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 وضع اجتماعى و اقتصادى عربستان مقارن ظهور اسالم 

�ضت عظيم اسالمى كه در چهارده قرن پيش، يعىن در اوايل قرن هفتم ميالدى، صورت وقوع يافت، يك جنبش 
بيسابقه و ناگهاىن نبود بلكه اين انقالب و �ضت اجتماعى، مانند ديگر جنبشها و انقالبات تارخيى بشر، مولود علل 
و عوامل متعدد اقتصادى و اجتماعى بود و ساهلا قبل از آنكه حممد بن عبد الّله (ص) مبارزات دالورانه خود را آغاز 

كند، حنفا و مجعى از جوانان روشندل عرب و بعضى از زعماى قبيله قريش و ديگر قبايل، در اثر فعاليتهاى 
اقتصادى و آمدورفت در بني اقوام خمتلف و حتقيق در آراء و عقايد يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و ديگر اقوام، به 

سسىت معتقدات و خراىف بودن عقايد خود پى برده بودند، و فكر متركزطلىب و متحد كردن قبايل عرب و پرستش 
 خداىي واحد و اجياد امنيت و آرامش در حميط جزيرة العرب در مغز جوانان و ترقيخواهان عرب راه يافته بود.

حممد بن عبد الّله، بنيانگذار �ضت اسالمى، در شهر مكه در ميان قبيله قريش، يعىن قبيله حاكم، و زورمندان آن 
عصر تولد يافت. مكه بر سر راه جتارت مين با شام نزديك بندر جده بود و با بازارهاى صنعا و عمان دادوستد 

داشت. مهني موقعيت ترانزيىت و آمدورفت مردمى از مدنيتهاى گوناگون و برخورد ايدئولوژيها و مذاهب خمتلف در 
 تكامل عقايد جوانان عرب و رشد فكرى بازرگانان اثرى فراوان باقى گذاشت.

دوستان و نزديكان و بستگان «حممد» اغلب مردمى روشن ضمري و بيداردل بودند و در مذاكرات و گفتگوهاىي كه با 
 حممد داشتند، غالبا از رواج معتقدات و عقايد و سنن زيانبخش در بني اعراب اظهار مالل مى منودند.



ابن اسحق روايت مى كند: «پيغمرب خود وقىت سخن از زيد بن عمرو بن نفيل در ميان بود، نقل كرده است كه وى 
اولني كسى بود كه مرا از بت پرسىت مالمت كرد و از عبادت بتان برحذر داشت. وقىت با زيد بن حارثه از سفر طائف 

 بازمى آمدمي، بر اين زيد بن عمرو گذشتيم ...

پيش او نشستم و انباىن داشتم كه در آن از گوشىت كه براى بتان قرباىن كرده بودمي، چيزى بود ... گوشت را پيش زيد 
بن عمرو �ادم و گفتم اى خال، چيزى از آن تناول كن. گفت شايد اين از آن گوشتهاست كه به بتان تقدمي 

مى كنند؟ چون گفتم كه چنني است، گفت اى خواهرزاده اگر از دخرتان عبد املطلب پرسيده بودى، به تو مى گفتند 
كه من هيچگاه از اين قربانيها چيزى منى خورم و بدين گوشت هيچ حاجت ندارم. آنگاه مرا از بت پرسىت مالمت كرد 

 و گفت، اين 
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 بتان را ارزش و قدرى نيست؛ چون نه هيچ زياىن به كسى توانند رسانيد و نه هيچ سودى.

آنگاه حممد افزوده بود كه من از آن پس نه هرگز هيچ بىت را دانسته بپسودم و نه هرگز به بتان قرباىن تقدمي كردم تا 
 »1 «آنكه خداوند مرا به رسالت خويش مفتخر كرد ...»

اين روايت نيز به فرض صحت، نشان مى دهد كه قبل از قيام حممدى، حنفا و روشندالن عرب به بتان و بت پرستان 
به ديده نفرت مى نگريستند و از احنرافات فكرى و عقيدتى جامعه عرب رنج مى بردند. خمصوصا خاندان هاشم از ميان 

 بتهاى فراوان الّله را شايسته عبوديت مى مشرده است؛ چنانكه مى بينيم نام پدر حممد عبد الّله بود.

 وضع طبيعى عربستان 

شبه جزيره عربستان، كه اعراب آن را جزيرة العرب مى خوانند، در جنوب غرىب آسيا قرار دارد. اين منطقه خشك و 
ىب آب، با اينكه بوسيله حبر امحر از افريقا جدا شده است، وىل در معىن از حلاظ خمتصات طبيعى و نداشنت آب وهواى 
مساعد، با صحراى كبري افريقا فرق چنداىن ندارد. در بعضى از مناطق كوهستاىن و خشك، اختالف درجه حرارت، 

 درجه زير صفر مى رسد، وىل در مناطق ديگر عربستان، كه اندك 7 درجه باالى صفر به 27پس از غروب آفتاب، از 
آىب وجود دارد، مردم به كمك كاريزها و قنوات يا بسنت سد ميان دو كوه، آب ناچيزى به دست مى آورند، و در 

 واحه ها و آباديها به زندگى ساده و ابتداىي خود ادامه مى دهند.

تنها جنوب غرىب عربستان، يعىن مين (حضر موت)، از بركت بارندگى و وجود آب، براى كشاورزى و رشد متدن 
مساعد است. مردم هومشند اين سرزمني در تنگناى دره، سدى از سنگ برآوردند كه به نام سد مآرب معروف است 
و دريچه هاىي بر آن گذاشتند تا در موقع لزوم، از آىب كه پشت سد مجع مى شود، براى آبيارى استفاده كنند. وىل در 



ساير نقاط عربستان كمابيش خشكى و ىب آىب حكومت مى كند تا جاىي كه در بعضى از نقاط خشك، اگر كسى 
خبواهد در حق ديگرى دعاى خري كند، مى گويد: سقاك الّله يعىن خدا تو را سرياب كند. ثروت و داراىي اعراب 

باديه نشني منحصر است به چند حيوان باربر و شريده؛ غذاى آ�ا عبارت از ذرت و خرماست؛ و وسيله نقليه آ�ا 
شرت يا اسىب است كه از بوته هاى بيابان تغذيه مى كند. كار عمده زنان، دوشيدن گاو و گوسفند، آرد كردن با 
دستاس، تيه غذا، پرورش اطفال و بافنت پارچه هاى زبر و خشن براى لباس و خيمه و فرش و غريه است. دكرت 

گوستاو لوبون، كه شخصا در سراسر عربستان گردش كرده است، معتقد است: «در زندگى اعراب باديه نشني از 
 عصر سليمان تا ظهور اسالم و زمان حاضر فرق حمسوسى پيدا نشده است.»

قبايل ابتداىي عرب براى دفاع از هسىت يا دستربد به داراىي ديگران، به جنگ و جدال مى پرداختند و در امور 
 جنگجوىي، ترياندازى و سوارى، مهارتى به كمال داشتند.

اعراب به اقتضاى حميط نشوومناى خود، تنها سلحشور و جنگجو نبودند بلكه هواى صاف و آمسان پرستاره عربستان، 
 قوم عرب را كه از شعب مستعد نژاد سامى است، مردمى باذوق، شاعرطبع و ساده گو و فصيح به بار آورده است.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار)287). دكرت عبد احلسني زرين كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم، ص 1(
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، عرب شناس نامدار اروپاىي، مى گويد: «طبيعت به عرب باديه نشني چهار چيز عطا كرده است: »2 ««كلمان هوآر

شرت، خيمه، مششري، و شعر.» و ارنست رنان، فيلسوف و دانشمند فرانسوى، مى گويد: «اگر علوم و فرهنگ ملل 

ديگر و خبصوص ملت ايران را، كه بعد از اسالم وارد جهان عرب شد، از اعراب بگرييد، فقط عرب باقى مى ماند و 

شرت او» وىل عده اى ديگر از صاحبنظران معتقدند كه اگر علوم و فرهنگ ديگر ملل را از اعراب بگريمي، براى عربا 

سخن باقى مى ماند. عرب نتوانست معمارى و جمسمه سازى و نقاشى كند، زيرا وسايل كار در هيچيك از آن رشته ها 

 را نداشت ... سخنورى از راه شاعرى يگانه گنجينه ملى عرب بود.

... هرسال در بازار مكاره هر شاعرى كه گوى سبقت را از ديگران مى ربود از طرف مردم جتليل مى شد و شعر او را 
با خط زرين روى پارچه ابريشمني مى نوشتند و از ديوار كعبه مى آوخيتند. به مهني مناسبت، اشعار مزبور را معلقات 
مى خواندند. پيغمرب اسالم در بازار مكاره گوش به اشعار شعراى عرب مى داد ... عايشه نقل مى كند كه بقدرى 

 »3 «جمذوب شعر امرؤ القيس بود كه اشعار او را از بر داشت ...»

 جرجى زيدان مى نويسد:



زبده اشعار جاهليت به هفت جمموعه به اسم معلقات، جممرات، منتقيات، مذهبات، مراثى، مشويات، ملحمات 
تقسيم مى شود. عربا آرزو داشتند كه مورد مدح شاعران قرار بگريند. هركس كه مدح مى شد قدر و منزلتش باال 

 »4 «مى گرفت و اگر دخرتى داشت، به شوهر مى رفت.

تا عصر امويان و عباسيان، آثار ذوقى و ادىب دوران جاهليت به قيد تدوين درنيامده بود. از اين دوره به بعد، در سايه 
 رواج تدرجيى خط و كتابت، تنظيم و تأليف آثار شعراى عرب آغاز شد.

 سست شدن معتقدات مردم 

چنانكه اشاره كردمي، پيش از ظهور �ضت حممدى اعتقاد مردم به بسيارى از سنن و عادات معموله سست شده بود. 
بتان مقام و موقعيت خود را از دست داده بودند. جنگهاى انتقاجمويانه ادامه حيات اقتصادى و اجتماعى را براى 

 اعراب دشوار ساخته بود.

 زنده به گور كردن دخرتان، به نظر حنفا و ديگر عناصر روشندل، عملى زشت و ناصواب تلقى مى شد.

 دكرت حممد حسني هيكل مى نويسد:

«روز عيدى كه مردم در حنله اجتماع كرده بودند، چهار تن: زيد بن عمرو، عثمان بن حويرث، عبد الرمحن جحش، و 
ورقة بن نوفل از آن ميان به گوشه اى رفتند و با يكديگر گفتند: «بدانيد به خدا اين مردم، از مهه جا بيخرب و گمراهند. 

 اين سنگ چيست كه ما بر آن طواف مى برمي. نه مى بيند و نه مى شنود، نه نفع مى دهد و نه 

 ______________________________
)2.(C .Huart  

  به بعد (به اختصار).31). ويرزيل گئورگيو، حممد پيغمربى كه از نو بايد شناخت، ترمجه ذبيح اهللا منصورى، ص 3(
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ضرر مى رساند. خون قرباىن از روى آن جارى مى شود. برويد ديىن جز اين براى خودتان پيدا كنيد.» ورقه به دين 

مسيح درآمد؛ و مى گويند بعضى از قسمتهاى اجنيل را به عرىب ترمجه كرد. عبد الّله جحش در حال ترديد مباند تا 

 »5 «مسلمان شد و پس از آن با مسلمانان به حبشه رفت و در آجنا مسيحى شد و بر اين دين مبرد.

 اساسا وقىت ما تاريخ دوره جاهليت را مورد مطالعه قرار مى دهيم، كمرت جاىي با مسائل مذهىب برخورد مى كنيم.



در ادبيات پيش از اسالم، حىت يك قطعه مذهىب هم منى توان يافت. اگر در برخى از اشعار اشارتى به الّله يا بىت 
 مى گويد: «زندگى در حال كوچ و انتقال داميى از نقطه اى به »6 «شده، اين اشاره عرضى است. مهانطور كه نولدكه 

 »7 «نقطه ديگر، در جستجوى آب و چراگاه، براى پروردن احساسات مذهىب مناسب نيست.»

 بطور كلى، اعراب قومى شكاك، ديرباور و مادى بودند و كمرت به تعاليم و اندرزهاى مذهىب تسليم مى شدند.

مقارن ظهور اسالم، خانواده هاى تيدست غالبا به علت فقر و فاقه، دخرتان نوزاد خود را زنده به گور مى كردند، وىل 
فقر و فاقه تنها عامل اين كار نبود. در خرب است هنگامى كه عمر دخرت خود را زنده به خاك مى سپرد، سخت 

 مى گريست (سيوطى، املزهر).

عمر از خانواده اى ثرومتند بود. ظاهرا بدويان كه مهواره در جنگ و كوچ و رحيل بودند، تشخيص مى دادند كه زن به 
 »8 «درد جنگ و زندگى پرخطر قبايل صحرانورد منى خورد و مهواره چون دست شكسته، وبال گردن مرد است.

اين روايات، خمصوصا گريسنت عمر كه از شخصيتهاى ممتاز قريش بود، نشان مى دهد قبل از آنكه �ضت حممدى 
 دخرتكشى را �ى كند، اعراب به زشىت اين كار كمابيش پى برده بودند.

 زمينه فكرى اعراب قبل از اسالم 

مسعودى گويد: «عربان در جاهليت فرقه ها بودند: بعضى موحد بودند و به وجود آفريدگار اقرار داشتند و بعث و 
نشور را تصديق مى كردند و معتقد بودند كه خداوند فرمانربدار را ثواب مى دهد و نافرمان را عقاب مى كند- سابقا در 
مهني كتاب و كتاباى ديگرمان از كساىن كه در ايام فرتت، به خداى عز و جل دعوت مى كردند و اقوام را به آيات 

 وى توجه مى داده اند، چون قس بن ساعده ايادى و رئاب شىن و حبرياى راهب ... سخن گفته امي.

بعضى عربان به وجود آفريدگار معرتف بودند و حدوث عامل را مسلم مى مشردند و بعث و معاد را قبول داشتند، وىل 
منكر پيمربان بودند و به پرستش بتان قيام مى كردند؛ و مهني گروهند كه خداى عز و جل به حكايت گفتارشان فرمود: 
«ما بتان را فقط به اين منظور مى پرستيم كه ما را به خدا تقرب دهند.» ... بعضى ديگر به آفريدگار معرتف بودند، 

 اما پيمربان و معاد را

 ______________________________
 .183). دكرت حممد حسنني هيكل، زندگاىن حممد، ترمجه ابو القاسم پاينده، ص 5(
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 منكر بودند و به گفتار دهريان متايل داشتند؛ مهينانند كه خداوند از كفرشان خرب داده و فرموده:

«گويند جز زندگى اين دنياى ما هيچ نيست كه مبريمي و زندگى كنيم و جز زمانه هالكمان نكند.» و خداى تعاىل 
سخنشان را با اين گفتار رد فرمود كه: «در اين باب علمى ندارند و جز گمان نكنند.» بعضى از آ�ا به يهوديگرى و 
مسيحيگرى متمايل شده بودند. يك دسته از عربان نيز فرشتگان را مى پرستيدند و مى پنداشتند كه فرشتگان دخرتان 

خدايند و آ�ا را مى پرستيدند تا پيش خدا شفاعتشان كنند ... از مجله كساىن كه به توحيد و معاد معرتف، و از تقليد 
 »9 «بركنار بود، عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بود ...»

 سابقه تارخيى دعوت به يكتاپرسىت 

 يكتاپرسىت ابراهيم خليل 

قر�ا پيش از آنكه حممد بن عبد الّله (ص) به جنگ با بت پرسىت برخيزد و مردم را به پرستش خداى واحد فراخواند، 
ابراهيم خليل در مقام بت شكىن برآمده بود. پدر ابراهيم به كار جنارى اشتغال داشت. او با دست خود از چوب بت 
مى تراشيد و به مردم مى فروخت. مهينكه ابراهيم به سن رشد رسيد، از اين كار در شگفت شد و با پدر خود گفت: 
«چگونه بتهاىي را كه خود ساخته اى، مى پرسىت؟» پدرش از بيم آنكه از كار و كسب بازماند، فرزند را از اين حبث 
منصرف منود وىل ابراهيم آرام ننشست و با مردم عصر خويش به حبث و گفتگو پرداخت و يك بار براى انتباه و 

بيدارى مردم، از فرصت مناسىب استفاده كرد و كليه بتها را جز بت بزرگ بشكست. چون از او پرسيدند كه آيا تو 
خدايان ما را درهم شكسىت؟ وى گفت: «اين كار را بت بزرگ كرده از بتها بپرسيد.» ابراهيم خواست با اين عمل 

 جامعه منحط عصر خويش را به تفكر و تعقل وادارد.

  به بعد، سري تفكر ابراهيم را از ستاره پرسىت تا خداپرسىت چنني توصيف مى فرمايد:76قرآن در سوره انعام، آيه 

 مهينكه شب درآمد و ستاره اى را ديد، فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى  َكوَْكباً قاَل هذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قاَل ال ُأِحبُّ اْآلِفِلَني ...
گفت: «اين خداى من است»، مهينكه غروب كرد، گفت: «من غروب كنندگان را دوست ندارم.» مهينكه برآمدن 
ماهتاب را ديد، گفت: «اين خداى من است.» چون غروب كرد، گفت: «اگر خدامي مرا راهنماىي نكند، گمراه 

خواهم شد.» مهينكه خورشيد سر برآورد، ابراهيم گفت: «اين خداى من است، چه اين از مهه بزرگرت است.» چون 
خورشيد نيز غروب كرد، گفت: «اى مردم، من از شرك و خدايان ساختگى بيزارم. من روى ارادت و اخالص به درگاه 

 خداىي مى برم كه آمسان و زمني را آفريد و كسى را با او شريك و انباز منى سازم.»



دكرت هيكل در كتاب زندگاىن حممد، از كساىن كه قبل از پيشواى اسالم در راه دعوت به يكتاپرسىت رنج برده اند، 
 سخن مى گويد و مى نويسد:

 ______________________________
  به بعد (به اختصار)485). ابو احلسن على بن حسني مسعودى، مروج الذهب، ترمجه ابو القاسم پاينده، ص 9(
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در طى قرون متواىل در عربستان پيغمرباىن پديد آمدند كه قوم خود را به پرستش خداى يگانه مى خواندند، اما آ�ا از 

قبول اين دعوت سرپيچيده بر بت پرسىت اصرار داشتند. هود قوم عاد را، كه در مشال حضر موت مسكن داشت، به 

پرستش خداى يگانه دعوت كرد، وىل عده كمى به او اميان آوردند و بيشرت آ�ا از راه كرب و غرور از قبول دعوتش سر 

باز زدند و گفتند: «اى هود، دليلى براى ما نياوردى و ما خدايان خود را به گفته تو ترك خنواهيم كرد و به تو اميان 

 ).52خنواهيم آورد (سوره هود، آيه 

صاحل قوم مثود را كه ما بني حجاز و شام اقامت داشتند، به راه راست دعوت كرد، اما دعوت او نيز نتيجه نداد و به 
گوش كسى فرونرفت. شعيب اهاىل مدين را به خداى يگانه دعوت كرد، اما دعوتش را نپذيرفتند و هالك شدند و 

 »10 «سرنوشت آ�ا مانند سرنوشت قوم عاد و مثود بود.

 هشام بن حممد كلىب در كتاب االصنام مى نويسد:

 خداپرسىت در عهد جاهليت 

زيد پسر عمرو، پسر نفيل، كه در روزگار جاهلى به خداپرسىت گرويده و پرستش عزى و ديگر بتان را ترك گفته بود، 
 مى گويد:

 تركت الّالت و العّزى مجيعا
 

 كذلك يفعل اجللد الصبور

 فال العّزى ادين و ال ابنتيها
 

 و ال صنمى بىن غنم ازور

 و ال هبال ازور و كان ربا
 

 لنا ىف الدهر اذ حلمى صغري

   



يعىن: الت و عزى اين هردو را واگذاشتم و چنني كند مرد دالور و شكيبا. پس نه به عزى مى گروم و نه به دو 
دخرتش و نه هم دو بت بىن غنم را زيارت مى- كنم، و نه هبل را كه روزگارى پروردگار ما بود؛ آن هنگام كه عقلى 

 »11 «اندك داشتم.

 اكنون كه اطالعات خمتصرى از سابقه يكتاپرسىت كسب كردمي، برگردمي به سرگذشت اسالم.

 سازمان اقتصادى و اجتماعى 

درباره سازمان اجتماعى اعراب قبل از ظهور �ضت حممدى، صاحبنظران و دانشمندان اروپاى غرىب تأليفات و 
، »14 « وهلاوزن »13 «، نولدكه، دوزى،»12 «حتقيقات گرانبهاىي اجنام داده اند، كه از آن ميان تتبعات گوستاو لوبون 

 ، بارتولد و پطروشفسكى و عده اى ديگر شايان توجه و قابل مطالعه است.»15 «بكر، گولدتسهري

راجع به وضع اقتصادى و اجتماعى عربستان پيش از اسالم، بني صاحبنظران شوروى و اروپاى غرىب وحدت نظر 
كامل نيست. بطور كلى پژوهندگان شوروى معتقدند كه «مقارن ظهور اسالم سازمان پدرشاهى و مجاعىت در عربستان 

مشاىل در حال انقراض و فرورخينت بود، وىل اين تالشى و از هم پاشيدگى در منطقه حجاز به كندى صورت 
 مى گرفت. در حاىل كه در جنوب و

 ______________________________
 .139). زندگاىن حممد، پيشني، ص 10(
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مشال عربستان، از بركت وضع طبيعى و اقتصادى مناسىب كه قبايل عرب داشتند، تزلزل و از هم پاشيدگى جامعه 

پدرشاهى و گرايش به سوى فئوداليسم با سرعت بيشرتى عملى گرديد و جامعه طبقاتى به صورت زنده و فعالرتى 

جتلى و تظاهر منود، در سراسر عربستان شيوه زندگى برده دارى هنوز باقى و برقرار بود. و چون اسالم اصوال با بردگى 



و برده دارى خمالفىت نداشت، پس از استقرار اسالم و گسرتش آن، اصول برده دارى در ميان مسلمانان حمفوظ و باقى 

 »16 «ماند.»

 طوايف عرب از حلاظ اصل و تبار به دو گروه جنوىب يا ميىن و مشاىل تقسيم مى شدند.

در آغاز قرن هفتم ميالدى، خبش اعظم اعراب مشاىل صحرانشني بودند و بطور كلى به شرت- پرورى و شرتدارى (براى 
محل و نقل و جنگ) امهيت فراوان مى دادند. به پرورش بز، گوسفند و اسب نيز مى پرداختند. در عربستان مشاىل در 
بعضى از واحه هاى مناسب كشت جو، خنل و مو و درختان ديگر معمول بود. مراتع در تصرف عشريه ها بود، وىل 
دامها و بردگان و قطعات زمني ملك افراد حمسوب مى شد، و در داخل عشاير، وضع اقتصادى و ماىل افراد يكسان 

نبود ... به موازات كرانه غرىب عربستان، از ناحيه ثرومتند مين، راهى كاروانرو از طريق حجاز به سوريه ممتد بود. و 
اياالت بيزانس، سوريه، فلسطني و مصر، از اين طريق با حبشه و هندوستان- بواسطه مين- به بازرگاىن ترانزيىت 

 م.) شاهان آن دودمان كوشيدند تا 572مى پرداختند. پس از تصرف مين از طرف ايران ساساىن (پس از سال 
كاالهاى هندوستان از طريق ايران به بيزانس محل شود و ترانزيت از راه مين را اجازه ندادند. اين جريان موجب بروز 
حبران اجتماعى در عربستان گرديد. مكه بر سر راه كاروانروى كه از سوريه به مين كشيده شده بود، قرار داشت. در 
زمان حممد (ص) مكه به نام كعبه معروف بود. اين مكان مقدس، در طى ماههاى زمستان، عده كثريى از زايرين 
خبشهاى گوناگون عربستان را جلب مى كرد و در عني حال، در آجنا بازارى داير مى شد كه عرباى صحرانشني 

حمصوالت دامپرورى خود را (چرم، پشم و دام) با غالت و خرما و مصنوعات شهرى مبادله مى كردند. مكه منطقه 
خشكى بود وىل در نزديكى آن طائف داراى زمينهاى مزروع بود. قبيله قريش در مكه سكونت داشت و در ميان 

خاندا�اى خمتلف اين قبيله، امويان (بىن اميه) توانگر و ثرومتند بودند؛ در حاىل كه بىن هاشم كه حضرت حممد (ص) 
 از ميان ايشان برخاست، وضع اقتصادى مناسىب نداشتند.

مقارن ظهور اسالم، شيوه زندگى برده دارى در مكه رايج بود، و بردگان در خانه، به عنوان خدمه و در فعاليتهاى 
توليدى به عنوان چوپان و زارع، به نفع صاحبان برده فعاليت مى كردند، و رفتار برده داران با آ�ا بريمحانه و 

خشونت آميز بود. مكيان در فعاليتهاى بازرگاىن شركت مى- جستند و ساىل دوبار كارواىن به سوريه گسيل مى داشتند. 
درآمد و سود بازرگانان هرگز كمرت از پنجاه درصد سرمايه نبود و گاه به صددرصد باى متاع ارساىل مى رسيد. اجناس 
صادراتى مكه به سوريه عبارت بود از چرم خام و دباغى شده، مشش نقره از معادن عربستان، برتين كشمش طائف و 

 خرما. اما آنچه بطور ترانزيت از مكه عبور مى كرد، از مين، عبارت بود از كندر و

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).14). ايليا پاولوويچ پطروشفسكى، اسالم در ايران، ترمجه كرمي كشاورز، ص 16(
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عود و چوب سندل و فلوس و چرمهاى دباغى شده؛ از افريقا، خاك طال، غالمان و كنيزان سياهپوست؛ از هندوستان 

دارچني و فلفل و ديگر چاشنيها و مواد معطر و عاج و منسوجات قيمىت. بازرگانان اين كاالها را در سوريه 

مى فروختند و از آجنا منسوجات ابريشمى و پشمى بيزانسى و پارچه هاى ارغواىن از پشم گوسفند و ماهوت و ظروف 

 ميالدى توسط 624آبگينه و مصنوعات فلزى و ديگر كاالها را صادر مى كردند ... كارواىن كه از زمستان سال 

 هزار مثقال طال، كاال بار داشته كه چهل هزار آن 50بازرگانان مكى براى ارسال به سوريه جمهز شده بود، معادل 

متعلق به اعضاى خاندان اموى و باقى از آن ديگر ثرومتندان قريش بود. صدها مرد، غرق در سالح، مهراه كاروا�ا 

حركت مى كردند، و گذشته از بازرگانان عده اى راهنما و ساربان و دسته هاى نگهبان با كاروا�ا حركت مى كردند. 

 بازرگانان مكه به رباخوارى نيز اشتغال داشتند و از پنجاه تا صددرصد ربح مى گرفتند.

 دوزى، شرقشناس معروف هلندى، در كتاب خود درباره اسالم و ممالك مهجوار آن چنني اظهارنظر مى كند:

«در نيمه اول قرن هفتم ميالدى مهه چيز جريان عادى خود را در روم شرقى و كشور شاهنشاهى ايران طى مى كرد. 
اين دو مملكت كه براى تصرف آسياى غرىب، مهيشه با هم در نزاع بودند، از حيث ظاهر، در راه رشد و ترقى و 
آبادى سري مى كردند. مبال  معتنابى ماليات عايد خزانه سلطنىت اين دو كشور مى شد و كروفر و جتمل و تنعم 

 پايتختهاى هردو مملكت ضرب املثل بود. بار كمرشكن استبداد بر پشت هردو كشور سنگيىن مى كرد.

تاريخ آخرين سالطني هردو مملكت مشحون است از يك سلسله فجايع هولناك و زجر و آزار خاليق، و اين رفتار 
ظاملانه دولتها مولود نفاق و شقاق مردم در مسائل مذهىب بود. در اين اثنا ناگهان از ميان صحارى غريمعروف 

عربستان، قومى جديد در صحنه جهان پديد آمد. قبايلى بيشمار كه تا آن تاريخ پراكنده و متفرق و اكثر اوقات با 
 هم در نربد بودند، براى خنستني بار، در آن هنگام به هم پيوستند و قوم متحد و متفق جديد را به وجود آوردند ...

اين مهان قومى است كه در يك حلظه (مقصود قريب يك قرن است) كشور شاهنشاهى كهنسال ايران را سرنگون 
ساخت و زيباترين اياالت را از دست جانشينان قسطنطني ربود و سلطنت جديد التأسيس ايشان را پاميال منود و 

ممالك ديگر اروپا را تديد كرد؛ و حال آنكه در شرق عامل نيز جيوش فاتح او به جبال هيماليا راه يافتند و در آجنا هم 
رخنه كردند. وىل اين قوم شباهىت با كشورگشايان ديگر نداشت زيرا آيني نويىن آورده بود و اقوام ديگر را تبلي  و دعوت 
مى منود؛ بر خالف ثنويت ايرانيان و مذهب مسيح، كه احنطاط يافته بود، توحيد پاك و خالص آورد و ميليو�ا مردم به 

 آن گرويدند، و حىت در مهني عصر ما مذهب اسالم مذهب يك عشر از نژاد بشر است.

در حرب ذوقار هم ديدمي، قوه حياتى عظيم و نريوى اجتماعى عرب، كه تا آن تاريخ در نظر مهسايگان ىب امهيت تلقى 
مى شد، حىت قبل از فتح و غلبه اسالم بكلى ناقص و ناچيز نبود. با اين وصف، نقش عاىل و باشكوهى كه مقدر بود 

 عرب در تاريخ متدن بازى كند،
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 »17 «بالشك مرهون اسالم است.»

چنانكه قبال يادآور شدمي، قوم عرب ناگهان و بطور غريمرتقبه متحد و مهاهنگ نشد بلكه از مدتا پيش علل و عوامل 
اقتصادى و اجتماعى قبايل عرب را ناگزير ساخته بود كه در زير پرچم واحدى گردآيند و از تشتت و زدوخوردهاى 

 بيحاصل دست بردارند.

عالوه بر اين، به شهادت تاريخ، شاهنشاهى ايران يكباره سرنگون نشد بلكه دامنه مبارزات، با مهه تشتت و اختالىف 
كه بني زمامداران ايران بود، قريب يك قرن به طول اجناميد، و چنانكه دوزى پنداشته، در يك حلظه اين فتح نصيب 

 اعراب نگرديد.

 علل پريوزى اعراب 

يكى از عوامل پريوزى اعراب اين بود كه اين قوم صحراگرد به زندگى سخت و ساده خو گرفته بودند و از تشنگى و 
 گرسنگى بيم نداشتند.

شرت كمك زيادى به پيشرفت عرب مى كرد. اين چهارپاى بردبار براى عرب، سودمندتر از اسب و اسرت روميان و 
ايرانيان بود. عرب سوار شرت مى شد، زير سايه شرت اسرتاحت مى كرد، و از شري آن مى نوشيد و بار خود را پشت شرت 
مى گذاشت؛ در حاىل كه خود شرت جز خار خشك بيابان چيزى براى خوراك خود منى خواست و روزها بدون آب سر 
مى كرد. برعكس، ايرانيان و روميان مهينكه به ميدان جنگ مى آمدند، بارهاى سنگيىن با خود مى آوردند؛ اين بارها را 

 »18 «در ارابه ها مى گذاردند و ارابه ها را چارپا مى كشيد و چارپا (اسب و اسرت) آب و عليق مى خواست.

 عالوه بر اين، مهارت اعراب در ترياندازى و اسب سوارى و جنگ تن به تن از عوامل مؤثر موفقيت اعراب بود.

به طور كلى، عوامل مساعدى كه به موفقيت و پريوزى اعراب كمك شايان كرده، عبارت بود از: «وحدت كلمه، 
تنگى معيشت، تعاليم اسالمى، عادت به سخىت و حتمل شدايد، انضباط و روحيه قوى، سرعت عمل در طى راهها، 

 »19 «مهارت در سوارى، داشنت رجال قوى.»

 وضع اجتماعى و تضاد طبقاتى در ايران 

مقارن محله اعراب، تضاد و اختالف شديد طبقاتى در جامعه ايران حكومت مى كرد؛ يعىن مردم شهرنشني و 
روستاييان، در اثر پرداخت مالياتاى سنگني، از پا درآمده بودند و طبقات ممتاز، يعىن اشراف و روحانيان، از مزاياى 

 گوناگوىن برخوردار بودند. نكته جالب توجه اينكه بني طبقات صاحب حقوق نيز وحدت نظر وجود نداشت؛ يعىن:



از يك سو سران اعيان نظامى و روحانيان و از ديگر سو مأموران كشور (دبريان) و خرده مالكان زمني (دهقانان) با 
 يكديگر در مبارزه بودند.

 دبريان و دهقانان ميل داشتند حكومت نريومند شاهى را حفظ كنند و از

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).275). ادوارد براون، تاريخ ادىب ايران، ترمجه على پاشا صاحل، ص 17(

  به بعد (به اختصار).60، ص 1). تاريخ متدن اسالم، پيشني، ج 18(

 .8، ص 1). دكرت ذبيح اله صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج 19(

 11، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

پاشيدگى و فساد و سقوط دولت ساساىن جلوگريى كنند. برعكس، سران اعيان نظامى و روحانيان به اتكاى منابع 

سرشار متصرفات ارضى خويش، نه تنها از حكومت مركزى كم حساب مى بردند بلكه در بسيارى از موارد، آشكارا 

 متايالت استقالل طلىب ابراز مى منودند.

 ميالدى) كه از حلاظ ايران، با ناكامى پايان يافت، لطمه شديدى به 604- 628آخرين جنگ ايران و روم شرقى (
نريوهاى توليدى كشور وارد آورد، و مردم شهر و روستا، بر اثر مالياتاى هنگفت و فوق العاده اى كه براى احتياجات 

 و مصارف جنگى مى پرداختند، سخت فقري گشتند.

ضمنا جنگ مزبور ايران را از حلاظ نظامى و سياسى ضعيف كرد و از نفوذ كلمه و حيثيت شاهنشاه و دولت مركزى 
وى كاست و مبارزه اى كه به خاطر كسب قدرت حكومت ميان دستجات گوناگون اعيان درگرفت، بيشرت موجب 

 »20 «ضعف ايران گرديد.

با اينكه حكومت ايران در عهد يزدگرد سوم به ضعف و ناتواىن گراييده بود، معهذا هيچكس در آغاز قرن هفتم 
ميالدى گمان منى كرد كه استقالل و آزادى ايران از طرف مهسايگان تازى چادرنشني مورد تديد قرار گريد. هرچند 

جنگ ذوقار و پريوزى چندهزار عرب بدوى بر لشكريان ايران، اعالم خطر بزرگى بود، وىل گردانندگان حكومت ايران 
 اين آژير خطر را جدى نگرفتند و در مقام اصالح اوضاع اجتماعى و ببود سازمان لشكرى خود برنيامدند.

حىت پس از محله اعراب و پيشروى سريع آنان به سوى مناطق مهم و معمور، سران حكومت ساساىن هيچگاه بطور 
جدى درصدد برنيامدند براى مدتى كوتاه از تشريفات بيجا و خودپرسىت كه حيات و هسىت آ�ا را تديد مى كرد، 

 دست بردارند.



به قول ثعالىب، پس از آنكه اعراب به تيسفون راه يافتند، يزدگرد شهريار نگونبخت ايران «... با هزار طباخ، و هزار 
 رامشگر و هزار يوزبان، و هزار بازبان ... از پايتخت رو به فرار �اد ...»

اگر گفته ثعالىب مقرون به حقيقت باشد، بايد بگوييم حىت پس از آغاز محله و هجوم عمومى اعراب به ايران، در 
يزدگرد و ديگر سران حكومت ساساىن كمرتين اثرى از بيدارى و انتباه و فكر چاره جوىي پيدا نشده بود؛ در حاىل كه 

در بني اعراب تازه به دوران رسيده جوش و خروش فوق العاده به چشم مى خورد. چه، در تعليمات اسالم، جهاد يعىن 
 جنگ در راه دين، و يا در راه خدا عليه كفار، يعىن با متام كشورهاى نامسلمان يك فريضه مذهىب تلقى مى شد.

 در نظر خداوند، يك روز جهاد به خاطر دين، بيش از يك ماه روزه ارزش دارد.

بدين طريق، اسالم به صورت يك دين جهانگشا درآمد. به گفته قرآن، غازيان اسالم كه وارد خاك كفار مى شوند، حق 
 دارند زنان و مردان غرينظامى را بكشند و يا

 ______________________________
 .165). پيگولوسكايا، ن. و. و ديگران، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم، ص، 20(

 12، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

به بردگى بگريند (به استثناى راهبان)، زنان و كودكان را بنده سازند، هر مال منقوىل از قبيل طال و نقره و منسوج و 

اسب و دام را تصاحب كنند. اسريان برده از زن و مرد نيز جزو غنامي جنگى مشرده مى شدند. مخس جمموع غنامي 

مى بايست در اختيار امام، يعىن رئيس دولت عرىب مسلمان گذاشته شود، و چهارپنجم غنامي ميان سپاهيان تقسيم 

مى شد. يك سهم پياده مى برد و دو سهم سوار. جهاد براى جنگجوى عرب نويد ثروت و مكنت بود. از مرگ به 

 »21 «هنگام جهاد نيز بيمى نداشت، زيرا اسالم به شهيد راه دين متام موهبات بشت را وعده داده بود.

 دولت اسالمى يك ضرورت تارخيى بود

«در آغاز قرن هفتم در يثرب (مدينه) و در بني عشاير عرب، بطورى كه گفتيم، اختالف طبقاتى و نابرابرى ماىل 
مشهود بود و تضاد منافع بني بزرگان عشاير و افراد معموىل تشنج و دمشىن و نفاق بيسابقه اى بني اعراب پديد آورده 

بود كه براى پايان دادن به آن، وجود يك دولت واحد و متمركز ضرورت داشت. با تشكيل چنني دولىت، آ�ا نه تنها به 
امكانات جديد اقتصادى دست مى يافتند، بلكه قادر بودند كه به اختالفات و دمشنيهاى موجود بني قبايل پايان 

خبشند. براى رسيدن به چنني هدىف، الزم بود عقيده ديىن جديدى كه مبتىن بر يكتاپرسىت و برادرى باشد، جايگزين 
خصومت قبايل گردد و چون اجتماع قرون وسطى، از نظر رشد فكرى، فقط يك نوع ايدئولوژى يعىن مذهب 

 (تئولوژى) را مى شناخت، بنابراين مذهب جديد به اين مشكالت پايان داد.



)، عناصرى »22 «در دين جديد كه انعكاسى از نيازمنديهاى جامعه نوين بود (چنانكه بعدها به تفصيل خواهيم ديد
از ديگر اديان- اديان پيشرفته جوامع طبقاتى جماور: يهود، مسيحيت، زرتشتيگرى- به چشم مى خورد ... گذشته از 

يهوديان و مسيحيان، در عربستان پيش از اسالم، گروهى از يكتاپرستان وجود داشتند كه نه يهودى بودند و نه 
مسيحى، و آنان را حنفا مى گفتند كه با شرك و بت پرسىت خمالف بودند و ظاهرا خواهان دين ساده و ابتداىي بودند كه 

براى فرد ساده عرب قابل قبول باشد. حضرت حممد (ص) از حنفا به نيكى ياد كرده و ايشان را پريو كيش باستاىن 
 كه در تشويق و »23 «ابراهيم مى مشرد. يكى از افراد برجسته حنفيان ورقة بن نوفل، از خويشاوندان خدجيه، بود.»

 ترغيب حضرت در اعالم رسالت و جهاد و جنگ با خرافات نقش اساسى و مهمى داشته است.

 خنستني دادرسيها (حلف الفضول)

در مكه تشكيالت سياسى و حكومىت وجود نداشت و هر عشريه يا خاندان، مستقال اداره مى شد. از دادگاه و زندان 
 نام و نشاىن نبود.

فقط در نزديكى كعبه گاهى شوراى سران شيوخ تشكيل مى شد و به اختالفات خاندا�ا و عشريه ها رسيدگى مى كرد. 
 اين شورا كه دار الندوه خوانده مى شد، هيچ وسيله اجراىي، براى عملى كردن تصميمات خود، نداشت.

 ______________________________
 .172). مهان، ص 21(

 ). راجع به منابع و سرچشمه هاى اسالم ضمن مطالعه در سري علوم و افكار سخن خواهيم گفت.22(

  به بعد (به اختصار).18). اسالم در ايران، پيشني، ص 23(

 13، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

در مقدمه كتاب االصنام كلىب راجع به پيدايش حلف الفضول چنني آمده است كه «روزى مردى از قبيله زبيد با 

كاالىي قيمىت وارد مكه شد، و عاصم آن كاال را از او خريد و به خانه برد؛ بدون اينكه باى آن را به صاحبش بپردازد 

و از فروشنده رو پنهان كرد. مرد زبيدى خنست به قبيله سهم كه عاصم از آن قبيله بود، توسل جست، و بعد به 

اجتماعات قريش روى آورد و از آنان كمك طلبيد، وىل از آن اقدامات نتيجه اى نگرفت. سراجنام روزى صاحب كاال 

صبحگاهان كه قريش عادة در دار الندوه (حمل شور و وقت گذراىن بزرگان قريش) مجع شده بودند، بر كوه ابو قبيس 

 برآمد و ندا درداد و اين قطعه را كه سروده بود، خواند:

 يا للرجال! ملظلوم بضاعته 
 

 ... ببطن مكة نائى احلى و النفر

   



 

 يعىن اى جوامنردان به داد ستم رسيده اى دور از كس و كار برسيد كه سرمايه او در درون مكه ربوده شده است ...

اين دادخواهى از آن ستمديده با اين صورت و صوت نه تنها جملس قريش را بلكه مكه و مكيان را سخت تكان داد. 
اين بود كه زبري پسر عبد املطلب، كه خود از اكابر قريش بود، قيام كرد و جملسى از بزرگان بىن هاشم و بىن اسد و بىن 
زهره و بىن تيم در خانه عبد الّله پسر جدعان تيمى، تشكيل داد كه در آن جملس پيشواى اسالم كه هنوز به پيامربى 

برگزيده نشده بود، حضور داشت و در آن حمفل بزرگان قريش دست به هم دادند، دست يكديگر را سودند و سوگند 
ياد كردند كه از اين تاريخ، به دستيارى ستمديده، هركس كه باشد، برخيزند و داد او را از بيدادگر بستانند. (ما دام كه 

در روى زمني درياىي وجود داشته- باشد كه تكه پشمى را تر تواند كرد.) و نيز سوگند ياد كردند كه در امر معاش و 
تقسيم ثروت نيز با يكديگر مهكارى منايند، و زبري اين حزب و اين جملس را «حلف الفضول» ناميد و خنستني 

 »24 «نتيجه اى كه از آن گرفتند، حق زبيدى از عاصم، فرعون بىن سهم، بود.»

 سرگذشت پيشواى اسالم 

 ميالدى متولد شده است. وى به دو تريه بزرگ از 570حممد بن عبد الّله، پيشوا و رهرب �ضت اسالمى، در سال 
تريه هاى قريش منسوب بود؛ يعىن از طرف پدر به بىن هاشم و از طرف مادر به «بىن زهره» مى پيوست. پدر حممد، 

عبد الّله دو ماه قبل از تولد فرزند، درگذشت و مادرش آمنه در موقعى كه حممد شش ساله بود، وفات يافت. پس از 
اين واقعه جدش، عبد املطلب، سرپرسىت او را به عهده گرفت، وىل دوران حيات عبد املطلب نيز كوتاه بود. وى دو 
سال بعد از وفات آمنه درگذشت و عمويش ابو طالب كه مردى تاجرپيشه بود، مراقبت و نگهدارى اين طفل را به 

 عهده گرفت.

  قرآن آمده است كه «خداوند حممد را يتيمى ىب پناه و فقري و گمشده يافت.93در سوره 

خداوند پناه و متكنش خبشيد و راه نشانش داد و فرمودش تا در آينده يتيمان را نرجناند و مستمندان را با فرياد دور 
نكند و رحيم دل باشد.» روايت است كه حممد (ص) در زمان كودكى بزها و گوسفندهاى ابو طالب، عم خويش، را 

 مى چرانيد، و ابو طالب هم مردى فقري بود و

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).48). االصنام، پيشني، ص 24(
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 به زمحت از عهده اطعام برادرزاده خود برمى آمد.



هنگامى كه حممد (ص) دوازده سال بيشرت نداشت، مهراه ابو طالب براى جتارت به شام رفت. در اين موقع، شام از 
كشورهاى پيشرفته جهان بود، و حممد از مشاهده مظاهر گوناگون زندگى اجتماعى مردم و مقايسه آن با زندگى 

باديه نشينان و گفتگو با ملل و حنل خمتلف، درسها آموخت. دكرت هيكل مى نويسد: «در اين سفر با راهىب حبريى نام 
برخورد كرد، و راهب نشانه هاى پيغمربى را، چنانكه در كتاباى مسيحى ياد شده بود، در او بديد ... در شام 

پيشوايان دين مسيح را بديد و از آ�ا راجع به كتاب آمساىن و مبارزه دين زرتشت با دين مسيح چيزها شنيد ... اشعار 
سخنسرايان معروف عرب را مى شنيد و آن را مطابق ذوق خود جتزيه مى كرد و بد و خوب آن را مى سنجيد. گفتار 
خطيبان به گوش او مى خورد و از آجنمله يهوديان و مسيحيان بودند كه بر بت پرسىت خرده مى گرفتند و از كتاب 
عيسى و موسى سخن مى گفتند و برادران عرب خويش را بدان دعوت مى كردند. گفتار آنان را در دل خويش 

مى سنجيند و آن را از بت پرسىت برت مى ديد ... در اثناى جنگ فجار، پيغمرب با رموز جنگ آشنا شد. ظاهرا در اين 
 »25 « ساله بود، و به عقيده بعضى در جنگ شركت و ترياندازى مى كرد.»15موقع 

 خنستني ياران حضرت 

حممد بن عبد الّله (ص) پس از اينكه نيت باطىن خود را با خدجيه و ورقة بن نوفل و ديگر روشنفكران عرب در ميان 
 �اد، مجلگى او را در اين كار خري يعىن مبارزه با شرك و بت پرسىت يارى كردند. هيكل مى نويسد:

روزى حممد براى طواف كعبه رفت، ورقة بن نوفل را ديد، داستان خويش را بر او فروخواند. ورقه گفت: به خدا قسم 
تو پيغمرب اين امت هسىت و ناموس بزرگ، كه به سوى موسى مى آمد، به تو نازل شده است. تو را تكذيب مى كنند، 
اذيت مى- رسانند، از شهر خود بريون مى كنند، با تو به جنگ برمى خيزند. اگر من آن روز زنده باشم خدا را يارى 

 »26 «خواهم كرد. حممد احساس كرد كه ورقه راست مى گويد و كار مشكلى را به عهده گرفته است.

 24حممد (ص) جوان بود كه به مست عامل جتارى خدجيه كه بيوه اى سرشناس و ثرومتند بود، درآمد. حممد در سن 
سالگى با خدجيه ازدواج كرد؛ در حاىل كه خدجيه نزديك چهل سال داشت. با وجود اختالف سىن، اين ازدواج 

مسعود بود. خدجيه چند فرزند آورد كه از آن ميان، فاطمه دخرت حمبوب حممد زنده ماند. روايت است كه پيامرب به 
خدجيه دلبستگى داشت و تا زنده بود زن ديگرى نگرفت. بنا به روايت موجود، حممد (ص) مردى رحيم و شفيق بود 
و چون به قدرت و ثروت رسيد، هيچ فرصىت را براى كمك به يتيمان و درويشان از كف نداد. ازدواج حممد (ص) با 

 خدجيه، وى را از تالش به خاطر قرصى نان رهاىي خبشيد.

حممد (ص) ضمن اعالم رسالت، گفت كه خداوند وى را مانند ديگر پيامربان عهد عتيق برگزيده و رسالت احياى 
 كيش قدميى ابراهيم، يعىن توحيد، را به عهده او حمول كرده است.

 حممد، خود از روح يا روح القدس كه در روز از طرف خداوند بر او ظاهر مى شد، سخن 



 ______________________________
  (به اختصار).165). زندگاىن حممد، پيشني، ص 25(

 .197). مهان، ص 26(

 15، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 در قرآن از اهلامات و ظهورات شبانه نيز ياد شده است. بنا به گفته حممد (ص)، وى در يكى از »27 «مى گويد.

مكاشفات شبانه، روح را ديده است ... يكى از اين مشهودات و ظهورات شبانه عبارت از اين بود كه حممد (ص) 

 و بعد). و اين سرمنشأ پيدايش 1، آيه 17از مسجد احلرام (يعىن كعبه) به مسجد االقصى برده شد (قرآن، سوره 

داستان معراج حممد توسط فرشتگان به صخره معبد سليمان در اورشليم شد. و از ان پس، در فاصله قرن هفتم و 

هشتم ميالدى در روزگار خليفه عبد امللك، در آجنا معبد اسالمى به نام حرم الشريف و مكان متربك قبة الصخره و 

 مسجد االقصى بنا شد.

 ميالدى مردم را به دين جديد خود تبلي  كرد. خنستني كساىن كه به وى 610 يا 609حممد (ص) در حدود سال 
گرويدند، خويشان نزديك او يعىن خدجيه، مهسر و دوست وفادارش، و دخرتانش (رقيه، ام كلثوم و فاطمه) و پسرعم 
خودش، على بن ابيطالب بودند؛ آنگاه زيد بن حارثه بنده آزاده كرده و پسرخوانده وى اسالم آورد. بعد ابو بكر و 

 زبري و دو بازرگان به نام طلحه و عبد الرمحن بن عوف و عثمان و عده قليل ديگرى به دين جديد گرويدند.

بر روى هم، پيشرفت تبليغات حممدى، در نتيجه كارشكىن بازرگانان و سران قبايل عرب، بسيار ناچيز بود. رباخواران 
و جتار مكه از مبارزه حضرت با بت پرسىت سخت بيمناك بودند؛ چه ادامه اين مبارزات ممكن بود به سقوط پرستش 
كعبه و بتان آن منجر شود و هجوم زوار متوقف گردد. بدين سبب، بزرگان مكه دعوت حممدى را از نظرگاه خويش 
بس خطرناك مى مشردند و در رأس آنان ابو سفيان قرار داشت. دمشنان حممد جرأت كشنت او را نداشتند زيرا در اين 
صورت طبق رسوم آن زمان، مهه افراد خاندان هامشى به خوخنواهى برمى خاستند. وىل حممد (ص) را با خصومتها و 

 استهزاهاى شرورانه خويش راحت منى گذاشتند.

 150پنج سال پس از نزول وحى خنستني و آغاز دعوت حممدى، مشاره پريوان حضرت در مكه بر روى هم در حدود 
 نفر بود، و ميان ايشان بسيارى از مردم فقري و بندگان بودند.

از اينكه عده كثريى از بندگان به دين حممد (ص) (اسالم) درآمدند، نبايد چنني نتيجه گرفت كه تعليمات پيامرب ىف 
 نفسه آرزوها و اميال ايشان (يعىن بندگان) را منعكس مى منود ...



در تعليمات مزبور هيچ چيز سوسياليسىت وجود نداشته. راست است كه حممد (ص) در وحى هاى خود، مطففني يعىن 
كمفروشان، تقلب كنندگان در وزن و قيمت كاالها و به عبارت ديگر جتار مكه را با تازيانه نكوهش تنبيه كرده و 
دلبستگى به ثروت و گرايش به «تكاثر» و اندوخنت مال را �ى و تقبيح كرده (زيرا اين گرايش سبب مى شود كه 

آدميان، خداوند و زندگى آن جهاىن را از ياد بربند ...) وىل وى كسب مال را از طريق حرام �ى و تقبيح مى منود، نه 
هر ماىل را بطور كلى ... در كتاباى رسوالن يعىن تورات و اجنيل از اينگونه مطالب ديده مى شود. ماىل كه از راه 

حالل كسب شده باشد و صاحب آن وظايف ديىن خويش را در مورد ارحام و صدقه ادا كرده باشد، كامال مشروع 
است. حممد (ص) هرگز مالكيت شخصى و بردگى و برده دارى را انكار و �ى نفرمود و حىت بنده كردن اسريان جنگى 

 را قانوىن و مشروع مى مشرد و در عني حال،

 ______________________________
  و بعد.23، آيه 18 و بعد، سوره 53). قرآن، سوره 27(

 16، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

توصيه مى كرد با بندگان و اسريان به مالميت رفتار شود. حممد (ص) تعليمات خويش را كه به صورت وحى به وى 

نازل مى شد، به مسع مردم مى رسانيد و كّتاب وحى آ�ا را بر روى برگ خرما يا سنگ يا قطعات مسطح استخوان 

 »28 «مى نوشتند و ازبر مى كردند.»

 تا سه سال، حضرت و يارانش بطور اختفا و پنهاىن دور از انظار عمومى به تبلي  و اجراى مراسم مذهىب مى پرداختند.

در پايان سه سال حضرت تصميم گرفت، مبارزه و تبلي  خود را علىن كند. به اين مناسبت، از پسر عم خود، على بن 
ابيطالب، خواست كه در منزل خود طعامى ترتيب دهد و كليه بستگان را به آجنا خبواند تا حضرت آنان را به اسالم 

دعوت كند. على چنني كرد، و چهل تن از اقرباى خود را به خانه پدرى فراخواند. دعوت شدگان پس از صرف غذا و 
پيش از آنكه حممد (ص) آغاز سخن كند، به حتريك ابو هلب پراكنده شدند، وىل حضرت مأيوس نشد و بار ديگر 

آ�ا را دعوت كرد و پس از صرف طعام به پا خاست و خطاب به سران قريش گفت: «كسى ديگر را منى شناسم كه 
براى قوم خود برت از آنچه من آورده ام، آورده باشد. چه، آنچه من آورده ام خري دنيا و آخرت مشاست. خداوند مرا 

مأمور ساخته تا مشا را به او خبوامن. آن كيست از مشا كه مرا در اين كار يارى كند، تا برادر و وصى و جانشني من در 
 ميان مشا باشد.

تنها از ميان آن مجاعت، على بن ابيطالب دعوت او را اجابت كرد و گفت: «اى پيغمرب خدا، من ياور تو خواهم 
بود.» پس حضرت نيز وى را به عنوان برادر و وصى و خليفه خود در ميان قوم معرىف كرد. قريش از اين عمل 

درشگفت شدند و زبان به طعن و ريشخند گشودند و با حلىن مسخره آميز به ابو طالب گفتند كه برادرزاده ات ترا به 



اطاعت فرزندت مى خواند سپس متفرق شدند. از اين پس، حضرت بطور علىن با خدايان قريش و كفر و جاهليت 
 اعراب اعالن جنگ داد.

پروفسور براون مى گويد: «كار حممد بن عبد الّله (ص) كار آساىن نبود. در هشت سال يا ده سال اول بعثت، يعىن 
در حقيقت، تا زمان هجرت وى از مكه به مدينه، از پيشرفت وى نوميد بودند ... اعراب باديه نشني منى خواستند 
خدايان قدمي و عادات ديرينه خود را رها كنند. اعراب بدوى ورع و تقوى و فضايلى را كه نصب العني اسالم بود، 
قطعا دوست نداشتند و به وعد و وعيد و لذات و آالم بعد از مرگ معتقد نبودند و بشدت از قيود انضباطى و 

انتظامى اسالم متأذى بودند. عرب بدوى خالص و حقيقى، قلبا مادى و شكاك و منكر مكاشفات اهلى است و 
 هنوز هم چنني است.» سپس براون در مورد الّله مى نويسد:

خداوند تبارك و تعاىل كشف تازه اى نيست كه اسالم كرده باشد، زيرا اعراب نيز به رب العاملني عقيده داشتند، وىل 
قربانيهاىي كه براى رب العاملني مى كردند، كمرت و ناچيزتر از ذباحيى بود كه براى خدايان كوچك خود مى آوردند، زيرا 

 خدايان كوچك اختصاص به خود قبيله داشتند و مردم قبيله از آ�ا انتظار كمك 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).24). اسالم در ايران، پيشني، ص 28(

 17، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 و مراقبت داشتند. اگر اين خدايان، مسؤول پرستندگان را اجنام مى دادند، مورد جتليل و تكرمي قرار مى گرفتند.

 دوزى مى گويد:

«هروقت كوچكرتين فرصىت پيش مى آمد، عرب بر خدايان خود خشم مى گرفت و حقيقت خدايان خود را به آ�ا 
گوشزد مى كرد، و حىت به آ�ا ناسزا مى گفت.» اصنامى كه قربانيهاى تقدميى را به حنو شايسته منى پذيرفتند، سنگسار 

مى شدند و فحش و دشنام نثارشان مى كردند. كوچكرتين چيزى كه غضب عرب را برمى انگيخت، كاىف بود كه 
خدايان را خلع و ىف الفور ديگرى را به خداىي خود برگزيند. با مهه اين مراتب، عرب حاضر نبود به آساىن زير بار 

مذهب جديدى، كه فرايض و تكاليف سخىت را بر او حتميل كند، برود. خدايان قدمي اگر ىب اثر بودند، الاقل خودى 
 بودند و زمحىت نداشتند (اگر يار شاطر نبودند بار خاطر هم نبودند).

خواه ابو طالب به دعوى پيغمرب عقيده داشت، خواه نداشت، آتش جهنم را در مصاحبت اجداد خود، به بشت 
 »29 «اسالم ترجيح مى داد و به هرحال، اجازه منى داد برادرزاده اش هدف تعرض بيگانگان واقع شود.



باالخره صداى دعوت جديد به گوشها رسيد. حممد (ص) آشكارا بتها و معتقدات مذهىب و خدايان قريش را مورد 
 انتقاد و بدگوىي قرار داد و آن قوم را سفيه و پدران آ�ا را گمراه خواند.

پريان قريش كه مقدسات و خدايان قدمي و زندگى اقتصادى خود را در معرض خطر ديدند، بسخىت حممد و يارانش را 
تديد كردند و به ابو طالب گفتند، در صورتى كه حممد (ص) از تبلي  دين جديد دست برندارد، وى را خواهند 

كشت. وقىت كه ابو طالب پيام رؤساى قريش را به حضرت ابالغ كرد، وى گفت: «اى عم، به خدا اگر خورشيد را 
 در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند كه من از اين امر دست بردارم، خنواهم پذيرفت.»

سران قريش وقىت كه ديدند، گفتگوى ابو طالب با برادرزاده اش ىب نتيجه ماند، تصميم گرفتند با تديد و تطميع حضرت 
را به دام اندازند. يكى از شيوخ قريش با زباىن نرم و مالمي به حممد (ص) گفت: «اگر منظورت از اين سخنان حتصيل 
مال يا مقام يا زنان زيباست، ما قول مى دهيم آرزوهاى تو را برآورمي به شرط آنكه، به معتقدات ما توهني روا ندارى.» 

حضرت پس از شنيدن اين سخنان گفت: «من رسالىت دارم كه به اجنام خواهم رسانيد و تديد و تطميع مشا مرا از 
 كار خود بازخنواهد داشت. دست از شرك برداريد تا رستگار شويد.

دمشنان حضرت وقىت ديدند از اين راهها توفيقى نيافتند، به پيشنهاد ابو جهل بر آن شدند كه از هر تريه و خانداىن از 
قريش جواىن برگزينند و آنان با مششريهاى خود بر او محله ور شوند، تا قاتل حقيقى مشخص نشود و بىن هاشم قدرت 

 622 ژوئن 26مبارزه با مهه را نداشته باشند. وىل حضرت به كمك جاسوسان خود، از اين نقشه آگاه شد و در 
 ميالدى براى رهاىي از

 ______________________________
  به بعد.281). تاريخ ادىب ايران، پيشني، ص 29(
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چنگ دمشنان به يثرب (مدينه) روى آورد. «در مدينه حضرت از بني مردان زراعت پيشه قبيله اوس و خزرج ياراىن به 

دست آورد. اين گروه حمروم، كه به بازرگانان مكه مقروض بودند، با حممد (ص) كه دمشن اشراف و بزرگان مكه بود، 

دست دوسىت دادند و پس از چندى كار اين احتاد به جاىي رسيد كه بني قبيله اوس و خزرج و حممد (ص) پيماىن بسته 

شد، و آنان تعهد كردند كه حممد و يارانش را در مدينه بپذيرند و در صورتى كه دمشنان مسلمني به مبارزه برخاستند، 

آنان نيز به سوگند خود وفا كنند و با اسلحه به يارى حممديان برخيزند. روايت است كه اين مذاكرات به پاميردى عباس 

بن عبد املطلب، كه بازرگاىن ثرومتند بود، صورت گرفت. وى پيشواى خاندان عباسى بود كه بعدها به خالفت رسيدند. 

باالخره هجرت به مدينه آغاز شد. غري از بردگان و مهاجراىن كه به حبشه رفته بودند، عده مسلماناىن كه به مدينه 

 نفر جتاوز منى كرد. اين مجاعت به نام مهاجرين در تاريخ خوانده مى شوند، در حاىل كه 150روى آورده بودند، از 



سكنه مدينه، كه اسالم آوردند و به يارى حضرت برخاستند، به نام انصار و مددكاران او مشهور شدند. روش سياسى 

حممد (ص) در مدينه نبوغ و كارداىن او را بر مهگان آشكار كرد. وى با حسن تدبريى كه داشت به رقابتها و 

خماصمات ميان دو قبيله اوس و خزرج پايان خبشيد و خود رهربى سياسى مهه شهر مدينه را به عهده گرفت و عمال 

مقنن و داور شهر بود. مهه اهاىل مدينه بدون توجه به انتساب آنان به فالن يا بمان قبيله از حقوق يكسان برخوردار 

بودند و خصومت و خوخنواهى بني قبايل عمال ممنوع شد، و در منازعات بني آ�ا حممد (ص) داورى مى كرد، و در 

 «ال ساير موارد، خودخمتارى قبايل حمفوظ بود. در مدينه حضرت با پريوان اديان خمتلف روش مدارا پيش گرفت و اصل 

ينِ » ) را كامال رعايت مى فرمود. حقوق مسلمانان، يهوديان، مسيحيان و 256، آيه 2 (قرآن سوره ِإْكراَه ِيف الدِّ

بت پرستان يكسان بود و مهه مى توانستند از دين خود پريوى كنند. در مدينه پريوان اسالم رو به فزوىن مى رفت و 

حضرت، از بركت امنيت و آرامشى كه حاصل شده بود، مذهب جديد را حتت اصول و قواعدى بنيان �اد. خنستني 

مسجد كه خانه ساده اى بود و به خانه حضرت متصل بود، احداث گرديد. مسجد نه تنها منازخانه بود بلكه حمل 

 جلسات عمومى و پذيراىي سفريان و ديگران نيز مشرده مى شد.

ساعات منازهاى روزانه مقرر و معني گشت. در مناز حضرت وظيفه امام را ايفا مى كرد، و بالل حبشى وظيفه مؤذن را 
به عهده گرفت و در اوقات معني اذان مى گفت و مردم را به اداى مناز فرامى خواند، بتدريج قواعد وضو، غسل، و 

 روزه معني و مقرر گشت.

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ »،در جامعه ديىن اسالمى، هرچيزى كه مبتىن بر خويشاوندى خوىن بود، بنا به اصل   نفى و رد  «ِإمنَّ
مى شد. البته فكر برادرى و برابرى مهه مسلمانان به معىن مساوات اجتماعى واقعى نبود، زيرا وجود يك چنني مساوات 

در جامعه اى كه مناسبات طبقاتى در آن تكوين يافته بود، حمال بود. در مواعظ و دعوت حممد (ص) سخىن از 
مساوات طلىب طبقاتى در ميان نبود و از سوسياليسم ختيلى (اوتوپيك) نيز صحبىت بگوش منى رسيد، وىل فكر مساوات 
مسلمانان در اسالم، صرف نظر از اصل و تبار و نسبت قبيله اى ايشان، مقدمه مهمى براى احتاد سياسى، خنست 

احتاد سياسى اعراب مدينه و سپس مهه اعراب بود ... اسالم ديگر نه تنها جرياىن ديىن، بلكه عاملى سياسى نيز بود، 
 انگيزه احتاد عربستان و اجياد خالفت، مهان جريان 
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 تكوين جامعه طبقاتى بود، و اسالم عاملى بود كه آن جريان و احتاد سياسى را تسريع مى كرد.

و گروه بالنسبه كوچك مهراهان پيامرب، اصحاب يا صحابه، بعدها در عهد خنستني خلفا طبقه اشراف جديد و قشر 
 باالى طبقه نوين حاكمه را تشكيل دادند كه پس از فتوحات عرب به فئودال تبديل يافتند.



در مدينه، تفكيك قطعى مسلمانان از اهل كتاب صورت گرفت. اسالم كه خنست در مكه �ضىت توحيدخواه و 
شكل نگرفته و نوعى از «حنفا» بود، مبدل به ديىن مستقل گشت. در قرآن آمده است كه سخت ترين دمشنان 

مسلمانان، مهانا يهود و مشركان (بت پرستان) هستند و دوستان صميمى مسلمانان، نصارى (مسيحيان) و راهبان 
). وىل حممد (ص) در پايان دوران اقامت خويش در مدينه، با مسيحيان نيز قطع 82، آيه 5ايشانند (قرآن، سوره 

رابطه كرد؛ چه پريوان يهود و نصارى حضرت را به پيامربى منى شناختند. عالوه بر اين، در مهني ايام، عده اى كه دعوى 
مسلماىن مى كردند، در بني اوسيان و خزرجيان وجود داشتند كه ظاهرا اسالم آورده بودند، وىل در �ان عليه پيامرب 

اقدام مى كردند و مى كوشيدند جامعه اسالمى را از درون متالشى سازند. اينان كه از طرف حضرت به عنوان منافقان 
 »30 «مشهور شده اند، مهيشه در جامعه اسالمى رخنه و خرابكارى مى كردند.»

قبل از آنكه به حبث خود در پريامون مهاجرين و انصار پايان دهيم، ذكر اين نكته ضرورى است كه در زمان خالفت 
 عمر، هجرت حضرت از مكه مبدأ تاريخ مسلمني قرار گرفت؛ و اين اقدام ظاهرا به هدايت ايرانيان صورت گرفت.

پس از استقرار حممد بن عبد الّله (ص) در مدينه، مهاجرين از حبشه به آن شهر روى آوردند. در مهني ايام بود كه 
  ساله بود، به عقد خود درآورد.9حضرت، عايشه دخرت ابو بكر را، كه 

در سال دوم هجرى پيشواى اسالم قبله مسلمني را از بيت املقدس به مكه تغيري داد و مناز و روزه در مشار فرائض 
 مذهىب قرار گرفت.

 جنگ بدر

پس از آنكه بنيان دعوت حممدى تا حدى استحكام پذيرفت، وى در صدد اشاعه آيني خود در بني كفار قريش 
برآمد، و براى اجنام نقشه خود، مرتبا عده اى را براى جاسوسى و كشف اطالع از وضع عمومى دمشنان ميان قريش 

 مى فرستاد.

 تن از ياران خود را به يكى از منازل نزديك مكه به مهني نيت مأمور كرد، و ايشان بر يكى 9در سال دوم، حضرت 
از كاروا�اى قريش محله بردند و پس از غارت اموال آ�ا با دو تن اسري و مقدارى غنامي به مدينه بازگشتند. هريك از 
جنگهاىي را كه حضرت بدينسان با كفار قريش اجنام داد، غزوه يا جنگ مقدس مى گويند، و جمموع اين مبارزات، كه 

براى اشاعه اسالم و كسب ثروت صورت مى گرفت، به عنوان غزوات خوانده مى شود، و غازى به كسى اطالق 
 مى شد كه در راه مبارزه با كفر به جنگ برخيزد.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).26). اسالم در ايران، پيشني، ص 30(
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در سال دوم هجرى، مأمورين خمصوص حضرت به او اطالع دادند كه قافله مهمى از قريش از شام به سوى بدر (بدر 

نام چاه آىب است) مى آيد و رياست آن با ابو سفيان است. حضرت بيدرنگ مسلمني را به دستربد و غارت آن قوافل 

 ترغيب كرد و مسلمني هم با عالقه فراوان اطاعت كردند.

 نفر و صد اسب 950ابو سفيان از اين جريان سخت نگران گرديد و از زعماى مكه مدد خواست. قريش مكه با 
 تن بودند، به مهراهى حضرت به مقابله با آنان شتافتند و با 313به حمل بدر روى آوردند. مسلمني با آنكه فقط 

شهامت و دالورى حضرت امري و ساير مسلمانان، دمشنان شكست سخىت خوردند. در نتيجه مقام و موقعيت 
 مسلمانان در جزيرة العرب بيش از پيش باال رفت.

در جنگ بدر، هفتاد نفر از سران قريش كشته و هفتاد تن اسري شدند. كشتگان را در چاهى انداختند. در سر 
 «انفال»، آيه يكم، به اختالفات پايان 8تقسيم غنامي، ميان اصحاب رسول اختالف افتاد. حضرت با اعالم سوره 

داد. غنامي را گردآورى كردند و حضرت آ�ا را بطور متساوى بني سربازان تقسيم كرد. پس از جنگ بدر، دو تن از 
منافقني و خمالفان پيغمرب، كه بر ضد او شعر گفته بودند، به دست پيغمرب كشته شدند و مجعى از يهوديان، كه از 
قبول آيني جديد سر باز مى زدند، در طى جنگى مغلوب و اموالشان به غنيمت مسلمانان درآمد و از خرد و بزرگ 

 »31 «به سرحد شام تبعيد شدند. و در سال سوم هجرت، حضرت دستور داد هركه را از رجال يهود بيابند بكشند.

در نتيجه جنگ بدر، موقعيت طبقاتى پريوان حضرت تغيري يافت. گذشته از غناميى كه در طى جنگها به كف 
مى آوردند، از هريك از اسريان مبل  معتنابى به نام فديه مى گرفتند و به آ�ا آزادى مى خبشيدند. چون هريك از 

مسلمني از اين جنگها سود شايان مى بردند، عالقه شان به جنگهاى مذهىب فزوىن مى گرفت؛ چه آ�ا معتقد بودند كه 
در طى غزوات به يكى از دو سعادت نايل خواهند شد: اگر كشته شوند به بشت خواهند رفت و اگر بر دمشن چريه 
شوند، غنيمت كالىن نصيب آ�ا خواهد شد. براساس اين فكر، هدف مسلمانان جنگ بود. اگر در موردى حضرت 
با جنگ روى موافق نشان منى داد، مسلمانان سخت آشفته و عصباىن مى شدند و گاه از حضرت دورى مى گزيدند؛ 

 تا جاىي كه گاه پيشواى اسالم ناچار مى شد بار ديگر با آنان بيعت كند.

در غزوات مسلمني عليه كفار، قتل و غارت و به اسارت و بردگى بردن زن و فرزند خمالفان، امرى مباح بود؛ چنانكه 
در سال ششم هجرت پس از آنكه زيد بن حارثه با پانصد كس مأمور جنگ با طايفه جذام شدند، هزار شرت و 

پنجهزار گوسفند و صد زن و ده بچه اسري گرفتند. بعد معلوم شد كه بني بىن جذام و حضرت پيمان نامه اى منعقد 
 شده است. ناچار اموال و اسريان را به قوم مسرتد داشتند. در شعبان مهان 

 ______________________________
 .98). دكرت على اكرب فياض، تاريخ اسالم، ص 31(
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سال، على با صد نفر بر سر قبيله بىن سعد محله برد، چون افراد قبيله گرخيته بودند، پانصد شرت و ده هزار گوسفند 

 »32 «غنيمت مسلمانان شد.

پيشواى اسالم، براى گسرتش دين خود، چنانكه گفتيم، سياست عاقالنه اى به كار بست و براى آنكه پريوان خود را 
به جهاد برانگيزد، به آنان گفت: «لنا احدى احلسنني» يعىن ما به يكى از دو سعادت خواهيم رسيد. اگر كشته شومي 

 به بشت مى رومي و اگر پريوزى يابيم به غنيمت مى رسيم.

 فتوحات مسلمني 

در عرف فقهاى اسالمى، سرزميىن را كه سپاه اسالم با اجازه امام به قهر و غلبه به اختيار درآورد، «مفتوحة عنوة»، و 
آن را كه به صلح بگشايد، خواه مردم آن به طوع و ميل اسالم بپذيرند و يا وىل اسالم با آنان با شرط پرداخت جزيه 

 و خراج صلح كند، «مفتوحة صلحا» گويند.

پس از جنگ بدر، مشاره پريوان اسالم به سرعت فزوىن گرفت. عده اى از روى اميان و عقيده و مجعى به اميد كسب 
غنيمت، و برخى براى حفظ مال و جان خود، به آيني جديد روى آوردند. قبل از آنكه از جنگ احد سخن گوييم، 

 ببينيم مقررات اسالم در مورد انفال و غنامي جنگى از چه قرار است:

 انفال و غنامي جنگى 

، انفال، آيه يكم، از مقررات مربوط به انفال، يعىن غناميى كه بدون جنگ از دمشنان به دست مسلمانان 8در سوره 
آيد؛ نظري زمينهاى خراب ىب مالك، معادن، بيشه ها، فراز كوهها، كف رودها، ارث كسى كه وارث ندارد، قطايع ملوك، 

 خالصه منابعى كه برينج حاصل شود، گفتگو شده است.

«َيْسئَـُلوَنَك َعِن اْألَْنفاِل، ُقِل اْألَْنفاُل لِلَِّه َو الرَُّسوِل، فَاتـَُّقوا اللََّه َو َأْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكْم َو َأِطيُعوا اللََّه َو َرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم 
 (چون امت از تو حكم انفال را سؤال كنند، جواب ده كه انفال خمصوص خدا و رسول است. در اين ُمْؤِمِننيَ .»

صورت مشا مؤمنان بايد از خدا برتسيد و به صلح و مساملت و احتاد بني خودتان بپردازيد و خدا و رسول را اطاعت 
 كنيد، اگر اهل اميانيد.)

ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  ٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َو  از غنامي جنگى صحبت شده است:41و در سوره انفال، آيه   «َو اْعَلُموا أَمنَّ
 (اى مؤمنني بدانيد كه هرچه به مشا غنيمت و فايده رسد، لِلرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب  َو اْلَيتامى  َو اْلَمساِكِني َو اْبِن السَِّبيلِ .»

، 59مخس آن خاص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقريان و در راه سفرماندگان است ...) و نيز در سوره 
  چنني مى فرمايد:6حشر، آيه 



«و آنچه را كه خدا از مال آ�ا (يعىن يهوديان بىن نضري) به رسم غنيمت بازداد، متعلق به رسول است كه مشا 
سپاهيان اسالم بر آن هيچ اسب و اسرتى نتاختيد، و ليكن خدا رسوالنش را بر هركه خواهد مسلط مى گرداند؛ و 

 خدا بر هرچيز تواناست.»

 غزوه احد

در سال سوم هجرى، قبيله قريش، براى آنكه از شكست بدر انتقام بگريند، با قريب سه هزار تن از مكه به سوى 
 مدينه حركت كردند.

  زن ديگر با سپاهيان 15در اين نربد براى حتريك احساسات مردم، هند، زوجه ابو سفيان با 

 ______________________________
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مهراهى كردند. اين زنان دف كوبان قوم عرب را به خوخنواهى كشتگان روز بدر حتريص مى كردند و بر مرگ آنان ندبه 

و زارى مى منودند. چون خرب حركت قريش به مسلمني رسيد، سخت مضطرب شدند و بني آنان در چگونگى مقابله 

با دمشن اختالف افتاد. مجعى معتقد بودند كه بايد در مدينه ماند و از شهر دفاع كرد و برخى مى گفتند كه بايد به 

 700جلو قريش شتافت و با آنان جنگيد. باالخره حضرت با رأى اكثريت روى موافق نشان داد و پيشواى اسالم با 

تن، كه فقط دو تن از ايشان سواره نظام بودند، در جنگ احد شركت كردند. با اينكه در اين نربد محزه. عم حضرت. 

رشادت فراوان بروز داد، نتيجه اى عايد مسلمني نشد. محزه به قتل رسيد. زن ابو سفيان دستور داد تا جگر محزه را 

 بريون كشيدند و از شدت كينه و خشم آن را خورد و به مهني جهت به هند جگرخواره (آكلة االكباد) ملقب گرديد.

بعد از شكست احد، مجعى از مسلمني مرتد گشته به قريش پيوستند، و يهوديان به آتش اختالفات دامن مى زدند. در 
سال چهارم هجرت، مسلمني مطلع شدند كه قريش بار ديگر به قصد محله به مدينه حركت كردند. مسلمني از اين 

خرب سخت نگران شدند، چون عده آ�ا بسيار كم بود و وسايل جنگى كاىف در اختيار نداشتند. در اين موقع، 
 به سود خود استفاده كردند و »33 «مسلمني از نبوغ و كارداىن يكى از تازه مسلمانان ايراىن يعىن سلمان فارسى 

 حضرت و كليه 

 ______________________________
). سلمان فارسى. خنستني ايراىن كه اسالم آورد، سلمان بود كه يكى از گراميرتين اصحاب پيامرب به مشار مى رود و 33(

فرقه نصرييان سوريه نام او را در تثليث عرفاىن خود وارد كرده اند (عالمت اين مسلك حروف عني و ميم و سني است 



كه در آن، عني جباى على است كه مظهر عقل و انديشه است و حروف ميم، به جاى حممد، و حروف سني به 
 جاى سلمان است كه باب الّله دانسته اند.)

پيش از آنكه اسالم وارد مرحله غزوات بشود، سلمان به مذهب اسالم درآمد، و چون در امر مهندسى نظام تبحر 
 داشت، هنگام دفاع از مدينه خدمات مهمى براى پيامرب اجنام داد.

ابن هشام شرح مشبعى، كه بسيار جالب است، درباره تاريخ زندگى سلمان نوشته است. روح كنجكاو و سر پرشورش 
او را به كليساهاى اصفهان كشاند و از خانه پرجتمل پدر خوشگذران خود گريزاند و بالنتيجه كيش جموسى را، كه 

 مذهب پدر و مادرش بود، از دست داد. خنست آيني مسيح و سپس اسالم اختيار منود.

سلمان يگانه شخصى است كه از ميان ايرانيان وارد مجع اصحاب پيامرب گرديد. بسيارى از علماى بلندمرتبه اسالم نيز 
از روزهاى خنست، از نژاد ايراىن برخاستند، و عده اى از اسراى جنگ و اوالدشان، مانند چهار فرزند «شريين» كه در 

 حلوال اسري شدند، بعد در عامل اسالم به مقام شاخمى رسيدند.

به عقيده براون: «قول كساىن كه مضمون سخنشان اين است كه پس از استيالى عرب بر ايران، دو سه قرن ايرانيان 
فاقد زندگى علمى و معنوى بوده اند، بيچوجه درست نيست ... بالعكس، آن دو سه قرن دوره اى است بسيار جالب 
توجه و مهم، و از اين جهت عدمي النظري است كه امتزاج ادوار قدمي و جديد است، دوره حتول آداب، تطور مراسم و 

سري عقايد و افكار است، وىل به هيچوجه دوره ركود و سكون يا مرگ نيست. راست است كه ايران از جهت 
سياسى چندى از موجوديت مستقل ملى خود بره مند نگشت و در امپراتورى بزرگ اسالم، كه از جبل طارق تا رود 

سيحون امتداد داشت، غرق شد، لكن در رشته علم و معرفت بزودى سيادت و تفوق خود را ثابت كرد. و بايد 
دانست كه ملت ايران با آن لياقت و مهارت و ظرافت و لطافت روح درخور برترى بوده است. اگر از علومى كه 
عموما به اسم عرب معروف است، اعم از تفسري و حديث و اهليات و فلسفه و طب و لغت و تاريخ و تراجم 

احوال، و حىت صرف وحنو زبان عرىب. آنچه را ايرانيان در اين مباحث نوشته اند، جمزا كنيد، مهمرتين قسمت آن علوم از 
 ميان مى رود. تازيان حىت پيشرت، تشكيالت دولىت خود را به تقليد ايرانيان ترتيب داده اند.»
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 فريد وجدى، از فضالى مصر در دايرة املعارف خود ضمن حبث از مراجع عهد صحابه و فقهاى بزرگ-
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 روز دور مدينه خندقى پديد آوردند، و با اين تدبري سدى در برابر قريش 14مسلمني حتت تعليمات سلمان در حدود 

 به وجود آمد.



چون قواى خصم قادر به عبور نشدند و از تري و سنگهاى پرتاىب هم نتيجه اى نگرفتند، طرفني تصميم به جنگ 
تن به تن گرفتند و چند تن از دو گروه براى شركت در اين نربد، قدم به ميدان گذاشتند. از طرف مسلمني، على بن 
ابيطالب قدم شجاعت پيش �اد و خصم خود را كشت و ابو سفيان و اتباع او را وادار به بازگشت منود. در سال 

 سال بني طرفني جنگى روى ندهد و 10ششم هجرى، رمسا بني مسلمني و كفار عهدنامه اى منعقد شد كه مدت 
هيچ يك از دو طرف مزاحم ديگرى نشوند. اين پيمان را مجعى از اصحاب حضرت و عده اى از رؤساى قريش امضا 

 كردند.

از سال چهارم تا هشتم هجرى، بني مسلمني و قوم يهود چند جنگ ديگر درگرفت كه در غالب آ�ا پريوزى نصيب 
 مسلمني گرديد و غنامي و اسراى بسيار به دست آ�ا افتاد.

در جريان غزوه احد، «مالك بن سنان پدر ابو سعيد گفت: يا رسول الّله به خدا سوگند كه ما در ميان احد احلسنينيم 
 »34 «كه آن ظفر است يا شهادت، و هردو صورت مطلوب و مرغوب ماست.»

 پطروشفسكى راجع به پيمان عدم تعرض ده ساله چنني اظهارنظر مى كند:

«حممد (ص) و سران صحابه اين پيمان را يك موفقيت سياسى مى مشردند، زيرا خنستني بار بود كه بزرگان قريش حممد را 
مهچون طرف متساوى احلقوق شناخته بودند. وىل توده مسلمانان عادى كه از حكومت بزرگان و ثرومتندان مكه تنفر 
داشتند و آرزوى ورود مظفرانه به مكه را در سر مى پرورانيدند، فوق العاده ناراحت بودند. اين خنستني موردى بود كه 

در جامعه مسلمانان اختالف بروز كرد؛ سران مجاعت گرايشى به طرف صلح با بزرگان مكه نشان مى دادند و قشرهاى 
 پايني مى كوشيدند بزرگان مزبور را سرنگون سازند.

 حيثيت حممد (ص) پس از پيمان «حديبّيه» بيش از پيش باال گرفت. قبايل گوناگون 

 ______________________________
 - صدر اسالم پس از خلفاى راشدين سلمان فارسى را ذكر مى كنند.

سيد حبر العلوم در رجال خود از فضل بن شاذان حكايت كند: «ما نشأ ىف االسالم رجل من كافة الناس افقه من 
سلمان الفارسى.» و در كتاب معامل العلماء ابن شهرآشوب آمده است كه «پس از مجع قرآن كه بوسيله على (ع) 

 اجنام يافته، خنستني كسى كه در اسالم تصنيف كرده سلمان فارسى بوده است.

و در فردوس االخبار تأليف حافظ ديلمى نقل است كه پيامرب خطاب به سلمان فرمود: «انت منا اهل- البيت و قد 
اتاك العلم االول و العلم اآلخر و الكتاب االول و الكتاب االخر ... سلمان از طرف خليفه دوم بر مداين حكومت 
مى كرد و متام حقوق خود را صدقه مى داد و بني فقرا تقسيم مى كرد و خود كار مى كرد. زنبيل مى بافت و از حاصل 
كار خود امرار معاش مى كرد. گوىي سلمان بيت املال را كه از راه جنگ و چپاول و غارت ديگر ملل به دست آمده 



بود، ماىل مطبوع و گوارا تلقى منى كرد. روابط سلمان با حضرت به حدى صميمانه بود كه بعضى از معاصرين 
مى گفتند كه قرآن «وحى» نيست بلكه حاصل انديشه ها و افكار سلمان است كه به پيشواى اسالم تلقني مى شود. 

ا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ِلساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َو هذا ِلساٌن  از سوره حنل است:105مؤيد اين شايعه آيه   «يـَُقوُلوَن ِإمنَّ
  مى گويند او را تعليم مى دهد بشرى از عجم در حاىل كه قرآن زبان عرىب آشكارى است.َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ .»

 .282، ص 2). مريخواند، روضة الصفا، ج 34(
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عرىب، بويژه آ�اىي كه با مكه خصومت مى ورزيدند، حكومت سياسى حممد (ص) را بر خويش پذيرفتند. پيامرب، نه 

 مهيشه بلكه در ضمن انعقاد پيمان با ايشان، اسالم آوردن آنان را طلب مى كرد.

برخى از قريشيان، كه پيشرت در مشار دمشنان اسالم بودند، به اردوگاه پيامرب مى آمدند و اسالم مى آوردند. از آجنمله 
خالد بن وليد و عمرو بن عاص بودند كه بعدها هردو از سرداران نامى خالفت اسالم گشتند. اين هردو تن، به دين 

ىب اعتنا بودند وىل مى ديدند كه اسالم به صورت نريوى سياسى مؤثرى درآمده كه احلاق بدان بسيار نافع به نظر 
مى رسد ... نه اينكه بناگاه به وحدت خداوند و رسالت رسول وى حممد (ص) اميان آورده باشند، بلكه بدان سبب كه 
اسالم به نظر ايشان، نريوىي سياسى آمد كه سرزمني عربستان را به يارى آن مى توان متحد ساخت. شخص ابو سفيان 

از دمشىن با حممد سرباز زد و حىت دخرت خويش را به زىن به وى داد. اين عمل در آن زمان نشان مى داد كه وى 
 حاضر به انعقاد پيمان احتاد سياسى است.

 بازرگانان مكه درك مى كردند كه اين نريو را مى توان به نفع خود مورد استفاده قرار داد.

و ممكن است ابو سفيان و تىن چند از بزرگان مكه هم در آن زمان، امكان فتح سرزمينهاى غري- عرىب را پس از 
حصول احتاد عربستان در نظر گرفته بودند؛ سرزمينهاىي كه طرق بازرگاىن كارواىن و حبرى كرانه هاى درياى متوسط 

 (مديرتانه) و آسيا از آن عبور مى كرد.

فتح سرزمينهاى ديگران در خروج و جنات از حبران اقتصادى به عربستان كمك مى كرد. اما اينكه چنني فتوحاتى را در 
 »35 «حتت لواى اسالم برت مى توان عملى كرد، اين نكته هم در آن زمان قابل پيش بيىن بود.»

 فتح مكه 

 م. (زمستان سال �م هجرى) حممد (ص) با دوهزار تن مرد جنگى، مركب از 630«در خنستني روزهاى ژانويه سال 
اهل مدينه و قبايل متحد، به مكه نزديك شد. مكيان تدارك دفاع مى ديدند. عباس كه علنا طرف پيامرب را گرفته و 

اسالم پذيرفته بود، در اردوگاه حضور به هم رسانيد. عباس مالقاتى بني حممد (ص) و اطرافيان وى با ابو سفيان ترتيب 



داد، و ابو سفيان قرار تسليم مكه را، با شرايطى كه براى خاندان او و دوستانش نافع بود، با حممد (ص) گذاشت. 
امنيت مهه مكيان ... كمابيش تأمني شد. مكيان تعهد كردند اسالم آورند. ورود لشكر اسالم به مكه تقريبا بدون 

 خونريزى صورت گرفت. كعبه را از وجود بتان پاك كردند و به مسجد احلرام و معبد مسلمانان مبدل ساختند.»
»36« 

 بطورى كه از روايات و احاديث موجود برمى آيد: حممد (ص) خطاب به مردم گفت:

«ال اله اال الّله وحده ال شريك له صدق وعده و هزم االحزاب وحده» (خداىي نيست جز خداى يگانه، تنها و 
ىب شريك است، وعده اش راست بود و به تنهاىي سپاه احزاب را شكست داد.) سپس مردم را از خودستاىي، بت پرسىت، 

 و باليدن به نياكان برحذر داشت و فرمود:

 (حق آمد و باطل از ميان برخاست و باطل ناچار از ميان رفتىن «جاَء احلَْقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل؛ ِإنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقاً »
 است.) سپس دستور داد بتها را درهم شكستند و به دوران شرك پايان خبشيد.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).34). اسالم در ايران، پيشني، ص 36) و (35(
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مردم بت پرست مكه گمان مى كردند هنگامى كه على (ع) به اتفاق عده اى از مسلمني بتها را درهم مى شكنند، 

 جهان ويران خواهد شد، وىل در جريان اين كار هيچ واقعه اى روى نداد.

بديهى است كه اسالم آوردن برخى از بزرگان و افراد قريش از روى عقيده نبود بلكه يك ضرورت سياسى آنان را به 
قبول اسالم وادار كرده بود. روايت است كه در سال هشتم هجرى عباس، ابو سفيان را كه از بزرگان مكه بود، پيش 
حممد (ص) برد. حضرت از او پرسيد: آيا اكنون معتقدى كه من رسول الّله هستم؟ ابو سفيان گفت: تو مرا از پدر و 
مادر عزيزتر هسىت، ليكن در باب رسالت تو هنوز در دمل شكى است. عباس برآشفت و گفت: واى بر تو، مسلمان 

 شو و بگو ال اله اال الّله حممد رسول الّله قبل از آنكه سرت بريده شود.

ابو سفيان چون اين سخنان را بشنيد، با توجه به قدرت روزافزون مسلمانان، اميان آورد. و بطورى كه در كتاب سريت 
الرسل و ساير منابع مذكور است، ابو سفيان و بازماندگان او، يعىن معاويه و يزيد، با اينكه هيچوقت به اسالم معتقد 
و مؤمن نبودند، وىل از اسالم سود فراوان بردند و جاه و مال كالىن به دست آوردند. آ�ا نه تنها موقعيت ممتاز خود را 

 سال بعد، 14در مكه حفظ كردند بلكه در ميان سران دولت عرىب اسالم، نقش برجسته اى بازى كردند و در حدود 
 سال بعد از 15عثمان بن عفان، كه يكى از اعضاى خاندان اموى بود، در رأس دولت مزبور قرار گرفت و قريب 



آن، معاويه فرزند ابو سفيان، دودمان اموى (بىن اميه) را، به عنوان حكام خالفت عرىب، بنيان �اد. خويشاوندان و 
هواخواهان ابو سفيان، به متام معىن و به حداكثر، از منافع فتوحات بزرگ اعراب بره گرفتند و اراضى جديدى در 
سوريه و ديگر نواحى به انضمام روستاييان متصرف و مقيم آن اراضى را تصاحب كردند و بردگان بسيار و اموال 

 گوناگون از غنامي جنگى به دست آوردند.

) واحه طائف و خبش اعظم شبه جزيره عرىب بناچار سر به اطاعت 630- 631در طى ساهلاى �م و دهم هجرى (
حممد (ص) �ادند. در اكثر موارد اين اطاعت با قبول اسالم و بت شكىن توأم بود. در آغاز امر، حممد (ص) به اسالم 
آوردن ظاهرى ايشان اكتفا مى كرد و رضا مى داد و معتقد بود كه اميان واقعى بعد پديد خواهد آمد و اگر در نسل اول 

ظهور نكرد، در نسلهاى بعدى به دهلا خواهد تابيد. اين حساب بعدها درست درآمد و چيزى نگذشت كه مردم 
 »37 «سراسر شبه جزيره عربستان به دين اسالم درآمدند.

 هدف اعراب 

 جرجى زيدان مى نويسد:

 عربا كه مى دانستند ممالك شام و عراق حاصلخيز و پرنعمت است،

 ______________________________
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پس از ظهور اسالم متوجه آن كشورها شدند. طوايف عرب كه پريو اسالم شده بودند، براى به دست آوردن روزى و 

زندگى برت به جنگ مى آمدند و تنها نظرشان غارت و غنيمت بود، چنانكه در جنگ حنني و طايف اين موضوع 

مسلم گشت. در اين دو جنگ، غنيمتهاى فراواىن به دست مسلمانان افتاد و مهينكه جنگ پايان يافت و اسريان 

ردوبدل شدند، بنا به گفته ابن هشام، پيغمرب (ص) سوار شد و مردم دنبال آن حضرت را گرفته فرياد مى زدند: اى 

پيغمرب خدا، زود باش بره ما را از شرت و گوسفند بده. آنقدر مردم فشار آوردند كه پيغمرب كنار درخىت متوقف شده، 

رداى آن حضرت به دست مردم افتاد. آنگاه فرمود: اى مردم رداى مرا بدهيد اگر غنيمتهاى امروز به اندازه درختهاى 

 »38 «تامه باشد، مهه را ميان مشا تقسيم مى كنم. مهه مى دانيد من ترسو و دروغگو و لئيم نيستم.

نكته اى كه در اينجا ذكر آن ضرورى است، اينكه سياست وحدت مذهىب پيشواى اسالم كه نتيجه آن، پايان دادن به 
اختالفات مذهىب و عقيدتى و قبيله اى بود، اصوال با منافع اقتصادى قبيله قريش تعارضى نداشت. زعماى قبيله قريش 
آرزو داشتند كه به جاى چهار ماه (يعىن ماههاى حمرم و رجب، ذيقعده و ذحيجه) در متام ايام سال، در پناه امنيت و 



آرامش، بتوانند به فعاليتهاى بازرگاىن ادامه دهند، و اين آرزو فقط در سايه اسالم عملى شد. به قول يكى از حمققني: 
«مذهب جديد فقط گذشنت از مقدار حمدودى وقت و ثروت آ�ا را مى خواست و بقيه را به خود آ�ا وامى گذاشت 
تا آزادانه فعاليتها و امور شخصى خود را دنبال كنند. يكى ديگر از حماسن اسالم، در نظر مردم مكه، نظارت شديد 

 رام كردن چادرنشينان از راه جنگ كارى دشوار و بيحاصل بود. به مهني »39 «بر باديه نشينان و تربيت آ�ا بود.»
مناسبت، پس از رحلت پيشواى اسالم، در دوران خالفت ابو بكر، زعماى عرب و گردانندگان عامل اسالم تصميم 

گرفتند كه از نريوى جنگى باديه نشينان در غزوات و جنگهاى توسعه طلبانه خود استفاده كنند، و با اين تدبري، 
بزرگرتين مانع وحدت جامعه عرب را از بني بردند. ديرى نگذشت كه عشاير و باديه نشينان عرب، كه منافع اقتصادى 

 خود را در مهكارى با اسالم مى ديدند، مانند زعماى قبايل قريش با �ضت جديد روى موافق نشان دادند.

 با اينكه دين اسالم در منطقه اى كه اكثريت افراد آن را قبايل چادرنشني تشكيل مى دادند »40 «به عقيده دوپالنول 
پديد آمد، به توسعه شهرنشيىن و اجياد شهرها كمك كرد، زيرا به جا آوردن مشاره بسيارى از فرايض مذهىب بطور 

دسته مجعى، جز از راه متركز در شهرها و شهرنشيىن امكان پذير نيست. عالوه بر اين، اغلب سران عرب در ممالك 
اسالمى و غري مسلمان به كار جتارت مشغول بودند، و اسالم از دو راه جتارت و جهاد در مناطق غريمسلمان منتشر 

 گرديد.

 يكى از نويسندگان فرانسوى مى گويد: «وقىت كه دانشجوى اروپاىي در صدد تتبع 
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فتح عرب برمى آيد، هنگام مطالعه كتاباى اين موضوع، اينطور حس مى كند كه گوىي در مقابل معماى اسرارآميزى 

قرار دارد. هيچ يك از اين كتابا علل و نتايج اين گردباد بشرى را، كه در عرض چند سال، فاصله ميان درياى چني و 

اقيانوس اطلس را فراگرفت، براى او توجيه منى كنند. اگر هم مورخيىن مانند جرجى زيدان پيدا شده اند كه به سابقه 

تارخيى عرب خمتصر اشاره اى كرده اند، اشاره آ�ا بيشرت براساس تعصبات ملى بوده است ... حتليل وقايع و نتيجه گريى 

 از آ�ا را فراموش منوده اند.



 سپس در پايان اين حبث علل جنبش عرب، و شكست ايرانيان را بدين حنو خالصه مى كند:

. تكامل زندگى اقتضا مى كرد كه متركزى در عربستان به وجود آيد؛ خمصوصا منافع جتارت پيشگان و امثال آ�ا در 1«
 اين بود كه در عربستان يك نريوى بزرگ اجياد شود.

 . محالت مسلحانه ايران و روم لزوم اجياد اين نريو را تقويت مى كرد.2

 . برخورد مذاهب خمتلف در عربستان از پيدايش يك سنتز جديد خرب مى داد.3

. مصاحل جتارت و منافع جتار اقتضا مى منود كه مكه مهچنان پايتخت مذهىب باقى مباند كه اين نريوى مذهىب پشتيبان 4
 جتارت قريش و امثال آ�ا باشد.

. كوچ نشينهاى عرب، در كشور ايران و روم چشم اعراب را به دنياى متمدن و نعمتهاى آن بازكردند، و عامل 5
 حرص و طمع در آنان قوت گرفت ...

. جنگ ذوقار، و زدوخوردهاىي نظري آن، به عربا نشان داد كه خيال آ�ا در مورد غلبه بر ساير اقوام، خياىل حمال 6
 نيست.

. جامعه طبقاتى ايران دوره پيشرفت خود را طى كرده و به حال درجا زدن رسيده و امكان ادامه آن سپرى شده بود. 7
 يك تلنگر از خارج الزم بود كه اين هيوالى خموف و پوسيده را از هم بپاشد.

. ناخشنودى توده هاى وسيع ملت ايران و عاصى شدن آ�ا، از حتمل مالياتا و ساير عوارض و لشكركشيها، باعث 8
 شد كه آ�ا در مقابل فرياد عرب، كه الغاء امتيازات طبقاتى را اعالم مى كرد، چهره تسليم نشان بدهند ...»

 نامه هاى پيغمرب به سالطني 

پس از فتح مكه، متام قبايل اطراف به اسالم گرويدند و قدرت اسالم بيش از پيش فزوىن گرفت. قبل از فتح مكه، 
حضرت براى بسط عامل اسالم نامه ها و منايندگاىن نزد ملوك و سالطني اطراف فرستاد؛ از مجله اين نامه به هراكليوس 
نوشته شد: «بسم الّله الرمحن الرحيم. از رسول خدا حممد به هراكليوس بزرگ. درود به هركس كه پريو راه رستگارى 

 است. اما بعد، مسلمان شو تا سامل مباىن؛ مسلمان شو تا خدا دوبار به تو پاداش بدهد ... رسول خدا حممد.»

 هراكليوس مناينده حضرت را خبوىب پذيرفت و با مالطفت بازفرستاد.

 مهچنني نامه اى به جناشى پادشاه حبشه صادر شد:



«از رسول خدا حممد به جناشى پادشاه حبشه، در صلح و دوسىت باش ... من تو را به سوى خداى يگانه و پريوى و 
 اطاعت از او دعوت مى كنم كه پريو من باشى و به آنچه بر
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 من فرود آمده اميان آورى، چون پيامرب خدا هستم ...»

 جناشى پاسخ دوستانه اى داد و مناسبات حسنه بني دو حكومت برقرار ماند.

 دعوت خسروپرويز به اسالم 

 سپس حضرت نامه اى براى خسروپرويز، پادشاه ايران، فرستاد:

«بسم الّله الرمحن الرحيم. از رسول خدا به خسرو بزرگ ايران. درود بر كسى باد كه از راه راست و حق پريوى كند و 
به خدا و رسول او اميان آورد و گواهى دهد كه خداىي جز خداى يگانه نيست و من پيامرب او به سوى مهه مردم 

 هستم تا هر زنده اى را بيم و اميد دهم. پس اميان بياور تا سامل مباىن و هرگاه نپذيرى گناه جموس بر تو باد.»

چون در اين نامه اسم پيغمرب مقدم بر نام خسرو درج شده بود، خسرو در غضب شد و بدون اينكه نامه را خبواند 
پاره كرد و روى زمني رخيت و گفت: «اين غالم را ببينيد كه اسم خود را جلو اسم من مى نويسد. سپس فرمان داد 

حاكم مين اين شخص (پيغمرب) را حتت احلفظ نزد او بفرستد، وىل قبل از آنكه اين دستور اجرا شود، خسرو به دست 
 »41 «پسرش كشته شد

 مهچنني حممد (ص) نامه اى به مقوقس حاكم قبطيان فرستاد، به اين شرح:

«بسم الّله الرمحن الرحيم: از رسول خدا حممد به مقوقس بزرگ قبطيان. درود بر آن كس كه پريو راه راست بود. اما 
بعد، من تو را به اسالم دعوت مى كنم. مسلمان شو تا سالمت مباىن. اسالم آور تا خداوند دو بار به تو پاداش 

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َو ال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً َو ال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنا دهد. َننا َو بـَيـْ  ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىل  َكِلَمٍة َسواٍء بـَيـْ
 (بگو اى اهل كتاب، بياييد به سوى كلمه اى كه بني ما و مشا مشرتك است تا نپرستيم مگر بـَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن اللَّهِ  

خداى را و چيزى را با او شريك قرار ندهيم و غري از خدا كسى بر ما حاكم و ارباب نباشد.» مقوقس گفت: «ما 
ديىن دارمي كه آن را از دست منى دهيم مگر دين برتى به دست آورمي.) خماطب گفت: «ما تو را به سوى دين خدا، 

كه اسالم باشد، دعوت مى كنيم. اين پيغمرب مردم را دعوت كرد، اما قريش نسبت به او از مهه سخترت و يهود، 
دمشن تر بودند، و از مهه به او نزديكرت، مسيحيان بودند. ما تو را از دين مسيح بازمنى دارمي بلكه به تصديق آن امر 
 مى كنيم.» مقوقس ضمن پاسخ حمبت آميزى مقدارى پول طال و پارچه هاى گرانبها و دو كنيز براى پيغمرب فرستاد.



ناگفته نگذارمي كه بعضى از صاحبنظران راجع به اقدام حضرت به دعوت شاهان جهان به آيني اسالم «... ترديد 
دارند كه حممد خاصه در وقىت كه هنوز به فتح مكه نيز توفيق نيافته بود، انديشه نشر آيني خويش را در قلمرو ايران و 

 »42 «روم و حبشه پرورده باشد.»

 زندگى خصوصى و اجتماعى حممد (ص)

پيشواى اسالم در مدينه بسادگى زندگى مى كرد. خانه او با چوب و الياف درخت خرما ساخته شده بود. در خانه 
 روى پوست گوسفند، كه به زمني مى گسرتدند، مى خوابيد. گاهى خرما تناول 

 ______________________________
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مى كرد و گاهى نان. كارهاى خانه را خود اجنام مى داد؛ خانه را جارو مى كرد، جامه خويش را مى دوخت؛ و چون 

به پاكيزگى توجه داشت؛ گاه جامه هاى خود را مى شست. او و ز�ايش روى حصريى، كه با برگهاى خرما ساخته 

 شده بود، مى نشستند.

اين مرد بزرگ با على (ع) عهد اخوت بست و قرار شد يك روز على كار كند و خرج خود و حممد را تأمني كند و 
 روز ديگر، حممد (ص) كار كند و خرج هردو را بپردازد.

موقعى كه مسلمني مسجد قبا يعىن اولني مسجد جامع را بنا مى كردند، مجله سران عامل اسالم، يعىن مهاجرين و 
 انصار، در ساخنت آن شركت جستند.

 حممد به اتفاق ابو بكر، گل مى ساخت و خشت مى زد، و عمر بن اخلطاب بر دوش سنگ مى كشيد.

حضرت به مال دنيا سخت ىب اعتنا بود. مى گويند پس از رحلت حممد (ص) فاطمه سالم الّله عليها، دخرت حضرت، 
و عباس عموى پيغمرب، مرياث و سهم خود را از فدك خيرب مطالبه كردند وىل ابو بكر خواهش آ�ا را نپذيرفت و از 

قول پيشواى اسالم گفت: «ما مجاعت انبيا ارثى از خود منى گذارمي و هرچه از ما باقى باشد، صدقه و مال مسلمانان 
 است. و آل حممد بايد مثل سايرين از اين اموال استفاده كنند.»



بازماندگان حضرت از اين جواب در خشم شدند و مدتا مناسبات آ�ا با ابو بكر تريه بود؛ چنانكه حضرت على 
 (ع) تا شش ماه پس از وفات حضرت با ابو بكر بيعت نكرد.

بطورى كه از گفته هاى خدجيه كربى و على (ع) و ساير نزديكان آن حضرت برمى آيد، حممد (ص) مردى متوسط 
القامه و گندمگون و بسيار شريين سخن بود. در مواقع سخىت نيز از تفريح و مزاح خوددارى منى كرد. روزى به صفيه 

عمه پري خود گفت: «ال تدخل اجلنة عجوز» (پريزن وارد بشت منى شود.) صفيه از كثرت تأثر گريست. سپس 
 حضرت فرمود پريان جوان مى شوند آنگاه به بشت مى روند.

در خوراك رعايت اعتدال را مى كرد. غالبا خود و نزديكانش گرسنه بودند. به گفته ابو هريره، حضرت حىت يك بار از 
نان جو سري نشد. آب و خرما غذاى اصلى او بود. با سه انگشت غذا مى خورد و چون از خوردن فارغ مى شد، 

انگشتان خود را مى ليسيد. لباسش يك پرياهن خنى آستني كوتاه با يقه باز و ىب دكمه بود. روز مجعه و عيدين يك برد 
 مياىن دربر مى كرد.

 گاه عمامه كه عبارت از پارچه خمتصرى بود بر سر مى گذاشت و آن را با عقال روى سر مى بست.

االغ را بدون پاالن سوار مى شد. با بنده و آزاد يكسان سخن مى گفت. بيماران را عيادت مى كرد. در سالم و 
مصافحه سبقت مى جست. به واردين احرتام مى گذاشت. هرگاه كسى هنگام مناز بر او وارد مى شد، مناز را زودتر متام 
مى كرد و به كار تازه وارد رسيدگى مى كرد. به مجال و زيباىي عالقه فراوان داشت. با دمشنان مدارا مى منود. سخن كسى 

 را قطع منى كرد.

چون به جملسى وارد مى شد، هرجا خاىل بود مى نشست و هرگز صدر جملس را به خود اختصاص منى داد و اجازه 
منى داد مردم به احرتام او برخيزند. و به ياران خود مى گفت: براى من مانند ايرانيان كه براى تعظيم مهديگر برمى خيزند، 

 از جاى برخميزيد.

 ابو هريره مى گويد: با حممد (ص) به بازار رفتم. او مى خواست شلوارى خريدارى كند.
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فروشنده دست وى را گرفت تا ببوسد، حممد دست را واپس كشيد و گفت: «اين كارى است كه ايرانيان با پادشاهان 

خود مى كنند و من پادشاه نيستم و مردى چون ديگرامن.» من خواستم شلوار را بگريم و در خدمت او محل كنم اما 

 »43 «حممد نگذاشت و گفت: صاحب هرچيزى به محل آن شايسته تر است.»

 حممد (ص) در زندگى خصوصى و اجتماعى هرگز تعصب و خودخواهى نداشت.



گاه مرتكب اشتباه مى شد وىل چون يارانش به او تذكر مى دادند، تسليم مى شد و حرف صحيح را مى پذيرفت؛ 
چنانكه يك بار حباب بن املنذر نزد حضرت آمد و گفت: «آيا اين اردوگاه را كه انتخاب كرده اى، به امر خدا برگزيدى 

 يا موضوع ارتباطى به وحى ندارد.» حضرت فرمود:

«موضوع جنگ و تدبري و نرينگهاى نظامى است.» حباب گفت: «پس برخيز تا با مردم به نزديكرتين چاه برسيم و 
 آجنا فرود آييم تا از حيث آب در مضيقه نباشيم.» حضرت تبعيت كرد و از پيشنهاد منطقى حباب سودها برد.

 حضرت، گاه اشتباه مى كرد

پيشواى اسالم جنگ را نوعى خدعه و نرينگ مى مشرد. وقىت خرب يافت كه خالد هذىل به مجع آورى سپاه عليه 
مسلمانان مشغول است عبد الّله بن انيس را براى كشف حقيقت فرستاد. وى خود را به خالد رسانيد. خالد از او 

پرسيد: «كيسىت؟» گفت: «مردى عرمب، شنيده ام گروهى را براى جنگ با حممد (ص) فراهم مى كىن.» خالد اين معىن 
را تأييد كرد. عبد الّله چون او را با عده اى زن ديد با مششري او را بكشت. كسان خالد مقتول، مدتى آرام گرفتند، 
سپس در صدد برآمدند با مكر و حيله انتقام خود را بگريند؛ پس گروهى از اعراب را نزد حممد (ص) فرستادند و 

 گفتند:

«اسالم آوردمي از ياران خود مجعى را با ما بفرست كه قرآن و مسائل دين را به ما تعليم دهند.» حضرت به گفته آ�ا 
 نفر از اصحاب خود را نزد ايشان فرستاد كه هم تعليم دين دهند و هم از وضع آ�ا اطالعاتى كسب 6اعتماد كرد و 

 »44 « تن به ناحيه رجيع رسيدند، هريك بنحوى كشته شدند ...6كنند، وىل مهينكه اين 

مطالعه زندگى خصوصى پيشواى اسالم نشان مى دهد كه وى مرد سياست و تدبري بود و سعى مى كرد از هر جرياىن 
 به سود �ضت جديد استفاده كند.

 عباس حممود العقاد در كتاب راه حممد مى نويسد:

نعيم بن مسعود غطفائى به خدمت حممد رسيد و گفت: «من به دين تو گرويده ام اما طايفه من اين مطلب را 
منى دانند، اينك هر امرى دارى فرمان ده تا اجنام دهم.» حممد گفت: «مهانا تو مردى از گروه مسلماناىن، پس چندانكه 

بتواىن به زبوىن دمشنان اسالم بكوش و در ميان عشريه خود و طوايفى كه با ما در جنگند، نفاق بيفكن تا قواى 
يكديگر را ضعيف و خنثى كنند و قدرت پايداريشان در برابر ما ناچيز گردد، زيرا جنگ خدعه اى است.» نعيم 

 دستور حممد را به كار بست و پس 
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از تيه مقدمات الزم، ختم نفاق را در دل طايفه بىن قريظه، كه قومى از يهود بود، كاشت و بني قبيله قريش و قبيله 

غطفان نفاق و جدال انداخت؛ بطورى كه اين طوايف جنگجو كه براى شكست حممد (ص) با هم متحد و حضرت 

 را حماصره كرده بودند، نسبت به هم بدگمان شدند.

سپس مى نويسد: «طايفه قريش و غطفان، دلسرد و بيمناك، بدون موفقيت به سوى ديار خود بازگشتند و حممد و 
 يارانش از حماصره جنات يافتند و به سوى مدينه مراجعت كردند.»

مهچنني در جنگ احزاب، وقىت كه يهوديان با كليه خمالفني حضرت مهدست شده براى مبارزه به مدينه روى آوردند، 
حممد (ص) با اصحاب خويش به مشاوره پرداخت. سلمان پيشنهاد كرد كه در مدينه خندقى احداث كنند تا 

مسلمانان در يك طرف خندق به دفاع برخيزند، حضرت اين نظر را پسنديد و با كمك دوستان خود به كندن خندق 
 مشغول شدند.

يكى از عوامل مهم پريوزى حضرت بر دمشنان، وجود جاسوسان و خمربيىن بود كه از طرف وى بني قبايل خمتلف عرب 
و يهوديان و مسيحيان، به عناوين و در لباسهاى خمتلف در گردش بودند و حممد (ص) را از نقشه ها و توطئه هاىي كه 

به زيان �ضت او ترتيب مى دادند، باخرب مى كردند، و حضرت مانند يك فرمانده، قبل از آنكه دمشنان بتوانند 
 نقشه هاى خود را عملى كنند، بر آ�ا مى تاخت و دمشن را غافلگري مى كرد.

پيشواى اسالم، چنانكه خود بارها گفته است، انساىن بود چون ديگر انسا�ا، و از كليه غرايز و عواطف بشرى 
ا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ »بره مند بود:  ).6 (بگو من فقط بشرى مانند مشا هستم- سوره فصلت. آيه  «ُقْل ِإمنَّ

 (بگو پناه بر خدا آيا من غري از يك انسان  «ُقْل ُسْبحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشراً َرُسوًال »در جاى ديگر مى فرمايد:
 رسول، كس ديگرى هستم؟)

با اين حال، مردم عامى كه از نيات خريخواهانه و هدف اصلى حضرت بيخرب بودند، از وى غيبگوىي، اعجاز، و 
 «ُقْل ال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعاً َو ال َضرّا ِإالَّ ما اعمال خارق العاده طلب مى كردند، وىل آن مرد صبور به آنان مى گفت!

 بگو اى حممد، جز آنچه شاَء اللَُّه َو َلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب َالْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْْريِ َو ما َمسَِّينَ السُّوُء ِإْن أَنَا ِإالَّ َنِذيرٌ .»
خدا خبواهد براى خود مالك سود و زياىن نيستم و اگر غيب مى دانستم خري بسيارى به من مى رسيد و زيان و بدى به 

 ).188من منى رسيد؛ وىل من جز يك بيم دهنده نيستم (سوره اعراف، آيه 



 (مقصودى غري از اصالح، تا آجنا كه از  «ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اْإلِْصالَح َما اْسَتَطْعتُ » سوره هود مى فرمايد:87مهچنني در آيه 
 «أَ يَِعدُُكْم أَنَُّكْم دستم برآيد، ندارم.) وىل خمالفان به حضرت و مندرجات قرآن اعرتاضها داشتند و از مجله مى گفتند:

 (آيا [اين مدعى رسالت ] به مشا نويد ِإذا ِمتُّْم َو ُكْنُتْم تُراباً َو ِعظاماً أَنَُّكْم ُخمَْرُجوَن، َهْيهاَت َهْيهاَت ِلما ُتوَعُدونَ .»
مى دهد كه پس از آنكه مرديد و استخوا�اى مشا هم پوسيد و خاك شد باز زنده مى شويد؛ هيهات كه اين وعده ها كه 

 ).36 و 35به مشا مى دهد از آخرت و زندگى ابد، راست باشد، بلكه مهه فريب و دروغ است- سوره مؤمنون، آيه 
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 (كافران به طعنه گويند  «َو يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْو ال أُْنزَِل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن َربِّهِ .»در حق مجعى ديگر از خمالفان آمده است:

 ).7چرا خدا بر او معجزه اى نفرستاد- سوره رعد، آيه 

حضرت چه قبل از اعالم رسالت و چه بعد از آن، هرگز از حتقيق و پرسش از عقايد و نظريات ملل خمتلف غفلت 
منى ورزيد. عده اى معتقد بودند كه حضرت در طى مسافرتاى جتارى و غزوات نه تنها از كتب مذهىب يهود و نصارى 
سود جسته بلكه در اثر متاس با روميان و ايرانيان و دوسىت و نزديكى با مردان فاضل و جتربه اندوخته اى چون سلمان 
فارسى و پريوان يهود و نصارى و ماىن و مزدك، به اصول عقايد و نظريات اجتماعى و مذهىب آن عصر واقف گرديده 

 از سوره حنل كمابيش وجود اين 103و به كمك يكى از دانشمندان عجم (سلمان) قرآن را پديد آورده است. آيه 
 شايعه را تأييد مى كند:

ا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر ِلساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َو هذا ِلساٌن َعَرِيبٌّ ُمِبنيٌ .»  (و ما آگاه «َو َلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن ِإمنَّ
هستيم كه كافران مى گويند آن كس كه مطالب اين قرآن را به رسول مى آموزد، بشرى است اعجمى غريفصيح، در 

 حاىل كه قرآن كتاىب است به عرىب فصيح).

 (منكران گفتند كه حممد جادوگرى  «َو قاَل اْلكاِفُروَن هذا ساِحٌر َكذَّابٌ .»:مهچنني در سوره «ص» مرقوم است كه 
 «يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هذا ِإالَّ دروغگوست.) و عده اى ديگر تعاليم او را در مشار اساطري و افسانه هاى كهن مشردند:

 ).25 (سوره انعام، آيه َأساِطُري اْألَوَِّلنيَ »

 داراىي حضرت 

«پيشواى اسالم چهارده غالم داشت كه اكثر آ�ا را آزاد كرده بود، از آن مجله سلمان فارسى و زيد بن حارثه قابل 
 اسب و دو اسرت و هفت مششري، و سه زره و سه كمان و چهار نيزه و يك سپر و دو 7 كنيزك و 5ذكرند، و نيز 

مغفر و دو عصا داشت. عالوه بر اين وى را عمامه و ردا و علمى از پشم سياه بود، و كمرى زيبا و يك جعبه تري و 
 شرت ماده ديگر، و صد گوسفند، و دو برد مياىن و دو كرباس و دو پرياهن و جبه برد مياىن و 20سه شرت ناقه و 

گليمى سرخ و سه كاله كوچك الطى و ازارى و حلاىف كرباس سرخ، و موزه سياه، و آيينه اى و شانه اى و سرمه داىن و 



ناخن برى و مسواكى و دو كاسه چوبني و ظرىف سنگني داشت ... و دو نعلني از پوست خام زرد داشت. هر مجعه 
 »45 «برد سرخ و موزه سياه، كه جناشى فرستاده بود، مى پوشيد و عود و بوى خوش به كار مى برد.»

 زنان حممد (ص)

يكى از نكات جالب زندگى حضرت، تعدد زوجات و عالقه فراوان او به جنس زن است؛ چنانكه فرموده است سه 
چيزى كه خيلى دوست دارم يكى زن و ديگرى بوى خوش و نور چشمم، مناز است. چنانكه ديدمي سرسلسله زنان 
حضرت، خدجيه بود و تا وى حيات داشت، حممد (ص) زن ديگرى نگرفت. پيشواى اسالم در وصف اين زن عاقل 
و كاردان مى گويد: «... در آن وقت كه مهه كافر بودند به من اميان آورد، در آن هنگام كه مهه مرا تكذيب كردند، او 

مرا تصديق كرد؛ آنگاه كه مردم مرا از مال خود حمروم مى ساختند، او در داراىي خود با من مواسات كرد و خداوند 
  سالگى درگذشت، دعوت اسالم از مكه 56فقط از او به من فرزند عنايت فرمود.» هنگامى كه خدجيه در 
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به اطراف حجاز جتاوز كرده بود و مبلغني اسالم مى كوشيدند دين جديد را نه تنها در شبه جزيره عربستان بلكه در 

 كشورهاى مهجوار بسط و توسعه دهند.

با مرگ خدجيه، حضرت ظاهرا ده زن ديگر به عقد خود درآورد كه اسامى آ�ا عايشه دخرت ابو بكر، حفصه دخرت 
 عمر، سوده، زينب، ام سلمه، ميمونه، صفيه، ام حبيبه، ماريه، و رحيانه مى باشد.

محد الّله مستوىف مى نويسد: «چهارده زن را نكاح و وطى كرده است ... چهار زن را نكاح كرد و به وطى نرسيدند و 
پيش از نكاح دست بداشت.» و از خدجيه سه فرزند به نام قاسم، طيب، و طاهر متولد شدند و پس از چندى 

درگذشتند. به نظر محد الّله مستوىف، اين واقعه عني مصلحت بود «زيرا ممكن بود آ�ا نيز مانند فرزند پيغمربان ديگر 
 دعوى رسالت كنند در حاىل كه حممد (ص) خامت النبيني است.»

در ميان اين زنان، سوده از نعمت مجال و جواىن ىب نصيب بود و به مهني مناسبت، چندان مورد حمبت شوهر خود 
نبود. با اين حال حضرت مدتا براى رعايت عدالت در نفقه و مهخواىب بني او و سايرين فرقى منى گذاشت، وىل اين 
وضع دوامى نيافت و جنبه بشرى حممد (ص) او را بر آن داشت كه سوده را با مالميت طالق گويد، وىل سوده با 
اصرار خواهان ادامه زناشوىي بود. او براى رضاى حضرت گفت: «مرا نگاه دار و من شب نوبت خود را به عايشه 

مى خبشم.» با اين توافق مشكل حل شد و حضرت از طالق خوددارى فرمودند. در ميان زنان حضرت، عايشه مجال 



 سال بيشرت نداشت. 7 يا 6و دلرباىي بيشرتى داشت. وقىت كه سخن از زناشوىي با عايشه به ميان آمد وى در حدود 
 سالگى از ازدواج رمسى و نزديكى با او خوددارى فرمود. بايد توجه داشت كه در آن 9به مهني علت، حضرت تا 

ايام، با سنن و آداىب كه بني اعراب وجود داشت، ازدواج مردى پري با دخرتى جوان امرى عجيب و خارق- العاده 
نبود، و اعراب، يعىن مهان قومى كه بعضى از آ�ا دخرتان خود را زنده به گور مى كردند، اين عمل را قبيح و ناپسند 

 منى مشردند.

 مقرر شده است كه هر مسلمان مى تواند تا چهار زن داشته 3بايد توجه داشت كه در قرآن، در سوره «النساء»، آيه 
باشد با (آنچه را كه دستهاى راست مشا دارد). البيضاوى اين مجله را متعه يا كنيز (سرارى) معىن مى كند، وىل خود 

 براى پيامرب خدا 50 و 49حضرت در مورد تعدد زوجات حمدود به حدودى نيست؛ چنانكه در سورة االحزاب، آيه 
 »46 «امتيازاتى پيش بيىن شده است.

ِيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َو ما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أَفاَء اللَُّه  سوره احزاب:50 و 49آيه   «يا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْحَلْلنا َلَك أَْزواَجَك الالَّ
 َعَلْيَك ...»

(اى پيغمرب، ما به تو ز�اى تو را كه جهيزهاى آ�ا را داده اى، حالل منوده امي و آن را كه دست راست تو حتصيل كرده 
است و آنچه كه خدا به تو داده است و هر زن مؤمنه كه نفس خود را به پيغمرب بازگذارد؛ اگر پيغمرب هم ميل نكاح 
 با او را داشته باشد.) اين اجازه خمصوصى است كه به تو داده شده است، زيرا كه ما مى دانيم كه از براى ز�اى آ�ا و
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 كنيزكان ايشان به آ�ا چه دستورى داده امي تا كه بر تو حرجى نباشد.»

بيضاوى در تفسري اين آيات معتقد است كه اين امتيازى است كه به پيغمرب خدا اعطا شده و دليل است بر اينكه 
 خداوند او را مستحق پاداش كرميانه اى از طرف خود مى داند ...

 چنني آمده است: «اى 2 و 1راجع به مرمي حبشيه، كه حاكم مصر براى حممد (ص) فرستاد، در سوره التحرمي آيه 
پيغمرب چرا حرام مى داىن آنچه را كه خدا براى تو حالل كرده است. تو به جلب رضايت ز�اى خود مى كوشى و خدا 
غفور و مهربان است. خدا به مشا اجازه داده است كه قسمهاى خود را ناديده بگرييد. خداى بزرگ مشا دانا و حكيم 

 است.»



بيضاوى دو تفسري در موضوع آيات سابق الذكر دارد، ما يكى از آ�ا را كه متفق عليه سايرين است، اينجا نقل 
مى كنيم: «روايت است كه حضرت با مرمي خلوت كرده بود، در صورتى كه نوبت عايشه يا حفصه بود؛ حفصه از اين 

 »47 «كار مطلع شد و سخت گله منود. حضرت اظهار منود كه مرمي بر من حرام است. سپس اين آيات نازل شد.»

  سورة التحرمي:2 و 1اينك آيه 

 «يا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم ما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تـَْبَتِغي َمْرضاَت أَْزواِجَك َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم َقْد فـََرَض اللَُّه َلُكْم حتَِلََّة أَْمياِنُكْم ...»

«راجع به ازدواج پيغمرب با زينب، زن پسرخوانده خود (زيد) بطورى كه از منابع گوناگون برمى آيد، روزى حضرت 
 چشمش به زن زيد كه زن خوبروىي بود، افتاد.

زبان به متجيد او گشود، زينب كالم رسول را به زيد گفت، زيد او را طالق داد و سراجنام به زوجيت پيغمرب درآمد. 
 »48 «مردم از ازدواج پيغمرب با زن پسرخوانده خود اظهار شگفىت كردند.»

 براى روشن شدن مردم چنني آمده است: «به ياد بياور زماىن را كه تو به آن 38 و 37در سوره االحزاب، آيه 
شخصى كه خدا بدو نعمتها اعطا كرده بود و تو بدو نعمتها اعطا كرده بودى، گفىت: زن خود را براى خودت نگاه 
دار و از خدا برتس، و تو آنچه را كه خداوند در عرصه شهود مى گذارد، پنهان مى دارى و از مردم بيم دارى و خدا 

براى ترس شايسته تر است. بنابراين، وقىت زيد حاجىت از آن رفع كرده بود، ما او را براى تو تزويج منودمي، مبادا بر 
مؤمنني خطا و خيانىت در گرفنت ز�اى پسرخوانده هاى خويش پيش آيد. در وقىت كه حاجت خود را از آن ز�ا برآورده 
باشند و حكم خدا جمرى شده است، هيچ خطاىي نبود بر پيغمرب در آنچه خدا بر او فرض كرده بود كه مانند قانون و 

 سنت خدا نسبت به كساىن كه قبال آزاد بودند، رفتار منايد و حكم خدا فرماىن است ىب گفتگو و غريقابل تغيري.»

 جاللني و بيضاوى در تفسري آيه مزبور مطالىب نوشته اند:

 مى گويد: «زن خودت را براى خودت نگاه دار (يعىن زينب را) براى آن است كه 129بيضاوى در جلد دوم، صفحه 
 حضرت حممد پس از آنكه زينب را به حباله نكاح زيد در-
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آورد، ناگهان چشمش بر او افتاد و حمبت او در درونش جاى گرفت و گفت: «سبحان الّله خالق- النور و تبارك اهللا 

احسن اخلالقني.» (متجيد بر خداىي باد كه قلوب را منقلب و دگرگون مى سازد.) زينب متجيد او را شنيد و به زيد 

گفت. زيد فورا پى به مطلب برد و از نزديكى و مصاحبت با او نفرتى در دلش پديد آمد. نزد پيغمرب آمد و گفت 

مى خواهم زن خود را رها كنم. حضرت علت را پرسيد. گفت: «جز نيكوىي چيزى از او نديده ام وىل شأن او اجل از 

مقام من است.» حضرت گفت: «زن خود را براى خودت نگاه دار»، بنابراين زيد در حاىل كه خواهش خود را از او 

بر آورده بود، او را مطلقه منود، و عده او سرآمد. مجله «ما او را به ازدواج تو درآوردمي، يعىن اين ازدواج به فرمان خدا 

 صورت گرفته است.»

 37چنانكه ديدمي، پس از ازدواج پيغمرب با زن مطلقه زيد، مردم زبان به اعرتاض و انتقاد گشودند. پس از نزول آيه 
 «فـََلمَّا َقضى  َزْيٌد ِمْنها َوَطراً َزوَّْجناَكها سوره احزاب، مردم دريافتند كه اين ازدواج بنا به مصلحت بوده است. اينك آيه:

 (وقىت كه زيد از او كام گرفت، او را به تزويج تو درآوردمي تا ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َحرٌَج ِيف أَْزواِج أَْدِعياِئِهمْ .»
 )37حبثى براى مردم در ازدواج با مهسر پسرخوانده نباشد. (قرآن سوره احزاب آيه 

دكرت بنت الشاطى در كتاب زنان پيغمرب راجع به مناسبات حضرت با زنان خود چنني مى نويسد: «زنان پيغمرب از 
اينكه منى توانستند دل شوهر خود را كامال تسخري كنند، رنج مى بردند و احساس بدخبىت مى كردند؛ به مهني علت، 

خانه پيغمرب ميدان نزاع و هم چشمى زنان بود و پيشواى اسالم از اين وضع نامطلوب سخت ناراحت بود. تا حدى 
كه ممكن بود اين وضع ناگوار را حتمل مى كرد وىل وقىت كه كار باال مى گرفت، حضرت خشمگني مى شد، آنان را 

 زجر مى كرد يا از آنان دورى مى گزيد، شايد به خود آيند و تنبيه شوند.

گاه مشكالتى كه در زناشوىي حضرت روى مى داد، نظري موضوع افك (كه به عايشه نسبتهاى ناروا داده بودند) و 
 موضوع مهسرى حضرت با زينب زن زيد، و چند مورد ديگر موضوع با آيات آمساىن حل مى شد و صداها مى خوابيد.

، تعاليمى 16 تا 11پس از آنكه به عايشه نسبت و تمت ناروا زدند و موضوع بر سر زبا�ا افتاد، در سوره نور، آيه 
 در مورد اين اتام رسيد و مقرر شد مدعيان در اين موارد چهار شاهد عادل اقامه كنند.

ٌر َلُكْم ...» چنني است:11آيه  ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َحتَْسُبوُه َشرّا َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ  (مهانا آن گروه  «ِإنَّ الَِّذيَن جاُؤ بِاْإلِ
منافقان كه بتان به مشا مسلمني بستند (و به عايشه تمت كار ناشايست زدند كه رسول و مؤمنان را بيازارند) 

مپنداريد كه ضررى بر آبروى مشا مى رسد، بلكه خري و ثواب (چون بر تمت صرب كنيد) خواهيد يافت و هريك از آ�ا 
 به عقاب اعمال خود خواهد رسيد ...)

 چنني مى فرمايد: «آيا سزاوار نبود كه مشا مؤمنان، از زن و مرد، چون از منافقان چنني بتاىن شنيديد 12و در آيه 
 حسن ظنتان درباره يكديگر بيشرت مى شد و مى گفتيد اين سخن منافقان دروغى آشكار است.»



  براى اينكه اينگونه تمتهاى ىب اساس تكرار نشود، مقرر مى گردد:13و باالخره آيه 
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 (چون منافقان بر دعوى خود «َلْو ال جاُؤ َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشَهداَء فَِإْذ ملَْ يَْأُتوا بِالشَُّهداِء َفُأولِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم اْلكاِذبُونَ .»

 چهار شاهد عادل اقامه نكردند، البته نزد خدا مردمى دروغگو بشمارند.)

 مى فرمايد: «اگر فضل اهلى شامل حال مؤمىن نبود، به گناه اشاعه اين سخنان نفاق انگيز عذاب سخت 14در آيه 
 مى ديدند.»

 بعد از وفات پيغمرب «نه» زن از وى باقى ماند كه اجازه نكاح ثانوى با احدى نداشتند.

حضرت غري از خدجيه از ساير زنان اوالد نداشت. از هفت اوالدى كه از خدجيه پيدا كرد سه نفر آ�ا كه ذكور 
 بودند، در كودكى درگذشتند. مشهورترين دخرتان پيغمرب، فاطمه نام داشت كه زوجه على (ع) بود.

با وجود حمبت فراواىن كه پيغمرب به جنس زن داشت، در وصف آنان مى گويد: «براى زوال اميان مرد اگرچه عاقل و 
 دورانديش هم باشد، عاملى قويرت و زبردسترت از مشا نديدم.»

بايد توجه داشت كه تعدد زوجات قبل از اسالم در شبه جزيره عربستان و ديگر نقاط جهان سابقه داشته است، و 
 اسالم نيز از سنت زمان و عصر خود پريوى كرده است.

جالب توجه است كه در دوران قبل از اسالم، در نتيجه كشنت دخرتان، از تعداد زن بطور حمسوسى كاسته شده بود. 
در نتيجه هرسه يا چهار مرد ناگزير بود به يك زن قناعت كند، و چون اوالدى پيدا مى كردند، براى تشخيص پدر 

 واقعى از قيافه شناسان استمداد مى جستند و اوالد به هر پدرى شبيه تر بود، از آن او حمسوب مى شد.

ناگفته مناند كه در اسالم هر كس مى تواند زن مطلقه ديگرى را به عقد نكاح خود درآورد، اما در مورد زنان حضرت 
  «... ما كاَن َلُكْم َأْن تـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َو ال َأْن تـَْنِكُحوا أَْزواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أََبداً »در سوره االحزاب چنني آمده است:

يعىن سزاوار نيست كه پيغمرب خدا را برجنانيد، و بايد كه زنان او را ابدا بعد از او به نكاح درنياوريد. در مهني سوره، 
 51 وىل در سوره احزاب، آيه  «َو أَْزواُجُه أُمَّهاتـُُهمْ »، زنان پيغمرب در حكم مادران مؤمنان به حساب آمده اند:15آيه 

 «تـُْرِجي َمْن َتشاُء ِمنـُْهنَّ َو تـُْؤِوي به پيغمرب در مورد زنانش آزادى عمل بيشرتى عطا شده است؛ چنانكه مى فرمايد:
 (تو هريك از زنان خود را خواسته باشى مى تواىن آورد، ِإلَْيَك َمْن َتشاُء َو َمِن ابـْتَـَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفال ُجناَح َعَلْيكَ »،

هريك را اراده كىن در نزد خود مى تواىن خواند، و نيز از هريك از آ�ا كه خواهى مى تواىن جدا شوى، از براى تو 
 تقصريى خنواهد بود.)



 «َو قـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َو ال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلاِهِليَِّة  در مورد زنان حضرت چنني آمده است:33و در سوره احزاب آيه 
 (در خانه هايتان بنشينيد و آرام بگرييد و مانند دوره جاهليت پيشني، آرايش و خودآراىي مكنيد و مناز به پا اْألُوىل  ...»

 داريد و زكوة به فقريان بدهيد و از امر خدا و رسول اطاعت كنيد.)

 رفتار حضرت با معاندين و دمشنان 

حضرت با دوستان اسالم دوست بود و با دمشنان و معاندين سر جنگ داشت. ابن هشام مى گويد: «پس از آنكه 
قبيله يهودى بنو قريظه به قيد اسارت درآمدند، حضرت سرنوشت آ�ا را به يكى از دمشنان جمروحشان، سعد بن معاذ، 

 واگذار كرد.» سپس مورخ مزبور مى نويسد: «سعد گفت: درباره 
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 آ�ا فتوى مى دهم كه مردها را بكشند و بچه ها و ز�ا را اسري منايند.»

ابن اسحق مى گويد: «پيغمرب خدا به سعد گفت تو درباره آ�ا حكم كرده اى ...» رسول خدا دستور داد آ�ا را حبس 
كردند. بعد در مدينه خندقهاىي كندند و آ�ا را احضار منودند و سر بريدند. عده آ�ا را در حدود هفتصد نفر 

نوشته اند. اين مجاعت از دمشنان سر- سخت اسالم بودند؛ چنانكه چون حى ابن اخطب را آوردند، به پيغمرب گفت: 
 «قسم به خدا براى دمشىن با تو خود را مالمت ننمودم.» بعد نشست و سر او را بريدند. ابن اسحق مى نويسد:

«رسول خدا امر داد اشخاصى را كه به حد بلوغ رسيده بودند، به قتل رساندند، سپس اموال بنو قريظه و ز�ا و 
 بچه هاى آ�ا را در ميان مسلمني تقسيم منود.» مهچنني ابن اسحق مى نويسد:

ابو افك مردى مسن بود كه بعضى اشعار عليه حضرت انشاد كرده بود. حضرت از مردم استمداد جست. سامل بن 
عمري قيام كرد او را به قتل رسانيد. مهچنني عصماء، دخرت مروان، نيز شاعره اى بود كه در اشعار خود حممد (ص) را 
مورد اعرتاض قرار مى داد. وقىت ابو افك كشته شد، آن زن بدروغ، اسالم آورد. روزى رسول خدا فرمود: آيا من انتقام 
خود را از دخرت مروان نبايد بگريم؟ عمري بن- عدى شنيد، شبانگاه به خانه آن زن رفت و او را بكشت و صبح اين 

خرب را به رسول خدا داد ... عمري عرض كرد: يا رسول الّله. آيا از آن بابت خطرى بر من متوجه خواهد شد؟ 
 حضرت حممد (ص) فرمود: دو بز براى خاطر او به يكديگر شاخ خنواهند زد.

مهچنني كعب بن اشرف، از يهوديان مدينه، عليه حضرت قصيده ها سروده بود. پيمرب فرمود كيست كه شر اين اشرف 
 را كوتاه كند؟ روز ديگر سر شاعر را پيش پاى او انداختند.

 دبريان حضرت 



محد الّله مستوىف، دبريان رسول اكرم را، برحسب مقام و مرتبه اى كه داشتند. چنني ذكر مى كند: «عثمان بن عفان و 
على مرتضى كاتبان وحى و مناشري بودند. بعد از ايشان اىب بن كعب و زيد بن ثابت و خالد بن سعيده و معاوية بن- 

اىب سفيان و حنظله اسدى و عبد الّله بن مسعود و ابان بن سعيد و عده اى ديگر كاتبان زكوة و خنل و كاتب 
 »49 «معامالت و مداينات مردم بودند.»

 داورى ديگران 

 دكرت گوستاو لوبون مى نويسد: «اگر بتوان از پيغمرب انتقادى كرد، فقط مهان حمبت مفرطى است كه به زن داشته ...»
»50« 

 »51 «ويل دورانت درباره او مى نويسد: «حممد بن عبد الّله بزرگرتين شخصيت تاريخ قرون وسطى است.»

 در جاى ديگر مى نويسد:

پيمرب يك قانونگذار به روش علمى نبود و براى امت خود كتاىب يا خالصه اى در باره قانون نياورد و در كار 
 قانونگذارى به نظم خاص مقيد نشد. به اقتضاى مقام،

 ______________________________
  (به اختصار).164). تاريخ گزيده، پيشني، ص 49(
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فرما�اىي صادر مى كرد و اگر تناقضى روى مى داد آن را به وحى تازه، كه مقررات قدمي را نسخ مى كرد، از ميان 

 برمى داشت.

 درباره اخالق و رفتار او مى نويسد:

به وضع ظاهر خود توجه داشت؛ عطر مى زد، سرمه مى كشيد، موى خود را رنگ مى كرد، انگشرتى به دست داشت 
كه نقش آن «حممد رسول الّله» بود. صداى او زنگ دار و شريين و دلپذير بود. حتمل بوهاى ناخوش و صداى بلند 

 را نداشت.



 »52 «بسيار حساس بود؛ گاه غمگني و زماىن خوشحال و خوش گفتار بود.

 در جاى ديگر، درباره شخصيت حممد (ص) مى نويسد:

... اگر بزرگى را به ميزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجيم، بايد بگوييم حممد (ص) از بزرگرتين بزرگان تاريخ است. 
وى درصدد بود سطح معنويات و اخالق قومى را كه از گرماى هوا و خشكى صحرا به ظلمات توحش افتاده بود، 

اوج دهد؛ و در اين زمينه توفيقى يافت كه از مهه مصلحان ديگر بيشرت بود. وى مقصود خود را از راه دين اجنام داد، 
زيرا به دين اعتقاد داشت. بعالوه در آن روزگار نريوى ديگرى در عربان مؤثر نبود. از تصورات و ترسها و اميدهايشان 
كمك گرفت و در حدود فهمشان با آ�ا سخن گفت. وقىت او دعوت خويش را آغاز كرد، عربان، قبايل بت پرسىت 

بودند كه بطور متفرق در صحراى خشك عربستان سكونت داشتند، و به هنگام مرگ او ملىت شده بودند. وى 
خرافات و تعصب را حمدود كرد و باالى يهوديگرى، مسيحيگرى، و دين قدمي عربستان ديىن ساده و روشن و نريومند، 

با معنوياتى كه اساس شجاعت و مناعت قومى بود، پديد آورد كه طى يك نسل در يكصد معركه فريوز شد و در 
 »53 «مدت يك قرن يك امپراتورى عظيم به وجود آورد و در روزگار، نريوى معتربى است ...

 حممد (ص) را سياستمدارى زبردست مى داند و مى گويد كه او »55 « آملاىن، در كتاب خود،»54 «دكرت فاندر
پريوان خود را به اميد غنيمت اينجهاىن و بشت آجنهاىن متحد و متفق ساخت، او با زيركى و كارداىن بني دمشنان 

خود اختالف مى افكند و به وسايل گوناگون از نقشه هاى آنان، قبل از اينكه صورت وقوع يابد، باخرب مى گرديد و 
دسايس آنان را خنثى مى كرد. گاه دمشنان را غافلگري مى كرد و ناگهان بر آنان محله ور مى شد و زماىن با مال ومنال 

دنياىي دل خمالفان را نرم مى كرد؛ چنانكه صفوان ابن اميه را قبل از آنكه مسلمان شود و سفيان ابن حرب را كه كرها 
مسلمان شده بود، و ادينيه و اقراء و عباس ابن مرداس را براى آنكه از شرارت و سركشى بازدارد، با خبشيدن قسمىت 

 از غنامي به آ�ا، اسري مهروحمبت خود كرد.

 بطور كلى اعراب سخت مادى و نزديك بني بودند. يك بار حضرت از مخس براى 

 ______________________________
 .24). مهان، ص 52(
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Treatise on the Centroversy detween Christians and Muhamedans. 
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تأليف قلوب، صد شرت و چهل اوق نقره به ابو سفيان و مهني قدر به معاويه ارزاىن داشت. مهچنني به حكيم و حارث 

و سهيل و عده اى ديگر از صد تا چهل شرت خبشيد. آ�ا كه از سياست حضرت غافل بودند، به اين عمل اعرتاض 

كردند. بطورى كه از كتاب سريت الرسل و انسان العيون برمى آيد، حضرت به معرتضني گفت: «آيا ىب چيز نبوديد و 

 به وسيله من دولتمند نشديد؟ آيا در گمراهى نبوديد و به وسيله من هدايت نشديد؟»

بطور كلى فاندر و ديگر صاحبنظران غرب، از اين جهت كه حضرت و زعماى عرب به جاى حبث و استدالل، مردم 
را به زور مششري به اسالم دعوت كرده و به ديگر مذاهب در جزيرة العرب و ديگر نقاط جمال تبلي  و پيشرفت نداده و 
آثار علمى و فرهنگى ديگر ملل را به آب و آتش افكنده اند، اسالم را مورد انتقاد قرار مى دهند و مى گويند: «به چه 

دليل، مسلمانان در طى غزوات، مال نامسلمانان را غارت مى كنند و زن و فرزند آنان را به غالمى و كنيزى خود 
درمى آوردند؟ چرا مسلمانان براى عقل و وجدان بشرى احرتامى قائل نيستند و مهينكه مسلماىن از اسالم روى گردانيد 

بيدرنگ او را به مششري و آتش مى سپارند (چنانكه ابو بكر چنني كرد). به نظر آ�ا حقيقت فقط به كمك عقل و 
 »56 «استدالل ثابت مى شود نه به ضرب مششري.»

 پيغمرب و گناه 

حممد (ص) هرگز خود را قديس و بيگناه معرىف نفرمود و نشان داد كه مرتبه رسالت به سبب گناه باطل منى شود. در 
ْبكارِ .»سورة املؤمن مسطور است كه   (صرب  «فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َو اْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َو َسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك بِاْلَعِشيِّ َو اْإلِ

كن زيرا كه وعده خدا حق است و از براى گناه خود طلب عفو منا و به خداى خود شام و صباح محد كن.) و نيز 
 (خداىي جبز خداى  «فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ اللَُّه َو اْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َو لِْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناتِ »در سوره القتال آمده است:

 «ِإنَّا واحد نيست و براى گناه خود و گناه مؤمنني و مؤمنات طلب استغفار منا) و نيز در سوره فتح نوشته شده است:
َم ِمْن َذنِْبَك َو ما تََأخَّرَ »  (اينك ما به تو فتح مناياىن را بيان كرده امي كه خدا فـََتْحنا َلَك فـَْتحاً ُمِبيناً لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه ما تـََقدَّ

 گناه ماضى و مستقبل ترا عفو منايد.)

اگر حضرت گاهى مرتكب اشتباهى مى شد و به او تذكر مى دادند، بيدرنگ در مقام رفع اشتباه برمى آمد، چنانكه 
 يك بار:

پيامرب بر قومى گذر كرد كه خرما تلقيح مى كردند، پرسيد: «اينان چه مى كنند؟» چگونگى را گفتند. پس گفت: «اگر 
منى كردند برت بود.» گفتار حضرت را به آن قوم رسانيدند و آنان از تلقيح دست برداشتند؛ در نتيجه خرما نضج 

 كامل نيافت.



وقىت پيامرب چگونگى را دانست، گفت: «من بشرى بيش نيستم چنانكه در امور ديىن به مشا دستورى دهم، بدان 
 »57 «عمل كنيد و اگر رأى خود را ابراز دارم بدانيد كه من بشرم. مشا به كارهاى دنيوى خودتان آگاهرتيد.»

 مرگ پيغمرب

شهرستاىن در كتاب ملل و حنل مى نويسد كه چون بيمارى حضرت شدت گرفت، از سر خريخواهى گفت: «دوات و 
 كاغذى براى من 
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بياوريد تا نوشته اى به دست مشا بدهم كه پس از مرگ من گمراه نشويد.» عمر گفت: «درد بر رسول خدا غالب 

 آمده ما را كتاب خداوند كاىف است.» پيغمرب فرمود: «از پيش من برخيزيد كه سزاوار نيست نزد من نزاع كنيد.»

چون حممد (ص) ديده از جهان فروبست، عمر گفت: «هركه بگويد حممد مرده با آن مششري او را مى كشم. او را 
مهچون عيسى بن مرمي به آمسان برده اند. ابو بكر گفت: «هر كه حممد را عبادت مى كند، حممد مرده است و هركه 

 «َو ما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد خداى حممد را مى پرستد خداى او زنده است و منى مريد. سپس اين آيه قرآن را خواند:
 َخَلْت ِمْن قـَْبِلهِ - الرُُّسُل أَ فَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعلى  َأْعقاِبُكمْ .»

 آغاز فتوحات مسلمني 

 خلفاى راشدين 

 632 سالگى پس از بيمارى كوتاهى درگذشت، در سال يازدهم هجرى (63پس از آنكه پيشواى اسالم در سن 
ميالدى) بني مسلمني، در مورد جانشيىن، اختالفاتى بروز كرد؛ مجع قليلى معتقد بودند كه على (ع) داماد حضرت به 
علت سبقت در اميان به جانشيىن تعيني شود، وىل اهل سنت با اين نظر خمالف بودند و مى گفتند، هيچكس بطور 

صريح به جانشيىن تعيني نشده، فقط در ايام بيمارى، حضرت ابو بكر را به پيشنمازى مسلمني تعيني فرمود. مسلمني، 
پس از مشاوره، ابو بكر را پيشنماز مسلمني تعيني منودند و سراجنام پس از گفتگو و جلب موافقت متنفذين. مهو را به 

 خالفت برگزيدند.



 خالفت ابو بكر

محد الّله مستوىف مى نويسد: «عمر خطاب، رضى الّله عنه، سعى منود تا خالفت بر ابو بكر قرار گرفت. اكثر مهاجر 
 و انصار با او بيعت كردند.

 »58 «ابو سفيان راضى منى شد. امارت شام را به پسر او، معاويه، دادند او نيز بيعت كرد.»

مى گويند ابو بكر صديق، چند روز پس از زمامدارى، روزى به عمر گفت: «اقيلوىن اقيلوىن ما انا خبريكم و على 
 فيكم.» (مرا معاف بداريد، مرا معاف داريد، من برتين مشا نيستم در حاىل كه على در ميان مشاست.)

مهچنني عده اى از مسلمني از عمر درباره جانشيىن سؤال كردند، وى گفت: «اگر وصيت به عمل آمده كسى را وصى 
قرار داده است كه از من برت است (يعىن ابو بكر) و اگر از تعيني جانشني خوددارى شده باز هم كسى از اين كار 
خوددارى كرده كه از من برت است (يعىن حممد ص). صحابه كه در اين جلسه حضور داشتند، مجلگى با او موافقت 

 »59 «كردند كه كسى از طرف پيشواى اسالم به واليت عهدى تعيني نشده است.

 ابن اىب احلديد درباره حديث مخيس مى گويد كه عمر درباره اين حديث به ابن عباس گفت:

«پيغمرب در هنگام مرض خود مى خواست به اسم على تصريح كند، وىل من براى حفظ اسالم مانع شدم ...» راغب 
 اصفهاىن روايت كرده كه عمر يك بار به ابن عباس گفت: «به خدا اى 
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فرزند عبد املطلب، على در ميان مشا از من و ابو بكر سزاوارتر به خالفت بود؛ وىل ترسيدم كه عرب و قريش با دمشىن 

كه با او دارند، به خالفتش اجتماع نكنند.» اگر اين روايت صحيح باشد، بايد بگوييم كه عمر مدعى است به 

 مصاحل مسلمني بيش از پيشواى اسالم عالقه و بصريت داشته است.

پس از آنكه ابو بكر بعد از مشاوره به طريق اجتماع، به مقام خالفت تعيني گرديد، طبق معمول زمان، مسلمني با او 
بيعت كردند؛ يعىن با او پيمان بستند كه در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسليم نظر او باشند و در هيچ امرى با 



او به جنگ برخنيزند؛ خواه آن تكليف به دخلواه آ�ا باشد، خواه نباشد. بيعت به اين ترتيب صورت مى گرفت كه 
 دست خود را به منظور استوارى پيمان، در دست خليفه مى گذاشتند.

از تاريخ بيعت قريش با ابو بكر تا زماىن كه معاويه خالفت را در خاندان خود موروثى كرد؛ يعىن مدت سى سال، 
خليفه مسلمني با رعايت دموكراسى نسىب انتخاب مى شد و زمامداران تا حدى به افكار عمومى احرتام مى گذاشتند؛ 
يعىن مجعى از قريش و صحابه با كسى كه او را براى اين مقام اصلح مى دانستند، پيمان مى بستند و عهد مى كردند 

 مهانطور كه از حضرت اطاعت مى كردند از خليفه نيز پريوى كنند.

 ابو بكر بعد از بيعت ضمن خطابه اى چنني گفت:

برادران من، اينك كه خالفت و حكومت بر مشا به من سپرده شده است، اگر ديديد كه من وظايفم را درست درست 
اجنام مى دهم، با من مهراهى كنيد و اگر خطاىي از من سرزد، تأديبم مناييد. راست گفنت به كسى كه عهده دار 

حكومت است، جزو عبادت مشرده مى شود، و دروغ و كتمان حقيقت، نافرماىن خدا و معصيىت است كه به عمل 
آمده است. قوى و ضعيف، هردو، در نظر من مساوى است و من قانون عدل را يكسان در ميان مشا اجرا خواهم 

 كرد. هروقت ديديد كه من از حكم خدا و رسول احنراف يافته ام، مهان وقت مشا مردم از اطاعت من آزاد خواهيد بود.

 در پريامون دموكراسى اسالمى 

دموكراسى اسالمى به حكم شرايط اقتصادى عربستان و فقدان رشد اجتماعى، ظاهرى و ىب بنيان بود. با اينكه امسا 
خليفه انتخاىب بود عمال در هيچ موردى، به افكار و نظريات عمومى چنانكه بايد، توجهى منى شد و خليفه در واقع 

انتصاىب بود «... بر پايه تواريخ و متون، ابو بكر، وسيله دو نفر (عمر و ابو عبيده جراح) خليفه شد. عمر با تعيني و 
انتصاب شخص ابو بكر خليفه شد و عثمان با شوراى شش نفرى! كه عمر تعبيه كرده بود و اختيار �ائى را به 

مششري عبد الرمحن بن عوف داده بود، تعيني گشت. اين بود انتخابات! ... بنابراين، هر خليفه بنابه اقتضاى مصاحل 
دسته اى معدود، هرطور كه پيش مى آمد، تعيني و نصب مى گرديد نه با انتخابات و امجاع مهه صحابه و اهل حل و 
عقد ... اگر به شرح كشمكشها و جريانات سقيفه و حىت زدوخورد و كشتارى كه شد، بپردازمي بسى تفصيل مى يابد 
... مهني قدر مى بايد گفت كه على و هامشيني و خاندان نبوت و صدها تن از فضالى صحابه و مهه انصار سرگرم 

 كفن ودفن پيامرب بودند ... و در مورد
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ديگراىن هم كه بيعت كردند، ابن اىب احلديد، مورخ و حمقق معروف چنني مى گويد: «عمر و ابو عبيده و چند تن 

 ديگر در حاىل كه جامه هاى صنعاىن پوشيده بودند، از سقيفه درآمدند.



به هركسى مى رسيدند او را مى زدند و جلو مى انداختند و دستش را مى كشيدند و به دست ابو بكر مى ماليدند تا 
 »60 «بدينسان بيعت كرده باشد چه خبواهد چه خنواهد.»

 اهل رده 

 در آغاز خالفت ابو بكر بطورى كه مسعودى و ديگران نوشته اند:

 سران اسالم از اين مجاعت »61 ««عربان از دين بگشتند، بعضى كافر شدند و بعضى زكات ندادند ...»
مى خواستند كه توبه كنند تا مشمول مقررات اسالمى قرار گريند، هرگاه امتناع مى كردند قتل آ�ا واجب بود؛ يعىن با 

 آ�ا مى جنگيدند و آ�ا را مى كشتند و زن و فرزندانشان را اسري مى كردند.

در دوران زمامدارى ابو بكر، آشفتگيهاى گوناگون در عامل اسالم پيش آمد، عده اى با قبول اسالم و خواندن مناز از 
 دادن زكات خوددارى مى كردند و مجعى كه امياىن نداشتند، در حال ترديد و انتظار زندگى مى كردند.

ابو بكر پس از آن كه به كمك سردار خود «اسامه» تا حدى سروصداى خمالفان را خاموش كرد، بر آن شد كليه 
دمشنان اسالم را سركوب كند. براى اجراى نيت خود طى خبش- نامه اى به كليه قبايل عرب اعالم كرد كه: «اين 

لشكر را مأمور كرده ام كه هركه را از دين برگشته باشد با مششري بكشند و به آتش بسوزانند و زن و بچه اش را اسري 
 »62 «كنند مگر آنكه توبه كند ...»

ابو بكر با اجراى سياسىت شديد، خمالفان را به جاى خود نشاند، از مجله مردى به نام فجأة را كه خروج كرده بود، 
 پس از دستگريى به مدينه آورد و او را زنده در آتش سوزانيد.

در داستان فدك نيز ابو بكر سخىت نشان داد و آن را به دخرت پيغمرب نداد و گفت: «از پيغمرب مرياث بازمنى ماند.» با 
اين حال ابو بكر مردى فروتن بود «هنگام مرگ وصيت كرد تا او را در دو پاره جامه كه در آ�ا مناز خوانده بود، كفن 
كنند. دخرتش عايشه پيشنهاد كرد دستورى دهد تا او را در پارچه اى تازه بپيچند، نپذيرفت و گفت، زندگان بيشرت به 

 او خود را خليفه خدا منى دانست و مى گفت »63 «پارچه تازه حاجت دارند تا مردگان، زيرا كفن براى خاك است.»
 من خليفه رسول خدا هستم.

 مدعيان نبوت 

در مهني ايام، عده اى از ماجراجويان آن دوران كه �ضت حممدى را موفق و مثرخبش يافتند، به فكر افتادند كه مانند 
حضرت ادعاى پيغمربى كنند و مردم را به سوى خدا خبوانند از آجنمله «اسود عنسى» در مين است كه چهار روز قبل 
از رحلت حضرت حممد (ص) او را كشتند و ديگرى مسيلمه است كه در ميامه خروج كرد و با زىن به نام سجاح كه 

 او نيز دعوى به نبوت داشت، مهدست شد و شروع به تبلي  كرد. عده اى دور



 ______________________________
 .454). اسالم در ايران، پيشني، [ضمامي: توضيحات آقاى حكيمى ] ص 60(

 .261). مسعودى، التنبيه و االشراف، ترمجه ابو القاسم پاينده، ص 61(

 .134). تاريخ اسالم، پيشني، ص 62(

 .320). تاريخ ايران، پيشني، ص 63(

 43، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

آ�ا مجع شدند. وىل ابو بكر خالد بن وليد را به دفع آ�ا فرستاد و به اين بلوا پايان خبشيد. پس از آن كه ابو بكر اهل 

رده و مدعيان نبوت را از ميان برد و سرزمني عربستان را مطيع اسالم كرد، بر آن شد كه از جوش وخروش و آمادگى و 

تعصب و نيازمندى اقتصادى اعراب در راه اشاعه اسالم و فتح ممالك مهجوار استفاده منايد. به مهني مناسبت، قشون 

 او به سردارى خالد به حدود عراق و شام وارد شدند و پريوزيهاىي به دست آوردند.

دوران خالفت ابو بكر، به علت كرب سن چندان نپاييد و او پس از دو سال و سه ماه و ده روز خالفت درگذشت. 
وى در دوران زمامدارى با قناعت و تقوى زندگى مى كرد. هرروزه پنج درهم براى گذران خود از بيت املال مى گرفت و 
چون درگذشت سه چيز از او باقى ماند: يكى لباسى كه مى پوشيد، دوم شرتى كه بر آن سوار مى شد و سوم غالمى 

كه در خدمت او بود. مى گويند ابو بكر قبل از آن كه مسلمان شود جتارت مى كرد و چهل هزار درهم وجه نقد 
 داشت كه مجله را با كمال صميميت در راه اسالم خرج كرد.

ابو بكر در روزهاى آخر عمر، مردم را بر آن داشت كه با عمر بن اخلطاب بيعت كنند و به وى اندرز داد كه از راه 
 راست منحرف نشود و جانب رعيت را مهمل نگذارد.

چون مردم از پيش ابو بكر بريون آمدند، عمر را به حضور خود طلبيد و گفت، با مردم به رفق و مدارا رفتار منايد، و 
از خشونت بپرهيزد. و سپس گفت: «اى عمر اگر تو بفرموده من عمل مناىي هيچ چيز پيش تو حمبوب تر از مرگ 
خنواهد بود و هيچ قدرتى از آمدن مرگ جلوگريى نتواند كرد، و اگر به وصيت من عمل نكىن، هيچ چيز نزد تو 

 »64 «مكروه تر از موت نباشد و تو بر وى غالب خنواهى آمد. عمر گفت، نصيحت و وصيت تو را قبول كردم.

 اندرزهاى ابو بكر به پريوان خود

براى آن كه خوانندگان به حميط اجتماعى و طرز فكر زعماى عرب آشنا شوند، اندرزهاى ابو بكر را به سربازان و 
 ياران خود مى نويسيم:



خيانت و حيله مكنيد، كودك صغري را مثله نكنيد، پري فرتوت و زن را نكشيد، درخت خرما را نربيد و نسوزانيد، 
درخت ميوه را قطع نكنيد، گوسفند و گاو و شرت را جز براى خوردن نكشيد، به كساىن خواهيد گذشت كه در 

صومعه ها گوشه گرفته اند، آ�ا را به گوشه گريى شان واگذاريد، اما ساير مردم را وادار كنيد يا مسلمان شوند يا به ما 
 »65 «جزيه بدهند ... به نام خدا حركت كنيد.

 اعراب مردم را ميان اسالم، جزيه و مششري خمري مى كردند.

مسعودى مى نويسد «وقىت به روز سقيفه با ابو بكر بيعت شد و روز سه شنبه نيز دوباره از عامه براى او بيعت گرفتند، 
على بيامد و گفت: «كار ما را آشفته كردى و مشورت نكردى، و حق ما را نگه نداشىت.» ابو بكر گفت: «بلى وىل 
از آشوب ترسيدم ...» مى گويند ابو بكر وقىت به حال احتضار افتاد، گفت: «... آرزو دارم، خانه فاطمه را نگشته 
بودم و در اين باب سخن بسيار گفت، و آرزو دارم فجأه را نسوزانده بودم، يا او را رها كرده بودم يا كشته بودم و 

 آرزو دارم 
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 »66 «كه روز سقيفه كار خالفت را به گردن يكى از آن دو مرد افكنده بودم كه او امري مى شد و من وزير بودم ...»

  هجرى)13- 23خالفت عمر (

ابو بكر در دوران بيمارى، پس از مشورت با عبد الرمحن بن عوف و عثمان و جلب موافقت آنان، تصميم گرفت كه 
عمر را به جانشيىن خود برگزيند. ابو بكر پس از آنكه بوسيله غالم خود در مسجد عمر را به خالفت تعيني منود، 

شخصا در مسجد حاضر شد و به مردم چنني گفت: «آيا به خليفه اى كه معني كرده ام، راضى شديد؟ من از 
خويشاوندامن انتخاب نكرده ام، خليفه عمر است.» مردم اظهار رضايت كردند. بدين طريق ابو بكر زمحىت را كه عمر 

 در سقيفه براى او كشيده بود، جربان كرد.

 و چون قدرت خالفت در اين موقع ريشه دار شده بود، براى كسى جمال حرف و اعرتاض نبود ...



چون ابو بكر مرد، عمر از مردم بيعت گرفت، پس بر منرب رفت و خنستني سخنش آن بود كه «مثل عرب مثل شرتى 
است مهار شده و از زخم مهار مطيع قائد شده است، هرجا بربندش مى رود. به خداى كعبه قسم كه من او را به راه 

 خواهم برد.»

 »67 «عمر اين تشخيص را درست داده بود و چنانكه در تاريخ پيداست، از آن استفاده كرد.»

در صدر اسالم بني خلفا و مردم هيچ مانع و حاجب و درباىن وجود نداشت. هركس مى خواست، بطور مستقيم، با 
خليفه سخن مى گفت. در مسائل ديىن و دنيوى از او كسب نظر مى كرد. عمر، مانند ابو بكر، ميل داشت بيت 
املال حيف وميل نشود وىل به مسائل اقتصادى و راه و رسم مملكت دارى وارد نبود. عباى او چندين وصله داشت و 
شبها در مسجد نزد فقرا مى خوابيد. در حل وفصل دعاوى بني فقري و غىن، اختالىف نبود. در دعواىي كه على با يك 

نفر داشت، شخصا در حمكمه حاضر گرديد. پادشاه غسان چون به كسى چوب زده بود، او را متقابال چوب زدند. 
چون اعرتاض كرد، عمر گفت: ما براى هويت و مقام اشخاص احرتامى قائل نيستيم، بناى ما بر مساوات است. 

مورخني اسالم مى نويسند كه عمر پس از زمامدارى خطاب به مسلمني گفت: «اى مردم، نريومندترين شخص نزد من 
كسى است كه برحق است اگرچه از ناتوانرتين مردم به مشار آيد، و ناتوانرتين شخص نزد من كسى است كه بر باطل 

 باشد، اگرچه از نريومندترين اشخاص به مشار آيد.»

 تقسيم غنامي 

 در تقسيم غنامي، روش ابو بكر و عمر يكسان نبود. ابو بكر مى گفت:

«پاداش جماهدات و فداكاريهاى مهاجرين و انصار با خداست و اين مال وسيله معاش است و بايد به مهه يكسان 
داد.» عمر مى گفت: «غريممكن است كساىن را كه ضد پيغمرب جنگيده اند، با مهاجرين و انصار برابر كنم و از اينها 

 »68 «نيز اهل بدر را بر ديگران مقدم مى دارم.»

 روش عمر و اجتهاد او در تقسيم اموال و غنامي به اختالف طبقاتى بني مسلمانان كمك كرد.

 عالوه بر اين، از عهد عمر، مأمورين عرب در اخذ جزيه سختگريى مى كردند؛ چنانكه خليفه 
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دوم هنگام بازگشت از شام به عده اى از ذميها برخورد كه براى گرفنت جزيه آ�ا را شكنجه مى دادند. وقىت موضوع را 

دانست، دستور داد كه آزارشان نكنند ... وىل مگر مهان عده بودند كه بايد جزيه بدهند. در آن ايام عده بيشمارى 

 »69 «در عراق و ايران و سوريه و مصر جزيه مى دادند و بيشرت آ�ا به اين روزگار گرفتار بودند ...»

 گرسنگى اعراب 

از نامه عمر به عمرو عاص مى توان به علل اقتصادى كشورگشاىي اعراب پى برد. ترمجه نامه: «از بنده خدا عمر، امري 
مؤمنان، به عمرو- عاص. سالم بر تو، اما بعد، اى عمرو به جان خودم سوگند كه اگر من و مهراهامن از گرسنگى 
مبريمي، تو و مهراهانت كه سري هستيد هيچ نگران منى شويد. به داد برس به داد برس. و عمرو در پاسخ عمر چنني 

نوشت: به بنده خدا امري مؤمنان از بنده خدا عمرو عاص: اما بعد لبيك لبيك، كارواىن از خواربار برايت فرستادم كه 
 آغازش نزد تو و پايانش نزد من است.

 »70 «درود فراوان بر تو.

 ابو يوسف انصارى مى گويد:

وقىت غنامي ايران را نزد عمر آوردند، بارها را باز كرد و چشمانش به آنقدر گوهر و مرواريد و زر و سيم افتاد كه مانند 
 آن نديده بود. از آنچه ديده بود، گريست.

عبد الرمحن بن عوف به او گفت: «جاى شكر است، تو چرا گريه مى كىن؟» عمر گفت: «آرى، وىل خداوند اينهمه 
 »71 «ثروت را به مردمى نداد، مگر اينكه دمشىن و كينه را ميانشان افكنده باشد.»

 گفتگوى عمر با مردم 

عمر قبل از شروع به كار خالفت، گفت: «كار خالفت را به من تفويض كرديد و من برتين مشا نيستم. اگر در كار 
و عمل من احنراىف ديديد آن را راست كنيد.» در اين موقع عرىب به پا خاست و در حاىل كه مششري خود را از نيام 

كشيده بود، خطاب به عمر گفت: «اگر ما در تو احنراىف ديدمي آن را با مششري خود راست مى كنيم.» و عمر گفت: 
«شكر مى كنم خداى تعاىل را كه در امت حممد هستند كساىن كه احنراف عمر را با مششري راست مى كنند.» پس از 
آن كه مسلمني با عمر بيعت كردند، بنيان خالفتش استوار شد، او نيز هم خود را به تعقيب سياست ابو بكر، يعىن 
فتح ممالك ايران و روم، مصروف داشت و به كمك سربازان شجاع و سرداران كاردان خود به تدريج بساط دولت 

ساسانيان را برچيده و دست تسلط روميان را كه بر قسمت مهمى از آسياى غرىب و مشال افريقا فرمانرواىي داشتند، از 
 آن نواحى كوتاه كرد و بالنتيجه دنياى متمدن آن عصر را حتت لواى اسالم درآورد.



در جريان جنگ مسلمني با ايرانيان، يك بار اعراب در واقعه جسر به سخىت شكست خوردند و چهار هزار تن تلفات 
دادند. وىل وضع داخلى ايران به حدى خراب بود كه از شكست حريف و فرصت يكساله نتوانستند براى ببود 

 اوضاع و مقابله با اعراب استفاده كنند.
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 وضع تاريخ هجرى قمرى به اشاره ايرانيان 

«عرب قبل از اسالم تاريخ منظمى نداشت و هردسته اى يك حادثه را كه به نظرشان بزرگ مى آمد، مبدأ تاريخ قرار 
داده بودند ... عمر در سال هفدهم هجرى به اشاره و كمك فكرى ايرانيان تاريخ معروف هجرى اسالمى را وضع 

منود، چيزى كه عمر را به فكر تاريخ منظم انداخت، اين بود كه در آن وقت دولت اسالم وسعت و حساب و كتاب 
زياد پيدا كرده بود و به واسطه نداشنت تاريخ منظم اغلب اشتباهاتى در حماسبات و مكاتبات پيش مى آمد ... سراجنام 
عمر درصدد وضع تاريخ منظمى برآمد و وجوه و اعيان صحابه را به مشورت در اين كار دعوت كرد و اصحاب چنني 
رأى دادند كه بايد از ايرانيان كه در هرچيزى عامل و ماهرند، استمداد جبوييم ... پس به اتفاق آراء يك نفر از پارسيان 

موسوم به «هرمزان» را كه داخل در جرگه مسلمانان بود، خواستند و از او ارائه طريق طلب كردند ... و او ترتيب 
حفظ اوقات و مشاره ماه و سال را به ايشان آموخت و عمر از روى گفته هرمزان وضع تاريخ هجرى كرد، كه از 

 آن وقت تا كنون ما بني مسلمني داير است ...

براى مبدأ تاريخ در انتخاب يكى از چهار واقعه يعىن تولد، بيعت، هجرت و وفات پيغمرب (ص) اختالف بود. 
باالخره تصميم گرفتند هجرت را كه آغاز شكوه و پيشرفت اسالم است، آغاز تاريخ قرار بدهند. به اين ترتيب به امر 

 هرروز پنجشنبه يا مجعه ساىل كه پيغمرب از مكه به مدينه هجرت فرموده است، مبدأ تاريخ 18 يا 17عمر در سال 
 قرار گرفت.

در ضبط تاريخ هجرى ما بني اهل شرع چنني مرسوم است كه از رؤيت هالل تا رؤيت هالل بعد را يك ماه گريند و 
 »72 « ماه هالىل را يك سال گريند.»12 روز كمرت و از سى روز بيشرت نباشد. و به مهني ترتيب 29آن هرگز از 

  ميالدى است.622 ژوئيه 16بايد دانست كه ابتداى تاريخ هجرت 



 محله به مرز ايران 

«تا اواخر خالفت ابو بكر، محله به خاك ايران در نظر اعراب كارى خطرناك مى منود وىل در دوره خالفت عمر يكى 
از امراى عرب نامه اى به او نوشت و او را از وضع آشفته ايران آگاه ساخت. عمر پس از حتقيق، پيشنهاد او را 

پذيرفت و مردم را به مناز مجاعت دعوت كرد و در پايان مناز، مسلمني را به محله و جنگ با ايرانيان تشويق كرد.» 
مردم او را به مهراهى خود در اين جنگ اميدوار كردند و او خوشوقت شد و با عقالى قوم به مشاوره پرداخت. ياران 

او با آمدن عمر به ميدان جنگ موافقت نكردند و گفتند: «برت آن است كه تو مباىن و يكى از افراد صحابه را 
بفرسىت و مهواره او را تقويت مناىي و مراقب اوضاع باشى.» عمر نظر استوار ياران را پذيرفت و براى اعالم نظر جديد 

 خود، بار ديگر مسلمني را فراخواند و به منرب رفت و خطاب به مردم گفت:

«به حقيقت سوگند، قصد خودم آن بود كه در اين سفر با مشا مهراه باشم، لكن فرزانگان قوم مرا منصرف كردند.» 
 سپس از مردم سؤال كرد كه كداميك از اصحاب را شايسته فرماندهى مى دانيد.

 در اين هنگام نامه اى از سعد بن اىب وقاص به دست عمر رسيد. مهه حضار كه از شايستگى سعد
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باخرب بودند، او را اليق اين مست معرىف كردند. عمر بيدرنگ سعد را احضار و به فرماندهى برگزيد. سعد با سپاهيان 

خود رو به ايران آوردند و عمر تا چند فرسخ آنان را بدرقه كرد و سپس ضمن خطابه بار ديگر آنان را به جنگ 

 حتريص، و با آ�ا وداع كرد و به مدينه بازگشت.

سعد به پيشروى خود ادامه داد و مهواره از وضع خود و سپاهيان با نامه و پيام عمر را آگاه مى ساخت و عمر نيز او 
را با نريوهاى جديد كمك مى كرد. چون خرب پيشروى سعد و يارانش به ايران رسيد، رستم فرخزاد را با سى هزار سپاه 

به جنگ او فرستادند. قبل از جنگ سفراىي بني طرفني مبادله شد. ايرانيان اعراب چادرنشني را كه با سنان و مششري و 
 كمان جمهز بودند، مسخره مى كردند.

رستم از عرىب پرسيد: «اين دوك چيست كه در دست دارى؟» عرب گفت: «اخگر سوزنده است گو اين كه كوچك 
باشد.» رستم ضمن گفتگوى با آ�ا به عزم آهنني و نريومندى اعراب پى برد، وىل مهراهان او به نريوى واقعى اعراب 

واقف نبودند و رستم را به جنگ حتريص مى كردند. باالخره جنگ درگرفت و پس از چند روز باد خمالف وزيد و 



 گردوغبار چشم ايرانيان را تريه وتار كرد. رستم كشته شد و سپاهش منهزم گرديد و اموال ايرانيان به غارت رفت.»
»73« 

عمر كه چند روزى از جريان اوضاع بيخرب بود، شديدا نگران گرديد و براى كسب خرب از مدينه بريون رفت، در راه به 
پيكى برخورد، پرسيد: «از كجا مى آىي؟» گفت: «از عراق» عمر گفت: «از سعد و سپاه او چه خرب؟» پيك از 

پريوزى سعد و قواى او خرب داد. در اين حال عمر ايستاده و پيك بر شرت خود سوار بود. در اين ضمن مردم رسيدند 
و به عمر سالم دادند و او را امري املؤمنني خطاب كردند. آنگاه پيك عرب دريافت كه خماطب او عمر خليفه مسلمني 

 است.

 گفتگوى يزدگرد با منايندگان خليفه 

پس از آنكه سعد به دستور عمر، در برابر رستم فرخ زاد صف آراىي كرد، به صالحديد عمر چهارده نفر براى مذاكره به 
مداين نزد يزدگرد رفتند. بطورى كه در تاريخ طربى نوشته شده است، يزدگرد به وسيله مرتمجني خود با آنان سخن 

 گفت: از مجله:

پرسيد: «به چه كار آمده ايد؟» نعمان كه برگزيده آنان بود، گفت: «به دستور امري اسالم، ما دين خودمان را به 
جهانيان اعالم مى كنيم. اگر پذيرفتند چه برت، و اال با آنان جنگ مى كنيم. اكنون ما به نزديك تو آمدمي، اگر به دين 
ما گروى، اين مملكت را به تو گذارمي و اگر نگروى، جزيت بدهى، و اگر هيچكدام نكىن، حرب را بياراى.» يزدجرد 
گفت: «چندين خلق كه در جهان ديدم از ترك و ديلم و سقالب و هند و سند و هر گروهى كه در جهان است، 
بدخبت تر از مشا نيست كه مشا مهه موش خوريد و مار، و از بيچارگى جامه مشا مهه پشم شرت باشد نه پشم گوسفند. 
مشا را آن مقدار قدرت از كجا باشد كه به واليت ما درآييد. اكنون بازگرديد و به منزل رويد تا بفرمامي مشا را طعام 

 »74 «دهند.»
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مناينده عرب چون اين سخنان شنيد، بار ديگر مطالب قبلى را تكرار كرد و شاه ايران را به قبول اسالم يا پرداخت 

 جزيه يا جنگ دعوت كرد.



رستم فرخ زاد در دوران اقامت خود در عراق، بيش ازپيش به نريوى معنوى اعراب و آشفتگى اوضاع نظامى و سياسى 
 ايران پى برد. به مهني علت مى كوشيد با اعراب از در صلح و سازش درآيد.

