشتگین( با زبیده خاتون، مادر سلطان که با او سر و سری داشت« )حسینی 1382، 99( مانع 

اقدامات جدی امرای نظامی علیه تتش شده بود.
تتش در این زمان برای خود وزیری برگزیده بود. )ابن اثیر 1351، ج.17: 197( تاج الدوله تتش به یاران 
خود وصیت کرده بود که پس از وی فرزندش ملک رضوان را به جانشینی او برگزینند. )همان، 223( در همین 
سال بود که برکیارق توسط فردی ناشناس مجروح شد. )راوندی 1364،143( و با اینکه او را تهدید کردند که وی 
را زیر پای فیل می اندازند، با این وجود اعتراف نکرد که این سوءقصد را چه کسی علیه برکیارق طراحی کرده است. 

)ابن اثیر 1351، ج.17: 229(
در سال 487 هـ. ق برکیارق با یکی دیگر از اعضای جاه طلب خاندان سلجوقی درافتاد. این شخص کسی 

جز عمویش تکش نبود. برکیارق به نامه هایی دست یافت که نشان می داد او و تتش هر دو قصد توطئه علیه او 
را داشتند. )همان،215( در 490 جنگ بزرگی بین اهالی سبزوار و خسروگرد در خراسان اتفاق افتاد و طی این 
درگیری بسیاری از افراد کشته شدند )همان، 246( در همین سال برکیارق شاهد طغیان اِنر بود که این طغیان از 

سوی مؤیدالملک هدایت می شد. )راوندی 1364، 145-144(
در سال 493 هـ. ق برکیارق درگیر جنگ با برادرش محمد )474-521( شد. راوندی اشاره می کند که این 
دو برادر پنج نوبت با یکدیگر جنگ کردند. اولین نبرد آن دو در همین سال بود و آخرین نبرد آنان در سال 496 
هـ. ق )همان، 148( وقوع پنج جنگ در سه سال نشان دهنده ی اوضاع و شرایط بد اقتصادی و اجتماعی ناشی از 

نبرد در این سال ها است. هر چند در منابع به ندرت به این نکته اشاره شده است. 
محمد در این جنگ شکست خورده و صلح کرد )حسینی 1382، 110( بعد از اتمام جنگ برکیارق به 
سمت اسفراین و نیشابور رفت. پس از صلح با برادرش محمد، به جنگ با سنجر رفت. سنجر در هنگام جنگ محمد 
و برکیارق در بلخ حضور داشت )همان،110( این نبرد نیز به صلح انجامید و مادر سنجر که در اسارت برکیارق 
درآمده بود آزاد گشت. )ابن اثیر 1351، ج.17: 270-271( در 494 هـ. ق برکیارق درگیر جنگی دیگر با برادرش 

محمد شد. سبب این درگیری اقدامات مؤیدالملک بود. )راوندی 1364،147(
سلطان محمد در پی شکستی که از برکیارق خورد به خراسان رفت تا از برادر مادری خود سنجر کمک 
بخواهد. آن دو به دامغان رفتند. حضور سپاهیان آن دو در این نواحی اثرات زیانباری برای مردم داشت. سپاهیان 
تمام آبادیها را خراب کردند و با اقدامات آن ها قحطی در منطقه رواج یافت و منابع اذعان می کنند که مردم به 

خوردن گوشت مردار روی آوردند. )ابن العبری 1377، 275(
برکیارق نه تنها شاهد درگیری ها و منازعات خانوادگی بر سر قدرت بود، بلکه شاهد سرپیچی امرای نظامی 
نیز بود. در سال 494 هـ. ق امیر صدقه بن منصور بن دبیس بن مزید، حاکم حله، از اطاعت برکیارق سرباز زد و 
به نام سلطان محمد خطبه خواند. علت این سرپیچی اقدامات خود سرانه وزیر برکیارق، ابوالمحاسن دهستانی بود 

که برای وی نامه نوشته بود و از وی طلب مالیات سال های گذشته را نموده بود. )ابن اثیر 1351، ج.17: 282(
صدقه بن مزید به هیچ عنوان راضی به اطاعت نسبت به برکیارق نمی شد و شرط اطاعت خود را از سلطان، 

تحویل وزیر برکیارق به وی عنوان کرد. هر چند خواسته او مورد قبول برکیارق قرار نگرفت. )همان، 283-282(
در سال 495 هـ. ق سومین نبرد سلطان برکیارق با برادرش محمد شکل گرفت. جنگ دو برادر به صلح 
ختم شد و قرار شد که برکیارق به عنوان سلطان شناخته شود و محمد به عنوان پادشاه باشد و در هنگام لزوم 
برکیارق محمد را با لشکر کمک کند و همچنین قرار شد که آذربایجان و دیار بکر و جزیره موصل و توابع آن در 
اقطاع محمد باشد. )همان، 305 -302( اما این نبرد آخرین نبرد بین این دو نفر نبود. چرا که در همان سال، 

چهارمین جنگ برکیارق و محمد نیز انجام شد. 
علت این جنگ آن بود که پس از اینکه محمد بعد از آخرین نبرد خود با برکیارق به قزوین بازگشت، امرای 
نظامی را که در صلح او با برکیارق نقش داشتند، متهم به کارشکنی و سستی کرد و بطور ناگهانی برخی از امرا را 
کشت. در جنگ او با برکیارق، »...خزائن محمد غارت شد و خود او با عده کمی رو به اصفهان رفت...سلطان برکیارق 

هواخواهان برادرش محمد را دنبال کرد و اموال آن ها را بگرفت«. )همان، 305- 306( 
محمد به سمت اصفهان رفت. در زمان حضور او در اصفهان بسیاری از مردم و مساکین شهر از اصفهان 
رانده شدند. قحطی پدید آمد. مردم به خوردن گوشت اسب و شتر روی آوردند و از لحاظ اقتصادی به اندازه ای 
وضعیت اصفهان آشفته شد که محمد ناچار شد از اعیان و ثروتمندان شهر وام بگیرد. لشکریان او سر از اطاعت 
برداشتند و محمد عوارضی بر مردم شهر بست و به اقساط و زور آن را از مردم اخذ کرد. شرایط اقتصادی اصفهان 
به حدی خراب بود که یکباره قیمت گوشت و گندم باال رفت و تقاضا برای این کاالها کم شد. شرایط اقتصادی شهر 

برای محمد قابل تحمل نبود و به ناچار شهر را ترک کرد. )همان، 307- 308(
در کنار بحران شرایط اقتصادی اصفهان، آسیب های اجتماعی نیز مردم را دچار زیان کرد. زمانی که محمد 

اصفهان را ترک کرد.
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»گروهی از مفسدین و مردم سواد شهر )حومه( و کسانی که قصدشان غارتگری بود زیاده بر یکصد هزار 
نفر گرد آمدند و بوسیله نردبان و گردونه ها بشهر یورش بردند و خندق را با کاه پر کردند و بحصار شهر 
پیوستند و از نردبان ها باال رفتند و مردم...با مهاجمین جنگیدند و آنها بناکامی بازگشتند در این هنگام 

بود امراء به برکیارق مشورت دادند از آنجا کوچ کند...«)همان،308(
پنجمین جنگ بین محمد و برکیارق در 496 هـ. ق رخ داد. این نبرد در نزدیک شهر خوی از شهرهای 
آذربایجان اتفاق افتاد. در سال 497 هـ. ق جنگ بین دو برادر به صلح انجامید چرا که برکیارق دریافت که برای 
ادامه ی نبرد مالی در دست ندارد، لذا با اعزام سفیرانی نزد محمد درخواست صلح کرد و هر دو طرف به یکدیگر 
قول دادند تا متعرض هم نشوند. )ابن العبری 1377، 275( در قرارداد صلحی که بین دو برادر تنظیم شد قرار بر 
این شد که نواحی شام، دیار بکر، آذربایجان، موغان، ارمنستان و گرجستان متعلق به سلطان محمد باشد و باقی 
ممالک در سلطه و نفوذ سلطان برکیارق. برکیارق تا آخر عمر خود »...در مبانی مصالحت مؤکد...« بود. )میرخواند 

1380، ج.4: 3207-3206(
می توان گفت دوران دوازده ساله ی حکومت برکیارق )راوندی 1364، 138؛ همدانی 1386، 47( بیشتر 
صرف از بین بردن مدعیان داخلی و شکست دادن اعضای جاه طلب خاندان سلجوقی شد. وفات او در سال 498 
هـ. ق در اثر بیماری سل اتفاق افتاد و قبل از مرگ فرزند چهار ساله اش ملکشاه را به جانشینی خود انتخاب کرده 
و امیر ایاز را به عنوان اتابک او انتخاب کرد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 353؛ ابن العبری 1377، 275-276؛ میرخواند 
1380، ج.4: 3207( در برخی از منابع سال وفات وی 497 هـ. ق ذکر شده است. )افضل کرمانی 1373، 265( 

خواند میر مدت حکومت وی را سیزده سال می داند. )مبرخواند 1380، ج.4: 3207( 
او در طی عمر بیست و پنج ساله ی خود، )راوندی 1364، 138( ثبات سیاسی کمتری را نسبت به ملکشاه 
تجربه کرد چرا که در این مدت گرفتار مسائل جدی و مهمی بود. دوران کوتاه حکومت او همچنین فرصتی برای 
انجام اقداماتی جدی برای برقراری ثبات سیاسی پیش نیاورد. بیشتر نبردهای او با »برادران و اعمام« بود. )قزوینی 

)177 ،1363
»...از جنگ ها و اختالف و ستیزه جوئی ها آنقدر متحمل رنج شد که قیاس با احدی نتوان کرد...دراین 
موقع که کارش قوتی یافت و مخالفان اطاعتش را گردن نهادند و منقاد او شدند مرگش فرا رسید. در 
تا جائیکه  ورزیدند  بوی طمع  اختالفات موجوده  به سبب  امیرانش  نگردید.  یکبار منهزم  جنگ ها جز 
نواب او را طلب می کردند که بکشند و امکاناتی برای دفع شر آنان نداشت...هرزمان که در بغداد خطبه 
بنام او خوانده می شد، گرانی پدیدار می گردید و امور معاش و داد و ستد متوقف می شد...«. )ابن اثیر 

1351، ج.17: 354(
در منابع از او به عنوان فردی بردبار و با گذشت یاد شده که در کیفر دادن افراط نمی کرد و »عفو وی 
بیش از عقوبت« وی بود. )همان، 355( شاید یکی از دالیلی که دوران او مملو از سرکشی و طغیان شاهزادگان و 

امرای نظامی بود، همین نکته باشد.
با مرگ سلطان برکیارق، پادشاهی سلطان محمد آغاز شد و مدت سیزده سال سلطنت کرد و در هنگام 
مرگ سی و هفت سال داشت. )راوندی 1364، 152( زمانی که برکیارق وفات یافت، اهالی اصفهان او را به پادشاهی 

برگزیدند. )شبانکاره ای 1363، 108(
سلطان محمد و سنجر هر دو برادر تنی و از یک پدر و مادر بودند. زمانی که ملکشاه در بغداد وفات یافت، 
محمد با او بود. او به همراه ترکان خاتون به اصفهان رفت و در زمان محاصره ی اصفهان به وسیله ی برکیارق از این 
شهر خارج شد و به اردوی برکیارق که مادرش در آن بسر می برد رفت. بعدها در سال 486 به همراه برکیارق به 
بغداد رفت و برکیارق گنجه و نواحی آن را به وی واگذار کرد و امیر قتلغ تکین را به عنوان اتابک با او همراه کرد. 
با افزایش قدرت خود، قتلغ را کشت و بر تمامی نواحی اران نیز مسلط شد و از آن به بعد به شهامت مشهور شد. 

)ابن اثیر 1351، ج.17: 263-262(
در مباحث گذشته به برخی از درگیری های او با برادرش برکیارق اشاره شد. بعد از مرگ برکیارق او نیز 

همچنان درگیر مشکالتی بود که از سوی نزدیکان و وابستگان خاندان سلجوقی به وجود می آمد.
 در منابع از وی به عنوان سلطانی عادل و دیندار یاد شده است )شبانکاره ای 1363، 108( شاید به خاطر 

آن بودکه در دفع و قلع اسماعیلیه تالش بسیار نمود. )قزوینی 1363، 178(
در دوران سلطنت محمد، شورش یکی از عموهای او موسوم به سلیمانشاه آغاز شد. سلیمانشاه به همراهی 
برخی از امرای نظامی شورش را علیه سلطان محمد بر پا کرد. وی سرانجام گرفتار توطئه ی امیران شده و به 
خلیفه ی عباسی پناه برد. در این جنگ که بر کنار ارس اتفاق افتاد سلطان محمد بر عموی خود پیروز شد. )مستوفی 

)459 ،1364
سلطان محمد یکسال پس از سلطنت رسمی خود در سال 499 هـ. ق با شورش یکی دیگر از اعضای 
خاندان سلطنتی مواجه شد. وی منکبرس پسر ملک بوربرس بن الب ارسالن، پسر عموی سلطان محمد بود که با 
شورش خود مدعی سلطنت شد، به همین جهت »...بنام خود خطبه خواند و با امراء و خاندان برسق نامه نوشت و 
آنان را به اطاعت و یاری خود فرا خواند...«. )ابن اثیر 1351، ج.17: 371( سلطان محمد زنگی بن برسق را دستگیر 

کرد و زنگی با ارسال نامه ای به برادرانش آنان را از اطاعت منکوبرس بازداشت.
در همان سال شورش دیگری سلطان محمد را به خود مشغول کرد. این شورش را جگرمیش فرمانروای 
موصل هدایت می کرد. سلطان محمد از آذربایجان به موصل رفت و آنجا را در محاصره گرفت. اوکه از خبر مرگ 
برکیارق بی اطالع بود، بعد از آگاهی از مرگ برکیارق، فرستاده ای را نزد سلطان محمد فرستاد و اظهار اطاعت و 
فرمانبرداری کرد و با حضور خود به نزد سلطان مورد احترام قرار گرفت و با احترام به قبیله ی خود باز گردانده شد. 

)ابن العبری 1377، 276(
ادعای  نهاوند  در  داد. شخصی  رخ  دوران حکومت سلطان محمد  در  و  در همین سال  دیگری  حادثه ی 
پیامبری کرد. نفوذ او در بین مردم به اندازه ای بود که بسیاری از مردم امالک خود را فروختند و پول آن را به وی 
دادند. وی چهار تن از یاران خود را به نام های ابابکر، عمر، عثمان و علی نامگذاری کرد و سرانجام نیز در همین 

شهر کشته شد. )ابن اثیر 1351، ج.17: 372( 
در سال 503 هـ. ق در شهر گنجه، گرجی ها سر به شورش برداشتند. بالفاصله سلطان محمد به منظور 

سرکوب آنان سپاهی را به منطقه اعزام کرد. )حسینی 1382، 105(
سلطان محمد سپس به بغداد به جنگ صدقه و ایاز که از غالمان پدرش بودند و در کنار برکیارق علیه 
وی جنگیده بودند رفت و آن ها را کشت. ضمن اینکه فرزند خردسال برکیارق، ملکشاه را نیز محبوس کرد و مورد 
استقبال خلیفه ی عباسی مستظهر قرار گرفت و خلیفه به او لقب »غیاث الدین محمد قسیم امیرالمومنین« لقب 

داد. )مستوفی 1364، 444(
این وقایع نشان می دهد که دوران حکومت او اگرچه نسبت به برکیارق از تنش کمتری برخوردار بود اما 
خالی از هرج و مرج و بی ثباتی نبود. مرگ او در سال 511 هـ. ق اتفاق افتاد. در هنگام مرگ فرزندش محمود را 
به جانشینی خود انتخاب و او را به دادگری و عدالت نصیحت کرد. )ابن اثیر 1351، ج.18: 210-211؛ ابن العبری 
1377، 278؛ مستوفی 1364،447( در برخی از منابع سال وفات او با تفاوت فاحشی سال 521 هـ. ق ذکر شده 
است. )افضل کرمانی 1373، 268( فرزندان دیگر او عبارتند بودند از: مسعود، سلیمان، سلجوق و طغرلبک. )همان، 

)268
سلطان سنجر )حک 477 -552( نسبت به برادران خود از عمر و سلطنت بیشتری برخوردار بود. بخش 
عمده ای از دوران سلطنت وی نیز به ناآرامی های سیاسی گذشت. در هنگام مرگ هفتاد و دو سال داشت و شصت 
و یک سال سلطنت کرد. )راوندی 1364، 185؛ رشیدی 1386،72؛ حسینی 1382، 145؛ افضل کرمانی 1373، 
284( نام وی احمد بود و به دلیل تولدش در شهر سنجار از توابع جزیره نزدیک موصل، به این نام معروف شد. 
)ابن اثیر 1351، ج.17: 117؛ قزوینی 1363، 181( بعد از سنجر، دست سالجقه بر ماوراءالنهر و بغداد کوتاه شد 
و خوارزمشاهیان بر ایران مسلط شدند )حسینی 1382، 147( و تنها عراق و آذربایجان در سیطره ی سلجوقیان 
باقی ماند. )افضل کرمانی 1373،285( پس از مرگ سنجر امپراتوری سلجوقیان بزرگ به دولت های تجزیه شده ای 
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تبدیل شد که هر کدام یک واحد اقتصادی و سیاسی را تشکیل می داد. )لمبتون 1377،161(
در سال 510 هـ. ق سنجر به جهت تصرف شهرهای ماوراءالنهر به آن سو لشکر کشید. علت این لشکر 
کشی درخواست کمک بهرام شاه غزنوی از سنجر علیه برادر خود بود. سلطان محمد طبر وی را از این دخالت 
منع کرده بود اما این توصیه تأثیری در تصمیم سنجر نداشت. نتیجه ی این لشکر کشی جز اتالف انرژی و از بین 
بردن لشکریان سنجر حاصل دیگری نداشت. هر چند به پیروزی بزرگی در این نبرد دست یافت. بعدها بهرامشاه 
به وعده هایی که به سنجر داده بود پایبند نماند و به همین جهت سنجر به فکر حمله به سمرقند افتاد. )حسینی 

)115-114 ،1382
در ابتدای حکومت برادر زاده اش محمود در سال 513 هـ. ق نبرد سختی بین آن دو اتفاق افتاد. )ابن العبری 
1377، 280( این نبردکه به تحریک امرای محمود رخ داد، منجر به شکست محمود از عمویش سنجر شد. محمود 
با مشورت و پادرمیانی بزرگان، سلطان محمود شرف الدین انوشیروان بن خالد و فخرالدین طغایرک بن یزن را 
همراه با هدایایی از مازندران به نزد عمویش سنجر فرستاد و متهد شد که سالیانه دویست هزار دینار به وی بپردازد. 
سنجر که نمی خواست این وساطت را قبول کند )ابن اثیر 1351، ج.18: 271( به قصد جنگ با محمود به سمت 

ری حرکت کرد. )حسینی 1382، 111(
مقابله دو سپاه نزدیک ساوه رخ داد، مقادیر قابل توجهی از لشکر و تجهیزات سنجر در این نبرد تلف شد اما 
وی در این جنگ از فیل استفاده کرد و در نتیجه جنگ با پیروزی سنجر تمام شد. )ابن اثیر 1351، ج.18: 273-

276( وی محمود را مورد بخشش قرار داد. محمود بعد از این ماجرا به اصفهان رفت )راوندی، 1364: 169-170؛ 
آقسرایی 1943، 22؛ افضل کرمانی 1373، 286 -287-271( و دختر خود مهملک خاتون را به همسری سنجر 
داد. )راوندی 1364، 205( خبر مرگ سلطان محمود، اندوه فراوان سنجر را به همراه داشت و پس از مرگ وی 

سنجر نواحی جبال و عراق و آنچه در دست محمود بود را تصرف کرد. )ابن اثیر 1351، ج.18: 269(
سنجر از زمانی که از سوی برکیارق به حکومت خراسان برگزیده شد تا چهل سال، نوزده جنگ داشت که 

در هیچ یک شکست نخورد. )راوندی 1364، 168؛ شبانکاره ای 1363، 109(
شاید بتوان گفت که بعد از مرگ ملکشاه تنها در عهد سنجر بود که حکومت سلجوقی توانست کمی ثبات 
سیاسی و اجتماعی از دست رفته را باز یابد. شاید او به واقع »...آیین جهانداری و قوانین شهریاری و قواعد پادشاهی 
و ناموس ملک نیکو دانستی...«. )راوندی 1364، 168( در زمان او خراسان به اوج شهرت رسید و »...خطبه ی او 
از حد کاشغر تا اقصی بالد یمن و مکه و طایف و مکران و عمان و آذربایجان تا حد روم برسید...«. )همان، 171؛ 

افضل کرمانی 271-1373،270(
با این وجود دوران طوالنی حکومت وی نیز خالی از مشکالت سیاسی و اجتماعی نبود. او نیز مانند اسالف 
خود با شورش بزرگان و ارکان دولت روبرو شد. امرای نظامی و برخی از درباریان در زمان او شروع به ستم به مردم 

کردند و علیه سنجر دست به شورش زدند. )راوندی 1364، 118(
در سال 520 هـ. ق حاکم سمرقند علیه سنجر دست به شورش زد و از پرداخت خراج به سلطان سرباز 
زد. در نتیجه سلطان به مقابله وی شتافت؛ اما از سلطان امان خواست و پس از مدتی به حکومت سمرقند بازگشت. 