فردوسى طوسى شرح اين ماجراى اسفناك را در شاهنامه به حنوى مؤثر و دلنشني بيان مى كند. اينك قسمىت از نامه 
 رستم فرخ زاد به برادرش:

 يكى نامه سوى برادر به درد
 

 نبشت و سخنها مهه ياد كرد

 كه اين خانه از پادشاهى تى است 
 

 نه هنگام پريوزى و فرهى است 

 چنني است و كارى بزرگ است پيش 
 

 مهه سري گردد دل از جان خويش 

 چو آگاه گشتم از اين راز چرخ 
 

 كه ما را از او نيست جز رنج، برخ 

 به ايرانيان زار و گريان شدم 
 

 ز ساسانيان نيز بريان شدم 

 دري  آن سر و تاج و اورنگ و ختت 
 

 دري  آن بزرگى و آن فروخبت 

 كزين پس شكست آيد از تازيان 
 

 ستاره نگردد مگر بر زيان 

 رهاىي نيامب سراجنام از اين 
 

 خوشا ياد نوشني ايران زمني 

 چو با ختت منرب برابر شود
 

 مهه نام بو بكر و عمر شود

 تبه گردد اين رجنهاى گران 
 

 نشيىب دراز است پيش فراز

 نه ختت و نه ديهيم بيىن نه شهر
 

 ز اخرت مهه تازيان راست بر

 نه ختت و نه تاج و نه زرينه كفش 
 

 نه گوهر، نه اخرت، نه رخشان درفش 

 برجند يكى ديگرى برخورد
 

 به داد و به خبشش، كسى ننگرد

 ز پيمان بگردند و از راسىت 
 

 گرامى شود كژى و كاسىت 

 كشاورز جنگى شود ىب هنر
 

 نژاد و بزرگى نيايد به بر



 ربايد مهى اين از آن، آن از اين 
 

 ز نفرين ندادند باز، آفرين 

 �اىن برت زاشكارا شود
 

 دل مردمان، سنگ خارا شود

 بدانديش گردد پدر بر پسر
 

 پسر مهچنني بر پدر، چاره گر

 شود بنده بيهنر شهريار
 

 نژاد و بزرگى نيايد به كار

 به گيىت مناند كسى را وفا
 

 روان و زبا�ا شود پرجفا

 از ايران و از ترك و از تازيان 
 

 نژادى پديد آيد اندر ميان 

 نه دهقان، نه ترك و نه تازى بود
 

 سخنها به كردار بازى بود

 مهه گنجها زير دامن �ند
 

 بكوشند و كوشش به دمشن دهند

 زيان كسان از پى سود خويش 
 

 جبويند و دين اندر آرند پيش 

 ز پيشى و بيشى ندارند هوش 
 

 خورش نان كشكني و پشمينه پوش 

 بريزند خون از پى خواسته 
 

 شود روزگار بد، آراسته 

 دل من پر از خون شد و روى زرد
 

 دهان خشك و لبها پر از باد سرد
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 كه تا من شدم پلوان از ميان 
 

 چنني تريه شد خبت ساسانيان 

 چو بر ختمه اى بگذرد روزگار
 

 چه سود آيد از رنج و از كارزار

صاحب تاريخ طربى مى نويسد: «رستم مى دانست كه دولت عجم برگشته است، مى خواست كه صلح افكند ...    

رسول به سعد فرستاد كه اگر چيزى طمع داريد تا من به ملك بنويسم، به مشا دهد، سعد گفت ما را بدينگونه چيزى 



به كار نيست. مسلمان شو يا جزيت بده و اگر نه حرب را بياراى كه اينها سخن است.» از روشى كه رستم فرخزاد 

در برابر اعراب پيش گرفته بود، به خوىب معلوم است كه وى به فتح اعراب و شكست ايرانيان پى برده بود و مهواره 

 مى كوشيد تا راهى عاقالنه براى حل اين مشكل پيدا كند.

 هجرى پس از تسخري ساحل چپ فرات، در حمل قادسيه به 14به شرحى كه گذشت، باالخره مسلمني در سال 
سردارى سعد بن اىب وقاص، ايرانيان را كه حتت فرمان رستم پسر فرخزاد بودند، شكسىت سخت دادند و درفش 

 كاويان، يعىن پرچم ملى ايرانيان را به غنيمت بردند.

 هجرى، مداين، پايتخت ساسانيان، به تصرف اعراب درآمد. اعراب طبق معمول به 16دو سال بعد، يعىن در سال 
 هزار درهم رسيد و از مجله غنامي اين 12 هزار عرىب كه در اين نربد شركت كردند، 60غارت پرداختند. به هريك از 

 جنگ، فرش بزرگ جواهرنشان بود كه آن را بارستان مى خواندند.

 وصف مداين و فرش بارستان 

مؤلف حبيب السري در اين مورد چنني مى نويسد: «چون سعد از فرار يزدجرد وقوف يافت، به دل مجع و خاطر 
مطمئن به مداين درآمده نظر بر آن قصور منقش و منيع و ايوا�اى دلكش رفيع انداخت و آن اموال ال تعد و ال 

حتصى و اجناس بيحد و قياس ديد، زبان به محد مهيمن منان، گردان ساخت و ضبط غنامي را به عهده عمر بن مقرن 
مزىن كرده آن مقدار اشياء نفيسه و اقمشه ظريفه و اواىن نقره و طال و فرش و بساطهاى گرانبها به دست آمد كه 

 گز كه اطراف آن 60 گز در 60وصف آن با مداد و قلم و بنان تيسرپذير نيست و از آن مجله بساطى بود ابريشمى 
 ارش از آن فرش به جوهرى غريمكرر تزيني داشت؛ چنانچه ده ارش از زمرد سبز 18به زمرد ترصيع يافته بود. به روايىت 

بود و ده ارش از بلور سفيد و ده ارش از ياقوت سرخ و ده ارش از ياقوت كبود و ده ارش از ياقوت زرد. و در 
حواشى و جوانبش، اصناف رياحني و ازهار و انواع اشجار و امسار از جواهر آبدار و آلىل شاهوار بافته بود و آن را 
بارستان نام �اده. و ملوك عجم در فصل شتا آن بساط را مبسوط ساخته، جملس عشرت مى آراست و ميان زمستان 
را اولني ايام بار مى پنداشتند. القصه سعد از آن غنامي مخس جدا كرد، �صد شرت جهت محل آن ترتيب منوده به مدينه 

 هزار دينار آمد و چون اموال مخس و 12فرستاد و تتمه غنامي را بر شصت هزار سوار تقسيم منود. به دست هرسوارى 
خرب فتح مداين، به مدينه رسيد، امري املؤمنني عمر مبتهج و مسرور گشته آن اموال را خبش كرد، و بساط مذكور را كه 
جمرد رؤيت آن موجب نشاط و انبساط مى شد، قطعه قطعه ساخته و يك وصله را از آن پيش شاه مردان، عليه الرمحة و 

 »75 « هزار دينار، فروخت.»20الرضوان، فرستاد و آن جناب آن را به بيست هزار درم، و به قوىل 
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اعراب در تيسفون غنامي فراوان به دست آوردند كه عبارت بود از مقادير زيادى ظروف طال و نقره منقوش به صورت 

انسان و حيوان و سنگهاى قيمىت، پارچه هاى ابريشمى، زربفت، قاليهاى زيبا، بردگان بسيار از زن و مرد و اسلحه و 

 اموال فراوان ديگر.

شهر تيسفون ويران، سوخته و غارت شد و ديگر در هيچ عهدى احياء نگشت. خبشى از ساكنان شهر كه نتوانسته 
 بودند فرار كنند، كشته شدند و خبشى به اسريى و بردگى برده شدند.

سطح فرهنگ و تربيت سپاهيان عرب و حىت سرداران بزرگ ايشان، به قدرى نازل بود كه از درك ارزش اشيائى كه با 
چنان هنرمندى و چريه دسىت ساخته شده بود، عاجز بودند و طبق سوره مربوطه غنامي را تقسيم كردند. بدين سبب بود 

كه ظروف زيباى طال و نقره را كه از حلاظ هنرى ىب بديل بودند، ذوب كردند و به مشس مبدل ساخته و پارچه هاى 
 زربفت و زيبا را قطعه قطعه كردند.

 تصرف پايتخت ساسانيان و ويران شدن آن به دست تازيان تأثري شديدى در مردم ايران كرد.

 »76 «اندك اندك مردم ايران فهميدند كه محله اعراب دستربد ساده اى به منظور غارت نبود بلكه جدى تر از آن است.

اطرافيان يزدگرد در مقام گردآورى قوا برآمدند وىل فكر جتزيه طلىب سران نظامى منى گذاشت كه به نداى شاه پاسخ 
 مساعد بدهند.

يكى از آثار شوم و بسيار زيانبخش محله اعراب به ايران، حمو آثار علمى و ادىب اين مرزوبوم بود. اعراب جاهل كليه 
كتب علمى و ادىب را، به عنوان آثار و يادگارهاى كفر و زندقه، از بني بردند. سعد وقاص پس از تسخري فارس و 
فتح مداين و دست يافنت به كتاخبانه ها و منابع فرهنگى ايران، از عمر، خليفه وقت، كسب تكليف منود، و وى 

 نوشت:

«اطرحوها ىف املاء فان يكن ما فيها هدى و قد هدانا الّله تعاىل باهدى منه و ان يكون ضالال فقد كفانا الّله.» (كتابا 
را در آب بريزيد زيرا اگر در آ�ا راهنماىي باشد با هدايت خدا از آن ىب نيازمي و اگر متضمن گمراهى است، وجود آ�ا 
الزم نيست، كتاب خدا براى ما كاىف است.) پس از وصول اين دستور، سعد وقاص و ديگران حاصل صدها سال 
مطالعه و حتقيق ملل شرق نزديك را به دست آب و آتش سپردند. و به گفته استاد مهاىي: «مهان كارى را كه قبل از 

اسالم اسكندر با كتاخبانه استخر، و عمرو عاص به امر عمر، با كتاخبانه اسكندريه و فرنگيها بعد از فتح طرابلس شام 
 با كتاخبانه مسلمني و هالكو با دار العلم بغداد كردند، سعد بن اىب وقاص با كتاخبانه عجم كرد.»



سپس اعراب ضمن جتديد قوا سراسر خوزستان را تسخري كردند. يزدگرد، پادشاه ساساىن، براى جنات قسمت شرقى 
 ايران، به مجع قوا پرداخت و سراجنام در حدود �اوند

 ______________________________
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بني طرفني جنگ سخىت درگرفت كه به پريوزى اعراب منتهى شد. اعراب فتح �اوند را نظر به امهيت فراواىن كه براى 

آ�ا داشت، فتح الفتوح مى خوانند، وىل اين جنگ پايان مقاومت ايرانيان نبود. در ايالت فارس و در سرزمني طربستان 

و ديگر نواحى و استا�اى ايران، حكام نظامى كه از طرف پادشاهان مأمور بودند و به نام اسپهبد خوانده مى شدند، 

قريب يك قرن در مقابل اعراب متجاوز پايدارى كردند. شاهنشاه در حقيقت شاه شاهان بود و هريك از سالطني 

خوزستان، فارس، ديلم و ديگر نقاط جداجدا در برابر تازيان پايدارى مى كردند و حاضر نبودند مجلگى زير پرچم 

 شاهنشاه گردآيند.

به عقيده براون: «حتقيق درباره غلبه تدرجيى آيني اسالم بر كيش زردشت، مشكلرت از حتقيق در استيالى ارضى عرب 
بر مستملكات ساسانيان است. چه بسا تصور كنند كه جنگجويان اسالم اقوام و ممالك مفتوحه را در انتخاب يكى از 

دو راه خمري مى ساختند: اول قرآن، دوم مششري. وىل اين تصور صحيح نيست، زيرا گرب و ترسا و يهود اجازه داشتند 
آيني خود را نگاه دارند و فقط جمبور به دادن جزيه بودند ... اتباع غري مسلم خلفا از شركت در غزوات و دادن مخس 

 نوشته است: 61و زكوة كه بر امت پيامرب فرض بود، معافيت داشتند. در كتاب فتوح البلدان بالذرى در صفحه 
هنگامى كه مين بيعت منود، پيامرب عده اى را بداجنا فرستاد تا مردم را به آداب و احكام شريعت اسالم آشنا سازد و از 

كساىن كه اسالم مى آورند، مخس و زكات مقرره را خبواهند و از آنان كه به آيني جموس و مسيح و يهود باقى 
مى ماندند، جزيه بگريند. در مورد عمان نيز ابو زيد را فرمان داد كه از مسلمني وجوه بريه و از جموس جزيه بستاند 

). در حبرين، مرزبان ايران و برخى از مهوطنانش به آيني اسالم گرويدند وىل ديگران به كيش زرتشت باقى 77(صفحه 
 چنني گويد: جموس و يهود خمالف 79ماندند و هر فرد بال  و رشيد يك دينار بطور سرمشار جزيه مى داد. در صفحه 

اسالم بودند و ترجيح مى دادند ماليات سرانه بدهند و رياكاران عرب مى گفتند، پيامرب مدعى است كه جزيه فقط از 
اهل كتاب گرفته مى شود و حال آنكه از قوم جموس هجر نيز كه اهل كتاب نيستند، جزيه پذيرفته شده است. آنگاه 

 «ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو الصَّابِِئَني َو النَّصارى  َو اْلَمُجوَس َو الَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه يـَْفِصُل اين آيه نازل شد:
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة ِإنَّ اللََّه َعلى  ُكلِّ َشيْ  ٍء َشِهيدٌ »  »77 «).»16 (رجوع شود به قرآن، سوره حج، آيه بـَيـْ

پس از آنكه مسلمني قسمت اعظم ايران را متصرف شدند، به فتح بالد شام و فلسطني پرداختند. پس از حماصره بيت 
املقدس، اهاىل اين شهر حاضر به تسليم شدند، به شرط آنكه عمر خود مصاحله را ضمانت كند. عمر پس از اطالع 



از جريان امر، شخصا با شرت و غالم خود راه بيت املقدس پيش گرفت. در طول راه، گاه عمر بر شرت مى نشست و 
غالم در جلو مى رفت و گاه برعكس، غالم بر شرت سوار مى شد و عمر پياده مى رفت. معروف است كه چون عمر 
به دروازه بيت املقدس رسيد، مردم او را نشناختند و از عمر جويا شدند. چون عمر خود را معرىف كرد، مردم فلسطني 

 غرق حريت شدند و بر آزادمنشى و زندگى بدون تكلف او آفرين گفتند. پس از

 ______________________________
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آنكه اين ناحيه به صلح در اختيار مسلمني قرار گرفت، به مهت عمرو عاص سراسر مصر و طرابلس به تسخري 

 مسلمني درآمد.

 زندگى ساده عمر

پس از آنكه هرمزان سردار ايراىن را به تقاضاى خود او به معيت انس و احنف نزد عمر گسيل داشتند، به مهراهان 
 خويش چنني گفت:

«هرچند من اسري مشامي، مرا دستورى دهيد تا من به زينت ملكان پيش او روم.» گفتند: «تو اختيار دارى» هرمزان 
بفرمود تا جامه هاى زربفت بريون كردند و پوشيد و تاج بر سر �اد و كمر زرين ببست و بدان زينت به مدينه درآمد. 

 مردم كه او را ديدند، متحري شدند. چون به در سراى خليفه آمدند، خليفه در مسجد بود.

ايشان به مسجد رفتند، عمر را ديدند، در گوشه مسجد خفته و روى سوى ديوار كرده و پرياهىن به رقعه هاى بسيار 
دوخته، پوشيده. انس و احنف از دور بنشستند و هرمزان را بنشاندند تا عمر بيدار شد. هرمزان از انس پرسيد كه: 
«اين كيست؟» گفت: خليفه اين است. گفت: «ملك عرب اين است؟ اينچنني تنها خفته است؟» گفت: «آرى 
تنها آيد و رود و مهيشه تنها باشد. هرمزان گفت: «پيداست كه در ميان خلق داد و عدل كند كه اين مرد را دربان و 
پاسبان به كار نيست كه چنني امين تواند خفت.» پس پرسيد كه: «او را جامه مهني است كه پوشيده دارد؟» گفت: 

«مهني بس است.» هرمزان گفت: «اين سريت پيغمرب است نه ملك.» انس گفت: «اين پيغمرب نيست و ليكن سريت 
 و راه نو دارد و خليفه پيغمرب است.»

چون عمر بيدار شد و بنشست، هرمزان را به آن زيب و زينت ديد، پرسيد كه: «اين كيست؟» گفتند: «هرمزان ملك 
اهواز.» عمر چشم فراز كرد و گفت: «زينت كفر از وى برداريد و زينت اسالم در او پوشانيد.» هرمزان را برهنه 

 كردند و پرياهىن از كرباس در او پوشيدند. بعد از آن بيامد و پيش عمر بايستاد.



گفت: «بنشني» و ترمجاىن طلب كردند. مغرية بن شعبه را يافتند و مغريه به زمني بصره اندك فارسى آموخته نه بسيار. 
مغريه چون بيامد، عمر مى گفت: «بگويش تا سخن گويد.» هرمزان گفت: «سخن مردگان خواهى بگومي يا سخن 

 زندگان» عمر گفت: «سخن زندگان.»

گفت: «اول آن سخن گومي كه تو مرا امين كردى و نتواىن كشنت.» عمر گفت: «چرا؟» گفت: «زيرا كه مرا گفىت 
سخن زندگى بگو و مرا زنده كردى.» عمر گفت: «معاذ الّله اين خرب نيست. معىن آن خواستيم كه سخن چنان گوى 

كه زندگان گويند نه آنكه تو را زنده دارم و نكشم. و تو مرا نتواىن فريفنت و من آنكس را كه چون اكرب مالك را 
كشت زنده ندارم ...» چون هرمزان دانست كه عمر او را خبواهد كشنت، عمر را گفت: «با تو اثر عدل و نيكوىي 

مى بينم. من تشنه ام. چندان نيكوىي كن كه مرا تشنه نكشى و بفرماى تا قدرى آب بياورند خبورم.» عمر گفت: 
«پذيرفتم.» هرمزان آن آب بر زمني رخيت، گفت: «اكنون نتواىن كشنت.» گفت: «چرا؟» گفت: «زيرا كه گفىت كه تو 

 را نكشم تا اين آب 

 53، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

خبورى، من هرگز آب خنوردم كه اين آب بر زمني فروشد.» انس گفت: «يا عمر راست مى گويد.» عمر گفت: «اين 

فريب و دستان تو با من سود ندارد و من تو را مى كشم.» هرمزان گفت: «پس چه سود دارد؟» گفت: «آنكه 

بگوىي ال اله اال الّله حممد رسول الّله.» هرمزان بگفت و مسلمان شد. عمر شاد شد و آن اموال را كه با او مهراه بود 

 »78 «متام به او داد و او را نام به ديوان عطا كرد، هرسال ده هزار درم او را بنوشت و او را در مدينه مى داشت.

 علل شكست ايرانيان 

چنانكه قبال اشاره كردمي، مقارن محله اعراب، وضع اقتصادى و اجتماعى ايران سخت درهم و آشفته بود. جنگهاى 
 ساله خسرو- پرويز با روميان، نه تنها به سود شاهنشاهى ايران نبود بلكه يكى از عوامل اساسى ضعف حكومت 24

 گرديد.

خسروپرويز با غارت بيت املال و حتميل مالياتاى سنگني بر مردم، چنان دربار باشكوهى براى خود ترتيب داد كه در 
تاريخ ايران سابقه ندارد. عده زنان و كنيزان و خوانندگان اين خسرو بيدادگر به چندين هزار تن مى رسيد. براى آنكه 
به درجه حتميالت او بر مردم ايران واقف گردمي، كاىف است به ياد آورمي كه خسروپرويز هنگام حبس خود ادعا كرد كه 
موجودى خزانه را چهار برابر كرده است. مهني گفته برتين دليل ظلم و ستمگرى او بر توده مردم است. بنابراين، قبل 

 از محله تازيان، بنيان حكومت ساساىن سخت متزلزل شده بود.

 تن بر اريكه سلطنت نشستند و اين 20پس از خسروپرويز، تا روى كار آمدن يزدگرد سوم، طى چند سال متجاوز از 
خود، مى رساند كه متركز و قدرت اوليه حكومت ساساىن، در نتيجه عدم رضايت اكثريت و سركشى فئوداهلا، از بني 



رفته بود. جتمل دربار و بيدادگرى سالطني و طبقات ممتاز و معاف بودن آ�ا از پرداخت ماليات و كارهاى توليدى، 
حتميل خراجهاى گوناگون به طبقات زمحتكش، بيدادگرى با اقليتهاى مذهىب، حتميالت ظاملانه مغها و روحانيون، 
 خودسرى فئوداهلا و نافرماىن آ�ا از حكومت مركزى و بيكفايىت سران سپاه، از مهمرتين علل شكست ايرانيان بود.

عالوه بر اين، احنصار كليه مقامات لشكرى و كشورى به هفت خانواده و حمروميت اكثريت مردم از حقوق اجتماعى، 
جمموع اين عوامل و نارضاييها، به تنهاىي و بدون ارتباط با اوضاع اجتماعى عربستان، مقدمات اضمحالل و انقراض 

 حكومت ساساىن را فراهم كرده بود.

 نقل مى كند كه: سردار عرب مغرية بن شعبه به رستم فرخ زاد گفت: «از ما تازيان 24طربى در حوادث سنه 
هيچكس، ديگرى را بنده نيست، گمان كردم مشا نيز چنني باشيد برت آن بود كه از اول مى گفتيد كه برخى از مشا 

 بندگان ديگريد از رفتار مشا دانستم كه كار ملك مشا بشده، ملك با چنني شيوه و آئني مناند.»

 در چنني شرايطى، قبايل خمتلف عرب در زير لواى اسالم، متحد و متشكل شده بودند.

 ______________________________
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و چون از حلاظ اقتصادى وضع نامطلوىب داشتند، براى ببود وضع خود، هجوم و غارت ملل مهجوار را به عنوان 

مسلمان كردن آ�ا وسيله قرار داده و در پناه شعار «لنا احدى احلسنني» يا فتح مى كنيم و غنيمت مى برمي و يا كشته 

 مى شومي و به بشت مى رومي، با شور و هيجان كم نظريى به تسخري ممالك مهجوار مهت گماشتند.

استاد فقيد حممد قزويىن، ضمن انتقاد بر مقاله يكى از فضال در شفق سرخ، به بعضى از علل و عوامل تسلط اعراب 
بر ايران اشاره مى كند و از شاعر و نويسنده بيچاره اى كه جز قلم و دوات و كاغذ سالحى ندارد و به حكم 

ضرورت، ناچار است لغات عرىب را در حماورات و مكاتبات معموىل به كار برد، تا حدى دفاع مى منايد و مى نويسد: 
«اگر تقصريى در تاراج زبان عرىب بر زبان فارسى بر كسى متوجه است، مى دانيد به گردن كيست؟ اول به گردن خليفه 
ثاىن، عمر بن اخلطاب است كه قشون عرب را به طرف ايران سوق داد؛ دوم به گردن يزدجرد سوم و سرداران قشون او 

كه با آ�مه قوت و قدرت و جاه و جالل و جربوت و متدن و ثروت كه يراق اسبشان از نقره بود و نيزه هاشان از 
طال و (يا برعكس)، نتوانستند سدى در مقابل خروج آن عرباى فقري سر و پا برهنه ببندند؛ سوم به گردن بعضى 

ايرانيان خائن و عرب مآبان آن وقت (شبيه به فرنگى مآبان و روس و انگليس پرستان امروزه كه بال شك نسبت اينها به 
خط مستقيم، به آ�ا منتهى مى شود) از اولياى امور و حكام واليات و مرزبانان اطراف كه به حمض اينكه حس كردند 
كه در اركان دولت ساساىن تزلزىل روى داده و قشون ايران در دو سه وقعه از قشون عرب شكست خورده اند، خود را 



فورا به دامان عربا انداختند و نه فقط آ�ا را در فتوحاتشان كمك كردند و راه و چاه را به آ�ا منودند بلكه سرداران 
عرب را به تسخري ساير اراضى كه در قلمرو آ�ا بود و هنوز قشون عرب به آجنا محله نكرده بود، دعوت كردند و كليد 

قالع و خزاين را دودسىت تسليم آ�ا منودند بشرط آنكه عربا آ�ا را به حكومت آن نواحى باقى بگذارند. كتب 
تواريخ، خبصوص فتوح البلدان بالذرى، از اسامى شوم آ�ا پر است و يكى از معروفرتين آ�ا ماهويه سورى مرزبان 

مرو، قاتل يزدجرد است كه بعدها در زمان حضرت امري به كوفه آمد ... و حضرت امري به دهاقني و اساوره و 
«دهتسالرين» خراسان حكمى نوشت كه مجيعا بايد جزيه و ماليات قلمرو خود را به او بپردازند (فتوح البلدان، ص 

). و مهچنني بعضى از ايرانيهاى ديگر كه در بسط نفوذ عرب و زبان عرب فوق العاده مساعدت كردند؛ مثل آن 408
ايراىن ىب محيت كه براى تقرب به حجاج بن يوسف، دواوين ادارات حكومىت را كه تا آنوقت به فارسى (يعىن به پلوى) 

بود، به عرىب تبديل كرد، يا مثل «خواجه بزرگ شيخ جليل مشس الكفاة» امحد بن احلسن امليمندى، وزير سلطان 
حممود، كه پس از چهارصد سال از هجرت و خاموش شدن دولت عرب، در خراسان و نواحى شرقى ايران، چنان 

اقدامى كرد. تازه آقاى كاىف الكفاة از مجله كفايتهاىي كه به خرج داد، يكى اين بود كه دواوين ادارات دولت غزنوى را 
كه وزير قبل از او ابو العباس فضل بن امحد اسفرايىن به فارسى تبديل منوده بود، دوباره به عرىب حتويل كرد (تاريخ مييىن، 

 ).170، ص 2طبع مصر، ج 

 ىف الواقع پاره اى از ايرانيان به حمض قبول دين مبني اسالم گويا از متام وجدانيات 
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انساىن و عواطف طبيعى كه منافات با هيچ ديىن هم ندارد، منسلخ شدند. قتيبة بن مسلم باهلى، سردار معروف 

حجاج كه چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان و ماوراء النهر كشتار كرد و در يكى از جنگها به سبب سوگندى 

كه خورده بود، اينقدر از ايرانيان كشت كه به متام معىن كلمه از خون آ�ا آسياب روان گردانيد و گندم آرد كرد، و از 

آن آرد نان پخته، تناول منود و ز�ا و دخرتهاى آ�ا را در حضور آ�ا به لشكر عرب قسمت كرد، قرب اين شقى ازل و 

ابد را پس از كشته شدنش زيارتگاه قرار دادند و مهه براى تقرب به خدا و قضاى حاجات «تربت آن شهيد!» را 

 زيارت مى كردند.

وىل بزرگرتين شاعر ايران و باىن رفيعرتين بناى جمد و شرف ملى ايران، يعىن فردوسى طوسى عليه الرمحه را پس از وفات، 
به عوض اينكه قبه و بارگاه بر سر قرب او بنا كنند، معاصرين قدرشناس! او حىت جسد او را نگذاردند كه در قربستان 

عمومى مسلمانان دفن منايند. مقتداى آ�ا شيخ ابو القاسم گركاىن گفت: «او مادح گربان و كافران بود. پيغمرب (ص) 
 فرمود:

 «من تشبه بقوم فهو منهم» (تاريخ گزيده).



گذشته از عوامل بزرگ اجتماعى و طبيعى، مقصرين واقعى در تسلط عرب بر ايران كه يكى از كوچكرتين نتايج آن، 
 اختالط زبان ما با زبان آ�ا بود، اينها بودند كه ذكر شد.

 نويسنده يا شاعر بيچاره چه گناهى در اين ميانه داشت و چه تقصريى بر گردن آ�ا مى توان وارد كرد.

يك نفر كاتب يا شاعر ىب دست وپا كه از متام اسلحه عامل جز قلمى و دواتى و كاغذى در پيش نداشت ... چطور 
مى توانست سدى در مقابل اين حوادث عظام تارخيى ببندد و مى توانست از قشون عرب و از سيالب مهاجرين عرب 

 »79 «و از خيانت مهوطنان بانفوذ و مقتدر خود يعىن والت امور و حكام اطراف جلوگريى منايد؟»

به نظر نولدكه: «جنباى ايران در مقابل عرب، آن مايه فقدان حس وطن پرسىت و آن اندازه وظيفه شناسى را كه سابقا 
در برابر اسكندر نشان داده بودند، ابراز نكردند، و البته اختالف دين و شايد خشونت رفتار عرب نيز تا حدى مانع 

 گشت كه اين جنبا به آن سهولت كه هزار سال پيش تسليم يونانيگرى شده بودند، تسليم اسالم گردند.

اما به هرحال، در طبقات جنبا و بزرگان كساىن بودند كه خيلى زود براى جلب منافع و حفظ مصاحل خويش تسليم 
 »80 «دمشن گرديدند.»

ايدئولوژى مذهىب تازه شوروشوق و وحدتى معنوى، در ميان قبايل عرب ولو براى دوراىن موقت، پديد آورده بود؛ و 
حال آنكه جامعه ايران را نربد عقايد زرتشىت، مانوى، مزدكى، رزواىن، عيسوى، يهودى، مشىن و غريه از هم مى دريد. 

بيباورى و ترديد حكمرواىي داشت، درباريان و اشراف زرينه كفش كه بر ايران حكم مى راندند سخت در عيش و فساد 
 فرورفته بودند، فاصله آ�ا و موبدان حامى آ�ا با مردم بسيار بود. مردم از آ�ا بيزار بودند و سقوط
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آ�ا را به چشم رضا مى نگريستند. بارها خيانتهاىي رخ داد ... بعضى از سرداران تسليم اعراب شدند اعراب بنوبه خود 

در نتيجه غارت كشورهاى ثرومتند نظام دموكراسى قبيله اى را از ياد بردند و بتدريج اشرافيت اموى و عباسى كه مانند 

اشرافيت ساساىن فاسد و جتمل پرست بود، پديد آمد و مايه احنطاط سيطره عرب شد. تسلط عرب و دين تازه تأثريات 

عميقى در جامعه ايراىن گذاشت؛ زبان و خط پلوى مرتوك شد، دين زرتشىت و اشرافيت از صحنه بريون رفتند، 

كوچيدن اعراب و آميزش آ�ا با ايرانيان موجب درآميختگى نژادى وسيعى گرديد، دين تازه ديوار طبقاتى را 



فروشكست و تغيريات عميقى در توزيع قدرت و مالكيت به وجود آورد؛ بطورى كه جامعه پس از اسالم با جامعه 

 »81 «پيش از اسالم، تفاوتاى عميقى پيدا كرد.»

 وضع حكومت بيزانس 

در قرن ششم ميالدى، نه تنها در ايران بلكه در سرزمني بيزانس ظلم و استبداد مطلق حكومت مى كرد. «امپراتور خود 
را وجود مقدس مى مشرد. او را مهطراز خدا مى خواندند و جامه زربفت او لباس قديسني را به خاطر مى آورد. مردم در 
برابر او زانو به زمني مى زدند و كفش او را مى بوسيدند. نافرماىن به شاه در مشار قيام به ضد حكومت و مذهب بود. 
متام كارها به وسيله مأموران امپراتور اجنام مى گرفت و مردم از شركت در اداره امور و زندگى اجتماعى به كلى حمروم و 

ممنوع بودند. جنگهاى ژوسىت نني با انوشريوان، كمر مردم را در زير بار ماليات خم كرده بود. عمال حكومت روم 
شرقى كشور هاى اشغال شده را با بريمحى غارت مى كردند و مأمورين دولت به حدى به مردم ستم كردند كه در نيمه 
اول قرن ششم در قسطنطنيه شورش سهمگيىن برپا شد. ژوسىت نني جمبور شد از پايتخت بگريزد وىل سراجنام، سردار 

امپراتور بر شورشيان تاخنت گرفت و سى هزار تن را به كشنت داد. عالوه بر اين، در سوريه، فلسطني، و مصر قيامهاى 
شديدى عليه مظامل امپراتور و عمال او صورت مى گرفت. مردمى كه در زير فشار امپراتورى روم شرقى حمكوم به 
پرداخت ماليات و قبول اسارت بودند، مهواره منتظر فرصىت بودند كه شانه خود را از زير بار مظامل حكومت آزاد 
سازند. ژوسىت نني براى اينكه قدرت خود را به مردم نشان دهد، كليساى معروف سنت سوىف را بنيان �اد و براى 

ساخنت آن، ده هزار نفر را طى پنج سال به كار گماشت و ستو�اى مرمرى معابد قدميى روم، آتن و ساير شهرهاى 
باستاىن را به قسطنطنيه آوردند و براى تزيني آن به كار بردند. در حاىل كه امپراتور به چنني تظاهراتى مى پرداخت و 
عمال او در ميدا�اى قسطنطنيه بناهاى جمللى برپا مى كردند، مردم در خانه ها و كوچه هاى تنگ و كثيف به وضع 

رقت بارى زندگى مى كردند. از عهد ژوسىت نني جتزيه امپراتورى آغاز شد: ايتاليا مستقل شد، خسرو دوم عدم رضايت 
مردم سوريه و فلسطني و مصر را بانه كرد و در ابتداى قرن هفتم اين مناطق را مسخر منود. جنگهاى طوالىن ايران و 
بيزانس و عدم رضايت اكثريت مردم در اين دو كشور بنيان قدرت زمامداران ايران و روم را متزلزل كرده بود. اعراب از 
اين ضعف استفاده كردند و در مدت بالنسبه كوتاهى قسمت اعظم ايران، و از قلمرو حكومت بيزانس نيز سوريه و 

 »82 «فلسطني و مصر را به تصرف خود درآوردند.»
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استاد سعيد نفيسى ضمن حبث در پريامون علل پريوزى اعراب چنني مى نويسد «... در اوايل كار تازيان هنوز چندان 

دلري نشده بودند و از ناتواىن دربار ايران آگاه نبودند ... وىل كم كم آمدوشد مسافرين و سفراى عرب به ايران و يكى 

دو تن ايراىن ناپاك زاده به عربستان، و آگاهى از حال دروىن دولت ساساىن، باعث گشت كه چشم تازيان باز شد و 

دانستند كه آن قدرت ساساىن از ميان رفته و جز ظاهرى خوف انگيز چيزى به جا منانده است. مهمرتين علت بدى 

 حالت اجتماعى، جامعه زردشتيان ايران بود، چه در تشكيالت مذهىب، كه ساسانيان داده بودند ...

مذهب را يكى از عوامل سلطنت خود و پشتيبان تاج وختت خويش ساخته بودند. به مهني جهت، موبدان موبد، 
پيشواى مذهب زرتشت را در ايران اختياراتى بسيار داده بودند كه بر مهه چيز از داراىي و شؤون مردم مسلط بود و حىت 
احكام مذهب را مى توانست به خواهش اين و آن تغيري دهد، و بيشرت در نكاح و ارث، احكامى به سود اين و زيان 

 آن صادر مى كردند.

نتيجه اين شد كه هنوز يك نيمه قرن از تشكيالت ساسانيان نگذشته، اذهان مردم ايران متوجه گريز از احكام مذهب 
زرتشت و ناسخ و منسوخ موبدان گشت و به مهني جهت، به حمض اينكه ماىن ديىن آورد كه زياده رويهاى موبدان را 
مانع مى شد و جنبه سياسى و حقوقى مذهب را مى گرفت و جنبه عرفاىن و اخالقى بدان مى داد و دخالت در امور 
مدينه را حمدود مى ساخت، مجعى كثري بدان گرويدند و حىت پادشاه ايران خود به آن گرويد و بعد كه پادشاهى ديگر 
به يارى موبدان آمد و مى خواست مذهب پيشني را براندازد، سياست خشىن به خطا پيش گرفت و با زجر و كشتار، 
خمالفني خود را هراسانيد ... جامعه ايران از مهان روزى كه جنگ در ميان زرتشىت و مانوى درگرفت، رجنور و ناتوان 
شد و در اين ميان، مذهب نصارى نيز در بعضى نواحى ايران از سوى مغرب به پيشرفت آغاز كرد. و از جانب 

مشرق از راه ماوراء النهر، مذهب بودا هم به خاك ايران آمد و نفاق در ميان ملت ايران افتاد و در متام اين مدت، 
پادشاهان مقتدر ساساىن جز جنگ با روم و ارمنستان كارى نداشتند ... در ضمن از زماىن كه قباد مذهب مزدك را 

پذيرفته بود، موبدان در خلع او دلري شده بودند. از يك طرف در خاندان ساساىن پسر بر پدر گستاخ و برادر بر 
برادر چريه شده بود، و از سوى ديگر رجال دربار نيز گاهى به حكم سابقه، انديشه سلطنت در سر خود مى پختند. 
خمصوصا از خسروپرويز به بعد، اين اوضاع عمومى شده بود كه پدر پسر را مى كشت و پسر پدركش به جاى پدر 

 مى نشست و سردار سپاه دعوى سلطنت مى كرد.»

در حاىل كه در ايران و روم فساد و خودخواهى و جتمل پرسىت بر سالطني و طبقات حاكمه چريه شده بود، زمامداران 
عامل اسالم مى كوشيدند زندگى ساده و ىب آاليش قدمي، و اصول و مباىن اسالمى را رعايت كنند. در ميان خلفاى 

 راشدين، ابو بكر عمر و على (ع) در اين راه سعى و تالش بسيار كردند.

 مبارزه عمر با جتمالت سران عرب 



سعد چون به كوفه رسيد، به سران عرب دستور داد منازىل مرفه و نيكو براى خود ترتيب دهند و نيز فرمان داد جهت 
خود او قصرى جملل به سبك سالطني ايران بسازند. چون عمر از اين عمل واقف گرديد متأثر شد و تصميم به ا�دام 

 آن بنا گرفت. در تاريخ طربى شرح اين واقعه چنني آمده است:
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خرب آن كوشك سعد، به عمر بن اخلطاب رسيد. عمر را از آن اندوه آمد. حممد بن- مسلمه را گفت: «به كوفه رو و 

هيمه بسيار مجع كن و در آن كوشك بسوزان و متام بناها و آن كوشك خراب كن و نامه به سعد ده و بازگرد و با وى 

هيچ سخن مگوى.» حممد به كوفه آمد و كسى ندانست كه به چه كار آمده است. چون به در كوشك رسيد، 

 بايستاد تا هيمه آوردند و آتش زدند تا مهه منازل بسوخت، سعد بريون آمد.

 آن نامه را به دست او داد و باز كردند. چون سعد نامه خبواند مضمون آن بود كه:

«مرا خرب آمده كه تو كوشكى بنا كرده اى مانند كوشك كسرى، و در كوشك كسرى بياورده اى در آجنا بنهادى تا 
حاجب بنشاىن و خداوندان حاجب را دور كىن و بار ندهى؛ چنانكه كسرى كردى. و مذهب وى گرفىت و از سريت 
پيغمرب دست باز داشىت. من كس فرستادم تا در كوشك بسوزد و از تو باك ندارد. تو را مسكن يك خانه كه بنشيىن و 

  سعد نيز به دستور عمر عمل كرد.»83 «يكى كه بيت املال بنهى، بس است ...»

عمر كمابيش ميل داشت كه اصول رعايت شود، و هرگاه احنراىف مشاهده مى كرد سخت آزرده خاطر مى شد. خالد بن 
وليد، يكى از سرداران عرب، در اثر شهامت و رشادتى كه به خرج داد، مورد تأييد مردم قرار گرفت و شعرا در مدح 
او قصايد غراىي سرودند و از او صالت فراوان گرفتند. چون خرب مدحيه سراىي شعرا و صله دادن خالد به گوش عمر 
رسيد، سخت برآشفت و ضمن نامه اى از ابو عبيده خواست كه خالد را حماكمه كند و از وى بپرسد كه وجوه اين 

بذل و خبششها از چه راه به دست آمده است. اگر از بيت املال پرداخته، خيانت وى حمقق است و اگر از مال خود 
 داده راه اسراف پيموده است. پس از آنكه خالد نزد عمر آمد، در جواب عمر گفت:

«من اين ماهلا را به ضرب مششري به دست آورده ام. چون به دستور عمر، داراىي او را تقومي كردند، معلوم شد، ثروت 
 هزار درهم از اين مبل  را براى بيت املال برداشتند و بقيه را به او 20او به هشتاد هزار درهم مى رسيد. به دستور عمر 

دادند. وىل مردم شام خبصوص سپاهيان بيخرب، از اين اقدام عمر پشتيباىن نكردند و عمر را به باد لعن گرفتند كه با 
سردار شجاع اسالم چنني عملى كرده است. عمر پس از وقوف بر اين معىن، عقب نشيىن كرد و خالد را نزد خود 

 خواند و از او دجلوىي منود.

به اين ترتيب، از اواخر خالفت عمر، بتدريج خالفت اسالمى صورت ساده و ىب آاليش خنستني را از دست داد و به 
 حكم تاريخ، و به اقتضاى شرايط جديد اقتصادى، اعراب با اصول اشرافيت آشنا شدند.



عمر پس از ده سال و شش ماه خالفت، روزى در حني مناز، به دست يكى از ايرانيان به نام فريوز، با خنجرى 
 روز درگذشت. عمر در دوران زمامدارى عالوه بر تسخري ممالك متمدن آن عصر، براى اداره 6جمروح شد و پس از 

ممالك اسالمى به فكر اجياد سازما�اىي افتاد، و چون ديد براى تقسيم اموال و پرداخت حواله ها تارخيى الزم است از 
 يكى از ايرانيان 

 ______________________________
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مقيم مدينه، رسم معمول ايرانيان را پرسيد و پس از آنكه به لزوم مبدأ تارخيى پى برد، چنانكه قبال گفتيم، با مشورت 

صحابه، سال هجرت رسول را به مدينه مبدأ تاريخ اسالم مشرد، و به اين ترتيب، اول حمرم را اول سال هجرى قرار 

داد. عالوه بر اين، به تأسيس بيت املال و تنظيم دفاتر مالياتى به نام ديوان مهت گماشت و قوانني و نظاماتى وضع 

 منود.

 كار خالفت پس از عمر

مسعودى مى نويسد: «... عمر كار خالفت را پس از خود به شوراى شش نفرى على و عثمان و طلحه و زبري و عبد 
الرمحن بن عوف و سعد بن اىب وقاص حمول كرد و پسر خود عبد الّله بن عمر را، بدون آنكه حقى به خالفت داشته 
باشد، مشاور آ�ا كرد و سه روز مهلت معني كرد ... و گفت اگر پنج نفر مهسخن شدند و يكى خمالفت كرد، او را 
بكشيد و نيز اگر چهار تن مهسخن بودند و دو تن خمالف بودند كشته شوند، و اگر دو گروه شدند از، گروهى كه 
عبد الرمحن بن عوف در آن است، پريوى كنيد و اگر گروه ديگر خنواست موضوعى را كه مسلمانان بر آن فراهم 

 سراجنام چون كار با مشاوره و گفتگو حل نشد، عبد الرمحن با عثمان كه »84 «شده اند بپذيرد، آ�ا را بكشيد ...»
 خويشاوند وى بود، بيعت كرد و پس از گفتگو و مشاجره اى كه در ميانه رفت، كار عثمان استقرار گرفت.

 سياست عمر

عمر با فتح شام و عراق موافق بود، چون مى دانست در اين دو كشور عرب زياد است. وىل با توسعه ناحمدود ممالك 
اسالمى موافق نبود. اما سرداران عرب كه در طى غزوات غنامي گوناگون به دست آورده بودند، عمر را حتت فشار قرار 

 دادند و سراجنام عمرو عاص راه مصر پيش گرفت و به تسخري آن سرزمني توفيق يافت.

موقعى كه مسلمانان اهواز (خوزستان) را گشودند. عمر گفت: «اى كاش ميان ما و فارس كوهى از آتش بود كه نه ما 
به پارسيان مى رسيدمي و نه پارسيان به ما مى رسيدند.» مهني قسم، عمر مسلما�ا را از عبور از دريا منع مى كرد و 



مهينكه مسلما�ا مى خواستند در شهرى كه گشوده اند، اردوگاهى بسازند عمر اصرار داشت جاىي منانند كه ميان آ�ا و 
مدينه (مركز خالفت) آب باشد تا هرگاه كه الزم شد بتواند سوار مركوب خود شود و به آنان برسد. اينها مى رساند كه 
عمر تعصب عرىب داشت و مى خواست مركز اسالم و اعراب در عربستان حمفوظ مباند. با اينهمه چون چاره نديد به 

 »85 «عربا اجازه داد در اطراف متفرق شوند و به سرداران اسالم رخصت كشورگشاىي داد.

به اين ترتيب مى بينيم با اينكه اسالم با تعصب قبيله اى و نژادى خمالف است، عمر با فكر كوتاه خود اين تعصبات را 
زنده كرد. كليه ملل غريعرب و غريمسلمان را از شبه جزيره عربستان بريون رخيت، قريش را به سبب قرابت با پيغمرب از 
ديگر قبايل برتر مشرد و در گرفنت مقام و منصب و مقررى براى آنان مزاياىي قايل شد. خمصوصا پس از آنكه ابو بكر 

 براى 
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فرونشاندن اختالفاتى كه بر سر جانشيىن پيدا شده بود، حديث «االئمة من قريش» را بر زبان راند، قبيله قريش بيش 

از پيش بر خود باليدند و گفتند: «زنان قريش كنيز منى شوند و افراد قبيله قريش زنديق خنواهند شد ... خالصه آنكه 

رياست و برترى براى قريش در سراسر جهان اسالم مستقر شد ... و هرچه از زمان پيغمرب دورتر مى رفتند، به ايام 

جاهليت نزديكرت مى شدند، چنانكه به ياد اختالفات ديرين افتادند و مبارزات عدناىن و قحطاىن را جتديد منودند و به 

مقتضيات روز هر دسته اى به يكى از احزاب اسالمى پيوست. انصار ... با على مهراه شدند و بيشرت مهاجرين به 

 »86 «معاويه پيوستند و با هجو و مدح و مباهات و ابراز تنفر به جان يكديگر افتادند ...»

عمر مردى متقى و متعّصب بود و ظاهرا در نتيجه اميان و اعتقاد راسخى كه به دين اسالم داشت و براى جلوگريى از 
نفوذ افكار علمى و فلسفى در عامل اسالم، به سوزاندن كتاخبانه ها فرمان داد. عمر در كارهاى خمتلف سختگريى 

 مى كرد.

 تازيانه مى زد، به صحرانشينان قرآن مى آموخت، سپس كسى را براى امتحان آنان 80هركس شراب مى خورد او را 
مى فرستاد و اگر بد امتحان مى دادند، آ�ا را مى زد، و گاه هم به قدرى در كتك زدن آ�ا تند مى رفت كه مرد 

). با مأمورين ماىل سختگري بود، حساب آ�ا را به دقت مى رسيد. 16چادرنشني زير چوب مى مرد (االغاىن، جلد 
 »87 «سرداران نامى اسالم مانند خالد بن وليد و غريه از اين گومشاىل مستثىن نبودند.



عمر بااينكه شاهد و ناظر احنرافات معاويه در شام بود، نه تنها در مقام تغيري او برنيامد بلكه به روش خدعه آميز او 
نيز اعرتاض جدى نكرد. اگر عمر مهانطور كه نسبت به ضعفا و مأمورين عادى سختگري بود، نسبت به امثال معاويه 

نيز روشى جدى و عارى از جمامله پيش مى گرفت، على (ع) در دوران خالفت خود با آ�مه مشكالت مواجه منى شد 
 و آرزوى مرگ منى كرد. جرجى زيدان مى نويسد:

اگر على در زمان عمر به خالفت مى رسيد، البته مدت خالفتش به طول مى اجناميد و كارش پيش مى رفت، اما على 
موقعى خليفه شد كه مردم از زمان نبوت دور بودند و بر تقليد عثمان، دنبال پول و زندگى آسوده مى رفتند. بدتر از 

مهه آنكه مدعى على معاويه، مرد زيرك مكار و روان شناسى بود. وى پول پرسىت و جاه- طلىب مردم را درك كرد. آنان را 
 »88 «با پول و مقام و منصب مى فريفت.

در تاريخ اسالم، خنستني كسى كه از روى ترس يا در اثر اشتباه به بىن اميه كه اعتقاد راسخى به دين اسالم نداشتند، 
ميدان داد و آ�ا را وارد صحنه سياست منود، عمر بود. چون از ماندن بىن اميه در مدينه بيمناك بود آ�ا را به 

مأموريت خارج مى فرستاد. «پس از فتح شام يزيد بن ابو سفيان به امر عمر، واىل شام شد. و بعد از مرگ يزيد، 
برادرش، معاويه، به فرمان عمر واىل شام گرديد و عثمان كه به خالفت رسيد، معاويه را در شام نگاه داشت. به اين 

 ترتيب، رياست 

 ______________________________
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 خاندان اموى مانند پيش از اسالم جتديد گشت و خاندان هامشى به امور آخرت پرداختند و از دنيا كناره گرفتند.

»89« 

فكر تفوق نژاد عرب از عهد عمر در مغز اعراب راه يافت. وى عرب را بر ديگران برترى داد و گفت: «اين كار بدى 
 است كه عربا يكديگر را اسري كنند. چه، خداوند كشور پناور عجم را براى اسري گرفنت عربا آماده ساخته است.

»90« 

عمر اجازه منى داد عجمها در مدينه مبانند و يهوديان را از عربستان بريون راند. وى به حفظ نژاد و تبار عربا عالقه مند 
 بود.



 تشكيالت ادارى در عصر عمر

عمر براى اداره حوزه قدرت مسلمانان از قرآن و سنت و رأى و اجتهاد شخصى و فتواى صحابه و ياران قدمي خود 
 اهلام مى گرفت.

عالوه بر اين، در عهد عمر، تعداد ايرانيان در قلمرو قدرت مسلمانان فزوىن گرفته بود. به مهني مناسبت، سران عرب 
ناچار بودند براى اداره كشورهاى مفتوحه و سازمان ادارى و ماىل آ�ا، از سوابق ممتد دبريان و كارشناسان ايراىن و 

 رومى استفاده كنند و راه و رسم آنان را در اداره كشورها به كار بندند.

عمر دستور داد زمينهاى مفتوحه را به مالكني اصلى واگذار كنند و از آ�ا ماليات و خراج مطالبه منايند. عالوه بر 
خراج، نامسلماناىن كه در حوزه قدرت مسلمني مى زيستند، ناگزير بودند ماليات ديگرى به نام «جزيه» بپردازند وىل 
رعاياى مسلمان تنها زكات و صدقه مى پرداختند. براى آنكه مسلمانان از كار جنگ بازمنانند، دستور داده شده بود 
كه از ملكدارى و زراعت خوددارى كنند. درآمد و عوارض در نتيجه كشورگشاىي رو به فزوىن بود و هرچه به بيت 

املال مى رسيد، بني مسلمانان تقسيم مى شد. دولت منحط و ابتداىي اسالمى از هيچ برنامه اقتصادى و اجتماعى كه 
مبتىن بر مصاحل اكثريت ملل باشد، پريوى منى كرد. تنها هدف زمامداران، كشورگشاىي و اشاعه اسالم و قتل و غارت 
كفار و مجع آورى غنامي و تقسيم آن بني مسلمانان بود. براى تنظيم امور ماىل، از كارشناسان رومى و ايراىن استفاده 
كردند و ديوان و دفاترى تشكيل دادند. صورت جامعى از مسلمانان به ترتيب قبايل، نوشتند و در معيت اسامى 

اشخاص، سابقه اسالم آ�ا را مأخذ قرار دادند، و از اقرباى پيغمرب شروع كردند. مقدار جريه يا «عطا» را كه در زمان 
ابو بكر براى مهه يكسان بود، عمر درجه بندى كرد. مسلمانان قدميى و جماهدان غزوات و خويشاوندان پيغمرب را بيشرت 
از ديگران داد. براى عايشه پانزده هزار درهم و براى ساير امهات مؤمنني هريك دوازده هزار مقرر شده بود. براى اهل 

ذمه حدودى مقرر كرده بود از مجله اينكه به قرآن توهني نكنند از پيغمرب خدا بد نگويند، به زن مسلمان تعرض 
نكنند، درصدد گمراه كردن مسلماىن يا تعرض به جان و مال او برنيايند، دمشنان اسالم يا جاسوسان آ�ا را يارى 
ندهند. ذميها بايد لباس خمصوص بپوشند كه با مسلمانان تفاوت داشته باشد، و خانه ذمى نبايد مشرف بر خانه 

 مسلمان باشد. در كليساها ناقوس نزنند و كتاباى خود را با صداى بلند يا در حضور مسلمانان خنوانند.
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در مالء عام شراب خنورند و خوكهاى خود را جلو مردم نياورند. بر اسب سوار نشوند و اسلحه برندارند؛ و از اين 

قبيل احكام كه هنوز بعضى از آن در عربستان جمرى است. اين احكام سخت، سبب مى شد كه اهل ذمه غالبا اسالم 

مى آوردند. يهودى و نصراىن و جموسى جز در شهرها ديده منى شد. رعاياى صحرا و كشاورزان عموما مسلمان شدند 

و فقط در كوهستا�ا مردم بيشرت به دين قدمي خود ماندند؛ چنانكه در سوريه كوهستانيهاى مسيحى مذهب هنوز به 

 دين خود باقى هستند.

عمر در اجراى مقررات، مراقبت شديدى به خرج مى داد. شخصا دره اى (تازيانه) به دست مى گرفت و در كوچه ها و 
جمامع عمومى مى گشت و حمتسىب مى كرد و گاهى عامالن خود را مؤاخذه و مصادره مى كرد ... دوره ثرومتندى و 

 جتمل هم از اين وقت آغاز شده بود.

در زمان عمر به حكم احتياج، لشكر نيز داراى تشكيالت شد. به اقتباس روميها، براى متركز لشكرها چند اردوگاه 
ثابت در نقاط دور از مدينه ساخته شد كه احتياج به آمدورفت به مدينه و طى بيابا�ا نباشد؛ دمشق براى شام، كوفه 
براى عراق و ايران، فسطاط براى مصر. در اين نقاط مهيشه عده اى لشكرى با فرماندهى داراى اختيارات حكومىت و 

 نظامى وجود داشت.

عالوه بر اين سه مركز، حملهاى ديگرى نيز، در درجه دوم امهيت بود از مجله رمله در شام و بصره در عراق. اين 
 اردوگاهها بعدها شهرهاى مهمى شد.

در كشورهاى فتح شده، تشكيالت كشورى تازه اى وجود نيافت. سرداران و فاحتان فقط مراقب وصول مالياتا بودند و 
از ناچارى اين عمل را از روى دفاتر مالياتى قدمي حمل اجرا مى كردند و پول رايج نيز سكه هاى حملى بود. دفرتداران را 
نيز از ايرانيها و روميها انتخاب مى كردند. دفاتر در ايران به زبان پلوى و در شام به زبان رومى (يوناىن) بود. طرف 

حساب ماليات، در شام، كشيشها و در ايران، دهقانان بودند كه بايسىت ماليات را مجع آورى كنند و حتويل بدهند. در 
مراكز مسلمان نشني يك نفر قاضى از طرف خليفه براى رسيدگى به كارهاى قضاىي مسلمانان، گماشته مى شد. البته 

مردم غريمسلمان مملكت استفاده اى از اين دستگاههاى قضاىي نداشتند و شهادت نامسلمان بر مسلمان پذيرفته 
 منى شد.

در زمان عمر، مبدأ تاريخ و سالشمارى اسالم معني شد. خنست اختالف داشتند كه بعثت پيغمرب را مبدأ قرار دهند يا 
 ه.). عمر در زمان خالفت خود، متام مسيحيان 16والدت او را، پس به دستور على سال هجرت را اختيار كردند (

و يهوديان جزيرة العرب را اخراج كرد به استناد آنكه پيغمرب وصيت كرده است كه در جزيرة العرب دو دين نباشد. 
راجع به عهدنامه هاىي كه يهود خيرب و نصاراى جنران از پيغمرب داشتند، گفته شد كه موقت و به خواست خدا بوده 

 است.



عمر به تقويت عنصر عرىب عالقه داشت. در خالفت خود امر كرد مردم اسريان عرىب خود را، چه از زمان جاهليت و 
چه از زمان اسالم، در ازاى فديه آزاد كنند و گفت: «انه ليقبح بالعرب ان ميلك بعضهم بعضا و قد وسع الّله و فتح 

 االعاجم.»

به حج و كعبه زياد اهتمام داشت. مسجد احلرام را با خراب كردن خانه هاى اطراف توسعه داد و براى جلوگريى از 
 عمر به حج رفت و مهه امهات مؤمنان را با خود برد. پس از بازگشت ... ابو 23سيل سد ساخت ... در سال 

 لؤلؤ، به شكايت از آقاى خود، «مغريه»، نزد خليفه آمد كه از
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كار كردن من روزى ده درهم ماليات مى گريد و زياد است، عمر پرسيد: «حرفه ات چيست؟» گفت: «جنارى، 

نقاشى، آهنگرى» عمر گفت: «با اينهمه صنعت اين ماليات زياد نيست، شنيده ام كه مى تواىن آسياىي بسازى كه با 

باد كار كند.؟» گفت: «آرى» عمر گفت: «براى من بساز» ابو لؤلؤ كه از ىب نتيجه ماندن شكايت خود برآشفته 

بود و شايد احساسات وطىن هم در آن مدخليت داشت، گفت: «اگر سالمت مبامن آسياىي برايت خواهم ساخت كه 

در شرق و غرب از آن بازگويند و رفت.» عمر گفت: «اين غالم مرا تديد كرد.» صبح روز ديگر هنگامى كه عمر 

در مسجد به مناز مجاعت ايستاده بود، ابو لؤلؤ خود را به او رسانيد و با خنجر دو سرى شش زخم بر خليفه زد و 

 كليب نامى را هم كه پشت سر خليفه ايستاده بود كشت و فرار كرد.

عمر در حال سقوط، عبد الرمحن بن عوف را به پيشنمازى گماشت. جمروح را به خانه بردند، ابو لؤلؤ را پس از چند 
روز، عبد الّله، پسر عمر، به دست آورد و او را با دخرتش كشت و دو نفر ديگر را نيز، يكى هرمزان ايراىن كه ذكرش 
پيش از اين گذشت، و ديگرى جفينه نام از اهل حريه كه در مدينه به تعليم خط اشتغال داشت. اين دو تن را هم به 
تمت مهداستاىن با ابو لؤلؤ به قتل رسانيد بدون آنكه سندى در دست داشته باشد. هرچند عبد الّله را به جرم اين 
قتل چند ساعىت حبس كردند، اما عثمان در خنستني روز خالفت خود، او را رها كرد و اين مسأله يكى از مطاعن 

 عثمان است كه در كتب متكلمني به تفصيل از آن حبث شده است.

عمر در بسرت مرگ، به كار تعيني جانشني خود پرداخت وىل به جاى آنكه شخص معيىن را تصريح كند، شوراىي معني 
كرد مركب از عبد الرمحن، على، عثمان، زبري و سعد بن اىب وقاص و طلحه (اگر از سفر بازگردد) و سه روز مهلت 
قرار داد كه در طى آن شورى، خليفه را به اكثريت معني كند. و اگر طرفني مساوى در رأى بودند ترجيح با دسته اى 

 است كه عبد الرمحن بن عوف در آن باشد، و دسته ديگر اگر تسليم نشوند، به قتل برسند.



... در شورى مهه بغري از عبد الرمحن داوطلب خالفت بودند. دو روز مذاكره بدون اخذ نتيجه دوام يافت، روز سوم 
عبد الرمحن كه در باطن به عالقه خويشاوندى، طرفدار عثمان بود، به مهدسىت سعد از مجع اختيار گرفت كه از على و 

 عثمان، يكى را خود انتخاب كند.

پس، عده اى را در مسجد مجع كرد و رأى خواست. بعضى على را پيشنهاد كردند و بعضى عثمان را و بىن هاشم و 
بىن اميه به حرف درآمدند. عبد الرمحن رو به على كرده گفت: «آيا با من بيعت مى كىن كه به كتاب خدا و سنت 

پيغمرب و رفتار ابو بكر و عمر عمل كىن؟» على گفت: «به قدر جهد و طاقت» و به روايىت گفت: «فقط به كتاب 
خدا و سنت رسول». پس عبد الرمحن متوجه عثمان شده مهان سؤال را از او كرد. او در جواب گفت: «آرى» عبد 

 »91 «الرمحن با عثمان بيعت كرد و او را به منرب نشاند تا ديگران هم با او بيعت كردند.»

عثمان به دستور عمر تا يك سال مأموريىن را كه خليفه دوم به اطراف فرستاده بود، تغيري نداد، وىل پس از امتام اين 
مدت، بتدريج اكثر آ�ا را برداشت و اقربا و دوستان خود را به جاى آ�ا فرستاد، وىل معاويه را كه به شراخبوارى و 

 پول پرسىت معروف بود با وجود

 ______________________________
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شكايات مسلمني در حمل حكومت خود، يعىن شام باقى گذاشت، و وى به ترتيب اساس سلطنت پرداخت. در عهد 

 اين خليفه، سرداران اسالم تونس و قسمىت از خراسان و طربستان را فتح و به ممالك مفتوحه ضميمه كردند.

در حاىل كه حوزه قدرت مسلمني وسعت مى گرفت، اساس عدالت اسالمى به سخىت متزلزل مى گرديد. عثمان بكلى 
از سريه ىب آاليش حضرت و دو خليفه اول احنراف جست و نه- تنها كوچكرتين قدمى در راه كوتاه كردن دست 

عمال ظلم و زور برنداشت بلكه در تقويت اين مجاعت كوشيد و مسلمني واقعى را به قيام علىن عليه خود 
 برانگيخت.

به حكايت تاريخ، پس از مرگ پيشواى اسالم، بتدريج اعراب در اثر كشورگشاىي و غارت ثروت ممالك متمدن 
مهجوار، به زندگى اشراىف گرويده بودند. ابو بكر متوجه اين جريان شده بود و مكرر به ياران پيغمرب تذكر مى داد كه 

پايبند زندگى اشراىف نشوند. عمر نيز كه ناظر مظامل معاويه و زندگى اشراىف او بود، متوجه اوضاع عصر خود شده بود 
و در ساهلاى آخر عمر از احنراف اسالم به سوى جتمل و اشرافيت سخت ناراحت بود. زيرا در دوره او هنوز عده اى 
بااميان و متعصب طرفدار حفظ اصول ديرين بودند و برخى ديگر به اقتضاى زمان و به علت ثروت زيادى كه طى 

جنگها به دست آورده بودند، خواهان نظام اشراىف بودند. گرايش عثمان بيشرت به طرف دسته دوم بود. او نه تنها در 



راه اين احنراف سدى اجياد نكرد بلكه با تقسيم وجوه بيت املال بني اقربا و دوستان و عدم توجه به مصاحل اكثريت 
مسلمني و تقويت عناصر فاسد، كارى كرد كه بعد از او على (ع) با متام مساعى خود نتوانست چنانكه بايد آن راه و 

 رسم قدمي را جتديد كند.

عثمان تنها به مروان بن احلكم پانصد هزار دينار داد و پدر او را كه مردى فاسد بود و پيغمرب و عمر و ابو بكر از 
خود رانده بودند، نزد خويش بازخواند. نه تنها عثمان، بلكه اكثريت صحابه و ياران قدمي پيغمرب، اسالم را فراموش كرده 

 به مال دنيا دل بستند.

 ياران قدمي حضرت منحرف شدند

مسعودى نقل مى كند: «در ايام خالفت عثمان، صحابه داراى مهه چيز شده بودند و خود عثمان در روزى كه كشته 
شد، يكصد هزار دينار طال و يك ميليون درهم وجه نقد داشت كه در نزد صندوقدار خمصوص او بود و امالك او در 

وادى القرى و حنني و جاهاى ديگر صد هزار دينار ارزش داشت و اسب و شرتهاى زيادى از خود به جا گذاشته 
 بود.

زبري بن عوام از ثرومتندان بزرگ بود و باى يكى از مرتوكات او را به پنجاه هزار دينار ختمني زدند. هزار اسب و هزار 
كنيز داشت. باى حمصول غله طلحه، از امالكى كه در بني النهرين داشت، روزى هزار دينار بود و باى گندم و جو 
كه در قسمتهاى ديگر داشت، خيلى بيش از اين بود. در سر طويله عبد الرمحن بن عوف هزار اسب بسته بود. هزار 
شرت و دو هزار گوسفند داشت و ربع مرتوكات او را، غري از آنچه گفته شد، بعد از وفاتش به هشتاد و چهار هزار 

دينار تقومي كردند. زيد بن ثابت به قدرى، طال و نقره به جا گذاشت كه ورثه اش با كلنگ و تيشه مششهاى طال و نقره 
را شكستند و بني خود تقسيم كردند ...» عجب اينكه اين مردم خود- خواه و مالدوست مجلگى از دوستان قدمي 

 حممد بن عبد الّله (ص) و در مشار كساىن بودند كه داعيه 
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 خالفت و رهربى مسلمني را نيز داشتند.

عثمان نه تنها مسلمني واقعى را عليه خود برانگيخت بلكه عده اى از طبقه ثرومتند و فرمانرواى زمان نيز با او سر دمشىن 
داشتند. در نتيجه اين رفتار در بالد عمده اسالم، خمصوصا در مدينه، كوفه، بصره و در بعضى از شهرهاى مصر 

عده اى از راه دلسوزى و اميان خالص، و برخى به حتريك عايشه و طلحه و زبري و ابو موسى اشعرى و سعد بن اىب 
وقاص و عمرو عاص، عليه عثمان قيام كردند و منايندگان خود را براى به كرسى نشاندن دعوى خود و اعالم عدم 

 رضايت، به مدينه گسيل داشتند.



اهل كوفه طرفدار على (ع) بودند ليكن مردم بصره به حتريك عايشه، طلحه را مى- خواستند و عده اى از زبري 
هواخواهى مى كردند. خمالفني چون به مدينه رسيدند و عثمان حاضر به قبول دعاوى آ�ا نشد، وى را از منرب به زير 

كشيدند. يكى از خمالفني به عثمان گفت: «از خالفت كناره گري تا مردم آسوده شوند و خليفه صاحلى انتخاب 
 كنند.» يكى از ياران عثمان اين مرد حقگو را كشت.

در نتيجه اين اقدام، عصبانيت شديدى اجياد شد، شورشيان مدت چهل روز خليفه را در منزلش حمصور كردند، 
عاقبت على و ياران او مردم را خاموش منودند و قرار شد كه عثمان، مروان بن- حكم را از خود دور كند و واىل مصر 
را نيز معزول منايد. وىل ديرى نگذشت كه عثمان بار ديگر، مروان را به شغل سابق خود برگردانيد و رسوىل پيش واىل 
معزول مصر فرستاد كه چون حممد بن اىب بكر، واىل جديد، به آجنا برسد، او را بكشد. اين نامه قبل از رسيدن حممد 
به مصر به دست مسلمني افتاد و آن را به مدينه آوردند و عثمان ناچار به تصديق نوشته و مهر خود شد و گناه آن 

را به گردن مروان بن حكم انداخت. «مصريها گفتند اگر دروغ بگوىي حق امامت و پيشواىي ندارى و اگر راست 
 بگوىي كسى كه تا اين اندازه غفلت كند كه منشى او به چنني كار خطرناكى دست بزند، شايسته امامت نيست.»

 با اين حال از عزل او خوددارى كرد. اين عمل پيمانه صرب مردم را لربيز كرد. وساطت على و پسران او و »92«
ديگران مؤثر نيفتاد، مردم عاصى از ديوار خانه مهسايه باال رفتند و به عثمان دست يافتند و اين پريمرد جلوج و فاسد 

 را پس از دوازده سال خالفت كشتند.

«حكومت عثمان در واقع، حكومت اشراف قريش بود. عثمان در جاهليت يكى از بزرگرتين بازرگانان و مالداران مكه 
مشرده مى شد. حىت در زمان خالفت نيز به بازرگاىن و معامالت ملكى اشتغال داشت و به تنعم زندگى مى كرد و در 

پاسخ كساىن كه زهد عمر را به رخش مى كشيدند، مى گفت: خدا عمر را بيامرزد، كيست كه طاقت او را داشته 
 »93 «باشد. من مال دارم و از مال خودم مى خورم.»

 فرق عمر با عثمان 

مى گويند اگر مى خواهى به ارزش اخالقى و اجتماعى كسى واقف گردى، او را پوىل فراوان يا مقامى بزرگ بده تا 
جوهر ذاتى خود را آشكار كند. «... عمر قبل از هركس به خود و فرزندان خود سخت مى گرفت، و اين روش 

 امهيت اجتماعى بزرگى دارد، زيرا وقىت كه ديدند فرمانروا به خود سختگري است، فشارش را حتمل مى-

 ______________________________
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كنند و هر اقدامى را كه مى كند به وجه پسنديده اى معىن مى كنند. اما فرمانرواىي كه با خود و نزديكان و خويشان 

 خود مدارا كند، مهيشه در معرض انتقاد ملت است و مهواره درصددند از او عيبجوىي كنند.

... عثمان خويشان خود را نوازش مى كرد ... عثمان به داماد خود، در روز عروسى با دخرتش، دويست هزار درم 
خبشيد. خازن او زيد بن ارقم گريه كنان آمد و بر او، از اين عمل، ايراد گرفت ... «عمر معصوم نبود او هم بارها در 
اقدامات خود اشتباه كرد يا زياده- روى منود، اما در هر صورت، مردم او را مى ستودند و از اعمالش راضى بودند ... 

علت آن مهان زهد، ىب نيازى و عدل عمر بود. يك روز اطالع يافت يكى از فرزندانش شراب نوشيده است، لذا 
 »94 «دستور داد او را تازيانه زدند تا زير ضربات تازيانه جان سپرد.»

 وىل عثمان در اين راه سري منى كرد.

چون كار شورش و خمالفت با عثمان باال گرفت، وى متام فرمانروايان بالد را فرا خواند و با آنان به مشورت نشست. 
معاويه در پايان جلسه به عثمان پيشنهاداتى كرد، از مجله گفت على، طلحه و زبري را به قتل برساند، زيرا اگر آ�ا را 
نكشد او را خواهند كشت. اما عثمان نپذيرفت. آن وقت معاويه از عثمان خواست در صورت كشته شدن، مطالبه 

 خون او حق معاويه باشد. عثمان اين خواهش را پذيرفت. الوردى مى نويسد:

معاويه از كشته شدن عثمان كمال استفاده را برد و هيچ پرياهىن را تاريخ مانند پرياهن عثمان به خود نديده كه مؤسس 
دولىت شود. معاويه پرياهن عثمان را روى منرب شام گسرتد و مردم دورش مجع شدند. معاويه گريه و زارى كنان فرياد 

 «َو َمْن قُِتَل َمْظُلوماً فـََقْد َجَعْلنا ِلَولِيِِّه ُسْلطاناً َفال مى زد: «وا عثمانا، اى امامى كه مظلوم كشته شدى!» قرآن مى گويد:
 معاويه از اين آيه تا حدى كه مى توانست استفاده و آن را ميان مردم شام منتشر ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنَُّه كاَن َمْنُصوراً .»

 »95 «كرد و گفت: من متوىل مطالبه خون عثمان هستم و به يارى خدا پريوز خواهم شد. اتفاقا پريوز هم شد.

 مقايسه خطبه ابو بكر با خطبه منصور

پس از مدتى كمرت از نيم قرن دموكراسى اسالمى به جاى آنكه راه كمال طى كند، به علت ابتداىي بودن طرز توليد و 
فقدان رشد فكرى و اجتماعى، اندك اندك راه افول پيش گرفت. چنانكه گفتيم، عثمان ختم ظلم و تبعيض را كاشت، 
و بىن اميه آن را آبيارى و بارور كردند. عباسيان نيز پس از آنكه به قدرت رسيدند، برخالف مواعيد قبلى كم و بيش 
از روش امويان پريوى كردند تا جاىي كه منصور خليفه عباسى پس از مدتى كمرت از دو قرن، خطاب به مردم چنني 

گفت: «اى مردم من در زمني مظهر قدرت خدا هستم و به مشيت و اراده او رفتار مى كنم. به اذن او عطا مى منامي 
 زيرا خدا مرا قفل مال خود قرار داده است.» به قول دكرت هيكل:

 ______________________________
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وقىت انسان اين دو خطبه را با يكديگر مقايسه مى كند، (خطبه ابو بكر قبال ذكر شده است) مى بيند كه كار از 

شورى به حكومت مطلقه مبدل شده است. در زمينه سياست اقتصادى، چنانكه ديدمي، بني ابو بكر و عمر و 

حضرت على وحدت نظر نبود، ابو بكر غنامي و عوايد را به طور يكسان بني مسلمني تقسيم مى كرد، عمر قائل به 

تبعيض بود. عده اى از مهاجرين و انصار سخت دلباخته ماديات شدند وىل ابو ذر غفارى، با آنكه مقررى ساالنه 

هنگفىت مى گرفت هرچه به دست مى آورد، بني فقرا تقسيم مى كرد؛ به طورى كه هنگام مرگ كفن نداشت. سلمان از 

 او شريفرت بود يعىن از حاصل كار خود (سبدباىف) اعاشه مى كرد و هرچه به او مى دادند، بني نيازمندان تقسيم مى منود.

على مى گفت: «تا چهار هزار درهم نفقه حمسوب مى شود و زياده بر آن، اندوخنت و انباشنت است.» على تازيانه فقر 
را سخت دردناك مى دانست و ابو ذر مى گفت: «اگر فقر رهسپار شهرى شود كفر به او مى گويد مرا با خود برب، 

پس نبايد از فقري انتظار اميان داشته باشيم.» ابو حنيفه گفته است: «شهادت كسى را كه آرد در خانه ندارد، نپذيريد 
 »96 «زيرا حمتاج ناچار است از راه دروغ و فريبكارى خود را از گرسنگى برهاند.»

 )40 تا 35خالفت على بن ابيطالب (

در چنني وضع آشفته اى على (ع) كه داماد و پسرعم حممد (ص) بود، به خالفت رسيد. عده اى از روى صفا و 
حسن نيت و مجعى به اميد احراز مقامات عاليه با او بيعت كردند. روى كار آمدن على موجب نگراىن بىن اميه و 

طرفداران عثمان گرديد. آ�ا كه از صراحت و پريوى او از سريه پيشواى اسالم باخرب بودند، مقدمات خمالفت با او را 
 فراهم ساختند.

 اندرز سياستمداران عصر به على (ع)

على به جمرد زمامدارى، بدون توجه به عاقبت كار، به جنگ خمالفني برخاست و بدون آنكه براى اجراى نقشه هاى 
وسيع خود به اندازه كاىف افراد بااميان و آزموده و سربازان مطيع و فداكار داشته باشد، عمال ظلم و زور را از كار 

بركنار كرد. عده اى مى گويند: «على برخالف عقيده و رأى مردمان عاقل و باجتربه عمل كرد و اگر به قول و مشورت 
 ابن عباس و مغرية بن شعبه و ... كه مشهور به عقل و تدبري بودند عمل مى كرد، شكست منى خورد.»

مغرية بن شعبه، مردى مال دوست، سازشكار و ىب اميان بود. پس از بيعت با امام به حضورش رفت و گفت: «مهانطور 
كه وظيفه ماست از مشا اطاعت كنيم، مهانطور مكلف هستيم كه آنچه در باب جريان امور مى فهميم به عرض 

برسانيم و اگر در كارها از حاال با تدبري و رويه اى عاقالنه عمل كنيم، نتيجه آن را فردا خواهيم ديد، به عكس، اگر 



عاقالنه عمل نشود، ضررش فردا عايد ما خواهد شد. بنابراين، بايد معاويه را در كار خود ابقا كرد و مهچنني ابن- 
عامر را در جاى خود نگاه داشت. پس از آنكه بيعت آ�ا و بيعت قشون از هرجا رسيد، آن وقت مانعى ندارد كه 

 آ�ا را تغيري دهيد.»
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امام رأى مغريه را رد كرد و فرمود: «در دين مداهنه و بارى به هرجهت منى كنيم و در دنيا طريقه پسىت را پيش 

منى گريمي.» مغريه گفت: «اگر متام عرايض مرا رد مى كىن فقط معاويه را باقى بگذار، معاويه مرد باجرأت و بيباكى 

است و موقعيت او در نزد اهل شام خيلى خوب است و از او شنواىي دارند و كسى هم به مشا ايرادى منى كند، زيرا 

معاويه را عمر واىل شام منود.» امام در جوابش گفت: «نه به خدا قسم، معاويه را دو روز هم منى گذارم واىل شام 

باشد.» ابن عباس عرض كرد: «مشا مى دانيد معاويه و اصحابش از اهل دنيا هستند و چون به سر كارشان باشند، 

امهيت منى دهند كه خليفه كيست ... وىل اگر عزل كىن ممكن است حرفهاىي بزنند و بگويند على بدون آنكه شوراىي 

رأى دهد، خود را خليفه مسلمانان معرىف كرد يا آنكه على عثمان را كشت ...» امام چيزى نفرمود، وىل چندى 

نگذشت كه اين گفته ها مصداق پيدا كرد. با اين حال منى توان به طور قطع گفت كداميك از اين دو رويه به صالح 

 عامل اسالم بوده است.

آنچه مسلم است على (ع) مردى اصوىل بود و مى خواست از عدالت و حكم وجدان منحرف نشود. عمر بن عبد 
العزيز، كه از بىن اميه است. مى گويد: «زاهدترين مردم، على بن- ابيطالب بود. اين مرد، اهل تبعيض و مدارا نبود. 

برادرش عقيل از او خواست كه از بيت- املال سهم بيشرتى به او بدهد، وىل امام نداد، لذا او و مجع كثريى از 
دوستان و زاهدان ريائى على را ترك گفتند و به طرف معاويه رفتند. معاويه نه تنها متنفذين و ارباب قدرت را به سوى 

خود جلب مى كرد، بلكه سعى داشت با عوامفريىب و خرج مال، توده مردم را نيز به سوى خود بكشاند وىل على اهل 
اين كارها نبود و به ياران وفادار خود مى گفت: «معاويه از من فهيمرت و زرنگرت نيست وىل دروغگو و خيانتكار 

 »97 «است و اگر من از اين صفت دورى منى جستم، از مهه مردم زرنگرت بودم.»

با متام تشبثاتى كه بىن اميه و در رأس آ�ا معاويه در راه احنراف اسالم به عمل مى آوردند، عده اى از اهل علم و فقها 
و مردان زاهد از مكتب على و راه و رسم او پريوى مى كردند. اينها بزودى دريافتند كه اگر سكوت و گوشه گريى 
اختيار كنند به عامل اسالم خيانت كرده اند، به مهني مناسبت، صدها نفر از اين مجاعت خانه خود را ترك گفته، در 



شهرها و بني توده مردم متفرق شدند و مانند پيشوايان مذهىب بىن اسرائيل، ضمن نطقها و بيانات آتشني، روش ظاملانه 
 ثرومتندان و مظامل بىن اميه را به باد انتقاد گرفتند.

مشهورترين اين مجاعت، ابو ذر غفارى بود كه قبل از خالفت على از اسراف و تبذير بزرگان و ثرومتندان به جان آمده 
و به نام امر به معروف، مردم را عليه اشراف برانگيخت. مجع كثريى از مردم ناراضى دور او مجع شدند و كم كم فرياد 

 اعرتاض او به گوش معاويه رسيد.

اين مرد حميل بيدرنگ هزار دينار طال براى اقناع ابو ذر نزد وى فرستاد، وىل ابو ذر بزودى اين پوهلا را بني مردم فقري 
تقسيم كرد و به اعرتاضات خويش عليه نظام ظاملانه عصر خود ادامه داد. ناچار معاويه با اجازه عثمان او را به 

 مزرعه اى دوردست تبعيد كرد. بنابراين،
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على عليه السالم عده اى دوست و مهصدا داشت وىل مهه آ�ا مثل على فكر منى كردند، بعضى از آ�ا مسلمان قشرى 

بودند و حقايق و مطالىب را كه براى على روشن بود، درك منى كردند و چنانكه خواهيم ديد، مهني مريدان جاهل و 

 سطحى گاه على را تكفري كرده و منحرف مى- خواندند.

 خنستني اقدامات على (ع)

على عليه السالم به حمض زمامدارى، معاويه و حكام و والتى را كه غنامي جنگى و بيت املال مسلمني را براى خود و 
دوستان خويش مباح مى دانستند، از كار بركنار كرد، فقها و زهاد ريائى را از مستهاى خود عزل منود، امالكى را كه 
عثمان و ايادى او به خويشان و دوستان خود خبشيده بودند، مسرتد داشت و كوشيد تا بيت املال در راه امور عام 
املنفعه مصرف شود و از رويه ابو بكر و عمر پريوى كرد. به تقاضاى طلحه و زبري كه خواهان حكومت عراق و مين 
بودند، جواب رد داد زيرا به خوىب مى دانست كه اينها به جمرد ورود به حمل كار خود، جانب اغنيا را خواهند گرفت و 
اكثريت مردم را رها خواهند كرد. به اين ترتيب، اين دو نفر با كليه حكام و والتى كه در دوره عثمان استفاده هاى 

سرشار كرده و على را سد راه خود مى ديدند، مهدست شده با كمك عايشه بلواىي عظيم برپا كردند. معاويه موقع را 
مغتنم مشرد، در مسجد شام پرياهن خون آلود عثمان را بر منرب آوخيت و على را عامل اصلى قتل عثمان معرىف كرد و 

عايشه و طلحه و زبري و عده كثريى از بىن اميه، در مكه هنگامه غريىب برپا كردند و تصميم گرفتند از راه جنگ بساط 
خالفت على را برچينند. على (ع) كه از جريان اوضاع باخرب بود، به يارى مهراهان خود از مدينه به كوفه آمد و از 
آجنا به طرف بصره حركت كرد و در جنگى كه بني طرفني رخ داد، شورشيان به سخىت شكست خوردند و دو تن از 



دمشنان على، يعىن طلحه و زبري، كشته شدند. در نتيجه اين فتح كه به فتح مجل معروف است، عراق و ايران و مين از 
خطر جتزيه رهاىي يافت. مصر و ممالك افريقاىي، از سابق طرفدار على بودند و فقط مردم شام، حتت رهربى معاويه، 

 خواستار جدى عزل امام بودند.

 اتفاق افتاد، حضرت على مناينده اى پيش معاويه فرستاد و او را به بيعت دعوت كرد، 36پس از فتح مجل كه در سال 
وىل معاويه از قبول دعوت على ابا كرد و كار اختالف به جنگ كشيد. باالخره پس از يك ماه مكاتبه و گفتگو و 

 مدتا جنگ و خونريزى فتح �اىي نصيب هيچيك نشد.

 خدعه معاويه 

على براى پايان دادن به اين اختالف، معاويه را به جنگ تن به تن دعوت كرد تا هريك در اين نربد پريوز شوند، فتح با 
 او باشد.

معاويه جرأت نكرد و به اشاره يكى از مهفكران خود، عمرو عاص، دست به حيله زد و فرمان داد پاره هاى قرآن را بر 
 نيزه كنند و على و يارانش را به نام قرآن به انتخاب حكم دعوت كنند.

اهل عراق و مسلمانان قشرى و متعصب كه از خدعه و نرينگ معاويه بيخرب بودند و به ظاهر امر توجه داشتند، على 
را به اجابت اين دعوت فراخواندند، على هرچه كوشيد اين ىب خربان را از نقشه رياكارانه معاويه باخرب سازد، مفيد 

 نيفتاد و آ�ا بر خالف عقل و نزاكت،
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على را تديد كردند و گفتند: «به حكم خداوند و قرآن موافقت كن و اال يا تو و هواخواهان تو را به آ�ا تسليم 

مى كنيم و يا مهان كارى كه با عثمان كردمي با تو خواهيم كرد. معاويه پيشنهاد كرده است كه به طريق حكميت و 

 مطابق حكم قرآن و خدا رفتار كنيم و ما پيشنهاد او را پذيرفتيم.»

پس از آنكه على در چنني اوضاع و شرايطى با حكميت موافقت كرد، كوشش منود عبد الّله بن عباس به عنوان حكم 
 انتخاب شود، وىل كوشش او به جاىي نرسيد و مردم كوفه ابو موسى اشعرى را به نام حكم برگزيدند.

 ابو موسى اشعرى فريب خورد

در جريان اين مذاكرات كه چندين روز طول كشيد، ابو موسى كه مردى جاهل و خودخواه بود فريب خورد. عمرو 
عاص به اين عنوان كه هيچيك از على و معاويه شايسته مقام خالفت نيستند، ابو موسى را وادار كرد كه در مقابل 



عموم مردم، خمدوم خود على را خلع كند تا او نيز در مورد معاويه چنني كند، اما عمرو عاص برخالف وعده خود 
 عمل كرد و معاويه را در مقام خود ابقاء منود.

ابو موسى پس از مقدمه اى، گفت: ما دو نفر هردو تصويب كردمي كه على و معاويه را خلع كنيم و مردم را به حال 
خود بگذارمي تا هركه را خودشان مى خواهند انتخاب كنند. پس از پايان گفتار ابو موسى، عمرو عاص دنباله سخن را 
گرفت و پس از مقدمه اى گفت اى مردم شنيديد كه ابو موسى اشعرى كه از طرف على حكم بود، مقتداى خود على 
را خلع كرد، من هم على را مانند او خلع مى كنم و معاويه را ابقاء مى كنم. معاويه جانشني عثمان- ابن عفان و وىل 

 خون اوست و شايسته ترين مردم براى خالفت است.

ابو موسى غضبناك و خشمگني گرديد، فرياد كرد: چه مى گوىي، خداوند ترا توفيق ندهد، اى خائن غدار دروغگو، 
 مثل تو مثل سگ است كه در هرحال پارس مى كند.

 »98 «عمرو عاص تبسمى كرد و گفت: وىل مثل تو مثل خر است كه كتاب بار او كرده باشند.

در نتيجه اين حكميت نه تنها مشكل حل نشد بلكه حمظورات و اختالفات نويىن بني مسلمني ظهور كرد. بطورى كه 
ديدمي، قدميرتين مريدان و پريوان على، شيعيان و عده اى از خوارج بودند. شيعيان طرفدار توارث بودند و تنها افراد 

خاندان نبوت را شايسته احراز مقام خالفت مى مشردند و بعضى از مريدان، قدم را از اين حد فراتر گذاشته و براى او 
مقام الوهيت قائل بودند. امام با اين عقايد افراطى به شدت خمالفت مى كرد و مجعى از پريوان اين افكار را كشت. با 

 اين حال پريوان او از اين عقايد كفرآميز دست برنداشتند.

 عقايد افراطى خوارج 

 برخالف شيعيان، خوارج طرفدار دموكراسى افراطى بودند و مى گفتند:

«هر عرب آزادى طبق مقررات اسالم، حق دارد به خالفت انتخاب شود، و هر خليفه اى كه نتواند رضايت مردم را 
جلب كند، ممكن است از اين مقام خلع شود. پريوان اين فكر بيشرت مهمرتين افراد قبايل عرب بودند. عالوه بر آ�ا 

 عده اى از متشرعني كه بنيان اسالم را در اثر جاه طلىب افراد، در خطر مى ديدند، به مجعيت خوارج 
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پيوستند. اين مجاعت كه جز از خدا از احدى اطاعت منى كردند، مردمى باشهامت و متعصب و ىب منطق بودند؛ 

چنانكه آنان در جنگ صفني جزو ياران على بودند و بطورى كه ديدمي، على رغم نظريات على به حكميت رضا دادند 

وىل پس از شكست فاحشى كه در نتيجه حكميت ابو موسى اشعرى نصيب آ�ا شد، نزد على (ع) آمدند و گفتند: 

«ال حكم اال لّله: حكم فقط حكم خداست. چرا يكى از بندگان خدا را داور و حكم قرار دادى؟» على جواب 

داد: «مشا چنني كرديد و من گفتم كه شاميان و پريوان معاويه حيله به كار برده اند وىل مشا به دستور و امر من گوش 

نكرديد و به حكميت رضا داديد، و حكمها برخالف گفته من، طبق كالم الّله عمل نكردند؛ اكنون من به عقيده 

خود باقى هستم و يگانه راه حل مشكل را جنگ با آ�ا مى دامن.» خوارج كه مردمى عنود و ىب منطق بودند، گفتند: 

«ما به داورى رضا دادمي وىل توبه كردمي. اكنون اگر تو نيز به كفر خود اقرار و استغفار مناىي برمى گردمي و با تو به 

جنگ دمشن مى رومي.» على هرچه كوشيد با پند و اندرز آ�ا را به راه راست هدايت كند، مؤثر نيفتاد. دوازده هزار تن 

از اين مجاعت با شعار «ال حكم اال لّله» از حضرت دورى گزيدند و به لعن عثمان و على پرداختند و كساىن را كه 

 از اين كار خوددارى مى كردند، به قتل رسانيدند.

اين مجاعت ابله و متعصب در عني حال كه به قتل و كشتار مسافرين ىب آزار مى پرداختند و زنان باردار را شكم 
مى دريدند، گاه مته به خشخاش مى گذاشتند؛ مثال يكى از آ�ا خرماىي را كه از درخت افتاده بود، برداشت و به 

 دهان گذاشت، چون يكى از مهراهان گفت مال غري است و پول آن را نداده اى فورا خرما را زمني انداخت.

 فتح سياسى معاويه 

با متام اين حمظورات، امام آماده جنگ بود، وىل اتباع او آمادگى و اطاعت نشان ندادند و او را از اقدام به هر نوع 
عمل تعرضى بازداشتند. در چنني احواىل، معاويه، عمرو عاص را به پاس خدماتى كه به او كرده بود، به حكومت 

 مصر فرستاد و او عامل حضرت امري را مغلوب و مقتول ساخت.

سپس به دست ايادى خود به تطميع اشخاص متنفذ پرداخت و به كمك پول و زور، عراق و مين و حجاز را به 
حيطه تصرف خود درآورد. در چنني احواىل امام ناگزير بود با پريوان سابق خود كه راه كفر و احلاد مى رفتند، جنگ 

 بني امام و آ�ا در حمل �روان جنگى روى داد و مجع كثريى از آنان 39كند. حمل اجتماع خوارج بصره بود. در سال 
 كشته و بقيه در ممالك اسالمى متفرق شدند و براى خود حكومىت تشكيل دادند و فتنه ها برپا كردند.

 قتل حضرت امري

پس از واقعه اسفناك �روان، سه تن از خوارج، به خيال خود، براى جنات عامل اسالم از تشتت و اختالف، تصميم 
گرفتند كه حضرت امري و معاويه و عمرو عاص را در يك روز به قتل برسانند تا بعد مسلمني هركس را مصلحت 



ديدند به خالفت انتخاب كنند. براى اجنام اين كار هريك با تيغى زهرآلود از مكه حركت كردند. مأمور قتل عمرو 
عاص، ديگرى را به اشتباه كشت و به اين گناه كشته شد. مأمور قتل معاويه هم به او زمخى زد وىل زخم مؤثر نيفتاد و 
خود كشته شد، وىل ابن ملجم صبحگاهان حضرت امري را در مسجد كوفه زمخى كارى زد و به اين ترتيب، به حيات 

 پرافتخار موالى متقيان على عليه السالم پس از پنج سال و سه ماه خالفت پايان خبشيد.
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در آخرين حلظات زندگى، از على پرسيدند: «اى امري مؤمنان اگر ترا از دست دادمي (و خدا كند ندهيم) با حسن 

بيعيت كنيم؟» گفت: «نه مى گومي آرى و نه مى گومي نه.» مشا برت مى دانيد. سپس حسن و حسني را خبواست و به 

آ�ا گفت: «به مشا سفارش مى كنم كه فقط از خدا برتسيد و در پى دنيا نباشيد اگرچه به مشا اقبال كند، غم دنيا 

خموريد، سخن حق گوييد، به يتيم رحم كنيد، ضعيف را كمك كنيد، دمشن ظامل و پشتيبان مظلوم باشيد و در كار 

خدا از مالمتگر باك نداريد ...» براى اطالع خوانندگان از مسائل و مشكالت عمومى، قسمىت از نامه هاى سياسى 

 آن ايام را نقل مى كنيم:

 نامه حضرت امري به معاويه 

چون معاويه نسبت به خالفت حضرت امري روى خمالف نشان داد، حضرت نامه زير را به وى نوشت: «انه بايعىن 
القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم فلم يكن للشاهد ان خيتار و ال لغائب ان يردو امنا الشورى 
للمهاجرين و االنصار فان اجتمعوا على رجل و مسوه اماما كان ذلك هللا رضى فان خرج من امرهم بطعن او بدعة ردوه 

 »99 «اىل ما خرج منه فان اىب قاتلوه على اتباعه غري سبيل املؤمنني»

يعىن آنان كه به ابو بكر، و عمر و عثمان دست بيعت داده بودند به من نيز دست دادند، انتخاب خليفه وظيفه 
 مهاجرين و انصار است و كسى حق ندارد با چنني خليفه اى خمالفت ورزد.

از اين نامه كه در �ج البالغه و ديگر منابع تارخيى موجود است، خبوىب برمى آيد كه در صدر اسالم، برخالف تصور 
شيعيان تندرو، مناسبات حضرت امري با ابو بكر، عمر و عثمان تا حدى دوستانه بود. و چنانكه مدارك تارخيى نشان 

مى دهد غالبا سه خليفه خنست در معضالت امور با على (ع) مشورت مى كردند و تعاليم و راهنماييهاى آن مرد 
خريخواه را به كار مى بستند. دوسىت حضرت على با عمر به حدى بود كه عمر دخرت دوازده ساله حضرت امري را به 

زىن خواست و على با اين درخواست موافقت فرمود. پس از مرگ عثمان در اثر خودخواهى و احنراف معاويه از 
اصول و مباىن اسالم، مناسبات حضرت امري با معاويه رو به تريگى �اد و معاويه با حضرت على بيعت نكرد چون 

 مى دانست كه با اين مرد صاحل و حقگو مهكارى او غريممكن است.



 نامه معاويه 

«... اما بعد ايزد تبارك و تعاىل از ميان كافه برايا مصطفى را برگزيد و مهبط وحى خويش گردانيد تا به لوازم امر 
رسالت قيام منود و آن حضرت را از مهاجر و انصار وزيران شايسته و ظهريان بايسته عنايت فرمود ... و فاضلرتين 
اصحاب و كاملرتين احباب، ابو بكر صديق بود، رضى الّله عنه، كه بعد از فوت حضرت رسالت مآب به سراجنام 
مهام خالفت قيام منود و پس از او عمر بن اخلطاب، آنگاه عثمان بن عفان و تو مهيشه ابو بكر و عمر را خمالف 

بودى و در طريق عداوت ايشان سلوك مى منودى و چون آن دو بزرگوار به دار القرار نقل كردند، با عثمان رضى الّله 
عنه، كه نسبت به تو قرابت قرينه داشت، قواعد خمالفت مؤكد گردانيدى ... سوگند مى خورم به عظمت و جالل كرمي 

 ال يزال كه 
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اگر تو به معاونت امري املؤمنني عثمان برمى خاسىت و بانگ بر اهل غوغازده زبان به نصيحت مى گشادى از اشارت تو 

درمنى گذشتند. دليل بر آنكه تو به قتل آن خليفه مظلوم راضى بودى، آنكه امروز متامى كشندگان او را عزيز و مكرم 

مى دارى و نسبت به ايشان انواع انعام و احسان به جاى مى آورى. اگر رضاى تو به كشنت عثمان مقرون نبوده بايد كه 

قاتالن او را گرفته پيش من فرسىت تا قصاص منامي، آنگاه به خدمت تو شتافته ابواب موافقت بازگشامي و اال ترا و ياران 

 تو را نيست نزديك من مگر مششري، و السالم.»

 پاسخ حضرت امري

«اما بعد مكتوب تو وصول يافت. آنچه در باب اصطفاء حممد مصطفى جهت تبلي  رسالت و هدايت ارباب 
ضاللت نوشته بودى، به وضوح پيوست ... مرا از تو عجب مى آيد اى معاويه، كه اين معىن را در قلم مى آرى و 

 نعمىت را كه حق سبحانه و تعاىل ما را بدان خمصوص ساخته بر ما مى مشارى.

اما آنچه كه نوشته بودى كه فاضلرتين اصحاب، ابو بكر بود و بعد از آن، عمر و عثمان ثالث ايشان بود، تو را به 
اين سخن چه مهم است. اگر عمر و ابو بكر رضى الّله عنهما، نيكوكردار بودند ترا چه سود و اگر بدافعال بودند، 

ترا چه زيان؟ و عثمان، رضى الّله عنه، اگر محيده افعال بود جزاى خويشنت يابد و اگر ناستوده اعمال بود، شرر شر بر 
 ما را خرب ده اى پسر هند كه تو بر چه كارى و سخن آن  «ِإنَّ اْألَْبراَر َلِفي نَِعيٍم َو ِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ »او تابد كه 

 بزرگان را چرا در قلم مى آرى؟ مناسب آنكه حدود نگاه دارى ... اى پسر هند، دست از اين كار بازدار ...



دعوى مساوات مكن و بدان كه ما از بدايع صنايع آفريدگارمي و حكم ساير خاليق ندارمي و كمال حلم باعث آن 
 است كه با مردم جمالست مى مناييم و طريق اختالط مسلوك مى فرماييم.

مشكوة هدايت از ماست، كذاب مكذب از مشا ... ترا منى رسد كه طلب خون عثمان از من كىن و از من پسنديده 
منى آيد كه آن مجاعت را پيش تو فرستم. اگر فرزندان عثمان، رضى الّله عنه، كشندگان پدر خود را طلبند حمق باشند و 
اگر تو دعوى مى مناىي كه من از اوالد عثمان، قوت و مكنت و تبع بيشرت دارم، اليق آنكه در امرى كه اكابر مهاجر و 

انصار اتفاق منوده اند، موافقت كىن، آنگاه كشندگان عثمان را به حضور من آورده زبان دعوى بگشاىي و حجىت كه 
 در آن باب دارى، فرامناىي تا آنكه قضيه، به موجب حكم كتاب و سنت حضرت رسالت پناهى، فيصل يابد.

تو از كه شنيدى و كى ديدى كه اوالد عبد املطلب از مششري ترسيده باشند و در جنگ پشت به دمشن كردند ... و 
  پس از صدور اين نامه حضرت آماده نربد گرديد.»100 «السالم على عباد الّله الصاحلني.»

 نامه معاويه و تقاضاى صلح 

پس از آنكه در جريان جنگ صفني، مجع كثريى از سپاهيان معاويه به خاك هالك افتادند، معاويه به فكر چاره جوىي 
 افتاد و در ضمن نامه اى به حضرت امري چنني نوشت:

 «اگر تو و ما مى دانستيم كه مهم حماربه بدين مرتبه خواهد اجناميد، اصال در اين 
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امر شروع منى منودمي. اكنون صالح در آن است كه از گذشته هيچ نگوييم و از طرفني طريقه مصاحله پوييم و چنانچه 

ما به بقاء خود اميدوارمي تو نيز اميدوارى و چنانچه ما از موت خوف و هراس دارمي تو نيز خائفى، و بر تو پوشيده 

نيست كه اخيار و صلحاء در اين خماصمت و حماربت به قتل رسيدند و اگر بساط جنگ منطوى نگردد، بقية السيف 

نيز منانند و من بيش از اين التماس كرده بودم كه حكومت شام را به من ارزاىن داشته مرا تكليف مبايعت خويش 

نفرماىي و حاال نيز مهان التماس را تكرار مى كنم. بايد كه مضايقه نكىن، چه ما مهه از عبد مناف متولد شده امي و از 

 »101 «يك اصل متفرع گشته و هيچيك را از ما بر ديگرى تفضل و رجحان نيست، و السالم.»

 پاسخ حضرت امري



«اما بعد اى معاويه، مكتوب تو به من رسيد و مضمون آن به وضوح اجناميد و بغى و عناد و ظلم و فساد تو روشن 
گرديد. آنچه نوشته بودى كه اگر تو و ما مى دانستيم كه مهم جنگ بدينجا منجر خواهد شد، در اين كار شروع 

منى كردمي، من بارى امروز به كارزار تو حريصرتم از آنچه ديروز بودم و يوما فيوما اين معىن مست ازدياد خواهد پذيرفت. 
و آنچه گفته بودى كه ميان ما و مشا در خوف و رجا مساوات است، چنني نيست، زيرا كه مشا اهل شكيد و ما 
ارباب ثبات و يقينيم ... اما حديث التماس حكومت شام ىب مبايعت و متابعت من قبول نيست. پيش از اين هم 
مسألت منوده بودى و به اجابت مقرون نگشته بود ... آنچه قلمى كرده بودى كه ما هردو پسران عبد منافيم، اين 

سخن راست است، و آن غلط كه هيچيك را بر ديگرى فضل و رجحان نيست، زيرا هرگز عبد مشس چون هاشم نبود 
 »102 «... و تو را با من مقابل نتوان گردانيد ... و السالم.»

 شخصيت على عليه السالم 

على، چنانكه از مطالعه زندگى خصوصى او برمى آيد، مردى بااميان و حقجو بود و مى خواست مباىن اسالم به معىن 
واقعى كلمه اجرا شود و كساىن كه قبل از قبول اسالم به حقوق فردى و اجتماعى مردم جتاوز مى كردند پس از قبول 

 اسالم، به نام دين و در پناه اسالم، به حقوق افراد جتاوز نكنند.

على اصالحات اجتماعى را از خود شروع كرد. او، چه در دوران خالفت چه قبل از آن، سعى مى كرد بيت املال 
مسلمني به مصارف غريضرورى نرسد. على اهل كار و عمل بود. مى گويند آبيارى خنلستاىن از يهود را به عهده گرفته 
بود و پول آن را به فقرا مى داد بدون آنكه از آ�ا كوچكرتين انتظارى داشته باشد. غذاى او نان خشك با سركه و 

 لباسش زبر بود و پارگيهاى آن را شخصا وصله مى كرد. با متام فعاليتهاى عملى در راه كسب علم نيز كوشا بود.

حمقق مصرى، استاد عباس حممود عقاد، درباره او مى نويسد «... در بني خلفاى قبل از خود، اول خليفه حكيم و 
دانشمندى بود كه حكمت و فلسفه را به خوىب مى دانست و علماى كالم و حكماى اسالم پيش از آنكه علوم فرس 
يا يونان به آ�ا برسد، علم خود را از امام اخذ مى كردند ... اما اخالق و روحيات مردم را به خوىب درك كرده اسرار 

 دل آ�ا را مى خواند
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و در خطابه و موعظه اى كه مى فرمود، نكات و خصوصيات اجتماع و آداب و علوم را به طور روشن شرح مى داد ... 

 در �ج البالغه منونه هاى زيادى از كلمات حكيمانه اى كه به امام نسبت مى دهند، مجع شده است ...»

او در دوران زندگى مهواره كمرتين حق را براى خود قائل بود و مى ترسيد كه يك نفر از مسلمانان مبريد و سهم او از 
بيت املال كمرت از على باشد. هنگامى كه فاطمه، دخرت پيشواى اسالم را براى خود خواستگارى منود، از مال دنيا زره 

و مششري و يك شرت سوارى داشت. پس از مدتى مذاكره قرار شد زره را بفروشند و با پول آن مقدمات عروسى را 
 درهم خريد و ابو بكر به بازار رفت و دو پرياهن، دو مقنعه، يك قطيفه، 480فراهم سازند. عثمان بن عفان آن را 

يك رختخواب، يك فرش، چهار متكا، يك پرده، يك حصري، يك طشت مس، يك مشك، يك قدح چوىب، يك 
 مثقال نقره به ازدواج 400مشربه و يك آسياى دسىت خريدارى منود. پس از تيه مقدمات، فاطمه با مهرى معادل 

على درآمد. سپس مردم را به وليمه عروسى دعوت كردند و حممد بن عبد الّله (ص) به دست خود براى مهمانان غذا 
 مى آورد.

در شب زفاف، فاطمه را بر دلدل نشاندند و سلمان فارسى زمام اسرت را گرفت و ز�اى حضرت و ساير ز�اى بىن 
 هاشم در دنبال حركت مى كردند و دف زنان شادى مى كردند.

على پس از آنكه زمام خالفت را در دست گرفت، برخالف عثمان، سعى مى كرد مأمورين او به مردم ظلم و ستم روا 
 ندارند و از جاده عدالت منحرف نشوند.

او به مأمورين و حكام خود دستور داد: «با مردم مدارا كنيد، آ�ا را بر خود ترجيح بدهيد، براى برآوردن حاجتهاى 
آ�ا صرب و حوصله كنيد، به مطالب آ�ا كامال گوش دهيد زيرا مشا حافظ رعيت مى باشيد و نبايد بني مردم و حاجات 
آ�ا فاصله شده و يا اميد آ�ا را قطع مناييد، براى وصول خراج هيچوقت لباس زمستاىن و تابستاىن مردم يا چهارپايان 

 آ�ا را نفروشيد، و براى وصول درهم و دينار نبايد به كسى تازيانه زنيد.»

در جاى ديگر مى فرمايد: «در حمل مأموريت خود با �ايت وقار و متانت حركت كنيد. وقىت بر مردمى وارد شديد بر 
آ�ا سالم كنيد و جواب سالم مردم را با �ايت خوشروىي و مهرباىن بدهيد و به آ�ا بگوييد، اى بندگان خدا، مرا وىل 
خدا و خليفه او فرستاده تا حق خدا را از اموال مشا دريافت دارم. آيا از اموال خدا در نزد مشا چيزى هست كه به وىل 
او بدهيد؟ اگر كسى در جواب گفت چيزى بر گردن من نيست، گفتار او را بپذيريد و دوباره به او رجوع نكنيد ...» 
على با متام موانع و مشكالتى كه در سر راه داشت، قسمىت از آرزوهاى خود را صورت عمل خبشيد. او متام امالكى 
را كه در دوره عثمان به نزديكان خليفه و رؤساى قبايل داده شده بود مهه را برگردانيد و ضميمه بيت املال مسلمانان 

 فرمود تا بني مستحقني تقسيم و توزيع گردد و متام مسلمني به تساوى از آن بره مند شوند.

 يكى از دستورهاى كلى او به والت و حكام عصر اين بود:



«در طرز كار و عمل عمال و كارمندان خود دقيق باش و هركس را كه به كار و اميدارى او را امتحان كن نه آنكه به 
مناسبتهاىي از قبيل قرابت و خويشاوندى و عصبيت، مردم را استخدام كىن؛ زيرا اصوال مأمورين دولت دسته اى از 

 شعب جور و خيانت مى باشند.
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بنابراين، بايد كساىن را كه از اهل حيا و عفت و از خانواده هاى جنيب و صاحل باشند، انتخاب مناىي ... پس از 

انتخاب اين قبيل مردم بايد روزى و حقوق آ�ا را معني كىن و نگذارى كه احتياج داشته باشند ... و اگر امر تو را 

اطاعت نكردند و يا خيانت منودند، جمازاتشان مناىي ... و مفتشني درستكار و امني در كار آ�ا بگمار ... كه حقايق 

 »103 «را به تو گزارش دهند و تو را مهيشه آگاه و بيدار نگاهدارند ...»

با متام كوششهاىي كه على (ع) به عمل آورد، صفا و صميميت و زندگى ساده صدر اسالم جتديد نگرديد. اعراب 
باديه نشني پس از آنكه در طى غزوات و جنگهاى عديده به ممالك ايران و روم قدم �ادند و با مظاهر متدن و 
شهرنشيىن آشنا شدند و در جريان جنگها غنامي فراوان به دست آوردند و به مردم حكومت و فرمانرواىي كردند، 

به تدريج، صفا و سادگى خنستني را فراموش منودند و به زندگى اشراىف عالقه مند گرديدند و تعليمات قرآن و دستورهاى 
پيشواى اسالم را در مورد برابرى و برادرى مسلمانان و دادن مخس و زكات و انفاق به مساكني و دادن صدقات و 
غريه را فراموش منودند و احكام قرآن را به نفع خود تفسري و تعبري كردند و عمال از روش بىن اميه و امثال معاويه 

 پريوى منودند.

خود حضرت امري هم متوجه بود كه برخالف جريان شنا مى كند و مردم آن عصر حىت كساىن كه با او بيعت كرده اند، 
با او مهعقيده و مهصدا نيستند. چنانكه گفت: «بيعت مشا مردم با من، و مقصود من و مشاها خيلى فرق داشت، من 

 مشا را براى خدا مى خواستم وىل مشا مرا براى خودتان مى خواهيد.»

اكثر مردم در حقيقت با عمرو عاص كه مى گفت: «كسى براى خالفت صالحيت دارد كه دو دندان داشته باشد با 
يكى خبورد و با ديگرى خبوراند» مهعقيده بودند و مهني عوامل نامساعد، يعىن جهل و عدم رشد اجتماعى اكثريت و 

 فقدان سازمان و تشكيالت صحيح، سراجنام به شكست على و پريوزى بىن اميه منجر گرديد.

 قسمىت از نامه حضرت امري به مالك اشرت

«... بر رعيت ببخشاى و ايشان را دوست دار و با ايشان نيك مهربان باش و بر ايشان بارى چون سبع ضارى 
 مباش ... پس ايشان را از عفو و گذشت مهان خبش كه تو از خداى سبحانه اميدوارى ...



چون در ملك خويش بنگرى و ابت امر خويش، فريفته مشو ... حق هيچ يك فرومگذار، چه اگر ندهى ظلم كرده 
باشى ... بايد حمبوبرتين كارها ترا ميانه روى بود در حق، و زياده جوىي در عدل، و آنكه رضاى عموم رعيت را حاصل 
خواهى. چه اگر عموم خلق از تو در سخط شوند، رضاى تىن چند خاصه را فايدتى نبود ... هرآنكو عيب خلق بر 

 تو مشارد از خويش دور دار ...

هرآنچه بر تو پوشيده بود در كشف آن مبالغت جموى ... كينه كس در دل جاى مده ... پيوسته با مردمى كه به زيور 
صدق و زيب ورع آراسته باشند، بزى و از صحبت ايشان فايدت گري و چنان باش كه ترا به باطل كس نتواند ستود. 

ستايش ... كرب آرد و نفس ترا بفريبد و بايد مردم نيكوكار را پيش تو منزلت زيادت بود ... با مهه نيكوىي كن و 
 مؤونت ايشان سبك 

 ______________________________
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 »104 «گردان.»

 فعاليتهاى عملى على (ع)

على به فعاليتهاى عملى يعىن كارهاى كشاورزى، حفر قنوات، درختكارى و آباد كردن زمينهاى باير عالقه فراوان 
داشت و عوايد و امالكى كه از اين راهها به دست مى آورد وقف فقرا مى منود. در اواخر عمر، عوايد ساالنه اوقاف 

 »105 « هزار دينار مى رسيد.»24آن حضرت به 

عده اى براى حضرت امري آثارى از نظم و نثر ذكر كرده اند وىل بسيارى از صاحب- نظران در انتساب مهه آ�ا به آن 
 حضرت به داليلى ترديد كرده اند:

�ج البالغه را هم به ايشان نسبت داده اند كه شامل خطابه و دعا و حكمت و اندرز است. بسيارى از منتقدين، چه 
در عصر قدمي و چه در زمان اخري، در صحت آن شك برده اند، از مجله آ�ا صفدى و هوار را ذكر مى كنيم. چيزى 
كه موجب شك شده اين است كه در بعضى از سخنها سجع و صنعت لفظى آمده در حاىل كه در آن زمان چنني 

قيد و تكلفى نبوده است؛ مانند اين مجله: «اكرم عشريتك فا�م جناحك الذى به تطري و اصلك الذى اليه تصري» 
 مهچنني بعضى تعبريات فلسفى يوناىن در �ج البالغه وجود دارد كه در آن عصر هنوز در بني اعراب راه نيافته بود.

عالوه بر اين، وضع علم حنو به ايشان منسوب است. متام اينها كار مورخ را دشوار مى كند و به سخىت مى توان مقام 
 »106 «علمى على (ع) را وصف منود.



ضمنا شيعيان براى مبارزه با دمشنان و به كرسى نشاندن مقاصد خود، گاه در مقام و منزلت على، غلو مى كردند و 
 حقيقت را فداى تعصب و ارادت جاهالنه خود مى منودند.

 خالفت امام حسن (ع)

بعد از كشته شدن حضرت امري، مردم شام كه از ديرباز با معاويه بيعت كرده بودند، خالفت او را تأييد كردند. اهل 
كوفه هم پس از قتل على (ع) با پسر ارشد او امام حسن بيعت كردند و او را به پريوى از تصميم پدرش يعىن جنگ 
با معاويه و گرفنت شام حتريص منودند. امام با لشكرياىن كه پدرش قبل از مرگ براى دفع معاويه گرد آورده بود از كوفه 
حركت كرد، ليكن در ضمن حركت بني سپاهيان او اختالف افتاد. امام براى جلوگريى از خونريزى برخالف سنت 
پدر با معاويه از در آشىت درآمد و خمالفت برادر مبارز خود، امام حسني را به چيزى نگرفت. به طورى كه ابو حنيفه 

 معاويه از كينه كشى از اهل عراق و شيعيان 1دينورى نوشته است: شرايط پيشنهادى امام حسن بدين قرار بود: 
درگذرد و خراج اهواز را به امام حسن تسليم كند و مبل  دو هزار درهم سال به سال به آن حضرت برساند و در 

عطايا و صالت، بىن هاشم را بر اهل بيت خود ترجيح دهد. مى گويند معاويه از امام خواست كه برادر خود را نيز به 
بيعت او فراخواند و او چنني كرد وىل امام حسني نپذيرفت و مرگ را بر بيعت با معاويه ترجيح داد. پس از پايان 

بيعت مجعى از دوستان حضرت زبان به توبيخ او گشودند از مجله حجر بن عدى گفت: «اى پسر رسول خدا، كاش 
 من پيش از اين مى-

 ______________________________
 ، به بعد.7). به نقل از: كلهر، خمزن االنشاء، ص 104(
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 »107 «مردم و اين روز را منى ديدم، تو ما را از زمره اهل عدل بريون آوردى و در فرقه ارباب جور داخل گردانيدى.»

و ديگرى او را خواركننده مؤمنني (مذل املؤمنني) خواند. چون حضرت به مدينه آمد يك نفر به او گفت يا مسود 

وجوه املؤمنني، آن حضرت فرمود: «مرا سرزنش مكنيد ... غرض من از بيعت جلوگريى از خونريزى بود» حضرت 

 على (ع) به مردم مى گفت: «دخرتان خود را به پسر من تزويج نكنيد زيرا كه او در طالق زنان افراط مى كند.»

 وىل زنان كه گمان مى كردند در نتيجه متاس با بدن آن حضرت در آتش دوزخ خنواهند سوخت، تزويج با آن »108«

 حضرت را افتخارى عظيم مى دانستند.



امام حسن پس از بيعت به مدينه رفت و در آجنا به قوىل به دست يكى از ز�ايش مسموم گرديد. به اين ترتيب، 
 و 35 تا 23 و عثمان از 23 تا 13 و عمر بن اخلطاب از 13 تا 11خلفاى راشدين يعىن ابو بكر صديق از 

  تا مدت پنج ماه، خالفت مسلمني را به عهده داشتند.40 و امام حسن از سال 40 تا 35حضرت امري از 

 مدت عمر و دوران خالفت خلفاى راشدين 

 اسم/ مدت عمر/ دوران خالفت/ وفات 

  هجرى 13/ 13- 11/ 63ابو بكر/ 

  هجرى 23/ 23- 13/ 55عمر/ 

  هجرى 35/ 35- 23/ 81عثمان/ 

  هجرى 40/ 40- 35/ 69حضرت امري/ 

 انتخاب خليفه مسلمني 

قرآن هيچ دستورى در مورد اينكه دولت اسالمى چگونه بايد تشكيل شود، منى دهد. مقام خليفه، مهچون جانشني 
حممد (ص) بر اثر احتياجى كه قشر باالى دولت جوان عرىب به مركزيت ادارى و فرماندهى داشت، پديد آمد تا 

حاكميت بر عامه بدويان تازى و كشاورزان و شهرنشينان را در كف خويش متمركز سازد و نگاه دارد، و اين نريو را 
متوجه تسخري سرزمينهاى بيزانس و ايران بنمايد. در آغاز، تصور روشىن درباره حيطه وظايف خليفه نداشتند. و حدود 
وظايف يادشده به تدريج و به ميزاىن كه دولت دوران مقدم فئوداىل عرىب تكامل مى يافت، پديد آمد. ترتيب معيىن در 
 شيوه انتخاب خليفه نيز وجود داشت كه هم از آغاز، خليفه واجد قدرت روحاىن «امامت» و سياسى «امارت» بود.

فقيهان سىن نظريه حكومت روحاىن يا امامت و خالفت را اندك اندك در طى چند قرن تيه و تدوين كردند. بديهى 
است كه فقيهان مزبور كوشيدند تا نظريه يادشده را با احكام قرآن مطابقت دهند و مبناى نظريه خويش را اين آيه قرار 
دادند كه: «اى مؤمنان خداوند را اطاعت كنيد، رسول وى حممد را اطاعت كنيد و آنان كه در ميان مشا قدرت را به 

 گرچه حكم قرآن در مورد  (يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم ...)دست دارند.»
 قدرمتندان بسيار كلى و مبهم است، معهذا مفسران و خبصوص بيضاوى از كلمه اوىل االمر،

 ______________________________
 .15، ص 3). روضة الصفا، پيشني، ج 107(
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 «امام- خليفه» و فقيهان يا علماى شرع و قاضيان و سرداران «سبيل الّله» يعىن «جهاد» را درك مى كنند ...

... بنا به گفته ماوردى، خليفه بايد واجد صفات زير باشد: از حلاظ اخالقى بايد خرده اى از او گرفته نشود، داراى 
اطالعات الزمه در اهليات و فقه باشد، نقص عضوى نداشته باشد ... واجد عقل درست براى اداره و حكومت در 
امور دولىت باشد، دلري و بيباك باشد تا بتواند از «سرزمني اسالم» دفاع كند و با كفار به حرب پردازد، اصال از قبيله 

 قريش باشد.

ماوردى براى تعيني جانشني خليفه دو طريق مى شناسد: يكى انتخاب جانشني توسط «مردم» (اين طريق را مطلوب تر 
مى مشارد) و ديگر تعيني جانشني توسط خليفه حاكم در زمان حيات خويش. به گفته ماوردى براى انتخاب خليفه 
بايد دو گروه از مسلمانان گرد آيند: اوال آنان كه حق انتخاب كردن دارند و ثانيا كساىن كه از ميان ايشان مى توان 
خليفه را برگزيد (يعىن كساىن كه اصال قريشى باشند.) انتخاب كنندگان بايد واجد سه شرط باشند: مسلمان باشند، 
شهرت نيك داشته باشند، و اطالعات الزمه را واجد باشند تا بتوانند در مورد اينكه كدام يك از نامزدان بيشرت حق 

خليفه شدن دارد، تصميم اختاذ كنند و داراى چنان استعداد عقلى باشند كه برتين انتخاب را به عمل آورند ... 
اصوال مهه كساىن كه واجد صفات مذكور بوده اند مى توانستند، صرف نظر از حمل اقامت خويش و اينكه در ختتگاه 
خليفه مقيم بوده اند يا در شهرستا�ا، در انتخاب شركت جويند ... بنا به گفته ماوردى، انتخاب كنندگان بايد در 

مسجد جامع مقر خالفت گرد آمده در شايستگى نامزدان احتماىل مقام خالفت حبث كنند و آنكس را كه اليقرت و 
شايسته تر تشخيص داده شود، برگزينند ... در مورد حداقل قانوىن عده انتخاب كنندگان، عقايد فقيهان مسلمان 

خمتلف است؛ برخى از آنان انتخاىب را كه حىت از طرف پنج نفر انتخاب كننده صورت گريد، قانوىن مى دانند و استناد 
بدان مى كنند كه عمر در حال نزع هيأتى مركب از پنج نفر از صحابه را براى انتخاب جانشني تعيني كرد كه عبارت 

بود از على بن ابيطالب، عثمان بن عفان، سعد بن اىب وقاص و عبد الرمحن بن عوف، و اين هيأت عثمان را به 
خالفت برگزيد. مجعى ديگر از فقيهان مكتب اشعرى معتقدند كه انتخاب خليفه حىت اگر به وسيله يك فرد واحد ذى 

 نفوذ و معترب صورت گريد، صحيح و قانوىن است.

طريقه ديگر حل امر جانشيىن (خليفه- امام) عبارت است از تعيني خليفه توسط خليفه حاكم، و اين طريق را 
«امجاع» جمتهدان سىن صواب دانستند و اين تصويب را بر سابقه تعيني عمر از طرف ابو بكر مبتىن دانستند ... 

ترتيب انتخاب خليفه كه ماوردى شرح داده است و اكثريت فقيهان قبول داشته اند، هرگز عمال به كار بسته نشد. در 
زمان امويان، خالفت عمال موروثى بود، و در زمان عباسيان نيز چنني بود ... نظر خوارج و شيعيان در مورد قوانني 

 »109 «جانشيىن خليفه، با نظر فقيهان سىن اختالف فاحش دارد.»

 نوع دموكراسى در صدر اسالم 



بايد توجه داشت كه دموكراسى صدر اسالم يك دموكراسى كامل اصيل و مبتىن بر منافع عامه و بيدارى و هوشيارى 
 مردم نبود، بلكه دموكراسى صدر اسالم بيشرت حافظ منافع اقليت فرمانروا بود،

 ______________________________
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 و انتخاب خلفا هيچگاه با مراجعه به آراء مهه مسلمانان صورت نگرفت.

در صدر اسالم، شيعه معتقد بود كه شريعت آمساىن اسالم كه مواد آن در كتاب خدا و سنت پيغمرب اكرم روشن 
 (َو ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيٌز ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ شده، تا روز قيامت به اعتبار خود باقى است و هرگز قابل تغيري نيست 

 قرآن كتاىب است گرامى كه هرگز باطل از پيش و پس به آن راه خنواهد يافت- سوره حم- َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفهِ :
). حكومت اسالمى با هيچ عذرى منى تواند از اجراى كامل آن سرپيچى منايد. تنها وظيفه حكومت 42سجده، آيه 

اسالمى اين است كه با شورى در شعاع شريعت به حسب مصلحت وقت، تصميماتى بگريد. وىل از جريان بيعت 
سياست آميز و مهچنني از جريان حديث دوات و قرطاس كه در آخرين روزهاى بيمارى پيغمرب اكرم اتفاق افتاد، پيدا 

بود كه گردانندگان و طرفداران خالفت انتخاىب معتقدند كه كتاب خدا مانند يك قانون اساسى حمفوظ مباند وىل سنت 
و بيانات پيغمرب اكرم را در اعتبار خود ثابت منى دانند بلكه معتقدند كه حكومت اسالمى مى تواند به سبب اقتضاى 
مصلحت، از اجراى آ�ا صرفنظر منايد. و اين نظر با روايتهاى بسيارى كه بعدا در حق صحابه نقل شد (صحابه 

جمتهدند و در اجتهاد و مصلحت بيىن خود اگر اصابت كنند مأجور و اگر خطا كنند معذور مى باشند) تأييد گرديد، و 
منونه بارز آن وقىت اتفاق افتاد كه خالد بن وليد، يكى از سرداران خليفه، شبانه در منزل يكى از معاريف مسلمانان 

(مالك بن نويره) مهمان شد و مالك را غافلگري منوده كشت و سرش را در اجاق گذاشت و سوزانيد و مهان شب با 
زن مالك مهبسرت شد. و به دنبال اين جنايتهاى شرم آور، خليفه به عنوان اينكه حكومت وى به چنني سردارى نيازمند 

 »110 «است، مقررات شريعت را در حق خالد اجرا نكرد ...

در زمان خالفت خليفه دوم ...، عمر، عده اى از مواد شريعت را مانند «حج متتع و نكاح متعه و گفنت حى على 
خري العمل را در اذان مناز» ممنوع ساخت و نفوذ سه طالق را داير كرد (يعىن اجازه داد در يك جملس سه طالق داده 

 شود) و نظاير آ�ا.

در خالفت وى بود كه بيت املال در ميان مردم با تفاوت تقسيم شد كه بعدا در ميان مسلمانان اختالف طبقاتى 
عجيب و صحنه هاى خونني دهشتناكى به وجود آورد و در زمان وى، معاويه در شام، به رسومات سلطنىت كسرى و 

 قيصر حكومت مى كرد و خليفه او را كسراى عرب مى ناميد و متعرض حالش منى شد.



 هجرى قمرى، به دست غالمى ايراىن كشته شد و طبق رأى اكثريت شوراى شش نفرى كه به 23خليفه دوم به سال 
دستور خليفه منعقد شد، خليفه سوم زمام امور را به دست گرفت. وى در عهد خالفت خود، خويشاوندان اموى 
خود را به مردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر و ساير بالد اسالمى زمام امور را به دست ايشان سپرد. 

ايشان بناى ىب بندوبارى گذاشته، آشكارا به ستم و بيداد و فسق و فجور و نقض قوانني جاريه اسالمى پرداختند. سيل 
 شكايتها از هرسوى 

 ______________________________
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به دار اخلالفه سرازير شد، وىل خليفه كه حتت تأثري خويشاوندان اموى خود و خاصه مروان بن- حكم قرار داشت، به 

شكايتهاى مردم ترتيب اثر منى داد بلكه گاهى هم دستور تعقيب شاكيان را صادر مى كرد. (مجاعىت) به عثمان 

شوريدند، عثمان احساس خطر كرد، از على بن ابيطالب استمداد منوده اظهار ندامت كرد. على به مردم فرمود: «مشا 

براى زنده كردن حق قيام كرده ايد و عثمان توبه كرده مى گويد: من از رفتار گذشته ام دست برمى دارم و تا سه روز 

ديگر به خواسته هاى مشا ترتيب اثر خواهم داد و فرمانداران ستمكار را عزل مى كنم.» پس على از جانب عثمان براى 

ايشان قراردادى نوشته و ايشان مراجعت كردند. در بني راه غالم عثمان را ديدند كه بر شرت او سوار و به طرف مصر 

مى رود، از وى بدگمان شده او را تفتيش منودند، با او نامه اى يافتند كه براى واىل مصر نوشته بود بدين مضمون: «به 

نام خداوند، وقىت عبد الرمحن بن- عديس نزد تو آمد صد تازيانه به او بزن و سر و ريشش را برتاش و به زندان طويل 

 املده حمكومش كن، و مانند اين عمل را درباره عمر بن احلمق و سودان بن محران و عروة بن نباع اجرا كن.»

نامه را گرفته و با خشم به جانب عثمان برگشتند و اظهار داشتند تو به ما خيانت كردى، عثمان نامه را انكار منود، 
گفتند غالم تو حامل نامه بود، پاسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب شده، گفتند مركبش شرت تو بود، پاسخ 
داد شرت مرا دزديده اند، گفتند نامه به خط منشى تو بود، پاسخ داد بدون اطالع و اجازه من اين كار را اجنام داده، 

گفتند پس به هر حال تو لياقت خالفت ندارى و بايد استعفا دهى، زيرا اگر اين كار به اجازه تو اجنام گرفته 
خيانت پيشه هسىت و اگر اين كارهاى مهم بدون اجازه و اطالع تو صورت گرفته پس عدم لياقت تو ثابت مى شود، و 

به هرحال يا استعفا كن و يا االن عمال ستمكار را عزل كن. عثمان پاسخ داد اگر من خبواهم مطابق ميل مشا رفتار 
، 3كنم، پس مشا حكومت داريد، من چه كاره هستم؟ آنان با حالت خشم از جملس بلند شدند. (تاريخ طربى، ج 

 هجرى مردم بر وى شوريدند و پس 35) تا باالخره به سال 15- 150، ص 2؛ تاريخ يعقوىب، ج 409- 402ص 
از چند روز حماصره و زدوخورد وى را كشتند. خليفه سوم در عهد خالفت خود، حكومت شام را، كه در رأس آن از 



خويشاوندان اموى او، معاويه، قرار داشت، بيش از پيش تقويت كرد، و در حقيقت سنگيىن خالفت در شام متمركز 
 بود و تشكيالت مدينه كه دار اخلالفه بود، جز صورتى دربر نداشت.

خالفت خليفه اول با انتخاب اكثريت صحابه و خليفه دوم با وصيت خليفه اول و خليفه سوم با شوراى شش نفرى، 
كه اعضاء و آيني نامه آن را خليفه دوم تعيني و تنظيم كرده بود، مستقر شد. و روى هم رفته سياست سه خليفه، كه 

 سال خالفت كردند، در اداره امور اين بود كه قوانني اسالمى بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت، كه مقام خالفت 25
تشخيص دهد، در جامعه اجرا شود و در معارف اسالمى اين بود كه تنها قرآن، ىب اينكه تفسري شود يا مورد 

كنجكاوى قرار گريد، خوانده شود و بيانات پيغمرب اكرم (حديث) ىب اينكه روى كاغذ بيايد، روايت شود و از حدود 
 »111 «زبان و گوش جتاوز نكند. كتابت به قرآن كرمي احنصار داشت و در حديث ممنوع بود.»

 ______________________________
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به طورى كه اهل تسنن مى گويند پيشواى اسالم در دوران حيات، جانشيىن براى خود تعيني نكرد و اين كار را به نظر 

كافه مسلمانان واگذاشت و خنواست كه خالفت مسلمني مانند حكومت اكاسره و پادشاهان موروثى باشد. اهل 

تشيع مى گويند اگر تعيني زمامدار با مسلمانان است چرا ابو بكر و عمر به افكار عمومى مراجعه نكردند و در 

مساجد و حمافل بزرگ نظر خلق را در تعيني خليفه نپرسيدند و از راه دسته بندى سياسى خلفا انتخاب شدند. و 

اساسا چگونه ممكن است پيشواى اسالم به جانشيىن و خالفت مسلمني عنايت و توجهى نكرده باشد. به نظر 

 ايشان:

آيه واليت و حديث غدير خم و حديث سقيفه و حديث ثقلني و حديث حق و حديث منزلت و حديث دعوت 
عشريه اقربني و غري آ�ا به اين معىن داللت داشته و دارند، وىل نظر به پاره اى دواعى تأويل شده و سرپوشى روى آ�ا 

 گذاشته شده است.

در آخرين روزهاى بيمارى پيغمرب اكرم (ص) مجعى از صحابه حضور داشتند، آن حضرت فرمود دوات و كاغذى براى 
من بياوريد تا براى مشا چيزى بنويسم تا پس از من با رعايت آن گمراه نشويد. بعضى از حاضرين گفتند كه اين مرد 

هذيان مى گويد، كتاب خدا براى ما بس است. هياهوى حضار بلند شد، پيغمرب فرمود برخيزيد برويد زيرا پيش پيغمرب 
 »112 «نبايد هياهو كنيد ...



به اين ترتيب، مى بينيم كه دموكراسى اسالمى از آغاز ريشه اقتصادى و اجتماعى نداشت. مردم رشد و فهم كاىف 
نداشتند و زعما و سران عامل اسالم از اصول و قواعد ثابىت پريوى منى كردند بلكه هريك به حنوى اجتهاد و اظهارنظر 

مى كردند. در دوره زمامدارى على (ع) اسالم بكلى از راه اصلى خود منحرف شده بود. على در خنستني روز 
 خالفت به مردم گفت:

آگاه باشيد گرفتارىي كه مشا مردم، هنگام بعثت پيغمرب خدا داشتيد، امروز هم دوباره به سوى مشا برگشته و دامنگريتان 
شده است. بايد درست زيرورو شويد و صاحبان فضيلت كه عقب افتاده اند، پيش افتند و آنان كه به ناروا پيشى 

 »113 «گرفته اند، عقب افتند ...

 چنانكه اشاره شد، در دوره خالفت عثمان كار حكومت اسالمى به تباهى و احنراف كشيده شده بود.

او در دوران زمامدارى، مصر و كوفه و بصره و شام و مين را به دست بىن اميه سپرد تا اموال مسلمني را خوردند و 
مست به مسجد رفتند و مناز دوگانه صبح را چهارگانه به جا آوردند. چون به او (عثمان) اعرتاض كردند، گفت من 
خويشاوندان خود را دوست دارم و مى خواهم به آ�ا رسيدگى كنم. گفتند ابو بكر و عمر چنني نكردند گفت آ�ا 

 »114 «رأىي داشتند و من هم رأىي دارم.

 چون ابو لؤلؤ عمر را كشت، عبد الّله، فرزند عمر به هرمزان محله برد و او را كشت و گفت: «هر
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چه ايراىن در مدينه و جاهاى ديگر هست به جاى پدر مى كشم ... چون خالفت به على رسيد، مى خواست عبد 

 »115 «الّله بن عمر را، به قصاص هرمزان بكشد كه او را بناحق كشته بود، او نيز، به معاويه پناه برد ...»

اين جريان و ديگر وقايعى كه يادآور شدمي. مجلگى نشان مى دهد كه سطح شعور و فهم عمومى در آن ايام بسيار 
پايني بود و مردم دنبال حق و عدالت منى رفتند، و از زمامداران حق جو، محايت جدى منى كردند و استعداد درك 

 آزادى را نداشتند. ادوارد براون مى نويسد:



... عثمان از ابتداى خالفت خود به نفع ياران و خويشاوندان خود و به زيان عدل و داد شديد و احنراف ناپذيرى كه 
كمال مطلوب اسالم بود، خود را متمايل به تبعيض نشان مى داد. ابو لؤلؤ، قاتل عمر، كه عبد ايراىن بود، بايد كشته 
مى شد و اين كيفر براى او طبيعى بود. لكن عبد الّله پسر عمر به كشنت قاتل عمر قانع نشد و يكى از جنباى ايران را 

نيز كه هرمزان نام داشت و در جنگ اسري شد و اسالم آورد و به شركت در قتل عمر مظنون واقع شد، به قتل 
 رسانيد.

زياد بن لبيد يكى از انصار در قطعه شعرى، نرمى و مالميت بيجاى عثمان را نكوهش كرد، عثمان چكامه سراى 
جسور را خاموش ساخت و بريون كرد. بدين طريق از مهان حلظه اول، كه عثمان به خالفت رسيد، معلوم گشت كه 

 حاضر است حتت تأثري مالحظات شخصى قرار گريد و به مرور زمان اين مسأله بيشرت ظاهر و آشكار گرديد.
»116« 

در ميان خلفاى راشدين، عمر به مراتب بيش از عثمان حسن نيت داشت، معذلك كليه اعمال و رفتار او مورد تأييد 
 و تنفيذ مرداىن چون على (ع) و سلمان فارسى قرار منى گرفت.

وقىت كه سلمان از طرف عمر به فرمانرواىي مداين برگزيده شد، فقط آن قسمت از دستورها و تعاليم خليفه را بكار 
بست كه با روح اسالم و منطق و عقيده او سازگارى داشت و در نامه اى به عمر نوشت: «اى عمر ... اگر اين 

امت از خدا مى ترسيد و از گفته پيغمرب اطاعت مى منود و به حق عمل مى كرد، تو را امري املؤمنني منى ناميد ... 
 »117 «هوشيار باش بزودى نتايج مظامل تو در دنيا و آخرت گريبانگريت خواهد شد.»

 شرايط خالفت و امامت 

 ابن خلدون ضمن حبث مفصلى در پريامون مسأله خالفت مى نويسد:

 كسى كه به مقام امامت يا خالفت برگزيده مى شود، بايد داراى چهار شرط باشد:

 علم و عدالت و كفايت و سالمت حواس و اعضاء و در شرط پنجم كه نسب قريشى است اختالف است.

امام يا خليفه نه تنها بايد عامل باشد، بلكه علم او بايد به مرحله اجتهاد برسد، زيرا اگر جمتهد نباشد ناچار بايد تقليد 
 كند و تقليد در امام نقص است؛ چه الزمه امامت، رسيدن به مرحله كمال، در كليه اوصاف و احوال است؛ و اما

 ______________________________
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شرط عدالت آن است كه امامت منصىب ديىن است و در صورتى كه شرط عدالت در مناصب ديگر منظور مى شود، 

پيداست كه به طريق اوىل بايد امامت هم بدان مشروط گردد، و شرط كفايت بدان سبب است كه او بايد در اقامه و 

اجراى حدود شرعى و كيفر دادن گناهكاران و هنگام پيش آمدن جنگها گستاخ و دالور و با بصريت، امور جنگى را 

بر عهده گريد، به عصبيت و احوال مجعيتها و طوايف مردم آشنا باشد و در ممارست امور سياست توانا و نريومند، تا 

بدين صفات بتواند امورى را كه به وى رجوع مى شود از قبيل محايت دين و جهاد با دمشن و اقامه و اجراى احكام و 

تدبري مصاحل عموم، از روى صحت اجنام دهد؛ و اما شرط سالمت حواس و اعضاء كه نبايد ناقص و از كارافتاده 

 »118 «باشند از قبيل ديوانگى و كورى و كرى و گنگى و فقدان هر عضوى كه در عمل مؤثر باشد.

«بعضى معتقدند كه حضرت حممد (ص) در سقيفه بىن ساعده فرمودند كه: «ائمه از قريش است.» بنابراين «نسب» 
نيز بايد در خالفت مراعات شود، وىل چنانكه تاريخ نشان داد قريش نيز در مسري زمان به ضعف و زبوىن و فساد 
گراييدند. به مهني علت، برخى از حمققان معتقد به نفى شرط نسب قريشى هستند و چنني شرطى را با دموكراسى 

 »119 «اسالمى معارض مى دانند.»

 امامت 

«كلمه امام در زبان عرىب به معىن كسى است كه مردم به او بگرايند و از او تبعيت و اخذ دستور كنند ... در باب 
اينكه چه كساىن استحقاق امامت دارند و امام به چه ترتيب بايد تعيني شود و اينكه آيا امامت واجب است يا نه و 

 در آن واحد يك امام كاىف است يا ائمه متعدد، بني فرق خمتلفه اسالمى اختالف است.

عموم فرق اسالمى غري از يك فرقه از خوارج و دو نفر از رؤساى معتزله، امامت را واجب مى دانستند. فرقه جندات از 
خوارج مى گفتند اصال امامت واجب نيست. مردم خود بايد بر سبيل حق و به حكم قرآن با يكديگر معامله كنند. 

ابو بكر اصم، از قدماى معتزله، مى گفت در مواقعى كه عدل و انصاف بني مردم حاكم است، به وجود امام 
احتياجى نيست، فقط موقعى كه ظلم بروز كند، امامت واجب مى شود. هشام فوطى (از معاصرين مأمون خليفه)، 
يكى ديگر از معتزله، برخالف، عقيده داشت كه امامت در موقع حكومت عدل در بني مردم واجب است تا امام 

شرايع اهلى را اظهار منايد. در موقع ظهور ظلم ممكن است ظلم كنندگان از او اطاعت نكنند و وجود او موجب مزيد 
 فتنه شود.



... مجيع فرق شيعه و اهل سنت و بعضى از فرق معتزله و اكثريت مرجئه امامت را در غري قبيله قريش صحيح 
منى دانند، وىل متام خوارج و اكثريت معتزله و بعضى از مرجئه مى گويند هركس به اقامه احكام قرآن و سنت پيغمرب قيام 

كرد، خواه قريشى باشد خواه از ساير قبايل عرب و خواه از بنده زادگان، مى تواند به مقام امامت برسد، وىل شيعه 
باالختصاص امامت را حق بىن هاشم مى مشارند. راونديه يعىن شيعه آل عباس، به امامت فرزندان عباس بن عبد- 

 املطلب، عم حضرت رسول، و علويه به امامت اوالد على قائلند ... عده اى وجود بيشرت از يك 

 ______________________________
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 امام را در يك زمان صحيح منى دانستند، مجعى ديگر مى گفتند بايد در آن واحد دو امام باشد:

امام ناطق و امام صامت، و چون امام ناطق وفات كرد، امام صامت جاى او را بگريد و پاره اى ديگر، حىت وجود سه 
امام را در يك زمان جايز مى دانستند. در باب ترتيب تعيني و تثبيت امام، مجاعىت مى گفتند كه هركس كه عموم 

مسلمني يا مجعيت معتربى از ايشان بر امامت او اتفاق كردند و او را به امجاع به اين مقام اختيار منودند، امام شناخته 
مى شود. اين عده را اهل امجاع مى خوانند. فرقه ديگر مى گويند امامت از مهمرتين مسائل ديىن است و حضرت 

رسول، پسرعم خود، على را در حيات خود صرحيا به اين مقام منصوص كرده است ... خوارج در هرزمان يكى از 
خود را به امجاع به امامت برمى گزيدند و با او شرط مى كردند كه بر وفق عقايد ايشان و راه و رسم عدالت برود، و 
اگر از اين طريقه سر مى پيچيد او را خلع مى كردند و گاهى نيز مى كشتند ... يكى از شرايط امامت به عقيده فرقه 
اماميه اين است كه امام بايد فاضلرتين مردم زمان خود باشد، وىل زيديه و بيشرت معتزله با اين عقيده مهراه نيستند و 
مى- گويند مهانطور كه ممكن است در ميان رعيت پادشاهى كسى پيدا شود كه از او برت و فاضلرت باشد، در ميان 

اتباع امام هم وجود مهني كيفيت امكان دارد. به مهني جهت، امامت مفضول اشكاىل ندارد، چنانكه عده اى از معتزله 
خمصوصا معتزله بغداد، با اينكه حضرت على بن ابيطالب را از ابو بكر افضل مى دانستند، باز امامت ابو بكر را كه به 
اصطالح نسبت به على (ع) مفضول حمسوب مى شد، صحيح مى مشردند ... بطور خالصه فرقه اماميه اثىن عشريه در 

 مورد امام معتقد بودند كه:

. امام بايد معصوم باشد و هيچ داعيه اى از دواعى براى ترك اطاعت و ارتكاب معصيت عمدا يا سهوا در او موجود 1
 نباشد، و در اين قول امساعيليه نيز با اماميه شريكند.

 . امام بايد افضل مردم زمان خود باشد.2



. امام بر حق بعد از حضرت رسول، به نص صريح، حضرت على (ع) و بعد از آن حضرت، يازده فرزند او هستند 3
كه مهه معصوم و در عهد خود افضل خاليق بودند، به عبارت ديگر فرقه اماميه مى گفتند كه امام بايد منصوص عليه 

 »120 «باشد و تنصيص بايد از جانب خدا، يا پيغمرب يا امام سابق صورت بگريد.»

 امام و خليفه 

پس از پايان حكومت خلفاى راشدين، بني فقها و صاحبنظران عامل اسالم راجع به وظايف و حدود اختيارات امام و 
خليفه اختالف نظرهاىي پديد آمد. تفتازاىن بني خليفه و امام اختالف اساسى قايل است و مى گويد «... شيعه 
معتقدند كه امامت اخص از خالفت است، به عبارت ديگر كاملرت، لذا كسى را مى توان امام خواند كه به حق، 

صاحب اين عنوان باشد؛ خواه اين شخص عمال رهربى مسلمانان را در دست داشته باشد يا خري. اما خليفه كسى 
است كه عمال سلطه خالفت را در دست دارد و اى بسا كه صاحب حق نيست، لذا شيعيان به خلفاى بىن اميه و 

 بىن عباس خليفه مى گفتند نه امام.»

 ... فقهاى سىن در طول خالفت اموى و عباسى جزء ال ينفك دستگاه حكومىت بودند.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار)54). عباس اقبال آشتياىن، خاندان نوخبىت، ص 120(
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قوه قضائيه و امور حسىب مهواره از وظايف خاص فقها بود. استنباط احكام يا قوه مقننه را نيز فقها در اختيار داشتند. 

اين وابستگى شديد و ترس از خشم خلفا ... مانع از آن شد كه اين دسته از خلفا مسائل حكومىت را مورد حبث قرار 

دهند، وىل با گذشت زمان صاحبنظران ناگزير شدند در مسائل حكومىت اظهار عقيده كنند. املاوردى گفت، امارت و 

حكومت دو نوع است: امارت استكفا و امارت استيال. نوع اول امارتى است كه واىل يا امري از طرف خليفه انتخاب 

مى شد و مطيع دار اخلالفه بود. واليتهاى دوره اموى و اولني دوره عباسى متام از اين نوع بود، نوع دوم يا امارت 

استيال، امارتى بود كه امري به زور و على رغم اراده خليفه به امارت رسيده بود و خليفه از روى اضطرار و معموال مدتا 

پس از امارت امري فاتح، دستخط اجازه امارت مهراه با تعدادى لقب براى او مى فرستاد. اين امري متقابال نام خليفه را 

 »121 «در خطبه ها ياد مى كرد و ساليانه مبلغى پول به دار اخلالفه روانه مى ساخت.»

با گذشت زمان مجعى از فقها و صاحبنظران، براى حفظ وحدت اسالم و برخوردارى از نعمت امنيت و جلوگريى از 
جنگهاى فئوداىل و خونريزى، گفتند: «هركه فاتح است امام است.» و از عدالتخواهى و امهيت امام و خليفه حبثى 



جدى به ميان نياوردند. ماوردى مى گفت امام بايد با صالحديد و مشورت با اهل احلل و العقد انتخاب شود و اين 
 مجاعت بايد عادل، عامل و صاحب رأى و تدبري باشند و بر اوضاع و احوال اجتماع و سياست روز آشنا باشند.

وىل چنانكه ديدمي در دوران بعد از اسالم چون اعراب و جامعه اسالمى رشد و بلوغ فكرى كاىف نداشتند، هيچوقت 
خلفا و زمامداران عامل اسالم به طرز دموكراتيك و با مراجعه به آراء عمومى و يا ال اقل با جلب موافقت اهل احلل و 
العقد برگزيده نشدند بلكه خالفت يا از طريق ارث به اشخاص مى رسيد يا خليفه به وسيله هيأت حاكمه و فرماندهان 
نظامى به اين مقام منصوب مى شد و فقها و حجج اسالم نيز مردم را به اطاعت خليفه تبلي  و حتريض مى كردند و 

اميدوار بودند كه خليفه ضمن حفظ و محايت دين، اختالفات مسلمانان را حل و فصل و امنيت را برقرار كند، عمال 
و منايندگان شايسته به نقاط خمتلف گسيل دارد و ماليات را به حنوى عادالنه وصول كند. صاحبنظران اهل سنت و 
مجاعت در جواب اين سؤال كه اگر خليفه يا امام وظايف شرعى و عرىف خود را اجنام نداد مى توان او را عزل كرد يا 

خري، اكثرا سكوت كرده اند و بعضى چون، ابن حنبل مى گويد: اگر خليفه روبه راه نبود، نبايد او را عزل كرد و از او به 
بدى ياد منود. و صرحيا مى گويد: «فتجب طاعة االمام و لو جائرا» «بيشرت مستشرقني با توجه به اينگونه اظهار 

 مى نويسد: «امامت حكومىت »122 «نظرها، امامت را نوعى حكومت استبدادى و مطلقه خوانده اند. مرگوليوث 
است مطلقه، امام در برابر كسى مسؤول نيست، حىت اگر مرتكب قتل شود. مردم بايد مهواره و در مهه حال اطاعت 

 كنند و حق هيچگونه اعرتاضى ندارند.»

 آرنولد مى نويسد: «خالفت حكومىت است ظاملانه و استبدادى و خليفه از اختيارات 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار)79). حكومت اسالمى از نظر ابن خلدون، پيشني، ص 121(

)122.(Masyoliouth  
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 ناحمدود برخوردار است. در اينگونه حكومت وظيفه مردم تنها اطاعت است.»

 ماكدونالد مى نويسد: «در هرحال منى توان خليفه را يك حكمران مشروطه خواند.»

«البته پاره اى از علماى سىن، فتوى به عزل امام جائر داده اند؛ چون املاوردى و ابن حزم و غزاىل، وىل مهني عده با 
دليل و اصرار، امت را دعوت به صرب در برابر حكمرانان ناصاحل مى كنند و در واقع از طرىف حكم عزل او را مى دهند 
و از طرىف ديگر اطاعت از او را واجب مى دانند. به نظر اين عده، برت است اينگونه فرمانروايان با اندرز و راهنماىي، 
و امر به معروف به راه راست هدايت شوند. شورش يا به قول فقها فتنه در هيچ شرايطى جايز نيست و حىت، به اين 



مثل استناد مى جويند كه شصت سال ظلم به از يك سال فتنه است ... غزاىل جزو كساىن است كه معتقدند كه خلع 
 »123 «خليفه در صورتى كه موجب خونريزى و فتنه نگردد، جايز بوده و گماردن ديگرى به جاى او منعى ندارد.»

 آنانكه به جنگ با خليفه ظامل و عزل او موافقند

... معتزله، خوارج، زيديه و گروهى از مرجئه مى گويند كه بايد خليفه جائر را به زور مششري بركنار كرد. به عقيده اين 
فرقه ها اگر خليفه به مسؤوليتهاى خود عمل نكرد، قيام مسلحانه امرى واجب است ... از معتزله روايت شده است 

كه گفته اند: اگر گروهى بودمي و امكان غلبه و موفقيت هم داشتيم، با امام بيعت منى كنيم و سلطان را از پاى درآورده 
 و مردم را وادار به پريوى خود مى كنيم.

خوارج نظرشان در اين باره از مهه روشن تر است: «... اگر امام تغيري سريت داد و به ظلم گراييد بايد او را عزل كرد و 
 به قتل رسانيد.

زيديه مى گويند پاسخ ستمگران مششري است. وظيفه هرمسلماىن است كه در قيام مسلحانه عليه امام ظامل مهكارى 
كند. زيديه بر آن بودند كه هروقت مشاره داوطلبان قيام مسلحانه به مشاره جنگجويان غزوه بدر رسيد، قيام عليه 

 پيشوايان ظامل واجب مى شود.

عده اى ديگر برآنند كه هرگاه مشاره طرفداران حق به نصف طرفداران اهل جور رسيد، قيام واجب است. اما درباره قتل 
 عيله يا ترور، تنها خوارج اين كار را صحه گذاشتند.»

 مسأله اطاعت و حدود آن 

 ... آيا هركسى كه بر مسند قدرت است واجب االطاعه است؟

وقىت شخصى سخنان فقهاى سىن را بررسى كند، خواهد ديد كه جواب مثبت است. فقهاى سىن مهواره اصل اطاعت 
از حاكم وقت را تبلي  كرده اند. اهل سنت برآنند كه هر امري يا سلطان يا امام، خواه به حق به قدرت رسيده باشد يا 

به زور مششري، خواه عادل باشد و خواه ظامل، واجب االطاعه است ... شايد دليل فقها در رد شورش عليه ستمگران، 
خاطرات تلخى بود كه از شورش خوارج و پاره اى از فرقه هاى شيعه، در متام مدت خالفت بىن اميه و اوايل خالفت 
عباسيان، داشتند. اين استدالل نيز قابل حبث است. فقهاى سىن كه اصل اطاعت را تبلي  كرده اند، مهواره استثناء بر 

 اين اصل قائل بودند. مهه فقهاى سىن اطاعت در كارهاى خالف شرع را جتويز نكرده اند، غزاىل مى گويد:

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).94). حكومت اسالمى از نظر ابن خلدون، پيشني، ص 123(
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 ).108ان طاعة االمام ال جتب على اخللق اال اذا دعاهم اىل موافقة الشرع (الرد على الباطنيه، ص 

در مورد فرمانروايان ستمگر، غزاىل معتقد است كه: «برت است از ايشان كناره گريى كرد و با آنان رفت وآمد 
 «به نظر بسيارى از مفسرين سىن، منظور از عبارت اولو االمر منكم، كه در  «أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ »،»124 «نداشت.»
 آمده، امرا و سالطني و خلفاست، وىل بيشرت آنان  «َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ »آيه معروف 

 مى افزايند كه منظور امراىي است كه برحق هستند.

... وقىت خدا با حلن جازمى اطاعت از كسى را الزم مى داند منى توان قبول كرد كه آن كس از امرا و سالطني جايز 
 اخلطا باشد.

به نظر شيعه اثىن عشرى و امساعيليه، امام بايد معصوم باشد زيرا منظور از نصب امام آن است كه انصاف بدهد، 
عدل كند و دست ظامل را از ظلم كوتاه كند ... اگر امام جايز اخلطا باشد، در آن صورت، امكان سركشى و عدم 

 آمده است  «َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل ...»اطاعت از او پيش مى آيد و اين، خمالف فرمان طاعت است كه در آيه 
... اگر معصيىت از امام سر زد، مرتبه او از عوام نيز پست تر است، چه مسلما امام از عوام عاقلرت و داناىي او افزونرت 
است ... لذا امامت كسى كه از رعيتش دون تر باشد، قطعا باطل است ... خوارج درباره شخص امام، نظر جالىب 

دارند؛ به نظر ايشان، هركس از هر قبيله و نسب و موقعيت اجتماعى مى تواند امام شود، لذا خوارج خالفت قريش را 
قبول نكردند حىت معتقد بودند برت است كه خليفه غريقريشى باشد، تا بتوان در صورت لزوم او را عزل كرد يا به قتل 

رسانيد ... به نظر خوارج، نصب امام، تابع مصلحت و نفع جامعه است و وجوب آن نيز در شرايط معيىن، به حكم 
مصلحت جامعه است. به شرع ... امامت امام تا زماىن معترب است كه از جاده عدل خارج نشود. در صورت ظلم يا 

 »125 «ختطى از احكام شرع، بايد او را كشت يا بركنار كرد ...»

چون در اين حبث سخن از دموكراسى اسالمى به ميان آمد، ذكر اين نكته ضرورى است كه رفتار سران اسالم با ملل 
 مغلوب چندان مقرون به عدل و انصاف نبود، براى روشن شدن مطلب چند منونه ذكر مى كنيم:

 مفاد بعضى از عهدنامه ها

 پس از آنكه مردم بعلبك تسليم شدند، امان نامه اى به شرح زير براى مردم شهر فرستادند:

به نام خدا، اين امان نامه اى است به فالن و فالن فرزند فالن و فالن و به مردم بعلبك از رومى و ايراىن و عرب، براى 
جان و مال و كليساها و منازلشان در داخل و خارج شهر و براى آسيابايشان. روميان مى توانند آزادانه رمه هاى خود 



را تا شعاع پانزده ميل بچرانند اما حق ندارند در هيچ آبادى سكونت گزينند، و چون ماه ربيع و مجادى االول 
 گذشت، مى توانند به هرجا كه مى خواهند بروند.

آنان كه اسالم بپذيرند در حقوق و تكاليفشان با ما يكسان خواهند بود. تنها بازرگانان مى توانند به هرجا و هرنقطه 
 در داخل قلمرو ما بروند اما كساىن كه 

 ______________________________
 .112، ص 2). حممد غزاىل، احياء علوم الدين، ج 124(

  به بعد (به اختصار).98). حكومت اسالمى از نظر ابن خلدون، پيشني، ص 125(
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 »126 «بر مذهب خود باقى مبانند، بايسىت جزيه و خراج بپردازند.

 مردم محص به موجب قراردادى كه شرايط آن مشابه قرارداد دمشق بود، تسليم شدند.

برخى از آنان (مردم محص) قبول كردند كه نفرى يك دينار به اضافه مقدارى غله براى هر جريب زمني، اعم از اينكه 
حمصول خوب باشد يا بد، بپردازند و گروهى ديگر قرار گذاشتند كه ماليات آ�ا به نسبت حمصول باشد؛ يعىن در 

 ساهلاىي كه كشت خوب باشد ماليات بيشرت و در ساهلاىي كه بد باشد، ماليات كمرت بپردازند.

كاتياىن (از حمققني) از متحد الشكل بودن مقررات عهدنامه ها حدس مى زند كه اصول كلى زير از طرف عمر براى 
 درج در مهه عهدنامه ها ابالغ شده باشد:

 . اينكه مردم، حكومت عرب را به رمسيت بشناسند.1

 . مالياتى را كه قبال مى پرداختند، بپردازند.2

 . روش مميزى ماليات كه قبال معمول بود، مهچنان ادامه داشته باشد.3

 . جان و مال و مذهب مردم تضمني شود.4

 . هركس خبواهد ديار خود را ترك گويد آزاد باشد.5

 ترديدى نيست، وىل درباره 5 و 4 و 1در اينكه تعليماتى از طرف خليفه صادر شده بود؛ خمصوصا درباره مواد مشاره 
 »127 « به قطع منى توان گفت كه جزو دستورهاى خليفه بوده است.»3 و 2مواد مشاره 



  ماده به شرح زير بود:7در مصر پس از تسليم اسكندريه، عهدنامه شامل 

 تن 150. تسليم 4. عقب نشيىن روميان در طول اين مدت، 3 ماه، 11. متاركه جنگ براى مدت 2. تأديه باج، 1
. متوقف ساخنت كليه عمليات خماصمت آميز درآينده، 5 تن از مردم غريسپاهى به عنوان گروگان، 50از سپاهيان و 

 ).193. جماز شناخنت يهوديان كه مهچنان در اسكندريه باقى مبانند (يوحناى نيقوى، ص 7. محايت كليسا، 6

 در عهدنامه به طور كلى اين شرايط ذكر شده است:

 . هريك از افراد ذكور قبطى ساليانه دو دينار ماليات سرانه خواهد پرداخت.1

 . كودكان، پريان و زنان از اين ماليات معافند.2

 . قبطيها بايد مسافرين مسلمان را تا سه روز مهمان بكنند.3

 . نسبت به اراضى و اموال كليساهاى مردم، تعرضى خنواهد شد.4

 . عربا مى توانند در هرنقطه كه مايل باشند ساخلو داير كنند.5

. مالكني اراضى بايد عالوه بر دو دينار ماليات سرانه به هر مسلمان سه اردب گندم، دو قسط روغن، دو قسط 6
سركه و دو قسط عسل حتويل دهند (توجه شود كه گفته شده اين اجناس را مى بايست به هر مسلمان بپردازند نه اينكه 

 هريك از مردم مصر مكلف به پرداخت آن باشند، يعىن مقدار كل اين ماليات عبارت 

 ______________________________
 .129). امحد بالذرى. فتوح البلدان، ترمجه دكرت آذرتاش، ص 126(

 .101). دانيل سى دنت، جزيه در اسالم، ترمجه دكرت حممد على موحد، ص 127(
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 بود از مقادير اجناس مذكور ضرب در تعداد مسلمانان.)

. مالكني مى بايسىت براى هر «فدان» از اراضى غله خيز يك دينار به اضافه نصف اردب گندم و دو «ويبه» جو و يا 7
 براى هر جريب يك دينار نقد و سه اردب غله بپردازند.

 »128 «. براى هر مسلمان يك دست جامه بايد حتويل شود.8



 طبق روايت بالذرى: «سريوس متعهد شد كه سيزده هزار دينار نقدينه به عنوان غرامت بپردازد.»

 يهوديان را موظف كردند كه بيت 4ناگفته مناند كه اعراب در سوريه پس از تسخري بيت املقدس به موجب ماده 
 »129 «املقدس را ترك گويند، در حاىل كه در اسكندريه يهوديان حق داشتند مهچنان باقى مبانند.

 فتح اصفهان 

پس از آنكه بني عبد الّله، فرستاده و سردار عمر، و پاذوسپان، بدون جنگ و خونريزى صلح برقرار گرديد، اصفهان 
به تصرف اعراب درآمد. فرمان صلح و تسليم به شرح زير است: «به نام خداوند خبشنده مهربان، اين نوشته اى است 

 از عبد الّله به پاذوسپان و مردم اصفهان و اطراف آن، مشا تا هنگامى كه جزيه مى دهيد در امان هستيد.

هر سال بايد به قدر تواناىي خود، به زمامدارى كه براى شهرتان تعيني مى شود، جزيه بپردازيد و از راهنماىي مسلمانان 
و اصالح طريق آ�ا دري  نداريد. هر مسلمان تازه واردى را يك روز و يك شب مهمان كنيد، مسلمانان پياده را سوار 
كنيد، بر مسلمانان مسلط نگرديد، به مسلمانان حمبت كنيد و آنچه را بر عهده داريد بپردازيد. اگر چنني كنيد در 
امان هستيد. اما اگر چيزى را تغيري دهيد و يا اگر كسى از مشا چيزى را تغيري داد و او را تسليم نداشتيد، در امان 

خنواهيد بود. و اگر كسى به مسلماىن دشنام داد به او مى رسد آنچه شايد، و اگر كسى مسلماىن را مضروب منود، او 
را خواهيم كشت ... اعراب ... پس از فتح هر شهر مردم را در انتخاب سه چيز خمري مى كردند، يكى قبول اسالم و 

 معافيت از پرداخت هرگونه مالياتى، دوم مهاجرت و ترك يار و ديار، سوم پرداخت ماليات ساليانه به عنوان جزيه.
»130« 
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 .221 و 215). فتوح البلدان، پيشني، ص 128(

  خالصه شده است.124 تا 101). از مفاد عهدنامه ها تا اينجا از: جزيه در اسالم، پيشني، ص 129(

  (به اختصار)11). گنجينه اصفهان، تأليف آقاى هنرپرور ص 130(
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 . خلفاى اموى 2فصل دوم 
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 پايان دموكراسى اسالمى 



 تبديل خالفت به پادشاهى 

چنانكه ديدمي در صدر اسالم، خالفت ارثى نبود و سران عامل اسالم، هركس را مصلحت مى ديدند به مقام خالفت 
برمى گزيدند، و هرگاه در جريان عمل رفتار او را با مصاحل ديىن و اجتماعى خود سازگار منى ديدند، بر او مى شوريدند 
و عزل و طرد او را از مقام خالفت مى خواستند. معاويه بطورى كه گفتيم، براى حفظ منصب خالفت به پول و زور 

توسل جست و به مشورت با مسلمني حقيقى و جلب نظر صحابه توجه نكرد، و عمر خليفه ثاىن كه در دوران 
 امارت او ناظر احنراف وى از اصول ساده اسالمى بود، بر او چنانكه بايد اعرتاض نكرد.

 ابن خلدون در مقدمه خود مى نويسد:

چون معاويه هنگام بازآمدن از شام با هيبت و شكوه و لباس پادشاهى و سپاهيان گران و بسيج فراوان با عمر بن 
اخلطاب مالقات كرد، عمر اين وضع را ناپسند مشرد و گفت: «اى معاويه آيا به روش كسرايان (منظور پادشاهان 

ساساىن است) گراييده اى؟» معاويه گفت: «اى امري املؤمنني من در مرزى مى باشم كه با دمشنان روبرو هستم، و از 
 »1 «حلاظ وسايل و آرايش جنگ و جهاد ناگزيرم بر ايشان مباهات كنم.» عمر خاموش شد.

معاويه برخالف حضرت امري (ع) كه حاضر نبود دينارى از بيت املال مسلمني را بناحق حىت به برادر خود (عقيل) 
 تسليم كند، ماليه مسلمني را بدون كمرتين احساس مسؤوليىت در راه پيشرفت مقاصد سياسى خود مصرف مى كرد.

او به جاى اجراى اصول مساوات و مواسات، با خبشيدن پول به شعرا و متملقني و دادن مقامات مهم به مدعيان، و 
 راضى كردن سياستمداراىن نظري عمرو عاص و مغرية بن شعبه، راه را براى پريوزى خود مهوار كرد.

معاويه و جانشينان او را به مناسبت نام جدشان، اميه، اموى يا بىن اميه مى گويند. چهارده تن از افراد اين خاندان 
  هجرى خالفت 132 تا 41 سال يعىن از 91
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كردند و به دو شعبه تقسيم شدند: يكى شعبه آل سفيان كه معاويه و يزيد و نوه اش معاويه ثاىن از آن نسلند، و ديگر 

 شعبه آل مروان يعىن مروان بن احلكم و فرزندان او.

 معاويه تصميم گرفت على رغم گذشتگان، خالفت را در خاندان خود موروثى كند و براى اجراى اين 56در سال 
نقشه به مروان بن احلكم عامل و دست نشانده خود در مدينه دستور داد براى پسرش، يزيد، از مردم بيعت بگريد. 



براى عملى شدن اين دستور الزم بود قبال بزرگان قوم به اين كار رضا دهند، لكن پسر چهار تن از صحابه بزرگ، يعىن 
حسني بن على و عبد الّله پسر عمر بن اخلطاب، عبد الرمحن پسر ابو بكر و عبد الّله پسر زبري از قبول اين بيعت و 
مهكارى با يزيد سر باز زدند و مردم هم به تبع ايشان زير بار نرفتند. عاقبت معاويه شخصا به دستيارى عايشه، از راه 
تطميع و تديد از اكثر مردم بيعت گرفت. از چهار نفرى كه با خالفت يزيد خمالف بودند فقط حسني بن على و عبد 
الّله بن زبري پس از اعالم خالفت يزيد به جنگ با او برخاستند. قبل از آنكه نتيجه اين نربد روشن شود، معاويه پس 

  سال سلطنت و چهل سال امارت بر شام درگذشت و يزيد جانشني او گرديد.19از 

خالفت يزيد بيش از سه سال و نيم طول نكشيد. وى در اين دوره كوتاه جز قتل و كشتار و حركات وحشيانه، 
عملى اجنام نداد. او براى سركوب كردن خمالفني خود دست به كار شد، و با پول و زور، زمينه موفقيت خود را فراهم 
كرد. عمر بن سعد، پسر اىب وقاص، را به جنگ امام حسني فرستاد. امام با اينكه نريوى جنگى كاىف نداشت و به 
پريوزى خود اميدوار نبود، چون مانند پدر بزرگوار خود حاضر به مهكارى با ستمگران و عمال ظلم و زور نبود، با 
 61كمال جسارت و مردانگى به معيت مهراهان خود با سپاه يزيد به جنگ پرداخت و مردانه در روز دهم حمرم سال 

 هجرى در كربال به شهادت رسيد.

اىي كاش پريوان على به جاى ندبه و زارى در ايام عاشورا چون او و فرزند شجاعش در پيكار با عمال ظلم و فساد 
 جسور و ىب باك بودند.

 تصميم گرفتند يزيد را از خالفت عزل كنند 66واقعه جانسوز كربال، مردم مدينه را عليه يزيد برانگيخت. آ�ا در سال 
 هزار نفر از 12 نفر از بزرگان قريش و مهاجر و انصار، و 700وىل يزيد به دست شاميان و يكى از سردارانش قريب 

 توده مردم را كشت و با خون، از مردم مدينه براى خود بيعت گرفت.

سپس لشكريان او براى سركوىب عبد الّله بن زبري راه مكه پيش گرفتند. سپاهيان يزيد، پس از چهل روز حماصره براى 
سركوىب خمالفني، خانه كعبه را سنگباران كردند و قسمىت از آن را سوختند، با اين حال به تسخري آن توفيق نيافتند. در 

 اين احوال خرب مرگ يزيد رسيد، و سپاه او دست از حماصره كشيده به شام برگشتند.

يزيد عمر كوتاه خود را در شكار، شاعرى، باده گسارى، موسيقى و خوشگذراىن سپرى كرد و براى اجراى نقشه هاى 
 سياسى خود، مانند پدر از هيچ عملى ابا نداشت.

به گفته الفخرى، وى در سال اول خالفت، امام حسني را به قتل رسانيد، و در سال دوم، شهر مدينه را �ب و تاراج 
 كرد، و در سومني سال خالفت به كعبه محله برد.
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 اندرزهاى سياسى معاويه به فرزند خود يزيد



«معاويه قبل از آنكه بدرود حيات گويد، فرزند خود يزيد را فراخواند و به او گفت، براى مهوار كردن راه فرمانرواىي تو 
رجنها برده ام و اكنون وصيت مى كنم با اهل حجاز (كه اصل تو از آجناست) به رفق و مدارا رفتار كن و اگر از تو 

خواهشى كردند اجنام ده و اگر مردم عراق از تو عزل عاملى را طلب كردند بيدرنگ به اجنام آن اقدام كن كه عزل يك 
عامل آسانرت از آن باشد كه صد هزار مششري را دفع كردن. و اهل شام را يار و ياور خود دان و مشكالت سياسى را 
با مهكارى آنان حل كن. سپس مى گويد: چهار تن از قريش ممكن است به جنگ تو برخيزند و با تو بيعت نكنند. از 

اين چهار، عبد الّله عمر اهل عبادت است چون ديگران با تو بيعت كنند او نيز بيعت كند؛ حسني بن على ممكن 
است به يارى اهل عراق عليه تو برخيزد، اگر چنني شد و بر او ظفر يافىت او را عفو كن و خويشاوندى او را با پيغمرب 

از ياد مرب و با او چنان كن كه من با على كردم؛ اما عبد الرمحن بن اىب بكر مردى عشرت طلب است با عطايا و 
صالت او را مشغول دار؛ وىل عبد الّله زبري اگر خروج كرد او را امان مده و بكش كه او طالب فرصت است. سپس 
يزيد را پيش خواند و در گوش او گفت، چون من درگذشتم عمرو عاص را خبوان و از قول من به او بگو كه مرا به 
دست خويش در حلد گذارد و به ياد آورد كه ما در اين جهان با هم بودمي و در آن جهان به يارى هم نيازمندمي و 

چون از دفن من فارغ شد، مششري بكش و از او بيعت خواه، اگر قبول كرد مراد حاصل است و اگر خوددارى كرد، 
 »2 «او را بكش.»

 خالفت يزيد

«يزيد در سال اول، حسني بن على (ع) را با فرزندان و خويشان و يارانش با فجيعرتين وضعى كشت و زنان و 
كودكان و اهل بيت پيغمرب را به مهراه سرهاى بريده شهدا در شهرها گردانيد و در سال دوم مدينه را قتل عام كرد و 
خون و مال و عرض مردم را سه روز به لشكريان خود مباح ساخت، و سال سوم كعبه را خراب كرد و آتش زد. وى 

 مهان كسى است كه قرآن را هدف تري قرار داد و به قرآن گفت روز قيامت به خداى بگوى خليفه مرا پاره كرد.»
»3« 

 سياست بىن اميه 

 عرب خمصوصا از دوره بىن اميه به بعد،

خود را آقا مى دانست، و معتقد بود كه او براى آقاىي و ديگران براى بندگى خلق شده اند. و از آن رو در صدر اسالم 
ساير كارها خبصوص صنعت و جتارت و زراعت به دست غريعرب افتاد و عربا فقط و فقط فرمانروا و حكمران 

بودند، به امور سياسى مى پرداختند، و اين مثل ميان عرب پديد آمد كه «معلم و جواله و بافنده امحق است.» چه 
ذميها بيشرت به آن كارها مشغول بودند. روزى عرىب با غري عرب (موىل) براى رفع اختالف نزد عبد الّله بن عامر واىل 
عراق رفتند، موىل گفت: خداوند امثال ترا از ميان ما بردارد، عرب گفت: خداوند امثال ترا ميان ما زياد كند. و چون 

 حكمت اين گفتار را از عرب پرسيدند، در پاسخ گفت: چه برت



 ______________________________
 ). هندوشاه. جتارب السلف، (به اختصار).2(

  به بعد.24). شيعه در اسالم، پيشني، ص 3(
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 كه امثال او زياد شود تا كوچه هاى ما را جاروب كنند و چكمه هاى ما را بدوزند و براى ما پارچه ببافند.

عربا جز شعر و تاريخ به علم ديگرى توجه نداشتند و آن را از اين جهت مى آموختند كه الزمه سيادت و پريوزى 
 مى دانستند و حساب و دفرتدارى و نامه نگارى را نيز كار پسىت مى مشردند و ذميان و مواىل را به آن كار مى گماشتند.

»4« 

چون در زمان معاويه مواىل يعىن مسلمانان غريعرب زياد شدند، معاويه از افزايش آ�ا به هراس افتاد و درصدد برآمد 
كه متام آ�ا يا بعضى از آنان را بكشد. وىل احنف بن قيس، اين مرد فاسد و تبهكار را از اين عمل بازداشت. اگر 

 مشاوران معاويه وى را به اين كار تشويق مى كردند بعيد نبود هزاران مسلمان را به گناه عرب نبودن سر بربند.

از دوره بىن اميه به بعد، سياست اقتصادى اعراب تغيري كرد. اندرزهاى عمر رو به فراموشى رفت، اعراب شام را به 
حجاز ترجيح دادند و زمني و ملك و باغ و مزرعه تيه كردند. و اردوگاههاى آنان به شهرهاى مهمى نظري بصره، 

 كوفه و فسطاط تبديل شد و مانند شهرنشينان به كسب وكار پرداختند.

اعراب در صدر اسالم از غنامي جنگى استفاده مى كردند و در هرجا بودند، سهم آنان از غنامي ايصال مى گشت؛ 
چنانكه اهل مدينه از غنامي عراق و اهل شام از غنامي جاهاى ديگر بره مند مى شدند. از اواخر دوره خلفاى راشدين، 

 عربا كم كم شهرنشني شدند.

از اواخر عهد خلفاى راشدين و خمصوصا از دوره بىن اميه، عده اى از اعراب به قصد مهاجرت، مساكن ديرين خود را 
ترك مى گفتند و در واليات و مناطق تازه گشوده رحل اقامت مى افكندند. «جماورت اين مهاجرين در آغاز براى ايرانيها 

دشوار بود. ىف املثل در اشروسنه مردم به هيچ وجه به جماورت اعراب راضى منى شدند، در سيستان آ�ا را «اهرمن» 
 مى خواندند ...

در بسيارى شهرهاى ديگر نيز با اعراب جمادله بنياد مى كردند، نقض عهد مى كردند و به مساجد و مؤذنان جتاوز 
مى كردند ... در بعضى موارد ورود اين مهمانان ناخوانده با حسن قبول مواجه مى شد، زيرا مردم از آ�ا تعاليم اسالم 
و قرآن را فرامى گرفتند و گاه در پناه آ�ا از جتاوز عمال و دزدان و راهزنان ديگر در امان مى زيستند ... عده اى در 

جمالس جشن و دوسىت حىت برخالف آيني مسلماىن شراب مى خوردند و به گوى بازى و هلوولعب مى پرداختند ... عامه 



كه شاهد قوت نفس و اميان مهامجني عرب، و ناظر فساد و تباهى تشكيالت ادارى و دودماىن ساساىن بودند، در 
قبول اسالم ترديد به خود راه ندادند. اعراب هر شهرى را مى گشودند حقوق و تكاليف تازه اى براى افراد پديد مى آمد 

كه توده مردم از آن بيخرب بودند. نظم طبقات و امتياز خاندا�ا از بني مى رفت و دين تازه فاصله اى را كه بني 
كفشگرزاده و موبدزاده بود، پر مى كرد. مردى كه مسلمان مى شد البته ماليات سابق را مهچنان، و ىب شك با بيميلى 

مى پرداخت ... از خوردنيها و نوشيدنيها كه پيش از آن بره مى برد، بعضى بر وى حرام مى شد، و متتع از بعضى 
 ديگر به شرطها حمدود مى گشت. طعام را ىب زمزمه مى خورد و
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 باده كه در هرعيدى و جشىن جملس را رونق مى داد، ناپاك و ناروا مشرده مى شد.