)افضل کرمانی 1373،271 و مستوفی 1364، 448-449؛ شبانکاره ای 1363، 109(
از دیگر مسائلی که در زمان حکومت سنجر رخ داد، حمله به قرلق ها )اقوام خطایی( در سال 535 هـ. ق 
بود. آنان در ابتدا قصد داشتند تا با مذاکره با سلطان مشکل خود را حل کنند؛ اما برخورد سلطان با آنان باعث شد 
تا آنان با حضور نزد اوزخان، فرمانروای خطای و اعالم ناتوانی سلطان سنجر، وی را تشویق به حمله به ماوراءالنهر 
بودند. )راوندی  اقدامات خود ماوراءالنهر را دچار آسیب های فراوانی کرده  با  آنان  نمایند. )حسینی 1382،116( 
1364،172( در این حمله سنجر بسیاری از لشکر و اموال خود را از دست داد و با فرار از صحنه ی جنگ به سمت 

بلخ آمده و به ترمذ پناهنده شد. )همان، 173؛ افضل کرمانی 1373،274( 
شورش ملک غور حسین وشورش امیر علی چتری در 543 هـ. ق دیگر شورشی بود که علیه سنجر صورت 
گرفت. این شورش برای سنجر خیلی گران بود چرا که سنجر در حق علی چتری لطف زیادی کرده بود و او را بدین 

مقام رسانده بود و هرات را به اقطاع او داده بود، لذا بعد از دستگیری دستور داد تا وی را به دو نیم کنند. )راوندی 
1364،176؛ همدانی 1386، 63؛ افضل کرمانی 1373، 276؛ شبانکاره ای 1363، 111(

ناکارآمدی  از  حاکی  جریان  این  کرد...بروز  وارد  سنجر  حکومت  به  فراوانی  زیان  غزان  حمله ی  ماجرای 
دیوانیان سلطان بود که با اقدامات خود مسببات شورش آنان را در سال 548 هـ. ق فراهم کرد. )راوندی 1364، 
177( شورش غزها باعث تصرف مرو شد. آنان دست به غارت وسیعی در این شهر زدند. بعد از اسارت مردم شهر و 
قصب اموال آنان، به سمت نیشابور رفتند و کشتار وسیعی در این شهر انجام دادند و مسجد بزرگ شهر را به آتش 

کشیدند. )همان، 180؛ افضل کرمانی 1373، 277( 
»...اسیران را شکنجه می کردند و خاک در دهان می آکندند تا اگر چیزی دفین کرده بودند می نمودند اگر 
نه می مردند. مردم بروز در چاه ها و آهون ها و کاریزهای کهن می ریختند...شیخ محمد اَکاف که مقتدا 
و پیشوای مشایخ عالم و خلف سلف صالحین بود مثل محمد یحیی که سرور ائمه عراق و خوراسان بود 

و پیشوای علما ایشانرا بشکنجه بکشتند...«. )راوندی 1364،181( 
سنجر دو سال در بین آنان به اسارت گرفته شد تا سرانجام برخی از کسانی که برای دیدار او رفته بودند، 
با فریب غزان او را به قلعه ی ترمذ فراری دادند. )افضل کرمانی 1373،283-284( »چون دو سه ماه برآمد فکر 
بینوایی بر او غالب شد چه خزاین و دفاین خالی می دید و ممالک از رونق عمارت عاری و صحیفه ی سلطنت 

منتشر...«. )همان، 284(
هنگامی که سنجر به جنگ خطا رفته بود، عالءالدین اتسز بن محمد بن انوشتگین، با استفاده از فرصتی 
که از نبود سلطان پیش آمده بود به زور وارد مرو شد، بزرگان شهر را کشت و بر تخت سنجر نشست. )حسینی 

1382، 118؛ شبانکاره ای 1363، 111( 
در 495 هـ. ق قدر خان حاکم ماوراءالنهر تصمیم به تصرف خراسان گرفت. تشویق وزیر او در این تصمیم 
بی تأثیر نبود. )حسینی 1382، 113( سنجر به وی پیام داد و او را از این اقدام نهی کرد، با این وجود این هشدار 
در وی مؤثر نشد و لشکر کشی او به خراسان منجر به اسارت وی گشت، قدر خان در هنگام اسارت درخواست 
بخشش کرد اما سنجر با این جمله که »...تو چه خدمت کرده باشی چه نکرده باشی سزای تو جز شمشیر نخواهد 
بود...«)ابن اثیر 1351، ج.17: 322( فرمان قتل وی را صادر کرد. با قتل وی لشکریانش پراکنده شدند و این حمله 

بی نتیجه ماند. 
دوران نه چندان طوالنی محمود بن محمد بن ملکشاه )525-511( نیز خالی از ناآرامی های سیاسی نبود. 
در زمان او »کشور« ضعیف و اموال کم شد. )حسینی 1382،120( وی در 497 هـ. ق متولد شد و پس از چهارده 
سال سلطنت در همدان وفات کرد. )راوندی 1364، 203؛ افضل کرمانی 1373، 288- 287؛ ابن العبری 1377، 

 )283
»...با زنان انسی داشتی و بدین سبب خادمان او به درجه ی امراء رسیدند«. )مستوفی 1364، 454( وی 
پس از برادرش سنجر در عراق سلطنت کرد. از مهم ترین رویدادهای زمان او شورش غزان و اختالف او با برادرانش 
بود. اتابک ایلدگز در آذربایجان و اتابک پهلوان در عراق در زمان او مستولی شدند و همچنین سلغریان در همین 

زمان بر علیه او قیام کردند. )آقسرایی 1943، 23-24( 
حاجب او علی بار و کاتب او ابوالقاسم درگزینی وی را علیه عمویش سنجر تحریک و به جنگ وادار کرده 
بودند و او را مجبور کردند تا با ارسال نامه ای به اسماعیل طغرل یلی دستور دهد تا به خان سمرقند بنویسد و جنگ 
محمود با سنجر را اعالم کند؛ اما نتیجه ای از این اقدام حاصل نشد. )حسینی 1382، 111( سنجر دستور داد تا پس 

از برقراری صلح دیار بکر، فارس و اران و گرجستان را به وی بسپارند. )مستوفی 1364، 454-455( 
در 513 هـ. ق جنگی بین وی و برادرش ملک طغرل در گرفت که نتیجه ای در پی نداشت. )ابن اثیر 
1351، ج.18: 266( از جمله بی ثباتی های دیگر سیاسی زمان سلطنت وی شورش برادرش مسعود در سال 514 
هـ. ق علیه وی بود، محمود برای این نبرد لشکری از آذربایجان اعزام کرد و نبردی بین دو برادر در نزدیکی اسدآباد 
رخ داد. سپاه محمود در این جنگ پیروز شد و زمانی که مسعود را به اسارت نزد وی آوردند، با بخشش او به جنگ 
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خاتمه داد. )مستوفی 1364، 454؛ همدانی 1386، 74( در این نبرد سلطان محمود فرمان قتل وزیر مسعود، ابو 
اسماعیل را صادر کرد. )ابن اثیر 1351، ج.18: 299(

در اواخر عمر تالش داشت تا فرزندش داود )525( را به جانشینی خود برگزیند، اما این تالش به جایی 
نرسید و پس از وی، سنجر برادرش طغرل )529-525( را به سلطنت انتخاب کرد. )مستوفی 1364،454( »عدل 
و سیاست و حیا و حمیت و کرم و شجاعت بر اخالق او غالب بود و از هزل و خواهش دور...«. )راوندی 1364، 
208( در منابع از اختالفات و در گیری های سیاسی بین طغرل و ملک داود گزارش هایی می توان به دست آورد. 
)حسینی 1382، 124( با این وجود دوران سلطنت طغرل چندی نپایید و به جای وی مسعود بن محمد بن ملکشاه 
کرمانی 1373، 291-292؛  افضل  )راوندی 1364، 245-259؛  گرفت.  به دست  را  عراق  )547-529( حکومت 

قزوینی 1363،183(
»درعهد مبارک او خالیق آسوده بودند و در نعمت بر جهان گشوده سپاهی با ساز و عدت و رعیت در امن 

و راحت«. )راوندی 1364، 225( مدت سلطنت وی هجده سال و نیم بود. )افضل کرمانی 1373، 297(
منابع از او به عنوان شجاع ترین فرد سلجوقی یاد کرده اند )قزوینی 1363، 183( »سلطان« مسعود...

سخن چینی را نمی پذیرفت و افراد سخن چین را بر نمی کشید اما به افراد پست مقام و منزلت می داد و به قضا 
و قدر سخت معتقد بود. )راوندی 1364،217؛ حسینی 1382، 143( وی تالشی برای جمع آوری مال نداشت و 
همین امر باعث می شد که خزانه ی او خالی از وجوهات باشداز طرفی »...حمل ها که از اطراف می رسیدی در 
بارگاه ببخشیدی و با غایت شکوه سلطنت به صحبت فقراء و مساکین بسیار نشستی و با دیوانگان و مجاذیب خوش 
داشتی«. )افضل کرمانی 1373، 291( از رویدادهای برجسته حکومت مسعود در گیری و اختالف وی با برادرش 

طغرل بود. )افضل کرمانی 1373، 292-291؛ قزوینی 1363، 184( 
در سال 527 هـ. ق اختالف بر سر مسائل سیاسی، منجر به بروز جنگی بین خاندان سلطنتی سلجوقی، 
یعنی ملک مسعود و طغرل گردید. توطئه درباریان در این درگیری نقش زیادی داشت و مسعود را به جنگ با برادر 
تحریک می کرد. )راوندی 1364، 226-227( مسعود در این نبرد به خلیفه المسترشد پناهنده شد و از آنجا که در 
این زمان »نظر خلیفه المسترشد نسبت به طغرل به تباهی گراییده بود...« خلیفه منشور سلطنت را برای مسعود 
منعقد کرد و بطور رسمی در این درگیری جانب مسعود را گرفت و برای وی خطبه خواند. )حسینی 1382، 124( 
در این جنگ طغرل شکست خورد و خواجه قوام الدین وزیر را کشت چرا که »سرگردانی خود را از وی 
می دید«. )راوندی 1364، 208-209؛ شبانکاره ای 1363، 114( وی »...به عدل و سیاست مشهور بود و از فحش 

و هزل دور بودی...«. )شبانکاره ای 1363، 113(
سلطنت سلطان مسعود صرف نظر از اختالف با خاندان سلطنتی، مشکالت دیگر نیز داشت. این مشکالت 
ناشی از دخالت درباریان و به ویژه همسر سلطان در امور سیاسی بود. زبیده خاتون، همسر سلطان مسعود با نفوذی 
که در سلطان داشت، منجر به قدرت گیری قراسنقر در دستگاه سلطان شد. نتیجه ی این امر واکنش تند یرنقش و 

شروع نافرمانی علیه مسعود بود. )حسینی 1382، 129-128(
با مرگ سلطان مسعود، یکبار دیگر اختالفات بر سر جانشینی منجر به بروز منازعات سیاسی در این عهد 
شد. به دنبال مرگ سلطان مسعود، اطرافیان او با حضور به نزد سنجر در صدد کسب قدرت سیاسی برای خود 

بودند. )همان،144(
سالطین متأخر سلجوقی بر خالف سالطین متقدم سلجوقی از قدرت و سیاست و درایت چندانی بر خوردار 
نبودند. نبود وزرایی ناکارآمد در کنار آنان و کوتاه بودن مدت زمان سلطنت آنان، همچنین دخالت امرای نظامی 
و قدرت گیری آنان در امور سیاسی و اتابکان، بی ثباتی سیاسی را آشکارتر می کرد. سلطان سلیمان بن محمد بن 
ملکشاه که پس از سلطان محمد بن محمود بن ملکشاه قدرت را در دست داشت. مدت ملکش شش ماه بود »معاشر 
طبع بود اما ثبات نداشت و اقبال مساعد نبود، چند نوبت بر تخت نشست و بخت یاری نداد«. )راوندی 1364، 
274( »امرا بدو راه نمی یافتند ازو نومید شدند که او خود نمی دیدند و چون می دیدند می رنجیدند که احترام کس 

نمی کرد و بزبانشان می آزرد...«. )همان،278(

فخرالدین کاشانی، شرف الدین خراسانی و شهاب الدین محمود ثقه به ترتیب وزرای وی بودند. قدرت یابی 
او بیش از هر چیز مدیون دخالت و نفوذ رأی امرای نظامی بود.

»او مردی شراب دوست بود و از مداومت شراب چنان شد که از مردم وحش ماند. امرا از نشاندن او نادم 
گشتند و اتفاق کردند بر آن که مرد فرستند به تبریز و پس سلطان طغرل را نام او ارسالن بیاورند...«. )شبانکاره ای 

)118 ،1363
بزرگترین خصوصیت ارسالن بن طغرل )555-571( سخاوت بود اما »از کار دخل و خرج و ضبط احوال 
خزانه و پایگاه و غیر آن متغافل و در تفتیش و تفحص آن مسامح و مساهل، تنعم دوست و ترفه جوی بود...«. 
)راوندی 1364، 282( مدت پادشاهی او پانزده سال و هفت ماه گزارش شده است. )افضل کرمانی 1373، 313( 
در ابتدای پادشاهی خود به ترکستان لشکر کشید و آذربایجان و ابخاز را شکست داد. )شبانکاره ای 1363، 119( 

از اتفاقات سیاسی دوران سلطنت او شورش ملک ابخاز بود. )افضل کرمانی 313-1373،312(
از دیگر شورش هایی که در این زمان پدید آمد شورش امیر اینانج بود که سرانجامش مرگی مشکوک بود. 
)همان، 313( یکی دیگر از مشکالت سیاسی وی مخالفت قراسنقر حاکم مراغه با وی بود. )مستوفی 1364، 462( 
شورش والی اصفهان نیز از دیگر مشکالت سلطان بود. در نهایت سلطان نزدیک قلعه ی فرزین با والی اصفهان 

جنگید و بر او پیروز شد. )همان، 461( 
آخرین فرد از سلجوقیان عراق سلطان طغرل بن ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملکشاه )571-590( 
بود. به دستور وی قتلغ تشت دار که در برابر سلطان سخنان توهین آمیز گفته بود و جمعی از افراد، کشته شدند. 
)راوندی 1364، 351( در سال 585 هـ. ق زمانی که سلطان در حوالی همدان بود خبر شورش یکی از عموزادگانش 
به نام قزل ارسالن از آذربایجان به وی رسید. قزل ارسالن در این شورش بسیاری از اموال را غارت کرد. )همان،356( 
در همین زمان بود که راوندی همراه با دایی خود به مازندران سفر کرد و در اثر معروف خود از این زمان یاد می 

کند. )همان، 357(
وی تأسف خود بر سلطان طغرل بن ارسالن می گوید و در وصف حال او می گوید:

»...از خصمان ناهموار و بندگان نابکار شداید بسیار و مکاید بی شمار دیده و شکست ها و آزارها کشیده، 
تخت سلطنت وداع کرده و روی بآخرت آورده اسباب پادشاهی بگذاشته و دل از خدم و حشم برداشته، 

فرزند دلبند را بدارالخالفه فرستاده...«)همان، 361(

نتيجه:
ترکان سلجوقی که ابتدا در ماوراءالنهر زندگی می کردند پس از قبول اسالم با فاصله گرفتن از شیوه ی 
معیشت اولیه ی خود که مبتنی بر تهاجم بود، توانستند دولتی نیرومند تشکیل دهند. سلطان محمود و به خصوص 
سلطان مسعود نتوانست از هجوم آنان جلوگیری کند و در نهایت نبر دندانقان با پایان دادن به حاکمیت غزنویان، 

فصل تازه ای در عرصه ی سیاسی ایران ایجاد کرد.
پیروزی در دندانقان و افزایش قدرت سلجوقیان منجر شد که نیروهای نظامی پراکنده از خراسان به 
سلجوقیان بپیوندند. تشکیل حکومت سلجوقیان قبل از هر چیز مدیون نیروی نظامی و اقدامات امرای نظامی بود. 
آنان ضمن پشتیبانی از حاکمیت سیاسی و انتظام امور، با نفوذ در ارکان قدرت به عامل مهمی در سقوط سلجوقیان 

تبدیل شدند. 
با روی کار آمدن ملکشاه دوران تازه ای از ثبات و قدرت در این عهد آغاز شد. در این نظام نظام الملک با 
دوران طوالنی وزارت خود توانست نفوذ بسیار زیادی بر نظامیان اعمال کند و ضمن ایجاد قشونی کارآمد، از این 
گروه در راه ثبات حاکمیت سیاسی و اعمال قدرت سلجوقیان ایجاد کند؛ اما پس از ملکشاه و وزیر قدرتمند وی 
نظام الملک، سلطه ی سیاسی سلجوقیان بر نظامیان کاهش یافت. این امر منجر به افزایش قدرت طلبی در بین 
امرای نظامی گردید. اگرچه باید گفت، دخالت امرای نظامی با استناد به منابع این عصر باالفاصله پس از مرگ 

ملکشاه یا نظام الملک اتفاق نیفتاد.
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با این وجود نظامیان با در دست داشتن اقطاعات وسیع گاه به قدری قدرت می یافتند که علیه سلطان 
دست به شورش می زدند و با دخالت در مسائل سیاسی چون انتخاب جانشین برای سلطان باعث بی ثباتی می شدند. 
تمرد سپاهیان با قدرت اقتصادی و بنیه ی مالی امرای نظامی ارتباط نزدیکی داشت. به ویژه افزایش نظام اقطاع رفته 

رفته از وسعت مناطق تحت نظارت حکومت کم کرد و نتیجه ی این امر کاهش عایدات خزانه بود. 
اقدامات  از  توانست  سیاست هایی  کارگیری  به  و  نظامی  امرای  بین  در  قدرت  اعمال  با  الملک  نظام 
خودسرانه ی آنان جلوگیری کند اما وزرای پس از وی توانایی این امر را نداشتند و گاه خود در معرض توطئه های 
آنان قرار می گرفتند. نائل شدن امرای نظامی به مقام اتابکی نیز رفته رفته دست آنان را در افزایش قدرت بیشتر 
کرد. عملکرد دولت سلجوقی به خصوص پس از امرای نظامی را به قشری ثروتمند و قدرت گریز و در عین حال 

قدرتمند تبدیل کرد.
از سیاست های دیگری که منجر به بی ثباتی سیاسی در عهد سلجوقیان شد، اقطاع و نقش اقطاع داران 
در این دوره بود. البته شکل گیری این رسم ربطی به حکومت سلجوقیان نداشت و در ادوار مختلف تاریخ ایران 
ایجاد یک  به جهت  بودجه  فقدان  بود.  کرده  بسیاری  تغییرات  زمانی  و  اقتصادی  مقتضیات  و  تناسب شرایط  به 
دیوانساالری و پرداخت حقوق و مستمری به مأموران دولتی از مشکالتی بود که سلجوقیان با آن مواجه بودند. حتی 
گاه حقوق وزراء با این روش پرداخت می شد. ضمن اینکه حقوق نظامیان این گونه پرداخت می شد و حتی امرای 

کوچک در قبال خدمات نظامی خود اقطاع دریافت می کردند. 
تا زمانی که حکومت مرکزی قدرت خود را بر نظام اقطاع داری نهاده بود، نیروهای نظامی زیادی را توانست 
جذب کند. ابتدا رابطه ی مقطع با حکومت مرکزی رابطه ای مالی بود اما به تدریج این تعد مالی جای خود را به 

تعهد نظامی داد. تالش های نظام اللمک در رسیدگی وضعیت مقطعان بیانگر اهمیت موضوع است.
اقطاع در عهد سلجوقیان گسترش یافت و زمین های زیادی با عناوین مختلف به اقطاع داده شد. این روند 
پس از مرگ ملکشاه افزایش یافت تا جایی که به مرور نظامیان و بزگان حکومتی تمایل به موروثی کردن اقطاع 
خود داشتند و کاهش نظارت حکومت سلجوقی بر مقطعان، منجر به افزایش سلطه ی آنان بر رعایا و گسترش ستم 

در بین آنان شد.
زمانی که وزیر قدرتمندی تصدی امور را بر عهده می گرفت اقدامات او می توانست ثبات سیاسی به وجود 
آورد. در دوره ی سلجوقیان وزیر به عنوان نماینده سلطان اداره تمامی تشکیالت کشوری را بر عهده داشت. دوره ی 
نظام اللملک را می توان از جنبه ی اقداماتی که در جهت ثبات حکومت سلجوقی داشت دوران طالیی حکومت 
به بی ثباتی حکومت  اقدامات خود منجر  با  الملک روی کار آمدند  نظام  از  اما وزرایی که پس  سلجوقی دانست، 
سلجوقی شدند. اغلب آنان دوره طوالنی وزارت را تجربه نکردند. تاج اللملک ابوالغنایم پس از نظام الملک تنها دو 

ماه بر مسند وزارت باقی ماند. 
بسیاری از آنان قربانی توطئه های درباری و اعمال قدرت نظامیان می شدند وگاه افراد ناکارآمدی بودند 
که بر سلطان تحمیل می شدند و تدبیر الزم در امور سیاسی نداشتند. در اواخر حکومت سلجوقی در نهاد وزارت 
تباهی بزرگ رخ داد. از سلطنت مسعود بن محمد به بعد امرای نظامی قدرتمندی وجود داشتند که دست نشاندگان 
خود را به مقام وزارت انتخاب می کردند. به همین جهت این مسأله یکی از علل تباهی وقام وزارت در این دوره 
محسوب می شد. قراسنقر و خاصبک از جمله افرادی بودند که تالش داشتند تا وزیر مورد نظر خود را به سالطین 

سلجوقی تحمیل کنند. 
درگیری های داخلی و اختالفات بین بزرگان دیگر عواملی بود که در بررسی بی ثباتی حکومت سلجوقی 
مورد بررسی قرار گرفت و عمده این اختالفات پس از مرگ سلطان رخ می داد در برجسته ترین نمونه آن پس از 

مرگ ملکشاه رخ داد. 
این اختالفات معموال از سوی خاندان سلجوقی و از درون دربار هدایت می شد. هرچند وزرا در حمایت از 
یک گروه در برابر گروه دیگر نقش مهمی داشتند و امرای نظامی نیز در این میان تأثیر گذار بودند. این اختالفات 

اغلب به منازعات وسیعی ختم می شد که نتیجه ای جز غارت و قحطی برای مردم باقی نمی گذاشت. 
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چکيده
ایران و جان گرفتن دوباره ی خالفت  اقتدار حکومت سلجوقیان در  و  تثبیت  نیمه دوم سده پنجم هجری دوره 
عباسی در بغداد و همچنین از مشخصه های بارز این دوره تبیین و تکوین مباحث فقهی و اندیشه های سیاسی در 
راستای سلطنت و خالفت از سوی افرادی چون امام محمد غزالی و خواجه نظام الملک، زوال و انحطاط علوم عقلی 

و گسترش تضادهای مذهبی میان فرقه های اسالمی است. 
بی تردید یکی از عواملی که منجر به بی ثباتی در سراسر حکومت سلجوقی گردید، اقدامات اسماعیلیان در این زمان 
بوده است. اقدامات اسماعیلیه در ایران عصر سلجوقی بیشتر در قالب ایجاد نظمی درونی در تشکیالت و دعوت 
جدید اسماعیلی در نواحی مختلف ایران و ترور شخصیت های مختلف سیاسی و فقهی و فکری و نظامی به دست 
فدائیان اسماعیلی خود را نشان داد، از همان ابتدای حکومت سلجوقی تا پایان این حکومت مشکالت زیادی ایجاد 
کرد. تالش بسیاری از سالطین سلجوقی صرف مبارزه و درگیری با این فرقه شد و این امر منجر به بروز بی ثباتی 

و هرج و مرج سیاسی، نا امنی اجتماعی و ... گردید. 
کليد واژگان: 

سلجوقیان، اسماعیلیه، ترور، بی ثباتی سیاسی، فرق مذهبی

1 Gh.k.edu@gmail.com
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1.مقدمه
در سده های چهارم و پنجم هجری قبایلی از ترکمانان در ایران قدرت را به دست گرفتند. اولین گروه 
و  داخلی  مشکالت  به  توجه  با  آنان  حکومت  اواخر  در  شدند.  مسلط  دیار  این  بر  که  بودند  غزنویان  ترکان،  از 
لشکرکشی های بی ثمر به هند که منجر به خالی شدن خزانه کشور شد و ضعف و اختالفات درونی، گروه دیگری از 

ترکان به نام سلجوقیان توانستند آنها را از صحنه سیاسی عقب زده و خود قدرت را به دست گیرند.
پیروزی طغرل سلجوقی بر سلطان مسعود در دندانقان را باید پایان قدرت غزنویان دانست. طغرل که به 
خوبی از نقش و اهمیت خلیفه عباسی در تأیید مشروعیت حکومت خود آگاه بود، از همان ابتدا با ارسال نامه ای به 
دربار خلیفه القائم سعی در ایجاد ارتباط با خالفت نمود. سلجوقیان سنی مذهب از همان ابتدا در صدد اجرای چهار 
هدف بودند، تحکیم تسلط دنیایی سالطین سلجوقی، پیوند دین و سیاست، نظارت بر سیستم آموزشی، اهمیت 
دادن به تشکیالت کشوری که از اواخر حکومت آل بویه از بین رفته بود. البته باید اضافه کرد هدف عمده آنان تحکیم 

قدرت و ایجاد ثبات سیاسی بود و مواردی که یاد شد صرفاً راه هایی برای نیل به این مقصود بوده است. 
همزمان با تشکیل حکومت سلجوقیان در ایران، امور سیاسی، نظامی و اجتماعی دستخوش تحوالت زیادی 
شد. در خارج از جامعه ی ایران، نهاد خالفت کارکردهای سابق خود را از دست داده بود و تشکیل حکومت سلجوقی 
و گسترش سریع آن منجر به ادغام شدن قلمروهای پراکنده ی سیاسی و همچنین جان گرفتن دوباره خالفت شد. 
تشکیل این حکوت پیامدهای دیگری نیز در ابعاد اجتماعی داشت که از آن جمله می توان به تغییر در ترکیب و 

بافت نژادی برخی مناطق، افزایش شمار کوچ روان در برابر شهر نشینان و روستانشینان اشاره کرد. 
حاکمیت سلجوقیان با قتل طغرل سوم به دست خوارزمشاهیان به اتمام رسید. پایان حاکمیت آنها تنها ناشی از 
این ضربه ی خارجی نبود، تالش های هدفدار اسماعیلیه در ایران بر علیه خلفای عباسی و سالطین سلجوقی و وزراء 
و طرفداران آنها از بین سیاستمداران و فقها و علمای آنان از علل مهم بی ثباتی سیاسی و در نهایت سقوط آن 
حکومت بوده است. نوشتار حاضر به دنبال بازشناسی اسماعیلیه و ابعاد شخصیتی حسن صباح نیست که هر یک 
فرصتی دیگر می طلبد، بلکه بر آن است تا با مطالعه منابع تاریخی و بررسی و تحلیل آنها به یکی از عوامل تأثیر گذار 
در بی ثباتی سیاسی حکومت سلجوقیان یعنی اسماعیلیان ایران بپردازد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که، 

شکل گیری و اقدامات اسماعیلیه در ایران چگونه منجر به بی ثباتی سیاسی در دوره ی سلجوقی شده است؟
فرض ما این است که حسن صباح با آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر خود و با 
سفرهای طوالنی و تجربه های گرانی که بدست آورده بود، تالش خود را معطوف به ایجاد نظمی درونی در تشکیالت 
و دعوت جدید اسماعیلی در نواحی مختلف ایران کرد. با آغاز این تالش ها خلفای عباسی و سالطین سلجوقی و 
وزراء و طرفداران آنها از بین سیاستمداران و فقها و علمای دینی و مذهبی آنان، دیگر هیچ گاه در آسایش و آرامش 

نبودند.
ذکر این نکته الزم است که منظور از ثبات سیاسی در پژوهش حاضر، وجود قوانین و امنیت ناشی از قدرت در 
ساختار حکومت سلجوقی است و هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن قدرت سلجوقیان گردد به بی ثباتی تعبیر 

شده است.

2.حسن صباح و شکل گيری اسماعيليه در ایران
اسماعیلیه به امامت اسماعیل فرزند ارشد امام جعفر صادق )ع( معتقد بودند و بعد از وفات اسماعیل، از 
امامت فرزندش محمدبن اسماعیل جانبداری کردند. )لوئیس1362، 39( در برخی از منابع از آنان تحت نام مالحده 
)قزوینی1363، 213 ؛ شبانکاره ای1363، 125( یاد شده است. به نظر دلیل این نامگذاری شک و تردیدی بوده که 
این قوم در دین حضرت محمد )ص( به وجود آوردند. )شبانکاره ای1363، 125( از این فرقه تحت عنوان باطنیه و 
قرامطه نیز یاد می شود )ابن اثیر1351، ج.17: 287( و کسانی که مسؤلیت ترورها را در دوره حکومت اسماعیلیه 
برعهده داشتند به فدایی معروف بودند )لوئیس 1362، 199(  از این فرقه هشت نفر در ایران به قدرت رسیدند و 

صد و هفتاد و یکسال حکومت کردند)قزوینی1363، 213(. رهبر اسماعیلیه در ایران حسن بن علی بن جعفر بن 
الحسین بن محمد بن الصباح الحمیری )جوینی1382، ج.3 : 188( معروف به حسن صباح بود. پدرش از اهالی 
حمیر یمن بود که به کوفه مهاجرت کرد و از آنجا به قم وارد شد و پس از چندی از قم به ری آمد و در آن مسکن 

گزید و حسن صباح در این شهر متولد شد. )همان،187 ( 
کرد.  اقامت  مصر  در  نیم  و  یکسال  مدت  به  ق  هـ.  سال471  در  شد.  شام  و  مصر  عازم  جوانی  در  وی 
)میرخواند1380،ج.4: 3078( وی در لباس تاجر و بازرگان موفق شد تا المستنصر، حاکم مصر و شام را مالقات 
کند )ابن اثیر 1351، ج.17: 213( ظاهرا در این مالقات بود که حسن صباح از مستنصر خواست امام بعد از خود 
را معرفی کند و مستنصر هم بزرگ ترین فرزند خود که  نزار بود به عنوان امام بعدی معرفی کرد. )همان، 213، 
میرخواند 1380،ج.4 : 3078( مستنصر غیر از نزار دو فرزند دیگر به نام های احمد و عبدالحمید داشت، کسانی 
که از نزار پیروی کردند نزاری یا امرائی خوانده شدند و حسن صباح اعتبار این گروه را بیشتر می دانست. )قزوینی 

 )210 ،1363
وی به خراسان بازگشت و در ماوراءالنهر، به فرمان معتصم مردم را به اسماعیلیه دعوت کرد. )ابن اثیر 
1351، ج.17: 291(. در زمان حکومت سلطان ملکشاه سلجوقی هجده نفر از اسماعیلیان در ساوه نماز عید خواندند 
و این امر منجر به بازداشت آنان شد و این رویداد اولین تجمع آنان بود. )همان، 287( حسن صباح که اسماعیلیه 
از حاکم مصر دعوت کند.  به پیروی  را  آنجا  اهالی  تا  الموت فرستاد  قلعه ی  به  را سیدنا می نامیدند، داعیانی  او 
)میرخواند1380ج.4: 3080( وی موفق به تصرف الموت در سال 483 هـ. ق شد. )همان،3081 -3082( این در 
حالی بود که نظام الملک دستور داده بود او را دستگیر کنند. )جوینی 1382، ج.3: 193(. بیشترین پشتیبانان 
اسماعیلیه از روستاها بودند اما اسماعیلیان در شهرها نیز پیروانی داشتند که در مواقع لزوم به آنها کمک می کردند 

)لوئیس1362، 311(.
اختالف بین حسن صباح و نظام الملک از زمان سلطان الب ارسالن ایجاد شد. )مستوفی1364، 431( 
قلعه ی اله موت )الموت( به زبان دیلمی به معنای آشیانه عقاب در نزدیکی قزوین قرار داشت. )میرخواند1380،ج.4 
:3081 ؛ ابن اثیر 1351،ج.17: 290( او به مدت سی و هشت سال در این قلعه ساکن بود. )همدانی1387، 123( 
مرگ او در ربیع االخر سال 518 هـ. ق اتفاق افتاد وی فردی را به قلعه ی لمبسر فرستاد و کیا بزرگ امید را به جای 
خود منصوب کرد )میر خواند1380،ج.4: 3089 ؛ همدانی1387، 131؛ قزوینی 1363، 215(. قلعه ی لمبسر در 
سال 495 هـ. ق به وسیله ی کیا بزرگ امید فتح شده بود )جوینی 1382،ج.3: 208(. برخی از منابع مدت سکونت 
حسن صباح در قلعه ی الموت را سی و پنج سال می دانند و اشاره می کنند که سلطان ملکشاه و وزیرش تالش 
زیادی برای تسخیر قلعه انجام دادند اما اقدامات آنان نتیجه نداد )شبانکاره ای1363،128؛ میر خواند1380،ج.4 

:3088 ؛ قزوینی1363،  214 ؛ جوینی 1382،ج.3 :210(.
نواحی الموت اقطاع امیری به نام یورنتاش بود که از سلطان ملکشاه به او رسیده بود، وی حمالت زیادی به 
این منطقه داشت تا از نفوذ اسماعیله در آن جلوگیری کند. )جوینی1382، ج.3 : 200( بعد از تصرف الموت، نظام 
الملک سپاهی به منظور محاصره و تسخیر الموت اعزام کرد. اقدامات آن ها با مرگ نظام الملک در رمضان سال 
485 هـ. ق ناکام ماند. )ابن اثیر 1351، ج.17: 181 -292( برخی از منابع صریحاً بیان می کنند که قتل نظام الملک 
به وسیله ی اسماعیلیه بوده است و اسماعیلیه این قتل را به انتقام خون نجاری که به دستور نظام الملک کشته 
شده بود انجام دادند. )همدانی، 1387،112( و برخی قتل این وزیر را اولین خونی می دانند که توسط اسماعیلیه 
در ایران ریخته شد )مستوفی1364، 438( البته بعضی نیز ضمن تأیید سال کشته شدن این وزیر، هیچ اشاره ای 
به دخالت اسماعیلیه در این قتل ندارند )ابن فندق1361، 76(. شبانکاره ای بدون بیان هیچ دلیلی این قتل را به 
اسماعیلیه نسبت می دهد و تنها اشاره می کند که جز اینها نمی توانست او را به قتل برساند. وی همچنین فاصله 
ی مرگ نظام الملک و سلطان ملکشاه را هجده روز می داند ) شبانکاره ای 1363، 105 (. برخی از منابع این مدت 

را چهل روز نوشته اند )جوینی1382،ج.3: 206(.
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3.ترور، ابزار سياسی اسماعيليه ایران
با  مبارزه  دانست  می  که  صباح  بود. حسن  سلجوقی  حکومت  با  اسماعیلیان  دشمنی  است  مسلم  آنچه 
حکومتی رسمی که بر مذهب تسنن قرار دارد، از راه نظامی ممکن نیست، بهترین شیوه مبارزه با سلجوقیان را انجام 
ترور یافت )لوئیس1362، 310(. قربانیان اسماعیلیان نیز تنها از بین نظامیان و بزرگان و قضات نبودند بلکه رؤسای 
شهرها نیز از این اقدامات اسماعیلیان بی نصیب نماندند )همان،310(. برخی از پژوهشگران ضمن قبول این قتل 
ها از سوی اسماعیلیان معتقدند که این قتل ها به انگیزه ی تضعیف و سقوط سلجوقیان صورت می گرفت و برخی 
از این قتل ها به جهت انتقام و تنبیه صورت می گرفته است مانند قتل فقهای اهل سنت. برخی از قربانیان آنان هم 
با دالیل خاص انتخاب می شدند مانند فرماندهان سپاهیانی که به مراکز اسماعیلی حمله می کردند. گاه این قتل ها 

با انگیزه های سیاسی و تبلیغی صورت می گرفت )همان، 311(.
اسماعیلیه غیر از الموت پایگاه های دیگری نیز در ایران داشتند و این امر منجر به افزایش قدرت آنان 
می شد. » ... و از قالع آنچ میسر می شد بدست می آورد و هر کجا سنگی می یافت که بنا را می شایست بنیاد می نهاد 
« )جوینی1383، ج.3: 199( قلعه ی اردهن از جمله قالعی بود که به دست ابوالفتوح خواهر زاده ی حسن صباح 
تصرف شد )ابن اثیر 1351،ج.17: 293( قالع دیگر عبارت بودند از : گرد کوه، که در گذشته آن را گنبدان دز 
التونتاق سپرده بود )همدانی1387، 116( زمانی که بین برکیارق و برادرش  می گفتند و برکیارق آن را به امیر 
محمد بر سر جانشینی ملکشاه اتفاق افتاد، رئیس مظفر  که حاکم دامغان بود امیر داد حبشی را بر آن داشت تا 
این قلعه را از سلطان بگیرد و سلطان درخواست او را قبول کرد )جوینی1382،ج.3 :207-208(. قلعه ی خالد خان 
بین فارس و خوزستان که » ... حدود دویست سال مفسدین در آنجا اقامت داشتند و راهزنی می کردند ... « )ابن 
و  ابهر،  قرب  به  وقلعه شمنکوه  داشتند،  ابنای سیمجور  که  قلعه طبس  غیراین قالع  اثیر1351،ج.17: 293( »و 
قلعه خان النجان از حدود اصفهان، و قلعه اردهن که حاکم آنجا ابوالفتوح خواهرزاده سیدنا بود، و قلعه ی ناظر به 
خوزستان، و قلعه طنبورک که میان آن و ارجان دو فرسنگ است، و قلعه بانیاس از جبل سماق و قلعه مصیات، و 
به حدود قزوین قلعه ای بنا کردند. و ایلدگز نیارست به ایشان تعرضی رسانیدن. و در ربیع االول سنه تسعین و اربع 
مایه بفرمود تا میمون دز بساختند که بغایت حصین است و جرندز هم در آن نزدیکی بساخت.«)همدانی1387،121 

؛ ابن اثیر 1351،ج.17 :292(
شاه دژ )شاه دز( در  اصفهان که اگرچه قدیمی نبود و آن را سلطان ملکشاه ساخته بود و نظام الملک او 
را از این کار منع کرده بود، اما بعدها به دست احمد بن عطاش و اسماعیلیه افتاد )ابن اثیر 1351،ج.17، 289 ؛ 
همدانی1387، 119( خالء قدرت پس از مرگ سلطان ملکشاه و در گیری های جانشینی منجر شد که این قلعه تا 
دوازده سال در دست اسماعیلیه باقی بماند )افضل کرمانی1373، 267(. از جمله قالع دیگر آن ها اُستانوند بود که 
بین ری و آمل قرار داشت و آنجا را بعد از ملکشاه تصرف کرده بودند )ابن اثیر1351،ج.17 :293(. از جمله قالع 
دیگر آنان وسنمکوه )سمیکوه – سبکوه( در نزدیکی ابهر بود که در سال 482  هـ. ق به تصرف اسماعیلیه در آمد و 

ساکنان آن برای رهایی از آزار و ظلم آنان از سلطان برکیارق کمک خواستند )همان، 292(
با مطالعه ی قالع اسماعیلیه در ایران می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد این نواحی با زور و 
فریب از صاحبان اصلی آن گرفته شد، از طرفی پراکندگی آنها در مناطق مختلف ایران اهمیت تصرف آن ها برای 
اسماعیلیه را نشان می دهد. صرف نظر از معرفی این قالع، اقداماتی است که بیشتر منابع به طور صریح به آن ها 
نسبت می دهند. بیشتر تالش آنان صرف از بین بردن رقبای سیاسی، فکری و نظامی شد. اقدامات آنها تهدیدی 
جدی برای سلجوقیان در زمینه های سیاسی و اجتماعی و دینی به حساب می آمد. استفاده از وحشت به عنوان 
یک حربه ی سیاسی مورد استفاده ی اسماعیلیان قرار گرفت ) لوئیس1362، 305 ( افزایش قدرت آنان بیانگر ضعف 
سلجوقیان در مقابله با آنان بود. این امر منجر به کاهش امنیت اجتماعی و بروز هرج و مرج سیاسی می شد. ضمن 

اینکه بخش عمده ای از توان مالی و نظامی سلجوقیان صرف مبارزه با اسماعیلیه شد. 
سلطان ملکشاه در سال 485 هـ. ق  امیر ارسالن تاش را به دفع حسن صباح فرستاد. در این جنگ غنیمت 
بسیاری به دست اسماعیلیه افتاد. ) میرخواند1380،ج.4: 3083( قدرت آنان به خصوص بعد از مرگ نظام الملک 

و ملکشاه بیشتر شد. ) ابن اثیر1351،ج.17: 288 (. 

4.پس از مرگ سلطان ملکشاه
سالطین  چه  افتادند  عناد  و  رنج.  ورطه  در  صباح  حسن  بغض  و  حب  سبب  به  اطراف  اصحاب   ...  «
پای در می آوردند.«   از  به زخم کارد و خنجر دشمنانش  فدائیان  و  فرمان دادند  او  قلع و قمع دوستان  به  زمان 

)میرخواند1380،ج.4: 3084(.
شاید این امر ناشی از نبود وزیری سیاستمدار و پادشاهی قدرتمند و از سویی منازعات جانشینی پس از 
مرگ ملکشاه بود. ابن اثیر قدرت گیری اسماعیلیه در اصفهان پس از مرگ ملکشاه را ناشی از علت اخیر می داند 
)ابن اثیر1351،ج.17: 288(. وی همچنین به بی ثباتی اجتماعی در اصفهان در این زمان و نبود امنیت اجتماعی 
ناشی از قدرت گیری آنان اشاره می کند و بیان می کند که » ... هرگاه کسی در بازگشت بخانه ی خود در وقت 
معتاد تأخیر میکرد یقین به کشته شدن او می کردند و بماتم او می نشستند « ) همان، 288 (. سلجوقیان در سال 
485 هـ. ق امیری به نام غزل سارغ را به دفع اسماعیلیه فرستادند، اما با رسیدن خبر مرگ ملکشاه لشکریان »...

مانند طاغیان دست تطاول به هر طرف دراز کردند و ظلم و تعدی آغاز نهادند.« )میر خواند1380،ج.4: 3083 
-3084 ؛ جوینی1382،ج.3 : 202 – 203(. 

در آخر رمضان سال 493 هـ. ق امیر بلکابک سرمز در اصفهان در خانه ی سلطان محمد کشته شد. با 
وجودی که وی به دلیل احساس خطر از اقدامات اسماعیلیه همیشه زره برتن داشت، آن روز بدون زره بود و برای 
دیدن سلطان به نزد او رفته بود که به وسیله ی اسماعیلیه به قتل رسید. )ابن اثیر1351،ج.17: 275( در شعبان 

سال 494 هـ. ق سلطان برکیارق فرمان قتل این گروه را صادر کرد0 )همان : 287( 
در زمان حسن صباح » بسیاری از اهل اسالم که بر کیش حسن منکر بودند بزخم فدائیان کشته شدند « 

)قزوینی1363، 215( از جمله ترورهای اسماعیلیان در زمان حسن صباح عبارت بودند از :
-قتل نظام الملک به دست ابو طاهر ارانی دیلمی در دوازدهم رمضان سال 485 هـ. ق 
-ترور امیر سپهدار ارغش ملکشاهی به دست عبدالرحمن خراسانی در سال 488 هـ. ق

-قتل امیر اسپهدار انر ملکشاهی به دست حسین خوارزمی در سال 487 هـ. ق
-ترور ابومسلم رئیس ری به دست خداداد رازی در سال 488 هـ. ق

-ترور سپهدار برسق ملکشاهی شحنه ی خراسان به دست رفیق قهستانی در سال 488 هـ. ق
-ترور امیر سیاه پوش. وی را با امیر انر در یک جا کشتند 

-قتل کجمش قائم مقام ارغش و دامادش به دست ابراهیم دماوندی در سال 487 هـ. ق
-ترور امیر سرزن ملکشاهی توسط ابراهیم خوراشانی در سال 490 هـ. ق

-ترور هادی کیای علوی که در گیالن ادعای امامت داشت به دست ابراهیم و محمد کوهی در سال 490 هـ. ق
-قتل ابوالفتح دردانه ی دهستانی وزیر سلطان برکیارق به دست غالمی روسی در سال 490 هـ. ق

-ترور اسکندر صوفی قزوینی در سال 401 هـ. ق
-ترور ابوالمظفر خجندی مفتی اصفهان به دست ابوالفتح سنجری در ری در سال 491 هـ. ق

-قتل ابوالفضل بو عصام رازی توسط غازی عاشر در سال 491 هـ. ق
-ترور ابو عمید مستوفی ری به دست رستم دماوندی در سال 492 هـ. ق

-ترور ابو جعفر مشاطی رازی مفتی ری به دست محمد دماوندی در سال 492 هـ. ق
-ترور ابوالقاسم مفتی کرجی قزوینی به دست حسن دماوندی در سال 492 هـ. ق

-قتل ابوالحسن رییس بیهق ) سال قتل و قاتل در منابع به دست نیامد (
-احمد نظام الملک در بغداد به دست حسین قهستانی در سال 499 هـ. ق

-ترور عبدالرحمن قزوینی در سال 499 هـ. ق
-ترور مودود امیر سام در سال 500 هـ. ق
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-امیر بیکال بک سرمز در اصفهان در 493 هـ. ق
-ترور ابوالفرج قراتگین در شهر ری در سال 492 هـ. ق

-ترور ابو احمد کیسان قزوینی در 505 هـ. ق
-ترور قاضی عبداهلل اصفهانی به دست ابوالعباس نقیب مشهدی در سال 493 هـ. ق

-ترور ابوالعال دانشمند اصفهانی مفتی اصفهان در مسجد جامع ) عتیق ( اصفهان در سال 495 هـ. ق
-ترور ابوالقاسم اسفزاری ملقب به سلطان العلما و رییس بیهق به دست محمد بیاری در سال 495 هـ. ق

-ترور محمشاد پیشوای کرامیان در مسجد جامع نیشابور به دست عبدالملک رازی در سال 496 هـ. ق
-ترور سباک جرجانی دانشمند جرجانی به دست حسن سراج که به امام علی )ع( توهین کرده بود در سال 510 

هـ. ق
-ابوالعالء دانشمند خادم سلطان محمد به دست محمد صیاد 

-قتل امیر اسفهساالر که به اتابک مودود معروف بود. او حاکم دیار بکر و شام بود که در سال 492  هـ. ق کشته شد. 
-ترور تاج الملک سعدی 

-مفتی علوی، مفتی جرجان به دست حسن دارانباری در سال 494 هـ. ق
-ترور فرمانده سپاه مصری، افضل الدین در سال 510 هـ. ق

-ترور امیر اُنر امیر خراسان به دست اسفندیار دماوندی در سال 510 هـ. ق
-وزیر سمیرمی 

-گرشاسف جربادقانی در سال 510 هـ. ق 
-طغرل محلی حاکم دامغان به دست اسفندیار دماوندی 

-عبدالطیف خجندی رییس شافعیان در اصفهان
-آقسنقر احمد یل پدر اتابکان مراغه در سال 527 هـ. ق

-ترور قاضی کرمان به دست حسن سراج فدایی در سال 493 هـ. ق
-آقسنقر برسوقی در مسجد جامع موصل 

-امیر زاهد خواجه سرای سلطان محمد به دست محمد صیاد 
-ترور فخرالملک بن نظام الملک وزیر سلطان سنجر در نیشابور به دست دینمین )؟( دامغانی در سال 505 هـ. ق 

)منشی کرمانی 1364، 58(
-ترور امیرالجیوش افضل به دست سه نفر از اسماعیلیه در سال 510 هـ. ق )برای تفصیل این قتلها رجوع شود به: 

رشید الدین فضل اهلل همدانی1387، 135-130( 
تقریباً پنجاه قتل در دوران حسن صباح ذکر شده است که بیشتر آنان در زمان حکومت برکیارق صورت گرفت و 

بیشتر مقتولین از طرفداران سلطان محمد و از مخالفان برکیارق بوده است )لوئیس1362، 203(.
بعد از مرگ حسن صباح، کیا بزرگ امید به جای او به رهبری اسماعیلیه انتخاب شد وی در مدت بیست و چهار 
سال با اسماعیلیان به شیوه ی حسن صباح برخورد کرد ) میر خواند1380،ج.4 : 3089 (  برخی منابع این زمان 
را بیست سال می دانند و بیان می کنند که چون این زمان مصادف با حکومت سنجر بود کسی جرأت مخالفت با 

اسماعیلیه را نداشت  )جوینی 1382، ج.3: 216 – 217(. 
همچنین برخی از تروها در زمان کیا بزرگ امید اتفاق افتاد که عبارتند از  :

-ترور قاضی ابوسعید هروی در همدان به وسیله ی محمد دروازی و محمد دامغانی در سال 526 هـ. ق.
-ترور صالیی جمشید که ابتدا از اسماعیلیه بود ولی پس از مدتی از این گروه خارج شده بود. این ترور به وسیله ی 

بو نعیم انورانی در سال 526 هـ. ق صورت گرفت.
-قتل مختص کاشی وزیر سلطان سنجر به دست محمد کرهج در 528 هـ. ق.
-قتل آمربن مستعلی در مصر به دست هفت نفر از اسماعیلیان در 524 هـ. ق.

-ترور پسر اتابک والی دمشق به وسیله ی عمرو و علی محمد دهستانی در 524 هـ. ق.

-ترور سید ابوهاشم زیدی که در طبرستان امام و پیشوای زیدیان بود در 526 هـ. ق.
-قتل سید دولتشاه علوی رئیس اصفهان به دست عبداهلل موغانی در 528 هـ. ق.

-قتل آقسنقر احمد یلی حاکم مراغه که به دست علی بو عبید و محمد دهستانی در سال 528 هـ. ق صورت گرفت.
-ترور مسترشد خلیفه ی عباسی در مراغه توسط چهارده نفر از اسماعیلیان در 528 هـ. ق.