در قواعد ازدواج و ارث و دفن اموات و احكام جزاىي و حقوقى با ظهور اسالم دگرگونيهاى بزرگى پديد آمد، وىل 
اختالف طبقاتى و استثمار و بره كشى از طبقات زمحتكش مهچنان باقى ماند. زمحت كارهاى كشاورزى، پيشه ورى، 
بازرگاىن و دادن ماليات بر عهده آ�ا بود. اعراب از دوره بىن اميه، على رغم تعليمات اسالمى، خود را برتر از ديگران 

 »5 «مى مشردند و بر ديگر مسلمانان تفاخر مى كردند ...»

 دين اسالم از دوره معاويه بازيچه سياست گرديد. جرجى زيدان مى نويسد:

خنستني اقدام معاويه آن بود كه از هوش و سياستمدارى سه تن از بزرگان صحابه استمداد كرد. به اتفاق آراء متام 
تارخينويسان، اين سه مرد از زرنگرتين و هشيارترين مردان عرب به مشار مى آمدند، و نيز مورخني معتقدند كه معاويه از 

 هرسه تاى آ�ا هشيارتر بود. آن سه تن عبارتند از عمرو عاص، زياد بن ابيه و مغرية بن شعبه.

عمرو عاص در واقعه صفني معاويه را از سقوط حتمى جنات خبشيد و مهينكه سپاهيان على نزديك چادر معاويه 
رسيدند، عمرو عاص به وى گفت قرآ�ا را سر نيزه كنند و حكميت خبواهند و پس از حكميت، ابو موسى اشعرى را 
فريب داد تا على را از خالفت خلع كند. در مقابل، حكومت مصر ما دام العمر به دست عمرو عاص افتاد، و زياد 

بن ابيه كه مرد ىب پدر ناشناسى بود، به واسطه هوش و تدبري مقرب درگاه معاويه شد و زياد ىب پدر را به پدر خود 
 بسته، زياد بن ابو سفيان ناميد.

زياد، مدتى واىل فارس و عراق بود و اين دو كشور را براى معاويه نگاه داشت، اما مغرية بن شعبه اولني رشوه خوار 
اسالم است. خنستني كسى است كه پول قلب سكه زد و اول كسى است كه معاويه را براى وليعهدى يزيد تشويق 



كرد، و از آن موقع خالفت ارثى شد. آرى معاويه نسبت به متام مأمورين خويش خوشرفتار و سهل انگار بود، از 
طمعكارى و پولپرسىت آنان به سود خود استفاده مى- كرد، و اگر على خمتصرى از اين مساعدتا را با آنان مى كرد 
مهه گرد او مى- آمدند، وىل على در حساب سختگري بود، استقامت رأى داشت و برخالف حق و وجدان اقدامى 
منى كرد. البته عمر و ابو بكر نيز مثل على بودند و بر مأمورين سخت مى گرفتند. اما مسلمانان زمان ابو بكر غري از 

 مسلمانان زمان على بودند.

در آن وقت مسلمانان شور دين و تعصب عرىب داشتند و فرمان خلفا را اطاعت مى كردند، اما در زمان على آن شور 
و تعصب از ميان رفته بود و سختگريى على با مزاج آنان سازگار نبود، لذا از دور على رفته و به معاويه پيوستند. و 
چنانكه رسم ديرين روزگار است، اهل تقوى و فضيلت و دين مغلوب شدند و مردم دنيا- پرست زرنگ فايق آمدند؛ 

 و اين مى رساند كه سياست و تقوى هيچگاه با هم سازش 
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 »6 «منى كنند.

معاويه به قدرى صبور بود كه وقىت اهل بيت پيغمرب حضورا به وى بد مى گفتند، او به جاى آنكه از آ�ا انتقام بكشد، 
به آ�ا پول و ملك و مال مى داد. وقىت عقيل، برادر حضرت امري، نزد معاويه آمد، وى از ديدن عقيل خشنود شد و 

گفت على را چگونه يافىت؟ او گفت على را در حاىل واگذاردم كه خدا و رسول از او خشنود بودند و تو را به وضعى 
مى بينم كه خدا و رسول از آن بيزارند. معاويه از جا برخاست و دستور داد از عقيل پذيراىي كنند و اموال زيادى به 

وى داد. فرداى آن روز معاويه عقيل را فراخواند و بار ديگر پرسيد كه على را چون يافىت، عقيل كه حتت تأثري 
مهربانيهاى معاويه واقع شده بود، گفت، اى معاويه على براى خودش خوب است و تو براى من برت از على هسىت. 
پيش از آنكه عبد الّله بن زبري براى خالفت قيام كند، از بيداد عبد الرمحن نزد معاويه شكايت كرد و گفت: او خانه 

 مرا آتش زده.

معاويه پرسيد، قيمت آن چقدر است؟ گفت صد هزار درهم، معاويه با اينكه مى دانست عبد الّله دروغ مى گويد و 
خانه پوشاىل او قيمىت ندارد، آن مبل  را به او داد و به ياران خود گفت او دروغ مى گويد ما هم بنا به مصلحت دروغ 
مى شنومي. و به گمان خود ما را فريب مى دهد ما هم بنا به مصلحت فريب مى خورمي. به قول جرجى زيدان: «اين بذل 
و خبششها و بردباريهاى معاويه كجا، و آن سختگرييها و دقتهاى على كجا! معاويه دمشنان سرسخت خود را با اين 
خوشرفتاريها رام مى ساخت و على با آن سختگرييها نزديكان خود را دمشن مى ساخت ... مهينكه معاويه منى توانست 

 چنانكه عبد الرمحن »7 «حريف را با زروزور رام سازد، با مكر و حيله او را از پاى درمى آورد و مسمومش مى كرد.»



بن خالد، دمشن خود را به وسيله پزشكى مسموم كرد و مهينكه على، مالك اشرت را به فرمانرواىي مصر تعيني كرد، 
معاويه سخت نگران شد و با خود گفت كه اگر پاى مالك اشرت به مصر برسد، آن كشور به تصرف على درمى آيد، 
پس كساىن را نزد حتصيلدار ماليات، قلزم فرستاد و گفت اگر تو مالك را زهر بدهى تا من زنده ام و تو زنده اى از تو 
ماليات منى خواهم و آنچه برداشت مى كىن از آن توست. مأمور مالّيه، قلزم، نيز سر راه مالك آمد، از او پذيراىي كرد 

 و در پايان شربت مسمومى به او نوشانيد و مالك مهاجنا در- گذشت.

به اين ترتيب، مى بينيم كه معاويه و مهفكرانش براى پيشرفت مقاصد خود از هيچ جنايىت فروگذار منى كردند، وىل على 
 براى به كرسى نشاندن حق و حقيقت حاضر نبود اندكى از راه راست منحرف شود.

معاويه چون بيش از مهه از اهل بيت پيغمرب بيم داشت، به آنان بيش از ديگران بذل و خبشش مى كرد؛ «مثال به 
دستور عمر مقررى حسن و حسني ساىل پنجهزار درهم بود و معاويه آن را به يك ميليون درهم، يعىن دويست برابر، 

ترقى داد و چون از عبد الّله بن عباس، پسرعموى پيغمرب وامهه داشت، به وى نيز ساىل يك ميليون درهم حقوق 
  معاويه با اين تدبري مهه مدعيان خود را به خوشگذراىن و تعيش معتاد مى كرد. جرجى زيدان مى نويسد:»8 «مى داد.»
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بزرگزادگان مدينه، خبصوص عبد الّله بن جعفر، پسرعموى امام حسن و امام حسني، مهه اين پوهلا را ميان آوازه خوا�ا و 

 شاعران و غريه بذل و خبشش مى كردند.

 عبد الّله بن جعفر نه تنها از مقررى عادى بره مى برد بلكه هرچندگاه.

يك بار نزد معاويه (به دمشق) مى رفت و از او پوهلاىي مى گرفت و ميان مردم مدينه پخش مى كرد. معاويه هم كه اين را 
مى دانست بيشرت به جعفر پول مى داد. عبد الّله پس از مرگ معاويه نزد يزيد آمد، يزيد از او پرسيد مقررى تو چند 
است؟ عبد الّله گفت يك ميليون درهم. يزيد گفت از امروز دو ميليون درهم به تو مى دهم. عبد الّله گفت پدر و 

 »9 «مادرم فداى تو، پيش از تو به هيچكس اين مجله را نگفته بودم، يزيد گفت جمددا آن را دوبرابر كردم.



به اين ترتيب، يزيد با يك مجله متلق آميز مقررى جعفر را چهار برابر كرد. ساير خلفاى بىن اميه نيز به اين وخلرجيها 
دست مى زدند، و در بيت املال تصرفات غريمشروع مى كردند. فقط در دوران كوتاه خالفت عمر بن عبد العزيز 

 مقررى مفتخورها قطع شد، وىل او را كشتند و پس از قتل او بار ديگر حيف وميل ديرين جتديد گرديد.

معاويه و ديگر خلفاى بىن اميه براى اينكه بتوانند به آن وخلرجيها و حيف وميلها ادامه دهند، پست ترين و بيعاطفه ترين 
مردم را به عنوان واىل و استاندار انتخاب مى كردند و به كمك زياد بن ابيه و عبد الّله بن زياد و حجاج و خالد و 

 امثال اينها خون مردم را مى مكيدند.

معاويه به زياد دستور داد: تا مى تواىن زر و سيم بفرست، زياد هم به مأمورين زيردست خود مهني امر را ابالغ كرد. 
مأمورين مهه نوع آزادى عمل داشتند. درآمد يكى از عمال بىن اميه به ساىل ده ميليون درهم رسيد و ثروتش از صد 
ميليون زيادتر گشت تا حدى كه امية بن عبد الّله به عبد امللك بن مروان نوشت كه متام درآمد خراسان كفاف خمارج 

 آشپزخانه مرا منى دهد.

خلفا كه از ثرومتندى مأمورين خود آگاه مى شدند، داراىي آ�ا را مصادره مى كردند و مأمورين ديگرى به جاى آ�ا 
 مى گماشتند و مهني قسم، بيت املال به غارت مى رفت.

«عمال بىن اميه هرچه مى خواستند از مردم مى گرفتند و مى گفتند: كشورهاى فتح شده و هرچه در آن است ملك 
آنان مى باشد. منبع درآمد عمال بىن اميه جزيه، ماليات، زكوة، صدقه و ده يك بود و در گرفنت اين مالياتا نيز رعايت 
عدل و انصاف و دستور اسالم را منى- كردند. پس از آنكه مردم مسرقند در نتيجه تبليغات ابو الصيداء به دين اسالم 
گرويدند، فرماندار مسرقند شرحى به واىل خراسان نوشت كه درآمد نقصان يافته است. واىل خراسان به وى نوشت كه 
ظاهرا اسالم آوردن مردم مسرقند براى ندادن جزيه است، بنابراين بايد دقت كرد هركس ختنه كرده است و مناز و روزه 

به جا مى آورد و سوره اى از قرآن مى داند از پرداخت جزيه معاف باشد و گرنه جزيه بدهد. مردم آنچه را كه واىل 
مى گفت اجنام دادند و به ساخنت مسجدها دست زدند و طبعا درآمد نقصان گرفت. واىل طمعكار كه اين را ديد، به 

 خشم آمد و گفت هركس پيش از مسلمان شدن جزيه مى داد حاال هم بايد بدهد. در نتيجه اين حكم زور
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 به اين 121اهاىل سغد و خبارا شورش كردند و يك عده هفت هزار نفرى در اطراف مسرقند قيام منودند و تا سال 

 وضع باقى ماندند.



 پس از آنكه نصر بن سيار واىل خراسان شد، اعالم داشت كه از هيچ تازه مسلماىن جزيه منى خواهد.

خلفاى بىن اميه براى پرداخت خمارج سياسى خود به زكوة و صدقه نيز دستربد مى- زدند، زيرا صدقه و زكات را از 
دولتمندان مى گرفتند كه به فقريان بدهند وىل بىن اميه از اين حمل، صله شاعران متملق را مى پرداختند و گاه مقررى 

 »10 «مسلمانان را از حمل صدقه مى دادند و به اعرتاض مردم گوش منى كردند.»

چه خوش گفته است دوزى آجنا كه مى گويد: پريوزى بىن اميه در حقيقت پريوزى فرقه اى بود كه قلبا با اسالم دمشىن 
داشت. و اوالد قدميرتين و سرسخت ترين اعداء پيغمرب، اكنون، ىب اينكه خلفا تغيريى كرده باشند، مدعى خالفت و 
نيابت حقه پيغمرب شدند و كساىن را كه جرأت مى كردند ضد بدعتهاى آنان زمزمه اى آغاز كنند، با مششري ساكت 

 »11 «مى منودند.

 سياست تديد و تطميع معاويه 

 معاويه، چنانكه گفتيم، در حلم و مكر سرآمد خلفاى اسالم بود.

وى غالبا انتقادها و حىت ناسزاهاى اهل بيت و رؤساى قبايل و افراد شرافتمند را با بردبارى مى شنيد و گاه خمالفان را 
مى نواخت و با پول و مقام سعى مى كرد كه آ�ا را بفريبد. «معاويه در خانه كعبه شعبة بن غريض را ديد و كسى را 
نزد وى فرستاده احضارش كرد. فرستاده معاويه به شعبه گفت: امري مؤمنان تو را مى خواهد، شعبه گفت: مدتى است 

كه امري مؤمنان (مقصود حضرت امري است) شهيد شده است. آنگاه نزد معاويه رفت و به عنوان خالفت به وى 
سالم نكرد، معاويه گفت: ... اشعار پدرت را كه در مرثيه خود گفته برامي خبوان. شعبه آن اشعار را خواند، معاويه 
گفت بسيار نيكو گفته، برت آن است كه راجع به من باشد زيرا من از پدرت اوىل هستم. شعبه گفت: هم دروغ. 

مى- گوىي و هم پست هسىت. معاويه گفت: فرض كه دروغ مى گومي ديگر چرا پست هستم. شعبه گفت: براى اينكه 
تو در جاهليت و اسالم مانند مردار بودى و هسىت، زيرا در جاهليت با پيغمرب و قرآن جنگيدى تا آنكه خداوند تو را 

 »12 «مغلوب ساخت، اما در اسالم فرزندان پيغمرب را از حق خود حمروم ساخىت.

با توجه به روش سياسى معاويه اگر او را نياى بزرگ ماكياول و خنستني بنيان گذار ماكياوليسم به مشار آورمي، راه خطا 
 نرفته امي.

 خالفت يزيد

معاويه براى آنكه راه خالفت را براى يزيد مهوار سازد، با ياران و اتباع خود به مشاوره پرداخت و آنان مصلحت 
 ديدند كه يزيد براى احراز مقام خالفت از اعمال ناروا و نامشروع دست بردارد تا كمابيش افكار عمومى به او
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متمايل گردد، و سپس مصلحت ديدند كه سران عامل اسالم را از راه پول، با حكومت يزيد مهداستان كنند. پس صد 

 هزار درهم براى عبد الّله بن عمر فرستادند.

عبد الّله خنست اموال را قبول كرد و چون نام بيعت شنيد ماهلا را رد كرده گفت كه من پري شده ام و دين من به صد 
هزار درهم ارزان است. مروان به معاويه پيغام داد كه مردم مدينه معتقد به عبد الّله عمرند و مى گويند تا مقتداى ما 
بيعت نكند، ما بيعت منى كنيم، ديگر آنكه عايشه مى گويد كه آن بدعىت است كه معاويه احداث مى كند، چه ابو 

بكر و عمر ... كه خليفه بودند خالفت را به اوالد رشيد خود ندادند و اين رسم اكاسره و قياصره است و جباران و 
 »13 «ظاملان.

پس از آنكه معاويه مروان را براى اجراى نقشه خود نزد عبد الرمحن بن اىب بكر فرستاد، وى گفت: «اى مروان تو و 
معاويه از مجله دروغگويانيد و غرض مشا آن است كه رسم قياصره و اكاسره تازه گردد و مهچنني امري املؤمنني حسني 

 »14 «رضى الّله عنه و عبد الّله بن عمر و عبد الّله بن- زبري بر اين حديث انكار كردند.»

معاويه چون ديد كار خالفت يزيد با حتبيب و تطميع صورت پذير نيست، به مششري متوسل شد و به صحنه سازى 
پرداخت. در يكى از جمالس تبليغاتى يكى از مهكاران معاويه زبان به مدح يزيد گشود و آشكارا گفت كساىن كه با 
يزيد خمالفت كنند با مششري كيفر خواهند ديد. پس از پايان اين سخنان، معاويه از احنف بن قيس پرسيد نظر تو 

 چيست؟ وى گفت:

 اگر راست گومي از مشا مى ترسم و اگر دروغ گومي از خداى، تو بر احوال يزيد از مهه داناترى.

اگر مى داىن كه رضاى خالق در اين است با هيچكس مشورت مكن و اگر به خالف اين گمان دارى، غرض دنيوى 
 معاويه »15 «را منظور نظر ندار و دنيا را بدو مسپار ... خلق پراكنده شدند و سخنان احنف را ورد زبان ساختند.»

پس از اين جملس بار ديگر با وعد و وعيد مردم را وادار كرد تا با يزيد بيعت كنند. جالب توجه است كه معاويه در 
 مردم را به پريوى از پيشنهاد  «َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ »يكى از جمالس تبليغاتى به استناد آيه 

 خود فراخواند و بيعت با يزيد را خري و صالح مردم مشرد.



معاويه چون ديد با پول و زور موفق خواهد شد، منايندگان خود را به ممالك خمتلف اسالمى گسيل داشت و از آنان 
 خواست كه به نفع فرزندش يزيد از مردم بيعت بگريند و خود راه مدينه پيش گرفت.

چون به مدينه نزديك شد، مردم به استقبال او شتافتند. اول كسى كه با وى مالقات منود، امري املؤمنني حسني رضى 
الّله عنه بود. معاويه بر آن جناب گفت: ال مرحبا و ال اهال، تو بدىن را ماىن كه خون او به جوش آمده باشد و حق 
عز و عال خون تو را خواهد رخيت. و چون عبد الرمحن بن اىب بكر را ديد، گفت: تو پري شده اى و عقل تو زايل 

گشته. و با عبد الّله عمر نيز سخنان سرد گفت و با ابن زبري هم خطاباى عنيف كرد و از مجله سخناىن كه با ايشان 
گفت يكى اين بود كه من مشا را به حسد و عداوت وسفه و نيكو مى شناسم. امري املؤمنني حسني گفت: آهسته باش 

 اى معاويه كه ما اهل اين سخن 
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نيستيم. معاويه گفت كه اهل اين سخنيد و بدتر هم و مشا كارى مى خواستيد كه خداى تعاىل غري آن مى خواست و 

آنچه اراده او عز و عال بود، ظاهر گشت. و چون در مدينه فرود آمد، مردم به ديدن او رفتند و چون امري املؤمنني 

حسني رضى الّله عنه و عبد الّله بن عمر و عبد الرمحن بن اىب بكر و عبد الّله بن زبري خواستند كه او را ببينند، 

رخصت مالقات نداد و ايشان رجنيده خاطر بازگشتند و به وقت فرصت از مدينه بريون آمدند و به جانب مكه 

 »16 «شتافتند.

در ايام اقامت مدينه، روزى معاويه به منرب رفت و در مدح فرزند خود سخنها گفت و آشكارا اعالم كرد: «اگر امام 
حسني و عبد الرمحن و عبد الّله بن عمر و ابن زبري را توفيق رفيق گردد و با يزيد بيعت كنند فبها، و اال با ايشان بكنم 

 معاويه »17 «آنچه بايد كرد. از اين نوع كلمات بسيار گفت و تديد ىب اندازه بر زبان آورد و از منرب به زير آمد.»
كار وقاحت را به جاىي رسانيد كه عايشه نيز زبان به مالمت او گشود و رفتار او را با فرزندان على (ع) و عمر و ابو 

بكر و ديگران، دور از ادب و انسانيت خواند. پس از آنكه معاويه عزم مكه منود، در حواىل حرم بار ديگر امري 
املؤمنني حسني و فرزندان عمر و ابو بكر و ابن زبري از او استقبال كردند، وىل اين بار به توصيه عايشه رفتار معاويه با 

آنان دوستانه بود و براى هريك، صالت فراوان فرستاد، وىل امام حسني از پذيرفنت آن خوددارى كرد. در مكه نيز 
مذاكرات زيادى بني معاويه و خمالفانش درگرفت، از مجله عبد الّله بن زبري به معاويه گفت: هيچ كس را به خالفت 

تعيني مكن، مهانطور كه پيشواى اسالم كسى را معني نساخت، و يا چون ابو بكر، يكى از شخصيتهاى ممتاز قريش را 



به مقام خالفت منصوب كن و يا چون عمر كار انتخاب خالفت را در اختيار مردم بگذار تا از طريق مطالعه و 
مشورت برتين و صاحلرتين افراد را انتخاب كنند. وىل معاويه به اين اندرزها گوش نداد و با پول و زور راه خالفت يزيد 

 را مهوار كرد.

 رفتار ناجوامنردانه كوفيان با حسني (ع)

مهينكه شيعيان كوفه شنيدند كه معاويه مرده و امام حسني از بيعت با او سر باز زده و راه مكه پيش گرفته است، در 
منزل يكى از شيعيان گردآمدند و با ارسال نامه ها و اعزام منايندگان خود، از آن حضرت خواستند كه بيدرنگ به 

جانب كوفه روان گردد. چون ارسال رسل و رسايل كوفيان متواتر گشت حضرت به آنان اميدوار شد و برادر و پسرعم 
خود، مسلم بن عقيل را به آن صوب فرستاد و به مردم كوفه نوشت كه با وى بيعت كنيد تا در صورتى كه گفتار مشا 

را با كردار برابر بينم، به يارى مشا آمي. در مهني ايام مرداىن چون ابن عباس و عبد الّله بن عمر كه بيش از حضرت امام 
حسني به حميط اجتماعى آن روز و روش سياسى و اخالقى كوفيان آشنا بودند، از سر خريخواهى با امام به گفتگو 

پرداختند و او را از اين كار منع كردند. ابن عمر گفت: «يا ابا عبد الّله تو عداوت و عصبيت خلق اين شهر را 
 نسبت به خاندان خود مى داىن، بايد ... به گفتار ايشان مغرور نگردى.

و اكنون مردم با يزيد بيعت كرده اند و من مى ترسم كه مردم مكه مايل به زر و سيم شده به متابعت او رغبت منايند و 
 »18 «تو را نصرت و معاونت نكنند و به سبب قتل تو دمار از اهل بيت برآيد.»
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 پس از آنكه مسلم بن عقيل با رنج فراوان به كوفه رسيد، مردم از او استقبال كردند.

نعمان نيز باالى منرب رفت و كوفيان را از مهكارى با حسني برحذر داشت. در اين ايام، مهه روز جاسوسان يزيد وقايع 
را به اطالع وى مى رسانيدند و او را از خطرات احتماىل باخرب مى- كردند: باالخره با متهيد مقدمات، با مسلم به 

مبارزه برخاستند و به وضعى دخلراش آن مرد بزرگوار را كشتند. در آخرين حلظات عمر، مسلم وصيت كرد كه به 
حسني (ع) بگوييد: «زينهار كه بر قول كوفيان اعتماد نكىن و متوجه جانب عراق نگردى تا به تو آن نرسد كه به من 

 با اين حال و با اندرزهاى مكرر خريخواهان، حضرت راه عراق پيش گرفتند و در ضمن حركت، از »19 «رسيد.»



مسافرى پرسيدند كه وضع عراق را چون ديدى؟ وى گفت: قلوب آنان با تست وىل مششريهاى آنان به نفع بىن اميه 
 در كار است. در كربال يكى از عمال بىن اميه از حضرت پرسيد: علت اين شورش و غوغا چيست؟

امري املؤمنني حسني گفت: مردم كوفه به من مكاتيب نوشته كه ما امامى ندارمي كه از عهده مهام دنيا و آخرت ما 
بريون تواند آمد و التماس قدوم من كردند و من به كلمات واهى ايشان فريفته گشته روى به راه آوردم و در اين اثنا 

 هزار مرد دست به دست مسلم بن عقيل داده به بيعت من 18طريق غدر ايشان معلوم شد. چه بعد از آنكه 
درآمدند، نقض پيمان منوده، مسلم را تنها گذاشتند تا به تي  ستم كشته شد. و چون صورت ىب وفاىي ايشان مشاهده 

 گشت، خواستم كه بازگردم حر بن يزيد رياحى نگذاشت و از من مفارقت نكرد تا مرا در اين منزل فرود آورد.

بعد از آن فرمود كه ابن سعد را بگوى كه اكنون بايد كه قرابت قريبه كه ميان ما و تست، مالحظه كىن و مرا بگذارى 
 »20 «تا به وطن مألوف مراجعت منامي.

پس از مكاتبات و گفتگوهاى زيادى كه در اين زمينه صورت گرفت، از امام حسني خواستند كه با يزيد بيعت كند، 
وىل حضرت نپذيرفت و باالخره كار دو طرف به جنگ كشيد. قبل از آغاز جنگ، امام حسني به عمر بن سعد پيام 
فرستاد كه مرا در مراجعت به حمل خنستني آزاد گذاريد يا با مهاجرت من به يكى از نقاط جهان موافقت مناييد. وىل 

يزيد و عمال او با اين پيشنهادات موافقت نكردند. ابن زياد ضمن نامه اى به عمر بن سعد نوشت: من تو را نفرستادم 
كه با امام حسني مدارا كىن، اگر به حكم من رضا دهد او را با اتباع به كوفه فرست و اال مهه را بكش، و اگر حماربه 

 با امام حسني را مكروه مى مشارى منصب امارت را به مشر ذى اجلوشن واگذار.

حضرت امام حسني براى جنات اهل بيت و جلوگريى از خونريزى چندين بار استمهال كرد و با عمال يزيد به گفتگو 
پرداخت. از مجله با عمر سعد گفت: نرتسى كه با من در مقام مقابله و مقاتله اى؟ تو مى داىن كه پسر كيستم، از اين 

انديشه ناصواب درگذر ... عمر بن سعد، گفته امام را تصديق كرد، وىل گفت اگر با تو دست دوسىت دهم، متام 
قصور و منازل مرا در كوفه خراب كنند. امام فرمود اگر با من مهكارى كىن كوشكها در بشت براى تو بنا كنند ... 

  هجرى، حضرت در كربال61پس از اين گفتگوها سراجنام، كار به جنگ كشيد و در روز دهم حمرم سال 
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 به شهادت رسيد. يزيد پس از اين جنايت، دريافت كه اشتباه سياسى بزرگى مرتكب شده است.



 پس به قصد عوامفريىب گفت: «به خدا سوگند كه اگر او را پيش من مى آورديد از وى عفو مى كردم.

لعنت بر پسر مرجانه باد كه بر چنني امرى اقدام منود ... پس از آنكه سر امام حسني (ع) را نزد او آوردند به اهل 
جملس گفت: اين شخص آنكس است كه بر من فخر مى كرد و مى گفت كه پدر و مادر و جد من برت از پدر و 

 ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك مادر و جد يزيد است ... اما آنكه گفت كه من برت از يزيدم، مگر اين آيه را از قرآن خنوانده كه 
 »21 «»اْلُمْلِك، تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ َمْن َتشاءُ 

به نظر عالمه شبلى نعماىن پاكستاىن در دوره بىن اميه كه بازار ظلم و بيدادگرى رواجى متام داشت، طبعا مردم پاكدل 
و آزادانديش زبان به اعرتاض مى گشودند: «و در طبايع شورش و مترد و عصيان پيدا مى شد، ليكن هروقت كلمه 

شكايىت از زبان يكى درمى آمد، طرفداران دولت حواله به تقدير مى كردند و مى گفتند، آنچه واقع مى شود، مقدر و 
 بعد مى نويسد: «يك »22 «مرضى خداست، و هيچ نبايد به خواست خدا اعرتاض كرد (آمنا بالقدر خريه و شره)»

روز معاويه در جواب مردمى كه از فقر و بينواىي و ظلم و تبعيض او و بىن اميه شكايت مى كردند، در باالى منرب اين 
 سپس گفت در اين صورت چه شكايىت  «َو ِإْن ِمْن َشيْ  ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ »آيه را خواند:

مردم از ما دارند؟ احنف بن قيس از ميان مجعيت بلند شد و گفت: ايها االمري رزقى كه خدا بالسويه بني مردم تقسيم 
 با اين حال و با سخنان »23 «كرده مشا در ميانه حايل و مانع شده ايد و منى گذاريد مقسومه آ�ا به آ�ا برسد.»

رياكارانه امثال معاويه، آزادانديشان آن عصر ساكت منى نشستند؛ چنانكه در زمان حجاج بن يوسف كه قهرمان ظلم 
و بيدادگرى بود، مردى دلري و راستگو به نام معبد جهىن كه صحابه را ديده و از دموكراسى صدر اسالم خاطراتى 

داشت، و در جملس درس امام حسن بصرى حاضر مى شد «يك روز از امام پرسيد، اينكه بىن اميه اين مسأله قضا و 
قدر را پيش مى كشند تا كجا اين حرف راست و درست است؟ امام گفت: اينان دمشنان خدا هستند و دروغ 

مى گويند.» اين مرد كه از تعديات بىن اميه به جان آمده بود، سر به طغيان برداشت و باالخره مقتول گرديد. بعد از 
او غيالن دمشقى در اين راه قدم گذاشت و به مبارزه با ستمگران قيام كرد. وى غالم عثمان و از تعليم يافتگان حممد 
حنفيه بود. وقىت عمر بن عبد العزيز به خالفت رسيد، نامه اى به او نوشت و مظامل بىن اميه را در آن نامه با كمال 
آزادى شرح داد. عمر او را به دربار خواند و خدمت حراج صندوقخانه خالفت را به او واگذاشت. اين مرد هنگام 
حراج متام اشياء و اسباب مزبور فرياد مى كرد كه اينها اموال و اشيائى هستند كه از مردم به ظلم و جور گرفته شده 
است ... سى هزار جوراب كركى از صندوقخانه بريون آمد. غيالن فرياد مى كرد، مردم پايه ظلم را متاشا كنيد، توده 

 چون عمر »24 «مردم در فقر و فاقه به سر مى برند و فرمانرواى ما سى هزار جفت جوراب كركى ذخريه كرده بود.»
 بن عبد العزيز درگذشت، هشام بن عبد امللك به جاى او نشست. او كه ناظر
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 كارهاى غيالن بود، وى را نزد خود طلبيد و به جرم سركشى، دست و پايش را قطع كردند.

وىل اين جماهد سرسخت ساكت ننشست و با شهامت و جسارت حرفهايش را مى زد تا اينكه به جرم قيام عليه 
حكومت كشته شد. «در اين موقع جهم بن صفوان قيام منود. او نيز به جرم امر- به معروف به قتل رسيد، ليكن اين 
خو�ا به هدر نرفت. مسأله عدل و امر به معروف ريشه دوانيد و به قدرى قوت گرفت كه مجعيت انبوهى كه سراجنام 
به عنوان معتزله خوانده شدند، آن را داخل در اصول اوليه اسالم كردند. بايد دانست كه در ميان اصول پنجگانه فرقه 

 معتزله دو اصل كه عبارت از عدل و امر به معروف باشد، آغازش از مهينجاست.

كار اين مجاعت باال گرفت تا جاىي كه چون وليد بر ختت نشست، مشاره اين فرقه به هزارها رسيده بود. حىت از خود 
 بىن اميه يزيد بن وليد مهني مذهب را برگزيد.

وليد وقىت كه به خالفت رسيد، به هوسراىن و ميخوارگى پرداخت. يزيد اين را ديد و علم خمالفت برافراشت و هزاران 
 معتزله به او پيوستند و باالخره وليد حمصور گرديده به قتل رسيد.

بعد از قتل او يزيد به خالفت انتخاب شد. و اين اولني روزى است كه «اعتزال» بر اريكه سلطنت جاى گرفته است. 
ذكر اين نكته در اينجا قابل توجه است كه وقىت كه يزيد عليه وليد به پا خاست، يكى از طرفداران او عمر بن عبيد 

 »25 «بود كه از ائمه بزرگ اعتزال به مشار مى- آمد.»

 ماه خالفت استعفا داد و مردم مكه با عبد الّله بن زبري 6پس از يزيد، معاويه ثاىن كه مردى سليم النفس بود، پس از 
  سال به استقالل خالفت كرد.9بيعت كردند. اين مرد مدت 

عده اى از بىن اميه از مجله مروان بن حكم عامل مدينه نيز حاضر شدند كه با او بيعت كنند وىل اين مرد ىب تدبري 
 به طرفداران عبد الّله بن زبري 64نپذيرفت. مروان ناچار به شام گرخيت و در آجنا ياران خود را مجع كرد و در سال 

فائق آمد و سلسله آل مروان را بنيان �اد و در قصر معاويه مسكن گزيد. دوران خالفت مروان فقط يك سال بود. 
پس از او عبد امللك كه پس از معاويه بزرگرتين خليفه اموى است، زمام امور را به دست گرفت. از وقايع مهم خالفت 

 او خروج خمتار است.

 قيام خمتار



چند ساىل پس از فاجعه كربال، عده اى از شيعيان كوفه از قصورى كه در يارى امام حسني كرده بودند، نادم شدند و 
خود را توبه كاران خواندند. خنستني مساعى اين مجعيت، حتت رهربى سليمان و مسيب، به نتيجه نرسيد. پس از آنكه 

 خمتار بن اىب عبيده ثقفى زمام اين مجاعت را در دست گرفت، كار آنان رو به پيشرفت �اد.

خمتار براى توفيق در كار خود، تنها اعراب را به خوخنواهى حسني بن على دعوت نكرد، بلكه او على رغم روش بىن 
 هجرى بامواىل كه مشاره آ�ا در كوفه فراوان بود، از در لطف و مدارا درآمد، آ�ا را بر مركب نشاند 64اميه در سال 

 و از غنامي جنگ نيز آنان را بره مند ساخت. در نتيجه مشاره مواىل در سپاه خمتار چند برابر اعراب بود.

 گويند اردوى ابراهيم بن مالك اشرت، سردار خمتار، چنان از اين ايرانيان آكنده 
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شد كه يك سردار شامى وقىت براى مذاكره با ابراهيم به اردوى او مى رفت، از جاىي كه داخل اردو گشت تا جاىي كه 

به خدمت سردار اردو رسيد، يك كلمه عرىب از زبان سپاهيان نشنيد. وقىت اشراف عرب به خمتار پيام فرستادند كه «ما 

را از بركشيدن مواىل آزار رسانيدى آ�ا را برخالف رسم بر چهارپايان نشاندى و از غنامي جنگى كه حق ماست به آ�ا 

نصيب دادى.» خمتار به آ�ا جواب داد كه: «اگر من مواىل را فروگذارم و غنامي جنگى را به مشا واگذارم آيا به يارى 

من با بىن اميه و ابن زبري جنگ خواهيد كرد و در اين باب سوگند و پيمان توانيد به جاى آورد؟» آ�ا جواب منفى 

 »26 «دادند.

به عقيده وهلاوزن، خاورشناس: «خمتار شايسته ستايش است زيرا پيش از ديگران به اوضاع روز پى برد و اين طور درك 
منوده بود كه وضع موجود قابل دوام نيست، چه فقط نژاد و عنصر عرب در دولت اسالمى به تنهاىي از كليه حقوق 

 خمتار به حكم وجدان بيدارى كه داشت از راه شورش و انقالب به فكر »27 «فردى و اجتماعى برخوردار بودند.»
چاره- جوىي افتاد. او برخالف مغريه كه مردى موقع شناس، ابن الوقت و خودخواه بود، هدف اجتماعى داشت و 

براى به كرسى نشاندن هدفهاى خود «مششري به دست گرفت و تا آخرين حلظه زندگى مبارزه و جهاد منود، به مهراهى 
ابن زبري در حجاز با امويان جنگيد تا ايشان را از كعبه دور سازد. آنگاه با قاتلني حسني (ع) و سپاهيان اموى، به 

 »28 «سركردگى ابن زياد جنگيد و با خوارج و سپاه ابن زبري مبارزه منود و عاقبت در ميدان جنگ كشته شد.»

«... خمتار مردى عادل بود و پايه دولت خود را براساس عدالت و مساوات ميان مردم استوار ساخته بود. او على 
رغم گرفتاريهاى زياد شخصا قضاوت مى كرد و اختالفات مراجعه كنندگان را حل مى منود. پس از پريوزى بر دمشن، 



اسريان را آزاد مى ساخت و مى- خبشود و از گناهانشان چشم مى پوشيد و فقط به گرفنت تعهد بر اينكه ديگر عليه او 
 »29 «قيام نكنند، اكتفا مى منود.»

دعوت خمتار در اثر سياست عاقالنه او و اتكا به طبقات ناراضى، در آغاز، رو به- پيشرفت �اد، وىل پس از چندى 
وى ادعا كرد كه فرشته بر او نازل مى شود و براى او وحى مى آورد. در نتيجه اين ادعا بنيان عقيده مردم به او سست 
شد و او را دروغگو خواندند، وىل وى گفت پيش از من مهه پيغمربان را دروغگو گفته اند و من از آ�ا برت نيستم. در 
نتيجه اين دعاوى، عقيده كساىن كه در كوفه، بصره و اجلزيره به يارى او برخاسته بودند متزلزل شد و باالخره خمتار و 

 يارانش از ابن زبري سردار سپاه عبد امللك مروان شكست خوردند.

با اين شكست، جنبشهاى اعرتاض خاموش نشد بلكه در خراسان و ماوراء النهر اجتماعات سرى عليه بىن اميه رو به 
 فزوىن بود و بذر طغيان و انقالب در مزرع دهلاى ناراضى 
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، به يارى شيعيان و مواىل، بسيارى از قاتلني شهداى كربال، از 66مردم كاشته مى شد. به اين ترتيب خمتار در سال 

مجله ابن زياد و مشر و عمر بن سعد و چند تن ديگر را كه در آن جنگ شركت داشتند، به قتل رسانيد و خود او به 

 دست مصعب برادر عبد الّله بن زبري كشته شد.

پس از پايان كار خمتار، عبد امللك، براى حتكيم موقعيت خود لشكر به كوفه كشيد و مصعب را مغلوب و مقتول 
ساخت و سپس سردار بيباك و سفاك خود، حجاج بن يوسف را براى دفع غائله عبد الّله بن زبري روانه مكه كرد. او 

 ماه مبارزه به مكه راه يافت و عبد الّله بن زبري را ضمن جنگ كشت، سپس شهر مقدس مكه را ميدان 7پس از 
 هزار نفر از مردم عادى را نيز از دم تي  120جنگ قرار داد و غري از كساىن كه در ميدان جنگ كشته شدند، 

گذرانيد. عالقه او به خونريزى به حدى بود كه ضمن خطابه اى به مردم كوفه گفت: «به خدا سوگند ... من سرها و 
گرد�اىي را مى بينم كه مانند ميوه رسيده براى بريدن آماده است.» مى گويند اين مرد شقى چون خرب امارت خود را 



شنيد از خواندن قرآن دست كشيد و گفت: هذا فراق بيىن و بينك؛ يعىن با صدور فرمان امارت بني من و قرآن جداىي 
 افتاد.

در دوران قدرت حجاج، «ميزان مالياتا و خراجها هرروز فزوىن مى يافت. مى نويسند كه مردم اصفهان چند ساىل 
نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج، عرىب بدوى را به واليت آ�ا برگماشت و از او خواست كه خراج اصفهان را 

 جبايت كند.

 او چون به اصفهان رفت چند كس را ضمانت گرفت و دو ماه به آ�ا مهلت داد.

چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند، ضما�ا را گرفت و مطالبه خراج منود. آ�ا باز بانه آوردند. اعراىب سوگند 
خورد كه اگر مال خراج را نياورند آنان را گردن خواهد زد. يكى از آن ضما�ا پيش رفت، بفرمود تا گردنش را بزدند و 

 بر آن نوشتند:

«فالن سر فالن وام خود را گزارد.» پس فرمان داد تا آن سر را در بدره اى �ادند، و بر آن مهر �اد. دومى را نيز 
 »30 «مهچنني كرد. مردم را چاره مناند بشكوهيدند و خراجى را كه بر عهده داشتند مجع كردند و پرداخت منودند ...

با چنني سخت كشى و كينه كشى كه از جانب عمال حجاج نسبت به مردم رفتار مى شد، چاره اى جز تسليم حمض 
يا قيام خونني نبود ... گويند: «در زندان او چند هزار كس حمبوس بودند و فرموده بود تا ايشان را آب آميخته با منك 

 در دوران قدرت حجاج ذميها براى »31 «و آهك مى دادند و به جاى طعام سرگني آميخته به گميز (پيشاب).»
رهاىي از بار سنگني ماليات اسالم مى آوردند «و مزارع خويش را فروگذاشته به شهرها رومى آوردند. با اين حال حجاج 

 كارگزاران حجاج به او نوشته بودند كه «ماليات رو به كاهش »32 «مهچنان جزيه و خراج را از آ�ا مطالبه مى كرد.»
گذاشته است زيرا اهل ذمه مسلمان و شهرنشني شده اند.» حجاج براى آنكه عوايد بيت املال اسالم نقصان نپذيرد، 
فرمان داد كه كسى را رها نكنند تا از ده به شهر كوچ منايد. و نيز امر كرد كه از نو مسلمانان مهچنان به زور جزيه را 

 دريافت كنند. روحانيان بصره 
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 از اين رفتار او به ستوه آمدند و بر خوارى اسالم گريستند.

جرجى زيدان مى نويسد: «... جاى تعجب نيست كه چنني خليفه اى به واىل خود، حجاج، دستور دهد كه كعبه را با 
منجنيق بكوبد و در ميان مسجد كعبه سر عبد الّله بن زبري را بربد. در صورتى كه كعبه و اطراف آن به موجب قوانني 
اسالم، حمل امىن است و كشتار در آن حرام است.» سپاهيان كعبه سه روز متام در آجنا كشتار كردند و خانه كعبه را 

ويران ساخته، پرده هاى آن را آتش زدند، و اين عمل در تاريخ اسالم ىب سابقه بوده است. و مهينكه از كعبه فارغ 
شدند، به مدينه روى آوردند و مردم آجنا را قتل عام كردند و هر درى را بسته ديدند، آتش زدند تا آجنا كه قبطيها و 
نبطيها قرآن را لگدمال كرده مششري به دوش، بر زنان قريش تاختند، مقنعه آ�ا را از سرشان كشيدند و خلخال از 

 مراجعه شود). سپس براى تقويت كار بىن اميه عبد امللك 274پايشان درآوردند (به جلد دوم وفيات االعيان، صفحه 
بسيارى از صحابه و تابعان و مردم پرهيزكار ىب اسلحه را سر بريد تا پريوان على را بيش از پيش مرعوب سازد، و فرمان 
داد تا على را بر منربها لعن كنند. هركس كه على را لعن منى كرد او را مى كشتند ... لعن على تا زمان خالفت عمر 

بن عبد العزيز ادامه داشت ... حجاج كار متلق را به جاىي رسانيد كه گفت خالفت از نبوت برتر است. خالد قسرى 
كه واىل هشام بن- عبد امللك بود، از معلم خود، حجاج، پريوى كرد و در مكه باالى منرب گفت: «خليفه خدا (يعىن 
هشام) از پيغمرب برتر است.» عده اى ىب شخصيت و گداطبع هم براى مال دنيا از عمال خليفه متلق مى گفتند و آ�ا 

را در ستمگرى و جنايت جرى مى ساختند. خالد قسرى قرآن منى دانست. روزى باالى منرب خطابه اى خواند و قرآن را 
غلط خواند و اندكى ناراحت شد، متملقى فرياد برآورد و گفت اى امري ناراحت مشو «قرآن حفظ كردن كار امحقان 

 است».

 ).19خالد گفته او را تصديق كرد و گفت: راست گفىت خدا تو را بيامرزد (االغاىن، جلد 

شىب يزيد بن وليد مست و بيباك با قرآن تفأل زد و چون مفاد آيه را به زيان خود ديد، قرآن را هدف قرار داده تريباران 
 و 6و پاره پاره كرد و گفت: «هرگاه روز واپسني خداى خود را ديدى بگو يزيد مرا پاره پاره كرده است» (االغاىن، جلد 

). خلفاى بىن اميه عموما دمشن اسالم و مردمى شقى و ىب وجدان بودند. بنابراين تعجب ندارد كه 2املسعودى، جلد 
 هزار نفر را بطور عادى سر بريدند و موقعى كه حجاج مرد، پنجاه هزار مرد و سى هزار زن 120در روزگار عبد امللك 

در زندان او بودند؛ چون خود عبد امللك به مراتب از حجاج خونريزتر و جاىن تر بوده است. وى اول خليفه اى است 
 »33 «كه پس از امان دادن، عهد و پيمان شكسته و مردمى را كه تسليم شده بودند هالك كرد.»

دوزى، در وصف بىن اميه و عمال آ�ا مى گويد: دمشنان اسالم نيارميدند، تا اينكه بر دو شهر مقدس غلبه يافتند و 
مسجد مكه را به طويله مبدل كردند و كعبه را آتش زدند و درباره اعقاب مسلمني صدر اسالم �ايت اهانت و حتقري 

را روا داشتند. وىل اين دو كامياىب براى اعداى اسالم گران متام شد. سراسر دوره بىن اميه جز ارجتاع و پريوى از 
 بت پرسىت و احلاد، چيز ديگرى نيست. خود خلفا
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بغري از يك نفر، يعىن عمر بن عبد العزيز يا به اسالم ىب اعتنا بودند يا ملحد و كافر. يكى از خلفا (وليد دوم) ز�ا را 

 »34 «به جاى خود به مناز مجاعت مى فرستاد، و قرآن را هدف تري و كمان قرار مى داد.

 كه سال فوت اوست، واليت عراقني را به عهده داشت و با سرسخىت با خمالفني عبد امللك و 94حجاج تا سال 
خوارج كه در كرمان و سيستان و خراسان نريوىي عظيم داشتند، مبارزه كرد و بسيارى از بالد شرق را به حيطه قدرت 

 خلفا افزود.

بعد از عبد امللك، پسرش وليد به خالفت رسيد. در عهد اين خليفه، مراكش، اندلس (اسپانيا)، ماوراء النهر و قسمىت 
 از هندوستان ضميمه حكومت خلفا شد.

وليد، پس از ده سال خالفت درگذشت. پس از او پسرعمش عمر بن عبد العزيز زمام امور را در دست گرفت. وى 
شريفرتين و عادلرتين خلفاى اين خاندان است. در مسائل شرعى و عرىف نظر فقها و اهل حقيقت را به كار 

مى بست. دشنام دادن به حضرت امري را كه در مهه واليات پس از اداى خطبه معمول بود، ممنوع ساخت. وى در 
دوران كوتاه خالفت خود (دو سال و پنج ماه) دست به اقدامات اساسى زد «... غزوات را تعطيل كرد زيرا 

مى دانست اين كار را سرداران و مهراهان آ�ا فقط به منظور استفاده و غارت پيش گرفته اند نه به نيت پيشرفت دين 
... افراد لشكر را كه به واسطه اخاذى و طمع رؤسا فقري مانده بودند دستگريى كرد و رؤسا را مورد مؤاخذه قرار داد 

 و امواىل را كه خورده بودند مطالبه كرد ...

عامالن تازه با دستورهاى تازه به اطراف فرستاد ... و حكم كرد كه از ذمى مسلمان شده خراج نگريند و مواىل را در 
جنگ مواجب و غنيمت بدهند ... و گفت هيچ عاملى قبل از مراجعه به خود خليفه، حق كشنت يا به دار زدن 

كسى را ندارد. خلفاى پيش، درآمدهاىي از مردم داشتند به نام هديه نوروز، هديه ازدواج، خرج قلم و دوات و امثال 
 »35 «آن كه به زور وصول مى كردند ... عمر مهه را موقوف كرد.»

 سياست عمر بن عبد العزيز

 اين خليفه درصدد برآمد كه اوضاع را به دوران عمر بن اخلطاب بازگرداند و از احنرافات كلى جلوگريى منايد، بنابراين:

. مانع شد كه شعرا بر در او بايستند و اعالم كرد كه شعرى منى شنود و شعرا را مالقات خنواهد كرد. (تاريخ متدن 1
 ) به نظر او جوايزى كه به شعرا داده مى شد، دزدى از بيت املال بود.96 و 62، ص 4اسالم، ج 



. فقها و زاهدان حقيقى را نزد خود خواند و آن دژخيمان، كه خدا را مى پرستيدند و بندگان خدا را مى چاپيدند، از 2
 خود دور ساخت و دستور عزل هر ظاملى را داد، اگرچه از خويشاوندان امري املؤمنني باشد.

. آرتشها را فراخواند و فتوحات را متوقف كرد، زيرا مى دانست كه كشورگشاييها در راه دين نيست بلكه منظور به 3
 دست آوردن مال و اسري و برده است. به نظر او اجراى عدالت مهمرت از جهاد و جهانگشاىي بود.

 ______________________________
 .338). تاريخ ادىب ايران، پيشني، ص 34(

  (به اختصار).188). تاريخ اسالم، پيشني، ص 35(

 109، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

. او مى گفت پوهلاىي كه در راه تزيني كعبه و مسجد مدينه و دمشق خرج شده و زجنريها و قنديلهاى طالىي كه در 4

اين اماكن به كار رفته است مسرتد مى كنم و به بيت املال مى فرستم و به جاى آ�ا طناب مى گذارم. او تأمني عدالت 

را براى مردم برت از طالكارى مساجد مى مشرد، وى به پرده دارهاى كعبه گفت: «من چنان صالح ديدم كه آن پوهلا را 

 »36 «.»61در معده هاى گرسنه بريزم، زيرا آنان سزاوارتر از خانه خدا هستند (سيد االهل، اخلليفة الزاهد، ص 

وى به زنان خود گفت: در نتيجه گرفتاريهاى حكومت از رسيدگى به آ�ا بازخواهد ماند، هريك از آ�ا مايل باشد 
مى تواند طالق بگريد، و از يكى از زنان خود خواست مهه زيورهاى نفيسى را كه پدرش به او داده بود، به بيت املال 

 پس بدهد، او نيز اطاعت كرد.

او با دولتهاى بيگانه پيمان صلح بست، و به حماصره قسطنطنيه پايان داد. نامسلمانان قلمرو خويش را برخالف 
پيشينيان به مسلماىن تشويق كرد. وقىت متصدى امور ماىل اظهار نگراىن كرد كه جزيه خنواهد رسيد و خزانه فقري خواهد 

شد. وى گفت: «به خدا آرزو داشتم مهه مردم مسلمان شده بودند و من و تو كشاورزى مى كردمي و از كشت 
خودمان روزى مى خوردمي.» چون اقدامات خريخواهانه اين خليفه از طرف اكثريت مسلمانان تأييد و تقويت نگرديد، 

 و هيأت حاكمه منافع خود را در خطر ديدند، به كارشكىن پرداختند و به قوىل او را مسموم كرده از ميان بردند.

 تا 105پس از خالفت دو سال و چند ماهه عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد امللك روى كار آمد. در عهد او (
 ه.) مسلمني قسمىت از قفقاز و تركستان و جنوب فرانسه و سوئيس را فتح كردند و دولت اسالم را به منتهاى 125

 وسعىت كه به خود ديده، رسانيدند.



در جبهه غرب، مسلمني پس از گذشنت از قريوان، سراسر مراكش را تسخري كردند و بندر طنجه را به تصرف 
درآوردند. موسى، سردار عرب، يكى از غالمان خود، طارق بن زياد را بر مغرب واىل كرد. اين مرد شجاع در سال 

 به قصد انتشار اسالم در اسپانيا تصميم گرفت از درياى مديرتانه بگذرد، پس با قشون خود از تنگه اى كه هنوز 92
به نام جبل طارق موسوم است، با عده اى سپاهى و كشىت عبور كرد. چون به پاى كوه رسيد، فرمان داد كشىت را 
بسوزانند تا لشكريان او اميدى به بازگشت نداشته باشند. سپس ضمن نطقى آتشني مسلمني را به جنگ ويزيگتها 
حتريص كرد. سپاهيان طارق، با آنكه از حلاظ عده ناچيز بودند، به فتحى عظيم نايل آمدند و طايفه اى از وحشيان 

ژرمىن را به نام وانداهلا مغلوب خود كردند و اين سرزمني را اندلس گفتند. طارق پس از چندى شهرهاى غرناطه، قرطبه 
 و طليطله را گرفت.

 ميالدى) سردارى سپاه اندلس به يكى از مهاجرين به نام عبد الرمحن رسيد. اين مرد شجاع 734 ه. (114در سال 
پس از فتح نواحى جنوب فرانسه سپاه خود را تا نزديكى پواتيه رسانيد. در اين حمل بني لشكريان فرانك به سردارى 
شارل مارتل و قواى عبد الرمحن، جنگ درگرفت وىل پيش از آنكه مسلمني پريوزى يابند، عبد الرمحن كشته شد، 

 سپاهيان او براى 
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 حفظ غنامي، راه فرار پيش گرفتند. شارل هرقدر به دنبال آ�ا شتافت، اثرى از ايشان نيافت.

شكست اعراب، در پواتيه يكى از وقايع مهم تارخيى جهان است؛ چه بر اثر اين جنگ دايره نفوذ مسلمني به مهني جا 
 ختم شد و اروپاى غرىب از نفوذ اسالم در امان ماند.

 سياست بىن اميه 

چنانكه ديدمي، پس از پايان قدرت خلفاى راشدين، خالفت به پادشاهى تبديل يافت. معاويه پايه گذار حكومت بىن 
اميه به خوىب دريافت كه با دمشنان فراواىن كه دارد، منى تواند از «ليرباليسم» و سياست آزادمنشانه خلفاى راشدين 

تبعيت كند. به مهني جهت نريوى نظامى خود را تقويت كرد و به جاى آنكه مانند ابو بكر، عمر و على، در مسجد 
 روى بوريا بنشيند و در مسائل ديىن و دنياىي با مردم سخن گويد، براى خود دربارى باشكوه ترتيب داد.

در صدر اسالم، حممد بن عبد الّله و خلفاى راشدين شخصا به مسجد مى آمدند و در منازهاى پنجگانه و مناز مجعه 
 و مناز عيدين (عيد اضحى و عيد فطر) و غريه شركت مى كردند.



امام به سادگى در صف اول قرار مى گرفت و مردم به او اقتدا مى كردند. پس از پايان اين دوره، فقط عده اى از 
خلفاى اموى و عباسى از نظر بزرگداشت مقام پيشنمازى، شخصا امامت مسلمني را عهده دار بودند وىل بعدها 

هرقدر قدرت خالفت به سلطنت نزديك شد، از شركت خلفا در مناز مجاعت كاسته شد، و كم كم به دستور خليفه 
يك نفر در مراسم مناز شركت مى كرد. يكى از وظايف مهم خلفا فتوى دادن و قضاوت كردن بني مسلمني بود؛ يعىن 
هروقت مطلب مهمى عنوان مى شد، يا دو نفر براى دادرسى شكايت خود را مطرح مى كردند، خليفه با استفاده از 
نصوص قرآن و سنت و احاديث يعىن با توجه به راه و رسم حضرت و جانشينان او، دعوى را حل و تصفيه مى كرد 
و در موارد مهم با صحابه و ياران مشورت مى كرد. پس از آنكه در عهد عمر حوزه قدرت مسلمني وسعت يافت، 

 عمر خليفه دوم شغل قضاوت را به امريان و واليان خود سپرد و اين روش از طرف جانشينان او نيز عملى گرديد.

در دوره خالفت حضرت امري، اكثريت مسلمني و مبارزين راه اسالم كه در طى جنگها با متدن ايران و روم آشنا شده 
و با آسايش و آرامش انس گرفته بودند، صفا و صميميت خود را از دست دادند و به تدريج، هدف اكثر مسلمني و 
مبارزان راه اسالم اين شده بود كه هرچه بيشرت ثروت و غنيمىت به چنگ آورند. به گفته ابن خلدون: «كار سربازان 

 اسالم به جاىي رسيده بود كه سهم يك تن سواره در بعضى غزوات سى هزار قطعه زر يا قريب بدان شده بود.»

ناگفته مناند كه در اكثر جنگهاى صدر اسالم نيز هدف اكثر جنگجويان مال اندوزى بود و غالبا بني آ�ا بر سر 
غنامي، جنگ در مى گرفت و دستگاه خالفت و سازمان ادارى آن، آنقدر ضعيف و ابتداىي بود كه قادر به حل 

اختالف و اجياد روش معقوىل براى گردآورى و تقسيم غنامي نبود تا جاىي كه در عصر عمر و ديگران، گاه قاليهاى 
زربفت و مصنوعات گرانبهاى ديگر را كه مولود نبوغ هنرمندان بود، قطعه قطعه بني خود تقسيم مى كردند. على عليه 

 السالم و فرزند رشيدش امام حسني مى خواستند در حدود امكان، جلو فساد و غارتگرى را بگريند.

عده اى از مسلمانان واقعى نيز كه ناظر اين وضع ناگوار بودند، با آ�ا مهصدا بودند وىل اكثريت سربازان و امراىي كه 
 در گوشه و كنار به مال و مقام رسيده بودند، تبعيت از روش 
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على را به سود خود منى ديدند. به مهني جهت، با آن مرد پرهيزكار مهكارى نكردند و صالح خود را در تقويت بنيان 

 حكومت بىن اميه ديدند.

 ادوارد براون ضمن حبث از روش سياسى خلفاى بىن اميه مى نويسد:

«غنامي جنگها براى جتمالت روزافزون و اسراف و تبذير طبقه حاكمه كفايت منى كرد. مالياتاى سنگني ترى على 
الدوام بر ملل تابع حتميل مى شد تا آجنا كه اگر مردم براى آسايش خاطر خود اسالم مى آوردند از جهت مادى 

 آسودگى آ�ا حمل ترديد بود.



اختالس و دزدى بيت املال از طرف حكام و دست پروردگانشان رو به افزايش گذاشت ... كار چپاول بيت املال به 
جاىي كشيد كه كم كم هر حاكم على الرسم حق داشت از حاكم معزول مبلغى به زور و فشار به عنوان «استخراج» 
بگريد و حكام جديد اين امتياز يا حق اخاذى از حكام معزول را در ازاى مبالغى كه به حكومت مركزى مى پرداختند، 

به دست مى آوردند. وجوهى كه حكام ظامل و جبار بدين طريق به اجبار پس مى دادند گاه به مبال  بسيار خطريى 
 ميليون درهم 70مى رسيد؛ مثال يوسف بن عمر حاكم عراق، از سلف خود خالد القسرى و دست پروردگان وى 

(تقريبا دو ميليون و هشتصد هزار لريه انگليسى) گرفت. بار سنگني اينهمه اخاذى باملآل روى دوش روستاييان بينوا 
 مى افتاد.»

 وضع دخلراش كشاورزان 

كشاورز بيچاره هيچگونه وسيله اى براى تظلم نداشت و اگر شكايت مى كرد، مؤثر واقع منى شد. طرز وهن آور وصول 
ماليات مايه تشديد اين اوضاع و احوال بود. راست است كه اعيان و اشراف قدمي ايران و دهقانان موفق شدند 

مقدارى از قدرت و مكنت خود را، در نتيجه قبول كردن اسالم و تفويض مقدرات خود به فاحتني، حفظ كنند، زيرا 
فاحتني به خدمات آنان نيازمند بودند و از نفوذ حملى و اطالعات آ�ا بالضروره منى توانستند بگذرند، لكن در مورد 

طبقات پايني تر چنني نبود؛ زيرا مهان قسمى كه ون فلوتن بيان مى كند: «جاه طلىب و تكرب نژادى عرب توأم با حرص و 
طمع آن قوم مانع غلبه ناپذيرى براى ببود اوضاع آن طبقات بود.» مواىل در نظر عرب، قومى حقري و اندكى برت از 

بردگان به مشار مى رفتند. درباره شورش خمتار، طربى مى گويد: «هيچ چيزى كوفيان عرب را آن اندازه خشمگني نكرد كه 
خمتار براى مواىل سهمى از غنامي قائل شد (چنانكه ديدمي عده زيادى از ياران خمتار، مسلمني غريعرب يعىن ايرانيان 
بودند) ...» «در عهد حكومت جبار حجاج بن يوسف، حىت كساىن كه اسالم مى آوردند به حكم اجبار جزيه 

مى دادند، و حال آنكه جزيه فقط به غري مسلم تعلق مى گرفت. اين امر سبب شد كه عده زيادى از آ�ا در غائله 
عصيان عبد الرمحن بن اشعث به او پيوستند. وىل آتش اين فتنه با خون خاموش شد و مواىل به قراى خود عقب رانده 

شدند؛ روى دست هريك از مواىل اسم دهكده او داغ شده بود. چنانكه فن كرمر نيز گفته است: در اثر عمل 
حجاج، اميد مواىل و مسلمني جديد به اينكه با قوم غالب و فاتح برابر شوند، مبدل به يأس شد و ناخشنودى آ�ا 

 »37 «دوام يافت و قوى ترين عامل سقوط سلسله بىن اميه مهني مسأله بوده است.»

 ______________________________
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 بطورى كه در تاريخ سيستان آمده وقىت كه حجاج به اشعث دستور مى دهد كه:



«ماهلا بستان از مردمان و سوى هند و سند تاخنت كن و سر عبد الّله عامر در وقت، نزديك من فرست.» وى با حلىن 
 اين »38 «اعرتاض آميز در جواب حجاج مى نويسد: «تاخنت هند و سند كنم اما ناحق نستامن و خون ناحق نريزم.»

ابن اشعث مهان رادمردى است كه به يارى مردم به جنگ حجاج برخاست و در چند مورد او را به سخىت شكست 
 داد وىل سراجنام مغلوب شد و به خراسان گرخيت.

از دوره بىن اميه ظلم و جور عليه توده مردم آغاز شد و حكام و عمال عرب براى انباشنت جيب خود، مردم بينوا را به 
وسايل گوناگون وادار به دادن ماليات مى كردند حكومت حجاج، در عراق بيست سال طول كشيد. در اين مدت، 
كساىن كه او كشت جز آنانكه در جنگ با او كشته شدند، اگر بتوان قول مورخان را باور كرد، بال  بر يكصد و 

بيست هزار كس بود. نوشته اند، وقىت كه او وفات يافت، پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در زندان او بودند. شايد اين 
ارقام از اغراق و مبالغه خاىل نباشد، اما اين اندازه هست كه دوره حكومت او در عراق، براى مهه مردم خاصه براى 

 »39 «مواىل بدخبىت بزرگى بود.

 در ميان خلفاى اموى عمر بن عبد العزيز، مى خواست جمرى حق باشد، لذا سروصداى مأمورين غارت پيشه بلند شد.

يكى از مأمورين به خليفه نوشت: «اگر در مصر احوال بدين منوال مباند، مسيحيان بدون استثناء اسالم آورند و كليه 
 عوايد دولت از دست مى رود.» عمر پاسخ داد:

«هرگاه مهه مسيحيان به اسالم هدايت شوند من آن واقعه را نعمىت عظيم دامن و بسيار مبارك و فرخنده مشارم، زيرا 
 خداوند، رسول خود را به رسالت فرستاد، نه براى وصول ماليات.»

واىل خراسان شكايت كرد كه: «بسيارى از ايرانيان در آن ايالت از ختنه كردن خوددارى كنند و اسالم را فقط بدان 
منظور قبول كرده اند كه از جزيه معاف باشند.» عمر بن عبد العزيز در جواب گفت: «خداوند حممد مصطفى (ص) را 

 »40 «براى آن فرستاد كه خلق را به اميان واقعى رهنمون شود نه اينكه آ�ا را ختنه كند.»

) ساير خلفاى اموى هيچيك چون او حامى حق 99- 101دوران خالفت عمر بن عبد العزيز سخت كوتاه بود (
نبودند، بلكه اسالم را وسيله سودجوىي و حفظ موقعيت خود قرار داده بودند. يكى از اقدامات بريويه آ�ا جعل 

احاديث كذب بود و اغلب اين حديثها طورى تنظيم شده بود كه به احنراف افكار عمومى، به نفع آ�ا، كمك كند. 
دكرت نورى جعفر در كتاب گوشه هاىي از اسرار تاريخ اسالم به تفصيل، از رياكارى بىن اميه پرده برداشته و متام احاديث 

 جمعوله آ�ا را ذكر كرده است؛ از مجله مى نويسد:

 ______________________________
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... رسول خدا فرمود: «مشا بعد از من بزودى خواهيد ديد كه در كارها تبعيض مى شود و مهچنني كارهاىي اجنام 

مى گريد كه مشا آن كارها را بد مى دانيد.» صحابه عرض كردند: «در اين وقت تكليف ما چيست؟» رسول فرمود: 

 «تكليف مشا اين است كه حق آ�ا را بدهيد و حق خود را از خداوند خبواهيد.»

در جاى ديگر مى نويسد «... از رسول خدا پرسيدند: اگر امراىي بر ما امارت كنند كه حق خود را مطالبه منايند وىل 
 حق ما را ندهند چه بايد بكنيم ... رسول خدا فرمود: از آ�ا اطاعت كنيد آ�ا هر كارى بكنند خود مسؤولند»

 در متام اين اخبار جمعوله مردم به اطاعت از بيدادگران دعوت شده اند. يكى ديگر از سياستهاى بىن اميه كه »41«
معاويه كامال اجرا مى كرد «... اين بود كه دمشنان خود را به جان يكديگر مى انداخت (شايد سياست اخري كه در 

قرن بيستم زياد مورد عمل بوده و هست: فرق تسد: تفرقه بينداز و آقاىي كن، مطابق اصول برنامه اى است كه معاويه 
تنظيم كرد.) و نتيجه عمل اين مى شد كه دمشنان او به جان هم مى افتادند و يكديگر را از بني مى بردند و براى او هم 

 »42 «اجياد زمحىت منى شد.»

«در مهان ايامى كه عده اى از مسلمانان در فقر و مسكنت گذران مى كردند، در دربار خلفا و كاخ امراء انواع 
جتمالت موجود بود. در اثر اين مظامل بود كه عده اى از مردمان بااميان نظري معبد، غيالن، و جهم بن صفوان عليه 
بيدادگريهاى دستگاه خالفت زبان به اعرتاض گشودند و مجلگى به جرم حقگوىي از دم مششري گذشتند. عبد اهللا بن 
هشام السالىل شاعر در حق بىن اميه مى گويد: بقدرى از امويان خشمگني هستيم كه اگر خون آ�ا را بنوشيم خشم 

 »43 «ما فرومنى نشيند؛ مردم از دست رفتند و بىن اميه مشغول شكار خرگوشند.»

 وضع مردم ايران در زير تسلط خلفاى اموى 

 هجرى) استقالل ايران عمال پايان يافت، وىل مردم آزادخيواه ايران 31 ميالدى (651پس از مرگ يزدگرد در سال 
يكباره تسليم نشدند و مهينكه به دوروىي و طمع ورزى و كذب مواعيد اعراب پى بردند، تصميم به مقاومت گرفتند. 

مردم آزادى دوست طربستان، ديلم و گيالن در مقابل فاحتان عرب جلوجانه پايدارى كردند و حىت نواحى كوهستاىن اين 
 خطه هيچگاه به دست اعراب نيفتاد.

 ميالدى 661در سيستان و ختارستان تا آغاز قرن هشتم ميالدى، در برابر اعراب، پايدارى به عمل آمد. در سال 
 ه.) دهقانان ختارستان (ناحيه بلخ) به كمك تركان مغرب و چني، پريوز، فرزند يزدگرد سوم را، شاه ايران اعالم 41(

 كردند.



امپراتور چني در قرن هفتم خود مى كوشيد تا آسياى ميانه را مطيع سازد و مايل نبود كه اراضى حتت نفوذ اعراب بيش 
 »44 «از اين توسعه پيدا كند، و بدين سبب خراسان و ختارستان را بر ضد فاحتان عرب يارى مى كرد.

 ______________________________
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سياست كلى اعراب در كشورگشاىي غري از حتميل عقايد و نظريات مذهىب خود، بره كشى و استثمار ملل مغلوب بود 

«مى گويند عمر خليفه دوم گفت: «مسلمانان، ملل مغلوب را تا زنده اند مى خورند، و وقىت كه ما و آ�ا مردمي، 

كودكان ما كودكان آ�ا را تا زنده اند مى خورند.» اين سخنان تفسري الزم ندارد. هدف فتوحات، اين بود كه سران 

عرب در دولت خلفا بتوانند به حساب ملل مغلوب: قبطيان و سوريان و ايرانيان و سغديان و خوارزميان و ارمنيان و 

گرجيان و ديگران، زندگى كنند و از لذايذ دنيوى بره مند گردند ... در زمان جنگ اين ثروتا را به نام غنيمت بردند 

... اعراب به غنامي اكتفا نكردند بلكه به دريافت هدايا كه يك شكل بدوى و مهجور ماليات به مشار مى رود، مبادرت 

ورزيدند. هدايا از اياالت و متصرفاتى گرفته مى شد كه به تازگى مسخر شده و يا خود بدون پايدارى اميان آورده و 

 تسليم شده بودند.

  م.651مورخان عرب مى گويند، شهر مرو، كه داوطلبانه از طرف ماهوى مرزبان در سال 

 ه.) تسليم اعراب گشت، ملزم شد كه بال  بر يك ميليون درهم وجه نقد و كاال بدهد و از آن مجله بود 31(
 مرت مربع) در عني 2900 گز مربع (3600دويست هزار جريب گندم و جو (جريب معرب گريب واحد سطح معادل 

 حال واحد وزن هم بوده است).

وقىت صورت آنچه را كه صاحبان برخى از نواحى ايران طبق پيمان مى بايست تقدمي كنند و در اثر بالذرى مضبوط 
است، مطالعه كنيم، مى بينيم كه هدايا خمتلط بود (يعىن نقدى و جنسى) و مقدار هداياى جنسى به مراتب بيشرت بوده 

 است.

بزرگان عرب بيشرت به بردگان از زن و مرد (بردگان جوان مرجح بودند) و پشم و پنبه، و منسوجات و غله و دام و 
 عالوه بر اين، اعراب از مسكوك نقره ايران دراخم: »45 «اسب و چرم و اسلحه و زر و سيم نيازمند بودند.»



(درهم) براى رفع نيازمنديهاى خود استفاده مى كردند و از شيوه قدمي وصول ماليات و اطالعات وسيع طبقه دهقانان 
براى اخذ مالياتا، خراج و جزيه استفاده شايان كردند. مقايسه مدارك قبل از اسالم با ادوار اسالمى به خوىب نشان 

مى دهد كه اعراب ميزان ماليات ارضى را از متام اراضى آىب افزايش دادند. در اثر سوء سياست زمامداران عرب. 
ماليات عراق نسبت به دوران قبل از اسالم كاهش يافت. حجاج به زور سرنيزه مردم را به كارهاى كشاورزى مى راند و 

 در اخذ مالياتاى گوناگون بيداد مى كرد و به عاقبت كار منى انديشيد.

 به نظر ايران شناسان شوروى:

 سنگيىن بار اين شيوه وصول ماليات بالتمام بر دوش كشاورزان ايران قرار داشت.

 در عهد ساسانيان، مالكني بزرگ اراضى و دولت از روستاييان بره كشى مى كردند.

در عهد حكومت اعراب نيز كماكان اين وضع ادامه داشت، وىل ميزان خراج و جزيه فوق العاده بيش از زمان 
ساسانيان بود. وضع روستاييان از جهت ديگر نيز بدتر شده بود، زيرا اعراب بيش از زمان گذشته از مردم روستا، كار 

 اجبارى طلب مى كردند؛ مانند حفر و تنقيه جمارى آبيارى، احداث و تعمري جاده ها، ساختمان 

 ______________________________
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 حصار قلعه ها، مسجدها، كاخها براى حكام عرب و غريه.

مهينكه خلفا موضوع «مهر كردن» افراد روستا را معمول داشتند، وضع كشاورزان حتمل ناپذير شد. اين عمل چنني بود 
كه به گردن هر روستاىي كه خراج و جزيه مى پرداخت، صفحه اى سرىب مى آوخيتند و روى آن مشخص مى كردند كه 

اين مرد اهل كدام رستاق خبش و دهكده است. اگر مرد روستاىي به ناحيه ديگر مى رفت وى را بازداشت كرده به حمل 
سكونتش، كه بر صفحه نوشته بود، اعزام مى كردند. اگر كشاورزى به نقطه اى مى رفت و صفحه سرىب را به گردن 

منى داشت، وى را به عنوان ولگردى بازداشت مى كردند. اين صفحه ها را فقط پس از پرداخت متام ماليات از گرد�ا 
دور مى كردند و جمددا هنگام حاصل نو مى آوخيتند. بر اثر به كار بردن شيوه مهرزىن، كشاورزان قادر نبودند از 

 پرداخت جزيه و خراج ختلف كنند.

اين رسم كه داغ بردگان را به ياد مى آورد، در نظر روستاييان ايران كه هنوز نظامات مجاعت آزاد و خودخمتار روستاىي 
را به ياد داشتند، ختفيف و توهيىن مشرده مى شد. شيوه مهر زدن، تقريبا در متام كشورهاى تابع اعراب در مصر و بني 

 »46 «النهرين و ارمنستان و آذرباجيان و ايران و آسياى ميانه معمول بود.



 حمققان شوروى معتقدند كه: «فاحتان عرب شكلهاى نوين اجتماعى با خود به ايران نياوردند.

جريان گرايش ايران به فئوداليزم، كه در زمان ساسانيان آغاز شده بود، پس از فتح اعراب بطى ءتر گرديد، زيرا جنگهاى 
جهانگشاىي خلفا، با اسارت و بردگى عده كثريى زن و مرد، از مردم غريلشكرى مهراه بود. از كار اين عده برده، در 

 كشاورزى، آبيارى، دام چراىن، پيشه ورى، و معادن دولىت استفاده مى شد.

فقط بعدها سران فاحتان عرب به جريان عمومى فئوداليزاسيون كشورهاى آسياى مقدم و ميانه كشانيده شدند. در 
جريان جنگها اراضى سابق دولت ساساىن و وابستگان آن، و اراضى معابد و زمينهاى مشرتك روستاييان ملك دولت 

 شناخته شد.

مالكيت دولت بر اراضى نوعى از مالكيت فئوداىل زمني بود، زيرا دولت سازمان و آلت طبقه زمامدار، يعىن بزرگان 
 عرب بود، كه خود در شرف تبديل به فئوداهلاى بزرگ بودند.

در ايران، مانند اغلب كشورهاى خاور نزديك، امالك دولىت، با اينكه تنها نوع مالكيت فئوداىل اراضى نبود، بر انواع 
 ديگر مى چربيد.

دولت به وسيله دستگاه مأمورين خود، از روستاييان بره كشى مى كرد و اجاره با و ماليات را از ايشان وصول مى منود، 
و سپس بيشرت آن به شكل مواجب و مستمرى و كمك خرج و هديه، به دست خدمتگزاران و سران فاحتان (كه 

 اساس طبقه فئودال در شرف تكوين را تشكيل مى دادند) مى رسيد.

 عالوه بر اين، بزرگان عرب و بعضى از دهقانان سازشكار ايراىن به موجب پيماىن 

 ______________________________
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 به اطاعت اعراب درآمده بودند و مانند آنان، در بره كشى از كار كشاورزان و بردگان سهيم بودند.

مظامل فئوداهلاى عرب، و زورگوييهاى حجاج، چنانكه خواهيم ديد، سبب قيام عبد الرمحن بن اشعث و عده اى ديگر 
گرديد. فاحتان عرب براى جلوگريى از قيام احتماىل مردم مهيشه در شهرهاى بزرگ و كوچك پادگاىن مستقر مى كردند. 
سكونت اين افراد با خانواده هايشان موجب نفرت توده مردم بود، وىل مالكني بزرگ ايران كه پشت به مردم و مصاحل 

ملى خود كرده بودند، از وجود پادگان عرب، به سود خود استفاده مى كردند. مردم به اين عناصر به نظر بد 
مى نگريستند و هربار كه عليه اعراب عصيان مى كردند، به اين خائنان به ميهن نيز ترحم روا منى داشتند ... بعضى از 



حكام عرب خود پيشى جسته مى كوشيدند با اشراف حمل مربوط شوند. سنتهاى حملى را مى پذيرفتند. از سليقه 
اشراف حمل در طرز پوشيدن لباس و تشريفات جشنها و غريه تقليد مى كردند؛ مثال اسد بن عبد الّله، حاكم خراسان، 
برخى از جشنهاى باستاىن را برگزار مى كرد. طربى نقل مى كند كه اسد روزى در جشن مهرگان (جشن پاييز) پذيراىي 

 رمسى باشكوهى از دهقانان حملى و سرداران عرب به عمل آورد.

 در آن روز، دهقانان ايراىن هداياىي را كه پيشرت به خداوند يا شاه حمل مى پرداختند به اسد بن عبد الّله پيشكش كردند.

... سران عرب و خليفه، عالقه فراوان داشتند كه ملل مغلوب مسلمان شوند زيرا اميدوار بودند كه نومسلمانان به 
حكم دين و احكام شرع، قدرت خليفه و حكام و مأمورين او را حمرتم بشمارند، وىل اعراب خودخواه على رغم 

تعليمات دين خود، نومسلمانان غريعرب را با خود مساوى منى دانستند. اگر آنان به خدمت ارتش عرب تن مى دادند، 
 در حقوق با آنان مساوى نبودند بلكه در غنيمت و چپاول سهيم بودند.

اعراب و سران حكومت عرب، پس از استقرار در ايران، خواه و ناخواه، زير نفوذ فرهنگ و متدن ايراىن قرار گرفتند. 
 ه.) در 99- 102سليمان بن ابو السرايا، كه رئيس قبيله عوف و ايراىن نژاد بود، در زمان خالفت عمر دوم (

خراسان و ماوراء النهر سازمان پسىت را به وجود آورد. اين سازمان كه در ايران سابقه اى كهن داشت، در تأمني ارتباط 
بني اياالت شرقى و مركز خالفت نقش مهمى ايفا كرد، نگاهدارى اسبان پسىت و پيكان و افراد تيزدو، مانند دوران 

قبل از اسالم تأمني گرديد، «خان» ها يا كاروانسراهاىي در جاده ها ساختند كه براى تأمني آسايش مسافرين و 
 بازرگانان نقش مهمى داشت.

در دوره بىن اميه، در نتيجه سياست غلط زمامداران عرب، ايرانيان على رغم منافع اقتصادى و اجتماعى خود، كمرت به 
دين اسالم مى گرويدند بلكه با پرداخت جزيه مهچنان كيش زرتشىت داشتند و به قول استخرى و ابن حوقل، در قرن 

 دهم ميالدى (چهارم هجرى) در منطقه فارس يك دهكده هم بدون آتشكده ديده منى شد.

در مناطق مشاىل و ديگر نقاط، به غري از مسلمانان، عده زيادى از زرتشتيان، مسيحيان، يهوديان با پرداخت جزيه و 
خراج تابع دولت اسالمى بودند. اهل ذمه كافر تلقى مى شدند، از حلاظ حقوق مدىن حمدود بودند و حق فعاليتهاى 

 سياسى نداشتند، خمصوصا روستاييان در
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 »47 «شرايط دشوارى زيست مى كردند.»

 آغاز مبارزه مسلحانه عليه خلفاى بىن اميه 



 ه.) بر ملل اسالمى حكومت مى كردند، مقرون به عقل و 133 تا 41روش فرمانرواىي بىن اميه كه قريب يك قرن (از 
منطق نبود. نه- تنها ايرانيان و ديگر ملل حمكوم و مغلوب از راه و رسم آنان متنفر بودند بلكه عقالى قوم و طبقات 

حمروم جامعه عرب نيز از تبعيضات و حق كشيهاى خلفا و عمال جابر آ�ا، نظري حجاج سخت ناراضى بودند؛ 
خمصوصا خوارج خواهان جتديد سنن صدر اسالم بودند و مى گفتند بايد بني مسلمانان، از حلاظ وضع اقتصادى و 

حقوق سياسى، تفاوت چنداىن نباشد. آ�ا برنامه اقتصادى مشخصى (كه مبتىن بر كار و توليد باشد) نداشتند. 
حرف آ�ا اين بود كه بايد مسلمانان از غنامي جنگى و از عوايد جزيه و خراج كه اهل ذمه مى پردازند، امرار معاش 

 كنند و هركس اسالم آورد از عرب و عجم از جزيه و خراج معاف باشد.

از نظر سياسى، آنان به اصل اسالمى «مؤمنني برادران يكديگرند» توسل مى جستند و مى گفتند، اخوت اسالمى 
حكم مى كند كه خليفه از بني جامعه مسلمانان برگزيده شود و مردم حق داشته باشند شايسته ترين افراد را، حىت از 

 بني افراد غريعرب، به خالفت انتخاب كنند.

اين انديشه مرتقى در آن دوران ظلم و تبعيض، طرفداران زيادى پيدا كرد و عرباى حمروم گروه گروه به مجع ناراضيان 
مى پيوستند. از قرن دوم و سوم هجرى، كشاورزان و پيشه وران غارت شده شرق نزديك، كه از ستم بىن اميه به جان 

 آمده بودند، به مجع ايشان پيوستند.

چنانكه ديدمي، در زمان خالفت عبد امللك در زير پرچم تشيع و طرفدارى از آل على قيام خمتار آغاز شد. اين قيام 
مانند جنبش خوارج به قوم و ملت خاصى احنصار نداشت بلكه در قيام خمتار، اعراب حمروم و طبقات ستمكش ايراىن 

 شركت جسته و لشكريان خليفه با رنج بسيار به خاموش كردن اين قيام، توفيق يافت.

 ه. در سرزمني عراق و خوزستان «توده هاى بدويان و روستاييان عرب و ايراىن 67تقريبا در مهني ايام، يعىن در سال 
كه در زير لواى سلك خوارج به نام ازرقى متحد شده بودند، دست به شورش زدند. ازرقيان مى گفتند هر حاكمى از 
احكام صدر اسالم (چنانكه خوارج آن را درك مى كردند، يعىن مساوات اجتماعى متام مسلمانان) عدول كند، كافر 

 است و جهاد با وى واجب.»

 ه.) توانست قيام خوارج ازرقى را با بريمحى وحشت انگيزى 78 م. (697حجاج حاكم خليفه فقط در سال 
 فرونشاند.

پس از خاموش شدن جنبش خوارج، دمشنان ظلم و استبداد آرام ننشستند. اين بار حريفان تازه با تشكيالت و سازماىن 
 منظم به كار تبلي  و تييج مردم دست زدند.



 هجرى فعاليت سياسى خود را آغاز كرد. رهرب اين �ضت در ايران بازرگاىن بود 106اين سازمان خمفى از سال 
متمول به نام بكري بن ماهان، اين مرد ايراىن كه به اوضاع سياسى و اجتماعى ايران آشناىي كاىف داشت، عده اى از 

 مهفكران خود را به مناطق شرقى، كه از هر جهت 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).186). مهان، ص 47(
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براى رشد نطفه انقالب آماده بود، گسيل داشت. داعيان و مبلغني در لباس بازرگاىن در خراسان و ماوراء النهر 

پراكنده شدند و خود را فرستاده حممد بن على معرىف، و چنانكه به تفصيل بيشرتى خواهيم گفت، مقدمات استقرار 

 حكومت عباسيان را فراهم كردند.

  هجرى بكري بن ماهان به دست عمال خليفه افتاد و زنداىن شد.126در سال 

بكري بن ماهان در زندان با جواىن ايراىن به نام ابو مسلم آشنا شد، عقل و تدبري او را پسنديد و وى را جانشني حممد 
 بن على، يعىن ابراهيم بن حممد كه پيشواى عباسيان بود، معرىف كرد.

پس از چندى امام، ابو مسلم را نزد خويش فراخواند و مقدمات پيشرفت كار اين جوان مبارز فراهم گرديد. قبل از 
 آنكه به جنبشهاى اعرتاضى مردم اشاره كنيم، خنست از �ضت شعوبيه و علل و آثار آن سخن مى گوييم.
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 . مقدمات روى كار آمدن عباسيان 3فصل سوم 
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 نقش شعوبيه 

قبل از ظهور اسالم، بني قبايل عرب، تنها تعصب قبيله اى وجود داشت، و از تعصب ملى و وطىن خربى نداشتند؛ 
وىل پس از آنكه در پرتو تعليمات اسالم، آتش اختالفات قبيله اى تا حدى فرونشست، اعراب كمابيش به وحدت و 
يگانگى نزديك شدند، و در سايه احتاد، بر دو دولت عظيم ايران و روم غالب آمدند. اعراب كه از ديرباز به اين دو 
دولت به ديده احرتام نگريسته و براى آنان قدرت و حشمت فراوان قائل بودند، موفقيت و پريوزى خود را مولود نبوغ 



و شايستگى قوم عرب دانستند، و گمان كردند كه خون عرب خوىن است غري از خون ملل غريعرب، و بنابراين، 
 اعراب بر عموم اقوام و ملل جهان حىت بر آ�ا كه دين اسالم را پذيرفته اند، رجحان و برترى دارند.

بذر اين فكر غلط را عمر كاشت و بىن اميه و عمال آ�ا بيش از ديگران در تبلي  اين افكار باطل در بني اعراب 
كوشش كردند؛ خمصوصا ايرانيان را، كه به دوسىت على و اوالد او تظاهر مى كردند، بيش از ديگران مورد حتقري و 

 اهانت قرار مى دادند.

 حتقري ملل غريعرب 

اعراب، ملل غريعرب را بندگان يا به قول خودشان مواىل خطاب مى كردند و از دادن مشاغل كشورى و مذهىب به آ�ا 
خوددارى مى منودند؛ حىت به فرزند عرىب كه مادر ايراىن داشت، هيچ شغلى منى دادند. تشييع جنازه مواىل را ننگ 

مى مشردند، با مواىل در يك صف راه منى رفتند. هرگاه در كوى و برزن عرىب با بار، با عجمى مصادف مى شد، عجم 
جمبور بود كه بار اعراىب را ىب اجر و مزد تا منزل محل كند و اگر اعراىب پياده و او سواره بود ناچار بايد عرب را بر اسب 

 خود سوار كند و به مقصد برساند.

كار جنون نژادى اعراب به جاىي رسيد كه يكى از مواىل دخرتى از عرب به زىن گرفت، چون واىل مدينه باخرب شد، به 
وسيله عمال خود دستور جداىي آن دو را صادر كرد، آن مرد را دويست تازيانه زد و موى سر و ريش و ابروى او را 

 تراشيدند.

جاحظ مى نويسد: «به عبيد كالىب، كه مرد فقريى بود، گفتم: ميل دارى كه هجني باشى: (هجني كسى بود كه پدرش 
عرب و مادرش از نژاد ديگر باشد) و در مقابل هزار جريب از آن تو باشد؟ عبيد گفت: هرگز زير بار اين پسىت 

 منى روم. گفتم: امري املؤمنني هجني و
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 كنيززاده بود. گفت: خدا رسوا كند كسى را كه اطاعت اين خليفه كند.»

از اين مدارك، مى توان به خوىب دريافت كه چگونه در دوران حكومت بىن اميه حقيقت اسالم مقلوب و دگرگون 
گرديد، و ديىن كه با تفوق ملى و نژادى خمالف بود در دوره بىن اميه در راه عصبيت و خودخواهى قوم عرب سري 

 مى كرد.

على بن ابيطالب كه مردى عادل و پاكنهاد بود، اشراف و امراى عرب را با حقريترين افراد مسلمان، برابر مى مشرد، و 
مهني حقجوىي او سبب گرديد كه اعراب خودخواه از آن حضرت دورى گزينند و به معاويه و ياران او كه به هيچ اصل 

 مذهىب و اخالقى پابند نبودند، ملحق شوند.



 استاد جالل مهاىي ضمن حبث در پريامون شعوبيه مى نويسد:

در استيالى عرب بر ايران مهه شؤون و حيثيات ايرانيان بر باد رفت و تنها به اين خرسند و خشنود بودند كه قانون 
جديد مبتىن بر حريت و مواسات و برادرى ميان آ�ا و ساير ملل، حاكم و برقرار خواهد ماند. و در حقيقت، مايه 
سكوت و آرامش آ�ا و خضوع در برابر سطوت عرب، اين بود كه جان و مال و جالل خود را فداى راه دين و 
قانون حمكمى ساخته اند و خواه و ناخواه دين حق و مذهب و آيني حق را به خونبهاى قربانيهاى قادسيه و �اوند 

پذيرفته بودند، وىل فرمانروايان ستمكار عرب بساط مذهب را برچيدند و قوانني دين را زير پا گذاشتند و برخالف آيني 
پيغمرب و خلفاى راشدين رفتار كردند و آن مايه تسليت را هم از دست ايرانيان ربوده آنان را به قيام و �ضت بر ضد 

عرب وادار ساختند. از اواخر عهد اموى، �ضتهاى ايراىن به اشكال گوناگون ادىب و سياسى و علمى و مذهىب و 
 غريه شروع شد و هرروز به رنگى تازه درآمد، و منظور اصلى آ�ا برانداخنت دولت و سيادت عرب بود.

�ضتهاى سياسى و انقالىب ايرانيان و قيام ابو مسلم اصفهاىن معروف به خراساىن اگرچه به سلطنت بىن اميه و آل 
 مروان خامته داد و ليكن سيادت و حكومت را بكلى از دست عرب نگرفت.

بزرگرتين �ضت ايرانيان كه باالخره دولت و سيادت عرب را بكلى منقرض و ريشه كن ساخت، �ضت شعوبيه بود كه 
از اوايل قرن دوم هجرى بلكه پيش از آن هم شروع و دنباله آن تا سده پنجم هجرى بلكه بعد از آن هم كشيده شد. 

پيدايش مسلك شعوبيه جنبشى در عامل اسالم و عرب اجياد كرد و متام شؤون اجتماعى و سياسى و فكرى و ادىب 
عرب و اسالم را تغيري داد. قائدين اين �ضت بزرگ ايرانيان بودند و در اثر تبليغات آ�ا مجع كثريى از هر طبقه و هر 
ملىت حىت از جنس عرب داخل اين فرقه شدند و در ضمن كتب تواريخ و ادب، به نام بسيارى از علما و دانشمندان 
مشهور و شعرا و نويسندگان بزرگ و مهچنني وزراء و امرا و سركردگان نامى هر قومى، خاصه خود ايرانيان، برمى خورمي 

 كه داراى عقيده شعوىب و از هواخواهان و طرفداران جدى اين مسلك بوده اند.

 شعوبيه در متام امور و مهه شعب علوم و فنون و معارف اسالمى دست داشتند
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و در هر قسمت، آثار بسيارى از عقايد باطىن خود باقى گذارده اند و در دفرت متدن اسالمى صفحه اى بل سطرى 

 »1 «نيست كه عبارتى از منونه عقايد شعوبيه در آن نگاشته نشده باشد.

براى آنكه خوانندگان به حدود فهم و اطالع عمومى اعراب واقف گردند، چند حكايت كه در منابع خمتلف آمده 
 است، نقل مى كنيم:

 «گويند شخصى پاره ياقوت يافت در غايت جودت و نفاست و آن را منى شناخت.



ديگرى به او رسيد كه قيمت او مى دانست آن را از او به هزار درم خبريد. شخصى به حال او واقف گشت، گفت: 
«آن ياقوت ارزان فروخىت.» وى گفت: «اگر دانستمى كه بيش از هزار، عددى هست در باى آن طلبيدمى.» 

ديگرى را زر سرخ به دست آمد در ميان لشكر ندا مى كرد «صفرا را به بيضا كه مى خرد؟» و گمان او آن بود كه نقره 
از زر برت است. مهچنني مجاعىت از ايشان انباىن پر از كافور يافتند پنداشتند كه منك است قدرى در ديگ رخيتند، 

طعم، تلخ شد و اثر منك پديد نيامد، خواستند كه آن انبان را بريزند شخصى بدانست كه آن كافور است و از ايشان 
 »2 «به كرباس پاره اى كه دو درم ارزيدى، خبريد.

غري از حكاياتى كه گفتيم، داستا�اى ديگرى كه حكايت از كمال جهل و بيخربى اعراب مى كند، در كتب تارخيى و 
 ادىب به چشم مى خورد.

از مجله در عيون االخبار آمده است كه: «اعرابئى را بر واليىت واىل كردند. جهودان را كه در آن ناحيه بودند گرد آورد 
و از آ�ا درباره مسيح پرسيد، گفتند: او را كشتيم و به دار زدمي، گفت: آيا خونبهاى او را نيز پرداختيد؟ گفتند: نه، 

 »3 «گفت: به خدا سوگند كه از اينجا بريون نرويد تا خونبهاى او را بپردازيد ...»

«... ابو العاج بر حواىل بصره واىل بود مردى را از ترسايان نزد او آوردند، پرسيد: نام تو چيست؟ مرد گفت: بنداد 
 شهر بنداد. گفت سه نام دارى و جزيه يك نفر را مى پردازى؟

 »4 «پس فرمان داد تا به زور جزيه سه تن از او بستاندند ...»

اكثريت اعراب با اين درجه از عقل و اطالع خود را «نژاد برتر!» مى مشردند و ديگران را مواىل مى خواندند و به آ�ا 
انواع اهانت و حتقري روا مى داشتند. رفتار وحشيانه اعراب منتهى به عكس العمل شديدى از طرف ايرانيان و ساير ملل 
دست نشانده گرديد. و سراجنام به شرحى كه خواهيم ديد، ايرانيان به كمك احزاب و سازما�اى خمفى و آشكارى كه 
عليه بىن اميه پديد آوردند، با تدبري ابو مسلم و ياران او بنيان حكومت اموى را برانداختند و بىن- عباس، كه حامى 

 ايرانيان بودند، زمام امور را به دست گرفتند.

 منطق شعوبيه 

كلمه شعوبيه به مجاعىت اطالق مى شود كه خمالف جدى فضيلت عرب بر ساير اقوامند و مى گويند كليه ملل و امم 
 عامل برابر و مساوى 

 ______________________________
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مى باشند (شعوب مجع شعب به معىن قوم و ملت است) و براى اثبات منطق خود به آيات قرآن و احاديث نبوى 

 استناد مى كردند؛ از مجله:

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكمْ »به سوره حجرات، آيه دهم:  (مؤمنني برادر يكديگرند پس ما بني برادران  «ِإمنَّ
 (هرقدر پرهيزكار باشيد نزد خدا  «ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ »:13 حجرات، آيه 49خود صلح برقرار كنيد). سوره 

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َو ال  سوره آل عمران:64حمرتمرتيد). و آيه  َننا َو بـَيـْ  «ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىل  َكِلَمٍة َسواٍء بـَيـْ
 (بگوى اى اهل كتاب بياييد به سوى كلمه اى كه بني ما و ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً َو ال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنا بـَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن اللَّهِ »

مشا مشرتك است، ما نپرستيم مگر خدا را و چيزى را با او شريك قرار ندهيم و غري از خدا كسى با ما حاكم و ارباب 
 نباشد).

 (عرب بر عجم برترى و رجحاىن ندارد، مگر از »5 «و به اين حديث: «ليس لعرىب على عجمى فضل اال بالتقوى.»
راه پرهيزكارى) استناد جسته در مقابل تعصب ملى و نژادى اعراب قد علم كردند. ايرانيان كه مهواره به مليت و گذشته 

 «اْألَْعراُب َأَشدُّ خود مباهات مى كردند، نه تنها به بىن اميه به ديده بغض و عداوت مى نگريستند بلكه به حكم قرآن:
 كفر و نفاق اعراب را از ساير اقوام بيشرت مى دانستند و در صدد بودند هرچه زودتر خود را از قيد ُكْفراً َو نِفاقاً »

اسارت سياسى اعراب رها سازند. امساعيل بن يسار نسائى در حضور هشام بن عبد امللك طى اشعار شيوا و دلنشيىن 
از جمد و عظمت نياكان خود سخن گفت و مفاسد اخالقى و اجتماعى اعراب را توصيف منود و به جرم حقگوىي 

 شكنجه فراوان ديد. اكنون بيىت از آن قصيده را نقل مى كنيم:

 اصلى كرمي و جمدى ال يقاس به 
 

 «6» وىل لسان كحد السيف مسموم 

   

وىل جنبش اساسى عليه فرمانروايان عرب از وقىت آغاز گرديد كه مأمورين خمفى اين مجاعت در سراسر ممالك اسالمى، 
 خبصوص در ايران، دست به كار تبليغات شدند.

 سازما�اى خمفى 

 هجرى منايندگان 101خمالفني بىن اميه براى اجراى نقشه خود به حربه دين متوسل شدند و به گفته دينورى: در سال 
خود را نزد امام حممد بن على بن عبد الّله بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم فرستادند و او را امام و پيشواى خود 



خواندند و با او بيعت كرده دست وفادارى دادند و قسم ياد كردند كه در پيشرفت مقاصد وى سعى و كوشش كنند 
 تا به وسيله او بنيان ظلم امويان ريشه كن شود.

حممد بن على به پيشنهاد آنان پاسخ موافق داد و گفت: امروز روز حتقق آرزوهاى ماست، برويد و مردم را با حزم و 
 احتياط بسيار نزد خود خبوانيد و حقايق و نقشه هاى خود را بر آ�ا آشكار كنيد.

دعات و مبلغيىن كه به خراسان آمده بودند، از عدم رضايت مردم از عمال بىن اميه استفاده فراوان كردند و با اختفاء 
 و آرامش بسيار مردم را از حقيقت اسالم و روش عادالنه 
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حممد بن على (امام خود) باخرب كردند. عده زيادى از مردم دعوت آ�ا را پذيرفتند وىل ديرى نگذشت كه سعيد، 

مناينده خليفه در خراسان، از فعاليت خمفى عمال خاندان عباسى باخرب گرديد و كساىن را كه مورد سوء ظن بودند 

دستگري كرد و به حضور خود خواند و به آنان گفت: مشا كيستيد؟ جواب دادند: بازرگانيم، سعيد گفت: «به ما خرب 

دادند كه مشا به عنوان مبلغني خاندان عباسى آمده ايد. جواب دادند: اى امري ما به اندازه كاىف گرفتار خود و جتارت 

خود هستيم كه به اين كارها منى رسيم. امري اجازه داد بروند و رفتند و چون از مرو خارج شدند در ايالت خراسان و 

دهستا�ا، با لباس مبدل و در كسوت جتارت سفر كردند و چون به سرزمني سوريه نزد امام حممد بن على بازآمدند، 

خرب دادند كه در خراسان �اىل كاشته اند و اميدوارند در موسم خود بارور شود ... چون ايرانيان مورد حتقري و ظلم 

واقع شده بودند، مبلغني مزبور مى توانستند به پشتيباىن و تقويت آ�ا مطمئن و مستظهر باشند، زيرا ايرانيان مردمى 

 »7 «بودند خردمند و كاردان و گذشته باعظمىت داشتند.»

به اين ترتيب، مظامل بيست ساله حجاج و خونريزيهاى قتيبه و مهلب و اوالد او در عراق و خراسان و سيستان و 
 جرجان و طربستان، بار ديگر ايرانيان را به فكر چاره جوىي انداخت.

 شركت دهقانان و طبقه سوم 

كساىن كه بار دشوار مبارزه با بىن اميه را بر دوش داشتند، كشاورزان و اكثريت رجنديده مردم ايران بودند. ابن قتيبه كه 
خمالف جدى �ضت شعوبيه است مى گويد: «من در ميان شعوبيه كسى را متعصب تر از اواسط و اراذل مردمان 



نديدم. اين دسته از مردم با عرب سخت دمشىن مى ورزيدند اما اشراف و بزرگان و دانايان! عجم و مردمان ديندار! 
 »8 «گرد اينگونه تعصبها منى گردند.»

اصوال پيدايش �ضت شعوبيه و مبارزات استقالل طلبانه ايرانيان را بايد بيشرت مولود عدم رضايت كشاورزان و پيشه وران 
دانست، زيرا اين طبقات بيشرت از ديگران مورد ظلم و اجحاف قرار مى گرفتند، به طورى كه جرجى زيدان، مورخ 

عرب، متذكر شده، اعراب به هركشورى كه قدم مى گذاشتند، اصول مالياتى آن را مورد عمل قرار مى دادند. در دوره 
خالفت عمر، وقىت كه سپاه او به ايران آمدند، به ميزان دوره ساسانيان از گندم، خنل، نيشكر، جو و غريه ماليات 

 گرفتند.

عالوه بر اين، از مردم ماليات سرانه اى گرفتند كه چندين برابر زمان ساسانيان بود؛ ىف املثل عمال خليفه در بني 
النهرين، از هرنفر به عنوان ماليات يك دينار نقد، دو من گندم، دو قسط روغن، و دو قسط سركه در هرسال 
 مى گرفتند، وىل عبد امللك بن مروان قرار گذاشت از كليه مردم به طور تساوى چهار دينار ماليات گرفته شود.

سپس جرجى زيدان مى گويد، عامالىن كه از طرف بىن اميه در فارس بودند در مورد ماليات ارضى، روش ظاملانه اى 
پيش گرفتند. آ�ا ميوه هاى باغها را به ميل خود ختمني مى زدند و براى آن قيمىت كه از قيمت معموله بيشرت بود تعيني 

 مى كردند و باى آن را به زور مى گرفتند.

 ______________________________
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 و از كارهاى جابرانه آ�ا بسنت ماليات بر زمينهاى باير بود.

پس از چندى خلفا براى راحىت خيال خود ماليات اياالت خمتلف را در مقابل مبل  معيىن به عمال خود واگذار 
 مى كردند و دست آ�ا را در چپاول مردم باز مى گذاشتند.

 طربى ضمن توضيح مظامل اعراب در اخذ عوارض و جتاوز به حقوق مردم، مى نويسد:

«مردم به جان آمدند و برخاستند و جامه دريدند و باز كفر آوردند، و مردم سند و خبارا از تازيان بازگشته و از 
 نزديكان يارى خواستند ...»



رفتار خشونت آميز اعراب نه تنها مردم را از سيادت اعراب بيزار كرد بلكه مجعى از ايرانيان را از اسالم و مسلماىن نيز 
 متنفر ساخت تا جاىي كه:

گذشته از اعراب، ايرانياىن كه مسلمان شده بودند مورد نفرت و كينه مردم قرار گرفتند اين نفرت و كينه چنان بود كه 
حىت ز�اىي از ايرانيان كه به عقد زناشوىي عربان درآمده بودند، ريش شوهران خود را گرفته از خانه بريون مى آوردند و 

 »9 «به دست مردم مى سپردند تا آ�ا را بكشند. چنان شد كه در مهه طربستان عربان و مسلمانان يكسره برافتادند.

 مواعيد عباسيان 

در چنني احواىل كه مردم خراسان و ماوراء النهر از مظامل عمال بىن اميه به جان آمده بودند، مبلغني عباسيان �اىن و 
آشكارا به مردم مى گفتند كه اگر زمام امور به دست ما افتد، از ميزان مالياتا مى كاهيم، اصول بيگارى يا كار جماىن را 

از بني مى برمي، مأمورين ناصاحل و غارتگر را از كار بيكار مى كنيم و مى كوشيم تا ايرانيان از حقوق سياسى بره مند 
 شوند و در اداره امور كشور خود شركت جويند.

البته عباسيان در متام نويدهاى خود صادق نبودند، آ�ا مى خواستند از عدم رضايت عمومى، براى استقرار فرمانرواىي 
خود استفاده كنند. عباسيان براى آنكه متام شيعيان را با خود مهداستان كنند مى گفتند كه خالفت متعلق به طايفه بىن 
هاشم است وىل صرحيا منى گفتند كه كداميك از اعضاى اين خانواده بايد به خالفت برسد. به مهني علت، شيعيان و 

طرفداران آل على گمان مى كردند كه بىن عباس به نفع آ�ا تبلي  مى كنند و براساس اين فكر با آ�ا مهكارى 
 مى كردند.

وىل چنانكه خواهيم ديد، عباسيان صرفا به نفع خود كار مى كردند، و هدف آ�ا تأمني منافع اكثريت مردم نبود. پس 
از روى كار آمدن عباسيان، ايرانيان به زودى دريافتند كه اگر در گذشته غارتگران و اشراف حملى آ�ا را استثمار 

 مى كردند، اكنون بايد حاصل كار و كوشش خود را به متجاوزين عرب تسليم كنند.

 در نتيجه اين مظامل، طبقات حمروم بيش از ديگر طبقات به يارى عباسيان شتافتند.

«بسيارى از داعيان و ياران آل حممد كه پنهاىن براى خاندان عباسى فعاليت و دعوت مى كردند، از طبقه پيشه وران و 
صنعتگران كم مايه بودند؛ زين سازان، كوزه گران، آهنگران، انارفروشان، موزه دوزان، بقاالن، سركه فروشان، باقالفروشان، 

 برزگران و روستاييان و اينگونه طبقات از
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 .71، به نقل از: دو قرن سكوت، پيشني، ص 183، ص 1). ابن اسفنديار، تاريخ طربستان، ج 9(

 126، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



 »10 «اين �ضت خمفى استقباىل متام مى كردند.»

 سياست بىن عباس 

بىن عباس با اينكه در آغاز كار به مردم روى خوش نشان دادند و به نام انتقام خون شهدا، بىن اميه را قتل عام كردند 
و قرب خلفا را شكافتند و به آتش سوختند، وىل پس از چندى روش ظاملانه بىن اميه را پيش گرفتند تا جاىي كه «ابو 
حنيفه رئيس يكى از چهار مذهب اهل تسنن به زندان منصور رفت و شكنجه ها ديد، و ابن حنبل يكى از سران 

چهار مذهب، تازيانه خورد و امام ششم شيعه اماميه پس از آزار و شكنجه بسيار مسموم شد و درگذشت، و علويني 
 »11 «را دسته دسته گردن مى زدند يا زنده زنده دفن مى كردند و باالى ديوار يا زير ابنيه دولىت مى گذاشتند.»

 به قول دكرت زرين كوب:

عباسيان نه فقط بىن اميه را نابود و تباه كردند، بلكه آل على و شيعه آ�ا را نيز در مهه جا از ميدان به در بردند. در 
حقيقت از نفوذ ياران و دعوتگران خويش نيز كه خالفت خود را مرهون زمحات آ�ا مى دانستند، هيچ راضى نبودند و 

 وجود آ�ا را هم براى خود موجب تديد و خطر، و دست كم، مايه دردسر مى مشردند.

از اين رو به دست ابو مسلم و يارى او نه فقط سليمان بن كثري، بلكه ابو سلمه خالل را نيز كه وزير آل حممد خوانده 
مى شد و در مركز حمبوبيىت متام داشت، از ميان بردند و بعد نوبت ابو مسلم رسيد كه نفوذ و قدرت او در خراسان و 

 »12 «آوازه جوامنردى و دالورى او در مهه جا خواب از چشم خليفه ربوده بود.

 خنستني �ضتهاى مقاومت عليه اعراب 

 هجرى در شرق ايران، �ضتهاى مقاومت عليه اعراب آغاز گرديد، 41 هجرى در جنوب و از سال 38از سال 
 منتها اين طغيا�ا ريشه دار نبود و با مقاومت وحشيانه اعراب روبرو مى شد.

يزيد بن مهلب پس از آنكه قيام مردم گرگان را فرونشاند، براى آنكه مردم را برتساند، فرمان داد از خون مردم آسيا را 
بگردانند. وىل اين عمل آتش عناد عمومى را تيزتر كرد و جنبشهاى مقاومت را خاموش ننمود. خمتار موقعى در كوفه 

  هزار تن از ايرانيان به يارى او برخاستند.20خروج كرد كه قريب 

 هجرى، �ضت ايرانيان عليه اعراب ريشه عميقرتى داشت. غري از ايرانيان و ساير ملل 101وىل اين بار يعىن در سال 
عجم، عده اى از اعراب پرهيزكار نيز با خمالفان بىن اميه مهصدا بودند. طربى مى گويد: «قحطبه طائى، از متنفذين 

 عرب، طى خطبه اى به مردم گفت:



اى مردم خراسان، اين مملكت از آن مشا و يادگار اجداد و نياكان مشاست. آ�ا به عدل و حسن سريت مهواره بر 
دمشن پريوز بودند، و چون از راه عدل منحرف شدند خداوند ذليلرتين اسم جهان، يعىن عرب را بر آنان مسلط كرد 

... عرب نيز تا به عدالت حكمرواىي داشت شايسته حكومت بود، وىل اكنون، به راه ظلم مى رود و با خاندان رسول 
 جور و ستمگرى مى منايد.

 ______________________________
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 اكنون خدا مشا را قدرت داد تا از اين طايفه جورپيشه انتقام بگرييد.»

هرقدر فعاليت تبليغاتى عباسيان باال مى گرفت، مراقبت عمال بىن اميه بيشرت مى شد، به طورى كه گاه مبلغني بىن 
عباس را مى كشتند. وىل اين سازمان وسيع، بيدرنگ مجعى را با حزم و احتياط بيشرت به جاى آ�ا به نقاط مورد نظر 

 گسيل مى داشت.

ابو عبيده، از علماى عرب، جزو شعوبيه بود و كتاىب چند در مذمت اعراب نوشته؛ و متوكلى، از ندماى متوكل، 
 شعرى در مذمت آنان و جتليل ايرانيان سرود و از مجله گفت:

«من فرزند آزادگامن از نژاد جم ... من آشكارا خوخنواه آنامن و اگر مهه از اين خوخنواهى باز ايستند من دست بر 
 خنواهم داشت.»

 او در پايان، خطاب به عربا مى گويد:

 فعودوا اىل ارضكم باحلجاز
 

 ال كل الضباب و رعى الغنم 

   

 (برگرديد به سرزمني حجاز و به سومسار خوردن و گله چراندن مشغول شويد.)

البته اشعار و كتب و رساالت شعوبيها را چون رسواكننده نژاد و آيني عرب بوده است، عربا و مسلمانان متعصب از 
 ميان برده اند و جز حكايات پراكنده اى كه در كتب تاريخ جابه جا به چشم مى خورد، چيزى از آ�ا باقى نيست.



از مهني آثار ناچيز، به خوىب مى توان تور و شجاعت شعوبيه را در ابراز عقايد، و خشم و كينه آ�ا را به عرب و 
 عشق بيتاب آ�ا را به ايران و ايراىن دريافت.

 نصر بن سيار اعالم خطر مى كند

چنانكه گفتيم، دعات و فرستادگان حممد بن على، در خراسان و ماوراء النهر به تبليغات دامنه دارى دست زدند و ختم 
انقالب را در مزرع دهلاى مردم كاشتند. پس از مرگ امام حممد بن على، فرزندان او نقشه پدر را تعقيب كردند؛ 
خمصوصا ابراهيم، فرزند ارشد او، بيش از مهه به خراسان توجه منود. به مهني علت، عده اى از بزرگان ايران به او 

 در كوفه به تبعيت او درآمد و در آن حدود به تبلي  مردم 105گرويدند كه از آجنمله بكري بن ماهان در سال 
مشغول شد، سپس از جانب امام به مرو اعزام گرديد. اين مرد غالمى ايراىن داشت به نام ابو مسلم كه مهراه او به مرو 

 رفت و يار و مددكار خمدوم خود گرديد.

در اين ايام، هرروز، دامنه انقالب و عدم رضايت عمومى وسعت مى گرفت. نصر بن- سيار، كه از جانب مروان 
حكمران خراسان بود، مرتبا اوضاع ناگوار حمل مأموريت خود را به مروان گزارش مى داد و از او استعانت مى جست، 

 هزار تن به ابو مسلم سوگند 200وىل خليفه و درباريان نااليق او به حقيقت اوضاع توجه منى كردند. نصر گفت: 
وفادارى ياد كرده اند، و ضمن نامه اى به آخرين خليفه اموى از تكوين نطفه انقالب سخن گفت و تأثر خود را از 

 بيقيدى و عدم توجه خليفه در اشعار زير آشكار كرد:

 ارى بني الرماد و ميض مجر»
 

 و يوشك ان يكون له ضرام 

 فان النار بالعودين تورى 
 

 و ان الفعل يقدمه الكالم 

 اقول من التعجب ليت شعرى 
 

 ا ايقاظ امية ام نيام 

   

 (مى بينم كه پاره هاى آتش در ميان خاكسرتها مى درخشد و نزديك است پاره هاى 
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 آتش مشتعل گردد. آتش با دو پاره چوب افروخته مى شود و مهيشه حرف مقدمه عمل است.

 »13 «من باتعجب مى گومي كاش مى دانستم كه بىن اميه بيدارند يا خواب!

 مسعودى مى نويسد:



كار ابو مسلم قوت گرفت و بر بيشرت خراسان تسلط يافت. كار نصر بن سيار از نرسيدن كمك سسىت گرفت و از 
خراسان برون شد و به سوى رى رفت و در ساوه ما بني رى و مهدان فرود آمد و مهاجنا از غصه مبرد. نصر وقىت ما 
بني رى و خراسان بود، نامه اى به مروان نوشت و بدو خرب داد كه از خراسان برون شده است و حوادث خراسان 

بزرگ مى شود تا مهه جا را بگريد، و ضمن نامه خود اشعارى نوشت كه مضمون آن چنني است: «كارها و خربهاىي كه 
پوشيده مى دارمي چون گاوى است كه به سالخ نزديكش كنند يا چون دخرتى كه كسانش او را دوشيزه پندارند و 

 »14 «نه ماهه آبسنت است. ما او را رفو مى زنيم، اما دريده شده و دريدگى وسعت گرفته است.

هنوز مروان از خواندن اين نامه فراغت نيافته بود كه گماشتگان راهها يك قاصد خراساىن را كه ابو مسلم سوى ابراهيم 
بن حممد امام فرستاده بود، نزد وى آوردند. وقىت مروان نامه ابو مسلم بديد به قاصد گفت: «مرتس رفيقت چقدر به 
تو داده است؟» گفت: «فالن و فالن مبل »، گفت: «خيلى كم به تو داده است، بيا اين ده هزار درم را بگري و 

نامه را پيش ابراهيم امام برب و از اينكه تو را در راه گرفته اند چيزى مگو و جواب آن را بگري و نزد من بيار.» قاصد 
نيز چنني كرد. مروان جواب ابراهيم را بديد كه به ابو مسلم نوشته بود: «بكوشيد در كار دمشن حيله كنيد.» و ديگر 

 دستورها كه داده بود. مروان قاصد را بداشت و دستور احضار ابراهيم را داد.

چون ابراهيم نزد مروان رسيد بني آن دو گفتگوهاى بسيار درگرفت و ابراهيم سخن درشت گفت و رابطه خود را با ابو 
مسلم انكار كرد. «مروان گفت: اى منافق مگر اين نامه تو نيست كه در جواب ابو مسلم نوشته اى و قاصد را پيش 

 وى آورد. چون ابراهيم اين را بديد، خاموش ماند.

 »15 «با اين حال كار ابو مسلم مهچنان باال مى گرفت.»

 مسعودى در جاى ديگر مى نويسد: از يكى از شيوخ بىن اميه سبب سقوط و زوال آن حكومت را پرسيدند. گفت:

به لذتاى خودمان مشغول شدمي و از رسيدگى به كارهاى الزم بازماندمي. با رعيت ستم كردمي تا از عدل ما مأيوس 
شدند و آرزو كردند از دست ما آسوده شوند. بار خراج پردازان ما سنگني شد و از ما بربيدند، امالك ما ويران شد و 

بيت املال خاىل ماند. به وزيران خويش اعتماد كردمي كه مقاصد خود را بر منافع ما ترجيح دادند و كارها را بدون 
اطالع ما سامان دادند. مستمرى سپاه ما عقب افتاد و از اطاعت ما به در رفتند و دمشنان ما آ�ا را دعوت كردند و 

 با آ�ا به جنگ 

 ______________________________
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ما مهدست شدند. از مقابله ايشان ناتوان ماندمي كه ياران ما اندك بودند. اخبار از ما �ان مى ماند و اين مهمرتين 

 »16 «سبب زوال ملك ما بود.

 مسعودى مى نويسد كه در حمضر منصور، سخن از خلفاى بىن اميه به ميان آمد، منصور گفت:

«عبد امللك ستمگرى بود كه از هيچ چيز باك نداشت، سليمان مهه مهتش شكم و زير شكمش بود، عمر بن عبد 
العزيز يك چشمى ميان كوران بود، مرد بىن اميه هشام بود. بىن اميه ملك خويش مضبوط و حمفوظ داشتند ... تا كار 
به فرزندان عياش آ�ا رسيد كه مهه مهتشان شهوت پرسىت و لذت جوىي از معاصى بود ... خالفت را رها كردند و در 

 »17 «كار سياست سسىت كردند ...»

 قيام ابو مسلم 

در چنني اوضاع و احواىل، ابو مسلم خراساىن كه موقعيت را از هر جهت آماده ديد از عدم رضايت عمومى استفاده 
 130كرد و پرچم سياه عباسى را در قريه اى نزديك مرو برافراشت و مردم را به جنگ بيدادگران فراخواند و در سال 

مرو را گرفت، و نصر بن سيار شكست خورد و گرخيت. اعراب و مهراهان نصر وقىت ديدند كه مروان در خواب 
 غفلت فرورفته، چنانكه بايد پايدارى نكردند.

ياران ابو مسلم، يا سيه جامگان، چون شعار يعىن جامه خود را سياه كرده بودند مسوده يا سيه جامگان خوانده 
 مى شدند.

اين مجاعت بااميان حتت رهربى ابو مسلم، با حزم و احتياط به پيشروى ادامه دادند. از هر سو گروه گروه به ابو مسلم 
پيوستند؛ از هرات، پوشنج، مرورود، طالقان، مرو، نيشابور، سرخس، بلخ، چغانيان، طخارستان، شكورختل، كش، 

ونسف از هرسو به يارى او مى آمدند. مهه سياهپوش بودند و چاقى نيمه سياه به دست داشتند كه مى گفتند كافركوب 
است. پياده و سوار، بعضى اسب سوار، برخى ديگر خرسوار وارد مى شدند، به درازگوشهاى خود بانگ مى زدند و 
مروان خطاب مى كردند زيرا مروان ثاىن احلمار لقب داشت. عده آ�ا در حدود يكصد هزار تن بود. به اين ترتيب، 
مناطق متصرىف ابو مسلم روزبروز وسعت گرفت و كوفه به دست طرفداران بىن عباس افتاد و در مدتى كوتاه قسمت 
شرقى خالفت بىن اميه از كف آنان بريون رفت. تنها شخص وفادارى كه خواهان بقاء حكومت امويان بود نصر بن 
سيار بود كه او نيز در حال فرار در شهر ساوه بدرود حيات گفت. پس از پريوزيهاىي كه در گرگان و �اوند نصيب 
لشكريان ابو مسلم شد، نربد قطعى در كنار رود زاب يكى از شاخه هاى دجله به وقوع پيوست و به قدرت بىن اميه 

پايان خبشيد. دمشق، پايتخت خلفاى اموى، به تصرف عباسيان درآمد و مروان پس از مدتى سرگرداىن دستگري شد و 
به قتل رسيد. در مكه و مدينه و بصره و فلسطني هرجا خاندان بىن اميه را يافتند قتل عام كردند. در جريان مبارزات 



بىن اميه با بىن عباس، ابراهيم، امام عباسيان، به دست عمال بىن اميه كشته شد، لذا مردم كوفه با برادر او ابو العباس 
سفاح دست بيعت دادند. اين مرد كه اولني خليفه خاندان عباسى است بزودى به يارى ايرانيان، مناطق وسيعى را به 

 تصرف خود درآورد و ابو سلمه خّالل را كه از رجال مهدان و از ياران صديق 

 ______________________________
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و وفادار او بود، به وزارت برگزيد و براى حتكيم موقعيت خود، حكام نواحى خمتلف را تغيري داد و برادران و اعمام و 

ياران خود را به فرمانرواىي نقاط خمتلف برگزيد؛ از مجله، آذرباجيان و ارمنستان و اجلزيره را به ابو منصور، برادر خود 

 واگذار كرد و اداره خراسان و جبال را به ابو مسلم خراساىن حمول منود.

 حمصول انقالب 

پس از آنكه بنيان خالفت عباسيان با خون ايرانيان استوار شد نه تنها اكثريت مردم كه خواهان عدالت اجتماعى 
بودند به مطلوب خود نرسيدند بلكه آن دسته از شيعيان كه براى استقرار خالفت خاندان على (ع) تالش مى كردند، 
به اشتباه خود پى بردند. ابو سلمه و ابو مسلم خراساىن نيز پس از چندى از كرده پشيمان شدند و در صدد برآمدند 

 آرزوى شيعيان را جامه عمل پوشند و بتدريج مقدمات استقالل كامل ايران را فراهم سازند.

براى اجراى نيت خود، امام حممد صادق، امام ششم شيعيان را به خالفت دعوت كردند، وىل آن حضرت از قبول آن 
تكليف سر باز زد و خاندان خود را از شركت در ماجراهاى سياسى منع منود. در نتيجه، نقشه ابو مسلم و ابو سلمه 
بر سفاح آشكار شد، لذا دستور داد ابو سلمه را حمبوس و مقتول ساختند، وىل دست يافنت او بر ابو مسلم كه قدرت 
و نفوذ فراوان داشت امكان پذير نگرديد. پس از فوت سفاح، ابو جعفر منصور، جاى او را گرفت. او نيز دمشن آل 
على و طرفداران آ�ا، خمصوصا ابو مسلم بود. منصور به خوىب دريافت كه از راه جنگ بر اتباع و ياران فراوان ابو 
مسلم پريوز خنواهد شد لذا از راه غدر و مكر درآمد و باتدبري و متلق او را به كوفه دعوت كرد، و ابو مسلم فريب 

  به دستور منصور كشته شد.137گفته هاى او را خورد و به كوفه آمد و در سال 

 شخصيت ابو مسلم 

ابو مسلم يكى از افراد برجسته و فرماندهان عاىل مقام زمان خود بود. او توانست در زير لواى خويش، كليه طبقات 
ناراضى شرق نزديك را متحد سازد و آ�ا را بر ضد اشغالگران عرب متحد كند. با اينكه اين مرد مبارز با كليه 



جنبشهاى خمالف حكومت عباسيان مبارزه مى كرد، عباسيان از قدرت و نفوذ ناحمدود او در بني مردم سخت به هراس 
افتادند و شايد به وسيله جاسوسان خمفى خود از انديشه هاى استقالل طلبانه او باخرب بودند. در كتاب وفيات 

 االعيان، او چنني توصيف شده است:

«ابو مسلم مردى بود كوتاه قد، گندمگون، شريين سخن، گشاده روى با چشمان فراخ. به زبان فارسى و تازى فصيح 
آشنا بود، شعر بسيار مى دانست، در كارها دانا بود، جز به وقت منى خنديد و روى ترش منى كرد، و از حالت خويش 
منى گرديد. اگر وى را پيشرفت بزرگ روى مى داد، شاد منى گشت و چون دشوارى پيش مى آمد، غمگني منى شد. چون 
خشمگني مى گشت دگرگونه منى شد، و بيش از ساىل يك بار با زنان نزديك منى شد و در غريت و مردى از سخت ترين 

 مردم بود.»

نولدكه در وصف ابو مسلم مى گويد: «او مهارت در اجياد انقالب و بيپرواىي در انتخاب وسايل را با قوت در 
 »18 «روشن بيىن يك سردار، يك سياستمدار، و حىت يك پادشاه، در وجود خود مهاهنگ ساخته بود.»
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 پس از مرگ ابو مسلم، نفوذ معنوى او مهچنان در اذهان و افكار مردم باقى بود.

بعضى او را امام به حق و برخى وى را از اخالف زردشت خواندند. عده اى مى گفتند ابو مسلم منرده و دير يا زود 
رجعت مى كند و سراسر جهان را به نور عدل وداد خواهد آراست. خرميان و ساير فرقه هاىي كه پس از مرگ ابو مسلم 

به وجود آمدند مجلگى از ابو مسلم به احرتام نام مى برند و پريوزى و موفقيت عباسيان را مرهون كفايت ابو مسلم 
 مى دانند.

 براون مى نويسد:

به نريوى مششري ايرانيان بود كه خاندان عباسى از ميدان كارزار مظفر و منصور بريون آمد، و ىب سبب نيست كه ابو 
رحيان بريوىن عباسيان را خراساىن مى نامد و آن سلسله را سلسله خلفاى شرقى مى خواند. به حقيقت، مى توان گفت 
انتقام قادسيه و �اوند در كنار رود زاب گرفته شد. سقوط بىن اميه پايان عصرى است كه عصر خالص عرب مى توان 

 دانست.

 اشتباهات سياسى ابو مسلم 



ابو مسلم با مهه دالوريها و شجاعتهاىي كه از خود نشان مى داد، در شدت عمل و كشتار كم نظري بود. وى خمالفتهاىي 
را كه با خالفت بىن عباس مى شد، حىت اگر از طرف شيعه على بن ابيطالب بود، به سخىت درهم مى شكست. منونه 
آن، مقابله اوست با شريك بن شيخ املهدى كه در خبارا مردى مبارز بود، و مذهب شيعه داشىت و مردمان را دعوت 
كردى به خالفت فرزندان امري املؤمنني على، رضى الّله عنه، و گفىت ما از رنج مروانيان اكنون خالصى يافتيم، ما را 
رنج آل عباس منى بايد. فرزندان پيغمرب بايد كه خليفه پيغمرب بود. خلقى عظيم بر وى گرد آمدند و امري خبارا ... و 

 چون ابو مسلم از جريان اين �ضت باخرب شد، با سخىت و شدتى »19 «امري خوارزم ... با وى بيعت كردند ...
متام به مبارزه آنان برخاست و سراجنام آن مجع را از پاى درآورد، در حاىل كه اين عمل ابو مسلم، به مصلحت ايرانيان 

 نبود بلكه فقط به مصلحت عباسيان بود.

 شرح مبارزات اين مرد به قلم نرشخى در تاريخ خبارا آمده است.

ديگر از اشتباهات ابو مسلم عدم توجه او به احوال بردگان بود. او با متام هومشندى حتت تأثري انديشه هاى ارجتاعى 
عصر خود، بني بردگان و روستاييان و ديگر طبقات مردم فرق مى گذاشت و حاضر نبود چون خمتار ثقفى از اين 

 نريوى بزرگ چنانكه بايد استفاده كند.

پس از آنكه ابو مسلم در ماهوان، مركز فرمانرواىي خود، استقرار يافت و ديوا�اىي براى حسن جريان امور تشكيل داد 
و براى خروج كنندگان و دمشنان بىن اميه مواجب معني كرد، منايندگان بردگان نيز به ماهوان آمده اظهار داشتند كه متام 

 بردگان به امري ابو مسلم حسن توجه دارند و براى هرگونه يارى آماده اند.

ابو مسلم خنست آنان را پذيرفت و خواست از نريوى ايشان استفاده كند وىل مهينكه بردگان بسيار آغاز آمدن كردند، 
 دهقانان حمل شكايت پيش ابو مسلم بردند

 ______________________________
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كه ما از بردگان خويش حمروم مى شومي. سران شركت كنندگان در �ضت بيم آن داشتند كه بردگان آزادى خويش 

 طلب كنند.

ابو مسلم به بردگان امر كرد نزد صاحبان خود بازگردند و وقىت آنان از امتثال امر وى سرباز زدند، ايشان را در اردوگاه 
جداگانه متمركز ساخت، و از طرف خود رئيسى بر آ�ا گماشت، وىل وارد كارزارشان نكرد. اين پيشامد نشان 

 »20 «مى دهد كه حىت مردم پيشرو آن دوران نيز جدا معتقد بودند كه بردگى يك پديده عادى و قانوىن است.



ديگر از لغزشها و نقاط ضعف ابو مسلم، اطاعت حمض از اوامر سران �ضت عباسى بود. ابو مسلم چون ديد كه 
نصر بن سيار راه فرار پيش گرفته سران لشكر نصر را به زندان افكند و درباره ايشان با ابو منصور مشورت كرد. او 

 تن بودند 24گفت: «تازيانه ات مششري باشد و زندانت گور. ابو مسلم نيز به گفتار او عمل كرد و آن گروه را كه 
بكشت. اين منودارى است از طرز فكر عمال عباسى نسبت به خمالفني خود و رفتار خشونت آميزى كه نسبت به 

دمشنان خود الزم مى دانسته اند. ىب جهت نيست كه معروف شده است كه در زمان دولت ابو مسلم تعداد آنچه در 
 »21 «حبس كشته شدند ششصد هزار بوده است.»

سوابق و اسناد تارخيى نشان مى دهد كه سفاح و برادر او منصور مهينكه از قدرت و نفوذ معنوى ابو مسلم در خطه 
خراسان آگهى يافتند، سخت نگران شدند. خمصوصا منصور كه مردى حميل، زيرك و مآل انديش بود، مهواره سفاح را 

به دمشىن ابو مسلم و هالك او حتريص مى كرد. هنگامى كه منصور در خراسان براى قتل ابو سلمه خالل كه به دوسىت 
علويان متهم بود، زمينه سازى مى كرد، ابو مسلم به قصد قدرت مناىي سليمان بن كثري را به گناهى ناچيز بكشت و 

سوابق و خدمات او را به چيزى نگرفت. منصور از اين گستاخى ابو مسلم درسها آموخت و به قول نويسنده جممل 
التواريخ «... سوى سفاح بازگشت و كينه ابو مسلم اندر دل گرفت و گفت اين مرد، بدين دستگاه و فرمان، اگر 
چنانكه خواهد، اين كار از ما بگرداند و ديگرى را دهد. و اين باب سفاح را بگفت و آغالش مهى كرد كه تا بو 

 سفاح، با آنكه از قدرت ابو »22 «مسلم را خنواىن و نكشى، كار تو استقامت نگريد و سفاح دفع مهى كرد ...»
مسلم بيمناك بود، دست خويش را به خون اين رادمرد نيالود، وىل منصور چون به قدرت رسيد، با مدعى تازه اى به 
نام عبد الّله بن على، عم خود، روبرو شد و تصميم گرفت قبل از آنكه كار ابو مسلم را بسازد از تي  او در دفع 

مدعى جديد مدد جويد. ظاهرا ابو مسلم نيز از نقشه هاى شيطاىن منصور باخرب بود و سعى مى كرد كه خود را از اين 
ماجرا و اختالف به كنار بكشد و دو حريف را به جان هم بيندازد، وىل منصور نقشه خود را عملى كرد و ابو مسلم 

را به جنگ مدعى خود عبد الّله فرستاد و او را شكست داد. در پايان كار، منصور به جاى سپاسگزارى از ابو مسلم 
 حساب غنيمتهاى جنگى را مطالبه كرد. ابو مسلم از اين كوته بيىن برآشفت و به 
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 منصور ناسزا گفت. اين خرب به منصور رسيد و بيش از پيش كينه سردار خراسان را در دل گرفت.



با وجود اين سوابق و با اينكه ابو مسلم به كينه توزى منصور نسبت به خود وقوف كامل داشت، به اندرز ياران صديق 
 خود گوش نداد و در دومني مالقاتى كه بني او و خليفه دست داد، يكه و تنها به مالقات منصور رفت.

عمال خليفه ابو مسلم را خلع سالح كردند، آنگاه نزد خليفه فرستادند. چون خليفه ابو مسلم را تنها و ىب سالح ديد، 
زبان به نكوهش او گشود و با كوته بيىن خاصى كه داشت به او گفت: «چرا در راه مكه بر او پيشى گرفته و پس از 

اطالع از درگذشت سفاح به وى نپيوسته و يا در راه درنگ نكرده است تا منصور به او برسد ... چرا برخالف فرمان 
به طرف خراسان حركت كرده؟ بعالوه خليفه ابو مسلم را نكوهش كرد كه در نامه ها نام خود را بر نام وى مقدم داشته 

 خليفه به پاسخهاى او وقعى ننهاد و به غالمان خود فرمان داد تا با مششري به او محله ور شوند و كارش »23 «...»
 را بسازند.

اين بود پايان سرگذشت مردى كه دولت عباسى را بنيان �اد، و بر اثر قيام او ايرانيان از خوارى به بزرگى رسيدند. 
اگرچه سردارى بزرگ و هومشند و اليق بود، خليفه او را به حيله و فريب به دام آورد و به خيانت بكشت. اشتباهى 
بزرگ كه ابو مسلم كرد مهني جا بود. البته جز اين نيز كارهاىي از او سر زد، كه آ�ا را با زيركى و دورانديشيش سازگار 

ندانسته اند. تقاضاى سفر حج و بريون رفنت از خراسان، مهسفر شدن با منصور در راه حج و آزردن او، دفاع از 
منصور در برابر عبد اهللا بن على و جنگ با عبد الّله، و قبول دعوت منصور و بازگشت به نزد وى را از خطاهاى ابو 

 »24 «مسلم مشرده اند.

آنچه مسلم است ابو مسلم از قدرت و نفوذ ناحمدودى برخوردار بود. يكى از ياران خليفه جعفر بن حنظله چون 
 جسد ابو مسلم را ديد، به منصور گفت: «آغاز خالفت خود را از امروز بشمار.»

پس از قتل ابو مسلم، خاطره او در اذهان و افكار عمومى باقى ماند. وى چون يك قهرمان بزرگ و سرمدى 
اهلام خبش جنبشهاى ملى ايران گرديد. كليه كساىن كه پس از وى پرچم استقالل و آزادى ايران را در كف گرفتند، 

 خوخنواهى ابو مسلم و پريوى از راه و رسم او را شعار خود قرار مى دادند.

او با برانداخنت حكومت جبار بىن اميه، رؤياى برترى نژاد عرب را از پيش چشمان خواب آلوده تازيان حمو كرد، و 
 براى جلوه ذوق و نبوغ ايراىن، در سازمان سياسى و اجتماعى اسالم راههاى تازه گشود.

آيا شكست �اوند را ايرانيان در واقعه زاب جربان كردند؟ سؤال جالىب است. با شكست مروان محار در زاب، بنياد 
 دولت ستمكار بىن اميه برافتاد و

 ______________________________
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ديرى برنيامد كه در نزديك خرابه هاى تيسفون، بغداد بنا شد و خالفت تازه اى به دست ايرانيان به روى كار آمد؛ 

 خالفىت كه در آن، مهه چيز يادآور دوران با شكوه و طرب انگيز ساساىن بود.

خلفاى بغداد؛ به قول دارمسترت، ساسانياىن بودند كه خون تازى داشتند، با اينهمه اين ساسانيان تازى نژاد، در حاىل 
كه خود را مقهور نريوى معنوى ايران و مديون پاميرديهاى ايرانيان مى دانستند، از اين نريوى شگرف معنوى ناراضى 

 بودند.

 از اين رو براى رهاىي خويش از اين جاذبه عظيم هرزمان كه جماىل يافتند عبث كوششى كردند.

نرينگ نارواىي كه ابو جعفر منصور بدان وسيله ابو مسلم صاحب دعوت را به قتل آورد، منودارى از اين كوششهاى 
ابلهانه بود. كشته شدن ابو سلمه خالل وزير آل حممد و برافتادن خاندان برمكيان نيز منونه اى از اين نقشه خدعه آميز 

 »25 «به مشار مى رود.

 سياست ايرانيان در عهد عباسيان 

 جرجى زيدان مى نويسد: پس از آنكه عباسيان به يارى ايرانيان به روى كار آمدند وزراى ايراىن برگزيدند.

 ايرانيان به فكر بلندپروازى افتادند تا مگر دوران كسرى را برگردانند.

آنان به خوىب مى دانستند تا مسلمان نشوند و در دستگاه اسالم نيايند كارى از پيش منى برند و تا زير پرچم خالفت 
اسالمى گرد نيايند، پريوز منى شوند و چه بسا كه مهني آرزو آنان را در روزگار امويان به يارى علويان وادار مى كرد. اما 
مهينكه عباسيان، علويان را راندند و منصور عباسى كار آ�ا را يكسره ساخت و با آل حسن جنگيده آ�ا را كشت و 

ابو مسلم و ساير شيعيان را از پا درآورد، ايرانيان از بيم خشم منصور، فرمانربدار وى شدند وىل در پنهاىن شيعه 
ماندند و انتظار فرصت داشتند كه كى سلطنت را به خودشان برگردانند يا دست كم يك حكومت شيعى درست 

 كنند.

خلفاى عباسى اين را مى دانستند و از ايرانيان بيم داشتند و از ناچارى، بزرگان ايران را به كارهاى بزرگ مى گماشتند 
و با هردو چشم مراقب آنان بودند و مهينكه متايل شيعيگرى از آنان مى ديدند، آ�ا را مى كشتند يا معزول 

مى ساختند. وزيران ايران تشيع خود را كتمان مى كردند و خلفا جاسوسهاىي در خارج و داخل براى رسيدگى به وضع 
 »26 «آ�ا تعيني مى كردند.



ناگفته مناند كه بىن عباس، پس از پريوزى، به قتل مروان اكتفا نكردند بلكه بازماندگان خاندان اموى را هرجا يافتند، 
كشتند ... عده زيادى از آنان را به خدعه به ميهماىن دعوت كردند و يك جا به قتل رسانيدند. عبد الّله بن على، 

 عموى خليفه «بفرمود تا مجله ...

 ______________________________
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بىن اميه را مجع كردند از مشايخ و كودك و جوان، به جاىي كه آن را �ر آىب فطرس خوانند به شام اندر ... و عم 

سفاح گروهى ديگر را بكشت، به فرمان او به زارتر كشتىن، چنانكه دست و پلو و ساقهاى ايشان بفرمود تا به عمود 

بشكستند و بر سر يكديگر فكندند و پس بر باالى ايشان نطع فرمود برافكندند و بر آن جاى نشست با حاضران، 

و خوان بياوردند و آجنا بر نان مهى خوردند و ايشان در زير جان مهى كندند با ناله و خروش تا مبردند و مقدار هشتاد 

 تن بودند كمابيش.»

عالوه بر اين، قرب خلفاى اموى از قبيل معاويه و پسرش يزيد و ديگران را شكافتند و كالبد هشام بن عبد امللك را، كه 
نسبتا مصون مانده بود، از گور بريون آوردند و پس از آنكه تازيانه اش زدند و به دار كشيدند، سوزاندند و خاكسرتش 

را بر باد دادند. جسد بعضى ديگر را در راه افكندند و سگها آ�ا را خوردند و جز مدفن عمر بن عبد العزيز قرب 
كسى دست خنورده مناند ... در اين ميان، يكى از اين خاندان به نام عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك 
توانست به طرز عجيىب خود را از دست عباسيان جنات دهد. وى به آندلس (اسپانيا) رفت و در آجنا دولت اموى 

 »27 «آندلس را تأسيس كرد كه سرگذشىت جداگانه دارد.

 خلفاى بىن عباس 

با روى كار آمدن عباسيان، چنانكه خواهيم ديد، مقدمات مداخله ايرانيان در امور خمتلف فراهم گرديد و فرهنگ و 
متدن قدمي ايرانيان در ممالك اسالمى رواج يافت، وىل اين �ضت، چنانكه گفتيم، آمال اكثريت مردم يعىن طبقات 

زمحتكش را تأمني نكرد. به مهني مناسبت، پس از مرگ ابو مسلم، قيامهاى توده اى چندى نظري قيام سنباد، جنبش 
 مقنع و بابك و غريه به ظهور رسيد، و هدف مهه اين قيامها ببود حال كشاورزان و جتديد راه و رسم مزدكيان بود.

در دوره عباسيان، اشراف و بزرگان ايران و ماوراء النهر در امور و شؤون خمتلف نفوذ كردند و مشاغل مهمى در 
 دستگاه خالفت به دست آوردند.



 قبل از آنكه از جنبشهاى ملى ايران سخن گوييم، به طور امجال، سرگذشت خالفت عباسيان را از نظر مى گذرانيم:

 هارون الرشيد

پس از منصور، بزرگرتين خلفاى عباسى، هارون الرشيد است. اين مرد در عني حال كه خود را متدين معرىف مى كرد، 
 از عيش و عشرت و زندگى با سازندگان و نوازندگان و كنيزكان خوبروى غفلت نداشت.

 جتمل و جالل دربار او كم نظري بود و قسمتهاىي از آن را در كتاب هزار و يكشب وارد كرده اند.

 خاندان برامكه 

 روى كار آمدن هارون و استقرار و دوام حكومت او مرهون مساعى حيىي، يكى از افراد خاندان برمكى، است.

برامكه اوالد شخصى هستند كه رياست بتكده بوداىي بلخ يعىن نوبار را داشت، و برمك ظاهرا لقب كساىن است كه 
به اين مقام نايل آمده اند. در ايام دعوت ابو مسلم، خالد يكى از افراد برجسته اين خاندان، مذهب ديرين خود را 

 ترك گفت و به آيني اسالم گرويد و

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).117). ابو مسلم سردار خراساىن، پيشني، ص 27(
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 منشى و كاتب ابو مسلم گرديد و سپس با مهني مست به خدمت در دربار منصور مشغول شد.

پسرش حيىي باصفا و صميميت بسيار، مقدمات خالفت هارون الرشيد را فراهم كرد. به مهني مناسبت، هارون وى را 
به وزارت برگزيد و او نيز به فرزندان خود يعىن فضل، جعفر، حممد، و موسى مشاغل مهم واگذار كرد. جعفر حمرم و 
ندمي هارون بود و در دربار او آمدورفت داشت و خليفه براى آنكه جعفر حمرم باشد، خواهر خود عباسه را به نكاح 

 او درآورد.

روى كار آمدن خاندان برمكى، به احياء سنن و آداب ايرانيان در دستگاه خالفت كمك فراوان كرد. «ابو رحيان 
بريوىن مى گويد: از زمان هارون الرشيد مالكني اراضى بار ديگر مجع شدند و از حيىي بن خالد بن برمك خواستند 

جشن نوروز را تقريبا دو ماه به تأخري اندازد. حيىي خواست چنني كند لكن دمشنان او در اين خصوص زمزمه ها كردند 
و گفتند حيىي طرفدار آيني زردشىت است. رسم قدمي اين بود كه ايام كبيسه را حساب مى كردند. چون اين رسم موقوف 

شد سال جلو مى افتاد، به حنوى كه قبل از رسيدن حمصول، جشن نوروز را مى گرفتند. اين امر براى زارعني ضرر 
 »28 «داشت زيرا ماليات خود را در آن موقع مى بايست بپردازند.»



 احياى جشنها و رسوم ايرانيان 

به عقيده فن كرمر، از عهد عباسيان نه تنها تشكيالت ديىن و دولىت در قالب ايراىن رخيته شد، بلكه حىت شكل لباس، 
 انواع غذا و سبك موسيقى و امثال آن نيز حتت تأثري نفوذ ايراىن بود ...

در بغداد رونق سبك و روش ايران رو به افزايش بود. جشنهاى باستاىن نوروز و مهرگان را به رمسيت شناختند، لباس 
ايراىن لباس رمسى دربار بود. به فرمان خليفه دوم عباسى كالههاى بلند و سياه خمروطى شكل ايراىن را بر سر 

مى گذاشتند. در دربار آداب و رسوم پادشاهان ساساىن را تقليد مى كردند و جامه هاىي با نقوش و خطوط زرين 
مى پوشيدند و اعطاى اجازه به پوشيدن اين نوع لباس از حقوق خمتصه خليفه بود. از مسكوكات املتوكل سكه اى كه به 

 دست آمده است نشان مى دهد كه اين خليفه درست به لباس ايراىن ملبس بوده است.

خلفاى بىن عباس تنها ظواهر متدن ايرانيان را قبول نكردند بلكه آ�ا نيز مانند بىن اميه از راه غارت بيت املال و حتميل 
مالياتاى خمتلف به ملل تابع، دربارى بس باشكوه (مانند سالطني ساساىن) براى خود ترتيب دادند. كار جتمل در 

دربار بىن عباس به جاىي رسيد كه در تاالر بار عام خليفه درخىت قرار دادند كه دوازده شاخه از طال و نقره داشت و 
بر شاخه هاى آن پرندگاىن از جواهر مرصع نشانده بودند. اين سالطني مستبد و ستمكار با اين جالل و عظمت 

 بيشرمانه، خود را جانشني خلفاى راشدين مى خواندند بدون اينكه راه و رسم و روش آ�ا را به كار بندند.

روى كار آمدن خاندان برمكى و نفوذ آ�ا در دستگاه خالفت سبب گرديد كه ايرانيان و ساير فرق شعوبيه و زنادقه 
مانوى و شيعيان علوى، كه مجلگى دمشن تسلط بال دليل اعراب بودند، در دستگاه برامكه و غريمستقيم در دستگاه 
حكومت نفوذ يابند و به يارى برمكيان، كليه كارها را از دست خليفه خارج كنند؛ به طورى كه عمال رفت وآمد و 

 مراجعات 

 ______________________________
  (به اختصار).273). تاريخ ادىب ايران، پيشني، ص 28(
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مردم به دستگاه برامكه، بيش از قصر خليفه بود. عالوه بر اين ثروت فراوان برمكيان حرص و آز هارون را برانگيخته 

 بود.

اين عوامل، هارون مستبد و خودخواه را نگران ساخت و عاقبت به اين بانه كه جعفر از عباسه داراى اوالد شده، در 
 هجرى، به شرحى كه خواهيم گفت، صحنه 181حاىل كه من به آ�ا حق مقاربت و نزديكى نداده بودم، در سال 

اسفناكى برپا كرد و جعفر و عباسه و دو طفل معصوم آ�ا را كشت و سر جعفر را در بغداد به دار آوخيت. سپس 



برادران و پدر پري او را به زندان انداخت و متام داراىي آ�ا و دوستان و عمال برامكه را ضبط كرد. بدن جعفر را كه تا 
 در 193 و فضل در سال 190 به دار آوخيته بود، به دستور خليفه در اين سال سوزاندند و حيىي در سال 189سال 

زندان جان دادند. هارون با اين اقدام به حيات خانواده اى كه در وخلرجى، شهرت طلىب و علم دوسىت كم نظري بودند 
 پايان داد.

 عصر هارون در عني شكفتگى ظاهرى، دوران جتزيه و افول خالفت عباسى است.

او و اكثر افراد خاندان برمكى در جتاوز به حقوق عمومى، و اخذ مالياتاى سنگني از ملل تابع و ستمگرى نسبت به 
 توده مردم مهفكر و مهداستان بودند.

ابن خلدون در مقدمه، ضمن حبث در پريامون داستان جعفر و عباسه، علل سقوط برمكيان و سريت رشيد، بيهوده 
سعى مى كند عباسه خواهر هارون را زىن پرهيزكار و شخص هارون را مردى منزه و متقى معرىف كند. به گمان او «متام 
اين قوم از اسرافكارى و هوسبازى و جتملپرسىت در پوشاك و تزيينات ديگر وسايل زندگى اجتناب مى ورزيدند، زيرا آنان 

بر مهان سرشت خشونت آميز باديه نشيىن و سادگى در دين، مهچنان استوار بودند و هنوز اين خصال از آ�ا زايل 
 ابن خلدون ظاهرا فراموش كرده بود كه اسالم از دوره عثمان به تدريج «سرشت خشونت آميز »29 «نشده بود ...»

باديه نشيىن و سادگى را از كف داد.» عثمان در روزى كه كشته شد يكصد هزار دينار طال و يك ميليون درهم وجه 
نقد داشت و امالك او صد هزار دينار ارزش داشت. باى مرتوكات زبري بن عوام را پنجاه هزار دينار ختمني زدند، 
باى حمصول غله طلحه از امالكى كه در بني النهرين داشت، روزى هزار دينار بود. در سر طويله عبد الرمحن بن 

عوف هزار اسب بسته بودند. احنرافات اخالقى و وخلرجى معاويه نيازى به تعريف و توصيف ندارد. وقىت كه ياران و 
مهرزمان پيغمرب (ص) در حدود سى سال پس از مرگ او. از اصول ساده اسالم منحرف شوند، معلوم نيست چرا ابن 
خلدون صفحه اى چند از كتاب پرارج خود را صرف تربئه هارون مى كند، و از اين معىن غفلت مى ورزد كه احنرافات 

اخالقى هارون الرشيد الزمه قدرت و خالفت است. هركس به جاى هارون بود و تن به كار منى داد، مى خورد و 
 مى خوابيد و از مسؤوليت مربى بود به چنان سرنوشىت مبتال مى شد.

 حممد امني را به جانشيىن خود در بغداد گذاشت و خود براى سركوىب خوارج و تنبيه حكمران 192هارون در سال 
 خراسان، به آن صوب حركت كرد وىل در راه در اثر بيمارى درگذشت و در طوس به خاك سپرده شد.

 ______________________________
 .30). مقدمه ابن خلدون، پيشني (سريت رشيد)، ص 29(
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در اين موقع مردم بغداد، حممد امني را به خالفت برداشتند، وىل ايرانيان كه از ظلم عمال هارون در آن حدود ناراضى 

بودند، فرزند ديگر او عبد الّله مأمون را كه از مادرى ايراىن متولد شده بود، به خالفت برگزيدند و او به يارى ايرانيان، 

و با استفاده از نبوغ و درايت وزير كارداىن چون فضل بن سهل، آماده جنگ با برادر خود گرديد. امني دو بار براى 

 ميالدى امني به دست قواى 198دفع برادر، به شرق لشكر كشيد وىل در هر دو دفعه، شكست خورد و در سال 

 مأمون افتاد، و در مهني سال مأمون در مرو به خالفت برگزيده شد.

مأمون در آغاز كار به فضل بن سهل و ساير مدافعني ايراىن خود قول داده بود، پس از آنكه به خالفت رسيد، براى 
از بني بردن اختالىف كه بني عباسيان و علويان وجود دارد، يكى از علويان را به واليتعهدى برگزيند، وىل چون خواست 
كه نيت خود را عملى كند، مردم بغداد كه مجلگى سىن بودند سر به خمالفت برداشتند. مأمون چون موقعيت خود را 

در خطر ديد، از نظر خود عدول كرد، خنست فضل بن سهل را كه مبل  اين فكر بود در محام خفه كرد، سپس 
حضرت امام رضا را كه به وليعهدى در نظر گرفته بود، به قوىل مسموم ساخته و نامه اى به مردم بغداد نوشت و تعهد 

 كرد كه بر سريه اجداد خود برود.

پس از رفع اين مشكل، مأمون براى اينكه دامن خود را از لكه اين ننگ پاك كند، برادر فضل يعىن حسن را به وزارت 
 برگزيد و تا حيات داشت اين مقام را جز به ياران و تربيت- شدگان مكتب سهل به كسى واگذار نكرد.

دربار مأمون، چنانكه خواهيم گفت، به علت آزادمنشى خليفه، مركز اجتماع دانشمندان و فالسفه و ميدان حبث و 
 هجرى، مين و خراسان 206نظر ايشان بود. در دوره اين خليفه، مهچنان جتزيه ممالك بىن عباس ادامه يافت. در سال 

 از قلمرو خليفه خارج شد.

پس از فوت مأمون، برادرش املعتصم بالّله به خالفت نشست. اين مرد كه از اعراب و ايرانيان بيم داشت، براى حفظ 
و حراست خود به عنصر ترك توسل جست و اين مجاعت مهان غالمان و اسراىي بودند كه از عهد هارون و مأمون به 
عنوان اسري يا پيشكشى به دار اخلالفه فرستاده بودند. پس از چندى، قدرت تركها باال گرفت تا جاىي كه خليفه از بيم 
آنان بغداد را ترك گفت و در سامرا رحل اقامت افكند. در دوره معتصم، افشني سردار بزرگ ايراىن، در اثر معارضه با 
برادر خود به بغداد آمد، و با قبول اسالم به كمك خليفه به منطقه اشروسنه از بالد فرغانه دست يافت و پس از طرد 
برادر به امارت آن ناحيه رسيد، و بعدها در دستگاه، قدرت و نفوذ فراوان يافت، و مهوست كه از طرف خليفه مأمور 
سركوىب بابك خرم دين مى شود و برخالف ساير سرداران، موفق به شكست دادن او مى شود. در دوره معتصم مازيار 
بن قارن كه از اسپهبدان ايراىن طربستان بود و به آيني زردشت و آداب ايراىن عالقه خاصى داشت، بر خليفه بغداد 

شوريد. معتصم عبد الّله بن طاهر را به جنگ او فرستاد. مازيار شكست خورد و روانه بغداد گرديد، در آجنا او را به 
 ضرب تازيانه كشتند و جسدش را در مقابل جسد بابك به دار آوخيتند.



سپس معتصم، به شرحى كه خواهيم ديد، افشني را متهم مى كند كه با مازيار در احياى دين مزدكى و خرمى مهدست 
 بوده و به مهني مناسبت، دستور حماكمه او را مى دهد.
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 سياست آخرين خلفاى بىن عباس 

خلفاى بىن عباس از آغاز امر تا جلوس املتوكل على الّله، مهه مقتدر و صاحب نفوذ بودند ليكن از دوره متوكل به بعد، 
دوران ضعف خلفا آغاز گرديد، و بتدريج، امرا و فرمانروايان ايراىن و ترك و عرب از ضعف دستگاه خالفت استفاده 

كردند و سلسله هاى مستقل و نيمه مستقلى تشكيل دادند و در مركز خالفت نيز كم كم كارها از دست خليفه خارج 
شد و به دست امراى ترك افتاد، و آ�ا نيز خليفه را برحسب ميل و اراده خود اداره مى كردند و هروقت اراده 

مى كردند به حيات او خامته مى دادند. به قول شادروان اقبال آشتياىن: «چون خلفا از ايام املعتصم به بعد از خود 
اراده و حركىت نداشتند، از شر خواص و خدمه و لشكريان به خدا پناه مى بردند و در عقب القاب خود كلمه «الّله» 

را آورده و با اختيار عناويىن نظري املتوكل على الّله و املقتدر بالّله و املطيع لّله، منتظر روز عزل يا قتل يا حبس خود 
نشسته خالفىت ننگني مى كردند، در صورتى كه تا جلوس املتوكل، يعىن در قرن اول از خالفت عباسى، رشته كارها به 
دست خلفاى بزرگى مثل منصور و مهدى و رشيد و مأمون و معتصم بود و ايشان با اراده قوى و عقل و سياست 

 موانع را از پيش برمى داشتند و شوكت و اعتبار خالفت را روزبروز در انظار زيادتر مى كردند.

، غالب خلفاى عباسى يا به دست خمالفني كشته شدند يا از 520 تا 233از زمان متوكل تا عهد املقتفى يعىن از 
مقام خالفت معزول و به حبس و بند گرفتار گرديدند، و بغداد چندين بار به دست سالطني آل بويه و سالجقه 

درآمد و خليفه دست نشانده كساىن شد كه قاعدتا بايد بر ايشان حكمفرما و آمر باشد. در اين دوره فقط خلفا به 
اين دل خوش بودند كه گاهى ملوك مقتدر اطراف به مصلحت وقت، هديه اى به بغداد بفرستند و از ايشان فرمان 
حكومت ممالك يا لقب بگريند و اسم خليفه را در خطبه و سكه بياورند، و اين كار ىب مثر چنان بعضى از خلفا را 

قانع و راضى مى كرد كه از شادى در پوست منى گنجيدند ... وىل عقال بر اين شادى كودكانه مى خنديدند و شعرا، 
كه تواناييشان در كتمان اسرار قلىب خود از مردم ديگر كمرت است، به زخم زبان، ايشان را مى آزردند و مردم بالد دور 
و نزديك را از حال زار خليفه بغداد خرب مى كردند ... چنانكه ابو بكر حممد بن العباس خوارزمى كه در اواسط قرن 

چهارم هجرى مى زيسته وضع خلفاى عباسى را كه به جاى زر و سيم به مردم لقب و كنيه مى- خبشيدند به باد 
مسخره گرفته است.» با اين آشفتگى دروىن «... دستگاه خالفت بسيار جملل و باشكوه بود و ساختما�اى جملل 

تودرتو داشت و عده كثريى از لشكريان مهيشه پاسبان آن بودند. مردم را اجازه ورود به آن نبود ... گرداگرد خليفه را 
مهيشه پرده داران و حاجبان گرفته بودند و رئيس آ�ا را كه حكم وزير دربار را داشت، «حاجب احلجاب» يا حاجب 

 خاص مى گفتند.»



خلفا با آنكه خود را جانشني پيامرب مى دانستند از هيچگونه هلو و لعب و حىت فسق و فجور و حرام خوارى و كارهاى 
ناروا خوددارى نداشتند و از باده خوارى و مسىت و نشست و برخاست با زنان هرجاىي و كنيزكان و سازندگان و 

نوازندگان و مسخره ها روى گردان نبودند و مهيشه زنان بسيار در حرمسراى خود داشتند و خواجه سرايان در كارهاى 
 كشورى و لشكرى دخالتهاى ناروا مى كردند ... عالمت خالفت سه چيز بود: خنست رداىي كه به آن 
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«برده» مى گفتند ... دوم مهرى كه هرخليفه در جلوس خود به نام خويش مى ساخت ... سوم عصاىي. حكمرانان 

 نواحى و پادشاهان دست نشانده به فرمان خليفه عزل و نصب مى شدند.

در آغاز يا هنگامى كه خليفه ديگرى بر ختت مى نشست، براى او بريقى خمصوص به نام «لوا» و فرماىن به نام 
«عهد» مى فرستادند. حكمرانان مكلف بودند در سكه هاى خود نام خليفه را بر نام خويشنت مقدم بدارند و در 

 روزهاى مجعه و مراسم رمسى، در مسجد جامع شهر به نام او خطبه خبوانند.

به كسى كه مأمور اين كار بود و از كارگزاران مهم ديوان به مشار مى رفت «خطيب» مى گفتند و مى بايست وى با 
جامه سياه بر منرب باال رود و مششري خود را از نيام بكشد و روى زانو بگذارد و به بانگ بلند و غرا خطبه را به نام 

 »30 «خليفه زمان خبواند.

 استاد ذبيح الّله صفا راجع به اين دوران تارخيى چنني مى نويسد:

قرن چهارم عهد ضعف دستگاه حكومت عباسى و غلبه غالمان ترك و ايرانيان بر آن است. مقدمات غلبه غالمان 
ترك بر دستگاه حكومت عباسى، از عهد خالفت املعتصم آغاز شد و بعد از او در عهد خلفاىي كه از اواسط قرن 
سوم به بعد مى زيستند، روزبه روز تزايد يافت. از عهد املتوكل آثار تسلط ترك آشكارتر گرديد و با توجه اين خليفه به 

اهل حديث و سختگريى نسبت به اهل اعتزال، و جلوگريى مردم از حبثها و مناقشات عقلى به بانه احياى سنت، و 
آزار علويان و برافروخنت نايره تعصب، حميط بغداد رونقى را كه در دوره تسلط عنصر ايراىن داشت، از دست داد. 

عالوه بر اين، از عهد مهني خليفه، دخالتهاى ىب وجه غالمان امارت يافته ترك در امور حكومت شدت عجيب يافت، 
چنانكه عزل و نصب خلفا در دست آنان افتاد و حبس و مصادره رجال و صاحب ثروتان به وسيله آن قوم، امرى 

 معمول و معتاد گشت.

بر اثر تسلط تركان و ضعف شديدى كه در دستگاه حكومت اجياد گرديده بود، ايرانيان، به حنوى كه ديده امي، از 
اواخر قرن سوم شروع به تيه مقدمات استقالل خود كردند و جتزيه رمسى نواحى ايران از ممالك تابع حكومت مركزى 
اسالم از مهني ايام آغاز شد؛ چنانكه از اواسط قرن سوم تا آغاز قرن چهارم، حكومتهاى نريومند سادات طالبيه در 
مازندران و آل ليث در سيستان و قسمت بزرگى از ايران، و آل سامان در ماوراء النهر پديد آمد و مهني حكومتها 



هستند كه در قرن چهارم با حكومتهاى ديگرى كه در آن قرن ظهور كردند، بر ايران تسلط داشتند. در بغداد هم بر 
اثر ضعف شديد خلفا و سلب اختيارات از آنان، اداره امور به دست تركاىن كه لقب امري االمراء مى يافتند افتاد، 

چنانكه براى خالفت تنها نام و نشاىن باقى ماند. و اگر چه خليفه از مهه ممالك پناور اسالمى جز بغداد و نواحى 
 اطراف آن چيزى نداشت، آن هم مورد نزاع مدعيان امارت بود،

 ______________________________
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) به قول ابن اثري وضع ممالك بدين منوال بود: بصره در دست ابن 322- 329چنانكه مثال در عهد الراضى بالّله (

رائق بود، خوزستان در دست بريدى، فارس در دست عماد الدولة بن بويه، كرمان در دست ابو على حممد بن الياس، 

رى و اصفهان و جبل در دست ركن الدولة بن بويه و ومشگري برادر مرداويج كه با يكديگر نزاع مى كردند، موصل و 

دياربكر و مصر و ربيعه در دست بىن محدان، مصر و شام در دست حممد بن طغج، مغرب و افريقا در دست عبد 

الرمحن بن حممد، ملقب به الناصر االموى، خراسان و ماوراء النهر در دست نصر بن امحد ساماىن، طربستان و گرگان 

 در دست ديامله، حبرين و ميامه در دست ابو طاهر جناىب قرمطى.

) وضع خالفت از اين هم بدتر بود و مبارزات 333- 334) و املستكفى (329- 333در عهد خالفت املتقى (
مدعيان امارت، مهچنان ادامه داشت و كار اين مبارزات به جاىي كشيده بود كه مردم بغداد داميا در اضطراب و 

ىب نظمى و فقر و گرسنگى روزگار مى گذراندند و بسيارى از ساكنان آن شهر ناگزير به ترك ديار شدند و به ساير 
 بالد اسالمى روى آوردند.

وضع ديىن بغداد از اين هم دشوارتر بود، زيرا متعصبان قوم، خاصه پريوان امحد بن حنبل، چنان قدرت يافتند كه به 
خانه هاى امرا مى رفتند و مخهاى شراب و آالت موسيقى را مى شكستند و مغنيان را مى زدند و به غالمان و كنيزكان 
اهانت مى كردند، و چون خليفه قدرتى نداشت و امرا هم مشغول جنگ با يكديگر بودند، كسى منى توانست از اين 
وقايع پيشگريى كند. ادبار و حمنت خليفه در اين ايام به درجه اى رسيده بود كه ناگزير براى رهاىي خود، از آل بويه 

 يعىن تا عهد تسلط سالجقه، 447 هجرى) تا سال 334ياورى خواست و بر اثر اين استعانت از اين هنگام (سال 
بغداد به تصرف آل بويه درآمد و بدين طريق دوره جديدى از غلبه عنصر ايراىن شروع شد. اين امراء كه از معز الدوله 

 ).447به بعد به بغداد حكومت مى كردند به دست طغرل بيك سلجوقى از ميان رفتند (

آل بويه بر خلفاء عباسى تسلط بسيار داشتند؛ چنانكه حىت عزل و نصب آنان هم به دست ايشان اجنام مى گرفت. 
فرق عمده دوره تسلط آ�ا با دوره امارت تركان آن بوده است كه بغداد در عهد آنان رونق ديرين را از سر گرفت و 



بيمارستا�ا و مرصدها و بناهاى بسيار ديگر در آن ساخته شد و متدن و فرهنگ ترقى كرد و آرامش و امن، كه حكم 
 سيمرغ و كيميا يافته بود، دوباره براى مردم حاصل شد.

رفتار آل بويه با خلفا به حدى شديد بود كه مثال معز الدوله، مستكفى را كور كرد و املطيع را به جايش نشاند 
) و او به مثابه بازيچه اى در دست معز الدوله بود و كار استخفاف او به جاىي كشيد كه جز كاتىب 334- 363(

براى حساب اقطاعات و خمارج خود نداشت. علت اساسى اين وضع آن بود كه آل بويه شيعه بودند و آل عباس را 
غاصب مقام خالفت مى مشردند. حىت معز الدوله در نظر گرفته بود كه خليفه را عزل كند و براى املعز لدين الّله علوى 

 بيعت بستاند وىل 
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يكى از خواص، او را منع كرد و گفت اكنون كه خليفه غاصىب بر مسند خالفت نشسته است هروقت مى توان او را 

خلع كرد يا كشت، اما اگر خليفه اى از علويان به خالفت بنشيند، ديگر بر او حتكم منى توان كرد و ميان اطرافيان تو 

كساىن هستند كه اگر فرمان قتل ترا بدهد، از او اطاعت خواهند كرد، و اين امر سبب شد كه معز الدوله از انتخاب 

علويان به خالفت منصرف گردد، ليكن اين انصراف مانع از آن نشد كه آل بويه به داعيان فاطميه اجازه تبلي  در 

بالد تابع خود دهند و خود نيز به ترويج تشيع مبادرت جويند و مهه مردم، حىت اهل تسنن را جمبور كنند كه در مراسم 

ايام مشهوره با شيعه شركت ورزند. و اين طرفدارى سخت از شيعه و خمالفت شديد با اهل سنت باعث انقالبات و 

 معز الدوله امر كرد كه در مساجد بغداد، لعن معاويه و غاصبني حق 351اضطرابات سخىت در عراق شد. در سال 

فاطمه (فدك) و كساىن كه على (ع) را از خالفت حمروم كرده بودند، نوشته شود و چون خليفه حمكوم رأى او بود 

 منى توانست وى را از اين كار بازدارد.

 مردم را جمبور به بسنت بازار كرد و خواليگران را از طبخ بازداشت و زنان را بر 352معز الدوله در روز عاشوراى سال 
آن داشت تا از خانه ها بريون آيند و موى پريشان سازند و لطمه بر سر و صورت زنند و بر قتل حسني بن على (ع) 

 سال دوام 60شيون كنند. و اين اولني بار بود كه در مالء عام در بغداد بر حسني بن على نوحه كردند. و اين حال 
 »31 «داشت.

بعد از معز الدوله، چندى عز الدوله، كه مردى نااليق بود، حكومت كرد و سپس قدرت به دست عضد الدوله رسيد. 
بعد از عضد الدوله امراى بوىي چندان قدرتى نداشتند. حىت در اواخر ايام حكومت آنان، غالمان ترك قدرت فراوان 
كسب كردند تا جاىي كه يكى از آنان به نام بساسريى چنان قدرت يافت كه امري بوىي و القائم مطيع امر او بودند. 
در نتيجه ضعف امراى بوىي و اختالىف كه بني آنان و خلفا از نظر مذهىب وجود داشت، خليفه حمرمانه طغرل را به 



بغداد دعوت كرد و با استقرار حكومت سلجوقى و احرتام فراواىن كه تركان سلجوقى براى خلفا قائل بودند، حكومت 
 حمتضر عباسى جاىن تازه گرفت.

 دوران احنطاط خالفت عباسى 

 چنانكه اشاره كردمي، از عهد متوكل، كه خليفه اى فاسد و قشرى بود، مقدمات افول حكومت عباسيان فراهم گرديد.

به حكايت روضة الصفا متوكل فرزند خود منتصر را غالبا مورد آزار و اذيت قرار مى داد و به او مى گفت: «تو را 
 منتظر بايد خواند نه منتصر، زيرا كه انتظار مرگ من را مى كشى.

 »32 «و او را گاهى شراب فوق الطاقه دادى و فرمودى به سيليهاى پى درپى سرافراز گردانندش.»

متوكل در شراب خوردن ظرافتهاى خنك كردى، گاه فرمودى كه شريى به جملس آوردندى تا شخصى را بينداخىت، و 
گاه مار در آستني يكى افكندى و اگر او را بگزيدى به ترياق مداوا كردى و بسيارى اوقات سبوهاى پر كژدم به 

 فرموده او در جملس 

 ______________________________
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 مى آوردند و آن سبو را مى شكستند و آن جانوران در جملس پراكنده مى شدند و هيچكس را ياراى چون وچرا نبود.

»33« 

عاقبت تركان به حتريك منتصر با مششريهاى كشيده روى به متوكل �ادند و يكى از آنان خطاب به وى گفت: «اى 
 امري نوبت مار و شري گذشت و نوبت تي  و مششري رسيد.

 »34 «متوكل گفت اين چه سخن است و هنوز سخن متام نكرده بود كه مهم او به امتام رسيد.»

به نظر جرجى زيدان: مهينكه اقوام و طوايف خمتلف به عنوان سپاهى در بارگاه خلفا راه يافتند، اختالفات سخت شد، 
قدرت خلفا رو به ضعف گذاشت و هرقسمىت از امپراتورى بزرگ اسالم به دست شخص مقتدرى افتاد تا آنكه قلمرو 
خليفه ابتدا به سواد (زمينهاى ميان دجله و فرات) و سپس به شهر بغداد حمدود گشت، و گاهى خليفه در بغداد هم 

 اقتدارى نداشت. اينك صورتى از تقسيم ممالك اسالمى در زمان الراضى بالّله:



 نام سرزمني/ نام فرمانرواى ناحيه/ نام سرزمني/ نام فرمانرواى ناحيه 

 بصره/ ابن رائق/ موصل، ديار بكر و مصر/ آل محدان 

 خوزستان/ سلسله بريدى/ مصر و شام/ اخشيد

 كرمان/ ابو على حممد بن الياس/ خراسان و آن طرف جيحون/ سامانيان 

 فارس/ عماد الدوله ديلمى/ گرگان و مازندران/ ديلمى ها

 رى، اصفهان،/ ركن الدوله ديلمى/ حبرين و ميامه/ قرامطه 

 عراق عجم 

اين بود وضع ممالك اسالمى در ربع اول قرن چهارم هجرى. با اين وضع آشفته، هيچ- يك از ملل زنده آن عصر، 
يعىن نه ايرانيها، نه تركها، نه مصريها و نه ديگران، حاضر نبودند به خالفت و حكومت ظاهرى عباسيان (قريش) 

 پايان خبشند.

 قدرت تركان 

در دوره معتصم، دولت عباسى دوره جواىن و نريومندى خود را طى كرده بود، خلفا به عيش ونوش مشغول بودند و از 
كار مملكت غافل ماندند و در نتيجه تركان در شؤون خمتلف مملكت نفوذ كردند. معتصم به خيال خود، مى خواست 
از اين تركان زيبا و خوش صورت سپاهياىن فراهم آورد كه موجب قوام خالفت گردد، وىل آنان چنان نريو يافتند كه خود 

 به خيال سلطنت افتادند و به قول جرجى زيدان:

املنتصر پسر معتصم، تركان را يا تركان او را به قتل معتصم واداشتند و منتصر را به جاى او نشاندند. منتصر بيش از 
. ه مستعني بالّله 248چند ماه خالفت نكرد و باوجدان ناراحت و خاطرآزرده از دنيا رفت. پس از منتصر در سال 

 املعتز بالّله خليفه شد و اين موقع تركان داراى قدرت بسيارى شده بودند؛ مثال هنگامى كه 251و پس از او در 
 املعتز خليفه شد، منجمان گرد آمدند تا مدت خالفت 

 ______________________________
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او را پيشگوىي كنند، مردى از آن ميان برخاسته گفت: حمتاج به پيشگوىي منجمان نيست، مدت خالفت خليفه بسته 

 به نظر تركان است و تا هرمدتى كه آنان خبواهند خليفه باقى خواهد ماند. مهه اهل جملس از اين حرف خنديدند.

اتفاقا تركان مهني خليفه (املعتز) را به بدترين طرزى كشتند؛ به اين قسم كه ناگهان بر وى هجوم آورده او را با پا روى 
زمني كشيدند و چاق كوبش كردند. آنگاه برهنه اش منوده و با تن عريان در آفتاب سوزان به پا داشتند، به قسمى كه 

از شدت گرما يك پا برمى داشت و پاى ديگر مى گذاشت و مهان موقع از تركان سيلى مى خورد. تركان املستكفى 
 خليفه را دستگري ساخته چشمانش را ميل كشيدند و او را در زندان افكندند و مهاجنا در زندان جان سپرد.

كار گداىي خلفا به جاىي كشيد كه القاهر بالّله خود را در قباى پاره پنبه اى پيچيده بود و نعليىن چوىب به پا داشت و 
با اين فالكت در حبس تركان به سر مى برد. در نتيجه خليفه بنده فرمانربدار تركان شد و به جاى اينكه آنان با خليفه 

بيعت كنند و قسم خبورند، خليفه براى آنان قسم مى خورد. تركان تركستان كه از پيشرفت مهشهريهاى خود آگاه 
شدند، صد تا صد تا و هزار تا هزار تا به ممالك اسالمى و عراق عرب رو آوردند و براى جاه و مال و مقام به 

 »35 «مسلماىن تظاهر كردند.

 سقوط ممالك اسالمى 

از پايان قرن ششم، ممالك اسالمى شرق به حال تباهى و زوال افتاد و تركان سلجوقى بر دستگاه خالفت هرطور 
 مى خواستند اعمال قدرت مى كردند. جرجى زيدان درباره اين دوران مى نويسد:

سراسر جهان اسالم ميان سه طايفه غري عرب تقسيم شده بود: تركان سلجوقى و سرداران آ�ا در شرق، كردان ايوىب 
در مصر و شام، و بربرها در افريقا و اندلس. تنها پاره اى امارتاى كوچك عرب در مين و نواحى ديگر برقرار مانده 
بودند. در چنني شرايطى دمشنان شروع به محله و جتاوز كردند، گرجيها و ارمنيها از مشال هجوم آوردند و تا توانستند 
 كشتند و بردند و اسري گرفتند. از طرف مغرب صليبيها، براى فتح بيت املقدس قسمىت از سوريه و فلسطني را گرفتند.

و اگر تدبري و كارداىن مرد كرد دلريى به نام صالح الدين ايوىب نبود، كار آ�ا باال مى گرفت. از طرف شرق نيز قوم 
مغول محله ور شدند و از ىب تدبريى زمامداران و سوء سياست آ�ا استفاده كردند و سراسر آسياى غرىب را به خاك و 

 خون كشيدند.

در پايان اين مقال يادآور مى شومي كه غري از خلفاى بىن اميه و بىن عباس كه به امجال از آ�ا سخن گفتيم، دو 
دستگاه خالفت ديگر، كه يكى خالفت اموى اندلس و ديگرى خالفت فاطمى مصر است، در عامل اسالم، عرض 

 وجود كرده اند كه چون ارتباط چنداىن با تاريخ ايران نداشتند از ذكر تاريخ آ�ا خوددارى مى كنيم.