-ترور حسن بن ابی القاسم کرجی مفتی قزوین به وسیله ی محمد کرجی و سلیمان قزوینی در 527 هـ. ق.
-ترور حسن گردکانی در تمیجان توسط ابا منصور اقشیدی و ابراهیم خرابادی در 527 هـ. ق.) همدانی1387،142 

) 143 –

چنانچه اشاره شد پس از مرگ ملکشاه منازعات بر سر جانشینی و سرگرم بودن سلجوقیان به این در 
گیری ها منجر به افزایش فعالیت اسماعیلیان گردید. دوران نه چندان طوالنی برکیارق ) حک 487 – 498 هـ. ق 
( به اختالف بین فرزندان سلطان ملکشاه و دیگر رقیبان حکومت سپری شد. در این زمان قلمرو سلجوقی به دست 
امرا و شاهزادگان اداره می شد. وی که سرگرم مبارزه با نامادری و نابرادریش سلطان محمد طپر بود و به وسیله ی 
برادرش سنجر حمایت می شد توجه زیادی به اسماعیلیان نشان نداد. شای به واسطه ی آن که از قدرت نظامی 
کمتری برخوردار بود و یا بنا بر نظر برخی از اندیشمندان وی و یارانش به فعالیت های اسماعیلیان علیه دشمنان 

سلطان با اغماض نگاه می کردند ) لوئیس1362، 203 (. 
از این رو برکیارق تالش جدی برای حمله به مراکز قدرت اسماعیلی نداشت و تنها برای کاهش خشم امرای 
نظامی و مردم، آنان را به قتل عام طرفداران اسماعیلیه در اصفهان تشویق کرد ) همان، 205 (. برکیارق که فردی 
اسماعیلی را برای مأموریتی به بغداد فرستاده بود فرمان دستگیری او را صادر کرد ) ابن اثیر 1351،ج.10: 221 (. 
اسماعیلیان از منازعات سیاسی سلجوقیان در جهت ازدیاد قدرت سیاسی خود بهره می بردند. در سال 494 
هـ. ق  زمانی که برکیارق سلطان محمد را شکست داد اسماعیلیان به ازدیاد نفوذ خود در دربار برکیارق پرداختند 
)شبانکاره ای1363، 108( و از این طریق توانستند بسیاری از امرا را به اعتقادات خود متمایل کنند و از این طریق 
مخالفان خود را نابود می کردند. در همین زمان عده ی کثیری در اصفهان دعوت اسماعیلیان را پذیرفته بودند و 

گرد عبدالملک بن عطاش جمع شده بودند )همان، 108(. 
کار به جایی رسید که امرا تنها با محافظان خود از خانه بیرون می آمدند و زیر لباس خود زره می پوشیدند تا 
از خطر کشته شدن به دست اسماعیلیان در امان بمانند و حتی از سلطان اجازه گرفته بودند که با سالح در برابرش 
ظاهر شوند  ) ابن اثیر1351،ج.8 : 203 ؛ لوئیس1362، 203 – 204(. در سال 489 هـ. ق پس از شورش ارسالن 

ارغون در خراسان، اداره ی این ایالت از سوی برکیارق به سنجر سپرده شد )شبانکاره ای1363، 107 (
در این سال ها قدرت اسماعیلیه در برخی از نواحی خراسان چون بیهق اقزایش یافت و مردم این مناطق از چپاول 
و غارت آنان آسیب فراوانی دیدند. برکیارق از سوء قصد اسماعیلیه جان سالم به در برد ) شبانکاره ای1363، 106 ؛ 
افضل کرمانی1373، 261 (. در سال 489 هـ. ق سپاه برکیارق پیروان اسماعیلیه را در وسمنکوه محاصره کردند و 
گروه زیادی از اسماعیلیان در این جریان کشته شدند ) ابن اثیر1351،ج.17: 292 (. در اواخر حکومت برکیارق بود 
که ابا جعفری نشاط از بزرگان شافعی به دست اسماعیلیه کشته شد )همان،366 (. با توافق برکیارق و سنجر در 
سال 495 هـ. ق عملیات مشترکی علیه اسماعیلیان آغاز گردید. سنجر سپاهی بزرگ به قهستان فرستاد و تلفات 
سنگینی بر اسماعیلیان وارد کرد. )اقبال1338، 308( در همین سال 495 هـ. ق وزیر دیگر برکیارق ابوالمحاسن 
عبدالجلیل ابن دهستانی در اصفهان کشته شد. در منابع با تردید این اقدام را به اسماعیلیه نسبت می دهند ) ابن 

اثیر1351،ج.17 :309 (.
پس از مرگ برکیارق حکومت سلجوقی به سلطان محمدبن ملکشاه رسید. در این زمان قلعه ی اسماعیلیه 
) افضل  شد  کشته  اسماعیلیان  رئیس  عطاش  بن  عبدالملک  احمدبن  و  افتاد  سلجوقیان  دست  به  اصفهان  در 
کرمانی1373، 267 (.  دوران سلطنت سلطان محمد ) حک 498 هـ. ق – 511 هـ. ق ( با حذف مدعیان حکومت 
همراه بود. همین امر به وی فرصت داد تا سرکوبی اسماعیلیه و حمله به قالع آنان را به صورتی جدی پیگیری کند. 

اسماعیلیه و نقش آنان در بی ثباتی سیاسی حکومت سلجوقی
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به ویژه آنکه » ... در شهر اصفهان مالحده چنان شدند که مردم را بدزدیدندی و به خانه ها بردندی و بکشتندی و 
مثله کردندی ... « ) شبانکاره ای1363، 108 (. سلطان محمد تصمیم داشت که مبارزه با اسماعیلیه را از اصفهان 
شروع کند. سلطان محمد در 500  هـ. ق  قارن بن شهریار پادشاه طبرستان را با نیروهایی از گیل و دیلم به جنگ 
با اسماعیلیه فرستاد و خود در این نبرد شخصاً حضور داشت )ابن اثیر 1351، ج.10: 221، همدانی1387، 124 (. 
پس از این کار وی تمامی امرای خود را حاضر کرد و ابراز کرد که هیچ کاری برای او مهم تر از سرکوبی این طایفه 
نیست و » ... خزانه بیکبار در دفع و قهر ایشان صرف خواهم کرد و هیچ آرزویی ندارم مگر خصمی ایشان ... « 

)همدانی 1387، 124 ( 
در محرم سال 503 هـ. ق وی برای سرکوبی اسماعیلیان فرمان داد تا احمد بن نظام الملک عازم رودبار 
شود. احمد بن نظام الملک برای نفرت خود از اسماعیلیان دالیل کافی داشت. پدرش خواجه نظام الملک اولین 
قربانی اسماعیلیان بود و برادرش فخرالملک نیز سال قبل به دست فدائیان کشته شده بود ) جوینی 1382،ج.3 
: 207 ؛ لوئیس1362، 209 (. در همین زمان بود که حسن صباح زن و دختران خود را به گرد کوه نزد رئیس 
مظفر فرستاد ) جوینی1382،ج.3: 210 – 211 (. در این نبرد زراعت اسماعیلیه در معرض نابودی قرار گرفت ) میر 
خواند1380،ج.4 :3087(. با این وجود » ... زمستان فرا رسید و سرما به سپاهیان وی هجوم آور شد. لذا بی آنکه 
از این لشکر کشی نتیجه ای گرفته شده باشد، بازگشتند.« ) ابن اثیر1351،ج.18 : 125 (. سلطان اتابک شیرگیر را 
مأمور سرکوبی آنان کرد، در سال 503 هـ. ق سپاهیان به فرماندهی شیرگیر نزدیک قزوین اردو زدند و به لمسر 
حمله کردند اگرچه در این کار توفیقی نداشتند. ) همدانی 1387، 124-125 (. در همین سال احمدبن نظام الملک 
وزیر سلطان محمد در هنگام عزیمت به مسجد مورد حمله ی اسماعیلیان قرار گرفت. مدتی بر اثر جراحتی که از 
ضربات چاقو به گردن او وارد شده بود بستری بود و پس از آن شفا یافت. ) ابن اثیر1351،ج.18 : 125 ( اما خزانه 

دار سلطان، ابو احمد به دست اسماعیلیان کشته شد ) همان، 213 (.
در سال 511 هـ. ق سلطان با شدت گرفتن بیماری خود انوشتگین شیرگیر حاکم آبه و ساوه را به تسخیر 
الموت فرستاد. او در جنگ با اسماعیلیه از سایر امیران » ... هوشیار تر و مصر تر بود ... « ) ابن اثیر1351،ج.18 : 
217 ( وی با اسماعیلیان جنگید و قلعه ی کالم را تصرف و رئیس قلعه را به نام علی بن موسی امان داد و به الموت 
فرستاد و همچنین قلعه ی بیده را که در نزدیکی قزوین قرار داشت به تصرف در آورد و به ساکنان آن امان داد و 
آنها را نیز به الموت فرستاد )همان، 215 ( » ... نزدیک در آمد که قلعه ها بستانند و خلق را از منتهای ایشان برهانند 
... « ) جوینی 1382،ج.3 :212 ( اما مرگ او در همین سال در اصفهان  منجر شد تا از پیشرفت باز مانند و لشکریان، 
» ... سر خود گرفتند و اسمعیلیه از قالع بیرون آمده دست به غارت و تاراج بر آورند و هرچه به دست ایشان افتاد 

از خوردنی و اسلحه و آالت حرب به حصار باال کشیدند.« ) میر خواند1380،ج.4 :3087 (. 
در این زمان نیز مانند دوران ملکشاه مرگ سلطان منجر به تعویق در سرکوبی اسماعیلیان شد. جنگ 
سلطان محمد با اسماعیلیه مدت هشت سال پی در پی ادامه داشت. دراین مدت سلطان با حمله به پایگاه های آنان 
غله های آنان را می سوزاند و قالع آنان را به محاصره می گرفت ) همدانی 1387، 129 (. حمله سلطان به اسماعیلیان 
تا سرحدات شرقی و غربی دولت سلجوقی گسترش یافت ) لوئیس1362، 208 ( بیشتر ایام سلطنت او صرف مبارزه 

با این طایفه شد بدون اینکه نتیجه ای به بار آورد. 
وی در آخرین روزهای زندگی فرزندش محمود ) حک 511- 513 هـ. ق ( را به عنوان جانشین خود 
انتخاب کرد ) ابن اثیر 1351، ج.18: 210- 211 (. در اولین اقدام خود وزیر سعدالملک ابوالمحاسن سعدبن محمد 

آبی را به جرم گرایش به تفکرات اسماعیلیه به دار کشید. )نیشابوری1332، 44 (
» ... ائمه اصفهان بارها مذهب او را با سلطان نموده بودند سلطان باور نمی داشت تا روزی مکتوبی یافتند 
به خط او که به مالحده نوشته بود که یک ماه دیگر صبر کنید تا من این سگ را از میان بردارم و سعد الملک چون 
مستعشر شد هزار دینار زر به حجامی داد تا با نیشی زهر آلود که فصد سلطان بکنند ... « ) افضل کرمانی1373، 

268، شبانکاره ای 1363، 109 (. 
در برخی از منابع ذکر شده که :

... قاضی اصفهان صدالدین خجندی و ابوسعد هندو و شمس الملک عثمان بن نظام الملک بقصد او   «
آستین جد و سعی باز نوشتند و تقبیح صورت او بجان کوشیدند و فرا سلطان نمودند که وزیر با مالحده مخاذیل 

اتفاق و مطابقه کرده است و قصد جان سلطان را مستمثز شده .... « ) منشی کرمانی1364، 54 (. 
بغداد  در  اسماعیلیان  دست  به  نیز  ملکشاه  بن  محمد  بن  محمود  وزرای  از  سمیرمی  علی  الدین  کمال 
کشته شد ) همان، 73 (. پس از سلطان محمود نوبت حکومت به سلطان سنجر ) 513 هـ. ق رسید. وی که در زمان 
ایاالت شرقی را در اختیار داشت، اکنون به عنوان ارشد ترین عضو  برادرانش برکیارق و سلطان محمد طپر)تپر( 
دودمان سلجوقی محسوب می شد و حال قادر بود تا برتری خود را نسبت به دیگر خاندان سلجوقی نشان دهد. 
اسماعیلیان در زمان او تمام توجه خود را معطوف به دفاع از مناطق متصرفی خود کردند و حسن صباح نیز با زیرکی 
و درایت خود سعی نمود روابط خود را با دربار سلجوقی در حد تعادل نگه دارد و به همین جهت با اعزام سفیر به 
دربار سلطان سنجر و حفظ حرمت سلطان او را از هر گونه اقدام علیه اسماعیلیه بر حذر داشت. )جوینی1382،ج.3 
:214(در نتیجه این مدارا و مصالحه که تا آخر عمر سلطان سنجر ادامه داشت اسماعیلیه بر بسیاری از مناطق 
قهستان، عراق عجم، گرجستان و گیالن مسلط شدند و »بسیار کارها بکردند و دزها بر آوردند«)همدانی 1387، 
155( و آمار تعداد کسانی که به دست آنان در این مدت کشته شدند کاهش چشمگیری یافت. ) همان،157-156 

؛ لوئیس 1362، 211 (

نتيجه:
همزمان با تشکیل حکومت سلجوقیان در ایران، امور سیاسی، نظامی و اجتماعی دستخوش تحوالت زیادی 
شد. در خارج از جامعه ی ایران، نهاد خالفت کارکردهای سابق خود را از دست داده بود و تشکیل حکومت سلجوقی 
و گسترش سریع آن منجر به ادغام شدن قلمروهای پراکنده ی سیاسی و همچنین جان گرفتن دوباره خالفت شد. 
تشکیل این حکوت پیامدهای دیگری نیز در ابعاد اجتماعی داشت که از آن جمله می توان به تغییر در ترکیب و 

بافت نژادی برخی مناطق، افزایش شمار کوچ روان در برابر شهر نشینان و روستانشینان اشاره کرد. 
حاکمیت سلجوقیان با قتل طغرل سوم به دست خوارزمشاهیان به اتمام رسید. اما پایان حاکمیت آنها تنها 
ناشی از این ضربه ی خارجی نبود، تالشهای هدفدار اسماعیلیه در ایران بر علیه خلفای عباسی و سالطین سلجوقی 
و وزراء و طرفداران آنها از بین سیاستمداران و فقها و علمای آنان، از علل مهم بی ثباتی سیاسی و در نهایت سقوط 
آن حکومت بوده است. بی تردید یکی از مهمترین دغدغه های دولت سلجوقی مبارزه با اسماعیلیان بود. از زمان 
تشکیل حکومت سلجوقیان به ویژه زمان ملکشاه مبارزه با اسماعیلیه به شکل جدی پی گیری می شد. اما زمانی که 
سلطانی می مرد باالفاصله تمام اقدامات و فعالیت های مثبت او تعطیل می شد. به دنبال آن دوره ای از کشمکش 
پیش می آمد و در طی آن دشمنان داخلی و خارجی مجالی برای افزایش فعالیت های خود می یافتند. اگر نتوان 
در تمامی دوره های سلجوقی این مطلب را پذیرفت باید قبول کرد که پس از مرگ ملکشاه و نظام الملک اینطور 
بوده است. در این زمان اسماعیلیه نیز فرصتی یافت تا به تثبیت قدرت خود بپردازد. درگیری های درونی میان 
سلجوقیان، به خصوص سلطان برکیارق و سلطان محمد موجب افزایش قدرت اسماعیلیان گردید. با باال گرفتن 
مطامع  برای  اسماعیلیه  پنهان  قدرت  از  این دسته  گرویدند.  آنها  به  رجال سیاسی  از  بعضی  اسماعیلیان،  قدرت 

سیاسی خویش استفاده می کردند.
برخورد و درگیری اسماعیلیه با نظام حاکم تنها در ابعاد سیاسی نبوده است بلکه بعد فرقه ای و مذهبی نیز 
داشته است. علمای اهل سنت که از نظر دینی ـ سیاسی افزایش نفوذ اسماعیلیان را مخالف منافع خود می دیدند، 
در مقابل اسماعیلیان ایستادند و امرای سلجوقی را به مبارزه بر ضد آنان تشویق کردند؛ به همین علت، در لیست 
ترورهای فدائیان اسماعیلی، در کنار رجال سیاسی و نظامی، تعدادی از علمای اهل سنت اعم از شافعی و حنفی و 

حتی شیعه امامیه نیز دیده می شوند.

اسماعیلیه و نقش آنان در بی ثباتی سیاسی حکومت سلجوقی
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متروپوليتن در نيویورک

ضحی اصغرزاده چرندابی1
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چکيده
داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز، بنابر متون کهن فارسی و بر اساس مطالعات انجام شده ادبی، به 
بهرام گور، پانزدهمین پادشاه ساسانی نسبت داده شده و این در حالی است که آثار هنری بسیاری، مزین به تصاویر 
روایی این داستان از ادوار مختلف تاریخی به دست آمده است و از میان تمامی این آثار، 8 سفالینه مینایی منسوب 
به دوره ایلخانی، در موزه ها یا مجموعه های شخصی نگهداری می شوند. این پژوهش، به منظور بحث و بررسی درباره 
منشا این نقشمایه و وفور آن روی آثار هنری عهد ایلخانی، با روش بررسی و مقایسه وجوه اشتراک و افتراق در 
داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز، در سه متن ادبی شاهنامه فردوسی، هفت پیکر نظامی و هشت بهشت دهلوی 
و تطبیق آن با نقوش روایی تصویر شده روی سه بشقاب مینایی منسوب به دوره ایلخانی، نگهداری شده در موزه 
متروپلیتن نیویورک، انجام شده است و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از تطبیق روایات ادبی و تصاویر 
روایی بشقاب ها، می توان نتیجه گرفت که منشا اصلی نقشمایه سفالینه های ایران عهد ایلخانی، روایت داستان بهرام 
گور ساسانی و آزاده؛ کنیز خنیاگرش، در شاهنامه فردوسی است. و نشان دهنده این موضوع است که در این بازه 

زمانی، از میان متون کهن فارسی، روایت شاهنامه فردوسی، رواج بیشتری داشته است.
کليد واژگان: 

نظامی گنجوی، هشت  پیکر حکیم  ایلخانی، شاهنامة فردوسی، هفت  ایران عهد  آزاده، سفالینة  و  بهرام 
بهشت امیر خسرو دهلوی.

1 Asgharzadeh_z@yahoo.com
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1. مقدمه
ایلخانی، دارای نقشمایه تزئینی مشابهی هستند. این  ایران عهد  تعدادی از سفالینه های منقوش لعابدار 
نقشمایه، شاهی شکارگر را سواره روی شتری نمایش می دهد در حالی که پشت همان مرکب زنی چنگ به دست 
نشسته است. در این صحنه ها، شکار شاه که شامل چند غزال و آهویی که گوش و سم او با یک تیر به هم وصل 
شده، دیده می شود. این صحنه بنابر متون کهن فارسی مانند شاهنامه فردوسی، هفت پیکر نظامی گنجوی و هشت 
بهشت امیر خسرو دهلوی، به داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز، باز می گردد. بحث و بررسی درباره منشا این 
نقشمایه و چرایی وفور آن روی آثار هنری عهد ایلخانی، مورد توجه عمیق پژوهش گران تاریخ هنر ایران نبوده و تنها 
بر اساس پژوهش های محدود ادبی، بر مبنای متون ادبی، به خصوص شاهنامه فردوسی، به بهرام گور، پانزدهمین 

پادشاه ساسانی نسبت داده شده  است. مسئلة پژوهش نوشتار حاضر این بوده است که:
نقوش و تصاویر روایی شاه شکارگر و کنیزک خنیاگر نقش بسته بر روی بشقابهای سفالین منقوش لعابدار 

ایران عهد ایلخانی، برگرفته از کدام متن ادبی فارسی است؟
که در جواب به مسئلة باال، از میان سه متن ادبی شاهنامة فردوسی، هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی و 
هشت بهشت امیر خسرو دهلوی، این فرضیه بررسی شده است که این نقوش و تصاویر روایی برگرفته از شاهنامة 

فردوسی بوده است.
روششناسی به کار رفته در این پژوهش، تاریخ ادبیات و بررسی متون ادبی یعنی مقایسة وجوه اشتراک و 
افتراق داستان بهرام و کنیزک چنگ نواز در سه متن ادبی شاهنامة فردوسی، هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی و 
هشت بهشت امیر خسرو دهلوی و تطبیق آنها با نقوش و تصاویر روایی نقش بسته بر روی بشقابهای سفالین منقوش 

لعابدار ایران عهد ایلخانی بوده است.

2. داده های تحقيق
از میان آثار به دست آمده از عهد ایلخانی روی اغلب ظروف سفالی، با صحنه  روایی مشابهی تزئین یافته اند. 
این صحنه روایی شامل یک شاه شکارگر روی یک مرکب همراه با زن چنگ نوازی است که در پالن های دیگر، 
غزال هایی که شکار شده اند، نمایش داده شده است. بین این شکارها ، غزالی که گوش و سم او با یک تیر به هم 
دوخته شده نیز دیده می شود.  از میان تمامی سفالینه های یافت شده مربوط به عهد ایلخانی، هشت عدد سفالینه 
موجود در موزه ها و مجموعه های خصوصی، مزین به نقوش روایی داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز، ثبت و 
گزارش شده  است. در این پژوهش، از میان این سفالینه ها، سه عدد سفالینه ای که در موزه هنر متروپلیتن نیویورک 

موجود است، مورد بررسی قرار می گیرد.
اثر نخست شامل کاسه سفالی لعابداری است که محل کشف آن مشخص نیست. این ظرف سفالی با بلندی 
8.7 سانتی متر، عمق 22.1 سانتی متر و قطر 22.1 سانتی متر، ساخته شده در اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 ه.ق در 
کاشان است. داخل این کاسه مینایی با صحنه ای فیگوراتیو تزئین شده و صحنه شامل چهار فیگور انسانی و چندین 
فیگور حیوانی می باشد. یک درخت نیز در این ترکیب بندی دیده می شود. دو فیگور اصلی که شامل شخصیت های 
اصلی داستان، یعنی بهرام و کنیزک می باشند، در حالی در مرکز ترکیب بندی، بر پشت یک شتر سرخ موی تصویر 
شده اند که جسم نیمه جان یک زن نیز زیر پای شتر دیده می شود. در مقابل شتر، شکار اصلی شاه، غزالی که سم 
و گوشش با یک تیر به هم دوخته شده است، دیده می شود. این ترکیب بندی، سه صحنه متوالی از داستان بهرام 
گور و کنیزک چنگ نواز را نشان می دهد: اول، صحنه شکار؛ دوم، موفقیت شاه در شکار که شامل غزال شکار شده 

می باشد؛ و سوم، کنیزک کشته شده زیر پای شتر.
سفالینه دوم، کاسه مینایی در ابعاد 9.7 در 21.6 سانتی متر را شامل می شود که محل کشف آن مشخص 
نیست و به اواخر قرن 7 و اوایل قرن 8 ه.ق منسوب شده است. داخل این کاسه مینایی، در سه ردیف نواری شکل 
که به مرکز کاسه منتهی می شوند، با نقوش فیگوراتیو تزئین یافته  و در کف کاسه، ترکیب بندی اصلی، تصویر شده 
است. لبه داخلی کاسه دارای یک کتیبه به خط کوفی است. نوار تزئینی میانی، نمایشگر 11 اسب سوار با لباس های 

منقوش فاخر و لوازم بازی چوگان است. نوار باریکی که این صحنه را از صحنه اصلی جدا می کند، دارای نقوش 
تزئینی می باشد. کف کاسه دارای نقش پرکاری است که در مرکز آن شخصیت های اصلی داستان )بهرام و کنیزک 
چنگ نواز( نشسته روی یک شتر سرخ موی، دیده می شود. مرد با ادوات شکار و زن با یک چنگ و دو غزال در 
مقابل شتر، تصویر شده است. در پالن بعدی، زیر پای شتر جسم بی  جان یک زن دیده می شود. این ترکیب بندی، 
روایتگر سه پالن از داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز است: اول، صحنه شکار؛ دوم، موفقیت شاه در شکار که 

شامل غزال شکار شده می باشد؛ و سوم، کنیزک کشته شده زیر پای شتر.
سومین اثر، کاسه سفالین مینایی با ابعاد 21.3 در 9.2 سانتی متر است، این سفالینه مربوط به اواخر قرن 
7 و اوایل قرن 8 ه.ق می باشد که محل کشف آن نیز مشخص نیست. این کاسه سفالی شامل یک کتیبه کوفی 
است. تصویر داخلی کاسه نمایشگر یک شکارگاه است. در مرکز ترکیب بندی یک شتر خاکستری رنگ تصویر شده 
که روی آن فیگور شخصیت های اصلی داستان )بهرام و کنیزک( دیده می شود. نام »بهرام گور« در کنار شخصیت 
مرد، با خط فارسی نوشته شده و چنگ بزرگی نیز به دست فیگور زن تصویر شده است. در مقابل شتر یک غزال تیر 
خورده نیز دیده می شود. این صحنه نمایشگر دو پالن متوالی از داستان بهرام گور و کنیزک چنگ نواز است: اول، 
صحنه شکار در شکارگاه همراه زن چنگ نواز؛ و دوم، موفقیت بهرام در شکار غزال و دوختن پا و گوش او با یک تیر.

3. بحث
برخی از ادبا مانند ریپکا، معتقدند که تم ادبی داستان شاه شکارگر و کنیز خنیاگر، منشا پیش از اسالمی داشته که 
بعدها از طریق استفاده فردوسی از کتاب خدای نامه، در شاهنامه بازتاب یافته است. سپس شاعران دیگری مانند 
نظامی گنجوی نیز از شاهنامه فردوسی سرمشق گرفته اند. بر این اساس، روایت داستان شاه شکارگر و کنیز خنیاگر 

که در شاهنامه به نام داستان بهرام و آزاده معروف است، به سه گروه تقسیم می شود:
•  روایاتی که سرمنشا آنها به روایت شاهنامه فردوسی می رسد.

•  روایاتی که از روایت نظامی گنجوی در هفت پیکر سرچشمه گرفته است.
•  روایت منسوب به هشت بهشت امیر خسرو دهلوی.

3-1. شاهنامۀ فروسی
بهرام، روزی با کنیز رومی چنگ نواز خود، آزاده، عزم شکار می کند. همچنان که سوار بر شتر در نخجیرگاه 

می رفتند، دوجفت آهو بر سر راه آن ها پدیدار می شود. بهرام از آزاده می پرسد در ابتدا کدام آهو را شکار کنم؟  
چنین گفت آزاده ای شیرمرد                 به آهو نجویند مردان نبرد
تو آن ماده را نره گردان به تیر                شود ماده از تیر تو نره پیر

وز آن پس هیون را برانگیز تیز               چو آهو ز چنگ تو گیرد گریز
همان مهره انداز تا گوش خویش             نهد همچنان خوار بر روی خویش

هم آنگه ز مهره بخاردش گوش               بی آزار پایش برآرد به دوش
به پیکان سر و پای و دوشش بدوز          چو خواهی که خوانمت گیتی فروز

بهرام با شنیدن درخواست آزاده کمان را زه کرد و زمانی که آهو گریخت، با تیر به شاخ آهوی نر زد و دو 
شاخ حیوان افتاد و ظاهرش همچون آهوان ماده گشت. سپس، دو تیر به سر آهوی ماده زد و دو پیکان بر سر آهو، 

همانند دو شاخ شد و به ظاهر آهوان نر درآمد.
وقتی آهوی ماده به پیش جفتش می رفت، بهرام با کمان، مهره را به گوش آهو انداخت؛ زمانی که آهو پایش را باال 
آورد تا گوشش را بخاراند، بهرام با یک تیر پا و گوش و سر آهو را به هم دوخت. سپس، بهرام روی به آزاده کرده 

گفت:
بدو گفت چون است ای ماهروی            روان کرده آزاده از دیده جوی

ابا شاه گفت این نه مردانگی است           نه مردی تو را خوی دیوانگی است
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بهرام از جواب آزاده خشمگین شد. او را از روی شتر به زمین انداخت و کنیزک زیر پای شتر بماند و بمرد.

3-2. هفت پيکر نظامی
در روایت نظامی، قسمت نخست داستان با تفاوت های اندکی در درخواست کنیزک و نوع شکار شاه، شبیه 
به روایت فردوسی است، ولی آخر کار کنیزک متفاوت است. فتنه )کنیزک( به جای تعریف و تمجید از نحوه شکار 

شاه، کار او را نتیجه تمرین تلقی می کند:
گفت شه با کنیزک چینی                دستبردم چگونه می بینی

گفت پر کرده شهریار این کار            کار پر کرده کی بود دشوار
هرچه تعلیم کرده باشد مرد              گرچه دشوار شد بشاید کرد

رفتن تیر شاه بر سم گور                  هست از ادمان نه از زیادت زور
فتنه پیش  بکشد.  را  او  تا  به دست سرهنگی سپرد  را  و کنیزک  فتنه خشمگین شد  این سخن  از  شاه 
سرهنگ عجز و ناله کرد که در ابتدا مرا نکش، صبر کن و به شاه بگو که مرا کشته ای، اگر شاد شد خون من بریز، 
ولی اگر از شنیدن خبر کشته شدن من دلتنگ شد، تو از خشم شاه ایمن خواهی بود و من روزی این کار تو را 
جبران خواهم کرد. سرهنگ از روی تجربه، از کشتن او منصرف شد و فتنه را به قصر خود در دهی فرستاد. سرهنگ 
بعد از یک هفته که به دیدار شاه رفت، بهرام، سرانجام فتنه را از او پرسید و سرهنگ ماجرای دروغین کشتن او را 

باز گفت. بهرام بسیار ناراحت شد و دل سرهنگ از تدبیر خود قرار گرفت. 
در قصر سرهنگ گوساله ای جوان بود. فتنه هر روز آن گوساله را بر دوش می گرفت و از پله های قصر باال 
می رفت. تا اینکه گوساله، گاوی شش ساله شد و فتنه همچنان به کار خود ادامه می داد و هرچه گوشت گاو افزون تر 

می شد قوت فتنه نیز افزون تر می گشت.
روزی کنیز زیبا  روی به سرهنگ پیشنهاد کرد، مجلسی ترتیب داده و بهرام را به میهمانی دعوت کند. 
سرهنگ مقدمات میهمانی را مهیا کرد و روزی که شاه از شکار باز می گشت، از کنار ده و قصر سرهنگ گذشت 
و دعوت او را برای میهمان شدن در آن قصر قبول کرد. در میهمانی، وقتی شاه از خوردنی های گوارا فارغ شد، از 

سرهنگ پرسید: تو با این سن، چگونه از شصت پله می توانی باال بروی؟! 
و سرهنگ در جواب بهرام گفت که این عجیب نیست!

طرفه آن شد که دختری است چو ماه             نرم و نازک چو خّز و قاقم شاه
نره گاوی چو کوه بر گردن                           آرد اینجا گه علف خوردن

شصت پایه چنان برد یکدست                       که نسازد به هیچ پایه نشست
....

چونکه سرهنگ این حکایت گفت                  شه سرانگشت خود به دندان سفت
گفت از این گونه کار چون باشد                      نبود ور بود فسون باشد

باورم ناید این سخن به درست                      تا نبینم به چشم خویش نخست
طبق خواسته شاه، فتنه از پله ها باال رفت و به پیش تخت شاه رسید.

مه ز گردن نهاد گاو به زیر                           به کرشمه چنان نمود به شیر
کانچه من پیش تو به تنهایی                        پیشکش کردم از توانایی

در جهانت کیست کو به زور و برای                از رواقش برد به زیر سرای
شاه در جواب او گفت که این از زورمندی تو نیست، بلکه توانایی تو در این کار، از تمرین و ممارست است. 

سجده بردش نگار سیم اندام                    با دعایی به شرط خویش تمام
گفت بر شه غرامتی است عظیم               گاو تعلیم و گور بی تعلیم

شاه با این سخن، فتنه را باز شناخت. فتنه را در کنار خود نشاند و سرهنگ را هدایای گرانبها بخشید.

3-3. هشت بهشت دهلوی
در هشت بهشت امیر خسرو دهلوی نیز، که بنابر گفته خود شاعر، از خمسه نظامی گنجوی الگوبرداری 
شده است، با توجه به تفاوت هایی در داستان، طرح اولیه و نحوه شکار شاه، تقریبا شبیه به روایت های شاهنامه و 

هفت پیکر است ولی سرانجام کنیزک، در این روایت نیز، نیک فرجامی است.
بهرام که بعد از شکار، انتظار تحسین و آفرین دالرام را داشت، وقتی با بی توجهی و انکار کار شاه از طرف 

دالرام مواجه گشت، عصبانی شد و عمل اورا گستاخی و بی خردی دانست و دالرام را از زین به زمین افکند.
شه شد و نازنین به رنج بماند                   اژدها بر گذشت و گنج بماند
ماند بی خویشتن صنم تا دیر                    تشنه غرق آب و از جان سیر

پس به صد خستگی ز جا برخاست            راه صحرا گرفت و می شد راست
...

می نمود اندر آن پریشانی                        گفته و کرده را پشیمانی
...

پس از قدری راه رفتن و گذشتن از کنار خانه ها و کشتزارهای مردمان وحشی، به خانه دهقان موسیقی دانی 
رسید.

بود دهقان جوانی آزاده                 هم هنرمند و هم ملک زاده
کرده علم سه گانه را تعلیم            تا یگانه شده به هفت اقلیم

...
یک به یک زیر دست خود کرده            چهار ساز و دوازده پرده

بربطش چون نوا برآوردی                    جان ز تن بردی و درآوردی
جوان با دیدن دالرام، در آن دشت بی آب و علف، حیران ماند و از او داستانش را پرسید. دالرام، تمام 
داستان را بر او باز گفت. دهقان که دالرام را فرد شایسته ای یافت، او را پذیرفت و جایی مناسب برایش مهیا کرد.

چون مزاجش به زیرکی دریافت            در سرش ریخت آنچه در سر یافت
از هنرها که بود حاصل او                    از دل خویش ریخت در دل او

کرد استادکار در همه جای                  خاصه در پرده بریشم و نای
چندگه جادویی شد اندر ساز                که بکشتی و زنده کردی باز

دالرام روزها در دشت به شکار و نوازندگی می پرداخت، تا جایی که توانست با نوای موسیقی آهوان را رام 
خود کند و در این کار، شهره آفاق شود.

خبر هنرنمایی دختر دهقان به دربار بهرام رسید. بهرام برای دیدن چنین ماجرایی، بی درنگ عزم صحرا 
کرد و زمانی که به پیش دالرام رسید گفت:

گفت بهرام که آرزو دارم                   که هنرهات پیش چشم آرم
هر متاعی که هست دربارت               عرضه کن چون منم خریدارت

نازنین را که آن همه دم و رام             بود بهر شکنجه بهرام
زان تمنای شه که در خور یافت          جان و الن خویشتن دریافت

همراه هم به نخجیرگاه رفتند. دالرام ابتدا با نوایی، آهوان را به سوی خویش خواند و سپس، با نوایی دیگر 
آن ها را به خواب برد.

در زمان کان نفس فرو بردند              همه خفتند و گوییا مردند
چون همه دیده ها به هم بستند           ساخت آن جسته را که برجستند
زان نمونه که شرح نتوان داد              زنده را کشته و کشته را جان داد

شاه با دیدن این صحنه، هنر دختر را انکار کرد و گفت که در جهان، از این نوع طلسم ها بسیار است. 
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دالرام با شنیدن سخنان بهرام خندید و گفت:
شاه کز ماده نر تواند کرد                  به از آن هیچ کس نداند کرد
آن که او مرده زنده گرداند                آن چنان هرکه هست نتواند

شاه صدای دالرام را شناخت و برقع از رویش بر گشاد.
زد ز عذر گناه خود نفسی                عذرهای گذشته خواست بسی

پس به صد شادی و دالرامی            باز بردش به تخت بهرامی
 

4. نتيجه 
با بررسی و تحلیل نقوش سه کاسی مینایی نگهداری شده در موزه هنر متروپلیتن نیویورک، از میان 8 
سفالینه برجای مانده از عهد ایلخانی، که دارای نقشمایه داستان شاه شکارگر و کنیزک چنگ نواز هستند، سه پالن 

اصلی را می توان مشخص کرد:
•  رفتن شاه به شکار با کنیزک چنگ نواز

•  موفقیت شاه در شکار
•  کشته شدن کنیزک زیرپای مرکب شاه

طرح اولیه داستان، یعنی رفتن شاه به شکار با کنیزک چنگ نواز، با اندک تفاوت هایی، در هر سه روایت 
مورد بحث نیز یکسان است ولی جزیئات داستان مانند نوع مرکب، درخواست کنیزک، حیوانات شکار شده، کیفیت 

شکار شاه و همچنین فرجام کار کنیزک، در هر روایت، مشخصه خاص خود را دارا می باشد.
در روایت شاهنامه فردوسی، از »هیون« که اغلب به معنی شتر به کار می رود، به عنوان مرکب شاه، نام 
برده شده و در تصاویر هر سه کاسه  مینایی موزه متروپلیتن نیز، مرکب شاه، شتر است. در روایت های هفت پیکر و 

هشت بهشت، شاه، سوار بر »اشقر«، که به معنی اسب سرخ موی است، به شکار می رود.
در هر سه روایت ، در خواست کنیزک به تعداد و نحوه شکار غزال ها توسط شاه، یک جفت غزال نر و ماده 
و غزالی که پا و سمش با یک تیر به هم دوخته شده است را شامل می شود که در تصاویر روی کاسه های مینایی، 
با  یا در کنار هم، دیده می شوند. توصیف تصویری غزال های شکار شده در روایت شاهنامه فردوسی،  به تنهایی 

جزیئات بیشتری همراه است.
اصلی ترین قسمت داستان، که تفاوت روایت ها را از یکدیگر شامل می شود، فرجام کار کنیزک است. در دو 
روایت هفت پیکر نظامی و هشت بهشت دهلوی، کنیزک، بعد از طی مراحلی، فرجامی نیکو می یابد ولی در شاهنامه 
فردوسی، کنیزک بر اثر خشم شاه، از مرکب به زمین انداخته می شود و زیر پای شتر می ماند. این صحنه در دو 

بشقاب از سه بشقاب مینایی مورد بررسی، تصویر شده است.
با توجه به این موارد و البته موارد جزئی تر و مقایسه با متون کهن ادبی شاهنامه فردوسی، هفت پیکر نظامی 
و هشت بهشت دهلوی، می توان به یقین اثبات کرد که منشا اصلی نقشمایه سفالینه های ایران عهد ایلخانی، روایت 
داستان بهرام گور ساسانی و آزاده؛ کنیز خنیاگرش، در شاهنامه فردوسی است. و نشان دهنده این موضوع است که 

در این بازه زمانی، از میان متون کهن فارسی، روایت شاهنامه فردوسی، رواج بیشتری داشته است.
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چکيده

متناسب با وضعیت طبیعی و محیط قرار گیری ، در گذشته شیوه های متفاوتی برای محافظت شهر در 
برابر آسیبب های انسانی و حیوانی تدبیر می گردید؛ برای این منظور می توان به ساخت در مکان های صعب العبور، 
استفاده از خندق و استفاده از عوامل طبیعی مانند رودخانه، دره، کوه و غیره اشاره کرد، یکی از این شیوه ها کشیدن 
دیوار به دور شهر تحت عنوان "برج و بارو" بود برج و بارو ها شکل ها و اندازه های مختلفی داشتند که در پژوهش های 
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است اما موضوعی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است تاثیری است که شکل و 
حجم حصار بر روی روند توسعه شهر داشته است به نظر نگارنده برج و باروها تاثیر مستقیم در شکل گیری و توسعه 
شهرها داشتند و  هدف پژوهش حاضر مطالعه و پژوهش تاثیر مذکور در یکی از شهرهای تاریخی ایران است. برای 
تبریز در طول تاریخ حصارهای متعددی ساخته شده است و اندازه حصار ارتباط مستقیم با وسعت و نفوس ساکنان 
و اهمیت شهر داشت اما حصار هال هر کدام به دلیلی تخریب می شدند یکی از دالیل اصلی تخریب دیوار شهر 
تبریز زلزله بود. آخرین زلزله شدید تبریز در  سال 1193 ه.ق.. بود. بر اساس متون تاریخی در آن زلزله شهر بطور 
کامل تخریب شد و جمعیت شهر به حداقل رسید بطوریکه برخی از متون جمعیت تبریز را بعد از زلزله در حدود 
چهار هزار نفر ذکر کرده اند؛ نجفقلی خان ، حاکم شهر، اقدام به ساخت حصاری بر گرداگرد شهر کرد که نسبت به 
حصارهای قبلی شهر کوچکتر بود و نقاط خاصی از شهر را در درون خود جای داد. ساخت حصار نجف قلی خانی تاثیر 
مستقیم در شکل گیری و توسعه  تبریز در دوره قاجار داشت، این مقاله تالش دارد تا ویژگی های سیاسی-اجتماعی 

و اقتصادی حصار را بدست آورد و تاثیرات شهری آن در شکل گیری و توسعه تبریز دوره قاجار را تحلیل نماید.
کليد واژگان: 

برج و باروی تبریز، تبریز، حصار نجف قلی خان، شریان تاریخی، عباس میرزا.

1 a.nejadebrahimi@tabriziau.ac.ir
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1. مقدمه
آخرین حصار تبریز ، بعد از زلزله سال 1193 ه.ق. توسط نجفقلی خان دنبلی طراحی و احداث گردید. 
نجف قلی خان در این زمان از طرف احمد خان دنبلی حاکم خوی، بیگلربیگی تبریز بود. دامنه تاثیر و شدت زمین 
لرزه به قدری زیاد بود که بناهای زیادی را در تبریز تخریب کرد و آثار بجای مانده از گذشته را بطور کامل تخریب 
نمود، نجفقلی خان برای جلوگیری از تاراج شهر  توسط اشرار که هر از گاهی به تبریز حمله ور می شدند، تصمیم 
گرفت حصاری را با سرعت در اطراف تبریز احداث نماید از ویژگی های حصار مذکورکوچک شدن محدوده تبریز در 
هنگام احداث آن بود و محدوده دیوار شهر کوچکتر از محدوده دیوارهایی شد که پیش از این به دور تبریز کشیده 

شده بود، دالیل متعددی برای این منظور ذکر شده است که در ادامه به مطالعه برخی از آنها می پردازیم.
ویژگی های معماری و شهرسازی تبریز پیش از زلزله 1193 ه.ق. چندان مشخص نیست و نوشته های بسیار 
اندکی در مورد فعالیت سرداران و حاکمان تبریز در زمینه ساخت و ساز تبریز وجود دارد؛ در سال 1148ه.ق. با 

خلع ید از شاه عباس سوم، نادر شاه رسماً ظهور سلسله افشاریه را اعالم نمود )شعبانی1384، 121(:
»پس از آن، با خلع فرزند خردسال شاه تهماسب دوم، یعنی عباس سوم از سلطنت، خود )نادر شاه( در 
شوال سال 1148 ه.ق. با رای و اراده بزرگان، سرداران، ریش سفیدان و روحانیان عالی مرتبه ای که در دشت مغان 

گردآورده بود، به سلطنت نشست«.
نادر شاه در اواخر حکومت خود دچار تزلزل شد و سوء ظنی که به اطرافیانش پیدا کرده بود باعث شد 
کریم خان رسماً اعالم حکومت زندیه را در سال 1179 ه.ق. اعالم نماید ومجددا همین حادثه در سال 1209 ه.ق. 

برای حکومت زند توسط آغامحمدخان اتفاق افتاد و وی اعالم حکومت قاجاریه را نمود.
بین  ما  می کردند.  حکمرانی  تبریز  بر  ایران  سیاسی  جریانات  از  فارغ  تبریز،  حاکم  حکام  فاصله  این  در 
بود  تبریز  به صورت خراجگزار حکومت های مرکزی حاکم  نجفقلی خان دنبلی  ه.ق.  تا 1199  سال های  1155 

)نادرمیرزا قاجار 1373، 220(:
»نجف قلی خان با کمال شهامت و بسالت چهل و چهار سال قمری فرمانروای تبریز و توابع بود تا به سال 

یک هزار و یکصد و نود و نه از هجرت در گرمابه جهان بگذاشت«.
مابین سالهای 1199 تا1205ه.ق. خدادادخان فرزند نجف قلی خان بجای پدر بر مسند قدرت می نشیند 
و بیگلربیگی تبریز شد )نادرمیرزا قاجار 1373، 220(. پس از خدادادخان هم، جعفر قلی خان بعنوان والی تبریز تا 
زمان حضور عباس میرزا در تبریز حاکم بود )مینورسکی 1337، 65(: فتحعلی شاه به نام سپاسگزاری از مساعی 
خان های دنبلی در فرو نشاندن فتنه ای صادق خان شقاقی، حکومت تبریز و خوی را به جعفر قلی خان دنبلی واگذاشت؛ 
بنابراین حکومت در تبریز نسبت به سایر نقاط ایران در زمان انتقال قدرت از زند به قاجار دارای ثبات بیشتری 

بوده است )جدول 1(. 
2. داده های تحقيق

آخرین حصار تبریز پیش از حصار نجف قلی خان:
پیش از زلزله1193 هجری قمری تبریز ظاهراً در تاریخ 1134 ه.ق. در تبریز زلزله سختی بوقوع پیوسته و 
موجب ویرانی و خرابی بسیاری از آبادانی های شهر شده است؛ بر این اساس در زمان حمله عساکر عثمانی به سال 
1136 ه.ق. تبریز فاقد قلعه و استحکامات دفاعی بود؛ چرا که مطابق متون تاریخی، قلعه تبریز توسط سردار عثمانی 

عبداهلل پاشا کوپریلی در سال 1139 ه.ق. ساخته می شود. به نوشته ذکاء )1358، 57(:
»در سال 1139 بدستور سردار عثمانی بنای قلعه تبریز از نو ساخته می شود و حاج کاظم طبیب تبریز 
معروف به "مسیح" قطعه ای بترکی عثمانی در تاریخ بنیاد قلعه سروده " بو قلعه بنیانی مرصوص اولمش" مصرع آخر 

ماده واحده تاریخ است و جمع حروف اول و آخر مصرعها نیز همان تاریخ یعنی 1139 ه.ق. است«.
این گفتار نشان می دهد که آخرین حصار تبریز پیش از ساخت حصار نجف قلی خانی، توسط سردار عثمانی 

بنا شده بود ولی اطالعاتی در خصوص کیفیت و شکل آن در دست نیست.

دیاگرام تصوری شکل حصار پیش از حصار  خان در تبریز و تطبیق آن با وضع موجود شهر )ماخذ: نگارنده(.