 خالفت اموى اندلس پس از حدود سه قرن فرمانرواىي در اواخر حكومت آل بويه راه 



 ______________________________
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 ه.) در مهني ايام خالفت فاطمى مصر به پيشرفت 416افول سپرد و به دست يكى از امراى حملى منقرض شد (

خود ادامه مى داد و نه تنها در نتيجه كشورگشاىي بلكه به كمك دستگاه تبليغاتى منظم و بيسابقه اى كه اجياد كرده 

بودند، خالفت عباسيان و حكومت بغداد و قدرت مذهىب آنان را تديد مى كردند. فعاليت سياسى فاطميان، كه 

خود را از نسل فاطمه زهرا مى دانستند از اين حلاظ، كه با اختفا و استتار صورت مى گرفته، براى كساىن كه به مطالعه 

تاريخ فعاليتهاى سياسى و حزىب فرق و دسته هاى سياسى در قرون وسطى دلبستگى دارند، بسيار آموزنده و جالب 

 كه عبد الّله به نام مهدى بر اريكه خالفت نشست، آغاز گرديد. پس از 297است. خالفت فاطميان مصر از سال 

وى عده اى به خالفت نشستند تا نوبت به مستنصر رسيد. در دوران خالفت شصت ساله اين مرد فعاليت تبليغاتى 

امساعيليه در كشورهاى اسالمى وسعت گرفت، و داعى و مبل  افكار او حسن صباح، به شرحى كه در تاريخ ايران 

خواهيم ديد، دست به فعاليت دامنه دارى زد. نفوذ فكرى حسن صباح و جانشينان او قر�ا در خاورميانه دوام يافت تا 

سراجنام به دست مغول بساط فرمانرواىي آنان برچيده شد. عالوه بر اين ناصر خسرو قبادياىن، شاعر گرانقدر و با 

مسلك ايراىن، از دعات مهني مستنصر است كه با داشنت عنوان حجت ساهلا با حتمل انواع مصائب و حمروميتها، در 

خراسان و ماوراء النهر به تبلي  آرا و افكار خود در بني خلق مشغول بوده است. پس از آنكه مستنصر در سال 

 درگذشت، مستعلى فرزند كوچك او، در پناه محايت امري اجليوش، به مقام خالفت رسيد. از وقايع جالب اين 487

دوران، اينكه امساعيليه ايران از دستگاه خالفت مصر جدا شدند؛ چه آ�ا پس از مستنصر فرزند بزرگ او نزار را 

). او پس از كشنت امري 495شايسته احراز اين مقام مى دانستند. پس از مستعلى فرزندش اآلمر به ختت نشست (

 اجليوش خود نيز به دست يكى از فداييان نزارى از پا درآمد.

) 567پس از مستعلى ساهلا قدرت دست به دست مى گشت تا با مرگ عاضد بساط خالفت فاطميان برچيده شد (
و صالح الدين ايوىب كه مردى سياستمدار بود، سلسله ايوىب را بنيان گذاشت، و اين خاندان ساهلا بر مصر و شام 

 حكومت راندند. اكنون سياست كلى خلفاى عباسى را، مورد مطالعه قرار مى دهيم:

 سياست بني املللى خلفا در ايران و خاور ميانه بطور امجال 

بعضى از خلفاى عباسى، خمصوصا الناصر الدين الّله كه قريب نيم قرن خالفت كرد، براى دوام دولت خود از هيچ 
عمل ناجوامنردانه اى روگردان نبود. وى با اجياد نفاق و اختالف بني سالطني و امراى اطراف و با روشن كردن 



جنگهاى فئوداىل، وضع خود را تثبيت مى كرد. هر امريى را كه قوى مى ديد، تقويت مى كرد و وى را به برانداخنت 
مدعيان خود جتهيز و حتريص مى منود و حىت از كفار هم براى سركوىب خمالفني مسلمان خود استمداد مى جست، 

چنانكه وحشت خليفه از سلطان حممد خوارزمشاه سبب گرديد كه اين خليفه عياش و جاه طلب براى از بني بردن 
خوارزمشاه نه تنها از سالطني غور بلكه از مالحده امساعيلى و كفار قراختاىي و اقوام ناميان و مغول كمك خواست، و 

مهني عمل ناجوامنردانه او سبب شكست خمالفني و حمو دودمان خليفه گرديد. يكى از اعمال شيطاىن خليفه طرح 
 دوسىت اوست با يكى از جانشينان حسن صباح، موسوم به جالل الدين حسن امساعيلى. خليفه پس از آنكه وى 
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 را در سلك ياران خود درآورد، از فداييان امساعيلى براى كشنت و از بني بردن خمالفني خود استفاده ها كرد.

از آن مجله قتل امري مكه و عده اى از امراى خوارزمشاه را به دست فداييان امساعيلى مى توان نام برد. با اين حال، 
ننگني ترين اعمال خليفه مراوده و مهكارى او با چنگيز خان براى درهم شكسنت قدرت جالل الدين منكربىن است كه 

نه تنها به حمو دستگاه خالفت منتهى گرديد، بلكه متدن اسالمى كه حمصول كار و فكر ملل متمدن آسياىي بود، در 
 اين جريان بر باد فنا رفت.

 بعد از آنكه سلطان جالل الدين خوارزمشاه از هندوستان به عراق عرب رسيد، از خليفه الناصر لدين 621در سال 
الّله براى دفع محله مغول استمداد كرد وىل خليفه جاهل و كينه جو به جاى اجابت اين دعوت، يكى از امراى خود را 

 با بيست هزار نفر به دفع جالل الدين، مأمور كرد.

جالل الدين سردار خليفه را به سخىت شكست داد و تا نزديك بغداد پيش راند. جريان اوضاع آن روزگار نشان 
مى دهد كه اگر در اين موقع حساس تارخيى، به جاى الناصر الدين الّله كه بيشرت سرگرم عياشى و مجع مال و 

كبوتربازى بود، خليفه مدبر و كارداىن زمام امور را در دست داشت و به جاى اجراى سياست تفرقه و نفاق بني 
حكومتهاى اسالمى، وحدت و يگانگى را تقويت مى منود و از مهكارى با سرباز شجاع و شريدىل چون جالل الدين 
منكربىن خوددارى منى كرد، اميد آن بود كه قوم خوخنوار مغول در مهان محالت اوليه از جالل الدين شكست خبورند و 

 به مواضع اوليه بازگردند.

ناصر خليفه، با آنكه مردى زيرك و كاردان بود، هيچگاه از فهم و درايت خويش در راه مصاحل عمومى استفاده نكرد. 
وى در خربگريى از احوال امرا و حكام و اعزام جاسوس به شهرهاى خمتلف، مهارت بسيار داشت، به طورى كه 

هندوشاه در كتاب جتارب السلف نوشته حكام واليات مهه از او مى ترسيدند، جاسوسان او دائما در شهرهاى دور و 
 نزديك مى گشتند و خود او نيز شبها در كوچه هاى بغداد گردش مى كرد و از احوال مردم كسب اطالع مى منود.



عده اى مأمور در اطراف ديوان خالفت مى خوابيدند و توشه راه و خمارج سفر ايشان زير سرشان بود، و منتظر بودند 
مهينكه مهمى روى منود، بدون معطلى به اجنام آن عازم شوند. ناصر خليفه پس از آنكه از حسن و مجال «سلجوقى 
خاتون»، دخرت قلج ارسالن، سلطان سلجوقى آسياى صغري باخرب شد كس فرستاد تا او را به نام خود عقد كند، وى 
پاسخ داد پدرم مرا به شوهر داده، امري املؤمنني مهلت دهد تا از حج بازگردم و از شوهر خود طالق گريم، آنگاه با 
اجازه پدر به وصلت با تو رضا خواهم داد. ناصر نيز چنني كرد و ازدواج صورت گرفت وىل دوران آن سخت كوتاه 

بود؛ چه سلجوقى خاتون درگذشت. ناصر بر فراق او جزعها كرد كه كس نظري آن نديده بود. وى دستور داد تا جسد 
او را با كافور و ساير ادويه شستند و مدت بيست روز او را به ختت نشانده بر وى مى نگريست. بعد به اصرار مقربان 

 درگاه او را به خاك سپردند.

رفتار ناجوامنردانه خليفه با وزراى خود و عزل و نصب و حبس و قتل آ�ا شرح مفصلى دارد. كوشش فراوان او در 
ضبط امالك و اموال مردم و ستمگرى با رعايا و سعى در مجع مال و مصادره داراىي مردم، سبب گرديد كه بنيان 

 حكومت او متزلزل گردد. وى بركه اى را از
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پول و طال پر كرده بود. روزى در آن مى نگريست، ديد هنوز بركه چنانكه مى خواهد از زر ممتلى نشده، آهى كشيد و 

گفت آيا روزگار به من آنقدر جمال خواهد داد كه اين بركه را از طال پر كنم. اتفاقا قبل از آنكه اين آرزوى حيواىن او 

صورت گريد، درگذشت. وىل مستنصر، ماقبل آخرين خلفاى عباسى كه آرزو مى كرد آنقدر فرصت يابد كه حمتويات 

 آن را مصرف كند، به مقصود خود رسيد.

به اين ترتيب، ناصر كه در لباس اهل فتوت رفته بود به جاى آنكه به شرايط فتوت و طريقت قيام كند، عمر خود را 
 در خونريزى و مكر و سياهكارى سپرى كرد.

 خالفت طاهر

 ساله بود. او به قدر 52با آنكه طاهر وليعهد ناصر بود اكثر عمر او در حبس گذشت و وقىت كه با او بيعت كردند، 
امكان، در رفع مظامل پدر كوشيد، و از اعزام جاسوسان به حمله ها و هتك اسرار مردم جلوگريى كرد. «ده هزار دينار 
پيش قاضى فرستاد و پيغام داد كه مجعى را به واسطه قروض در زندان بازداشته ايد بايد كه اين خمتصر را به اصحاب 

ديوان دهى و اسرتضاى خصمان منوده ايشان را از بند غم آزاد كىن. طايفه اى از مردم دون مهت اين را به اسراف نسبت 
  ماه و چهار روز بود.»9كردند، گفت آخر روز، در دكان باز كرده امي بگذاريد تا عمل خري كنيم ... مدت خالفتش 

 وى بعد از عمر عبد العزيز، شريفرتين خلفاى عرب است. باالخره آخرين خليفه عباسى املستعصم بالّله به »36«
  پايان يافت.656شرحى كه خواهيم ديد، به دست هالكو به قتل رسيد و دوران خالفت عباسيان در سال 



 نظر الفخرى 

الفخرى در توصيف حكومت عباسيان مى نويسد: «بنيان دولت عباسيان بر خدعه و نرينگ استوار بود: و اين 
سياست «و اعلم ان الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع و دهاء و غدر و كان قسم التحيل و املخادعة فيها اوفو 

 »37 «من قسم القوة و الشدة، خصوصا ىف اواخرها ...»

 آخرين وزراى عهد عباسيان 

با اينكه برمكيان و ديگر وزراى خنستني خلفاى عباسى مردمى شريف و پرهيزكار نبودند، معذلك در تعدى و جتاوز و 
وخلرجى حد و حدودى قائل بودند. وىل پس از تسلط تركان. ضوابط ديرين از بني رفت. خلفا به وزرا ستم روا 

 مى داشتند و وزرا مردم را مى چاپيدند. ابن فرات وزير مى گويد:

«خليفه ده ميليون دينار مال مرا مصادره كرد، من هم ده ميليون دينار از حسني بن عبد الّله جواهرفروش گرفتم ...» 
مدت وزارت هروزيرى يك يا دو سال بود و مهينكه عزل مى شد يا استعفا مى داد، گذشته از امالك و مستغالت، 
ميليو�ا دينار پول نقد فراهم ساخته بود. البته اين پوهلا به طور عادى مجع منى شد، چون وزير هيچكس را به هيچ 

كارى منى گماشت مگر اينكه پيشكشى نقدى از وى مى گرفت ... خاقاىن وزير املقتدر بالّله در يك روز از نوزده نفر 
نوزده جور پول گرفت و براى مهه آ�ا حكم فرماندارى كوفه را نوشت و هريك از آ�ا خود را فرماندار كوفه تصور 

 مى كرد ... راههاى درآمد مأمورين از اين قرار بود:

 ______________________________
 .54، ص 3). روضة الصفا، پيشني، ج 36(

 .366). به نقل از: تاريخ ادىب ايران، پيشني، ص 37(

 148، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

مبل  جزئى براى دولت خرج مى كردند و مبل  كلى حمسوب مى داشتند. براى درآمدهاى دولىت حساب مى ساختند، از 

مأمورين جزء رشوه مى گرفتند، به بازاريان و كسبه مالياتاى غريقانوىن حتميل مى كردند، داراىي دهقانان را مى ربودند، به 

اين قسم كه مأمورى سر خرمن مى فرستادند تا مطابق دخلواه ماليات بگريد و اگر دهقان اعرتاض مى كرد، ريش و 

 سبيلش را مى تراشيدند، كتكش مى زدند و حمصولش را متاما ضبط مى كردند.

كار بيداد نسبت به كشاورزان و خرده مالكان به آجنا كشيده بود كه آب و ملك آنان را ضبط مى كردند، وىل ماليات 
معموىل را از خود كشاورز مى گرفتند. مالك هم با رضايت، آن ماليات را مى داد به اين اميد كه آن ملك در دفرت 



دولىت به نام وى ثبت شود، تا بعدا دادرسى پيدا شود و ملك او را پس بدهد. مالكني عمده گاه به جاى ماليات، 
 »38 «رشوه مناسىب به وزيران و بزرگان مى دادند.»

دكرت زرين كوب، ضمن توصيف ثروت بيكران وزراء، از داستان تزويج مأمون با دخرت وزير خود، حسن بن سهل، 
سخن مى گويد و از قول مورخان آن دوران مى نويسد: ... از مجله تكلفاتى كه در اين عروسى توسط وزير اجنام شد، 

يكى آن بود كه «چون مأمون به ميان سراى رسيد، طبقى پر كرده بود از موم به هيأت مرواريد گرد، هريكى چون 
فندقى، در هريكى پاره اى كاغذ، نام ديهى بر او نبشته؛ در پاى مأمون رخيت و از مردم مأمون، هركه از آن موم 

 »39 «بيافت قباله آن ديه بدو فرستاد»

 اين حكايت وضع توزيع ثروت را در آن روزگار به خوىب نشان مى دهد.

در مهان ايام، يكى از بزرگان طربستان به هنگام خالفت مأمون به مكه رفت. «هر روز به باديه منادى فرمودندى كه 
 حى على غداء االمري، معروف و جمهول به خوان او نشستندى.

مأمون بفرمود تا به بغداد او را تره و هيزم نفروشند. كاغذ خبريدند و به عوض هيزم مى سوختند و حرير سبز پاره كرده 
 »40 «به جاى تره بر خوان مى �ادند.»

اين مهه ثروت و مكنت نزد وزراء و امرا از كجا مجع مى شد؟ بدون شك منبع عمده عوايد، اخاذى و رشوه خوارى بود 
 زيرا وزرا و امرا منصب و مقام خود را با پول مى خريدند.

 »41 ««يعقوب بن داود، وزير مهدى، صد هزار دينار به ربيع حاجب داد تا او را بدين مقام رسانيد.»

بسيارى نيز براى حفظ مقام خود به هرگونه پسىت و زبوىن تن در مى دادند ... رفتار برمكيان نسبت به ساير وزراء 
بيشرت با عدل و انصاف توأم بود، معذلك ثروت و مكنت بيكران افسانه- آميز آنان نيز از مهني راه گرد آمده بود. 

«هارون الرشيد واليت طربستان به حممد بن حيىي بن- خالد برمكى و برادر او موسى داد. آ�ا ملكهاى دهقانان را به 
زور مى خريدند و ستمها و نارواييها مى كردند. هرجا دخرتى خوبروى نشان مى يافتند به قهر و ستم مى خواستند و از 

 »42 «خوف فضل و جعفر كسى را زهره آن نبود كه ظلم ايشان به هارون عرضه دارد.»
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«بعالوه، خليفه از اين نارواييها بيخرب نبود. در اين تاراج نابكارانه كه حكام و امراى واليات پيشه گرفته بودند، مهواره 

 »43 «سهمى نيز به خليفه فرستاده مى شد.»

 ثروت خلفا و رجال دولىت در عصر عباسيان 

«راجع به ثروت خلفا و بعضى از افراد خاندان آ�ا قبال سخن گفتيم و يادآور شدمي كه بيت املال مسلمني كه بايد در 
راه مصاحل عمومى مصرف شود، در عمل، به مصرف بذل و خبششهاى بيمورد خلفا مى رسيد و به هركس هرچه 

مى خواستند، مى دادند. معذلك چون منايندگان و استانداران خليفه در ممالك تابع به حنو شديدى كشاورزان و ساير 
طبقات زمحتكش را استثمار مى كردند، با متام اين وخلرجيها مقدار معتنابى پول در دستگاه خالفت باقى مى ماند؛ 
چنانكه با مرگ املكتفى چون داراىي او را تقومي كردند، معلوم شد كه در حدود صد ميليون دينار ثروت شخصى 

 اوست: به اين ترتيب:

  دينار20، 000، 000پول نقد، از زر و سيم و ظروف طال و نقره به قيمت 

  دينار20، 000، 000فرش (قاىل و قاليچه و امثال آن) به قيمت 

  دينار20، 000، 000اسلحه و اثاث و غالم و كنيز به قيمت 

  دينار20، 000، 000باغ و مزرعه و مستغالت به قيمت 

  دينار20، 000، 000جواهر و عطريات و امثال آن به قيمت 

وزرا نيز در جتاوز به بيت املال دست كمى از خلفا نداشتند و گاه بر آنان پيشى مى گرفتند تا جاىي كه بعضى از خلفا 
 دست نياز به سوى وزيران خود دراز مى كردند.

خاندان برمكى كه از خوش نامرتين وزراء عهد عباسيان هستند مثل ديگر وزراء اين دوران جتاوز به حقوق عمومى و 
سوء استفاده از بيت املال را عملى مباح مى مشردند. اينان نيز مانند حسن بن فرات، مارداىن، ابن كلس، افضل ابن 

 شهيد ثروت كالىن اندوختند.



عايدات حيىي و پسرش، جعفر، از تيوهلا و خالصه ها در سال به بيست ميليون دينار مى رسيد. پس از آنكه هارون آ�ا 
 دينار نقد از 30، 676، 000را از پا درآورد و اموالشان را مصادره كرد عالوه بر خانه ها و مزرعه ها و امالك و اثاث 

اموال آ�ا به دست آمد. مهانطور كه وزيران بغداد مردم را مى چاپيدند و ثروت به هم مى زدند، كاتبان (منشيان دولىت) 
مصر نيز از آن راه استفاده مى بردند. خانواده مارداىن در مصر فرد فردشان داراى ثروت بيحساب بودند؛ مثال عايدى 

ساالنه حممد بن على مارداىن (كاتب) ساىل چهار صد هزار دينار بود و باى امالك وى در مصر و شام به سه 
 عالوه بر اين، واليان و امريان يعىن استانداران آن دوره نيز چون در مجع آورى ماليات »44 «ميليون دينار مى رسيد.»

اختيار داشتند و هرنوع ميل داشتند بر مردم حتميل مى كردند، ثروت گزاىف به دست آوردند. «چنانكه مقريزى 
 كيلو است) طال از وى باقى ماند 150مى نويسد، پس از مرگ عمرو عاص واىل مصر هفتاد بار دينار (بار برابر با 

و عايدى خالد قسرى، واىل عراق، به ساىل سيزده ميليون درهم رسيد ... مهچنني ثروت سالطني (مماليك) مصر و 
 رجال 
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 گرم است) و 454دولىت آ�ا به مبال  گزاف مى رسيد؛ به قسمى كه جواهرات و زر و زيور آ�ا را با رطل (هر رطل 

قنطار (قنطار معادل صد رطل است) و صندوق وزن مى كردند. مثال از امري- سيف الدين تنگز شوشرتى جواهرات و 

 زر و زيورهاى ذيل پس از مرگ او باقى ماند:

  رطل 19. زمرد و ياقوت 1

 . جواهر سواره و پياده و نگينهاى املاس شش صندوق 2

  دانه 1250. مرواريد درشت گرد به وزن يك درهم تا يك مثقال 3

  مثقال 240، 000. طال 4

 . نقره ده ميليون درهم 5

 . زيورآالت طال (گوشواره، دستبند، گردن بند و غريه) چهار قنطار مصرى 6



 . ظروف نقره شش قنطار مصرى 7

  دينار1، 200، 000. پول نقد 8

 اگر تركه يك امري مسلمان اين مقدار باشد، البته تركه خلفا و سالطني اسالم خيلى بيش از اينها بوده است.

اعراب پس از آنكه حوزه نفوذ خود را وسعت خبشيدند و با متمدنرتين كشورهاى شرق نزديك آشنا شدند، بسيارى از 
تعاليم اسالم را فراموش كردند و به مال اندوزى و خوشگذراىن پرداختند. مهان عرباىي كه با عقرب و سوسك و كرك 

شرت خملوط با خون شرت زندگى مى كردند، به تقليد از ايرانيان در خوراك و پوشاك و فرش و جتمل راه تفنن پيش 
گرفتند. در عروسى و مراسم ختنه و مهماىن از سنن و عادات ايرانيان پريوى كردند ... سران اسالم زندگى زاهدانه اى 
داشتند. عمر مى گفت: كسى كه مرتب شب و روز گوشت خبورد، مانند كسى است كه بامداد و شام باده بنوشد. 

 وىل اين طرز تفكر از دوره بىن اميه بكلى تغيري كرد.

مهان عرباىي كه كافور را از منك تشخيص منى دادند و برنج را خوراك مسموم و نان لواش را كاغذ مى پنداشتند، خنست 
به جتمالت زندگى دل بستند. در مهماىن ابراهيم بن مهدى از هرون ضمن اغذيه گوناگون، ظرىف بود كه مقدارى 

 »45 «گوشت ريز در آن بود. بعد معلوم شد كه زبان ماهى است و هزار درهم در راه تيه آن خرج شده است.»
 جرجى زيدان مى نويسد:

نتيجه اين پرخورى و تفنن و جتمل در تيه غذا آن شد كه غالب بزرگان دوره متدن اسالمى دچار سوء هاضمه و قولنج 
و اسهال خوىن و زخم معده مى شدند و به واسطه افراط در گوشت خوردن گرفتار رماتيزم، نقرس و امثال آن 

 مى گشتند و تندخو و آتشني مزاج مى بودند و زودزود فرمان زدن و بسنت و كشنت مردم بيگناه را صادر مى كردند.
»46« 

مهان مسلماناىن كه در صدر اسالم لباسى بسيار ساده به تن مى كردند و كفشى از پوست خرما داشتند، در عصر 
معاويه به تفنن پرداختند و از پارچه هاى حرير گلدار و پرنقش و نگار لباس دوختند، و در دوره عباسيان پوشيدن 

 لباسهاى ابريشمى و پشمى و زربفت معمول گشت. خز را
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 از ابريشم و كرك خرگوش نر تيه مى كردند. انواع پارچه هاى ابريشمى و پنبه اى معمول نبود.

پارچه هاى مشهور آن زمان عبارت بود از معلم، ميز، اودارى، ملحم، پارچه هاى موىي، پارچه هاى كركى، مسور، قاقم، 
و امثال آن. در زمان عباسيان از پارچه هاى گوناگون، قبا و جبه برد و عمامه و پرياهن و شلوار و روپوش و چادر و 

 ارخالق و زيرپوش و مالفه و امثال آن مى دوختند ...

خلفا صدها و هزارها جامه در صندوقخانه داشتند كه كمرت مورد احتياج بود. پس از مرگ املكتفى، لباس دوخته و 
 هزار، 13 هزار، مالفه و امثال آن هشتهزار، عمامه هاى مروى 63 جامه هاى مروى و خراساىن 40، 000بريده 

 و ... در جامه خانه وى يافتند ... خبتيشوع طبيب چهار صد شلوار حرير باقى 1، 800جامه هاى ميىن زربفت 
گذاشت. بزرگان قوم براى آنكه بيشرت اظهار جتمل منايند، براى چهارپايان خود جلهاى حرير و خممل تيه مى كردند. 

سالطني و بزرگان براى خود صندليها و ختتهاى طال، آبنوس و عاج ساختند و در مواردى از سالطني ايران و روم 
پيشى گرفتند. در شهوتراىن نيز خلفا از سالطني ايران و روم دست كمى نداشتند. «مسعودى در جلد دوم تاريخ خود 
مى نويسد كه در حرمسراى متوكل عباسى چهار هزار كنيز مى زيست و متوكل با متام آ�ا نزديكى مى كرد، و امريان كه 
اين شور و شوق متوكل را ديدند از اطراف براى او كنيز مى فرستادند ... در حرمسراى هارون دو هزار كنيز بود از آن 

 باى كنيزان برحسب مجال و كمال و هنر يعىن »47 «مجله سيصد كنيز كه فقط ساز مى زدند و آواز مى خواندند.»
(سازندگى و خوانندگى) فرق مى كرد و از چندصد دينار، تا چند هزار دينار مى رسيد. «حممد امني درباى كنيز 

 خلفا از »48 «زيباىي، قايق جعفر (فروشنده) را پر از طال كرد يعىن بيش از يك ميليون دينار به وى پرداخت.»
پوهلاىي كه به قيمت فالكت و بدخبىت ملل تابع اسالمى گردآورى مى شد، بذل و خبششهاى ناحمدود مى كردند. 

عباسيان غري از پول، ملك و باغ و مزرعه و گاه فرمانرواىي واليات را به اشخاص واگذار مى كردند، چنانكه شخصى 
در مدح سفاح قصيده اى گفت، وى در مقابل، استاندارى خوزستان را به وى واگذار كرد. پس از آنكه دستگاه 

 خالفت رو به فساد رفت و پوهلاى بيكران نقصان پذيرفت به جاى پول به اشخاص لقب و عنوان هديه مى دادند.

براى آنكه خوانندگان به منونه اى از وخلرجيهاى خلفا واقف گردند يادآور مى شومي كه ابراهيم موصلى شعرى را با ساز 
براى امني مى خواند، خليفه سخت شادمان مى شود و بر سر ابراهيم بوسه مى زند و سپس به او سى هزار درهم 

 مى دهد. ابراهيم پس از تعظيم و كرنش مى گويد:

 ميليون درهم به من داده ايد، خليفه با ىب اعتناىي پاسخ داد؛ آن مبل  چه قابلى دارد، فقط 20«با آن اظهار مرمحت 
 »49 «ماليات چند ده و مزرعه است!»

 خوراك و پوشاك اعراب در دوره جاهليت و بعد از آن 



خوراك اعراب پيش از اسالم بيشرت شري و فرآورده هاى آن بود و از خرما و گوشت نيز استفاده مى كردند، و گاه از 
گوشت و شري و نان و يا از شري و آرد و يا از روغن و آرد و عسل موادى درست مى كردند و به نام غذا تناول 

 مى كردند. البته استفاده از اين نوع اغذيه براى 
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عموم ميسر نبود. فقرا منى توانستند از گوشت شرت يا گوسفند تناول كنند بلكه از گوشت سومسار، ملخ، و سوسك و 

عقرب خود را سري مى كردند و اگر اينها نيز بدست منى آمد شكم خود را با كرك شرت آلوده به خون پر مى كردند؛ 

) 170يعىن كرك شرت را در خون مى پختند و مى خوردند و به طورى كه ابن خلدون در جلد اول كتاب خود (ص 

مى نويسد، حال طايفه قريش به مهني قرارها بود. و چه بسا كه از پوست بيىن شرت و شاخ گاو و گوسفند و سم آ�ا و 

كف پاى شرت و ناخن آن، خوراكى تيه مى كردند و سد جوع مى منودند ... و به جاى آب، خون شرت و يا چكيده 

 شكمبه شرت مى نوشيدند.

پس از ظهور اسالم و فتح عراق و ايران و مصر، اعراب از مظاهر متدن جديد به وحشت افتادند، چنانكه عرىب 
كيسه اى از كافور يافت پنداشت منك است. قدرى از آن در غذا رخيت چون غذا خومشزه و مطبوع نشد كيسه كافور 
را به دو درهم فروخت. موقع ديگر عربا نان لواش را كاغذ تصور كردند. اما اين دوران جهل و ىب خربى چندان نپاييد 
و اعراب پس از مدتى طرز خوراك پخنت و انواع اغذيه را از ايرانيان و ديگر ملل اسالمى فراگرفتند. در دوره بىن اميه 
معاويه خوراكها و شريينيهاى ايران را معمول داشت و مهني كه سيل پول از ملل تابع به جانب پايتخت روان گرديد، 

اعراب در خوراك و پوشاك راه تفنن پيش گرفتند. برتين خورش اعراب، سكباج بود كه عبارت از آب گوشت، سركه و 
گوشت كبك بود و آن را برتين خورش مى مشردند. از پالوده (نوعى شرييىن) و لوزينه (تركيىب از بادام، شكر، مغز گردو 

و گالب) لذت مى بردند. و كم كم در خوراكها، سبزى و گوشت، انواع چاشىن و ادويه را به كار بردند، و اعراب 
 »50 «چون ديگر ملل متمدن قرون وسطى از غذاهاى متنوع بره مند شدند.

 لباس اعراب 



لباس اعراب در دوره جاهليت، مانند مهه چيز آ�ا بسيار ساده بود يعىن پرياهن بلند و سرتاسرى مى پوشيدند و غالبا از 
عمامه، عبا و يا ردا استفاده مى كردند. بعدها در نتيجه كشورگشاىي، شلوار و قبا و كفش و چكمه را نيز مورد 

 استفاده قرار دادند.

از دوره بىن اميه به بعد اندك اندك اعراب به تفنن و جتمل روى آوردند. سران قوم جامه هاى حرير و ابريشم پوشيدند و 
از پارچه هاى گلدار و پر نقش ونگار استفاده كردند، و به رسم ديرين عمامه به سر مى گذاشتند و مششري را روى كتف 

 مى انداختند.

در دوره عباسيان، كه مهه چيز و مهه كارها رنگ ايراىن گرفت، اعراب در لباس- پوشيدن پريو ايرانيان شدند تا جاىي كه 
 به رجال دولىت فرمان داد به جاى عمامه، قلنسوه (نوعى كاله ايراىن) به سر بگذارند. قلنسوه 153منصور در سال 

كاله درازى بود كه آن را با چوباى نازك از تو مرتب مى كردند. اعراىب كه تعصب داشتند روى قلنسوه عمامه نازكى 
مى بستند، و مششري را نيز از دوره منصور به سبك ايرانيان به كمر مى بستند. عباسيان برخالف امويان كه جامه سفيد 

را شعار خود قرار داده بودند، جامه سياه رنگ را شعار خود ساختند و رجال دولىت موظف بودند جبه هاى سياه 
بپوشند، در حاىل كه طبقات ممتاز از لباسهاى خمصوص به خود استفاده مى كردند. توده مردم مهان لباسهاى قدمي را 

 بر تن داشتند و برحسب مقام و موقعيت و
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اقليمى كه در آن زيست مى كردند، از عمامه، لباده، قبا، شلوار، پرياهن، جبه، جوراب و نعلني و كفش استفاده 

مى كردند. رجال دولىت در آن عصر براى شركت در جمالس بزم و عيش لباسهاى رنگني زرد، سرخ و سبز بر تن 

مى كردند، جامه خود را با عطرهاى گوناگون خوشبو مى ساختند. اشراف عرب، اسب سوارى، فصاحت، و عطر زدن 

را شرط زندگى مى دانستند. خضاب پيش از اسالم به ندرت معمول بود وىل پس از آشناىي اعراب با ملل شرق، 

خضاب سخت معمول شد چنانكه «با زعفران، خضاب زرد و با حنا خضاب سرخ و با رنگ، خضاب سياه و با 

گوگرد، خضاب سفيد صورت مى گرفت! خنستني كسى كه ريش خود را با زعفران زرد كرد جرير شاعر بود. حسان بن 

ثابت سبيل و موهاى اطراف دهان خود را با حنا قرمز مى كرد و باقى ريش را سفيد مى گذارد ... زنان هم خضاب 

 اعراب نه تنها در خوراك و پوشاك روش ديرين را فراموش كردند بلكه در ساخنت مسكن نيز از »51 «مى كردند.»

ملل متمدن تقليد كردند. عمر در دوران قدرت خود به مردم اجازه زراعت منى داد و منى خواست جامعه عرب بافرهنگ 



و متدن قرون وسطاىي آشنا شود، وىل تاريخ على رغم آرزوى عمر و مهفكران او كار خود را كرد و اعراب بيابانگرد به 

 تدريج با متام مظاهر فرهنگ شرقى آشنا و مأنوس گرديدند.

در زمان فاطميان، شهر قاهره وسعت و ابت فراوان پيدا كرد. مقريزى مى نويسد كه در فسطاط (غري از قاهره) صد 
هزار خانه بود. در بعضى خانه ها صد يا دويست نفر مى زيستند زيرا هر خانه از شش يا هفت طبقه تشكيل يافته بود 
... به قول مقريزى بغداد آن روز سه برابر قاهره خانه داشته. در زمان سلطان صالح الدين ايوىب، فسطاط و قاهره به 
هم متصل شدند. ديگر از شهرهاى مهم قرون وسطى شهر قرطبه در اندلس قابل توجه و شايان ذكر است. در اين 

شهر خانه ها، كاخها، باغها و مسجدها و گرمابه هاى فراوان ساخته بودند. «بناهاى قرطبه و اطراف آن مكرر 
 سرمشارى شده و خالصه سرمشاريها به قرار زير است!

، گرمابه ها 3873، مسجدها 6300، عمارات رجال دولت 430، كاخهاى بزرگ 113، 000خانه هاى عادى 
 در دوره عباسيان نيز ساخنت ابنيه جملل و كاخها و قصرهاى جملل سخت »52 «»124503، مجع كل بناها 900

 معمول بود كه منونه آن «قصر التاج» است.

املتقدر در اول قرن چهارم هجرى، كاخ و باغ بسيار زيباىي پديد آورد كه آن را دار الشجره (سراى درخت) 
مى خواندند. در اين كاخ درخىت از زر و سيم ساخته بودند كه ميان درياچه بزرگى جلو ايوان كاخ قرار داشت. اين 
درخت هشت شاخه بزرگ از زر و سيم داشت و بر هر شاخه آن شاخه هاى كوچك ديگرى از زر و سيم ساخته 

بوند و روى شاخه هاى كوچك، ميوه هاى گوناگوىن از جواهر رنگارنگ ديده مى شد. بعالوه از پرندگاىن زرين و سيمني 
صداى سوت و آواز و چهچه برمى خاست و در طرف راست و چپ درياچه جمسمه پانزده سوار بود كه لباس حرير 

 پوشيده و مششري در كمر داشتند و چنني به نظر مى رسيد كه به جنگ يكديگر مى شتابند.

 معز الدوله ديلمى قصرى در بغداد ساخت كه يك ميليون دينار خرج 

 ______________________________
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برداشت و سقف اتاقهاى اين كاخ زراندود بود و چون خواستند آن را خراب كنند هشت هزار دينار فقط براى كندن 

 »53 «طالهاى سقف زرين كاخ خرج كردند.



 تشكيالت ادارى در عامل اسالمى 

  هجرى، حكومت خلفاى راشدين پايان يافت. در زمان آنان مأمورين دولت اسالم عبارت بودند از:40«در سال 

. كاتب كه ديوان يا دفاتر مجع و خرج ماىل را اداره 3. حكمرانان و عمال خليفه در ممالك اسالمى، 2. خليفه، 1
 .5. گماشته خمصوصى كه او را حاجب مى خواندند، 4مى كرد، 

 . قاضى كه مأمور دادرسى بود.6خزانه دار يا متصدى بيت املال، 

پس از آنكه امويان به خالفت رسيدند و دولت اسالم جنبه سلطنىت و سياسى پيدا كرد و آميزش مسلمانان عرب با 
ساير مسلمانان رو به فزوىن �اد، طبعا سازما�اى دولىت و تشكيالت آن توسعه يافت و شاخ وبرگ بسيارى بر هم زد 
و سازمان ساده دولت اسالم تشكيالت جديدى از روميان و ايرانيان اقتباس كرد از آن مجله، پادشاهان اسالم، براى 

ازدياد جاه و جالل خود و ارعاب مردم، دربان و نگهبان و مالزمان و گماشتگان خمصوص، استخدام كردند. و 
عالوه بر آن، ديوان خامت (مهردارى) ديوان خراج (ماليات زمني و غريه) ديوان بريد (نوعى بازرسى و جاسوسى و 

خربنگارى) در زمان بىن اميه تأسيس يافت. در زمان عباسيان آميزش اعراب با ساير ملل زيادتر شد و خلفاى عباسى 
نيز به مهان نسبت به آسايش و خوشگذراىن متمايل گشتند و براى رفاه حال خودشان، اشخاصى را تعيني كردند كه 

به جاى آنان به كارها رسيدگى كند و از آن رو منصب وزارت و حسبه يا شهردارى و غريه پديد آمد و تدرجيا 
مؤسسات ساده سابق دولت اسالم داراى شعبات و توابعى شد و در هريكى از دولتهاى اسالمى مطابق مقتضيات 
 حملى سازما�اى خمتلفى اجياد گشت، مثال تشكيالت دولىت بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره اختالف بسيار داشت.»

»54« 

 اعراب و حكومت 

 پروفسور ر. لوى مى نويسد:

به حمض آنكه اين قوم در ماوراء شبه جزيره خويش پخش شدند، رهربان آ�ا تازه متوجه امهيت لزوم اداره سرزمينهاى 
مفتوحه شدند و به ناچار عالقه اى به فن ناآشناى حكومت پيدا كردند. در كتاب الفخرى كه راهنماى سياست و 
تاريخ است و در آغاز قرن چهاردهم ميالدى (قرن هفتم هجرى) نوشته شده چنني آمده است كه وقىت عمر خليفه 

اسالم در چگونگى تقسيم غنامي جنگ كه چون سيل از ايران مى رسيد، درمانده بود و منى دانست چه كند، دست به 
دامان يك نفر ايراىن، كه در دستگاه دولت خود كار كرده بود، زد. ايراىن مزبور پيشنهاد كرد كه دفرتى به نام ديوان 

اجياد شود و مهه درآمدها و هزينه ها در آن ثبت گردد، و اين اداره اختيار بازرسى مهه دخل و خرج را داشته باشد. از 
مهني جوانه كوچك بود كه دستگاه عظيم دولىت خلفا براى مدت چندين قرن كشورهاى زير فرمان خود را اداره مى كرد. 

 خلفاى عرب، چنانكه جاحظ نويسنده قرن سوم هجرى يادآور شده است،
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شاهان ساساىن را در فن سياست و مملكتدارى بينظري مى مشردند. هشام بن عبد امللك خليفه اموى، براى خنستني بار، 

دستور داد تاريخ فارسى را از دوران ساساىن به عرىب ترمجه كنند و خلفاى عباسى كامال از روش حكومىت ايرانيان 

 »55 «تبعيت كردند.

به اين ترتيب، عمر يعىن مهان كسى كه از زيركى و كارداىن ايرانيان و جهل و بيخربى اعراب سخت بيمناك بود و حىت 
به قول مورخ نامدار، طربى، آرزو مى كرد بني ايرانيان و اعراب كوهى از آتش فاصله باشد، سراجنام به حكم ضرورت 
تارخيى و به فرمان «احتياج» دست نياز به سوى ايرانيان دراز كرد و براى اداره و درست راه بردن ممالك اسالمى از 

كارشناسان ايراىن خواست كه از راه و رسم و سريه كورش و اردشري و انوشريوان آنچه را كه براى اداره ممالك اسالمى 
سودمند مى بينند به خليفه مسلمني بياموزند تا مورد استفاده او قرار گريد. در تاريخ طربى جلد چهارم و جتارب االمم 

 ابن مسكويه از تشبثات عمر در اين راه به تفصيل، ياد شده است.

 گسرتش سازما�اى ادارى 

در صدر اسالم، خليفه به مهه كارها رسيدگى مى كرد، حىت دفرت اموال حتت نظر او اداره مى شد، و چون خليفه اموال 
و امالك شخصى نداشت و اطرافيانش مردمان پرهيزكارى بودند، دقت و مراقبت زيادى به كار منى رفت. وىل پس از 

آنكه ممالك اسالمى وسعت گرفت، خلفاى اسالمى مانند سالطني ايران و روم براى تنظيم امور مملكىت كارهاى خمتلف 
 را ميان مأمورين تقسيم كردند.

وزراء مهمرتين كارها را به عهده داشتند، عده اى را براى مراقبت كارهاى حكام و استانداران برگزيدند كه صاحب الربيد 
(بازرس كل) خوانده مى شدند. «مؤسسه اى براى مهر و امضاى نامه ها تشكيل دادند كه نامش ديوان توقيع و خامت 

بود. اشخاصى را براى رسيدگى به اموال و امالك خودشان مأمور ساختند و سازمان مربوطه را ديوان ضياع ناميدند و 
كساىن را جهت حسابدارى و پرداخت حقوق گماشتگان و مالزمان خصوصى معني كردند و آنان را عمال ديوان 

خاص خواندند ... در زمان عمر، فقط يك نويسنده نامه هاى رمسى را مى نگاشت و در عني حال حسابدارى هم به 
عهده او بود و درآمد و هزينه را در دفرت قيد مى كرد ... اما مهينكه دولتهاى اسالمى توسعه يافت، مهان يك ديوان 

 (مراسالت و حماسبات) به چندين شعبه تقسيم شد از اين قرار:



 . ديوان خراج خمصوص درآمدهاى مربوط به جزيه و ماليات زمني و حمصول 1

 . ديوان زمام، خمصوص حماسبات لشكرى 2

 . ديوان نفقه خمصوص حماسبات كشورى 3

 . ديوان معادن و اقطاع، خمصوص امالك دولىت و معد�ا4

 . ديوان جند، خمصوص ثبت اسامى لشكريان و درجات آن.5

و از مهني مؤسسه اخري، دو مؤسسه ديگر مانند ديوان يا اداره نريوى درياىي و اداره امور مرزى و غريه پديد آمد و دفرت 
 و مؤسسه خمصوصى براى ارسال مراسالت تعيني 

 ______________________________
  به بعد.97). گروه خاورشناسان، مرياث ايران، ترمجه دكرت حممد معني و ديگران، ص 55(

 156، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 كردند كه آن را ديوان رسائل و انشاء مى گفتند.

مهني قسم بيت املال كه در زمان خلفاى راشدين خزانه دارى كل حمسوب مى شد و متام درآمدهاى خمتلف در آجنا گرد 
مى آمد، در زمان امويان و عباسيان منشعب شد ... به اين قسم كه مركزى براى مجع آورى و نگاهدارى زكوة و مركز 
ديگرى براى اموال ارثيه و مركزى براى اموال مظامل تعيني شد.- سازمان امور حسىب و مظامل و شهرباىن جزو مؤسسه 

 »56 «قضاىي به مشار مى رفت.»

به نظر شرقشناسان شوروى سازما�اى ادارى عباسيان از عهد منصور به بعد كمابيش منظم و متمركز گرديد. «به گفته 
يعقوىب، مورخ و جغرافيدان قرن �م، در عهد خنستني خلفاى عباسى ديوا�اى زير داير بود: خزانه دولىت، زرادخانه 

 دولىت، ديوان رسايل، ديوان خراج، ديوان مهر دولىت، ديوان جنود و ديگر ديوا�ا.»

عباسيان بعدها بر تعداد ديوا�ا افزوده و آ�ا را مرتب كرده و با مؤسسات ادارى اياالت مربوط ساختند وىل شالوده 
 اين كار در زمان منصور رخيته شده بود.

اداره امور اياالت كماكان بالتمام در دست حكام بود. نريوهاى عظيم نظامى و ارزشهاى بزرگ مادى به صورت انواع 
حمصوالت و مصنوعات هنرى در اختيار ايشان بود، و وجوهى كه مأموران گرد مى آوردند پيش از آنكه وارد خزانه 

 خليفه بغداد شود، از دست آ�ا مى گذشت.



از دستگاه ايالىت كه تابع حكام و جانشينان خليفه و امريان ايشان در شهرها بود، چندان اطالعى در دست نيست، 
وىل مهينقدر معلوم است كه مأموران وصول خراج متام عادات و رسوم اسالف خويش را به ارث برده بودند؛ با 

روستاييان بريحم بودند، رشوه مى گرفتند، فريب مى دادند، بزور بيش از آنچه مقرر بود پول و حمصول اخذ مى كردند. 
 و اخل، در عهد عباسيان اكثر مأموران از افراد حملى بودند.

در ميان ادارات حملى و از حلاظ ارتباط آ�ا با مركز، شغل صاحب بريد يا رئيس چاپارخانه امهيت خاص داشت. تنها 
سازمان دادن پست دولىت وظيفه بريد نبود بلكه وى موظف بود اطالعات حمرمانه اى درباره رفتار مأموران دولت و 

خبصوص حكام و جانشينان خليفه و امريان ايشان، به مركز خالفت بفرستد ... على رغم مراقبت پنهاىن بريدان حكام 
و جانشينان اياالت بزرگى مانند خراسان، ماوراء النهر، آذرباجيان جنوىب، و طربستان گاهى چنان قوى مى شدند كه 

 استقالل ايشان موجب نگراىن خلفا مى گشت.

معموال خلفا از احضار حاكم بيم داشتند آنان را با خدعه و غدر به قتل مى رسانيدند و از سر راه خويش برمى داشتند 
... 

 درباره روابط ميان خلفاى عباسى و حكام و جانشينان حملى ايشان و. و. بار تولد چه خوب گفته است:

 «اگر سلطان شرقى مى توانست در اقصى اياالت كشور خويش با قوانني شفاهى و يا
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كتىب بدون اينكه نريوى نظامى به كار برد، حكام و جانشينان خويش را معني كند و يا تغيري دهد، اين پريوزى عظيمى 

 براى اصل سلطنت مشرده مى شد كه باالتر از آن ممكن نبود.

سلطان گذشته از عزل و نصب حكام و جانشينان حملى خويش، فقط آنگاه در امور فالن يا بمان ايالت مداخله 
مى كرد كه شكايىت از حاكم به دست او رسيده باشد و يا عصيان و اغتشاشى در آن ايالت وقوع يافته باشد كه 

 حاكم از عهده فرونشاندن آن برنيايد.

در عهد عباسيان، تغيريات اساسى در سازمان سپاهيان نيز صورت گرفت كه در تاريخ ايران انعكاس فوق العاده 
 داشت. چنانكه پيشرت گفتيم، لشكر عرب در زمان خلفاى اموى جنبه قبيله اى و عشريه اى داشت.

 در ايران نيز لشكريان مزبور در اياالت و حاكم نشينهاى خمتلف مستقر مى شدند.



بني لشكريان عرب دستجات مواىل از ميان مردم حملى كه اسالم پذيرفته بودند نيز عده اى بودند ... عباسيان كه تا 
اندازه اى دست نشانده اشراف ايران بودند منى توانستند به اعيان و بزرگان قبايل عرب اعتماد داشته باشند، خبصوص كه 

اعراب بتدريج از چادرنشيىن دست مى كشيدند و به زندگى اسكان يافته و شهرنشيىن متمايل مى شدند. خلفاى 
عباسى قبل از هر چيز در انديشه حفظ و حراست خويش بودند و براى مهني منظور عده اى از غالمان حبشى، 

خزرى، اسالوى و بويژه ترك را خريدارى و تربيت مى كردند. حكام و مأمورين حملى نيز مكلف بودند كه عده اى معني 
سوار مسلح و پياده گرد آورند. ساختمان اين ارتش آيينه روابط اجتماعى آن عصر بود. سواران از مالكان بزرگ و 

 متوسط اراضى و پيادگان از روستاييان بودند.

سپاهيان مزبور مى بايست خود سالح و لباس و ديگر لوازم خويش را تيه كنند. دولت موظف بود هنگام لشكركشى، 
به سپاهيان آذوقه و علوفه و غريه برساند. بدين طريق، ارتشى به وجود آمد كه لشكريان فئوداىل ادوار بعدى را به خاطر 

 عالوه بر اين، متنفذين و عناصر حادثه جو از بيكاران شهرى و روستاىي و عياران، گروهى تشكيل »57 «مى آورد.»
 مى دادند و فنون جنگى به آنان مى آموختند و به خدمت فالن يا بمان حاكم در مى آمدند.

 انتخاب زمامداران 

چنانكه قبال گفتيم، در صدر اسالم با رعايت دموكراسى نسىب، خلفاى راشدين پس از مشورت با مهاجرين و انصار، 
از بني مسلمانان برگزيده و انتخاب مى شدند، و براى احراز مقام خالفت چهار شرط اساسى يعىن علم، عدالت، 

 لياقت، و سالمت روحى و جسمى ضرورى بود. (عده اى قريش بودن را شرط پنجم قرار دادند.)

پس از آنكه خليفه انتخاب مى شد، مردم با او بيعت مى كردند و متعهد مى شدند حقوق و اختيارات وسيعى به او 
 حمول منايند و او متقابال تعهد مى كرد از روى كتاب خدا و سنت پيغمرب با مردم رفتار كند.

بيعت در آغاز امر، زباىن و بسيار ساده بود وىل با گذشت زمان، بر تشريفات آن افزوده شد تا جاىي كه بيعت 
 شفاهى به بيعت كتىب تبديل شد. «در اواسط قرن هشتم هجرى صورت 
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 »58 «بيعىت كه براى احلاكم بامر الّله عباسى در مصر ترتيب دادند چهار صفحه بزرگ مى شد.»



پس از خلفاى راشدين، به شرحى كه گفتيم، خالفت به سلطنت تبديل شد و معاويه سلطنت را در خاندان خود 
موروثى كرد؛ به بانه اينكه مبادا پس از مرگ وى ميان بىن هاشم و بىن اميه بر سر خالفت جنگ و جدال درگريد و 

 كار ممالك اسالمى به خراىب گرايد.

 او در اين راه توفيق يافت و ديگر خلفا از او پريوى كردند. تشريفات و مراسم بيعت به تدريج رو به فزوىن �اد.

در زمان عباسيان، امراى ارتش و قضات بغداد قبل از ديگران بيعت مى منودند، به اين قسم كه دبري ارتش (كاتب 
جيش) پيش مى آمد و ارتشيان را به نام مى خواند و سوگند مى داد و سپس وزير يا قائم مقام وزير مى رفت و عمامه بر 
سر خليفه مى �اد و «برده» مى پوشانيد و مهينكه بيعت متام مى شد، القاىب بر خليفه عرضه مى شد و او يكى از اين 
القاب را انتخاب مى كرد. اين القاب در اسالم تازگى دارد و تا زمان هارون ساده بود و به كلمات امني، مأمون و 
رشيد متام مى شد، اما از زمان معتصم، نام خدا بر آن افزوده شد؛ مانند املعتصم بالّله و غريه. مهينكه مراسم بيعت 

اجنام مى يافت، سواران با لباسهاى فاخر بر اسبهاى راهوار مى آمدند و خليفه را سوار كرده به دار اخلالفه مى بردند. در 
دو طرف راه، سپاهيان صف مى كشيدند و مردى مسلح، پياده، جلو خليفه راه مى افتاد. منايندگان پايتخت و ديگر 

 »59 «ممالك اسالمى در دار اخلالفه براى تربيك به حضور خليفه بار مى يافتند.

 «در آن دوره سه چيز عالمت خالفت مشرده مى شد:

 عالئم و مشخصات خالفت 

برده كه عبارت از روپوشى بود كه در بر مى كردند و ظاهرا اين سنت از پيغمرب به يادگار ماند و پس از آنكه حضرت 
برده خود را به كعب شاعر صله داد، معاويه در موقع خالفت آن را از كسان كعب به چهل هزار درهم خريد و دست 

 به دست از امويان به عباسيان رسيد.

 خامت يا مهر

مهينكه پيغمرب در مقام نوشنت نامه اى به شاهنشاه ايران برآمد، نزديكان حضرت يادآور شدند كه اگر نامه بيمهر باشد 
ايرانيان آن را منى پذيرند، حضرت نيز مهرى از نقره آماده ساخت كه روى آن عبارت حممد رسول الّله نقش شده بود و 
اين مهر تا عهد عثمان دست به دست مى گشت. در آغاز امر نامه ها به سادگى رد و بدل مى شد وىل پس از آنكه 
در عهد معاويه، در مندرجات يكى از نامه ها تغيري دادند، مقرر گرديد كه نامه ها را تا كرده با موم مهر بزنند. بالذرى 
مى گويد: «اول كسى كه از عرب ديوان زمام ترتيب داد زياد واىل عراق بود و او آن را از ايرانيان آموخت. شاهنشاه 
ايران چند جور مهر داشت؛ مهر حمرمانه، مهر مربوط به امالك دولىت، مهر ماليات، مهر نامه ها و غريه، و كسى كه 

 »60 «مهه اين مهرها را در اختيار داشت زمامدار خوانده مى شد.»
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پس از آنكه در حوزه قدرت خلفا سالطني نامدار پديد آمدند، آ�ا نيز براى خود «طغراء» را به عنوان عالمت 

 برگزيدند. در طغرا القاب سلطان با زيباىي متام درج شده بود. سالطني سلجوقى به ديوان انشاء، ديوان طغرا مى گفتند.

 سومني عالمت خالفت عصا بود. يعىن هركس بر مسند خالفت مى نشست عصاى خالفت را در كف او مى �ادند.

خطبه: عالوه بر آنچه گفتيم، يكى از مهمرتين نشانه هاى خالفت خطبه بود. در صدر اسالم، خلفا پس از پايان 
مناز، پيغمرب و ياران او را دعا مى كردند. وىل پس از آنكه حوزه قدرت مسلمني وسعت گرفت، عمال و منايندگان 
خليفه در ديگر ممالك اسالمى پس از مناز خليفه وقت را دعا مى كردند. پس از آنكه قدرت خلفا سسىت گرفت، 
سالطني و امرا نام خودشان را با اسم خليفه در باالى منرب ذكر كردند و پس از چندى نام خليفه را از خطبه ها 

 حذف منودند و فقط نام سالطني را بر زبان مى راندند.

سكه: عربا قبل از اسالم، خود پول مسكوك نداشتند بلكه با درهم و دينار ايراىن و رومى داد و ستد مى كردند. 
درهم از نقره و دينار از طال بود. پس از تأسيس دولت اسالمى، زمامداران به فكر افتادند براى خود سكه بزنند. 

سكه هاى اوليه آ�ا شبيه سكه هاى ايراىن و رومى بود و غالبا عبارت مسكوكات فارسى يا رومى بود تا آنكه عبد امللك 
 بن مروان بر آن شد كه سكه ها را به زبان عرىب تبديل كند.

سكه هاى اسالمى در شهرهاى شام و عراق و ايران و اندلس ضرب مى شد و بنا به مقتضيات زمان، حجم و شكل و 
 عبارت روى سكه ها تغيري مى كرد.

در آن دوره نيز هر دولىت در شهرهاى مهم اسالمى «ضراخبانه» اى داشت و بابت ضرب سكه ماليات مهمى 
مى گرفت. در ضراخبانه ها عده اى مأمور وزن كردن بودند و مجعى به كار سنجش عيار و برخى به ضرب مسكوكات 

 اشتغال داشتند.



لباس رمسى: ديگر از چيزهاىي كه خلفا به تقليد از امپراتوران ايران و روم در دستگاه خالفت معمول داشتند، طراز يا 
لباس رمسى بود. چون تصوير طبق پاره اى از احاديث حرام است، به جاى تصوير، نام خليفه و بعضى كلمات را روى 

 پارچه ها مى نگاشتند. خنستني خليفه اى كه طراز اسالمى را معمول داشت عبد امللك بن مروان اموى بود.

«خلفا ادارات مفصلى براى تيه طراز تأسيس كرده بودند كه آن را «طرازخانه» و مدير آن را «صاحب طراز» 
مى گفتند. اين شخص حقوق كارگران طرازخانه را مى پرداخت و در بافت و تيه طراز و جزئيات كار آن نظارت 

 »61 «مى كرد.»

 فرمانروايان اسالمى 

از آغاز �ضت اسالمى رسم چنان بود كه فرماندهان سپاه را به جنگ مى فرستادند كه اگر كشورى را گشودند فرمانروا 
و استاندار آجنا باشند. اين فرمانروايان در آغاز كار در اطراف شهرها به صورت پادگان مى زيستند و به دستور عمر از 

 آب منى گذشتند تا او بتواند با اسب وضع آ�ا را مورد تفتيش قرار دهد. وظيفه اساسى 
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آ�ا اين بود كه ماليات مجع كنند و به مركز خالفت بفرستند و مراقبت كنند كه مردم مناز مجاعت را به پا دارند. در 

دوره خلفاى راشدين كار ادارى بيشرت به دست مردم بومى صورت مى- گرفت. در ايران بيشرت دهقانان كار وصول 

ماليات و فعاليتهاى ادارى را اجنام مى دادند، وىل از اواخر حكومت خلفاى راشدين اندك اندك اعراب به كار 

كشوردارى آشنا شدند تا سراجنام در عهد عبد امللك بن مروان كليه ادارات و دفاتر اسالمى به دست مسلمانان و 

 اعراب افتاد.

فرمانروايان اسالمى يا امارت استكفاء داشتند يا امارت استيالء. در امارت استكفاء خليفه مردى را كه شايسته مى ديد 
با اختيارات فراوان به فرمانرواىي مى گماشت. چنني امريى اداره ارتش (از نظر ماىل و جنگى)، تعيني قضات و 

فرمانداران، نظارت در دخل و خرج، محايت از دين و ناموس مسلمانان، اجراى احكام شرع، پيشنمازى، سرپرسىت 
حجاج و گرد- آورى غنامي جنگى را به عهده داشت. اين نوع فرمانروايان كه زياد بن ابيه و حجاج بن يوسف از آن 

 مجله اند، در حوزه قدرت خود مثل يك پادشاه با استقالل متام حكومت مى كردند.

عباسيان نيز اين رويه را به كار بردند؛ چنانكه در عصر هارون، جعفر بن حيىي برمكى فرمانرواى نواحى غرىب كشور 
  ه.) مصر را مقر حكومت خود قرار داد و براى شام و افريقا و ساير نقاط مأمور مى فرستاد.176بود، جعفر (



نوع ديگرى از امارت اين بود كه خليفه به حكم ناچارى كسى را به امارت يك ناحيه منصوب مى كرد. طبيعى است 
چنني امريى فرمانربدار خليفه نبود. به مهني مناسبت امارت او را امارت استيال مى گفتند. مهني امراى خودخمتار و 

مستقل حكومت عباسيان را به جتزيه كشانيدند. دولت آل بويه، طاهريان، غزنويان، محداىن، طولوىن، اخشيد و غريه 
در بطن دولت عباسى پديد آمدند. اين دولتهاى خودخمتار مبل  معيىن ساالنه براى خليفه مى فرستادند، به نام او سكه 
مى زدند و خطبه مى خواندند، و از خليفه اطاعت مذهىب مى كردند، مقررات مذهىب را رعايت مى كردند و در مقابل، 

 حكومت را در خاندان خود ارثى كرده بودند.

 حقوق كارمندان 

چنانكه گفتيم عمر براى دخل و خرج مملكىت دفرت و ديوان تأسيس كرد و براى خدمتگزاران حكومت، مقرريهاىي تعيني 
 درهم با مست پيشواىي مناز و فرماندهى ارتش به كوفه فرستاد و براى 600منود، از مجله عمار ياسر را با ماهى 

نويسندگان و اذان گويان و مساحان و قضات، حقوق و جريه تعيني منود. معاويه در زمان عمر، ساىل هزار درهم 
حقوق داشت. مهينكه بىن اميه روى كار آمدند، حقوق و امتيازات مأمورين فزوىن گرفت، مثال معاويه به زياد بن ابيه 

آنچه مى خواست، داد. بىن عباس نيز در وخلرجى دست كمى از بىن اميه نداشتند، چنانكه فضل بن سهل كه 
 فرمانرواى استا�اى شرقى بود ساىل سه ميليون درهم حقوق داشت.

 مقام وزارت 

اعراب با مقام و منصب وزارت آشناىي نداشتند. بىن عباس اين منصب را از ايرانيان اقتباس كردند و ياران ايراىن خود را 
 به اين مقام گماشتند.

در صدر اسالم با اينكه عنوان وزارت نبود، حضرت و اصحاب او در مهام امور با هم مشورت مى كردند تا جاىي كه 
ايرانيان ابو بكر را وزير و مشاور پيغمرب مى مشردند. ابو بكر غالبا با عمر مشورت مى كرد، و على و عثمان در مسائل 

 مملكىت و قضاىي به عمر كمك فكرى مى كردند.
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در دستگاه بىن اميه نيز مرداىن مانند مغرية بن شعبه مورد شور زمامداران قرار مى گرفتند. در زمان بىن عباس، حوزه 

قدرت مسلمني بيش از پيش وسعت گرفت و عباسيان با هدايت ايرانيان وزارت را تأسيس و به ايرانيان واگذار كردند. 

خنستني وزير عباسيان ابو سلمه، وزير سفاح عباسى بود و مهمرتين وزيران اين خاندان آل برمك بودند. در دوره 

احنطاط خالفت عباسيان وزرا نيز قدرتى نداشتند و فرمانروايان نواحى كه آ�ا را امري االمرا مى گفتند، با قدرت و 

  لقب امري االمراء داشتند.449استقالل حكومت مى كردند. ابن رائق و پادشاهان آل بويه تا سال 



بعضى از وزراء مهه كارها را با انديشه و فكر خود اجنام مى دادند؛ مانند آل برمك و ابن فرات. اين دسته از وزراى 
مقتدر و خودخمتار وزارت تفويض داشتند، در حاىل كه بعضى ديگر از وزراء از خود اختيارى نداشتند و فقط اوامر 

خليفه را اجرا مى كردند و وزير تنفيذ بودند. وزير تفويض، مثل آل برمك، هركس را به هركارى كه مى خواست 
 مى گماشت و حمتاج به كسب اجازه از خليفه نبود.

به طور كلى حقوق و اختيارات وزرا، بر حسب قدرت خلفا و مقتضيات زمان، فرق مى كرد؛ چنانكه در دوره خلفاى 
فاطمى وزير ماهانه پنجهزار دينار و هريك از پسران و برادران او ماهانه دويست، سيصد دينار، و هريك از 

 دينار حقوق مى گرفتند. عالوه بر اين، وزرا و نزديكان آ�ا امالك فراواىن را تيول 500 تا 300گماشتگان، ماهانه 
خود مى- كردند؛ به طورى كه يك وزير در سال در حدود صد هزار دينار نقد و جنس براى خود و نزديكانش 

 برداشت مى كرد.

 سلطان 

عنوان و لقب سلطان خنست از نظر احرتام و جتليل به وزيران عباسى داده مى شد؛ چنانكه به گفته ابن خلدون، جعفر 
بن حيىي را سلطان مى گفتند، وىل بعدها عنوان سلطان را به پادشاهان اعطا كردند. «ابن خلكان در شرح حال رازى، 

 پزشك نامى ايران، مى گويد: سامانيان پادشاه خود را سلطان السالطني مى گفتند ...

غزنويان اين لقب را از سامانيان گرفتند ... عنوان سلطان از طرف خليفه اعطا مى شد و مراسم آن بسيار جملل بود. 
يكى از آن مراسم در زمان خالفت املستظهر بالّله ... در بغداد اجنام يافت، به اين قسم كه خليفه در تاالر تاج روى 

ختت خود جلوس كرد، برده مبارك حضرت رسول را به دوش انداخت و عصاى خالفت را به دست گرفته عمامه 
خالفت بر سر �اد و چندين خلعت به سلطان حممد بن ملكشاه پوشانيد؛ يك تاج و دو بازوبند و يك گردنبند به 
سر و گردن و بازوى سلطان بست و با دست خود دو مششري به كمر وى آوخيت و پنج اسب با زين و برگ به وى 

 »62 «داد و پرچم سلطنت او را با دست خويش آراست و در جامع بغداد به نام وى خطبه خواندند.»

 ارتش عرب 

«عربا قبل از �ضت اسالمى ارتش منظمى نداشتند وىل پس از قبول اسالم زير پرچم دين متحد شدند و حتت 
فرماندهى پيغمرب و مهاجرين و انصار، چنانكه ديدمي، به فتوحاتى بزرگ نايل آمدند. مسلمانان صدر اسالم به هيچ 

 كارى جز جنگ دست منى زدند. خمصوصا با اصرار متام مى كوشيدند كه اعراب از

 ______________________________
 به بعد خالصه و نقل شده 156، ص 1). از «فرمانروايان اسالم» تا اينجا از: تاريخ متدن اسالم، پيشني، ج 62(

 است.
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زراعت خوددارى كنند، به زمني دلبستگى پيدا نكنند و روح جنگجوىي و سلحشورى خود را از كف ندهند. روى 

مهني سياست، عمر ديوان و دفرتى اجياد كرد و نام و نشان سربازان را در آن نوشت و حقوق و مقررى آ�ا را به 

شرحى كه گفتيم مشخص منود تا نگران معيشت خود نباشند. به طور كلى تا روى كار آمدن بىن اميه مسلمانان جنگ 

و جهاد را يك فريضه اقتصادى و مذهىب مى مشردند و معتقد بودند كه اگر در جريان جنگ كشته شوند مستقيما به 

بشت خواهند رفت و اگر زنده مبانند از غنيمتهاى جنگ بره مند مى شوند. پس از پريوزى بىن اميه معتقدات ديىن 

اعراب نقصان يافت و برخالف عهد خلفاى راشدين، به زراعت و جتارت پرداختند و انضباط نظامى صدر اسالم رو 

به فراموشى رفت. معاويه و يزيد و معاويه دوم و مروان حكم به كمك پول و از راه تطميع، مقاصد سياسى و نظامى 

خود را عملى مى كردند. در دوره خالفت عبد امللك، حجاج بن يوسف كه مردى سرسخت و بيباك بود، به دوران 

ىب انظباطى ارتش پايان داد و با تازيانه و كيفرهاى سخت به وضع آشفته قشون سروساماىن خبشيد. از اين دوره 

سربازان عرب از دو دسته داوطلب و اجبارى تشكيل مى شدند. از زمان بىن عباس به بعد، غري از سربازان عرب 

دسته هاىي از سپاهيان ايران جزو لشكر اعراب درآمدند. بيشرت اين سپاهيان خراساىن بودند و حتت سرپرسىت ابو مسلم، 

چنانكه گفتيم، به يارى عباسيان برخاستند و آنان را به خالفت رسانيدند. در اين دوره سپاهيان عباسى از سه تريه 

ميىن، مضرى و خراساىن تشكيل مى شد، بعدها گارد خمصوصى از نظاميان براى محايت خليفه تشكيل شد. در سال 

 يعىن در عهد خالفت معتصم مداخله سپاهيان در امور مملكىت فزوىن گرفت تا جاىي كه خليفه براى صيانت خود 218

از شرق و غرب به گردآورى سپاه پرداخت. از آن ميان دسته تركها كه از اهاىل فرغانه و مسرقند بودند، مهينكه به 

 قدرت رسيدند بيش از ديگران به آزار و اذيت مردم پرداختند.

 اين ناحيه به 321باالخره خليفه در اثر شكايت مردم، سربازان را با زن و بچه آ�ا به سامره منتقل كرد و در سال 
صورت شهرى درآمد. سربازاىن كه به صورت داوطلب در ارتش بودند بيشرت براى جهاد و كسب غنيمت به سرحدات 

 مى رفتند و از چند دسته تشكيل مى شدند:

 نفت اندازان و آتش افروزان، كه سنگرهاى دمشن را آتش مى زدند. مأمورين منجنيق كه مانند توپچيان امروز بودند.

 »63 «سنگ اندازان كه با فالخن سنگ پرتاب مى كردند و آ�ا را عيار مى گفتند.»

عالوه بر اين، عده اى پزشك و داروساز در زمان جنگ و صلح سپاهيان را بدرقه مى كردند. دسته هاى خمتلف 
 سپاهيان از دوره مستعني به بعد به جان يكديگر افتادند و زمينه را براى خودخمتارى سپاهيان ترك فراهم كردند.



 مشاره سپاهيان 

در صدر اسالم مسلمانان مهگى سپاهى بودند. در سال اول هجرت مشاره مسلمانان و سپاهيان از صد جتاوز 
منى كرد، وىل پس از آنكه در طى جنگها پريوزى نصيب مسلمانان شد، بر مشاره سپاهيان افزوده شد، بطورى كه در 

 سال �م هجرت، هنگام جنگ تبوك، كه آخرين جنگ پيغمرب است، مشاره مسلمانان (سپاهيان) به ده-

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).164، ص 1). مهان، ج 63(
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هزار سوار و بيست هزار پياده رسيد. در اواخر حكومت خلفاى راشدين مشاره سپاهيان به سيصد هزار رسيد و در 

 اوايل بىن اميه فقط مشاره سپاهيان بصره هشتاد هزار نفر بود.

در آغاز اسالم اعراب با درجات و مناصب نظامى آشنا نبودند وىل اندك اندك درجات و مناصىب بني آنان معمول 
شد؛ بطورى كه در زمان عباسيان، عريف فرمانده ده سپاهى، خليفه فرمانده پنجاه سپاهى و قائد فرمانده صد سپاهى 
بود، وىل اين نظامات ثابت نبود. از نشا�ا و عالئم رتبه هاى ارتش اطالع دقيقى در دست نيست. ستوران دولىت را با 

 داغ مشخص مى- كردند.

 رژه و سان سپاه از ديرباز در بني ملل باستاىن مثل ايران و روم و يونان معمول بود.

مسلمانان نيز پس از فتح و كشورگشاىي به اين مسأله توجه كردند. «مورخني نوشته اند پيش از فتوحات اسالمى نيز 
 »64 «حضرت رسول (ص) سپاهيان معدود خود را شخصا سان مى- ديدند ...»

پرچم و بريق كه آن را لواء و رايت و علم نيز مى خواندند، از ديرباز در بني ملل توسعه طلب جهان معمول بود. 
 پرچهاى اسالم نيز خمتلف بود.

عرباى جاهليت از مهمات و اسلحه جنگى فقط با مششري و تري و كمان و نيزه و سپر آشنا بودند و در به كار بردن 
 اين سالحها و حتمل شدايد جنگى بينظري بودند.

ترياندازى بسيار مورد توجه لشكريان اسالم بود و حضرت پريوان خود را به ترياندازى و سوارى تشويق مى كرد و 
 »65 «مى گفت: «تفريح و خوشى مرد بااميان در سه چيز است: تيمار اسب، ترياندازى و شوخى با زنش.»

 سرداران اسالم به سربازان خود مى گفتند: «از اسبان خود مانند مهسران خود پرستارى و سرپرسىت كنيد.»



جهاد يكى از اركان دين اسالم است. در قرآن آيات فراواىن است كه مسلمانان را به جنگ و توسعه طلىب و تبلي  
 آيني اسالم به ديگر ملل جهان، ترغيب مى كند.

ابو بكر پري چون بر مسند خالفت نشست چنني گفت: «از جهاد دست برنداريد، قومى كه جهاد را فراموش كنند 
 خوار مى شوند.»

عمر نيز پريو اين منطق بود وىل ظاهرا از دريا بيم داشت و ضمن نامه اى از عمرو عاص خصوصيات دريا را سؤال كرد 
و سپس معاويه را از دريانوردى منع كرد. وىل پس از قتل عمر معاويه با جلب موافقت عثمان به دريانوردى پرداخت 

 دينار جزيه بدهند. و اين خنستني 7200 هجرى به قربس رفت و مردم آجنا را جمبور كرد كه ساىل 28... «در سال 
 پريوزى مسلمانان در دريا بود. پس از آن دلري شدند، در تابستان و زمستان و بار به جنگ درياىي پرداختند.»

»66« 

 پس از آنكه مسلمني به كمك روميان ناوگان و جهازات جنگى ساختند، فعاليت آ�ا در درياها فزوىن گرفت.

 اعراب در جريان جنگها و غزوات عده كثريى از زنان و مردان و كودكان را به 

 ______________________________
 .174). مهان، ص 64(

 .182). مهان، ص 65(
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اسارت خود درمى آوردند و روزبروز بر مشاره بردگان افزوده مى شد. بنابراين، ىب مناسبت نيست وضع اجتماعى بردگان را 

 در جهان اسالمى مورد مطالعه قرار دهيم.

 بردگان در اسالم 

در دوران قبل از اسالم هركس برده مى خواست در بازار مى خريد، وىل پس از ظهور اسالم، در طى جنگها مهينكه 
 سپاه عرب بر دمشن پريوز مى شدند يا شهرى را مى گشودند ىب شرمانه و بدون توجه مبباىن اخالقى،

زنان و مردان و كودكان را به عنوان اسري مى گرفتند و آنان را بني خود تقسيم مى كردند و چه بسا كه در يك جنگ 
دهها هزار اسري به دست مسلمانان مى افتاد، و آنان گردن اسريان را طناب مى بستند و ميان خويش توزيع مى كردند. 



و گاه مى شد در يك جنگ يك سوار عرب صد مرد و صد زن اسري مى برد و در ظرف چند جنگ قريب هزار اسري 
پيش يك نفر باقى مى ماند. البته امريان و سران اسالم خبصوص پس از دوره خلفاى راشدين بيش از ديگران اسري 

 داشتند. وىل در زمان آ�ا هم مشاره اسري كم نبود؛ چنانكه عثمان تنها هزار بنده داشت.

غالبا اسريان را پيش از تقسيم كردن يكجا مى فروختند؟ جارچى ميدان جنگ داد مى زد كه هر اسري به صد درهم و يا 
هزار درهم يا بيشرت يا كمرت. چه بسا كه فروش اسريان يك ميدان جنگ ماهها طول مى كشيد. عربا در جنگ اندلس 

بيش از هرجاى ديگر اسري گرفتند، چنانكه فروش قسمىت از آن اسريان شش ماه طول كشيد. در جنگ عموريه 
به قدرى اسري زياد بود كه آ�ا را پنج پنج و ده ده مى فروختند. در جنگ ارك (اندلس) به واسطه فراواىن غنيمت و اسري 

 باى يك اسري به يك درهم و باى يك مششري به نيم درهم تنزل يافت.

عربا هرجا را مى گشودند زمني و باغ و درخت و رودخانه و مزرعه و چارپايان حمل را دربست از خود مى دانستند، و 
بيش از ديگران بىن اميه در اين عمل افراط داشتند؛ چنانكه سعيد بن عاص مى گفت: «عراق (سواد) بوستان قريش 

 است.» و عمرو عاص به فرماندار خربتا گفته بود كه مشا و هرچه در آن است از ماست.

بىن اميه پيوسته مى گفتند مصر با مششري ما گشوده شد و مردم مصر بندگان ما هستند هرچه خبواهيم بر سر آنان 
 مى آورمي.

مسلمانان بيشرت اسريان خود را مى فروختند و پول آن را مى گرفتند؛ چون از اداره كردن امور اسريان عاجز بودند. فقط 
 امريان اسرا را نگاه مى داشتند تا كسى پول بدهد و آنان را آزاد سازد يا آنكه خود امري به علىت اسري را آزاد كند.

ديگر از راههاى حتصيل برده در اسالم آن بود كه واليان ممالك اسالمى، خبصوص واليان مصر و تركستان و افريقيه، به 
جاى ماليات نقدى، برده مى دادند، و بعضى از مردم ذمى، مانند اهل بربر و غريه، فرزندان خود را به عوض جزيه 

 تسليم مى كردند.

 حكم اسري در اسالم چنان است كه خليفه يا جانشني او مى تواند:
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 . اسري را بكشد،1

 . اسري را برده خود كند،2

 . اسري را با (و يا بدون) گرفنت پول آزاد سازد.3

 »67 «اگر اسري در طى اسارت مسلمان مى شد حكم قتل از او ساقط مى گشت وىل دو حكم ديگر باقى مى ماند.



صاحبان برده گاه برده خود را در نتيجه مسلماىن و پرهيزگارى آزاد مى كردند. هركس سوگند دروغ مى خورد يك بنده 
آزاد مى كرد، هركس نذرش ادا مى شد بنده آزاد مى كرد. و گاه براى رضاى خدا، بنده اى را آزاد مى كردند. گاه 

بندگاىن را كه در جنگها شجاعانه مى جنگيدند، آزاد مى كردند. پيغمرب و پريوان او گاه براى تضعيف دمشن اعالم 
مى كردند، بندگاىن كه به طرف ما بيايند آزاد مى شوند و با اين تدبري عده از بردگان را از قشون خصم خارج مى- 

 كردند. پيغمرب مردم را به رعايت حال بردگان تشويق فرمود.

 بيشرت بردگان از يهوديان، مسيحيان، صابيان، سامريان و زردشتيان و غريه بودند.

اگر كسانشان آ�ا را مى خريدند، آزاد مى شدند و اال يا آ�ا را مى فروختند و يا آ�ا را به كارهاى گوناگون 
 مى گماشتند. باى بردگان برحسب هنر و لياقىت كه داشتند فرق مى كرد.

 وضع مواىل 

«بردگاىن كه پس از اسريى اسالم مى آوردند غالبا آزاد مى شدند وىل به نام موىل حتت محايت صاحبان اوليه خود 
مى ماندند و چون به موجب قانون اسالم مسلمان بنده منى شود، لذا اين نوع بندگان آزاد شده بني بندگى و آزادى 

 »68 «وضع خمصوصى پيدا مى كردند. تدرجيا مواىل يك طبقه خمصوصى شدند و امهيت و نفوذ بسيارى پيدا كردند.»
غالبا مواىل جزو اهل بيت خمدوم خود به مشار مى رفتند و مورد حمبت بودند و گاه به مقامات مهم مى رسيدند. بعضى 

از مواىل پس از كسب علم و دانش در مشار فضال و دانشمندان در مى آمدند و كتب و آثارى از خود به يادگار 
مى گذاشتند. با اين حال اعراب كه از دوره بىن اميه راه فساد پيش گرفته بودند، خود را از مواىل برتر مى مشردند و 
خطاب به آنان مى گفتند: «نه تنها ما مشا را از بردگى و اسارت آزاد كردمي بلكه از پليدى كفر و شرك جنات داده 
مسلمان منودمي، و مهني كاىف است كه از مشا برتر باشيم. ما مشا را با مششري سعادمتند ساختيم و با زجنري به بشت 

كشانيدمي ... خدا ما را مأمور كرده تا خود را براى راهنماىي مشا به كشنت دهيم و مشا را اسري كرده آزاد سازمي. عربا 
از اقتداء در مناز به مواىل اكراه داشتند ... مواىل را با كنيه صدا منى كردند، در يك صف با آنان حركت منى- كردند و 

 »69 «به مواىل اجازه منى دادند كه بر جنازه عرب مناز بگذارند.»

 قيام مواىل 

«اكثريت مواىل از وضع اجتماعى و اقتصادى خود سخت ناراضى بودند؛ چه سران بىن اميه آنان را با پاى پياده و 
شكم گرسنه به ميدان جنگ مى كشيدند و سهمى و حقى به آنان منى دادند و از اهانت و آزار به آنان دري  

 منى داشتند.

 به مهني علت، مواىل سر به شورش برداشتند و منتظر فرصت بودند تا از بىن اميه 
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 انتقام بگريند.

 به خوخنواهى حسني بن على، به پا خاست و به نام حممد حنفيه 56پس از آنكه خمتار بن ابو عبيده ثقفى در سال 
عليه بيدادگران قيام كرد، متام بردگان و مواىل (آزادشدگان) به يارى او برخاستند. خمتار، على رغم بىن اميه، به آنان 

اجازه داد كه سوار اسب شوند و از غنيمتهاى جنگى سهم بربند. مشاره بندگان و مواىل در سپاه خمتار به مراتب بيش 
 از آزادگان بود و تنها اين مجاعت بودند كه از صميم قلب با بىن اميه و قاتالن حسني جنگ مى كردند.

خمتار به يارى اين سربازان فداكار، متام قاتالن حسني را كشت. وقىت كه مردم كوفه از خمتار گله كردند كه چرا مواىل را 
با ما برابر كردى، او گفت آيا مشا حاضريد در ميدان جنگ تا دم آخر با من باشيد و با امويان و عبد الّله بن زبري 

 جبنگيد؟

بىن اميه زناشوىي زنان عرب را نيز با مواىل قدغن كردند. مهينكه واىل مدينه شنيد كه يكى از مواىل دخرتى از بىن سليم 
گرفته، سر و ريش و ابروان داماد را تراشيد و او را دويست تازيانه زد و طالق دخرت را از او گرفت. در صدر اسالم 
هم عربا بسيارى از تعصبات خود را حفظ كردند؛ چنانكه سلمان فارسى دخرت عمر را خواستگارى كرد و با اينكه 
عمر قول مساعد داد، عبد الّله پسر عمر برآشفت و از عمرو عاص چاره خواست. عمرو عاص نزد سلمان رفت و 
گفت اى سلمان شنيده ام كه خليفه از نظر تواضع و فروتىن نسبت به احكام اهلى حاضر شده است به تو دخرت 

بدهد. اميدوارم مبارك باشد. سلمان كه مرد مغرور و شرافتمندى بود، گفت اگر مى خواهند براى خدا به من دخرت 
بدهند، از عروسى در مى گذرم. شعرا نيز جنون ملى و نژادى اعراب را دامن مى زدند. ابو حبري، خطاب به مردى 

 حبريىن كه دخرت خود را به يكى از مواىل داده بود، چنني گفت:

آيا مرد ميان مشا كم بود كه دنبال زارع و تاجر رفتيد و به بردگان سفيد و سياه و رومى دخرت داديد ... اين براى مشا 
 ننگ است ...



مواىل منى توانستند دخرت خود را بدون اجازه اربابان سابق شوهر بدهند. خواستگاران بايد خنست نزد موىل بروند و از 
او كسب اجازه منايند. مهني مظامل چنانكه ديدمي مواىل را بر آن داشت كه به يارى بىن عباس، برخيزند و حكومت را 

 »70 «از بىن اميه بگريند.»

پس از روى كار آمدن عباسيان، وضع مواىل تغيري كرد، پايتخت به عراق كه مركز شيعيان بود منتقل گرديد. منصور 
 مواىل و غالمان را به كارهاى مهم مملكىت گماشت.

هرگاه كه مهدى بن منصور براى مشورت اجنمن مى كرد، قبل از هركس با مواىل سخن مى گفت و در ساير كارها نيز 
مواىل مقدم بودند و در نتيجه مهه كارهاى دولىت به دست ايرانيان افتاد. وزيران، سرداران، حاجيان، دبريان، واليان مهه 
مواىل و ايراىن بودند و مانند مقام خالفت، مقام آ�ا ارثى شده بود و از پدر، به پسر به ارث مى رسيد و بسيارى از 

خاندا�اى ايراىن؛ مانند خاندان برمك، خاندان وهب، خاندان قحطبه، خاندان سهل، خاندان طاهر و غريه، ساهلا در 
 وزارت و
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امارت باقى ماندند. كارهاى عمده مملكت در زمان عباسيان به دست وزيران اداره مى شد و چون وزيران ايراىن بودند 

منصبهاى مهم را به ايرانيان مى سپردند و كم كم ايرانيان به آسايش خاطر به كشاورزى و بازرگاىن و هنرپيشگى 

 »71 «پرداختند و ستمهاى روزگار اموى را از ياد بردند.

 و اين حال تا روى كار آمدن تركها دوام يافت.

جرجى زيدان در جلد پنجم كتاب خود بار ديگر به وضع عمومى اسريان اشاره مى كند و مى نويسد: «... در اثناى 
فتوحات اسالمى، به قدرى اسري زياد شد كه هزار هزار مشارش مى شد و ده تا ده تا به فروش مى رفت، خبصوص، در ايام 

 هزار 60 هجرى موسى بن نصري سيصد هزار نفر را در افريقيه اسري كرد و پنج يك آن را (91بىن اميه ... در سال 
نفر) براى خليفه به دمشق فرستاد. بطورى كه ابن اثري مى گويد، اين مشاره بزرگرتين مشاره اسريان اسالمى مى باشد. 

مى گويند موقعى كه مهني موسى بن نصري از اندلس (اسپاىن) بازآمد، سى هزار دوشيزه از دخرتان بزرگان «گوتا» با 
خود آورد. البته از تركستان و ساير نقاطى كه زمان بىن اميه فتح مى شد، به مهني ميزان اسري مى آوردند. ابراهيم 

 به 440 هجرى از يك قلعه هند صد هزار اسري آورد. در جنگ ديگرى كه در سال 472فرمانرواى غزنني در سال 
سردارى ابراهيم نيال واقع شد، مسلمانان غري از چهارپايان، صد هزار نفر اسري گرفتند. سپاهيان اسالم عالوه بر مردان 
جنگى، دخرتان و پسران را نيز به اسارت مى گرفتند و مهينكه عده آنان زياد مى شد و محل و نقلشان مشكل مى شد، 



 هجرى اسريان را پنج تا پنج تا و ده تا ده تا فروختند 223آ�ا را ده تا ده تا مى فروختند. چنانكه در جنگ عموريه سال 
كه زياد معطل نشوند. و گاه مى شد كه قيمت يك انسان از چند درهم (چند لایر) بيشرت منى شد. مى گويند در جنگ 
ارك (اندلس) انسان را به يك درهم (دهشاهى) و مششري را به نيم درهم (پنج شاهى) و سپر را به پنج درهم فروختند. 

 به قدرى عرضه زياد و تقاضا كم بود كه براى فروش آ�مه كاالهاى جاندار و بيجان چندين ماه وقت صرف شد.

در صدر اسالم، فرمانده كل قواى مسلمني غنيمتها را ميان سرداران و سپاهيان تقسيم مى كرد و پنج يك آن را به 
بيت املال مى فرستاد. سپس اين وضع تغيري كرد. در زمان فاطميان چنان رسم شد كه موقع بازگشت ناوگان جنگى از 
ميدان كارزار اسريان را در نزديكى قاهره پياده مى كردند و در شهر قاهره مى گردانيدند، سپس آ�ا را به حملى موسوم به 

مناخ برده از هركدام كه بدگمان مى شدند او را مى كشتند. و به طور كلى اسرياىن كه وجودشان ىب مثر بود، سر 
مى بريدند و الشه آ�ا را در چاهى مى رخيتند كه از خرابه هاى شهر قاهره بود و آن را بئر املنامه مى گفتند. سپس مردان 
را در مهان حمل (مناخ) نگاه مى داشتند و زنان و كودكان را ميان خليفه و وزيران و اعيان و اشراف تقسيم مى كردند و 
كودكان را به مربيان و آموزگاران مى سپردند كه به آنان خواندن و نوشنت و ترياندازى بياموزند، و گاه مهينها به مقامات 

 مهم مى رسيدند. غالبا اسريان را در مقابل پول يا بطور مبادله آزاد مى كردند.
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با اين حال، آنقدر اسري زياد بود كه گاهى يك مسلمان از ده تا صد و گاهى هزار بنده داشته است. در زمان ايوبيان 

يك سپاهى سواره دهها بنده و گماشته و خدمتگزار داشت. حىت در صدر اسالم عثمان هزار بنده داشت (دمريى، 

). در زمان بىن اميه بنده دارى بيشرت رواج يافت و مهينكه امريى سوار مى شد از صد تا هزار بنده در 49، ص 1ج 

 ركاب او به راه مى افتادند.

 »72 « ه.) به چهار هزار رسيد.»279بندگان رافع بن هرمثه واىل خراسان (

 خواجگان 

«اخته كردن از ديرباز در بني ملل شرق معمول بود. ابتدا ميان آشوريان، بابليان و مصريان معمول بود. يونانيان از 
 آنان و روميان از يونانيان و فرنگيان از روميان اقتباس كردند. بعضى از خواجگان به مقامات مهم رسيدند.



چنانكه كافور اخشيدى به فرمانرواىي مصر رسيد. غالبا، پسران را براى آنكه آزادانه در حرمسرا مبانند و رابط ميان زنان 
و مردان باشند، اخته مى كردند. پس از اسالم و شيوع حجاب و جداىي افتادن بني زنان و مردان، به كار گماشنت 

 »73 «خواجگان بيش از پيش معمول گرديد.»

 در اينكه اخته كردن عملى مباح يا حرام است بني علماى اسالمى اختالف است.

 بازرگانان فرنگى و غري فرنگى اسريان اسالو و ژرمن را مهراه خود مى آوردند.

پسران را به خدمتگزارى و سپاهيگرى و كارهاى ديگر و دخرتان را براى مهخوابگى مى خريدند. پسران اخته را، 
خبصوص در ممالك اسالمى، به قيمت گزاف مى فروختند. بسيارى از كودكان، ضمن عمل جان مى سپردند و آنان كه 

 از اين عمل دردناك جان به سالمت مى بردند، به اسپانيا و ديگر ممالك برده مى شدند.

 كنيزكان 

 كنيزكان (جوارى) نيز در تاريخ متدن اسالم مقام مهمى دارند.

زنان و دخرتاىن كه در طى جنگها به چنگ مسلمانان مى افتادند، ناچار مسلمان مى شدند و گاه به مهبسرتى يا 
خدمتگزارى مسلمانان مى رسيدند. غالبا كنيزكان را چون جواهرات و ديگر كاالها به يكديگر هديه مى دادند. اگر 

كسى مى خواست نزد بزرگى تقرب جويد، اگر او طالب مجال بود كنيزى ماهرو مى خريد و برايش مى فرستاد، وىل اگر 
به ساز و آواز دلبستگى داشت، كنيزى هنرمند و نوازنده به او تقدمي مى كرد. بعضى از خلفاى عباسى كنيززاده بودند. 
وزيران و امريان براى خوش آمد خلفا كنيزان زيبا به آنان تقدمي مى كردند. ابن طاهر در يك روز دويست پسر و دخرت 

 ماهروى براى متوكل فرستاد.

جتارت برده در قرون وسطى سخت معمول بود. برده فروشان از هند و گرجستان و تركستان و چني و ارمنستان و روم 
و بربر و نوبه و حبشه و زنگبار كنيزان بزرگ و كوچك به رنگهاى گوناگون وارد مى كردند و هركدام را، برحسب هنرها 

 و مزاياىي كه داشتند، به قيمتهاى خمتلف مى فروختند.

 اداره بريد يا سازمان جاسوسى 

امروز اداره پست از اداره كار آگاهى كامال تفكيك شده است، وىل در عهد باستان و در دوره قرون وسطى اداره بريد 
 مهان اداره جاسوسى و كارآگاهى خليفه حمسوب مى شد و اخبار و اطالعات 
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 الزم را در اختيار حكومت مى گذاشت.

چنانكه اشاره شد، حممد بن عبد الّله (ص) از آغاز فعاليت سياسى و اجتماعى خود از جاسوسان براى كسب 
اطالعات الزم استفاده مى كرد. از اين سازمان در عهد خلفاى راشدين اطالع كاىف ندارمي، مهينقدر مى دانيم كه از 

عهد بىن اميه اين اداره بيش از پيش كسب امهيت كرد و كارآمدترين و زيركرتين افراد به اين شغل گماشته مى شدند، و 
مهمرتين وقايع را به اطالع خليفه وقت مى رسانيدند. در عهد بىن عباس نيز سازمان بريد مهچنان مورد توجه بود. 

«منصور عباسى مى گفت بيش از هركس به چهار مأمور نيازمندم: اول قاضى بيپروا و بيباكى كه جز خدا و عدالت 
چيزى در نظر نياورد، دوم رئيس پليسى كه داد ستمديده را از ستمگر بستاند، سوم حتصيلدارى كه ماليات عادالنه 
بگريد ... سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزيد و گفت: آه، آه، آه! مهينكه سبب را پرسيدند، گفت چهارم 

كارآگاهى كه اخبار و عمليات اين سه نفر را به درسىت گزارش دهد ... كارمندان بريد جاسوسان خليفه بودند و بال 
واسطه با خليفه ارتباط داشتند و مهينكه رئيس آن اداره به خدمت خليفه مى رسيد، مهه حضار متفرق مى شدند و 

 »74 «رئيس بريد گزارش خود را مى گفت.»

گاه پادشاهان و امرا با مأمورين بريد با عالمات و رموزى خمصوص مكاتبه مى كردند. اداره بريد، بودجه هنگفت و 
 مأمورين ورزيده و زبردسىت در اختيار داشت.

، 100 جاده خمصوص چارپا احداث كردند و ساىل 930مأمورين بريد بيشرت با شرت طى طريق مى كردند. عباسيان 
  دينار به مصرف مأمورين بريد مى رسيد؛ در حاىل كه امويان ساىل چهار ميليون درهم در اين راه خرج مى كردند.159

 كبوتر نامه رسان، كه در دوران قبل از اسالم مورد استفاده بود، در دوره متدن اسالمى نيز مورد توجه قرار گرفت.

 داورى در اسالم 

منصب قضاء يا داورى در اسالم امهيت فراوان داشت. در صدر اسالم، ما دام كه حوزه قدرت مسلمني حمدود بود، 
 پيشواى اسالم و خلفاى راشدين، خود به اختالفات رسيدگى و اعالم رأى مى كردند.

وىل از عهد عمر به علت گسرتش نفوذ مسلمانان، عمر مرداىن چون ابو درداء و شريح و ابو موسى- اشعرى را به 
بالد خمتلف اعزام داشت و هرچه در اثر كشورگشاىي، منطقه قدرت مسلمني وسعت مى گرفت، به مشار داوران و 
دادرسان افزوده مى شد. ابتدا وظيفه داوران حمدود به حل و فصل دعاوى بود، وىل بعدا خليفه قسمت ديگرى از 

كارهاى خود را نيز به داوران سپرد؛ از مجله سرپرسىت داراىي ديوانگان، يتيمان، مفلسان، حمجوران، رسيدگى به مصرف 



موقوفات، و اجراى وصيت ... و ازدواج دخرتان يتيم و ىب سرپرست بر عهده داوران حمول گرديد. در آغاز �ضت 
اسالمى منصب قضاء را فقط به اعراب حمول مى كردند وىل بعدا ملل ديگر نيز به مقام داورى رسيدند. پس از تبديل 

خالفت به سلطنت، مصاحل سياسى جاى احكام ديىن را گرفت. به مهني علت، مردان نيكنهاد و شرافتمندى كه 
 منى خواستند پا روى حق 
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بگذارند از قبول اين مقام خوددارى كردند. مهينكه منصور خليفه عباسى ابو حنيفه نعماىن را قاضى بغداد منود، ابو 

 حنيفه آن شغل را رد كرد و گفت:

از خدا بپرهيز و امانت خدا را به دست پرهيزكاران بسپار. به خدا سوگند من در حال طبيعى قابل اعتماد نيستم، چه 
رسد در حال خشم، كه ابدا به خود اطمينان ندارم. اين را بدان كه اگر حكمى بر ضرر تو از من خبواهند و حق با 
آنان باشد، من آن حكم را صادر مى كنم، اگرچه تو مرا به غرق كردن در رود فرات تديد كىن، و مرا واقعا در فرات 
 غرق كىن. من شايسته اين منصب نيستم. شغل قضا را به كساىن كه اين كار را خبواهند و حرف تو را بپذيرند، بسپار.

»75« 

در آغاز اسالم، داوران در مسجد مى نشستند و به شكايات مردم گوش مى دادند و حكم صادر مى كردند. فرمان 
 انتصاب قاضى در مسجد خوانده مى شد.

حقوق قاضى به اختالف زمان و مكان تغيري مى كرد. عمر شريح قاضى را با ماهى صد درهم حقوق و مقدارى گندم 
به بصره فرستاد. امويان بر ميزان حقوق داوران و سپاهيان و مأمورين ديگر، افزودند. در زمان بىن عباس حقوق قاضى 

 ماهى سى دينار بود وىل بعد به تدريج به ميزان حقوق آ�ا افزوده شد.

بعضى از قضات به جاى آنكه حقوق بگريند، مبلغى به خليفه مى دادند و دستگاه قضاىي را اجاره و اداره مى كردند، 
 هجرى در عهد معز الدوله ديلمى قاضى القضات بغداد شد و ساىل دويست 350چنانكه ابو الشوارب در سال 

 هزار درهم از آن بابت به دولت مى پرداخت.

 منصب احتساب و شرطه نيز با پرداخت مبلغى به اشخاص واگذار مى شد.

 امور حسىب و حمتسب 



حمتسب تقريبا قسمىت از وظايف شهردارى و شهرباىن امروز را اجنام مى داد، يعىن اگر كسى سد معرب مى كرد يا بار 
سنگيىن روى چارپايان مى گذاشت، يا خاك و خاكروبه در سر راه مردم مى رخيت، در حدود مقررات شرعى كيفر 

 مى ديد.

عالوه بر اين اگر آموزگارى كودكان را بيجهت به شدت كتك مى زد، يا كاسىب كالهربدارى مى كرد و كم يا گران 
 مى فروخت، مورد تعقيب واقع مى شد. اوزان و مقادير حتت نظر مأمورين بود.

متصديان امور حسىب از بني نيكنامرتين مردم انتخاب مى شدند. حمتسب هرروز در جامع شهر مى نشست و منايندگان 
خود را براى گردش و رسيدگى به اطراف مى فرستاد تا وضع كوچه ها و بازارها خمصوصا قصابا و مهماخنانه هاى 

عمومى و مؤسسات بارگريى را مورد بازرسى قرار دهند. در اندلس متصدى امور حسىب يك نفر قاضى بود كه مهه روزه 
شخصا در بازارها مى گشت، و هرروز نرخ گوشت را مى نوشتند و به دكا�اى قصاىب مى دادند. و گاه كودكان و 

 كنيزكان را براى خريد به بازار مى فرستادند تا اگر كاسىب از حد انصاف منحرف شود مورد تعقيب قرار گريد.

 ______________________________
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اجراى احكام دادرسان، با شرطه يا شهرباىن آن دوره بود، يعىن حد زنا يا ميگسارى و امثال آن به وسيله شرطه اجنام 

 مى گرفت.

 علل سقوط عباسيان 

ويل دورانت مى نويسد: «پيش از آنكه خالفت بوسيله نريوهاى خارجى سرنگون شود، عوامل داخلى كار آن را به 
 تباهى كشانيده بود. نريوى خلفا به علت شراخبوارى و شهوت پرسىت و عياشى و بيكارگى سسىت گرفته بود.

گروهى از خلفاى سست و ضعيف به ختت نشستند كه از مشكالت حكومت به لذتاى سسىت زاى حرم، پناه 
مى بردند. فزوىن ثروت و آمادگى وسايل راحت، و رواج كنيزبازى و بچه بازى در طبقه حاكمه نيز چون خلفا مؤثر افتاد 

و نفوذ خمرب آن به مردم نيز رسيد و خصال جنگيشان را از ميان برد. از اختالفات نژادى و اقليمى شورشها پديد 
آمد، عرب و ايراىن و شامى و بربر و مسيحى و يهودى و ترك فقط در كار حتقري كردن يكديگر متفق بودند. بدتر از 
مهه در دين اسالم، كه سابقا مايه وحدت و اتفاق بود، تفرقه افتاد و فرقه ها زاد و اختالفات سياسى و جغرافياىي را 

 سخت تر كرد ... غفلت در كار آبيارى نيز در ضعف و تباهى دولت اثر فراوان داشت.



كار آبياى سرچشمه حيات ديار شرق نزديك است و مايه فناى آن نيز هست. كاناهلاىي كه آب به زمني مى رساند 
حمتاج مراقبت و الروىب است كه افراد و خاندا�ا از اجنام آن عاجزند و اگر دولت نيز از مراقبت آن عاجز ماند يا 
امهال منايد منابع غذاىي با مجعيت روزافزون تكافو منى كند و ناچار بايد گروهى از گرسنگى مبريند تا توازن ميان دو 

 عامل اساسى مجعيت و غذا كه در تاريخ جهان نفوذى فوق العاده دارد، برقرار مباند.

اما فقر مردم كه از قحط و امراض عمومى زاده بود، غالبا دست مأمورين ماليات را كوتاه منى كرد و قساوتشان را 
ختفيف منى داد. و كشاورز و صنعتگر و بازرگان كه مى ديدند حاصل كارشان خرج حكومت و جالل حكام مى شود، 
عالقه به كار و كوشش و اقدام و ابتكار از خود نشان منى دادند، تا كار بداجنا رسيد كه درآمد دولت به خمارج آن 
نرسيد و درآمد كاهش گرفت و سران دولت نتوانستند مقررى سپاه را منظم برسانند تا بر آن تسلط داشته باشند. 

بعالوه تركان در نريوى مسلح دولت جاى عربان را گرفته بودند، مهچنانكه در سپاه روم ژرمنها جاى روميها را گرفتند. 
از دوران معتصم تا پايان دولت عباسيان، نصب و عزل خلفا و قدرت دولت و احيانا كشنت خليفه به دست تركان 

بود. قصور خلفا كانون دسيسه هاى پست و خونريزى و آدمكشى شده بود ... حكام در مقر خويش دم از استقالل 
مى زدند، آنان مى كوشيدند منصب خود را ما دام العمر داشته باشند. سپس به اين هم اكتفا نكردند و مى خواستند 

 185 ه. تونس به سال 172 ه. مراكش در 139مقام خود را موروثى كنند ... به اين ترتيب ديار اندلس به سال 
 ه. از بغداد جدا شدند. مأمون طاهر را به حكومت خراسان فرستاد و اين مقام را در 254ه. مصر در سال 

 »76 «خاندان او موروثى كرد ...»

ويل دورانت مى نويسد: «مهان عوامل ضعفى كه خلفاى عباسى را مطيع قدرت بويهيان و سلجوقيان كرده بود، دو قرن 
 پس از خالفت عباسى فاطميان را نيز به ضعف كشانيد.

 ______________________________
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مهه قدرت دولت با وزيران و سرداران بود. خلفاى فاطمى تنها عنوان رياست ديىن داشتند و در حرمسرا با زنان 

بيشمار خود به عياشى سرگرم و با خواجگان و بردگان مأنوس بودند، و افراط در لذت پرسىت صفات مردانگى را از 

آ�ا گرفته بود. وزيرانشان عنوان ملك به خود داده بودند و مقامات و امتيازات دولىت را به دخلواه خودشان تقسيم 

 م.) دو تن از سرداران بر سر وزارت به نزاع برخاستند، سراجنام «شريكوه» بر 1164 ه. (560مى كردند. به سال 

مسند وزارت نشست. چون او مبرد، برادرزاده اش صالح الدين به جايش نشست. اين مرد در ناحيه علياى دجله از 

يك خانواده كرد زاده بود، پدرش واىل و امري بود. چون در زندگى معتدل و مستعد بود، در فنون سياست و جنگ 



استاد شد. وى مردى پارسا و ديندار بود و چون زاهدان به سادگى زندگى مى كرد، جامه پشمى خشن مى پوشيد، جز 

 آب منى نوشيد.

به اعتدال در مناسبات جنسى ضرب املثل بود. با شريكوه به مصر آمد و پس از چندى در نتيجه موفقيتهاى سياسى 
 ه. محله فرنگان را دفع كرد و به مقام وزارت رسيد و بار ديگر 561و جنگى به حكومت اسكندريه رسيد. در سال 

 نام خليفه عباسى را به جاى خليفه فاطمى به خطبه مجعه آورد.

 زن و مقدار زيادى زيور و اثاث و عاج بود. صالح 12، 000چون خليفه فاطميان درگذشت، در قصر خالفت 
 الدين از اين مجله چيزى برنداشت و مهه را به سران سپاه خود خبشيد ...

و خود مهچنان در اتاقهاى وزارت با زندگى ساده، كه نعمىت ىب بدل است، به جا ماند. پس از مرگ نور الدين، 
صالح الدين به جنگ صليبيان شتافت، و بر آنان پريوز شد و چون به مصر آمد، خود را شاه خواند و سلسله ايوىب 
را بنيان �اد. وى پس از احراز مقام سلطنت، مهچنان صاحل و پاكنهاد باقى ماند. مسجدها، مدرسه ها، بيمارستا�ا و 

 خانقاههاى جديد بنيان �اد.

مالياتا را سبك كرد و در كارها مراعى مصلحت اكثريت بود ... ديار اسالم به عدل و صالح حكومتش مى باليد و 
جهان مسيحى نيز او را يك ىب دين باشهامت مى شناخت. پسرش چندان اليق نبود و پس از سه نسل اين خاندان 

 »77 «منقرض شد.»

 آثار متدن اسالمى 

به نظر ويل دورانت: «پيدايش و اضمحالل متدن اسالمى از حوادث بزرگ تاريخ است. اسالم طى پنج قرن، از سال 
  ه.597 ه. تا 81

 م.) از حلاظ نريو و نظم و بسط قلمرو و اخالق نيك و تكامل سطح زندگى و قوانني منصفانه و 1200 تا 700(
تساهل ديىن و ادبيات و حتقيق علمى و علوم و طب و فلسفه، پيشاهنگ جهان بود. در زمينه معمارى، مقام خود را 

در قرن دوازدهم ميالدى به كليساى بزرگ اروپاىي واگذاشت. جمسمه سازى گىت در قلمرو اسالم كه اين كار را حرام 
مى دانست، رقيىب نيافت. هنر اسالمى مهه نريوى خود را در تزيني به كار برد و از تنگى عرصه و شيوه يكنواخت 

مالل انگيز زمحت بسيار داشت، وىل در مهني حدودى كه خود بر خويش حتميل كرده بود، تا كنون هنرى از آن پيشى 
نگرفته است. در ديار اسالم هنر و فرهنگ ميان مردم بيشرت از مناطق مسيحى قرون وسطى رواج و تعميم داشت. 

 پادشاهان خطاط بودند، و تاجران مانند پزشكان مهزمان خود مى توانستند فيلسوف باشند.



 ______________________________
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به احتمال قوى در اين دورا�ا ديار مسيحى از حلاظ آداب و رسوم جنسى به مناطق اسالمى برترى داشت، وىل در 

هيچ كجا كسى از آزادى انتخاب بره نداشت. تك مهسرى هرچند عمال و دقيقا رعايت منى شد، در ممالك مسيحى 

غريزه جنسى را حمدود كرده و كم كم مقام زن را باال برده بود، در صورتى كه اسالم چهره زن را با چادر و روبنده 

 پوشانيده بود. كليساى مسيحى طالق را سخت مقيد و حمدود كرده بود.

وىل چنان به نظر مى رسد كه مسلمانان مردتر از مسيحيان بوده اند، پيما�ا را برت رعايت مى كردند، با مغلوبان رحيمرت 
 م.) وحشيگرى 1099 ه. 493بودند، در تاريخ خود به ندرت مانند مسيحيان هنگام تسلط بر بيت املقدس (

 كرده اند.

موقعى كه شريعت اسالم مقدارى مقررات قانوىن مرتقى داشت كه به وسيله قاضيان روشنفكر اجرا مى شد، قانون 
مسيحى طريقه داورى اهلى را به وسيله جنگ تن به تن يا آب و آتش به كار مى برد. اسالم رسومى داشت كه از رسوم 
مسيحى ساده تر و پاكيزه تر بود؛ به مظاهر منايشى كمرت از دين مسيح توجه داشت و متايالت شرك دوسىت انسان را 

 كمرت مى پذيرفت.

اسالم از اين حلاظ كه خيالپرسىت دينهاى منطقه مديرتانه را حتقري مى كند، چون مذهب پروتستان است، وىل در تصوير 
بشت به متايالت جنسى تسليم مى شود. دين اسالم ... در مهان اثنا كه مسيحيان به طرف يكى از بارورترين 

 دورا�اى فلسفه كاتوليكى مى رفتند، انديشه آزاد را مقيد كرد.

... دنياى اسالم در جهان مسيحى نفوذهاى گونه گون داشت. اروپا از ديار اسالم، غذاها، شربتها، دارو و درمان و 
اسلحه و نشا�اى خانوادگى، سليقه و ذوق هنرى، ابزار و رسوم صنعت و جتارت، قوانني و رسوم دريانوردى را 

فراگرفت و غالبا لغات آن را از مسلمانان اقتباس كرد كه با كمى حتريف مهان كلمات نارنج، ليمو، شكر، شراب، 
شربت، گالب، اكسري، جره، ازرق، عرىب، مطرح، صفه، موصلى، ساباطى، فسطاطى، بازار و دكان (فارسى) شهمات 

(فارسى- عرىب)، تعرفه، ترفيق، ديوان، خمزن و قارب عرىب و بركه فارسى و حبل و امري املاء است. بازى شطرنج به 
وسيله ايران از هند به اروپا رسيد و در راه، نامهاى فارسى گرفت ... بعضى ابزارهاى موسيقى ما دليل سامى بودن آن 

 است؛ از مجله عود، رباب، قيتار، تنبور ...



علماى عرب، رياضيات و طبيعيات و شيمى و هيأت و طب يونان را حفظ كردند و به كمال رسانيدند و مرياث 
يونان را كه بسيار غىن تر شده بود، به اروپا انتقال دادند. هنوز هم اصطالحات علمى عرىب در زبا�اى اروپاىي فراوان 

 است از آن مجله: جرب، صفر، انبيق ...

طبيبان عرب پانصد سال متام علمدار طب جهان بودند. فيلسوفان عرب مؤلفات ارسطو را براى اروپاى مسيحى 
حفظ و ضمنا حتريف كردند. ابن سينا و ابن رشد از شرق بر فالسفه مدرسى اروپا سايه افكندند و صالحيتشان چون 

 يونانيان مورد اعتماد بود ...

 در رشته معمارى، گنبدها و منارهاى مساجد اسالمى در ساختما�ا و برجهاى بلند
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 از ممالك اسالمى به ايتاليا و فرانسه راه يافت. آهنگران و 12كليساى مسيحى مؤثر افتاد. صنعت سفالكارى در قرن 

شيشه گران «ونيز» و جلدسازان ايتاليا و زره بافان و اسلحه سازان اسپانيا، مهه هنر خود را از صنعتگران مسلمان 

فراگرفته بودند. بافندگان اروپا از بالد اسالمى منونه و نقشه مى گرفتند. حىت باغها به نسبت زياد از باغهاى ايراىن 

نشان داشت. اين نفوذ از راه بازرگاىن و جنگهاى صليىب و ترمجه هزاران كتاب از عرىب به التني و مسافرت دانشوراىن 

چون گربرت و ديگران به اندلس اسالمى اجنام گرفت ... مسيحيان و مسلمانان در شام و مصر و سيسيل و اسپانيا 

ارتباط دائم داشتند. هر پيشرفىت كه مسيحيان در قلمرو اسپانياىي مسلمان مى كردند به دنبال آن موجى از ادبيات و 

علوم و فلسفه و هنر مسلمانان به قلمرو مسيحى انتقال مى يافت ... وىل اين قرض گرييها آتش كينه را خاموش نكرد، 

زيرا پس از نان هيچ چيز براى نوع بشر از عقايد ديىن عزيزتر نيست ... دل انسان از چيزى كه «قوت و غذا» يا 

«عقيده» او را به خطر افكند آتش مى گريد. مسيحيان سه قرن متام شاهد محالت مسلمانان بودند ... كه افراد 

 مسيحى را به قلمرو خود مى بردند و آنان را «كافر» مى خواندند.

عاقبت، پيكارى كه انتظار آن مى رفت به وقوع پيوست و دو متدن در جنگهاى صليىب با هم تصادم كرد، و خنبه 
مردان شرق و غرب مهديگر را به خون كشيدند. دين يهود ميان دو دسته پيكارجو از هردو ضربت ديد. مغرب زمني 

جنگهاى صليىب را باخت، وىل در كشاكش اديان فريوز شد. مهه جنگاوران مسيحى از ارض مقدس بريون رانده شدند 
اما مسلمانان كه در اين پريوزى زيان بسيار ديده بودند و مغوالن ديارشان را به ويراىن داده بودند، به دوراىن تاريك 

افتادند، و ناداىن و فقر و ندارى بر آ�ا چريه شد؛ در صورتى كه مغرب زمني شكست خورده كه از كوششهاى مداوم 
جتربه اندوخته بود، شكستها را از ياد برد و عطش علم و عالقه به ترقى را از دمشنان اقتباس كرد، و كليساهاى سربلند 

 ساخت و ميدا�اى عقل را پيمودن گرفت.



 زبا�اى خود را با پريوى از شيوه دانته اصالح كرد و با سربلندى به دوران رنسانس قدم �اد.

در واقع، خواننده عادى از اين گفتگوى دراز درباره متدن اسالمى حريت مى كند و اما عامل حمقق از اختصار ىب مورد 
آن تأسف مى خورد. تنها دورا�اى ظلماىن تاريخ يك جامعه مى توانسته است در مدتى كوتاه اينهمه مردان معروف در 
زمينه سياست و تعليم و ادبيات و لغت و جغرافيا و تاريخ و رياضيات و هيأت و شيمى و فلسفه و طب و مانند آ�ا 

در چهار قرن ... به وجود آورد. قسمىت از اين فعاليت درخشان از مرياث يونان مايه گرفت اما قسمت اعظم آن، 
خبصوص در سياست و شعر و هنر، ابتكارات گرانبها بود ... حلقه هاى تاريخ به هم پيوسته است زيرا زلزله ها و وباها 

و قطحيها و مهاجرتاى خمرب و جنگهاى مهلك پايه هاى اساسى متدن را نابود منى كند. يك فرهنگ نريومند اين 
مايه ها را از دل آتش مى ربايد و با تقليد و اقتباس، سپس با ابداع و ابتكار آن را استمرار مى دهد تا روح زنده و 

جواىن يك قوم جتلى كند. مهچنان كه مردم اعضاى مجاعتند ... متد�ا نيز واحدهاى يك كل بزرگرتند كه تاريخ نام دارد 
 و مراحل خمتلف زندگى انسانيت است.

متدن مايه هاى گونه گون دارد و حاصل تعاون اقوام و طبقات و علوم و اديان خمتلف است و كسى كه در تاريخ متدن 
 مطالعه مى كند منى تواند به نفع يك قوم يا يك 
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دين تعصب به كار برد. حمقق، اگر متعلق به كشور خويش است و آجنا را به حكم روابط حمكم دوست دارد، در عني 

حال احساس مى كند كه جزو اتباع قلمرو عقل است كه دمشىن و مرز منى شناسد. اگر در اثناى مطالعات خود تابع 

هوسهاى سياسى يا متايالت نژادى يا خصومتهاى ديىن باشد، شايسته عنوان دانشمند نيست. او هر مكتىب را كه 

 »78 «حامل مشعل متدن بود و چيزى به مرياث آن افزود، سپاس مى دارد و جتليل مى كند.»

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).317). مهان، ص 78(
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 مقدمه 



 چنانكه گفتيم، يكى از علل اساسى موفقيت اعراب، عدم رضايت عمومى از حكومت ساسانيان بود.

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ »قبل از آنكه نريوى نظامى اعراب به خاك ايران راه يابد، نداى   و ساير شعارهاى بشردوستانه  «ِإمنَّ
اسالم در قلب مردم ناراضى و زجر كشيده ايران نفوذ كرده بود. ايرانيان و ساير ملل شرق نزديك تصور مى كردند اگر 
پاى جماهدين عرب به ايران برسد و بساط حكومت ساساىن برچيده شود، نه تنها مساوات سياسى برقرار خواهد شد 
بلكه اختالف شديد طبقاتى نيز از بني خواهد رفت. به مهني اميد، پس از غلبه اعراب، توده مردم، كه از حكومت 
سابق دل خوشى نداشتند، در برابر تازيان، مقاومت مؤثرى نكردند و در مدتى كوتاه، اعراب به پريوزيهاى بزرگى نايل 

 آمدند.

با گذشت زمان و استقرار حكومت عرب، بطالن انديشه هاى پيشني، بر مردم آشكار شده، اكثريت مردم دريافتند كه 
اگر در گذشته به دست ستمگران داخلى استثمار مى شدند، اكنون به دست غارتگران عرب مورد تعدى و جتاوز قرار 

مى گريند. به مهني مناسبت، جنبشهاى مذهىب چندى براى مبارزه با اسالم و احياى راه و رسم مزدكى و اجراى 
عدالت اجتماعى، حتت رهربى سنباد، استاد سيس، مقنع و بابك به ظهور رسيد. بريوىن، ابن ندمي، خواجه نظام 
امللك، شهرستاىن و عده اى از مستشرقني خارجى نيز اين �ضتها را در حكم بازگشت و ظهور جمدد آيني مزدك 
مى مشارند. ابو رحيان بريوىن مى نويسد: «املقنع حكم كرد كه پريوى از كليه قوانني و احكام مزدك بر آ�ا (يعىن بر 

پريوانش) فرض و واجب است.» شهرستاىن نيز عقيده دارد كه كلمات مزدكى، سنبادى، خرمى و مبيضه 
 (سفيدپوشان) و حممره يا سرخ پوشان، الفاظى مرتادف است.

متأسفانه از اصول عقايد مزدكيان اطالعات صحيحى در دست ندارمي و آنچه مورخني نوشته اند اغلب آلوده به 
اغراض طبقاتى و مذهىب است. ظاهرا مزدك و پريوان او، چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم، هدىف جز تعديل و 

 ببود زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم نداشتند.

 قيام سنباد

يكى از جنبشهاىي كه بعد از اسالم، در دوره حكومت بىن عباس براى مبارزه با خلفاى عباسى صورت گرفته است 
  هجرى 137قيام سنباد است. سنباد يكى از نزديكان و پريوان ابو مسلم است. او در سال 
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 ميالدى) حتت شعار «ما بايد از خون ابو مسلم انتقام بگريمي» قيام كرد، و با كوشش بسيار موفق گرديد از 755(

 بني طبقات و پريوان اديان و مذاهب خمتلف عده زيادى را دور خود مجع كند.



مري خواند درباره سنباد و دوسىت او با ابو مسلم چنني مى نويسد: «سنباد از مجله آتش پرستان نيشابور بود و ىف اجلمله 
مكنىت داشت و در آن روزى كه ابو مسلم از پيش امام به مرو مى رفت او را ديد و آثار دولت و اقبال در ناصيه او 

 مشاهده كرد.

 او را به خانه برد و چندگاه شرايط ضيافت به جاى آورد و از حال وى استفسار منود.

ابو مسلم در كتمان امر خود كوشيد، سنباد گفت قضيه خويش با من بگوى و من مردى راز دارم، امينم، افشاى 
اسرار خنواهم كرد. ابو مسلم مشه اى از ماىف الضمري خود در ميان �اد. سنباد گفت مرا از طريق فراست به خاطر 

مى رسد كه تو عامل را زير و زبر كىن و بسيارى از اشراف عرب و اكابر عجم را به قتل رساىن، و او از اين مسرور و 
 »1 «مستبشر گشت و سنباد را وداع منوده از نيشابور رفت.»

 براون مى گويد:

مهني كه خليفه منصور، ابو مسلم را به قتل رسانيد، سنباد جموس، كه يكى از دوستان و طرفداران ابو مسلم بود، 
سرپيچى كرد. قيام سنباد اين حقيقت را ثابت مى كند كه ابو مسلم در آراء مذهىب خود طورى متعصب نبود كه حىت 

 «گربها» را مطرود سازد و وجود زردشتيان را نتواند حتمل كند.

سنباد از نيشابور به عزم خوخنواهى ابو مسلم حركت كرد و در مدتى كوتاه عده اى را دور خود مجع منود و به ياران 
خود گفت، عزم دارم به سوى اياالت عرب نشني حركت كنم و كعبه را منهدم سازم. ديرى نپاييد كه عده كثريى از 

 »2 «جموسان طربستان و نقاط ديگر و مهچنني مزدكيان و رافضيان (شيعيان) را به طرف خود جلب كرد.

 سياست سنباد

سنباد مى كوشيد تا پريوان مذاهب و مسالك خمتلف را در اين جنبش ضد عرب شركت دهد، و اين معىن در 
سياستنامه نظام امللك كمابيش منعكس است «... هرگاه با گربان خلوت كردى، گفىت كه دولت عرب شد، كه در 
كتاىب يافته ام از كتب بىن ساسان و باز نگردم تا كعبه را ويران نكنم كه او را بدل آفتاب برپا كرده اند، و ما مهچنان 
قبله خويش آفتاب كنيم چنان كه در قدمي بود. و با خرمدينان گفىت كه مزدك شيعى بود و مشا را فرمامي كه با شيعه 

 »3 «دست يكى داريد و خون ابو مسلم بازخواهيد و هرسه گروه را راست مهى داشت.»

به گفته طربى: «بيشرت ياران سنباد مردم مناطق كوهستاىن بودند. قواى منصور خليفه بني رى و مهدان با شورشيان به 
 »4 «جنگ برخاستند و شش هزار تن از آ�ا را كشتند و سنباد به دست آنان كشته شد.»

 ______________________________
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 ياران سنباد بيشرت از فرق مرتقى مذهىب، و كساىن بودند كه با افكار مزدك و خرم دينان آشناىي داشتند.

خرم دينان داراى پرچم سرخ بودند و دامنه قيام آ�ا خراسان و طربستان را فراگرفت. بىن- عباس با زمحت زيادى موفق 
شدند كه اين قيامها را خبوابانند. در طى اين مبارزات، سنباد شكست خورد و شصت هزار تن كشته داد و خود او 
در شهررى مقتول گرديد و بچه هايش را به غالمى فروختند. پس از شكست او پريوانش آرام ننشستند بلكه به طور 
خمفى، كار او را ادامه دادند. اين دسته هاى خمفى چون از آرمان ابو مسلم پريوى مى كردند به عنوان مسلميه معروف 

  سال نوشته اند.7 روز تا 70شدند. عمر قيام سنباد را از 

  ه.)151 تا 150�ضت استاد سيس (

هنوز قيام سنباد كامال خاموش نشده بود كه شخص ديگرى به نام استاد سيس علم خمالفت برافراشت و مشكل 
جديدى براى املنصور خليفه عباسى اجياد منود. به طورى كه طربى نوشته: «اين مرد به يارى مردم هرات، بادغيس و 

سيستان و خراسان �ضىت اجياد كرد كه سيصد هزار مرد جنگجو با او بودند. چون به سوى مرورود حركت كرد، اجثم 
مرورودى با عده اى به جنگ او برخاست ليكن اجثم و ياران او كشته شدند. باالخره خليفه خازم را به جنگ او 

 هزار تن اسري گرديدند كه بالفاصله پس از 14 هزار تن از پريوان او كشته شدند و 70فرستاد. در طى اين مبارزات 
پايان نربد، سرهاى آنان را از تن جدا كردند. قواى خليفه پس از آن كه بر استاد سيس دست يافتند او را زجنري كرده به 
 بغداد فرستادند و در آجنا او را به قتل رسانيدند. مى گويند زن مهدى، خليفه عباسى، دخرت استاد سيس بوده است.»

»5« 

 جنبش مقنع 

مهمرتين قيامهاى ملى پس از جنبش سنباد و استاد سيس، قيام مقنع است. علت اساسى اين جنبش را نيز بايد از 
 عدم رضايت عمومى دانست.

پس از استقرار حكومت بىن عباس، چنانكه ديدمي، فئوداهلا و اشراف حملى آسياى ميانه در اداره حكومت شركت 
جستند و كم كم مقدمات جنات ايرانيان از نفوذ و دخالت اشغالگران عرب فراهم گرديد. بنابراين، روى كار آمدن 



عباسيان براى طبقه باالى اجتماع مفيد بود وىل در اين دوره، وضع توده هاى كثري ملت سخت تر از دوران بىن اميه 
بود، و مالياتا و عوارضى كه بر دوش اكثريت مردم حتميل مى شد، بيش از دوره قبل بود. از زمينهاى دميى كار، نصف 

 تا 1/ 3حمصول به عنوان ماليات اخذ مى شد و از زمينهاىي كه هم از آب باران و هم از آب دسىت مشروب مى شد 
 ماليات مى گرفتند. عالوه بر اين، مأمورين اخذ ماليات با استفاده از اينكه تقومي قمرى اعراب با تقومي مشسى 1/ 4

مردم بومى تفاوت دارد، دو بار از دهقانان ماليات مى گرفتند؛ يعىن يك بار با تقومي عرىب و يك بار با تقومي فارسى. 
اين طرز ماليات گريى كه بيشرت رنگ غارت- گرى داشت، بيش از پيش بر عدم رضايت عمومى افزود. فئوداهلاى 
 حملى اراضى بزرگ را تقسيم مى كردند و به خرده مالكني اجاره مى دادند. در اين دوره عده اى از ملكداران خودشان 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).42). دو قرن سكوت، پيشني، ص 5(

 181، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

برزگرى مى كنند و مجعى از مالكني اشخاص نيمه آزاد و غالمان را به كارهاى كشاورزى مى گمارند. عالوه بر اين، در 

اين ايام غالماىن ديده مى شوند كه در زمني كار كرده و وابسته به زمني هستند يعىن حق ندارند از حمل كار خود خارج 

شوند. در دوره بىن عباس، اصول بيگارى مهچنان دوام يافت و ابنيه، قصور، قالع و مدارس و مساجد زيادى به 

 دست كارگران، صنعتگران و دهقانان نيمه آزاد ساخته شد.

صنعتگران شهرى غالبا استقالل خود را از دست داده حتت اسارت فئوداهلا و اشراف حملى بودند و از سنگيىن بار 
 ميالدى 770ماليات و حتميالت گوناگون رنج مى بردند. در نتيجه عدم رضايت عمومى، جنبش وسيعى در سال 

سراسر ماوراء النهر را فراگرفت. رهرب اين جنبش شخصى بود به نام مقنع. ابو رحيان بريوىن درباره او مى نويسد: 
«هاشم بن حكيم معروف به املقنع در دهكده اى از قراء مرو ظهور كرد. اين شخص چون از يك چشم نابينا بود 

نقاىب از حرير سبز بر چهره مى افكند ... فرقه سپيدجامگان و تركان گرد وى مجع شدند. او اموال و زنان را مباح كرد 
و هركه با وى به خمالفت برخاست به قتل رسانيد. كليه قوانني و احكام مزدك را واجب مشرد و سپاهيان املهتدى را 
پراكنده ساخت و چهارده سال حكومت كرد ...» در تاريخ خبارا درباره مقنع چنني نوشته شده: «... مردى بود از 

روستاى مرو، خنست گازرى (رختشوىي) مى كرد. پس از آن به علم آموخنت پرداخت و از هر دانش بره برد. به غايت 
 در جاى ديگر راجع به مذهب آ�ا مى گويد: «... »6 «زيرك بود و كتب بسيار از علوم پيشينيان خوانده بود.»

مذهب ايشان آن بود كه مناز منى گزاردند و روزه منى داشتند و غسل از جنابت منى كردند و ليكن به امانت مى بودند و 
 »7 «اينهمه احوال از مسلمانان �ان مى داشتند و دعوى مسلماىن مى كردند.»

آنچه از مطالعه منابع گوناگون برمى آيد، مقنع يكى از سرداران ابو مسلم بود و در جنبشى كه عليه خلفاى اموى 
صورت گرفت شركت عملى داشت. وى ازمجله كساىن است كه حتت تأثري افكار مزدك قرار گرفته و مهني كه نريوىي به 



دست آورد، به تبلي  آراء مزدك پرداخته است. پريوان مقنع بدون اينكه به اجراى احكام مذهىب توجهى داشته باشند، 
به رعايت اصول اخالقى، راستگوئى، امانت و رازدارى پاى بند بودند. چون مقنع و ياران او يعىن سپيدجامگان عليه 
نظام عصر خود قيام كردند و محايت از طبقات حمروم را وجهه مهت خويش قرار دادند، مورد ىب مهرى و عناد طبقات 
حاكم واقع شدند و مورخني و نويسندگان وابسته به اشراف، طعن و لعنها و اتامات ناروا به ايشان وارد كردند؛ از 
مجله در تاريخ خبارا درباره اين مجاعت مى نويسد: «... زن خويش را به يكديگر مباح دارند و گويند مهچو گل است 

 با اينكه قيام مقنع بيست سال بعد از قتل ابو مسلم بود، مهواره مقنع و »8 «هركه بويد از وى هيچ كم نشود ...»
 پريوانش از او به نيكى ياد مى كردند و جنبش خود را دنباله �ضت ابو مسلم مى دانستند.

موقعى كه اعراب متوجه شدند كه مقنع به تبليغات دامنه دارى دست زده او را دستگري كردند و مانند يك قيام كننده 
 عليه دولت براى حماكمه به مركز خالفت، يعىن بغداد،
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 776فرستادند. اما مقنع از سياه چال زندان فرار كرده به مرو رسيد و در آجنا ياران خود را مجع كرد و در سال 

 ه.) آ�ا را به نواحى آسياى ميانه گسيل داشت تا مردم آن سامان را به مبارزه عليه مظامل اعراب 160ميالدى (

 دعوت كنند.

اين تبليغات خمصوصا در ناحيه نسف و حدود شهر سبز كه در آن زمان بيشرت اهاىل آجنا را سغديها تشكيل مى دادند، 
با استقبال گرمى روبرو شد. دست نشاندگان خليفه مساعى فراواىن براى دستگريى مقنع به خرج دادند. آ�ا در ساحل 

سيحون و آمودريا دسته هاى مسلح سوار به اندازه كاىف متمركز كردند و سربازان را مكلف ساختند كه شب و روز 
پاسدارى كنند و از عبور مقنع از مرو به جانب سغد جلوگريى منايند، زيرا در شهر اخري روز به روز مشاره طرفداران او 

 فزوىن مى گرفت.

اعراب به خوىب مى دانستند اگر مقنع به ماوراء النهر برسد، موقعيت آ�ا دشوار خواهد شد. مقنع على رغم متام اين 
موانع از آمودريا عبور كرد و به اتفاق عده اى از پريوان خود به آن طرف رود رسيد و در سغد به فعاليت خمفى مشغول 

 شد.



در آن زمان، به طورى كه نرشخى مى نويسد: اكثريت اهاىل دهات پريو مكتب مقنع مى شوند و از اسالم روى 
مى گردانند. قيام دامنه دار مى شود و براى مسلمانان روزگار سخىت فرا مى رسد. نرشخى ضمن حبث راجع به جنبش 

مقنع صرحيا نظر خصمانه خود را نسبت به رهرب قيام كنندگان اظهار مى كند. اين طرز اظهارنظر درباره مقنع از طرف 
متام مورخني دوره فئوداليته يك امر طبيعى است. نرشخى تنها ارباباىن را مسلمان مى داند كه اموالشان توسط 

قيام كنندگان ضبط و بني اهاىل تقسيم شده است. و براى نرشخى، مسلمان فقط آن اعراب و اشراف حملى هستند 
كه از نظام جابرانه عرب و فرمانرواىي آنان دفاع كرده اند و در پناه اسالم، به اتفاق اربابان عرب خود، با كمال 

شقاوت، صنعتگران و دهقانان را استثمار مى كنند. سپس نرشخى مى گويد كه طبقات پايني به اسالم خيانت كرده 
دسته دسته به مكتب مقنع مى پيوستند. علت اصلى اين موضوع كه چرا توده ها به اين مكتب مى پيوستند اين است كه 

مقنع مى خواست به عدم مساوات در اموال و غارتگرى اقليت پايان دهد. او در ضمن تعليمات خود به مردم 
مى گفت به آقاىي و سيادت اعراب خامته دهيد. جنبش مقنع به زودى رشد و توسعه يافت و در مدتى كوتاه متام 

 ماوراء النهر را فراگرفت.

ستاد قيام كنندگان در دهكده نرشخ، نزديك خبارا، واقع شده بود. حاكم خبارا، حسني بن- معاذ، نريوهاى جنگى 
خود را بسيج كرد. اين نريوها مركب بودند از اعراب و واحدهاىي كه فئوداهلا و اشراف به آ�ا ملحق كرده بودند. در 

خنستني جنگ سخىت كه بني قواى طرفني به وقوع پيوست، هفتصد تن از طرفداران مقنع كشته شدند و اعراب پريوزى 
يافتند وىل اين پريوزى به حال آ�ا سودمند نبود. قيام كنندگان حمل فعاليت خود را تغيري دادند و به گردآورى قواى تازه 

 در تاريخ »9 «مشغول شدند. مهدى، خليفه عباسى، سخت به هراس افتاد، از بغداد به سوى نيشابور حركت كرد.
خبارا اين جريان چنني ياد شده است: «... سپيدجامگان بسيار شدند و مسلمانان اندركار ايشان ناتوان ماندند و 

نفري به بغداد رسيد و خليفه مهدى بود. در آن روزگار تنگدل شد و بسيار لشكرها فرستاد به جنگ وى و به آخر، 
 خود آمد به نيشابور به دفع آن فتنه، و بيم آن بود كه اسالم تباه گردد
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 »10 «و ابن مقنع مهه جهان بگريد.»

 مهدى خليفه به حاكم خراسان فرمان داد كه فورا براى حاكم خبارا قواى امدادى بفرستد.

رئيس دستجات اعزامى جربئيل بن حيىي بود. او پس از آن كه به استحكامات نرشخ رسيد به جنگ با قيام كنندگان 
مشغول گرديد، وىل در نتيجه محالت پياپى آ�ا جربئيل خسته و ناتوان شد. در اين موقع از بلخ هفت هزار نفر به 
يارى او آمدند وىل او كه به نريوى �ضت واقف بود، به جنگ تن نداد و منتظر ماند تا نريوى كمكى هنگفىت براى 



كمك به امري خراسان رسيد. قسمىت از قواى كمكى در ضمن راه در نتيجه برخورد با طرفداران مقنع از بني رفتند و 
قسمت ديگر پس از رسيدن به حمل، كارى از پيش نربدند. به اين ترتيب، سپاهيان عرب شكست خوردند و موقعيت 
جربئيل خطرناك شد و ارتباط بني بلخ و مرو قطع گرديد. در اين موقع جربئيل متام قواى خود را براى مبارزه قطعى با 
قيام كنندگان مجع آورى مى كند و چهار بار نرشخ را حماصره مى كنند. وىل اين عمل به حال اعراب مفيد نيفتاد، طرفني 

از جنگهاى ىب حاصل خسته شدند، مذاكرات صلح آغاز شد وىل اعراب مى خواستند در جريان مذاكرات از راه 
نرينگ و خيانت رهرب قيام را دستگري و به قتل رسانند، وىل كوشش آ�ا به جاىي نرسيد و استقامت قيام كنندگان را 

 فزوىن خبشيد.

منابع تارخيى عرب مى گويد، قيام كنندگان سراجنام در نرشخ شكست خوردند، اما قيام در مهان زمان نواحى تازه اى را 
 در آسياى ميانه فراگرفت و مرحله دوم نربد آغاز گرديد.

نكته اى كه تذكر آن ضرورى است اينكه در مرحله اول جنبش مقنع، بعضى از قشرهاى اشراف سغدى عليه اعراب با 
او مهداستان شدند، وىل در مرحله دوم، اين طبقه از مزد كيسم مقنع به هراس افتادند و براى حفظ منافع طبقاتى به 
طرف اعراب گرويدند. اما قشرهاى عظيم دهقانان سغدى، يا سپيدجامگان، مهچنان به طرف مقنع مى شتافتند و 

جنبش او را تقويت مى كردند. در نتيجه مبارزه دالورانه آنان، سرزمني ماوراء النهر و مركز قدرت اعراب از دست آ�ا 
خارج شد. مهدى خليفه، كه از اين جريانات نگران بود، حاكم سغد را تغيري داد و او را به عدم كفايت متهم كرد و 

 م.) در ناحيه بني خبارا و مرو سپاه 777 هجرى (161به جاى او معاذ بن مسلم را تعيني كرد. معاذ در سال 
عظيمى گرد آورد، ضمنا سپاهيان امري هرات و كليه قواى نظامى اشراف و سران حملى را به اين نريو ملحق كرد و پس 

از آن به كمك اعراب شكست خورده اى كه در نزديكى مسرقند متمركز شده بودند، شتافت. اما لشكركشى معاذ با 
ناكامى مفتضحى روبرو شد، قيام كنندگان در سرزمني مسطحى نزديك بيكند با سپاهيان معاذ روبرو شدند و چندين 
ضربت كارى بر آ�ا وارد آوردند. در نتيجه معاذ نتوانست لشكركشى خود را به طرف مسرقند ادامه دهد، ناچار به 
 طرف خبارا راند. فقط يك سال بعد، اعراب با كوشش بسيار و دادن تلفات سنگيىن به تسخري خبارا توفيق يافتند.

از اين پس، مرحله سوم يا مرحله �اىي نربد آغاز گرديد. در آن زمان نريوى اصلى قيام- كنندگان در يك قلعه 
كوهستاىن به نام سنام نزديك كش متمركز شده بود. معاذ اين قلعه را حماصره كرد وىل بدون حصول نتيجه عقب 

 نشست و در نتيجه از منايندگى خليفه در خراسان معزول گرديد.
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به طورى كه نرشخى مى گويد، معاذ بن مسلم مدت دو سال عليه مقنع جنگيد و جانشني جديد او، مسيب بن 

 زهري، نيز چندين سال به جنگهاى خونني با او ادامه داد.

سراجنام در اثر افزايش روزافزون قواى عرب، مقاومت مردم حمكوم به شكست گرديد و اعراب با استفاده از نريوهاى 
 م.) 783 هجرى (167تازه اى كه از حلاظ نفرات و مهمات و جتهيزات بر قواى قيام كنندگان برترى داشت، در سال 

قلعه اى را كه مقنع در آن بود فتح كردند و متام مدافعني قلعه را به قتل رسانيدند و مقنع، كه مايل نبود به دست اعراب 
 بيفتد، خودكشى كرد.

 با مرگ مقنع، اين جنبش بكلى پايان نيافت بلكه مهچنان طغيا�اىي در نقاط خمتلف عليه اعراب صورت مى گرفت.

مبارزه اى كه طى ساليان دراز توده هاى ناراضى آسياى ميانه زير پرچم مقنع ادامه دادند، منونه درخشان ديگرى از 
شجاعت و آزادخيواهى مردم اين سامان است. اين مبارزه نشان مى دهد كه مقنع يك سپهساالر ملى شجاع و نيز يك 
رهرب جنگى و سياسى بااستعداد بوده كه توانسته است خلق را براى نربد عليه اعراب و زورگويان داخلى متحد و جمهز 

 سازد.

در خامته بايد متوجه بود كه قيامهاى ملى در زمان بىن عباس، از نظر ماهيت، با قيامهاىي كه در زمان حكومت بىن 
اميه صورت گرفته، تفاوت اصوىل دارد. در قيامهاى عصر امويان، نظر اساسى، مبارزه با متجاوزين و اشغالگران عرب 

بود و رهربان آن غالبا اشراف و سران حملى بودند وىل در مرحله دوم، قيام رنگ حملى و توده اى داشت و هدف 
قيام كنندگان تنها مبارزه با بىن عباس نبود بلكه نظر قيام كنندگان مبارزه با اشراف و اريستوكراتاى حملى بود كه با 

 اعراب در دوشيدن خون مردم مهكارى مى كردند.

 به طور كلى، جنبش مقنع جنبش قشرهاى زمحتكش بود و نقش اساسى را در بني قيام- كنندگان، برزگران داشتند.
 در آن دوره نيز كشاورزان دهات به دست خداوندان ملك، و پيشه وران شهرى به وسيله عمال خليفه و »11«

متنفذين حملى به طرز وحشيانه اى غارت و استثمار مى شدند و حاصل كار و كوشش آ�ا به جيب خلفا و عمال 
ايراىن و عرب مى رخيت، و آ�ا با اين پوهلاى حالل! سفره هاى خود را رنگني مى كردند و به عيش و خوشگذراىن 

 مشغول مى شدند و چه بسا كه براى يك خومشزگى، دهان شاعر متملقى را از زر انباشته مى كردند.

در پايان گفتار درباره مقنع، بيمناسبت نيست كه از ماه خنشب كه مولود هوش و استعداد اوست نيز مجله اى گفته 
شود. مقنع در خنشب (از شهرهاى خراسان) چاهى كند كه ماهى از آجنا در مى آمد و مردم مانند ماه واقعى آن را 
مى ديدند. اين خرب در مهه جا منتشر شد. مردم دسته دسته براى ديدن آن مى آمدند و از مشاهده آن ماه در شگفت 

 مى شدند.



مردم عامى، اين عمل را سحر مى دانستند، در حاىل كه مقنع از علم رياضى و انعكاس اشعه ماه، استفاده كرده بود. 
 بعدا در ته چاه كاسه بزرگى پر از جيوه يافتند كه سبب واقعى انعكاس اشعه ماه بود.
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 بابك خرم دين و �ضت سرخ جامگان 

پس از خاموش شدن جنبش ابو مسلم و املقنع، بزرگرتين �ضىت كه عليه خلفاى بغداد صورت گرفته قيامى است كه به 
 رهربى بابك خرم دين در مشال ايران به وقوع پيوسته است.

به طورى كه از مندرجات سياستنامه نظام امللك برمى آيد، قبل از ظهور بابك، خرم دينان در نواحى مركزى و مشاىل 
ايران فعاليتهاىي داشتند و به مبارزاتى عليه دين و دولت اسالمى دست مى زدند «... در آن وقت كه هارون الرشيد در 
خراسان بود بار ديگر خرم- دينان خروج كردند از ناحيت اصفهان ... و مردم بسيارى از رى و مهدان بريون آمدند و 

با اين قوم پيوستند و عدد ايشان بيش از صد هزار نفر بود. هارون سوار به حرب ايشان فرستاد، ايشان برتسيدند و 
 مقدسى درباره آيني و روش اين مجاعت مى گويد: «از رخينت خون، جز »12 «هرگروه به جاى خويش باز شدند.»

در هنگامى كه علم طغيان برافرازند، خوددارى مى كنند، به پاكيزگى بسيار مقيدند، ميل دارند با نرمى و نيكوكارى با 
 »13 «مردم ديگر درآميزند و اشرتاك زنان را با رضايت خود آنان جايز مى دانند.»

 ابن الندمي در كتاب الفهرست خرميه را از پريوان مزدك مى داند و مى نويسد:

«... مزدك به پريوان خود دستور داده بود كه مهيشه در جستجوى لذات باشند. و در خوردىن و نوشيدىن بر خود 
سخىت روا ندارند، دوسىت و يارى را پيشه سازند و با استبداد مبارزه منايند، زنان خود را مشرتك بدانند. با اينهمه، رفتار 

 و كردار پسنديده دارند و پى آزار كسى برنيايند ...

بابك كسى است كه جنگ و غارت و كشتار را در ميان آنان رواج داد و پيش از آن، خرم دينان به اين كارها دست 
 »14 «منى زدند.»

بلعمى درباره آنان مى گويد: «... بر مردمان جوان و دهقانان ... شرايع اسالم، از مناز و روزه و حج و قربان و غسل 
جنابت گران بود ... و از مناهى خداى عز و جل بازداشنت، ايشان را خوش منى آمد. چون در مذهب بابك اينهمه 

 آسان يافتند، او را اجابت كردند و تبع او شدند.»



در متام جنبشهاى توده اى بعد از اسالم، رهربان قيام مهواره اصل تناسخ (يعىن انتقال روح از بدىن به بدن ديگر) را بني 
پريوان خود اشاعه مى دادند؛ چنانكه سنباد و استاد- سيس و مقنع اصل تناسخ را به ياران خود مى آموختند و از اين 
راه مى كوشيدند تا سنت مبارزه عليه بيدادگران را براى شخصيتهاى برجسته تاريخ، آسان سازند. پريوان مقنع معتقد 
بودند كه روح ابو مسلم در او حلول كرده و ياران بابك را عقيده بر اين بود كه روح جاويدان در تن بابك درآمده 

 است.

 قيام بابك 

در ايامى كه خلفاى عباسى، به دست عمال خود در نقاط خمتلف ممالك اسالمى، به حتديد عقايد و افكار و غارت 
 مردم ستمديده 
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مشغول بودند و افراد برجسته ايراىن را به بانه ها و عناوين خمتلف از بني مى بردند، خرم دينان به طور �اىن و آشكار با 

 ه. سرخ- جامگان يا خرم دينان حتت رهربى بابك در 201دستگاه خالفت مبارزه مى كردند. سراجنام در سال 

 سال در آن سامان به استقالل زندگى كردند و شكستها به سرداران خليفه وارد 22آذرباجيان خروج كردند و مدت 

 كردند.

ابن الندمي مى نويسد: «خرم دينان كه به سرخ جامگان معروف شده اند، از پريوان مزدك اند كه در آذرباجيان، رى، 
ارمنستان، ديلم، مهدان، دينور (مابني اصفهان و اهواز) پراكنده اند». سپس اظهارنظر مى كند كه «بابك خرم دين كسى 

بود كه جنگ را در ميان خرم دينان، كه مردان سليمى بودند، بياورد.» نظام امللك كه قرمطيها و خرم دينان را يكى 
مى داند، مى نويسد كه وقىت خرم دينان در زمان هارون و كمى پيش از ظهور بابك از دهات اصفهان و رى و مهدان 
خروج كردند. عده آ�ا صد هزار نفر بود و خليفه قشون بزرگى به جنگ آ�ا جتهيز كرد «... خلقى بيحد و عد از 

 »15 «ايشان بكشتند و فرزندان ايشان را به بغداد بردند و فروختند.»



آغاز كار بابك كامال روشن نيست، آنچه مسلم است اين مرد مبارز يكى از افراد عادى ملت ايران بود كه در آغاز 
جواىن به سپاه جاويدان از رؤساى خرم دينان پيوست و در نزد او تقرب يافت تا حدى كه چون جاويدان مى مرد 

 وصيت كرد كه بابك جانشني اوست.

پس از مرگ جاويدان، زنش سپاه او را گرد آورد و بنا به عقيده خرم دينان، كه به تناسخ اميان داشتند، اعالم كرد كه 
جاويدان در شب مرگش گفت كه روح او در بدن بابك حلول خواهد كرد. سپس دستور داد گاوى قربان كردند و 
پوست آن را گسرتد و طشىت پر از شراب بر روى آن �اد و قطعات نان در پريامون طشت چيد، هريك از افراد 

 لشكريان دست خود را بر آن پوست مى �اد و قطعه ناىن را در شراب زده مى خورد و دست بابك را گرفته مى گفت:

 »16 ««آمنت بك يا روح بابك كما آمنت بروح جاويدان.»

وقىت كه بابك خروج كرد، خرم دينان از ساير نواحى به او پيوستند. مأمون، حممد بن- محيد طائى را كه پريوزيهاى 
بسيار به دست آورده بود و شهرهاى قزوين و مراغه و بيشرت آذرباجيان را گشوده بود، به جنگ بابك فرستاد وىل پس 

 از شش جنگ، كه بني آنان روى داد، حممد بن محيد كشته شد.

مأمون بار ديگر سردار ايراىن، عبد الّله طاهر، واىل خراسان را به جلوگريى بابك گسيل داشت و متام واليات رى، 
مهدان، اصفهان و آذرباجيان را به او خبشيد. اما بابك به دژى پناه برد و لشكريانش پراكنده شدند. عبد الّله طاهر نيز 

 نتوانست كارى از پيش برد.

 هجرى خرم دينان اصفهان و پارس و آذرباجيان و مهه واليات كوهستان (رى و 218نظام امللك مى نويسد، در سال 
مهدان) خروج كردند و مهه به يك شب وعده �ادند و به مهه واليتها و شهرها ترتيب كارى داده بودند و در اصفهان 
مردى بر سر آ�ا بود، به نام على مزدك، بيست هزار مرد را سان ديد و مناينده خليفه را شكست داده به آذرباجيان 

 رهسپار
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 هزار نفر در شهر كوهستاىن شهرستانه مجع شدند و بابك در آجنا به 25گرديد كه به بابك بپيوندد. به اين طريق، 

ايشان پيوست. در اين موقع سردار خليفه با چهل هزار مرد به ايشان تاخت و به گفته نظام امللك (كه مبالغه به نظر 

مى رسد) صد هزار نفر از خرم دينان را كشت. مجعى از آ�ا به اصفهان بازگشتند وىل در آجنا تلفات بسيار دادند. 



خليفه عباسى متامى مهت خود را بر دفع بابك مقصور گردانيد تا آنكه يكى از سرداران ايراىن را به نام افشني براى قلع 

و قمع وى برگزيد. حيدر، پسر كاوس، با عنوان خانوادگى افشني امريزاده اشروسنه بود كه با پدر و برادرانش به دست 

 خليفه اسري افتاده و در بغداد بزرگ شده و در آجنا به سردارى رسيده بود.

با اينكه دل افشني با ايرانيان بود و باالخره به جرم مهدسىت با مازيار، دوست بابك كه پس از بابك در مازندران سر 
به طغيان برداشت، كشته شد، معلوم نيست چرا افشني به جنگ با بابك رضا داد و چرا پس از گرفتارى، او را به 

دربار خليفه آورد. شايد او چنني مى پنداشت كه خليفه بابك را خواهد خبشود «... معتصم با وى قرار گذاشته بود كه 
هرروز كه او به جنگ برنشيند، ده هزار درهم به او بدهد و هرروز كه به اسب نشيند و به جنگ بريون نرود، پنجهزار 

  از اينجا مى توان امهيت قيام بابك و تزلزل و نگراىن دستگاه خالفت را دريافت.»17 «درهم به او خبشد.»

«سراجنام افشني آهنگ تسخري حصار بابك كرد. چون در يك فرسنگى آن حصار فرود آمد، بابك خروارها خوردىن و 
ميوه از حصار خود براى لشكريان افشني فرستاد و گفت مشا ميهمان ماييد، خوردىن نيافته ايد، ما را جز اينقدر چيزى 
نبود. افشني آن نزهلا نگرفت و مهچنان بازپس فرستاد و به بابك پيغام داد كه ما را خوردىن به كار نيست و دامن كه تو 
اين كار بدان كردى تا سپاهيان ما را مشاره كىن. در اين سپاه سى هزار مرد جنگى است و با امري املؤمنني سيصد هزار 
مسلمانند كه مهه با او يكدلند تا يكى از ايشان زنده اند از جنگ تو بازمنى گردند. اكنون تو برت داىن، خواهى به ز�ار 

 آى و خواهى جنگ كن.»

بابك كه ال بد منى خواست به ز�ار خليفه درآيد، جنگ را برگزيد. او درهاى حصار حمكم كرد و در آجنا مباند. افشني 
نيز بر گرد حصار لشكرگاه ساخت و خندق كند و مهاجنا نشست. روزها از حصار بابك بانك چنگ و رود مى آمد و 
چنان فرامى منودند كه از سپاه دمشن پروا ندارند، اما شبها گروهى را مهراه به شبيخون مى فرستادند. اين حال نيز مدتا 
به طول اجناميد. سپاه افشني با تنگى علف و سخىت كار نيك ايستادند. جنگهاى خونني و كشتارهاى سخت روى 

 داد و بسيارى از سپاه بابك تلف شدند.

سراجنام بابك در كار فروماند. از توقف در حصار كارى منى گشود و لشكر افشني از گرد حصار دورتر منى رفت. 
بابك بر آن شد كه با افشني حيله سازد، بر بام حصار برآمد، گفت: منم بابك، افشني را گوييد نزديكرت آيد تا با وى 
سخىن گومي. افشني به پاى ديوار آمد، بابك ز�ار خواست و گفت گروگان من پسر مهرتم است او را گري و براى من 
ز�ار خليفه بستان. بر اين قرار �ادند و لشكريان افشني حصار رها كردند و به جاى خويش بازآمدند. چون شب 

 دررسيد بابك 
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كسان خود را برگرفت و با پنجاه مرد كه با وى در حصار مانده بود از حصار بريون شد و به كوهها رفت و از آجنا 

 به سوى ارمنستان گرخيت.

 دكرت زرين كوب مى نويسد:

 دستگريى بابك 

گويند چون بابك از حصار جبست، لباس مسافران و بازرگانان پوشيد و با كسان خود در ارمنستان به جاىي فرود 
آمد؛ از چوپاىن كه در آن حواىل بود گوسفند خبريد. چوپان نزد سهل بن سنباط، امري ارمنستان برفت و خرب برد، 

دانستند كه بابك آمده است. افشني پيش از اين به مهه حكام و امريان آذرباجيان و اران و بيلقان و ارمنستان نامه ها 
 فرستاده بود و آنان را بدان واداشته بود كه در فروگرفنت بابك با او كمك كنند.

سهل بن سنباط چون از آمدن بابك به ارمنستان وقوف يافت، برنشست و به ديدار او رفت و بابك را به لطف و 
اكرام به سراى خويش مهمان برد و در �ان به افشني نامه نوشت كه بابك نزد من است. افشني او را اميدها و 

دلگرميها داد و بر آن قرار �ادند كه چون بابك با وى به قصد شكار بريون رود او را در جاىي كه از پيش معني كرده 
بودند به كسان افشني تسليم كند: چنني كردند چون بابك دريافت كه سهل او را به خيانت تسليم دمشن مى كند 

 برآشفت و به او گفت: مرا به اين جهودان ارزان فروخىت اگر مال و زر مى خواسىت بيش از آنچه اينان دادند، مى دادم.
»18« 

 اعدام بابك 

نظام امللك مى نويسد: «بابك و اسريان ديگر را به بغداد بردند. چون چشم معتصم خليفه به بابك افتاد، گفت اى 
سگ چرا در جهان فتنه انگيخىت، هيچ جواب نداد. فرمود تا هردو دست و پايش را بربند، چون دستش بريدند دست 

 ديگر را در خون زد و در روى خود ماليد و مهه روى خود را از خون خود سرخ كرد.

معتصم گفت اى سگ اين چه عمل است؟ گفت در اين حكمىت است، مشا هردو دست و هر دو پاى من 
مى خواهيد بربيد و روى مردم از خون سرخ باشد. چون خون از روى برود زرد شود، من روى خود را از خون خود 

سرخ كردم تا چون خون از تنم بريون شود، نگويند كه رويش از بيم زرد شد. فرمود تا پوست گاوى با شاخ بياوردند، 
و مهچنني بابك ملعون را در پوست گرفتند چنانكه هردو شاخ گاو بر بناگوش او بود. در وى دوختند و پوست 

 »19 «خشك شد. پس مهچنان زنده بر دارش كردند.»



به طورى كه ديدمي، �ضت خرم دينان �ضىت ملى و ضد اجنىب بود و علل و عوامل اقتصادى عميق داشت. اكثريت 
افراد اين �ضت، كشاورزان و پيشه وراىن بودند كه منى- خواستند به دست عمال خليفه و دست نشاندگان ايراىن آ�ا 

 استثمار شوند. شهامت و دوسىت اين رادمردان شجاع در خور ستايش است.
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نكته اى كه توجه به آن ضرورى است، اينكه �ضت بابك با جنبش مازيار و افشني كه هردو ايراىن االصل بودند، 

 اختالف اصوىل داشت:

بابك و ياران او مى كوشيدند تا راه و رسم مزدكى را احياء كنند و به دوران ستمگرى بيدادگران ايراىن و عرب پايان 
خبشند، در حاىل كه مازيار و افشني كه در �ان براى سرنگون كردن دستگاه خالفت مهكارى مى كردند، آرزو داشتند 
روزى امپراتورى ساسانيان را جتديد كنند. به مهني علت است كه افشني براى جلب موافقت خليفه و كمك به هدفهاى 

 �اىي خويش با ميل و رغبت، به جنگ بابك برخاست.

افشني را كوشيده اند از قهرمانان ملى ايران وامنود كنند. از حتريكها و توطئه هاىي كه او بر ضد دستگاه خالفت در �ان 
اجنام مى داد، با اعجاب و حتسني ياد كرده اند. خيانت آشكارى را كه او نسبت به مازيار و بابك كرد، از روى 
مصلحت دانسته اند. در اين نكته ها جاى ترديد است. افشني، چنانكه از تاريخ زندگى او برمى آيد، شاهزاده اى 

جهاجنوى بود. جز مجع ثروت براى كسب قدرت انديشه اى نداشت. مى خواست به سلطنت خراسان برسد و براى 
اين كار حىت پدر و برادر خود را فدا مى كرد. مى كوشيد تا مال و ثروت مجع كند و براى اين مقصود، به لشكريان 

خود و حىت به دوستان خود خيانت مى ورزيد. براى آنكه به آرزوهاى شريين خود برسد، از فدا كردن وجدان خود نيز 
دري  منى كرد. عربان را دمشن مى داشت و هرگز در باطن كيش و آيني آنان را نپذيرفته بود، اما حب جاه و عشق مال 
او را به خدمتگزارى خليفه عربان جمبور مى كرد. به آيني ديرين خود وفادار مانده بود. اما براى جاه و مال جمبور شد 
به نام مسلماىن مهكيشان و مهنژادان خود را طعمه تي  كند. اعراب را حتقري مى كرد اما چنان كه خود او مى گفت، 

براى خاطر عربا به هر كارى كه از آن نفرت داشت تن در مى داد حىت براى خاطر آ�ا روغن دنبه مى خورد و بر شرت 
سوار مى شد و نعلني مى پوشيد. دمشىن او با آل طاهر از آن رو بود كه به خراسان چشم داشت و بر امريان آن رشك 

 مى برد. دوسىت او با مازيار دسيسه اى بر ضد آل طاهر بود و سراجنام به خدعه مازيار را نيز قرباىن اين دوسىت كرد.
»20« 



منابع موجود كه دمشن �ضتهاى روستاىي مى باشند، منى گويند كه خرم دينان تا چه حد موفق به اجراى برنامه اجتماعى 
خويش گشتند. فقط يك نكته حتمى است كه اراضى فراوان به طور موقت به تصرف مجاعت روستاىي درآمد. اين 

�ضت با وجود عدم موفقيت، مانند ديگر جنبشهاى خلق ىب اثر مناند و اركان حكومت خلفا را سخت متزلزل كرد و 
 »21 «آنان را به گذشتهاىي وادار منود.

به نظر حمققان شوروى: «خرم دينان نام مشرتك بسيارى از مسلكهاى خويشاوند است كه از قرن هشتم تا دهم بر پايه 
 عقايد مزدكيان قرن پنجم پديد آمده است. خرم دينان،
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مانند مزدكيان، پريو ثنويت بودند ... يعىن به وجود روشناىي و تاريكى يا به ديگر سخن، خري و شر و ايزد و اهرمين 

معتقد بودند. خرم دينان عقيده داشتند كه سازمان اجتماعى كه بر عدم تساوى ماىل و ظلم و اجحاف مبتىن باشد، 

آفريده مبدأ تاريكى يا اهرمين است ... آنان ريشه بيعدالىت را در وجود خود مالكيت خصوصى زمني و عدم تساوى 

اجتماعى مى مشردند و شعار مالكيت عمومى اراضى، يعىن تسليم متام اراضى مزروع را به مجاعتهاى آزاد روستاىي، تبلي  

مى كردند و مى كوشيدند تا روستاييان را از تابعيت فئوداهلا و خراج دولىت و بيغار جنات دهند و مساوات عمومى را 

 »22 «برقرار كنند.»

 ظهور حكومتهاى مستقل در ايران 

 وضع طبقات خمتلف پس از �ضت اسالمى 

پس از شكست ساسانيان و نفوذ اعراب در ايران، چنانكه ديدمي، بسيارى از ايرانيان براى جنات از حتميالت 
اقتصادى و اجتماعى حكومت قبلى به دين اسالم گرويدند. وىل با گذشت زمان خمصوصا پس از استقرار حكومت 
بىن اميه و مظامل گوناگون حجاج، مردم به اشتباه خود پى بردند و بر آن شدند كه حكومت را به آل عباس منتقل 

 كنند.



آرزو و اميد اكثريت مردم، يعىن كشاورزان و پيشه وران، اين بود كه پس از خالفت عباسيان، مظامل و بيدادگريهاى 
عهد بىن اميه تكرار نشود، از ميزان مالياتا، خراجها و بيگاريها كاسته شود و مردم كمابيش در امن و آسايش به كار 

 و فعاليت خود ادامه دهند.

مبلغان و داعيان بىن عباس نيز بارها در شهرها و دهات ايراىن به مردم حمروم قول داده بودند كه مهينكه قدرت را به 
كف آوردند، على رغم بىن اميه، در راه تأمني سعادت و آسايش عمومى قدمهاى جدى بردارند. در ربيع االول سال 

 هجرى، ابو العباس در مسجد كوفه ضمن سخنراىن خود از مظامل بىن اميه به بدى ياد كرد و روش خلفاى 132
راشدين را ستود و به مردم قول داد كه با آ�ا با عدل و داد رفتار منايد. وىل چون بىن عباس با توده حمروم بيگانه 

بودند، رنج و ناراحىت خلق را چنانكه بايد احساس منى كردند. «... آنان منايندگان خبشى از مالكني اراضى عراق و 
ايران (كه در شرف تبديل به فئودال بودند) مشرده مى شدند. عباسيان عمال حكام و مديران خوخنوار و بريمحى از آب 

 درآمدند. مهه از ترور غريانساىن كه ايشان در مورد تعقيب مجلگى اعضاى خاندان اموى اعمال كردند، باخربند.

از پريان و زنان و كودكان و حىت اطفال شريخوار خانواده اموى نگذشتند و مهه را از دم تي  گذرانيدند و تنها عده 
 انگشت مشارى كه توانستند به مصر و يا دورتر به ديار غرب پناه بربند، جان به در بردند.

عواقب و نتايج واقعى تبديل خالفت امويان به عباسيان از چه قرار بود؟ در عهد بىن اميه، قدرت بالتمام در دست 
اشراف قبايل عرب بود. بديهى است كه اشراف قبايل عرب در طى خنستني سده اسالمى دستخوش تغيريات فراوان 

 گشتند. رجال و بزرگاىن كه در اداره امور
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كشور دخيل بودند مبدل به مالكني بزرگ اراضى شدند و برخى از آنان نيز از شركت در امور بازرگاىن روى گردان 

 نبودند.

بسيارى از رؤساى قبايل و عشاير، در طى فتوحات در نواحى خمتلف سرزمني پناور خالفت اموى، صاحب اراضى 
 وسيع گشتند. اينان در شهرها نيز اموال فراوان داشتند ... و تكيه گاه قدرت خلفا را تشكيل مى دادند.

در امالك اين بزرگان، كار بردگان به ميزان وسيعى مورد استفاده قرار مى گرفت. متام دستگاه دولىت خالفت كه بار 
 سنگيىن بر دوش مردم زمحتكش بود نيز به نفع اين گروه اعيان و بزرگان مى چرخيد.



عباسيان با خود چه آوردند؟ سى چهل سال اول حكومت عباسيان نشان داد كه پايه اجتماعى حكومت، مهان است 
كه در عهد خلفاى اموى بود. عامه مردم نه تنها چيزى عايدشان نشد بلكه برعكس، اندك اندك، ميزان خراج و مقدار 

 بيغار يعىن احداث جمارى تازه آبيارى و بناى كاخها و حصار و شهرها و غريه نسبت به دوران پيشني افزايش يافت.

بيشرت تغيريات در تركيب كلى طبقه حاكم صورت گرفت. در عهد عباسيان مشاغل عاليه دولت از احنصار اعراب 
بريون آمد و منايندگان اشراف ايراىن و مالكني اراضى (دهقانان) نيز به مشاغل مهم منصوب گشتند. اشراف مزبور از 

 �ضت و پريوزى عباسيان نفع فراوان بردند.

 اشراف ايران در دستگاه خالفت عباسيان، تقريبا برابر با اعراب، مشاغل دولىت را اشغال كردند.

يكى از خنستني ايرانياىن كه مقامات عاليه را شاغل گشت دهقاىن از اهل بلخ و صاحب اراضى وسيع به نام خالد بن 
برمك بود. خنستني خلفاى عباسى مى كوشيدند به بزرگان و اعيان ايراىن تكيه كنند، و تصميم گرفتند پايتخت را 

 بىن عباس با ابو مسلم، چنانكه ديدمي، با حق ناشناسى ىب سابقه اى رفتار كردند. »23 «نزديكرت به ايران برگزينند.»
آنان نه تنها نسبت به ابو مسلم ظنني بودند، بلكه «... در مسائل اساسى سياست داخلى نيز ميان ابو مسلم و 

خليفه توافق نظر وجود نداشت. وى على رغم خلفا و اطرافيان نزديك ايشان معتقد بود به مواعيدى كه مبلغني عباسى، 
ضمن دعوت مردم به قيام عليه امويان، داده بودند، بايد وفادار ماند. بيشرت گفتگو بر سر تقليل خراج و بيغار بود، 
وىل با وجود شدت اختالف نظر با عباسيان، هنوز در قطع رابطه با ايشان ترديد داشت و گوىي تغيريى را در روش 

 ايشان انتظار مى داشت.

وىل توده ها مصممانه تر عمل كردند. مردم مهه جا از رفتار خنستني خلفاى عباسى اظهار يأس مى كردند. روستاييان 
آشكارا مى گفتند كه خون خود را براى آن نرخيته اند تا سر به اطاعت عباسيان، كه كارى براى ايشان نكرده اند، فرود 

 751 ه. (134آورند. هنوز يك سال از خالفت عباسيان نگذشته بود كه در جماورت مرز ايران واحه خبارا در سال 
م.) نايره عصيان عليه سالله عباسيان افروخته شد. شخصى شيعه به نام شريك بن شيخ املهرى در رأس قيام قرار 

گرفت.» چنانكه قبال گفتيم، عده زيادى از كسبه و پيشه وران و كشاورزان به اين �ضت پيوستند وىل ابو مسلم على 
 رغم مصاحل شخصى و منافع ملى ايران، به طرفدارى 
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از عباسيان، �ضت مردم خبارا را درهم كوفت و عباسيان دروغگو و ىب حقيقت را تقويت كرد و سراجنام منصور، به 

 شرحى كه گذشت، اين سردار شجاع را به دست عمال خود كشت.



خرب قتل ابو مسلم به سرعت به ايران رسيد و بويژه در نواحى شرقى، خراسان و سيستان و ماوراء النهر اثر عميقى در 
ميان مردم كرد. بالفاصله در افواه خلق افسانه ها و داستا�ا درباره ابو مسلم پديد آمد. مردم مى گفتند كه خليفه بدان 

 سبب ابو مسلم را به قتل رسانيد كه او ببود وضع خلق و پيش از مهه تقليل ميزان خراج و بيغار را طلب مى كرد.
»24« 

غري از كشاورزان و پيشه وران، طبقات ممتاز و روحانيون و دهقانان از سياست واحدى پريوى نكردند. بعضى از افراد 
اين طبقات، خمصوصا عده اى از دهقانان كه نقش اقتصادى و سياسى مهمى به عهده داشتند، پس از محله اعراب به 

آنان دست دوسىت دادند و در پناه محايت خمدومان جديد، حقوق و مزاياى اقتصادى و سياسى ديرين را حفظ 
كردند، و عده اى بر خالف، به قبول اسالم تن ندادند و با دادن جزيه و خراج مذهب و سنن ديرين خود را حفظ 

 كردند.

در نزد اين گروه، كه از مذاهب خمتلف عيسوى، زردشىت، مانوى، مزدكى، بوداىي بودند، روايات و احاديث كهن و 
كتب ديىن و تارخيى كه به زبان و خط اوستاىي و پلوى يا ساير خطوط و السنه متداول، باقى مانده بود، حمفوظ 

گشت و افتخارات گذشته هيچگاه از ياد آنان نرفت. موبدان و دانشمندان اين گروه در ادامه و حفظ متدن ايرانيان 
قدمي ديرگاهى كوشيدند. بسيارى از علماى مذهىب زرتشتيان در اين ايام و حىت قر�اى دوم و سوم به تأليف و تدوين 

كتب ديىن و تلخيص و تفسري اوستا و امثال آن خدمات مشغول بودند و عده اى از مهمرتين رساالت و كتب 
پلوى، كه اكنون در دست دارمي، از اين روزگاران باقى مانده است. كساىن كه به دين اسالم درآمدند و به زور مششري 
و احيانا به سابقه اميان و عقيده و يا براى رفع حوايج اجتماعى و سياسى آن را پذيرفتند، كساىن بودند كه اعراب آنان 

را به اسارت ميان قبايل خود بردند و در آن ديار به بندگى گماشتند. در ميان اين گروه احيانا كساىن از خاندا�اى 
بزرگ و از اشراف و شاهزادگان ايران نيز بوده اند. اين دسته، پس از آشناىي به زبان و متدن عرب در شؤون خمتلف 

 »25 «مدىن و حكومىت مسلمانان نفوذ كردند و به كارهاى بزرگ دست زدند.

پس از آنكه حكومت بىن اميه به دستيارى ايرانيان برافتاد، عباسيان براى حتكيم موقعيت خود، نه تنها از ادامه سياست 
بىن اميه احرتاز كردند، بلكه برعكس براى پيشرفت كار خود، اكثر عمال سياسى و نظامى خود را از پارسيان برگزيدند 
و با پريوى از سياست اختالط تازيان با پارسيان، زنان خويش را بيشرت از ايرانيان انتخاب كردند، و دربار خود را به 

صورت دربار ساسانيان درآوردند، و خود لباس ايرانيان به تن كردند و مردم را به پريوى از رسوم و آداب ايرانيان 
 ترغيب كردند. گردانندگان سياست دربار بىن عباس بيشرت ايرانيان بودند و غالبا
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مشاغل مهم سياسى به ارث به رجال ايراىن مى رسيد. نفوذ روزافزون ايرانيان در دستگاه حكومت، زمامداران عرب را 

نگران ساخت؛ چنانكه سفاح ابو سلمه خالل را از ميان برد و منصور ابو مسلم و هارون آل برمك را از ميان 

برداشت. با طرد متام خاندان برمكى و روى كار آمدن فضل بن- ربيع، يكچند نفوذ ايرانيان در كارهاى سياسى و 

اجتماعى رو به ضعف �اد وىل اين دوران چندان نپاييد و ايرانيان با از بني بردن امني كه خمالف جدى نفوذ ايرانيان 

بود، و تقويت حكومت مأمون، راه را براى نفوذ خود در دستگاه خالفت مهوار كردند. اين خليفه به حدى به ايرانيان 

احرتام مى گذاشت كه يك بار مردى در شام به وى گفت: «اى امري املؤمنني به عرب شام چنان نظر كن كه به 

پارسيان مى نگرى!» پس از فوت مأمون و جلوس معتصم، سياست بىن عباس عوض شد. اين خليفه كه از نفوذ 

فراوان ايرانيان در كارهاى سياسى و اجتماعى بيمناك بود و به عرب نيز اعتمادى نداشت، از تركان استمداد جست و 

سپاهى از آنان ترتيب داد و رجال سياسى و نظامى خود را از بني تركان برگزيد. در نتيجه اين سياست نه تنها بنيان 

حكومت عباسيان متزلزل گرديد، بلكه فرهنگ و متدن اسالمى كه از بركت مداخالت ايرانيان راه كمال مى سپرد، رو به 

احنطاط �اد. در نتيجه اين احوال، ايرانيان براى جتديد استقالل و مبارزه با دستگاه خالفت از سه راه شروع به مبارزه 

 كردند:

. قيام سياسى ايرانيان چنانكه ديده امي به وسيله ابو مسلم آغاز شد و بعد از غدر و خيانت عباسيان نسبت به ابو 1
 سلمه خالل و ابو مسلم، به شدت ادامه داشت تا به اجياد دولتهاى مستقل در ايران پايان يافت.

. قيام عليه آيني اسالم و جهد در ختريب آن كه ىف الواقع نوعى مقاومت منفى با حكومت اسالمى بود و در عصر 2
 اول عباسى با شدتى عجيب شيوع داشت و با مقاومت سخت خلفا مواجه بود.

. قيام اجتماعى و ادىب كه به وسيله دسته اى به نام شعوبيه صورت گرفت. ظهور اين دسته از عهد اموى است، و 3
اينان در آغاز كار عبارت بودند از گروهى كه بر غرور و خودپسندى عربان و حتقري ساير اقوام به ديده انتقاد 

مى نگريستند و مى گفتند كه اسالم با چنني فكرى خمالف است و تفاخر بني احزاب و قبايل را ممنوع ساخته و بزرگى 
و بزرگوارى افراد را نيز تنها از طريق تقوى و پرهيزكارى دانسته است. اگرچه قيام ديىن ايرانيان به وسيله مانويه و طبقاتى 

ديگر كه به تدريج ظهور كردند و مهچنني قيام ادىب و اجتماعى آنان، به مهت شعوبيه، ضربات شديدى بر نفوذ و 
حكومت نژاد عرب وارد آورد، وىل قيام واقعى ايرانيان از طريق سياسى و نظامى صورت گرفت و به نتايج بزرگى 
اجناميد. در حقيقت، با ظهور طبقات مذكور و نفوذ ايرانيان در دستگاههاى حكومىت و نظاير اين امور، كه به 

تفصيل از آ�ا ياد شده است، دو نتيجه گرفته شد: خنست بيدار كردن ايرانيان و حتريك حس مليت ايشان كه در 
حقيقت مقدمه ظهور مردان استقالل طلب بزرگى مانند مازيار و يعقوب و مرداويج و نظاير آنان گشت، دوم اجياد 



ضعف و سسىت در دستگاه اقتدار و نفوذ مطلق عرب. متامى اين امور را در حقيقت بايد در حكم مقدماتى براى 
اجياد حكومتهاى مستقل براى ايرانيان مشرد. اما در مهان حال كه �ضتهاى مذكور به شدت ادامه داشت، �ضتهاى 

 سياسى يكى پس از ديگرى به ضد دستگاه عرب صورت 
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مى گرفت و با هر �ضت جديد ضربت تازه اى به پيكر فرمانرواىي عرب وارد مى آمد تا سراجنام به اجياد حكومتها و 

 زبان مستقل ادىب (فارسى درى) در ايران منجر گشت.

قدم اول در �ضتهاى سياسى و نظامى ايرانيان به وسيله يكى از بزرگرتين فرماندهان دلري ايران ابو مسلم خراساىن 
 برداشته شد. اين �ضت، چنانكه ديدمي، به دو منظور صورت گرفت:

خنست برانداخنت بىن اميه و از ميان بردن سياست عرىب حمض و برداشنت بساط جور و اعتساف آنان به عنصر ايراىن، 
دوم وارد كردن عنصر ايراىن در دستگاه حكومىت و احياء نفوذ اجتماعى ايرانيان به حدى كه شايسته قوم شريف و 

 باسابقه اى است.

ايرانيان از طريق قيام بر ضد بىن اميه و بر روى كار آوردن بىن العباس بزودى دريافتند كه اگرچه بر بسيارى از مقاصد 
خود دست يافتند وىل با دسته تازه و مغرورى روبرو شده اند كه اگر مهچنان به قدرت خود باقى مبانند، هيچگاه 

 مقاصد اصلى و اساسى آنان ميسر خنواهد گشت.

سياست مزورانه بىن العباس از آغاز كار آنان، پس از قتل ابو سلمه خالل و ابو مسلم خراساىن و عده اى از ايرانيان 
ديگر، مانند مقنع و بشار بن برد طخارستاىن، و خاندان برمك و فضل بن سهل ذو الرياستني به خوىب آشكار گرديد. 

قتل ابو سلمه خالل كه به وزير آل حممد شهرت داشت، و خنستني وزير آل عباس و از نژاد ايراىن است، در آغاز 
 هجرى) و سپس متام عمال او را در فارس به قتل آوردند. و بعدها، به شرحى 132خالفت عباسى صورت گرفت (

 كه ديدمي، عباسيان با دادن تلفات بسيار، قيام ياران ابو مسلم چون سنباد و ديگران را خاموش كردند.

با اين قيامهاى پياپى، جنگهاى رمسى و آشكار ايرانيان با حكومت اسالمى آغاز شد و قصد غائى اين خمالفان و 
 قيام كنندگان برانداخنت حكومت عرب از ايران بود.

 حكومت طاهريان 

«با ظهور طاهر بن احلسني ملقب به ذو الرياستني و اجياد حكومت موروث طاهرى در خراسان، آرزوى ايرانيان در 
حتصيل استقالل تا درجه اى به حصول نزديك شد و خنستني ضربت به امپراتورى عرب در ايران وارد گرديد؛ يعىن اولني 



 هجرى (شكست �اوند) به جاى حكامى كه از جانب خلفا فرستاده مى شدند، در قسمىت از 21بار پس از سال 
 ايران امراىي از يك خاندان ايراىن، يكى پس از ديگرى، حكومت كردند كه فقط ظاهرا از خليفه اطاعت مى منودند.

 هجرى خمالفت خود را نسبت به امني 194طاهر ذو اليمينني يكى از ايرانيان خراسان است كه چون مأمون به سال 
 191آشكار كرد با وى مهداستان شد و به سردارى سپاه وى در چند جنگ، سرداران امني را شكست داد و به سال 
بغداد را حماصره و تسخري كرد و امني را كشت، و حكومت ممالك اسالمى از اين پس به دست خراسانيان افتاد. 

 حكومت متام بالد واقع در شرق بغداد تا اقصى نقاط شرق ممالك اسالمى را از 205طاهر ذو اليمينني در سال 
مأمون گرفت و بدين طريق، حكومت نيمه- مستقل متام ايران به دست يك تن از ايرانيان افتاد و اين دولت 

 ه.) به طلحه سپرده شد و بعد از او به عبد اهللا واگذار شد. و اين حكومت 207نيمه مستقل پس از فوت طاهر (
 مهچنني در اين خاندان بود، و مردم خراسان يعىن ناحيه پناور بزرگى از ايران، فارغ از نفوذ مستقيم عباسيان به سر
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 آخرين فرد از خاندان ايشان يعىن حممد بن طاهر به دست يعقوب بن ليث از ميان رفت و 259مى بردند تا به سال 

 »26 «بساط حكومت آل طاهر برچيده شد.»

به نظر حمققان شوروى: «از ربع اول قرن �م ميالدى به تدريج، مقدمات سقوط سياسى خالفت عرب فراهم شد، تا 
  م.) اضمحالل كامل آن دستگاه به حقيقت پيوست.945 ه. (334در سال 

اين جريان، نتيجه منطقى تكامل و توسعه روابط فئوداىل در داخل قلمرو خالفت بود. خالفت عرىب، امپراتورى و 
تركيىب بود ناجور، مركب از قبايل و اقوام خمتلف كه بر اثر فتوحات اعراب متحد شده بودند؛ نه زبان مشرتك داشتند، 

 نه زندگى اقتصادى واحد؛ و از حلاظ فرهنگ و متدن و اقتصاد در مراحل خمتلف و متفاوت قرار گرفته بودند.

اختالف سطح تكامل اقتصادى كشورهاىي كه جزو قلمرو خالفت بودند و سسىت نسىب مناسبات اقتصادى و نژادى 
 بني آ�ا، خنستني عامل تارخيى بود كه موجب سقوط سياسى خالفت گرديد.

عوامل ديگر عبارت بودند از: عصيا�اى آزادخيواهانه مردم در ايران و ديگر كشورها عليه حكومت خلفا؛ اين قيامها با 
اينكه فرونشانده شد، معهذا به تدريج نريوى جنگى خلفا و قدرت حكومت ايشان را در حمل متزلزل ساخت. ريشه 

 مالكيت كالن فئوداىل اراضى ... قدرت مركزى خالفت را متدرجا كاهش مى داد.

بدين سبب، جتزيه خواهى سياسى فئوداهلاى بزرگ حملى شديدتر مى شد، كوشش و كشش ايشان به خاطر استقالل 
سياسى منجر به تأسيس امارات موروثى حملى گرديد كه به تدريج به دولتهاى مستقل فئوداىل تبديل يافت. اينگونه 

 دولتها در قرن �م و نيمه اول قرن دهم، در ايران و ساير كشورهاى تابع خالفت تشكيل مى شد.



  ه.) امارت مستقلى در اسپانيا تأسيس گشت.138 م. (755در سال 

 م. 868 ه.) در تونس و اجلزاير و در سال 184 م. (800 ه.) در مراكش و در سال 172 م. (788در سال 
 ه.) در مشال سوريه امارتاى مستقل به وجود آمد. در طى قرن �م 317 م. (929 ه.) در مصر و در سال 255(

 (قرن سوم هجرى) دولتهاى فئوداىل حملى در گرجستان و ارمنستان و آذرباجيان احياء شد.

 ه.) در 260 تا 206 م./ 821 تا 873در ايران و ماوراء النهر نيز اينگونه امارتاى موروثى پديد آمدند: طاهريان (
 819- 999 ه.) در سيستان و بعد در خراسان؛ سامانيان (288 تا 247 م./ 861 تا 900خراسان؛ صفاريان (

 ه.) علويان 287 م./ 900 ه.) در ماوراء النهر (آسياى ميانه) و بعد در خراسان هم (از سال 390 تا 204م./ 
  م.864- 928(

 ه.) در گرگان؛ ابو 434 تا 316 م./ 928- 1043 ه.) در طربستان (مازندران كنوىن)؛ آل زيار (316 تا 250
 تا 276 م./ 889- 929 ه.) در مهدان و كردستان ايران؛ ساجديان (285 تا 210 م،/ 825- 898االفده (

 ه.) در 447 تا 324 م./ 935 تا 1055 ه.) در آذرباجيان جنوىب و جبال (مشال غرىب ايران)؛ آل بويه (317
 مغرب ايران و عراق 

 ______________________________
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 (بني النهرين).

خليفه ناگزير بود براى تأمني وفادارى اعيان و دهقانان ايران و فالن و بمان ايالت نسبت به خود، متنفذترين مناينده و 
 فرد اعيان و بزرگان مزبور را به حكومت موروثى آن ايالت منصوب منايد.

اينگونه امارتا به تدريج به صورت دولتهاى مستقل در مى آمدند. گاهى نيز پيش مى آمد كه فئوداهلا با تكامل نريوى 
نظامى خويش، خودسرانه و بدون اينكه از طرف خليفه منصوب شده باشند، يا فرماىن از وى صادر شده باشد، 

 حكومت حمل را به دست مى گرفتند.

اينگونه حكام را در منابع موجود، «متغلبان» ناميده اند و اينان نيز غالبا سالله اى تأسيس كرده و عمال دولتهاى 
مستقلى تشكيل مى دادند، وىل مهه اين دولتهاى حملى، صرف نظر از منشأ پيدايششان، فقط عبارت بودند از احتاد 

 »27 «نظامى و ادارى واحدهاى كوچكرت.»



گردانندگان حكومت عباسى، به علت آزمندى و جاه طلىب، با يكديگر اختالف نظر داشتند، چنانكه قبال اشاره 
كردمي، هارون الرشيد با اعزام على بن عيسى به حكومت خراسان دست او را در چپاول اموال مردم بازگذاشت. او 
نيز مبال  هنگفىت از طبقات خمتلف مردم به زور گرفت و هداياى كالىن براى خليفه فرستاد. برمكيان با اينكه اصوال 

مراعى حقوق مردم نبودند با اين درجه از ظلم و ستمگرى موافق نبودند و خبوىب مى دانستند كه ادامه اين روش 
نتيجه اى جز طغيان و اعرتاض مردم خنواهد داشت؛ چنانكه سراجنام �ضت خوارج دو سال بعد از بيدادگريهاى على 

بن عيسى در سيستان پديد آمد. محزة بن اترك سيستان را از حوزه قدرت خلفا جدا كرد و از مردم خراج نگرفت بلكه 
خمارج لشكريان و مأمورين خود را از حمل غنامي جنگهاىي كه با كفار مى كرد تأمني مى منود. اين مرد انقالىب، متام كساىن 
را كه با خليفه ستمگر عباسى مهكارى مى كردند، كافر مى مشرد. عالوه بر اين رافع بن ليث علم خمالفت عليه دستگاه 
خالفت را در ماوراء النهر برافراشت و جنبش رافع در حدود چهار سال طول كشيد و در دوران حكومت مأمون در 
خراسان پايان يافت و با مرگ هارون آتش اختالف بني سران حكومت تيزتر شد. امني هواه خواه دسته عرىب دربار بود 

در حاىل كه مأمون، كه مادرى ايراىن داشت، با ايرانيان و خمصوصا با اشراف و فئوداهلاى خراسان روابط دوستانه 
نزديك برقرار كرده بود. با اينكه خالفت حق مأمون فرزند ارشد بود، هارون بنا بر وصيت خود امني را به خالفت 

برگزيد. به مهني مناسبت روابط دو برادر و دسته ها و عناصرى كه از آنان محايت مى كردند، به تريگى گراييد و باالخره 
  ه.198كار دو برادر به جنگ منتهى شد. در سال 

 سپاهيان مأمون شهر بغداد را به تصرف خود درآوردند و امني برادر كوچكرت اسري و مقتول گرديد.

چون در طى اين مبارزات، طاهر بن حسني و ديگر دهقانان و فئوداهلاى ايراىن شجاعت و فداكارى بسيار نشان داده 
بودند، مورد حمبت و پاداش خليفه قرار گرفتند و اقطاعات و مشاغل مهمى به آنان تفويض شد. در آغاز خالفت 
مأمون اوضاع خاور ميانه آرام نبود و چنانكه قبال گفتيم محزه در سيستان و رافع در ماوراء النهر سر به طغيان بلند 

 كرده بودند. مأمون اميدوار بود كه اگر

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).216). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 27(
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 با شيعيان ميانه رو دست دوسىت دهد، از عدم رضايت عمومى كاسته خواهد شد.

 فضل بن سهل، وزير مأمون و برادرش حسن بن سهل، با اين انديشه موافق بودند.

خليفه براى جلب قلوب شيعيان على بن موسى الرضا (ع) را وارث و جانشني خود اعالم كرد و پرچم سبز را به جاى 
پرچم سياه شعار حكومت قرار داد، وىل اين سياست براى استحكام حكومت مأمون مؤثر نيفتاد. نه تنها اعراب اهل 



سنت و مجاعت با اين انديشه موافق نبودند، بلكه عده زيادى از اشراف و زمينداران عرب و ايراىن با جريان جديد 
روى موافق نشان منى دادند. مأمون چون وضع و موقعيت سياسى خود را متزلزل ديد، بيدرنگ پشت پا به تعهدات 

قبلى خود زد. چنانكه در روضة الصفا و ديگر منابع به تفصيل ياد كرده اند. فضل بن سهل و على بن- موسى الرضا 
فداى اين سياست شدند و خليفه در پناه محايت طاهر بن حسني بار ديگر به قدرت رسيد، و در بغداد مستقر 

گرديد و طاهر را به خدمت و فرمانرواىي خراسان منصوب كرد؛ و او چنانكه مى دانيم، مؤسس دولت طاهريان در 
خراسان گرديد. طاهر كه خود را ايراىن االصل و از اخالف رستم پلوان مى مشرد و خليفه را مديون فداكاريهاى خود 

 ه. در مسجد جامع مرو هنگام مناز مجاعت نام خليفه را از خطبه انداخت. جاسوسان 207مى دانست، در سال 
خليفه اين عمل طاهر را به وى گزارش دادند. او نيز ظاهرا به وسيله كنيزى كه در دستگاه طاهر داشت، وى را 

 مسموم كرد.

با اينكه طاهر نقشه استقالل ايران را در سر مى پرورانيد، مأمون به قطع ريشه اين خاندان اقدام نكرد بلكه فرزند او 
طلحة بن طاهر را به حكومت آجنا منصوب كرد. پس از طاهر ديگر زمامداران اين سلسله نام خليفه را در خطبه 

مى خواندند و اسم او را در مسكوكات ذكر مى كردند و سهم معيىن از مالياتا را براى خزانه خليفه مى فرستادند، وىل 
 در امور داخلى استقالل خود را از كف ندادند.

 به نظر جرجى زيدان:

غدارى و پيمان شكىن عباسيان نسبت به خدمتگزاران خود تا آجنا شهرت يافت كه خودشان نيز به آن استدالل 
مى كردند. مثال موقعى كه طاهر، فرمانده سپاهيان خراسان، به كمك مأمون بر ضد امني برخاست، امني نامه زير را 
بدو نوشت: بسم الّله الرمحن- الرحيم، اى طاهر بدان كه هركس با خانواده ما يارى كرد، سراجنام با مششري از ميان 

 »28 «رفت؛ يا اين كار را واگذار يا آماده مرگ باش.

اتفاقا پس از آنكه مأمون با كمك طاهر بر امني پريوز شد، طاهر را متهم ساخت و به دست يكى از گماشتگان 
 خود، او را مسموم كرد.

سلسله هاىي كه از عهد مأمون به بعد در ايران روى كار آمدند، بعضى چون علويان طربستان، صفاريان و آل بويه با 
پريوى از آيني تشيع مدعى دستگاه خالفت بودند؛ و برخى ديگر، مانند سامانيان، غزنويان و سالجقه: پريوى آيني 

تسنن يعىن بر مهان مذهب خليفه بودند و وى را در هر حال امري املؤمنني و مقتداى خود مى مشردند. طاهر 
 مى خواست از سياست گروه خنستني پريوى كند وىل مرگ او را امان نداد.

 ______________________________
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 سياست طاهريان 

طاهريان از وقىت كه به ايران آمدند براى حفظ موقعيت خود و تأمني استقالل بيشرت، سعى كردند خود را ايراىن جلوه 
دهند و قلوب مردم را متوجه خود سازند. به مهني جهت، على رغم اكثريت قريب به اتفاق فرمانروايان عرب و ايراىن، با 

عامه مردم، خبصوص با كشاورزان، راه رفق و مدارا پيش گرفتند و سعى كردند كه در حوزه فرمانرواىي آ�ا انقالب و 
طغياىن روى ندهد. چون طاهريان داعيه استقالل داشتند به خوىب مى دانستند وضع آ�ا با كارشكنيها و حتريكات 
خمالفني، در بغداد چندان خوب نيست و اگر در قلمرو آ�ا طغيان و اغتشاشى روى دهد، ممكن است افشني 

شاهزاده اشروسنه، و مازيار پادشاه طربستان، كه هردو آرزوى رسيدن به حكومت خراسان را دارند، موافقت بغداد را 
براى تسخري خراسان جلب كنند و به دوران فرمانرواىي طاهريان پايان خبشند؛ خبصوص كه طاهريان براى خدمت به 
مأمون، برادر او امني را كشته بودند و به اين علت كينه عده اى از اعراب را عليه خود برانگيخته بودند. با اينكه 

طاهريان براى حفظ موقعيت خود، به نژاد ايراىن خويش افتخار مى كردند به منطقه نفوذ خود بيش از مردم آن عالقه 
داشتند. «عبد الّله بن طاهر كتاىب را كه حاوى قصه وامق و عذرا بود در آتش افكند و گفت اين كتاب جموسان است 
و اهل قرآن را به كار نيايد. اين قبيل ىب اعتناييها نسبت به فرهنگ و آيني گذشته ايرانيان، خواه از حلاظ تعصب ديىن و 
خواه از جهت دمشىن با امثال مازيار و افشني باشد، ايرانيان را از طاهريان نوميد و خشمگني مى كرد. بدينگونه آ�ا 
نه در بني اعراب هواخواهان و دوستاىن داشتند و نه ايرانيان نسبت به آ�ا عالقه مند بودند. از اين رو طاهريان سعى 
 كردند با سياست عدل وداد مردم خراسان را راضى نگهدارند و بانه به دست دمشنان و كينه جويان خويش ندهند.»

 در كتاب زين االخبار گرديزى ضمن بيان احوال عبد الّله بن- طاهر، رعيت دوسىت او تأييد شده «عبد الّله بن »29«
طاهر را رمسهاى نيكو بسيار است يكى آنكه به مهه كارداران نامه نوشت كه: حجب برگرفتم مشا را تا از خواب بيدار 
شويد، از خريگى بريون آييد و صالح خويش جبوييد و با برزگران واليت مدارا كنيد و كشاورزى كه ضعيف گردد او را 
قوت دهيد و به جاى خويش بازآريد كه خداى عز و جل ما را از دستهاى ايشان طعام كرده است ... و بيداد كردن 

 »30 «به ايشان حرام كرده است.»

با اينكه طاهريان از حلاظ داخلى روش عاقالنه اى داشتند، چون عبد الّله پسر طاهر با مرداىن نظري مازيار پسر قارن و 
بابك خرم دين به مبارزه برخاست و موجبات شكست و هالك آنان را فراهم كرد، و براى جلب رضايت اربابان 

بغدادى خود، به حمو زبان و ادبيات فارسى كوشيد، مورد عالقه و حمبت ايرانيان اصيل نبود. به مهني مناسبت، يعقوب 
 ليث، كه مى خواست حكومت عباسيان را براندازد، بر آن شد كه به حكومت اين خاندان بيگانه پرست پايان خبشد.

وقىت كه قواى يعقوب به خراسان رسيد، حممد بن طاهر، به جاى آنكه براى حفظ موقعيت خود به مبارزه برخيزد، 
پيغام داد «اگر به فرمان خليفه آمده اى فرمان وى عرضه كن، تا واليت به تو سپارم وگرنه بازگرد. يعقوب در جواب 

 مناينده او مششري از نيام بريون كشيد و گفت: فرمان من 
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 اين است.»

بعضى نوشته اند كه چون رسول يعقوب به دربار حممد بن طاهر آمد، حاجب او گفت، بار نيست كه امري خفته 
 »31 «است، رسول كه مردى زيرك بود به طعنه گفت: «كسى آمده كه از خواب بيدارش خواهد كرد.»

 بيهقى يكى از عوامل شكست حممد بن طاهر را خيانت اطرافيان او مى داند و مى نويسد:

«... اعيان روزگار دولت وى به يعقوب تقرب كردند و قاصدان مسرع فرستادند با نامه ها كه زودتر ببايد شتافت كه از 
 »32 «اين خداوند ما (حممد بن طاهر) هيچ كار نيايد جز هلو.»

 مى گويند از حممد بن عبد الّله بن طاهر علت زوال حكومت طاهريان را پرسيدند و او صادقانه گفت:

 »33 ««شرب شبانگاه و خواب صباح و تفويض منصبهاى عاىل به غري اهل.»

بعضى از مورخان از مجله بارتولد از ستايش سياست داخلى طاهريان و شخص عبد الّله بن طاهر خوددارى نكرده اند 
 و او را حاكم و سلطاىن واقعى و انسان دوست، مشرده اند.

به نظر مورخان شوروى: «... وى در حقيقت يك مناينده عاقل طبقه فئودال بود، و كوشيد تا ميزان خراج را دقيقا 
مشخص و ثابت منايد و نريوهاى توليدى كشور و بالنتيجه استعداد مردم روستا را براى پرداخت ماليات بيفزايد. البته 
منى توان منكر شد كه در عهد حكومت طاهريان، در نصف شرقى ايران و ماوراء النهر، روستاييان نسبتا برت از زمان 

 »34 «حكام عرب زندگى مى كردند، وىل منى توان نسبت مردم دوسىت نيز به طاهريان داد.»

به نظر زرين كوب: «عدل ودادى كه به آ�ا نسبت مى دهند از عاطفه نژادى نبود، از بيم شورش و قيام بود. مى نويسند 
 در سيستان قحطى پديد آمد و آب هريمند خشك شد، آ�ا سيصد هزار درم نزد فقيهان 220كه چون در سال 

 »35 «سيستان فرستادند تا بني درويشان و ضعفا كه حال ايشان تباه گشته بود، تقسيم كنند.»

اگر خبواهيم از سياست داخلى طاهريان كمابيش باخرب شومي، بايد نامه مشروح و مفصل طاهر بن حسني به فرزندش 
عبد الّله را مورد مطالعه قرار دهيم. ما اين نامه پرارزش تارخيى را ضمن حتقيق و مطالعه در سازما�اى ادارى ايران بعد 



از اسالم، عينا نقل مى كنيم تا خوانندگان تا حدى با اصول سياست و مملكتدارى زمامداران عاقل، در دوران بعد از 
 اسالم آشنا و مأنوس گردند.

استاد نفيسى، طاهريان را خراساىن و ايراىن االصل و علمدار �ضتهاى استقالل طلبانه مى داند. به نظر او در طول صد 
 سال:

 در هر گوشه از ايران مردى بزرگ برخاست و درفش استقالل برافراشت و سرزمني 
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 طاهر ذو اليمينني در خراسان خويشنت را مستقل كرد 207خود را از استيالى دربار بغداد برهانيد، چنانكه در سال 

 مردم طربستان بر حسن بن زيد داعى كبري 250 يعقوب پسر ليث در سيستان خروج كرد و در سال 248و در سال 

 امري بزرگ، امسعيل بن امحد ساماىن، در ماوراء النهر مستقل شد و 261گرد آمدند و فرمان وى پذيرفتند، و در سال 

 عماد الدوله 321 مردآويز بن زيار در گرگان و طربستان بنياد سلطنت خاندان خود را �اد و در سال 316در سال 

على بن بويه استقالل يافت، و به اندك زماىن تقريبا متام ايران امروز را از سواحل درياى خزر تا سواحل خليج فارس، 

 جبز خراسان و آذرباجيان، جانشينان وى گرفتند.

استقالل ايران پس از استيالى عرب، در نتيجه اين �ضتها فراهم شده است و سلسله جنبان اين جنبشها طاهر بن 
حسني بود، زيرا ترديدى نيست كه اگر صفاريان و سامانيان و خاندان زيار و بويه جنبش نكرده بودند، استقالل ايران 

 »36 «به امروز منى رسيد و اگر طاهريان پيش از مهه جننبيده بودند راه بر ديگران باز منى شد.

بعضى به غلط، خاندان طاهريان را كه در ايران پرسىت و كشوردارى مشهور بودند، منسوب به قبيله خزاعه مشرده اند، 
غافل از آنكه انتساب آ�ا به آن قبيله از روى مواالت و پيمان بوده است. «... افتخار آ�ا به نژاد ايراىن و تربى 



جسنت آ�ا از انتساب به اعراب از اشعار و اخبارشان نيز پيداست. مهچنني اعراب آ�ا را ايراىن متعصب خوانده 
 »37 «هجوشان منوده اند.»

امحد امني مى نويسد، عبد الّله بن طاهر به فن غناء و موسيقى نيز توجه داشت تا جاىي كه «فن غناء را از روى اصول 
 »38 «علمى تعليم مى منود و خود نغمات و احلان و آوازهاىي اخرتاع كرد و به كنيزهاى خويش آموخت ...»

 به نظر بارتولد:

طاهريان و سامانيان از حلاظ اصل و تبار اشراىف خويش و نظر به مقام و منزلىت كه مهچون منايندگان رمسى دولت عرىب 
واجد بودند، قادر نبودند مانند ابو مسلم و ديگر داعيان، يعىن مبلغان شيعى، مبني متايالت ملى و دموكراسى گردند. 

عهد سيادت هردو دودمان را برت است عصر استبداد مطلقه منوره بدانيم. طاهريان و سامانيان مى كوشيدند حكومت 
و قدرت استوار، و آرامش در كشور به وجود آورند، بدين سبب، مدافع طبقات پايني در مقابل صنوف عاليه بودند و 

از معارف طرفدارى مى كردند و هيچ اصالح شديد اجتماعى به عمل منى آوردند و با عناصر ناآرام توده مردم 
سرسختانه مبارزه مى كردند. اين خصوصيت با وضوحى كاىف در زمان سلطنت خنستني سازنده خراسان، يعىن عبد اهللا 
 بن طاهر، جتلى كرد. وى به گفته يعقوىب، چنان در خراسان حكومت كرد كه پيش از او هيچ كس نكرده بود. عبد الّله 
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بيش از هرچيز در انديشه منافع كشاورزان بود. غالبا ميان اهاىل بر سر استفاده از آب، براى شرب مصنوعى اراضى، 

نزاع برپا مى شد. در كتب قانونگذاران و فقيهان اسالمى در اين باره دستورى وجود نداشت؛ بدين سبب عبد الّله، 

فقيهان خراسان را دعوت كرد و دستور داد با شركت برخى از فقهاى عراق، قواعدى براى استفاده از آب تدوين 

كنند. ايشان كتاىب به نام كتاب القنيه (يعىن كتاب درباره جويها) تنظيم كردند كه بعد از گذشت دو قرن در زمان 

گرديزى نيز در حل و فصل اينگونه امور به كار مى رفته. در فرماىن كه عبد الّله به مأموران نوشته دستور داده است كه 

از منافع برزگران دفاع كنند- بدين شرح: «خداوند ما را به دستان ايشان غذا مى دهد، و با دها�اى ايشان درودمان 

مى فرستد و از ايذاء ايشان منعمان مى كند.» حسن توجه عبد الّله به طبقات پايني باعث شد كه وى فكر تعليمات 

عمومى را پيش كشد و نظر خويش را در سخنان زيرين به وضوح بيان منايد: «دانش را بايد در دسرتس شايستگان و 



ناشايستگان گذارد. دانش خود مى تواند از خويشنت دفاع كند و از ناشايستگان بگريزد.» واقعا در آن روزگار حىت 

كودكان فقريترين روستاييان به شهرها روى مى آوردند تا حتصيل دانش كنند و من مجله دو برادر خرغوىن از دهكده 

 خرغون با پوىل كه از پشم ريسى مادرشان تأمني مى شد، در ظرف سه سال به كسب علوم پرداختند.

عبد الّله در عصرى زندگى مى كرد كه خردگراىي با روش عقلى و منطقى حكمفرما بود، و گمان منى رود كه از كلمه 
دانش فقط شريعت اسالمى را درك مى كردند. خود عبد الّله و پدرش شاعر مشهور بوده، برادرزاده او، منصور بن- 

طلحه، حاكم مرو و آمل و خوارزم، كتب فلسفى تأليف مى كرد، و عبد الّله او را خرد طاهريان مى خوانده و به وجود 
 »39 «وى مى باليده است.

«در مهان ايام كه طاهريان در خراسان حكومت و فرمانرواىي داشتند، ايرانيان در نقاط ديگر نيز به قيامهاى مردانه بر 
ضد خلفاى عباسى دست زدند كه اگرچه هيچيك به نتيجه قطعى نرسيد، وىل در ضعيف كردن حكومت مركزى عرب 

 و اجياد مقدمات استقالل بقيه نواحى ايران مؤثر بود. از آن مجله است:

 در آذرباجيان صورت گرفت ... او در قيام ديىن خود، كه على الظاهر دنباله اى از دين 201. قيام بابك به سال 1
مزدك بود، قصد ملى داشت. به مهني جهت، با اعراب و مسلمني كينه اى سخت مى ورزيد و عده مقتولني از مسلمني 

 را به دست پريوان او تا يك ميليون تن هم نگاشته اند.

  به دست افشني سردار ايراىن معتصم از ميان رفت.223بابك پس از ساهلا مبارزه و كوشش در سال 

 اتفاق افتاد. قيام اين مرد كه بر ضد معتصم بود با اظهار 224. قيام مازيار بن قارن در مازندران كه به سال 2
 خمالفت شديد با اسالم و برانداخنت آن از سراسر طربستان و جتديد رسوم 
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آيني زرتشىت مهراه بود، وىل بر اثر برخى خطاها و خيانت پسرعم او كوهيار، و فشار شديدى كه از جانب سپاهيان 

 در سامرا به 225 اسري شد و در سال 224خليفه و لشكريان آل طاهر از دو طرف بر او وارد شده بود به سال 

 قتل رسيد.

در مهني سال افشني خيذر پسر كاوس، سردار بزرگ ايراىن به امر معتصم دستگري گرديد، زيرا او پس از منهزم ساخنت 
بابك على الظاهر خيال قيام داشت و با مازيار نيز مكاتبه مى كرد و وى را به خمالفت با خليفه برمى انگيخت. اين 



 در حبس معتصم مبرد و يكى از كساىن است كه در تعصب به مليت و عدم اعتقاد به اسالم، و 226مرد به سال 
 »40 «زندقه و كفر مشهور مى باشد.»

چنانكه اشاره شد جنبش مازيار و كوششهاى افشني در راه سقوط حكومت عباسى با �ضت بابك اختالف اصوىل 
داشت. بابك مى خواست با احياء راه ورسم مزدكى، به دوران ستمگرى اريستو كراتا و فئوداهلاى خون آشام حملى پايان 
دهد. به مهني مناسبت تكيه گاه اصلى او كشاورزان و طبقات زمحتكش بود، در حاىل كه مازيار و افشني مى كوشيدند 

 تا با سست كردن بنيان حكومت عباسى اصول اشراىف عهد ساسانيان را جتديد كنند.

 يعقوب ليث صفارى 

 فعاليت خوارج در سيستان 

يكى از مراكز مهم فعاليتهاى سياسى عليه حكومت بغداد، سيستان بود. مردم اين سرزمني به علت دور بودن از مركز 
خالفت و وجود موانع طبيعى و ريگستا�ا برت از ديگر نواحى شرقى در برابر حكومت عرب كارشكىن و مقاومت 

كردند و بيشرت از ساير نقاط ايران در حفظ سنن و آداب ملى و نگهدارى مراكز ديىن زردشىت تعصب و عالقه نشان 
 هجرى (دوره خالفت عثمان) كه سيستان به دست اعراب افتاد، هيچگاه �ضتهاى مقاومت و 30دادند. از سال 

جنگهاى پارتيزاىن در اين منطقه از ايران خاموش نشد. در متام دوره خالفت امويان و بىن عباس، خوارج و عياران با 
 عمال خليفه در جنگ و نربد بودند.

قبل از ظهور يعقوب مهمرتين كسى كه علم طغيان و خمالفت برافراشته محزة بن عبد الّله خارجى است كه به كمك 
دوستان و ياران خود، عمال خليفه را شكست داد و از اداى خراج به عمال هارون خوددارى كرد و به يارى سرداران 
خود، غري از سيستان، كرمان و خراسان را از ربقه اطاعت خليفه خارج منود و كارى كرد كه هارون براى دفع غائله او 
به خراسان آمد، وىل پيش از آنكه بني آ�ا جنگى درگريد هارون درگذشت و محزه با قواى خود متوجه هند و سند شد 

، كه سال فوت اوست، با قدرت حكومت مى كرد. پس از او خوارج از فعاليت بازننشستند و 213و مدتا تا سال 
حتت رهربى عمار خارجى در سيستان فعاليت نويىن آغاز كردند و به كمك عياران يا جوامنردان كه مردمى فعال و از 

 جان گذشته بودند، جنبش جديدى عليه حكومت آغاز كردند.

عياران كه بيشرت افراد آن از طبقه متوسط و عوام الناس بودند، چنانكه خواهيم ديد، براى اجراى نقشه هاى خود از 
آداب و رسوم و تشكيالت خاصى پريوى مى كردند. رهربان و مديران خود را سرهنگ مى خواندند، از ضعفا و 

 بينوايان محايت مى كردند. تعداد آ�ا در برخى 

 ______________________________
 .33 و 32، ص 1). تاريخ ادبيات در ايران، پيشني، ج 40(



 203، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

بالد، گاه به چند هزار مى رسيد و عمال خليفه و زورمندان براى حفظ خود ناگزير بودند كه با اين مجاعت از در 

 دوسىت درآيند.

عياران غالبا در جنبشهاىي كه به قصد خمالفت با حكومت بغداد تشكيل مى شد، شركت مى كردند. يعقوب ليث، 
مؤسس سلسله صفاريان، نيز در مشار عياران بود. وى در آغاز كار با صاحل بن نصر، كه عليه عمال طاهريان برخاسته 

 بود، مهكارى مى كرد.

اين مرد شجاع و ايران دوست در سايه شجاعت و كارداىن و مردم دارى، كارش به تدريج باال گرفت و به مقام 
سرهنگى رسيد. وى از اهاىل قرنني از قراء سيستان بود و پدرش به كار رويگرى مشغول بود. با اين حال خود را از 

دودمان گرشاسب مى دانست. وى در نتيجه مهكارى با صاحل- بن نصر كارش باال گرفت و به زودى دوستان و 
فداييان بسيار پيدا كرد و به جنگ خمالفني مشغول شد، از مجله به جنگ عمار خارجى برخاست و او را از ميان 

برداشت. سپس با خمدوم سابق خود صاحل بن نصر، كه به مردم ظلم و ستم روا مى داشت و شهرها را غارت مى كرد، 
 از در خمالفت درآمد.

 با وى كرد كارش را بساخت و به تدريج بر افراد و مهمات خود افزود و دمشنان و 248در جنگى كه در سال 
خمالفني را يكى بعد از ديگرى از ميان برداشت. پس از فتح كرمان و خراسان، حممد- بن طاهر آخرين فرد طاهريان را 
اسري كرد و به سيستان فرستاد. سپس حسن بن زيد علوى را كه در كرمان و طربستان امارت داشت شكست داد. در 

 فارس را به حيطه نفوذ خود افزود. پس از اين پريوزيها نامه اى به معتمد نوشت و با وى از در اطاعت 261سال 
درآمد. خليفه نيز ىب درنگ فرمان حكومت خراسان و سيستان و طربستان و فارس و گرگان و كرمان و سند، و شرطه 
بغداد را براى او فرستاد، وىل يعقوب كه در �ان با حكومت خلفا خمالف بود، ىب درنگ به بغداد محله كرد. در آغاز 
امر بر سپاهيان خليفه چريه شد وىل پس از چندى عمال خليفه، براى آن كه يعقوب را به زانو درآورند، آب دجله را 

به لشكرگاه يعقوب افكندند و قواى او را تارومار كردند؛ ناچار به جنديشاپور رفت تا مقدمات محله �اىي را فراهم كند 
 ).265وىل در آجنا به مرض قولنج درگذشت (

 سياست يعقوب 

يعقوب رويگرزاده ايراندوسىت بود كه در حميط اجتماعى سيستان كه كانون اصلى خوارج بود، با مسائل نظامى، سياسى 
و اجتماعى دوران خود آشنا شد. او و برادرش عمرو، هردو در آغاز زندگى با مشكالت فراوان روبرو بودند و تفكر 
و نقشه اجتماعى مشخصى نداشتند، چنانكه در آغاز كار يعقوب رهربى و اداره گروهى از راهزنان را به عهده گرفت 
و چون رزمنده قابلى بود، عمال خليفه او را در صف داوطلبان كه در خدمت خليفه بودند عليه خوارج جتهيز كردند. 



پس از آنكه در يكى از جنگها شورش خوارج را فرونشاندند، يعقوب و يارانش عليه خليفه به پا خاستند، و اداره 
  ه.)247 م. 861سيستان را به دست گرفتند (سال 

 در كتاب زين االخبار گرديزى درباره يعقوب چنني نوشته شده است:

يعقوب بن ليث بن معدل مردى جمهول بود از روستاى سيستان از ده قرنني و چون به شهر آمد، رويگرى اختيار كرد، 
 و مهى آموخت و ماهى پانزده درهم مزد او بود.

 و سبب رشد او آن بود كه بدانچه يافىت و داشىت، جوامنرد بودى و با مردمان 
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خوردى، و نيز با آن هشيار بود و مردانه مهه او را حرمت داشىت و به هر شغلى كه بيفتادى ميان مهشغالن خود 

پيشرو او بودى. پس از رويگرى به عيارى شد و پس سرهنگى يافت و خيل يافت و مهچنني به تدريج به امريى 

 رسيد.

در پريامون عقل و سياستمدارى او در تاريخ سيستان مى خوانيم كه: يعقوب پس از موفقيت «مهه مردمان را خبواند و 
بنواخت و اسريان را بريون گذاشت و خلعت داد و سوگندها و عهد برگرفت مهه دل با او يكى كردند و سپاه را روزى 

 »41 «داد.»

 يعقوب براى تعقيب نقشه هاى خود به كمك ازهر بن حيىي با خوارج از در دوسىت درآمد.

پس نامه ها كرد سوى بزرگان خوارج و ايشان را به نواخنت و نيكوىي گفنت ترغيب كرد تا هزار مرد به يك راه بيامدند و 
يعقوب مهرت ايشان را خلعت داد و گفت كه از مشا هركه سرهنگ است امري كنم و هركه سوار است سرهنگ كنم و 

 هرچه پياده است مشا را سوار كنم و هرچه پس از آن هنر بينم، قدر و جاه بيفزامي؛ پس آن مردم با او آرام گرفتند.
»42« 

سابقا از فعاليتهاى خوارج عليه واىل خراسان و عمال خليفه سخن گفتيم، محزة بن عبد الّله خارجى پس از پريوزى بر 
خليفه به مردم گفت: «يك درم خراج و مال به سلطان ندهيد ... من از مشا هيچ خنواهم و نستامن كه من بر يكجاى 

 »43 «خنواهم نشست.»

 «َكَفى اللَُّه محزه پس از توفيقى چند به جاى آنكه مبارزه با دستگاه خالفت و عمال جابر آ�ا را ادامه دهد، گفت:
 يعىن جنگ كردن با مؤمنني صالح نيست و به هند و سند لشكر كشيد و با اين تغيري روش، اْلُمْؤِمِنَني اْلِقتالَ »



پيشرفت جنبش استقالل طلىب را مدتى متوقف ساخت وىل اكثريت خوارج با يعقوب مهداستان بودند. ابراهيم بن الياس 
 پس از آنكه به سخىت از يعقوب شكست خورد به نيشابور رفت و خطاب به حممد بن طاهر گفت:

با اين مرد به حرب هيچ نبايد كه سپاهى هولناك دارد كه از كشنت هيچ باك منى دارند و ىب تكلف و ىب نگرش مهى 
حرب كنند و دون مششري زدن هيچ كارى ندارند؛ گوىي كه از مادر حرب را زاده اند، و خوارج با او مهه يكى شده اند و 
به فرمان اويند. صواب آن است كه او را استمالت كرده آيد تا شر او و آن خوارج بدو دفع باشد. مردى جد است و 

 »44 «شاه منش و غازى طبع.

يعقوب از حلاظ سياسى مهواره مصلحت خود را در مهكارى با خوارج مى ديد؛ چنانكه پس از تسخري بلخ به او خرب 
دادند كه عبد الرمحن خارجى با ده هزار سپاهى در كوهستا�اى هرات و اسفزار به تاخت وتاز پرداخته است، يعقوب 

به جنگ او پرداخت. چون به زانو درآمد، حكومت اسفزار را به او سپرد. پس از آنكه خوارج به عبد الرمحن 
بشوريدند و ابراهيم بن اخضر را به پيشواىي خود برگزيدند، او عملى عاقالنه كرد و با يعقوب از در دوسىت درآمد. 

 يعقوب نيز از

 ______________________________
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اين فكر استقبال كرد و به ساالر خوارج ابراهيم گفت: «تو و ياران دل قوى بايد داشت كه بيشرت سپاه من و بزرگان 

مهه خوارجند و مشا اندر اين ميان بيگانه نيستيد. اگر بدين عمل كه دادم سري نشود، مردم زيادت نزديك من فرست تا 

روزى ايشان پيدا كنم ... ما قصد واليت بيشرت دارمي و مهه ساله اينجا حاضر نتوانيم بود و مرا مرد به كار است، 

خاصه كه مشا مهشهريان منيد و اين مردم تو بيشرت از بسكر (از دهات زرنج) است و مرا به هيچ روى ممكن نيست 

 »45 «كه بديشان آسيب رسامن.»



يعقوب با اين روش عاقالنه بر تعداد سپاهيان خود افزود و خود را براى برانداخنت خاندان طاهريان آماده كرد. 
سپاهيان يعقوب پس از آنكه هرات و بلخ و اطراف آن را به دست آوردند، به شرحى كه گفتيم، بر حممد بن طاهر 

 آخرين فرد خاندان طاهريان نيز پريوز شدند.

يعقوب پس از آنكه بر حممد بن طاهر چريه شد، از طرف خليفه به او دستور دادند كه ملك را به طاهريان بازگرداند، 
وىل يعقوب به فرمان خليفه وقعى نگذاشت و به حتكيم موقعيت خود در خراسان پرداخت. در اين موقع طاهريان 
خليفه را به عزل يعقوب برانگيختند. يعقوب در مقابل اين اقدام به سوى بغداد لشكر كشيد و به شرحى كه ديدمي 

 شكست خورد.

 بارتولد در مورد يعقوب چنني داورى مى كند:

يعقوب بدون آنكه براى اجراى اعمال خويش به سفسطه هاى قضاىي متوسل شود، حقوق خويش را فقط بر مششري 
مبتىن ساخت. بدين سبب، به ناچار مى بايست در انديشه اجياد لشكرى وفادار باشد و نقدينه الزم را براى جنگ 

 فراهم آورد. براى حصول مقصود اخري الذكر ناگزير مى شد به مصادره اموال توانگران دست زند.

پس از مرگ وى با اينكه در ساهلاى اخري دچار شكستهاى نظامى شده بود، در خزانه اش چهار ميليون دينار و پنجاه 
ميليون درهم مدخر بود. به گفته مؤلف تاريخ خريات، يعقوب پنجهزار شرت و ده هزار خر داشت. لشكريان او به 
استثناى سران اعيان، و رئيسان، اسب و عليق از خزانه دريافت مى داشتند. يعقوب در زندگى خصوصى خود نيز 
سربازى ىب توقع و خاىل از تكلف باقى مانده بود. لباس كرباس مى پوشيد و بر زمني ىب فرش مى نشست، و هنگام 

خفنت سر بر سپر مى �اد. فقط در موارد رمسى، بويژه چون به رسوالن و سفريان بار مى داد، در ميان عده اى نگهبان 
قرار مى گرفت كه از برتين سپاهيان برگزيده و به دو دسته هزار نفرى تقسيم شده بودند. در دسته اول لشكريان 

گرزهاى طال به دست داشتند و در دسته دوم، گرزهاى نقره. يعقوب در مهه امور شخصا تصميم مى گرفت و امور 
 »46 «حكومت را با هيچكس تقسيم منى كرد.

مسعودى درباره يعقوب مى نويسد: «سياست يعقوب بن ليث با سپاه خود و وفادارى و ثبات آنان در راه اطاعت او 
 كه نتيجه نيكى بسيار و فرط مهابت او بود، از هيچيك از ملوك گذشته، از

 ______________________________
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ايراىن و غريه شنيده نشده ...» يكى از معتمدان نزديك او مى گويد: يعقوب «... هيچكس را از راز خويش واقف 

منى كند و كسى تدبري و منظور او را منى داند. بيشرت روز را تنهاست، درباره مقاصد خويش انديشه مى كند، آنچه 

 »47 «مى منايد جز آن است كه در دل دارد.»

 سفري خليفه در حمضر يعقوب 

«به طورى كه از جلد پنجم وفيات االعيان برمى آيد خنستني امريى كه به خلفاى عباسى به ديده ىب اعتناىي نگريسته، 
 يعقوب ليث است.

وقىت ابن بلعم در زرنج، نامه خليفه را به وى تسليم مى كند، مى گويد: نامه امري املؤمنني است آن را ببوس. وىل 
يعقوب منى بوسد و نامه را باز مى كند و مى خواند. سفري خليفه مرعوب قدرت يعقوب مى شود و در مقام تعظيم و 

 »48 «كرنش برمى آيد، يعقوب پس از خواندن نامه بنا به تقاضاى خليفه اسريان طاهرى را آزاد مى كند.»

 در تاريخ سيستان نوشته شده:

چون يعقوب بر نيشابور مسلط شد، مجعى از او فرمان امري املؤمنني خواستند و وى را خارجى مشردند. يعقوب چون 
از جريان آگاه شد، فرمان داد تا كليه بزرگان نيشابور را دعوت كنند، تا فرمان خليفه را به آنان نشان دهد. پس از 
آنكه رجال نيشابور گرد آمدند، يعقوب فرمان داد تا هزار غالم سالح پوشيدند و هر يك سپر و مششري و عودى 

سيمني يا زرين از مهان سالح كه در نيشابور بود و از خزانه حممد بن طاهر برگرفته بود، در دست گرفتند و خود به 
رسم شاهان نشست و غالمان در دو صف پيش او بايستادند. سپس فرمان داد تا نيشابوريان درآمدند و پيش او 

بايستادند، گفت: «بنشينيد»، پس حاجب را گفت: «آن عهد امري املؤمنني را بيار تا برايشان خبوامن.» حاجب از در 
درآمد و تي  مياىن ميان دستارى مصرى پيچيده بياورد و دستار از آن بريون كرد، و تي  پيش يعقوب �اد و يعقوب تي  

برگرفت، آن مردمان بيشرت بيهوش گشتند، گفتند مگر به جا�اى ما قصدى دارد. يعقوب گفت: «تي  نه از بر آن 
آوردم كه به جان كسى قصدى دارم، مشا شكايت كرديد كه يعقوب عهد امري املؤمنني ندارد، خواستم بدانيد كه دارم.» 

 مردمان باز جاى خود آمدند. باز گفت: «امري املؤمنني را به بغداد نه اين تي  نشانده است؟» گفتند:

«بلى» گفت: «مرا بدين جايگاه نيز هم اين تي  نشاند.» و عهد من و امري املؤمنني يكى است. پس فرمان داد تا 
 هرچه از آن مردمان از مجله طاهريان بودند در بند كردند و به كوه اسپهبد فرستاد.

ديگران را گفت كه: «من داد را برخاسته ام بر خلق خداى تبارك و تعاىل و برگرفنت اهل فسق و فساد را، و اگر نه 
 »49 «چنني بودمى، ايزد تعاىل مرا تاكنون چنني نصرتا ندادى.»



در جاى ديگر مى نويسد: «يعقوب بسيار گفىت كه دولت عباسيان بر غدر و مكر بنا كرده اند، نبيىن كه به ابو سلمه، 
 ابو مسلم، و آل برامكه و فضل بن سهل با چندان نيكوىي كه ايشان را اندر

 ______________________________
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 »50 «آن دولت بود، چه كردند؟ كس مباد كه بر ايشان اعتماد كند.»

 در جاى ديگر يعقوب، در آغاز كار خود مى گويد:

اگر خواهى كه سالمت ياىب، امري املؤمنني از سر دور كن و برخيز و با سپاه خويش دست با ما يكى كن، كه ما با 
اعتقاد نيكو برخاستيم كه سيستان نيز فراكس ندهيم و اگر خداى تعاىل نصرت كند به واليت سيستان اندر فزاييم 
 آنچه توانيم، و اگر اينت خوش نيايد به سيستان كسى را ميازار و بر مهان سنت كه اسالف خوارج رفته اند مهى رو.

»51« 

 در تاريخ سيستان مكرر از خوارج و جنگهاى پارتيزاىن و مبارزه آنان با عمال خليفه مطالىب ذكر شده است.

يعقوب نه تنها با سلطه خلفا خمالف بود بلكه با نفوذ زبان عرب در حميط ايران نيز موافقت نداشت، چنانكه پس از 
پيشرفتهاىي كه در خراسان نصيب او شد، در وصف او به تازى شعر سرودند، چون خواندند يعقوب به معىن آن پى 
نربد و خطاب به حممد بن وصيف دبري رسائل خود گفت: «چيزى كه من در نيامب چرا بايد گفت؟ پس حممد وصيف 
شعر پارسى گفنت گرفت و شعر پارسى اندر عجم او گفت. پيش از او كسى نگفته بود كه تا پارسيان بودند سخن 

پيش ايشان به رود بازگفتندى بر طريق خسروانه، و چون عجم بركنده شدند و عرب آمدند، شعر ميان ايشان به تازى 
 »52 «بود.»

به اين ترتيب، يعقوب نه تنها به نفوذ سياسى خلفا پايان داد و استقالل سياسى ايران را تأمني كرد بلكه زبان ملى 
ايرانيان، يعىن هلجه درى، را جانشني زبان عرىب منود و اين عمل شجاعانه او بعدها از طرف سامانيان نيز دنبال شد و 
 ادبيات فارسى به تدريج رو به وسعت �اد و ملت ايران با اين اقدام، خود را از ديگر ملل اسالمى جدا و ممتاز منود.

 چون يعقوب درگذشت، يارانش بر گور او دو بيت به عرىب نوشتند كه ترمجه آن اين است:



 بگرفتم آن خراسان با ملك پارس يكسان 
 

 ملك عراق از من يكسر نبود رسته 

 جاويد باد گيىت با بوى نوباران 
 

 يعقوب ليث گوىي در وى نبد نشسته 

   

با مرگ عمرو، حكومت صفاريان امهيت خود را از دست داد و غالبا بني بازماندگان اين سلسله بر سر حكومت 
 به 352 تا 311جنگ و نزاع بود تا زمام كارها به دست ابو جعفر امحد بن حممد افتاد. اين مرد دانشدوست از 

) مانند پدر به اهل علم توجه كرد، وىل در اثر خشونت 393 تا 352حكومت ادامه داد و پس از او خلف پسرش (
و سوء تدبري نتوانست قلوب مردم را تسخري كند. سراجنام در جنگ با حممود غزنوى شكست خورد و در حاىل كه از 

 محايت خلق ىب نصيب بود از طرف حممود به يكى از نواحى خراسان تبعيد شد.
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 وضع ممالك شرق نزديك، مقارن تشكيل حكومت ساماىن 

از آغاز قرن چهارم هجرى، در اثر ضعف روزافزون دستگاه خالفت عباسى و مداخله غالمان ترك و ايرانيان در امور، 
مقدمات جتزيه حكومت عباسيان فراهم گرديد و فئوداهلا و متنفذين حملى هريك در خطه اى علم طغيان برافراشته، سر 

 از اطاعت خلفا پيچيدند.

ابن اثري مظاهر فئوداليسم و سازمان ملوك الطوايفى را در آن ايام به خوىب نشان مى دهد: «بصره در دست ابن رائق 
بود، خوزستان در دست بريدى، فارس در دست عماد الدوله- بن بويه، كرمان در دست ابو على حممد بن الياس، 

 رى و اصفهان و جبل در دست ركن الدوله- بن بويه و ومشگري برادر مرداويج كه با يكديگر نزاع مى كردند.

 سياست خلفاى عباسى 

اكثر خلفاى عباسى براى حتكيم موقعيت خود، غالبا بني ايران و حكمرانان حملى تفرفه و جداىي مى انداختند و از 
 سياست كلى معاويه كه مى گفت «فرق تسد» (تفرقه بينداز و حكومت كن) پريوى مى كردند.

در عهد يعقوب، معتز خليفه عباسى براى حكمرانان حملى، گاه احكام ناسخ و منسوخ صادر مى كرد، ىف املثل از 
طرىف فرمان حكومت كرمان را كه از طرف عامل او حممد بن طاهر به نام يعقوب صادر شده بود تأييد مى كرد، از 



طرف ديگر على بن حسني را به حكمراىن كرمان منصوب مى منود و اميدوار بود با اين دسايس از رشد جنبشهاى 
 استقالل طلبانه جلوگريى كند.

 وىل چنانكه مى دانيم يعقوب نه تنها به تسخري كرمان توفيق يافت بلكه فارس را نيز به حيطه قدرت خود افزود.

در عهد معتمد خليفه و برادرش، موفق، بار ديگر دستگاه خالفت عليه يعقوب به دسايسى آغازيد؛ زعماى عرب 
ديدند يعقوب با سياست عاقالنه اى كه پيش گرفته قلوب مردم جهان را تسخري كرده است، يا به قول تاريخ سيستان: 

 و از »53 ««مردمان جهان دل بدو اندر بستند، از آنچه او عادل بود و به هركجا كه روى كرد كسى بر او برنيامد.»
طرىف مشاهده كردند كه يعقوب على رغم ميل باطىن خليفه روزبه روز به مركز خالفت نزديك مى شود. ناگفته نگذارمي 
كه يعقوب به موفق وعده داده بود كه اگر به بغداد راه يابد معتمد را از مسند خالفت به زير آورد و برادرش موفق را 

به جاى او بنشاند، غافل از آنكه موفق برادر خود را از اين ماجرا باخرب كرده بود و هردو متفقا مى كوشيدند كه 
يعقوب را با مكر و غدر و با كمرتين سالح جنگى به سوى بغداد بكشانند. معتمد براى اجراى نقشه خود نامه اى 
متلق آميز به يعقوب نوشت و از مجله چنني گفت: «جهان به تو سپارمي ... كه مهه جهان متابع تو شدند و ما آنچه 
فرمان دهى بر آن مجله برومي و بداىن كه بر خطبه بسنده كرده امي كه ما از اهل بيت مصطفاييم و تو مهى قوت دين او 

كىن و به دار الكفر ترا غزوات بسيار بودست، به هند اندر بشدى تا سرانديب ... حق تو بر مهه اسالم واجب 
گشت، و ما فرمان بدان داده امي تا ترا به خرمني مهى خطبه كنند، كه چنني آثار خري است ترا اندر عامل، و كس را 
اندر اسالم پس از ابو بكر و عمر، آن آثار خري و عدل نبودست كاندر روزگار تو بود. اكنون ما و مهه مسلمانان 

 در مهني ايام خليفه به تبليغات »54 «معني توامي تا جهان بر دست تو به يك دين كه آن دين اسالم است، بازگردد.»
 دامنه دارى 
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  «َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ »عليه يعقوب دست زد و گفت كه او از دستور خدا كه مى فرمايد:

سرپيچى مى كند و آمده است تا خاندان عباسى را براندازد. عامه مردم به اين تبليغات وسيع وقعى ننهادند. باالخره 

مقرر شد در حملى بني يعقوب و خليفه مالقاتى دست دهد وىل در موقع مقرر به جاى خليفه شخص ديگرى را 

فرستادند. يعقوب به مكر آنان پى برد و سراجنام بني دو طرف جنگ درگرفت. عمال خليفه با گشودن بند دجله و 

سرازير كردن آب به سوى سپاه يعقوب، هزاران رأس از چهارپايان و چندين هزار از سپاهيان او را از بني بردند؛ با اين 

حال يعقوب از اين معركه جان به سالمت برد. وقىت كه از يعقوب علت اين هزميت را پرسيدند، گفت: «من هيچ 



منى دانستم كه بايد جنگ بكنم و گمان داشتم كه كار با رسول و نامه برآيد. رسوهلاىي نيز فيما بني بود وىل آنان 

 »55 «ناگهان به جنگ مبادرت كردند.»

پس از اين شكست، با وجود مشكالتى كه وجود داشت، يعقوب از پاى ننشست و بار ديگر به گردآورى سپاه 
پرداخت. معتمد چون از اين جريان باخرب گرديد، تصميم گرفت با صدور فرمان امارت، او را از حوزه قدرت خود دور 

 كند؛ در نامه سفري خليفه چنني آمده بود:

«هنوز از آن نوبه ترا جتربه نشده كه بار ديگر آهنگ حماربه ما مى مناىي و در خمالفت ما توبه ننموده اى ... بايد ... 
 يعقوب در پاسخ به سفري خليفه چنني گفت: »56 «روى به خراسان آورى و به سلطنت آن مملكت قناعت مناىي.»

«من مردى رويگرزاده ام و از پدر، رويگرى آموخته ام و خوراك من نان جوين و ماهى و تره و پياز بوده است، و اين 
پادشاهى و گنج و خواسته از سر عيارى و شريمردى به دست آورده ام نه از مرياث پدر يافته ام و نه از تو دارم ... و 
داعيه چنان دارم كه تا خليفه را مقهور نگردامن از پاى ننشينم. اگر مردم كه خليفه از آسيب من آسوده شده است و 
اگر از بسرت بيمارى برخاستم، حكم ميان من و خليفه اين مششري است ... يا آنچه گفتم به جاى آورم يا با سر نان 

 پس از بازگشت رسول خليفه، بيمارى يعقوب شدت گرفت و سراجنام در »57 «جوين و ماهى و پياز و تره شوم.»
  هجرى درگذشت.265

 ماليات 

 قبل از استقرار دولت صفاريان، ماليات مردم سيستان سخت توانفرسا بود.

سه ميليون و دوازده هزار درهم به صورت جزيه و خراج امالك خالصه پرداخته مى شد كه دو ميليون درهم آن 
اختصاص به خليفه داشت و مستقيما به بغداد مى رفت و دو ميليون درهم براى راست كردن «تيمون» (ظاهرا ساخنت 
ديوار يا بارو و يا بسنت بندى معني و مشخص بوده است- غري از ساير بندها- كه هر سال احتياج به تعمري داشته)؛ 

 هزار درهم براى ساختمان باره و حصار شهر مى پرداختند؛ چهار هزار درهم براى جتديد و تعمري آب 12هر سال 
بردگيها؛ پنجاه هزار درهم براى ساخنت قلعه ها؛ و بيست هزار درهم براى نگاهدارى زندانيان به كار مى رفت. (زندان 

 عمده سيستان حصار طاق بود و آن حصار به عظمت شهرى بوده، سه بارو داشته،
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ما بني باروى اول و دوم، مزارع و باغات بوده، و ميان فصيل دوم و سوم، مردم نشني؛ و درون فصيل سوم حمبسى كه 

هالك هركسى مى خواسته اند آجنا حمبوسش مى ساخته اند تا تلف مى شده و اكنون استخوا�اى مردم آجنا بسيار است، 

 چنانكه شخصى نقل كرده كه در يك خانه او چهار هزار سر آدمى مشرده اند.

(روضات اجلنات) قلعه طاق، هفت برج و سور عظيم داشت (خنبة الدهر). عالوه بر تعمري زندان معروف طاق، سى 
هزار درهم براى اجنام مراسم «آب و آتش» ماه رمضان در مسجد جامع و مزد قرآن خوانان و مؤذنان و غري آن؛ ده 
هزار درهم براى خمارج بيمارستان؛ بيست هزار درهم براى بسنت بندها و سدهاى رود؛ سى هزار درهم حقوق ساليانه 

واىل شرطه (رئيس شهرباىن)؛ پنجاه هزار درهم حقوق رئيس ماليه و بندار؛ بيست هزار درهم خمارج صاحب مظامل 
(رئيس دادگسرتى)؛ سى هزار درهم براى بسنت ديوارها و سدهاى جلو ريگ؛ سى هزار درهم براى نگاه داشنت پلهاى 

رودها و جويها و معرب كشتيها در هريمند مى پرداختند. چون رود هريمند از داخل آباديها مى گذشت، شهرهاى 
 »58 «سيستان هركدام چندين پل داشت.

 اين بود اهم خمارجى كه مردم سيستان مى پرداختند.

 دكرت باستاىن پاريزى مى نويسد:

 سياست اقتصادى يعقوب 

با نرفنت كاروا�اى باج و خراج و درهم و دينارهاى سيستان به بغداد و با آمدن اموال بسيار از كرمان و فارس و 
خراسان و كابل و بلخ به سيستان، يك حتول اقتصادى بزرگ در اين شهر پديد آمد، و كار به جاىي رسيد كه «در 

 با اين درآمدها، يعقوىب كه روزگارى ماهى پانزده »59 «بازار عمرو ليث روزانه هزار درهم غله معامله مى شده است.»
درهم حقوق داشت، در روزگارى ديگر «از باب صدقه هرروز هزار دينار مهى داد و از باب جوامنردى و آزادگى هرگز 
 عطا كم از هزار دينار و صد دينار نداد و ده هزار و بيست هزار و پنجاه هزار و صد هزار دينار و درم بسيار داد.»

 »61 « تركه او بيش از هشتصد ميليون دينار بود.»60«

«اگر آمار و ارقامى كه تاريخ سيستان از بذل و خبششهاى يعقوب به دست داده است، مقرون به حقيقت باشد، به 
 اين نتيجه مى رسيم كه روش يعقوب در آغاز و اجنام زمامدارى يكسان نبوده است.

يكى از ايلچيان در آغاز زمامدارى به او گفت: «تو را داعيه پيشواىي هست و در خيمه تو بغري از اين پالس كه بر 
آن نشسته اى و سالحى كه پوشيده اى هيچ نيست، يعقوب جواب داد كه به هر نوع كه سردار معاش كند نوكران نيز 



 بايد ديد بذل و خبششهاى يعقوب پس از كسب قدرت از چه حملى تأمني و »62 «بدان �ج زندگى كنند.»
 گردآورى مى شده؛ ظاهرا اين پوهلا جز از
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راه ماليات و استثمار طبقات حمروم و چپاول و غارتگرى ديگران به دست منى آيد. يعقوب پس از شكسىت كه در 

گرگان نصيب او شد، به كارهاىي دست زد كه با روش عاقالنه و استقالل طلبانه او ناسازگارى داشت؛ از مجله 

«چارميخ كشيدن عبد اهللا بن حممد و گرفنت ماليات دو ساله عقب افتاده از مردم رويان و بيدادگرى به خلق آن حدود 

 شايد با توجه به اين سوابق است كه پژوهندگان شوروى در حق او چنني داورى مى كنند: »63 «را مى توان نام برد.»

 »64 ««بسيار قدرت خواه بود و وقىت كه به صورت فئودال درآمد در بره كشى از روستاييان فوق العاده حريص بود.»

 حكومت عمرو

پس از آنكه يعقوب در حال بيمارى در جندى شاپور درگذشت، عمرو- بن ليث، كه مورد عالقه يعقوب و از طرف 
او به جانشيىن برگزيده شده بود، به زمامدارى رسيد. عمرو كه ناظر شكست برادر بود به حكم فراست دريافت كه 

اگر از آغاز حكومت با خليفه از در دمشىن درآيد، با مشكالت فراوان روبرو خواهد شد، خبصوص كه برادر 
كوچكرتش، على نيز داعيه فرمانرواىي داشت؛ پس نامه اى به معتمد خليفه نوشت و ظاهرا با او سازش كرد. خليفه 
سخت شادمان شد و فرمان حكومت خراسان و سيستان و اصفهان و فارس و كرمان و شحنگى بغداد را براى او 
صادر كرد، عمرو نيز متقابال متعهد شد كه هر سال بيست هزار درهم به عنوان خراج به دار اخلالفه بغداد بفرستد و 

 نام خليفه را در خطبه ها خبواند.

عمرو در دوران حكومت خود، با مدعيان و ياغيان بسيار دست و پنجه نرم كرد و مهواره از دسايس و حتريكات 
خليفه رنج مى برد. بزرگرتين مدعيان عمرو، امحد بن عبد الّله خجستاىن و رافع بن هرمثه بودند كه هردو مرداىن 



ماجراجو، ستمكار و غارتگر به مشار مى آمدند و از هر فرصىت براى تضعيف حكومت عمرو استفاده مى كردند. 
عمرو مانند برادر خود به حكومت خلفاى عباسى كمرتين عقيده اى نداشت و سازش موقت او با دستگاه خالفت 

صرفا به حكم مصاحل سياسى بود. خليفه نيز به اين نكته پى برده بود؛ چه مى ديد حكمرانان صفارى بر خالف 
طاهريان ماليات و هديه براى او منى فرستند و متام خراج منطقه فرمانرواىي خود را، كه بيش از چهل ميليون درهم بود، 

 خود به مصرف مى رسانند.

 سياست داخلى عمرو ليث 

در تاريخ سيستان از عمرو به نيكى ياد شده و در حق او چنني آمده است: «اما عمرو چون او (يعىن يعقوب) 
برفت، جهد كرد تا بيشرتى از آيني و سريت وى نگاه داشت و هزار رباط و پانصد مسجد آدينه و مناره كرد، دون 
پلها و ميلهاء بيابان، و كار خري بسيار رفت بر دست وى، و قصد بيش داشت كه بدان نرسيد و مهت عاىل داشت 
... و عمرو هيچ ضعيف را نيازردى و گفت په (يعىن پيه) اندر شكم بنجشك (گنجشك) نباشد اندر شكم گاو گرد 

 »65 «آيد ...»

 عمرو فقط در مسكوكات خنست نام خليفه و سپس نام خود را ضرب مى كرد و در

 ______________________________
 .212). يعقوب ليث، ص 63(

 .226). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 64(

 .268). تاريخ سيستان، پيشني، ص 65(
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خطبه حتما نام خليفه برده مى شد و به ديگر سخن، حكومت خليفه را امسا مى شناخت وىل در واقع خراسان و 

 سيستان در عهد صفاريان مستقل بود. به نظر حمققان شوروى:

عمرو نيز مانند برادر خود، بره كش و فئوداىل بريحم بود و حىت از پريزناىن كه با دوك در خانه نخ مى رشتند، عوارض 
خاصى دريافت مى داشت و ميزان ماليات راهدارى مأخوذ از سياحان و بازرگانان را افزود. خليفه از عمرو مى ترسيد و 

 ه. حكومت كرد) ماوراء 295 تا 279 م./ 907 تا 892مى كوشيد ميانه او را با امساعيل، امري ساماىن (از سال 
 النهر بر هم زند و از رقابت و حرص و قدرت طلىب آنان استفاده كند.



عمرو پس از آنكه منشور و لوا از معتضد خليفه براى تصرف ماوراء النهر دريافت داشت، با لشكريان خود روانه 
 جنگ با امساعيل ساماىن گشت. خليفه امساعيل را هم پنهاىن عليه عمرو حتريك مى كرد.

نزديك بلخ پيكار ميان دو سپاه درگرفت و لشكريان صفارى شكست سخىت خوردند و عمرو نيز اسري دمشن خويش 
 »66 «امساعيل گشت. امساعيل او را نزد خليفه فرستاد و خليفه وى را خنست زنداىن كرد و سپس كشت.

به اين ترتيب، منطقه خراسان جزو قلمرو سامانيان گرديد. امراى ساماىن به حكومت ظاهرى خليفه گردن مى �ادند و 
از او منشور و لوا دريافت مى داشتند وىل خراجى براى خليفه منى فرستادند. خراسان، چنانكه خواهيم ديد، مدت يك 
قرن با استفاده از امنيت و آرامشى نسىب زير فرمان سامانيان باقى ماند، و در زمينه اقتصادى و فرهنگى پيشرفتهاىي 

 منود.

از كارهاى جالب عمرو در دوران زمامدارى يكى اين بود كه: براى اطمينان از اعمال و افعال ساالران و سرهنگان 
زيردست خود، مهيشه جاسوساىن داشت كه جزئيات كارهاى ايشان را به او خرب مى دادند و قاعده او اين بود كه 

غالماىن از خردساىل مى خريد و تربيت مى كرد و چون به حد رشد مى رسيدند، آنان را به رؤساى لشكرى و عمال 
ديگر خود مى خبشيد؛ ليكن در �ان به آن غالمان وظيفه خمصوصى مى داد تا احوال ايشان را به او برسانند و از 

 »67 «جانب آن طايفه باخرب مباند.

 ه.) ناگزير بود در مبارزه با دمشنان به وسايل ديگرى متوسل 287 تا 266به نظر بارتولد: «عمرو، برادر يعقوب (
شود و نرمش بيشرتى ابراز دارد و اوضاع و احوال را با مهارت افزونرتى در نظر گريد و به حساب آورد. چون عمرو 
از طرف لشكريان خويش جانشني برادر شد به شتاب نسبت به خليفه اظهار اطاعت كرد و به مست واليت خراسان 

و فارس و اصفهان و سجستان و كرمان و سند منصوب گرديد. در نتيجه روحانيون و داوطلبان (متطوعه) مى توانستند 
 وى را فرمانرواى قانوىن اين نواحى بدانند ... و در واقع، قدرت عمرو نيز مانند حكومت يعقوب،

 ______________________________
  به بعد.227). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 66(

 .212). عباس اقبال، تاريخ مفصل ايران، پيشني، به اهتمام دبريسياقى، ص 67(
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البته بر مششري متكى بود و براى او هم موضوع حتصيل پول الزم براى جنگ، در درجه اول امهيت قرار داشت. فقط 

اين مقصود اكنون، گذشته از طريق راهزىن و مصادره اموال، از راه انتظام و متشيت امور ماىل و اقتصادى هم حاصل 



 ميليون درهم بود ... 48مى شد ... به گفته طربى، در سال مرگ عبد اهللا بن طاهر، خراج مهه نواحى تابع وى معادل 

 عمرو خنستني پادشاه مسلمان بود كه نام خويش را در خطبه آورد (مأخوذ از: ابن معني، فردوس التواريخ).

پس از آنكه بنيان حكومت عمرو استوار شد، خليفه رسوىل با هدايا و منشور ماوراء النهر نزد عمرو به نيشابور 
فرستاد، عمرو با متسخر هداياى اجبارى امري املؤمنني را پذيرفت. رسول خلعتهاى ارساىل خليفه را در برابر عمرو �اد، 

عمرو خلعتها را يكى پس از ديگرى بوسيد، و هربار هنگام پوشيدن هريك عليحده ابراز سپاسگزارى كرد. سراجنام 
رسول منشور ماوراء النهر را پيش عمرو �اد، عمرو گفت: با اين منشور چه كنم؟ اين ناحيه را جز به يارى صد هزار 
مششري آخته از دست امساعيل نتوان بريون كرد. رسول پاسخ داد: تو اين را خواسىت اكنون خود داىن ... عمرو منشور 
را گرفت و بوسيد و بر سر �اد و آنگاه در پيش خود گذاشت، پس از آنكه رسول از آجنا رفت عمرو فرمود تا به وى 

 »68 «و مهراهانش هفت هزار درهم بدهند.»

 جانشني عمرو

 ه. طاهر بن حممد بن عمرو به حكومت رسيد. او بر خالف گذشتگان از مردم دورى 289پس از مرگ او در حمرم 
گزيد و به هلو و لعب پرداخت. به حكايت تاريخ سيستان: «هيچكس را بار نداد و روز و شب به شراب و هلو 

مشغول شد. نه مشايخ را بار دادى و نه لشكريان را و اسرتان و كبوتران دوست داشىت ... تعصب افتاد به سيستان 
اندرين روزگار و بسيار مردم كشته شد.» عقالى قوم از سياست كودكانه اين مرد سخت نگران شدند كه «... 

پادشاهى با كبوتربازى دير مناند و يا روز و شب شراب خوردن و از خزينه برداشنت و ننهادن. باالخره اياس بن عبد 
الّله به پادشاه گفت اين پادشاهى ما به مششري بستدمي و تو به هلو مهى خواهى كه دارى؟ پادشاهى به هزل نتوان 

داشت. پادشاه را داد و دين بايد و سياست و سخن و سوط و سيف. اين سخن ننيوشيد، او را دستورى داد، سوى 
 »69 «كرمان برفت.»

با مرگ عمرو حكومت صفاريان امهيت خود را از دست داد؛ چه غالبا بني بازماندگان اين سلسله بر سر حكومت 
 ه.) 352 تا 311جنگ و نزاع بود تا زمام كارها به دست ابو جعفر امحد بن حممد افتاد. اين مرد دانشدوست از (

 ه.) مانند پدر به اهل علم توجه كرد وىل در اثر 393 تا 352به حكومت ادامه داد و پس از او پسرش خلف (
خشونت و سوء تدبري نتوانست قلوب مردم را تسخري كند و سراجنام در جنگ با حممود غزنوى شكست خورد و به 

 »70 «يكى از نواحى خراسان تبعيد شد.

 مقاومت مردم در اياالت جماور درياى خزر

سكنه اياالت جماور درياى خزر از بركت پايدارى خلق و وجود موانع طبيعى، مدت دو قرن در برابر اعراب ايستادگى 
 كردند.



 تازيان فقط در قرن هشتم ميالدى به خبش جنوب شرقى كرانه 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).479). تركستان نامه، پيشني، ص 68(

 .279). تاريخ سيستان، پيشني، ص 69(

 .303). تلخيص از: يعقوب ليث، پيشني، ص 70(
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درياى خزر، يعىن نواحى گرگان و طربستان (مازندران) دست يافتند وىل نفوذ خليفه و عمال او در اين منطقه چندان 

 حمكم و پايدار نبود. حىت نوشته روى مسكوكات به زبان پلوى بود.

گيالن و ديلم كه موقعيت نظامى مناسبرتى داشتند، هيچگاه به چنگ اعراب نيفتادند. فقط از نيمه دوم قرن �م در 
نتيجه تبليغات وسيع علويان، كه خود را شايسته خالفت مى دانستند، مذهب اسالم (مقصود مذهب شيعه است) به 

كمك فرزندان على (ع) در اين سرزمني راه يافت. درباره مبارزات مردم در اين منطقه شادروان صادق هدايت و استاد 
 مينوى مطالعات و حتقيقاتى كرده اند كه ما با رعايت اختصار قسمتهاىي از آن را نقل مى كنيم:

«قسمت كوهستاىن سرزمني طربستان (طربستان صورت عرىب شده تپورستان است) در سايه وضع طبيعى و جغرافياىي 
خويش و به نريوى پايدارى و دلريى مردانش، توانست تا دو قرن بعد از محله عرب به ايران، در جلو سيل مرگبار 

 لشكر اسالم مقاومت منايد و از تسليم قطعى به دست تازيان مصون ماند.

رشته كوههاى كالن صعب العبور الربز، كه ميان فالت مركزى ايران و دشت ساحلى حبر خزر حايل شده است از يك 
طرف، و حمدود بودن به دريا از طرف ديگر، اين ناحيه را به صورت قلعه جنگى حمكمى درآورده است و از مهني 

جهت، كساىن كه در ابتداى هجوم عرب منى خواستند گردن به تبعيت آنان دهند، در آجنا در امن و امان بوده و به 
اعتماد موقع حمكم طبيعى خود، از تديد خلفا به هيچ وجه پروا منى كردند. اين واليت، آخرين قسمىت از كشور پناور 

ساسانيان بود كه به پسىت تن در داد و در مقابل لشكر عرب سر فرود آورد. بيش از يك قرن بعد از آنكه اعراب 
ساير بالد ايران را فتح كرده بودند، حكام حملى كه اسپهبدان طربستان ناميده مى شوند، در ناحيه كوهستاىن خويش 

مستقل بودند و تا نيمه قرن دوم هجرى سكه هاى ايشان هنوز با خط و عالمت پلوى زده مى شد و مردمانش مهه به 
 دين نياكان خويش، يعىن مهان كيش زرتشىت، باقى بودند.

در ميان پلوانان و فرمانروايان ايراىن اين سرزمني، خاندان كارن (قارن) از مهه بيشرت در برابر عرب مقاومت كردند. 
تربيت ايراىن و دلريى طبيعى آنان به ايشان اجازه منى داد كه مقهور مشىت مارخواران اهرمين نژاد شوند و پس از آن هم 



كه با اعراب رابطه پيدا كردند، از آموخنت زبان و عادات ايشان ابا داشتند. احتاد مردم اين سرزمني در دفع نفوذ عرب، 
 از كشتار عام تازيان، در زمان ونداد هرمزد خوب معلوم مى شود.

در دوره اى كه بعضى از ايرانيان براى متلق زبان عرىب را مى آموختند، ونداد هرمزد با هارون به وسيله مرتجم گفتگو كرد 
و درشتگوييهاى او را با دستور حفظ ادب و پاس احرتام خويش جواب داد. خلفا از شهرياران ايراىن مازندران مهيشه 
حساب مى بردند، و در نامه هاىي كه به ايشان مى نوشتند، شرايط احرتام را ملحوظ مى داشتند. مازيار نوه ونداد هرمزد، 
آخرين منونه اين قهرمانان ايراىن بود. وى به اقرار دوست و دمشن، بزرگرتين كسى است كه به شاهى نواحى كوهستاىن 
جنوب حبر خزر رسيده است. در ميان شاهان اين ناحيه از او مقتدرتر و باهوش تر و فعالرتى به وجود نيامده است. 
اين مرد نامى مهينكه به شاهى طربستان رسيد به اطمينان موقع حمكم طربستان اكتفا نكرد. بيشرت دوره شاهى خود را 

 به ساخنت قالع جنگى و سنگربندى و كشيدن 
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ديوار در برابر يأجوج و مأجوج تازى صرف كرد و پيوسته به لشكرآراىي و جتهيزات جنگى مشغول بود. با دمشنان 

دستگاه خالفت، مانند افشني و بابك مهدست شده بود، و به طور غري مستقيم امپراتور روم شرقى را نيز با خود يار 

 داشت.

منظور مهه اين متحدين، زمني زدن قوت عرب بود و سركشان ايراىن براى باز گردانيدن استقالل ايران و زنده كردن 
 كيش و عادات ايراىن، نقشه مى كشيدند.

مازيار در مقصود خود به حدى پيشرفت كرد كه مايه بيم خليفه شد و چندين بار با او مكاتبه كرد و فرستاده به نزد 
 او گسيل داشت.

باالخره در زمان معتصم، دمشىن آشكار كرد و خليفه ناگزير شد با او كارزار كند. مازيار كه متام پيش بينيها را كرده بود، 
خود را نباخت و جدا به دفاع پرداخت، وىل عربا كه مى دانستند از جنگ با او نتيجه اى منى برند به عادت خويش، از 
راه تقلب و جاسوسى بر او دست يافتند. از زمان ونداد هرمزد تا زمان مازيار، دو سه پشت عوض شده و در نتيجه 

 آميزش با عرب، خون مردم طربستان فاسد شده بود، و كثافتهاى سامى جاى خود را در ميان ايشان باز كرده بود.

 متازج بالعرب االعاجم و التقى 
 

 على الغدر انواع تذم و أجناس 

   

تقلب و خيانت و دزدى و رشوه خوارى و پستيهاى ديگر از طرىف به ايرانيان سرايت كرده و از جانىب ديگر به مردمان 
نيمه ايراىن و نيمه عرب به ارث رسيده بود. حاصل اينكه ميدان براى اعمال نفوذ كاركنان حكومت عرىب و فسادكارى 



كساىن كه درد اسالم داشتند، باز شده بود، و لشكريان عرب توانستند به وسيله برخى از سران سپاه مازيار بر او 
دست يابند و اسالم را بيش از پيش قوت دهند؛ چنانكه خواجه نظام امللك كه جنبه ايراىن او مقهور حس عرب 

پرستيش بود، در ذيل حكايت بابك مى گويد: «معتصم را سه فتح برآمد كه هرسه قوت اسالم بود، يكى فتح روم، 
دوم فتح بابك، سوم فتح مازيار گرب به طربستان، كه اگر از اين سه فتح يكى برنيامدى اسالم زبون بودى.» نتيجه 

 شكست مازيار اين شد كه آزادى ايران از تسلط عرب، به مدت مديدى عقب افتاد.

تاريخ و سرگذشت مردان نامى ايران، مانند ابو مسلم خراساىن و برمكيان و بابك و افشني و مازيار و غريه، كه هريك 
جداگانه داستان دلچسب و فصل مهمى از تاريخ ايران است، از رشادت و استقامت و زيركى و كارداىن ايرانيان تا 

دو قرن پس از استيالى عرب حكايت مى كند و نشان مى دهد كه هنوز ايرانيان براى استقالل خويش مى كوشيدند و 
فر و شكوه دوره ساساىن و برترى ملى و فكرى خود را بكلى فراموش نكرده بودند. نوشنت اين داستا�ا و روشن كردن 
اين فصول از تاريخ زنده ايران، از اهم واجبات است. اينك ما آنچه را كه در باب احوال مازيار در كتب خوانده و 

 »71 «يافته امي به يكديگر پيوند داده در اين كتاب به معرض مطالعه خوانندگان مى گذارمي.

 ابتداى حكومت سلسله قارن وند در طربستان از زمان خسرو انوشريوان فرزند قباد

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).9). صادق هدايت، جمتىب مينوى، مازيار (مقدمه)، ص 71(
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بود. رشته نسب مازيار از اين قرار است: مازيار پسر قارن است، قارن پسر ونداد هرمزد است، ونداد هرمزد پسر 

 فرخان، و فرخان از نواده هاى سوخرا پسر انداذ پسر كارن پسر سوخراى بزرگ بود.

 755 ه. (137 م. از طرف انوشريوان به شاهى طربستان مأمور شد ... در سال 565قارن، پسر سوخرا، از سال 
م.) پس از آنكه سنباذ نيشابورى، از اتباع ابو مسلم خراساىن، كشته شد، منصور خليفه اسپهبد طربستان را به ونداد 

 ه. مردم كه از كارگزاران خليفه 160هرمزد پسر فرخان واگذاشت و او پنجاه سال سلطنت كرد. در حدود سال 
ناراضى بودند از ونداد عليه اعراب استمداد منودند و او با اين تقاضا روى موافق نشان داد و در يك روز معني «مهه 
مردم طربستان بر عربان بشوريدند و متامت آنان را و كارگزاران خليفه را و هركه را كه مسلمان شده بود به باد كشتار 
گرفتند، و ساكنان طربستان در اين امر چنان متفق بودند كه حىت زنان هم كه به عقد عربان درآمده بودند، شوهران 
خويش را ريش كنان از خانه بريون آوردند و به دست مردان به كشنت دادند؛ به طورى كه ديگر در متام طربستان يك 

 كوشش خالد برمكى، كه در عهد خالفت مهدى سعى مى كرد بر ونداد »72 «نفر عرب و مسلمان يافت منى شد.»
دست يابد، به نتيجه نرسيد. لشكركشى عمال خليفه به طربستان براى دومني بار باتدبري ونداد هرمزد به شكست 

 منتهى شد. سراجنام خليفه خالد پسر برمك را به حكومت طربستان گسيل داشت.



خالد به حكم عقل با ونداد هرمزد از در دوسىت درآمد وىل جانشني او عمر بن العالء با او بناى جنگ را گذاشت 
 ه. خليفه يكى از فرزندان خود، موسى، 168وىل او نيز، در نتيجه احتاد مردم، از جنگ نتيجه اى نگرفت. در سال 

را با لشكرى فراوان به جنگ ونداد فرستاد. در اين جنگها سراجنام، اعراب پريوز شدند. با مرگ مهدى، هادى راه 
بغداد پيش گرفت و ونداد كه قول مهكارى را با خليفه داده بود بار ديگر راهى طربستان شد. در اين ايام، هادى نيز 

  ه.)170درگذشت و هارون الرشيد به خالفت رسيد (

در دوران خالفت هارون الرشيد، با وجود پريوزيهاىي كه نصيب اعراب شد، ونداد هرمزد از راه عقل و تدبري موقعيت 
خود را در دستگاه خالفت از دست نداد و با خبشيدن زمني و ملك به مأمون، مورد حمبت و اعتماد خليفه قرار 

 ه. خليفه در راه سفر 193گرفت و بار ديگر با مقام سپهبدى طربستان، راه زادگاه خود را در پيش گرفت. در سال 
به خراسان قارن و شهريار را از رى پيش پدرانشان فرستاد و خود به طوس كه رسيد درگذشت. و چنانكه مى دانيم در 
جنگى كه بني مأمون و امني بر سر خالفت درگرفت، ايرانيان جانب مأمون را، كه از طرف مادر ايراىن بود، گرفتند و 

 به خالفت رسيد. از پسران ونداد هرمزد، 198به مهت طاهر ذو اليمينني امني در بغداد كشته شد و مأمون در سال 
قارن جانشني او گشت. قارن پس از چندى به دعوت خليفه به لشكرگاه او شتافت و در جنگ با روميان شركت 
جست و جسارتا نشان داد و مورد عنايت خليفه قرار گرفت. از او خواستند كه مسلمان شود وىل نپذيرفت و راه 

 ه. درگذشت و فرزندى دلري و توانا به نام مازيار از خود به يادگار 210زادگاه خود پيش گرفت. وى در سال 
 گذاشت. مازيار، چنانكه گذشت، خنست خمالفان و معاندان خود
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 را از پاى درآورد سپس، با ساخنت قالع و حصارها موقعيت نظامى خود را حمكم كرد.

به طورى كه از سرگذشت اين مرد نابغه برمى آيد، با اينكه به اقتضاى سياست، دعوى مسلماىن كرده بود در دل 
مهچنان به مذهب قدمي وفادار بود. «مهينكه بابك خرمى در آذرباجيان ظهور كرد، مازيار با وى باب مكاتبه را مفتوح 
ساخت و او را ترغيب مى كرد و وعده يارى مى داد. از طرف ديگر خليفه مازيار دستور داد كه خراج طربستان را نزد 

عبد اهللا بن طاهر به خراسان بفرستد تا او با خراج خراسان به دار اخلالفه ارسال دارد وىل او نپذيرفت و گفت، 
مستقيما خراج را نزد خليفه خواهم فرستاد. در آن روزگار، مازيار در طربستان و بابك در آذرباجيان و تئوفيل در روم 

شرقى، و افشني در دربار خالفت، مجلگى به ضرر مقام خالفت كار مى كردند ... و احتاد گونه اى با يكديگر داشتند 
... افشني با اينكه خود در �ان با بابك مكاتبه داشت، براى تقرب نزد معتصم، به خدعه بابك را اسري كرد و به 
سامره برد، چنانكه گفتيم او را به طرز وحشيانه و زشت كشتند و جثه اش را در يكى از گوشه هاى دورافتاده به دار 



آوخيتند. در اين ايام مازيار به اتكاء افشني پرچم استقالل برافراشت و عمال خليفه و مسلمانان را از كار بركنار كرد و 
 از دادن خراج استنكاف ورزيد. معتصم نيز نامه اى به عبد اهللا بن طاهر نوشت كه مازيار را دستگري كند.

عبد الّله با لشكرى بسيار به جنگ مازيار رفت و باالخره با غدر و مكر بر مازيار دست يافت و او را نزد خليفه 
فرستاد. مكاتبه افشني با مازيار و حماكمه اين دو در حمضر خليفه خود داستاىن مفصل است. با اينكه مازيار به 
معتصم پيشنهاد كرد كه او را زنده گذارد و در مقابل اموال او را بستاند، خليفه نپذيرفت. او را چهار صد تازيانه 
زدند، در آخرين حلظات آب خواست، بنوشيد و جان سپرد. جثه او را در پلوى چوبه دار بابك آوخيتند. مدت 

پادشاهى مازيار بر كوه و دشت طربستان هفت سال بود و پس از مرگ او، واليت آن ناحيه را به عبد اهللا بن- طاهر 
 »73 «و پس از او به طاهر پسر عبد الّله واگذاشتند.»

 فتح ايران 

منابع تارخيى نشان مى دهد كه در دوران بعد از اسالم، در غالب نقاط ايران خمصوصا در خطه مازندران ديلمان 
 به سخىت در مقابل اعراب پايدارى كرده اند.

«بالذرى مى نگارد: قزوين پيش از اسالم دزى بود و پيوسته لشكرى از ايرانيان در آجنا مى نشست كه با ديلمان هنگام 
؛ اين مطلب را 329جنگ جبنگد و هنگام آرامش جلو دزدان و راهزنان آنان بگريند (فتوح البلدان، چاپ مصر، ص 

 مسعودى و ابن اثري نيز نگاشته اند).

مسعودى مى نگارد: در چالوس (مازندران) دز استوار بزرگى بود كه پادشاهان ايران بنياد �اده و پيوسته لشكرى در 
 برابر ديلمان مى نشاندند و اين دز برپا بود تا داعى ناصر كبري ويران ساخت ...

ديلمان بدين اكتفا نكردند كه در كوهستان خود آزاد زيسته از تعرض دمشنان آسوده باشند، بلكه هنگام فرصت بر 
 تازيان و مسلمانان تاخته از كشتار و تاراج دري  منى كردند ...
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 سال- به ويژه تا اواخر قرن دوم- 250تا اواخر قرن سوم هجرى، اين ترتيب ميانه ديلمان و مسلمانان برقرار و بيش از 

جنگ و زدوخورد پياپى در كار بود و ديلمان از بزرگرتين و سهمناكرتين دمشنان اسالم مشرده مى شدند ... تواناىي 

اسالم در اين زما�ا به آخرين درجه رسيده و از كوههاى «پرينه» در اروپا تا تركستان چني در ميانه آسيا فروگرفته بود، 

و مسلمانان كوههاى پرينه را درنورديده تا كنار رود «لوار» در خاك فرانسه به تاخت وتاز مى پرداختند و سرتاسر اروپا 



از سهم و رعب ايشان مى لرزيد. با اين حال چگونه بود كه در گوشه اى از ايران يك مشت مردم كوهستاىن را زبون و 

 رام ساخنت منى توانستند؟!

نتوان گفت كه تنها سخىت كوهستان ديلم و انبوهى جنگلها بود كه مسلمانان را عاجز و درمانده مى ساخت، چه 
تازيان در مهه جا از اين كوهها و جنگلها بسيار ديده و درنورديده بودند، بايد گفت علت عمده مهانا مردانگى و 

دالورى ديلمان و قهرمانيها و جانبازيها بود كه آن مردم در راه نگاهدارى مرزوبوم خود و دفع دمشنان بيگانه آشكار 
 »74 «مى- ساختند.»

 علويان و ديلمان 

 شادروان كسروى در كتاب شهرياران گمنام از رابطه معنوى علويان و ديلمان، بدين سان سخن مى گويد:

داستان علويان و عباسيان معروف است كه علويان خالفت را حق خود دانسته يكى پس از ديگرى، بريق دعوت 
مى افراشتند و خلفاى عباسى مهيشه از دست ايشان در زمحت بودند. ايرانيان از خنست هواخواه علويان بودند، وىل به 
عبارت معروف «ال حلب على بل لبغض معاويه»؛ چه عمده مقصود ايرانيان آن بود كه بنياد عباسيان به دست علويان 

كنده شود تا مگر ايران نيز به استقالل خود برگردد، بويژه ديلمان كه آ�مه دمشنيها و خونريزيها با تازيان كرده يگانه 
 آرزوى ايشان بود كه بنياد خالفت اسالمى- به هر دسىت كه بود- برانداخته شود.

از آن سوى چون سخىت و حمكمى ديلمستان و دلريى و مردانگى ديلمان در سرتاسر عامل اسالم معروف شده بود، 
علويان نيز غنيمت مى مشردند كه از اين سرزمني و مردمانش فايده بردارند، و خنستني علوى كه رابطه با ديلمان پيدا 

 (زمان خليفه هارون- الرشيد) پناه به 175كرد، حيىي بن- عبد الّله از نوادگان امام حسن بن على بود كه در سال 
 ديلمستان آورده در آجنا بريق خروج و دعوت برافراشت.

دو برادر حيىي، حممد و ابراهيم، در زمان منصور يكى در مدينه و ديگرى در بصره خروج كرده هردو كشته شده بودند 
و منصور، عبد الّله پدر حيىي را با چند تن از عمويانش به زندان انداخته با شكنجه كشته بود و خود حيىي با دو 

برادرش مهراه حسني «صاحب فخ» معروف بر هادى برادر هارون خروج كرد. پس از كشته شدن حسني گريزان و 
 پنهان زيسته از ترس هارون جاىي آرام نداشت تا پناه به ديلمستان آورد.
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ابو الفرج مى نويسد: جهت رفنت حيىي به ديلمستان آن بود كه فضل برمكى، كه پدر او حيىي بن خالد وزير هارون بود، 

از �انگاهى حيىي آگاهى يافته نامه بدو نوشت كه به ديلمستان پناه برد و نامه اى نيز به خداوند ديلم نوشته سفارش 

حيىي را كرد. از اين خرب مى توان دانست كه ديلمان در اين وقت با برمكيان و ديگر هواخواهان استقالل ايران، رابطه 

 و آشناىي داشته اند.

طربى مى نويسد: حيىي چون در ديلمستان بريق دعوت برافراشت، شكوه بزرگى يافت و كار او باال گرفت. از شهرها و 
 »75 «واليتها به سوى او شتافتند، و چون اين خرب به هارون رسيد سخت غمناك شد.

سراجنام هارون، فضل، پسر حيىي، را با لشكرى انبوه به واليگرى جبال و رى و گرگان و طربستان و قومس برگزيد. 
ظاهرا حيىي پس از بررسى اوضاع، مصلحت خود را در جنگ نديد، از فضل ز�ار خواست و راه بغداد پيش گرفت. 
از اين پس ديلمان اسالم آوردند و با مسلمني درآميختند و در اندك مدتى پادشاهان بزرگى از ميان آنان برخاستند و 

 از اواسط قرن چهارم، خاندا�اى بويهيان و زياريان آزادى و استقالل ايران را اعالم كردند.

 كسروى در كتاب شهرياران گمنام مى نويسد:

 اسالم آوردن ديلمان به دست ناصر كبري

 از دين ديرين ديلمان ما آگاهى درسىت ندارمي. مسعودى مى نگارد:

«ديلمان و گيالن از خنست كه بودند ديىن نپذيرفته آييىن را دوست نداشتند.» اگر اين سخن راست و استوار باشد، 
بايد گفت ديلمان دين زردشىت را كه پيش از اسالم دين رمسى ايران بود، نپذيرفته از خنست مردم آزاد و وارسته بوده اند. 
در قر�اى ديرتر نيز ديلمان در عامل دين و آيني نام نيك و شهرت خوشى نداشته اند و داستان ملحدان و فداييان در 
زمان سلجوقيان كه مركز ايشان املوت ديلمستان بود معروف است. پس از آن قر�ا نيز مؤلفان مهواره مردم آن نواحى 

را به بيديىن ستوده اند. محد الّله مستوىف در اواخر زمان مغول، درباره ديلمان و گيالن و تالشان مى نگارد: «چون 
كوهيند، از مذهب فراغىت دارند؛ اما به قوم شيعه و بواطنه نزديكرتند.» از نوشته هاى سيد ظهري در كتاب تاريخ گيالن 

 پيداست كه ديلمان در قر�اى �م و دهم نيز به بدى معروف بوده و پايبندى به شريعت و مذهب نداشته اند.

 هجرى، چون باجستان به ديلمستان برگشتند در 290بارى ناصر كبري پس از شكست آخرى از سامانيان، در سال 
آجنا بساط رهنماىي و ارشاد درچيده به نشر اسالم در ميان ديلمان و گيالن پرداخت، و چون خود او كيش شيعه 
زيدى داشت بلكه يكى از دانشمندان و مؤلفان اين طايفه به مشار مى رفت، ترويج اين كيش مى كرد. دعوت ناصر 

 »76 «پيشرفت كرد و انبوهى از ديلمان و گيالن اسالم و مذهب زيدى بپذيرفتند.
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 ويژگيها و خمتصات سياسى و اقتصادى اين منطقه 

به نظر حمققان شوروى: «در قرن �م، در ديلم و گيالن دوران خنستني جامعه فئوداىل آغاز شد. طرز زندگى پدرشاهى 
و مجاعت آزاد روستاىي هنوز استوار بود. جغرافيون عرب نقل مى كنند كوهستانيان فقري و آزادى دوست ديلم كه 

لباسهاىي از مرقعات و تكه پاره هاى رنگارنگ مى پوشيدند و غالبا با پاى برهنه راه مى رفتند، مردماىن جنگجو بودند و 
با نيزه دو دندانه اى موسوم به زوبني كه سالح مهيىب بود، جنگ مى كردند. كشور كوهستاىن و كم حاصل ديلم 

منى توانست ساكنان آن خطه را غذا دهد و بدين سبب، جوانان ديلم، دسته دسته زادگاه خويش را ترك گفته وارد صف 
لشكريان مزدور خلفاى عباسى و امريان حملى ايراىن مى گشتند ... در قرن دهم، بعضى از اين مزدوران كارشان باال 
گرفت و به سردارى سپاه رسيدند و قوى شدند و به اتكاى دستجات مزدورى كه هم ميهن ايشان بودند، فالن يا 

بمان ايالت را متصرف شده و متغلب و مؤسس سالله جديدى مى گشتند. سالله هاى ساالريان (يا مسافريان) كه 
 ه.) و آل بويه كه غرب ايران و عراق را تصرف 369 تا 330 م/ 979 تا 941آذرباجيان جنوىب را مسخر ساختند (

  ه.) اصال ديلمى و گيالىن بودند.447 تا 324 م./ 1055 تا 935كردند (

گرچه مناسبات فئوداىل در طربستان برقرار و پريوز شده بود، وىل مجاعتهاى روستاىي هنوز در قر�اى �م و دهم، نقش 
مهمى بازى مى كردند و از افزايش ميزان خراج ممانعت به عمل مى آوردند. حاكمى كه از طرف حممد آخرين سلطان 

سالله طاهريان معني شده بود روستاييان طربستان را سخت زير فشار قرار داد. هرسال سه بار از مردم ماليات 
مى گرفت يك بار به نام خود، بار ديگر به نام امحد پسرش و بار سوم به نام پيشكار زردشتيش. اهاىل طربستان كه از 
اين مظامل به جان آمده بودند از دعات علوى استمداد جستند، سراجنام از افراد اين خاندان، مردى مبارز، و دالور به 

  ه. به قصبه كالر آمد، مردم با او بيعت كردند.250نام حسن بن زيد اين دعوت را پذيرفت و در سال 

حسن در پناه محايت مردم، لقب داعى اخللق اىل احلق يا داعى كبري را به دست آورد و سلسله علويان طربستان را 
بنيان �اد. مبلغني و دعات حسن به اطراف طربستان و ديلم پراكنده شدند و مردم ستمديده كه در انتظار ناجى و 

 رهربى بودند، گروه گروه به مجع ياران حسن پيوستند.

حممد بن اوس، يعىن مهان كسى كه هرسال سه بار از مردم بينوا ماليات مى گرفت، يكى از سران سپاه خود را به دفع 
حسن فرستاد وىل به آساىن شكست خورد. مدعى بزرگ حسن، قارن بن شهريار بود كه خود را از بازماندگان 



اسپهبدان مازندران مى مشرد، وىل او و لشكريان حممد بن طاهر از سپاه ملى حسن شكست خوردند، داعى كبري فقط 
 در برابر سپاه يعقوب ناچار به عقب نشيىن شد.

 وىل ديرى نگذشت كه مردم چالوس، كه از حكومت داعى راضى نبودند، بر عمال يعقوب شوريدند.

يعقوب بار ديگر به سركوىب ايشان برگشت وىل لشكر زمستان به يارى دالوران طربى آمد و داعى بار ديگر به يارى 
 19 ه. به تصرف داعى كبري درآمد. حسن بن زيد پس از 263خلق به يعقوب چريه شد و گرگان جمددا در سال 

 ه. درگذشت و حممد بن- زيد جاى او را گرفت. در اين دوره، امحد بن عبد الّله 269سال و اندى امارت، در سال 
 خجستاىن و رافع بن هرمثه كه از ماجراجويان 

 221، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

دوران خود بودند هر روز براى حكومتهاى حملى دردسر جديدى اجياد مى كردند. حممد بن- زيد در جريان جنگ با 

لشكريان امسعيل ساماىن تري خورد و كشته شد و مدتى طربستان در دست عمال امسعيل ساماىن بود. در مهني ايام، 

مردى دالور و كاردان از خاندان علويان به نام حسن- بن على ملقب به ناصر كبري در گيالن و ديلمان به دعوت 

مشغول بود و عده زيادى به او روى آورده بودند. در اين موقع، حممد بن هارون، از دمشنان امسعيل ساماىن به ناصر 

كبري دست بيعت داد. و اين دو سردار به كمك بزرگان گيالن به طربستان محله كردند و قريب هفت هزار نفر 

سپاهيان ساماىن را كشتند، وىل دوران فرمانرواىي علويان كوتاه بود و بار ديگر لشكريان ساماىن به طربستان دست 

يافتند. وىل حسن بن على كه به علت ثقل سامعه به اطروش (كر) معروف شده بود، به مجع- آورى قوا پرداخت. وى 

 از شورش روستاييان استفاده كرد و در كرانه جنوىب درياى خزر بار ديگر دولت مستقل و شيعه علويان را تأسيس كرد.

 اين دولت بر گيالن و ديلم مسلط بود.

دولت ساماىن، كه دولت صفاريان را سرنگون و خراسان را متصرف شده بود، پس از مرگ حسن بن زيد موفق شد 
  ه.).288موقتا طربستان را تصرف كند (

اعضاى خاندان علويان و شيعياىن كه هواخواه ايشان بودند، ناگزير به بيغوله هاى جنگلى كوهستا�اى جبال الربز 
 گرخيته پنهان شدند.

تضييقات حاكم ساماىن باعث يك شورش روستاىي نوين گشت كه نه تنها عليه دولت ساماىن بلكه متوجه فئوداهلاى 
 ه.) حسن بن على ملقب به «اطروش» كه مردى جدى و 301حملى، كه از آن دولت پشتيباىن مى كردند، نيز بود (

 فصيح بود، اين شورش را رهربى مى منود.



حسن كوشيد تا به اين قيام رنگ تشيع بدهد، وى روستايياىن را كه فئوداهلا و دهقانان حملى را بريون كرده اراضى 
 ايشان را اشغال مى منودند، تشويق مى كرد.

ابو رحيان بريوىن، عامل شهري قرن �م، كه عامل به متام معارف زمان خويش بود، وىل در مسائل اجتماعى از نظر فئوداهلا 
دفاع مى كرد، با حلىن عصباىن مى نويسد كه دهقانان را شاه ايران باستان فريدون (اساطريى) مستقر ساخت و اكنون 
حسن اطروش مى خواهد آنان را بركنار كند تا هر عاصىي نيز مانند «مردم حمرتم» صاحب زمني شود. در اين ايام، 

مبارزه روسيان كه با قايقهاى خود به كرانه هاى درياى خزر آمده و با سامانيان جنگ مى كردند، موجب تسهيل مبارزه 
 شورشيان طربستاىن شد، و آ�ا توانستند لشكر سامانيان را از قلمرو طربستان بريون كنند.

دولت علويان در طربستان و گيالن و ديلم احياء شد. منابع ما مى گويد كه مردم تا آن روزگاران، حاكم عادىل چون 
 ه. حكومت كرد. به احتمال قوى دولت علويان به 305 تا 301حسن اطروش نديده بودند. حسن اطروش از سال 

 ه. برپا بود، و آخرين فرد اين خاندان، حسن بن قاسم ملقب 316مرور به يك امارت فئوداىل مبدل شد و تا سال 
 به داعى صغري است. وى ساهلا با مدعيان خود از مجله نصر بن امحد ساماىن دست و پنجه نرم كرد و سراجنام 
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 »77 « ه. در نزديكى سارى به دست اتباع اسفار كشته شد.»316در سال 

 هجرى 301به نظر بارتولد: «�ضت شيعه بر اثر نقض منافع روستاييان پديد آمده بود. ظاهرا قيامى كه در سال 
حسن بن على االطروش، كه از اخالف على مشرده مى شد، عليه سامانيان برپا كرد، داراى چنني جنبه و ويژگى خاصى 

بود ... حسن مورد توجه مردم بود، حمبوبيت خود را تا پايان عمر حفظ كرد، و مورخان بيغرض با حتسني فراوان از 
 »78 «حكومت دادگرانه او صحبت مى دارند.»

 مقاومت مردم در برابر تازيان 

پس از محله اعراب به ايران «تازيان نتوانستند ايران را هم از مظاهر زندگى خمصوص خود چون مصر و سوريه ىب بره 
 كنند و زبان و متدن ديار ما را در زبان و متدن خويش مستهلك بسازند ...

برخى با دشنه و مششري با تازيان برابرى مى كردند، برخى فقط به مذهب زردشت و مذهب ماىن و مزدك دوباره وسيله 
مى جستند تا دست تازيان را كوتاه كنند، گروهى آيني و كيش تازه اى مى آوردند تا بدين بانه پاى بيگانه را از خانه 

پدران خويش بربند، برخى ديگر از راه آشىت در مى آمدند و دربار بغداد را در مى گرفتند و به نام وزير و دبري و 
كارفرماى ديوان، متدن ساساىن را بر ختت خلفاى بىن العباس مى نشاندند، برخى ديگر دست به دامان دوگانگى 

مى زدند و به جامه معتزىل و شعوىب و خارجى و صوىف و قرمطى و جز آن در مى آمدند و نريوى خليفه تازى را درهم 



مى شكستند، و برخى تاج و ختىت از نو در گوشه اى از ديار خود برمى افراشتند و به فريب يا تزوير خليفه را به يارى 
خود مى پذيرفتند. پس از آنكه چهار صد سال مهه وسايل ممكن را آزمودند، سراجنام ايرانيان مهه مهداستان شدند كه 

برتين راه رهاىي ايران از اين خطر جانكاه خامنانسوز آن است كه خليفه براى تازيان مباند و بر انديشه ايرانيان 
فرمانرواىي نكند، و اين داستان شورانگيز شگفىت افزاى تشيع از مهاجناست. شيعى براى ايراىن يك مصداق و مفهوم 
بيش نداشت: خراجگزار و فرمانربدار خليفه تازى نبودن ... در ميان اين دالوريها ... مردان خاندان زيار امتيازى كه 
دارند اين است كه از مهه ىب پرواتر و در منودن آن رگ ايراىن خويش دلريتر بودند ... فرزندان زيار اين آرزوى گواراى 
شريين را بيش از ديگران پخته اند. «در ميان ايشان مرد آويز از مهه ىب باكرت و دالورتر بود. تاج خويش را مانند تاج 

ساسانيان از زر ساخته و بر سر زيردستان خود تاج سيمني گذاشته بود ... آتش جشن سده را مى افروخت و به آيني 
 »79 «دربار ساسانيان سپاهيان خود را ميزباىن مى كرد و باده مى داد و در جشن انباز مى كرد.»

 ______________________________
 به بعد؛ و تاريخ مفصل ايران، پيشني، 229). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 77(

  به بعد (به اختصار).114ص 

 .465). تركستان نامه، پيشني، ص 78(

  به بعد.8). تلخيص از: مقدمه استاد سعيد نفيسى بر منتخب قابوسنامه، ص 79(
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  ه.)433 تا 316ديامله آل زيار (

 پس از مرگ اطروش، مبارزه براى كسب قدرت بني علويان و سامانيان و ديلميان درگرفت.

 ه.) كه در آغاز كار در رأس سپاهيان مزدور ديلمى قرار داشت، با گذشت زمان 323 تا 316مرداويج بن زيار (
 نريومند و قوى شد و حكومت طربستان و گرگان را به دست آورد.

بنا به داستاىن كه ابن االثري نقل مى كند، مرداويج روستايىي فقري از مردم ديلم بود كه از زراعت دست كشيده سپاهى 
مزدور شد و در سپاهيگرى پيشرفت كرد؛ به ديگر سخن، وى نيز متغلىب چون يعقوب بن ليث صفارى به مشار 

 مى رفت.

مرداويج به حكومت واليات نسبتا كم ثروت جماور خزر اكتفا نكرد و لشكرى بزرگ از سپاهيان مزدور گرد آورد و در 
  م.935 تا 932فاصله بني ساهلاى 



 ه.) خبش اعظم مغرب ايران و شهرهاى بزرگ رى و قزوين و مهدان و اصفهان و شرياز را متصرف 324 تا 320(
 شد و لشكريان خليفه را از آن نقاط بريون راند.

 بدين طريق، حكومت خلفاى عباسى در مغرب ايران نيز عمال سقوط كرد.

با اينكه مرداويج بظاهر خود را از طرف خليفه حاكم آن نقاط مى خواند، وىل به هيچ وجه اعتناىي به او نداشت و حىت 
 »80 «آماده محله به بغداد مى گشت.

به اين ترتيب، مرداويج يا مرداويز پس از قتل اسفار و طرد ماكان، چنانكه گفتيم، مناطق وسيعى را به حيطه نفوذ خود 
افزود و از يك طرف با سامانيان و از جانب ديگر با متصرفات خليفه هم مرز گرديد. مرداويج پس از آنكه بنا به 

مصلحت با خليفه از در سازش درآمد، قاصدى نزد ومشگري برادر خود فرستاد و او را نزد خود خواند، وىل برادر ابتدا 
متغري شد و زبان به لعن برادر گشود و گفت چرا با خليفه بغداد از در سازش درآمده و خود را مطيع او خوانده است 

 وىل سراجنام به مهكارى با برادر راضى شد.

در مهني دوران، پسران بويه به قصد كمك و مهكارى نزد مرداويج آمدند. وى مقدم آنان را گرامى داشت و به هريك 
اداره قسمىت از عراق عجم را حمول منود. پسران بويه با گذشت زمان، در منطقه قدرت خود امهيت و اعتبار فراوان 
كسب كردند تا جاىي كه مرداويج از قدرت روزافزون على بيمناك شد، وىل على كه مردى زيرك بود به وسيله مناينده 

خود، از در دوسىت درآمد. مرداويج هم به خوىب اين پيشنهاد را پذيرفت به شرط آنكه على او را بر خود حاكم 
بشناسد و در خطبه نام او را ذكر كند، على هم پذيرفت و برادر خود، حسن، را كه بعدها به او لقب ركن الدوله 

 دادند، به عنوان گروگان با هداياىي نزد مرداويج فرستاد.

 323قتل مرداويج در 

«مرداويج كه مثل برادرش، ومشگري و خمدوم اوليش، اسفار بن- شريويه، كه يا اصال مسلمان نبودند و يا با وجود قبول 
ظاهرى اسالم، باطنا تعلق متام به آداب ايراىن و مراسم آيني زرتشىت داشتند، از خليفه عباسى و عمال عرب او سخت 

 متنفر بود و در اين خط سري مى كرد كه دولت 

 ______________________________
 .257). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 80(

 224، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



از دست رفته ساساىن را احيا منايد و بغداد را ويران و مداين و عمارات شاهنشاهان ايران را جتديد كند و خاندان 

خلفا را براندازد. به مهني خيال، تاجى مرصع به وضع تاج انوشريوان بر سر مى گذاشت و بر ختىت زرين مى نشست و 

 در اقامه آداب قومى ايران سعى بسيار به خرج مى داد.

 موقعى كه در اصفهان بود، در شب جشن سده امر داد كه در دو طرف زاينده رود هيزم فراوان 323در زمستان سال 
گرد آوردند و وسايل چراغاىن و آتش افروزى و سور و سرور عظيمى را، كه شايسته چنني جشن باستاىن و چنان 

پادشاهى باشد، فراهم منايند. روز قبل از اقامه اين آداب مرداويج به بازرسى مقدمات اين كار آمد و چون مقدمات 
كار را به عقيده خود بسيار حقري و خمتصر يافت. سخت در غضب شد و تصميم گرفت كه متصديان را به سخىت 

 سياست كند.

رؤساى لشكرى بر جان خود ترسيدند و از او كه مردى سفاك و سختكش بود، هراسناك شدند و خواستند كه قبل از 
سياست مرداويج شورش كنند و كار او را بسازند اين فتنه را حسني- بن حممد عميد به شكلى خواباند، اما چهار روز 
بعد بر اثر خشمى كه مرداويج بر غالمان ترك خود گرفت، لشكريان ديلمى را به زدن و تنبيه تركان واداشت و ايشان 
را به قتل عام تديد منود؛ چه اين مرد هيچوقت با تركان صفاىي نداشت و آن مجاعت را شياطني مى خواند و از ايشان 

 اظهار نفرت مى كرد.

غالمان ترك براى جنات جان خويش، در صدد قتل مرداويج برآمدند و روزى كه او به محام رفته بود و از شدت غيظ 
به رئيس مستحفظني خود هم امر داده بود كه از پاسدارى او خوددارى منايد، تركان بر محام محله كردند و بر مرداويج 
 دست يافتند و او را به قتل رساندند و سراى و اثاثه او را غارت منوده از ترس لشكريان ديلمى از اصفهان گرخيتند.»

»81« 

 ه. موجب شادماىن حريفان او شد. حسن بويه از حبس اهواز گرخيت. نصر بن امحد كه 324قتل مرداويج در 
آرزوى تصرف گرگان و طربستان و رى را در سر مى پرورانيد، به تكاپو و تالش افتاد. به اين ترتيب، ومشگري، جانشني 

مرداويج، در آغاز زمامدارى با مشكالت فراوان روبرو شد كه مهمرتين آ�ا على بن بويه بود كه قواى خود را در 
اختيار حسن برادر خويش �اد و مهدان و رى و قزوين و قم و كاشان را فتح كرد. ومشگري كه با مدعيان خمتلف روبرو 

 ه. 357بود، سراجنام براى طرد آل بويه، از نوح بن نصر ساماىن استمداد جست. در جريان اين جنگها ومشگري در 
درگذشت و بني بستون و برادر كوچكرتش قابوس بر سر جانشيىن اختالف افتاد و سراجنام قابوس در سرزمني گرگان 
و قسمىت از طربستان استقرار يافت. در مهني ايام، ركن الدوله وفات يافت و ممالك او بني فرزندانش عضد الدوله، 

 مؤيد الدوله و فخر الدوله تقسيم شد.

 فخر الدوله 



پس از آنكه عضد الدوله و مؤيد الدوله در ملك فخر الدوله طمع كردند و مهدان را از چنگ او بريون آوردند، او 
 بناچار از مشس املعاىل قابوس بن ومشگري استمداد جست. قابوس نه تنها در اين راه توفيقى نيافت بلكه طربستان 

 ______________________________
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و گرگان را، در جريان جنگ، از كف داد و در نتيجه مدت هجده سال براى كمك به فخر الدوله از حكومت 

 موروثى حمروم ماند.

در خالل اين احوال، عضد الدوله و مؤيد الدوله مردند و صاحب بن عباد، فخر الدوله را به رى فراخواند تا به جاى 
برادر نشيند. چون كار فخر الدوله باال گرفت به جاى آنكه به تالىف فداكاريهاى قابوس وى را بار ديگر به حكومت 

 گرگان گسيل دارد، ديگرى را به جاى او فرستاد.

پس از مرگ صاحب بن عباد و فخر الدوله قابوس از ضعف حكومت بازماندگان فخر الدوله و هرج و مرجى كه در 
دستگاه سامانيان پديد آمده بود، استفاده كرد و به كمك ياران طربى و ديلمى خود، بار ديگر به تسخري گرگان توفيق 

 يافت و پس از چندى به قلمرو حكومت خود افزود.

 سياست مشس املعاىل قابوس 

با اينكه قابوس را خطى خوش بود و به علم و هنر دلبستگى داشت، رفتار او با امرا و لشكريان مقرون به عدل و 
انصاف نبود، با اندك خطاىي مردم را مى كشت. ناچار سران سپاه عليه او اجتماع كردند و به منوچهر، فرزند او 

پيشنهاد منودند كه يا با آنان مهكارى كند و به سلطنت و فرمانرواىي برسد يا آماده مرگ باشد. منوچهر خواه و ناخواه 
با ايشان مهداستان شد و ظاهرا در بسطام به حمضر پدر شتافت و آمادگى خود را براى جنگ با خمالفان اعالم كرد 

وىل پدر به اين كار رضايت نداد و گفت سلطنت حق توست. آنگاه مقرر شد كه قابوس در قلعه جناشك به عبادت 
 پردازد. در ضمن انتقال به قلعه، قابوس از يكى از امرا، كه در مالزمت او بود، پرسيد:

سبب خروج مشا چه بود، جواب داد كه چون تو در قتل مردم افراط مى منودى من و پنج كس ديگر اتفاق منوده ترا از 
درجه سلطنت افكندمي. قابوس گفت، اين سخن غلط است بلكه اين بليه به واسطه قّلت خون رخينت پيش آمده زيرا 
اگر ترا و آن پنج كس ديگر را مى كشتم بدين روز گرفتار منى گشتم. و چون مشس املعاىل در حصار جناشك قرار 

 »82 «گرفت هم در آن ايام امرا از بيم انتقام چند كس فرستادند تا او را شربت شهادت چشانيدند.



 ه.) پس از مرگ او مدعياىن چند 423- 403«پس از قتل قابوس، پسرش، فلك املعاىل منوچهر به حكومت رسيد (
به پا خاستند كه از شرح زدوخورد و تالشهاى آنان در راه كسب قدرت صرفنظر مى كنيم. از ميان شاهزادگان زيارى 

كسى كه از بركت علم و دانش و قلم شيواى خود نام و نشان و شهرت فراوان كسب كرده امري عنصر املعاىل 
 به رشته حترير كشيده و به عنوان اندرزنامه به 475كيكاوس است كه كتاب پرارج و پر مطلب قابوسنامه را در سال 

 »83 «فرزند خود، گيالنشاه، تسليم كرده است.»

 سامانيان 

 پس از حكومت طاهريان و صفاريان، دولت ساماىن سومني دولت بالنسبه مقتدرى است كه در

 ______________________________
 .82، ص 4؛ و روضة الصفا، پيشني، ج 442، ص 2). غياث الدين حممد شريازى، حبيب السري، ج 82(
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 ايران ظهور كرده و در مدتى كوتاه منطقه ماوراء النهر، سيستان، و خراسان را به حيطه قدرت خود افزوده است.

 سامانيان از اوالد سامان خداه هستند كه در عهد مأمون در بلخ نفوذ و قدرت داشت.

وى در آغاز امر پريو دين زردشت بود وىل بعدها به آيني اسالم گرويد؛ او خود را از اوالد برام چوبينه، سردار بزرگ 
ساساىن، مى دانست ليكن اين انتساب، مانند سلسله نسبهاىي كه امراى ايران در قرن سوم و چهارم براى خود قائل 

 بودند، قابل اعتماد نيست.

سامان خداه يعىن بزرگ و صاحب اختيار قريه. سامان پس از چندى، اعتماد حكومت بغداد را به خود جلب كرد و 
فرزند خود را اسد نام �اد. پس از آنكه بنيان حكومت مأمون استوار شد، دستور داد واىل خراسان به هريك از چهار 

 پسر اسد حكومىت واگذار كند.

چون طاهر ذو اليمينني به حكومت خراسان رسيد پسران اسد ساماىن را در شغلهاى سابق باقى گذاشت. از فرزندان 
 ه. معتمد خليفه فرمان امارات ماوراء النهر را براى فرزند 261اسد، امحد بيش از ديگران كسب قدرت كرد. در سال 

او، يعىن نصر بن امحد، فرستاد. نصر در مسرقند اقامت گزيد و از ميان برادران، امسعيل را به نيابت خود به خبارا 
فرستاد. چون نصر درگذشت، امسعيل مسرقند را نيز به حوزه قدرت خود افزود و در سايه شجاعت و كارداىن، 

خراسان، گرگان، طربستان، سيستان، رى و قزوين را به قلمرو خود افزود. او در دوران امارت خود عمرو ليث صفارى 



را شكست داد و به گرگان و طربستان لشكر كشيد و پس از قتل حممد بن زيد داعى، اين نواحى را ضميمه حكومت 
خود ساخت. امسعيل چون در دوران حكومت خود، كمرت به حقوق مردم جتاوز كرده او را امري عادل لقب داده اند. 
وى چون سىن متعصىب بود در دوران قدرت، سر از اطاعت خلفاى عباسى نپيچيد، به مهني علت، در عصر او و 
جانشينانش هيچگاه احساسات ايران دوسىت، آنچنانكه در عصر صفاريان و ديامله وجود داشته، ديده نشده است 
بلكه برعكس، سامانيان با جنگ با علويان طربستان و صفاريان، چندبار شوكت از دست رفته خلفاى عباسى را 

 احياء كردند و جنبشهاى خمالف دستگاه خالفت را خاموش منودند.

 سالطني نامدار ساماىن نه تن بودند كه اسامى آ�ا در اين دو بيت ذكر شده است:

 نه تن بودند ز آل سامان مشهور
 

 هريك به امارت خراسان منصوب 

 امسعيلى و امحدى و نصرى 
 

 دو نوح، دو عبد امللك و دو منصور

   

 

 وضع سياسى و اجتماعى ايران در دوره سامانيان 

در دوره حكومت سامانيان، دولت مركزى ناگزير بود با متايالت استقالل طلبانه فئوداهلا مبارزه كند. امساعيل ساماىن و 
جانشينهاى او با متام مبارزات شديدى كه براى تثبيت حكومت مركزى به عمل آوردند، نتوانستند در بسيارى از 

نواحى دوردست مقصود خود را عملى كنند. خوارزم، چغانيان، ختالن، و اسفيجاب رمسا جزو حكومت سامانيان 
بود، اما در واقع، حكام اين نواحى به حال استقالل زندگى مى كردند. سامانيان براى جلوگريى از قيامهاى حملى 

فئوداهلا، تصميم گرفتند كه متنفذين هر ناحيه را به حكومت آجنا بگمارند وىل اين سياست مفيد واقع نشد و نتيجه 
معكوس خبشيد. چيزى كه بنيان حكومت ساماىن را متزلزل مى كرد، تضاد شديد طبقاتى بود كه به صورت مبارزه بني 

 طبقه زمحتكش دهقانان و صنعتگران از يك 
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 طرف و طبقه حاكمه و فئوداهلا از طرف ديگر، در جريان بود. ازدياد روزافزون خراج، به شدت اين تضاد كمك كرد.

در اكثر موارد، مبارزه طبقاتى قيافه ايدئولوژيك خود را به صورت برخوردهاى مذهىب بني دين رمسى و فرقه هاى ديگر 
منايان مى كرد؛ حتت لواى اين فرق، طبقات حمروم تظاهر مى كردند. چنني مبارزه اى مكرر در خبارا، سيستان، و 

چغانيان ظاهر شد. سامانيان براى جلوگريى از جنبشهاى خلق و سركوىب فئوداهلا، خويشاوندان و افراد نزديك دربارى 



را به حكومت نواحى خمتلف گسيل داشتند و اين تدبري نيز نتيجه مطلوب را به بار نياورد. در بعضى موارد، سران ترك 
 با استفاده از نارضاىي فئوداهلا و مبارزه طبقات ناراضى، شخصا بر ضد حكومت مركزى قيام مى كردند.

پس از مرگ امسعيل ساماىن در نقاط خمتلف، شورشهاىي پديد آمد. در اوايل پادشاهى امحد بن امساعيل، عم او، 
 ه. امحد بن 909اسحق بن امحد ساماىن در مسرقند قيامى برپا كرد كه پس از يك جنگ خونني پايان يافت. در 

امساعيل ناچار شد بر ضد حاكم رى، كه طغيان كرده بود، لشكركشى كند. پس از سركوىب قيام ناصر كبري علوى در 
طربستان و سركوىب قيام حاكم سيستان، بار ديگر در اثر افزايش مالياتا و عوارض، قيام تازه اى صورت مى گريد كه 
امحد بن امساعيل ناچار لشكريان خود را حتت فرماندهى حسني بن على مروزى براى سركوىب قيام كنندگان گسيل 

مى دارد و آنان را مغلوب مى كند. امحد بن امساعيل به عللى چند، دمشىن گارد ترك را عليه خود برانگيخت و باالخره 
يك شب در شكارگاه توسط غالمان خود كشته شد. پس از مرگ وى، سلطنت به پسر هشت ساله اش به نام نصر 

  ه.).331 تا 301دوم رسيد (

در اين موقع با موافقت درباريان، اداره حكومت به دست وزير كارداىن به نام ابو عبد الّله جيهاىن واگذار مى شود. در 
دوره زمامدارى جيهاىن بار ديگر قيامهاى فئوداىل آغاز مى شود كه اكثر آ�ا به مهت و كارداىن حسني بن على مروزى 

 خاموش گرديد.

 فعاليت فرقه امساعيليه 

از وقايع مهم اين ايام، فعاليت و كوششى است كه دعات و مبلغني فرقه امساعيليه در رى، خراسان و ماوراء النهر به 
طور خمفى و آشكار شروع كرده بودند و مردم را به تبعيت و پريوى از خلفاى فاطمى مصر مى خواندند. 

تبلي  كنندگان، با استفاده از نارضايىت طبقات حمروم، در جلب توده مردم به دين جديد موفقيت بزرگى به دست 
آوردند. در مهني ايام، حسني بن على مروزى به مجع امساعيليان مى پيوندند و با استفاده از عدم رضايت عمومى در 

سيستان علم خمالفت را بلند مى كند. در اندك زماىن، دامنه قيام او به هرات و نيشابور كشيده مى شود و كليه قشرهاى 
زمحتكش، كه به نام قرامطه يا امساعيليان متشكل شده بودند، به �ضت او مى پيوندند. هدف امساعيليان اين بود كه 

رژمي اشرتاكى دهقاىن روزگار قدمي را جتديد كنند تا كليه زمحتكشان (بغري از غالمان) از آزادى و مساوات نسىب 
برخوردار باشند. چنانكه بعدا به تفصيل خواهيم گفت، امساعيليه در نتيجه تبلي  اصول مساوات بني كشاورزان موفق 
شدند دسته هاى عظيمى از آنان تشكيل دهند و در حبرين حكومىت به وجود آورند، و دامنه قدرت خود را تا قسمىت 

 از بني النهرين گسرتش دهند. داليلى در دست است كه رودكى، فردوسى و مجعى ديگر از
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شخصيتهاى آن روزگار متايالت قرمطى داشتند. سركوىب قيام دامنه دار حسني بن على مروزى به عهده امحد سهل، كه 

  ه.306از فئوداهلاى متنفذ و بزرگ بود، واگذار شد. وى در سال 



نيشابور را گرفت و حسني بن على را دستگري كرد و باالخره اين مرد در زندان امري نصر جان داد. پس از او امحد بن 
سهل، كه مردى ايران دوست و خمالف جدى مداخله اعراب در امور ايران بود، روى كار آمد وىل اين مرد به دست 

يك سپهساالر ايراىن دستگري شد و پس از چندى در حبس مرد. پس از مرگ حسني بن على، رهربى �ضت 
امساعيليه به دست امحد خنشىب در ماوراء النهر سپرده شد. اين مرد در فعاليت تبليغاتى خود موفقيت فراواىن كسب كرد 

و بسيارى از سران حكومت ساماىن به سوى او گرويدند كه در آن ميان، حاجب كل يعىن منشى شخصى امري 
ساماىن و رئيس ديوان خزانه قرار داشتند و توسط فرقه امساعيليه در حكومت ساماىن نفوذ كردند، و كار تبلي  به جاىي 
رسيد كه امري نصر به مكتب قرمطيان پيوست و در مجع آنان وارد شد، و بنا به خواهش خنشىب، امري نصر حاضر شد 

 صد و نوزده هزار دينار به عنوان ديه مرگ مروزى براى قامي خليفه فاطمى مصر بفرستد.

 توطئه عليه امري نصر

گرايش امري به فرقه امساعيليه غالمان متعصب ترك و روحانيون مسلمان را عليه او برانگيخت و آنان به كمك گاردهاى 
ترك براى كشنت نصر توطئه كردند، وىل نوح، پسر نصر، از توطئه اى كه عليه نصر و يارانش ترتيب داده بودند، آگاه 

شد و به پدر خود توصيه كرد كه رئيس توطئه كنندگان را نزد خود خبواند و سر او را بربد. پس از اجنام اين عمل، نصر 
به اتفاق نوح به حمل جشن حاضر شد و اعالم كرد كه از تصميم سران سپاه آگاه است و دستور داد سر رئيس 

توطئه كنندگان را در مقابل آنان گذاشتند. سپس گفت كه به نفع پسرم نوح از سلطنت كناره مى گريم. چون نوح را 
كسى به متايالت امساعيليه متهم منى كرد، سران سپاه كه از اين جريان غريمنتظره حريان شده بودند در مقابل پيشنهاد 
امري سر تسليم فرود آوردند. پس از آنكه نوح بن نصر رمسا به سلطنت رسيد، خنشىب، پيشواى فرقه امساعيليه را بر آن 
داشت كه با فقهاى اسالمى به حبث پردازد؛ طبيعى است كه در اين حبث پريوزى نصيب خمالفني خنشىب شد. پس از 

چندى به دستور نوح، خنشىب را متهم كردند كه چهل هزار دينار از پوىل را كه براى خليفه فاطمى بابت ديه خون 
مروزى تأديه شده بود حيف و ميل كرده است. سراجنام خنشىب را خمالفني دستگري و در ميدان خبارا به دار آوخيتند. از 
اين زمان، مبارزه با امساعيليان شدت گرفت؛ هريك از طرفداران اين مجعيت كه به دست عمال خليفه مى افتاد شكنجه 

مى ديد يا به قتل مى رسيد و داراييش ضبط مى شد. از اين پس، فرقه امساعيليه به صورت يك جريان خمفى درآمد. 
 »84 «ناگفته مناند كه چون خنشىب را به دار آوخيتند يارانش جسد او را از دار ربودند.

 سقوط فرمانرواىي سامانيان 

 ه. عالمي سقوط حكومت سامانيان با وضوح متام آشكار گرديد. اين 343 تا 331در دوره حكومت نوح بن نصر 
 سقوط در درجه اول بستگى مستقيمى با روش حكومت نوح داشت. پس از خاموش شدن جنبش 

 ______________________________
  به بعد.519). نگاه كنيد به: تركستان نامه، پيشني، ص 84(
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امساعيليه، نوح ابو الفضل حممد بن امحد فقيه را به وزارت خود انتخاب كرد. ابو الفضل قسمت اعظم از وقت خود را 

به مناز و عبادت مى گذرانيد و عالقه اى به اداره مملكت نداشت. در اين دوره دولت دچار مضيقه ماىل شديدى شد، 

 به وقوع پيوست و در جريان آن خزانه سامانيان غارت شد، به وجود 342و اين اوضاع پس از شورشى كه در سال 

آمد. دولت براى جنات خود از اين وضع حبراىن به اهاىل فرمان داد كه ماليات سرانه خود را قبال بپردازند. اما سال بعد 

حكومت مالياتاى پرداخت شده را به حساب نياورد. مضيقه ماىل به قدرى شديد بود كه حىت گاردهاى سلطنىت 

مدتا حقوق نگرفته بودند. در ادبيات آن دوره شكايات فراواىن از سران ديوان مستوىف و خزانه و مأمورين وصول 

ماليات مشاهده مى شود. امري براى اينكه ىب تقصريى خود را ثابت كند، وزير خود را متهم كرد و دستور داد او را 

اعدام كنند. ساهلاى آخر حكومت نوح بن نصر به سركوىب خمالفني گذشت. پس از مرگ نوح، پسر ارشد او عبد 

 ه.). در دوره امارت او روزبه روز امهيت فرماندهان گاردهاى ترك بيشرت 350 تا 343امللك، به سلطنت رسيد (

مى شود و تقريبا متام كارهاى حكومىت به دست آ�ا مى افتد. از نظر سياسى در اين زمان نقش البتكني خيلى حساس 

مى شود، زيرا او به مقام حاجب كل ارتقا مى يابد و رئيس گاردهاى ترك مى شود. براى آنكه از نفوذ و قدرت تركان 

كاسته شود عبد امللك در صدد برمى آيد كه البتكني را از خود دور كند و براى اين منظور او را به حكومت خراسان 

 مى فرستد، و يكى از سرداران سابق البتكني را به مقام حاجب كلى منصوب مى كند.

مرگ عبد امللك شورشهاى جديدى به وجود آورد؛ اهاىل پايتخت قيام كردند و قصر امري را غارت كرده آتش زدند. به 
اشاره البتكني پسر خردسال عبد امللك، نصر سوم، به ختت نشست. سلطنت او بيش از يك سال طول نكشيد زيرا 
رؤساى گاردهاى سلطنىت و اشراف طرفدار نصر بن نوح بودند و با كوشش آ�ا نصر به مقام سلطنت رسيد. البتكني 
قبل از اين جريانات، راه طغيان پيش گرفت و در غزنني با استقالل متام حكومت منود. دوران حكومت نوح به آرامى 
گذشت و قيامهاى مهمى به وقوع نپيوست. در اين زمان نيز خمارج دربار و حكومت بر عايدات مى چربيد و مهني 
عدم توازن باعث شد كه حاكم خراسان چندبار به مناطق آل بويه و آل زيار محله كند و اين محالت فقط به منظور 
چپاول مردم و آوردن غنامي صورت مى گرفت تا بتوانند هزينه گاردهاى شاهى را تأمني كنند. در اين وضع حبراىن، بني 
رجال مملكت اختالف بود و مهني جريان سبب شكست سامانيان در جنگ با آل بويه گرديد و عتىب وزير نامدار در 
اين گريودار كشته شد و مبارزات داخلى بني دربار و ديوان شدت يافت. قيام فئوداهلاى داخلى گسرتش يافت، چه 

آ�ا طالب استقالل و خودخمتارى بودند. عايدات دولت در اثر لشكركشى و قيام فئوداهلا بيش از پيش نقصان يافت، 
 ضعف حكومت روزبروز حمسوس تر مى شد، در چنني شرايطى حكومت سامانيان با محله قراختائيان از پاى درآمد.



به اين ترتيب، تضاد طبقاتى، مبارزه بني فئوداهلا و حكومت مركزى، اختالف سران سپاه و بزرگان دربار ساماىن، 
حتريكات پى درپى رؤساى ديوا�ا و حكام واليات باعث شد كه حكومت سامانيان متزلزل شود و از اواخر قرن چهارم 

 از قدرت آنان فقط خاطراتى در اذهان مردم باقى ماند.
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توده مردم كه حتت فشار مالياتاى سنگني زجر مى كشيدند و بارها عدم رضايت خود را با قيامهاى مسلحانه نشان 

داده بودند، در برابر محالتى كه بقاى دولت ساماىن را به خطر مى انداخت، هيچگونه محايىت از خود نشان ندادند. 

 »85 «در نتيجه حكومت سامانيان به دست تركان، ضعيف و منقرض گرديد.

 مشكالت سياسى و اجتماعى 

استاد فاكتوروويچ، ضمن حبث در پريامون حيات علمى ابو على سينا، وضع اجتماعى ايران را در قرن دهم ميالدى و 
 مشكالت حكومت سامانيان را چنني توصيف مى كند:

«در قرن دهم كه جواىن ابن سينا در پايان آن سپرى گشته ناحيه ماوراء النهر حتت استيالى سلسله سامانيان بود. 
سامانيان شهر خبارا را، كه يكى از بزرگرتين مراكز اسالمى فئودال شرق به مشار مى رفت، مقر حكومت خويش قرار 
دادند. در آن ايام دولت سامانيان در وضع فوق العاده دشوارى روزگار مى گذاشت، چنانكه سراجنام در پايان قرن 

 دهم قبايل ترك كشور را اشغال كرده سلسله سامانيان را، كه صد و اندى بر كشور حكومت داشت، منقرض ساختند.

 دوره حكمراىن سامانيان عصر پيكار حكومت مركزى با فئوداهلا به مشار مى رود.

 سامانيان براى اجياد متركز و حسن اداره كشور خويش اعمال زور و فشار را به حد اعلى مى رساندند.

اما اجنام اين نقشه با مقاومت جدى فئوداهلا، كه در راه حفظ وضع مستقل حيطه فرمانرواىي خود مى كوشيدند، مواجه 
مى شد؛ بعالوه سركردگان نظامى ترك در امور دولت مداخله مى كردند و حىت مى كوشيدند تا حكومت را به دست 

گريند ... با اين حال، تنها پيكار حكمرانان ساماىن با فئوداهلا كه براى كسب استقالل و خودخمتارى در حيطه 
فرمانرواىي خويش مى كوشيدند، موجب سقوط حكومت سامانيان نگرديد بلكه مبارزه زمحتكشان (دهقانان و 

 پيشه وران) و فئوداهلا با هيأت حاكمه در تضعيف و سپس انقراض حكومت نقش مهمى بازى مى كرد.

برزگران زير فشار مالياتاى سنگني ارضى فرسوده شده به جان آمده بودند و بارها به ضد استثمار- گران قيام 
 هجرى، يعىن هنگامى كه امسعيل ساماىن به سلطنت 254مى كردند. يكى از اين شورشهاى عظيم دهقاىن در سال 

رسيد، به وقوع پيوست. اين شورش از طرف سامانيان با قساوت و بريمحى بسيار خاموش شد اما ظلم و جور آنان بر 
 كينه و نفرت دهقانان افزود.



 اقدامات ترقيخواهانه سامانيان 

سالطني ساماىن در دوران قدرت خود بسيارى از آداب و رسوم ديرين ايرانيان را، كه در خراسان و ماوراء النهر باقى 
مانده بود، بار ديگر احياء كردند. به زبان فارسى و نظم و نثر عالقه فراوان نشان دادند و كتب گرانبها و سودمندى 

نظري تاريخ طربى و كليله و- دمنه عبد الّله بن املقفع به دستور آنان ترمجه شد. عالوه بر اين، سران حكومت با 
آزادمنشى و تسامح به ملل و مذاهب خمتلف مى نگريستند: چنانكه در دربار آنان پريوان اديان و مذاهب به آزادى 

 زندگى و كار مى كردند و هيچكس در دوران سامانيان با تضييقاتى كه در دوره غزنويان و

 ______________________________
 ). در تأليف مطالب مربوط به سامانيان از كتاب تاريخ تاجيكستان، نوشته غفوراف، نيز استفاده شده است.85(
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سلجوقيان پديد آمد روبرو نگرديد، و اين روش آزاد منشانه سران حكومت ساماىن به رواج علم و ادب و فلسفه در 

آن روزگار كمك شاياىن كرد. املقدسى در وصف دربار سامانيان چنني مى نويسد: «واضح است در دربارى كه ... 

پادشاهان ... مهواره در انديشه آن باشند كه بر مشار دانشمندان بيفزايند تا چه حد مردان به سوى دانش مى گرايند. 

يكى از آيينهاى دربار سامانيان آن بود كه دانشمندان را به زمني بوس خود روا منى داشتند و ايشان را جمالسى شبانه بود 

... در حضور پادشاه دانشمندان مناظره مى كردند و پادشاه خود در مناظره را مى گشود ... با زيردستان خود 

گشاده روى و مهربان بودند، وزراى ايشان به كارها مى رسيدند، و چون كسى را برمى آوردند، با خود به خوان مى- 

نشاندند و با سفرا پرسش از مهمات مى كردند و هركس در خبارا در فقه و عفاف برتر از ديگران بود، وى را 

 برمى كشيدند و از او رأى مى جستند و كارها به قبول او مى كردند.»

 ريچاردن فراى در كتاب خود خبارا مى نويسد:

امساعيل نه تنها مؤسس يك امپراتورى بود، بلكه در عني حال بر طبق آنچه در مآخذ آمده، مردى پاكدامن و متقى و 
 امريى منونه بوده است. نظام امللك ...

مى نويسد كه امسعيل را عادت بر آن بود كه سوار اسب تنها به ميدان مركزى خبارا مى رفت و حىت در برف و سرما نيز 
اين عادت را ترك منى گفت و تا هنگام مناز ظهر در آجنا مى ماند. او مى گفت اين عمل را به خاطر تيدستان و 

نيازمنداىن ماىل مى كند كه به طريق ديگر به او و دربارش دسرتسى ندارند. اين افراد مهواره مى توانستند او را در ميدان 
 شهر ببينند و از مظاملى كه بر آ�ا رفته بود پيش وى دادخواهى كنند.



به قول نرشخى، امساعيل مردم واحه خبارا را از بيگارى و خمارج سنگني نگاهدارى ديوار بزرگ خبارا معاف كرد، «هر 
ساىل ماىل عظيم ببايسىت و حشرهاى بسيار، تا به روزگار امري امساعيل ساماىن رمحة الّله كه او خلق را رها كرد تا آن 
ديوار خراب شد و گفت تا من زنده باشم باره واليت خبارا من باشم.» او بناهاى زيادى در شهر كرد، با اينكه عمر 

 او بيشرت به سازمان دادن و اداره امور مملكت و جنگ گذشت از تشويق دانشمندان و هنرمندان نيز غافل مناند.
»86« 

 امساعيل ساماىن و عمرو ليث 

مى گويند وقىت كه عمرو ليث به قصد فريبكارى گنج نامه خود را نزد امساعيل مى فرستد، امساعيل از قبول آن امتناع 
 مى ورزد و حقايقى بر زبان مى آورد كه براى نشان دادن وضع اجتماعى آن دوران خاىل از فايده نيست:

تورا و برادر تورا (يعىن يعقوب) گنج از كجا آمد كه پدر مشا مردى روگر بود و مشا را روگرى آموخت و از اتفاق آمساىن 
ملك به تغلب گرفتيد و به تور كار مشا برآمد و اين گنجهاى پر از درم و دينار مهه آن است كه از مردمان به ظلم و 
ناحق ستده ايد و از باى ريسمان گنده پريان و بيوه زنان است و از توشه غريبان و مسافران است و از مال ضعيفان و 

 »87 «يتيمان است.

 ______________________________
  به بعد.69). ريچاردن فراى، خبارا، ترمجه حممود حممودى، ص 86(

 .27). سياستنامه، به اهتمام هيوبرت، ص 87(

 232، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

و با اين بيان از قبول آ�مه ثروت و داراىي خوددارى كرد و گنجنامه را پس فرستاد. سپس نظام امللك مى گويد 

برخالف امساعيل ساماىن كه به حكم تقوى و پاكدامىن چنان كرد. امريان اين زمانه «... از بر دينارى حرام باك 

 »88 «ندارند كه ده حرام را حالل گردانند و حق را باطل كنند و عاقبت را ننگرند؟»

ابن حوقل، ضمن توصيف ماوراء النهر، از حسن سياست آل سامان سخن مى گويد و مى نويسد كه: «در سراسر 
مشرق حكومت آل سامان استوارتر و عده شان بيشرت و ساز و برگشان كاملرت و منظمرت و عطايايشان بيشرت و جريه 

سربازانشان فراوانرت و بيستگاىن شان مداوم تر است. با آن كه جبايتها و خراجها و اموالشان در خزانه ها كمرت است ... 
 3من منصور بن نوح را ديدم كه در هرسال چهار جريه به طور مداوم و ال ينقطع مى داد و هر جريه در سر نود روز (

 ماه) پرداخت مى شد. و خنست به غالمان و خاصان و سران لشكر و سپس به ساير كارگزاران مى پرداخت ...



در زمان اين پادشاه و پدرش در مهه نواحى با وجود مبالغى كه در موارد لزوم خرج مى شد، مال فراوان به دست 
عامالن باقى مى ماند و اين امر موجب آن بود كه دادگسرتى و انصاف نسبت به رعيت و مراقبت خاصان عملى شود 

و به مهني سبب، اعمال ماوراء النهر پر از قاضيان و كافيان و بنداران و واليان است كه مقررى آنان تقريبا مساوى 
است؛ چنان كه مقررى قاضى به اندازه مقررى صاحب بريد است ... اگر قاضى را عطاىي باشد صاحب بريد را نيز 
نظري آن خواهد بود، از آن مجله است بيستگاىن صاحب بريدان در واليت خراسان و ماوراء النهر كه ارقام زير وضع 

 هر كدام از آنان را نشان مى دهد:

  درهم.3000 درهم، نيشابور 500 درهم، سرخس 300 درهم، خجند 750مسرقند 

 درهم، ... هرگاه يكى از كارگزاران مذكور در «بريد» يك درهم 300 درهم، طالقان 1000 درهم، هرات 700چاچ 
بگريد، قاضى نيز در صورتى كه در اين ناحيه باشد و در مهان جا حكومت كند، يك درهم مى گريد. و مهچنني است 
كارگزاران ديگر آجنا از بندار و صاحب معونت. اين بود خمتصرى از وضع دولت اصحاب خراسان (آل سامان) و 

 عظمت و بزرگوارى آنان.»

 كتاب پرارج خود، خبارا، سازمان حكومىت سامانيان را مورد مطالعه قرار مى دهد و 186ريچاردن فراى در صفحه 
مى نويسد: «... اكنون ببينيم بر سر دولت سازمان يافته و دستگاه ادارى آن، كه به دست امساعيل و جانشينان 

 بالفصل وى تأسيس شد، چه آمد؟

در متون و مآخذ، در باب كارهاى امساعيل ساماىن مطالىب آمده است، و گرچه متايلى در بني نويسندگان وجود دارد 
كه اقدامات و حمسنات سالطني يك سلسله را به مؤسس آن سلسله نسبت دهند، معهذا اقدامات امساعيل ساماىن 
ىف نفسه اندك نبوده است؛ مسلما منظم كردن اوزان و مقادير را در قلمرو سامانيان به امساعيل نسبت مى دهند ... 
اغلب ساختمان هاى دولىت بايسىت به مرور تكميل شده باشد و منى توان كليه آ�ا را از بناهاى خنستني امري سلسله 
ساماىن دانست. دستگاه ادارى تا آن حد كه تعيني آن امكان پذير باشد، مهچنانكه معموال در مهه نظامهاى ادارى 

 ديده مى شود، دائما توسعه مى يافت و تنها تغيري عمده اى كه در

 ______________________________
 .27). مهان، ص 88(
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دوره آخرين امراى ساماىن به وقوع پيوست، تبعيت كامل دستگاه ادارى از امراى سپاه بود. نوح بن- نصر براى جلوس 

به ختت سلطنت جمبور شد با فرماندهان گارد آشىت و سازش كند، و قدرت امراى بعد از وى نيز متكى به محايت 

فرماندهان سپاه بود؛ و امراى ساماىن با وقوف بر اين امر بود كه به سرداران رشوه و پاداش مى دادند. با وجود اين، 



سازمان دولىت كه به دست سامانيان اجياد گرديد، حىت مورد احرتام تركان بود، و حتسني و اعجاب نويسندگان متأخر 

بر عصر ساماىن را برانگيخت. به عالوه سالطني سلسله هاى بعدى: غزنويان و سلجوقيان نيز دستگاه ادارى خود را 

به تقليد از دستگاه سامانيان سازمان دادند. وقىت سلطان وقت مقتدر بود، گروههاى نريومند قلمرو خود را گرد هم 

مى آورد، اما مهچنان كه يادآورى كردم، هنگامى كه سلطان ضعيف و ناتوان بود قدرت واقعى به دست سپاهيان 

مى افتاد. با اين حال، امراى نظامى، خود، مقامات دستگاه ادارى را در دست منى گرفتند، بلكه مقاصد خويش را از 

 »89 «طريق افرادى كه در دستگاه ادارى آلت دست آنان بودند، به مرحله اجرا مى گذاشتند.»

طبقات متنفذ در اين دوره عبارت بودند از روحانيان، جنگيان و دبريان (مانند دوران قبل از اسالم). در ميان اين 
طبقه روحانيان بيش از پيش سعى مى كردند خود را از دستگاه دولىت جدا و مستقل جلوه دهند. در اواخر حكومت 
سامانيان، حكومت مركزى ضعيف شد و فرمانروايان وقت ناچار بودند براى حفظ خود گروهها و عوامل نريومند را با 

مهارت بر ضد هم برانگيزند، و اين خود به ضعف عمومى مملكت منجر مى شد و يكى از علل عمده انقراض 
 سامانيان مهني بود.

وضع اكثريت مردم، يعىن طبقه وسيع كشاورزان و پيشه وران، در آغاز استقرار حكومت سامانيان كمابيش رضايت خبش 
بود. امساعيل بنيانگذار حكومت سامانيان، كه به حق او را امري عادل مى ناميدند، نه تنها در اخذ عوارض و مالياتا 
روشى منصفانه داشت بلكه در فعاليتهاى عمراىن كشور به حنو مؤثرى شركت مى جست. در آغاز دولت سامانيان از 
بركت امنيت و آرامش موجود و در سايه كار مشرتك كشاورزان و كمك مادى دهقانان شبكه آبيارى در مسرقند و خبارا 
و ديگر نقاط منظم گرديد، زيرا مسأله آب در ماوراء النهر از ديرباز موضوعى حياتى بود و دولت و مردم مى كوشيدند 
به برتين وجهى از آباى موجود بره بردارى كنند. در دوره قدرت خنستني سالطني ساماىن، ما دام كه تركها هنوز قدرت 

و مهارت زيادى كسب نكرده بودند و مالياتا زياد نشده بود، وضع كشاورزان و پيشه وران تا حدى رضايتبخش بود 
وىل در اواخر دولت سامانيان امراى ساماىن با اختالفات داخلى و استقالل خواهى فئوداهلاى بزرگ و عدم متركز نسىب 
مواجه گرديدند. سازمان ادارى روزبه روز افزايش يافت، حقوقها فزوىن گرفت، سپاهيان خبصوص امراى ترك قدرت و 

نفوذ بيشرتى كسب كردند، و از دولت وقت حقوق و مزايا و اختيارات بيشرتى مى خواستند. دولت براى مقابله با اين 
مشكالت بر ميزان مالياتا مى افزود و سعى مى كرد به كمك پول. نريوهاى خمالف را راضى و جمذوب كند. در نتيجه 
اين احوال و نيامدن برف و باران، ذخاير آب در قنوات و چاهها نقصان پذيرفت و وضع كشاورزان به تباهى گراييد. 

 طبقه پيشه وران نيز در اثر حتميالت مأمورين مالياتى و رواج سكه هاى كم عيار و كم شدن قوه خريد

 ______________________________
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طبقه عظيم كشاورزان، با حبران اقتصادى مواجه گرديدند و جمموع اين احوال به ورشكستگى و ضعف حكومت مركزى 

 گراييد.

اكثريت قريب به اتفاق مردم در خانه هاى خشت و گلى زندگى مى كردند، كوچه ها غالبا تنگ و پر اعوجاج و 
پيچ درپيچ بود، مردم به مسائل بداشىت توجه منى كردند، گوشه و كنار كوچه ها و معابر تنگ انباشته از انواع زباله ها 

بود، مردم به حقوق و وظايف فردى و اجتماعى خود توجه نداشتند، ظلم زمامداران، جتاوزات پى درپى فئوداهلا و تركان 
غز و زورگوىي غازيان و عياران و راهزنان به اكثريت مردم جمال تفكر و چاره جوىي منى داد. آلودگى حميط و ىب توجهى 
مردم به امور صحى گاه و بيگاه سبب ظهور وبا و طاعون و ديگر بيماريهاى واگريدار مى شد و خرمن هسىت هزاران 

 آدمى را به باد مى داد.

ريچاردن فراى مى نويسد: «در طى فرمانرواىي امري نصر بود كه خبارا از مراكز مهم فرهنگ و دانش گرديد. عالوه بر 
خود نصر دو تن از وزيران او از مشوقني عمده دانشمندان و ادبا بودند، يكى از اين دو ابو عبد الّله حممد بن امحد 

 ه. وزارت داشت؛ كتاىب در مسالك و ممالك 328 تا 325 ه. و جمددا از سال 309 تا 301اجليهاىن بود كه از 
به وى منسوب است كه از بني رفته است، اما جغرافيانويسان متأخر اطالعات خود را در باب سرزمينهاى غري 

اسالمى مشال و شرق از اين كتاب گرفته اند. جيهاىن خود در فرهنگ و دانش بلندپايه بود، و به جنوم و علوم و هنر 
توجه داشت. گرديزى آورده است كه وى در رشته هاى خمتلف علوم تأليفات متعددى داشته است. مغز متفكر او و 

حتقيقاتى كه به عمل آورده است و تشويق و محايىت كه از دانشمندان ديگر كرد، موجب گرديد كه وى در ايام حياتش 
 در متام جهان اسالم مشهور گردد.

وى با انعام و پاداش مشوق يكى از قدميرتين و شايسته ترين جغرافيادانان، يعىن ابو زيد بلخى نيز بود، اما بلخى دعوت 
 او را به خبارا نپذيرفت و حاضر به ترك موطن خود بلخ نگرديد.

در پايان وزارت جيهاىن بود كه سفري مقتدر خليفه عباسى كه به دربار پادشاه بلغار، در ساحل رود ولگا، اعزام شده 
بود سر راه خود از خبارا گذشت. ابن فضالن سفري خليفه عباسى در سفر- نامه خود از جيهاىن به نيكى ياد كرده و 
مى نويسد كه وى در سراسر خطه خراسان به شيخ العميد مشهور بوده و اين خود دليلى بر استعمال عناوين در قلمرو 

سامانيان است ... جيهاىن به داشنت متايالت شيعى، و حىت ثنويت مانويه مظنون بوده است وىل معلوم نيست كه 
 عزل او از مقام وزارت با چنني اتاماتى بستگى داشته است يا نه.

جانشني او ابو الفضل بلعمى بود ... بلعمى احتماال در دوره امري امساعيل از كارداران حكومت بود اما برخالف آنچه 
در بعضى از متون و مآخذ آمده مشكل بتوان قبول كرد كه منصب وزارت داشته است ... وى مدت پانزده سال يعىن 
تا دو سال قبل از مرگش وزير بود. بلعمى آنچه را كه بايد سياست آزادخيواهانه و روشنفكرانه سلفش ناميد ادامه داد. 

 ه. در خبارا درگرفت، لياقت 317وى در شورشى كه در غياب امري و هنگام اقامت او در نيشابور، در حدود سال 



سياسى خود را ظاهر ساخت. شورشيان كه سه تن از برادران امري نصر نيز جزو آنان بودند، شهر را مسخر ساختند 
 و ظاهرا بر امور حكومت تسلط يافتند. بلعمى شورشيان را بر ضد مهديگر برانگيخت و بدين وسيله توانست 
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 »90 «شورشى را با كمرتين كشتار و خونريزى فرونشاند.»

آنچه براى ما در درجه اول امهيت قرار دارد، حيات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خبارا در دوره فرمانرواىي امري نصر 
است. البته بغداد مهچنان مركزيت فرهنگى جهان اسالم را داشت و در قرن سوم هجرى بود كه آثار عظيمى چون 
تأليفات اشعرى، كه مباىن كالمى مذهب اهل سنت را تأييد و حتكيم مى كرد، و تأليفات سنان بن ثابت بن قره در 

طب و رياضى و جنوم، و تاريخ بزرگ حممد بن جرير طربى به وجود آمد. اين دانشمندان مهه در بغداد مى زيستند، اما 
مراكز واليات منعكس كننده جالل و شكوه دار اخلالفه بغداد بود و هيچ يك از آ�ا به پاى خبارا منى رسيد ... عمال 

 حكومت از امري گرفته تا مقامات زيردست مهه از عالقه مندان علم و فرهنگ بودند.

البته رونق فرهنگى حمدود به دربار نبود. ابو على سينا دوران كودكى خود را در پايان فرمان- رواىي سامانيان در خبارا 
 گذرانيد ... وى مى نويسد كه بازار كتابفروشان خبارا ىب نظري بود.

و در يكى از كتابفروشيها وى نسخه اى از تأليفات فاراىب را به دست آورده است كه او را در فهم برت تعاليم ارسطو 
يارى كرده است. احتماال اغلب كتابفروشان آن دوره افراد باسوادى بودند، دكاكني آ�ا مركز جتمع شعرا، فالسفه، 

اطبا، منجمني، و افراد ديگرى بود كه براى حبث در آجنا گرد مى آمدند. ابو على سينا در دوره امارت نوح بن منصور 
در خبارا مى زيست و حتصيل مى كرد. وى از خصوصيات كتاخبانه سلطنىت و دقت و نظمى كه در آن به كار رفته 

است به نيكى ياد مى كند ... شايد چيزى كه بيش از مهه موجب شهرت خبارا گرديد مهان تعداد دانشمنداىن بود كه 
در خبارا گرد آمده بودند. در اينجا شايسته است ترمجه عبارتى را از كتاب يتيمة الدهر ثعالىب كه بارها در كتب ديگر 
نقل شده بياورمي: «خبارا در دولت آل سامان مبثابه جمد و كعبه ملك و جممع افراد زمان و مطلع جنوم ادباء ارض و 

 سپس از قول پدر ابو جعفر مى نويسد كه خبارا مركز علما و دانشمندان بود و »91 «موسم فضالء دهر بود».
«گمان نكنم با گذشت ايام، اجتماعى متشكل از افرادى نظري آنان توان ديد؛ و چنني نيز شد، زيرا پس از آن چشم 

 گوهر دربار سامانيان، رودكى و بزرگرتين شخصيىت كه در اين »92 «من هرگز به مجال چنان مجعى روشن نگرديد.»
حميط رشد و تكامل يافت فردوسى طوسى بود مهان طور كه اكثر حمققان از مجله «فراى» يادآور شده است، شاهنامه 

در واقع براى امراى ساماىن سروده شده بود. اما پيش از آن كه فردوسى نظم شاهنامه را به پايان برساند سلطنت 
 »93 «سامانيان منقرض شد ...

بارتولد مى نويسد: «مورخاىن كه به شرح مبارزه ميان سامانيان و صفاريان پرداخته اند، ىب شك نسبت به سامانيان حسن 
توجه داشته اند. سامانيان از حلاظ اصل و تبار، برخالف مستبدان نظامى كه از ميان خلق برخاسته بودند، 



تعقيب كننده طبيعى كارهاى طاهريان و مدافعان نظم و آرامش كه بيش از مهه چيز مورد عالقه طبقات عاليه جامعه 
 بود، مشرده مى شدند.

از سخنان طربى پيداست كه «ثرومتندان و دهقانان صرف نظر از روابطى كه با شخص امساعيل داشته بودند، در مبارزه 
با عمرو مهگى دستياران و معاونان وفادار امساعيل بودند ... در اين دوره امريى مستبد در رأس دولت قرار داشت؛ 

 امريى كه فقط در برابر خداوند بارى 

 ______________________________
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مسؤول بود؛ چنانكه سامانيان كه در نظر دولت بغداد، امريان (واليان) و «مواىل» امري املؤمنني و يا حىت فقط عامالن 

(حتصيلداران ماليات) وى بوده اند، عمال در متصرفات خويش بالترديد، شاهاىن كامال مستقل مشرده مى شدند. گاه در 

مناقشاتى كه بر سر ختت شاهى بني دو طرف در مى گرفت، طرفني به خليفه روى مى آوردند و منشور مى طلبيدند ... 

 وىل معلوم نيست كه منشور خليفه در مناقشات تأثريى داشته يا خري. اين دعواها به نريوى سالح فيصله مى يافتند.

 گاه مورخان ايراىن امراى ساماىن را «امري املؤمنني مى خواندند يعىن لقىب كه خاص خليفه بود به ايشان مى دادند.»
 بارتولد مى نويسد: «ايرانيان غايت مقصود دولتدارى را در اين مى دانستند كه سلطان بيش از مهه چيز »94«

كدخداى خوىب براى مملكت خود باشد و دامي در انديشه عمران ظاهرى آن باشد و به حفر �رها و احداث قنوات و 
ساخنت پلها بر رودهاى بزرگ و آبادى روستاها و ترقى زراعت و بناى استحكامات و احداث شهرهاى تازه و تزيني 

 »95 «بالد، به ابنيه بلند و زيبا و برپا كردن رباطها در شاهراهها و غريه پردازد.»

 بارتولد، ضمن حبث در پريامون حنوه فرمانرواىي امويان و عباسيان مى نويسد:

«امويان بيش از هرچيز پيشوايان قوم عرب بودند، وىل عباسيان مى خواستند دولىت پديد آورند كه در قلمرو آن نواحى، 
ايراىن نشني و تازى نشني، با حقوق متساوى به زندگى خود ادامه دهند. الگوى ايشان مهانا دستگاه دولىت عاىل 

 ساسانيان بود كه اعراب برتين منونه خرد و منطق دولتمداريش مى مشردند.

جاحظ در كتاب مناقب االتراك مى نويسد: «مردم چني در صنعت، يونانيان در حكمت، ساسانيان در مملكتدارى و 
تركان در كشورگشاىي سرآمد ملل جهانند.» وظيفه واىل عبارت بود از حتكيم اساس سازمان دولت با روح سنن زمان 



ساساىن و متحد ساخنت مهه طرفداران نظم و آرامش و سركوىب عناصر ناآرام و جنگ با ايران نافرمان و متحدان 
 صحرانشني آ�ا.

سلطه اسالم در سراسر آن سرزمني وقىت به طور كامل مستقر گشت كه به جاى حكام زودگذر، امريان موروثىي از 
ميان اشراف بومى كه با اوضاع حمل نيك آشنا و از اعتماد مردم برخوردار بودند، در رأس امور آن خطه منصوب و 
مستقر شدند. بديهى است كه اين فرمانروايان بيشرت به نفع خويش و كمرت به سود خلفا عمل مى كردند، و چيزى 

نگذشت كه تابعيت ايشان در برابر خلفا به امسى ىب مسمى مبدل شد. والت عباسيان كه قبل از آغاز دودمان 
طاهريان در خراسان حكومت مى كردند، ناگزير قيامهاى بسيارى را، كه از طرف اعراب و يا ايرانيان برپا مى شد، 
فرونشاندند. پس از سركوىب عصيان «شريك» چندين بار اعراب شيعه خبارا دست به شورش زدند ... يك سلسله 

 �ضتهاى خوارج در سجستان و بادغيس نيز وقوع يافت.

حىت در زمان طاهريان و سامانيان نيز سجستان كانون شورش و عصيان بود. به طور كلى، وظيفه اساسى حكام 
 حفظ امنيت و رسانيدن عوارض و مالياتا به حكومت مركزى بود.

اما در مورد امور داخلى، بنا به گفته مورخان، بيش از مهه ابو العباس فضل بن- سليمان الطوسى و فضل بن حيىي 
 الربمكى براى عمران و آبادى كشور بذل مساعى كردند، و

 ______________________________
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ديگر والت بيشرت در انديشه اندوخنت ثروت شخصى بودند. پاره اى از ايشان، مانند عبد اجلبار- بن عبد الرمحن و 

مسيب بن زهري، بيدرنگ پس از انتصاب خويش به مست حكومت خودكامانه ميزان مالياتا را افزودند. خودكامگى 

حكام را دولت مركزى غالبا بدون جمازات مى گذاشت، على بن عيسى بن ماهان يكى از حكام سودجو بود كه بيش 

از ده سال در شغل خويش باقى ماند، زيرا كه حاصل اخاذيها را با خليفه هارون الرشيد تقسيم مى كرد. اهاىل نواحى 

فرمانربدار كماكان مى بايست خدمت نظام اجنام دهند؛ فضل بن حيىي در خراسان سپاه كثريى از ايرانيان تشكيل داد و 

به گفته طربى در حدود پانصد هزار نفر گرد آورد و از آن عده بيست هزار نفر را به بغداد گسيل داشت و بقيه در 

خراسان باقى ماندند؛ اين سپاه عباسى خوانده مى شد. علت اين تسميه اين بود كه سپاه مزبور تكيه گاه آن دودمان 

 مى بايست باشد.



يكى از اقدامات حكام عباسى، كه بالشك در زندگى اقتصادى سرزمني ماوراء النهر تأثري مهمى داشته، رايج ساخنت 
 »96 «سكه هاى پول كم عيار بود.»

  ه.206«گاه حكام در حوزه مأموريت خود راه عصيان مى رفتند؛ چنانكه طاهر در سال 

 ه. نابنگام به سرعت درگذشت. وى پيش از مرگ، به 207 م.) به مست حكومت خراسان اعزام شد، در 821(
هنگام خطبه نام مأمون را ذكر نكرده و با اين عمل استقالل خود را اعالم كرده بود؛ به مهني سبب سوء ظن شديدى 

پديد آمد كه وى به فرمان خليفه مسموم شده است. با اين حال مأمون طلحه فرزند وى را به حكومت خراسان 
 منصوب كرد.

سامانيان قبل از اعالم استقالل، حكومت ماوراء النهر را به عهده داشتند و تابع واىل خراسان بودند. سامان خدات، 
 نياى آن دودمان، باىن و صاحب ده سامان در ناحيه بلخ بود.

سامان خدات مورد محايت و عنايت اسد بن عبد الّله قشريى بود، به دست او اسالم آورد و به افتخار حامى 
خويش، فرزند خود را اسد ناميد و سراجنام امحد بن اسد، حكومت و فرمانرواىي را براى فرزندان اين خاندان به ارث 

 »97 «گذاشت.»

 دستگاه خالفت در عهد ديلميان 

قبل از روى كار آمدن آل بويه، در اثر مداخالت امراى ترك، از حيثيت و اعتبار خلفا تا حد زيادى كاسته شده بود 
تا جاىي كه «به آساىن خليفه اى را از ختت خالفت پايني مى كشيدند حىت او را شكنجه و عذاب مى دادند. اين امر 
ساهلا جريان داشت، كار به جاىي رسيده بود كه يكى از خلفا چون از خالفت خلع شد، چنان گرفتار مضيقه ماىل و 

 با اين مهه به اساس خالفت لطمه اى وارد منى شد، »98 «گرسنگى گرديد كه در مسجد از مردم سؤال مى كرد.»
احرتام خليفه منصوب برقرار بود، وىل بعد از ورود آل بويه به بغداد وضع طور ديگر شد. گذشته از اينكه اختيار 

خليفه در دست پادشاه بود و به ميل خود مى توانست وى را عزل و نصب كند، امتيازات و اختيارات او نيز به تدريج 
 ه. كه سال تصرف بغداد از طرف معز الدوله است، روزى پادشاه به حضور 334از بني برده شد ... در سال 

 خليفه املستكفى رسيد و مطابق معمول نسبت به خليفه اداى احرتام كرد

 ______________________________
  (به اختصار).444 و 434، ص 1). مهان، ج 96(

  (به اختصار).454). مهان، ص 97(

 .205). حممد بن على، الفخرى، ص 98(
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و روى كرسى نشست. در مهان حاىل كه مشغول سخن گفنت با خليفه بود طبق قرارى كه گذاشته بودند و به عللى كه 

مسكويه در جتارب االمم شرح داده «دو سپاهى ديلمى از در داخل شدند و دست به طرف خليفه دراز كردند و با 

صداى بلند شروع كردند به سخناىن به زبان فارسى گفنت، خليفه به گمان اينكه مى خواهند دستش را ببوسند دست 

خود را به سوى آنان دراز كرد، آن دو نفر ديلمى دست خليفه را گرفتند و او را به زمني كشيدند و تا خانه معز الدوله 

 »99 «بردند.»

وىل سياست عضد الدوله نسبت به خليفه توأم با رفق و مدارا بود، وى مى كوشيد تا بتدريج از حقوق و امتيازات 
 خليفه بكاهد. مؤلف روضة الصفا مى نويسد:

اعتقاد ديامله آن بود كه خالفت حق علويان است و عباسيان به غصب آن منصب را گرفته اند؛ بنابراين معز الدوله ابو 
احلسن، حممد بن حيىي زيدى را كه از اجله سادات بود، بر سر حكومت نشاند و خواست دست عباسيان را از دامن 

رياست كوتاه كند. چون ابو جعفر حممد محريى (صيمرى) كه منصب وزارت تعلق بدو داشت بر اين معىن وقوف 
يافت به عرض او رسانيد كه اگر سيدى كه اليق امامت باشد متصدى خالفت گردد، مطاوعت او مناىي يا خمالفت 
كىن؟ معز الدوله جواب داد كه مهما امكن در تراضى خاطر وى كوشم. وزير گفت اگر با تو گويد كه دست از 

 حكومت كوتاه كن و به اسم امارت قانع باش، قبول فرماىي يا نه؟

معز الدوله گفت كه او با من چنني نگويد، وزير گفت اگر چنني گويد، چه كىن؟ معز الدوله گفت، اگر نفس با من 
مساحمت منايد از سر پادشاهى بگذرم و اال عصيان ورزيده به دوزخ روم. محريى گفت چرا زمام خالفت در دست 
كسى نباشد كه به جمرد امسى قناعت كند و از تو فرمانربدارى توقع ننمايد و اگر خالف كند ىب حتاشى رقم عزل بر 

 »100 «صفحه حال او كشيده ديگرى به جاى او نصب توان كرد.

  ه.320- 447آل بويه 

تأسيس دولت آل بويه به دست سه برادر به نام على، امحد و حسن صورت گرفت. اين سه تن، كه فرزندان ماهيگريى 
گيالىن به نام امري شجاع بويه بودند، مانند كليه ماجراجويان اين ايام، نسب خود را به برام چوبينه و به قوىل به 

 يزدگرد سوم رسانيده اند.

آل بويه مانند ديگر سران و امراى ديلمى و گيالىن طرفدار علويان بودند و از مداخله خلفاى عباسى در امور نفرت 
 داشتند.



امحد يكى از فرزندان ابو شجاع، پس از تسخري كرمان و خوزستان به بغداد، مركز خلفاى عباسى، لشكر كشيد. 
املستكفى بالّله خليفه وقت ناچار در برابر قدرت او تسليم شد و وى را معز الدوله و دو برادر ديگر او على و حسن 

 را عماد الدوله و ركن الدوله لقب داد.

معز الدوله چنانكه قبال اشاره كردمي پس از تسخري بغداد، به تالىف مظامل و حق- ناشناسيهاى بىن عباس، مستكفى را 
 از خالفت خلع و املطيع لّله را به جاى او نشاند.

 ______________________________
 .86، ص 6). ابن مسكويه، جتارب االمم، ج 99(

 .520، ص 3). روضة الصفا، پيشني، ج 100(
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پس از بركنارى مستكفى، متجاوز از سيصد سال خالفت عباسى دوام يافت تا سراجنام هالكو خالفت پانصد ساله 

بىن عباس را برانداخت. وىل بايد در نظر داشت كه از دوره آل بويه به بعد، در حقيقت، دوران قدرت سياسى خلفا 

سپرى گرديده و در دوره سالجقه و خوارزم- شاهيان زمام امور در دست ايرانيان بود. عضد الدوله در نظر داشت 

حكومت ديىن را هم از دست خلفا بريون كشد. آل بويه و خبصوص پادشاهان اوليه آن، باطنا به خلفا و دولت 

اسالمى عقيده و امياىن نداشتند و بر خالف سامانيان و غزنويان در جتديد استقالل سياسى ايران و حتقري خلفاى 

بغداد كوشش بسيار كردند، و براى آنكه ايرانيان را از تسلط مذهىب اعراب رهاىي خبشند در ترويج مذهب شيعه و 

احياء علوم و آثار ايرانيان كوششها كردند، چنانكه قبال گفتيم، معز الدوله مصمم بود كه خالفت عباسى را از ميان 

 بردارد و يكى از علويان را به جاى او بگمارد وىل نزديكان او به جهات سياسى او را از اين كار بازداشتند.

معز الدوله در دوران امارت خود، شيعيان را تقويت منود، و با اهل تسنن بدرفتارى كرد و آتش تعصب و جنگهاى 
 مذهىب را دامن زد. وى اول كسى است كه دستور داد مهه مردم را جمبور كنند كه:

در مراسم ايام مشهوره با شيعه شركت ورزند، و اين طرفدارى سخت از شيعه و خمالفت شديد با اهل سنت باعث 
 ه. معز الدوله امر كرد كه در مساجد بغداد لعن معاويه و 351انقالبات و اضطرابات سخىت در عراق شد. در سال 

غاصبني حق فاطمه (فدك) و كساىن كه على عليه السالم را از خالفت حمروم كرده بودند، نوشته شود، و چون خليفه 
 مردم را جمبور به 352حمكوم رأى او بود منى توانست وى را از اين كار بازدارد. معز الدوله در روز عاشوراى سال 

بسنت بازار كرد و خواليگران را از طبخ بازداشت و زنان را بر آن داشت تا از خانه ها بريون آيند و موى پريشان سازند 



و لطمه بر سر و صورت زنند و بر قتل حسني بن على عليه السالم شيون كنند، و اين حال شصت سال دوام 
 »101 «داشت.

سالطني دوران اخري اين سلسله از تعصبات مذهىب تا حدى مربى بودند و با پريوان اديان و مذاهب خمتلف به ديده 
رفق و مدارا مى نگريستند و از افراد بصري و مطلع خارجى، خواه مسيحى و خواه يهودى، براى حل و فصل امور و 
اجنام خدمات دولىت استفاده مى كردند؛ چنانكه نصر بن هارون، يكى از وزراى عضد الدوله، عيسوى، و حاكم بندر 

سرياف يك نفر يهودى بود. از وقايع جالب حكومت آل بويه، فرمانرواىي زىن است موسوم به سيده. پس از فخر 
الدوله، جمد الدوله كه طفلى چهارده ساله بود به جاى پدر نشست، چون او منى توانست كارها را اداره كند، مادرش 

 سيده زمام امور را در كف گرفت و با حسن تدبري متصرفات فرزند را از نفوذ متجاوزين حفظ كرد.

سلطان حممود به او پيغام داده بود كه يا خراج دهد و سكه به نام او كند و يا آماده نربد باشد، سيده در پاسخ او 
 گفت: «تا شوهرم زنده بود بيم داشتم كه اگر سلطان چنني فرمايد

 ______________________________
 .200، ص 1). تاريخ ادبيات در ايران، پيشني، ج 101(
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چه تدبري كنم، وىل اكنون بيمى ندارم چه سلطان حممود پادشاهى عاقل است و مى داند كه كسى از عاقبت جنگ 

آگاه نيست؛ اگر به جنگ من درآيد و مرا مغلوب كند كار بزرگى نكرده است كه به زن بيوه اى غالب شده است و 

اما اگر شكست يابد اين ننگ تا قيامت بر نام وى مباند كه از بيوه زىن شكست خورده است.» سيده با اين جواب 

 عاقالنه حيطه قدرت خود را از جتاوز قواى حممود در امان داشت.

اراضى بالنسبه وسيعى كه فرزندان بويه به كف آوردند، از آغاز امر هم دولت واحد و متمركزى را تشكيل منى داد و 
پس از مرگ آ�ا قطعه قطعه شد و ميان بازماندگان آ�ا تقسيم گرديد؛ هريك از آ�ا در منطقه قدرت خود به استقالل 

 زندگى مى كردند.

عضد الدوله در مدتى كوتاه متصرفات اعضاى خاندان بويه را به حيطه نفوذ خود افزود و چون او درگذشت، بار 
 ديگر جنگهاى خانگى بني فرزندان او درگرفت.

مورخان قرون وسطى عضد الدوله را مظهر و منونه يك شاه واقعى دانسته اند و از اينكه شخصا به جزئيات امور 
مملكت رسيدگى مى كرد، مدحش مى گويند و «برنامه كار روزانه وى را چنني نقل مى كنند: عضد الدوله صبح زود از 



خواب برمى خاست، به گرمابه مى رفت، لباس مى پوشيد و پس از اداى مناز بار مى داد. هنگام بار به تفصيل از وزير 
 مى پرسيد كه براى اجراى اوامر او چه اقدامى به عمل آمده است و كارهاى جارى از چه قرار است.

پس از وزير خزانه دار بار مى يافت، و سپس نوبت به نامه هاى رسيده از حكام اطراف كشور، يعىن رسيدگى به پست 
 دولىت مى رسيد، منشى خمصوص گزارشها را مى گشود و تصميم امري را درباره هريك يادداشت مى كرد.

عضد الدوله پس از ناهار بار ديگر به امور دولىت مى پرداخت. او پايتخت خويش شرياز را وسعت داد و به تزيني آن 
مهت گماشت و كاخى زيبا، كه سيصد و شصت اتاق داشت، براى خود ساخت. در اين كاخ تاالرى بزرگ به 

كتاخبانه اختصاص داده شده بود. اين كتاخبانه مى توانست با كتاخبانه سامانيان در خبارا، كه در تذكره حيات ابن سينا 
از آن سخن رفته است، رقابت كند؛ به گفته مقدسى عضد الدوله متام كتب معروف آن روز را در متام رشته هاى علوم 

 گرد آورد.

كتابا مانند كتاخبانه خبارا در صندوقها حفظ منى شدند بلكه در طاقچه هاى خمصوصى، كه به قامت آدمى و عرض دو 
ذرع بود، نگاهدارى مى شدند؛ اين طاقچه ها در امتداد ديوارهاى تاالر قرار داشتند ... در هريك از اين اتاقكهاى 

چوىب كتب رشته اى واحد از علوم قرار داشتند. گاهى براى هررشته چند اتاقك بود ... عضد الدوله براى تزيني بغداد 
و بيمارستان آن، كه در حكم دانشكده پزشكى بود، سعى واىف مبذول داشت. به امر او سدى بر رود كر احداث 
كردند. وى از تعصبات ديىن برى بود، شاعران و فيلسوفان و دانشمندان ملل و حنل خمتلف از محايت او برخوردار 

 »102 «بودند، وزير مسيحى او، ناصر بن هارون، كليساها و صومعه هاى مسيحى را احيا كرد.»