زلزله 1193 هجری قمری تبریز:
تبریز در طول تاریخ حیات خود زلزله های مخرب زیادی را تجربه کرده و هرکدام از این زلزله ها موجب 
تخریب کامل شهر شده است ولی بواسطه موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود همواره بعد از جریان طبیعی زلزله 
در مکان قبلی خود دوباره ساخته شده است. زلزله 1193 ه.ق. بواسطه نزدیکی زمانی با دوران معاصر بیشترین یاد 
و خاطره را در اذهان مردم شهر دارد. شدت این زلزله بقدری بودکه 40 سال بعد زمانی که ژوبر به تبریز مسافرت 

کرده است اثرات و بقایای آنرا در آستانه ورود به شهر اینگونه نوشته است )ژوبر 1347، 197(:
» در اثر زلزله موحشی آبادی های اطراف تبریز چنان ویران شده که تا کسی وضع آنها را در زمان آبادی 
ندیده باشد نمی تواند به میزان خسارت و خرابی پی برد. قبل از رسیدن به تبریز، مسافر نه تنها از میان ویرانه ها 

می گذرد. اکثر بناهائی که در زمان شاردن وجود داشته است بر اثر این بالی عظیم از میان رفته است«.
نادر میرزا نیز  تغییر ترکیب جمعیتی تبریز را بر اثر زلزله سال 1193 ه.ق. ذکر می کند )1373، 301(:

»این شهر بارها به زلزله ویران شده و بومیان اصلی نمانده ، اکنون جز یک خانه توان گفت که تبریزی، 
که پدر بزرگ این جایی بود یافت نشود. این مردم از اطراف و اکناف ممالک بدین جای آمده و وطن گرفته اند«.

مرحوم کارنگ )1374، 26( به نقل از اوالد اطهار در خصوص شدت و اثرات زلزله تبریز در سال 1193 
ه.ق. این چنین نوشته است:

این  داد.  رخ  تبریز  در  شدیدی  زلزله  گذشته،  ذیحجه  سلخ  شنبه،  از شب  یک ساعت  قوس،  اواخر  »در 
هشتمین زلزله هایی بود که بعد از ظهور صداهای جانگداز و هبوب بادهای رعدآواز شهر را چنان تکان داد که گوئی 
زمین را به آسمان برده دوباره به زیر انداختند. همه جا ویران شد، اثری از عمارت های بلند و بناهای محکم نماند، 
گنبد شنب غازان، رشیدیه، عالئیه، دمشقیه، مقصودیه، مظفریه، نصیریه، سلیمانیه و عمارات شیخ اویس و تکیه های 
المثل بودند فرو  متعدد، و مساجد استاد شاگرد، مسجد جهانشاه و مسجد حسن پادشاه که در استحکام ضرب 
ریختند. از چشمه های شهر بعضی در زیر زمین فرو رفتند و برخی از جای دیگر سر بر آوردند. در سمت شمال شهر 
شکاف های عمیقی پیدا شد چنانکه اگر سنگی در آنها می افکندند صدای سقوط آن به گوش نمی رسید. اطراف شهر 

تا بیست فرسنگ ویران شد. قریب چهار سال، هر روز یکبار زلزله خفیفی مردم را بیم می داد«.
احداث حصار براطراف تبریز توسط نجف قلی خان:

بعد از زلزله 1193 ه.ق. نجف قلی خان علیرغم آسیب دیدگی که در جریان زلزله بر او وارد شده و پسر خود 
را در حادثه زلزله از دست داده بود، برای مقابله با حمالت احتمالی اشرار اقدام به احداث حصاری دور شهر کرد 

)وهاب زاده 1374، 85(:
»در این زمین لرزه نجف قلی خان دنبلی که بیگلربیگی و حاکم تبریز بود خود در زیر آوار مانده و یک پایش 
می شکند، فرزند جوان و فاضل او که فضل علی بیگ نام داشت در همان پیشامد زیر دیوار مانده و کشته می شود. 
نجف قلی خان پس از به خاک سپردن مردگان و کشتگان و بیرون آوردن دارایی و کاچال خود از زیر خاک آنها را با 

حصار نجف قلی خان  و  شکل گیری  و توسعه تبریز در عهد قاجار
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خانواده اش به خوی گسیل داشت. پس از پایان یافتن زمستان و بهبودی پایش، از بیم آنکه مبادا دشمنان و مفسده 
جویان بر شهر بتازند و او به جهت نداشتن برج و بارو نتواند از شهر دفاع کند بی درنگ دست به کار ساختن باروی 

شهر شد«.
کارنگ )1374، 26( در این خصوص می نویسد:

» مردم تبریز زمستان هول انگیزی را در زیر سقف های شکسته و یا خانه های چوبین در هم پیوسته، به 
بهار آوردند، بیگلر بیگی شهر، نجف قلی خان دنبلی که از زیر خاک به سالمت جسته و از مرگ فرزند در این حادثه 

دل شکسته بود، دامن همت به کمر زد و به آباد ساختن تبریز قیام نمود«.
مینورسکی نیز در این خصوص آورده است که .... در حدود 1224 ه.ق. نجف قلی خان دنبلی قلعه تبریز 
قلعه  تاریخ ساخت  محاسبه  در  مینورسکی  که  نظر می رسد  به  ولی  )مینورسکی،1337،ص67(.  کرد  بنا  نو  از  را 
دچار اشتباهی فاحش شده است چرا که قلعه تبریز نه در این سال که در سال 1193 ه.ق. ساخته شده است و 
نجف قلی خان به سال 1199 از دنیا رفته است و در این سال عباس میرزا بعنوان ولیعهد در تبریز حاکم بوده است 
به طوری که حکومت آذربایجان در دست شاهزاده عباس میرزا است و احمد خان سمت بیگلربیگی ایالت را دارد و 
فتحعلی خان نایب یا قایم مقام وی می باشد )ژوبر1347،201( این گفتار ژوبر است که بعد از سال 1805 میالدی 

مصادف با 1219 ه.ق. به تبریز رسیده است.
ویژگی های حصار نجف قلی خان:

تبریز مطابق ذکری که رفت در سالیان پیش از زلزله 1193ه.ق. دارای وسعت بیشتری بوده است و از 
منطقه ای که امروزه بقایای ربع رشیدی در شمال شرق وجود دارد تا قبرستان گجیل و کوچه باغ در غرب و محله 
تاریخ وصاف و  بنا به وصفی که در  یافته بود: حدود شهر  چرنداب در جنوب و محله خیابان در شرق گسترش 
از  و  سنجاران،  و  سرخاب  شمال  طرف  از  و  )ولیانکوه(  بیالنکوه  مشرق  طرف  از  عصر  این  در  آمده  نزهه القلوب 
طرف جنوب چرنداب، و از طرف جنوب شرقی گازران، و از طرف مغرب کوچه باغ در داخل باروی شهر بوده است 
)مشکور1352،50(. مطابق این ذکر تبریز دارای وسعت بسیار زیادی داشته است؛ اما حصار نجف قلی خانی با توجه 
از تبریزی است که در دوره های قبل توسط اشخاصی همچون  باقی مانده به مراتب کوچکتر  به نقشه ها و اسناد 
شاردن، تاورنیه، کاتب چلبی، بازرگانان ونیزی و امثالهم ذکر شده است. کسروی در این خصوص می نویسد )1352، 

:)52
»این باروی تبریز همان است که هنوز نشانه های آن برپاست و از دیدن آن توان فهمید که در نتیجه آن 
زمین لرزه از بزرگی شهر تا چه اندازه کاسته شده است، زیرا که شهر امروزی چندین برابر درون آن باروست، با 

اینکه ما می دانیم که شهر دوره صفویان کوچکتر از تبریز امروزی نبوده است«.
این ادعا که حصار تبریز در دوره نجفقلی خان به مراتب کوچکتر از حصارهای قبلی شهر بوده است، با 
مطالعه روی بناهای باقیمانده از دوره های قبل در تبریز قابل اثبات است؛ با استناد به متون تاریخی، غازان خان 
دستور داده بود تا حصاری بسازند که تمامی آثار و بقایای زندگی در تبریز در درون این حصار قرار گیرد: بارویی 
به طول 54000 گام که قریب چهار فرسنگ و  نیم باشد بر آورد اسامی آن دیوار را چنان ریختند که بر چرنداب 
و سرخاب و بیالن و لیان کوه ...هر یک بسمت ملکی چون: بغداد، عراق، خراسان و اران... و فرمان شد که هر کس 

خواهد می تواند داخل دایره بارو، خانه سازد یا باغ و بستان غرس کند )مشکور1352،50(.
حصار نجف قلی خان بناهای شاخصی که از دوره های قبل بر جای مانده بود درون خود جای نداد، مجموعه 
سید حمزه در شمال شرقی محله سرخاب که مجموعه ای ایلخانی و شامل مسجد ، مدرسه و مقبره بوده است که 
البته در دوره صفویه بازسازی و الحاقاتی داشته است؛ مجموعه مظفریه شامل مسجد کبود و بناهای وابسته که با 
فاصله زیادی از دروازه خیابان قرار گرفته بود، مسجد حاج عبدالغفار که به روایتی شامل مقبره شیخ محمد جوینی 

و پسرش وزیر کبیر دربار آباقاخان است. به نقل از کارنگ )1374، 466(:
» در سر راه مقصودیه به چرنداب ، جنب مسجد حاج عبدالغفارسردابی تو در تو قرار دارد ... عده ای از 
معمرین محل با استناد به روایت اجداد خود ، معتقدند که اینجا مقبره خواجه شمس الدین محمد جوینی است 

که او و فرزندانش را در آن دفن کرده اند«.
هرچند احتمال اینکه مقبره شمس الدین محمد جوینی در این مکان باشد کم است ولی ایلخانی بودن 
این سرداب بسیار محتمل به نظر می رسد و کارنگ نیز به این نکته اذعان می کند که سرداب مقبره شیوه مقابر 

ایلخانی را دارد ) کارنگ1374 ، 467(.
از دیگر بناهای خارج از حصار شهر، مجموعه باغ شمال بود که از ساخته های زمان سلطان یعقوب آق قویونلو 
بود و در حاشیه جنوبی حصار واقع شده بود.  حصار نجف قلی خان با توجه به کشته شدن شمار زیادی از جمعیت 
تبریز و نبود امنیت و احتمال حمله از طرف اشرار بخش های مرکزی شهر را در بر می گرفت که شامل نقاط مهم و 
کلیدی چون بازار، جبه خانه، دارالحکومه و مسجد جامع و برخی خانه های مسکونی بوده است و تا حدودی جوابگوی 

نیاز جمعیت اندک آن مقطع تاریخی تبریز بود.
طراح حصار:

آنچه از فحوای متون قابل استنباط است نجف قلی خان خود پی ریزی و طرح ریزی بنای حصار تبریز را 
انجام داده است. مرحوم ذکاء )1358، 89( به نقل از عبدالرزاق بیگ ) نوه نجفقلی خان ( در این خصوص می نویسد:

»روزی با جان ناخشنود و تن محنت اندوز و ضعف حال بر باره سوار شد و در رکابش نزدیکان حضرت و خدام با نام، 
اطراف خرابه های شهر را طواف فرمود و چون در بنای عمارت و طرح ریزی قلعه و حصار مهارتی کامل داشت طرح 
قلعه جدیدی که اکنون موجود است و اساسش اندراسی یافته بمالحظه اهل تنجیم بطالع اسد بنا فرمود بالجمله 
چون محل بروج و حصار را به نظر امعان آورد ، ساختن بعضی را به عهده یکی از اعیان که در سمت محلت او واقع 

بود بازگذاشت و طرح دارالحکومه و عمارت بیرون و اندرون و باغی برای خویش افکند«.
شیوه واگذاری بخشی از پروژه احداث حصار یکی از شیوه های مدیریتی در گذشته بود که اجرای این قبیل بناها 
را به چندین نفر از متمکنین شهر واگذار می کردند و هر کس مسئول مدیریت و احداث بخش خود بود. شاه عباس 

از این شیوه برای احداث کاروانسراهای ارتباطی بین شهر استفاده کرده بود.
دروازه های حصار:

نقشه های  و  اساس متون  بر  قاجار پژوهش های صورت گرفته  تبریز در دوره  در مورد دروازه های حصار 
تاریخی متفاوت با خاطره مردم است؛ آنچه در حافظه شفاهی مردم وجود دارد تعداد دروازه های حصار نجف قلی خان 
را هشت دروازه ذکر کرده اند و تعدادی از محققین نیز با تاثیر از این گفتار در جمع بندی نوشته های خود از هشت 
دروازه صحبت کرده اند که این بارو هشت دروازه داشت )کارنگ1374، 24 ؛ سلطان زاده 1376، 68(. در متون 
به جای مانده از دوره قاجار تعداد دروازه هایی که اشاره شده است در برخی از آنها به هشت دروازه و در برخی موارد 
به دوازده اشاره شده است ، نادر میرزا تعداد دروازه های حصار نجف قلی خان را هشت دروازه ذکر می کند )1373، 

:)198
» نخست کسی که حصار وسیع و استوار به تبریز بنیاد نهاد مشحون از سرای رعیت و بازارها و خانات و 
گرمابه ها ، نجف قلی خان بیگلر بیگی دنبلی بود که به سال یک هزارو یک صدونود و چهار از هجرت با حمایت احمد 

خان به گرد تبریز بنا نهاد و این حصاری بود بس متین و هشت دروازه بر آن حصن نهاد«.
اما مرحوم ذکاء با تاثیر از کتاب اوالد اطهار تعداد دروازه های شهر را دوازده دروازه ذکر می کند )1358، 

:)88 ،91
»از بیم آنکه مبادا دشمنانش از امیران افشار اورمیه و کردها وشقاقی ها بر شهر تازند و او بجهت نداشتن 
برج وبارو نتواند از شهر و خود دفاع کند بی درنگ دست به کار ساختن باروی شهر شد و در زمانی اندک بارویی 
با برج ها و دوازده دروازه دور شهر پدید آورد ... قلعه ای در کمال صحانت و رزانت و استحکام و متانت در عرض دو 

سال چهار دیوار وسیع الفضای مشتمل بر دوازده دروازه و بروج مشید به اتمام رسانیده«. 
اما اسناد و مدارک باقیمانده از دوره قاجار در مورد بناهای تبریز، واقعیت را به گونه دیگری نشان می دهند؛ 
اتفاقات  قدیمی ترین نقشه ای که از تبریز موجود می باشد و به استناد به آن می توان در خصوص شکل حصار و 
پیرامون آن اظهار نظر کرد نقشه تره زل - فابویه است مطابق این نقشه تعداد دروازه های تبریز 9 دروازه می باشد که 

حصار نجف قلی خان  و  شکل گیری  و توسعه تبریز در عهد قاجار
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شامل دروازه های نوبر، خیابان، باغمیشه، سرخاب ،دوچی، اسالمبول،گجیل و دروازه ارک می باشد. البته این احتمال 
وجود دارد که دروازه ارگ با توجه به قرارگیری در جنوب سربازخانه و ارگ حکومتی یک دروازه نظامی بوده باشد 
و عموم  امکان استفاده از این دروازه را نداشتند و بنابراین ذکری از این دروازه در میان مردم نبود، زمان احداث 
این نقشه به سال 1827 میالدی مطابق با 1240 هجری قمر ی و زمان والیت عهدی عباس میرزا نایب السلطنه بود، 
نقشه دیگر تبریز از دوره قاجار، متعلق به سرهنگ قراجه داغی به سال 1297 می باشد؛ در این نقشه دروازه ویجویه 
به دروازه های 9 گانه تبریز اضافه شده است بنابراین تعداد دروازه های حصار نجف قلی خان با الحاق دروازه ویجویه در 
دوره های بعد به 10 دروازه می رسد که عبارت بودند از  دروازه مهاد مهین، دروازه ارک ، دروازه نوبر ، دروازه خیابان، 

دروازه باغمیشه، دروازه سرخاب، دروازه دوچی ، دروازه اسالمبول ، دروازه ویجویه ، دروازه گجیل.
الحاق خندق به حصار نجف قلی خان در زمان عباس میرزا: 

از الحاقات مهم به حصار نجف قلی خان الحاق خندقی دور تا دور آن بود، در زمان خداداد خان شروع می شود 
و عباس میرزا نایب السلطنه آن را توسعه و به اتمام می رساند. نادر میرزا در خصوص ساخت و ابعاد و اندازه آن چنین 

می نویسد )1373، 199(:
»چون سور قلعه به اتمام رسید بیگلر بیگی به رحمت ایزدی پیوست فرزندش خدادادخان که از جانب 
احمد خان بیگلر بیگی تبریز بود خندق این قلعه را حفر نمود این بود تا نوبت دارایی آذربایجان به نایب السلطنه 
عباس میرزا رسید این پادشاه زاده بر حصانت آن بیفزود نخست خاکریز و مردرو بساخت آنگاه فرمان داد که به گرد 

سور یک تیر پرتاب گشاده یابد و هرچه آبادانی بود بیشتر به زر بخرید و با زمین یکسان کردند«.
مینورسکی نیز درباره احداث خندق در اطراف حصار نجف قلی خان می نویسد که عباس میرزا به سال 1241 

ه .ق )1825 م ( در اطراف آن خندقی احداث کرد«.
وسعت تبریز در دوره های پیش از قاجار به مراتب بزرگتر از وضعیت دوره قاجار بود ، ساخت حصار تبریز 
باغ صاحب آباد و میدان   به  بناها می توان  این  از جمله  بناهای شاخص و بزرگی تخریب گردد  موجب گردید که 
حسن پادشاه اشاره نمود که بعد از زلزله و ساخت حصار نجف قلی خانی وضعیت بسیار متفاوت تری با وضعیت اصلی 
داشت و عالوه بر تخریب باغ ، میدان و بناهای مجاور نیز تخریب و بجای آن مسجد و میدان کوچکی ساخته می شود. 
از دیگر مجموعه ها مجموعه مظفریه تبریز بود که مطابق ذکر متون تاریخی دارای بناهای وابسته زیادی از جمله 
مسجد کبود ، کتابخانه ، قنات ، خانقاه و باغ بود که تخریب آنها بر اثر زلزله باعث شده بود که نجف قلی خان در این 
مکان باغ و عمارتی برای خود احداث کند و طرح دارالحکومه و عمارت بیرون و اندرون و باغی برای خویش افکند 
)ذکاء1358،89(. این باغ و عمارات در اثر احداث خندق توسط عباس میرزا تخریب گردید )نادرمیرزا قاجار 1373، 

:)199
»هرچه آبادانی بود بیشتر با زر بخریدند و با زمین یکسان کردند از آنجمله بود باغ مشهور "بگیم باغی" که 

نجف قلی خان در بیرون درب ری احداث کرده بود و اکنون سربازخانه و مشاقخانه لشکریان است«.
همچنین مجموعه تاج الدین علیشاه که در زمان احداث حصار تبریز بعنوان بخشی از حصار مورد استفاده 
قرار می دهند و با احداث سربازخانه و کارگاه توپ ریزی تبدیل به ارک حکومتی شد )نادرمیرزا قاجار 1373، 142(:

» اکنون آنجا را ارک نامند. اسلحه دولت و غالت دیوان را انبار است. این مسجد را علیشاه وزیر که جیالن 
لقب داشت، بنیاد نهاد«.

3. بحث
تاثير زلزله بر تفکرات ساخت و ساز مردم:

و  مهندسان  برای  تبریز  زلزله های  است.  یادگیری  برای  نشانه هایی  دارای  انسان  برای  پیامد طبیعی  هر 
معماران سنتی آموخته بود که بنای بلند نسازند و سعی کنند که بناها در زیر خاک و زیر زمین و بشکل کوتاه 
ساخته شوند تا کمتر آسیب ببینند. ژوبر در ضمن بازدید از تبریز که بعد از سال 1805 میالدی صورت گرفته است 

به گوشه ای از ویژگی های بناهای تبریز اشاراتی دارد )1347، 200(:

»محیط شهر در حدود پنج هزار تواز است . دیوارهای آن بلند ، و برج های متعدد دارد دروازه ها تمام از 
کاشی های متعدد ساخته شده شهر دارای بازارهای خیلی قشنگ است. مناره های مسجدها کوتاهتر از مناره های 

مساجد عثمانی است«.
مرحوم ذکاء به نقل از جیمز موریه در مورد کسب تجارب تبریزیان از زلزله های تبریز چنین می نویسد 

:)101 ،1358(
»بیم از پیشامد زمین لرزه به مردم تبریز آموخته است که چگونه خانه های خود را کوتاه تر بسازند و در 
ساختن آنها بیشتر چوب بکار برند تا آجر و گچ، از این رو بازارها هم همه سقف چوبی دارند و بر خالف بازارهای 
شهرهای بزرگ ایران طاق پوش نیستند با این همه به من گفتند که هنگام زمین لرزه بیشتر ساختمان های گنبد 
)بویژه گرمابه خان که بزرگترین گرمابه تبریز است( ویران نشدند در حالی که در ساختمان های دیگر استوارترین 

دیوارها هم فرو ریخته بود«.
عباس میرزا هم برای فرار از آسیب دیدگی خود و خانواده ساخت خانه های چوبی در میان باغ را به مردم 
تجویز می کرد. کرپورتر در پایان سخنش می افزاید که عباس میرزا از بیم زمین لرزه، سرای خود و زنانش ، خانه های 
چوبین ساخته و در میان باغ کارگذاشته بود و می گوید چه بهتر که مردم تبریز نیز از او تقلید بکنند و چنین 
خانه های چوبی بسازند و جان خود را از این بالی آسمانی سالمت دارند ) ذکاء 1358 ، 106(. استفاده از کالف 
بندی های چوبی درون سازه ها تاریخی، بناهای تبریز بخصوص خانه های تاریخی از جمله آموزه هایی است که زلزله 

به معماران تبریزی آموخته است.
شریان های شهری منتهی به حصار نجف قلی خان: 

 قدیمی ترین نقشه باقی مانده از تبریز به سال 1827 میالدی )1240ه.ق.( در زمان عباس میرزا ترسیم 
شده است. بر اساس آن، چند شریان برون شهری قابل استنباط است؛ دور تا دور حصار مطابق ذکری که رفت در 
این تاریخ توسط عباس میرزا خریداری ، صاف و خالی از سکنه شده است و در این نقشه به صورت لکه سفید دیده 
می شود. در حوالی درب خیابان که امروزه با نام "کهنه خیاوان" در بین اهالی معروف است مشخص ترین راهی 
می باشد که در این نقشه وجود دارد و آن مهم ترین راه ارتباطی تبریز و مسیر عبور کاروانیان از سمت اصفهان و 
تهران به تبریز بود. این مسیر در محلی که امروزه بنام "قورت میدانی" شناخته می شود دو شاخه می گردید و یکی 
از شاخه های آن بعد از عبور از کوچه معروف صدر به دروازه نوبر می رسید. جاده ری - استانبول در ابتدای ورود به 
شهر پس از درب ری و در راستای وسیع و مستقیمی که بعدها » خیابان« نامیده شد به سمت مرکزشهر ، ، منصور 
امروزی به طرف غرب ، پس از مسجد کبود کارکرد تجاری می یافت و از طریق دروازه خیابان وارد هسته مرکزی 
شهر می شد؛ شاخه پایینی نیز از » قورت میدانی « به طرف غرب با کمی تغییر محور به سمت جنوب غربی ، از 
البه الی بافت مسکونی می گذشت و منطبق بر مسیر کوچه صدر و سپس کوچه حیدرزاده ، در غرب گورستان نوبر 
از طریق دروازه نوبر به هسته مرکزی شهری می پیوست )صفامنش1376 ، 37 (. اما بررسی نقشه دارالسلطنه نشان 
می دهد که انشعاب شریان مذکور در محل مسجدی بنام مسجد " شاطر نوروز"  بوده است که بعد از میدان " قورت 
میدانی" و از طریق کوچه حاجی میر جواد وارد کوچه صدر می شدند و از کنار قبرستان نوبر و دروازه نوبر وارد بافت 
مرکزی شهر می شدند؛ کوچه حیدرزاده شریان جدیدی است که بعد از مسکونی شدن محله به وجود آمده است. 
یکی از دروازه های تبریز درب باغمیشه است. نادر میرزا  درب ری را درب باغمیشه معرفی می کند که نام این کوی 
باستانی نبود به قرون نزدیک نهاده اند و تواند بود که نام قدیم "درب ری" باشد ) نادر میرزا قاجار1373،75(. ولی 
این نکته را نباید به سادگی پذیرفت و نیاز به بررسی جامع و گسترده دارد چرا که درب باغمیشه ارتباطی با محور 