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).281). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 102(
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 فرهنگ در عهد عضد الدوله 

در تاريخ ابن اسفنديار، رواج علم و فضيلت به عهد عضد الدوله بدين گونه وصف شده است: «روزبازار اهل فضل و 
بالغت عهد او (عضد الدوله پسر ركن الدوله و برادر فخر الدوله) بود، گوىي جهان به مجله علوم آبسنت ماند ... از 
 فقه و كالم و حكمت و بالغت و طب و جنوم و شعر و ساير علوم كه بازجوىي مربّزان را، مهه در روزگار او بودند.»

 استاد فقيد امحد بمنيار در كتاب شرح احوال و آثار صاحب بن عباد در اين معىن چنني نقل كرده است: »103«
«ملوك اين سلسله (ديامله) كه مرامشان جتديد و استقالل و احياء رسوم و آداب و عادات ايران باستان بود، در نشر 
و ترويج علوم و آداب عرىب بيش از ساير سلسله ها مى كوشيدند، و بعضى آ�ا از قبيل عضد الدوله و پسرش، تاج 
الدوله، و پسرش، خبتيار، برگفنت اشعار عرىب ... قدرت متام داشتند ... در چنني دوره اى درخشان بود كه رى به 



پايتخىت جبال برگزيده شد و خانه صاحب بن- عباد وزير فخر الدوله در رى، حمّط رجال و مركز خداوندان ادب و 
 ارباب فضل جهان بود.

گفته اند در رى كتاخبانه صاحب عباد به تنهاىي به شرحى كه بيايد، به اندازه متام كتاخبانه هاى آن زمان اروپا كتاب 
داشت ... به عهد سلجوقيان، طغرل خنستني و بر كيارق رى را دار امللك قرار دادند و علم و فرهنگ در اين شهر 

سخت به رونق بود ... تنها شيخ عبد اجلبار بن عبد الّله بن- على املقرى رازى در مدرس خود در اين شهر به چهار 
صد شاگرد درس مى گفت. شاهان آل سلجوق به اشاعه مدارس و نشر معارف و ترويج هنر اهتمامى كاىف داشتند. 

 ... طى مراحل حتصيل، »104 «به قول آرتور پوپ «شهر رى خصوصا يكى از پايتختهاى فرهنگ جهان شد.»
 16 در منية املريد نقل كرده، بر حسب استعداد و قابليت دانشجو از 966بدان ترتيب كه شهيد ثاىن مقتول به سال 

 سال زمان مى گرفت و چنان معمول بود كه تأهل و تزويج را تا پايان حتصيل به تعويق مى انداختند، چه 25تا 
 »105 «گفته اند: «ذبح العلم ىف فروج النّساء.»

 راجع به كتاخبانه عضد الدوله در شرياز، مقدسى مى گويد:

در ساختمان بزرگ عضد الدوله در شرياز حملى به كتاخبانه اختصاص دارد كه چند نفر از عدول مردم شرياز به عنوان 
وكيل، خازن و مشرف در آن به خدمت اشتغال دارند. هركتاىب كه تا زمان عضد الدوله درباره هر علمى و هرچيزى 

تأليف شده، در اين كتاخبانه وجود دارد. كتاخبانه ساختماىن طوالىن است كه در هر طرف آن خمازىن وجود دارد. 
كتاباى مربوط به هر علم و فن در حجره جداگانه اى قرار دارد. فهرستهاىي ترتيب داده اند كه نام كتابا در آن 

فهرستها ثبت گرديده است. بر در كتاخبانه دربا�اىي گماشته بودند كه جز به افراد با عنوان، به كس ديگرى اجازه ورود 
 »106 «منى دادند.

«در اين كتاخبانه نقشه هاى جغرافياىي كه بر روى كرباس كشيده بودند، وجود داشت كه من (مقدسى) آ�ا را ديدم. از 
 اين نقشه ها در كتاخبانه صاحب بن عباد و كتاخبانه امري خراسان 
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 »107 «نيز بود وىل هريك با ديگرى اختالف و تفاوت داشت.»



«در كتاخبانه عضد الدوله كتاباىي بود كه از خصوصيات اخالقى و خمتصات اقتصادى و آب و هوا و گردشگاهها و 
صنايع هر شهر حكايت مى كرد. يكى از كتاخبانه هاى عظيم آن دوران كتاخبانه صاحب بن عباد است كه طبق اظهار 
خود او دويست و ششهزار جملد بود، و فهرست كتاخبانه او در شهر رى بال  بر ده جلد بود و براى محل كتاخبانه او 

 »108 «از نقطه اى به نقطه ديگر بيشرت از چهار صد شرت الزم بود.»

 ه. ق) ضمن مراسم مناز مجعه پس از اعالم خرب فوت 391 ه. ش/ 380«ابو سليمان منطقى سجستاىن (وفات 
 سلطان، خطاب به عضد الدوله بياناتى بدين قرار ايراد كرد:

«آيا تو با وجود ثروت و داراىي و غالمان و مالزمان و لشكريان و عقل و درك تند خود چه كردى؟ چرا تو با آن 
شخصى كه سلطنت را بر تو ارزاىن داشت يگانگى و درسىت نكردى و كليه امور خود را به او واگذار نكردى؟ ... او 

از ضعف تو اطالع داشت كه تدبري بر سقوط تو كرد. آ�اىي كه تو را صاحب قدرت مى دانند، تو را كمرت 
مى شناسند! تو را كسى به سلطنت رسانيد كه تو را با پادشاهى تباه كرد، و كسى تو را از سلطنت خلع كرد كه قصد 

حمكوميت و فناى تو را منود! در حقيقت، تو مايه عربتى هسىت براى كليه آ�اىي كه بايد عربت گريند و عالمت و 
 نشانه اى هسىت براى كليه آ�اىي كه چشم براى ديدن ندارند.»

عضد الدوله در نظر تارخينويسان و مورخني جديد يك سلطان قوى و موفق به حساب مى- آيد، در حاىل كه او 
قدرت اين را كه افراد خانواده خود را پس از مرگ خود از كشمكش بر سر انتخاب جانشيىن منع كند، نداشت. در 
هر صورت، تلخى و شدت اين انتقاد موجب تعجب است و انتقاداتى را به ياد مى آورد كه سابق بر اين به وسيله 

 »109 «دانشمندان از اعمال خليفه مى شد.»

 سياست آل بويه 

 نوشته اند كه:

آل بويه در راه موفقيت رجنهاى فراوان كشيدند. مؤلف الفخرى از قول معز الدوله گويد كه در آغاز جواىن هيزم روى 
) پدر اين سه برادر ماهيگري بود. فرزندان آل بويه در اثر لياقت 206سر خود محل مى كردم (اآلداب السلطانيه، ص 

و استعداد به پادشاهى رسيدند و سلطنت آل بويه در زمان عضد الدوله به اوج قدرت و عظمت رسيد. پادشاهى آل 
 سال ادامه يافت و هفده تن از اين خاندان به 127، يعىن 448 شروع شد و تا سال 321بويه از ذيعقده سال 

 »110 «سلطنت رسيدند.

 آل بويه چون از ميان خلق برخاسته بودند، كمابيش به جلب قلوب مردم و خوشرفتارى با اسريان و مغلوبني پرداختند.

هنگامى كه ياقوت، فرمانرواى فارس و اصفهان، در فارس از عماد الدوله شكست خورد، صندوقهاىي از آن او به 
 دست سپاه عماد الدوله افتاد كه پر بود از وسايل 
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شكنجه اسريان از قبيل كنده و زجنري كه به پاى اسريان ببندند و كالههاى آهنني كه بر سرشان بگذارند و به اين حنو 

 آنان را در لشكرگاه و شهرها بگردانند.

مجعى از سرداران به عماد الدوله پيشنهاد كردند اين وسايل براى شكنجه اسرياىن كه از سپاه ياقوت در اختيار دارند به 
كار رود، عماد الدوله ابا كرد و گفت ما به جاى شكنجه اسريان به شكرانه پريوزى به عفو مى گراييم. اين كار نعمت 

 »111 «).283 ص، 5ما را زياد مى كند و از ظلم و سركشى دور نگاه مى دارد (مسكويه، ج 

چون عماد الدوله و ديگر سالطني آل بويه كمابيش دمشنان خود را عفو مى كردند و در مقام انتقاجموىي نبودند، قلوب 
طبقات خمتلف متوجه آنان شد. عالوه بر اين، آنان خواهان استقالل و آزادى ايران از قيد حكومت خلفا بودند، و 
مهني سياست نه تنها ديلميان بلكه مردم ديگر نقاط ايران را متوجه آل بويه كرد و به پيشرفت كار آنان كمك شايان 

منود. آل بويه از اين متايالت ملى و اختالفاتى كه در دستگاه رهربى خلفا وجود داشت، استفاده كردند و از 
اطالعاتى كه ابن مقله و ديگر رجال دستگاه خالفت در اختيار آنان مى گذاشتند به سود سياست خود بره مند 

مى شدند. در قرن چهارم آثار آشفتگى سياسى و اجتماعى در ممالك اسالمى رو به افزايش �اد. با تسلط غالمان 
ترك، بغداد شكفتگى اجتماعى و فرهنگى ديرين را، كه مولود تسلط و مداخله عنصر ايراىن بود، از دست داد و با 

 روشى كه غالمان ترك پيش گرفتند، بار ديگر تعصب و ناامىن و مداخله در امور ديىن و دنياىي مردم آغاز گرديد.

 در دوره خالفت املتقى و املستكفى بر خالف دوران مأمون، بغداد در آتش فقر و اضطراب و ناامىن مى سوخت.

پريوان امحد بن حنبل چنان گستاخ شدند كه به خانه هاى امرا مى رفتند و به نام حفظ دين، مخهاى شراب و وسايل 
عيش و عشرت را درهم مى كوفتند، و هنرمندان و موسيقيدانان را مى زدند. كار ناامىن و فقر و گرسنگى به جاىي 

رسيد كه بسيارى از مردم بغداد مسكن خود را ترك گفته به ديگر ممالك اسالمى روى مى آوردند. قدرت غالمان ترك به 
حدى بود كه هر وقت مى خواستند، به عزل و نصب خلفا اقدام مى كردند و خمالفني خود را به بانه هاى گوناگون 

زنداىن كرده اموال آ�ا را مصادره مى كردند. در نتيجه اين احوال، خليفه براى رهاىي خود از اين وضع ناگوار، از آل 



بويه استمداد جست و آنان را به يارى خود طلبيد. در نتيجه مداخله آل بويه و ايرانيان در دستگاه خالفت و طرد 
غالمان ترك، بازار جهل و تعصب رو به كسادى �اد و در پناه امنيت و آرامش نسىب امور فرهنگى رونق گرفت و در 

 ه. يعىن تا ظهور سالجقه در 447 تا 334بغداد بيمارستا�ا و مدارس جديد ساخته شد. سالطني آل بويه كه از 
بغداد، قدرت داشتند هرگز به خلفا ميدان منى دادند و چون خود را شيعه و خلفاى عباسى را غاصب مى مشردند به آ�ا 

انواع اهانت و استخفاف روا مى داشتند؛ چنانكه معز الدوله مستكفى را كور كرد و به املطيع جانشني او اجازه نداد 
 كه جز كاتىب براى حماسبه 
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 اموال خود در اختيار داشته باشد.

معز الدوله يك بار تصميم گرفت براى املعز لدين الّله علوى بيعت بستاند و به خالفت آل عباس پايان خبشد وىل 
نزديكانش، چنانكه اشاره كردمي، او را از اين كار بازداشتند، و از سر خريخواهى به او فهماندند كه اگر خليفه غاصىب 
بر مسند نشسته باشد، خلع و سرپيچى از دستور او مانعى ندارد وىل اگر خليفه اى از علويان عهده دار مقام خالفت 
باشد، سرپيچى از فرمان او ممكن نيست و اگر فرمان قتل تو را بدهد ممكن است كه يك نفر از اطرافيان تو دستور او 

را اجرا كند. پس برت آن است كه وى را در مقام خود باقى گذارى. به اين ترتيب معز الدوله تسليم خودخواهى و 
 جاه طلىب شد و از تصميم خود عدول كرد.

در عصر عضد الدوله، بيش از پيش از قدرت خليفه كاسته شد. خليفه الطائع لّله كه از ضعف مادى و معنوى خود 
و جاه طلىب عضد الدوله به خوىب آگاه بود، در مالقاتى كه بني آن دو روى داد، اعالم كرد كه من ميل دارم اصالح 

امور مردم در شرق و غرب زمني را به عهده تو واگذارم. عضد الدوله از او خواست كه اين سخنان را در برابر اكابر و 
بزرگان حكومت بر زبان راند و او چنني كرد و به عضد الدوله خلعت پوشانيد و تاج بر سرش �اد و دولواء، كه 

مناينده فرمانرواىي شرق و غرب بود، به وى تسليم منود و موافقت كرد كه سه نوبت بر در خانه عضد الدوله طبل زنند. 
). 346، ص 2 براى عضد الدوله سه نوبت طبل زدند و اين امر ىب سابقه بود (العرب، ج 368ذهىب گويد: در سال 

سابق بر اين خطبه را در روزهاى مجعه يا اعياد در بغداد به نام خليفه مى خواندند؛ پس از روى كار آمدن عضد الدوله 
خليفه موافقت كرد كه نام عضد الدوله و جانشينان او با نام خليفه در خطبه ذكر شود و فرمان واليان و قاضيان را كه 

 از ديرباز خلفا امضا مى كردند، از اين پس عضد الدوله امضا مى كرد.

مضمون فرمان چنني بود: «اين فرماىن است از طرف عضد الدوله و تاج املله ابو شجاع پسر ركن الدوله اىب على موىل 
 امري املؤمنني به سوى فالن (براى تصدى امر قضاء يا واليت ناحيه اى).



عضد الدوله براى آنكه به حنوى مساملت آميز خالفت عباسيان را به آل بويه منتقل كند، به فكر افتاد دخرت خود را به 
عقد الطائع المر الّله درآورد تا پسرى كه از اين وصلت به وجود مى آيد وليعهد او و خليفه باشد. اين كار در سال 

  درگذشت.»386 صورت عمل گرفت وىل فرزندى از اين ازدواج به وجود نيامد و دخرت عضد الدوله در 370
»112« 

متأسفانه مهانطور كه تركها و پريوان امحد بن حنبل سنيناىن متعصب بودند، معز الدوله و علمداران تشيع نيز، چنانكه 
گفتيم، پاى خود را از حد اعتدال و انصاف فراتر مى گذاشتند و سنتها، بلكه بدعتهاىي پديد آوردند كه به هيچ وجه 
در قرون اوليه اسالمى سابقه نداشت. به شرحى كه گفتيم، وادار كردن مردم به قبول تشيع و حتديد عقايد و افكار از 
عهد آل بويه معمول گرديد و پنج قرن بعد، شاه امساعيل صفوى به زور مششري مردم را به ترك معتقدات قدمي و قبول 

 آيني تشيع واداشت.
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 امر داد كه بر در مساجد بغداد لعن معاويه و غاصبني حق آل على (ع) را نوشتند و مردم 351معز الدوله در سال 

 را جمبور كرد كه در دهم حمرم به اقامه تعزيه شهداى كربال قيام منايند.

مينورسكى مستشرق معروف مى نويسد: آخرين پادشاهان اين سلسله به جا آنكه جبهه واحدى در مقابل تركان 
سلجوقى تشكيل دهند، به جان يكديگر افتادند و با ادامه جنگهاى داخلى، زمينه را براى ورود طغرل سلجوقى به 

 بغداد فراهم كردند.

 ساله 127طغرل پس از ورود به بغداد و غارت آن شهر آخرين حكمران ديامله را دستگري و زنداىن كرد و به حكومت 
 آل بويه پايان خبشيد.

  ه.351- 582غزنويان 

 سلسله غزنويان منسوبند به غزنه يا غزنني از بالد افغانستان.

چنانكه قبال اشاره كردمي آخرين سالطني ساماىن قدرت و نفوذ خود را از كف داده بودند، امرا و فئوداهلاى بزرگ، كه 
به قواى نظامى خود متكى بودند كمابيش در امور داخلى خود مستقل بودند و به حكومت ساماىن باج و خراج 
منى پرداختند و در آن ميان اعيان نظامى كه از سران غالمان ترك بودند، غالبا سر به عصيان برمى داشتند. البتكني 

غالمى ترك بود كه امحد بن امساعيل خريده و به خدمت خود گماشته بود، و پس از او به خدمت فرزندش، نصر بن 



 به 349امحد، درآمده بود. البتكني پس از طى مراحل خدمت، به سپهساالرى اردوى ساماىن، در خبارا و در سال 
حكومت خراسان ارتقا يافت. وى با گذشت زمان به صورت فئوداىل بزرگ درآمد. وى «پانصد دهكده را به رسم 

 اقطاع در تصرف داشت و صاحب يك ميليون رأس گوسفند و قريب يكصد هزار اسب و قاطر و شرت بود.»
 پس از آنكه مناسبات البتكني با منصور بن نوح تريه شد، راه افغانستان پيش گرفت و در آجنا به عنوان »113«

 امريى اقامت گزيد.

پس از مرگ البتكني، امارت غزنني به دست غالمانش افتاد و از آن ميان سبكتكني كه داماد البتكني بود، قدرت و 
نفوذ بيشرتى داشت. وى نيز غالمى ترك نژاد بود كه البتكني او را در عهد عبد امللك اول در نيشابور از جتار 

 برده فروش خريده و سپس به دامادى خود برگزيده بود.

اين سردار شجاع پس از چندبار جنگ و غلبه بر متنفذين حملى، حوزه قدرت خود را وسعت خبشيد و بلخ را به 
 پايتخىت اختيار كرد.

پس از مرگ او پسر بزرگش، حممود، به اداره امور خراسان سرگرم بود. سبكتكني در دوران بيمارى، فرزند كوچك خود، 
امساعيل، را به جانشيىن برگزيد وىل دوران پادشاهى او فقط هفت ماه طول كشيد، زيرا فئوداهلا و متنفذين حملى از 

امساعيل تبعيت منى كردند. حممود از اين وضع آشفته استفاده كرد، قواى خود را به غزنني برد و حكومت اين ناحيه را 
 به دست آورد.

 ______________________________
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در ايامى كه حكام خراسان عليه نوح قيام كرده بودند، سبكتكني و حممود به يارى او برخاستند، نوح به پاس اين 

 خدمت سبكتكني را ناصر الدين و پسرش را سيف الدين لقب داد.

موقعى كه حممود غزنني را فتح كرد، منصور بن نوح ساماىن، حممود را از حكومت خراسان خلع كرد. حممود در آن 
موقع خمالفىت نكرد وىل مهينكه منصور كور شد، نريوى خود را به جانب خراسان حركت داد و در هنگامى كه 

حكومت سامانيان از طرف قراختائيان مورد هجوم قرار گرفته بود، از جنوب محله كرد و خراسان را به تصرف خود 
درآورد. پس از آنكه امارت حممود از طرف خليفه بغداد به رمسيت شناخته شد، خود را سلطان ناميد. وى در سال 

 ه. سيستان را از تصرف خلف بن امحد سيستاىن خارج كرد و كليه فئوداهلا و متنفذين حملى را سركوب منود، و 393
خانيان تركستان و امراى خوارزم و جرجانيه را حمكوم حكم خويش گردانيد، و سپس جتاوزات يا غزوات تارخيى خود را 

 به هندوستان آغاز كرد.



 محله حممود به هندوستان 

 سال چندين سفر جنگى به هندوستان كرد كه 24 يعىن در ظرف 416 و 392سلطان حممود در فاصله ساهلاى 
ظاهرا نيت او در اين جنگها جهاد با كفار هند بود، وىل باطنا هدف اصلى او غارت شهرها و معابد و بتخانه هاى 

ايشان بود، و مى خواست به نام دين، آالت و ادوات و اصنام سيمني و زرين هندوستان را بربايد و با جنگ با 
 راجه ها و حكام حملى هندوستان ثروت آ�ا و مردم عادى را غارت كند.

در طى اين جنگها، حممود، كشمري، پنجاب، گجرات و مناطق وسيع ديگرى از واليات مشال غرىب و مشاىل هندوستان 
را متصرف شد. چون هدف اساسى حممود غارتگرى بود، فقط به جاهاىي لشكركشى مى كرد كه قبال اطالعات كاىف 
راجع به ثروت آن مناطق كسب كرده باشد. لشكركشيهاى حممود براى مردم هندوستان خسارات و بدخبتيهاى فراوان 

 به بار آورد.

حممود ضمن غارت هندوستان به دست سپاه خود، بسيارى از شهرها را با خاك يكسان كرد و با مردم بومى با 
وحشيگرى بسيار رفتار منود. او، وقىت كه قلعه مولتان را تصرف كرد، حاكم قلعه فرار كرد؛ حممود به مهني بانه كليه 

 سكنه آن قلعه را قتل عام منود.

براى آنكه هدف واقعى سلطان حممود و طرز غارتگرى او روشن شود، قسمىت از جريان فتح سومنات را از كتاب زين 
االخبار گرديزى عينا نقل مى كنيم: «پيش او (حممود) حكايت كردند كه بر ساحل درياى حميط شهرى است بزرگ و 
آن را سومنات گويند و آن شهر هندوان را چنان است كه مر مسلمانان را مكه، و اندر او بت بسيار است از زر و 

سيم، و منات را كه به روزگار سيد عامل صلى الّله عليه و سلم از كعبه به راه عدن گريزانيدند، بداجناست و آن را به زر 
گرفته اند و گوهرها اندر او نشانده و ماىل عظيم اندر خزينه هاى آن بتخانه �اده اند؛ اما راه او سخت پرخطر است و 

خموف و با رنج بسيار؛ و چون امري حممود رمحة الّله اين خرب بشنيد او را رغبت اوفتاد كه بدان شهر شود. چون به 
شهر «�رواله» رسيد، شهر خاىل كرده بودند و مردم آن مهه بگرخيته. لشكر را بفرمود تا علف برداشتند و از آجنا روى 

سوى سومنات �اد ... كشتىن كردند هرچه منكرتر و بسيار كفار كشته شدند ... آن بتان را مهه بشكستند و 
بسوختند و ناچيز كردند و آن سنگ منات را از بيخ بركندند و پاره پاره كردند و بعضى از او بر اشرت �ادند و به 

 غزنني آوردند و گنجى بود اندر زير بتان؛ آن گنج را برداشت و ماىل عظيم 
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از آجنا به حاصل برد، چه بتان سيمني و جواهرنشان و چه گنج از ديگر غنيمتها و از آجنا بازگشت.» اين بود منونه اى 

 از جنگهاى سلطان حممود براى اجراى حق! و گسرتش اسالم.

 با ويران شدن معبد سومنات، يكى از آثار گرانبهاى هنرى هندوستان از بني رفت.



 ستون از چوب ساج آن را نگاه مى داشت. بر فراز 56 طبقه ساخته بودند و 13سقف اين معبد را به شكل هرمى 
 گنبد طالىي قرار داشت. بت در ميان مسجد قرار گرفته بود و تاجى مرصع از جواهر بر سر او آوخيته بودند. 14بت 

خزاين معبد پر بود از جواهرات گرانبهاىي كه زوار و راجه هاى هندى در طول ساليان دراز به آجنا فرستاده بودند. 
  ميليون دينار نوشته اند.20قيمت اين ذخاير را كه به دست حممود به غارت رفته است، تا 

در جوامع احلكايات عوىف نوشته شده است كه سلطان حممود در سومنات بىت ديد كه در فضا معلق بود، با شگفىت 
گفت: اين از عجايب ايام و نوادر اشياست ... علما و حكماى لشكر را طلب كرد و سّر اين معىن از ايشان 

بازخواست، گفتند ... چهار ديوار بتخانه را از سنگ مغناطيس بنا كرده اند ... و اين بت آهنني است و چون از 
 اطراف جتاذب طبيعت مغناطيس بر اين بت آهنني برابر است، در ميان هوا معلق ايستاده است.

در تاريخ فرشته مى نويسد: «... و به حتقيق پيوسته كه در وقىت كه سلطان مى خواست كه سومنات را بشكند، مجعى 
از برامهه به عرض مقربان درگاه رسانيدند كه اگر پادشاه اين بت را نشكند و بگذارد، ما چندين زر به خزانه عامره 

واصل مى سازمي. اركان دولت اين معىن را به مسع سلطان رسانيدند كه از شكسنت آن سنگ رسم بت پرسىت از اين ديار 
دور خنواهد شد و نفعى خنواهد داد، سلطان فرمود آنچه مى گوييد راست است و مقرون به صواب، اما اگر اين كار را 

بكنم مرا حممود بت فروش خواهند گفت و اگر بشكنم حممود بت شكن، خوشرت آنكه در دنيا و آخرت مرا حممود 
بت شكن خوانند ... وقىت كه سومنات را بشكستند درون شكم آن كه جموف ساخته بودند آن مقدار جواهر نفيسه و 

 آلىل شاهوار بريون آمد كه مساوى آنچه برمهنان مى دادند، بود.»

 غرض حممود از لشكركشيها

«مورخان اسالمى عموما مى نويسند كه مقصود حممود از لشكركشى به هندوستان برانداخنت كفر و بت پرسىت از آن 
سرزمني و انتشار دين اسالم بوده است ... در اينكه سلطان حممود سىن و حنفى متعصب و در برانداخنت كفر كوشا 

 بوده است و به خالفت عباسيان اميان داشته ...

شكى نيست، و اين امر را از مطالعه جزئيات احوال او و رفتار وى با كفار و پريوان ساير فرق اسالم، مانند 
امساعيليه، قرامطه، و شيعيان نيكو مى توان دريافت. چنانكه تاهرتى رسول خليفه فاطمى مصر را برخالف آداب و 

 بر رى دست يافت، گروهى از بزرگان و مردم آن شهر را 420رسوم دربارى و سلطنىت قدمي بكشت، و چون در سال 
به تمت قرمطى بودن، بر دار كرد؛ وىل مسلم است كه ديندارى و تعصب، يگانه حمرك لشكركشيهاى او به هندوستان 

نبوده است ... برتين دليل اينكه خزاين بتكده هاى هندوستان بيش از بتان آن سرزمني طرف توجه حممود بوده، آن 
است كه ... چون شنيد كه مجعى از رايان هند با لشكر بسيار سر راهش نشسته اند، برانداخنت دمشنان اسالم را 

 فراموش كرد و براى حفظ غنامي خويش به دريا زدن 
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و از برياهه بازگشنت را بر مقابله با دمشن كه ممكن بود نتيجه لشكركشى او را به باد دهد، ترجيح داد و به مهني جهت 

 »114 «بسيارى از لشكريان و مهراهانش در صحراى ىب آب و گياه «تر» تلف شدند.»

فرخى سيستاىن، كه در سفر جنگى حممود به هندوستان مهراه او بود، ضمن اشعار بسيارى كه در توصيف مبارزات 
 حممود سروده، مظامل و بيدادگريهاى وى را نيز بيان كرده است:

 آن سال خوش خنسبد و از عمر نشمرد
 

 كز مجع كافران نكند صد هزار كم 

 امسال نام چند حصار قوى نوشت 
 

 در هريكى شهى سپه آراى و حمتشم 

 تا چند روز ديگر از آن قلعه هاى صعب 
 

 ده خشت بر �اده نبيند كسى به هم 

 زنشان اسري و برده شود مردشان تباه 
 

 تنشان حزين و خسته شود روحشان دژم 

 وز خون خلقشان مهه بر گوشه حصار
 

 رودى روان شده به بزرگى چو رود زم 

   

 در جاى ديگر فرخى، ضمن بيان فتوحات حممود در ناحيه گنگ، مى گويد:

 خبواست آتش و آن شهر پر بدايع را
 

 به آتش و به ترب كرد با زمني مهوار

 سرايهاش چو كوزه شكسته كرد از خاك 
 

 بارهاش چو نار كفيده كرد از نار

 بسوخت شهر و سوى خيمه بازگشت از خشم 
 

 چو نره شريى گم كرده زير پنجه شكار

   

 عنصرى نيز، به خرابكارى حممود در هند اشاره كرده، مى گويد:

 ز بس كه آتش زد شاه در واليت هند
 

 كشيد دود ز بتخانه هاش بر كيوان 

   

 فرخى در جاى ديگر مى گويد:

 ميني دولت، شاه زمانه با دل شاد
 

 به فال نيك كنون سوى خانه روى �اد

 هزار بتكده كنده قويرت از هرمان 
 

 دويست شهر تى كرده خوشرت از نوشاد

   



على رغم اين متلقات، مردان با شخصيىت چون فردوسى طوسى و ناصر خسرو علوى كه از نيت باطىن حممود باخرب 
بودند، زبان به انتقاد گشودند و پرده از روى اين جنگهاى آزمندانه برداشتند. فردوسى ضمن نامه رستم فرخزاد به برادر 

 خود مى فرمايد:

 بريزند خون از پى خواسته 
 

 شود روزگار بد آراسته 

 زيان كسان از پى سود خويش 
 

 جبويند و دين اندر آرند پيش 

   

ناصر خسرو علوى كه در دوره جواىن دربار حممود و مسعود غزنوى را ديده و مردى با هدف و عميق بود، منظور 
 اساسى حممود را از محله به هندوستان چنني توجيه مى كند:

 آنكو به هندوان شد يعىن كه غازمي 
 

 از بر بردگان نه ز بر غزا شده است 

   

 و در جاى ديگر خطاب به شعراى متملق عصر سلطان حممود مى گويد:

 بسنده است با زهد عمار و بوذر
 

 كند مدح حممود مر عنصرى را

   

 هزار غالم به غزنني برد. 53 فيل و 350حممود پس از لشكركشى به هندوستان، جواهرات زيادى به دست آورد و 
بعضى از منابع تارخيى نوشته اند، اسراىي كه توسط سلطان- حممود كوچ داده شد، به قدرى زياد بود كه در شهرها 

 براى سكونت آ�ا حملى نبود و جمبور

 ______________________________
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شدند براى سكونت آ�ا حمل جديدى بسازند. سلطان حممود پس از تصرف هندوستان و مناطق وسيع ديگر با دادن 

تلفات سنگني سرزمني غور را در افغانستان به تصرف خود درآورد و سپس خوارزم و بلخ را تسخري كرد، بعد بسيارى 

  به قصد فتح رى و اصفهان حركت كرد.420از نواحى ماوراء النهر را متصرف شد و در سال 

 فجايع حممود در رى 



حممود پس از تصرف رى، بر خزاين و كتاخبانه گرانبها و ذيقيمت جمد الدوله دست يافت و پس از تصرف يك ميليون 
دينار وجه نقد و پانصد هزار دينار جواهر او، بسيارى از كتب گرانبها و كم نظري جمد الدوله را به اين عنوان كه حاوى 
مطالب فلسفى و حكمىت و جنومى است، سوخت و از بني برد و حكومت ديامله را برانداخت و عده زيادى را به 

 جرم بدديىن كشت.

 انقراض دولت آل بويه در رى 

 هجرى در عهد سلطان سنجر تأليف شده و نويسنده آن 520در كتاب جممل التواريخ و القصص، كه در سال 
معلوم نيست، لشكركشى حممود بن سبكتكني را به شهر رى بيان كرده مى نويسد: «سلطان پس از آنكه از رى 

خواسته و اموال فراوان گرد آورد و نزد خليفه القادر بالّله فرستاد، دستور داد تا بزرگان ديلم را به دار آوخيتند. عده اى را 
در پوست گاو دوخت و به غزنني فرستاد.» سپس مى گويد: «مقدار پنجاه خروار از دفرت روافض و باطنيان و فالسفه 
از سراهاى ايشان بريون آورد و زير درختهاى آوخيتگان بفرمود سوخنت ... و اين معامله سلطان حممود آن وقت كرد 

كه مهه علما و ائمه شهر حاضر كردند و بد مذهىب و بدسريتى ايشان درست گشت و به زبان خود معرتف شدند؛ و 
 دولت از خاندان بوئيان نقل كرد ...»

به گفته بيهقى، حممود مهينكه در مذهب كسى مشكوك مى شد، «... اگر بو حنيفه به علم بودى او نگاه نكردى و 
بر دار كشيدى و بيش از صد هزار كس را از بد دينان بدين علت از جهان برداشته بود.» به طورى كه بيهقى نوشته 
است، حممود به تسخري رى قانع نبود و در ساهلاى آخر عمر آرزو مى كرد كه به مغرب و شام محله كند و در آجنا 
«... مبتدعان، فالسفه، زنادقه و مالحده و قرامطه ...» را كه در مناطق شام و مصر علم كفر و ضاللت برافراشته 

 بودند به شدت سركوىب كند و اين مناطق را بار ديگر به خلفاى عباسى سپارد.

در تاريخ گرديزى فاجعه رى چنني ياد شده است: «... خرب آوردند امري حممود را كه اندر شهر رى و نواحى آن، 
مردمان باطىن مذهب و قرامطه بسيارند؛ بفرمود تا كساىن را كه بدان مذهب متهم بودند حاضر كردند و سنگريز كردند 

و بسيار كس را از اهل آن مذهب بكشت و بعضى را ببست و سوى خراسان بفرستاد، تا مردند اندر قلعه ها و 
 حبسهاى او بودند.

 فرخى از اين بيدادگريها چنني ياد كرده است:

 اى ملك گيىت، گيىت تراست 
 

 حكم تو بر هرچه تو گوىي رواست 

 ملك رى از قرمطيان بستدى 
 

 ميل تو اكنون به منا و صفاست 

 آنچه به رى كردى هرگز كه كرد
 

 يا به متنا كه توانست خواست 



 آنكه سقط گفت مهى بر مال
 

 اكنون از خون جگر او مالست 

 هركه ازيشان به هوى كار كرد
 

 بر سر چوىب خشك اندر هواست 
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 بس كه ببينند و بگويند كاين 
 

 دار فالن مهرت و بمان كياست 

 خانه ىب دينان گريى مهه 
 

 راست خوى تو چو خوى انبياست 

 فرخى در مرگ حممود نيز از رفتار ظاملانه او با قرمطيان ياد مى كند:   

 آه و دردا كه كنون قرمطيان شاد شوند
 

 اميىن يابند از سنگ پراكنده و دار

   

 به خليفه القادر بالّله مى نويسد، مظامل و بيداد- گريهاى خود را منسوب به نظر و 420حممود در نامه اى كه به سال 
عقيده فقهاى عصر خود مى خواند و مى گويد طبق نظر علماى دين، اين قوم به خدا و مالئكه و كتب آمساىن و 
پيغمربان در روز قيامت معتقد نيستند و با اينكه به ظاهر دعوى مسلماىن مى كنند، در باطن مناز منى گزارند، روزه 

منى گريند، زكوة منى دهند و در اموال و زنان چون مزدكيانند. و با ايراد اين اتامات به خود اجازه مى دهد كه به غارت 
 خزاين و سوزاندن كتب و كشتار و به دار آوخينت آنان اقدام كند.

دامنه اين اعمال خشونت آميز پس از حممود نيز ادامه يافت؛ بطورى كه بيهقى متذكر شده، منايندگان خليفه نزد 
مسعود مى آيند و اعالم مى كنند كه «حسنك قرمطى را بر دار بايد كرد و به سنگ ببايد كشت تا بار ديگر بر رغم 

خلفا هيچكس خلعت مصرى نپوشد و حاجيان را در آن ديار نربد ...» و بطورى كه خواهيم ديد، مسعود طبق نظر 
 خليفه عمل مى كند.

 آثار اجتماعى و اقتصادى محالت حممود

«حكومت حممود باعث رفاه و آسايش توده مردم نشد بلكه بر مشكالت زندگى اقتصادى و اجتماعى آنان افزود. 
 لشكركشيهاى سلطان حممود، خمصوصا جنگهاى او در هندوستان، منبع عايدى سرشارى بود.



جنگجويان در طى اين مبارزات، از راه غارتگرى و قتل و كشتار ثروت فراواىن به چنگ آوردند وىل توده هاى مردم، كه 
 در مسري اين لشكركشيها بودند، بيش از پيش فقري و ناتوان مى شدند.

قبل از هر لشكركشى، حممود از مردم مالياتاى گزاىف مى گرفت؛ اين مالياتا به قدرى سنگني بود كه پس از وصول 
تقريبا اهاىل براى امرار معاش چيزى نداشتند. مهني روش جابرانه موجب شد كه اقتصاديات مملكت سقوط كند. زيرا 

مردم كه اوضاع را درهم و ناپايدار مى ديدند و از غارتگرى مستمر دولتها و فئوداهلاى حملى بيمناك بودند، چون تأمني 
اجتماعى و آسايش فكرى نداشتند، كمرت تن به كار مى دادند و چنانكه بايد به زراعت و فعاليتهاى كشاورزى مشغول 

منى شدند. مهني وضع ناگوار سبب گرديد كه در نيشابور قحطى سخىت روى داد و عده زيادى از گرسنگى مردند. 
مردم از روى ناچارى گربه و سگ و حىت آدم مى خوردند، كسى هنگام شب از خانه خارج منى شد، زيرا مهواره بيم آن 

 بود كه گرسنگان محله كنند.

با اينكه حممود با وسايل و قدرتى كه داشت مى توانست مردم خراسان را از قحطى و مرگ رهاىي خبشد، در اين راه 
 قدم مؤثرى برنداشت.

گاه در بني لشكركشيها، حممود به اجياد ابنيه و عمارات مى پرداخت، وىل مساجد و مدارسى را كه حممود در غزنني 
 ساخته توأم با حتميالت گوناگون به توده هاى مردم بود.

به طورى كه مورخني نوشته اند قطعات مرمر و ساير احجار گرانقيمىت كه براى تزيني حياط و مسجد غزنني به كار رفته 
 از راههاى دور با دست محل مى شد تا از شكسنت مصون باشد. غالب 
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 هزينه ها به مردم حتميل مى گرديد، حىت خمارج ساليانه باغ حممود در بلخ به حساب مردم بلخ گذاشته مى شد.

 حممود اهاىل كشور را به دو دسته تقسيم كرده بود؛ نريوهاى مسلح و اهاىل حملى.

او به سپاهيان حقوق مى داد و از آ�ا انتظار داشت كه بدون چون و چرا متام فرامني او را اجرا كنند و از مردم 
معموىل، به نام اينكه آ�ا را از تعرض دمشنان مصون مى دارد، توقع و انتظار داشت كه متام عوارض و مالياتاى حتميلى 
را بپردازند. با اين حال نبايد تصور كرد كه حممود، خود را مسؤول تأمني آسايش مردم مى دانست. براى آشنا شدن به 
طرز فكر حممود، واقعه تارخيى زير جالب است: زماىن كه سلطان حممود در هندوستان بود، قراختائيان به خراسان و 
بلخ محله كردند، چون مردم در مقابل مهامجني پايدارى كردند، قراختائيان نيز پس از فتح شهر شروع به غارتگرى 

كردند. حممود به جاى آنكه مقاومت مردم را بستايد، برعكس آ�ا را توبيخ كرد و گفت مردم حق مقاومت و مداخله 
در امور جنگى ندارند. حممود به مردم گفت: قراختائيان براى آن، شهر را خراب كردند و آتش زدند كه مشا در مقابل 



آ�ا مقاومت كرديد، من بايد باى متام اين خسارات را از مشا بگريم وىل مشا را مى خبشم به شرط آنكه اين عمل تكرار 
 »115 «نشود. سلطان از مشا ماليات، هدايا و سهميه مى خواهد تا مشا را در پناه قدرت خود گريد.»

گيبون مورخ نامدار انگليسى بر خالف سلطان حممود مى نويسد: «مسلما مردماىن كه حاضر به برداشنت اسلحه در راه 
 »116 «دفاع از جان فرزندان و اموال خويش نباشند، برتين و فعالرتين نريوى طبيعى خويش را از كف داده اند.»

بيهقى در اين مورد مى نويسد: «چون امري حممود به بلخ رسيد، بازار عاشقان را كه به فرمان او برآورده بودند، سوخته 
ديد با بلخيان عتاب كرد و گفت، مردمان رعيت را با جنگ كردن چه كار باشد، الجرم شهرتان ويران شد و مستغلى 

 بدين بزرگى از آن من بسوختند ...

 هر پادشاهى كه قويرت باشد و از مشا خراج خواهد و مشا را نگاه دارد، خراج ببايد داد ...

 چرا به مردمان نشابور و شهرهاى ديگر نگاه نكرديد كه به طاعت پيش رفتند و صواب آن بود.»

 سياست غزنويان 

دكرت يوسفى ضمن حبث در اوضاع اجتماعى عصر فرخى مى نويسد: «پيش از روى كار آمدن حممود غزنوى، روح 
مليت در ايران قوتى داشت. مردم ايران و خاندا�اى قدميى به شرف نسب خود افتخار مى كردند. پس از دو قرن 
تسلط عرب، مردم استقالل طلب ايران توانسته بودند در �ضتهاى گوناگون، شركت جويند و اندك اندك حكومتهاى 
ايراىن پديد آورند و احياى آداب و رسوم و سنن ملى و زبان و فرهنگ ايراىن را هدف خود مشرند. يكى از داليل 

عمده اى كه شاهنامه فردوسى، يعىن مظهر كامل و درخشان محاسه ملى ايران، در اين دوره كه مهمرتين دوره 
 محاسه سراىي است، سروده شده، وجود مهني احساسات و افكار ملى و روح استقالل طلىب و

 ______________________________
 ). تاريخ تاجيكستان، پيشني.115(

 .582). گيبون، احنطاط و سقوط امپراطورى روم، ترمجه ابو القاسم طاهرى، ص 116(
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اقتضاى حميط است. اين فكر در جامعه ايران چندان نفوذ كرده بود كه هركس داعيه حكومت و امارت داشت براى 

آنكه حكومتش را مردم بپذيرند نسب خود را به خاندان كهن و شاهنشاهان ايراىن مى رساند و گاه در اين كار به جعل 

و تزوير نيز دست مى زد؛ چنانكه آل بويه پس از رسيدن به سلطنت، ناچار چنني نسبنامه اى براى خود ساختند و 

نژادشان را به برام گور رسانيدند ... ابو رحيان بريوىن كه دانشمندى حمقق و دقيق است، به جعل اينگونه نسبنامه ها 



اشاره مى كند و از مجله مى نويسد: «بسا مى شود كه ... مجعى را وادار مى كنند كه دروغهاىي بسازند و ممدوح خود را 

 دكرت صفا مى نويسد: «ساخنت اين نوع »117 «به اصل شريفى نسبت دهند؛ چنانكه براى آل بويه ساخته اند.»

سلسله انساب، دليل قطعى است بر آنكه ملت ايران در قرن چهارم به موضوع اصالت نژادى امهيت مى داد و كساىن 

 اما با شروع سلطنت حممود غزنوى، كه از »118 «را سزاوار سرورى مى مشرد كه از ختمه بزرگان و آزادگان باشند.»

نژاد ترك بود، موضوع اصالت نژادى و سياست ملى و احساسات قومى در ايران رو به ضعف �اد. حممود و 

پيشينيانش كه تربيت يافته دستگاه سامانيان بودند، مهان طور كه سازمان و شيوه ادارى دوره پيش را پذيرفتند و در آن 

تغيريى ندادند، بسيارى از آداب و رسوم ملى را نيز به تقليد ايشان حمرتم داشتند، و از اين طريق خدمات و فوايدى را 

موجب شدند كه پس از آن نيز ادامه يافت، وىل پيداست كه اين پادشاهان ترك نژاد با ملت ايران در آرزوهاى ملى 

هم آهنگ نبودند، زيرا خود را از نژاد مردم ايران منى ديدند و شايد حس مى كردند كه مردم نيز ممكن است ايشان را از 

خود نشمارند، از اين رو به جاى سياست ملى و تقويت حكومت نژادى و تفاخر به اصالت نسىب، سياست مذهىب و 

وحدت ديىن را هدف خود قرار دادند كه قلمروش وسيعرت از حدود يك مملكت و ملت ... بود و نيز به جاى مذهب 

شيعه كه بيشرت باب طبع استقالل طلبان ايراىن ... بود، مذهب اهل سنت و بيعت خلفاى عباسى و پريوى از سياست 

ايشان را برگزيدند كه حكومتشان را تأييد مى كرد ... دكرت يوسفى در جاى ديگر مى نويسد: «هرچه از آداب و رسوم 

و مظاهر فرهنگ ايراىن در دستگاه اينان ديده مى شود، بر اثر آن است كه اين غالمان ترك غالبا تربيت يافته دولت 

سامانيان و به اين مراسم مأنوس بودند؛ بعالوه خود، فرهنگ و متدن خاصى نداشتند كه جانشني فرهنگ و سنن ايران 

كنند و شايد تا حدودى سياست پيشگى و رعايت متايالت قوم ايراىن و جلب قلوب آنان در اين كارها اثر داشته 

 »119 «است، چنانكه مى بينيم عيد نوروز و مهرگان و جشن سده در دربار و بني مردم متداول بود.»

 سياست خليفه عباسى و حممود

به قول هندوشاه، مؤلف كتاب جتارب السلف: «دولت عباسيان را حيل و خمادعت غالب بود و كارها را به مكر بيش 
 از آن مى ساختند كه به شجاعت و شدت.»

 ______________________________
 .61). ابو رحيان بريوىن، آثار الباقيه، ترمجه داناسرشت، ص 117(

 .219، ص 1). تاريخ ادبيات در ايران، پيشني، ج 118(

 .138 به بعد و ص 134). دكرت يوسفى، فرخى سيستاىن، ص 119(
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 ه.) در دوران خالفت چهل و يكساله خود در ترويج مذهب اهل سنت و اشاعره 381- 422القادر بالّله (

كوششها كرد و كتاىب در رد عقايد معتزله و رافضيان نوشت و لعن و تكفري اين مجاعت را در مساجد و حمافل مذهىب 

جتويز كرد. مهني سياست كمابيش سبب گرديد كه حممود غزنوى كه پايگاهى در بني مردم نداشت از سياست خليفه 

 پريوى كند و با معتزله و شيعيان و امساعيليان از در خمالفت درآيد. دكرت صفا در تاريخ ادبيات در ايران مى نويسد:

«بعضى از مورخان و نويسندگان، فرق باطنيه، اعم از امساعيليه و قرامطه و غريه را متهم به خروج از دين و تظاهر به 
اسالم براى نابود كردن آن و جتديد رسوم جموس كرده اند. اگر اين دعوى درست باشد ظهور اين مذهب در ايران با 

 منظور و مقصودهاىي مهراه بوده است.»

در صورتى كه اين نظر را مقرون به حقيقت بدانيم، بيش از پيش، علت دمشىن دستگاه خالفت بغداد و حكومت 
غزنوى با اين فرق مذهىب آشكار مى شود، خبصوص كه در حكومت سامانيان ديدمي كه عده اى از شخصيتهاى مهم و 

مؤثر دولىت و اجتماعى به راه و رسم امساعيليه گرويده بودند و داعيان و مبلغني آ�ا به وسايل گوناگون به تبلي  آراء 
خود مشغول بودند؛ و بعدا در اواسط قرن چهارم با نفوذ روزافزون آل بويه در ايران و بغداد، و فاطميان در مصر، 
عباسيان كامال موقعيت مذهىب و سياسى خود را در خطر ديدند و بر آن شدند كه نه تنها با معتزله و شيعيان و 

امساعيليان اعالن جنگ كنند بلكه از حكومت غزنويان، كه پريو آ�ا و دمشن باطنيه و اهل تشيع بودند، جانبدارى 
 منايند.

حممود پس از طرد خمالفان و شكست قطعى سامانيان، خطبه به نام القادر بالّله خواند و با اين اقدام، بستگى و 
ارادت خود را به حكومت بغداد نشان داد و چون به كسب خلعت و فرمان خليفه توفيق يافت، اجازه داد كه در 

روى سكه نام او و خليفه را نقش كنند. به طور كلى روابط حممود با خليفه دوستانه بود، نامه ها و رسوالن از طرفني 
رد و بدل مى شد و حممود از كشورگشاييها و فتوحات خود در هند و ديگر نقاط، خليفه را آگاه مى كرد و خليفه به 

 افتخار اين فتوحات در بغداد جشن مى گرفت؛ چنانكه در تاريخ الفى مال امحد تتوى چنني مى خوانيم.

«در سال چهارصدم از رحلت خري البشر ... ميني الدوله سلطان حممود فتحنامه كه مشتمل بر مجيع فتوحاتى كه او را 
روى منوده در واليات هندوستان، به بغداد فرستاد و خليفه قادر بالّله عباسى آن روز جملسى عظيم ساخت و فرمود تا 
آن فتحنامه را بر رؤوس خاليق به آواز بلند خبواندند ... آن روز در بغداد آنچنان سرور و خوشحاىل انتشار يافت كه 

 ).1بعينه گويا كه يكى از عيدهاى مقرر اهل اسالم است» (نسخه خطى، ج 

رفتار وحشيانه حممود با امساعيليان و قرمطيان نيز بيشرت براى جلب توجه خليفه بغداد بود. به طورى كه در تاريخ 
زندگى و زمان سلطان حممود غزنوى مذكور است: «خليفه مصر، حاكم بالّله العلوى، مكتوىب به سلطان حممود ميني 



الدوله نوشت و او را به بيعت خود دعوت كرد و سلطان آب دهن بر مكتوب او انداخت و آن مكتوب را در حضور 
آن كسى كه آورده بود، سوختند و دشنام بسيار داده آن شخص را بريون كرد و اين معىن را نوشته به خليفه عباسى 

 »120 «قادر بالّله ارسال داشت.»

 ______________________________
 ). هفت مقاله تارخيى، پيشني.120(
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چندى بعد نيز موقعى كه احلاكم «تاهرتى» رسول خود را نزد حممود مى فرستد، وى نه تنها از پذيرفنت او خوددارى 

 مى كند بلكه دستور مى دهد كه يكى از عمالش در شهر بست گردن او را بزند.

با متام تظاهراتى كه حممود به نفع دستگاه خالفت مى كرد، قرائىن در دست است كه وى پس از آنكه موقعيت 
سياسى و نظامى خود را استحكام خبشيد نه تنها از توجه ديرين خود به دستگاه خالفت كاست، بلكه به عقيده 

حممد ناظم: «چنني به نظر مى رسد كه سلطان در اواخر حكومتش مصمم شده بود خليفه را زير فرمان خود درآورد.» 
 و از اشعار فرخى برمى آيد كه حممود فكر تسخري بغداد و طرد خليفه را در سر مى پرورانيد:

 نپايد بسى تا به بغداد و بصره 
 

 غالمى به صدر امارت نشيند

   

دكرت يوسفى نيز در تأييد اين نظر مى نويسد: «شايد فرخى شاعر مدحيه سراى هم اينگونه افكار و هوسهاى حممود را 
احساس مى كرده كه به پسند دل او، در مدحش چنني سخن مى گفته و خلفاى پيشني را در مشار بندگان سلطان 

 مى مشرده است:

 بغداد و زانسو هم ترا بودى كنون گر خواسىت 
 

 ليكن نگهدارى مهى جاه امري املؤمنني 

 از بر مري مؤمنني بگذاشىت نيم از جهان 
 

 كو هيچكس را اين تواناىي كه كردسىت تو اين 

 صد بنده دارى در تواناىي و مردى و هنر
 

 «صد ره فزون از مقتدر وز معتصم وز مستعني

   

»121« 

از نامه حسن صباح به ملكشاه سلجوقى نيز اين معىن استنباط مى شود. پس از درگذشت حممود، فرزند او مسعود نيز 
از سياست پدر پريوى منود و حكومت بغداد نيز به سياست ديرين خود ادامه داد و طى نامه اى كه براى مسعود 



فرستاد، او را بر وفات پدر تعزيت گفت و به مناسبت جلوس به ختت سلطنت، اعالم تنيت منود، و براى او نيز به 
اين مناسبت عهد و لوا و حتف و هداياى فراوان فرستاد، به طورى كه بيهقى نوشته: «امري مسعود بدين نامه سخت 

شاد شد و قويدل شد و فرمود تا آن را برمال خبواندند و بوق و دهل بزدند و از آن نامه نسختها برداشته و به 
سپاهيان و طارم و نواحى جبال و گرگان و طربستان و نيشابور و هرات فرستادند تا مردمان را مقرر گردد كه خليفت 

 امري املؤمنني و وىل عهد پدر وى است.»

حممود و خليفه عباسى هردو از يكديگر استفاده سياسى مى كردند، حممود به خليفه عباسى اعتقاد و امياىن نداشت و 
 خطاب كرد. عنصر املعاىل در »122 «از مفاسد دستگاه خالفت باخرب بود و القادر بالّله را «خليفه خرف شده»

قابوسنامه ضمن حكايىت، ىب امياىن حممود را نسبت به دستگاه خالفت برمال مى كند و مى نويسد، حممود از خليفه 
مى خواهد كه ماوراء النهر را جزء قلمرو او به مشار آرد، چون خليفه تعلل مى ورزد، حممود به خشم مى آيد و خليفه را 

 تديد مى كند و مى گويد: «اينك آمدم با دو هزار پيل و دار اخلالفه به پاى پيالن ويران كنم،

 ______________________________
 .169). فرخى سيستاىن، پيشني، ص 121(

 .183). تاريخ بيهقى، پيشني، ص 122(

 255، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 نه تنها خليفه به حممود و حممود به خليفه اعتقاد و صميميىت »123 «خاك وى بر پشت پيالن به غزنني آرم.»

نداشتند بلكه اين دو را به آيني اسالم نيز اعتقاد راسخى نبود. شايد فرايض مذهىب را اجنام مى دادند وىل هردو از 

ميگسارى و غالمبارگى و استفاده از سازندگان و نوازندگان و چپاول شهرها و تعرض به مال و جان و ناموس مردم و 

 مصادره اموال دمشنان سياسى، خوددارى منى كردند.

 حرص و آز سلطان حممود

حممود مردى آزمند و حريص بود و متام جواهرات و ثروتاىي را كه از راه قتل و غارت از هندوستان و ديگر ممالك 
آسياى ميانه گردآورده بود، در گنجينه هاى خود حمفوظ مى داشت و حاضر نبود آن مهه غنامي را در راه آسايش عمومى 

 و اجياد فعاليتهاى توليدى مصرف كند.

 ميالدى (�م هجرى)، مى گويد: «سلطان حممود دو روز قبل از مرگ، فرمان داد تا متام 16مريخواند، مورخ قرن 
خزاين و گنجينه هاى سلطنىت و درم و دينارهاى طال و جواهراتى را كه در دوران پادشاهى گرد آورده بود، در برابر او 

بگسرتانند. پس از آنكه به جواهرات و سنگهاى گرانبها و رنگارنگ نگريست، اشك حسرت رخيت و با آنكه 



مى دانست بزودى با عاليق جهان وداع خواهد كرد، دينارى از آن مال نبخشيد. بلكه بار ديگر جواهرات را به حمل 
 خنستني بازگردانيد.»

حرص حممود به مجع مال به حدى بود كه ثرومتندان از او امان نداشتند و گاه براى دست يافنت به زر و سيم و 
 جواهرات دولتمندان، آنان را به بيديىن و «بد ديىن» متهم مى كرد.

چنانكه در اواخر عمر شنيد كه در نيشابور مردى ثروت فراوان دارد. وى را به حضور خود طلبيد و به او گفت، 
شنيده ام «قرمطى شده اى»، آن مرد كه از علت احضار خود باخرب بود، به حممود گفت قرمطى نيستم بلكه گناهم آن 
است كه ثروت فراوان دارم، هرچه دارم از من بگري و بدنامم مكن. حممود نيز چنني كرد و پس از ضبط متام داراىي او 
صفاى اميانش را تصديق منود. علما و صاحبنظران آن روزگار به روش جابرانه حممود به ديده نفرت مى نگريستند و جبز 

 شعراى متملق و مالدوست، اهل علم را رغبت ديدار او نبود.

 مذهب حممود

 حممود سىن و حنفى مذهب بود و در اين راه به علل زير تعصب بسيار نشان مى داد:

 اوال به علت محايىت كه خليفه از او مى كرد.

ثانيا او لشكركشيهاى غارتگرانه خود را به حساب دين مى گذاشت و آن را جنگ مقدس اسالمى مى خواند؛ به مهني 
مناسبت مسلما�ا او را تقويت كردند و در پناه مهني شعارهاى فريبنده عده اى را به نام جماهدين اسالم دور خود مجع 

 كرد.

 نبوغ نظامى حممود

 حممود بدون شك يك سردار زبردست بود. ادوارد براون مى نويسد:

 سال 24«... وى آل بويه را پس راند، قلمرو آل زيار را تصرف منود، سامانيان را منقرض ساخت و در مدت 
  ه.) دوازده بار پى درپى به هند لشكر451 تا 392(

 ______________________________
 .208). عنصر املعاىل كيكاوس بن اسكندر، قابوسنامه، به اهتمام دكرت يوسفى، ص 123(

 256، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



كشيد و آن سرزمني را مسخر ساخت و بر وسعت كشورى كه بدو رسيده بود، بسى افزود و حدود آن از يك سو 

خبارا و مسرقند، و از سوى ديگر گجرات و قنوج بود. افغانستان و بني النهرين و خراسان و طربستان و سيستان و 

 هجرى وفات يافت و 412كشمري و خبش وسيعى از مشال غرىب هند را جزو قلمرو خود ساخت. سراجنام در سال 

 در طى هفت سال پس از مرگ وى، شاهنشاهى بزرگى كه پديد آورده بود عمال به دست تركان سلجوقى افتاد.»

»124« 

 سياست جنگى حممود

بطورى كه قبال ديدمي ايرانيان در راه استقرار حكومت عباسيان كوشش بسيار كردند وىل پس از چندى، خلفاى 
عباسى كه از نفوذ روزافزون عناصر ايراىن در دستگاه حكومت بيمناك بودند، حىت االمكان عليه جنبشها و 

حكومتهاى ايراىن به مبارزه برخاستند و سعى كردند حكومتهاىي نظري حكومت صفاريان، آل زيار، سامانيان و ديلميان 
با هم از در جنگ درآيند و با زد و خوردهاى ىب حاصل ضعيف و ناتوان شوند. پس از آنكه حكومت غزنويان دوام 
گرفت، حممود كه مردى ترك نژاد بود و در بني ايرانيان تكيه گاه و حمبوبيىت نداشت، سعى كرد با اختاذ يك سياست 
مذهىب و مبارزه با خاندا�ا و حكومتهاى ايراىن، محايت دستگاه خالفت را جلب منايد و در اين كار تا حد زيادى 

  ه. بيش از پيش موقعيت سياسى خود را حتكيم خبشيد.389توفيق يافت و با شكست دادن سامانيان در سال 

حممود چون متكى به ايرانيان اصيل نبود، سپاهيان خود را از بني اقوام ديگر نظري خلجها، افاغنه، تركمانان، غزها و 
غريه گردآورى مى كرد. اين لشكريان مزدور چون در غارتگرى ملل مغلوب با حممود سهيم بودند، به عشق مال اندوزى 
و چپاول ملل، با او مهكارى مى كردند، وىل در عصر مسعود به علت بيكفايىت او و نبودن زمينه مناسب براى چپاول، 
غالبا سربازان از مبارزه جدى خوددارى مى كردند، و گاه به سپاه خصم مى پيوستند چنانكه در جنگ با تركمانان، به 
گفته بيهقى، عده اى از سپاهيان مسعود يار يارگويان به تركمانان ملحق شدند و قواى مسعود در اثر آشفتگى اوضاع 

 رو به هزميت �اد.

 زندگى مردم در عهد حممود غزنوى 

بارتولد مى نويسد، نظام امللك و بعضى ديگر از نويسندگان غالبا به اعمال و رفتار حممود اشاره مى كنند. «بدين سبب 
الزم مى دانيم درباره خصوصيات اصلى دوران سلطنت حممود، اندكى مشروحرت سخن گوييم؛ به ويژه كه تا كنون 

هيچكس به اين مهم نپرداخته. حىت آ. موللر، ضمن سخن از ويژگيهاى خوى و سريت حممود، تقريبا فقط به جد و 
مهت خستگى ناپذير وى اشاره مى كند و بس. از صفات منفى حممود، فقط از تعصبات مذهىب كوته بينانه وى سخن 
مى رود كه در نتيجه آن، سيل خون كفار را در هندوستان جارى كرد و در متصرفات خاص خويش بريمحانه مرتدان و 

 بددينان را معدوم ساخت.



وىل دوران سلطنت حممود، جوانب ديگر، جوانىب تاريكرت نيز دارد و هزاران هزار از اتباع وى نه تنها به اتام ارتداد و 
 بد ديىن بلكه بر اثر فشار مالياتاى خامنان بر باد ده 

 ______________________________
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جان مى سپردند. لشكركشيهاى حممود به هندوستان غنامي فراوان نصيب شخص وى و نگهبانان او و «غازيان 

داوطلب» بسيارى كه از هرسو و از آجنمله از ماوراء النهر به طرف او روى مى آوردند مى گردانيد. گاه حممود از حمل 

آن غنامي و نقود، ساختما�اى زيبا، مثال مسجد و مدرسه، در غزنه برپا مى كرد. وىل اين لشكر كشيها براى عامه ناس 

 و اكثريت مردم جز منبع فقر و بينواىي نبود. حممود براى لشكركشيهاى خود به پول نيازمند بود.

پيش از يكى از اين لشكركشيها، حممود فرمود در ظرف مدت دو روز، مبل  ضرورى را گرد آورند و اين فرمان جمرى 
شد، و به گفته مورخ دربارى، مردم را به خاطر آن مهچون گوسفند پوست كندند؛ به قول عتىب: «سلخوا سلخ الغنم.» 

اين گونه افعال و وقايع نشان مى دهند كه بر خالف آنچه مورخ مزبور مى گويد، فقط ابو العباس فضل بن امحد 
اسفرايىن مسؤول وضع ماليات خامنان- سوزى كه باعث شد: «از هيچ روزن دود برخنيزد، و از هيچ ديه، كس بانگ 
خروس نشنود و اهل حرث و زرع از عوارض تكلفات و نوازل انزال و اقسام قسامات، وطن بازگذارند و دست از 

 زراعت بكشند» نبوده است، بلكه ابو العباس يكى از عوامل و جمريان اين وضع شوم بود.

 هجرى). بر اثر يخ بندان زودرس گندم نروييد، و مردم 401در اين ميان و در چنني احواىل، سال قحطى آغاز شد (
 400سخت حمتاج و فقري شدند و حال آن كه در نيشابور گندم به قدر كاىف وجود داشته، و به شهادت عتىب، روزى 
من نان فروخته نشده در بازار باقى مانده بوده، مورخ مزبور اين واقعه را نقل كرده تعجب مى كند كه «در امكان 

اقوات چون بارى- تعاىل حكمى رانده باشد و برات وفات قومى روان كرده، حكم او را مانعى و قضايش را دافعى 
 نباشد.» گويا تنها در نيشابور و اطراف آن قريب صد هزار نفر تلف شده بودند.

به تقريب، مهه سگان و گرگان نابود شدند و آدخموارى نيز ديده شده بود. بديهى است كه مقصران و مرتكبان به 
 جمازات شديد حمكوم شدند، وىل اين حمكوميتها ىب اثر بود.

 سلطان به حكام خويش فرمود تا ميان ساكنان فقري پول تقسيم كنند و به مهني اكتفا كرد.

وىل چون بر اثر فقر و بينواىي ساكنان، امر وصول مالياتا متوقف گشت و وزير از ارضاى توقعات پوىل سلطان جدا 
سرباز زد، ناگزير اقدامات مؤثرترى به عمل آوردند. و سلطان الزم دانست به يارى مناينده اشراف كه از جرگه عناصر 



قرطاس باز ادارى به دور بود، يعىن به استعانت از دهقان ابو اسحق حممد بن حسني، رئيس بلخ متوسل شود. معلوم 
 ه.) در هرات، مبل  هنگفىت گرد آورد. معهذا وزير 401نيست كه رئيس به چه وسيله اى موفق شد (در مهان سال 

اقدامى براى گرد آوردن مبل  كسرى به عمل نياورد و داوطلبانه خود به زندان رفت و با اين عمل خويش خشم سلطان 
را برانگيخت. اموال وزير ضبط و مصادره شد، و وى را جمبور كردند تا سوگند ياد كند كه در هيچ جا پوىل پنهان 

نكرده. بعد گويا معلوم شد كه به رغم سوگند خويش وجهى را نزد يكى از بازرگانان بلخ به امانت سپرده است. جريان 
  ه.).404بازجوىي جتديد شد، وزير بينوا را هرروز شكنجه كردند، تا سراجنام بر اثر آن درگذشت (

حممود از غيبت خويش به هنگام مرگ وزير استفاده كرد و نارضاىي خود را از شدت عمل جمريان اراده خويشنت اعالم 
 داشت.

 ساختما�اى زيباى حممود با وجوهى كه از هندوستان حاصل شده بود برپا مى شد،
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وىل خرج نگهدارى ابنيه مزبور بار سنگيىن بر دوش مردم بوده است. حافظ ابرو داستان جالب توجهى مستخرج از 

خبش مفقود تأليف بيهقى، درباره باغ زيباىي كه حممود در بلخ احداث كرده بود نقل مى كند. نگهدارى باغ مزبور به 

عهده ساكنان شهر حمول شده بود. سلطان در آن باغ جمالس بزم و سرور برپا مى كرد، وىل مهواره جمالس بزم بر هم 

مى خورد، و به زودى متوقف مى شد. روزى سلطان از نزديكان خود پرسيد كه چرا به رغم زيباىي باغ هرگز نتوان بزم و 

سرورى را در آن به پايان رسانيد. ابو نصر مشكان (عميد، استاد بيهقى) رخصت خواست كه سخن ىب پرده گويد و 

اظهار داشت كه مردم بلخ مهه از ىب مثرى نگهدارى اين باغ در غمند و هر ساله پرداخت مبال  كالىن را كه صرف اين 

امر ىب وجه مى شود ميان خود تقسيم مى كنند، و بدين سبب، سرور به دل سلطان راه منى يابد. سلطان متغري شد و 

چند روز با ابو نصر سخن نگفت. چيزى نگذشت كه غوغاى مردم، سلطان را در يكى از معابر بلخ متوقف ساخت 

و مجعيت شكوائيه اى عليه عوارض مزبور به وى تسليم كردند. سلطان ىب درنگ گمان برد كه شاكيان را ابو نصر 

 برانگيخته و حال آن كه وى هيچ اطالعى از قصد و نيت ايشان نداشته است.

 هجرى، شهر بلخ از قراختائيان، كه وى 397پس از آن حممود رئيس بلخ را احضار كرد و پرسيد كه در سال 
(سلطان) آ�ا را از آجنا طرد كرد، چه مبل  زيان ديد؟ رئيس بلخ گفت زيان وارد را به زبان رقم بيان نتوان كرد، «آنان 

شهر را ىب سبب ويران كردند، و زمان بسيار الزم است تا شهر به حالت پيشني برگردد، و اين خود حمل ترديد است.» 
آنگاه سلطان گفت «ما چنني مصائىب را از ساكنان شهر به دور مى دارمي و آنان از نگهدارى باغى براى من مضايقه 

 دارند.»



رئيس پوزش خواست و گفت: «آن كس (كه شكايت آورد) با ما ديدارى نداشته و اين شكوائيه بدون اطالع نيكان 
 و بزرگان تسليم شده است.»

معهذا چهار ماه بعد كه سلطان عازم غزنه بود، فرمود تا فرماىن نويسند و مردم بلخ را از وظيفه نگهدارى باغ معاف 
دارند و اين وظيفه را بر عهده يهوديان حمول كردند، و ضمنا دستور صادر گرديد كه بيش از پانصد درهم از ايشان 

 نستانند.

بدين قرار از حلاظ توجه به رفاه و آسودگى مردم، حممود را منى توان در مشار سالطني روشندل قرار داد. اما راجع به 
اينكه شاعران و دانشمندان در دربار وى از محايت او برخوردار بودند حىت آ. موللر، به رغم جانبدارى خويش از 

حممود، اعرتاف مى كند كه اين محايت فقط مولود متايل ناجمويانه وى بود، نه عشق واقعى به معارف و فرهنگ. توجه 
حممود به امور ديىن نيز دليل زهد و تقواى صادقانه وى نبوده است ... حممود از علما و شيوخ محايت مى منود، وىل 
اين محايت تا حدى مرعى مى گشت كه ايشان آلت ىب اراده سياست او بوده اند ... ابو بكر در امر تعقيب و ايذاء 
مرتدان و بد دينان دست راست سلطان بود ... غزوات حممود انگيزه اى جز تصرف ثروتاى هندوستان نداشته ... 

 »125 «گاه اتام ارتداد و بد ديىن بانه اى براى ضبط اموال مردم بود.»

 ______________________________
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حممود به نام دفاع از دين با هرگونه جنبش اعرتاضى خلق به عنوان ارتداد و بيديىن جنگ و مبارزه مى منود. خمصوصا با 

قرمطيان، امساعيليان و شيعيان بريمحانه ستيز، و اموال آنان را ضبط مى كرد، و از اين راه بر مشار گنجينه هاى خود 

 مى افزود؛ در حقيقت طرفدارى او از اسالم بيشرت براى مجع ثروت بود.

 لشكريان حممود

«غالمان ترك زرخريد، مانند عهد خلفا و سامانيان، هسته مركزى و اساس نريوهاى جنگى حممود را تشكيل مى دادند، 
 وىل حممود بر خالف زمان ماضى توانسته بود نظم و انضباط سخىت را در ميان ايشان برقرار سازد.

لشكر غالمان وسيله اى بود كه حممود به يارى آن موفق به لشكركشيهاى مظفرانه و وسيع گرديد و در عني حال، 
 توانست توده هاى مردم را در متصرفات وسيع خود در حال انقياد و اطاعت نگاه دارد.

حممود گذشته از لشكر غالمان ترك از داوطلبان كه به اصطالح غازى يا مبارزان راه دين ناميده مى شدند نيز كامال به 
 منظور لشكركشيهاى غارتگرانه، و جهانگشاييهاى خويش استفاده مى كرد.



به طورى كه آ. يو. ياكوبوسكى معلوم كرده است جلب عده اى كثري از غازيان به نريوهاى جنگى، تنها جنبه نظامى 
 نداشته بلكه در عني حال، سياست اجتماعى معيىن بود كه حممود، تعقيب مى كرد.

دولت حممود با جلب روستاييان ىب زمني به صفوف غازيان، و فريب ايشان به اميد كسب ثروت از غنامي جنگى 
هندوستان، كه در واقع امر جز مشىت از خروار آن نصيب آنان منى گشت، مى كوشيد تناقضات طبقاتى را حمو و 

 نارضاىي عامه مردم را تقليل دهد.

�ضت غازيان مى بايست كار يك جمراى احنراىف و دريچه اطمينان را اجنام دهد و جديرتين عناصر مردم استثمارشده 
 زمحتكش شهر و روستا را منصرف كند و در مسريى كه براى قدرت فئوداهلا خطرناك نباشد، قرار دهد.

غازيان پس از لشكركشى در مرزهاى نواحى مسخره باقى مى ماندند يا با اموال غارتى به ميهن بازمى گشتند و شريك 
 و انباز دستربدهاى مشروع! مى شدند.

اما راجع به عامه مردم زمحتكش روستاها و شهرها، كاميابيهاى جنگى حممود و زرق و برق دربار وى نه تنها وضع 
 اينان را برت منى كرد بلكه دشوارتر مى ساخت.

غنامي حاصله از لشكركشيها، هرقدر هم زياد مى بود، هرگز منى توانست هزينه هاى هنگفت نگاهدارى لشكر و دربار و 
 اشتهاى روزافزون حمافل دربارى و سران نظامى و فئودال را جربان و ارضا كند.

سنگيىن بار ماليات افزايش يافت، زيرا براى تدارك مقدمات تاجم به هندوستان دائما مالياتاى فوق العاده مأخوذ 
مى گرديد. حىت وقايع نگاران دربارى هم ناگزير نوشته اند كه هنگام اخذ ماليات «رعايا را مانند گوسفندان پوست 

 مى كندند.»

مورخان مى نويسند كه بسيارى از روستاها و حىت نواحى خاىل از سكنه شده، جمارى آبيارى ويران و مرتوك گشت. و 
 سبب اين وقايع را فقط افزايش ميزان خراج و سوء استفاده ها و
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 رشوه خواريها و سختگرييهاىي كه مأموران هنگام وصول آن معمول مى داشتند مى توان دانست.

پديده اى كه در متام نواحى مهمه كشور عموميت پيدا كرده بود، تنزل فاحش باى زمني بود، و اين پديده در 
 كشورهاىي كه در آن كشاورزى پيشرفت كرده بود، ندرتا ديده مى شد.

يك پديده ديگر خشكساليهاى پى درپى بود كه بر اثر آن، مردم گروه گروه در شهرها و روستاها از گرسنگى جان 
 مى سپردند.



چنانكه د. و. بارتولد معلوم كرده است، حممود با پشتكار و استمرار خارق العاده اى به اين اصل فئوداىل كه روستاييان 
 و شهريان فقط موضوع خراج مى باشند، معتقد بود و آن را به كار مى بست.

ابو الفضل بيهقى، مورخ معروف نقل مى كند كه مردم بلخ مورد سرزنش قرار گرفته بودند كه چرا در غياب حممود، در 
 برابر محله دمشن خارجى، يعىن لشكريان قراختائيان، مقاومت كرده اند.

... بدين طريق مردم را مانند نريوىي كه ماليات بايد بپردازد مى نگريستند. ضمنا بايد گفت كه در زمينه حيات سياسى 
آن دوران، حممود از حلاظ نريو و صفات ممتازه فرماندهى، امريى جدى و شايسته و برجسته بود. در دوران او 

پيشرفتهاىي در زمينه بازرگاىن، صنعت و فرهنگ و متدن به دست آمد وىل نبايد در ارزياىب پديده هاى مثبت زياده روى 
كرد زيرا در پشت اين مناى فريبنده، نارضاىي عميق مردم از شيوه ادارى كه موجب فقر و بينواىي آنان بود و تضادهاى 

 »126 «حاد اجتماعى پنهان بود.»

 روش ختريىب حممود در جريان غزوات 

يكى از گناهان ناخبشودىن حممود در جريان جنگها اصرار او در ختريب و حمو آثار هنرى بود. «سلطان حممود وقىت به 
ناحيه «مرتا» رسيد چنان جمذوب زيباىي عمارات و معابد آجنا شد كه در نامه هاى خود به غزنني به قول مرتجم تاريخ 

مييىن، «چنان شرح فرموده كه اگر كسى خواهد كه مثل آن ابنيه انشا كند، سد هزار بار هزار دينار بر آن خرج شود.» 
وىل زيباىي اعجاب انگيز اين ديار كه حممود هم آن را ستوده بود از تعصب وى نكاست. گرديزى مى نويسد: «چون 
امري حممود رمحه الّله، بدين واليت مأثوره رسيد هيچكس به حرب پيش او نيامد، بفرمود تا لشكر اندر آن واليت 

اوفتادند و هرجاى كه بتكده بود، مهى كندند و مهى سوختند و مال آن واليت به تاراج مهى بردند و امري حممود از آن 
 در آن روزگار نيز مردان منصف و »127 «بتخانه ها و خزاين آن ديار چندان ماىل يافت كه اندازه آن پديد نبود.»

شرافتمندى چون فردوسى طوسى و قاضى بو احلسن بوالىن قاضى بست و فرزندش بوبكر، اين اعمال وحشيانه را 
 تنفيذ و تأييد منى كردند.

 فردوسى طوسى آجنا كه مى فرمايد:

 شود بنده ىب هنر شهريار
 

 نژاد و بزرگى نيايد به كار

 مهه گنجها زير دامن �ند ...
 

 مبريند و كوشش به دمشن دهند
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 زيان كسان از پى سود خويش 
 

 جبويند و دين اندر آرند پيش 

نه تنها به روش جتاوزكارانه حممود غزنوى بلكه به سنت وحشيانه و غلطى كه اعراب در خاورميانه معمول داشتند،    

 شديدا اعرتاض مى كند.

در عهد مسعود، قاضى بست در عني نيازمندى و احتياج، دست رد به سينه بو نصر مشكان مى گذارد و از گرفنت 
 »128 «كيسه هاى زرى كه حممود از هند آورده بود امتناع مى ورزد و مى گويد: «به قيامت حساب اين نتوامن داد.»

«... سلطان حممود روزى از ابو طاهر ساماىن پرسيد كه سامانيان چه مقدار جواهر مجع كرده بودند؟ گفت: رضى را 
 به قدر هفت رطل مجع شده بود. سلطان خداى را شكر كرد و گفت:

  مهچنني در جممع التواريخ آمده كه:»129 ««مرا از مال اعدا صد رطل زياده به دست افتاده»

از زر و سيم كه بر پشت محال و رجال كردند آنچه در ضبط كتاب و حساب آمد، هفتاد هزار بار هزار درم شاهى 
بود و هفتصد هزار و چهارصد من زرينه و سيمينه بود از اصناف جامه هاى رومى و چيىن و سوسى و ديگر انواع 

 »130 «چندان بود كه پريان دولت و دبريان حضرت از ضبط آن عاجز ماندند.»

 آزمندى حممود

سلطان حممود در اواخر عمر به مرض سل مبتال شده بود و پزشكان از معاجله او درماندند «... چون كار از عالج 
گذشت ... به عرض خزاين اموال اشارت كرد، خنست نفايس خزاين را از عقود و نقود و جواهر زواهر بيضا كه در 
خزانه عقول و فحول نگنجيدى، به نظرش جلوه دادند، به چشم حسرت در آ�ا نگريست، به هاى هاى بگريست 
... مهچنني دواب و اصطبل و اسرتان را در ميان ميداىن به نظر امعان مالحظه منوده آ�ا را هم به حال خود روان 

 داشت، نظم:

 در اول چو خواهى كىن مجع مال 
 

 بسى رنج بر خويش بايد گماشت 

 پس از بر آن تا مباند به جاى 
 

 شب و روز مى بايدت پاس داشت 



 از اين مجله آن حال مشكلرت است 
 

 «131» «.كه آخر به حسرت ببايد گذاشت

   

  سال حكومت توأم با قتل و غارت و كتاب سوزى در قصر فريوزه غزنني به خاك سپردند.35حممود را پس از 

 بعضى مى گويند حممود طبع شعر داشته، چون مرگ خود را نزديك ديد ابيات زير را سرود:

 ز بيم تي  جهانگري و گرز قلعه گشاى 
 

 جهان مسخر من شد چو تن مسخر راى 

 گهى به عز و به دولت مهى نشستم شاد
 

 گهى ز حرص مهى رفتمى ز جاى به جاى 

 بسى تفاخر كردم كه من كسى هستم 
 

 كنون برابر بينم مهى امري و گداى 

 اگر دو كله پوسيده بركشى ز دو گور
 

 سر فقري كه داند ز كله كسراى 
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سلطان حممود بيش از كليه سالطني غزنوى براى كشورگشاىي و كسب افتخارات ظاهرى سعى و كوشش كرده است؛ 

به مهني مناسبت، ابنيه و عماراتى برپا كرد و عده اى از علما و شعرا را، كه با خلق و خوى او سازگار بودند، در پناه 

محايت خود گرفت. وىل چنانكه گفتيم، در راه آسايش مردم و رشد اقتصاديات و حتكيم بنيان حكومت خود قدمى 

 برنداشت.

به مهني جهت، در دوران قدرت او اقتصاد ملى شكست خورد، فعاليتهاى كشاورزى و بازرگاىن تقليل يافت و 
مناسبات جتارى بني مناطق خمتلف ضعيف گرديد، و با مرگ او سسىت و بيپايگى دستگاه حكومتش بيش از پيش 

 آشكار شد.



حممود، در مرض مرگ، پسر خود حممد، را كه مردى ضعيف النفس بود به جانشيىن برگزيد وىل سران سپاه به مسعود، 
 پسر ديگر حممود، گرويدند و حممد را دستگري و كور كردند.

 ه. امارت كرد و از دوران حكومت او مقدمات جتزيه حكومت غزنوى فراهم گرديد. 432 تا 421سلطان مسعود از 
تركمانان غز و سلجوقى كه در مشال درياچه اورال حاليه و حدود شط سيحون و جيحون و دشت بني درياى اورال و 
خزر سكونت داشتند، به تدريج بر قدرت و نفوذ خود افزودند و با قبول دين اسالم كم كم از اطاعت سالطني غزنوى 

 خارج شدند.

 مسعود با متام قواى خود، در حدود مرو با تركان سلجوقى مواجه شد و از آنان در دندانقان 430چنانكه در سال 
به سخىت شكست خورد و بار و بنه خود را از دست داد و به غزنني پناه آورد. يك سال بعد، سلطان مسعود در 

سفر هند به دست گروهى از لشكريانش دستگري و مقتول شد و كليه داراىي او به غارت رفت. لشكريان مسعود برادر 
 كور او، حممد را به سلطنت برداشتند.

 حرص مسعود

مسعود، مانند پدر خود، حممود به مال ومنال دنيا حرص و آزى متام داشت تا جاىي كه براى دست يافنت به زر نقد، 
جامه و جواهر، و ديگر چيزهاى امري حممد، به حاجب خود، بكتكني، مأموريت داد و او از حدود ادب و نزاكت 
خارج شد و به قول بيهقى: «... امري را براندند و سوارى سيصد و كوتوال قلعه كوهتيز با پياده اى سيصد متام سالح 
با او، و نشاندند حرمها را در عماريها و حاشيت را بر اسرتان و خران، و بسيار نامردى رفت در معىن تفتيش، و 

زشت گفتندى و نه جاى آن بود؛ كه على اى حال فرزند حممود بود.» مهچنني مسعود دستور مى دهد متام پوهلاىي را 
كه امري حممد در دوران كوتاه سلطنت خود به عنوان صله به اشخاص خمتلف داده، بازگريند و حتويل خزانه دهند و اين 
كار را على رغم مصلحت خود اجنام داد و هرچه را وى به شعرا، لشكريان، و نوازندگان دهل و نقاره و غريه داده بود 
گرفتند و به خزانه مسعود حتويل دادند. رجنش و خشم و غضب او معموال با فرستادن چند يا چندين هزار دينار به 
خزانه تبديل به لطف و عطوفت مى شد. فرمانداران و رجال مملكت چون مى دانستند كه حممود و مسعود به مصاحل 
ملك و ملت و سعادت توده مردم توجهى ندارند و تنها راه جلب توجه و حمبت سلطان تسليم پول است، خواه و 

ناخواه به مردم فشار مى آوردند تا از چپاول طبقات مظلوم و ىب پناه ماىل گرد آورند و سهمى از آن را به خزانه سلطان 
دهند تا او بتواند با خيال راحت، پوهلاىي را كه با اين وسايل نامشروع از توده مردم گرفته است در راه عيش و عشرت 

 صرف كند و به شعرا و درباريان متملق بدهد.
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 مظامل مسعود



مسعود مانند پدر خود، چنانكه ديدمي، به مصاحل و منافع اكثريت مردم كوچكرتين عنايىت نداشت. او نيز جز به 
مطامع شخصى به چيزى توجه منى كرد. به طورى كه در تاريخ بيهقى ياد شده است، مسعود از مردم بينواى آمل 

انتظارات ماىل نامشروعى داشت كه مردم از پرداخت آن عاجز بودند تا جاىي كه وزير او خطاب به سلطان گفت: 
«اين نواحى بكنند و بسوزند و بسيار بدنامى حاصل آيد و سه هزار درم نيابند؛ اين است بزرگ جرمى! اگر مهه 

خراسان زير و زبر كنند اين زر و جامه به حاصل نيايد.» اما سلطان شراب مى خورد و از سر نعمت و مال و خزاين 
 خويش اين سخن گفته است.

بيهقى در تاريخ گرانقدر خود، بدون آنكه از رابطه علت و معلوىل شكست مسعود از سالجقه سخن گويد، اين واقعه 
را كه نتيجه مستقيم سياستهاى غلط اقتصادى و اجتماعى و نظامى اين مرد بود، به قضا و قدر حوالت مى كند و 
مى گويد: «اين خنست وهىن بود بزرگ كه اين پادشاه را افتاد و پس از اين، وهن بر وهن بود تا خامتت كه شهادت 

يافت و از اين جهان فريبنده با درد و رنج رفت، و چگونه دفع توانسىت كرد قضاء آمده را كه در علم غيب چنان بود 
 بارتولد مى نويسد: «... مسعود فقط عيوب و نواقص پدر را به »132 «كه سلجوقيان بدين حمل خواهند رسيد.»

ارث برده بود ... او مى خواست مانند پدر مهه امور را به نظر خود حل و فصل كند وىل چون از لياقت و شايستگى 
پدر ىب بره بود، تصميمات نكبت بار اختاذ كرد، و بدون توجه به اندرزهاى اشخاص كارآزموده به سخىت در اجراى آن 
پافشارى مى كرد ... وى در برابر بدخبىت از هر زن سست عنصرى ضعيفرت بود، طمع و نفع پرسىت مسعود به هيچ وجه 

 كمرت از حممود نبود و عوارض و حتميالتى كه در زمان وى بر مردم وضع شده بود، به حد اعال رسيد.

در زمان سلطنت مسعود، منونه هاى چندى، از جمازات دله دزدان براى خوشايند دزدان بزرگ ديده مى شود وىل 
غارتگراىن كه حاصل دزدى خود را با سلطان در ميان مى گذاردند، مى توانستند با آسودگى خاطر فعاليت خويش را 
دنبال كنند؛ از آجنمله ابو الفضل سورى، حاكم خراسان مقامى خاص داشت. سلطان از سورى هداياى فراوان و 

گرانبها دريافت مى داشته، معهذا اين هدايا نيمى از آنچه از مردم گرفته بود، مشرده منى شد. مردم را كارد به استخوان 
رسيده بود، و اعيان و بزرگان نامه ها نوشتند و رسوالن به ماوراء النهر فرستادند و به اعيان تركان بناليدند و از ايشان 

 »133 «يارى طلبيدند ...»

 تىن چند از خاندان غزنوى حكومت و سلطنت كردند كه از آن ميان سلطنت برامشاه 582از مرگ مسعود تا سال 
 بن مسعود بيش از ديگران قرين امنيت و آرامش بود.

بطور كلى در دوران حكومت سالطني اخري غزنوى فئوداهلا، تركان غز و راجه ها و متنفذين هر ناحيه سر به خمالفت 
  دولت غزنويان به پايان رسيد.582برداشتند و هر روز مشكلى بر مشكالت موجود مى افزودند تا سراجنام در سال 

 ______________________________
 .497). تاريخ بيهقى، پيشني، ص 132(



 .6؛ و نگاه كنيد به كرمي كشاورز، حسن صباح. ص 618). تركستان نامه، پيشني، ص 133(
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 حكومت سلجوقيان 

سالجقه كه شعبه اى از تركان غز بودند، به علت مهارتى كه در ترياندازى و جنگجوىي داشتند، در مدتى كوتاه، 
قدرت و نفوذ نظامى و سياسى خود را در خاور ميانه بسط دادند و بنيان حكومت غزنويان را متزلزل كردند. ظاهرا 

 هجرى، هنگام عقد قرارداد با قدر خان، امري تركستان، به تركان سلجوقى اجازه داد كه 415سلطان حممود در سال 
در حدود خراسان مستقر شوند وىل ديرى نگذشت كه حممود به ارزش نظامى آل سلجوق پى برد و از كرده پشيمان 

 گرديد.

به طورى كه راوندى در راحة الصدور (كه تاريخ آل سلجوق است) متذكر شده، سلطان حممود روزى در ضمن 
گفتگو با يكى از فرزندان سلجوق به اين نتيجه رسيد كه آل سلجوق نريوى جنگى تواناىي در پشت سر خود دارند و 

در صورت لزوم مى توانند سيصد هزار سوار جنگى، در ميدان رزم آماده سازند؛ از اين رو حممود به غدر و نرينگ 
متوسل مى شود و بطورى كه در راحة الصدور آمده به امراى خود دستور مى دهد كه اسرائيل، فرزند سلجوق، و سران 

 سپاه او را توقيف و زنداىن كنند.

آنگه نان خواست و جملس بياراست؛ نان خوردند و دست به شراب آوردند سه شبانه روز صبوحى كردند. حممود 
 خلعتهاى خوب به اسرائيل و خيل او داد.

بعد از آن هر امريى را از لشكر خود فرمود تا سرخيلى و مقدمى را به وثاق خود مهمان بردند و شراباى گران در 
 دادند و چون مست شدند بندهاى گران بر�ادند و او با اسرائيل مهان كرد و هم در شب به قلعه كالنجار فرستاد.

اسرائيل هفت سال در زندان بود تا درگذشت. چون مرد، فرزندش، قتلمش، از آجنا گرخيت و به قبيله خود پيوست و 
 سوگند خورد كه انتقام خون پدر را از سلطان حممود مكار بستاند.

پس از مرگ حممود، بر حسب وصيت وى، حممد كه مردى ضعيف النفس و نااليق بود به جانشيىن او نشست وىل 
 دوران سلطنت حممد، چنانكه گفتيم، چندان نپاييد.

پس از آنكه مسعود به سلطنت رسيد، كشمكش و نزاع او با سلجوقيان آغاز شد و باالخره در جنگى كه در حدود 
 ه. بني او و سلجوقيان در ناحيه دندانقان درگرفت مسعود به سخىت شكست خورد و به غزنني گرخيت. 431سال 

به طورى كه در تاريخ بيهقى به تفصيل ياد شده است، مشاوران و نزديكان مسعود مكرر و به عبارات گوناگون او را 
از رفنت به هندوستان بازداشته و بر آن داشتند كه به جتهيز قوا پردازد و تركان سلجوقى را از مناطق اشغال شده بريون 



راند وىل مسعود به اندرز آنان گوش نداد و نتيجه خودسرى مسعود آن شد كه پس از برگشت از هندوستان، زمام 
 امور يكسره از دست او و عمالش خارج گرديد.

پس از شكست دندانقان، خطه خراسان از كف غزنويان خارج شد. طغرل در نيشابور به ختت نشست و چغرى 
بيگ در مرو زمام امور را به دست گرفت. بايد دانست كه تركان غز و تركمنها قبايلى چادرنشني بودند كه با گذشت 
زمان و رشد نريوهاى توليدى آثار يك جامعه طبقاتى در بني آنان آشكار شده بود. اعيان چادرنشني به تدريج در 

 نتيجه جتاوز به مناطق جماور و غارتگرى و حتصيل غنامي، نفوذ و قدرت بيشرتى پيدا كردند و از چادرنشينان ساده ترك 
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 طبق رسوم و عادات خودشان بره كشى مى كردند.

اين قبايل چادرنشني، پيش از آنكه در نتيجه فتوحات نظامى شهرنشني شوند، در شرايط پدرشاهى زندگى مى كردند 
و از اعيان و متنفذين حملى اطاعت مى منودند. سران قوم براى آنكه بتوانند مرتع مناسىب براى گله هاى روزافزون خود 

پيدا كنند و خمصوصا براى به دست آوردن غنيمت، و چپاول مناطق معمور و بره كشى از مردم اسكان يافته خراسان 
و ماوراء النهر، مهواره فكر كوچيدن و جتاوز به اين مناطق را در سر مى پرورانيدند و چنانكه مى دانيم، غزان در عهد 

دولت حممودى با اجازه او بني سرخس و ابيورد جاى پاىي براى خود بازكردند. با اينكه در آغاز امر صحبت از چهار 
هزار خانوار در ميان بود، وىل سيل مهاجرين مهواره رو به فزوىن بود و پس از مرگ حممود و ضعف حكومت غزنوى، 
هجوم تركان غز به مشال خراسان فزوىن گرفت. در نتيجه اين احوال بني چادرنشينان متجاوز و مردم صلحجوى حملى 
غالبا تصادماتى روى مى داد. و مهني اعرتاضات مردم حملى و نامه ها و گزارشهاى مأمورين ديواىن، سراجنام مسعود را بر 
آن داشت كه با تركان غز دست و پنجه نرم كند و چنانكه اشاره كردمي، در دو پيكارى كه بني سپاه غزنوى و تركان 

 ه. طغرل فرزند ميكائيل بن سلجوق، 430سلجوقى درگرفت هربار پريوزى نصيب آنان گشت، به طورى كه در سال 
خود را پادشاه مشرد و در مرو و نيشابور خطبه و سكه به نام خود خواند، و پس از آنكه مسعود در راه هندوستان 
به دست غالمان خود كشته شد، در حقيقت بساط حكومت غزنويان در ايران برچيده شد و فقط نفوذ چند تن از 

 ه. به دست غوريان بكلى منقرض 582آنان مدتى در غزنني و هندوستان دوام يافت و سراجنام دولت غزنويان در 
گرديد. سلجوقيان پس از فتح رى، اصفهان، مهدان، هرات، سيستان، كرمان، فارس و آذرباجيان وارد بني النهرين عليا 
و ارمنستان شدند. مهمرتين پريوزى آ�ا فتح بغداد و سقوط آخرين دژ آل بويه بود. طغرل، خليفه را بر آن داشت كه 
خطبه به نام وى خبواند و به او لقب سلطان عطا كند. طغرل پس از مرگ چغرى بيگ، حكومت نواحى شرقى را به 

الب ارسالن، پسر چغرى بيگ، سپرد. الب ارسالن در دوران كوتاه سلطنت خويش ارمنستان را متصرف شد و در 
جنگ با قيصر روم، رومانوس بر وى چريه شد و او را اسري خود گردانيد و خونبهاى او را سه كرور دينار تعيني كرد. 

الب ارسالن در طى جنگى كه در ماوراء النهر با ياغيان مى كرد، به دست يوسف نامى، كه از مشار اسريان بود، ضربىت 
 خورد و پس از چند روز جان سپرد.



 ملكشاه 

پس از مرگ الب ارسالن، ملكشاه كه بيش از هفده يا هجده سال نداشت، حتت محايت نظام امللك زمام امور را به 
دست گرفت و بر متام مشكالتى كه در گوشه و كنار مملكت براى او پديد آمده بود، به كمك خواجه فايق آمد و 
مدت بيست سال با قدرت فراوان حكومت كرد. در ساهلاى آخر سلطنت، به شرحى كه در فصول بعد خواهيم 

گفت، مناسبات او با خواجه نظام امللك تريه شد و پس از آنكه نظام امللك كشته شد، ملكشاه نيز ظاهرا به دست 
يكى از ايادى خواجه مسموم گرديد و درگذشت. دوران حكومت ملكشاه اوج قدرت آل سلجوق است. مرزهاى 

سلجوقيان از مغرب به درياى مديرتانه و از مشرق به كاشغر و درياى خوارزم و از مشال به جبال قفقاز و از جنوب به 
 خليج فارس 
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رسيد، وىل بني اين اقوام گوناگون هيچگونه پيوند اقتصادى و فرهنگى وجود نداشت. به مهني علت، اين وحدت 

 ظاهرى چندان نپاييد.

پس از مرگ ملكشاه، زنش، تركان خاتون، مى كوشيد حممود فرزند خود را به جاى پدر بنشاند وىل در جنگى كه بني 
حممود و بركيارق، فرزند ارشد ملكشاه، درگرفت، پريوزى نصيب بركيارق شد. سلطنت بركيارق نيز چندان دوام نيافت و 
پس از او برادرش حممد به سلطنت رسيد و مدتى بر سراسر متصرفات سلجوقى فرمانرواىي كرد. وى حكومت خراسان 
را به سنجر سپرد و چندى با فرقه امساعيليه دست و پنجه نرم كرد. پس از مرگ او، فرزندانش در ايران غرىب حكومت 

مستقلى تشكيل دادند و سنجر بر سراسر شرق و مركز ايران و ماوراء النهر و خوارزم، فرمانرواىي يافت. سنجر در 
دوران سلطنت چهل ساله خود از تركان قراختاىي كه به حتريك آتسز خوارزمشاه به ماوراء النهر تاخته بودند، به سخىت 
شكست خورد. و آخرين واقعه ناگوار پادشاهى او شكسىت است كه از تركان غز خورد، و مدت دو سال در ميان 
تركان به اسارت زندگى مى كرد. سراجنام باتدبري يكى از ياران خود از چنگ آنان گرخيت وىل پس از رهاىي از دست 

  هجرى درگذشت.552دمشنان، به علت بيماريهاىي كه داشت، عمرش چندان نپاييد و در 

 نامه اسريان روم به سلطان سنجر

در ايام دولت سنجرى، ملك روم به واليات اسالم محله ور شد و متام منطقه ميافارقني را خراب منود و پنجاه هزار 
مسلمان از مرد و زن اسري گرفت، و چون لشكريان اسالم شكست خوردند، مردم دست توسل به دامن امامى كه در 
ميان آنان بود، زدند و از وى كمك خواستند. وى مصلحت در آن ديد كه مردم فرياد نامه اى به عنوان سلطان سنجر 
بنويسند، باشد كه اين گره به دست او گشاده شود. اينك سطرى چند از آن نامه جانگداز و مالمت بار و شرحى كه 

 سلطان سنجر به پادشاه روم نوشته، براى اطالع خوانندگان بر اوضاع اجتماعى آن ايام، نقل مى كنيم:



«... چون آن خداوند عامل و پادشاه مشرق و مغرب، كه تا جهان است جهاندار باد، عقد دولت سلجوق را واسطه 
سعادت و تاج شاهى را گوهر شب افروز است، چرا علم كفر در ديار اسالم برافراشته اند و منجوق كفر سر به عيوق 
ناپاكى رسانيده، و آن ديارى كه به سكون اهل دل آراسته و به منابر و مساجد مزين بود، به لوث خنازير ملوث و 

معدن فضايح شده؛ مگر پادشاه اين خرب نشنيده است كه «كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته ...» ملوك سالف 
... 

 رعيت را در نوبت جهاندارى چنني خوار نكردند و فرداى بازپسني را انديشه داشتند ...

در عهد سلطنت اگر در ساحت ديار ممالك- عمرها الّله باالقبال- از دست جور ظاملى ممتحىن يا ضعيفى يك شب 
ناخوش خسبد، به جالل بارى تعاىل كه پادشاه روزگار را با مهه عظمت و سلطنت بدان مؤاخذت خواهد بود ... ما 

بيچارگان و ستمديدگان روم از خمدرات و اطفال و كهول مسلمانان زيادت از صد هزار خواجه و خاتون ترك و تازيك 
و عامل و جاهل و ضعيف و قوى و درويش و توانگر قصه شكايت را با آه سحر آميخته و به خون چشم رنگ داده 

به حضرت الوهيت، بدان بارگاه ىب نيازى مى فرستيم و از خوار كارى پادشاه روزگار و فرمانده روى زمني سنجر بن 
  از خواب  «ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َو ال نـَْومٌ »ملكشاه ... مى ناليم و بدان بيدارى كه 
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سلطان وقت، گله مى كنيم. ناله ها از عرش درگذشت، يارب مظلومان در گوش فلك گوشوار گشت و پرده آمسان از 

دود دهلا سياه شد و صاحبقران در خراسان آسوده خاطر بر ختت به سلطنت و پادشاهى نشسته ... التفات خاطر 

 كجا؟ شفقت اسالم كجا؟ «التعظيم المر الّله» كجا؟

«الشفقة على خلق الّله» كجا؟ مگر به مسع عزيز نرسيده است يا الجرم از ازدياد باده ناب و ناله چنگ و رباب و 
غرور شياطني، به اين تعزيت نپرداخته است. فرياد از سلطان سنجر، املستغاث بالّله از سلطان سنجر؛ ز�ار و فرياد و 

فرياد كه ديگر اسالم را رونقى منانده است و كار عامل و عامليان به يكبار برگشته و از نوشانوش باده دهلا به جوش 
آمده است و ما بيچارگان و بينوايان، اين عامل را فرستادمي كه بر سر شهامىت دارد، و در طبع سالمىت و در جبلت 

غريتى ... به خدمت بارگاه اعالى مقدس عرضه دارد ... اگر فرياد رسد فرياد رسدش، و اگر داد دهد داد دهدش و 
 اگر خوار گريد خوار گريدش.»

پس از وصول اين نامه، سلطان سنجر از رفنت به ماوراء النهر منصرف شد و به معني اصم، كه صاحب ديوان و انشاء 
بود، دستور داد نامه اى تديدآميز به پادشاه روم نويسد و خود نيز تصميم گرفت كه به طرف روم حركت كند. اينك 

 قسمىت از نامه سلطان سنجر به ملك روم:



«به مسع ما چنان رسانيدند كه ملك مسيح عظيم الروم در بالد اسالم آمده است و دست تعدى برگشاده و مجيع 
اسالميان را اسري كرده و به تي  گذرانيده و اموال ايشان به غارت و تاراج برده و به غرور شيطان فريفته شده و از 

عواقب آن ناانديشيده ... چون در اين وقت نامه اسالميان اسري در آن اقليم به ما رسيده سراپرده ما رو سوى مشرق 
 داشت ...

استغاثت نامه اسريان خبواندمي، حاىل بفرمودمي تا دهليز سراپرده ما را به سوى روم زدند، و عزم كردمي كه بدان مست 
رانيم و هيچ جاى مقام نكنيم تا به دار امللك اروميه و به غريت اسالم و نصرت آفريدگار، جل و عال، آن بالد را زير 

و زبر كنيم. اكنون اگر ملك مسيح عظيم الروم اسريان را به نيكوتر وجهى بازنگرداند و متامت آنچه از بالد اسالم 
برده اند بازنرساند و عذر تور و پريشاىن خنواهد، فرمان دهيم تا در ممالك از در روم تا تركستان و هندوستان و شام و 
شامات و ديار عرب هركجا آفريده اى باشد بر مذهب ترساىي و دين مسيح، مجله را به تي  قهر بگذرانيم و هر ديرى 
و معبدى و كليساىي كه در كل بالد است با زمني راست و مهوار كنند و پست گردانند، پايگاه ستوران و مزبله سازند 
و بفرماييم تا از مشرق و مغرب و بر و حبر و هند و سند و ترك و عجم لشكرهاى گران بر آن مست روان كنند ... و 
دار امللك جهاندارى بعد از اين، قسطنطنيه فرماييم و هيچ آفريده اى از لشكر روم از خرد و بزرگ زنده منانيم و مجله 
روم از قيصريان و مجاعت سپاهيان خاىل فرماييم ... به جان و روان پيشواى رسل ... كه اگر آن اسريان را بر اين 

مجله كه فرمودمي بر اوطان و بالد خويش نرسانند و يك كودك از آن مجاعت بازگريند، هرچه بر لفظ مبارك راندمي و در 
قلم آوردمي و نوشتيم، متامى و مجلگى به جاى آرمي و ايشان را نكال و عربت عامليان گردانيم و تا در اروميه و 
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سنجر بكلى از آيني مملكتدارى بيگانه بود. مأمورين و عمال او در مرزهاى شرقى خراسان و حدود بلخ به انواع ظلم 

و ستم دست مى زدند؛ مهني بيدادگريها و عدم محايت مردم از حكومت سنجر و عمال او سبب گرديد كه در حدود 

 ه. غزان چادرنشني به جتاوز تارخيى خود دست بزنند، و كار دزدى و جتاوز را به جاىي برسانند كه به قول 545سال 

 كرمي كشاورز «پس از هشت قرن هنوز عامه مردم ايران كلمه غز را مرتادف «دزد» مى آورند:

 «دزد و غز».

«سلجوقيان مانند غزنويان به مصاحل مردم، چنانكه بايد توجه منى كردند؛ خمصوصا در عهد سنجر، بازار ظلم و 
ستمگرى رواجى متام يافت. از طبقات حمروم خمصوصا كشاورزان، به اسامى گوناگون ماليات و عوارض مى گرفتند. غري 



از بره مالكانه به اسامى گوناگون از قبيل نعل با، ماليات سرانه، خراج سفر يا نزوله و شراب با و امثال اينها مردم را 
 مى دوشيدند.

روحانيان سىن زمان كه كوچكرتين احنراف را رفض و كمرتين جتلى فكر آزاد را كفر و بد ديىن و احلاد و غريه و غريه 
 »135 «مى خواندند، به اين ختطيهاى آشكار به آيني اسالم خرده منى گرفتند.»

پيشه وران اين دوران، چنانكه راوندى در راحة الصدور يادآور شده، مورد انواع ظلم قرار مى گرفتند و شحنگان و 
كالنرتان و سرهنگان به اين طبقه حىت نسبت به بازرگانان و سوداگران تعدى و جتاوز مى كردند، و اين عدم رضايت 
عمومى نه تنها در مراجع تارخيى آن دوره بلكه در آثار ادىب آن دوران منعكس است. نظامى گنجوى، كه على رغم 
امثال فرخى و عنصرى به مسائل و مشكالت اجتماعى مردم توجه فراوان داشته، با صراحت متام از مظامل عصر 

 سنجرى سخن مى گويد:

 پريزىن را ستمى درگرفت 
 

 دست زد و دامن سنجر گرفت 

 كاى ملك آزرم تو كم ديده ام 
 

 وز تو مهه روزه ستم ديده ام 

 شحنه مست آمده در كوى من 
 

 زد لگدى چند فراروى من 

 ىب گنه از خانه برومن كشيد
 

 ... موى كشان بر سر كومي كشيد

 طبل زنان دخل واليت برند
 

 ... پريزنان را به جنايت برند

 داورى و داد منى بينمت 
 

 ... وزستم آزاد منى بينمت

 مسكن شهرى ز تو ويرانه شد
 

 خرمن دهقان ز تو ىب دانه شد

 دست بدار از سر بيچارگان 
 

 تا خنورى ناوك غمخوارگان 

 داد در اين دور برانداختست 
 

 در پر سيمرغ وطن ساختست 

   

 مجال الدين عبد الرزاق اصفهاىن نيز به مظامل عصر سلجوقى اشاره مى كند:

 احلذر اى غافالن زين وحشت آباد، احلذار
 

 الفرار اى عاقالن زين ديو مردم، الفرار



 امن دروى مستحيل و عقل دروى نااميد ...
 

 كام در وى نادر و صحت در او ناپايدار

 از پى قصد من و تو موش مهدست پلنگ 
 

 وز پى قتل من و تو چوب و آهن گشته يار
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 از تو مى گويند هر روزى دريغا جور دى 
 

 ... وز تو مى گويند هر ساىل دريغا ظلم پار

 گه ز مال طفل مى زن لوتاى معترب
 

 ... گه ز سيم بيوه مى خر جامه هاى نامدار

    

 رابطه دستگاه خالفت با امرا و سالطني ايراىن و ترك 

سلسله هاى حملى و ملى كه پس از پايان قدرت طاهريان روى كار آمدند، با حكومت خلفا در ايران موافق نبودند. 
پس از آنكه نريوى نظامى يعقوب به نيشابور نزديك شد، طاهر سفريى نزد يعقوب فرستاد و گفت اگر به فرمان امري 
املؤمنني آمده اى فرمان او عرضه كن و گرنه بازگرد. يعقوب در جواب او مششري خود را از نيام بريون كشيد و گفت: 
«فرمان من اين است». در مهان ايامى كه طاهريان خليفه را به عزل يعقوب برمى انگيختند، يعقوب لشكر به بغداد 

كشيد كه خالفت را يكسره براندازد وىل شكست خورد. در اين حال، املوفق بالّله رسوىل نزد يعقوب فرستاد تا مگر به 
اختالف پايان دهد. يعقوب چون از پيام خليفه آگاهى يافت، در پاسخ او گفت: «به خليفه بگوى كه ميان من و 
تو جز اين مششري نيست.» در تاريخ سيستان مى خوانيم كه «يعقوب بسيار گفىت كه دولت عباسيان بر غدر و مكر 
بنا كرده اند. نبيىن كه به ابو سلمه، ابو مسلم و آل برامكه و فضل بن سهل، با چندان نيكوىي كايشان را اندر آن 
دولت بود، چه كردند؟ كس مباد كه بر ايشان اعتماد كند.» سامانيان در دوره حكومت صد ساله خود با خلفاى 
عباسى مدارا مى كردند و در نتيجه جنگى كه بني سامانيان با صفاريان و ديامله درگرفت، موقعيت خلفاى عباسى 

حتكيم گرديد. آل بويه در راه اضمحالل قدرت خلفاى عباسى سعى و تالش بسيار كردند. امحد يكى از فرزندان بو 
 شجاع پس از تسخري بغداد، مستكفى را از ختت خالفت به زير افكند و در سراى خود زنداىن كرد تا مبرد.



پس از استقرار حكومت غزنويان و نفوذ تركان در شرق نزديك، قدرت خلفا بار ديگر احيا گرديد. غزنويان برخالف 
صفاريان و آل بويه و سامانيان، به جاى پريوى از سياست ملى و نژادى، از يك سياست مذهىب پريوى كردند؛ به اين 
ترتيب كه سالطني غزنوى و سلجوقى چون در ايران پايگاه ملى و اجتماعى نداشتند، با قبول مذهب اهل سنت، و 

بيعت با خلفاى عباسى و محايت جدى از آنان، بنيان قدرت سياسى خود را استحكام خبشيدند. حممود با پريوزيهاى 
سياسى به كسب خلعت و فرمان از خليفه توفيق يافت و اجازه داد در روى سكه نام او و خليفه را نقش كنند. رفتار 
حممود و مسعود با خليفه بغداد دوستانه بود، اعمال وحشيانه حممود با امساعيليان و قرمطيان بيشرت براى جلب حمبت 

 خليفه بود.

وضع خلفاى عباسى در آغاز روى كار آمدن سلجوقيان، سخت وخيم بود. «پيشرفتهاى سريع قواى فاطميان به 
جانب بغداد و تبليغات شديد آنان در ايران و شام، حىت در بغداد، وضع را روزبه روز بر اهل سنت دشوارتر مى كرد و 
مقدمات سقوط خالفت عباسى را فراهم مى منود. و عاقبت هم اين امر به مهدسىت ابو احلارث البساسريى و طرفداران 

 امكان پذيرفت.» و اگر محله طغرل بر بغداد و ا�زام البساسريى و برانداخنت طرفداران 448خليفه فاطمى به سال 
 خليفه فاطمى در مهني اوان صورت منى گرفت، خالفت عباسى به كلى انقراض يافته و از ميان رفته بود ...

 پس از آنكه طغرل به سركشى و طغيان ابراهيم ينال پايان داد دوباره لشكر به 
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 بغداد كشيد و بساسريى را كشت و خليفه عباسى را با احرتام متام بر مسند خالفت نشانيد.

رفتار طغرل با خليفه، از آغاز قدرت بسيار مؤدبانه بود، موقعى كه خليفه القائم براى خنستني بار از طغرل براى رهاىي 
از دست امراى آشوبگر استمداد جست، طغرل راه بغداد پيش گرفت وىل قبل از آنكه قدم به خاك بغداد بگذارد از 
خليفه اجازه ورود خواست و چون براى ديدار خليفه رفت در دهليز از اسب پياده شد و پياده به جانب خليفه، كه 

در پس پرده نشسته بود، رفت و چون پرده دار پرده برداشت طغرل زمني ادب ببوسيد و آنگاه بر جاى ايستاد تا خليفه 
چه فرمان دهد. خليفه فرمان داد تا كرسى براى او �ادند و او بر آن جلوس كرد. و باز هنگامى كه به فرمان خليفه 
خلعت سلطنت بر او پوشيدند و تاج خسروى بر سر او �ادند مى خواست يكبار ديگر زمني ادب ببوسد ليكن تاج 

مانع زمني بوس بود. پس، از خليفه خواست كه اجازه دست بوس دهد. طغرل دوباره دست خليفه را بوسيد و بر چشم 
 �اد.

 نظري مهني عمل را طغرل در دومني سفر خود به بغداد نسبت به خليفه اجنام داد.

اين بار القائم كه به دست بساسريى از بغداد بريون رانده شده بود، به مهراهى طغرل با جالل و شكوه به بغداد 
بازگردانده شد. در اين كرت، چون طغرل به خدمت خليفه رسيد هفت بار زمني بوسيد و به خدمت ايستاد تا خليفه 



خمده اى از دست (مسند) خود برداشت و گفت بر اين بنشني ... با اين بزرگداشت و تعظيمى كه طغرل بيگ مؤسس 
امپراتورى بزرگ سلجوقى نسبت به خليفه كرد، آبروى از دست رفته آل عباس را بر جاى آورد و آب رفته را به جوى 

 باز گردانيد.

بعد از او جانشني وى، الب ارسالن، نيز نظري اين سياست را با خليفه پيش گرفت. چنانكه چون الب ارسالن در 
واليت كاشغر و «بالساغون» سرگرم فتوحات خود بود، به وى خرب رسيد كه القائم در مشال اجلزيره گرفتار جنگجويان 
عيسوى شده و در قلعه اى حمبوس گرديده است. سلطان الب ارسالن با صد هزار سوار جرار ... امري املؤمنني را از قيد 

خالصى داد و در خدمت ركاب او باعظمت و جاللت به حدود دار اخلالفه رسانيد و اجازه مراجعت خواست، 
چون رخصت يافت در وقت وداع پياده شد ... و سم مركب خليفه را بوسيد. در عهد ملك- شاه هم اين قاعده 

مرسوم بود و سنجر نيز با آنكه بيشرت سرگرم امور مشرق ممالك سلجوقى بود مهني كه از جنگ بني سلطان مسعود بن 
حممد، پادشاه سلجوقى عراق، و املسرتشد بالّله و شكست خليفه آگاه شد، ضمن نامه اى برادرزاده خود را سرزنش 

 كرد و به او دستور داد كه «...

 تالىف اين كار واجب داند و عني فرض مشرد.»

اين حسن اعتقاد و اطاعت حمض ديىن و دستبوسى و پاى بوسى و زمني بوسى و بوسيدن سم مركب خليفه و پياده 
 رفنت در ركاب او و كشيدن مهار مركوب وى و نظاير اين اعمال ...

باعث شد كه خلفا نريوى از دست رفته را بازگريند ... با اين حال، رمسى كه از روزگار ديامله بوىي در بغداد گذاشته 
شده بود، يعىن تعيني اقطاع براى خليفه، در اين دوره هم مهچنان معمول بود و سلطان مقدار آن را تعيني مى كرد ... 
داشنت فرمان حكومت از خليفه براى سالطني و امراء در اين دوره نيز مهچنان معمول بود، زيرا ممالك اسالمى، بنا بر 

 اعتقاد مسلمني، ملك واقعى جانشني پيغمرب حمسوب مى شد و طبعا براى حكومت بر دسته اى از مسلمني و
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تصاحب نواحى معني، داشنت حكم امري املؤمنني الزم مى منود. امري املؤمنني چون حكومت كسى را به رمسيت 

مى شناخت، بدو عهد و منشور مى فرستاد و لواىي كه به دست خود مى بست، بر دست معتمدى براى امري يا سلطان 

گسيل مى داشت ... اين احوال اجياب مى كرد كه خليفه براى خود، دستگاه دولىت منظم از وزير و صاحبديوانان 

خاص داشته باشد و خمصوصا عده اى از مرتسلني بلي  مهواره در خدمت خليفه به سر مى بردند و عهود و مناشري او را 

كه به اقطار ممالك اسالمى فرستاده مى شد با انشاء بلي  و عبارات مزين فصيح انشاء مى كردند. عالوه بر اين، در 

عهد سالطني سلجوقى، خلفا عده اى غالمان و سپاهيان نيز در اختيار داشتند و حال آنكه در عهد سالطني ديامله 

 اين اختيار از آنان سلب شده بود.



... در دوره سالجقه عراق و نيز در عهد تسلط خوارزمشاهيان، چند بار ميان خلفاى بغداد تريگى روابط به �ايت 
رسيد و كار به جنگ و ستيز كشيد و سخت تر از مهه اختالف ميان سلطان حممود بن حممد و املسرتشد بالّله بود كه 
كار آن به جنگ اجناميد. عاقبت حممود بر اثر فشار سلطان سنجر و براى ترضيه خاطر عموم ناگزير شد با او از در 
وفاق درآيد و به بغداد رود و از او عذر خبواهد، و مهني اختالف ميان طغرل بن حممد و سلطان مسعود بن حممد با 
املسرتشد مدتى ادامه داشت. چنانكه مى دانيم، اين خليفه ستيزه جو عاقبت در مهني خماصمات از ميان رفت و به 

 دست مالحده به قتل رسيد.

ضعف دوباره خالفت عباسى در دوره سالجقه ىف الواقع دنباله ضعف و فرتت قدرت آنان است. در عهد آل بويه، با 
 ه.) كرده بود، او نتوانست از دوره طوالىن خالفت خود 467- 422آنكه طغرل سعى واىف در جتديد قدرت القائم (

و از اقبال و توجه بيمانند طغرل و الب ارسالن به امر خالفت، براى جتديد قدرت از دست رفته خالفت عباسى، 
طرىف ببندد ... بعد از مرگ القائم، جانشني پيغمرب شش ماه در شكم مادر بود و بعد از والدت او، وى را املقتدى 

) و 512 تا 487) هنوز جوان و ىب جتربه بود. پس از وى مستظهر (487بامر الّله لقب دادند، و او هنگام مرگ (
) اگر سالطني سلجوقى اراده مى كردند 512بعد از مرگ مستظهر، مسرتشد خالفت يافت. تا اين هنگام (

مى توانستند كار عباسيان را يكسره كنند، ليكن اعتقادى كه غالب سالطني اوليه سلجوقى به خلفا داشتند و اختالفات 
سخىت كه بعد از وفات ملكشاه بني آنان افتاده بود، باعث شد كه مسند خالفت از گزند حوادث در امان ماند و 
مسرتشد هم كه به انديشه جتديد قدرت حكومت عباسى افتاده بود با سالطني سلجوقى مانند حممود بن- حممد 

) مواجه گرديد ... الراشد فرزند او گرفتار خشم 547 تا 527) و غياث الدين مسعود بن حممد (525 تا 511(
مسعود گرديد و در حال فرار كشته شد. در دوران ضعف دولت سلجوقى، املقتفى چندى با استقالل خالفت كرد. 

پسر او املستنجد بالّله باز دو سال به استقالل حكومت راند. پس از آنكه وى در محام به دست غالمان خود حبس 
 تا 575شد تا بدرود حيات گفت، پسرش املستضيئ بامر الّله به جاى پدر نشست. پس از وى الناصر لدين الّله (

) دوره طوالىن خالفت خود را آغاز كرد، و اوست كه باتدبري و توطئه و تفتني ميان امرا و سالطني توانست 622
قدرت خالفت را فزوىن بسيار خبشد و يكچند قزل ارسالن و سپس قتل  اينانج و عالء الدين تكش را به جان طغرل 

 سوم اندازد و او را به دست آنان از ميان بربد. و هم اوست كه براى 
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برانداخنت قدرت سلطان حممد، خنست كوچلك خان، پادشاه ناميان و سپس چنگيز را دعوت به محله بر ماوراء النهر 

 »136 «كرد و مسلمانان را در چنگ ترك و تاتار انداخت تا خود چند روزى بيشرت بر مسند خالفت تكيه زند.

علت اساسى محايت سالطيىن چون حممود، مسعود، طغرل، الب ارسالن و ديگران از خلفاى غاصب عباسى، اين بود 
كه اين شهرياران ترك و اجنىب بودند و در ميان مردم ايران حامى و پشتيباىن نداشتند. رفتار آنان با مردم مقرون به 
عدل و انصاف نبود و در گرفنت ماليات و بيگارى و جز اينها بينهايت سختگريى مى كردند. در چنني شرايط و 



احواىل آنان نقطه اتكاىي جز «بغداد» نداشتند و ناگزير بودند از دو سالح يعىن از مششري و سالح دين، يعىن نريوى 
 معنوى خليفه براى تثبيت قدرت و فرمانرواىي جابرانه خود استفاده منايند.

 اكنون وضع مردم را پس از شكست سنجر از تركان غز مورد مطالعه قرار مى دهيم:

 غارتگرى تركان غز

 تركان غز پس از پريوزى بر سنجر و تسلط بر خطه خراسان، به مظامل و بريمحيهاى گوناگون دست بردند.

انورى از زبان اهل خراسان به خاقان مسرقند، زين الدين قزل طمغاج، پسر خوانده سلطان سنجر، از غارتگرى تركان 
 غز شكايت مى كند:

 به مسرقند اگر بگذرى اى باد سحر
 

 نامه اهل خراسان به بر خاقان بر

 نامه اى مطلع آن، رنج تن و آفت جان 
 

 نامه اى مقطع آن، درددل و سوز جگر

 نامه اى بر رقمش، آه عزيزان پيدا
 

 نامه اى در شكنش، خون شهيدان مضمر

 تا كنون حال خراسان و رعايا بودست 
 

 بر خداوند جهان خاقان، پوشيده مگر؟

 :اين دل افكار جگر سوختگان مى گويند
 

 كاى دل و دولت و دين را به تو شادى و ظفر

 خربت هست كه از هرچه در او چيزى بود
 

 در مهه ايران امروز مناندست اثر؟

 خربت هست كزين زيروزبر شوم غزان 
 

 نيست يك پى ز خراسان كه نشد زيروزبر

 بر بزرگان زمانه شده خردان ساالر
 

 بر كرميان جهان گشته لئيمان مهرت

 شاد اال به در مرگ نبيىن مردم 
 

 بكر جز در شكم مام نياىب دخرت

 مسجد جامع هر شهر ستورانشان را
 

 پايگاهى شده، نه سقفش پيدا و نه در

 بر مسلمانان زان نوع كنند استخفاف 
 

 كه مسلمان نكند صد يك آن با كافر

 رحم كن رحم بر آن قوم كه نبود شب و روز
 

 در مصيبتشان جز نوحه گرى كار دگر



 رحم كن رحم بر آ�ا كه نيابند مند
 

 از پس آنكه ز اطلسشان بودى بسرت

 مهه پوشند كفن گر تو بپوشى خفتان 
 

 مهه خواهند امان چون تو خنواهى مغفر

 بره اى بايد از عدل تو نيز ايران را
 

 گرچه ويران شده بريون ز جهانش مشمر

   

 سال چند تن از سلجوقيان در گوشه و كنار سلطنت كردند و سراجنام طغرل سوم در جنگ 40بعد از سنجر، قريب 
 با خوارزمشاهيان كشته، و بساط حكومت سلجوقيان برچيده شد.

 سلسله هاى سلجوقى 

غري از سالجقه ايران كه منطقه نفوذ و حوزه قدرت وسيع آنان را ذكر كردمي، شعب ديگرى از اين سلسله در كرمان، 
 عراق و كردستان 

 ______________________________
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 حكومت كردند و به 583 تا 433و سوريه و آسياى صغري به خالفت و فرمانرواىي ادامه دادند. سالجقه كرمان از 

 حكمرواىي كردند و باالخره مغلوب 590 تا 511دست تركان غز از ميان رفتند. سلجوقيان عراق و كردستان از 

 در آسياى صغري حكومت 700 تا 470خوارزمشاهيان شدند، و سالجقه سوريه و سلجوقيان آسياى صغري، كه از 

 كرده و قدرت و اعتبارى داشتند، سراجنام جاى خود را به تركان عثماىن دادند.

 وضع كلى مملكت 

در تاريخ ايران بعد از اسالم، دولت سلجوقيان وسيعرتين دولىت است كه روى كار آمده و با قدرت و تواناىي حكومت 
 كرده است.

درخشانرتين ايام فرمانرواىي اين سلسله، دوره اى است كه طغرل اول، الب ارسالن، ملكشاه، بركيارق و حممد و سنجر از 
كامشر تا انطاكيه را حتت امر خود داشتند. پايتخت سلجوقيان چندى در اصفهان بود و سپس به مرو انتقال يافت. 
سلجوقيان در دوران قدرت، حكومت سياسى و مذهىب را با هم در دست داشتند. شعار سلطان سايه خداست از 
اين دوره روى بعضى از ابنيه و آثار ديده مى شود. با اينكه سالجقه قومى كوچ نشني بودند، پس از محله به ممالك 



متمدن آسياىي بزودى حتت تأثري فرهنگ و متدن ملل تابع قرار گرفتند. الب ارسالن و ملكشاه به كلى بيسواد بودند و 
جانشني آنان، سلطان سنجر نيز فرق زيادى با آنان نداشت. با اين حال سالطني اين سلسله بزودى با اصول متدن و 
فرهنگ ملل اسالمى آشنا شدند و براى حسن جريان كارها، خود تنها به امور نظامى و لشكرى پرداختند و اداره امور 

 سياسى و ادارى مملكت را به وزرا و كارشناسان ايراىن واگذار كردند.

به شرحى كه خواهيم ديد، نظام امللك به كمك دبريان و مهكاران خويش ظاهرا مى كوشيد تا سازمان ادارى عهد 
سامانيان را جتديد كند و در راه ترقى وضع اجتماعى و اقتصادى كشور قدمهاىي بردارد وىل تالش او در راه ببود وضع 

طبقه وسيع كشاورزان مفيد نيفتاد و فشار فئوداهلا، روحانيون، و حكام كه صاحب زمني و قدرت سياسى و نظامى 
بودند به طبقه كشاورزان مهچنان باقى بود و آ�ا چندان اعتناىي به دستورهاى كاغذى نظام امللك منى كردند؛ او دستور 

داده بود كه مالكني مانع شكايت دهقانان نشوند و پس از دريافت بره مالكانه به آنان هيچگونه تعدى و جتاوزى 
نكنند، وىل عمال مالكني كليه حقوق انساىن را از كشاورزان سلب كرده بودند. با اينكه ظاهرا اصول سرواژ وجود 

نداشت وىل هيچ كشاورزى عمال منى توانست زمني مزروعى خود را ترك گويد. تالش نظام امللك در راه حتديد قدرت 
فئوداهلا و بسط نفوذ حكومت مركزى، چندان عميق و صميمانه نبود و به مهني علت به نتيجه نرسيد؛ خبصوص كه 
خود نظام امللك و فرزندان و بستگانش مجلگى از فئوداهلاى بزرگ بودند و از حلاظ منافع طبقاتى زياد عالقه اى به 
جنات كشاورزان و اجياد متركز نداشتند. تالش حكومت سلجوقى در راه اجياد مدارس و تربيت عده اى دبري و مدير 
صرفا براى اداره ممالك وسيع سلجوقى و تنظيم امور ماىل و اقتصادى كشور بود. هريك از افراد خاندان سلطنىت و 
غالمان و نوچه هاى دربارى نيز حكومت و فرمانرواىي منطقه اى را در دست داشتند و با اختيار متام بر مال و جان 

 مردم حكومت مى كردند.
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 سازش سالطني سلجوقى با مأمورين عاليمقام ايراىن 

 به نظر حمققان شوروى:

مأموران عاليمقام و روحانيان بلند پايه ايراىن به سرعت با سلطنت سلجوقيان ساختند، گذشته از آن چون اعيان 
نظامى غز، پس از دريافت اراضى به رسم اقطاع، متايالت گريز از مركز نشان دادند، سالطني سلجوقى به مأموران 

 عالريتبه ايراىن كه با دستگاه حكومت مركزى پيوستگى و به وجود حكومت مقتدر سلطاىن عالقه داشتند، تكيه كردند.

در ميان مأموران عاليمقام، نظام امللك، اهلام خبشنده سياست خارجى الب ارسالن و ملكشاه و در عني حال 
سازمان دهنده دستگاه ادارى و كشورى و ماىل دولت بود. براى قضاوت جوانب سياست او كتاب سياستنامه كه 

تأليف آن به وى نسبت داده مى شود، واجد امهيت خاص مى باشد. نظام امللك در اين كتاب، از سنن دولت متمركز 
ايراىن، كه به زعم او در گذشته نزديك، دولت غزنويان و سامانيان و آل بويه، و در عهد قدمي، ساسانيان منونه كامل 



آن بوده، با حرارت متام دفاع مى كند. وى سياست داخلى دولتهاى يادشده را به مثابه كمال مقصود جمسم مى سازد و 
 سخت بر پاشيدگى و پراكندگى و سرخودى فئوداىل مى تازد.

 وىل سياست مركزيت طلىب نظام امللك، خمالف جريان طبيعى تكامل فئوداىل بود و بدين سبب با ناكامى مواجه شد.

سراسر دوران سلطنت الب ارسالن و ملكشاه كه در واقع نظام امللك امور دولت را اداره مى كرد آكنده از مبارزات حاد 
عليه متايالت جتزيه طلىب اعضاى خانواده سلطنىت و عده اى از ناميرتين سرداران جنگى و پيشوايان برخى از قبايل غز 
بوده. اين منايندگان كالن اعيان نظامى غز مى كوشيدند تا اقطاعات خويش را به امارات مستقل مبدل سازند. بر اثر 

 »137 «فشار اين حمافل بود كه نظام امللك سراجنام اندكى پيش از مرگ خويش از شغل وزارت بركنار شد.

 علل انقراض سلجوقيان 

«سلجوقيان قادر نبودند براى مدت مديدى كشورها و نواحىي را كه روابط اقتصادى ميان آنان سست بود و از 
نژادهاى خمتلف تشكيل شده بود متحد سازند، و منى توانستند جريان طبيعى پراكندگى و پاشيدگى فئوداىل را متوقف 

كنند؛ حىت در عهد طغرل بيگ قلمرو مستقل سلجوقيان كرمان ... و يك سلطنت سلجوقى ويژه ديگر كه سلجوقيان 
 ه.) جنگ خانگى شديدى را به خاطر حكومت ميان 485روم ناميده مى شد، تأسيس يافت ... مرگ ملكشاه (

 اعضاى خاندان سلطنىت برانگيخت.

جنگ خانگى بيش از بيست سال طول كشيد. پس از مرگ دو مدعى اصلى تاج و ختت، يعىن حممود و بركيارق، 
پسران ملكشاه (سنجر و حممد) دو فرزند ديگر وى كه زنده مانده بودند با يكديگر كنار آمده كشور را ميان خود 

 تقسيم كردند؛ حكومت نواحى شرقى ...

 ______________________________
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 نصيب سنجر و عراق عرب و غرب ايران سهم حممد گشت.

 در قلمرو هردو سلطان سلجوقى، متايالت گريز از مركز، ميدان خودمناىي مناسىب يافت ...

حكومت عاليه سنجر مورد قبول بود، بدين سبب، سلطان سنجر مى توانست غالبا در امور داخلى ماوراء النهر مداخله 
كند. يكى از عواقب اين مداخالت، تصادم بدفرجام دولت سنجرى بود با قوم چادرنشني تازه اى به نام قره ختاىي كه 
در مرزهاى آسياى ميانه ظاهر شده بودند. اين چادر- نشينان كه اصال مغول بودند از مشال چني رانده شده و در 



 ه. در نواحى شرقى تركستان دولت بزرگى تشكيل داده بودند. سنجر به خواهش خان مسرقند كه از قره خانيان 522
بود، لشكر عظيمى به يارى او فرستاد. در نربد سخىت كه درگرفت، سنجر شكست خورد و سى هزار تلفات داد و 

ماوراء النهر از دست سلجوقيان بدر شد و حيثيت و اعتبار سنجر به باد رفت و امريان تابع او يكى بعد از ديگرى، 
 استقالل خود را اعالم كردند.

چنانكه گفتيم سياست مركزيت طلىب سالطني و مهكارى آ�ا با مأمورين عاليمقام ايراىن، رشته عاليق ديرين را در بني 
سالله سلجوقى قطع كرد. دستگاه ادارى بلخ سعى داشت رسوم مالياتى نواحى اسكان يافته را در ميان غزان به كار 
بندد، و اين كار موجب مقاومت مسلحانه غزان شده بود. غزان بلخ را جمبور كرده بودند ساىل بيست و چهار هزار 

گوسفند به مطبخ سلطان حتويل دهند. ستمگرى و رشوه خوارى مأمورين منجر به قيام عمومى قبايل غز شد و در آن 
 جريان سنجر اسري گرديد. غزان چنانكه گفتيم به طرز وحشتناكى خراسان را غارت كردند.

آتسز خوارزمشاه اعالم استقالل كرد. سنجر پس از رهاىي از اسارت مرد، و جنگهاى دامنه دار فئوداىل آغاز شد و 
 »138 «دامنه آن سى سال به طول اجناميد و سراجنام پريوزى نصيب تكش خوارزمشاه گرديد.»

 اتابكان 

چنانكه قبال گفتيم، «سلجوقيان از آغاز زمامدارى، سرزمينهاى مفتوحه اى را به نام «اقطاع» به بزرگرتين منايندگان 
اعيان چادرنشني ترك، كه قدرت نظامى و جنگى داشتند، واگذار مى كردند و اينان معموال پس از استقرار در حوزه 

فرمانرواىي خود، حىت االمكان سعى مى كردند با استقالل حكومت كنند، و اگر بتوانند از فرستادن باج و خراج سرباز 
زنند. در نتيجه مهني سياست سلجوقيان، اتابك نشينهاىي در آذرباجيان، فارس، و لرستان به وجود آمد كه كمابيش 

 استقالل داشتند.

 ه.) 612 تا 542سرزمني كوهستاىن غور، در خاور هرات، در زمان حيات سنجر، مستقل شد و سلسله غوريان (
در آجنا تأسيس شد. سران اين سلسله غزنه را تصرف و ويران كردند و غزنويان را از افغانستان و مشال هندوستان 

 بريون راندند.

خوارزمشاهيان نيز در مشار امراى ممتازى بودند كه در سرزمني متمدن و باستاىن خوارزم به قدرت رسيدند و از عهد 
  ه.)597 تا 568تكش نفوذ سياسى آنان كامال منايان گرديد (
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پس از انقراض دولت سلجوقيان، خلفاى عباسى كه در دوران قدرت آل بويه نفوذ و حيثيت سياسى خود را به كلى 

از كف داده بودند، بار ديگر سعى كردند كه به صورت يك دولت ابراز وجود كنند و خليفه الناصر تا حدى در اين 

 »139 «راه پيش رفت.

 حكومت اتابكان 

كلمه اتابك تركى است و مركب است از «اتا» به معىن پدر و «بيگ» به معىن بزرگ. اين لقب و عنوان معموال به 
هللا ها و پرستاران شاهزادگان سلجوقى داده مى شد كه در آغاز امر به صورت غالم در دربار مشغول خدمت مى شدند 
و به مرور در اثر كارداىن و لياقت يا به جهات ديگر مورد عنايت سلطان و ديگر درباريان قرار مى گرفتند و به كسب 

مقام و موقعيىت در مملكت توفيق مى يافتند. در اواخر دوره سلجوقى، يعىن در حدود قرن ششم هجرى كه در اثر 
جنگهاى داخلى و نفاق، حكومت سلجوقى رو به ضعف �اده بود، اكثر اتابكان از موقع استفاده كرده لواى 
استقالل برافراشتند، چنانكه در آذرباجيان، خنست، ايلدگز كه غالمى بود در دربار سلطان مسعود به حكومت 

 آذرباجيان منصوب شد و پس از چندى، فرزندان او علم طغيان بلند كردند و سراجنام مغلوب خوارزمشاهيان شدند.

در فارس نيز از اوالد سلغر كه رئيس يك دسته از تركمانان بود، شخصى به نام سنقور استقالل يافت و بر ضد 
 سلجوقيان قيام منود و سلسله اتابكان فارس يا سلغريان را تأسيس كرد.

به طور كلى اتابكان آذرباجيان، فارس، لرستان، يزد، دمشق و موصل و غريه از نظر كشور- گشاىي و قدرت و نفوذ 
سياسى، نام و نشان و امهيت و اعتبار چنداىن ندارند. ارزش و مقام آنان بيشرت از اين جهت است كه مجعى از 

دانشمندان و اهل علم را در پناه محايت خود گرفته و از تشويق و احرتام آنان خوددارى نكرده اند. در ميان اتابكان 
فارس، اتابك ابو بكر بن سعد به مناسبت سياست و تدبريى كه در حفظ فارس از محله مغول به خرج داد، مقامى 
ارمجند دارد. اين مرد زيرك و موقع شناس براى جنات خطه فارس از خرابيها و خونريزيهاى مغول، برادرزاده خود را به 
دربار اوكتاى فرستاد و با تقدمي هدايا و التزام به پرداخت خراج، گردن به فرمان مغول �اد و با اين روش عاقالنه، 

منطقه فارس را از دستربد لشكريان مغول در امان داشت. به اين ترتيب اهل علم و كساىن كه از جلو سيل 
خامنان برانداز مغول گرخيته و در جستجوى گوشه اى امن و راحت بودند در حوزه فرمانرواىي اتابكان گردآمدند كه در 

 آن ميان، استاد سخن سعدى شريازى در منطقه قدرت اتابك ابو بكر سعد بن زنگى مسكن گزيد.

 حسن سياست اتابك سعد بن زنگى 

سعدى مى گويد، اتابك با حسن سياست و تدبري خود به جاى آنكه جهت مقابله با مغول سد اسكندر بسازد با 
 سالح زر به مقابله آنان شتافت و با اين اقدام عاقالنه كشور خود را از خطر ا�دام قطعى رهاىي خبشيد:



 سكندر به ديوار رويني و سنگ 
 

 بكر از جهان راه يأجوج، تنگ 

 تو را سد يأجوج كفر از زر است 
 

 نه رويني چو ديوار اسكندر است 
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 حكومت ابو بكر بن سعد در فارس 

چون سعد درگذشت، ابو بكر زمام امور را در دست گرفت؛ وى «با توجه به خطرى كه از جانب مغوالن، فارس را 
تديد مى كرد، برادر خود تمنت را نزد اوكتاى قاآن فرستاد و داوطلبانه قلمرو خود را حتت محايت او قرار داد و به اين 
ترتيب، فارس را از تاخت وتاز مغوالن و ويراىن جنات داد. ابو بكر ناگزير بود خراجگزار مغوالن شود و شحنه مغول را 
نزد خود بپذيرد، اما اين شحنه با مردم هيچگونه متاس نداشت؛ اگرچه ابو بكر هنگامى كه جالل الدين خوارزمشاه، 

از هندوستان بازگشت، با وى روابط حسنه برقرار منود و اين رفتار برايش مشكالتى اجياد كرد، اما اين مشكالت 
 زودگذر بود.

ابو بكر از هر نظر فرمانرواىي برجسته بود. وى دانشمندان و هنرمندان را در دربار خويش گردآورد و خود نيز به 
فراگرفنت علوم پرداخت. او فرمان داد مساجد و مدارس بزرگ بسازند. مهچنني قوانني مالياتى وضع كرد تا به وسيله آن 
بتواند خراج مغوالن را بپردازد و سپاه خود را گسرتش دهد، و نيز كوشيد تا به وضع مملكت سروساماىن خبشد. مقررات 
تازه اى در اين زمينه وضع كرده است كه ىب شباهت به كوششهاى غازان در اين مورد نيست. برخى از اين مقررات را 
بعدها ناگزير لغو كردند ... ابو بكر غري از وزراء و قاضى القضات، مهكاران بسيارى داشت كه روزانه به گزارش كار 

 آنان توجه مى منود.

اتابك به توصيه مشاوران خود، جزيره «قيس» را در خليج فارس به تصرف درآورد و از جتارت با هند از اين جزيره 
 سود فراوان برد، و گمرك و ماليات كالىن از اين حمل به چنگ آورد.

 »140 «دومني لشكركشى اتابك به جزاير حبرين بود، وىل در اين مبارزه با مشكالت فراواىن روبرو شد.»



در ميان اتابكان آذرباجيان، مشس الدين ايلدگز، جهان پلوان، و قزل ارسالن به- علت محايىت كه از مجعى از گويندگان 
بزرگ زبان فارسى نظري ظهري الدين فارياىب و افضل الدين خاقاىن و نظامى گنجوى و جمري الدين بيلقاىن كرده اند، نامى 

 نيك و جاويد از خود به يادگار گذاشته اند.

 خوارزمشاهيان 

از مجله دولتهاىي كه در نتيجه جتزيه دولت سلجوقيان به وجود آمده و نام و نشاىن كسب كرده است، دولت 
خوارزمشاهى است. انوشتكني در نتيجه خدماتى كه به نفع دولت سلجوقى اجنام داد، از طرف ملكشاه به حكومت 

خوارزم منصوب شد (خوارزم منطقه اى است كه بني رودخانه جيحون و كرانه مشاىل درياى خزر قرار دارد). پس از 
 هجرى به حكومت خوارزم برگزيد؛ اين شخص 490مرگ انوشتكني، سنجر، فرزند او، قطب- الدين حممد را در 

خود را خوارزم شاه خواند و در متام دوران حكومت، خود را «واسال» يعىن مأمور و مطيع سلطان سنجر مى- 
 دانست. پس از مرگ او، فرزندش آتسز فرمانرواى خوارزم گرديد.
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آتسز مؤسس واقعى حكومت خوارزمشاهى است، چه او و جانشينانش از هر فرصىت براى كسب استقالل استفاده 

كرده اند، آتسز در ساهلاى اول فرمانرواىي خود از سنجر متابعت مى- كرد و در لشكركشيهاى او شركت مى جست، 

پس از آنكه موقعيت خود را استحكام خبشيد، عليه سنجر قيام كرد وىل چندبار از او شكست خورد. پس از آنكه 

قيام كوچ نشينهاى غز و قراختائيان عليه سنجر آغاز گرديد و در طى آن سنجر اسري آنان گرديد، مقدمات خمالفت و 

رستاخيز حكومتهاى تابع عليه سلجوقيان فراهم گرديد و به تدريج، حكومتهاى مستقلى در آذرباجيان، فارس، و 

خراسان تشكيل شد و موقعيت سالجقه نزد خلفا، كه كامال ابن الوقت بودند، به كلى متزلزل گرديد و مقدمات 

پيشرفت كار خوارزمشاهيان فراهم شد. پس از مرگ آتسز، پسرش، آلب ارسالن، و بعد از او تكش به هواى سلطنت 

برخاستند. عالء الدين تكش پس از مدتى بر خمالفني خود فايق آمد و بيشرت متصرفات سالجقه را ضبط كرد. چون 

تكش وفات يافت، عالء الدين حممد، فرزند او، زمام امور را در دست گرفت و متصرفات دولت خوارزمشاهى در 

عصر او به منتهاى وسعت رسيد؛ وىل چون مردى جاه طلب و ىب تدبري بود، در نتيجه جنگهاى متواىل و عدم توجه به 

آسايش اكثريت، توده مردم را سخت از خود ناراضى كرد و چون مصمم شد كه بغداد را به حيطه تصرف درآورد، 

ناصر، خليفه عباسى، هم با دمشنان سلطان مهداستان شد و ظاهرا براى حفظ موقعيت خود حمرمانه با چنگيز رابطه اى 

 برقرار كرد و او را به تسخري مناطق متصرىف خوارزمشاهيان تشويق منود.



در نتيجه علل و عواملى، كه در ضمن تاريخ مغول خواهيم گفت، چنگيز با سپاه عظيمى به متصرفات خوارزمشاهيان 
محله ور شد و در روزگارى كه شهرهاى خراسان طعمه تي  بيدري  مغول بود، سلطان حممد خوارزمشاه، در جزيره 

 آبسكون به وضعى رقت بار درگذشت.

 قيام سنجر

«در ايامى كه در اثر ىب تدبريى سلطان حممد خوارزمشاه، ممالك خوارزمشاهى دستخوش تزلزل و اغتشاش بود، عده اى 
از روحانيون و فئوداهلاى خبارا زمام امور را به دست گرفته و سلسله صدر جهان را به وجود آوردند. اين مجاعت از راه 

استثمار وحشيانه زمحتكشان عوايد هنگفىت به دست مى آوردند و عمال حتت نفوذ قراختائيان بودند. يكى از افراد 
 نفر از فقها را نان مى داد و هنگامى كه عزم مكه كرد صد 600برجسته اين مجاعت به نام برهان الدين از عوايد خود 

 شرت اشياء و اموال او را محل مى كردند.

اين مرد ستمگر و عوامفريب را مردم به جاى صدر جهان «صدر جهنم» مى خواندند. روحانيون خبارا كه به خدمت 
قراختائيان كافر درآمده بودند، به وسايل گوناگون مردم را غارت مى كردند و براى فريب مردم مى گفتند آنچه را كه از 
مشا مى گريمي براى قراختائيان مى فرستيم وىل در حقيقت، قسمت اعظم آن را براى خود برمى داشتند. اين مظامل سبب 

 ميالدى) اهاىل خبارا حتت رهربى صنعتگرى به نام سنجر بر ضد تركتازى 1206گرديد كه در آغاز قرن هفتم هجرى (
و جتاوز روحانيون قيام كنند. كساىن كه در اين مبارزه از ملك سنجر محايت و پشتيباىن مى- كردند بيشرت صنعتگران 
شهرى بودند. با اينكه دامنه اين قيام به دهات نرسيد، اين جنبش امهيت بسيار دارد. مورخني آن ايام، كمرت پريامون 

اين قيام سخن گفته اند، وىل بطورى كه از مدارك موجود برمى آيد، سنجر در طى مبارزات خود موفق گرديد قدرمتندان، 
 فئوداهلا و
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اريستو كراتا را، كه مطيع قراختائيان شده بودند، به جاى خود بنشاند و از جتاوزات مداوم آنان جلوگريى كند. سنجر 

صدرها و روحانيون متجاوز را از شهر بريون راند و داراىي آ�ا را به نفع قيام كنندگان ضبط كرد و قصرى بزرگ براى 

حكومت مردم برپا كرد. وىل درست معلوم نيست حكومت سنجر و يارانش تا كى به طول اجناميده، آنچه مسلم 

است اينكه صدرها و روحانيوىن كه از مسند قدرت به زير آمده بودند، دست كمك به سوى قراختائيان دراز كردند. 

در اين ايام، سلطان حممد خوارزمشاه نيز به يارى آنان شتافت و بار ديگر خبارا به دست سلطان حممد فتح شد و 

قيام كنندگان كه به جلب محايت دهقانان توفيق نيافته و آماده دفاع نبودند در مقابل دمشنان تاب مقاومت نياورده 

 »141 «شكست خوردند. در نتيجه قيادت ديرين صدرها و روحانيون بار ديگر جتديد گرديد.»

 وضع اجتماعى و سياسى ايران مقارن محله مغول 



ايران، به حكم موقعيت جغرافياىي خود و واقع شدن بني شرق و غرب، از ديرباز مورد توجه اقوام مهاجم بوده است. 
وحشيان زردپوست مشاىل كه در دشتهاى توران و سيربى از سري دريا تا اقيانوس كبري سكونت داشتند، به علت 

نامساعد بودن حميط زندگى خود، و فقر و احتياج غالبا به قصد غارتگرى، به ممالك اطراف، مثل ايران و چني، محله 
مى كردند، و اين محالت، چنانكه ديدمي، در دوره باستان، خبصوص در عصر اشكانيان و ساسانيان، مهيشه موجب 

 ناراحىت مردم و حكومتها و سالطني ايران بوده است.

در دوره بعد از اسالم، نفوذ و مداخله تركان زردپوست ادامه يافت و عده اى از آنان به قسمتهاى شرقى ايران 
مهاجرت كردند و به دين اسالم گرويدند و به عنوان غالم يا سپاهى در دستگاههاى حكومىت ايران و حيطه قدرت 

خلفا نفوذ كردند و به طورى كه قبال ديدمي، بعضى از آ�ا مصدر مشاغل بزرگى شدند و به تشكيل سلسله هاى مهمى 
 توفيق يافتند.

 وضع ممالك اسالمى 

در حدود قرن هفتم هجرى و سده دوازدهم ميالدى، سلطان حممد خوارزمشاه پس از حماربات بسيار سرزمني ماوراء 
النهر را از قراختائيان و افغانستان را از ملوك غور و منطقه اراك و فارس و آذرباجيان را از دست اتابكان خارج كرد و 

 ظاهرا فرمانرواى متام ايران شد.

وىل در داخل ممالك اسالمى صلح و يگانگى و وحدت نظر وجود نداشت؛ مناسبات سلطان حممد خوارزمشاه با 
خليفه عباسى بسيار تريه بود و سلطان براى طرد او، از علماى مملكت فتوى گرفت و او را رمسا معزول و نامش را از 
سكه و خطبه انداخت، اما اكثريت علما و روحانيون اطاعت از خليفه را بر خود فرض مى مشردند. به مهني علت، 

سلطان كه به روحانيون اعتماد چنداىن نداشت و در بني مردم نيز تكيه گاه و هواخواهى منى ديد، براى حفظ موقعيت 
 خود، به تركان دشت قبچاق، كه مادر او تركان خاتون نيز از آ�ا بود، تكيه كرد. به مهني 
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علت، مداخله سران ترك و تركان خاتون در امور خمتلف مملكىت و جتاوز و زورگوىي آنان به مردم به تشتت و نابساماىن 

اوضاع كمك كرد. در مهني ايام در آسياى صغري جنگ سالجقه روم با عيسويان روم شرقى، و در مصر و شام جنگ 

و جهاد با صليبيون ادامه داشت و در سرزمني هندوستان نيز جنگ و اختالف بني بازماندگان ملوك غزنوى و غورى 

 در گرفته بود. به اين ترتيب،



در موقعى كه عامل اسالم از هر طرف مورد تديد و تعرض بيگانگان بود، از قضا در هيچيك از ممالك اسالمى يك 
نفر پادشاه مقتدر يا فرمانفرماى مدبر عاقل وجود نداشت كه با زور بازو و يا به نريوى عقل، از پيش آمدن سيلهاى 
خانه برانداز جلوگريى كند و نگذارد ممالكى كه چشم و چراغ دنياى آن عصر بود، پاى كوب سم ستوران وحشيرتين 
قبايل و دستخوش اغراض سبعانه اعدى عدو متدن و آبادى گردد؛ بلكه بر عكس، زمام اختيار امور مسلمني در 

دست خليفه ىب كفايت مغرضى مثل الناصر- لدين الّله و پادشاه غافل ىب تدبريى مانند سلطان حممد خوارزمشاه بود كه 
اغراض شخصى و خصومتهاى فردى ايشان، باالخره آتشى در عامل برافروخت كه خاندان هردو را به باد داد و دود 

 »142 «آن، چشم فروزنده متدن مشرق را يكباره كور كرد.

 وضع اجتماعى مغوالن مقارن ظهور چنگيز

در اواخر قرن ششم هجرى، قبايل چادرنشني آسياى مركزى حتت رهربى چنگيز خان، به زور مششري، قسمت اعظم 
جهان متمدن آن روز را، كه از اقيانوس آرام تا درياى سياه و حبر متوسط (مديرتانه) ممتد بود حتت نفوذ سياسى و 

 اقتصادى خود درآوردند.

قبل از آنكه از فتوحات چنگيز سخن گوييم بايد ببينيم وضع اجتماعى قبايل مغول مقارن روى كار آمدن چنگيز خان 
 به چه صورت بوده است.

 طبق نظريه حمققان شوروى در آن دوران،

قبايل مغول به دو دسته تقسيم مى شدند؛ قبايل جنگلى كه كارشان ماهيگريى و صيد حيوانات بود، و قبايل صحراىي 
 كه چادرنشني بودند و به دامدارى مى پرداختند.

دسته اخري الذكر با گله هاى خود زمستان را در صحراها و تابستان را در مراتع كوهستاىن مى گذراندند. اينان دامهاى 
بزرگ شاخدار و گوسفند و بز و اسب تربيت مى كردند و در يورتاى مدور بزرگى كه بر چرخها قرار داشته و به وسيله 

گاوهاى نر كشيده مى شدند، از حملى به حمل ديگر نقل مكان مى منودند و ساىل چندين بار مرتع عوض مى كردند. 
 دامدارى و شكار متام نيازمنديهاى زندگى ايشان را تأمني مى منود.

در گذشته، قبايل مغول مرحله سازمان مجاعت بدوى را مى گذراندند (يعىن نريوها و وسايل توليدى آ�ا بسيار ابتداىي 
 بود؛ فعاليتهاى توليدى به طور دسته مجعى صورت مى گرفت. و به مهني مناسبت، وسايل توليد به مهه افراد قبيله تعلق 
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داشت و هنوز مالكيت فردى به وجود نيامده بود. در سازمان مجاعت بدوى، بره كشى (استثمار) وجود نداشت زيرا 

 سطح بسيار پست توليد اجازه منى داد چيزى زايد بر مصرف وجود داشته باشد تا كسى آن را تصاحب كند).

در ميان قبايل و عشريه هاى مغول هنوز اختالف پديد نيامده بود، و مهه اهل عشريه يكجا كوچ مى كردند و در 
 »143 «توقفگاه، يورت ها را حلقه وار به پا مى داشتند و يورت بزرگ عشريه مانند نقطه اى بود در مركز دايره.

«از قرن پنجم و ششم هجرى به بعد، بعضى از خانواده ها ثروت و گله فراوان به دست آوردند و از ديگر افراد عشريه 
 ممتاز شدند.

به تدريج، جريان تفكيك و تقسيم افراد عشريه به قشرهاى نابرابر شديد و شديدتر مى شد تا اينكه اعضاى بينواى 
 عشريه تابع و وابسته بزرگان و ثرومتندان شدند.

در آغاز قرن سيزدهم ميالدى (قرن هفتم هجرى) آثار نابرابرى در بني قشرهاى اجتماعى آشكار گرديد و جامعه 
 طبقاتى و آغاز فئوداليزم در صحراى مغولستان پديد آمد.

فئوداهلاى چادرنشني (نويا�ا) مدير و آمر فعاليتهاى توليدى بودند. بيگارى، چرانيدن دامهاى فئوداهلا، و دادن 
دامهاى كوچك براى كشتار به ارباب فئودال از اين دوره معمول گرديد. سران عشاير غالبا براى تصرف مراتع و دامها 
و به دست آوردن ديگر غنامي با يكديگر جنگ و ستيز مى كردند. در پريامون هرخان فئودال، عده اى نوكر به كار و 

خدمت مشغول بودند؛ اينان گاه در جنگها و شبيخون و دستربد به ديگران شركت مى جستند و از خوان يغما سهمى 
مى بردند و هنگام صلح، مراقب امور دامها بودند و در قوريلتا يعىن در جمامع مشورتى مورد شور خان قرار مى گرفتند. 
قبايل مغول از حلاظ رشد اجتماعى و سطح فرهنگ يكسان نبودند. ناميا�ا متمدن ترين آ�ا بودند كه خط اويغورى 

فراگرفتند. دين اكثر مغوالن مشىن بود و به ارباب انواع و اجنه و جادوگرى اعتقاد داشتند. ناميا�ا دين بوداىي و مذهب 
 مسيحى را به حكم معاشرت و آمد و رفتهاى اقتصادى از اويغورها پذيرفتند.

در قرن هفتم هجرى، در جريان مبارزه داخلى بني اعيان چادرنشني كه به فئودال تبديل شده بودند، متوچني پريوزى 
 خان و رئيس قبيله وظيفه خود مى دانست كه از هر راهى كه ممكن است به نفع و »144 «مناياىن كسب كرد.»

، متوچني با بادران و افراد ايل 139مصلحت افراد ايل خود اقدام منايد. در جامع التواريخ رشيدى، جلد دوم، صفحه 
خود چنني مى- گويد: «گله و رمه و خانه هاى بسيار و زن و بچه مردم مى ستدم و به مشا مى دادم و شكار صحراىي 
را جهت مشا اوتراميشى و جرگه مى كردم و شكار كوهى را به جانب مشا مى راندم.» به اين ترتيب مغوالن شجاعرتين و 

 سفاكرتين افراد را به رهربى خود برمى گزيدند. تا در پناه مششري او به غارتگرى و جتاوز ادامه دهند.
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 رابطه سلطان حممد خوارزمشاه با خليفه 

 مناسبات سلطان، با خليفه مقارن محله مغول به تريگى مى گراييد.

سلطان حممد، به تقليد از سالطني آل بويه و سلجوقيان، آرزو داشت كه در بغداد به نام وى خطبه خبوانند و براى 
حصول اين مقصود، قاضى جمري الدين عمر بن سعد را به رسوىل به بغداد فرستاد وىل حكومت بغداد نپذيرفت و شيخ 

شهاب الدين سهروردى را به رسالت نزد خوارزمشاه گسيل داشت وىل سلطان رسول خليفه را چنانكه شأن او بود 
 نپذيرفت، به گفته جويىن:

چون شيخ وارد بارگاه شد، سلطان به وى اذن جلوس نداد، شيخ اجازه خواست كه حديث نبوى را نقل كند، سلطان 
رضا داد و چنانكه رسم است براى استماع حديث به زانو درافتاد. مضمون حديث اين بود كه پيامرب مؤمنان را از 
زيان رساندن به آل عباس برحذر داشته؛ سلطان در پاسخش چنني گفت: گرچه من تركم و زبان عرىب را خوب 

منى دامن، معهذا معىن حديثى كه ذكر كردى دريافتم، و من به هيچيك از اخالف عباس آزارى نرسانده ام و خنواستم 
بديشان بدى كنم، و ضمنا به من خرب رسيده كه در زندان امري مؤمنان داميا برخى از ايشان (اخالف عباسيان) 

حمبوسند و در مهاجنا به تكثري نسل مى پردازند. كاش شيخ اين حديث را براى امري مؤمنان تكرار مى كرد كه برت و 
 مفيدتر مى بود.

پاسخ سلطان با اينكه بسيار زيركانه بود، منى توانست احرتام جامعه آن روزى مسلمانان را به رئيس و پيشواى اسالم، 
متزلزل سازد. به اين ترتيب رسالت شيخ شهاب الدين به نتيجه مطلوب نرسيد و اختالف و نقار شدت يافت. 

مهانطور كه سلطان حممد مردى ناآرام و حادثه جو بود، خليفه ناصر نيز دائما در حتريك و تكاپو بود؛ وى به جالل 
الدين حسن پيشواى امساعيليان نزديك شد، و چند تن فداىي از وى گرفت و براى سربه نيست كردن دمشنان خويش از 

 ايشان استفاده منود، و اغلمش، واىل خوارزمشاه در عراق، و امري مكه دچار اين سرنوشت شدند.

قتل اخري الذكر در مسجد احلرام به هنگام زيارت و در روز عيد عرفات صورت گرفت. سراجنام خوارزمشاه اعالم 
 هجرى) اسنادى پيدا شده دال بر اينكه خليفه دائما غوريان را عليه 612داشت كه در غزنه به هنگام تسخري شهر (

 حممد خوارزمشاه حتريك مى منوده است.

 سلطان پس از وقوف بر اين معاىن از ائمه ملك خويش فتوى گرفت كه:



هر امام كه بر امثال اين حركات كه ذكر رفت، اقدام منايد امامت او حق نباشد و چون سلطاىن را كه مدد اسالم منايد 
و روزگار بر جهاد صرف كرده باشد، قصد كند، آن سلطان را رسد كه دفع چنني امام كند و امامى ديگر نصب 

 »145 «گرداند؛ و وجه ديگر آنك خالفت را سادات حسيىن مستحقند و در خاندان آل عباس غصب است.

سلطان به موجب اين فتواى مقامات نافذ الكالم روحاىن، ناصر را خملوع اعالم كرد و نام او را از خطبه و سكه 
 حذف منود و خالفت سيد عالء امللك ترمذى را اعالم داشت. بدين طريق،
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 ه. از مهدان به 614لشكركشى خوارزمشاه به بغداد صورت قانوىن مشروع پيدا كرد، وىل قواىي كه در زمستان سال 

بغداد اعزام شده بود در اثر سرما و طوفا�اى برىف تلفات و خسارات بسيار ديد. مردم اين عدم موفقيت را كيفر 

آمساىن مشردند. با اينكه در اين ايام، سلطان از محله صحرانشينان به ماوراء النهر بيمناك بود، دست از خصومت با 

خليفه نكشيد. در مهني ايام حبراىن، بني سلطان و مادرش مبارزه اى شديد جريان داشت و در اين مبارزه لشكريان و 

روحانيان از مادر شاه، كه زىن فاسد و جاه طلب بود، جانبدارى مى- كردند. حممد خوارزمشاه، كه در خودخواهى و 

 ه. امر به اعدام شيخ جمد الدين بغدادى، شاگر شيخ جنم 613فساد، دست كمى از مادر خود نداشت، در سال 

 الدين كربى، داد.

اين روحاىن جوان و پريوان او در بني مردم نفوذ و احرتام فراوان داشتند؛ به گفته مورخان، قتل شيخ نتيجه يك خشم 
آىن خوارزمشاه بود و وى بيدرنگ پس از آن، از عمل خويش نادم شد ... به نظر بارتولد: «سازمان سياسى شرقى 

اسالمى، كه به دست عباسيان اجياد شده بود و در زمان طاهريان و سامانيان تكامل يافته بود، اكنون دچار پاشيدگى 
 و فساد كامل گشته بود.

دستگاه ادارى بالكل امهيت خود را از دست داده بود، طبقه لشكرى كه مادر سلطان در رأس آن قرار داشت، 
آشكارا با صاحب قدرت عاليه، يعىن خوارزمشاه، دمشىن مى ورزيد. به ظن قوى، روحانيان قتل جمد الدين و فتواى 

 اجبارى عليه خليفه را بر خوارزمشاه منى خبشيدند ...

براى اطفاى نايره عصيان، سيل خون جارى شد، بدين قرار حممد به هيچ يك از عناصر دستگاه دولت و هيچ طبقه اى 
از اهاىل منى توانست تكيه كند. نتيجه مبارزه ميان چنني دولىت با نريوهاى تازه نفس صحرانشينان كه در آن زمان به 

 »146 «وسيله يكى از داهيرتين سازمان دهندگان مهه قرون و اعصار متحدشده بودند، معلوم و قابل درك است.»



 ظهور چنگيز خان 

اجداد چنگيز خان مدتا خراجگزار سلطان چني مشاىل بودند. پدر چنگيز كه مردى مدبر و كاردان بود در راه وحدت 
و يگانگى مغوهلا كوشش بسيار كرد، تا جاىي كه سلطان چني از بسط قدرت او نگران گرديد و در جنگى كه بني او 

 ساله بود. در آغاز كار 13و قواى مغول درگرفت، پريوزى نصيب مغوهلا شد. چنگيز هنگامى كه پدرش در گذشت، 
مجعى از سران مغول سر از اطاعت او پيچيدند وىل چنگيز به- شدت، آ�ا را سركوىب كرد و خمالفني را در ديگهاى 

 حدود متصرفات خود را از مشرق به سرزمني خاقان چني و از 603 تا 571آب جوش انداخت و در فاصله ساهلاى 
مغرب به منطقه نفوذ قراختائيان رسانيد. چنگيز پس از منكوب كردن طوايف مغول، به كمك چهار فرزند شجاع خود 
به چني محله برد و در طول مدت پنج سال، قسمت اعظم چني و شهرهاى تارخيى پكن را به تصرف خود درآورد و 

 خاقان را مغلوب ساخت.

در اين ايام، كوچلك خان، يكى از خمالفني چنگيز، پس از شكست از او نزد گور خان پادشاه قراختائى رفت و گور 
خان او را با مهر فراوان پذيرفت و دخرت خود را به او داد وىل كوچلك خان پس از جتديد قوا به خمدوم خويش خيانت 

 كرد و به كمك سلطان حممد
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خوارزمشاه و حكمران مسرقند از جنوب به سرزمني قراختائيان هجوم برد و مناطق نفوذ آنان را بني خود و سلطان 

 حممد خوارزمشاه تقسيم كرد.

چنگيز پس از چندى به جنگ كوچلك خان شتافت و او را شكست داد و سراسر تركستان شرقى را به ممالك خود 
ملحق ساخت. در مهني ايام، قوم اويغور، كه پس از تسلط به تركستان شرقى و آميزش با ختارها داراى فرهنگ و متدن 
درخشاىن شده بودند، مهينكه آوازه فتوحات چنگيز را شنيدند منايندگاىن نزد خان مغول فرستاده اطاعت خود را اعالم 

 كردند و چنگيز از خط اويغورى و سابقه متدن اين قوم براى اداره امپراتورى وسيع خود استفاده فراوان كرد.

 سياست اقتصادى چنگيز خان 

چنگيز، پس از آنكه منطقه نفوذ خود را به آسياى مركزى بسط داد، سعى كرد با خوارزمشاه، روابط دوستانه برقرار 
كند وىل سلطان حممد خوارزمشاه پس از فتوحاتى كه در آسياى مركزى به دست آورده بود، خيال تسخري چني را در 

 سر مى پرورانيد؛ وىل چنگيز قبل از او پكن را تسخري كرده بود.



 هجرى) به فتح پكن منجر شد 612بارتولد مى نويسد: «پريوزيهاىي كه چنگيز خان در چني به دست آورد (در سال 
و نام وى را به مراتب، بيش از توفيقى كه در متحد ساخنت قبايل مغول كسب كرده بود، بلندآوازه كرد ... خوارزمشاه 
خواست درباره اين شايعات حتقيق كند، بدين سبب، رسوالىن حتت نظر باء الدين رازى از خوارزم نزد چنگيز گسيل 

داشت. رسوالن پس از فتح پكن، وارد دربار وى شدند. مهه جا آثار ويرانيهاى وحشت انگيز ديده مى شد، از 
استخوا�اى كشتگان كوهها تشكيل شده بود، خاك از روغن آدميزادگان مقتول نرم شده بود، بر اثر تالشى و 

پوسيدگى اجساد، بيماريهاى گوناگون سارى گشته بود. برخى از مهراهان باء الدين مريض شده جان سپردند. در 
كنار دروازه شهر پكن، توده عظيمى از استخوان آدمى ديده مى شد، مردم به رسوالن گفتند كه به هنگام تسخري شهر 

 به دست مغوالن، شصت هزار دوشيزه خويشنت را از باروى شهر به زير افكندند، تا به چنگ ايشان نيفتند.»
»147« 

چنگيز خان منايندگان خوارزمشاه را به احرتام متام پذيرفت و به ايشان پيغام داد كه به سلطان خود بگوييد كه چنگيز 
مهچنانكه خود را پادشاه شرق مى داند، خوارزمشاه را نيز فرمانرواى غرب مى مشارد و مايل است كه بني طرفني صلح و 

مساملت برقرار مباند و از ممالك خوارزمشاهى و چنگيزى كاروا�ا و جتار درآمد و رفت باشند و امتعه و مال 
 التجاره هاى خود را معاوضه و دادوستد كنند.

بدويان مغولستان به مناسبت احتياجى كه به حمصوالت و امتعه بالد آباد اطراف مساكن خود داشتند، به جتارت و 
داير نگاه داشنت طرق معامالت امهيت بسيار مى دادند و قبل از عهد چنگيز بني طوايف مغول و مردم چني جتارت 

 معتربى داير بود و سكنه مسلمان تركستان شرقى و اويغورها واسطه اين جتارت حمسوب مى شدند.

 جتار مسلمان رعاياى خوارزمشاه از يك طرف و چنگيز خان از طرف ديگر،

 ______________________________
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مايل به افتتاح راههاى جتارتى قدمي و داير ماندن آ�ا بودند، وىل خوارزمشاه شخصا به اين مسائل اعتناىي نداشت و به 

هيچ وجه به منافع رعاياى خود و مصاحل حال و آينده مملكت توجهى منى كرد. برخالف او، چنگيز جتار مسلمان را به 

ممالك خود جلب مى منود و بيش از مهه چيز ميل داشت كه روابط بني او و خوارزمشاه براساس صلح و سالمت 

 استوار مباند و كاروانان دو طرف دائما در رفت وآمد باشند.



جتار مسلمان رعيت خوارزمشاه كه در ممالك اطراف، مثل چني و روسيه، معامالت بسيار مى كردند و غالبا با مردم 
اين ممالك حساب داشتند، از بروز جنگ در اين نواحى مهه وقت ضرر بسيار مى ديدند و هروقت كه صلح برقرار 

 »148 «مى گرديد و راه جتارت باز مى شد، بدون فوت فرصت، باب معامالت را مفتوح مى منودند.

پس از آنكه سلطان حممد خوارزمشاه و چنگيز خان مناطق متصرىف خود را بسط داده به يكديگر نزديك شدند، 
چنگيز بيش از پيش در حفظ امنيت راهها و محايت كاروانيان كوشيد و سه نفر از جتار مسلمان را كه به خدمت او 
رفته بودند به گرمى پذيرفت و كاالهاى آنان را به قيمت خوب خريدارى كرد و عده اى از جتار و منايندگان خود را با 
هداياىي مهراه جتار مسلمان نزد سلطان- حممد فرستاد. گرچه سلطان حممد خوارزمشاه، از اينكه چنگيز او را فرزند 

خود خوانده بود، متغري شده بود، در اثر حسن تدبري و كارداىن حممود يلواج، مناينده چنگيز، آتش خشمش 
فرونشست و سراجنام بني طرفني معاهده اى منعقد گرديد «و طرفني تعهد كردند كه دوستان يكديگر را دوست، و 

 »149 «دمشنان هم را دمشن مشرتك خود بدانند.»

 روش سفيهانه خوارزمشاه 

 نفر از بازرگانان مغول با امتعه و كاالهاى گرانبها به شهر «اترار» 500 اىل 450پس از عقد اين قرارداد، در حدود 
روى آوردند. در اين موقع، امري اترار شخصى بود به نام ايناجلق، معروف به غاير خان، كه با تركان خاتون مادر 

خوارزمشاه بستگى داشت. اين مرد ىب تدبري، كه چشم طمع به مال بازرگانان دوخته بود، به خوارزمشاه اعالم كرد كه 
 آ�ا به قصد جاسوسى به ايران آمده اند.

با آنكه خوارزمشاه جواب داده بود كه مواظب اعمال آ�ا باشد غاير خان بدون آنكه به عاقبت كار بينديشد، عموم 
بازرگانان مغول را، بغري از يك نفر كه فرار كرد، كشت و اموال آ�ا را ضبط منود. پس از آنكه چنگيز به وسيله 
بازرگان فرارى از اين واقعه شوم خربدار شد، سه نفر مناينده نزد خوارزمشاه فرستاد و ضمن اعرتاض بر اين عمل 

وحشيانه، غاير خان را نزد خود فراخواند وىل خوارزمشاه به علت نزديكى غاير خان با سران سپاه و تركان خاتون وى 
را به چنگيز تسليم نكرد بلكه فرستادگان چنگيز را كشت و با اين اقدام جنون آميز، مقدمات محله وحشيانه مغول را 

 به ايران و ديگر ممالك اسالمى فراهم منود.

 وضع اجتماعى و سياسى ايران مقارن محله چنگيز به ايران 

چنگيز قبل از آنكه به ايران محله كند، براى نريوى نظامى خوارزمشاه ارزش فراواىن قائل بود؛ به مهني مناسبت، قبل از 
حركت، متام نريوى خود را بسيج كرد و غري از فرزندان رشيد خويش، امراى حملى را نيز براى اين جنگ عظيم آماده 

 كرد. با اينكه تعداد
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لشكريان خوارزمشاه به مراتب از سپاهيان مغول بيشرت بود وىل در داخل سپاه او از نظم و انضباط اثرى نبود؛ سران 

 ارتش با هم موافقت نداشتند و از فرماندهى واحدى تبعيت منى كردند.

خوارزمشاه به علت بيكفايىت و مداخالت نارواى تركان خاتون، مادر خود، در بني سران سپاه نفوذ چنداىن نداشت. 
خليفه بغداد و روحانيون حملى به جهاتى كه قبال ياد كردمي، با خوارزمشاه دمشىن داشتند و خان مغول و دمشنان 

خوارزمشاه را به محله به ايران تشجيع مى كردند و به طورى كه عطا ملك جويىن نوشته، «به هروقت خليفه الناصر 
لدين الّله در خفيه به خانان قراختاىي به دفع سلطان حممد پيغامها مى داد و به سالطني غور بكرات مكاتبات و 

 مراسالت مى فرستاد.»

عالوه بر اين، توده مردم و طبقه جتار و بازرگانان، كه براى ادامه زندگى بازرگاىن بيش از هرچيز به امنيت و آرامش 
نيازمند بودند، و از روش ماجراجويانه خوارزمشاه و سياست جتاوزكارانه او ناراضى بودند، به دمشىن با او برخاسته به 
قواى چنگيزى پيوستند و در باب اوضاع دربار سلطان، و راهها و خراىب كار آن پادشاه تريه روز، اطالعات بسيار در 

 اختيار او گذاشتند.

خمصوصا مجاعىت از جتار مسلمان كه به احوال طرق و وسايل استفاده از آ�ا خربت داشتند، در اردوى او بودند؛ 
بعالوه از وضع محله و تقسيم لشكر و غريه خوب معلوم است كه چنگيز از اوضاع جغرافياىي ماوراء النهر اطالعات 

 »150 «صحيح داشته و از روى نقشه درسىت به گشودن بالد خمتلفه آن اقدام مى كرده است.

غري از توده مردم و بازرگانان و روحانيون، سران دولت نيز با يكديگر و با خوارزمشاه در خمالفت و مبارزه بودند. به 
طورى كه در تاريخ گزيده نوشته شده، هنگام هجوم به شهر اترار، يكى از اهل ديوان خوارزمشاهى، بدر الدين عميد 
از سلطان متوهم شد. بگرخيت و به چنگيز خان پيوست و به تزوير مكتوبات از زبان امراى خوارزمشاهى به چنگيز 
خان نوشت و مصادقت و اخالص منود و در دفع سلطان مدد طلبيد و جواب چنگيز خان بر ظهر هريك به قبول 
آن مودت و مدد لشكر بنوشت و بر دست جاسوسى بفرستاد. خواص سلطان جاسوس را بگرفتند و آن مكتوب 

بستدند و به سلطان عرض كردند، چنانكه خواص سلطان و امريان بر هم متوهم شدند. و چون خداى تعاىل متشيت 
دولت مغول مى داد، تدبري موافق تقدير شد. مجعى از امراى سلطان آهنگ خوابگاه او كردند و او واقف بود و جا 



بدل كرد. امرا خوابگاه او را به زخم تري چون پشت خارپشت كردند؛ چون واقف شدند كه سلطان آجنا نيست 
 بگرخيتند و به درگاه چنگيز خان رفتند. سلطان را بر خمالفت امرا شكى مناند.

 ايشان را پيش خود داشنت از حزم دور ديد. هر امريى را به شهرى فرستاد. تا

 ______________________________
 .27). مهان، ص 150(

 287، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 »151 «دمشن برسيد مجعيت پراكنده بود.

 اعمال سفيهانه و رفتار دور از حزم و احتياط خوارزمشاه، گفتار گيبون، مورخ نامدار انگلستان، را به خاطر مى آورد.
»152« 

  درباره چنگيز و پريوانش، چنني داورى مى كند:»153 «رنه گروسه 

تناقضى كه در تاريخ دوره چنگيز خان مشاهده مى شود، اين تضادى است كه بني چنگيز خان و عشريه او وجود 
دارد. چنگيز خان عنصرى است عاقل، و مسلط بر نفس، و مديرى است عاقل كه رفتار و كردار خود و اطرافيانش را 
با استوارترين مواعظ عقل سليم مهاهنگ مى سازد. ملت او چنان است كه گوىي تازه از ابتدائى ترين مرحله وحشيگرى 

بريون آمده و داراى حيوانيرتين عكس العمل هاست، و مى خواهد كه با توليد وحشت و رعب و ترس عمومى، دمشن را 
به تسليم وادار منايد. براى قوم مغول، جان انساىن اصال و مطلقا ارزشى ندارد، و چون اساسا صحراگرد است، بطور 
كلى منى داند وضع زندگى شهرنشينان و مردم مقيم چگونه است، و خان ومان چيست، و اراضى مزروع چه مقامى 

 نزد شهرنشينان دارد.

خالصه آنكه آ�ا فقط و فقط از زندگى بيابانگردى خود اطالع دارند، و جز آن ديگر از هرچه هست بيخربند. 
حريت و تعجب مورخ امروزى در واقع مهانند حريت و تعجب رشيد الدين و مؤلفان يوان چه است كه مى بينند 

خردمندى و كياست و حىت اعتدال در شخص رئيس مغوالن، بطور طبيعى، با سبعيتهاى او، كه حمصول تربيت و 
 »154 «عكس العملهاى ناشى از توارث و خشونتهاى اخالقى حميط اوست، خملوط و ممزوج بوده است.

در اينكه چنگيز مردى عاقل، و خويشتندار و مدير و كاردان بوده، حمل ترديد نيست، وىل هرگز منى توان اين مرد شقى 
را چنانكه رنه گروسه پنداشته، عنصرى دانست كه «رفتار و كردار خود و اطرافيانش را با استوارترين مواعظ عقل سليم 

 و حق توأم مى سازد.» وى در مقام مقايسه چنگيز با حممد خوارزمشاه، مى گويد:



«چنگيز خان مردى بود با طبيعىت متعادل، حمتاط، مسج، معتقد به نظم و ترتيب؛ حممد خوارزمشاه، مردى بود 
ماجرادوست؛ گردنكش، و سبك مغز، با افكارى از هم گسسته و سازماىن ىب نظم و ترتيب. او پس از شكستهاىي كه 

به غوريه قراختائيان وارد كرده بود، از غرور و كرب مملو و سرشار بود، در خنستني شكست چنان روحيه خود را از 
 دست داد كه ديگر هيچ وسيله اى براى مقاومت منى-
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يافت. آن مرد قهرمان تبديل شد به بيچاره اى عاجز و مضطر بلكه به عنصرى فاقد غريت و محيت. از اين دو نفر، 

آن بدوى صحرانورد، تنها مردى بود كه قدرت حكومت و مملكتدارى داشت، وىل آن ترك ايراىن شده، كه خود را 

امپراتور اسالم و پادشاه ممالك و ملل شهرنشني مى دانست، روح و اخالق و صفات سواران واله و سرگردان را داشت 

 »155 «كه به هرطرف مى روند و به هر در مى زنند تا جاه و مقام و ثروتى به دست آورند.

به نظر گروسه، اگر سلطان حممد از عقل سليم ىب بره نبود، مى توانست ملل متفرق و غري متجانسى را كه به قوه قهريه 
زير نفوذ خود درآورده بود به نام مذهب و وحدت اسالمى متحد كند و آنان را عليه مغوالن بيدين و كافر و بوداىي و 
نستورى فرمان جهاد بدهد «... وىل از فرط غفلت و بالهت، اين پادشاه جباى اينكه خود را سلطان اسالم قلمداد 

 كند.

 ه.) با سپاهياىن عازم بغداد 614 م. 1217با خليفه بغداد، الناصر لدين الّله، سخت خصومت منود و در سال (
 و خليفه كه در سفاهت دست كمى از او نداشت، سلطان حممد را دمشن سرسخت خود مى مشرد »156 «شد ...»

 و حاضر بود براى شكست و سركوىب او، متام ملل اسالمى را به دست قتل و غارت سپاهيان چنگيز بسپارد.

 روش چنگيز قبل از تعرض 



چنگيز و ساير فرماندهان، قشون او معموال قبل از تعرض، منايندگان خود را نزد امريان و يا اهاىل حمل مى فرستادند و 
آنان را به «ايلى» و اطاعت دعوت مى كردند. در مواردى كه مردم قبول ايلى منى كردند، در عداد ياغيان به مشار 

 مى آمدند و چنگيز حساب خود را با آنان از طريق جنگ تصفيه مى كرد.

در تاريخ الفى در اين باره چنني مى نويسد: «از مجله عادات پسنديده چنگيز خان يكى آن بود كه در احكامى كه به 
ياغى مى نوشت و او را به اطاعت مى خواند، مطلقا او را به بسيارى استعداد منى ترسانيد بلكه به مهني قدر اكتفا 

 مى كرد كه اگر ايل و منقاد شويد به جان امان يابيد و اگر خالف اين باشد ما چه دانيم خداى قدمي داند.»
»157« 

هرجا كه مردم راه مقاومت اختيار مى كردند، حكم قتل عام عمومى و ويراىن شهر صادر مى شد. معموال فرماندهان 
چنگيز مردم حمكوم را به خارج شهر كوچ مى دادند، بعدا پيشه وران را جدا كرده به تركستان و مغولستان مى فرستادند و 

 عده اى را به اسريى مى بردند و بقيه را از دم مششري مى گذرانيدند.

 طرز فكر و سياست چنگيز خان 

چنگيز خان معتقد بود كه خداوند كليه ملل و اقوام مغلوب را به مغوالن سپرده تا آنان از حاصل كار ملل بره مند 
شوند و بدين منظور آنان را حفظ كنند. چنگيز و پريوان او باسياست اسكان و شهرنشيىن مغوالن موافق نبودند و 

 مانند اعراب معتقد بودند كه اگر قوم مغول به متدن و شهرنشيىن آشنا
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و مأنوس گردند، نريوى جنگى آنان رو به سسىت خواهد �اد. محد الّله مستوىف در تاريخ گزيده به اين معىن اشاره 

مى كند و مى نويسد: «مغول را در شهر نشسنت قاعده نيست و خالف يا شاق چنگيز خان است.» چنگيز و 

 مهفكران او مى گفتند:

كشاورزان و پيشه وران مى بايست نريوى خام خود را در اختيار صاحبان و اربابان يعىن مغوالن و يا برت بگوييم، سران 
 ايشان گذارند و اربابان از آن استفاده كنند.



 چنگيز خان فقط براى خود و اعقاب و پريوان نزديك خود كار و كوشش مى كرد.

هيچ اشاره اى در منابع وجود ندارد كه وى با انديشه كار براى رفاه و آسايش مهه قوم، حىت به صورتى كه اين انديشه 
 »158 «در نبشته هاى آرخوىن بيان شده، آشنا بوده است.

 فتح خبارا

 به جانب خبارا لشكر كشيد و پس از عبور از چند شهر كوچك، 616چنگيز پس از كسب اطالعات الزم، در سال 
اين شهر تارخيى را حماصره كرد. مدافعني پس از سه روز حماصره به قشون مغول محله كردند وىل تاب مقاومت نياورده به 
وسيله مناينده خود، امان خواستند. عطا ملك جويىن ورود قشون چنگيز و طرز رفتار آنان را پس از دخول به مسجد 
جامع خبارا، چنني توصيف مى كند: «ائمه و معارف شهر خبارا نزديك چنگيز رفتند، چنگيز پرسيد: «سراى سلطان 
است؟» گفتند: «خانه يزدان است.» او نيز از اسب فرود آمد و بر دو سه پايه منرب برآمد و فرمود ... اسبان را 
شكم پر كنند. انبارها كه در شهر بود گشاده كردند و غله مى كشيدند و صناديق مصاحف (صندوقهاى قرآن) به 

 ميان صحن مى آوردند و مصاحف را در دست و پاى مى انداخت و صندوقها را آخر اسبان مى ساخت ...

ائمه مشايخ و سادات و علما و جمتهدان عصر بر طويله آخر ساالران به حمافظت ستوران قيام منوده امتثال حكم آن 
قوم را التزام كرده، اوراق قرآن در ميان قازورات (پشگلها) لگدكوب ... گشته. در اين حال امري امام جالل الدين، كه 
مقتداى سادات ماوراء النهر بود، به امام على ركن الدين امام زاده ... گفت: «موالنا چه حالتست؟ اين كه مى بينم به 

 بيدارى است يا رب يا به خواب؟» موالنا امامزاده گفت: «خاموش باش، باد ىب نيازى خداوند است كه مى وزد».

چنگيز فرمود تا آتش در حمالت انداختند؛ و چون بناى خانه هاى شهر متامت از چوب بود، بيشرت از شهر به چند 
روز سوخته شد ... يكى از خبارا پس از واقعه گرخيته بود و به خراسان آمده، حال خبارا از او پرسيدند، گفت: آمدند 
و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند. مجاعت زيركان كه اين تقرير بشنيدند، اتفاق كردند كه در پارسى موجزتر 

 »159 «از اين سخن نتواند بود.»

«ابن اثري مى نويسد، چون امام زاده ديد كه مغوالن با اسريان به خشونت رفتار مى كنند و به ناموس زنان دست اندازى 
 »160 «مى كنند، وى و پسرش با ايشان نربد كردند و كشته شدند. قاضى صدر الدين و برخى ديگر چنني كردند.»

 پس از خبارا نوبت مسرقند رسيد. «سلطان حممد خوارزمشاه قبل از محله مغول در ظرف 
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يك سال سه بار ماليات و خراج ساليانه را به طور كامل از مردم گرفت وىل در راه اجياد حصارى براى مسرقند قدمى 

 »161 «برنداشت.»

شهر مسرقند پس از چند روز مقاومت جمبور به تسليم شد. چنگيزيان فجايع خبارا را در مسرقند تكرار كردند. سپس فتح 
 بالد مشاىل ماوراء النهر، خراسان و ساير نقاط ايران شروع شد.

 در ميان مبارزات توده اى و جنگهاى پارتيزاىن، مقاومت تيمور ملك در خجند بيشرت جلب نظر مى كند.

 پايدارى تيمور ملك در مقابل مغول 

پس از سقوط خبارا و مسرقند، عده زيادى از سپاهيان مغول مأمور حماصره خجند شدند. با اينكه تعداد مدافعني از 
چندين هزار نفر جتاوز منى كرد، سركرده مجعيت، تيمور ملك، با شجاعت، پايدارى كرد و پس از چند روز با سربازان 

 به طرف جزيره اى، كه در ميان سه دريا قرار داشت، حركت كردند.

مغوهلا تصميم گرفتند كه با ساخنت سد خود را به جزيره برسانند، اما سپاهيان تيمور ملك با قايقهاى خود به ساحل 
رفته مانع بسنت سد مى شدند. در تاريخ مغول شجاعت مدافعني خجند صفحه اى درخشان و فراموش نشدىن است، 

زيرا با آنكه دمشن از حلاظ نفرات برترى داشت، مدافعني با متام قوا تا زماىن كه آذوقه داشتند، استقامت كردند و سپس 
جزيره را ترك گفته شبانه سوار قايق شدند و به كمك جريان رودخانه به مست جنوب رهسپار گرديدند. اما مغوهلا مانند 
گرگان گرسنه سواره به تعقيب آ�ا پرداختند. يك بار مغوهلا از تيمور ملك و يارانش جلو زده يك خط زجنري در اطراف 

رودخانه اجياد كردند وىل مدافعني خط مغوهلا را درهم شكسته پيش رفتند و باالخره مدافعني خجند جمبور شدند در 
ساحل پياده شده با دمشن دست و پنجه نرم كنند. در اين جنگ، با آنكه قواى تيمور ملك بسيار ناچيز بود تا حد 
امكان پايدارى شد و از اين ميان فقط تيمور ملك توانست جان به در برده به خوارزم برود. حممد خوارزمشاه در 

ساحل جيحون منتظر نتيجه جنگ بود، وقىت كه از جريان شكست آگاه شد به يكى از جزاير درياى خزر پناهنده 
 گرديد.

تيمور ملك پس از ورود به خوارزم بقاياى قشون خوارزمشاه را دور خود مجع كرده در چند جا ضربت كارى به دمشن 
وارد كرد. وىل چون بني او و ساير سران سپاه خوارزمشاه وحدت نظر نبود، تيمور ملك نتوانست پريوزيهاى جديدى 

كسب كند. به حكايت مدارك تارخيى پسر حممد خوارزمشاه، جالل الدين منكربىن، نيز در مقابل چنگيز خان 



مقاومت كرده و تيمور ملك با او مهكارى كرده است. تيمور ملك و جالل الدين متفقا مدتا در مقابل مغول پايدارى 
 كردند تا باالخره، در جنگى كه در كنار رود سند اتفاق افتاد، شكست خوردند.

 مقاومت مردم جرجانيه 

پس از آنكه خوارزم مورد تعرض قرار گرفت، مردم دالور جرجانيه، مركز خوارزم، با وجود خيانت امري خود، كوچه به 
كوچه از شهر خويش در مقابل مهامجني دفاع كردند؛ به طورى كه چنگيزيان ناچار به جنگهاى تن به تن و آتش زدن 
شهر توسل جستند، و چون با اين اقدام نيز به تسخري شهر توفيق نيافتند، تصميم گرفتند سد جيحون را شكسته آب 

 را به سوى شهر روان سازند، وىل 
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 قبل از اينكه تصميم خود را عملى سازند مردم سه هزار تن از اين قوم وحشى را به قتل رسانيدند.

در منطقه خوارزم، مردم ماهها، شجاعانه در برابر مغول مقاومت كردند و پس از سقوط شهر خوارزم، مردم دالور اين 
 خطه دست از پايدارى برنداشتند. در مهني شهر بود كه چنگيز خونريز به شيخ جنم الدين پيغام فرستاد كه:

من خوارزم را فتح خواهم كرد، آن بزرگ بايد كه از ميان ايشان بريون آيد و به ما پيوندد. شيخ رمحة الّله عليه در 
جواب گفت كه: هفتاد سال با تلخ و شريين روزگار در خوارزم با اين طايفه به سر كرده ام اكنون كه هنگام نزول 

 »162 «بالست، اگر بگريزم از مروت دور باشد. بعد از آن او را در ميان كشتگان بازنيافتند.

دكرت غالحمسني يوسفى، ضمن مطالعه اوضاع اجتماعى در آثار رشيد الدين فضل الّله، رفتار مردانه و شجاعانه شيخ 
جنم الدين را با عمل سلطان عز الدين روم مقايسه مى كند و مى- نويسد: «وى كه از رجنش هوالكو در بيم بود، در 

 ه. پس از تسلط ايلخان بر بغداد، در حدود تربيز بدو رسيد و خواست به دقايق حيل خود را ... 656شعبان سال 
مستخلص گرداند، فرمود تا موزه اى دوختند به غايت نيكو و پادشاهانه، و صورت او را بر نعلچه نقش و در ميانه 

 تكشميشى آن را به دست پادشاه داد. چون نظرش بر آن نقش افتاد ... زمني بوسيد و گفت:

 »163 «مأمول بنده آن است كه پادشاه به قدم مبارك سر اين بنده را بزرگ گرداند ... هوالكو او را خبشيد.»

 براسىت اگر شيخ مظهر مردى و انساندوسىت است، عز الدين الگوى زبوىن و دوىن است.



از مطلب دور نشومي، سخن از مقاومت مردم خوارزم و روش جوامنردانه شيخ- جنم الدين بود؛ پس از آنكه در نتيجه 
جنگ و پايدارى مردم سه هزار تن از مغوالن كشته شدند، قواى كمكى مغول به خوارزم رسيد و سراجنام، پس از 

 چهار ماه حماصره، دروازه هاى شهر گشوده شد و چنگيزيان احدى از مردم شهر را زنده نگذاشتند.

سكنه مرو نيز مدت پنج ماه در مقابل دمشن پايدارى كردند، به مهني علت، مغول پس از دست يافنت به اين ناحيه به 
 احدى ابقاء نكرد.

جويىن مى نويسد: «... خواص و عوام را از كرام و لئام به صحرا مى راند، چهار شبانه روز خلق بريون مى آمد ... زنان 
را از مردان جدا كردند. اى بسا پريوشان را كه از كنار شوهران بريون مى كشيدند و خواهران را از برادران جدا 

 »164 «مى كردند و فرزندان را از كنار مادران مى- ستدند؛ بر هيچكس از زن و مرد ابقاء نكردند.»

 تسخري نيشابور

  هجرى، شهر نيشابور مواجه با محله مغول گرديد.618در سال 

 سكنه اين شهر تارخيى، با وجود قحطى، مردانه پايدارى كردند.

 ______________________________
  به بعد.373). رشيد الدين فضل الّله مهداىن، جامع التواريخ، ص 162(

 .)362، (به نقل از: جمموعه خطابه هاى حتقيقى، ص 717/ 2). مهان، (ك) 163(

 .127). مهان، ص 164(

 292، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

در نيشابور جنايات توىل، فرزند چنگيز، به حد اعالى ممكن رسيد. سربازان او نه تنها نسل آدم را برانداختند بلكه از 

 سگ و گربه نيز اثرى باقى نگذاشتند.

 به طورى كه در كتاب معجم البلدان آمده،

پيش از محله مغول، يكى از علويان آن شهر (نيشابور) خمفيانه با مغول وارد مكاتبه شد و به ايشان پيشنهاد كرد كه 
اگر حكومت آن شهر را پس از فتح به او واگذارند، حاضر است نيشابور را تسليم منايد، مغول نيز او را به اين وعده 

 فريفتند و چون دروازه را به روى ايشان گشود و تسليم شد، چنگيزيان اول كسى را كه كشتند علوى مزبور بود.
»165« 



 مى گويند سپاه چنگيز پس از آنكه به نيشابور راه يافتند، شهر را به آب بستند و در آن جو كاشتند.

 پس از پايان كار نيشابور، قواى چنگيز متوجه هرات و نواحى مركزى ايران گرديد.

در ايامى كه قواى چنگيز به قتل و غارت مردم ايران مشغول بودند، جالل الدين منكربىن در جنگ پروان و سند، 
هزاران نفر از قواى مهاجم مغول را به خاك نيسىت نشاند. در اثر انتشار خرب فتوحات، مردم بسيارى از بالد خمتلف 
علم طغيان برافراشتند. چون خرب قيام مردم هرات به چنگيز رسيد، خطاب به توىل گفت: «اگر مهه سكنه هرات را 

 كشته بودى، امروز اين فتنه ظاهر منى شد.»

 ه. به وقوع پيوست، چنني آمده است: «... هرويان در مقام 619در كتاب حبيب السري راجع به اين محله كه در 
مدافعه و حماربه ثبات قدم منودند و مدت شش ماه از جانبني غايت سعى و كوشش ... به تقدمي رسانيدند ... و غري 

 »166 «از شانزده كس ... كه پنهان شده بودند كسى باقى مناند.»

به طور كلى، مردم بالد خمتلفه ايران و ماوراء النهر با وجود فساد دربار و خيانت زمامداران و مأمورين، در برابر نريوى 
مهاجم مغول شجاعانه جنگيدند و بارشادت و مردانگى كم نظريى كه در طى اين جنگها از خود نشان دادند، 
صفحه جديدى بر تاريخ مبارزات استقالل طلبانه ملل آسياى ميانه افزودند. دفاع دالورانه تيمور ملك در خجند و 
مقاومت ايناجلق در اترار و ملك مشس الدين جورجاىن در هرات و پايدارى مردم بالد خوارزم و نيشابور، از روح 
سلحشورى ملل آسياى ميانه و دلبستگى و عالقه آنان به حفظ استقالل و آزادى مرز و بوم خويش حكايت 

 مى كند.

در مقابل تشتت و ىب انضباطى شديدى كه در دستگاه حكومت خوارزمشاهى وجود داشت، خان مغول با صرب و 
ثبات و تدبري و كارداىن از دمشنان حكومت خوارزمشاه و بازرگانان و راهدارها درباره قدرت دفاعى پادشاه اطالعات 

كاىف به دست آورده بود. چنگيز با اجراى «ياساها» و مقررات ىب چون وچرا، پسران خود و سران قوم تاتار را به قصد 
تسخري ايران اعزام منود. قواى او ضمن تعرض به مناطق و بالد خمتلف، تلفات بسيار دادند. چنگيز پس از آ�مه 

  ه. در سن هفتاد و پنج سالگى به مرگ طبيعى درگذشت و624خونريزى، در سال 
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جهاىن را از بالى وجود خويش آسوده ساخت. با مرگ چنگيز شوراىي از بزرگان مغول و پسران او تشكيل شد. اين 

شورا اوكتاى قاآن را به مقام سلطنت برگزيد، و او و جانشينش، منكو قاآن، براى تعقيب نقشه جتاوزكارانه چنگيز، 

سپاهيان كاىف براى تسخري روسيه، فتح بعضى از نواحى چني و تعقيب جالل الدين منكربىن جتهيز و اعزام منودند. 

 هوالكو برادر كوچك منكوقاآن مأمور دفع امساعيليه و سركوىب خلفا گرديد.

قشون مغول ضمن تعقيب سران دولت خوارزمشاه، نواحى غزنني، كابل، سند، زابلستان، طربستان، گيالن، آذرباجيان، 
 ه. به بعد فتح چني، روسيه 631ارمنستان، گرجستان، عراق و اجلزيره را به باد قتل و غارت دادند و باالخره از سال 

 و جمارستان به دست مهامجني مغول صورت گرفت.

 وضع مردم و سپاهيان 

 بنظر حمققان شوروى:

حممد خوارزمشاه با آنكه نريويش به مراتب بيش از مغوالن بود نتوانست در مقابل مهامجان ايستادگى كند. او نه به 
سرداران خود اعتماد داشت نه به فئوداهلاى دست نشانده خويش و نه به سپاهيان ايشان، و از اينكه آنان را براى نربد 
قاطع در يك نقطه متمركز سازد بيمناك بود و بدين سبب به دستجات كوچك تقسيمشان مى كرد، و لشكريان چنگيز 

 »167 «خان اين دستجات را يك يك نابود مى كردند.

در مقابل وضع آشفته اى كه در ايران وجود داشت، در سازمان نظامى مغول انضباط و هم آهنگى كامل وجود 
داشت. اعيان چادرنشني و پريوان آ�ا مثل اعراب در آغاز �ضت اسالمى، هدىف جز جنگ و غارتگرى نداشتند، به 

 مهني مناسبت،

اعيان مغول با كمال وفادارى به خدمت چنگيز خان كمر بستند. از ميان اعيان مزبور سرداران بااستعدادى چون 
 «جبه» و «سوبوتاى» و «مرخوىل» و «شيگى» و «قوتوقو» و ديگران برخاستند.

پيشرفت امر فتوحات مغوالن تا اندازه اى مرهون سازمان دقيق و استوار و انضباط و حترك فوق العاده سواران چادرنشني 
بوده و اين خود مزيت بارزى بود كه مغوالن در برابر سپاهيان فاقد انضباط و بطى ء احلركت فئوداهلاى اسكان يافته 

 كشورهاى جماور داشتند.

اما عامل قطعى اين بود كه در كشورهاى مورد تاجم مغوالن، پاشيدگى و فساد و پراكندگى فئوداىل حكمفرما بود، 
وحدت داخلى وجود نداشت و از ديگر سو، حكام كشورهاى مزبور از تسليح مردم كشور خود و اعزام ايشان عليه 

 »168 «دمشن بيمناك بودند و به ملت خود اعتماد نداشتند.
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 سياست جنگى مغوالن 

سياست كلى مغوالن در محله به شرق نزديك، ويران كردن شهرها و حمو آثار متدن بود. هرجا كه لشكريان مغول قدم 
مى �ادند، هزاران تن از مردم بيگناه را نابود مى كردند و زنان و كودكان و پيشه وران را به بردگى مى بردند. در چنني 

 شرايطى،

فئوداهلاى ايران از اينكه عامه مردم را براى مبارزه با فاحتان مسلح كنند هراسناك بودند. اكثريت اعيان و بزرگان به 
تسليم و سازش با مغوالن متايل داشتند. روستاييان پراكنده و ىب سالح بودند، در عوض مردم شهرها، و بويژه 

 پيشه وران، در برابر دمشن دلريانه ايستادگى مى كردند.

هجوم چادرنشينان، اعم از تازيان بدوى و يا تركان غز و غريه به سرزمينهاى زراعىت و كشاورزى اسكان يافته، به طور 
كلى، مهيشه موجب ويراىن و فقر بوده وىل در موارد يادشده اين ويرانيها بدون نقشه صورت مى گرفت. اما چنگيز 
خان و سرداران او ختريب سرزمينهاى كشاورزى و شهرها و كشتار دسته- مجعى مردم را به طور متشكل عملى 

مى ساختند. مبتكر اين شيوه شخص چنگيز خان بود و سبب اجراى اين سياست اين بود كه عده لشكريان مغول 
قليل بود و به حساب آكادميسني و. و. بارتولد از دويست هزار جتاوز منى منود، و اين عده براى انقياد اراضى وسيعى 

 كه چنگيز تسخري كرده بود، كفايت منى كرد.

چنگيز خان مى خواست به وسيله كشتار دسته مجعى كساىن كه قادر به مقاومت بودند و استقرار شيوه قتال و ارعاب، 
 اقوام مغلوب را مرعوب و ضعيف كند، و از عصيان و شورش آنان عليه فاحتان جلوگريى به عمل آورد.

 عده اى از اطرافيان و نزديكان چنگيز خان اين شيوه را تأييد منى كردند.

به طورى كه از منابع موجود برمى آيد حىت دو تن از فرزندان چنگيز خان، جوجى و اوگدى (اوكتاى) خمالف اين روش 
بودند، وىل اكثر فئوداهلاى چادرنشني مغول روش چنگيزى را مى پسنديدند، زيرا دزدى و غارت را به مقياسى كه تا آن 

 »169 «زمان سابقه نداشته، جماز مى دانست و دست ايشان را در چپاول باز گذاشته بود.

 بارتولد در تأييد اين مطلب مى نويسد:



متام افراد خاندان چنگيزى در اجراى سياست ختريىب با وى مهداستان نبودند، جوجى (توشى) آنچنان مفتون قبچاق 
شده بود كه خواست آن سرزمني را از خراىب و افالس جنات دهد. وى به نزديكان خود گفت كه چنگيز خان عقل 
خود را از دست داده، واال اين مهه سرزمينها و اقوام را به خاك و خون در منى كشيد و نابود منى ساخت. بدين سبب 
او (جوجى) مى خواست پدر را به هنگام شكار به قتل رساند و با مسلمانان عقد احتاد ببندد. جغتاى از اين نقشه 

 »170 «خربدار شد و به پدر اطالع داد و چنگيز خان فرمود تا در �ان جوجى را زهر دادند.
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ولز مى نويسد: «چون چنگيز خان خنست بر چني چريه شد، گويند در ميان سران مغول حبثى شديد در گرفته بود كه 

مهه شهرها و آباديها را تباه سازند يا نه. به ديده اين مردم ساده بياباىن، آبادى نشينان بس فاسد و انبوه و شرور و 

ناتوان و چاره گر و خطرناك شده و شيوه زندگى آنان نامفهوم و تنفرانگيز مى منود ... فرانكها و انگلوساكسو�اى 

 »171 «خنستني، يعىن فاحتان جنوب بريتانيا، گويا كمابيش چنني نظرى نسبت به شهريان داشتند ...»

با اينكه عامه مردم از نعمت تشكيالت و رهربى واحد ىب بره بودند، در مواردى چند در مقابل متجاوزين پايدارى 
 ه.) سعى كرد كه رهربى �ضت مقاومت را به 629 تا 617كردند. چنانكه خواهيم ديد، جالل الدين منكربىن (

 عهده بگريد.

چيزى نگذشت كه قريب هفتاد هزار نفر در زير لواى او گرد آمدند و وى در رأس اين عده به استقبال دمشن شتافت. 
در صحراى پروان، نزديك كابل، جنگ در گرفت و پس از دو روز پيكار خونني، لشكر مغول شكست خورد و منهزم 

 گرديد.

اين خنستني شكسىت بود كه بعد از ورود مغوالن به آسياى ميانه و ايران بر ايشان وارد آمد. مردم هرات و مرو و ديگر 
 شهرها، پس از شنيدن خرب اين پريوزى، علم عصيان برافراشتند و افراد پادگان فاحتان را نابود ساختند.

وىل جالل الدين به امهيت شركت مردم در مبارزه پى نربد و فقط از سپاهيان فئودال كه اكثرا از چادرنشينان ترك (غزان 
 »172 «و خلجان) مركب بودند مستظهر و اميدوار بود.

 جالل الدين منكربىن 



 ه.) عليه 629 تا 617 م./ 1231 تا 1220«رزمهاى دلريانه بازپسني سلطان سالله خوارزمشاهيان، جالل الدين (
لشكريان چنگيز خان كه به ماوراء النهر محله كرده بودند، از ديرباز مورد پژوهش قرار گرفته است ... روش كشورگشاىي 

جالل الدين در قفقاز و آسياى مقدم و سياست وى نسبت به بزرگان حملى، جتاوزات و غارتگريهاى عمال او كه 
موجب بروز يك سلسله قيامهاى مهگاىن گشت، توسط استاد پطروشفسكى مورد حتقيق قرار گرفته است ... جالل 
الدين آخرين سلطان خوارزمشاهيان به عده قليلى نظاميان مهراه خويش و فئوداهلا متكى بود. سياست كشورگشاىي 

وى، به طور كلى، متوجه توسيع پايگاههاى سوق اجليشى به منظور مبارزه با مغوالن، مبارزه اى كه هدف اصلى وى را 
تشكيل مى داد، بود. او از مردم بيم داشت و منى خواست به ايشان، كه مى توانستند در مبارزه عليه مغوالن وى را يارى 

 »173 «كنند، مستظهر شود.»

 امساعيليان املوت 

«كه در آن اوان از طرف گروه هواخواه عامه رهربى مى شدند، سنت و رسم قدمي مبارزه خويش را با اعيان فئودال 
 جماور، به وسيله اعمال 
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ترور انفرادى جتديد و احياء كردند، و دمشن سرسخت مغوالن بودند. تنها وجه مشرتك ميان امساعيليان و جالل الدين 

متايل ايشان به مبارزه عليه مغوالن بود و عامل تعيني كننده سياست امساعيليان نسبت به آخرين خوارزمشاه مهني بود و 

 »174 «بس.»

«چيزى نگذشت كه ميان سرداران وى كه از اعيان چادرنشني ترك بودند بر سر غنامي نزاع درگرفت و آنان وى را ترك 
 »175 «گفتند.»

در جنگ ديگرى كه بني جالل الدين و لشكريان چنگيز درگرفت، جالل الدين شكست خورد و با حتمل دشواريهاى 
زياد به هندوستان گرخيت و چنگيز خان، پس از تسخري آسياى ميانه و خراسان، راه مسرقند پيش گرفت. پس از رفنت 

 چنگيز بار ديگر جالل الدين به ايران برگشت. در فارس و كرمان و عراق مقدم او را گرامى داشتند.



 خطاهاى جالل الدين 

«جالل الدين مردى بود واجد شجاعت و تور؛ شخصى عظيم و جنگاورى بود نريومند و جدى و استوار؛ دمشن 
سازش و آشىت وىل فاقد صفات ضرورى يك رجل سياسى بود. به جاى اينكه بكوشد احتاديه اى از دولتهاى قفقاز و 

آسياى مقدم تأسيس كند تا مشرتكا با امپراتورى چنگيزيان مبارزه كنند، برعكس، چون قائل بود پايگاه ارضى اين 
مبارزه را توسعه دهد، خود به كشورگشاىي پرداخت. وى در ظرف شش سال ... الينقطع جنگيد، آذرباجيان را تصرف 
كرد، اخالط را مسخر ساخت، با خليفه بغداد وارد جنگ شد، كوشيد تا گرجستان و ارمنستان را تابع خويش سازد. 
اقامت وى در قفقاز با �ب و غارت بالد و قصبات توأم بود؛ تفليس كه به محله مسخر شده بود، دستخوش چپاول 

 وحشتناكى گشت.

جالل الدين را گروه حاكمه يارى نكرد و بر اثر نظرتنگى طبقاتى خنواست به مردم تكيه كند، و حال آنكه در ميان 
آنان، بويژه قشرهاى پايني مردم شهرى، اشتياق به مبارزه عليه مغوالن فاتح به مراتب شديدتر از متايل فئوداهلا و 

 بازرگانان بزرگ بود.

جالل الدين با تعصبات جاهالنه خويش، اقوام مسيحى، ارمىن و گرجى را از خود دور كرد و در عني حال، مسلمانان 
آذرباجيان نيز به سبب غارت و چپاوىل كه جانشينان وى اعمال مى كردند، به او حسن توجه نداشتند. جالل الدين 
 براى تقويت نريوى جنگى خويش جز اينكه دهكده ها را به سران ارشد سپاه واگذارد، راه ديگرى در نظر نداشت.

صاحبان جديد اين اقطاعات كه نااستوارى حكومت خود را در دوران هجوم مغوالن نيك درك مى كردند، 
 مى كوشيدند تا هرچه سريعرت و كاملرت مردم سابق اراضى اقطاعى خويش را غارت كنند.

بر اثر اجحافات و دزديها و غارتگريهاىي كه در نواحى اشغاىل خوارزميان رواج داشت، مردم اينجا و آجنا علم عصيان 
 برافراشته، اعيان نيز به توطئه مى پرداختند.
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 ه. بويژه نريومند بود، و توده حمركه آن، پيشه وران و بينوايان شهرى 629خروج و عصيان عمومى مردم گنجه در 

بودند. نريوى جالل الدين بر اثر كوششى كه براى فرونشاندن اين عصيان به عمل آورد، ضعيف شد. در عني حال، 

 گرجستان و سلطنت سلجوقيان روم و امارت اخالط عليه وى ائتالف كردند.



 ه. لشكريان جالل الدين به دستيارى جنگيان داوطلب شهرى در زير- حصار اصفهان بر مغوالن 626در سال 
 پريوز شدند وىل خود نيز تلفات سنگيىن داده نتوانستند دمشن را دنبال كنند.

 ه. لشكر تازه اى از مغوالن وارد ايران شده مبارزه با جالل الدين را آغاز كرد. جالل الدين در 627در اين ميان، در 
حاىل كه ناتوان شده بود با بقاياى لشكريان خويش به سوى كردستان عقب نشيىن كرد و در حال فرار، يكه و تنها، 

 »176 «در كوهستا�اى نزديك دياربكر، جان سپرد.»

 سوء سياست جالل الدين 

چنانكه ديدمي، جالل الدين مردى شجاع، بااراده، متهور و در عمليات جنگى كم نظري بود. سردارى مغوىل در يكى 
 مهني »177 «از جنگها در باره وى مى گويد: «هركجا روى بسالمت باش كه مرد زمان و كبس اقران، خود توىي.»

صفات موفقيتهاىي براى وى فراهم ساخته بود؛ وىل موفقيتهاىي ىب سراجنام. هرچند كه اقدامات او كار مغول را قدرى به 
تعويق انداخت، وىل باعث خراىب و قتل و غارت بيشرتى از جانب آنان در ايران گرديد، و خشم و كينه آنان را در 

برابر شهرهاى اين سرزمني چند برابر كرد، و سبب شد كه بعضى از شهرها دو بار و سه بار مورد تاجم و ويراىن قرار 
 گريد.

بزرگرتين گرفتارى و نابساماىن كار جالل الدين، امراى لشكرى ترك وى بودند كه ريشه بريده، و دور از اوطان خود، در 
 سرزمينهاى جديد مهه كوشش شان چپاول و تاراج بود ...

نه آنان به جالل الدين و جنگهاىي كه مى كرد اعتقادى داشتند، و نه او بديشان اعتمادى؛ چنانكه خود مى گفت: 
 »178 ««من بدين مجاعت كه گرداگرد منند مستوثق نيستم.»

او مهه جا گرفتار اين ىب اعتقادى، و عالوه بر آن بددىل امراى خود بود. هنگامى كه مغوالن به آذرباجيان رسيدند، مهه 
لشكريان پراكنده بودند، و سلطان نتوانست سپاهى يكدست و مرتب فراهم آورد. در دوران محالت آخرى مغول، قبل 
از جنگ اصفهان در مغان دو امري را مأمور كرد كه بروند و اطالعاتى از دمشن بياورند آنان به جاى كسب اطالع، 

 »179 «رفتند و در خانه خود غنودند.»

البته اين شكستهاى رمزى و اخالقى، چنانكه اشاره شد، بيشرت حمصول سياست غلط جالل الدين بود كه به توده 
 مردم اعتناىي نداشت و به خود و سرداران خويش اجازه 
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مى داد كه مردم ايران را چون يك كشور اجنىب مورد �ب و غارت قرار دهند. با اين روش، براى مردم، جالل الدين با 

«طاير بادر» سردار مغول، فرقى نداشت زيرا هردو هدىف جز قتل و غارت نداشتند و به عاقبت امر و نتيجه كارهاى 

 خود منى انديشيدند.

در مهان ايامى كه جالل الدين منكربىن اخالط را حماصره كرده بود. خان سلطان، دخرت سلطان حممد خوارزمشاه كه 
پس از قتل سلطان عثمان به مهسرى جغتاى پسر چنگيز درآمده بود، بر آن شد از موقعيت ممتاز خود در دستگاه 
چنگيزى به نفع حكومت نيمه جان خوارزمشاهى استفاده كند؛ پس رسوىل را با نشانه اى كه يكى از انگشرتيهاى 

 پدرش بود نزد برادر فرستاد و گفت كه چنگيز خان،

از دلريى و شوكت و قدرت و وسعت عرصه مملكت تو آگاهى يافته است و اينك با تو عزم مصاهرت و مصاحلت 
دارد؛ به شرط آنكه ملك از حد جيحون تقسيم گردد، و اين جانب تو را و آن سوى رود او را باشد. اكنون اگر تو آن 
توان در خويش بيىن كه با تاتار برآىي، و از ايشان كيفرستاىن و جبنگى و پريوز شوى، هرچه خواهى كن؛ وگرنه مساملت 
را به هنگام ميل و رغبت دمشن مغتنم مشار. شهريار جواب صواب نداد و در آشىت نگشاد، و از گفتار خواهر تغافل 

 »180 «كرد، و مهچنان حماصرت اخالط را پيش �اد.

 سياست اقتصادى سران مغول 

پس از مرگ جالل الدين، سران مغول با خيال راحت به غارت و تسخري نقاط خمتلف مشغول شدند. «جنتمور» 
خنستني حاكم مغول، بريمحانه به استثمار و چپاول مردم خراسان پرداخت و مالياتاى سنگيىن بر مردم اين خطه حتميل 

كرد. جنتمور و جانشينان او موظف بودند ماليات سنگيىن از مردم بالديده بگريند و به خزانه خان مغول ارسال 
دارند، وىل حق نداشتند كه مردم را بكلى از هسىت ساقط كنند. به طور كلى، سياست اقتصادى حكام و فرمانروايان 

مغول يكسان و هم آهنگ نبود. غالبا حكام غري نظامى از روش معقول و صحيحى پريوى مى كردند؛ مثال «گرگوز» 
جانشني جنتمور، طوس و هرات را احياء كرد، فئوداهلاى مغول را به مهكارى با فئوداهلاى حملى برانگيخت و اندك اندك 

قدمهاىي در راه احياء اقتصادى و رشد متدن خلق برداشته شد؛ وىل در مقابل اين اقليت، اكثريت سران مغول كه به 
سنن چادرنشيىن پايبند بودند و بامتدن و شهرنشيىن دمشىن مى ورزيدند، سياست اجحاف و زورگوىي و برده كردن اهاىل 
بالد و قصبات را آغاز كردند. آنان از مردم زمحتكش حملى به طور غري حمدود بره كشى مى- كردند و خودسرانه بر 

 آ�ا ماليات مى بستند و در فكر احياء زندگى اقتصادى گذشته نبودند.



 638 تا 628به نظر حمققان شوروى: «دو خط مشى سياسى يادشده كه در حميط فئوداهلاى مغول در فاصله ساهلاى 
ه. پديد آمد، در سراسر تاريخ حكومت مغوالن در ايران مشهود مى- باشد. گرگوز و جانشني او، ارغون بارها 

كوشيدند تا ميزان ماليات را تثبيت و مشخص منايند و خودكامى فئوداهلاى مغول را حمدود سازند و آنان را جمبور كنند 
 كه وجوه ماليات وصوىل 
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 »181 «را به خزانه تسليم منايند.»

 مداخله ايرانيان در فعاليتهاى سياسى 

از عهد اكتاى قاآن به بعد، سياستمداران مغول و رجال و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى ايران متوجه شدند كه 
براى حسن جريان امور، چاره اى جز مهكارى سياسى ندارند. كسى كه به پيشرفت اين سياست كمك كرد جنتمور 
بود. او گذشته از موفقيتهاى جنگى، توانست با عقل و تدبري «ملك- باء الدين صعلوك، از امراى خراسان، و 

نصرت الدين كبودجامه، اسپهبد كبودجامه: قسمت شرقى مازندران را كه هنوز به اطاعت مغول درنيامده بودند، مطيع 
، با خود به دربار اكتاى قاآن برد ... اين اولني بارى است كه حكام ايراىن را به 630سازد، و هردو تن را به سال 

دربار مغول مى بردند، و چون اطاعت خود را اعالم مى دارند، مورد لطف و مرمحت «قاآن» قرار مى گريند. امپراتور با 
تشريفات بسيار از آنان پذيراىي مى كند، و يايزه زر مهراه با يرلي  حكومت خراسان (اسفراين، جوين، بيهق، جاجرم 

...) را به ملك باء الدين صعلوك، و حكومت مازندران، از كبودجامه تا اسرتآباد را به اسپهبد كبودجامه مى دهد، و 
 با احرتام فراوان به ايران بازشان مى گرداند.

ركن الدين پسر براق حاجب، كه به جاى پدر به حكومت كرمان رسيده بود، پيشدسىت كرده بود و زودتر از ديگران 
خود را به دربار «قاآن» رسانيده بود، لذا مورد مرمحت وى قرار گرفت ... اولني مداخله ايرانيان در امر حكومت از 

ابتداى كار جنتمور، يعىن از مهان آغاز فرمانرواىي مغول بر ايران، آغاز مى گردد. چنانكه مى بينيم شرف الدين خوارزمى 
از شخصيتهاى معروف خوارزم، مقام وزارت و باء الدين جويىن پدر عطا ملك جويىن، و مشس الدين جويىن مقام 
صاحب ديواىن؛ ملك باء الدين صعلوك حكومت قسمىت از خراسان؛ حممود شاه سبزوارى حكومت قسمت ديگر 
خراسان؛ و نصرت الدين كبودجامه حكومت قسمىت از مازندران را در دست مى گريند ... مسأله در اين است كه 
شخصيتهاى ايراىن، كه موفق به پنجه انداخنت و نفوذ يافنت مستقيم در كار حكومت شدند، تا چه حد از مقام و 
قدرت خود از طرىف براى ترميم ويرانيهاى جنگ و تقويت روحيه مردم مصيبت زده، و از طرىف ديگر، براى احياى 

 حقوق مادى و معنوى قوم مغلوب در برابر قوم غالب استفاده كرده اند؟



 جواب اين مسأله بسيار غامض و مشكل است؛ زيرا در بادى امر جواب منفى است.

شخصيتهاى حاكم ايراىن بيشرت وقت خويش را صرف نگهدارى و يا ارتقاء مقام و گردآورى هرچه افزونرت ثروت خود 
كرده اند ... اما متأسفانه مقام و ثروت كه وسيله و ابزار كار حمسوب مى شد، آنچنان دست و پاى آنان را درهم 

 پيچيده بود كه وقت بسيار كمى باقى مى ماند تا ايشان بتوانند به درمان دردها بپردازند.

مسأله اى ديگر كه تذكر آن در اين قسمت حايز امهيت فراوان مى باشد، و بر اشكال كار بيش از پيش مى افزود وجود 
امراى خمتلف مغوىل با اختيارات فراوان در ايران است؛ بدين معىن كه در نظام حكومىت اين قوم، از جانب اولوسهاى 

 شاهزادگان 
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چنگيزى، يعىن اولوس جوجى، جغتاى، تولوى، و اوبوس شخص امپراتور، عالوه بر عمال ادارى، سرداران نظامى كه 

فرستاده خمصوص آن شاهزادگان بودند، به ممالك تابع مى آمدند تا از جانب ايشان نظارت مستقيم بر امور نظامى 

 داشته باشند:

اين روش اجياد گرفتاريها و اختالفات فراواىن در ممالك تابع مى كرد؛ چنانكه مثال در ايران، هريك از آنان براى خود 
دستگاهى فراهم ساخته بودند كه براى خزانه مملكت بسيار گران متام مى شد ... با توجه به رقابت و نزاع بني خوانني 

اولوسها ... در دوران كوتاه حكومت جنتمور، با وجود مهه اشكاالت ... اصالحاتى در كارهاى ادارى و حنوه وصول 
مالياتا به عمل آمد: مقرر شد از ده تغارغله يك تغار اخذ شود، بني پايتخت و ساير نواحى خطوط ارتباطى اجياد 

 شد تا كار مراسالت و رسيدن اخبار با سرعت بيشرتى اجنام گريد.

با اينكه اوكتاى كمابيش اصالح طلب بود، با اين حال، ظلم و بيدادگرى مهچنان باقى بود. خبصوص در مورد 
شهرهاىي كه تسليم منى شدند و پس از جنگ و خونريزى فتح مى شدند، روش مغوالن مهچنان خصمانه و توأم با قتل 

و غارت بود. در جلد دوم جهانگشاى- جويىن، سياست مغوالن در عهد جنتمور چنني بيان شده است: «به هركجا 
كه رسيدى و گذر ايشان بودى، مجاعىت كه ايل شدندى مال بر اهل آن حكم كردى، و موضعى كه به يأس و قتال 

 »182 «بگرفتندى اهاىل آن را به شكنجه عقوبت مى كردندى تا آنچه داشىت بدادى و به آخر زنده نگذاشىت ...»

 كه از روشنفكران و مصلحني مغول بود و ساهلا معاونت و نيابت جنتمور را به »183 «پس از مرگ جنتمور، گرگوز
عهده داشت، به حكومت و زمامدارى رسيد، و با وجود خمالفت و كارشكىن دمشان و سودجويان مغوىل، موفق گرديد 



كه توجه اكتاى را به برنامه هاى اصالحى خود جلب منايد و با كمك و پاميردى باء الدين جويىن صاحب ديوان، كه از 
زمان جنتمور زمام امور ماىل و سياسى را در دست خود گرفته بود، به يك رشته اصالحات اقتصادى و اجتماعى 

 دست بزند. و در راه ترميم خرابيها و تعديل مالياتا و جربان خسارات قدمهاى مؤثرى بردارد.

بزرگرتين مانع اجراى اين برنامه هاى سودمند اجتماعى، رجال نفع پرست مغول، يعىن امريان و «نويان» ها بودند كه 
بدون توجه به منافع حياتى ملل مغلوب و مصاحل امپراتورى مغول، تنها در انديشه غارت مردم بودند و از طرف 

گروهى از ايرانيان فاسد و جاه- طلب محايت مى شدند. وىل در اين مبارزه چنانكه گفتيم، گرگوز پريوز شد و به كمك 
عمال ايراىن خود، توانست از جتاوزات آ�ا جلوگريى منايد، تا جاىي كه بقول جهانگشاى جويىن «هيچ امريى كه پيشرت 

 »184 «از آن سرها مى انداخت و هيچ آفريده را جمال اغراض نبود، سر مرغى منى توانست بريد.»

زماىن كه گرگوز براى تسليم ماليات و گزارش كارهاى خود، براى بار سوم به دربار اكتاى رفت، باء الدين جويىن را به 
 نيابت خود گذاشت و پس از پايان كار، با موفقيت به 
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 حوزه فرمانرواىي خود بازگشت.

در اين ايام، نه تنها در ايران رجال ايراىن در سياست مداخله داشتند بلكه در دستگاه مركزى مغول نيز مرداىن چون 
امري فخر الدين از بزرگان خراسان، امري عماد الدين در خدمت خان مغول بودند. پس از مرگ اكتاى، دمشنان 

اصالحات موقتا پريوزى يافتند، و گرگوز را از كار بركنار و مقتول ساختند در مدت چهار سال و نيمى كه مهيشه 
اكتاى، توراكينا، و ندميه او، فاطمه، قدرت را در دست داشتند، يك رشته كارهاى خمتلف به سود جناحهاى ذينفوذ 

 اجنام گرفت، تا سراجنام ارقوريلتاى بزرگ، كيوك، فرزند توراكينا خاتون، به زمامدارى رسيد.

پس از كشته شدن گرگوز، امري ارغون مأمور ايران گرديد و دنباله كارهاى گرگوز را گرفت. به متام شهرها سفر كرد، 
مشكالت كار را ديد، و سعى كرد كه قوانني مالياتى در مهه جا يكسان اجرا شود. و به قول جهانگشا براى آنكه 
حسن نيت خود را نشان دهد مالياتى را كه شرف الدين وزير ستم پيشه او از بيوه زنان گرفته بود از اموال خزانه به 

 »185 «آنان پس داد.»



از كارهاى مهم وى، يكى هم بناى ديواخنانه يا مقر حكومىت در پايتخت بود كه تا اين زمان حمل معيىن نداشت؛ 
بدين معىن كه هر حاكمى در خانه خود ديواخنانه اى مستقر مى ساخت و هنگامى كه در مى گذشت، ديواخنانه به خانه 

 حاكم جديد منتقل مى شد.

ارغون به سبك ايراىن، اين رسم مغوىل را، كه امور در چادر خوانني حل و فصل مى شد، بر هم زد و كارهاى حكومت 
در مقرى واحد متمركز گرديد. عالوه بر اين، در عمران هرات و بازگردانيدن اسرا و احياء صنعت و كشاورزى هرات، 

قدمهاى مؤثرى برداشت. در دوران حكومت ارغون، باء الدين جويىن مهچنان در مقام صاحبديواىن باقى ماند و 
عالوه بر آن، قائم مقام او در اياالت مفتوحه مغول در غرب ايران گرديد. در مهني دوره است كه عطا ملك پسرش را 

 سال نداشت به عنوان دبريى در دستگاه حكومىت وارد كرد، و عطا ملك قريب ده سال دبري 18 يا 17كه بيش از 
خمصوص ارغون بود و در چند سفر به مغولستان و چني او را مهراهى كرد. طى مهني سفرها بود كه عطا ملك بر 

اوضاع و احوال آن حدود و دستگاه امپراتورى آگاه گرديد و كتاب خود را بر مبناى مهني اطالعات داخلى و خارجى 
 نگاشت.

در اينجا ذكر اين نكته ضرورى است كه رجال و زمامداران ايراىن در مال اندوزى و آزمندى، دست كمى از خمدومان 
خود نداشتند. عطا ملك جويىن مورخ نامدار، در حق پدر خود، باء الدين جويىن، چنني داورى مى كند: «هنگامى 
كه پدرم به شصت سالگى رسيد، قواى شره و حرص را سست كرده و با خويش مقرر كرده كه باقى عمر پاى در 

 طبيعى است چنني رجاىل كه اسري مال و جاهند »186 «دامن قناعت كشد و تدارك ايام هلو و بطالت كند.»
منى توانستند چنانكه انتظار مى رود به نفع كشاورزان و پيشه وران يعىن طبقات ستمكش و حمروم ايران قدم مؤثرى 

 بردارند.

 ايرانيان مقيم چني 

مى دانيم كه در دوره تامجهاى مغول به اياالت خمتلف، صنعتگران، علما، و روحانيان طراز اول از قتل و غارت در 
 امان مى- ماندند و به پايتخت فرستاده مى شدند تا دستگاه حكومت از آنان 
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 استفاده مادى و معنوى برگريد. بدين ترتيب، تعداد ايرانياىن كه در چني اقامت يافته بودند.



بسيار زياد بود، بطورى كه در بعضى نقاط، ايرانيان دست به ساخنت شهرهاىي تازه براى خود زدند. و به تعبري 
امروزى، كلنيهاى ايراىن در چني تأسيس گرديد. به دليل وجود تعداد زيادى بزرگان ايراىن در چني، مهچنني به اين دليل 
كه «خان مغول حكومت را در چني غصب كرده بود، و به زور سرنيزه بر مردم فرمانرواىي مى كرد، متام مشاغل عمده 

 ايرانيان در كارها رخنه »187 «و حكومتهاى مهم را بوسطه ىب اعتمادى به مردم چني، به عمال بيگانه سپرده بود»
كردند و تعداد زيادى از عمال دربارى و حكومىت قوبيالى قاآن را تشكيل دادند كه معتربترين آ�ا شخصيىت مهم به 

نام سيد اجل خبارى است. كه قبل از سلطنت قوبيالى، حاكم يكى از اياالت و در دوران سلطنت و قدرت او پس 
 از حممود بلواج وزارت او را به عهده داشت.

 سال در مقام وزارت باقى بود، و بعلت كارداىن و ىب طمعى، برخالف ديگر وزراى ايراىن، كه عموما مال 25سيد اجل 
 و ثروت كالىن گرد آورده بودند، به مرگ طبيعى درگذشت و هدف تري عناد خان مغول قرار نگرفت.

در عهد اين وزير، پول كاغذى «چاو» در چني معمول شد و تا سيد اجل حيات داشت، اين پول در سراسر چني 
در گردش بود. پس از مرگ سيد اجل خبارى، قوبيالى فرزندان وى را گرامى و حمرتم داشت و به ايشان يرلي  و پايزه 

داد. و يكى از نوادگان او به نام ابو بكر را لقب «بايان فنچان» يعىن عنوان صاحبديواىن خبشيد. پس از مرگ ابو بكر 
(امري امحد فناكىت) يك ايراىن ديگر وزير قوبيالى گرديد كه «لقب وزير بيدار» گرفت. و در حقيقت، او بود كه 

كارهاى مملكىت را اداره مى كرد. مسلما استقرار عنصر ايراىن در رأى دربار چني و امپراتورى مغول منى توانست براى 
چينيها و خبصوص مغوهلا خوش آيند باشد؛ به مهني جهت، حتريكات و دسته بنديها بر ضد وزير آغاز گرديد. با اين 

 سال» نكته اى كه ذكر آن ضرورى ست، اينكه وزرا و 25حال، وى به قول رشيد الدين «وزارتى به ناموس كرد قريب 
رجال ايراىن در مغول، مانند قرون پيش، به تقوى و صحت عمل و حفظ حقوق مردم ىب پناه عنايت و توجهى 

نداشتند. امحد فناكىت يكى از آ�ا بود كه در دوران قدرت براى تأمني منافع خود و بستگانش از هيچ ظلم و جتاوزى 
 فرزند خود شغل مهمى رجوع كرد و با ظلم و جتاوز، 25روى گردان نبود، وى بنا به گفته ماركوپولو، به هريك از 

ثروت بيكراىن گرد آورد، و سراجنام در اثر اين دراز دستيها طعمه تي  بيدري  قاآن گرديد. امري امحد بناكىت هوش و 
كارداىن سيد اجل را نداشت كه از اندوخنت ثروت دورى جويد تا سر خود را بر باد ندهد، و يا ال اقل امپراتور را در 
اندوخته خويش شريك و سهيم سازد. پس از بناكىت زمام امور سياسى به دست رجال و وزراى چيىن افتاد و توطئه و 

 »188 «كارشكىن عليه ايرانيان آغاز گرديد.

 ______________________________
 .132). سفرنامه ماركو پولو، ص 187(

). از: «مداخله ايرانيان در فعاليتهاى سياسى» تا اينجا، تلخيص است از: ايران در برخورد با مغول، پيشني، 188(
  (به تناوب و اختصار).16- 64ص 
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 محله جمدد مغول به ممالك اسالمى 

در آغاز محله مغول، خالفت بغداد با الناصر لدين الّله بود. اكثر مورخان و صاحبنظران معتقدند كه اگر اين خليفه، 
 سال يعىن در دوران سلطنت طغرل و تكش خوارزمشاه و سلطان حممد و سلطان جالل الدين منكربىن بر 47كه 

مسند خالفت تكيه زده بود، مردى عاقل و مآل انديش بود، بدون شك محله مغول تا اين پايه گسرتش منى يافت و 
سراجنام به دست هوالكو سقوط منى- كرد؛ وىل از خبت بد، خلفاى عباسى مثل متام سلسله ها و حكومتها به مرور 
زمان در نتيجه مفتخورى، بيكارى، و نداشنت هيچگونه مسؤوليت، دستخوش فساد و احنراف گرديدند. پس از آنكه 

ناصر، خليفه وقت تصميم گرفت حوزه قدرت خود را به نواحى غرىب ايران بسط دهد با خمالفت تكش و سلطان حممد 
خوارزمشاه مواجه گرديد و، چنانكه قبال يادآور شدمي، سلطان- حممد تصميم گرفت كه اين مرد حميل را از خالفت 

عزل كند و يكى از فرزندان على را به جاى او به مسند خالفت بنشاند. وقىت كه خليفه از نقشه سلطان باخرب گرديد، 
بدون آنكه از عاقبت كار بينديشد، چنگيز را به محله به متصرفات خوارزمشاه تشويق كرد. به طورى كه از كامل 
التواريخ ابن اثري برمى آيد، خليفه مردى زشتخوى و بد�اد بود. در عهد او مردم عراق براى رهاىي از مظامل عمال 

خليفه به شهرهاى ديگر روى مى آوردند و خليفه اموال و امالك آ�ا را تصرف مى كرد. مهني خليفه متجاوز و ستمگر 
به قصد عوامفريىب براى اطعام مردم در ماه رمضان و كمك به حاجيان به اجياد مهماخنانه مبادرت كرد و براى آنكه از 
قدرت جوامنردان (فتيان) در گوشه و كنار مملكت استفاده كند دست دوسىت به جانب آنان دراز كرد و جامه فتوت 
پوشيد. متام اين تشبثات براى اين بود كه چند روزى بيشرت بر اريكه خالفت تكيه زند. وىل مطلقا در انديشه جنات 

 ه. وقىت كه جالل الدين منكربىن پس از 621اسالم و مسلمانان از محله خامنانسوز مغول نبود؛ چنانكه در سال 
مراجعت از هند براى جلوگريى از محله مغول دست يارى به سوى او دراز كرد و از نريوى نظامى و مذهىب خليفه 

استمداد جست، او به جاى يارى عده اى از امراى اطراف را به جنگ با وى ترغيب كرد و سردار خويش را به جنگ 
 جالل الدين منكربىن فرستاد.

بعد از او املستنصر با اجياد دار العلم بزرگ (املستنصريه) نامى نيك از خود به يادگار گذاشت، وىل پسرش املستعصم 
بالّله، مردى نااليق و بيكفايت بود و از عقل و شعور بره كاىف نداشت. عجب اينكه در اين دوره حبراىن، مستعصم و 
عده اى از مهكاران نزديك او براى خليفه و خاندان فاسد عباسى، مصونيىت آمساىن قايل بودند و مى گفتند هيچ نريوىي 
قادر نيست كه به خالفت پانصد ساله اين خاندان پايان خبشد. وقىت كه سلطان «جوق» از سر خريخواهى ضمن 

نامه اى «قراسنقر» را به اطاعت هالكو فراخواند، وى در جواب چنني نوشت: «... آن خاندان چون دولت چنگيز 
خان بسيار ديده و اساس آن از آن استوارتر است كه به هر تند بادى متزلزل شود؛ زياده از پانصد سال است تا 

حاكمند و هر آفريده كه قاصد ايشان شد، زمان او را امان نداد ... طريق دوسىت و آشىت آن باشد كه هوالكو خان 
چون از فتح قالع مالحده فارغ شد، از طرف رى نگذشىت و با خراسان و تركستان مراجعت منودى. دل خليفه از 

 لشكر كشيدن او رجنيده است و احلاله هذا، اگر هوالكو خان از كرده خود پشيمان 
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شده سپاه را با مهدان گرداند، تا ما دواتدار را شفاعت كنيم تا او پيش خليفه تضرع كند، ممكن است از سر رجنش 

 »189 «برود و صلح قبول كند تا در قتال و جدال بسته شود.»

خليفه فاسد نيز بر اين اعتقاد بود كه قدرتى آمساىن از او و خاندانش محايت مى كند، و براساس اين انديشه باطل، 
مهينكه از تصميم هالكو در محله به بغداد آگهى يافت، بدو پيغام داد كه از آغاز خالفت عباسى تا اين غايت، هر 

 پادشاهى كه قصد خاندان ما كرد به عاقبىت وخيم دچار شد، چنانكه،

در ايام ماضى، يعقوب ليث صفارى قصد خليفه عهد كرد و با لشكر انبوه متوجه بغداد شد، به مقصد نارسيده از 
درد شكم جان بداد؛ و مهچنني برادرش عمرو عازم شد، امساعيل بن امحد ساماىن او را گرفته و بند كرده به بغداد 
فرستاد تا خليفه آنچه مقدور قضا بود بر وى براند؛ و بساسريى با لشكر گران از مصر به بغداد آمد و خليفه را 
بگرفت و در حديثه حمبوس گردانيد و در بغداد دو سال خطبه و سكه به نام مستنصر كرد، كه در مصر خليفه 

امساعيليان بود. عاقبت طغرل بيگ سلجوقى را خرب شد، از خراسان روان شد و با لشكر جرار قصد بساسريى كرد و 
او را بگرفت و بكشت و خليفه را از حبس بريون آورد و به بغداد آورد و به خالفت بنشاند؛ و سلطان حممد 

سلجوقى قاصد بغداد شد، از راه منهزم بازگشت و در راه مناند؛ و حممد خوارزمشاه به قصد قلع اين خاندان لشكرى 
بزرگ آورد، از اثر خشم خداى در گريوه اسدآباد به برف و دمه گرفتار شد و اكثر لشكر او تلف شدند و خائبا 

 خاسرا مراجعت منود و از جد تو، چنگيز خان، در جزيره «آبسكون» ديد آنچ ديد.

 »190 «پادشاه را قصد خاندان عباسى انديشيدن مصلحت نباشد، از چشم بد روزگار غدار بينديش!

اين نامه و اظهارات بزرگان اهل تسنن، كه براى خليفه قدرتى آمساىن قائل بودند، هالكو را بر آن داشت كه با خواجه 
نصري الدين طوسى از در مشورت درآيد. ظاهرا خواجه كه مردى دانشمند بود، به هالكو گفت كه اگر در جريان 

جنگ، خليفه كشته شود هيچ حادثه ناگوارى رخ خنواهد داد. ادوارد براون، ايران شناس انگليسى، به استناد مدركى كم 
اعتبار خواجه را به گناه اعالم اين حقيقت و تشويق «خورشاه» به تسليم در مقابل مغوالن، مردى خائن و نرينگباز 
مى خواند. استاد ذبيح الّله صفا اين داورى را نادرست و غري منصفانه مى داند و مى نويسد كه گويا براون «فراموش 

كرده بود كه خواجه اوال شيعه بود و ثانيا ايراىن، و حق داشت كه از يك خليفه عباسى، كه از حيث مذهىب در نظر 
وى غاصب و از جهت ملى در نظر ايرانيان مطرود، و يادآور كينه هاى قومى قدمي و جنايتهاى نياكان مزور خود بوده 
است، انتقام بگريد. برانداخنت خانداىن كه به زعم ايرانيان به انواع جنايتهاى ديىن و دنياوى دست زده و به هر صورتى 

كه ممكن شده بود با رجال ايراىن، از ابو مسلم و مرداويج گرفته تا مهعصران غري سىن خواجه نصري، از راه غدر و 
 خيانت و پيمان شكىن درآمده بودند در نظر امثال خواجه-

 ______________________________
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نصري مباح و جايز بود و از اين راه بر او و رجال ديگر شيعه ايرادى وارد نيست؛ چنانكه آنان نيز هرگاه احساس 

خطرى كردند از قتل امامان شيعه و خود شيعيان و رجال ايراىن خوددارى نكردند. بنابراين، متصف ساخنت. خواجه 

به «خائن» و «خمادع» يك نوع ىب انصاىف ناانديشيده تارخيى است؛ و نظري مهني داورى را هم بايد درباره «ابن 

العلقمى» كرد كه ديرگاهى در بغداد شاهد رفتارهاى نابنجار ابو بكر پسر خليفه و سرداران او با شيعيان كرخ و 

اهانتهاى آنان نسبت به مشاهد متربك اين فرقه بود و دندان بر جگر مى �اد؛ و چون روز انتقام فرا رسيد، خليفه و 

اطرافيان او را به چنگال دژخيمان مغوىل افكند ... از اينگونه اعمال كه سوزاندن خانه ها و حمالت و كتاخبانه ها و بر 

دار كشيدن و مثله كردن و امثال اين كارهاى شرم انگيز از مجله آ�ا بود، ميان فرق خمتلف اسالمى خاصه متعصبان 

اهل سنت و بزرگان حنفى و شافعى و حنبلى قرن پنجم و ششم و اوايل قرن هفتم، متعدد و مداوم بود. و معلوم 

نيست چون دور انتقام شيعه، كه از اينگونه مصائب بسيار ديده و اينگونه شربتهاى زهر- آگني را بكرات چشيده 

 »191 «بودند فرارسيد، چگونه بايد نسبت خيانت و خدعه بدانان داده شود.»

 فتح بغداد

 به بعد، قشون مغول بار ديگر متوجه ممالك اسالمى گرديد. در طى اين حماربات، نواحى قهستان و 651از سال 
رودبار املوت، كه مركز جتمع فداييان امساعيلى و داراى قالع مستحكمى بود، به دست عمال هالكو تسخري شد و 

بساط فداييان امساعيلى، كه مدت يك قرن و نيم با شجاعت و برازندگى، خمالفني خود را در هول و هراس نگه داشته 
 بودند، برچيده شد.

تسخري قالع امساعيليه به سادگى و به سهولت صورت نگرفت، و اگر پافشارى هالكو نبود، مجاعت امساعيليان به 
 خواجه نصري الدين طوسى و مهراهان در برابر 654سهولت از مواضع خود دست برمنى داشتند. باالخره در ذيقعده 

 هالكو سر تسليم فرود آوردند.

 هزار تن از آنان را كشت، باز عده اى از اين مجاعت در شام و مصر و لبنان در 12با آنكه هالكو در يك نوبت 
 آشيانه هاى خود خمفى شده بودند و خمالفان و معاندان خود را راحت منى گذاشتند.

در مهان ايامى كه هالكو آهنگ فتح بغداد كرده بود، خالفت عباسى در دست شخص فاسد و ىب اراده اى بود به نام 
املستعصم كه خود را امري املؤمنني و خليفه رسول الّله مى ناميد و بدون توجه به مسؤوليت خطري خود، بيشرت اوقات را 

 به معاشرت با زنان و شنيدن احلان دلنواز موسيقى و عياشى و مسخرگى مى گذراند.



هر بار كه هالكو او را به اطاعت مى خواند، خليفه مى كوشيد تا از راه هديه و تعارف و يا از طريق تديد و ارعاب، 
  قواى هالكو به نزديك بغداد رسيد.656خان مغول را از محله به ممالك اسالمى بازدارد؛ باالخره در صفر 

 ______________________________
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 اختالف نظر بني رهربان 

در جريان محله هالكو به بغداد، بني مشاوران و نزديكان مستعصم اختالف بود؛ سليمانشاه، دواتدار كوچك، و وزير، 
طرفدار جدى مقابله و جنگ با هالكو بودند در حاىل كه اين العلقمى معتقد به مماشات و مصاحله بود و مى كوشيد 
تا از راه اظهار اطاعت و انقياد و بذل مال و قبول شحنه و خراج، مانند سالجقه روم و سلغريان فارس و قراختائيان 
كرمان در برابر محله مغول سدى اجياد كند. به علت مهني اختالف نظر مهيشه بني دواتدار كوچك و ابن العلقمى عناد 

 و دمشىن شدت مى يافت.

هالكو مكرر سليمانشاه و دواتدار كوچك و وزير را به حضور خود خوانده بود؛ وىل خليفه ىب تدبري، هربار به بانه اى 
 از اعزام آنان خوددارى مى كرد.

سراجنام، پس از غلبه هالكو به بغداد، آنان را با كليه متعلقان و لشكريان و حشم خويش به قتل آوردند. هالكو قبل 
 تن از كسانش به ديار نيسىت فرستد، با وى چنني گفت: «تو اخرتشناس و منجم 700از آنكه سليمانشاه را با 

بودى، در احوال سعود و حنوس ملك واقف، چگونه روز بد خود را نديدى و خمدوم خود را پند ندادى، تا از راه 
صلح به خدمت ما مبادرت منودى.» سليمانشاه گفت: «خليفه مستبد و ىب سعادت بود، پند نيكخواهان منى شنيد.» 

 فرمان شد تا او را با متام اتباع شهيد كردند.

 گفتگوهاى تارخيى هالكو با مستعصم آخرين خليفه عباسى 

استاد فقيد، عباس اقبال، جريان آمدن هالكو را به بغداد، و مذاكرات وى را با مستعصم، و فساد دستگاه خالفت را 
 در سطور زير به طرزى جالب توضيح مى دهد:

اگرچه لشكريان مغول بغداد را در تاريخ يكشنبه چهارم صفر گشودند، وىل هالكو خان تا مجعه، �م، كه تركتازان تاتار 
مشغول قتل عام مردم دار اخلالفه بودند، به آن شهر داخل نگرديد. در اين روز به بغداد قدم �اد و وارد سراىي شد كه 

 سال ختتگاه خلفاى با احتشام عباسى بود و روزگارى بر سراسر دنياى متمدن، حكومت و سلطه سياسى 550قريب 
و علمى و ادىب داشت؛ و اگرچه حوادث و سوانح بسيار به خود ديده بود، ليكن هيچگاه تصوير پيش آمد اين واقعه 



اليم، كه ايلخاىن از مراكز مغولستان بيايد و به سهولت و جسارت متام، خليفه رسول الّله و امري مؤمنان را خمذول و 
منقاد، در بند وحشت و هالك نگاه دارد و مجيع مقدسات و معتقدات مسلمني را زير پاى ىب اعتناىي خود قرار دهد، 

 در خميله مردم آن شهر نيز راه نيافته بود.

هالكو روز �م صفر در «ميمنيه» از قصور خمصوصه خلفا نشست و امر به آوردن مستعصم داد و به او گفت كه ما 
امروز مهمان توييم بايد به وظايف ميزباىن قيام كىن؛ بيچاره خليفه برگشته خبت، در مقابل سردار خوخنوار تاتار، بر 

جان خود مى لرزيد و از شدت خوف منى دانست كه كليد خزاين اجدادى و گنجينه هاى نقود و جواهر خود را كجا 
گذاشته است. از استيصال، امر داد تا قفل گنجينه ها را شكستند و براى پيشكش حضور هالكو دو هزار تا جامه و 

 ده هزار دينار نقود و نفايس و مرصعات و جواهر چند از آن ميان برگزيدند و از نظر هالكو
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گذرانيدند. سردار مغول خدمت خليفه را به هيچ مشرده گفت، چون اموال ظاهر روى زمني جزء غنيمت و سهم 

لشكريان است اگر اندوخته اى دفني و ماىل در زير زمني دارى بنما تا چيست و كجاست؟ خليفه به حوضى پر از زر 

در ميانه سراى معرتف شد، آن را بكاويدند پر از زر سرخ بود و متامت در بسته هاى صد مثقال، و فرمان شد تا 

 زن و سريت. هزار خادم به تفصيل آمدند. خليفه چون از مشار حرم آگاه شد، 700حرمهاى خليفه را بشمارند 

تضرع كرد و گفت اهل حرم را كه آفتاب و ماهتاب بر ايشان نتافته، به من خبش، فرمود كه از اين هفتصد، صد 

اختيار كن و باقى را بگذار. خليفه صد زن را از خويشان و نزديكان با خود بريون برد و هالكو خان شبانگاه با اردو 

 »192 «آمد.

 تضرّع خليفه نزد هالكو

در معامله هالكو با مستعصم، دو قصه مشهور است، يكى گرسنه نگاه داشنت هالكو، خليفه را، و بعد تكليف 
خوردن طبقى از زر به او، ديگر، كيفيت قتل مستعصم و بر زمني ماليدن جسم خليفه و رنگني نكردن مششري به 

 خونش ...

هالكو طبقى زر پيش خليفه بنهاد كه خبور، گفت منى توان خورد، گفت پس چرا نگه داشىت و به لشكريان ندادى و 
اين درهاى آهنني را چرا پيكان نساخىت و به كنار جيحون نيامدى تا من از آب نتوانستمى گذشت، خليفه گفت 

 »193 «تقدير خداى چنني بود، پادشاه گفت آنچه بر تو خواهد رفت هم تقدير خداست.



در صحت اين مكامله بني هالكو و مستعصم و گرسنه ماندن خليفه به امر ايلخان و تكليف تناول زر به او گويا جاى 
شبهه نباشد، و اين واقعه در متام ممالك اسالمى در آن ايام شهرت پيدا كرده بود، و دو نفر از نويسندگان فرنگى نيز 

 در اين باب روايىت را كه تقريبا عني روايت «وصاف» است در كتب خود به يادگار گذاشته اند.

 ه.) به چني خدمت قوبيالى قاآن، برادر 764 ميالدى (1275ماركو پولو، مسافر معروف ونيزى، كه به سال 
 سال بعد از واقعه بغداد) در ايران بود، اين قصه را 34 ه. سال جلوس كيخاتون (690هالكو، رسيده و در سنه 

 چنني نقل مى كند:

چون هالكو بغداد را گرفت، از مال خليفه برجى يافت مملو از نقود زرين و سيمني با گنجينه هاى ديگر؛ و اين 
انبوهرتين ماىل بود كه تا آن تاريخ كسى ديده يا شنيده بود. هالكو پس از مشاهده آن مكنت وافر در تعجىب عظيم 

افتاد، خليفه را پيش خود خواند و گفت: «بگو اين گنج فراوان به چه منظور فراهم كرده و چه مصرىف براى آن 
انديشيده بودى؟ مگر منى دانسىت كه من تو را دمشنم و لشكرى به اين انبوهى بر سر تو مى فرستم، چرا مال خود را به 
سواران و سلحشوران انفاق نكردى تا از تو دفاع كنند و بغداد را از تعرض مصون دارند؟» خليفه ندانست در جواب 

 اين حال چه گويد، ناچار سكوت اختيار كرد. هالكو بار ديگر او را

 ______________________________
 ). جامع التواريخ، پيشني (به نقل از: عباس اقبال).192(

 ). از رساله اى منسوب به خواجه نصري الدين.193(
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خماطب ساخته گفت: «اگر مى خواهى از آن مال تو را غذا دهم؟» سپس خليفه را در آن برج مملو از زر مقيد داشت 

و امر كرد كه او را از خوردن و آشاميدىن هيچ ندهند و به او گفت: «از خزاين خود هرچه مى خواهى تناول كن، چه 

تو را نسبت به آن تعلقى متام است و جز اين هرگز به تو غذاىي داده خنواهد شد.» خليفه چهار روز در آجنا به مهان 

 حال باقى ماند و از ناتواىن جان سپرد.

 ابو الفدا در اين باب چنني مى نويسد:

كسى به كيفيت قتل مستعصم واقف نشد، بعضى گفتند گلوى او را درهم فشردند تا مرد؛ برخى برآنند كه او را در 
جواىل گذاشتند آنقدر جوال را بر زمني ماليدند تا جان داد؛ بعضى هم گويند كه او را در دجله غرق كردند. به طورى 
كه وصاف نوشته، هالكو در نفى و ابقاى خليفه مردد بود. با نزديكان خود مشورت كرد، آ�ا گفتند كه مردم اين مرد 

را خليفه رسول و امام حبق او و حاكم مطلق خود مى دانند، اگر زنده مباند بيم آن مى رود كه تدارك قوا كند و به 



جنگ برخيزد؛ پس هالكو به قتل او فرمان داد. ظاهرا بعضى از نزديكان هالكو از رخينت خون اين مرد فاسد و عياش 
بر زمني بيم داشتند و مى ترسيدند زمني و زمان سياه و آثار قيامت ظاهر شود و هالكو را حتت تأثري قرار دادند و او 
از دانشمند شهري خواجه نصري سؤال كرد، خواجه با صراحت گفت: «خون بسيارى از صحابه كبار و مردان شريف 
عامل اسالم به زمني رخيته شد و خللى ظاهر نگشت.» با اين حال هالكو راه احتياط پيش گرفت و يا از بيم بروز 

حوادث و يا به پريوى از سنت ديرين سران مغول، كه از رخينت خون بزرگان بر زمني خوددارى مى كنند، فرمان داد تا 
 وى را در مند پيچيدند و به ضرب مالش جانش را گرفتند.

ناگفته نگذارمي، هنگامى كه آتيال، جهانگشاى معروف، به دروازه هاى روم نزديك مى شد، حمافظه كاران او را نيز از 
 چنني كارى برحذر داشتند.

گيبون، مورخ معروف انگليسى، مى نويسد: «... هنگامى كه آتيال تصميم خويش را داير بر هدايت سلحشوران پريوز 
خويش به دروازه هاى شهر روم اعالم داشت، دوستان و دمشنان وى زبان به مالمتش گشودند و به وى خاطرنشان 

ساختند كه چگونه «آالريك» پس از گشودن شهر جاوداىن روم ديرزماىن در اين جهان مناند. ذهن آتيال كه مهاره بر 
خطرات واقعى چريه مى شد، دستخوش هجوم ختيالت وحشتناكى شد ... لئو، آن بربرى سهمناك را تديد مى كرد كه 
اگر به سخنان جانشني دو حوارى بزرگ عامل عيسوى، پطروس و قديس پولس، اعتناىي نكند آنا مرگ چون صاعقه اى 

 مهانطور كه آتيال دستخوش تومهات ىب اساس نشد هالكو نيز، چنانكه ديدمي، در »194 «بر سرش نازل مى شود.»
سايه تعليمات خواجه- نصري الدين بيمى به خود راه نداد و دولت پانصد ساله عباسى را از پاى درآورد و در جريان 

 آن مجع كثريى كشته شدند (عده مقتولني شهر بغداد را بال  بر هشتصد هزار نفر نوشته اند).

 ______________________________
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پس از آنكه سقوط بغداد، و زوال خالفت معتصم، خليفه فاسد عباسى، با كارداىن و هدايت فكرى خواجه نصري 

الدين طوسى، صورت عمل گرفت، سعدى، كه مردى اشعرى و متعصب بود، از فرورخينت اين اساس ظلم و فساد، 

 ظاهرا اظهار تأسف منود و گفت:

 آمسان را حق بود گر خون بگريد بر زمني 
 

 بر زوال ملك مستعصم امري املؤمنني 

   

 وىل مولوى حكيم و صاحبنظر، كه از فساد دروىن دستگاه خالفت آگاه بود، گفت:



 گرچه يك بغداد ويران كرده شد
 

 هرطرف بغدادها بنياد كرد

 !ابلهان گفتند شهر داد رفت
 

 .عاشقان گفتند بالّله، داد كرد

   

 

 جانشينان هالكو

هالكو و جانشينان او در نتيجه گذشت زمان به آداب و رسوم متمدنني ايران و ساير ملل آسياى ميانه مأنوس شدند؛ 
خبصوص، جانشينان هالكو حتت تعليمات معلمني و وزراى ايراىن قرار گرفتند. در اين دوره، رتق و فتق امور غالبا به 
دست وزراى كارداىن نظري خواجه مشس الدين حممد جويىن و صدر الدين زجناىن صورت مى گرفت، و چه بسا كه اين 

مردان خريخواه براى جلوگريى از اعمال بريويه ايلخانان، جان خود را در معرض خطر قرار مى دادند. از تاريخ 
زمامدارى غازان، مداخله رجال ايراىن در امور خمتلف افزايش يافت و حكومت ايران از زير نفوذ خان مغولستان خارج 

شد و اداره كارهاى مهم و اساسى به دست ايرانيان سپرده شد و كمابيش استقالل ديرين ايران جتديد گرديد. در 
نتيجه مداخله ايرانيان در وضع ماليه و طرز دادرسى، تغيريات و اصالحاتى به عمل آمد؛ مداخله امراى مغول در 

كارها نقصان يافت، كاروانسراها و چاپارخانه هاى متعدد تأسيس گرديد، اوزان و مقادير و وضع مسكوكات 
سروسامان گرفت. كسى كه بيش از مهه در راه هدايت فكرى غازان سعى كرده وزير باتدبري و دانشمند او، خواجه 

رشيد الدين فضل الّله صاحب كتاب جامع التواريخ رشيدى است كه چنانكه خواهيم ديد، در تأسيس بيمارستا�ا و 
مكاتب، سعى بلي  مبذول داشت. يكى از وقايع مهم عصر غازان، گرويدن او به آيني اسالم است. غري از عوامل و 

 مقتضيات تارخيى و سعى و تالش ايرانيان، امري نوروز، فرزند ارغون آقا، در اين راه كوشش بسيار كرد.

 اسالم آوردن غازان خان 

«در شوراىي كه غازان در حضور امري نوروز برپا كرده بود، امري نوروز گفت كه منجمني و علماى اهل زهد و ورع چنني 
 ه. سلطاىن قيام خواهد كرد كه اسالم در كنف محايت او رونق پيشني خود را از 690پيشگوىي كرده اند كه در حدود 

سر خواهد گرفت و رعاياى او قرين امن و رفاه خواهند شد؛ اگر غازان قبول اسالم كند، سلطنت او در ايران برقرار 
 خواهد شد و مسلمني در سايه دولت او ...

 در الر 694از ننگ تبعيت كفار تاتار خواهند آسود ... اين بيانات در مزاج غازان مؤثر افتاد. در چهارم شعبان 
دماوند غسل كرد و بر دست شيخ صدر الدين ... اسالم آورد و به پريوى از او، صد هزار نفر از مغول اسالم آوردند 

 »195 «و غازان از اين تاريخ به نام حممود خوانده شد.»

 رشيد الدين فضل الّله نويسنده تاريخ مبارك غازاىن مى نويسد كه غازان خان «در خلوتى به 



 ______________________________
  (به اختصار).256). تاريخ مغول، پيشني، ص 195(
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اين بنده ضعيف، كه مؤلف اين كتامب، تقرير فرمود كه چند گناه آن باشد كه خداى تعاىل آن را عفو نكند و از آجنمله 

معظمرت آن گناهيست كه كسى سر پيش بت بر زمني �د ... من نيز مهچنني بودم ... آدمى را هيچ چيز چنان به 

 »196 «دوزخ نربد كه جهل، بل كه جهل دوزخى است كه از آن بريون نتواند آمد.»

 مبارزه با بت پرسىت 

مهو مى نويسد: «چون پادشاه اسالم، غازان، خلد سلطانه، به توفيق و هدايت يزداىن در دايره مسلماىن درآمد ... 
فرمود تا متاميت اصنام را بشكستند، و بتخانه ها و آتشكده ها و ديگر معابد، كه شرعا وجود آ�ا در بالد اسالم جايز 

نيست، مجله را خراب گردانيدند و اكثر مجاعت خبشيان بت پرست را مسلمان كردند؛ و چون حق تعاىل ايشان را 
توفيق نبخشيده بود، اميان درست نداشتند و از راه ضرورت ظاهرا مسلماىن مى منودند و از ناحيه ايشان آثار كفر و 
ضاللت ظاهر بود، بعد از مدتى پادشاه اسالم، خلد ملكه، نفاق ايشان را ادراك كرد و فرمود كه از مشا هركس كه 
مى خواهد، با بالد هند و كشمري و تبت و واليت اصلى خود رود و آنانكه اينجا باشند، منافقى نكنند و آنچه در 

دل و ضمري ايشان است بر آن باشند و دين پاك اسالم را به نفاق خويش ملوث نكنند؛ ليكن اگر بدامن كه 
 آتشكده ها يا بتخانه ها ساخته باشند، ايشان را ىب حمابا علف مششري گردامن.»

يك كشيش عيسوى در وصف غازان خان، مى گويد: «در عجبم كه چگونه اين مهه خصال نيكو در يك فرد خردجثه 
 و كريه املنظر مغوىل گرد آمده است.»

 آخرين ايلخانان مغول در ايران 

بعد از غازان خان، برادرش اجلايتو، به سلطنت رسيد. وى نيز براى حتكيم موقعيت خود، مذهب تشيع اختيار كرد و 
دستور داد بر روى مسكوكات نام دوازده امام را بنويسند و در اثر عالقه فراوان كه به شعاير و مباحثات مذهىب از 

خود نشان داد به سلطان حممد خدابنده معروف شد. بعد از وى، پسرش ابو سعيد ملقب به بادر در سيزده سالگى 
به زمامدارى رسيد. در اين دوره امرا و فئوداهلاى حملى كه منتظر فرصت بودند، از خردساىل و ىب جتربگى پادشاه جوان 

 استفاده كردند و علم استقالل برافراشتند.

 حكومت كرد، و قسمت اعظم موفقيتهاى او مرهون مساعى 736 تا 716وىل او به دفع دمشنان توفيق يافت، و از 
 وزير باتدبري و علم دولت او خواجه غياث الدين حممد است.



ابو سعيد آخرين ايلخان مقتدر اين سلسله است. پس از مرگ ناگهاىن او، تىن چند از شاهزادگان بيكفايت چنگيزى، 
 براى احراز مقام، به جان هم افتادند و سراجنام، دولت آنان به دست امري- تيمور گوركاىن پايان يافت.

در ميان سلسله هاى كوچكى كه در اين دوره در ايران حكومت مى كردند، اتابكان سلغرى بودند كه چنانكه گفتيم به 
كمك عقل و تدبري منطقه فارس را از خطر محله مغول رهاىي خبشيدند و ضمن محايت از علما و دانشمندان، به 

 فعاليتهاى عمراىن دست زدند.

 ه. پايان يافت. ملوك شبانكاره در فارس نيز چندى با قدرت 633دوران استقالل و قدرت اين سلسله عمال از سال 
 حكومت راندند، وىل زمامداران اين سلسله، مانند اتابكان سلغرى، به رعايت 

 ______________________________
 ). رشيد الدين فضل الّله، تاريخ مبارك غازاىن (قسمىت از جامع التواريخ).196(
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حال مردم توجه منى كردند تا جاىي كه به فرمان هالكو سپاهى براى سركوىب ملك مظفر فرستاده شد و اين پادشاه 

 ه. به حيات خود ادامه داد. عالوه بر اين، اتابكان يزد و آل 756ستمگر به قتل رسيد؛ وىل اين سلسله تا سال 

كرت كه مركز حكومت آ�ا هرات و منطقه نفوذ آنان گاه متام نواحى شرقى خراسان و افغانستان و سيستان را شامل 

 ه. منطقه نفوذ خود را از محله 783مى شد، مانند اتابكان سلغرى، با حسن سياست و قبول ايلى مغوالن، تا سال 

متجاوزان حفظ كردند. قراختائيان كه منطقه قدرت آنان كرمان بود و سلسله هاى پادشاهان مسلمان هند، كه در قرن 

هفتم و هشتم در قسمىت از شبه جزيره هندوستان حكومت كرده اند، از حلاظ كمك بزرگى كه به علما و دانشمندان 

 ايراىن كرده اند، شايان توجه و قابل ذكرند.

 در فارس و كرمان 795از سلسله هاى كوچك ديگرى كه در اين دوران به حكومت رسيده اند، نظري آل مظفر كه تا 
فرمانرواىي مى كردند، و ايلكانيان يا آل جالير و چوپانيان و ملوك مازندران، براى رعايت اختصار سخىن منى گوييم و 

فقط يادآور مى شومي كه غري از سرزمني فارس، كه از بركت تدبري اتابكان سلغرى، سكنه آن در امن و امان مى زيستند، 
در خاك هندوستان يعىن در حوزه قدرت پادشاهان دهلى و امراى سند و بنگاله، كه مماليك غوريه در آن بساط 

فرمانرواىي گسرتده بودند، نيز مردم از امنيت و آرامشى نسىب برخوردار بودند، و اگر در سرزمني فارس مرداىن چون 
افصح املتكلمني سعدى شريازى و مشس قيس رازى داد سخن مى دادند، در خاك هندوستان نيز مجعى از علما و شعرا 

 و مردم ديواىن از گوشه و كنار گرد آمدند و آثار و كتب گرانقدرى از خود به يادگار گذاشتند.



عالوه بر آنچه گفتيم، سالجقه روم نيز با حسن تدبري و قبول ايلى، از هجوم مغول به آسياى صغري جلوگريى كردند، 
و اين وضع خاص روم يا آسياى صغري به اهل علم و مردم با اراده اى كه براى ادامه فعاليتهاى علمى و اجتماعى، حمل 
امن و آرامى جستجو مى كردند، فرصت و امكان داد تا با حتمل رنج فراوان طى منازل كنند و در بالد معمور و آرام 
اين سرزمني رحل اقامت بيفكنند. باء الدين حممد بلخى، مشس تربيزى، و برهان الدين حمقق ترمذى و قاضى سراج 

الدين ارموى و ده ها عامل و دانشمند ديگر به شهرهاى آسياى صغري روى آوردند و آثار منظوم و منثور فراواىن از خود 
 به يادگار گذاشتند.

 حكومتهاى كوچك در ايران 

چنانكه يادآور شدمي، آخرين پادشاهان ايلخاىن قدرت و نفوذ چنداىن نداشتند. پس از آنكه سلطان حممد خدابنده 
 سالگى به حكومت رسيد. امرا و زورمندان حملى، كه منتظر فرصت بودند، هريك 13درگذشت، پسرش ابو سعيد در 

در منطقه اى از ايران علم استقالل برافراشتند؛ از آجنمله امري چوپان در خراسان و شيخ حسن بزرگ معروف به حسن 
ايلكاىن در مغرب ايران، و سربداران در قسمىت از خراسان، و فرزندان امري مظفر در فارس و كرمان، راه استقالل پيش 

گرفتند و ما از ميان اين سلسله هاى كوچك از سربداران كه جنبشى ملى و اجتماعى پديد آورده بودند، اندكى به 
 تفصيل سخن مى گوييم.

 مظاهر فئوداليسم در اين دوره 

غري از سلسله هاى بزرگ و كوچكى كه در ايران بعد از اسالم در نقاط خمتلف خاورميانه به حكومت و فرمانرواىي 
 رسيده اند، خاندا�اى مهم و با نام و نشاىن نظري خاندان آل برهان در خبارا، خاندان آل خجند
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در اصفهان، آل عمران در خراسان، آل صاعد در اصفهان، خاندان نظام امللك- كه از آغاز عهد سلجوقى تا اواخر 

قرن ششم با احراز مقام وزارت در شؤون خمتلف مملكىت اعمال نفوذ و قدرت مى كردند خاندان مهّلبيان در بيهق، 

خاندان ميغى در نيشابور، خاندان صاعد هروى در خراسان، خاندان رضى الدين وراميىن در عراق، خاندان سادات 

 بيهق در خراسان و بسى خاندا�اى ديگر قابل توجه و شايان ذكرند.

بتحقيق مى توان گفت كه وجود خاندا�اى خمتلف وزرا و صدور، رؤسا و فقها، و نقبا و امثال آنان در شهرها و 
نواحى خمتلف ايران در نگاهداشت علم و علما و حفظ سنن و رسوم و آداب، اثر فراوان داشته و اين بيوتات قدمي 
در دوره مضطرىب كه عهد جنگ و ستيز و غلبه و چپاول و غارت حمسوب مى شود، به منزله سدهاى سديدى در 

 »197 «برابر سيلهاى حوادث و مصائب و فنت بوده اند.



 طرز حكومت هالكو و جانشينان او

خان مغول از حلاظ طرز تفكر فرق زيادى با سالطني و زمامداران شرقى نداشت؛ به اين معىن كه خان كشورهاى 
تسخري شده را ملك طلق خود مى انگاشت و اراضى وسيعى را كه با جنگ و خونريزى و ويراىن به كف آورده بود بني 

بستگان خود و طبقه حاكمه تقسيم مى كرد. صاحبان اين اقطاعات در منطقه قدرت خود زندگى منى كردند بلكه 
اداره اين مناطق معموال به دست مأموران دولىت صورت مى گرفت و ايلخانان و اطرافيان او مانند گذشته به زندگى 

چادرنشيىن و كارهاى رزمى و شكار مشغول بودند و مانند اعراب مهاجم سعى مى كردند كه خود را با زندگى شهرى 
 و حدود و قيود آن آشنا نسازند.

به اين ترتيب، هيأت حاكمه مغول ناگزير بودند براى اداره سرزمينهاى وسيعى كه از حلاظ وضع اقتصادى، زبان، دين 
و درجه متدن و فرهنگ با فاحتان مغول اختالىف عظيم داشتند، از كاركنان آزموده و مطلع و مطيع حملى، يعىن از 

مأموران ايراىن كه در خدمت سلجوقيان و خوارزمشاهيان بودند، استفاده كنند. اين گروه ديواىن از ديرباز در شهرها و 
مراكز حكومىت به خدمت مشغول بودند و بعضى از آ�ا خود صاحب ضياع و عقار و در مشار فئوداهلاى حملى 

 حمسوب مى شدند.

از مجله خاندا�اى قدميى، كه در امور ديواىن استاد بودند، خاندان جويىن بود كه از طرف هالكو براى اداره امور 
 دولت فراخوانده شد.

خدمت در دستگاه ادارى و ماىل ايلخان، عوايد فراوان و بيسابقه اى نصيب مأموران كشورى مى منود؛ مثال درآمد 
روزانه مشس الدين حممد جويىن، وزير مقتدر مغوالن و برادر مورخ معروف، برابر يك تومان (يعىن ده هزار دينار نقره) 

 تومان بال  مى گشت (يعىن سه ميليون و ششصد هزار دينار نقره) و از بيست درصد عوايد 360بود كه در سال به 
 »198 «دولت هالكو جتاوز مى كرد.
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 وضع اقتصادى ديگر طبقات اجتماعى 

 مورخان شوروى مى نويسند:



روحانيان مسلمان- سادات و علما و شيوخ و مسالك درويشى- در عهد مغوالن، وضع و اقتدار اقتصادى خود را 
حفظ كردند. مغوالن مشن پرست، كه بر روى هم با پريوان اديان ديگر مدارا مى كردند، بزودى از نفوذ كلمه و اعتبار 

معنوى و مذهىب روحانيان مسلمان در ميان عامه مردم باخرب شدند و خبشى از امالك موقوفه را در اختيار آنان 
 گذاشتند.

امالك موقوفه كما كان شامل اراضى وسيع نبود بلكه كارگاههاى صنعىت و دكاكني و راسته بازارها و كاروانسراها نيز 
 »199 «جزو آن بود؛ و روحانيان فئودال اختيار عوايد آن را در دست خود داشتند.

 بازرگاىن 

«اعيان روحاىن و مأموران به جتارت حملى و ترانزيىت و كارواىن عالقه و بستگى نزديك داشتند. اعضاى شركتهاى بزرگ 
بازرگاىن يا «اورتاقها» غالبا مناينده خا�ا و شاهزادگان و شاهزاده خامنها و امريان بزرگ فئودال بودند ... البسه 

ابريشمى و زربفت و اسلحه و ماهوت و ظروف چيىن و سنگهاى قيمىت و مصنوعات طال و نقره در دربار فئوداهلا 
 قدر و قيمت عاىل داشت.

مغوالن به مأموران اعيان منش و خدمتگزار ايراىن نيازمند بودند، زيرا اينان در امر بره كشى از مردم مغلوب و مطيع 
 شهر و روستا، دستياران اصلى ايشان به مشار مى رفتند.

بدين طريق در دولت هالكوئيان گروه حاكمه فئودال به چهار گروه اجتماعى كه از حلاظ مليت و زبان و مذهب و 
 شيوه زندگى با يكديگر تفاوت داشتند، تقسيم مى شد:

 . اعيان نظامى چادرنشني مغول، ترك يا كرد.1

 . مأموران كشورى كه بيشرت ايراىن بودند.2

 . روحانيان عاليمقام مسلمان و در كشورهاى قفقاز و آسياى صغري و عراق عرب، روحانيان مسلمان و مسيحى.3

 . اعيان حملى شهرستا�اى ايران كه با دستگاه دولت مركزى ارتباطى نداشتند.4

از حلاظ سياسى وظيفه رهربى با اعيان چادرنشني مغول و ترك بود. اعيان مغول به شيوه قدمي خود زندگى مى كردند و 
سعى آ�ا اين بود كه از روستاييان حملى به حد اعالى ممكن بره كشى كنند. براى اين كار از ادارات دولىت كه در رأس 
آ�ا صاحبديوان قرار داشت، استفاده مى كردند. وى متام امور خزانه و وصول ماليات و درآمد و خرج دولت و امور 

 دفرتى و ادارى و عزل و نصب كارمندان جزء ادارى را به عهده داشت.



رسيدگى به امور كارخانه هاى صنعىت، كه معموال متعلق به خان و يا كسان او بود، نيز جزو وظايف صاحبديوان بود. 
 در كارخانه هاى مزبور پيشه وراىن كه هنگام تصرف كشور به بردگى درآمده بودند، و يا اخالف ايشان، كار مى كردند.

 در بعضى از اياالت و شهرهاى بزرگ، مأموران مالياتى اقامت داشتند كه در برابر

 ______________________________
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حكومت مركزى مسؤول وصول منظم مالياتا و حتويل وجوه به خزانه بودند. معموال وصول ماليات به مقاطعه واگذار 

 مى شد و مقاطعه كار مى توانست، بالمانع و بدون اينكه نظارتى در اعمال او به عمل آيد، مردم را غارت كند.»

»200« 

 گردآورى ماليات 

«مجع آورى ماليات در اياالت و بالد، با اقدامات بريمحانه و فوق العاده توأم بود، و در واقع با يك لشكركشى جنگى 
كوچك مشابت داشت. مبالغى كه از مردم مأخوذ مى گرديد به ارقام سرسام آورى سر مى زد. بنا به گفته محد الّله 

 تومان بود (هر تومان ده هزار دينار) به 1700 ه.) برابر 695 م. (1295مستوىف قزويىن، درآمد دولت كه در سال 
اضافه مبلغى هنگفت به جيب مأموران و مقاطعه كاران و امريان فئودال مى رفت، زيرا كه ماليات نواحى، كه جزو 

اقطاع فئوداهلا بود، گرچه توسط مأموران دولت وصول مى شد، وىل وارد خزانه دولت منى گشت بلكه در اختيار فئوداهلا 
 گذاشته مى شد.

اداره مركزى گذشته از ديوان عاىل، ديوا�اى ديگرى داشت و از آجنمله ديوان «اينجو» بود، كه اداره امور امالك 
منقول و غري منقول شخصى خان و كسان او را عهده دار بود. مبال  هنگفىت كه وارد خزانه خان مى شد، صرف 

نگهدارى خدمتگزاران اقامتگاه وى و كسان او و خمارج شاهزادگان و بزمهاى باشكوه و نگهدارى لشكريان 
 مى گشت.

... سران نظامى زندگى چادرنشيىن داشتند و به اقتضاى فصل به ييالق و قشالق مى رفتند و سخت به ياساى 
چنگيزى و سنن زندگى چادرنشيىن عالقه مند بودند. با اين حال منايندگان اديان گوناگون و گروههاى خمتلف سعى 

 مى كردند خان مغول را به معتقدات مذهىب و راه و رسم خود متمايل سازند.

... مأموران كشورى ايران كه در رأس دستگاه ادارى قرار داشتند، مى كوشيدند تا دولىت نريومند و متمركز تأسيس كنند 
و دستگاه خالفت و دولت غزنويان را كه خود منونه اى از دولت ساسانيان بود، سرمشق خويش قرار دهند و قدرت 



خان را حمكم و استوار سازند و او را به قبول اسالم تبلي  كنند و شيوه مالياتى و ميزان مال االجاره و مالياتا را حتت 
نظم و حساب معيىن درآورند و در عني حال، عليه تفوق و نفوذ اعيان چادرنشني مغول و متايالت گريز از مركز آنان 

 و تبذير و رخيت و پاش كسان خان مبارزه مى كردند.

روش مأموران كشورى ايران در برابر رعايا و شهريان از ديرباز بره كشى شديد بود، وىل هرگز كار را به فقر و 
 »201 «ورشكستگى كامل روستاييان و تباهى نريوهاى توليدى منى- كشانيدند.»

در حاىل كه اعيان چادرنشني در راه ديگرى سري مى كردند و براى از هم پاشيدگى و عدم متركز دولت تالش 
مى منودند، از اواخر عهد هالكو آثار احنطاط در قدرت مغوالن به چشم مى خورد. مغوالن كه به نريوى جنگى خود 

 در حمل «عني جالوت» (در فلسطني) شكست سخىت از مسلمانان خوردند و 658سخت مى باليدند، در رمضان 
 براى مهيشه از تسخري مصر و شام چشم پوشيدند.

 ______________________________
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پس از مرگ هالكو و تشكيل شوراى مشورتى (قورولتا) اباقا خان به زمامدارى رسيد. از اين دوره، بيش از پيش آثار 

 احنطاط و شكست در ناصيه دولت ايلخاىن ديده مى شد.

 هجرى، از مصريان 676 و ديگر در سال 659مغوالن در محله به سوريه طرىف نبستند و دو بار، يكى در سال 
 شكست خوردند.

در عهد آباقا خان روابطى بني پاپ روم و دول اروپاى غرىب با ايلخانان برقرار شد وىل نتايج مهمى از اين روابط و 
 آمد و رفتها نصيب طرفني نشد.

پس از مرگ اباقا خان، تكودار به زمامدارى رسيد. وى خنستني ايلخاىن است كه به دين اسالم درآمد و امحد ناميده 
شد. او در صدد بود كه دولت مغوىل را به يك دولت اسالمى تبديل كند. وى به مملوكان مصر و مردم بغداد اعالم 
كرد كه اسالم پذيرفته و از مسلمانان محايت خواهد كرد، وىل سياست امحد، با منافع و مصاحل فئوداهلاى چادرنشني 

كه هواخواه سنن ديرين بودند، به هيچ وجه هم آهنگى نداشت؛ لذا لشكريان و فئوداهلاى مغول به ارغون روى آوردند. 
امحد در جنگ خانگى شكست خورد و متوارى شد. پس از دستگريى (بدون اينكه خونش رخيته شود) به قتل رسيد. 

در عهد ارغون، سران نظامى و فئوداهلا از اطاعت حكومت مركزى سر باز مى زدند و چنانكه يادآور شدمي، رجال 



ايراىن مهواره هواخواه متركز بودند. خانواده جويىن از عهد هالكو از اين سياست جانبدارى مى كرد. مشس الدين حممد 
رئيس اين خاندان مقام صاحبديواىن داشت و فرزند او، باء الدين حاكم اصفهان، و برادر او عطا ملك جويىن، مورخ 

معروف، حاكم بغداد بود، و ديگر افراد اين خاندان هريك در گوشه اى، حكومت و فرمانرواىي داشتند و هرگز از 
 مال اندوزى و كسب ثروت غافل نبودند.

مشس الدين صاحبديوان در طى بيست سال كه امور ماىل دولت را اداره مى كرد، چهل ميليون دينار امالك خريد و 
 باى اموال منقول و گله ها و رمه هاى اسب وى به بيست ميليون دينار بال  مى شد.

حيات عموم رجال ايراىن در دوره ايلخانان، در اثر تضادهاى اقتصادى و سياسى، مهواره در معرض خطر بود؛ چنانكه 
 در عهد ارغون مشس الدين جويىن را كشتند و امالكش را ضبط كردند.

ارغون كه از نفوذ ايرانيان در دستگاه حكومت راضى نبود، يكچند از كارشناسان يهودى و مسيحى استمداد جست 
و سعد الدوله يهودى را به وزارت برگزيد. مهينكه سعد الدوله خواست از جتاوز و زورگوىي اعيان نظامى مغول جلوگريى 
كند، عليه او به تبليغات شديدى دست زدند و گفتند كه اين مرد يهودى مى خواهد كه كعبه مسلمانان را به بتخانه 

بت پرستان تبديل كند. ارغون در حال بيمارى، حتت تأثري اين حتريكات، دستور اعدام او را داد. مرگ او موجب 
 غارت اموال او و خويشاوندانش شد. كشتار يهوديان آغاز شد و مأموران مسلمانان از اين وقايع خرسند شدند.

 ه. امري نوروز، فرزند «ارغون آكى» كه در خراسان حكومت مى كرد، اسالم پذيرفت و با فئوداهلاى 688در سال 
 متنفذ ايراىن دست دوسىت داد و عليه سياست ضد اسالمى ارغون به پا خاست.
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در عهد ارغون، روابط ايلخانان با اروپاى غرىب جان تازه گرفت، وىل احتاد نظامى بني دول اروپاى غرىب و دولت 

 ايلخاىن هيچگاه از حدود حرف و مكاتبه جتاوز نكرد.

در اين ايام، ژن و ونيز موقعيت اقتصادى ممتازى داشتند، جتارت بني هندوستان و كشورهاى كرانه مديرتانه از راه هند، 
هرمز، اصفهان، سلطانيه، ارزروم و قسطنطنيه يعىن از راه ايران، صورت مى گرفت و عوايد كالىن نصيب دولت ايلخاىن 

 و بازرگانان ژن مى شد.

پس از مرگ ارغون، كيخاتو، فرزند اباقا خان به حكومت رسيد؛ وزارت او با صدر الدين بود. در اين دوره، حكومت 
 ايلخانان با حبران اقتصادى شديدى مواجه گرديد.

«از آجناىي كه وضع مالياتاى فوق العاده و اخذ آن از مردمى كه به كلى بينوا و از هسىت ساقط شده بودند حمال بود، 
 تصميم گرفتند به صدور پول كاغذى يا چاو دست بزنند.



 منونه و سرمشق آنان پوىل بود كه خان بزرگ قوبيالى قاآن در سراسر چني رايج كرده بود.

صدر الدين، با اختاذ اين سياست مى خواست طالها در خزانه مجع شود و معامالت و كارهاى بازرگاىن با پول 
 »202 «كاغذى صورت گريد وىل مردم با اين كار موافق نبودند.»

 خمالفت مردم با چاو

 ه.) در تربيز پول كاغذى به بازار آمد، و مردم مى بايست آن را قبول كنند و اال كشته 694 م. (1294«در سال 
مى شدند. يك هفته پس از صدور چاو در تربيز متام بازارها بسته شد. آذوقه براى خريد يافت منى شد، جتارت كارواىن 

خمتل گشت و از شهرها ماليات وصول منى شد. ناچار جمبور شدند چاو را لغو كنند و خزانه مهچنان خاىل ماند. 
 ايلخان به صدر الدين لقب «صدر جهان» عطا كرد وىل مردم او را صدر كاغذى مى خواندند.

... چندى بعد، بايدو خان از وضع آشفته مملكت استفاده كرد و عليه كيخاتو قيام منود. خبشى از اعيان مغول به 
 »203 «يارى او برخاستند. كيخاتو كه ياران خود را از كف داده بود، فرار كرد وىل دستگري و خفه گرديد.»

 آشفتگى وضع اقتصادى 

چنانكه ديدمي، سران نظامى مغول از آغاز نفوذ در شرق نزديك، سياست تصاحب اراضى فئوداهلاى حملى را تعقيب 
مى كردند و مطلقا از يك سياست اقتصادى قابل دوام و مبتىن بر مصاحل عمومى تبعيت منى كردند. در عهد ايلخانان 
زمينهاىي كه بيشرت به خوارزمشاهيان و خويشاوندان ايشان تعلق داشت و خبشى از اراضى موقوفه، به ملكيت دولت 

 مغول و خانواده ايلخانان درآمد. در دولت هالكو خان، اراضى رمسا به گروه هاى زير تقسيم مى شد:

. اراضى 3. اراضى اينجويا خاص اينجو كه به خان و خويشاوندان وى تعلق داشت، 2. زمينهاى دولىت، يا ديواىن، 1
 . اراضى موقوفه.4مالكان خصوصى (ملك) كه به فئوداهلاى مغول و حملى تعلق داشت، 

درآمد اراضى ديواىن براى تأمني خمارج دولىت صرف مى شد. درآمد اراضى اينجو به مصرف دستگاه شخص خان و 
 خويشاوندان وى و شايد لشكريانش مى رسيد. روحانيان مسلمان 

 ______________________________
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درآمد اراضى موقوفه را در اختيار داشتند. مجع آورى ماليات از رعاياىي كه در اراضى ديواىن و اينجو مسكن داشتند، 

مستقيما توسط دستگاه ماىل ديوان عاىل يا ديوان اينجو به عمل مى آمد و يا به فئوداهلا و جتار بزرگ به «مقاطعه» 

 داده مى شد.

اين شيوه اخري براى مردم ماليات دهنده بسيار سنگني و دشوار بود؛ خبصوص كه در دوره سلطه مغوالن، بره كشى 
فئوداىل از روستاييان به مراتب شديدتر از پيش بود؛ روستاييان مى بايست قريب سى گونه ماليات و بيغار را بپردازند و 

 اجنام دهند.

يكى از مالياتاى اصلى، مال يا خراج يا ماليات ارضى بود كه به جنس يعىن به صورت سهمى از حاصل زمني و يا 
در نواحى جماور شهرها نقدا اخذ مى گرديد. ميزان خراج در نواحى خمتلف يكسان نبود، و گاهى اضافه اى به نام فرع 

 به ميزان ده درصد مبل  خراج به آن افزوده مى گرديد.

فاحتان، مالياتى به نام قپچور وضع كردند كه خنست فقط از چادرنشينان به ميزان يك درصد از تعداد دامها مأخوذ 
 مى شد و بعدها، به شكل ماليات نقدى و سرانه از روستاييان و شهريان گرفته مى شد.

ماليات سرانه يا جزيه كه على رغم شريعت اسالمى نه تنها از مسيحيان و زرتشتيان و يهوديان بلكه از مسلمانان نيز 
 گرفته مى شد، براى پريوان اسالم ىب اندازه توهني آميز بود.

گذشته از مالياتاى يادشده، عوارض گوناگون ديگرى جنسا و نقدا از روستاييان گرفته مى شد كه اخراجات ناميده 
 مى شد و صرف نگاهدارى دستگاه امريان و لشكريان و مأموران عاليمقام و ايلچيان و غريه مى گشت.

روستاييان مى بايست براى اسبان، جو و علف و براى لشكريان آذوقه تيه و تسليم كنند (كه علفه و علوفه ناميده 
 مى شد) و غله و مشروب (به اصطالح تغار) مجع كنند و اخل.

سنگيىن بار استثمار فئوداىل كه در دوران اين فاحتان شدت يافت، بر اثر شيوه خاصى كه در وصول مالياتا به كار 
 مى رفت سخت و حتمل ناپذيرتر گشته بود.

مأموران و يا كساىن كه وصول خراج را به مقاطعه گرفته بودند بدون اينكه هيچگونه نظارتى در اعمال ايشان به عمل 
آيد، اقدام به وصول مالياتا مى كردند و مبال  وصوىل را تصاحب كرده يا تبذير مى منودند و وقىت خزانه پرداخت آن 

مبال  را از آ�ا مطالبه مى كرد، ايشان براى بار دوم و حىت سوم از رعايا ماليات مى گرفتند. وصول ماليات با شكنجه 
 و آزار روستاييان توأم بود. روستاييان مهيشه مبال  روز افزوىن بابت مالياتاى عقب افتاده مقروض بودند.

 ه. كساىن كه مالياتا را نپرداخته بودند و مهچنني اعضاى خانواده ايشان به 659 و 648در فاصله بني ساهلاى 
 بردگى فروخته مى شدند تا قرض ايشان به طلبكار پرداخته شود.



در عهد مغوالن، گذشته از عوارض و مالياتاى گوناگون و فراوان كه به نفع خزانه گرفته مى شد، تسليم بروات به 
 شاهزادگان و خاتونان و امريان و مأموران بسيار متداول بود.

برات، چنانكه از نام آن نيز معلوم است، به دارنده آن حق مى داد كه مواجب و يا مستمرى خويش را از حمل 
 مالياتاى فالن يا بمان واليت يا ده وصول كند.

 رشيد الدين فضل الّله، درباره اينكه مبال  مذكور در برات به چه حنوى از روستاييان 
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 مأخوذ مى گرديد، داستاىن نقل مى كند:

مردى وارد دهكده اى شد تا مبل  براتى را وصول كند، وىل ده را به كلى خاىل از سكنه يافت: متام اهل ده گرخيته 
بودند. در ميدان ده گروهى از سپاهيان را ديد كه با كمال بريمحى سه نفر روستاىي را سرنگون آوخيته با چوب مى زدند 

 و مى كوشيدند از ايشان اعرتاف بگريند كه اهل ده كه مى بايست مبل  براتاى ايشان را بپردازند، به كجا رفته اند.

سنگيىن بار بيغارها و سخره هاى متعددى كه به نفع دولت معمول بود، نيز كمرت از ماليات و برات و مانند آن نبود، 
مثال سخره پسىت (يا االغ) كه روستاييان موظف بودند براى توقفگاههاى پسىت، يام ها يا چاپارخانه ها و ايلچيان و 

 سران نظامى اسب و خر بدهند.

بيغار به معىن اخص نيز، كه عبارت بود از كار اجبارى براى احياء و تنفيه قنوات و ساختمان قالع و كاخها و 
احداث جاده ها، بار سنگيىن بود. در ضمن اجنام اين كارها هزاران نفر از روستاييان جان مى سپردند و چارپايان 

 بيشمار سقط مى شدند و اين بيغار كارى بيحاصل بود.

بدين سبب، متام كوششها و تشبثاتى كه شش ايلخان خنستني به خاطر ساخنت شهرها و كاخها به عمل آوردند، به 
 نتيجه نرسيد و ساختما�ا نيمه متام ماند.

نزوله يا نزول اجالل از حلاظ روستاييان مصيبىت واقعى به مشار مى رفت؛ هر شخصيت مغوىل به شهر يا دهكده اى قدم 
مى گذاشت براى خود و خادمان و مهراهان خويش صدها منزل را اشغال مى كرد. نوكران امري يا فرمانروا هرچه از 

اموال ميزبان خود مى يافتند مى- بردند، به ناموس زنان دست درازى مى كردند و صاحبان خانه ها را مورد استهزاء و 
مسخره قرار مى دادند. روستاييان و مردم شهرى از بيم اين ميهمانان ناخوانده عمدا خانه هاى خود را به- حال 

نيمه ويران نگاه مى داشتند تا امري و اطرافيان وى در آن نزول اجالل نكنند. معموال پس از رفنت ميهماىن «ميهمانان» 
ديگرى جايگزين آ�ا مى شدند. در طى قرون، هرگز وضع روستاييان به سخىت و وخامت روزگار سلطه مغوالن نبود و 

موضوع وابستگى و مقيد ساخنت روستاييان به زمني، يادگار سلطه مغوالن است. فقه و حقوق اسالمى اجبار 



روستاييان را به اقامت در يك حمل، اطاعت ناگزير او را از صاحب قلعه و زمني به رمسيت منى شناخت. خراج گزاران 
يعىن روستاييان و شهريان از حلاظ حقوق واجد آزادى فردى مشرده مى شدند ... وابستگى كشاورزان به زمني فئودال، 

شامل حال مردم اسكان يافته دهات نيز مى شد، و اين تقيد و وابستگى نتيجه طبيعى و منطقى جريان تكامل عمومى 
 جامعه فئوداىل به مشار مى رفت.

وضع كشاورزان، در اراضى و امالك خصوصى فئوداهلا، اندكى برت بود زيرا آ�ا در حفظ نريوى رعاياى خود الاقل از 
حلاظ جتديد توليد، ذينفع بودند در حاىل كه مقاطعه كاران وصول خراج فقط مى خواستند با غارت روستاييان ثرومتند 

 شوند و پوست از تن آنان بكنند.

در پايان قرن سيزدهم ميالدى، بر اثر استثمار وحشيانه اى كه از جانب مغوالن اعمال مى شد، نواحى بسيار بالكل 
 ويران و خاىل از سكنه شد و مردم آن فرار كردند.

به گفته رشيد الدين فضل الّله، در بسيارى از نواحى فقط در يك دهم اراضى مردم زراعت مى شد و باقى باير مانده 
 بود.

 در اثر شكست اقتصادى، شهرهاىي كه هنگام هجوم مغول ويران شده بود، با تأىن و
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كندى فوق العاده، احياء مى گشت. در اثر فقر عمومى و نبودن قوه خريد، وضع بازارها نيز رضايتبخش نبود. با اين 

 حال، مقامات مغول از مردم شهرنشني مالياتى به نام متغا مى گرفتند.

مالياتى نيز به عنوان متغا، از كارگاه صنعىت و مؤسسات بازرگاىن، اعم از جتارت عمده يا خرده فروشى و حىت خريد و 
فروش آذوقه و هيزم كه روستاييان اطراف به بازارهاى شهر وارد مى كردند، و مهچنني از انواع مصنوعات شهرى اخذ 

 »204 «مى شد. ميزان ماليات متغا گزاف بود و در پيشه ورى و بازرگاىن انعكاس مرگبارى داشت.»

 طرح 

رمسى كه به طرح معروف بود، و طبق آن روستاييان و ارباب حرف مى- بايست كاالها و حمصوالت را به قيمىت نازلرت 
از باى بازار به خزانه دولت تسليم كنند، بسيار سنگني و حتمل ناپذير بود. از جانب ديگر، جتار و صنعتگران جمبور 
بودند خواربارى را كه دولت به رسم خراج از رعايا گرفته بود چهار تا پنج بار گرانرت از قيمت بازار خريدارى كنند، و 

 اين معامله هم طرح ناميده مى شد.



براى انتقال كاال از نقطه اى به نقطه ديگر حقوق گمركى يا باج پرداخت مى شد. متام سنگيىن بار مالياتا بر دوش 
صنعتكاران بود. جتار بزرگ كلى فروش، كه در كنف محايت ايلخان قرار داشتند، از تسهيالت بزرگ مالياتى برخوردار 
بودند. گذشته از اين، صنعتكاران خبشى از مصنوعات خويش را به خزانه و يا فئوداهلا مى دادند و كارهاى اجبارى 

گوناگوىن را نيز اجنام مى دادند و در ساختمان و ابنيه عمومى و تزيني شهر در موقع ورود ايلخان و شاهزادگان و غريه 
 شركت مى جستند.

وضع صنعتكاراىن كه برده شده و در كارخانه هاى دولىت، اسلحه و البسه و لوازم لشكريان را تيه مى كردند، بسيار 
  ه.628سخت تر بود. كارخانه هاى دولىت در حدود سال 

در ايران پديد آمد. اين كارخانه ها ملك ايلخانان يا شاهزادگان بودند و صنعتگراىن كه در اين مؤسسات كار مى كردند 
 پشت درپشت برده مشرده مى شدند.

فتوحات مغوالن موقتا شيوه برده دارى را احياء كرد. جمددا از كار بردگان به ميزان وسيعى در دامدارى چادرنشينان و 
 برده زن و 1200پيشه و حرف و كشاورزى استفاده مى شد ... مثال در دو باغ رشيد الدين فضل الّله، نزديك تربيز 

 مرد كار مى كردند. ميان ايشان عده اى يوناىن، گروهى حبشى و زنگى ديده مى شد.

 بردگان 

صفوف بردگان را بيشرت اسريان جنگى پرمى كردند وىل عده اى بنده زرخريد نيز از برده فروشان خريدارى مى شد. و اينان 
بردگان را از كرميه و خاك روس و دشت قبچاق و هندوستان و مصر و روم مى آوردند. مقروضى كه قادر به اداى 

 قرض خويش نبود و كسى كه بدهى ماليات عقب افتاده داشت نيز ممكن بود برده شود.

جتار «اورتاق» از محايت اعيان مغول برخوردار مى شدند و هنگامى كه براى امور بازرگاىن خويش سفر مى كردند مانند 
 ايلچيان از مردم آذوقه و عليق و وسايل نقليه مطالبه مى- كردند.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).391). مهان، ص 204(
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به اين ترتيب، فاحتان مغول با شيوه بره كشى وحشيانه خود نريوهاى توليدى را تباه و نابود كردند ... روستاييان بينوا 

كه مهه چيز خود را از دست داده بودند، گروه گروه زراعتهاى خويش را ترك گفته به هرسو فرار مى كردند. قسمت 

اعظم اراضى غري مزروع باقى ماند، و زارعان آن را رها كردند، خزانه دولت خاىل شد زيرا تقريبا ديگر كسى كه قادر 



باشد خراج و ماليات بپردازد، باقى منانده بود و مبالغى كه به دشوارى گرد مى آمد و وصول مى شد به خزانه منى رسيد و 

 در حمل، به دست مقاطعه كارها و فئوداهلا و مأموران، حيف وميل مى شد.

 اصالحات اقتصادى و اجتماعى غازان خان 

وضع دشوار ماىل و اقتصادى حكومت و متايالت گريز از مركز و عصيا�اى اعيان چادرنشني مغول و ترك و موقوف 
شدن فتوحات خارجى، كه غنامي جنگى فراوان نصيب فاحتان مى كرد، جمموع اين عوامل حكومت مركزى را بر آن 

داشت تا چاره اى بينديشد. غازان، كه مردى زيرك و كاردان بود، صالح چنان ديد كه اسالم اختيار كند و از اين راه 
 به مأموران عاليمقام و روحانيان اعيان- منش ايراىن و مسلمان نزديك شود.

... در طرح اصالحات داخلى كه غازان خان به عمل آورد، رشيد الدين فضل الّله مهداىن، پزشك و مأمور جمرب ماىل 
و دانشمندى كه به علوم عصر خويش احاطه داشت، وظيفه مهمى ايفا مى منود ... افكار اصالحى او كه پايه و 

 اساس اصالحات غازان خان را تشكيل مى داد، عبارت بود از اينكه:

ايلخان و سران مغول، بايد با اعيان فئودال ايراىن نزديك شوند و سنن كشوردارى را فراگريند، حكومت مركزى را 
استوار سازند، با متايالت گريز از مركز اعيان چادرنشني مغول مبارزه كنند و از عصيان و خودكامگى ايشان ممانعت به 

عمل آورند، ميزان ثابت خراج (بره مالكانه، ماليات) معني و مشخص گردد و دستگاه وصول ماليات به سالمت 
گرايد تا از دشوارى وضع روستاييان و شهريان كاسته شود، و استعداد و نريوى پرداخت ماليات مردم افزوده گردد. 
 قنوات و �رهاى آبيارى خمروب و ويران، ترميم گردد و كشاورزى و صنعت و بازرگاىن و زندگى شهرى احياء شود.

در عهد غازان خان، رهربى سياسى از اعيان نظامى و چادرنشني مغول و ترك منتزع و به مأموران عاليمقام و 
روحانيان متشخص ايراىن، كه رشيد الدين در واقع جمرى مشى سياسى آنان بود، منتقل گشت. غازان خان به اعيان 
چادرنشني اعتماد نداشت و بسيارى از ايشان را معدوم ساخت وىل با اين حال، ناچار گذشتهاى مهمى به ايشان 

 مى كرد؛ مانند تفويض اراضى وسيع بر سبيل اقطاع و غريه.

چون يكى از علل اصلى خاىل شدن خزانه حيف وميل اموال از طرف مأموران بود، فرمان ويژه اى صادر شد و ميزان 
ثابت خراج و ماليات سرانه (قپچور) براى هر ناحيه به نقد و يا ميزان سهمى كه از حاصل بايد اخذ گردد، معني 

گرديد. اين فهرستهاى مالياتى، مهر و در تربيز نگاهدارى مى شد. در هر دهكده و هر ناحيه فهرست مالياتى را بر 
صفحات آهنني يا سنگ و يا بر ديوار مساجد مى نوشتند و در حمل مناياىن قرار مى دادند تا عموم از آن اطالع 

 حاصل منايند. مطالبه مبل  و يا مقدارى بيش از آنچه در فهرستها نوشته شده، اكيدا ممنوع بود.
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خاتونان و شاهزادگان و افراد عادى حق نداشتند براى اجنام مأموريتهاى خصوصى، ايلچى و مأمور به اين سو و آن سو 

گسيل دارند و ايلچيان فقط براى مأموريتهاى دولىت اعزام مى شدند و براى خرج راه، وجه الزم در اختيار ايشان 

 گذاشته مى شد.

نزوله فسخ شد و مقرر گرديد كه ديگر مهمانان ناخوانده به منزل مردم نزول اجالل نكنند. صدور و توزيع بروات نيز 
لغو گرديد. مأمور دولت، كه در برابر خزانه مسؤول بود، مالياتا را از مردم، طبق فهرست ثابت و مشخص و معني 

 وصول مى كرد و ديگر مقاطعه دادن ماليات در ميان نبود.

عوارض گوناگون و فراواىن كه بيشرت به نفع خان و شاهزادگان و لشكريان و امريان و غريه از مردم مأخوذ مى شد، لغو 
گرديد. وجوه و امواىل كه به خزانه مى رسيد، با كمال دقت ثبت و مهروموم مى شد و هر مبل ، ولو جزئى، فقط طبق 

 فرمان كتىب خان از خزانه پرداخت مى گرديد.

با اينكه غازان خان اراضى وسيعى را، بر سبيل اقطاع، در اختيار سران نظامى گذاشته بود، وىل حيف وميل مأمورين 
ماىل منى گذاشت كه چيزى به دست سپاهيان برسد. بدون شك بينواىي افراد عادى لشكر مغول يكى از علل شكست 

  ه. با سلطان مملوك در سوريه بوده است.603سپاه غازان در سال 

غازان خان، براى پايان دادن به اين، وضع مقرر كرد اراضى وسيعى را كه در اختيار سران نظامى قرار مى دهد، آنان 
 به حكم قرعه بني يوز باشى يا امري صده و دسته هاى كوچكرت تقسيم كنند تا هيچك از افراد سپاه ىب نصيب مناند.

به موجب فرماىن، اراضى اقطاع قابل فروش نبود و اگر دارنده اقطاع در خدمت قصور مى كرد، زمني اقطاع او ممكن 
بود پس گرفته شود. اقطاع پدر به پسر و يا اقوام ديگر منتقل مى شد، و بدين طريق از حلاظ حقوقى مبدل به تيول 

 موروثى شده بود.

غازان خان رسم وابستگى و تقيد روستاىي زارع را به زمني، كه در عهد خنستني ايلخانان نيز وجود داشت، تأييد منود تا 
جاىي كه مالكني حق نداشتند به روستاييان فرارى پناه بدهند و اگر كشاورزى فرار مى كرد، مالك حق داشت در ظرف 

سى سال از تاريخ فرار، او را جستجو كند و به زمني مرتوك باز گرداند. شيوه استفاده از كار بردگان به حال سابق 
 باقى بود و رشيد الدين خود از اين سنت ارجتاعى بره بردارى مى كرد.

غازان خان، براى احياء كشاورزى و تشويق مردم به زراعت، تسهيالت مالياتى در نظر گرفت. غازان خان در زندگى 
شهرنشينان نيز تغيرياتى به نفع اكثريت پديد آورد و از سوء استفاده هاى جتار و بازرگانان كه غري از جتارت به رباخوارى 

 و وصول مالياتاى دولىت و عوارض شهرى «متغا» و مقاطعه كارى مى پرداختند، تا حد زيادى جلوگريى كرد.



در حاىل كه وضع بازرگانان كوچك و متوسط به سبب اخذ ظاملانه ماليات متغا دشوار بود، جتار عمده كه با كاخهاى 
شاهزادگان و زنان خوانني رفت وآمد داشتند، از بركت رباخوارى و زورگوىي، بينوايان شهرى را از پا در مى آوردند. 

 غازان با توجه به اين وضع از رباخوارى جلوگريى منود و مبوجب «يرليغى» يكچند مردم را از پرداخت قروض و بره آن 
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معاف كرد، وىل بعدها در اثر فشار حمافل ذينفع، براى بره پول حدود و ميزان مشخصى در نظر گرفت تا رباخواران از 

آن جتاوز نكنند؛ و صنعتگران و بازرگانان كوچك را در كنف محايت خود گرفت و در بسيارى از شهرها آنان را از 

 پرداخت متغا معاف كرد و در برخى بالد، ميزان ماليات را تا نصف تقليل داد.

غازان خان به وضع آشفته مسكوكات پايان داد و در سراسر كشور، پول واحد نقره را رايج ساخت؛ واحد پول درهم 
 گرم نقره داشت، و شش درهم يك دينار نقره بود و ده هزار دينار واحد حماسبه يا تومان حمسوب 2/ 15بود كه 
 مى شد.

غازان خان صنعتگران برده را آزاد گذاشت و آنان را خمري كرد كه براى خود كار كنند و مقدارى معني حمصول يا پول به 
 صاحب كارخانه بپردازند.

غازان خان در راه اصالحات شهرى و عمران و آبادى نيز قدمهاىي برداشت و مدارس و بيمارستا�ا و كاروانسراهاىي 
ساخت، و چنانكه خواهيم ديد، رشيد الدين، وزير او نيز در ربع رشيدى، كوى بزرگى پديد آورد كه داراى سازما�اى 

 اقتصادى و فرهنگى گوناگون بود.

بايد توجه داشت كه اصالحات مزبور به نفع مردم ماليات دهنده صورت نگرفته است بلكه بيشرت به نفع دولت فئوداىل 
بود؛ چه براى ادامه حيات دولت الزم بود ترتيىب داده شود كه توليدات كشاورزى جتديد شود و يكباره قطع نگردد و 

 فئوداهلا و دولت فئوداىل مرتبا خراج و مال االجاره را دريافت دارند.

وىل در هرحال، نظم جديد نسبت به رژمي ارعاب پيشني اخذ ماليات و عوارض و غارت رعايا برت بود و بار 
 روستاييان و شهرنشينان را سبكرت كرد.

 اصالحات قضائى 

در عهد مغول، در نتيجه ستمگرى سران مغول و آشفتگى اوضاع اقتصادى و اجتماعى، امنيت قضاىي از ايران رخت 
بربست. عده اى روحاىن كه جز عمامه اى بزرگ و ريشى بلند سرمايه اى نداشتند از جهل و ىب خربى و طمع ورزى سران 
مغول استفاده كردند و بر مناصب قضاىي و روحاىن مملكت تكيه زدند و به انواع سياهكاريها دست زدند. «در روزگار 

مغول چنان اتفاق افتاد كه بتدريج مردم را معلوم شد كه ايشان قضات دانشمندان را به جمرد دستار و دراعه مى- 



شناسند و قطعا از علم ايشان وقوىف و متيزى ندارند؛ بدان سبب جهال و سفها دراعه و دستار وقاحت پوشيده به 
مالزمت مغول رفته و خود را به انواع متلق و خدمت و رشوت نزد ايشان مشهور گردانيدند و قضا و مناصب شرعى 
بستدند ... علماء بزرگ متدين صاحب ناموس، به تدريج، دست از آن اشغال و اعمال بازداشتند ... هر آفريده كه 
ملكى داشت او را از صد دمشن برت بود، چه مهواره مفسدان حمتال گرسنه، به علت قباالت كهن و گواهان مزور و 
انواع حيل و تلبيس كه اقسام آن �ايت ندارد، مجاعت ارباب بزرگ صاحب منصب و ناموس را زمحت مى دادند و 
عرض مى بردند، و چون قضا به ضمان و مقاطعه بود آن معاىن، مالمي طبع قاضى و اصحاب دار القضا مى افتاد و 
مدعيان را تييج مى كردند و به وعده عشوه مى دادند و قضيه را مهمل و موقوف مى داشتند. ماهها بلكه ساهلا، در 

 آن ميانه ... دعوى و منازعت برقرار و
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 »205 «بسيارى از امالك ساهلا در تنازع مى بود.»

سپس رشيد الدين فضل الّله مى نويسد كه چون اين قبيل دعاوى ىب اساس، و براى فرصت طلبان بيكاره سودمند بود، 
عده اى با جعل و تزوير و تنظيم قباله هاىي مشابه قباله هاى كهن عليه اشخاص، اقامه دعوى مى كردند و دادرسان يا 
«مقاطعان قضا» براى حفظ موقعيت خود كلمة احلق منى گفتند ... در خفيه به ايشان مى رسانيدند كه اين مجاعت 
قويدستانند و جواىب مطلق منى توانيم گفت و بر اين طريقه ... چندان دعاوى باطل در ممالك پيدا شد كه در حصر 

نگنجد، و چون مدعى باطل به محايت قويدسىت مى رفت، مدعى عليه مسكني كه مالك حبق بود، از بيم مال و 
عرض، به محايت ديگرى از راه ضرورت توسل مى جست ... اكثر قويدستان با يكديگر آغاز منازعت و خصومت 

 »206 «كردند.»

اين وضع تا روى كار آمدن غازان خان دوام داشت. اين پادشاه با حسن نيت، حتت رهربى وزير باتدبريى چون 
 خواجه رشيد الدين فضل الّله، به اين وضع دخلراش پايان داد.

 فرمان قضا

بطورى كه از تاريخ مبارك غازاىن برمى آيد، اين پادشاه براى حسن جريان امور، اشخاص ذيصالحيت و خوشنام را به 
مست داورى به نقاط خمتلف مى فرستاد و براى آ�ا احكام و فراميىن صادر مى كرد كه خالصه يكى از آ�ا اين است: 
«بسم الّله الرمحن الرحيم ... كساىن كه از قبل ما در فالن طرف حاكمند، بدانند كه فالىن را قضاى آجنا و توابع آن 
فرمودمي تا هر قضيه و كارى و مهمى كه به شرع تعلق داشته باشد، در اين واليت با او گويند تا او حكم كند و به 
قطع رساند و مال ايتام و غائب را نيكو حمافظت منايد و بريون از او كائنا من كان هيچ آفريده در ميان كار او در 
نيايد، و كسى را كه او در زندان شرع كرده باشد، هيچ آفريده آن زنداىن را بريون نياورد، و مجاعىت كه به مهمات و 
كارهاى شرعى موسومند خالف او نكنند ... و هركه برابر و در روى قاضى سخنان سخت گويد و جواب دهد و 



حرمت او كم كند، فرمودمي تا شحنه واليت او را سزا دهد. ديگر، قاضى را هيچ آفريده پيش خود خنواند؛ قاضى نيز 
چون كار شريعت قطع كند ... از هيچ آفريده چيزى نستاند، و چون حجىت نو نويسد ... حجتهاى كهنه را پيش 
طاس عدل حاضر گرداند و در آجنا اندازد و بشويد و دعاوى ... كه تاريخ آن بيش از سى سال باشد، مسموع 
 ندارند. و چون چنان قباله هاى كهن را پيش او آرند، به خصمان و مدعيان ندهد و در طاس عدل بشويد ...»

 در اين نامه به داوران تأكيد شده كه حتت نفوذ و قدرت زورمندان قرار نگريند و دعاوى مهم را به طور »207«
مجعى رسيدگى منايند، يعىن اگر اصحاب دعوى از مغوالن و متنفذان بودند، سران حكومت و قضات و علويان و 
دانشمندان در مسجد جامع گرد آيند و به موضوع رسيدگى كنند و حكمى كتىب صادر منايند. در اين نامه مهچنني 

تأكيد شده است كه هيچ يك از سران و شخصيتهاى مملكىت حق ندارند كه در خريد و فروش امالكى كه مورد نزاع و 
گفتگو و دعوى است، شركت جويند و قضات و معتمدان حملى بايد كليه معامالتى كه اجنام مى گريد، از قبيل فروش 

 و رهن و غريه در دفاتر خمصوص ثبت كنند، و اگر كسى دوبار ملكى را فروخت يا به رهن 
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 به موجب فرمان ديگر حتت عنوان «اثبات »208 «گذاشت، «ريش آن شخص برتاشند و گرد شهر برآرند.»

مالكيت بايع قبل البيع» غازان به قضات و دادرسان تأكيد مى كند كه براى جلوگريى از تقلب و تزوير، بايع و مشرتى 

را پيش قاضى حاضر كنند و گواهان پاكدامن گواهى دهند كه ملك از آن بايع و حتت تصرف اوست و هيچكس 

نسبت به او ادعاىي ندارد و اگر مدعى پيدا شد، معامله باطل است. در اين فرمان بار ديگر گفته شده است: «... 

قضات به علت سجل و دعاوى بر عادت معهود، دانگى توقع ندارند و نستانند به مرسومى كه فرموده امي قناعت 

 منايند.

و آن كاتب كه حجت نويسد، به هر حجىت كه به مبل  صد دينار باشد يك درم بستاند و آنچه باالى صد دينار 
باشد، تا يك دينار بستاند و قطعا زيادت نستاند، و مدير كه اشهاد مى كند به هر حجىت كه متام گواه كند نيم دينار 
رايج بستاند. و هر وكيل كه از هردو طرف چيزى گريد، او را تعزير كنند و ريش او را برتاشند و از وكالت معزول كنند 

«... 

نكته ديگرى كه توجه به آن ضرورى است، اينكه ابطال دعاوى سى ساله ابتكار غازان خان نبوده است، بلكه خنست 
سلطان ملكشاه دعاوى كهنه سى ساله را قابل استماع ندانست و بعدها «در عهد هالكوخان، وزراء تازيك عرضه 



داشتند و هم بر آن موجب يرلي  (فرمان) نافذ گشت، و بعد از آن در زمان اباقا خان و ارغون خان و كيخاتو خان، 
 »209 «امضاء آن حاصل گردانيدند، ليكن اثرى از نفاذ آن به ظهور منى پيوست.»

سپس رشيد الدين فضل الّله مى نويسد كه در عهد اين شهرياران چون هيأت حاكمه مى خواستند «امالك بسيار به 
وجوه اندك خبرند.»، به ظلم و زور متوسل مى شدند و ملكى را كه ده هزار دينار ارزش داشت، به مبل  سى يا صد 

دينار مى خريدند و فروشنده و قضات پاكدامن جرأت دم زدن و خمالفت نداشتند. غازان خان براى اينكه به اين 
آشفتگى و فقدان امنيت قضاىي پايان دهد، از موالنا فخر الدين قاضى هرات كه از فحول علماء روزگار بود و قاضى 
القضاة وقت، استمداد منود و به يارى آنان، فراميىن به قضات معتمد صادر منود و به اين ترتيب تا حدى به ستمگرى 

سران مغول و مهدستان ايراىن آنان پايان داد و از بركت امنيت قضاىي، چنانكه ديدمي فعاليت عمراىن بيسابقه اى در 
 دوران قدرت غازاىن آغاز شد.

 آداب و رسوم مغوالن 

«مغوالن به شكار، كشىت گريى، جنگ و مشت زىن عالقه فراوان داشتند و از مشاهده اين مناظر لذت مى بردند. اقوام 
مغول مانند كليه ملل منحط و دور از متدن به عقايد خراىف پابند بودند و به شياطني، اجنه و سحر و جادو معتقد 
بودند و جادوگران را سخت كيفر مى دادند. در ياسانامه چنگيز خان، احكام شديدى عليه اين گروه موجود بود. 

مغوالن به خدمتگزاران خود كمك و يارى مى كردند و گاه به آنان اراضى و امالكى را واگذار مى كردند و اين عمل را 
 «سيور غاميشى» مى ناميدند.

پس از مرگ چنگيز، بزرگان خاندان او «اوكداى» را به رياست خود برگزيدند و براى اجنام اين كار، خنست با منجمان 
مشورت كردند و روز مسعودى را براى اجنام مراسم انتخاب كردند. چون تشريفات جلوس او به ختت فرمانرواىي پايان 

 يافت «اوكداى و ساير
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شاهزادگان از اردو بريون آمده در مقابل آفتاب سه نوبت زانو زدند. بعد به شرب شراب و عيش و عشرت نشستند و 

پس از ختم جشن شادى به رسم مغول، تا سه روز متواىل به تذكار روح چنگيز، طعامها ساختند و چهل دخرت زيبا از 

 »210 «نسل امرا و نوينان با آرايش متام با اسبان گزيده نزديك روح او فرستادند.»



«مغوالن زنان و مهخوابگان متعدد اختيار مى كردند. عادت سران مغول اين بود كه پس از غلبه بر دمشن يا عقد احتاد 
با او، دخرت يا خواهر او را و اگر او را كشته بودند، زوجه او را به زوجيت مى گرفتند، چنانكه چنگيز خان با به كار 

 مهخوابه داشت. پس از مرگ يك مغول مهخوابگان او به ارث به فرزند ارشد او 500بسنت اين سنت، در حدود 
مى رسيد و او مى توانست هركدام از ايشان را به استثناى مادر، به ازدواج خود يا دوستان خود دربياورد يا آنان را آزاد 

 »211 «منايد.»

در ياساى چنگيزى، به لزوم مهكارى زن و شوهر اشاره شده و از اينكه در خانواده اى «شوهر به خاتون اعتماد 
 نكرده، و خاتون به فرمان شوهر ننشسته، و قاينان (مادرشوهر) عروس را نپسنديده و عروس قاين را حرمت نداشته»

 اظهار نگراىن شده است. از وظايف زن در قبال شوهر، تربيت و تنظيم خانه و مراقبت و پذيراىي از مهمان، »212«
نگهدارى از اموال خانواده، ساخنت ظروف، چيدن پشم، بافنت پارچه، دوخنت لباس، دوشيدن شري، درست كردن غذا 

 »213 «و نگاهدارى گله و از اين قبيل كارها بوده به انضمام كارهاىي كه متعلق به مردان بوده است.

 دستورات چنگيز درباره وظايف زن در قبال شوهر خود، چنني است:

زن بايد، كه چون شوهر به شكار و لشكر برنشسته، خانه را آراسته و مرتب دارد، چنانكه چون ايلچى يا ميهمان به 
خانه فرود آيد، مهه چيز برتتيب بيند و آتش نيكو ساخته، ماحيتاج خان پرداخته باشد، الجرم نيكنامى شوهر، پيدا 

گردانيده باشد، و نام او بلند كرده و در حمافل چون جوان كوه سرافراز گشته. نيكى مردان از نيكى زنان معلوم شود، 
 »214 «و اگر زن بد و بيسامان باشد، و ىب رأى و تدبري، بدى مرد از او معلوم شود ...

 ماركوپولو كه مدتى بني قبايل زيسته و از نزديك با زندگى آنان آشناىي پيدا كرد. در اين باره چنني اظهارنظر مى كند:

ز�اى تاتار از حلاظ عفت و عصمت و وفا و وظيفه شناسى، در برابر شوهران تاىل ندارند. بيوفاىي از نظرشان يك 
عيب بزرگ اخالقى حمسوب مى شود. در مقابل، شوهران نيز نسبت به زنان خود صديق و مهربانند. به اين جهت، 

 مهيشه در
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خانواده ها صلح و صفا برقرار است. از دهان ز�ا هرگز حرف زشت شنيده منى- شود، پاكدامىن و حجب و حياشان 

شايان توجه و قابل حتسني است، و خرجشان براى مردها زيادتر است، برعكس، وجود آ�ا از حلاظ كارهاىي كه در 

خانه مى كنند براى مردها پردرآمد است. روى مهني اصل، وقىت مردى زن جديدى مى گريد، به پدرزن خود هديه اى، 

 »215 «كه مهپايه جهيز است، مى دهد.

 «ماركوپولو كه از نزديك ناظر فعاليتهاى گوناگون زمان بوده، درباره زنان مى نويسد:

«زنان آنچه را كه براى شوهر و خانه شان الزم است، مى خرند و مى فروشند. اسباب خانه و ترتيب آن متام و كمال 
 در دست زن است و در نتيجه آ�ا اشياء جزئى كه در زندگى ساده صحرانشيىن مورد استفاده مى باشد، مى سازند.»

»216« 

 روبروك وظايف آنان را چنني شرح مى دهد:

شغل زنان عبارت بود، از راندن عرابه ها، قرار دادن چادرهاى متحرك روى عرابه ها، و مهچنني برداشنت آ�ا، دوشيدن 
گاوها، درست كردن كره، قرى اوت يا پنري، دباغى پوست حيوانات و دوخنت آ�ا با ريسمان. ايشان كفش، پوتني و 

 »217 «سراجنام متام انواع لباسها را مى دوختند. زنان مند نيز مى ماليدند و اتاقكها و خانه ها را با آن مى پوشانيدند.

پالن كرپن چنني روايت مى كند: «متام كارها با زنان بوده پوست: دوزى، لباس دوزى، ساخنت كفش، و هرچه كه از 
چرم درست مى شده است. آنان عرابه ها را براى كوچ كردن آماده مى كردند، آ�ا را مى راندند، شرتان را بار مى كردند، 
و در متام كارها بسيار ماهر و چاالك بودند ياساى چنگيز حكم مى كند «هنگامى كه مردان به جنگ مى روند، زناىن 

 »218 «كه در اردو مى مانند، كارهاى ايشان را به عهده گريند.»

و جويىن بنا به دستور ياسا نقل مى كند كه زن در غياب شوهر كارهاى قبيله را اجنام مى داد، و «مؤمتىن برقرار، كه 
 ابن بطوطه نيز مى نويسد: «زنان بازاريان و زنان مردان متوسط احلال به عرابه اى »219 «كارها را مراقبت كند.»

سوارند و سه چهار كنيز دارند، كه دامن لباسشان را به دست مى گريند ... زن ترك نيز به مهني وضع، به بازار مى آيد 
غالماىن كه در مالزمت او هستند، گوسفندان، و شريى را كه بايد فروخته شود، مى آورند، و خاتون آن اجناس را در 

مقابل عطريات، معامله مى كند، و بسا كه شوهر خاتون هم مهراه اوست، ليكن هركس او را ببيند تصور مى كند كه از 
 »220 «مجله پيشخدمتهاى زن است؛ زيرا كه وضع او نسبت به وضع خاتون حمقر مى منايد.»



 ______________________________
 .87- 88). سفرنامه ماركوپولو، ترمجه حبيب اهللا صحيحى، ص 215(

 ).116 (به نقل از: زن در ايران عصر مغول، پيشني، ص 93). نظام اجتماعى مغوالن، ص 216(

 )116- 17 (از مهان مأخذ، ص 17- 16). مسافرت روبروك به تاتارستان، ص 217(

  (از مهان مأخذ، مهان صفحه).94). نظام اجتماعى مغوالن، ص 218(

  (از مهان مأخذ، مهان صفحه).17، ص 2). تاريخ جهانگشا، ج 219(

  (از مهان مأخذ، مهان صفحه).329- 30). سفرنامه، ص 220(

 327، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

مغوالن نيز به مسأله عفت زن دلبستگى و عالقه داشتند «در ناحيه كامول، كه مغوهلا آن را خاميل مى گفته اند ... و 

در حدود تبت قرار دارد، رسم چنني بوده كه وقىت مسافرى از راه مى رسيده و مايل بوده در خانه اى اسرتاحت كند، 

مرد آن خانه بريون مى رفته و زن و دخرت و خواهر خود را باقى مى گذاشته تا هرنوع كه مهمان خبواهد، از او پذيراىي 

 كنند، و تا هر وقت كه در آن خانه مى ماند مرد به سرزندگى خود بازمنى گشت.

منكوقاآن پس از فتح اين منطقه، از اين سنت ديرين جلوگريى كرد. اتفاقا خشكساىل سخىت پديد آمد. مردم اين بالى 
آمساىن را معلول سه سال عفت و ترك روش ديرين مشردند. و از خان جتديد رسم كهن را طلب كردند. خان از غضب 

گفت «حال كه مشا اصرار داريد به اين بيشرافىت زندگى كنيد، برويد و رسوم رسواىي خود را از سر گرييد ... مهه 
 »221 «شادمان شدند و بار ديگر اين رسم برقرار گرديد.»

«مغوالن پس از مرگ، ماحيتاج زندگى را بطور نشانه، نه بطور كامل، با آ�ا به خاك مى سپردند. و در مورد سران 
 »222 «مغول مشاهده مى كنيم كه جزء ماحيتاج زندگى دخرتاىن را نيز زنده با آنان به خاك مى سپردند.»

«جالب توجه است كه قوم بيابانگرد مغول نيز پس از آنكه به قدرت و ثروت بيكران رسيدند، مانند مهه اقوام متنعم، 
) هردو سال 658- 693در فساد و خودپرسىت فرورفتند؛ بطورى كه از سفرنامه ماركوپولو برمى آيد، قوبيالى قاآن (

يك بار سفريان خمصوصى به اطراف و اكناف كشور گسيل مى داشت و آنان موظف بودند زيباترين و دلرباترين 
دوشيزگان حوزه مأموريت خود را گرد آورند و پس از آنكه آنان را از حلاظ اندام و دهان و دندان و گيسوان و چشم 

و چهره مورد آزمايش قرار دادند، خيل مهرويان را به دربار قاآن مى بردند و در آجنا مأمورين خمصوص پس از مطالعات 
الزم، گل سرسبد زيبارويان جهان را برمى گزيدند. وىل انتخاب �اىي در دربار صورت مى گرفت؛ يعىن از ميان آ�مه 



مهرويان فقط سى چهل نفر كه از جهات خمتلف ممتاز بودند و از حيث طرز تنفس، بوى دهان، آرامش خواب و 
عدم اعتياد به خرناس، برگزيده و ممتاز بودند، به گروه مهرويان مى پيوستند و در آجنا به دسته هاى پنج نفرى تقسيم 

مى شدند و هر گروهى مى بايسىت شبانه روز در تاالر خمصوص امپراتور آماده كار باشند و دستور قاآن را اجرا و 
متايالتش را برآورده سازند. پس از سه شبانه روز گروه ديگرى به جاى آنان به خدمتگزارى مى پرداختند. به اين ترتيب، 
مى بينيم در دوره مغول نيز پس از اسكان و شهرنشيىن طبقات باالى اجتماع، دستخوش فساد و خودخواهى شدند؛ 
خمصوصا در ايران، پس از آنكه مغوالن به حكم ضروريات اجتماعى و اقتصادى، به اسالم گرويدند موقعيت زنان رو 
به وخامت �اد؛ زنان، كه روزگارى از آزادى و اختياراتى برخوردار بودند، در حرمسراها حمدود شدند و خواجگان و 
غالمان به توطئه و كنكاش عليه آنان مشغول شدند. ديگر زنان در جلسات مشورتى (قوريلتاى ها) شركت منى كردند 

 و در حل و فصل قضاياى سياسى و اجتماعى 

 ______________________________
 ).58 از مهان مأخذ، ص 75). مهان، ص 221(

 ).65 (از مهان مأخذ، ص 98، ص 1). نگاه كنيد به: تاريخ جهانگشا، ج 222(
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 »223 «دخالىت نداشتند.»

 خوراك مغوالن 

«خوراك مغوالن با زندگى عشريه اى آنان مهاهنگى داشت. گذشته از شري گاو و گوسفند، شري اسب نيز براى آنان 
ارزش فراوان داشت و اين شري را به صورت تازه و به صورت ختمري شده (قوميس) مى آشاميدند. مغوالن خوردن هر 
نوع گوشىت را چون گوشت گرگ، روباه، سگ، موش، موش صحراىي و مار بر خود مباح مى- مشردند و در روزهاى 
جشن، گوشت اسب، خر، گاو و گوسفند زينت خبش سفره آنان بود. مغوالن متام اعضاى يك حيوان، حىت روده هاى 

آن را نيز مى خوردند. گاه از گوشت اسب به صورت خام تناول مى كردند. هنگام غذا متام حاضران روى زمني 
مى نشستند و بدون رعايت نظافت هريك از حاضران قطعه گوشىت را، بدون اين كه به قطعات كوچكرت تقسيم كند، 

مى خورد. بريدن گوشت جماز و معمول نبود. در موقع ضرورت مغوالن اسبهاى خود را زمخى مى كردند و به اين وسيله 
خون آنان را مى مكيدند و به روايت رشيد الدين و مورخان مغرب زمني، گوشت انسان را نيز مى خوردند. گرسنگى را 

حتمل مى كردند. مغوالن در ايران كمابيش حتت تأثري شيوه تغذيه مردم مغلوب قرار گرفتند؛ براى خنستني بار طرز 
استفاده از آرد و خوردن نان را در اين سرزمني آموختند. خوردن برنج و ماهى نيز بني آنان معمول شد. مغوالن غري 
از شري ختمري شده شراب نيز مى نوشيدند و تالش غازان خان و ابو سعيد و ديگر فرمانروايان مسلمان در مبارزه با 

 »224 «ميگسارى به جاىي نرسيد.»



منابع تارخيى، و خبصوص رشيد الدين فضل الّله و محد الّله مستوىف و حافظابرو در كتب خويش، مى نويسند كه 
كشاورزى تا اندازه اى ترقى كرده بود وىل به سطح پيش از هجوم مغول نرسيد. در زمان خوانني پيشني مغول، مجع 

  تومان بال  گشت.2100 تومان و در عهد غازان خان به 1700ماليات وصوىل خزانه به 

آثار اصالحات اقتصادى و اجتماعى غازان خان پس از مرگ او تا مدتى مشهود بود وىل بعدها در اثر عدم ثبات 
 سياسى و جنگها و زدوخوردهاى گوناگوىن كه بني سران مغول در گرفت، وضع مردم بار ديگر رو به تباهى رفت.

طغيا�اى دستجات فئودال و پيكارهاى مكرر و عبور لشكريان از نواحى اسكان- يافتگان و غارت نواحى كه به 
 ه. 720 تا 718دست فئوداهلا مسخر مى شد، و افزايش سوء- استفاده هاى مأموران و بالهاى طبيعى در ساهلاى 

خشكساىل مهيىب پديد آمد و پرواز ملخ، و تگرگ بيسابقه، حمصوالت را از بني برد و منجر به قحطى گشت و 
 سراجنام مردم كشاورز و مقيم و اسكان يافته را از هسىت ساقط و نريوى ايشان را بكلى تباه كرد.

 مردم خانه هاى خود را ترك گفته و به اطراف و اكناف كشور گرخيتند.

 حبراىن كه تا اندازه ىي بر اثر اصالحات غازان خان متوقف شده بود بار ديگر شدت گرفت.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).56). زن در ايران عصر مغول، پيشني، ص 223(

  (به اختصار).441). تاريخ مغول در ايران، پيشني، ص 224(
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غياث الدين حممد، فرزند رشيد الدين فضل الّله در راه اصالحات قدمهاىي برداشت. ابو سعيد خان به توصيه او براى 

دفاع از اهاىل در برابر زياده رويها و سوء استفاده هاى مأموران، كه موجب فقر و بينواىي مى گشت، فرما�اىي صادر 

 كرد.

 يكى از اين فرامني بر ديوار مسجد شهر «آىن» منقور گشته و در دسرتس است.

پس از مرگ ايلخان ابو سعيد، تالش غياث الدين در راه متركز و نظم اقتصادى و مالياتى بار ديگر در اثر دسايس 
سران مغول با شكست قطعى مواجه گرديد و مبارزه شديد فئوداهلاى بزرگ براى كسب قدرت زندگى اكثريت را با 

 »225 «عوارض و مشكالت گوناگون مواجه ساخت.

 �ضتهاى آزادخيواهانه مردم در نيمه دوم قرن هفتم هجرى 



افزايش شگفت انگيز بره مالكانه و مالياتا و سياست مقيد ساخنت روستاييان به زمني، موجب قيام قشرهاى خمتلف 
 مردم در سراسر كشور گرديد.

فرار دسته مجعى روستاييان يكى از مظاهر اين مبارزه بود، گاهى هم مبارزه به صورت قيام و عصيان در مى آمد. تا 
 كنون حمققان كمرت به مطالعه اين قيامها پرداخته اند.

 ه. در فارس يك خروج عظيم در حتت قيادت سيد شرف الدين عليه حكومت مغوالن وقوع يافت. 664در سال 
 لشكريان ايلخان اين قيام را بريمحانه فرونشاندند.

 ه. در اران (آذرباجيان مشاىل) مردم به ايلخان اباقا خان محله ور شدند، وىل ايلخان از مرگ رهاىي 674در سال 
 ه. قبايل چادرنشني لر به قيام بزرگى دست زدند و شهر اصفهان را اشغال كردند؛ و در فاصله 691يافت؛ در سال 

 ه. يعىن در دوران احنطاط شديد اقتصادى، مبارزه وسيع و نامنظمى از طرف روستاييان، 689 تا 679ساهلاى 
بردگان و ديگر قشرهاى استثمار شده در سراسر ايران آغاز شد كه خواجه رشيد الدين فضل الّله عاملني قيام را راهزن 
و مردم حقجو و مظلوم را «رنود و اوباش» مى خواند. قابل توجه است كه در اين �ضتهاى اجتماعى، مغوالن فقري 

دوش به دوش عامه مردم وارد مبارزه شده بودند. در شهرها به مقرامريان و اعيان محله ور مى شدند و در راهها كاروا�اى 
بازرگانان را غارت مى كردند، و چون مردم عموما از حكومت ستمكار و متجاوز مغوالن به جان آمده بودند، از اين 
عناصر مبارز پشتيباىن مى كردند. هيچكس راز آنان را فاش منى كرد و حمل اختفاى ايشان را برمال منى منود. در سال 

 ه. قيام پريوان پري يعقوب، كه رشيد الدين آ�ا را مزدكى خوانده، قابل توجه است؛ چه آنان ظاهرا هواخواه 703
 استقرار برابرى اجتماعى و تفويض متام زمينها به طبقه كشاورز بودند.

 ه. 731با اينكه پس از مرگ ايلخان ابو سعيد، بساط حكومت متمركز مغوالن بكلى برچيده شده بود، وىل باز در 
تا پايان قرن هشتم در نواحى خمتلف مملكت، اعيان نظامى مغول و ترك به حكومت جابرانه خود ادامه مى دادند و در 

 گوشه و كنار مملكت قيامهاى عمومى به وقوع مى پيوست.

 به نظر حمققان شوروى، سياست داخلى غازان خان و اصالحاتى كه وى به عمل آورد،

 ______________________________
  به بعد.399). مهان، ص 225(
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فقط مى توانست انقراض دولت هالكوييان را به تأخري اندازد، وىل قادر به ممانعت از اضمحالل آن نبود، زيرا دولت 

مغول يكى از امپراتوريهاى قرون وسطا بود كه از قبايل و اقوام گوناگوىن كه هيچ رابطه استوار اقتصادى و ملى و 



فرهنگى با هم نداشتند، تشكيل شده بود و فقط پريوزى و مششري فاحتان آنان را در زير لواى واحدى گرد آورده بود. 

 با مرگ ابو سعيد، مقدمات جتزيه و پيدايش دولتهاى كوچك فئوداىل بيش از پيش فراهم گرديد.

 به اين ترتيب، در فرتت بني دوره ايلخاىن و دوره تيمورى:

. سلسله امراى ايلكاىن يا آل جالير، كه مؤسس آن شيخ حسن بزرگ بود، در بغداد و عراق عرب سلطنت 1
. سلسله امراى چوپاىن، به مهت شيخ حسن كوچك، تأسيس شد و چندى در آذرباجيان حكومت 2مى كردند؛ 

 795. سلسله آل مظفر كه در يزد و كرمان، به مهت امري مبارز الدين حممد، دولىت تشكيل دادند و تا سال 3كردند؛ 
  ه.758 ه. استقالل يافتند و با قتل شيخ ابو اسحق در 742. خاندان اينجو كه از تاريخ 4ه. دوام يافت؛ 

. اتابكان فارس 6 ه. در سبزوار حكومت ملى پديد آوردند؛ 738. سربداران كه در سال 5قدرت آنان پايان يافت؛ 
. آل كرت در هرات، 10. قراختاييان كرمان؛ 9. اتابكان يزد؛ 8. اتابكان لرستان؛ 7كه قبال از آنان سخن گفتيم؛ 

كه از اين ميان، سربداران كمابيش روشى آزادمنشانه و ملى داشتند و به مهني مناسبت از سرگذشت آنان اندكى به 
 تفصيل سخن مى گوييم.

 جنبش ملى سربداران عليه سران مغول و ترك 

يكى از وقايع جالب اجتماعى ايران، در آغاز قرن هشتم هجرى، جنبش وسيع و دامنه دار مردم خراسان عليه 
بازماندگان ستمكار مغول و ترك است كه در پريامون آن، مستشرق نامدار شوروى، پطروشفسكى، حتقيقات جامعى 
به عمل آورده و حاصل مطالعات ايشان به مهت آقاى كرمي كشاورز با استادى متام، ترمجه و در دسرتس عالقه مندان 

 قرار گرفته است و ما، با رعايت اختصار، به نقل مطالىب از آن مبادرت مى كنيم:

مردم ايرانزمني پس از هجوم صحرانشينان لگام گسيخته مغول و ترك به رغم سسىت و ىب سياسىت حممد خوارزمشاه و 
 خليفه بغداد هيچگاه از پايدارى در برابر متجاوزان غارتگر خوخنوار باز نايستادند.

مقاومت مردم شكلهاى گوناگون داشت؛ در آغاز امر به صورت محاسه جالل الدين، كه مورد تأييد و محايت مردم 
بود، جتلى كرد و بعد به صورت قيامهاى حملى، مانند خروج تاراىب در خبارا يا حىت اقدامات مدبرانه اتابكان فارس و 

گذشت ناگزير در برابر متجاوز وحشى و نريومند، و يا گرويدن به مذهب تشيع در برابر مذهب تسنن (كه مورد نظر 
مغوالن بود) ظاهر گشت. بازپسني ضربه را خروج سربداران خراسان بر كاخ فرمانرواىي و غارتگرى ايلخانان مغول وارد 

 »226 «آورد و حيىي كراىب سرور سربدار بساط خودكامى طوغاى تيمور را در خراسان سرنگون ساخت.

 ______________________________
 .5). اى. پ. پطروشفسكى، �ضت سربداران، ترمجه كرمي كشاورز (از مقدمه مرتجم) ص 226(
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 ه.) در تاريخ ايران بر اثر افزايش فشار بزرگان چادرنشني مغول و 782 تا 731 م. (1380 و 1330بني ساهلاى 

ترك، و تشديد بره كشى امريان و ملوك الطوايف از روستاييان، آتش جنگهاى داخلى تيزتر شد. پس از مرگ ايلخان 

ابو سعيد، جنگهاى داخلى و مبارزه ملوك الطوايفى به خاطر كسب قدرت، درگرفت و در اين گريودار، روستاييان و 

شهريان از غارت و چپاول و جتاوز لشكريان و برخى از امريان فئودال سخت زيان ديدند ... انقراض سياسى دولت 

 ه.) پاياىن بود كه براى آن دستگاه، لزوم تارخيى داشت. اين سر- نوشت 754 اىل 654مغول ايلخاىن هالكوىي (

متام كشورهاىي است كه جهانگشايان از تكه هاى ناجور سرهم مى كنند. ناهم آهنگى اقتصادى و ملى و فرهنگى و 

ضعف توليدات كاالىي و گرايش به سوى اقتصاد طبيعى و تفرقه شديد و عدم متركز، كه خود با دستگاه ملوك الطوايفى 

 مالزمه دارد، و بالنتيجه ضعف قدرت مركزى ايلخاىن، جمموع اين عوامل، زمينه انقراض دولت هالكوييان را فراهم آورد.

عامل ديگرى نيز امهيت فراوان داشت. اگر در دوران خنستني ايلخانان، اعيان لشكرى و صحرانشني مغول و ترك به 
حكومت مقتدر خان نيازمند بودند تا به يورشهاى موفقيت آميز بپردازند و زمينهاى تازه به دست آورند و غنامي جنگى 

حتصيل كنند، وىل از آغاز سده چهاردهم ميالدى، كه تسخري زمينهاى تازه متوقف شد و غنيمتهاى جنگى كاهش 
 ه.) دولتهاى 741 م. (1340يافت، ديگر قدرت حكومت خان، مورد نياز اعيان مزبور نبود ... در پريامون سال 

 زير در اراضى امپراتورى ايلخانان هالكوىي وجود داشت:

 . دولت چوپانيان در عراق عجم و آذرباجيان و ارمنستان؛1

 . جاليريان در عراق عرب؛ بعدها اين دسته ناحيه چوپانيان را هم تصرف كرد؛2

 . دولت ايلخانان طوغاى تيمور در خراسان غرىب؛3

 . دولت ملوك كرت در هرات و خراسان شرقى و افغانستان؛4

 . دولت ملك سيستان در حوزه رود هامون؛5

 . دولت آل مظفر در كرمان و يزد؛6

 . دولت اجنويان در فارس و اصفهان؛7

 . متصرفات اتابكان لر؛8

 . دست كم ده امرينشني در گيالن و مازندران كه در حقيقت مستقل بودند؛9



 . دولت حبرى صاحبان هرمز.10

 هريك از دولتهاى يادشده متصرفات كوچكرت ملوك الطوايف و امرينشينهاى جزء را مشتمل بود.

... در قرن چهاردهم ميالدى (هشتم هجرى) خروج سربداران خراسان، از حلاظ وسعت، بزرگرتين، و از نظر تارخيى، 
مهمرتين �ضت آزاديبخش خاورميانه بود و بالترديد تأثري حتمى در جنبشهاى ديگر ... داشته است؛ از آن مجله بود 

 ه.). بني اين 767 ه.) مسرقند و حوزه رود زرافشان (775 ه.) كرمان (772 ه.) گيالن (750�ضت مازندران (
�ضتها و جنبشهاى مردم خاور نزديك و ميانه در قرن پانزدهم ميالدى ... عالمي خويشاوندى و نزديكى وجود دارد 

 كه به چشم مى زند. پژوهندگان يا بالكل اين �ضتها را مطالعه نكرده 
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يا چنانكه بايد بررسى ننموده اند؛ بويژه حتقيق علمى در تاريخ اين �ضتها در كتب خاورشناسى شوروى فقط اكنون 

 آغاز شده است.

... در جنبشهاى قرن هشتم هجرى، بينوايان شهرى و پيشه وران نيز شركت جسته بودند. اين قشرهاى ژرفاى اجتماع 
كه در منابع و كتب آن عصر رنود و اوباش ناميده شده اند، در بسيارى موارد، زمام �ضتهاى سده چهاردهم ميالدى 

 (هشتم هجرى) را به دست داشته اند. بردگان فرارى نيز در اين �ضتها شركت مى كردند ...

در خنستني مرحله �ضتهاى آزاديبخش قرن هشتم هجرى، عامه مردم به مهراهى مالكني فئودال ايراىن و تاجيك وارد 
ميدان مبارزه مى شدند. سبب شركت مالكني يادشده اين بود كه آنان نيز از خودكامى و دزدى و غارت و جتاوز اعيان 
صحرانشني و لشكرى مغول و ترك به ستوه آمده بودند ... هدف مشرتكى كه اين عناصر متشتت و ناجور را متحد 

مى ساخت، مهانا سرنگون ساخنت يوغ مغوالن و برانداخنت سلطه جهانگشايان نورسيده يا اعيان صحرانشني و 
لشكرى مغول و ترك و لغو ياساى چنگيزى و متام نظامات دولىت مغوالن بود. بديهى است كه بغض و نفرت 

قيام كنندگان، تنها متوجه مغوالن و تركان نبود، بلكه عليه سران و بزرگان ختته قاپوى ايراىن يا مالكان و مستوفيان و 
روحانيان سىن و غريه، كه از ديرباز به خدمت فاحتان كمر بسته كامال با آنان جوش خورده به نظامات مغوالن گردن 

 �اده و خو گرفته بودند، نيز كينه مى ورزيدند.

... جاى شگفىت نيست كه مهه جا �ضتهاى آزاديبخش كامياب گشتند ... در مرحله دوم، در درون �ضتهاى 
مزبور، ميان فئوداهلاى كوچك كه فقط براى بركنارى اعيان صحرانشني مغول و ترك و متحدين ايشان مى كوشيدند از 
يكسو، و روستاييان و بينوايان شهرى و پيشه وران كه خواهان رهاىي از متام مظاهر ستمكارى فئوداهلا بودند از ديگر 

 سو، مبارزه آغاز مى گرديد.



... در دولتهاى نوع سربداران، حكومت يا در دست فئوداهلاى كوچك بود و يا بر سر آن، بني ايشان و پيشه وران و 
 بينوايان شهرى و روستاييان منازعه در مى گرفت و قدرت دست به دست مى گشت.

در عني حال، حىت موقعى كه قدرت در دست فئوداهلاى كوچك بود نيز ايشان فقط به اتكاء مردم مى توانستند برپا 
باشند و قادر نبودند بدون كمكهاى جدى به عامه مردم (از قبيل تقليل كلى مالياتا، ساده كردن دستگاه دولت، 

 برقرارى ظواهر مساوات در لباس و روش زندگى رئيس و مرئوس) زمام امور را در دست داشته باشند.

در دولتهاى نوع سربدار، نريوى نظامى از دستجات جنگى امريان و مالكان و نوكران ايشان مركب نبود، بلكه از 
خرده مالكني و روستاييان آزاد تشكيل مى گشت، سازمان دولىت كماكان سلطنىت بود، روستاييان هيچ شكل ديگرى را 
براى اداره امور دولت در خميله خويش مصور منى ساختند ... عليه مالكني بدطينت مبارزه مى كردند وىل حاضر بودند 

سلطان نيك خصلت را بپذيرند، شريعت اسالمى را قطب خمالف ياساى چنگيزى مى دانستند و كمال مقصود 
 مى پنداشتند.
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وىل دربار سلطنت، در دولتهاى نوع سربدار، از زرق وبرق و جالل و شكوه خويش حمروم گشته و ناگزير بود كسوت 

فروتىن اخوان املسلمني را به تن راست كند و با آن در يك صف قرار گريد. در قرن هشتم هجرى، �ضتهاى مردم ايران 

و كشورهاى هم مرز آن به لباس دين و بويژه مذهب شيعه و مسلك تصوف ملبس بود؛ اين پديده كامال با رنگ 

مذهىب �ضتهاى مردم اروپاى غرىب در قرون وسطى متشابه است. مهچنانكه در اروپاى غرىب جنبشهاى اجتماعى قرون 

وسطى (كه متوجه فئوداليسم و روبناى عقيدتى آن، مذهب كاتوليك بود) به شكل خمالفت با مذهب رمسى درآمده با 

شعار رجعت به دوران آغاز مسيحيت وارد عرصه مبارزه مى شدند، در ايران نيز �ضتهاى متشابه با شعار مبارزه عليه 

مذهب رمسى (و مهچنني عليه ياساى چنگيز خان) و له رجعت به قوانني صدر اسالم، كه در نظر عامه مردم كمال 

مقصود بود، جريان داشت. وىل دين در �ضتهاى اجتماعى تابع بود نه متبوع. در هر صورت، لفافه مذهىب عقيدتى 

�ضتهاى مردم ايران و كشورهاى هم مرز آن به هيچ وجه ماهيت جنبشها را تغيري منى داد ... در آخرين ساهلاى 

حكومت ايلخان ابو سعيد، نارضاىي و غليان افكار قشرهاى پايني مردم روستا و شهر در خراسان به حد اعال رسيده 

 بود و هم در آن زمان، واعظى پديد آمد كه كوشيد تا �ضت ناراضيان را سازمان دهد و از حلاظ فكرى رهربى كند.

واعظ مزبور يكى از شيوخ صوفيه و از مردم مازندران بود به نام شيخ خليفه؛ وى در جواىن به حتصيل علم پرداخت و 
 قرآن را از بر كرد و علم منطق و علم الفراسه آموخت ...

 خليفه از تعليمات نامى ترين شيوخ صوفيه نيز راضى نبود و با ايشان اختالف نظر داشت.



... خليفه به معىن واقعى كلمه صوىف نبود، شايد فقط از مجالت و اصطالحات اهل تصوف و شكل ظاهر سازمان 
اخوان الصفا به منظور تبلي  و تدارك مقدمات خروج عليه ستمگران استفاده مى كرد. در دوراىن كه شيخ خليفه در 
جستجوى مراد و كمال مطلوب خود، از شهرى به شهر ديگر مى رفت، در مسنان با عالء الدوله مسناىن مالقات و 
دوسىت منود. روزى عالء الدوله از او پرسيد كه وى پريو كداميك از چهار مذهب «حقه» تسنن است، خليفه پاسخ 
داد «آنچه مى جومي از آن مذاهب اعالست» عالء الدوله برآشفت و با قلمدان خود بر سر او كوفت و بني آن دو 
جداىي افتاد. شيخ خليفه سراجنام، سبزوار را براى نشر عقايد خود برگزيد، شهر سبزوار و ناحيه بيهق، واقع در مغرب 
نيشابور كه براى اين تبليغات برگزيده شده بود، برتين و مناسبرتين حمل بود ... سبزوار يكى از كانو�اى مذهب تشيع 
در ايران و در عني حال يكى از مراكز سنتهاى وطن پرسىت كشور بود ... به گفته مورخني، شيخ خليفه پس از ورود به 

سبزوار، در مسجد جامع منزل گزيد و به صداى بلند قرآن مى خواند و وعظ مى كرد. عده كثريى شاگرد و مريد در 
 گرد او مجع شدند، چيزى نگذشت كه اكثر روستاييان آن حول و حوش مريد شيخ خليفه گشتند.

مجاعىت از فقهاى سىن، كه تبليغات دامنه دار شيخ را به زيان خود مى ديدند، عليه او به توطئه و حتريك مشغول شدند 
و او را متهم كردند كه به تبليغات «دنياوى» (كه مهان تبلي  به مساوات عمومى و مقاومت در برابر ستمگران است) 
مشغول شده و از ايلخان طرد او را خواستار شدند، وىل او به اين كار اقدام نكرد. ناچار دمشنان، وى را يك شب 

 پنهاىن دستگري و به يكى 
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 از ستو�اى حياط مسجد به دار آوخيته و در خارج شهرت دادند كه شيخ خودكشى كرده است.

پس از مرگ استاد، يكى از شاگردان زيرك او، كه روستازاده اى بود از دهكده جور به نام حسن جورى كه بنا به 
وصيت شيخ خليفه به جانشيىن او انتخاب شده بود، زمام �ضت را به دست گرفت و در نيشابور شروع به وعظ و 

 تبلي  منود و پريوان و مهفكران خود را متحد و متشكل منود.

 سازمان مجعيت 

حافظابرو مى نويسد: «... هركس كه دعوت ايشان قبول مى كرد، اسامى ايشان ثبت مى گردانيد و مى گفت حاال 
وقت اختفاست، و وعده مى داد كه هرگاه اشارت شيخ شود و وقت ظهور شود مى بايد كه آلت حرب بر خود راست 

 »227 «كرده و مستعد كارزار گردند.»

از اين سخنان كامال پيداست كه هدف تبليغات شيخ خليفه و جورى دعوت به خروج عليه اولياى مغول و مهدستان 
ايشان، يعىن فئوداهلاى بزرگ حملى بود. تبلي  به خروج زير لفافه صوفيگرى صورت مى گرفت و رنگ تشيع، كه مورد 

 عالقه عامه مردم بود، داشت ...



 طريقت مزبور كه با ديگر طرايق درويشى فرق فراوان داشت منفور فئوداهلا بود.