ری و تهران ندارد و وارد شدندگان از تهران و ری از دروازه خیابان وارد می شدند.
 دروازه باغميشه:

از دروازه های مهم تبریز بود که در کنار پل معروفی بنام "قاری کورپوسو" واقع شده است و به واسطه 
نزدیکی با عمارت حکومتی دیوانخانه و جّبه خانه و عمارتی که سابقا "عالی قاپو" نامیده می شد "درب اعلی" نیز 
می گفتند. مسیر دسترسی های شرق و شهرهای شمال شرقی همانند اهر و اردبیل از این دروازه صورت می گرفت و 

حصار نجف قلی خان  و  شکل گیری  و توسعه تبریز در عهد قاجار
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بعد از گذر از "پل ونیار" که بر روی رودخانه آجی چای قرار داشت وارد محله باغمیشه می شدند. جاده اردبیل - 
مراغه با امتداد شرقی - غربی پس از پیمودن محله های باغمیشه و ششگالن در شرق هسته مرکزی با عبور از روی 
پل قاری )پیرزن( به دروازه باغمیشه می رسید )صفامنش1376 ، 38(. کاروانیان و مسافران بعد از گذر از کوه های 
منطقه شمال شرق باغمیشه از طریق کوچه ای بنام دیزج کوچه از طریق شاخه شمالی "میدان چای" از کنار مسجد 
پل سنگی وارد کوچه ای می شوند و از طریق "قاری کورپوسو" و دروازه باغمیشه وارد کوچه حرمخانه می شدند و از 

طریق همین کوچه به مرکز شهر ارتباط می یافتند. 
دروازه سرخاب:

با بررسی های صورت گرفته بر روی بافت پیرامون و دسترسی های این دروازه به نظر می رسد دروازه ای برای 
ارتباط محله سرخاب و بخش هایی از محله ششگالن با درون حصار بوده است و همچنین ارتباط آن با کوه عون بن 
علی و مقبره وی در شمال شهر باشد ولی وجود کاروانسراهای متعدد در آستانه ورودی احتمال اینکه مسیر ارتباطی 
را قوت می بخشد، شریانی در شمال دروازه وجود داشت که جهت کشیدگی آن جنوب  باشد  با خارج شهر هم 
شرقی- شمال غربی بوده و بعد از گذر از کنار مسجد شکلی و کوچه لک ها از محل تالقی کوچه "ا... وردی خان" 
که امتداد شریان دروازه دوچی بود وارد کوچه چهارراه و مسیر قفقاز می گردیدند و بر این اساس احتمال اینکه این 

دروازه هم کاروانیان ورودی را نیز پشتیبانی دهد وجود داشت.
دروازه شتربان:

 ارتباط مستقیمی با میدان کاه فروشان )سامان میدانی( داشت و مسیر ورود و خروج کاروانیان سمت مرند 
- جلفا و قفقاز بود بعد از عبور از جنوب قبرستان شتربان و میدان کاه فروشان در محل میدانچه مسجد امیر خیز 
مسیر حرکتی کاروانیان، دو شعبه می شد و از طریق دو کوچه به نام های کوچه ا... وردی خان و کوچه شالچی ها وارد 

شریان کوچه چهارراه می شدند و از این طریق از شهر خارج می شدند.
دروازه اسالمبول :

در محل خروجی خود در دوره ناصرالدین شاه میدان اسب فروشان واقع شده بود و در قسمت جنوبی آن 
بخشی از خندق عباس میرزا بصورت خرابه باقی مانده بود و کاروانیان بعد از گذر از میدان اسب فروشان از طریق 
کوچه ایریلر از شهر خارج می شدند بر عکس نظر برخی از پژوهشگران که این کوچه را "ایرانچیالر" می نامند نام آن 
کوچه ایریلر بوده است و مسجدی نیز به نام ایریلر در این محل وجود دارد و الزم به ذکر است که" ایری" روستای 

بزرگی در نزدیک "سیاری" )سیه رود( ارس می باشد و این کوچه می تواند نام خود را از این روستا گرفته باشد.
دروازه گجيل:

 در محل یکی از بزرگترین قبرستان های شهر قرار داشت و یکی از مهمترین دروازه شهر محسوب می شد 
که مسیر کاروانیان به سمت مراغه و جنوب بود در آستانه ورودی دروازه بازارچه ای قرار داشت ودر کنار بازارچه 

مسجد مقبره میر ابوالحسن واقع گردیده بود. 
دروازه مهاد مهين:

 دروازه ای بود که در کنار ارگ حکومتی قرار داشت و ارتباط محالت اهراب از طریق این دروازه صورت 
می گرفت و همچنین شریان لیل آباد در امتداد این دروازه قرار داشت.

محورهای تاریخی درون حصار نجف قلی خانی:
دروازه خیابان در انتهای بازارچه رنگی چی بازار قرار داشت این بازار را بنا به نوشته نادرمیرزا قاجار شخصی 

بنام میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان ساخته بود )1373، 273(:
»صاحب دیوان به درب خیابان به جایی که جالب و مزبله بود مالی بسیار صرف کرده سرایی و بازارچه ای 
نیک عمارت کرده بود. این جا را قیصریه نامیده عالف و خشکبار و صفار بدان حوالیت جای داده و میزان از میدان 

صاحب و هفت کچالن بدان جا نقل کرده بود«.
بنا به نقل نادرمیرزا قاجار، این شخص نوه حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله صدر اعظم لطفعلی خان زند 

در شیراز بود )1373، 268(:

» میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان فرزند حاجی میرزا علی اکبر قوام الملک شیراز باشد و کهتر فرزند حاجی 
ابراهیم خان اعتماد الدوله صدر اعظم ایران است«.

بعد از عبور از دروازه از طریق بازارچه ای بنام بازارچه فراش باشی معروف به "زیر نقاره خانه" از کنار مسجد 
شاهزاده گذشته و وارد راسته امیر می شدند و از طریق راسته بازار و عبور از پل بازارهای دو قلو بر روی میدان چای 
وارد میدان صاحب االمر و بازارچه شتربان می شدند و از طریق دروازه شتربان خارج می شدند این محور از مهمترین 

محورهای ارتباطی درون حصار نجف قلی خان بوده است و یک محور تجاری محسوب می شد.
محور مهم دیگر ، محور دروازه باغمیشه به درب گجیل و در درجه بعدی به درب ویجویه و همچنین درب 
باغمیشه به درب شتربان بود؛ در محور باغمیشه-گجیل بعد از عبور از ضلع شمالی عمارات حکومتی جبه خانه، 
عالی قاپو و حرم خانه از طریق کوچه حرم خانه وارد راسته کفاشان و بعد بازارچه صفی می شدند و در میدان انگج این 
مسیر دو شاخه می شد و یکی به سمت بازارچه گجیل و درب گجیل می رفت که دارای اهمیت زیادی بود و شاخه 
دیگر که دارای اهمیت کمتری نسبت به شاخه قبلی است از طریق درب ویجویه خارج می شدند؛ محور دیگر درب 
باغمیشه بعد از ورود و عبور از دروازه، به سمت شمال منشعب می شد و بعد از طی مسافتی کوتاه جهت شرقی-
غربی پیدا می گردید و بعد از عبور از کنار مسجدی بنام مسجد " زینب خاتون" و حمامی بنام "حمام رسول سلطان" 
از مقابل" مسجد ناظم التجار" وارد راسته بازار می شدند و از طریق پل بازارها با شمال بازار مرتبط می شدند، امروزه 
این محور با توجه به احداث خیابان های جدید در حاشیه قوری چای، اهمیت قبلی خود را ندارد؛ از محورهای مهم 
دیگر محور مهاد مهین- شتربان و مهاد مهین-اسالمبول بود که از محل درب مهاد مهین و ارک نظامی شروع و بعد 
از گذر از از مقابل "مسجد استاد شاگرد" و میدانی بنام "میدان قراگز" وارد بازارچه صفی و راسته کوچه شده و 
از طریق درب استانبول خارج می شدند، یا بعد از گذر از میدان قراولخانه از طریق بازار شیشه گرخانه وارد راسته 
امیر به سمت شمال بازار می رفتند. محور دیگر محور نوبر-گجیل بود که بعد از محل قبرستان نوبر واقع در محل 
کنونی عمارت شهرداری وارد درون حصار می شدند و درمقابل بازار شیشه گرخانه با محور مهاد مهین-شتربان تالقی 
پیدا کرده و بعد از رسیدن به میدان انگج سمت درب گجیل یا ویجویه می رفتند. این محور بعد از تعریض در اوایل 

حکومت پهلوی توسط محمد علی خان تربیت امروزه بنام خیابان تربیت شناخته می شود. 

4. نتيجه 
حصار  قبل،  دوره های  از  مانده  بجای  معماری  آثار  و  تاریخی  متون  از  استنباط  قابل  اطالعات  براساس 
نجف قلی به مراتب کوچکتر از حصار تبریز در دوره های قبل از قاجار بوده است؛ دلیل این امر کاهش جمعیت تبریز 
بعد از زلزله و ترس بیگلربیگی از حمله احتمالی اشرار و راهزنان برای تاراج شهر بود و نجف قلی خان تصمیم می گیرد 

با تدبیر مدیریتی نقاط خاص ، حساس وکلیدی شهر را در درون حصار خود قرار دهد.
بخش های که در درون حصار نجف قلی خان جای گرفته بودند: عمارات حکومتی شامل حرمخانه، جبه خانه، 
دیوان خانه وعناصر مسکونی بود عمارات و اماکن نظامی در گوشه جنوبی و درمحلی قرار گرفته بودند که امروزه بنام 
ارک علیشاه شناخته می شود، بازار بعنوان هسته اقتصادی شهر نیز در مرکز حصار قرار گرفته بود ومابقی درون 

حصار بخش های مسکونی را شامل می شد که عمدتا در بخش جنوب غربی حصار تمرکز یافته بودند.
دروازه ها در محل شریان های اصلی و ارتباطی تبریز با سایر شهر ها شکل گرفته بود و محل ورودی به 
شهر چند عنصر معماری از جمله قبرستان، حمام و کاروانسرا وجود داشت؛ وسعت و تعداد کاروانسراها بستگی 
مستقیم به ارزش و درجه اهمیت شریان ارتباطی داشت هر چقدر این شریان دارای تردد بیشتر از نظر جمعیت 
کاروانیان داشت تعداد بیشتری کاروانسرا و فضای خدماتی در آن مکان قرار داشت بطور مثال دروازه شتربان و 
خیابان در محل ورودی خود به شهر بیشترین کاروانسرا را داشتند و این امر نشان دهنده اهمیت این دو شریان 

یعنی مسیر های قفقاز در مقابل درب شتربان و شریان اصفهان-تهران در مقابل درب خیابان بود.
داشت  حصار  داخلی  شریان های  نوع  شکل گیری  در  مستقیم  تاثیر  شهر  به  ورودی  شریان های  اهمیت 
به گونه ای که محور ارتباطی درون حصار شریان های با اهمیت به شکل تجاری بودند در حالیکه محور ارتباطی 
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شریان های کم اهمیت به صورت گذر ساده و ارتباطی فضاهای مسکونی بودند.
برخی  در  و  است  بوده  ارتباطی  در جهت شریان های  عمدتاً  از ساخت حصار  بعد  دوره  در  توسعه شهر 
موارد اتفاق افتاده بود که در مقابل دروازه ها، بازارچه ها و فضاهای تجاری ساخته می شد و این فضاهای معماری 
می توانست محور توسعه های بعدی شهر محسوب گردد؛ این ادعا از الحاق بازارچه هایی در محل خروجی دروازه ها 

قابل استنباط و بررسی است.
عمده فضاهای معماری درون حصار فضاهای سیاسی-تجاری-نظامی و مسکونی بوده است و برعکس درون 

سایر شهرهای ایران باغ و فضای سبز کمی در درون حصار وجود داشت. 
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درباره  استادم باستانی  پاریزی؛ روایت گر بزرگ مردمان بی نام و والیات بی نشان1
مجيد تفرشی

تاریخ نگار و سندپژوه ایرانی مقیم لندن

تاریخ  از شاخص ترین چهره های  یکی  و جهان  ایران  پاریزی،  باستانی  ابراهیم  محمد  دکتر  درگذشت  با 
زندگی مردمان و والیات و نماد آشتی تاریخ نویسی دانشگاهی با مخاطبان عادی را از دست داد.

37 سال از نخستین باری که کتابی را از استاد باستانی  پاریزی در دست گرفتم و خواندم و 28 سال از 
نخستین باری که در مهر 1364 در کالس درس گروه تاریخ دانشگاه در کالس درس او حاضر شدم، می گذرد. به 
نظرم درس تاریخ محلی یا جغرافیای تاریخی بود. آن روز برای من که اتفاقی، از سر تفنن و بر اساس فال و قرعه 
انتخاب رشته کنکور، وارد عرصه تاریخ نشده بودم و تا   همان موقع هم سابقه تالیف و نگارش داشتم، اتفاقی بس 
مهم و روزی از یاد نرفتنی  بود. هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه، شیرینی آن روز از کامم بیرون نرفته است.

دو نکته خاص از آن نخستین کالس درس هنوز در ذهنم برق می زند. آن روز باستانی با صراحت و مالحت خاص 
خودش به آن جماعت دانشجوی پرشور و بعضا مدعی گفت: »به شما بگویم که توقع نداشته باشید که همه شما 
از این کالس مورخ و محقق خارج شوید. اگر در بین شما دو، سه نفر چون عباس اقبال آشتیانی و امثال او یافت 
و پرورانده شوند ما کامال به مرادمان رسیده ایم. بقیه شما هم اگر کارمند و مدیر و سبزی فروش و کاسب و خانه دار 
موفقی شوید ما را بس.« نکته دیگری که باستانی در آن کالس نخست به ما دانشجویان عمدتا جوان گفت این بود: 
»اگر آمده اید که با گذراندن این دوره و تاریخ خواندن در دانشگاه تهران مورخ و نویسنده  شوید، ول معطلید. اینجا 

محلی است برای آشنایی با مقدمات کار و تلنگرهای اولیه. باقیش بر عهده خودتان است و جنم و همت شما.«
برخی از همکالسی های ما در آن زمان با انتقاد از باستانی پاریزی که در کالسش بسیار آرام و شمرده سخن می گفت 
و روایت می کرد، به غلط تصور می کردند که مطابق توقع بسیاری در دانشگاه های ایران، وظیفه استاد این است که 
در مدت کوتاه یک ساعت و نیم حضورش در کالس درس همانند قرص و آمپول عمل کرده و علوم اولین و آخرین 
را در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت جزوه و خالصه درس، به جان و روان دانشجو وارد کند. حال آنکه باستانی 

و فرهیختگانی مانند او وظیفه شان بازخوانی و روخوانی تحقیقات خودشان و دیگران در کالس درس نبود.
نکاتی که باستانی پاریزی در کالس درس ارایه می کرد شاید برخی از نظر کمی به نظر نمی آمد، ولی از 
نظر کیفی و محتوایی فرازهای هوشمندانه ای بود که از نظر من عصاره و چکیده دانش و تجربه علمی و همچنین 
خوشه ای سخاوتمندانه از زندگی، زمانه و کارنامه او بود که از ساعت ها روخوانی و جزوه نویسی مرسوم در کالس های 

دانشگاه پربار تر بود و دانشجوی مستعد و کوشمند و باسواد را به اندیشه و تحقیقی ژرف تر رهنمون می کرد.
خوب یادم می آید که در آن زمان، عده ای از دانشجویان - و حتی شماری از استادان و همکارانش- با 
نیش و کنایه می گفتند که باستانی  پاریزی مورخ جدی نیست و اغلب به موضوعات کم اهمیتی مثل زندگی مردمان 
عادی، والیات دورافتاده و یا کندو کاور در سرگذشت خانواده های کم اهمیتی می پردازد که در تاریخ جایگاه قابل 
توجهی ندارند. من در آن زمان به لحاظ غریزی و شاید با داشتن کمی تجربه متوجه بی پایه بودن این دیدگاه و 
تا به طور اساسی و  پاریزی بودم، ولی چند سالی طول کشید  باستانی   امثال  آثار  انکار نشدنی پژوهش ها و  ارزش 

1  یادنامه درگذشت تأسف برانگیز استاد ارجمند دکتر باستانی پاریزی، به قلم پژوهشگر ارجمند جناب دکتر مجید تفرشی، 
متأسفانه وقتی به دست تحریریه بررسی  های نوین تاریخی رسید که دوره جدید فصل نامه در چاپخانه زیر چاپ بود؛ به همین 

سبب بوده است که فهرست عناوین و روی جلد فصلنامه، توفیق درج نوشته ارزشمند ایشان را نیافت!
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علمی به اهمیت واقعی و جایگاه کم نظیر باستانی پاریزی و ویژگی های روش و منش علمی و پژوهشی او پی ببرم.

در طول بیش از دو دهه ای که از نزدیک با موسسات دانشگاهی و آرشیوهای اسناد تاریخی در غرب و به 
خصوص بریتانیا همکاری و مراوده دارم، دریافته ام که سه عرصه تاریخ خانواده ها، تاریخ محلی و تاریخ مردمان عادی 
چه جایگاه ویژه  و بی بدیلی در مطالعات تاریخی در جهان امروز دارد. این ارزش گذاری از دو وجه قابل تامل است. از 
یک سو، بدون بررسی دقیق مسایل مختلف والیات مختلف و تحوالت محلی، پژوهش در تاریخ خانواده ها و زندگی 
مردمان، به خصوص الیه های زیرین جامعه هرگز نمی توان به درستی و کمال تاریخ یک ملت را نوشت. دیگر آن که 
مطالعات تاریخ محلی، تاریخ خانواده ها و تاریخ مردم پل ارتباطی است بین تاریخ نگاری حرفه ای و مخاطبان عام و 
راه نجاتی است برای رهانیدن تاریخ از رشته ای خاص برای مخاطب خاص. اکنون مطالعات تاریخ محلی، خانواده ها 

و مردم از جایگاه ویژه، فاخر و غیرقابل انکاری در عرصه تاریخ نگاری در جهان برخوردار است.

در ایران اما، به خصوص در سال های اخیر، به تدریج و تا حدی، این قبیل تحقیقات، ارزش و جایگاه خود 
را بازیافته است. این البته پیامد و نتیجه تالش های بی وقفه، بی دریغ و بی ادعای باستانی  پاریزی به عنوان پیشاهنگ 
این قبیل مطالعات بنیادین، راهبردی و میان رشته ای در ایران و جهان فارسی  زبان است. برای نمونه و برای نشان 
دادن اهمیت حوزه پژوهش های مرحوم استاد باستانی  پاریزی و همگنان او، بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، در 
آرشیو ملی بریتانیا، که یکی از بزرگترین و پرمراجعه ترین آرشیوهای جهان است، حدود دو سوم مراجعه کنندگان، 
ملی بریتانیا، که در پی تحقیقات مراکز پژوهشی مستند در جهان است، حدود دو سوم مراجعه کنندگان، محققان 
آماتور و حرفه ای حوزه مطالعات محلی و تاریخ خانواده ها هستند و دیگر محققان اعم از پژوهشگران تاریخ سیاسی 

و دیپلماسی و دیگر رشته ها جمعا حدود یک سوم مراجعان به این آرشیو را تشکیل می دهند.

منزله  به  لزوما  عام  مخاطب  و  مردم  برای  تاریخ نویسی  که  کرده اند  تصور  عده ای  ایران  در  متاسفانه 
سخیف نویسی و تاریخ نگاری کم ارزش و کم محتوا یا رونویسی از کار دیگران و کتاب سازی بی ارزش است. حال 
آنکه هنر و مهارت باستانی  پاریزی در آن بود که بدون کاستن از ارزش و وزن علمی و پژوهشی و اورژینال بودن 
کارش، با درآمیختن تاریخ با حکایات جذاب، آموزنده و خواندنی، به تعبیر خاص خودش: »تاریخ تلخ را با شیر و 

شکر بیامیزد و به کام مردم شیرین کند.«

همه ما با مخاطبان و تاریخ خوانان عادی کم ادعا، ولی پردانشی آشنا هستیم که از طریق آثار متعدد 
خواندنی و ماندنی مرحوم باستانی پاریزی با علم خشک و کم روح تاریخ آشتی کرده و رو به مطالعات جدی تاریخی 
آورده اند. در این مورد، گاهی آثار مرحوم باستانی پاریزی منابعی غنی و جذاب برای مطالعات تاریخ اجتماعی و 
تاریخ محلی بوده و گاه، گذرگاهی برای رسیدن به دیگر آثار جدی و عمیق دیگر پژوهشگران ومورخان بوده است.

یکی دیگر از نکاتی که من از مرحوم دکتر باستانی  پاریزی و آثار او آموختم، توجه به اهمیت مدیران میانه 
و مسئوالن محلی و ارزش آنان در شناخت تحوالت گوناگون اجتماعی وتاریخی است. ما در ایران غالبا به زندگی 
حاکمان و شاهان و وزیران و در یک سده اخیر، حداکثر نمایندگان مجلس توجه داریم. توجه خاص باستانی  پاریزی 
به زندگی افراد تاثیرگذار، ولی کمتر شناخته شده یا در تاریخ مورد توجه قرار گرفته نشده بسیار ستودنی و مرجعی 
مهم است. این اهمیت آن جا بیشتر نمایان می شود که توجه داشته باشیم که اطالعات ما از چهره ها و مسووالن 
محلی و مدیران میانه در تاریخ ایران، حتی تاریخ معاصر کشورمان، بسیار محدود و کم است و تا جایی که من اطالع 

دارم، بانک اطالعاتی جدی و علمی و منبع قابل اعتماد یک پارچه ای در ایران در این باره وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که از استادم باستانی  پاریزی آموختم و امیدوارم هرگز نیز از یاد نبرم، مساله بررسی 
اشتباهات توسط خود پژوهشگر و به تعبیر خاص باستانی »خود مشت و مالی« است. عرصه پژوهش های تخصصی و 
به خصوص تاریخی، گاهی حس مغرورانه ناپسندی را به آدمی القا می کند که از انتقاد سالم دیگران بی نیاز و سپس 

آزرده شود و خود نیز به بازنگری و اصالح اشتباهاتش دست نزند. باستانی پاریزی از نخستین کسانی در ایران بود 
که با شهامت با اذعان به این اصل بدیهی که انسان جایز الخطا و بلکه واجب الخطا است، شجاعانه، بیش از دیگران و 

پیش از دیگران به اشتباهات و سهویات موجود احتمالی نوشته های گذشته خود توجه کرده است.

دیگر نکته ای که من از باستانی پاریزی آموخته و باید یاد کنم، اصطالح مشهور او درباره »آرشیو و مارشیو« 
در ایران است. آن چه که باستانی به من یاد داده این است که آرشیو به معنای محلی برای حفظ و نگهداری، 
طبقه بندی و فهرستنویسی و سپس ارایه اسناد به همه عالقه مندان و پژوهشگران است. در واقع اهمیت و کمال یک 
آرشیو به باز بودن در آن به روی محققان است. اگر چنین نباشد باید به آن مرکز به جای آرشیو عنوان مارشیو داد 
که در واقع گنجی است که ماری بر سر آن نشسته و مانع استفاده عمومی از آن می شود و بود و نبود آن یکسان 

است.

که  است  این  دارم  یادگار  به  باستانی  پاریزی  محمدابراهیم  دکتر  مرحوم  استادم  از  که  نکته ای  آخرین 
برخالف توهم عوام و حتی برخی از کوته اندیشان فعال در عرصه تاریخ نگاری، اسناد و منابع تاریخی، چه منتشر 
شده و چه منتشر نشده، اوراق یک بار مصرفی نیستند که با استفاده یک محقق یا حتی انتشار کامل آن ها از اعتبار 
و ارزشمندی علمی ساقط شوند و دیگر به درد محقق دیگری نخورند. باستانی معتقد بود که ده ها و صد ها نفر 
می توانند روی یک سند یا پرونده تاریخی کار کرده و تحقیقات و نظرات متفاوتی را بر اساس آن سند انجام دهند. 
چنان که خود باستانی در آثار مختلفش با مهارت و استادی مفاهیم و مطالبی را از منابع و اسناد بیرون کشیده و 
عرضه کرده که چندین محقق قبل از او که بر روی همین منبع کار کرده بودند به آن توجه چندانی نکرده بودند.
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پاریزی و تاریخ نگاری ایرانی1
دکتر محسن جعفري مذهب

عضو هیئت علمي مرکز پژوهش هاي ایران شناسي و اسالم شناسي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران

باستاني پاریزي استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران بود و من فارغ التحصیل همان گروه در دوره لیسانس. اما 
روش او در تاریخ نگاري نه تنها در آن گروه، بلکه در گروه هاي دیگر هم تدریس نمي شد، حتي تبلیغ هم نمي شد، 
و با آن روش هایي که در دانشگاه در آن زمان درباره تاریخ خوانده بودیم، نمي شد ایشان را مورخ حساب کرد، زیرا 
دیسیپلین پژوهش و نشر تاریخ را رعایت نمي کرد. همان زمان نه تنها تردیدهایي وجود داشت، بلکه در همان گروه 
پایان نامه اي گذشت که او را از جرگه مورخان علمي خارج و ناجوانمردانه با کساني چون ذبیح اهلل منصوري برابر 
دانست. این که مي گویم آن وقت، براي این است که اکنون با طرح رشته هاي جدید تاریخ مانند تاریخ اجتماعي، 
تاریخ محلي، تاریخ شفاهي، تاریخ روزانه، ... ، و تبلیغ و رسمیت برخي از آن ها در برخي دانشگاه هاي ایران، مي 

توان نگاه جدیدي بر آثار باستاني انداخت.    
باستانی پاریزی داراي ژانر تاریخي خاصي بود. نه رمان نویس تاریخي مانند ذبیح اهلل منصوري بود و نه 
ادیبي مانند دکتر عبدالحسین زرین کوب و نه سیاست نویسي چون دکتر فریدون آدمیت )که تاریخ دانشگاهي ما 
آن ها را هم مورخ نمي داند(. استادان تاریخ همزمان با باستاني، شاگردان عباس اقبال و سعید نفیسي و علي اصغر 
شمیم و نصراهلل فلسفي بودند و آن ها هم شاگرد محمد قزویني که مي گفت وقتي مي خواهي به سوره توحید 
استناد کني، قرآن را باز کن و از رو بنویس. شاید در هم نسالنش محیط طباطبایي هم به روش هاي دانشگاهي 

چندان مقید نبود. 
نگاه به فرودستان تاریخ ایران که نام چنداني از آن ها در تواریخ رسمي نیامده یا بسیار کمرنگ و رویند، از 
مشخصات تاریخ نویسي او و اتفاقأ مورد پسند تاریخ نگاري نوین در جهان است که نسیمي از آن به دانشگاه هاي ما 
رسیده است. باستاني سهم آن ها را )دست کم در کرمان( به خوبي داد. اما اگر یکي از اهداف تاریخ و تاریخ نویسي 
را جذب همه طبقات اجتماعي به تاریخ و درس گرفتن از اتفاقات گذشته براي عدم تکرار آن ها در آینده بدانیم )که 
مورد تردید جدي تاریخ نویسي سنتي دانشگاهي است(، کتاب هاي باستاني براي همه طبقات نوشته مي شد. شاید 
تنها چند کتاب او مانند یعقوب لیث یا سیاست و اقتصاد عصر صفوي را به توان کتابي تاریخي دانست و بقیه که 
بیش ترشان مجموعه مقاالت تاریخي و ادبي بود را مي توان در شمار کتاب هایي قرار داد که همه مي توانستند آن 
ها را بخوانند و بفهمند. هرچند نمي توان و نباید او را با ذبیح اهلل منصوري مقایسه کرد، اما ذبیح اهلل منصوري نیز 
نقش بزرگي در جلب خوانندگان به موضوعات تاریخي داشت که البته وي مورد تأئید و استناد مورخان دانشگاهي 
نبوده و نیست، اما نقش او غیر قابل انکار است. مهم این است که هدف تاریخ نویسي را چه بدانیم و تعریف کنیم.  
به عالوه کارهاي باستاني درباره کرمان براي تاریخ محلي همه نقاط ایران قابل بررسي و الگو برداري است. اگر در 
هر منطقه اي یک باستاني داشتیم خوب بود. اتفاقأ خوب است از همین کرماني بودن باستاني در توضیح این مطلب 
استفاده کنم: من که متولد گیالنم )و متأسفانه عالقه چندان بایسته اي به گیالن شناسي ندارم( این را بهتر مي 
فهمم. زماني در یزد به یکي از دوستان یزدي گفتم که یزدي ها خسیس هستند. پرسید اهل کجایي؟ گفتم: گیالن. 
گفت شما مخصوصأ گیالني ها نیازي به آب ندارید. دریا که دارید. آب در زمین تان به وفور جاري است و شب و 

1  یادنامه درگذشت تأسف برانگیز استاد ارجمند دکتر باستانی پاریزی، به قلم پژوهشگر ارجمند جناب دکتر جعفری مذهب، 
متأسفانه وقتی به دست تحریریه بررسی  های نوین تاریخی رسید که دوره جدید فصل نامه در چاپخانه زیر چاپ بود؛ به همین 

سبب بوده است که فهرست عناوین و روی جلد فصلنامه، توفیق درج نوشته ارزشمند ایشان را نیافت!
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روز از آسمان بر سرتان مي بارد. شما نمي دانید که آب براي ما یزدي ها چه ارزش دارد. ما با آبي که کشاورزي 
مي کنیم و محصول بر مي داریم، هیچ آبي را از دست نمي دهیم. یک لیوان آب هم براي مان ارزش دارد. وقتي 
محصول بر مي داریم باید نیمش را ذخیره کنیم شاید سال بعد آب نداشته باشیم. آیا این خساست است؟ اگر با 
زندگي کویري آشنا شوید مي بینید که آن ها هیچ چیز را دور نمي اندازند مبادا روزي به کار آید. نمي دانم )باید 
آمار گرفت( اما گمان دارم میزان زباله تولیدي شهرهاي کویري بسیار کم تر از شهرهاي شمالي و جنگلي و پرآب 
مان باشد..باستاني نیز اهل کویر بود و مانند کویریان هیچ چیز را دور نمي انداخت شاید روزي به کار آید. روزي 
ایشان را دیدم، پرسید چه تازه دیده اي و خوانده اي؟ گفتم فالن... . دست در جیب کتش کرد و کاغذ پاره هایي را 
به اندازه نیم کف دست که در پاکتي مصرف شده داشت و از پاره کردن کاغذهاي باطله اداري بریده بود و به عنوان 
فیش استفاده مي کرد، در آورد و مطلب را در یکي از آن ها نوشت. خدا مي داند آن مطلب اکنون در کدام کتاب 
یا مقاله یا زیرنویس نوشته هایش به کار گرفته شده است یا بعدأ منتشر خواهد شد. چند سال پیش که در گروه 
تاریخ او را دیدم گفت: مطلبت را خواندم. گفتم: کدام را؟ گفت نمي دانم تازگي خواندم. چه چیزي تازه نوشتي؟ من 
که هم یادم نبود گفتم: مطلبي درباره عبارت »هزار سال زنده باشي« که باید منشاء ماوراءالنهري داشته باشد. گفت 
مطلبت را مي دهي تا در چاپ بعدي هزارستان از آن استفاده کنم؟ برایش فرستادم. حال نمي دانم چگونه استفاده 
کرده بود. بیهقي گمان داشت هیچ کتابي نیست که بخواندن نیارزد و باستاني گمان داشت هیچ خبري نیست 
که به استناد نیارزد. واقعیت این است که اگر به روش هاي تاریخي و به کار بردن نقد بیروني و دروني هر سند و 
خبري دست یازیم، تقریبأ در هیچ چیزي به قطعیت نمي رسیم. اگر نگاه حقوقي )و مورد پسند تاریخ دانشگاهي( 
به اسناد و اخبار نباشد که اصل را در برائت مي داند مگر آن که خالف آن ثابت شود، و نگاه پلیسي )و مورد غفلت 
تاریخ دانشگاهي( را به کار بگیریم که اصل را در اتهام مي داند مگر آن که خالف آن ثابت شود، به هیچ چیز قطعي 
نخواهیم رسید. و اتفاقأ بیش تر کشف هاي تاریخي، تنها بر اثر نگاه شکاکانه )و پلیسي( به اخبار به دست آمده است.    
حتمأ. کساني که روزنامه خوانده یا روزنامه نگاري کرده اند باید بدانند که روزنامه نگار اگر هم بخواهد نمي تواند 
تدوین  منابع،  گردآوري  یابي،  در سوژه  علمي  هاي  روش  کرده،  تحصیل  و  روشمند  و  آگاه  نویس  تاریخ  همانند 
روشمند مطالب و انتشار آن را به کار گیرد و به کار برد. سفارش، محدودیت، سرعت، ... مجال این کار را نمي دهد. 
نمي تواند به قول همان استادان سنتي تاریخ، دست کم سي سال صبر کند تا واقعه به تاریخ تبدیل شود. و البته 

باستاني روزنامه نگار هم بود. کاش دیگر مورخان ما هم کمي کار روزنامه نگارانه مي کردند.
او خیلي جذابیت ایجاد مي کرد و به ویژ براي مخاطبان عام که خوانندگان آثارش بودند. مباحث تاریخی 
به خاطر جدی بودن شان عالقه ای به ادامه مطالعه ایجاد نمی کنند. او در آغاز چاپ دوم هزارستان به خط خود 

نوشت:

جاي دیگر هم گفته ام که آن چه برای من فراموش نشدنی است ابتکاری بود که زد و نقدهایی درباره 
نوشته های خود منتشر کرد که بعدها در کتاب خود مشت و مالی منتشر کرد. چه کسی را می شناسید که اشتباه 
های آماری و استنادی و روشی خود را مورد نقد قرار دهد و نه تنها منتشر کند بلکه به دیگران هم توصیه کند؟ 
من که ندیده ام. ظاهرأ دوستان منتقد دانشگاهي یا اشتباه نمی کنند یا از پذیرفتن و ذکر آن ابا دارند. همین یک 

ابداع او برای علم تاریخ )بلکه دیگر علوم( ما کافی است. اگر از باستانی پاریزی تنها یک مطلب آموخته باشم و به 
آن افتخار کنم همین است. حیف شد که از او نپرسیدم که از چند نام مستعار در نوشته هایش استفاده کرده، چرا. 

که آن ها هم بخشي از تاریخچه زندگي علمي است. 
من به زور و اجبار تحصیالت دانشگاهي شاگرد ایشان شدم و هرچند هر از گاهي ایشان را میدیدم اما رابطه 
استاد و شاگردي امروز دیگرگون شده است. به هر صورت کالسي آرام و شاد، دور از نظام امتحاني و نمره و شکنجه 
حضور داشت. همان زمان کساني منتقد حضور و تدریس و ظنز و عدم جدیت و ... ایشان بودند، اما من که راضي 

بودم و به اندازه آموختم. نمي دانم منتقدان چه از دیگران آموختند و چه از باستاني نیاموختند.
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Abstract
Different ways were contrived to protect the cities against the human and animal 

harm in the past times proportional to the natural conditions and exposure to the 
environment. To this end, it can be referred to construction in impassable places, making 
use of the moats and the use of natural elements such as rivers, valleys, mountains 
and others. One of these methods was to build a wall around the city known as ‘Fort’. 
Forts had different shapes and sizes which have been reviewed in different researches; 
however, the subject which has been studied less is the impact that the shape and the 
size of the enclosure has had on the city development trend. The author is on the idea 
that the forts had direct effect on the formation and development of the cities and the 
aim of the present research are to study and research the mentioned impact in one of 
the historical cities of Iran.  Several enclosures have been built for Tabriz in history and 
the enclosure size had direct relation with the extent and the number of people and 
importance of the city; but the enclosures were destroyed for some reason. One of the 
main reasons for destroying the wall of Tabriz was earthquakes. 

The last severe earthquake of Tabriz was in 1193 A.H. )1780(; According to the 
historical texts, the city was completely destroyed by that earthquake and the city’s 
population reached the minimum such that the population of the city has been 
mentioned around four thousand people in some books. Najaf Quli Khan, the governor 
of the city, built an enclosure surrounded the city, and it was smaller than the previous 
enclosures and it subsumed certain parts of the city. Construction of Najaf Qoli Khān 
Barbican had direct impact on the formation and development of Tabriz during the rule 
of Qajar Dynasty. This paper tries to gain the economic, social and political features of 
the enclosure and analyze its urban effects on the formation and development of Tabriz 
in Qajar era. 
Key Words

Abbās Mirzā, Barbican, Fort, Historical artery, Najaf Qoli Khān, Qajarid Tabriz
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Abstract
Accrding to the old persian texts and literary studies Bahram-e-gur and harpist slave 
girl‘s  romance is attributed to Bahram-e-gur, 15.th sasanid king. However many art works 
adorned to the narrative pictures of this romance are discovered from different historic 
era’s. Among them, 8 enamelled ceramics, attributed to Ilkhanid era, are reserved at 
museum or personal collections. This study is performed to discuss and research about 
the origin of this motif and its abundance on Ilkhanid art works using the metod of 
investigating and comparing common and different characteristics in Bahram-e-gur 
and the harpist slave girl’s romance, according to the three literary texts-Firdowsi’s 
Shahname, Nizami’s Haftpeykar and Dehlavi’s Hasht Behesht- and its crrespondence 
to the narrative pictures which are pictured on the three enamelled plate attributed to 
Ilkhanid era, reserved at Metropolitan Museum in Newyork. Finally, according to the 
achieved results by comparing literary narratives and narrative pictures of the motif of 
Iranian Ilkhanid ceramics, shows Sasanid Bahram-e-gur and Azade, his musician slave 
girl, narration according to Firdowsi’s Shahname. And shows that in this time period, 
among old persian texts, the narration of Shahname was more popular than others.
Keywords

Bahram and Azade, Iranian Ilkhanid ceramics, Firdowsi’s Shahname, Nizami’s 
Haftpeykar, Dehlavi’s Hasht Behesht.
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Abstract
The second half of the 5th A.H., the age of stability and authority Seljuk 

rule in Iran and escalates again The Caliphate in Baghdad and also the hallmarks 
of the state and the development of political ideas and jurisprudential debate 
in line with the Monarchy and Caliphate on behalf of the people because of Imām 
Mohammad Ghazzāli and Khwādjeh Nizām-al-Mulk decline and degeneration 
of intellectual and spreading religious conflicts between the Islamic sects.                                                                                                    
Doubtless, one of the factors that leads to the instability across the Seljuk rule, the 
Ismailia measures in this time. The Ismailia measures in Iran Seljuk evening in creating 
the internal chaos in the Ismailia new and different areas of Iran and the character 
assassination of different political, jurisprudence and intellectual and military and it 
showed his Ismailia of martyrs. From the very beginning until the end of Seljuk rule 
created many problems Seljuk many Thrones efforts to combat and clashes with the 
Ismailia and this led to instability and chaos, political and social insecurity.
Keywords
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Abstract

Literature in general and stories in particular are one of the most important 
reflections of human social life during history, and therefore literary texts are always 
one of the sources for history researches, especially for social history studies. On the 
other hand, writings and particularly literary texts have been one of the main spaces for 
introducing the human thoughts that writers have presented their ideas through them. 
In these vast areas of literary books, story always has a high position for analyzing of 
examinations and considerations of thought and also social achievements. In history 
of Persian literature, before the modern period and the rise of modern Persian novel, 
there have been some samples of stories which mainly were formed for entertainment. 
But at the same time, some traces of social life and folklore from the past centuries have 
remained in those stories that could help the present historians to find subjects such 
as kind of the words, the style of writings, ordinary terms, and the manner of life in the 
last centuries. At the present paper, the Story of ‘Samak ‘Ayyār’ has been investigated 
based on the mentioned viewpoints, and it has tried to find and analyze the reflection 
of social conditions from mediaeval centuries in this story book.
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Abstract
Due to the rich rivers, such as Oxus and Yaxartes, its fertile plains, rich mines 

and access, the realm of the Sāmānid state had a special economic potential. So thanks 
to the periods of power during the Sāmānid rule, its economy was in flourish. This 
geographic and economic situation leads to wealth for its people. Last Sāmānid rulers’ 
ignorance about the agriculture and instead, their focus of the trade in slaves, and 
even they were unable to secure the commercial roads which lead to their decline. So 
that some scholars believed that the resulting stagnancy overthrew the Sāmānid state.  
The aim for the current issue is to show the influence of the geographic location and 
economic situation of the territory on rise and fall of the Sāmānid dynasty.
Keywords
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Abstract
In spite of the studies on Gondishāpour, little attention has been paid so far to 

the appellation, geographical, political and military location of this city. Gondishāpour 
is mentioned in historical texts with different names, including Jantashapyrta, beit 
Lapat, Veh Andyvkh Shāpour, Billābād and Gondishāpour. It was a city in Khuzestan 
and located between the cities of Susa, Shoushtar and Dezful; its position coincides 
with the current location of Shāhābad (or Islāmābād) village. The city’s Prison was of 
great importance in Sassanid era and was apparently considered a hold for political 
prisoners. Due to its political standing and strategic location, the city had been the 
nation’s capital for some time, too.
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Abstract
This paper aims to consider an artifact known as the “Ring of Power” found of a 

late Elamite tomb of Arjān, Behbāhān, to follow the evolutionary process of its motif 
of “Winged Lion” on the contexts of pre-Islamic sought western Iran to the end of 
Achaemenid Empire. The motif is viewed as an index of ancestral political authority 
of Drius the Great in the region. The theoretical framework of the paper is based on 
the Piercean philosophical semiotics as a proper foundation for the study of indexical 
dimensions of materials relating to the creating as well as transferring human social 
identities. It is a contextual study of the semiotic fields of the motif under consideration. 
As the results show, there would be some straightforward relations between the Daris 
the Great’s political claims and appearing of the motif into the power-related contexts 
of Achaemenid Empire. 
Keywords
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Abstract
In olden mentality there is an association and coexistence between nature and 

mystery. A mentality in which the tree, itself,isn’t worshiped. Rather there is always 
a spiritual essence and substance beyond the tree which is worshiped. In ancient 
iconographies goatlikes, stars, birds and snakes usually encircle the sacred tree. While 
each of these symbols have distinct mytical and cosmological meaning. Of course, 
the appearance of goddesses in a tree, is a popular motif in ancient East especially in 
Mesopotamia and India. The tree of life motif is very ancient in sumer and ancient 
Elam’s art at 3.rd millennium B.C. .  The basic subject of this text is the motif of the tree 
of life in old and ancient Elam’s art. And accoding to which sources can we interpret its 
meaning? I suppose the tree of life motif in ancient Elam’s art has a religious-mythical 
meaning and it shood be interpreted according to literal and written sources of ancient 
Mesopotamia especially sumer’s sources. Here we have used theoretical bases of 
“cultural diffusionism school” for data interpretation. Although the motif of the sacred 
tree or the tree of life is a very old motif in ancient Elam’s art-3.rd millennium B.C. ,those 
writtings which are written in previous Elam’s orthography-A and B- and are discovered 
in Khuzestan, could not help us interpret the meaning of the motif. But according to  
the sumerian texts, the motif of the tree of life or the sacred tree is the reflection of 
coming back to the life and immortality of ISHTAR and TAMUZ mythology, which 
indeed has a religious meaning.
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Abstract
The scientific worldview today represents the culmination of human 

thought and a reference used by all the philosophical, ritual, mystic and even 
mythical worldviews. It emerged following the introduction of Copernicus 
and Kepler’s theories on the world’s helio-centerism, and expressed itself 
through the publication of Galilei’s Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo )1632( based on mathematical concepts and experiment, declaring the 
decline of the traditional worldview and the Scholasticism; whilst ‘Pères de 
l’Église’ of the Roman Catholicism perpetuated the reactionary, anti-science 
and anti-rationalistic nature of Christianity through inquisition, persecuting 
and torturing the rationalist scholars! However, with the Pope’s desecration 
and the decline of Catholic domination over culture and thought, the Age of 
Enlightenment and the epoch of science and rationalism began as a result 
of the works of René Descartes and his contemporaries Francis Bacon and 
John Locke, which finally gave birth to the European scientific and industrial 
revolutions and inception of industrial capitalism of the Modern era. The 
historical upshots of the development of sciences have been information 
revolution, invention of artificial intelligence and robots, the control theory, 
and preparation of cybernetic principles as well as a massive evolution in 
energy economics and management, and electric and electronics industries, 
all of which furnished the scientific and industrial jump of the man with 
unimaginable dimensions in the twentieth century that allow us now to speak 
of a scientific philosophy that has turned our view from the creation of the 
world towards the origin of the life and its dispersion across the world; that 
intermittently works hard in every aspects to make possible man’s eternality; 
and, indeed, that should always fight with ignorance, superstitions, dogmatism 
and dogmas! The fundamentals of the scientific philosophy include: scientific 
worldview, scientific ethics, scientific logic, and scientific social-political 
project.
Key words

History, scientific ethics, scientific logic, scientific philosophy, scientific 
worldview
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of history and historiography, historic and proto-historic archaeology, in both languages of 
Persian and English. It publishes just the papers presenting recent researches; submitted as 
a manuscript. As part of the submission process, authors will be required to confirm that the 
substance of the content presented has not been published previously and is not currently 
being considered for publication elsewhere. All submissions are considered by the editorial 
board in the first instance; and suitable papers are peer-reviewed by a minimum of two 
professional academic referees. The process of submission and peer- reviewing system is 
confidential. 
Peer- reviewing instructions:
1. The title of paper must be in brief and no repetitive; and without any ambiguous, 
verbal and poetic form.
2. The abstract must presents all of content of the paper in brief including subject matter 
and research objectivity, information background and the literature, the requirements 
of research and its necessity, main question )s( and hypothesis, theory and approach, 
methodology and finally the conclusions. 
3. The key words should serve to search the basic concepts of the research, not exceeded 
than five words.
4. The structure of paper presents the process of research including the features of 
objectivity and subjectivity, literature and references, basic question )s( and hypothesis, 
approach, ideas, methodology, data body and the studying process all resulted in a clear 
conclusion.
5. The body of paper is excluded to the studying process of data and documents / 
criticizing of the ideas and hypothesis; in order to processing of the basic objectivity and 
subjectivity.
6. The conclusion answers to the basic question )s( by approving / disapproving the 
basic hypothesis / idea all on the basis of the studying process of the main data body. Here, 
the author )s( is )are( not authorized to refer. 
How to submit a paper in New Historical Studies:
1. Excluding of the illustrations and graphic charts, the submitted main text must be 
typed correctly, not more than some 4.000 words, on A4 standard papers by Microsoft Word 
software, 2007 version. The entire full text essay is some 15 A4 papers in the format of MS 
Word font of Constantina 11 and single line spacing. Three hard copies with a CD should be 
delivered to the given address.
2. Excluding of the full text essay, the address and the affiliations of the author (s) should 
be typed on another A4 paper, delivered to the same address. 
3. The English abstract should be ordered in some 300 words.
4. Illustrations and figures are referred and documented relevant to the studying process 
of the paper. All of these are saved as JPEG – 300 dpi resolution format; and should be 
delivered in a CD to the same address. 
5. The abbreviations and literal equivalents and other explanations are cited as the end 
note.
6. The referencing system for English papers is Chicago style 15th B.
7. Arabic, Persian, Old Turkic and Urdu names should be spelled / written in the style of 
Encyclopedia Iranica.
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