حسن جورى پس از مرگ استاد، چنانكه ديدمي، راه نيشابور پيش گرفت. مدت دو ماه در آن شهر به فعاليت خمفى 
مشغول بود؛ چون حمل اقامت او مكشوف شد، به مشهد رفت و از آجنا به ابيورد و خبوشان رهسپار گرديد و در طى 

پنج ماه از حملى به حمل ديگر نقل مكان مى كرد. بنا به گفته حافظابرو: «... به هركجا كه يك هفته مى بود، مردم 
تردد آغاز مى كردند و به حد ازدحام مى رسيد.» شيخ حسن جورى براى تبلي  نظريات اجتماعى و سياسى خود، 
مدت سه سال به عراق و خراسان و بلخ و ترمذ و كرمان و هرات و قهستان سفر كرد و به گفته خود او در اين 

مدت «خلق بسيار بدين ضعيف روى آوردند.» شيخ بدون تظاهر در طول اين مدت، در متام دهات و شهرستا�ا 
ختم عصيان و انقالب عليه بيدادگران را در قلوب مردم ناراضى مى كاشت، به مهني علت، فئوداهلاى بزرگ و روحانيان 

سىن وابسته به آ�ا به سخىت نگران شدند و قصد جان او را كردند. باالخره به فرمان امري ارغونشاه شيخ را در راه 
قهستان و نيشابور دستگري و در دژى حمبوس مى كنند. مساعى و كوششهاى صميمانه شيخ، سراجنام به مثر رسيد و 

رفتار ناهنجار و بيشرمانه يك ايلچى مغول در دهكده اى كاسه صرب روستاييان را لربيز كرد و سراجنام انفجار و 
 طغياىن، كه ماده آن از مدتا پيش آماده شده بود، به وقوع پيوست.

 آغاز انقالب 

جممل فصيحى درباره جنبشى كه در قريه باشتني به وقوع پيوسته، چنني مى نويسد: «پنج نفر ايلچى مغول در خانه 
حسني محزه و حسن محزه از مردم قريه باشتني منزل كردند و از ايشان شراب و شاهد طلبيدند و جلاج كردند و 

ىب حرمىت منودند. يكى از دو برادر قدرى شراب آورد. وقىت كه ايلچيان مست شدند، شاهد طلبيدند و كار فضيحت را 
به جاىي رسانيدند كه عورات ايشان را خواستند. دو برادر گفتند ديگر حتمل اين ننگ را خنواهيم كرد، بگذار سر ما به 

 دار برود؛ مششري از نيام بركشيدند، هر پنج مغول 

 ______________________________
 ، به نقل از:a 474). حافظابرو، تاريخ حافظابرو. (نسخه خطى فرهنگستان علوم تاشكند)، برگ 227(

 �ضت سربداران.
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 را كشتند و از خانه بريون رفتند و گفتند كه ما سر به دار مى دهيم. قيام بدين طريق آغاز شد.»

پس از آنكه ايلچى براى دستگريى و جمازات حسن محزه و حسني محزه، وارد باشتني شد، عبد الرزاق كه كدخداى 
حمل و فرزند يكى از مالكان بود قدم جسارت پيش �اد و گفت، به خواجه خود بگو «ايلچيان فضيحت كردند و 



مقتول گشتند. چون اين خرب به خواجه رسيد، در خشم شد و صد سپاهى براى دستگريى آنان فرستاد. عبد الرزاق از 
قريه خارج شد و با لشكريان مزبور جنگ كرد و آنان را جمبور به فرار منود و در مراجعت به گردآورى و جتهيز قواى 
خود پرداخت و مجع كثريى از روستازادگان را در حلقه لشكريان خود وارد كرد. شعار قيام كنندگان اين بود: «اگر 

توفيق يابيم رفع ظلم ظاملان مناييم و اال سر خود را بر دار خواهيم كه ديگر حتمل تعدى و ظلم ندارمي.» به گفته ظهري 
 الدين مرعشى: «متام آزردگان به سوى سربداران مى گراييدند.»

باالخره خواجه عالء الدين هزار نفر سوار مسلح فرستاد تا دفع ايشان كند وىل آ�ا نيز شكست خوردند. قيام كنندگان 
تصميم گرفتند كار خواجه عالء الدين را نيز يكسره كنند و باالخره خواجه فرارى و نادم را در كبودجامه گرگان به قتل 
رسانيدند. قواى جنگى سربداران در اثر استقبال روستازادگان و پيشه وران و عياران رو به فزوىن �اد. ستاد سربداران و 

 مركز آنان سبزوار بود.

سربداران از بركت استقبال مردم و زمينه مساعدى كه وجود داشت بزودى جوين، اسفراين، جاجرم، بيار، و خجند را 
 مسخر كردند و عبد الرزاق خود را امري ناميد و خطبه و سكه به نام خويش زد.

پس از آنكه عبد الرزاق، به جهاتى كه كامال روشن نيست، به دست برادر خود وجيه الدين مسعود به قتل رسيد، 
سربداران به رهربى او لشكريان مغول و ترك و سران فئودال حملى را تارومار كردند. آخرين تالش خمالفان به رياست 

ارغونشاه نيز به نتيجه نرسيد و مجلگى در حومه نيشابور به دست سربداران شكست خوردند و خود ارغونشاه راه فرار 
پيش گرفت و به اين ترتيب، در حوزه بالنسبه وسيعى به قدرت امريان مغول و ترك خامته داده شد و حكومىت مبتىن بر 

 منافع اكثريت بر روى كار آمد.

 سياست امري مسعود

ظهري الدين مرعشى مى نويسد: «امري مسعود در ميان نوكران و اصحاب، خود را مهچو يكى از ايشان مى دانست، و 
 در تصرف اموال، خود را بر ديگران تفضيل منى �اد. با خلق طريقه صالح و سداد و راسىت مى ورزيد.

 »228 «نوكران او به جان از او در منى ماندند و به هر طرف كه مى رفت مظفر و منصور بود.»

امري مسعود از قانون اسالم، كه براى حاكم وقت مخس غنامي را معني كرده است، قدمى فراتر �اد و حتت تأثري 
تعليمات مساوات طلبانه شيخ حسن جورى و يا براى ارضاى متايالت لشكريان، خود را بر ديگران ترجيح نداد و اصل 

 برابرى را در پخش غنامي جنگى، عملى و اجرا منود.

 ______________________________
 ، (به نقل از: �ضت سربداران).104). ظهري الدين مرعشى، تاريخ طربستان و رويان و مازندران، ص 228(
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 تقليل بره مالكانه 

سنگينرتين بارى كه در عهد سلطه مغوالن بر دوش روستاييان قرار داشت، مهانا زيادى سهم مالك فئودال بود كه حىت 
پس از جتديد نظر و اصالحى كه در دوره غازان خان در آن به عمل آمد، در بسيارى نقاط از شصت درصد كل 

حمصول كمرت نبود. وجيه الدين مسعود كه به يارى روستاييان به قدرت رسيده بود، ناگزير بود ميزان خراج را كه مبناى 
 سهم مالك فئودال را تشكيل مى داد، تنزل دهد ...

 خراج به سى درصد حمصول تنزل كرد و ساير عوارض كه مطابق موازين شرع نبود، لغو گرديد.

به ظن غالب، اين رويه هم از آغاز پيدايش دولت سربداران در خراسان معمول گشته بود ... و حال آنكه استقرار 
مساوات در حقوق و ثروت، ادعاى اصلى جناح افراطى �ضت مزبور را تشكيل مى داد ... جناح تندرو و افراطى 

سربدار، كه در عهد مواعظ و تبليغات شيخ خليفه و حسن جورى مقدمات پيدايش آن را فراهم آورده بود، در عهد 
 وجيه الدين مسعود سر و صورتى پيدا كرد و سازمان پذيرفت.

 آزادى شيخ حسن جورى 

چيزى از پريوزى سربداران بر ارغونشاه و امريان مغول و ترك خراسان منى گذشت كه وجيه الدين مسعود ناگزير شد 
 شيخ حسن جورى را كه در دژى حمبوس بود و به خوارى روزگار مى گذرانيد، آزاد كند.

شكى نيست كه ابتكار اين عمل از مسعود نبود و آزادى جورى مورد عالقه مردم بود كه به شيخ فوق العاده توجه 
داشتند. نفوذ وى حىت در شهر دوردسىت چون تون و ناحيه قهستان حمسوس بود. به طورى كه در روضة الصفا مذكور 
است يكى از مريدان شيخ به نام خواجه- اسد، كه از دورى مرشد خود رنج مى برد، يك روز نزد امري ارغونشاه مى رود 
و به او مى گويد كه اگر شيخ حسن زنده است، هرروز مرا صد چوب بزنيد و در مقابل اجازه بدهيد تا او را ببينم و 
اگر زنده نيست، مرا بكشيد. ارغون از يكى از مالزمان مى پرسد كه شيخ حسن مثل اين شخص چند مريد دارد، و 

وى پاسخ مى دهد به پانصد مى رسد. ارغونشاه مى گويد: «هركه را مثل اسد ده مريد باشد عاملى را خراب كند.» پس 
از رهاىي شيخ، در �ضت سربداران، در حقيقت دو رئيس وجود داشت يكى رئيس روحاىن يعىن شيخ حسن جورى و 
ديگر رئيس سياسى يا امري مسعود. در مسجد جامع نيز خنست در خطبه نام شيخ را ذكر مى كردند و سپس نام امري 

مسعود را بر زبان مى راندند، و در آغاز كار بني اين دو رهرب موافقت و مهكارى وجود داشت وىل پس از چندى 
جناح افراطى به سوى شيخ گرويدند و به نام شيخيان معروف شدند و جناح اعتداىل به امري مسعود روى آوردند و به 
نام سربداران خوانده شدند. پس از مدتى، كم كم خمالفان به وجود اين اختالف پى بردند و سعى كردند با نوشنت و 

 حتريك در داخل اين دستگاه به سود خود نفوذ كنند.



طوغاى تيمور خان، آخرين ايلخان مغوىل، ايلچى نزد اين دو رهرب فرستاد و آنان را به اطاعت فراخواند، شيخ در 
 پاسخ او نوشت:

«پادشاه و ما را اطاعت خداى عز و عال مى بايد كرد و مقتضى قرآن جميد عمل مى بايد منود، و هركه خالف اين 
معىن كند، عاصى باشد و بر ديگران واجب باشد كه به دفع او قيام منايند؛ اگر پادشاه به فرموده خدا و رسول (ص) 

 زندگى فرمايد، ما مهه متابعت كنيم واال مششري
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 »229 «در ميان خواهد بود.»

 نفر از سربازان شجاع در كنار آب 3700شيخ و امري مسعود پس از صدور اين پاسخ، خود را آماده نربد كردند و با 
گرگان مستقر شدند و به پادشاه پيغام دادند كه آماده اجراى فرمان خدا باشد. طوغاى تيمور در پاسخ گفت: 
«مشىت روستاىي، مى خواهيد ما را مأمور امر خود گردانيد و مردم را فريب دهيد.» باالخره بني دو طرف جنگ 

درگرفت و به پريوزى كامل پريوان شيخ منتهى گرديد. پس از اين فتح، خواه و ناخواه، بسيارى از فئوداهلاى خراسان 
گردن به اطاعت آنان �ادند. در اين موقع، تنها نريوى مقاومى كه در سراسر خراسان وجود داشت، معز الدين 
حسني كرت ملك هرات بود. دو زمامدار تصميم گرفتند كه با اين حريف بالنسبه قوى دست و پنجه نرم كنند و 

باالخره در جنگى كه بني فريقني درگرفت، با اينكه خنست پريوزى نصيب سربداران شد، در اثر كشته شدن شيخ 
حسن جورى، آشفتگى در صفوف سربداران افتاد و عده اى از قواى آنان اسري خصم شدند، و مجلگى (به استثناى 
ابن ميني شاعر آزاده سربداران) به قتل رسيدند (عده اى قتل شيخ را به دستور رقيب سياسى او امري مسعود مى دانند). 

 در نتيجه اين شكست، پيشروى سربداران در خراسان شرقى متوقف شد.

ابن ميني، يگانه شاعر با مسلكى است كه از روى عقيده و اميان، قلم و بازوى خود را در راه پيشرفت �ضت 
سربداران به كار انداخته و حاضر نشده است كه نريوى ذوق و قرحيه خود را در راه مدحيه سراىي امراى فئودال به كار 
اندازد. وى در اولني فرصت، از چنگ دمشن گرخيت و به زادگاه خويش برگشت. اشعار زير معرف طرز فكر و مظهر 

 نفرت او از امريان فئودال است:

 اگر دو گاو به دست آورى و مزرعه اى 
 

 يكى امري و يكى را وزير نام كىن 

 و گر كفاف معاشت منى شود حاصل 
 

 روى و شام شىب از جهود وام كىن 

 هزار بار از آن به كه بامداد پگاه 
 

 كمر ببندى و بر چون خودى سالم كىن 

   



امري مسعود در پايان دوران قدرت خود، به مازندران لشكر كشيد تا امرياىن را كه از طوغاى تيمور تبعيت مى كردند به 
زانو درآورد. با اينكه امري در آغاز كار موفقيتهاىي به دست آورد، سراجنام در اعماق جنگل، با محله ناگهاىن دمشنان 

 هجرى روى داد، به شكست 745مواجه گرديد؛ خود و عده اى از يارانش كشته شدند. اين واقعه كه در ربيع الثاىن 
 تن ديگر از زعماى دو جناح ميانه رو و افراطى سربدار زمام 10�ضت سربداران منتهى نگرديد. پس از امري مسعود 

 امور را به دست گرفتند.

«هواخواهان جناح ميانه رو سربدار به سپاهيان و سرداران جنگى و به ديگر سخن به «بزرگان سربدار» يعىن خرده 
مالكني و شايد روستاييان و ثرومتندان روستا متكى بودند. و طرفداران جناح تندرو يعىن شيخيان يا درويشان بطور 

كلى به پيشه وران توجه داشتند. نريوى منظم جناح تندرو مهان جرگه درويشان شيخ خليفه و شيخ حسن جورى بود كه 
 نفوذ فراوان در ميان عامه مردم داشت ... خواجه مشس الدين على متنفذترين مناينده جناح افراطى شد.»

 ______________________________
 .)62 (به نقل از: �ضت سربداران، ص 1085). مري خواند، روضة الصفا (چاپ سنگى لكنهو) ص 229(
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پس از امري مسعود، چندى آقا حممد تيمور غالم سابق امري مسعود به زمامدارى رسيد وىل چون نتوانست عالقه 

درويشان را به خود جلب كند، به اشاره خواجه مشس الدين على از مسند خالفت به كنار رفت. پس از سقوط وى، 

درويشان از خواجه مشس الدين على خواستند كه زمام امور را در دست گريد، وىل وى به قبول اين كار رضايت نداد و 

 »230 «گفت: «من درويشى و گوشه نشيىن خود به عامل منى دهم.»

سپس به اندرز وى، «گلو اسفنديار» تصدى كارها را به عهده گرفت (به طورى كه از فحواى كتب تارخيى آن عصر 
برمى آيد، هردسته از پيشه وران رئيس و پيشكسوتى داشتند كه او را «گلو» مى ناميدند). اين مرد در دوران كوتاه 

قدرت خود به نفع طبقه حمروم قدمهاىي برداشت. چون پيشوايان سربدار، مانند خلفاى راشدين، حاجب و درباىن 
نداشتند، گلو اسفنديار كه مورد نفرت جناح ميانه رو بود، به دست يكى از خمالفني كشته شد. پس از وى، در اثر 

 فشار و اصرار شيخيان، خواجه مشس الدين على به قبول زمامدارى رضايت داد.

 اصالحات جناح افراطى سربداران 

پس از آنكه خواجه مشس الدين على، به منايندگى جناح افراطى، زمام امور را در كف گرفت، ظاهرا به نفع طبقه وسيع 
كشاورزان قدمهاىي برداشته شد. دولتشاه مى گويد كه در عهد خواجه مشس الدين على «... رعيت را (يعىن روستاييان 
و قشرهاى بينواى شهرى را) مرفه احلال داشىت و به كفايت زندگى منودى.» وى رسم برات نوشنت به خزانه داريهاى 



حمل را كه نتيجه آن، فشار به رعاياى بينوا بود، به كلى ملغى كرد و حقوق و رسوم مردم را «نقد مشردى و دادى». در 
  هزار نفر از خزانه دولت حقوق مى گرفتند كه ظاهرا اكثر آنان لشكريان بودند.18عهد او به گفته دولتشاه، 

وى كمابيش، روش خلفاى راشدين را جتديد كرد، بني خود و مردم فاصله اى اجياد نكرد، در كوچه ها با يكى دو تن از 
ياران حركت مى كرد و مهه مردم بدون واسطه به وى دسرتسى داشتند، با مهه طبقات حىت با مرده شويان گفتگو و 

معاشرت مى كرد، جتمل و تشريفات را حمكوم كرد، فحشاء و شراخبوارى و استعمال مواد خمدره را منع منود، وضع خزانه 
 را ببود خبشيد، در عني آزادمنشى متخلفني را به سخىت سياست مى كرد تا جاىي كه به گفته دولتشاه:

«... سياست او به گونه اى بود كه هركس را از ارباب و لشكرى كه طلب كردى، وصيت نامه نوشتندى آنگاه نزد او 
رفتند.» وى براى حسن اداره منطقه نفوذ خود، منهيان و جاسوسان به هر واليت مى فرستاد تا جريان امور را از كلى 
و جزئى به اطالع او برسانند. با متام كوششى كه او در دوران پنجساله زمامدارى خود به عمل آورد، باز اعمال او 
مورد موافقت كامل جناح افراطى سربداران نبود. خواجه مشس الدين عاقبت به دست يكى از نوكران خود، به نام 
حيدر قصاب، كه خبشى از وجوه عوارض را نداده بود، كشته شد. ظاهرا وى از بيم جمازات يا در اثر حتريك جناح 
اعتداىل، به اين عمل دست زد. بالفاصله حيىي كراىب زمامدار شد و حيدر قصاب به سپهساالرى رسيد. اين مرد نيز 
رابطه خود را با مردم قطع نكرد. بر سر خوان او متام طبقات مى نشستند، سعى او اين بود كه حىت االمكان جناح 

 افراطى را نيز با خود مهداستان كند. از

 ______________________________
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اقدامات دوران حكومت اين مرد، برانداخنت قدرت مغوالن بود. ظاهرا طوغاى تيمور از راه مكر و حيله حيىي كراىب و 

ياران او را براى عقد پيمان صلح دعوت مى كند، به اين قصد كه پس از نوشيدن شراب ناگهان آنان را دستگري و به 

 نفر سپاهى جمهز، وارد اردوى خان شدند. پس از آنكه 300قتل برساند؛ سربداران كه از اين نقشه مطلع بودند با 

سه روز و سه شب بساط بزم و سرور گسرتده بود، در پايان روز سوم حيىي كراىب دست بر سر گذاشت، يكى از ياران 

به حمض مشاهده اين عالمت ضربت مهلكى به طوغاى تيمور وارد كرد و ديگر سربداران نيز بيدرنگ محله ور شدند. 

 در اين نربد پريوزى و غنيمت نصيب سربداران شد.

 ميالدى) برچيده شد 1353 هجرى (754و به اين ترتيب، آخرين تكيه گاه دولت مغول ايلخانيان به آساىن در سال 
و سربداران با اين عمل شجاعانه، منطقه قدرت خود را از كرانه جنوب شرقى درياى خزر تا شهرهاى طوس و مشهد 

 وسعت خبشيدند.



پس از آنكه حيىي كراىب به دست برادرزن خود كشته شد، زمام امور سربداران هر روز به دست يكى از متنفذين 
سربدار مى افتاد تا سراجنام، مرد حميلى به نام على مؤيد، كه به ظاهر درويش و در معىن از خمالفان اين مجاعت بود، 
وارد معركه سياست شد و به كمك درويش عزيز، موقعيت خود را مستحكم كرد و براى احنراف افكار عمومى و 

عوامفريىب، دستور داد هر بامداد و شام اسىب زين كرده از دروازه شهر بريون برند تا در صورتى كه حضرت ظهور كرد 
ىب مركب نباشد. وى به جاى آنكه متايالت اكثريت سربداران را عملى كند، به اين اقدامات عوامفريبانه دست مى زد و 

چون درويش عزيز را در اين اقدامات با خود مهداستان منى ديد، او را به بانه جنگ با ملك معز الدين كرت به 
نيشابور فرستاد، سپس قواى خود را فراخواند و او را تنها گذاشت و فرمان داد تا او و قريب هفتاد تن از يارانش را 
كشتند و سر او را به سبزوار آوردند. على مؤيد كه با اين اقدامات روزبه روز بني او و مردم جداىي مى افتاد، يكباره 
پريوى از طريقت شيخ خليفه و حسن جورى را منع كرد و فرمان داد تا مقربه آن دو مرد مبارز را، كه زيارتگاه خلق 

بود، خراب كنند. وى در عني حال براى فريب مردم لباسهاى كهنه مى پوشيد و در خانه خود را به روى مردم 
منى بست و به گفته پطروشفسكى: «به يارى سياست تازيانه و نان و شرييىن» توانست بيش از ديگران فرمانرواىي كند. 
وى پس از آنكه به كمك خمالفني خود جنبش درويش ركن الدين را پس از دو سال زدوخورد خاموش كرد با خمالفت 
امري وىل مواجه گرديد، و چون در اين ايام متام پايگاههاى ملى خود را از دست داده بود، ناچار به خوخنوارترين مردم 
عصر خود يعىن تيمور لنگ توسل جست و سعى كرد تا به باى غالمى تيمور بيگانه، چندى بر سرير شهريارى باقى 

 مباند.

تيمور نه تنها چون فاتح بيگانه وارد ايران شد بلكه وى دژخيم و فرونشاننده �ضتهاى مردم و احياءكننده اشكال ... 
كشوردارى مغوالن در ايران بود و در راه فرونشاندن �ضت سربداران و كليه جنبشهاى اجتماعى به شدت اقدام كرد. 

على مؤيد خائن به پيشواز او رفت و در برابرش سر تعظيم فرود آورد و خود را دست نشانده او خواند، و با اين 
 هجرى فرمان قتلش صادر شد. مردم سبزوار با 788پستيها چندى در عداد درباريان تيمور باقى ماند، تا در سال 

 785وجود خيانىت كه از پيشواى خود ديده بودند، آرام ننشستند، بلكه بار ديگر در سال 
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هجرى در سبزوار يك قيام عمومى عليه تيمور آغاز شد. تيمور بيدرنگ روانه سبزوار شد و با درنده خوىي خاص خود، 

پس از حماصره و تسخري سبزوار، دو هزار نفر از قيام كنندگان را الى ديوار برجى �اده زنده به گور كرد و دستور داد 

روى آ�ا را با آجر و مالط بچينند. با متام اين عمليات وحشيانه، سربداران مهچنان زنده و پايدار بودند؛ به طورى كه 

پس از مرگ تيمور، در عصر قدرت شاهرخ، يكى از اخالف وجيه الدين مسعود را به شهريارى برگزيدند و لشكريان 

شاهرخ به زمحت توانستند اين جنبش را خاموش كنند. به عقيده پطروشفسكى: دولت سربداران يك دموكراسى 

روستاىي نبود بلكه يك دولت خرده مالكني مشرده مى شد، وىل در عني حال فقط به سبب گذشتهاى مهمى كه به 

روستاييان كرده، باقى مانده بود ... طوغاى تيمور، آخرين ايلخان مغول، لشكريان سربدار را «مشىت روستاىي» 



مى خواند و اين خود كليد رمز موفقيت سربداران است كه بارها بر لشكريان آزموده فئودال پريوز گشتند. عالوه بر 

اين، در دوران حكومت سربداران، لشكريان و درويشان مى توانستند آزادانه وارد جملس شهرياران شوند و از اعمال 

 آنان خرده بگريند.

شهرياران سربدار لباسى چون مردم عادى مى پوشيدند، سفره براى عموم مى گسرتدند و ساىل يك بار خانه سلطان را 
 »231 «تاراج مى كردند، و اين محله از متايالت جناح افراطى سربداران حكايت مى كند.

ناگفته نگذارمي كه �ضت سربداران از سرزمني خراسان به گيالن و مازندران و كرمان نيز راه يافت ... در اينجا هم 
�ضت مردم، از حلاظ تركيب اجتماعى و افكار شركت كنندگان، با سربداران خراسان و بويژه با جناح افراطى آن 

 ه. تاريخ طربستان و رويان و 672 تا 751مشابت كامل داشت. منبع اصلى تاريخ �ضت مازندران در ساهلاى 
  ه. پايان يافته است.881 به بعد) مى باشد كه به سال 337مازندران ظهري الدين مرعشى (ص 

... مرعشى با وضوح متام، از رابطه �ضت مازندران با سربداران خراسان و بويژه طريقت حسنيه يعىن طريقت حسن 
 جورى سخن مى گويد ...

پس از آنكه سربداران مازندران كه اكثر آ�ا پيشه ور و روستاىي بودند، نفوذ و قدرت كاىف يافتند، افراسياب جالوى كه 
آل باوند را شكست داده بود و در آمل و سارى و ديگر نقاط مازندران نفوذ نظامى داشت، به فراست دريافت كه 
اگر دست احتاد با اين مجاعت بدهد، در راه حكومت بر مردم توفيق خواهد يافت. پس به حكم مصلحت اصول 
طريقت ايشان را پذيرفت و مريد شيخ قوام الدين شد، و كاله درويشى بر سر �اد و لباس فقر پوشيد و چندى با 

آنان سازش منود وىل سراجنام بني او و درويش جنگ درگرفت و كشته شد و پريوان قوام الدين بر اوضاع مسلط شدند. 
وىل افكار مساوات طلىب در دولت سادات مازندران جامه عمل نپوشيد. در گيالن نيز �ضت آزادخيواهانه مردم حتت 
رهربى يكى از سادات شيعه حملى به نام سيد امري كيا چندى دوام يافت. در كرمان نيز شبيه اين �ضت در عهد 

 دولت آل مظفر حتت رهربى پلوان اسد بن طوغان شاه به وجود آمد و يكچند قدرت و نفوذ كاىف 
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كسب كردند. هواخواهان اين جنبش مجعى از فئوداهلاى بزرگ حملى را اعدام و عده اى ديگر را زنداىن كردند و 

اقطاعات و ضياع و عقار ايشان را مصادره منودند و عمال مادر شاه- شجاع را زنداىن و جمبور كردند تا دفينه ها و 

 ماه حماصره، توانستند مقاومت دلريانه مردم كرمان را درهم 9خزاين وى را نشان دهند. سپاهيان شاه شجاع پس از 



بشكنند و پلوان اسد را اعدام كنند. در ميان �ضتهاى خلق در قرن �م هجرى فقط از قيام مشعشع در خوزستان 

 »232 «سخن رفته و از ديگر جنبشها كمرت حبثى به ميان آمده است.

 قيام حممود تاراىب 

روشهاى ظاملانه مغوالن و عمال ستمگر آ�ا، كينه و تنفر مردم آزادى دوست ماوراء النهر را عليه مغول و مهكاران 
 ه.) صورت گرفت، دليل روشن اين 636 ميالدى (1238حملى آ�ا بر- انگيخت. قيام حممود تاراىب، كه در سال 

 ميالدى (قرن هفتم ه.) در ميان كشاورزان و صنعتگران شهرى جنبشى بر ضد رژمي 13 قرن 30مدعاست. از سال 
اشغالگران به وجود آمد. اين �ضت خمصوصا در حواىل خبارا صورت حادى به خود گرفت. خبارا اصوال به توسط 

منايندگان فئوداهلا و اشراف حملى، يعىن امرا و صدرها اداره مى شد كه جور و ستمگرى آنان كمرت از مغوهلا نبود؛ به 
 مهني مناسبت، تعجب آور نيست اگر مى بينيم كه قيام حممود تاراىب در مرحله اول متوجه حكام خبارا مى شود.

حممود از اهاىل تاراب و شغلش قلبريسازى بود. او براى بيدارى مردم، در دهات و قصبات اطراف، به ايراد نطقهاى 
مهيجى مشغول شد و توده را به مبارزه با عناصر خارجى و عمال داخلى آ�ا برانگيخت. فعاليت حممود توجه حكام 

 خبارا را به طرف او جلب كرد.

آ�ا در آغاز امر كوشيدند به زور قيام را سركوب كنند، وىل وقىت كه از اين نقشه مأيوس شدند، خواستند حممود را با 
حيله و تزوير به خبارا دعوت كرده از بني بربند و قيام را بدون رهرب گذارند، وىل حممود بزودى موضوع را دريافت و 

 موفق شد نقشه آ�ا را بر هم بزند.

از شرح احوال و پيشه و علت و حنوه قيام حممود تاراىب، متأسفانه به علت اغراض خاص مورخان، اطالع دقيقى در 
دست نيست. به طورى كه از مندرجات جلد اول تاريخ جهانگشاى جويىن استنباط مى شود، اين مرد از تاراب خبارا 

قيام مى كند، مجعى كثري از مردم شهر و روستا دور او مجع مى شوند تا جاىي كه امرا و مسؤولني امر از اين جنبش 
نگران مى شوند و به قصد كشنت او و خاموش كردن اين �ضت، مناينده اى نزد او به تاراب مى فرستند و از او دعوت 
مى كنند كه به خبارا آيد و آن شهر را به مقدم خود آراسته گرداند؛ وى مسؤول ايشان را مى پذيرد و با ياران خود به 
سوى خبارا حركت مى كند، وىل چون به پل وزيدان نزديك شد، تاراىب دريافت كه قصد جان او را دارند، پس روى به 

 «متشا» كه بزرگرت شحنگان بود، كرد و گفت:

از انديشه بد بازگرد و اال بفرمامي تا چشم جهان بينت را بيواسطه دست آدميزاد بريون كشند. مجاعت مغوالن چون اين 
سخن ازو بشنيدند، گفتند يقني است كه از قصد ما كسى او را اعالم نداشت، مگر مهه سخنهاى او بر حق است، 

 خائف شدند
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و او را تعرض نرسانيدند تا به خبارا رسيد. در سراى سنجر ملك نزول كرد، امرا و اكابر و صدور در اكرام و اعزاز او 

مبالغت مى منودند و مى خواستند تا در فرصىت او را بكشند، چه عوام شهر غالب بودند و آن حمله و بازار كه او بود به 

 خاليق پر بود، چنانك گربه را جمال گذر نبود.

ياران تاراىب، كه از نقشه دمشنان باخرب شدند، پنهاىن پيشواى خود را از درى بريون بردند و بر اسىب نشاندند. او 
بيدرنگ روى به «تل باحفص» �اد و مردم هرقدر در طلب او كوشيدند او را نيافتند. پس از چندى سواران كه در 

عقب او بودند، وى را بر فراز تل باحفص مشاهده كردند. وى در اين موقع، نيت �اىي خود را آشكار كرد و خطاب 
به مجعيت فراواىن كه گرداگرد او جمتمع بودند، گفت بيش از اين صرب جايز نيست، هركس هر سالحى دارد، برگريد و 

آماده جنگ باشد. به طورى كه در تاريخ جهانگشا نوشته شده، در شهر عموم مردم دور او مجع شدند، وى در 
سراى رابع فرود آمد و «صدور و اكابر و معارف شهر را طلب داشت» و از آن ميان برتين مردان زمان، يعىن برهان 
الدين را به خالفت برگزيد و مشس صدرى را به صدرى موسوم كرد، و ساير اكابر و معاريف و بزرگان را مورد محله قرار 
داد و بعضى را بكشت و برخى از آنان روى به فرار �ادند. سپس از عامه مردم استمالت كرد و آ�ا را مورد لطف و 

 عنايت خويش قرار داد.

طبقات مرفه، كه مورد محله شديد قرار گرفته بودند، از مغوالن يارى خواستند و مسلحانه رو به شهر آوردند؛ تاراىب و 
ياران او نيز آماده كارزار شدند. تاراىب و حمبوىب در صف جنگ با سالح و جوشن حاضر بودند و لشكريان، كه براى 
تاراىب كرامات مذهىب قائل بودند، عليه او دست به تري و مششري منى بردند كه ناگاه بادى سخت برخاست و چنان گرد 
و غبارى به آمسان شد كه هيچكس ديگرى را نتوانست ديد. مردم عامى اين واقعه طبيعى را محل بر قدرت معنوى او 

كردند، خمالفني روى به فرار �ادند و ياران تاراىب ايشان را تعقيب كردند. به طورى كه در تاريخ جهانگشا نوشته شده، 
بيشرت ياران تاراىب «اهاىل رساتيق» يعىن روستاييان بودند كه با بيل و ترب خمالفان را تعقيب مى كردند و هرجا «عمال و 

متصرفان» را مى گرفتند «به ترب سر نرم مى كردند» و قريب ده هزار مرد در اين كارزار كشته شد. چون ياران تاراىب 
برگشتند و رهرب خود را نيافتند تا رجعت او يكچند دو برادر او حممد و على قائم مقام او بودند و بني طرفداران تاراىب 

و خمالفني او جنگهاى خونني درگرفت و مغوالن كه تشنه خونريزى بودند. مايل بودند به اين بانه دست به قتل و 
غارت بزنند وىل حممود يلواج، وزير وقت، پاى در ميان �اد و به اين جنگ و اختالف پايان خبشيد. حممود در دوره 
كوتاه فرمانرواىي خويش، دست به اقدامات شديدى زد؛ صدرها و بسيارى از عناصر طبقه حاكمه را از شهر بريون 

 راند و متام ثرومتندان عمده و روحانيون بزرگ و عمال و حكام دست نشانده آ�ا را كيفر داد.



جويىن، مورخ بزرگ و معروف عصر مغول، به اقتضاى وضع طبقاتى خود نسبت به قيام حممود با نظر دمشىن نگريسته 
و درباره رفتار وى با طبقات حاكمه چنني مى نويسد: اكثريت افراد متنفذ و مشهور را مورد توهني قرار داد و عده اى از 

 رجال، براى آنكه از عقوبت او در
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امان باشند، راه فرار پيش گرفتند. ضمنا جويىن بناچار اعرتاف مى كند كه او يعىن حممود با مهرباىن و عطوفت و 

انصاف با مردم ساده و ولگردان بيچيز رفتار كرده است ... مردم را به خانه هاى اعيان و ثرومتندان مى فرستاد تا از 

آجنا چادرهاى سفرى و قاىل بياورند و براى سپاهيان اردو بزنند ... اين مجالت نشان مى دهد كه حممود، با جتهيزات و 

نقشه قبلى، خود را آماده نربد كرده بود، و به خوىب مى دانست اصحاب قدرت به سادگى از مقام و موقعيت ديرين 

 دست خنواهند كشيد و در �ان براى احراز مقام از دست رفته كوشش خواهند كرد.

صدرها و ساير عناصر هيأت حاكمه به اتفاق دستجات مغول، در شهر «كرمني» مقدمات نربد را فراهم مى كردند. 
باالخره جنگ سخىت درگرفت، قيام كنندگان به خوىب جمهز بودند و با نظم و شجاعت متام مى جنگيدند. حممود تاراىب 
خود در صف كارزار بود و مردم را به مقاومت ترغيب مى كرد. احلاق دهقانان چند دهكده، كه با بيل و نيزه و چوب 
جمهز بودند، به فتح قيام كنندگان منجر گرديد و سپاهيان مغول و فئوداهلاى حملى با شكست مواجه شدند. به طورى 
كه جويىن مى نويسد، در اين نربد بيش از ده هزار نفر كشته شدند. اين پريوزى درخشان از رهربى دقيق حممود، و 

انضباط قيام كنندگان حكايت مى كند، وىل ديرى نگذشت كه رهرب قيام و دوست وفادار او مشس الدين حمبوىب كشته 
شدند. مرگ ناگهاىن اين دو نفر و فقدان اسلحه و مهمات كاىف به فئوداهلا و سپاه بيست هزار نفرى مغول فرصت 
داد كه قيام- كنندگان را تعقيب كرده شكست دهند و با اسرا به طرزى وحشيانه رفتار منايند. جويىن در آثار خود 
مى كوشد كه �ضت تاراىب را لكه دار سازد. او تاراىب را يك بشر ناقص العقل و متعصب معرىف مى كند و مى گويد 

فقط اوباش و ولگردها از او طرفدارى مى كردند. مهچنني بعضى مى نويسند كه پس از اينكه قيام كنندگان پريوز شدند 
 شروع به غارت و خراىب كردند.

اين مجالت خصمانه كه از دهان دمشن طبقاتى خلق بريون آمده به خوىب نشان مى دهد جنبشى كه حتت قيادت حممود 
تاراىب ظهور كرده رنگ توده اى داشته است. قيام حممود تنها متوجه اشغال كنندگان خارجى نبود بلكه اين جنبش 

اعرتاضى متوجه روحانيون بزرگ، فئوداهلا و جتار حملى بود كه تكيه گاه اشغالگران را تشكيل مى دادند. برزگران براى آن 
به دنبال حممود مى رفتند كه او عليه امتيازات بيحد و حصر ثرومتندان قيام كرده و اموال آ�ا را بني فقرا و زمحتكشان 

قسمت منود. بنابراين، بر خالف عقيده جويىن، حممود تاراىب «متعصب و ديوانه!» نبود، بلكه انساىن دانا، بااراده و از 
خود گذشته بود. او به خاطر منافع مردم در مقابل هيچ مشكلى عقب منى نشست؛ به مهني مناسبت، مبارزه دالورانه 

 »233 «اين مرد در تاريخ ملل آسياى ميانه داراى موقعيت و مقام شاخمى است.»



قيام حممود تاراىب، آثار خوىب براى ملل اين منطقه، به بار آورد. جانشينان چنگيز از اين جنبش كمابيش درس عربت 
گرفتند. منكوقاآن ناچار خطاب به حكام حملى نوشت كه از قدرت خود سوء استفاده نكنند و به زورگوىي و اعمال 
ناصواب خود خامته دهند. حممود يلواج كه در اثر سياست جابرانه خود زمينه را براى قيام حممود فراهم ساخته بود، به 

 پكن احضار
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شد و پسرش مسعود بيك به جاى او نشست و تا پايان عمر، مانند يك نايب السلطنه در آسياى ميانه حكومت 

 كرد.

 طرز حكومت مغوالن در آسياى ميانه 

پس از استقرار حكومت چنگيزى، قبايل مغول و تاتار، در نتيجه متاس اجتماعى و اقتصادى با ممالك متمدن آسياى 
شرقى و مركزى، بسيارى از رسوم و خمتصات اجتماعى ديرين را فراموش كردند و راه و رسم مملكت دارى را از ملل 

مغلوب فراگرفتند تا جاىي كه سالطني مغول در ممالك اسالمى مروج دين اسالم و در كشورهاى بوداىي مبل  آيني بودا 
 شدند.

سران مغول قبل از آميزش با ملل مغلوب رسوم خمصوصى داشتند، از مجله اينكه پس از غلبه بر پادشاه و امريى، دخرت 
يا خواهر او را به زىن مى گرفتند و گاه، زن پادشاه مقتول را به زوجيت خود در مى آوردند، به مهني علت، مشاره زنان 

 چنگيز را تا پانصد تن نوشته اند.

چنگيز پس از حتكيم فرمانرواىي خود، به اقتضاى شرايط جديد، قواعد و قوانيىن وضع كرد و مقرر داشت تا احكام او 
را بر طومارى بنويسند و دستور كار خود قرار دهند. اين دستورها را ياسانامه بزرگ مى خواندند و حاوى تعليماتى براى 
تنظيم قواى جنگى، تسخري بالد، طرز اداره مملكت، انواع جمازاتا و راه و رسم زندگى هنگام حركت و اقامت و غريه 

 بود.

احكام و ياساى چنگيزى نسبت به عموم طبقات بطور يكسان اجرا مى شد. در كتاب طبقات ناصرى در اين باره 
 مى نويسد:

چنگيز خان در عدل چنان بود كه در متام لشكرگاه، هيچكس را امكان نبودى كه تازيانه افتاده را از راه برگرفىت، جز 
مالك آن را؛ و دروغ و دزدى در ميان لشكر او خود كس نشان ندادى. و هر عورت كه در متام خراسان و زمني 



عجم بگرفتندى اگر او را شوهر بودى، هيچ آفريده بدو تعلق نكردى، و اگر كافرى را بر عورتى نظر بودى، كه شوهر 
 »234 «داشىت، شوهر آن عورت را بكشىت آنگاه بدو تعلق كردى.

با اين حال، مغوهلا از هنر مملكتدارى و فكر عدالتخواهى ىب بره بودند و تنها به زور مششري توانستند مدتى ملل مغلوب 
گوناگون و نامتجانس خاورميانه را در زير سلطه سياسى خود نگاه دارند. گاه خان مغول اداره بالد و ممالك را به 

 اشخاص مورد اعتماد واگذار مى كرد، چنانكه ماوراء النهر را به يك تاجر بزرگ، به نام حممود يلواج واگذار كرد.

 اخالق عمومى پس از محله مغول 

از بدخبىت، محله مغول به ايران با مرگ چنگيز پايان نيافت بلكه بعد از او فرزندان چنگيز و ايلخانان به ستمگرى خود 
به مردم ايران ادامه دادند و با گرفنت باژ و ساوهاى گوناگون، شريه جان مردم را مكيدند و جامعه اى حمروم و بالديده 
و ضعيف بر جاى گذاشتند. غالبا در پس هر كشتار دسته- مجعى، مرض وبا و طاعون ظهور مى كرد و بقيه مردم را 
به ديار نيسىت مى فرستاد. عطا ملك جويىن وضع رقت بار مردم را در قرن هفتم چنني توصيف مى كند: «... اكنون 

 بسيط زمني عموما و بالد خراسان خصوصا كه مطلع سعادات و مربّات بود ... از پريايه وجود ... هنر و آداب 

 ______________________________
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خاىل شد ... كذب و تزوير را وعظ و تذكري دانند و حترمز و منيمت را صرامت و شهامت نام كنند، و زبان و خط 

اويغورى را فضل و هنر متام شناسند. هريك از ابناء السوق در زى اهل فسوق امريى گشته و هر مزدورى، دستورى. و 

هر مزورى وزيرى و هر مدبرى دبريى و ... هر شيطاىن، نايب ديواىن ... و هر شاگرد پايگاهى، خداوند حرمت و 

جاهى و هر فراشى، صاحب ذور باشى و هر جافىي، كافىي و هر خسى، كسى و هر خسيسى، رئيسى و هر غادرى، 

 قادرى و هر دستار بندى بزرگوار دانشمندى ... و هر محاىل از مساعدت اقبال با فسحت حاىل 

 آزاده دالن گوش به مالش دادند
 

 وز حسرت و غم سينه به نالش دادند

 پشت هنر آن روز شكتست درست 
 

 «235» «كني بيهنران پشت به بالش دادند

   

هيأت حاكمه آن روز ايران، براى پيش بردن مقاصد خود، احتياج به مردم شرافتمند و اصيل و پاكدامن، نداشتند بلكه 
 فقط به يارى عناصر پست و فرومايه، اجراى منويات آ�ا صورت- پذير بود.



 وّصاف احلضرة، خواجگان و رجال آن دوران را چنني توصيف مى كند:

 تبارك الّله ازين خواجگان ىب حاصل »
 

 كه گشته اند بناگه ملوك اهل بلوك 

 مهه شقى شدگان در ازل مهه منحوس 
 

 مهه فلكزدگان تا ابد مهه مفلوك 

 نه هيچ بازشناسند صاحب از مصحوب 
 

 نه هيچ فرق توانند مالك از مملوك 

 جز اشك حاصل ادرار نيست مردم را ...
 

 «كه عشر مى طلبند از تكدى صعلوك

«236» 

   

سيف الدين حممد فرغاىن شاعر و عارف عاليقدر قرن هفتم و هشتم نيز فساد زمان و آشفتگى اوضاع اجتماعى و 
 اقتصادى عصر خود را چنني بيان مى كند:

 در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود
 

 كآمدن من به سوى ملك جهان بود

 بر عمارت سعود را چه خلل شد
 

 بر خراىب حنوس را چه قران بود

 بر سر خاكى كه پايگاه من و تست 
 

 خون عزيزان بسان آب روان بود

 اين تن آواره هيچ جاى منى رفت  ...
 

 بر امان، كاندرو نه خوف به جان بود

 آب بقا از روان خلق گريزان 
 

 باد فنا از مهيب قهر وزان بود

 قوت شبانه نيافت هركه كتب خواند ...
 

 ملك سالطني خبورد هركه عوان بود

 آنكه به سر، بار تاج خود نكشيدى  ...
 

 گرد جهان مهچو پاى، كفش كشان بود

 زر و درم چون مگس مالزم هر خس  ...
 

 در و گهر چون جرس خّلى خران بود

 ناخلف و جلف، و خلف عادت ايشان 
 

 مادر ايام را چنني پسران بود

 از پى آيندگان ز ماضى حاىل 
 

 گفتم و تاريخ آن فساد زمان بود

   



براى آنكه خوانندگان به پريشاىن احوال مردم آن روزگار واقف گردند، سطرى چند از نوشته هاى مشس قيس رازى را كه 
پس از ساهلا سرگرداىن در بالد خراسان و عراق سراجنام به سرزمني امن و آرام پارس روى آورده است، در اينجا نقل 

 مى كنيم:

 ______________________________
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وى مى گويد: در سنه عشرين و ستمائه اندكى از خوف و وحشت عمومى كاسته شده بود، با اين حال «... مرا 

بارى از كثرت تقلب احوال عراق، و تغلب خيال مراجعت تتار، آىب خوش به گلو فرومنى رفت و نفسى آسوده از سينه 

برمنى آمد و به هيچ وجه زلزله خوف و ولوله رعب آن قتل بيدري  و غارت ... از ضمري كم منى شد؛ خاصه كه يك دو 

كرت در دست بعضى شحنگان رى افتاده بودم و ذل استخدام گماشتگان ايشان كشيده و از اين جهت دل از جان 

شريين سري آمده ... تا ناگاه خبت خفته بيدار گشت ... با غموض مسالك و نااميىن راهها خود را به مأمن پارس 

 »237 «انداختم»

وضع رقت بار اجتماعى و اقتصادى ايران، در طى قرون ششم و هفتم و هشتم و قتل و غارتاى پى درپى تركها و 
مغوهلا در متام طبقات، خبصوص در طبقه روشنفكر و پاكدامن ايران، كه حاضر نبودند با دستگاه فاسد حكومت 

هم آهنگى و مهقدمى منايند، اثرى عميق باقى گذاشت؛ به طورى كه غري از عده اى از پيشوايان مذهىب و سياسى، كه 
براى تأمني آسايش خود، با زمامداران ستم پيشه وقت مهگامى داشتند، اكثريت قريب به اتفاق مردم از اين اوضاع 
حمنت زا رنج مى بردند. حىت از بني شاعران كه معموال قشرى سازشكار و تن آسان به مشار مى- روند، بعضى چون 
سيف الدين فرغاىن، شاعر قرن هفتم، خواجوى كرماىن، اوحدى مراغه اى و عبيد زاكاىن، با شجاعت متام، مظامل و 

 بيدادگريهاى مغول و مهكاران ايراىن آ�ا را برمال كرده اند.

 سيف الدين حممد فرغاىن، شاعر قرن هفتم، در يكى از قصايد خود كه بدين مطلع است:

 چو بگذشت از غم دنيا به غفلت روزگار تو
 

 در آن غفلت به بيكارى به شب شد روزگار تو

   

 مظامل طبقات زورگو و ستمگر عصر خود را توصيف مى كند و از مجله مى گويد:



ايا سلطان لشكركش، به شاهى چون علم 

  سركش 
 كه هرگز دوست يا دمشن نديده كارزار تو

خرى شد پيشكار تو كه در وى نيست يك  ...

  جو دين 
 دل خلقى ازو تنگست اندر روزگار تو

 چو تو ىب رأى ىب تدبري او را پريوى كردى 
 

 تو در دوزخ شوى پيشني و از پس پيشكار تو

به باطل چون تو مشغوىل ز حق و خلق 

  ىب خشيت 
 نه خوىف در درون تو نه امىن در ديار تو

 ايا دستور هامان وش كه منرودى شدى سركش 
 

 تو فرعوىن و چون قارون به مالست افتخار تو

 چو تشنه لب از آب سرد آسان برمنى گريد
 

 دهان از نان حمتاجان، سگ دندان فشار تو

 به گاو آرند در خانه به عهد تو كه و دانه 
 

 ز خرمنهاى درويشان، خران ىب فسار تو

 ايا مستوىف كاىف كه در ديوان سلطانان  ...
 

 به حل و عقد در كارست خبت كامكار تو

قلم چون زرده مارى شد به دست چون تو 

  عقرب در
 دواتت سله مارى كزو باشد دمار تو

 خاليق از تو بگريزند مهچون موش از گربه 
 

 چو در ديوان شه گردد سيه سر زرده مار تو

تو اى بيچاره آنگاهى به سخىت در حساب 

  افىت 
 كزين دفرت فروشويند نقش چون نگار تو

 ايا قاضى حيلت گر، حرام آشام رشوت خور
 

 كه بيديىن است دين تو و بيشرعى، شعار تو

 دل بيچاره اى راضى نباشد از قضاى تو
 

 زن مهسايه اى آمن نبوده در جوار تو
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 چو باطل را دهى قوت ز بر ضعف دين حق 
 

 تو دجاىل درين ايام و جهل تو محار تو

 و گر ملك جهان گريى  اگر خوى زمان گريى
 

 مسيحى هم پديد آيد كزو باشد ديار تو

 ايا بازارى مسكني، �اده در ترازو دين 
 

 چو سنگت را سبك كردى گران زانست بار تو

 تو گوىي سودها كردم ازين دكان چو برخيزى 
 

 به بازار قيامت در پديد آيد خسار تو

 ايا درويش رعناوش چو مطرب با مساعت خوش 
 

 به نزد رهروان بازيست رقص خرس وار تو

 مهني شاعر حساس و حقگو در قصيده ديگرى به عمال ستمگر عهد مغول محله مى كند:   

 غم چندين پريشان حال امروز
 

 درين طبع پريشان اوفتاده 

 چو بسته زير پاى پيل ملكى 
 

 به دست اين عوانان اوفتاده 

 �اده دين به يك سو و ز هر سو
 

 چو كافر در مسلمان اوفتاده 

 ببني در نان خلق اين كژدمان را
 

 چو اندر گوشت كرمان اوفتاده 

 بسى مردم ز سرما بر زمينند ...
 

 چو برف اندر زمستان اوفتاده 

 دريغا مكنت چندين توانگر
 

 به دست اين گدايان اوفتاده 

 رعيت گوسپندند اين سگان، گرگ 
 

 مهه در گوسپندان اوفتاده 

 پلنگى چند مى خواهيم يا رب 
 

 در اين ديوانه گرگان اوفتاده 

 ز دست و پاى اين گردن زنانست 
 

 سراسر ملك ويران اوفتاده 



 ز جور ظاملان در شهر خويشى 
 

 به خوارى چون غريبان اوفتاده 

   

خواجوى كرماىن نيز جسته جسته در اشعار خود به سوابق و اعمال صدور و رجال عصر خود اشاره مى كند و از رفتار 
 ظاملانه آنان به زشىت ياد مى كند، اينك بيىت چند از آن اشعار:

 آسياىي كه فتادست و ندارد آىب  ...
 

 دخل آن مجله به چوب از بن دندان طلبند

 هركجا سوخته اى بيسر و سامان يابند
 

 وجه سيم سره زان بيسر و سامان طلبند

 خون رهبان كه شود كشته ز رهبان خواهند
 

 راه رهبان كه بود بسته ز رهبان طلبند

 به سنان از سر ميدان سر مردان جويند
 

 به خدنگ از بن پيكان سر نيكان طلبند

 مهچو دونان به دونان صاحب ىب سيمانند
 

 وجه يك نان نه و ايشان به سنان نان طلبند

 خوك شكلند و حديث از خر عيسى رانند
 

 ديو طبعند و مهه ملك سليمان طلبند

 هر دكاىن كه بيابند دوكان پندارند ...
 

 وز هر آن خانه كه بينند رز خان طلبند

 خرب يوسف گم گشته ز گرگان پرسند
 

 صرب ايوب بالديده ز كرمان طلبند

   

در ميان گويندگان و نويسندگان قرن �م هيچكس چون عبيد با نظر انتقادى اوضاع اجتماعى آن دوران را توصيف و 
 بيان نكرده است. استاد فقيد اقبال آشتياىن با توجه به آثار اين منتقد بزرگ، چنني مى نويسد:

در جامعه اى كه اكثريت افراد آن تعليم نيافته و از نعمت رشد اخالقى نصيىب كاىف نداشته باشند، و بر اثر تواىل فنت و 
ظلم و جور و غلبه فقر و فاقه، در حال نكبت سر كنند، خواهى خنواهى، زمام اداره و اختيار امور ايشان به دست 
چند تن مردم مقتدر و طرار و خودرأى و خودكام، كه جز مجع مال و استيفاى حظهاى نفساىن مقصد و منظورى 

 ندارند، مى افتد.
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اين مجاعت كه در راه وصول به آمال پست خويش مقيد به هيچ قيد اخالقى و مراعى هيچگونه فضيلىت نيستند، چون 

مقتدر و متنفذ شده و اختيار جان و مال و عرض و ناموس افراد زيردست را به استبداد و غصب به كف آورده اند، 



هركه را بينند دم از فضايل اخالقى مى زند يا مردم را به آن راه مى خواند، چون با مذهب خمتار ايشان دمشىن و عناد 

 مى ورزد، از ميان برمى دارند و يا به توهني و حتقريش مى پردازند.

نتيجه اين كيفيت آن مى شود كه به اندك زماىن، اهل فضيلت و تقوى يا مهجور و بال اثر مى مانند، يا از بيم جان و به 
اميد نان مذهب خمتار مقتدرين و متنفذين را اختيار مى منايند. به اين ترتيب، به تدريج رقم نسخ بر اخالقيات و 

فضايل كشيده مى شود، و اين مجله حكم مذهب منسوخ پيدا مى كند. علما و قضات و عدول و شحنه و حاكم و 
عسس كه بايد مردم را به راه راست و درست هدايت كنند و آمرين به معروف و ناهيان از منكر باشند، به مذهب 

خمتار امراء و سالطني مى گروند و «الناس على دين ملوكهم» يا به گفته عبيد «صدق االمري» را به كار مى بندند و از 
آن باكى ندارند كه كسى زبان به طعن و لعن ايشان بگشايد و راه و روش آنان را خالف سريه مرضيه گذشتگان 

بداند؛ چه به عقيده اين گروه، راه درست آن است كه ايشان را بالفعل و به فوريت به سرمنزل مقاصد آىن و شاهد 
 مطلوباى مادى و نفساىن برساند.

ظلم و بيعدالىت و غصب و شكسنت عهد و پيمان و نقض قول و قسم در مذهب اينچنني مردم، خود از وسايل 
كامياىب است. اينكه صلحاى قدمي در اين راه چه مذهىب داشته و نقادان آينده در اين خصوص چه خواهند گفت، 
در پيش چشم ايشان وزن و اعتبارى ندارد، بلكه پريوان اين مذهب، در باطن به اين گونه احكام و آراء مى خندند و 
صاحبان آ�ا را به سخافت عقل و وهم دوسىت و كهنه پرسىت متصف مى دانند. اين مذهب مهان است كه اروپاييان آن 

 را به نام «ماكياول» ايتالياىي تدوين كننده قواعد آن در اروپا، مذهب ماكياوىل مى خوانند.

مطالعه تاريخ ايران در دوره فرتت بني مرگ سلطان ابو سعيد، آخرين پادشاه سلسله ايلخاىن، و استيالى امري تيمور 
گوركان، متضمن شرح هرج ومرج عجيىب است كه در اين ايام در ايران، بر اثر قيام مدعيان عديده سلطنت و 

كشمكشهاى دائمى ايشان پيش آمده بود، و صدماتى كه در آن دوره، متعاقب آن وقايع به مردم و خرابيهاىي كه به 
آباديها رسيده چنان اوضاع را آشفته و مردم را پريشان كرده بود كه در اواخر، حىت صاحلرتين افراد، آمدن خونريز 
بيباكى مانند تيمور را به دعا و به جان و دل از خدا مى خواستند. شاعر بلندنظر شرياز حافظ، پس از آنكه از 

 مشاهده اين اوضاع و احوال به تنگ آمده، باكمال بيصربى مى گويد:

 سوختم در چاه صرب از بر آن مشع چگل 
 

 شاه تركان فارغست از حال ما كو رستمى 

 آدمى در عامل خاكى منى آيد به دست  ...
 

 عاملى ديگر ببايد ساخت وز نو آدمى 
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 خيز تا خاطر بدان ترك مسرقندى دهيم 
 

 كز نسيمش بوى جوى موليان آيد مهى 

در زماىن كه مادر يكى از پادشاهان عصر علنا به فسق و فحشاء روزگار مى گذارد و زوجه ديگرى براى آنكه شوهرش    

فاسق او را به حبس افكنده شوهر خود را در بسرت خواب به فضيحرتين طرزى مى كشد، و زوجه امريى ديگر به طمع 

ازدواج با برادرشوهر، او را به دفع زوج خويش برمى انگيزد و پادشاهى به دست خود، پدر را كور و با مادر زنا 

مى كند، و پادشاه ديگرى علنا امراى خود را به طالق گفنت زنان خويش وامى دارد و در عشق ورزى نسبت به آنان به 

غزلسراىي مى پردازد و هيچ وزيرى، گرچه در كفايت و فضل به پايه رشيد الدين فضل الّله و پسرش خواجه غياث الدين 

حممد باشد، سر سالمت به گور منى برد و دسيسه و توطئه و برادركشى و دزدى به اعال درجه مى رسد و اكثر شعرا و 

قضات و علما نيز براى خوش آمد طبقه فسقه فجره، كه قدرتى يافته اند، اعمال ايشان را عني فضيلت و تقوى و بر 

منهج حق و صواب جلوه مى دهند، حال طايفه قليلى كه به اين رذايل و فجايع آلوده نشده و عفت ذاتى و مناعت 

طبع و پاكى فطرت، آنان را بركنار نگاهداشته، معلوم است كه به چه منوال مى گذشته، و مشاهده آن عامل عجيب 

چگونه ايشان را افسرده و برآشفته مى داشته است. عموما حال افسردگى و برآشفتگى چنني مردى، در چنان اوضاع 

و احوال گريه و ندبه به يكى از دو صورت، ظاهر و علىن مى شود، يا بر وضع پسنديده گذشته تأسف مى خورند و بر 

تبدل آن به وضع ناگوار زمان خود گريه و ندبه سر مى كنند و يا آنكه بر ىب خربى و محاقت و كوتاه بيىن معاصرين خود 

مى خندند و در مهه حركات و سكنات و باد و بروت و تفرعنات ايشان به چشم سخريه و استهزا مى نگرند؛ خمصوصا 

وقىت كه آن طبقه مردم به عيان مى بينند كه حاصل چهل سال رنج و غصه ايشان در راه كسب فضايل و مترين 

اخالقيات، در جنب ناپرهيزگارى و فساد ديگران هيچ قدر و عظمىت ندارد و هيچكس هنر و كمال آنان را حىت به 

قيمت لقمه ناىن كه با آن بتوان زنده بود، منى خرد، به مهه چيز دنيا و به مهه شؤون زندگاىن انساىن از مجله به كماالت 

و معنويات آن نيز، به ديده ىب اعتبارى و كم ثباتى نظر مى كنند و مهه را با خنده و سبكروحى تلقى مى منايند. اما 

نبايد پنداشت كه اين خنده نشانه رضا و از سر موافقت است بلكه خنده ترحم و استهزاىي است كه از سراپاى آن، 

 حس انتقاجموىي و انتقاخمواهى منايان است.

در غري از مورد مجعى بيخرد و بيخرب، كه ابلهانه مى خندند و خود را به سبكى و ىب ادىب مى شناسانند، در بسيارى 
موارد ديگر، طبيعت براى حفظ ذات و دفاع تن و روان از فرسوده شدن در زير پاى درد و غم و سوخنت در كوره رنج 

و امل، انسان را خواهى خنواهى به خنده و شوخى و طيبت و هزل مى كشاند تا حاىل وقت او خوش شود، و دل 
شيداى او قليل مدتى از درك غم و اندوه غافل مباند. از مطالعه رساله دلگشاى عبيد به خوىب واضح است كه در 

 عصر او و چهل 
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پنجاه سال قبل از آن، يك عده از اين عقال و فضال بوده اند كه هريك هرچند از در علم و فضل استاد زمان خويش 

به مشار مى رفته اند، باز در مواجهه با اوضاع آن ايام و برخورد با امرا و مقتدرين عصر، رندى و قالشى پيشه كرده بوده 

و به اين وسيله به مهه كس و مهه چيز مى خنديده و به زبان طنز و هزل، خراىب زمان و فساد مردم را انتقاد مى منوده اند. 

از اين طايفه بوده اند عالمه ىب نظري قطب الدين شريازى و موالنا قاضى عضد الدين اجيى صاحب كتاب مواقف و 

شاعر معروف جمد- الدين مهگر و شرف الدين دامغاىن و شرف الدين درگزيىن. اين مجع رندان كه عبيد نيز پري و سريه 

و تدوين كننده مآثر ايشان است، آجنا كه ديگران جرأت و جسارت آن را نداشته اند كه به جد، مقتدرين زمان و 

اوضاع و احوال اخالقى و اجتماعى عصر را انتقاد كنند، با يك لطيفه و مطايبه به زيركى و خوشى به بيان عيب يا 

 جنبه مضحك آ�ا پرداخته و انصافا در اين هنرمناىي داد بالغت و استادى داده اند.

عبيد در رساله تعريفات خود با حلىن طيبت آميز، كه امارات جد از آن اليح است، ماه رمضان را «هادم اللذات» و 
شب عيد آن را «ليلة القدر» و امام را «مناز فروش» و وعظ را به معىن «آنچه بگويند و نكنند» تعريف كرده است. 

از موالنا عضد الدين پرسيدند كه در زمان خلفا مردم دعوى خداىي و پيغمربى مى كردند و اكنون منى كنند، گفت: 
 مردم اين روزگار را چندان ظلم و گرسنگى افتاده است كه نه از خدايشان ياد مى آيد نه از پيغمرب.

روزى سلطان ابو سعيد در حال مسىت عالمه بزرگوارى مانند قاضى عضد- الدين را در حمفل مجع به رقص واداشت، 
بيچاره قاضى امتثال امر كرد. شخصى او را گفت موالنا، تو رقص به اصول منى كىن، زمحت مكش. موالنا گفت: من 
رقص به يرلي  (يعىن حسب االمر) مى كنم نه به اصول. روزى ديگر مهني سلطان سر بر زانوى موالنا گذاشته بود و به 
شوخى او را گفت: موالنا، تو ديّوثان را چه باشى؟ گفت: متكا. و حكايات عديده ديگر، كه مهه در عني مالحت و 

 لطف، مناينده حس استهزاىي است كه رندان آن زمان در مشاهده وضع ناگوار روزگار از خود ظاهر ساخته اند.

مطايبات عبيد زاكاىن، مهه مناينده اين حس، و تدوين آ�ا از جانب آن منشى زبردست لطيف طبع بيشرت براى رساندن 
احوال خراب آن ايام و خوش كردن وقت اندوه ديدگان بوده و گوىي عبيد، در اين عمل، براى خود و امثال خود 

 تشفى خاطر و تسلى دىل مى جسته است.

محله معاصر ارمجند او، حافظ، به زهد و ريا و سالوس و طامات و شطحيات، و خاك رخينت او بر سر اسباب دنيوى 
و خلل پذير مشردن هر بنا جبز بناى حمبت، و فروخنت دلق خود به مى و در گرو دادن دفرت خود به صهبا و شسنت 

اوراق درس به آب عشق، مهه از مهني قبيل انتقادات است، اما به زباىن ديگر كه چون بدخبتانه در اينجا جمال تنگ 
 است، از داخل شدن در تفصيل 
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 »238 «آن صرف نظر مى كنيم.

 آداب و معتقدات مذهىب قوم مغول 

قوم مغول به اقتضاى زندگى بدوى خود آداب و رسوم و معتقداتى خمصوص به خود داشتند. آ�ا به يك خداى بزرگ 
اصلى، و چند خداى درجه دوم معتقد بودند و خوشبخىت و بدخبىت خود را فرع اراده خدا مى مشردند. پس از مرگ در 
انتظار زندگى در دنياى ديگرى بودند كه شباهت زيادى با زندگى در اين دنيا دارد. اعمال مذهىب آ�ا بسيار ساده 

بود، اجرام مساوى خمصوصا خورشيد را هنگام طلوع مورد ستايش قرار مى دادند، گرفنت و كشنت بچه پرندگان، شكسنت 
دو استخوان با هم، زدن اسب با دهنه، ممنوعيت مذهىب داشت. گوشت متام حيوانات حىت سگ را مى خوردند، 

نكاح بني آ�ا معمول نبود، بلكه چند مرد با يك زن هم بسرت مى شدند. آ�ا مى گفتند كه اموال برق زده و خانه ها و 
 گله هاى برق زده بايد خنست پاك شود، و عمل تطهري با آتش صورت مى گرفت.

 مردگان را با مقدارى هدايا و گوشت و كوزه هاىي از شري اسب به خاك مى سپردند.

غالمان و كنيزكان بزرگان و سالطني را با آ�ا دفن مى كردند. براى عزادارى لباس خمصوص در بر مى كردند؛ مردان 
براى مرگ زنان خود چهار هفته عزادارى مى كردند. قرب سالطني و بزرگان خمفى بود؛ به مهني علت، عابرى را كه بدون 

قصد و اراده با نعش بزرگان مصادف مى شد با برندگان نعش، يكجا مى كشتند تا به اين وسيله مدفن سالطني و 
بزرگان خمفى باشد و كسى به نبش قرب آنان مبادرت ننمايد. به ايام سعد و حنس و سحر و جادو معتقد بودند و از 
رعد و برق بيم فراوان داشتند. در ميان امرا و سالطني مغول، غازان خان پس از قبول اسالم خود را تا حدى از قيد 

خرافات قدمي رها ساخت و به مقررات و اصول ديگرى پابند شد. بيمارى در نظر آ�ا از دو نوع بريون نبود يا 
ناخوشى طبيعى بود و يا در نتيجه مداخله شياطني؛ در صورت اخري براى بريون راندن شيطان، مششريها را باالى سر 

بيمار مى آوخيتند و اگر بيمار از بزرگان قوم بود، با پنج نفر مرد، نيزه ها را به هرطرف براى دور كردن ابليس تكان 
 مى دادند.

در مواردى كه مريض در حال مرگ بود متام فاميل او را ترك مى گفتند. اين بود منونه هاى خمتصرى از معتقدات مذهىب 
و رسوم قوم مغول. وىل چنان كه مى دانيم بعد از غلبه آ�ا بر ممالك متمدن چني و ايران و آميزش با ملل مغلوب، 
ديرى نگذشت كه ملل غالب، حمكوم راه و رسم و آداب و متدن ملل مغلوب گرديدند و به تدريج سنتها و رسوم 

 بدوى خود را از دست دادند.

 آثار محله مغول 

به طورى كه عموم مورخني و وقايع نگاران متذكر شده اند، استيالى قوم وحشى مغول، به ملل متمدن آسياىي، يكى از 
بليات كم نظري تاريخ بشرى است. صاحب تاريخ جهانگشاى جويىن در اين باره مى نويسد: «هنوز تا رستخيز، اگر 



توالد و تناسلى باشد غلبه مردم به عشر آنچه بوده است خنواهد رسيد، و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان 
 شناخت ...» در نتيجه ايلغار مغول، غري از قتل ميليو�ا نفوس و ويراىن 

 ______________________________
 ). كليات عبيد زاكاىن (مقدمه: به قلم عباس اقبال، ص يح تا كج).238(

 352، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

بسيارى از شهرهاى معمور و آباد، آثار گرانبهاى متدن ديرين ملل آسياىي دستخوش نيسىت و فنا گرديد و هزاران 

 مدرسه و كتاخبانه با معلمني و مدرسني آ�ا به خاك فنا افتادند و نامى از آنان باقى مناند.

عطا ملك جويىن، كه قريب نيم قرن بعد از استيالى مغول، كتاب تاريخ خود را نوشته، اين حادثه ناگوار را به اين حنو 
توصيف مى كند: «به سبب تغيري روزگار و تأثري فلك دوار و گردش گردون دون و اختالف عامل بوقلمون، مدارس 

درس مندرس و معامل علم منطمس گشته و طبقه طلبه آن، در دست لگدكوب حوادث، پاميال زمانه غدار و روزگار 
 مكار شدند.

 هنر اكنون مهه در خاك طلب بايد كرد
 

 زانكه اندر دل خاكند مهه پر هنران 

   

اكنون بسيط زمني عموما و بالد خراسان خصوصا كه مطلع سعادت و مربات ... و منبع علما و جممع فضال بود ... 
 »239 «از پريايه وجود ... هنر و آداب خاىل شد.»

 عقيده مورخني غرب درباره مغول 

 در كتاب تاريخ مغول با مورخني شرقى در ذكر فجايع و بيدادگريهاى مغول مهصدا شده مى نويسد: »240 «دهسن 
«وحشت و اضطراىب كه از اين قوم خوخنوار در اروپاى غرىب پديد شده بود، به- قدرى عظيم بود كه سالنامه نويس آن 

  م.1238زمان ماتيو پاريس در ذكر وقايع سال 

مى نويسد: «از ترس مغول، ماهى گريان كات لند و فريزلند جرأت منى كردند از درياى مشال عبور كنند. سپس ضمن 
 م. مى نويسد: «... آنان روى زمني را مانند ملخ فرا گرفته و به ممالك شرقى اروپا، انواع بدخبتيهاى 1240وقايع سال 

هولناك وارد آوردند و آجنا را به خون و آتش كشيدند ... ايشان نه انسان بلكه حيوا�اى سبع و درنده و عفاريىت به 
صورت آدميان هستند كه به خون تشنه اند و از گوشت انسان و حيوان غذا مى سازند. لباسشان چرم گاو است كه با 
لوحهاى آهن مسطور گشته. مردماىن كوتاه، كلفت، قوى، خستگى ناپذير، و غري مغلوب، كه پشتهاى خود را عريان 
ساخته و سينه هاى خود را با زره پوشانيده اند. خون ابناء نوع خود را با لذت مى آشامند. به دقايق شناورى و مالحى 



آگاهند ... هروقت خون به دست آ�ا نيفتد آب گل آلود مى آشامند. پري و جوان و زن و مرد در نظرشان يكسان 
است. با گله گوسفندان و زنان خود، كه مانند مردان جنگاورى آموخته اند، در اطراف جهان متفرقند؛ به مهني داليل 

 »241 «بود كه مسلمانان خواستند با مسيحيان مهداستان شوند ...»

در ممالك اسالمى، تنها قسمت جنوىب ايران يعىن منطقه قدرت اتابكان فارس و بالد روم و هندوستان غرىب با قبول 
خراجگزارى و تبعيت حمض از امر خان مغول، از تاجم اين قوم خوخنوار در امان ماند و مجعى از مردم فعال و 

 علم دوست موفق شدند برتين ذخاير مادى و معنوى خود را به آن نواحى منتقل كنند.

 در نتيجه اين وضع، كه حمصول حسن سياست اتابكان فارس بود، قسمىت از آثار

 ______________________________
  به بعد.4، ص 1). تاريخ جهانگشا، پيشني، ج 239(

)240.(Dohssan  

 ). تاريخ ادبيات در ايران از فردوسى تا سعدى، پيشني.241(
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علمى، ادىب و هنرى گذشتگان ايراىن از فنا و نيسىت مصون ماند و بعدها به مهت دانش- دوستان به ديگر نقاط 

 جهان منتقل گرديد.

 تيمور و خنستني مبارزات او در راه كسب قدرت 

در نيمه قرن چهاردهم ميالدى (قرن هشتم هجرى)، تيمور وارد صحنه سياست آسياى ميانه و ماوراء النهر گرديد. اين 
  هجرى در قريه اى نزديك شهر «كش» متولد شد.736مرد در سال 

پدرش يكى از متنفذين ايل «يرالس» بود. چون زندگى كوچ نشيىن داشت، ضمن مسافرتا به ماوراء النهر رسيد و با 
تركان حملى درآميخت و به تدريج، زبان و رسوم و آداب قدمي را از دست داد. تيمور ضمن مجع آورى قوا، گاه با 

 فئوداهلا، در اجنام مقاصدى كه داشتند، كمك مى كرد.

 ميالدى، موقعى كه تغلق تيمور، خان مغولستان، مسرقند را فتح كرد و وطن تيمور به دست خان 1361در سال 
افتاد، تيمور، خود در صف اشغالگران قرار داشت و جزو ياران او بود. خان نيز به او كمك كرد تا حاكم ناحيه 

«كش» شود، وىل دوران مهكارى اين دو چندان نپاييد و بزودى با حاكم بلخ، امري حسني، رابطه دوسىت برقرار كرد و 



به اولني حامى خود خيانت ورزيد. وىل كوشش امري تيمور و امري حسني عليه تغلق تيمور به جاىي نرسيد و هردو به 
سيستان فرار كردند. در سيستان، ضمن يكى از جنگها، زمخى برداشت و چند انگشت از دست راست و پاى 

راست او به شدت ضربت ديد و تا پايان عمر لنگ ماند و به مهني مناسبت به تيمور لنگ معروف شد. در سال 
 ه.) امري حسني و تيمور موفق شدند ماوراء النهر را از چنگ خان مغول رها سازند و 768 ميالدى (1366

حكومت خود را در آن حدود مستقر كنند، اما بزودى يكى ديگر از خا�اى مغول آهنگ تصرف ماوراء النهر كرد و 
 ه.) و در جنگى كه بني امري حسني و تيمور با قواى دمشن درگرفت، خان مغول فائق آمد 767 م. (1365در سال 

و تيمور و امري حسني شكست خوردند. در نتيجه اين شكست، مسرقند و شهر سبز را به دست حوادث سپرده به 
ساحل ديگر رود پناه برده راه بلخ پيش گرفتند. در نتيجه، سپاهيان خان مغول روى به مسرقند آوردند؛ در حاىل كه 

 پادگان اين شهر با امري حسني و امري تيمور فرار را بر قرار ترجيح داده بودند.

 قيام دالورانه موالنا زاده در مسرقند

در اين حلظات دشوار، صنعتگران و دانشجويان مدارس، دفاع شهر را به عهده گرفتند. هنگامى كه اهاىل مسرقند در 
مسجد جامع گرد آمده بودند، يكى از طالب به نام موالنا زاده، كه از تربيت شدگان مكتب سربداران بود، در حاىل 
كه عده اى با مششريهاى برهنه او را احاطه كرده بودند، باالى كرسى رفت و پس از سالم و شاد باش، خطاب به 

مردمى كه گرد او مجع شده بودند، چنني گفت: «سپاهيان ىب مشار مغول تصميم دارند سرزمني نياكان ما را غارت كنند 
و هر آن به شهر نزديك مى شوند، حاكم ما كه از يكايك مردم مبل  زيادى به نام ماليات و حتفه مى گرفت و به ميل 
خود خرج مى كرد، اكنون كه دمشن به ما روى آورده، ما را رها كرده، و به كفار پناه برده است تا زندگى خود را حفظ 
كند. اكنون اهاىل مسرقند، هر مبلغى كه بپردازند و هر حتفه اى كه بدهند، خنواهند توانست از دست دمشن رهاىي يابند. 

 كيست كه در اين موقع حبراىن دفاع شهر را به 
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عهده گريد و در اين حلظات سخت، در برابر خاص و عام قبول مسؤوليت منايد؟ ما در مقابل كسى سر تعظيم فرود 

مى آورمي كه اين مسؤوليت خطري را به عهده گريد، زيرا دمشن دقيقه به دقيقه به ما نزديك مى شود.» در پاسخ دعوت 

موالنا زاده، متنفذين شهر مهر سكوت بر لب زدند. موالنا زاده به سخن خود ادامه داده گفت: «چون هيچكس 

حاضر نيست كه مسؤوليت دفاع شهر را به عهده بگريد، اگر من اين كار را تعهد كنم به من كمك خواهيد كرد؟» 

 متام كساىن كه در آجنا جمتمع بودند موافقت خود را اعالم كردند و موالنا دفاع شهر را به عهده گرفت.

اهاىل مسرقند تصميم گرفتند كه به قيمت جان خود مغوهلاى غارتگر را به شهر راه ندهند. به اتفاق موالنا زاده دو تن 
ديگر فعاليت مى كردند، يكى از آ�ا موالنا خردك خبارى كه در ترياندازى استاد بود و ديگرى پينه دوزى به نام ابو بكر 

كلوى كه، در اداره سازمان دفاعى شركت جستند. نقشه دفاع شهر به طرز عاقالنه اى تنظيم شده بود. در نقاط 



مرتفع عده اى ديده بان مأمور مراقبت بودند تا نزديك شدن پيشقراوالن دمشن را اعالم كنند. شهر به چند منطقه دفاعى 
تقسيم شده بود. غري از يك خيابان عريض، كه راه ورودى به شهر بود، ساير كوچه ها را سنگربندى كرده بودند و در 
هردو طرف اين خيابان، سنگرهاى مستحكمى درست شده بود كه در پشت آن، جنگجوياىن كه به نيزه و كمان و 
ساير سالحها جمهز بودند، قرار داشتند. در انتهاى خيابان، خود موالنا- زاده موضع گرفته بود و صد نفر از برتين 

جنگجويان در اطراف او قرار داشتند. به اهاىل شهر دستور داده شده بود كه خنوابند و در مناطقى كه به آ�ا واگذار 
 شده مراقبت و ديده باىن كنند.

مغوهلا كه از فرار امري تيمور و امري حسني باخرب بودند، گمان كردند كه شهر بال دفاع است، لذا موقعى كه به مسرقند 
رسيدند بدون رعايت احتياط، وارد خيابان اصلى شهر شدند. هنگامى كه به موضع موالنا زاده نزديك شدند، عالمت 

يورش عمومى داده شد. مغوهلا از سه طرف مورد تعرض قرار گرفتند. مدافعني شهر، كه پشت سنگرها قرار داشتند، 
سپاهيان دمشن را مورد سنگباران و محله سرنيزه قرار دادند. دمشن با دادن صد اسري و عده زيادى كشته و زمخى راه فرار 
پيش گرفت. روز بعد، اشغالگران با رعايت احتياط هجوم خود را تكرار كردند و با آنكه از متام حيله هاى جنگى از 
قبيل فرار مصنوعى و برگشت ناگهاىن استفاده كردند، موفقيىت به دست نياوردند. در نتيجه به حكم اجبار در اطراف 
شهر اردو زدند و به حماصره شهر پرداختند وىل از اين كار هم نتيجه اى نگرفتند و در اثر شيوع مرض طاعون اسىب، 
 عده اى از سپاهيان كوچ نشني مغول مردند و بقيه با حسرت، به غارت دهات اطراف اكتفا كرده و مراجعت كردند.

مردم پس از آنكه خاك خود را از وجود دمشن پاك كردند، به تسويه حساب خود با استثمار- گران حمّلى مشغول 
 شدند.

جنبش اهاىل مسرقند در تاريخ و ادبيات به نام جنبش سربداران معروف است، وىل اصطالح سربداران چنانكه قبال 
 ه. ق.) با قيام مردم سبزوار و خراسان عليه خا�اى مغول و 737- 738 م. (1336- 1337ديدمي، قبل از سال 

مالكني بزرگ پيدا شد. مورخني دوره تيمورى قيام كنندگان مسرقند را مردمى ماجراجو و آشوب طلب مى خواندند، زيرا 
 اين مجاعت عليه حكومت قانوىن قيام كرده بودند.

 پس از آنكه خرب عقب نشيىن مغوهلا از مسرقند به تيمور رسيد، او فورا با امري حسني 
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مالقات كرد و تصميم گرفتند كه در فتح مسرقند عجله نكنند، زيرا بيم داشتند كه با مقاومت شديد مردم مواجه گردند. 

چون در خود جرأت جنگ نديدند، راه حيله و تزوير پيش گرفتند و به رهرب مدافعني شهر نامه اى نوشته قسم ياد 

كردند كه تو بر مقام خود باقى هسىت و به هيچ- يك از اهاىل شهر صدمه اى خنواهد رسيد. پس از آنكه نامه با 

مقدارى حتف و هدايا رسيد، جاسوسان اعزامى تيمور شروع به كار كردند. چون تركيب اجتماعى و منافع طبقاتى 



سربداران يكسان نبود، تيمور و امري حسني بر آن شدند كه از عناصر متزلزل اين جبهه براى اجراى مقاصد خود 

 ميالدى امري حسني و تيمور، با سپاهيان خود به مسرقند نزديك شده و در 1366استفاده كنند. در آغاز بار 

نزديكى شهر، اردو زدند، و خطاب به سربداران نوشتند كه «ما به مشا اطمينان مى دهيم كه رفتار ما با مشا از هر 

حكومت ديگرى برت و عادالنه تر باشد.» رهربان قوم به اين كلمات فريبنده گوش دادند و به اردوى امري حسني 

 رهسپار شدند. وىل موقعى كه به آجنا رسيدند، دستگري و اعدام شدند.

 به اين ترتيب، جنبش مردم به طرزى ىب رمحانه سركوب و امري حسني و تيمور بار ديگر فرمانرواى مسرقند شدند.

دوران دوسىت امري تيمور با برادرزنش، امري حسني، چندان نپاييد، و پس از فتح مسرقند، صفاى ايشان به كدورت مبدل 
 شد، و سراجنام بني آن دو جنگى درگرفت كه در جريان آن امري حسني مغلوب و مقتول شد.

 سياست جنگى و فتوحات تيمور

تيمور در جنگهاى غارتگرانه خود، مانند چنگيز و خا�اى جغتاىي آسياى ميانه مى كوشيد منافع بزرگان چادرنشني 
مغول و ترك و بزرگان اسكان يافته تاجيك را آشىت دهد. وى نيك درك مى كرد كه بزرگان مزبور فقط هنگامى از 

جنگهاى خانگى صرفنظر كرده پشتيبان يك دولت نريومند مركزى خواهند شد كه دولت مزبور بتواند جنگهاى پردامنه 
غارتگرانه به منظور تسخري كشورهاى ديگر به راه بيندازد تا بزرگان فئودال بدان وسيله اراضى جديد و غنامي فراوان به 
دست آورند. تيمور كه سخت مى كوشيد منافع طبقه فئودال و بويژه گروه زمامدار آن يعىن بزرگان چادرنشني مغول و 

ترك را تأمني كند، نقشه وسيعى براى فتح و تسخري اراضى قزل اردو و ايران و هندوستان و قفقاز و كشور- هاى 
 آسياى مقدم طرح كرد. تيمور مى كوشيد با غارت كشورهاى مفتوح، نريوهاى موّلده ماوراء النهر را ترقى دهد.

وجوه و وسايلى را كه در جنگها از طريق غارت و چپاول به دست مى آورد براى احداث قنوات و ابنيه و تزيني 
شهرهاى آن ديار مورد استفاده قرار مى داد و از ممالك مسخره، پيشه وران را به ماوراء النهر مى آورد. بديهى است كه 

 اين اقدامات را به نفع طبقه فئودال به عمل مى آورد.

تيمور مى خواست نظارت خود را بر جاده هاى كاروان رو و بازرگاىن ميان اروپا و آسيا برقرار سازد و بدين سبب، كوشيد 
 تا ايران و عراق عرب و كشورهاى قفقاز و آسياى مقدم را كه اكثر جاده هاى يادشده از آن مى گذشت، تسخري كند.
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و اما جاده هاى كاروانرو مشاىل را كه از نواحى جماور كرانه درياى سياه و صحراهاى كرانه حبر خزر مى گذشتند، و 

تيمور منى توانست قدرت خويش را در آن نواحى مستقر و استوار سازد، مايل بود به روى جتار و بازرگاىن مسدود 

 منايد.



بدين منظور، متام شهرهاىي را كه بر سر جاده هاى اخري الذكر وجود داشت ويران ساخت (گرگانج، حاجى طرخان، 
سراى بركه، آزوف و غريه). پس از آن، در ظرف مدت سى سال جتارت ميان اروپا و آسيا از طريق جاده هاى 

 كاروانىي كه از ايران مى گذشت صورت مى گرفت.

تيمور تنها چون فاحتى بيگانه وارد ايران نشد، بلكه مانند دژخيمى خوخنوار و فرونشاننده �ضتهاى خلق و در عني 
 حال بازگرداننده سنن مغوالن، به ايران گام �اد.

اين كه تيمور در لشكركشيهاى خود به ايران از پشتيباىن خبشى از طبقه فئودال، بويژه بزرگان چادرنشني مغول و ترك، 
 كه منى توانستند با نريوهاى خود از عهده �ضتهاى خلق برآيند برخوردار بود، كامال قابل درك است.

 »242 «بر روى هم سياست تيمور و اطرافيان وى كامال جنبه ارجتاعى داشت.

 ه. سراسر افغانستان و ماوراء النهر و 771- 782تيمور پس از قتل رقيب خود امري حسني در فاصله ساهلاى 
خوارزم را فتح كرد، سپس به خراسان هجوم برد و پس از غارت و كشتار مردم آن حدود، مازندران، رى و سلطانيه را 

 نيز تسخري كرد و سپس به مسرقند برگشت.

پس از چندى بار ديگر به قصد آذرباجيان حركت كرد و بدون آنكه با مقاومت جدى مواجه گردد، گيالن، گرجستان 
 و داغستان را فتح كرد، سپس راه اصفهان پيش گرفت.

در اين موقع ملوك آل مظفر اين ناحيه را در تصرف داشتند. چون مردم به جنگهاى پارتيزاىن مبادرت كردند و قريب 
سى هزار تن از مهراهانش را كشتند، وى از راه انتقام، سر هفتاد هزار نفر از مردم اين سامان را از تن جدا كرد، و از 

 كله آ�ا مناره ها ساخت.

 جريان تسخري اصفهان 

نويسنده روضة الصفا مى نويسد كه عده اى از مردم اصفهان كه از مظامل حمصالن و نوكران امرا به جان آمده بودند، به 
اتفاق مردى به نام «على كچه پا» با مأمورين به جنگ پرداختند و عده زيادى را كشتند. پس از آن كه جاسوسان 

 تيمور خرب اين واقعه را به او اعالم كردند، «آتش خشم جهانسوزش زبانه كشيد ...

 فرمان داد كه تي  انتقام از نيام بريون كشيده بر قتل عام اهتمام منايند.

 سياست درآمد به گردن زىن 
 

 ز چشم جهان دور شد روشىن 

   

 به روايت، اقل هفتاد هزار سر مجع آمده ... از رؤوس كشتگان مناره ها برآوردند.»



تيمور پس از آنكه حوزه قدرت خود را بسط داد، عازم شرياز شد و با چهل هزار نفر از مهراهان خود بر چهار هزار 
نفر سرباز شجاع شاه منصور محله برد و به طورى كه مورخني نوشته اند، نزديك بود امري تيمور در جريان جنگ كشته 

 شود، ليكن مريزا شاهرخ، پسر امري-

 ______________________________
  به بعد.458). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 242(
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 ه.). پس از فتح خطه 795تيمور، در جريان پيكار شاه منصور را كشت و با اين نربد سلسله آل مظفر برافتاد (

فارس، تيمور به عراق رفت و از آجنا متوجه روسيه شد. پس از غارت مسكو براى آنكه خود را آماده سفر هندوستان 

 تيمور قسمت اعظم هند را به متصرفات خود ضميمه منود و پس از 800كند، به مسرقند برگشت. در طى سال 

 ه. به آسياى صغري محله ور شد و در نربدى كه بني او 804تسخري عراق و شام، راه تربيز پيش گرفت و باالخره در 

و سلطان بايزيد خان درگرفت، پريوزى نصيب تيمور شد. در مراجعت به مسرقند تيمور با وجود پريى، خود را آماده 

فتح چني مى كرد تا در مسابقه تسخري جهان از چنگيز عقب مناند، وىل قبل از آنكه اين قسمت از نقشه نظامى او 

 عملى شود، به ديار نيسىت شتافت.

 فهرسىت از فجايع تيمور

 ادوارد براون از اعمال سبعانه تيمور چنني ياد مى كند:

 هجرى كه در آن واقعه دو هزار تن اسري را در ديوارى زنده زنده جا دادند، و نيز سر 785قتل عام مردم سيستان در 
 هجرى، ديگر زنده به گور كردن چهار هزار نفر ارمىن 801بريدن صد هزار تن اسري هندى در نزديكى دهلى در سال 

 هجرى، و ديگر برپا كردن بيست كله منار در مهان سال نزديك حلب و دمشق، و مهچنني قتل عام 803در سال 
 هجرى، اينها اندكى از بسيار حوادث خونيىن است كه ىب اعتناىي 789هفتاد هزار نفر سكنه بيگناه اصفهان در سال 

 او را به جان ابناء نوع انساىن نشان مى دهد.

سپس براون عقيده مهوطن خود، سر جان ملكم را نقل مى كند: «با ششصد يا هفتصد هزار نفر لشكر، كه او را 
مى پرستيدند، اعتناىي به خياالت ساير طبقات مردم نداشت. مقصود او بلندى نام و فتح بالد بود. براى حتصيل 

اسباب اين دو مطلب، پروا نداشت كه ملكى با خاك يكسان شود يا خلقى با تي  بيجان گردند.» در جاى ديگر 
مى گويد: «تيمور اگرچه از بزرگرتين ابطال و جنگجويان است ليكن از بدترين سالطني است. در قابليت و شجاعت 

و جوامنردى او حرىف نيست ليكن جبار و متكرب و ظامل بود. حيات و عافيت مجيع افراد بشر را در مقابل ترقى و 



استيفاى خواهش خود، به پر كاهى منى سنجيد ... دستگاه حكومت او اگرچه فسحىت ىب اندازه داشت وىل بنيادش بر 
باد بود. تا خود نامى داشت سلطنتش قوامى داشت و به حمض آنكه رشته حياتش گسيخت، بنياد مملكتش از هم 

 فرورخيت.»

 استبداد تيمور

آثار سياست جابرانه و مستبدانه تيمور را در متام شؤون زندگى او مى توان ديد. كالوخيو در سفرنامه خود مى نويسد: 
«موقعى كه مهمان يكى از بزرگان تاتار به نام «اناكورا» بودمي، به تب شديدى مبتال شدم؛ چون تيمور فرمان داده بود 

كه خود را به او برسامن «اناكورا» براى امتثال دستور تيمور اسبهاى تازه نفس فرستاد ... هرچه خواهش كردمي كه 
بگذار الاقل دو روز توقف كرده اسرتاحت كنيم، مؤثر نيفتاد و گفت اگر تيمور از اين معىن واقف گردد سر مرا از تن 

 »243 «جدا خواهد كرد ...»

 كالوخيو مى گويد: «تقدمي هديه و تعارف، خمصوصا از طرف مأمورين، از ضروريات 

 ______________________________
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 »244 «بوده است و هر سفريى كه هداياى گرانبهاترى مهراه داشته احرتام و موفقيت بيشرتى احراز مى كرده است.»

كالوخيو بر روى ديوار يكى از عمارات مسرقند، نقش شري و خورشيد ديده وىل عالمت رمسى تيمور سه دايره كوچك 

 به شكل مثلث بوده است. از سكه هاى رايج آن زمان يكى نقره موسوم به «تنگه» يا «تنكه» بيشرت رايج بوده است.

»245« 

 رسم احرتام 

رسم تعظيم در حضور شاهزادگان و شخص تيمور عبارت بود از زمني گذاردن زانوى راست، به سينه �ادن دستها، و 
 كرنش كردن در حضور تيمور الزم بود تا تقرب و نزديكى به او چندين بار تكرار شود.

در مراسم مهماىن و جشنهاى تيمور، فيلبا�اى خمصوص به منايش فيل مى پرداختند و صدها آوازخوان و ساززن به 
 نغمه و نوا مشغول مى شدند.

تيمور در عني بريمحى و خوخنوارى، مردى ثابتقدم، مستبد و جلوج بوده و به تنظيم و ترتيب در كارها و اجراى كامل 
فرامني خود عالقه فراوان داشته است. در مسافرت كالوخيو و مهراهانش به ايران، حكمى صادر كرد تا از آ�ا مهه جا 



پذيراىي كنند و در هر منزل اسب چاپارى آماده دارند. مأمورى براى اجراى اين فرمان مهراه آ�ا كردند. به قول خود 
كالوخيو در سايه اين يك فرمان به هر نقطه مسكون كه مى رسيدند مردم از كوچك و بزرگ و حاكم و حمكوم به جان 
مى لرزيدند و با هست و نيست خود آ�ا را پذيراىي مى كردند. در موقع ورود به نقطه اى، مأمور تا يك روستاىي ايراىن 
مى يافت، دستار او را به گردنش انداخته و كشان كشان مى برد تا هرچه زودتر رئيس ده را به آ�ا نشان دهد. مهينكه 
رئيس ترسان و لرزان حاضر مى شد، مأمور او را ديده و نديده چند شالق مى زد و چند تا ناسزا مى گفت و امر امري 

 »246 «تيمور را در حاىل كه او به خاك افتاده بود، ابالغ مى كرد.

اوامر و دستورهاى زيانبخش تيمور بدون كوچكرتين اعرتاضى اجرا مى شد. خراب كردن خانه هاى مردم براى احداث 
خيابان، كوچ دادن طوايف و ارباب حرف از نقطه اى به نقطه ديگر و غريه بدون جربان خسارت و ىب چون و چرا 
 70عملى و اجرا مى شد و احدى را ياراى خمالفت نبود. اين مرد فعال و ىب آرام دائما در كار و كوشش بود. در سن 

 سالگى در حال پريى و ناتواىن رو به تركستان و چني �اد و در جريان اين سفر جان سپرد.

 مرگ تيمور

«تيمور چون احساس بيمارى منود، ظاهرا براى آنكه درون خود را از گزند سرما در امان دارد، دستور داد چكيده اى 
از شراب (عرق) بگريند و داروهاى گرم مزاج و ديگر «بارها» بدان بياميزند. از اين مشروب تند پياله هاىي دمادم 

دركشيد و در نتيجه اندرونش از هم پاشيده شد. پزشكان را به يارى طلبيد و آنان در آن سرماى سخت زمستان يخ 
بر پلو و شكمش گذاشتند و تا سه روز خلته هاى خون از دهانش فرومى رخيت. اين مرد سياهكار چون خطر مرگ را 
احساس كرد به گريه و زارى پرداخت و باالخره پس از آنكه گونه هايش سرخ گشته و بانگ نفريش به آمسان رسيده 

 ه. به حيات پرماجراى خود پايان داد. خليل سلطان جنازه تيمور را در تابوتى از 807بود، در هفدهم شعبان 
 آبنوس 

 ______________________________
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�اد و سردارانش بر سر محل كردند و شاهان، سران سپاه و بزرگان در جامه نيلى به مشايعت او پياده روان شدند و 

پس از اجنام مراسم سوگوارى او را خنست در مدرسه اى در روح آباد به خاك سپردند و بر در و ديوار مقربه او جامه ها 

و زينتهاى فراوان بگسرتدند، قنديلهاى سيم و زر چون ستارگان از آمسان قبه اش بياوخيتند؛ از آجنمله قنديلى از زر ناب 

به وزن چهار هزار مثقال مسرقندى و ده رطل دمشقى به چشم مى خورد. پس از آنكه مقربه تيمور ساخته شد، جسد 



او را به آجنا نقل كردند. عجيبرت از مهه اينكه مشىت از بيخربان قرب اين مرد شقى و جنايتكار را مركز نذر و نياز و 

 »247 «خواسنت حاجتها قرار دادند و از روح پليد او در گشايش كارها استمداد مى جستند.»

 در كتاب تاريخ افغانستان در حق تيمور چنني مى نويسد: «تيمور مانند جد مادرى خود، چنگيز، »248 «مالسون 
تشكيالت خاصى داشت، در درنده خوىي با او برابر و در خيانت و پيمان شكىن از او برتر بود. هدفها و آرزوهاى 
وى گرچه دامنه آرزوهاى چنگيز را نداشت وىل ال اقل به ىب پرواىي و جسارت چنگيز بود.» به نظر ولز: «هدف او 

(تيمور) برپا ساخنت حكومىت مانند چنگيز بود وىل در اين كار كامال شكست يافت. تباهى و شورخبىت بگسرتد، تركان 
عثماىن و مصر را خراجگزار خود ساخت، و پنجاب را ويران كرد و كشتارى هراسناك از پنجابيان كرد. در هنگام 

 »249 « ه.) نامش لرزه بر اندامها مى افكند، و در ايران تباهى و ويراىن و تنگدسىت گسرتد.»808مرگش (

تيمور در قساوت و بريمحى دست كمى از چنگيز خان نداشت. در عني فعاليت، عياش و خوشگذران بود و ز�اى 
متعدد داشت. كالوخيو در ساحل زرافشان هشت تن از آ�ا را ديده است. در دوره پريى نشاط جواىن را از دست 
نداده بود، در خوراك و شراب افراط مى كرد و از بريمحرتين افراد بشر بود. در فتح قلعه سبزوار دو هزار نفر را زنده 

الى چينه كرد و از اجساد آ�ا مناره ساخت. از اين مناره هاى مرده انسان كالوخيو خود دو بار ديده است. در فتح 
اصفهان، تيمور به بانه اينكه مردم از دادن ماليات امتناع كرده اند هفتاد هزار نفر را به خاك و خون كشيد و از 

كله هاى آ�ا مناره ساخت. بعد از تصرف بغداد، به قول ابن عربشاه، به بيست هزار سپاهيان خود دستور داد تا 
هريك دو سر را از تن مغلوبني بربند. در سيواس چهار هزار نفر را زنده به خاك كرد. به پول و سكه هاى طال و نقره 

 عالقه فراوان داشت. گاه مردم متمكن را به سخىت مورد شكنجه قرار مى داد تا از آ�ا زر و سيم به دست آورد.

براى آنكه خوانندگان به جاه طلىب و توجه تيمور به مسائل اقتصادى و بازرگاىن واقف گردند، نامه امري تيمور گوركان به 
 شارل ششم پادشاه فرانسه را نقل مى كنيم.

 نامه امري تيمور گوركان به شارل ششم پادشاه فرانسه 

 ميالدى) امري تيمور نامه اى به شارل ششم پادشاه فرانسه، نوشته كه 1302 هجرى (اوت 805در تاريخ حمرم سال 
، به عمل »250 «ما عني آن را با توضيحات و اصطالحاتى كه به اهتمام مستشرق فرانسوى، سيلوسرت دوساسى 

 آمده است، ذيال نقل مى كنيم:

 ______________________________
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«امري تيمور گوركان، زيد عمره: و ملك پادشاه فرانس صد هزار سالم و آرزومندى از اين حمب خود (مقصود امري 

تيمور است) قبول فرمايد با جهان آرزومندى بسيار. بعد از تبلي  ادعيه، راى عاىل آن امري كبري (يعىن پادشاه فرانسه) 

را منوده مى شود كه برادر فرانسوا تعليم ده بدين طرف رسيده و مكاتيب ملكانه را آورد و نيكنامى و عظمت و 

بزرگوارى آن امري كبري را عرضه كرد، عظيم شادمان شدمي، و نيز تقرير كرد كه با لشكر انبوه روانه شد. بارى تعاىل 

دمشنان ما را و مشا را قهر و زبون كرد. من بعد برادر ژان اسقف سلطانيه به خدمت فرستاده شد وى به خدمت تقرير 

كند هرچه واقع شد. اكنون توقع از آن امري كبري دارمي كه دائما مكاتيب مهايون فرستاده شود و سالمىت آن امري كبري 

 باز منايد تا تسلى خاطر حاصل آيد.

ديگر مى بايد كه بازرگانان مشا را بدين طرف فرستاده شود كه اين جايگه ايشان را معزز و مكرم سازمي و نيز بازرگانان 
ما بدان طرف رجوع سازند، ايشان را نيز معزز و مكرم سازند و بر ايشان كسى زور و زيادتى نكند؛ زيرا دنيا به 

بازرگانان آبادانست. زيادت چه ابرام منامي، دولت باد در كامراىن بسيار سال، و السالم. حترير ىف غرة حمرم املكرم سنه 
 با متام اصالحاتى كه سيلوسرت دوساسى و استاد حممد قزويىن در اين نامه كرده اند، »251 «مخس و مثان مائة اهلجريه»

 مطالب آن خاىل از ابام و تعقيد نيست.

 جانشينان تيمور

 م. 1405تيمور كه در دوران حيات خود كشورهاى زيادى را از هندوكش تا درياى مديرتانه ويران كرده بود، در سال 
 ه.) ديده از جهان فروبست. وى نوه خود پري حممد، فرزند جهانگري، پسر بزرگ و متوفاى خود را به جانشيىن 807(

انتخاب كرد. سران حكومت تيمورى پري حممد را شايسته سلطنت نديدند و نوه ديگر تيمور، خليل سلطان، را به 
فرمانرواىي برگزيدند، وىل با اين انتخاب جنگ مرياث خواران تيمور پايان نيافت. در اين مبارزه سراجنام شاهرخ، پسر 
كوچك تيمور، كه در دوران حيات پدر حكومت خراسان را به او داده بودند، پريوز شد و پس از تصرف مسرقند، 

  سال حكومت كرد.43مدت 

وى چون پدر، درنده خوى نبود، به مهني جهت، به تعمري خرابيها پرداخت و در مرو و هرات به عمران و آبادى 
 مشغول شد و زنش، گوهرشاد آغا، مسجد معروىف در مشهد به نام خود بنا منود.



پس از شاهرخ، فرزندش، ال  بيگ، به پادشاهى رسيد. وى كه سلطاىن عامل و دانشمند بود غري از فعاليتهاى فرهنگى 
 به تشويق علما و منجمني مهت گماشت، و به يارى آنان زيج معروف ال  بيگى برپا گرديد.

  ه. مريزا عبد اللطيف پسرش بر وى شوريد و او را دستگري و مقتول منود.853در سال 

 دوران حكومت عبد اللطيف بسيار كوتاه بود و سال بعد، در شكارگاه به دست نوكران ال  بيگ، كشته شد.

پس از مرگ ال  بيگ، مظاهر فئوداليسم و جنگهاى شاهزادگان و حكام تا ده سال دوام يافت، تا سراجنام ابو سعيد 
 نواده مريانشاه، پسر امري تيمور، چندى بر اوضاع مسلط شد.

 ______________________________
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پس از شكست و قتل او به دست نواده گوهرشاد آغا، يكى از نوادگان تيمور موسوم به سلطان حسني بايقرا به كمك 

ياران خود، در هرات به سلطنت رسيد و نظام الدين امري على شري را كه از دانشمندان زمان بود به وزارت خود برگزيد. 

از سالطني آخرى تيموريان، سلطان حسني بايقرا در دوران سى و سه ساله سلطنت خود، از بركت آثار هنرى فراواىن 

كه از خود به يادگار گذاشته، نامش در تاريخ جاويد است. دوران قدرت بازماندگان او چندان نپاييد و سراجنام 

 حكومت تيموريان با جتاوزات شيبك خان و ظهور صفويه به كلى برافتاد.

 سياست بازماندگان تيمور

چنانكه ديدمي، تيمور پس از احتاد و مهكارى با فئوداهلاى ايران توانست متام جنبشهاى خلق را كه در گوشه و كنار 
ايران ريشه گرفته بود، براندازد. وى در قبال اين مهكارى اراضى فراواىن را به رسم سيورغال ميان سران نظامى و 

فئوداهلاى بزرگ ايران تقسيم كرد، در حاىل كه «شاهرخ بر عكس تيمور مى كوشيد كه از اتكاء به چادرنشينان مغول و 
ترك پرهيز كند و به بزرگان اسكان- يافته ايراىن و خبصوص مأموران عاليمقام و روحانيان بلندپايه مستظهر گردد. اين 

 هجرى) كه از نظرگاه آن گروه 9 م. (قرن 15دستجات رهربى سياسى را به عهده داشتند. بدين سبب، مورخان قرن 
طبقه فئوداهلا قضاوت مى كنند؛ مانند حافظابرو، فصيح، عبد الرزاق مسرقندى، دولتشاه و مري خواند، در حتسني 

شخصيت شاهرخ غلو بيحد كرده وى را مهچون سلطاىن واجد خرد فوق العاده، دادگر، و مهيشه پريوزمند، و شهريارى 
 پايبند آيني اسالم وصف مى كنند.

 در واقع شاهرخ شايسته اين مداحيها نبوده است.



استعداد كشوردارى او متوسط بود، نه تنها مردى جنگى و دالور نبود بلكه عنصرى ترسو به مشار مى رفت و هيچ 
عمل برجسته نظامى در تاريخ زندگى او ديده منى شود. وى در روابط خصوصى خود با اشخاص، از دوروىي و خدعه 

و كينه توزى عارى نبود. معهذا شاهرخ با اتكاء به بزرگان اسكان يافته ايراىن، سياست خارجى تيمورى را بالنسبه به 
 شدت تغيري داد و در مسري ديگرى هدايت كرد.

شاهرخ از فتوحات تازه صرفنظر كرد و كوشيد ايران و آسياى ميانه را حفظ كند. سه بار با قره قويونلو جنگ تدافعى 
 كرد و سعى منود آنان را از جتاوز بيشرت به خاك ايران مانع شود.

 ه.) و به اينكه سلطان ايشان، جهانشاه قره قويونلو، تابع و مطيع وى گردد، 839سراجنام آنان را منكوب كرد، (
اكتفا منود ... وى انديشيد كه پاشيدگى دروىن دولت تيموريان را با تأسيس چند حكومت نشني و استقرار پسران و 

برادرزادگان خويش در رأس آ�ا و اطاعت فئوداهلاى حملى از ايشان، عالج منوده جلوگريى كند. اين اقدام نتيجه 
 مطلوب نداد ...

 »252 «عصيا�اى مكرر موجب انقراض دولت تيموريان گشت.»

دكرت ملبتون مى نويسد: جانشينان تيمور نتوانستند كه ممالك مفتوح او را حفظ كنند، اگرچه تا حدود يك قرن ايران را 
 هجرى «امرا و شاهزادگان به هم برآمدند و 850در تصرف خود داشتند. پس از مرگ شاهرخ، فرزند تيمور، در 

 هريك آنچه توانستند از گنج و لشكر
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برداشتند و متوجه واليىت و سرحدى گشتند ... بنياد ظلم و تعدى �ادند ... و طمع در مال تاجران و رعايا و 

 مزارعان كردند ... خراىب در واليات راه يافت و مردم پراكنده گشتند ... در متام بالد ايران قحط و وبا واقع شد.»

»253« 

 بايسنقر خان، فرزند شاهرخ، در كشوردارى شريك او بود. وى مردى دانش دوست بود.

سازماىن براى نساخان كتب تأسيس كرد و كتاخبانه بزرگى اجياد منود. شاهرخ كوشش كرد كه نريوهاى توليدى ايران را از 
نو احيا كند و براى پيشرفت كشاورزى، به پريوى از غازان خان، ميزان بره مالكانه را تثبيت كرد. دولتشاه مورخ آن 

دوران در مقام متلق گوىي و جانبدارى از شهريار وقت مى نويسد: «... رعايا آن آسودگى و فراغت كه به روزگار دولت 
 او (شاهرخ) يافته اند، از عهد آدم اىل يومنا در هيچ عهد و زمان و دور و اوان نشان نداده اند.»



وىل در واقع و نفس االمر، گذشتهاىي كه دولت شاهرخ نسبت به روستاييان كرد بسيار كم و نارسا بوده و ممكن نبود 
موجب رضايت رعايا گردد. خود دولتشاه داستان زير را نقل مى كند و نشان مى دهد كه رعايا با چه كينه و نفرتى به 

 علمداران و حتصيلداران مى نگريستند:

حسن سليمى (شاعر) در ابتداى حال در سبزوار (كه روحيه سربدارى در ميان مردم حمفوظ مانده بود) عملدارى 
كردى. روزى براتى بر بيوه زىن بنوشت. آن عجوزه فريادكنان رو بدو كرد و گفت: اى مرد، اين برات ناموجه، تو به 

 حكم كه بر من نوشته اى؟ سليمى گفت: به حكم سيد فخر الدين كه وزير ملك است، پريزن گفت:

اى ظامل، اگر روز عرض اكرب من دامنت گريم و تو گوىي كه من به حكم سيد فخر الدين بر تو ظلم كرده ام، آيا حق 
 تعاىل در آن روز اين سخن را از تو قبول كند يا ىن؟

دردى در �اد سليمى از سخن عجوزه پيدا شد و فرياد مى زد كه ىن و الّله ىن بالّله. و مهان ساعت، دوات و قلم را 
زير سنگ كرده بشكست و سوگند ياد كرد كه در مدت عمر، دگر گرد حرام خوارى و عملدارى نگردد و به عهد خود 

 »254 «وفا كرد.

 �ضتهاى اجتماعى و فكرى در اين عصر

در نيمه اول قرن �م هجرى، سربداران سبزوار بار ديگر خروج كردند و لشكريان شاهرخ به دشوارى موفق به 
 ه. دولت سادات در خطه مازندران احياء گرديد. از خمتصات 809فرونشاندن آتش شورش شدند و در سال 

�ضتهاى خلق در اين دوره، گرايش مردم به عقايد شيعيان تندرو (غالت) قابل توجه است. اينان على رغم اهل سنت 
و مجاعت، در انديشه احياء مالكيت عمومى زمني و استقرار عدالت اجتماعى بودند. فضل الّله حروىف بر خالف 

اهل تسنن، عقايد و نظريات جديدى اظهار كرده بود. پس از آنكه وى به دست مريانشاه خفه شد، پريوان مسلك او 
رو به فزوىن �ادند. «چيزى نگذشت كه پريوان مسلك حروفيون زياد شدند و در سراسر ايران و آذرباجيان و سوريه و 

تركيه عثماىن، ميان پيشه وران و روشنفكران شهرى، رواج يافت، نسيمى شاعر آذرباجياىن يكى از پريوان برجسته 
  ه.) به عنوان 820 م، (1417حروفيون بود؛ وى را در سال 

 ______________________________
 ).204 (به نقل از: ملبتون، مالك و زارع در ايران، ص 8- 9). امحد بن حسني، تاريخ جديد يزد، ص 253(

 .465- 66). به نقل از: تاريخ ايران از دوران باستان ... پيشني، ص 254(

 363، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 «كافر و بددين» در شهر حلب (سوريه) به طور وحشيانه اى اعدام كرده پوست از وى بركندند.



 838شاعر بزرگ قاسم انوار كه به زبا�اى آذرباجياىن، گيلى، و فارسى شعر مى گفت، از حروفيون بود. او در سال 
 ه. درگذشت. نظريه اشرتاك اموال به وى نسبت داده شده بود.

پس از سوء قصد به جان شاهرخ، خادمان وى قاتل را در جا قطعه قطعه كردند و در جيب او كليدى يافتند و به 
كمك آن منزل و حمفل خمفى حروىف او را كشف كردند و معلوم شد فكر سوء قصد به جان شاهرخ از آن حمفل 

برخاسته است كه در رأس آن موالنا معروف خوشنويس قرار داشت. قاسم انوار مورد سوء ظن قرار گرفت، وىل به 
 سبب شهرتش به تبعيد او اكتفا كردند.

 ه. در خوزستان نيز �ضىت حتت نظر سيد حممد ملقب به مشعشع شروع به فعاليت كرد. اينان در عني 845در سال 
 حال كه منتظر ظهور حضرت بودند، استقرار حكومت مساوات عمومى و عدالت را بر روى زمني مژده مى دادند.

به گفته جعفرى مورخ، قريب ده هزار نفر از «جهال و اوباش و سارقان» در زير لواى او گرد آمدند. بايد تذكر دهيم 
كه تارخينويسان متمايل به فئوداليسم عادتا بينوايان شهر و روستا را چنني مى خواندند. اينان در نقطه اى بني حويزه و 
شوشرت علم عصيان برافراشتند و سالله حملى امريان را سرنگون و نابود كردند و بزرگان و روحانيون فئودال (شيوخ و 

 سادات) را معدوم ساختند و خانه ها و اموال ايشان را تقسيم كردند.

جعفرى پريوان مشعشع را به نام «فداييان» يا «فالسفه» و «امساعيليه» مى خواند. غالبا هواخواهان جريانات اصوىل و 
 افراطى را در �ضتهاى خلق به اين القاب مى خواندند.

شيخ االسالم شرياز در رأس سپاه فئودال عليه مشعشع وارد نربد شد وىل قواى مصمم و انقالىب مردانه پايدارى كردند 
و لشكر شرياز فرار را بر قرار اختيار كرد. باالخره فئوداهلا از شاهزادگان قره قويونلو استمداد منودند و پس از نربدى 

خونني، بر شورشيان پريوز شدند. پس از مراجعت مشعشع بار ديگر قيام خلق آغاز شد و تا آغاز قرن دهم هجرى 
 »255 «دوام يافت.»

تا شاهرخ زنده بود، جهانشاه نريومندترين سلطان قره قويونلو خود را دست نشانده او مى خواند، وىل پس از مرگ وى، 
جهانشاه از جنگهاى بازماندگان تيمورى استفاده كرد و عراق عجم، خوزستان و فارس و كرمان را تسخري منود و خود 
را پادشاهى مستقل مشرد. اين فتوحات با غارت و ويراىن توأم بود؛ شهرهاى سلطانيه و اصفهان سخت زيان ديد. در 
سلطانيه فقط هفت هزار نفر نفوس باقى ماند و در اصفهان عده سكنه از پنجاه هزار نفر كمرت بود. پس از آنكه ابو 
سعيد سلطان تيمورى به خراسان و مشهد و هرات روى آورد، جهانشاه از اشغال اين نواحى صرفنظر كرد و بني ابو 

 سعيد و جهانشاه پيمان احتادى عليه �ضتهاى خلق بسته شد.

 ه. سپاهيان آق قويونلو لشكريان قره قويونلو را در جنوب ارمنستان تار- و مار كردند. اوزون حسن سر 872در سال 
 بريده جهانشاه را نزد متحد وى ابو سعيد و سر فرزند جهانشاه را
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 ه. لشكريان آق قويونلو آذرباجيان جنوىب و شهر تربيز را 873براى حممد دوم سلطان عثماىن فرستاد. در بار سال 

اشغال كردند و اوزون حسن آن شهر را پايتخت خويش قرار داد و بدين طريق دولت قره قويونلو سقوط كرد و دولت 

آق قويونلو به جاى آن استقرار يافت. سلطان ابو سعيد با لشكرى فراوان براى درهم كوفنت قدرت دولت آق قويونلو به 

آذرباجيان رفت، وىل لشكر زمستان به كمك سپاهيان آق قويونلو آمد. متام اسبان آ�ا سقط شدند و در جريان جنگ، 

 ابو سعيد و لشكريانش حماصره شدند و سلطان دستگري و اعدام گرديد.

سابقا از سرنوشت جانشينان شاهرخ سخن گفتيم، اكنون بايد بگومي كه پس از مرگ ابو سعيد، امپراتورى تيمورى در 
واقع به دو سلطنت منقسم گشت؛ يكى پادشاهى خراسان كه مركز آن هرات، و ديگرى آسياى ميانه كه مركز آن 
مسرقند بود. در آغاز دوران حكومت سلطان حسني بايقرا (جانشني ابو سعيد) مردم بينواى شهرى در هرات بر اثر 
مالياتاى طاقتفرساىي كه مأموران ديوان ماليات برقرار كرده بودند، دست به شورش زدند. سلطان حسني از وسعت 

دامنه عصيان بيمناك شد و على شري نواىي، دوست دوره جواىن خود را نزد شورشيان گسيل داشت. «على شري نواىي 
به حمض ورود به هرات، امر كرد تا از فراز منرب مسجد جامع، فرمان لغو مالياتاى غريقانوىن را قرائت كنند و متام 

 مأموراىن را كه با اخذ عوارض غريمشروع موجب عصيان خلق شده بودند بازداشت كرد و تسليم دادگاه منود.

در پريو اين اقدام، پيشه وران و روستاييان ناحيه هرات را براى مدت دو سال از مالياتا و عوارض فوق العاده اى كه 
 براى نگهدارى سپاهيان مى پرداختند و بار سنگيىن بر دوش ماليات دهندگان (شهريان و روستاييان) بود، معاف كرد.

 875على شري نواىي بدين طريق موفق شد عصيان مردم پايتخت هرات را، بدون توسل به زور و تضييقات، پايان دهد (
ه.)، سلطان حسني بايقرا پس از استقرار بر سرير سلطنت على شري نواىي را خنست به مست امري ديوان ماليات و 

سپس وزير برگزيد. على شري نواىي، مانند غازان خان، معتقد به تثبيت دقيق مالياتا و بره مالكانه يا بره فئوداىل بود و 
با رشوه خوارى و اخذ عوارض غريقانوىن خمالف بود. به مهني جهت عليه او به حتريكاتى دست زدند و از مقام وزارت 
كناره گريى كرد. وى در دوران قدرت خود، به فعاليتهاى ساختماىن پردامنه اى دست زد؛ چندين مدرسه و كتاخبانه در 

 كيلومرت نزديك طوس و مشهد احداث كرد، رباطها (كاروانسراها) و بيمارستا�ا و 70هرات بنا منود، �رى به طول 
 گرمابه ها و پلها و آب- انبارهاى فراوان در نقاط خمتلف ساخت.

پس از كناره گريى نواىي، ميزان مالياتا افزايش يافت. ضمنا وجوهى كه از رعايا گرفته مى شد در جيبهاى امريان و 
مأموران عالريتبه ماىل و درباريان ته نشني شده و فقط مبل  ناچيزى از آن به خزانه دولت مركزى مى رسيد. مأموران 



عاليمقام ماىل از ىب اعتناىي سلطان حسني فرتوت و ميخواره و بدمست نسبت به امور ملك و دولت استفاده كرده با 
 كمال بيشرمى به غارت مردم ماليات دهنده و چپاول خزانه دولت پرداختند.

هنگامى كه جمد الدين وزير، دمشن عمده على شري نواىي، معزول و به خاطر رشوه- خوارى و اختالس از خزانه دولت، 
 تسليم دادگاه گشت، بازپرساىن كه از اموال وى صورت 
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برمى داشتند، از ثروت هنگفت و بيحد و مر و توده هاى طال و نقره و احجار كرميه و ظروف چيىن و قاليچه ها و 

خيمه هاى ابريشمى و كتاباى نادر و اسبان اصيل و ديگر اشياء قيمىت وى در شگفىت شدند. امالك مزروع و اراضى 

  ه.903ىب حساب او كه ديگر جاى خود داشت. در سال 

دستجات فئودال، حتت فرمان بديع الزمان، فرزند سلطان حسني به مبارزه برخاستند، وىل لشكريان سلطان حسني اين 
 عصيان را خاموش كردند، وىل شورشهاى بعدى و جنگ با ازبكان مقدمات انقراض سلطنت تيموريان را فراهم كرد.»
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 اوضاع اجتماعى و فرهنگى در عصر تيمور

تيمور حكومت خود را دنباله حكومت چنگيزى مى دانست و مى- كوشيد كه راه و رسم او را در اداره ممالك تابع 
خود به كار بندد و به مهني مناسبت، قسمىت از ياساى چنگيزى را با اصول تعليمات اسالمى تلفيق كرد و قواعدى كه 

تزوك تيمورى نام دارد، ترتيب داد، اما اين اصول در حميط لشكرى و نظامى معترب بود و در سازمان كشورى مهان 
 اصول ديرين ايراىن و اسالمى مالك عمل كارگزاران بود.

در رأس حكومت، شخص شاه قرار داشت كه بر جان و مال مردم مسلط بود و مى- توانست قسمىت از كشور 
 ناحمدود خود را به عنوان تيول به يكى از عمال خود واگذار كند.

سلطان براى تعيني وليعهد و اختاذ تصميمات مهم، جممع شاهزادگان (قوريلتاى بزرگ) را تشكيل مى داد. در اين دوره 
نيز، مانند ادوار پيشني، نشانه تبعيت از سلطان خطبه و سكه بود (فرامني رمسى معموال مهر مى شد و برحسب امهيت 

فرمان، مركب آن طالىي يا قرمز و يا سياه بود و گاه به جاى مهر (متغا) نقش انگشت سلطان (يرلي ) به كار 
مى رفت). عالمت رمسى كشور شري و خورشيد بود. پس از سلطان امرا و وزراء موقعيت مهمى داشتند و برخى اوقات 
مسائل مهم با نظر ايشان حل و تصفيه مى شد. حكام و مأمورين واليات قدرت و نفوذ فوق العاده اى داشتند و در 

پاره اى موارد سلطان پس از تسخري يك ناحيه و اخذ غنامي و ضبط اموال و تعيني خراج ساالنه، منطقه تسخري شده را 



به حاكم سابق واگذار مى كرد با قيد اينكه خطبه و سكه به نام سلطان باشد. گاه بعضى از امرا و فئوداهلاى بزرگ 
 در كار سلطنت نظارت مى كردند.

 ماليات در اين دوره، معموال ماليات مستقيم بود كه از امالك مزروعى گرفته مى شد.

ماليات غريمستقيم و ماليات به اموال غري منقول معمول نبود. ماليات مزروعى برحسب نوع آبيارى، از ربع تا ثلث 
حمصول ترقى مى كرد. با آنكه تيمور و شاهرخ ظاهرا به رعايت حال رعايا در اخذ ماليات توجه مى كردند، وىل عمال 

 حمصلني ماليات و مأمورين آزادى عمل داشتند.

حفظ امنيت هر حمل به عهده كوتوال بود كه عده اى به نام قورچى در اختيار خود داشت. مأمورين ديگرى نيز به نام 
شحنه (فرمانده قواى انتظامى) و يساول (مأمور تشريفات) و حمتسب و داروغه و عسس (مأمور امنيت شب) و 

قره سواران (مأمور امنيت راهها) نيز وجود داشتند، كه وظيفه اساسى آ�ا حفظ جان مسافرين و كاالهاى جتارى بود. 
 در سال 
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 ه. شاهرخ ياساى چنگيزى را لغو كرد و مقررات اسالمى را برقرار ساخت. حماكم شرعى در اين دوره، طبق 815

قواعد فقه اسالمى عمل مى كردند. حماكم عرىف ياسا را مالك عمل قرار مى دادند. در رأس دستگاه قضاىي صدور قرار 

داشتند و پس از آ�ا قضاتى بودند كه برحسب نظر آ�ا انتخاب مى شدند و به جرامي و دعاوى كوچكرت رسيدگى 

مى كردند. قضات و صدور كه كارشان جنبه شرعى داشت، حتت رياست شيخ االسالم كه عاليرتين مرتبه مذهىب بود، 

 »257 «قرار داشتند.

 مقام فرهنگى جانشينان تيمور

على رغم تيمور، فرزندان و بازماندگان او به عمران و آبادى و فعاليتهاى علمى و فرهنگى تا حدى عالقه مند بودند و 
غري از شهرها، بازارها، مساجد، باغها و مدارسى كه به مهت بازماندگان تيمور به- وجود آمده است، در زمينه هاى 

علمى و هنرى نيز شاهزادگان تيمورى، قدمهاى جالىب بر- داشته اند، كه از آن مجله عشق و عالقه شاهرخ به 
فعاليتهاى ساختماىن و كتابدوسىت بايسنقر و علم دوسىت ال  بيگ و هنردوسىت سلطان حسني بايقرا و وزيرش امري على 

 شري شايان توجه و قابل ذكر است.



 كتابدوسىت بايسنقر

به عقيده براون: «بايسنقر پسر شاهرخ ... مؤسس و باىن زيباترين فن كتاب نويسى در ايران مى باشد، و جا دارد كه او 
را يكى از بزرگرتين كتابدوستهاى عامل بشمارند. در حتت محايت او دائما چهل تن كاتب و خطاط به راهنماىي موالنا 

جعفر تربيزى، كه خود او نيز شاگرد عبد الّله بن مري على است، به استنساخ كتب مشغول بودند. وى با پرداخت 
دستمزدهاى گزاف و اعطاى انعامات شاهانه، هنرمندترين استادان خط و تذهيب را در نزد خود نگاهدارى مى كرد، 
و آنان براى وى ظريفرتين آثار صنعىت را در خط و تذهيب و جلد بندى و صحاىف به ظهور مى آوردند. كتاباىي كه 

كاغذ آن در منتهاى نفاست، و نقوش و اشكال آن در كمال ظرافت و جلد آن در غايت زيباىي بود و تا امروز نظري 
و مانندى براى آ�ا يافت نشده است، از او باقى مانده؛ كتاباى كتاخبانه پناور اين شاهزاده هم اكنون در متام اطراف 

 »258 «جهان متفرق است.»

 مقام علمى ال  بيگ 

 ه.) يكى از دانشمندان بنام آسياى مركزى است. به عقيده پروفسور 853 تا 797غري از بايسنقر، ال  بيگ (
«نيازوف»: طرز ساختمان رصدخانه، اندازه و ابعاد آن، تركيبات و اساس اوليه آن، و مهچنني نتاجيى كه از مشاهده 

ستارگان در آن زمان به دست آمد، موجب شد كه اين رصدخانه جزو يكى از آثار عظيم عصر به مشار رود. از 
آجناىي كه تفحصات جنومى ال  بيگ و اكتشافات مشعشع مكتب وى عليه خرافات مذهىب جلوه گرى مى كرد، 
روحانيون براى مبارزه با او از هر عملى كه موجب حتقري وى گردد خوددارى منى كردند. عاقبت هم در نتيجه 

توطئه اى، موجبات قتل او را فراهم كردند و رصدخانه او به دست متعصبني و مردم بيمايه از بني رفت ... در زمان 
 ال  بيگ،

 ______________________________
 ). مأخوذ از: دكرت احسان يارشاطر، پريامون شعر فارسى در نيمه اول قرن �م.257(

 ). از سعدى تا جامى، ترمجه على اصغر حكمت.258(

 367، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 حىت قر�ا بعد از او مشاهدات در رصدخانه ها به وسيله چشمهاى غريمسلح اجنام مى يافت ...

راه مكتب جنومى ال  بيگ به وسيله پيشينيان وى تيه و باز شده بود، خاصه به وسيله رياضيدا�ا و منجمني مشهور 
 مانند الفرغاىن، اخلوارزمى، البريوىن و غريه.



در عهد مغول هالكو از خواجه نصري الدين خواست كه در مدتى كوتاه به بناى رصدخانه و زجيى تازه مبادرت كند، 
 ه. به كمك منجمني و 657خواجه با متام مشكالتى كه در اين راه وجود داشت به اجنام اين مهم تن داد و در سال 

 سال سعى و تالش به اين كار توفيق 15علماى بزرگى چون قطب الدين شريازى حمىي الدين مغرىب و غريه پس از 
 منتشر ساخت. پس از خواجه نصري الدين، ال  بيگ 663يافت و نتيجه تالش خود را در كتاب زيج ايلخاىن در 

 پيشواى اين �ضت علمى بود.

آثار مهم ال  بيگ در علم جنوم، عبارت است از جدول جديد جنوم كه شامل يك مقدمه تئورى جامع راجع به 
مباحث خمتلف جنوم و جدوهلاىي متكى براساس مشاهدات رصد مسرقند است. گرچه قسمت اعظم اين كار در سال 

  ه. تكميل شده وىل ال  بيگ تا آخر عمر براى پيشرفت و توسعه آن جد و جهد فراوان منوده است.820

در مورد تنظيم جدوهلاى مثلثاتى، هدف ال  بيگ عبارت بود از يافنت سينوس دقيق يك قوس يك درجه، اين موضوع 
 سينوس قوس يك x هدايت كرد كه در آن x 3 G ax G b 0او را به حل يك معادله درجه سوم جربى به صورت 

درجه مى باشد. حل اين معادله به وسيله يكى از مهكاران ال  بيگ، غياث الدين مجشيد به شكل يك سرى قريب به 
  رقم اعشارى به شكل زير به دست داد:18صحت اجنام يافت و بالنتيجه سينوس يك درجه را با صحت تا 

571 -283 -437 -404 -452 -17 %1Xsin پروفسور نيازوف پس از تشريح علمى موضوع مى نويسد 
كه: «يك نظر امجاىل به اين جدوهلا معلوم مى كند كه نتايج حاصله به وسيله ال  بيگ با ارقام امروزى بسيار نزديك 

بوده اند ... دومني منجمى كه پس از هيپارك يك كاتالوگ اساسى ستارگان را تأليف منود، ال  بيگ بود. الپالس او را 
 »259 «منجم بزرگ خوانده. جدوهلاى جنومى كاتالوگ او برتين جداول جنومى تا قبل از عصر تيكو براهه مى باشد.»

 واصفى در كتاب بدايع الوقايع مى نويسد:

موالنا خواىف در زماىن كه مدرسه ال  بيگ را مى ساخته اند، چونني گويند كه مريزا را به امتام آن اهتمام متام بود، چنانكه 
هرروزه مى آمد و خشت به دست استاد مى داد. يك روز موالنا خواىف پوستني باژگونه در بر داشته در ميان توده هاى 
خشت نشسته بود، كسى از مريزا سؤال كرد كه شاها اين مدرسه رفيع بديع عنقريب متام مى شود، از براى او مدرس 

كه را تعيني فرموده ايد؟ مريزا فرمودند كه مدرس كسى خواهد بود كه در مجيع علوم ماهر و در متام فنون كامل و متبّحر 
 باشد. موالنا خواىف از جا برخاسته گفتند: «انا متعني بذا املنصب». مريزا
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پرسيدند كه اين كيست و از كجاست و نام او چيست، گفتند او را موالنا حممد گويند و از واليت خواف است و 

مدتى است كه در اين شهر به جد و جهد متام به حتصيل اشتغال مى منايد. چنني گويند كه مريزا او را پيش طلبيده و 

از هر علم از وى چيزها پرسيده، هرچه پرسيد جواب معقول و موجه شنيد، پس بفرمود او را به محام بردند، سر و تن 

 را شسته به جامه هاى خاص خود ملبس و معزز گردانيد ...

چنني گويند كه در روز اجالس، موالنا خواىف جمسطى را درس فرموده اند و در آن جملس نود دانشمند بوده اند، سخن 
وى را بغري مريزا و قاضى زاده رومى كسى نفهميده بود. مريزا مى فرموده اند كه موالنا خواىف را در مجيع علوم و فنون 

دستگاه آن هست كه اگر كتب و رسايل مجيع علوم را در دريا ريزند، چنانچه از هيچ علم در عامل اثر باقى مناند، وى 
 »260 «مى تواند كه احياء مجيع علوم منايد بر وجهى كه از هيچ علم و فن نكته و دقيقه اى فوت نشود.

سكاكى كه به زبان تركى اشعار شيواىي سروده، از ال  بيگ به نيكى ياد مى كند و در پايان به خود مى بالد و 
مى گويد: چرخ و فلك ساهلاى دراز بيهوده خواهد چرخيد، و نظري من شاعر توانا و چون تو پادشاه دانشمندى را 

 خنواهد ديد.

 در كتاب بدايع الوقايع علوم معموله زمان بدين حنو توصيف شده است:

هر حرف از كلمه سرا به علمى اشارت است: «كاف» به علم كيميا كه عبارت است از تبديل اجرام معدنيه بعضى 
آن به بعض ديگر، «الم» به علم ليميا كه عبارت است از علم عدد و هندسه و علم هيأت و علم موسيقى، «ها» 

به علم هيميا كه كنايت است از علم جرب و مقابله و علم مساحت و جرثقيل و علم زجيات و تقاومي، «سني» به علم 
سيميا كه مشهور و معروف است، «را» به علم رمييا كه عبارت است از طلسمات و نريجنات مهه را به غايت خوب 

 »261 «مى داند.

 وضع ايران پس از حكومت تيموريان 

در دوره تيموريان در حدود مشال غرىب ايران، عده اى از تركمانان از ضعف جانشينان تيمور استفاده كردند و دو 
سلسله قره قويونلو و آق قويونلو را تشكيل دادند. سلسله خنست بر روى پرچهاى خود شكل گوسفند سياهى ترسيم 
كرده بودند و به مهني مناسبت به قره قويونلو (يعىن منسوبني به گوسفند سياه) معروف شده اند و سلسله دوم چون 

 گوسفند سفيدى به بريقهاى خود رسم كرده بودند، آق قويونلو خوانده مى شدند.

 ه. حكومت كرد و تا شاهرخ حيات 872 تا 840نريومندترين سالطني قره قويونلو كه جهانشاه نام داشت، از 
داشت، وى به آذرباجيان جنوىب و ارمنستان و عراق عرب اكتفا مى كرد، وىل چون شاهرخ درگذشت، او از ضعف و 

فتورى كه در اركان حكومت تيمورى پديد آمده بود، استفاده كرد و خود را پادشاهى مستقل خواند و به تدريج، عراق 
 عجم و خوزستان 
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و كرمان و فارس را به حيطه قدرت خود افزود. در جريان اين جنگها مردم شهرهاى سلطانيه و اصفهان لطمات و 

خسارات فراوان حتمل كردند. جهانشاه چندى مشهد و هرات را نيز به تصرف خود درآورد، وىل متقابال ابو سعيد، 

سلطان تيمورى، و عصيان فئوداهلاى آذرباجيان، وى را جمبور به عقب نشيىن و ختليه خراسان منود. جهانشاه با اينكه 

حتصيلكرده و حامى علم و هنر بود، در نتيجه استبداد و سوء ظن و ستمگرى، نامى زشت از خود به يادگار 

 گذاشت.

منجم باشى مورخ قرن هفدهم صفات ذاتى جهانشاه را از روى منابعى كه به دست ما نرسيده چنني نقل مى كند: 
جهانشاه ظاملى بود عياش و ىب بند و بار و خوخنوار، متمايل به كفر و احلاد، و احكام شريعت مطهر را مراعات 

منى كرد. شبها را تا صبح در شراخبوارى و عياشى مى گذراند و روزها چون سگان مى خفت. جهانشاه كوشيد سياست 
مركزيت طلىب را تعقيب كند و بدين سبب نارضاىي بزرگان چادرنشني را عليه خود برانگيخت و از ديگر سو، افكار 

«كفرآميز» او و اينكه مى كوشيد به پريوان مذهب شيعه كه روزبه روز در ميان مردم بيشرت وجهه پيدا مى كردند تكيه 
 »262 «كند و از آ�ا براى نيل به مقاصد خويش استفاده منايد، تنفر روحانيان سىن را عليه وى برانگيخت.

تركان قره قويونلو از اواخر قرن �م هجرى مهراه با تركان آق قويونلو بر سر تصرف اراضى و مراتع و غنامي گوناگون در 
جنگ بودند و سراجنام سلطان حسن بيگ آق قويونلو كه به سبب اندام باريك و بلندش به اوزون حسن (حسن دراز) 
معروف است، سراسر فالت ارمنستان و كردستان را از تصرف تركان قره قويونلو خارج كرد و سر جهانشاه را نزد متحد 
او، ابو سعيد و سر فرزند جهانشاه را براى سلطان حممد دوم پادشاه عثماىن فرستاد. پس از سقوط دولت قره قويونلو 

اوزون حسن شهر تربيز را پايتخت خود قرار داد و به تدريج، سراسر غرب ايران جزو قلمرو او گرديد. دولت آق قويونلو 
تنها از امپراتورى عثماىن بيم داشت؛ به مهني مناسبت، اوزون حسن مى كوشيد براى حتكيم موقعيت خود پيمان 
احتادى با مجهورى ونيز و حكومت جمارستان و هلستان و ديگر دول غرىب منعقد منايد، وىل دولت اوزون حسن با 

وجود آمد و رفت سفريان و منايندگان سياسى دول غرىب، از احتاديه اى كه عليه دولت عثماىن تشكيل داده بود، طرىف 
نبست و در جنگى كه بني دولت آق قويونلو و دولت عثماىن در خبش علياى رود فرات در گرفت، اوزون حسن از 
تركان عثماىن شكست خورد. علت اين شكست ابتداىي و كهنه بودن وسايل جنگى سپاه آق قويونلو بود. از طرف 
ديگر، مللى كه زير سلطه تركان آق قويونلو گذران مى كردند، به علت افزايش مالياتا و گراىن هزينه زندگى، سخت 

ناراضى بودند. سراجنام اوزون- حسن ماليات را تا يك ششم حمصول تقليل داد. پس از او مأموران وصول ماليات به 



اصول و موازيىن كه او معني كرده بود، توجه نكردند. در عهد سلطان يعقوب، فرزند اوزون حسن، بار ديگر تالشى 
براى اصالح امور ماىل به عمل آمد و قاضى عيسى، مشاور او، براى ببود وضع اقتصادى دولت، كليه سيورغاهلاى 

 نظامى و روحاىن را لغو كرد و كوشيد كه مأموران 
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دولت مستقيما از كشاورزان ماليات عادالنه ثابىت اخذ كنند. وىل مسموم شدن سلطان يعقوب موجب موقوف ماندن 

اصالحات وزير مشاور او گرديد. ديگر از سالطني آق قويونلو كه عليه نظام غلط اقتصادى عصر خود مبارزه كرده 

است، امحد پادشاه قابل ذكر است. وى به كمك عثمانيها به زمامدارى رسيد، وىل مساعى او در راه جلب توجه 

مردم روستا و لغو مالياتاى ظاملانه به نتيجه نرسيد و در جنگ با فئوداهلا در نزديكى اصفهان كشته شد و سلسله 

 آق قويونلو حمكوم به جتزيه و شكست گرديد.

 يكى از مهمرتين وقايع تارخيى اين دوران فتح قسطنطنيه و شكست امپراتورى روم شرقى است.

بايد بدانيم كه دولت عثماىن پس از شكست سخىت كه از امري تيمور خورد، مدتا دچار آشفتگى و احنطاط بود. 
ايلدرم بايزيد، سلطان عثماىن، در جريان جنگ اسري تيمور شد و مورد اهانت و حتقري قرار گرفت. پس از مرگ او 

 سلطان حممد دوم پادشاه عثماىن از وضع آشفته امپراتورى روم شرقى به نفع خود استفاده منود.

امپراتورى روم شرقى پس از متجاوز از هزار سال فرمانرواىي، دستخوش فساد و تباهى شده بود؛ به قول گيبون، مورخ 
نامدار انگليسى: «هر قدر فقر و استيصال مردم فزوىن مى يافت بر ميزان مالياتا افزوده مى شد. هر اندازه صرفه جوىي 
بيشرت ضرورت داشت به مهان درجه از آن غفلت مى ورزيدند. بر اثر اجحافات اغنيا بار غري متناسىب بر دوش طبقه 

مستمند افتاده بود ... ديگر مجهورى سازماىن نبود كه در آن اثرى از آزادى و فضيلت و شرافت بر جاى مانده 
 در چنني شرايط مساعدى سلطان حممد عثماىن از تعصبات مذهىب و آزمندى سربازان ترك براى »263 «باشد.»

 سقوط امپراتورى روم شرقى استفاده كرد.

 فتح قسطنطنيه به دست سلطان حممد عثماىن 

سلطان حممد براى تشجيع سربازان خود، مى گفت هركس به درجه شهادت رسد «جواىن ابدى را در ميان �رها و 
باغهاى بشت در جوار دوشيزگان سياه چشم خواهد گذرانيد.» و ضمنا به سربازان خود اعالم كرد كه اگر لشكريانش 

 بر دمشن غلبه كنند، مستمرى ايشان دو برابر خواهد شد.



فرمان حممد مشعر بر اين بود كه: «شهر و عماراتش از آن من است، اما كليه اسريان و غنامي، يعىن متام خزاين طال و 
 اشياء نفيس تعلق به مشا دارد؛ غىن و شاد باشيد.

امپراتورى من مشتمل بر اياالت بسيار است. پاداش آن سرباز دلريى كه پيشاپيش مهه از حصار قسطنطنيه باال رود، 
حكمراىن بر زيباترين و ثرومتندترين آن اياالت خواهد بود ...» در نتيجه اين تبليغات مادى و معنوى، شور و هيجان 
در سربازان پديد آمد و با فرياد الّله اكرب ال اله اال الّله، به سوى دمشن روى آوردند. سراجنام پس از حماصره اى پنجاه و 
سه روزه مهان قسطنطنيه اى كه در برابر قدرت خسرو و خاقان و خلفاى عرب پايدارى ورزيده بود، سراجنام به- طرزى 

جربان ناپذير سر اطاعت در برابر سلحشوران سلطان حممد دوم فرود آورد. پس از پريوزى، تركان بيدرنگ در مقام 
 گردآورى غنامي و اسريان برآمدند. «در عرض يك ساعت اسريان 
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ذكور را با ريسمان، و اناث را با روبنده و كمربندهايشان به يكديگر بستند. سناتورها با عالماتشان و اسقفان با 

باربران كليسا مهه در يك رديف به بند درآمدند. جوانان طبقه عوام با دوشيزگاىن كه صورت ايشان را حىت خورشيد و 

حمرتمرتين نزديكان نديده بود، مهه بر يك منوال اسري شدند. در اين اسارت مهگاىن مرز بني طبقات اجتماعى از بني 

رفت ... سربازى كه معناى شفقت منى دانست، نسبت به ناله هاى پدر، سرشك مادر، و ضجه هاى كودكان اعتناىي 

نداشت ... در مهان اثنا متامى كليساها و ديرهاى نواحى و برز�اى خمتلف پايتخت دستخوش غارت و تاراج شد و 

 هزار نفر از اين گونه مردم به اردوى ناوگان 60اموال كليه كاخها و خانه هاى مسكوىن مردم به يغما رفت. بال  بر 

عثماىن منتقل شدند ... كليه خسارات وارده را به چهار ميليون دوكا ختمني زده اند ... سقف گنبد سن صوفيه ... 

مجيع زيورها و تزيينات قرون را از دست داد. زر و سيم، مرواريدها و جواهرات، گلدا�ا و زيورآالت متربكه به تاراج 

رفت و در غايت بيشرمى به مصارف عادى خلق رسيد ... منى توان كتمان كرد كه تركان در هتك حرمت كليسا از 

فاحتان التني قسطنطنيه تقليد مى كردند ... از بني رفنت كتاخبانه هاى بيزانس در واقع ضايعه بزرگى بود؛ چه منقول 

است كه ضمن يورش به شهر و خرابيهاى وارده بال  بر صد و بيست هزار نسخه خطى از بني رفت. اين گونه كتب 

به قدرى ىب ارزش بود كه ده جملد آن را به يك دوكا مى فروختند و با مهني مبل  ناچيز كه شايد براى قفسه اى از 

االهيات هم زياد بود، افراد مى توانستند متامى آثار ارسطو و هومر يعىن عاليرتين تصانيف علمى و ادىب يونان باستان را 

 خبرند ...



 هجرى سلطان حممد با كوكبه فراوان وارد شهر شد، جلو در بزرگ كليسا سلطان از 857در بيستم مجادى االول 
مركب خود فرود آمد و دستور داد كليسا را به مسجد مبدل سازند. به اين ترتيب كليه موزائيكها را سرتدند و كليسا را 
به صورتى عريان و ىب پريايه در آوردند. روز مجعه مؤذن شروع به گفنت اذان كرد و سلطان حممد دوم در برابر مهان حمراىب 
كه مراسم عشاى رباىن در مقابل قياصره صورت گرفته بود، به مناز مشغول شد؛ سپس از سن صوفيه وى عازم آن كاخ 

منيع و مرتوكى شد كه صد تن از جانشينان كنستانتني بزرگ، طى قرون متمادى در آجنا اقامت داشتند و فقط چند 
 »264 «ساعىت از حشمت و شكوه پادشاهى تى شده بود.»

به گفته تاريخ نويسى، سلطان حممد فاتح پس از جلوس بر اريكه امپراتوران روم، گوىي اين بيت را زير لب زمزمه 
 مى كرد:

 پرده دارى مى كند بر قصر قيصر عنكبوت 
 

 بوم نوحت مى زند بر گنبد افراسياب 

   

گشودن قسطنطنيه، ىب اغراق، رويدادى است كه از حلاظ امهيت بايد در رديف مهمرتين وقايع تارخيى به مشار آورد. 
 م.) كه سى و نه سال بعد، و سفر واسكو داگاما به 1492«كشف قاره امريكاى مشاىل به دست كريستف كلمب (

 م.) و 1497 سال بعد (44دور دماغه اميد نيك و پيدا كردن راهى از طرف اقيانوس اطلس به هندوستان، كه 
  م.) صورت گرفت، از نتيجه هاى آىن و كوتاه 1521 سال بعد (68خنستني سفر دور دنياى فرناندو ماژالن كه 
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مدت سلطه عثمانيها بر قسطنطنيه بود. با افتادن متام بغاز بسفور و راه ورود به مديرتانه و درياى سياه به دست 

تركان، و مبارزات پيگري سالطني عثماىن با اتريش و فرانسه و ديگر متحدين آ�ا بازار داد و ستد اروپاييان بويژه 

مجهوريهاى ژن و ونيز با شرق گشوده شد ... نريو گرفنت شيعيان در عهد شاه امساعيل، پادشاهان اروپا و دستگاه 

پاپ را به جلب احتاد ايران برانگيخت و آمدن سفرياىن از كشورهاى خمتلف- كه در فصل روابط سياسى ايران با 

 كشورهاى خارجى از آ�ا سخن خواهيم گفت- منونه بارز عالقه اروپاييان به جلب احتاد ايران عليه عثمانيهاست.»

»265« 

پس از آنكه قسطنطنيه به دست تركان افتاد، اندك اندك سرچشمه هاى علم و دانش رو به خشكى �اد. بردبارى و 
حتمل افكار و عقايد ديگران، جاى خود را به مجود و خشكى و تعصب داد. تركان از جنبه هاى مليت، فرهنگ و 

متدن بيزانس طرىف نبستند، وىل مفاسد آنان را بزودى فراگرفتند؛ به قول ولز: «... قرطاس بازى و نفوذ خواجه سرايان و 



نگهبانان كاخ و جاسوسان و رشوه گريان و قوادان مهچنان پايدار ماند و بر عثمانيان و زندگى پرشكوه آنان راه يافت 
... جاه طلىب سلطان حممد با گرفنت قسطنطنيه سري نشد، سپس به روم چشم دوخت. شهر «اتران» ايتاليا را گرفت و 

 م.) منى مرد، كوششى به كامياىب نزديك، براى گشودن ايتاليا 1481 ه. (886به باد غارت داد و چه بسا كه اگر در 
مى كرد، زيرا كه در درون اين شبه جزيره پيكارهاىي خانگى و دمشىن ملى درگرفته بود. چون بايزيد دوم به ختت نشست، 
جنگ به هلستان كشيده شد و بيشرت يونان مسخر عثمانيان گشت. سلطان سليم پسر بايزيد، ارمنستان و مصر را به 
قلمرو عثماىن افزود. پس از سليم، سليمان قانوىن به خالفت رسيد و بغداد را از سوى شرق و پاره بيشرت جمارستان را 

 م. 1526در مغرب گرفت و تا دروازه هاى وين راند. جمارستان سيصد سال در برابر عثمانيان پايدارى كرد، وىل در 
 ه.) آن كشور به دست عثمانيان افتاد. نريوى درياىي سلطان سليمان اجلزاير را گرفت و بر ونيزيان شكستها 933(

آورد. در بيشرت جنگهاىي كه با امپراتور اتريش مى كرد با فرانسه دستيار بود. دوران سلطان سليمان كشور عثماىن به 
 »266 «منتهاى قدرت رسيد.»

فتح قسطنطنيه و شكست امپراتورى روم يكى از وقايع مهم تارخيى است. تركان عثماىن متعاقب اين فتح، در صدد 
برآمدند براى آل عثمان مسند خالفت اسالمى را دست و پا كنند. به مهني مناسبت، به رقابت با دولت مصر 

پرداختند و بر آن شدند كه حىت االمكان حوزه نفوذ و قدرت خود را در ايران و ممالك شرقى وسعت خبشند. سلطان 
بايزيد، پسر سلطان حممد فاتح، با اعزام سفريان، يعقوب پادشاه آق قويونلو را بر آن داشت كه يكى از كودكان 

دودمان خود را به نام امحد مريزا روانه قسطنطنيه كند. مهني كودك بعدها داماد سلطان بايزيد شد و به كمك عثمانيها 
 چنانكه ديدمي، به پادشاهى رسيد و مهني پادشاه دست نشانده پس از احراز
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مقام سلطنت، طى نامه اى به خمدوم خود چنني نوشت «... اكنون عرصه خالفت آن حضرت با احلاق اين واليت 

وسعت ملك اسكندرى پذيرفت ...» با اين مقدمات، سلطان بايزيد قسمت غرىب ايران را بعد از فرمانرواىي دامادش، 

امحد مريزا، قسمىت از خاك عثماىن مى مشرد. به اين ترتيب، مى بينيم كه مدتا پيش از آنكه سلسله صفويه زمام امور را 

در دست گريد، سالطني عثماىن چشم طمع به خاك ايران دوخته بودند. و اگر دالورى قزلباشها و كارداىن و حسن 

 سياست شاه عباس نبود، نواحى غرىب ايران نيز به حيطه نفوذ تركان عثماىن در مى آمد.



 امپراتورى گوركانيان 

پس از محله تركان غزو چنگيز و تيمور به آسيا و خاورميانه قر�ا در اين منطقه وسيع صداى صلح و آشىت به گوش 
 منى رسيد و از فرهنگ و دانش و عدالت اجتماعى سخىن در ميان نبود.

 ميالدى) يكى از بازماندگان تيمور لنگ به نام بابر پس از گردآورى قوا از كابل راه 1505 هجرى (910در سال 
هندوستان پيش گرفت. در اين ايام، هندوستان كشورى آشفته و ناتوان بود. در نربدى كه بني بابر و سلطان دهلى 

درگرفت، فتح نصيب بابر گرديد و قواى او تا بنگال پيش رفتند و امپراتورى گوركانيان استوار گرديد. پس از مرگ بابر، 
اكرب و اورنگ- زيب بازماندگان او بر سراسر شبه جزيره هندوستان دست يافتند و در راه سعادت و نيكبخىت مردم 
قدمهاىي برداشتند. با اينكه حكومت گوركانيان با تاريخ ايران پيوستگى چنداىن ندارد چون حكمرانان اين منطقه در 

اين عصر تعصب و جاهليت، علمدار صلح و دوسىت و حامى علم و دانش بودند و سرزمني آ�ا پناهگاه آزادگان و 
 مردم روشن بني ايران بود، ذكر مشه اى از آراء و نظريات شهرياران و صاحبنظران اين خطه خاىل از فايده خنواهد بود.

 هجرى) حكومت مى كردند، «دوراىن 1118 ميالدى (1707به نظر ولز، شش تن از پادشاهان گوركاىن هند كه تا 
 بسيار عاىل در هند پديدار كردند كه تا كنون ديگر مهانندى نداشته است. اكرب شاه فرمانرواىي بود مهانند آسوكا

 و يكى از بزرگرتين شاهان هند به مشار است ... بايد به اكرب مهان جايگاهى را داد كه به شارملاىن يا به »267«
قسطنطني بزرگ ارزاىن شده است. بسيارى از آثار او و آباديها و سازما�ا هنوز هم در هند برجاست ... مهه 

سازما�اى ادارى بزرگ بازماندگان چنگيز خان ... بيشرت دستگاه وصول ماليات بودند، اين حكومتها به زندگى مردم 
كارى نداشتند ... اما اكرب، هندى نوساخت، امريان و طبقات فرمانرواى هند را دست كم با اشرتاك منافع به هم 

پيوست ... صفت برجسته او روشنفكرى او بود. بر آن شد كه براى هند مهه گونه مردان كارآمدى، قطع نظر از نژاد 
و دين آنان، براى خدمات عمومى فراهم آورد. انديشه او مهانا با شيوه فكرى سياستمداران راستني سازگار بود، 

مى انديشيد كه امپراتورى او نه اسالمى و نه مغوىل و نه راجپوتى يا آرياىي يا دراويدى يا متعلق به كاست باال يا پايني، 
 بلكه هندى باشد.

در دوران آموزش خويش از فرصتها بره مى گرفت و صفات خوب وفادارى و از خود- گذشتگى و جنابت بعضى از 
 امريان هندو را در نظر مى گرفت كه به سبب آنكه پريو آيني برمهن 
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بودند، درباريان مسلمان او، ايشان را جهنمى و تا جاودان گرفتار شكنجه مى ديدند. او دريافت كه اين كسان، و 

 كساىن كه مهانند آنان مى انديشند، اكثريت رعاياى او را تشكيل مى دهند.

مهچنني مى ديد كه بسيارى از آنان و كساىن كه بسيار قابل اعتماد بودند با آنكه مى دانستند اگر به آيني دربار درآيند 
بره هاى دنيوى فراوان مى برند، مهچنان به دين خويش وفادار مانده اند. فكر وسيع او منى توانست بپذيرد كه چون او 
فاتح و فرمانرواى هندوستان است، پس دين او بايد مورد پذيرش مهگان باشد. خردخرد انديشه اش اين چنني داورى 

 مى كرد كه چرا بايد پيش از آنكه خودم راهنماىي شوم، خبواهم ديگران را رهربى كنم؟

چون به دستورها و احكام دينهاى گوناگون مى نگريست، ترديدش بيشرت مى شد و هرروز بيشرت بر كوتاهى فكر 
 متعصبان در دين آگاه مى شد و روزبه روز بيشرت هواخواه مساحمه و آسانگريى در عقايد ديىن مى گرديد.

دكرت اميل امشيت مى گويد كه اكرب كه پدرش فرارى شده بود، و در بيابان زاده شده و با گمنامى پرورش يافته بود، از 
 جواىن مزه تلخ زندگى ناگوار را چشيده بود.

خوشبختانه بنيه اى قوى داشت و سختيهاى زندگى نيز او را چنان پروراند كه دشواريهاى فراوان را بتواند حتمل كند. 
ورزش را ديوانه وار دوست مى داشت ... زماىن ... دويست و بيست ميل را دو روزه به تاخت پيمود. در جنگ دلريى 

فراوان نشان مى داد ... نسبت به مغلوبان با انسانيت رفتار مى كرد، و از هرگونه بريمحى جلوگريى مى كرد ... اكرب 
نسبت به معتقدات ديگران آسانگري و مساحمه كار بود و در برابر نژادها، چه هندو و چه دراويدى، تعصىب نداشت 

 ... خواب چنداىن نداشت و به تقسيم كردن دقيق وقت خويش خو گرفته بود.

پس از آنكه از كار فارغ مى شد، به علوم و هنر توجه مى كرد. شخصيتهاى نام آور ... دوستان او گشته بودند. هر 
پنجشنبه شب، اجنمىن از ايشان فراهم مى شد و به حبثهاى علمى و فلسفى مى پرداخت. نزديكرتين دوستان او دو 

برادر بسيار پراستعداد بودند به نامهاى فيض و ابو الفضل ... فضل كه به ويژه با اكرب دوسىت بيشرتى داشت، سردار و 
 سياستمدار و مدير بود، و استوارى سازمان حكومىت اكرب بيشرت مرهون كوششهاى اوست.

او نيز مانند شارملاىن و «تائى تسونگ» مباحثات ديىن ترتيب مى داد و خود در آن شركت مى كرد ... اكرب چنني 
مى پنداشت كه يك ملت بزرگ به هم پيوسته را در هند تنها در سايه دين مى توان بنياد �اد، وىل تصور اينكه چنني 
پيوستگى را مى توان با آموزشگاههاى بسيار و كتاباى ارزان و دانشگاههاى متعدد و آوردن افكار آزاد كه امروزه 

بعضى از كشورها تازه بدان مى گرايند پديد آورد، در آن روزگار براى او ميسر نبود ... عامل اساسى براى سازمان- 
يافنت يك حكومت زنده، چنانكه امروز آشكار شده است، مهانا پديد آوردن يك نظام آموزشى پسنديده است. اين را 

هرگز اكرب در نيافت ... آثار هنرى و معمارى گوركانيان هند هنوز هم فراوان بر جا مانده ... در معمارى، 
سنگرتاشى، پيكرسازى ... نشاىن از چريه دسىت هنرمندان ايراىن و هلىن به چشم مى خورد ... اصيلرتين منونه از معمارى 



 ه.) براى 1069 تا 1307 م./ 1658 تا 1627گوركانيان هند مهانا تاج حمل، آرامگاهى مى باشد كه شاه جهان (
 »268 «مهسرش ساخت.»

 ______________________________
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 سلسله صفويه 

 گرايش مردم به خاندان صفويه 

پس از محله مغول و تيمور. بسيارى از ايرانيان، كه قدرت و امكان ماىل داشتند، براى رهاىي از مظامل فرمانروايان، راه 
مهاجرت پيش گرفتند و در مناطقى كه امنيت نسىب وجود داشت، رحل اقامت افكندند؛ چنانكه در واليت دكن واقع 
در سرزمني هند به قدرى ايرانيان مهاجر زياد بودند كه به قول نويسنده تاريخ فرشته در برخى از بالد، نظري امحدآباد، 

... هروقت يك ايراىن وارد آن بالد مى شد، گمان مى كرد به يكى از شهرهاى ايران قدم �اده است. غري از اين دسته، 
مجاعىت از ايرانيان براى آنكه گليم خود را از آب بريون كشند يا با ستمگران مهداستان مى شدند و به صورت عمال 

ظلم و ستم در مى آمدند و يا تسليم ظلم و ستم مى گرديدند و در مقابل مظامل مهامجان دم فرومى بستند. غري از اين 
دو مجاعت، عده كثريى از مردم براى حتصيل امنيت و رهاىي از ستمگران، در جرگه اهل تصوف وارد مى شدند تا در 
پناه قدرت خانقاه و شيخ و مرشد خود از بيدادگرى عمال مغول و تركان تيمورى در امان باشند. پادشاهان و سران 

مغول و تركان تازه مسلمان نسبت به روحانيان و خبصوص نسبت به خاندان صفويه اظهار ارادت مى كردند و به 
كساىن كه در حلقه ارادت اين خاندان وارد مى شدند، ظلم و بيدادگرى روا منى داشتند. در نتيجه اين احوال، توجه 

مردم به مشايخ و پيشوايان صفويه رو به فزوىن �اد، تا جاىي كه مردم گروه گروه به خانقاه آنان سر مى سپردند. نويسنده 
صفوة الصفا وقىت از داستان ورود شيخ صفى الدين به حدود گرمرود و واليت اروميه سخن مى گويد، چنني مى نويسد: 

«مجعيت به قدرى در كوه و صحرا موج مى زد كه شيخ ناگزير به پشت بام خانه رفت، و گروهى از امريان و سر 
كردگان سپاه دولىت مى كوشيدند مردم را از هجوم مانع آيند و موفق منى شدند. عاقبت از پشت بام ريسما�اىي به 

دست گرفته يك سر ريسمان از طرف شيخ و مجعيت و نزديكانش، كه روى پشت بام در اطراف وى بودند، گرفته 
شده بود و سر ديگر ريسما�ا را پايني انداخته بودند و گروه مردم آن را مى گرفتند و ريسمان به ريسمان مى بستند؛ به 

طورى كه هررشته از ريسما�ا در دست دو سه هزار نفر بود و بدين طريق با شيخ بيعت، و توبه و تلقني دريافت 
مى كردند، و شيخ وقىت كلمات توبه را مى خواند جرگه جرگه از خلفاى وى مابني درياى مجعيت آن كلمات را تكرار 

مى كردند تا مردمان بتوانند به زبان ادا كنند ... هنگام وفات شيخ صفى الدين، اكثر مردم آذرباجيان و قفقاز از 
معتقدان شيخ بودند، و مى توان نسبت به اهاىل واليت اردبيل دعوى كرد كه الاقل نود درصد مردم، خود را هواخواه و 



جانفشان شيخ مى مشردند. بعالوه در بغداد، سوريه، فلسطني و در تركستان شرقى نيز مابني مسلمانان، دستجاتى خود 
را صوىف صفوى مى دانستند و داراى خانقاه و خليفه و مسند ارشاد بودند. بعد از شيخ صفى الدين، نفوذ خانقاه وى 

توسعه يافت ... فراواىن مهمانان و تعداد عظيم ايشان چنان بود كه هنگام ناهار و شام طبل مى كوفتند تا گروه 
صوفيان و چله نشينان و مهمانان هركدام بر سر سفره معلوم و مشخص خود حضور پيدا كنند ... پس اگر مى بينيم 
كه شاه امساعيل جوان سيزده ساله به آساىن موفق مى شود تاج شاهنشاهى ايران را بر سر �د، بايد متوجه اين نكته 

 باشيم كه از دويست سال پيش، زمينه اين كار شگرف به تدريج فراهم آمده 
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 »269 «بود.»

ناگفته مناند، پس از آنكه شيخ صفى الدين اردبيلى به حمضر شيخ زاهد گيالىن راه يافت، به حدى در نظر پري و 
استاد خود معزز گرديد كه شيخ زاهد با داشنت فرزندان صاحل، شيخ صفى الدين را به جانشيىن خود برگزيد، و اين مرد 
عارف و سياستمدار، چنانكه ديدمي، نه تنها توجه توده مردم بلكه نظر عنايت و احرتام سالطني و امراى آن دوران را 

به خود جلب كرد. شيخ صفى الدين از سر عقل و كياست، به پريوان خود دستور داد كه طريقت را با احكام 
شريعت توأم گردانند و در حفظ ظاهر احكام شرع بكوشند تا از تكفري فقهاى ظاهربني در امان باشند. خانقاه 

صفويه پس از شيخ صفى الدين در دوران زندگاىن فرزندش، شيخ صدر الدين- موسى، مهچنان مورد توجه عامه مردم 
 و امراى زمان بود.

 نفوذ معنوى خاندان صفوى 

 ه.) پسر شيخ صفى الدين اردبيلى، جد سالطني 894 تا 704از فرماىن كه امحد جالير به شيخ صدر الدين موسى (
 صفوى، نوشته است مى توان به نفوذ معنوى اين خاندان پى برد.

 ه. از تربيز به عنوان حكام و نواب و متصرفان و 773اينك مجله اى چند از فرمان مزبور را كه در ذى قعده 
بيتكچيان (دبريان و مستوفيان) اردبيل صادر شده، در اينجا نقل مى كنيم: «حكام و نواب و متصرفان و بيتكچيان و 
... اردبيل و توابع و نواحى آن بدانند كه مهواره اعتقاد و تعلق خاطر درباره خاندان و مريدان شيخ االسالم ... درجه 

كمال دارد. در اين وقت برحسب التماس خاطر مبارك شيخ االسالم اعظم مشار اليه اين حكم يرلي  (حكم و فرمان) 
نفاذ يافت تا به مهه انواع در ترفيه خاطر مبارك او و مريدان او كوشند ... چون متوجهات (ماليات) امالك و اوقاف 
زاويه متربكه ايشان به موجب نامه ديواىن بعضى به مسلمى (معاىف) قدمي مقرر است و بعضى از متوجهات كه آن به 
نام مالزمان حواله رفته حكم يرلي  نفاذ يافته كه مجاعت برات داران وجه خود به موجب برات ديواىن با فرع از مريدان 
مشار اليه نستانند و به مواضع نروند و مطالبىت ننمايند تا زمحت رعاياى ايشان نباشد ... اگر خصومىت و يا قضيه 

عرىف واقع شود، رجوع آن به مريدان ايشان كنند ... مداخلت نفرمايند ... به علت فواحش و مخاره پريامون نگردند. 



امراء و آينده و رونده به خانه هاى ايشان و مريدان ايشان نزول نكنند، هيچ آفريده اى به هيچ نوع پريامون غالت 
 اين فرمان »270 «ايشان نگردد و چهارپاى ايشان به اوالغ (اسب چاپار) نگريد- امحد بدار السلطنه تربيز.»

 كمابيش نفوذ معنوى خاندان صفوى را نشان مى دهد.

 پس از آنكه صدر الدين موسى درگذشت، پيشواىي صوفيان به فرزندش خواجه على رسيد.

اين مرد مهان كسى است كه امري تيمور گوركان به خدمت وى رسيده و از وى مهت طلبيده و شيخ خواجه على به 
دست خود مششريى به كمر امري تيمور بسته است. بعد از وفات شيخ، خواجه على، شيخ ابراهيم به اردبيل آمد، و 

 در عصر او خانقاه اردبيل بار ديگر رونقى بسزا

 ______________________________
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 يافت و فعاليت تبليغاتى خلفا و داعيان صوفيه فزوىن گرفت.

چون شيخ ابراهيم درگذشت، فرزند او سلطان جنيد بر مسند ارشاد نشست. در عصر او اقبال و توجه مردم به خانقاه 
شيخ افزايش يافت تا جاىي كه مريزا جهانشاه قراقويونلو بر سلطنت خويش بيمناك شد و گاه با كنايه و زماىن با 

صراحت، از شيخ مى خواست كه از كشور او رخت بربندد و مدتى به سري و سياحت پردازد. شيخ سراجنام تقاضاى 
او را پذيرفت و با ياران خود به جانب دياربكر روان شد. امري حسن بيگ آق قويونلو مقدم شيخ را گرامى داشت و 

مهشريه خود خدجيه بيگم را به عقد ازدواج سلطان جنيد درآورد. پس از چندى جنيد بار ديگر راه اردبيل پيش گرفت. 
اين سفر بيش از پيش سوء ظن جهانشاه را برانگيخت و درصدد برآمد به هروسيله ممكن باشد به مبارزه با شيخ 
برخيزد. باالخره شيخ ناگزير به قصد جهاد به جانب قفقاز رفت. در اين موقع جهانشاه ضمن نامه اى از سلطان 
خليل شريوان شاه خواست كه به جنگ شيخ اقدام كند، در جريان اين نربد سلطان جنيد با دالوريهاىي كه از خود 

 ه. كشته شد. پس از سلطان جنيد، سلطان حيدر (كه مادرش خدجيه بيگم مهشريه 860بروز داد، در حدود سال 
امري حسن آق قويونلو بود) با اينكه كودك بود مورد مهر و حمبت امري- حسن و مريدان پدر قرار گرفت. چون به حد 
رشد رسيد، دخرت امري حسن را به زىن گرفت و بنيان دوسىت شيخ با امري حسن بيش از پيش استحكام پذيرفت. وىل 
پس از مرگ حسن، بني فرزندان او و شيخ در نتيجه سعايت دمشنان، آثار نقار و دمشىن پديدار شد و سراجنام شيخ 

مانند جد خود، براى جهاد با كفار چركسى راه داغستان پيش گرفت. در اين نربد به قول يكى از رهبانان، مسلمانان 
متعصب فرياد مى زدند «مرگ بر عيسويان ... اين گروه هرزه گوى رو به سوى درياى باكو �ادند و متوجه مشاخى و 



دربند شدند. بعضى از اين گروه مسلح بودند و پاره اى اسلحه نداشتند. هرجا كه راه يافتند ىب آنكه اعتناىي به زن يا 
 در دومني جهاد حيدر با چركسيها »271 «مرد يا كودك و خرد و كالن داشته باشند، مهه را از دم تي  گذرانيدند.»

باز غنامي زيادى نصيب او و مهرزمانش شد و مشاخى دستخوش چپاول و آتش شد. شيخ حيدر سراجنام، در اثر 
تندرويهاىي كه كرد، مورد سوء ظن تركان آق قويونلو (سفيد گوسفندان) قرار گرفت و در نربدى كه بني آنان درگرفت 

 جان سپرد. سلطان حيدر سه پسر به نام على و ابراهيم و امساعيل داشت.

 سراجنام، چنانكه خواهيم ديد، شاه امساعيل به تأسيس سلسله صفويه توفيق يافت.

 مباىن طبقاتى و عقيدتى صفويه 

«چنانكه مى دانيم، تأسيس دولت صفويان با �ضت به اصطالح قزلباش كه در رأس آنان خاندان فئوداىل صفويه قرار 
داشت، مربوط بود. در ميان مريدان اين فرقه، عده كثريى از اخوان آهى، كه با اصناف پيشه وران مربوط بودند، وجود 

 سال عناصرى كه به فئوداهلا بستگى داشتند در اين فرقه تفوق به دست آوردند و از 30 تا 20داشتند وىل پس از 
ميان مريدان اين فرقه منايندگان سران فئودال سر درآوردند؛ مثال رشيد الدين فضل الّله وزير (مورخ مشهور) و فرزند او 

 غياث الدين حممد رشيدى وزير، و شخص ايلخان از مريدان بودند. شيخ صفى الدين كه در آغاز فقط

 ______________________________
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 هكتار) در آخر عمر مالك نسبتا بزرگى شده بود و 7 تا 6يك جفت گاو زمني داشت (يك جفت گاو برابر است با 

 بيش از بيست دهكده داشت.

طبق جديدترين حتقيقاتى كه به عمل آمده است، شيخ صفى الدين سىن بوده و خود را از اخالف على بن ابيطالب، 
خليفه چهارم نيز منى مشرد. ظاهرا شيخ صدر الدين فرزند و جانشني شيخ صفى الدين كه مى خواست نفوذ خويش را 

بر توده هاى مردم حفظ كند، به فرقه ميانه رو شيعه، يعىن اماميه (دوازده امامى) پيوست. مذهب شيعه در قر�اى هشتم 
و �م هجرى، ميان روستاييان و بينوايان شهرى رواج داشت. على الظاهر در مهان اوقات اين افسانه، كه پشت 
بيست و يكم صفى الدين به امام موسى كاظم ... مى رسد، پديد آمد. اين افسانه را بعدها صفويان براى توجيه 

 دعاوى سياسى خويش مورد استفاده قرار دادند.

خنستني شيوخ صفوى در اردبيل مى زيستند. زبان مادرى ايشان آذرباجياىن بود، نفوذ ايشان عظيم و مريدانشان نه فقط 
 در آذرباجيان بلكه در مغرب ايران و اصفهان و شرياز و نقاط ديگر و بويژه در روم (آسياى صغري) فراوان بودند.



 ه.) سومني جانشني شيخ صفى الدين، صاحب و امري 851 تا 831 م./ 1447 تا 1427شيخ ابراهيم شيخ شاه (
 هجرى) تكيه گاه عمده صفويه، قبايل چادرنشني ترك 9فئودال اردبيل و حومه بود. در قرن پانزدهم ميالدى (قرن 

بودند كه به زبان آذرباجياىن سخن مى گفتند. منشأ اين قبايل متفاوت بود؛ خبش اعظم ايشان از آسياى صغري به 
 آذرباجيان و ايران كوچ كرده بودند، زيرا با سالطني عثماىن و سياست مركزيت طلىب آنان دمشىن مى ورزيدند.

 در آغاز تعداد اين قبايل هفت بود: شاملو، روملو، اوستاجلو، تكه لو، افشار، قاجار، ذو القدر.

 از اين هفت قبيله فقط دو قبيله شاملو و روملو كامال از صفويان اطاعت مى كردند.

اين قبايل بعدها (در نيمه دوم قرن �م ه.) به نام مشرتك قزلباش (به زبان آذرباجياىن يعىن سرخ سر) خوانده شدند. اين 
 خط ارغواىن داشت به افتخار دوازده امام شيعه بر سر 12جنگجويان چادرنشني به نشان امتياز، عمامه اى كه 

مى �ادند. قزلباشان ريش مى تراشيدند و سبيلهاى دراز مى گذاشتند و كاكلى بر سر تراشيده خود جا مى گذاشتند. 
اينان از شيعيان متعصب و جنگجو بودند ... قزلباشان شيخ صفوى را رئيس روحاىن خويش مى مشردند و خود را 
مريدان و درويشان و صوفيان مى خواندند و در عني حال دست نشانده و تابع او بودند و سپاهيان فئوداىل او را 

 ميالدى، شيخ صفوى به بانه جهاد هر سال به كشورهاى غريمسلمان از 15تشكيل مى دادند ... از ثلث دوم قرن 
قبيل داغستان و كشور چركسان و گرجستان و سلطنت يوناىن طرابوزان محله مى كردند. اين تامجات كه زير لفافه دين 
صورت مى گرفت، جز محالتى كه غنامي گرانبها نصيب جنگجويان چادرنشني مى كرد، چيز ديگرى نبود؛ بويژه اسبان و 
دامها و اسريان فراوان از زن و مرد به دست جنگجويان مزبور مى افتاد. اينان اسريان را بنده خويش ساخته و به گواهى 

«كاترينو زنو» سفري ونيز، خبشى از آنان را در بازار برده- فروشان اردبيل، به معرض فروش مى گذاردند ... صفويه 
مى كوشيدند از حسن توجه توده هاى مردم آذرباجيان و ايران و آسياى صغري يعىن پيشه وران و روستاييان و فقريترين 

 قشر چادرنشينان به مذهب شيعه، استفاده كنند و در دادن نويدهاى عوامفريبانه بدانان به هيچ وجه امساك 
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منى كردند. چنانكه ديدمي، قزلباشان دائما به گرجستان و داغستان و خاك چركس محله مى كردند ... بالنتيجه شيخ 

 جنيد و شيخ حيدر صفوى در نربد با شروانشاهيان كه از يارى سالطني آق قويونلو برخوردار بودند، كشته شدند.»

»272« 

شيخ حيدر خنستني كسى است كه پريوان خود را با كاله سرخ مشخص منود و براى اجراى نقشه هاى خود روشى 
 كمابيش فاشيسىت پيش گرفت.

اگر گفته سىن متعصىب را درباره شيخ حيدر بپذيرمي، هرگاه وى در اردبيل با خمالفت كسى روبرو مى شد، به فرمان وى، 
مريدانش سگى را به نفت و گوگرد آغشته ساخته و آتش زده از پنجره به درون خانه خمالف مى افكندند. شيخ حيدر 



خنستني پيشواى صوفيان است كه صفوف سرخ كالهان را به مششري و نيزه و زوبني و گرز و سپر جمهز ساخته است و 
حىت براى آشنا ساخنت پريوان خويش به رموز اسلحه سازى، مدتا در خانقاه خويش، در شهر اردبيل آستني باال زده 

 »273 «به ساخنت نيزه و زوبني و مششري سرگرم بوده است.

  ه.)930 تا 905شاه امساعيل اول (

از پسران سلطان حيدر، على به قتل رسيد و ابراهيم فوت منود، وىل امساعيل پس از كسب فتوحات نظامى در سال 
  ه. مؤسس سلسله صفوى گرديد.905

 ه.) با هفت تن از مهراهان خود، راه اردبيل پيش گرفت و هرچه به اين شهر 905امساعيل از سيزده سالگى (سال 
 رسيد. اين 1500نزديك مى شد، بر عدد سپاهيان و مهراهانش مى افزوده؛ به طورى كه در طارم، مشار لشكريانش به 

مريدان امساعيل را مرشد كامل مى خواندند و اوامر و تعليمات او را به جان مى پذيرفتند. پس از آنكه حيطه فرمانرواىي 
او به سرزمني شروان و بندر باكو و قسمىت از ارمنستان بسط يافت و آذرباجيان را به تصرف درآورد، در تربيز به ختت 

 سلطنت نشست و مذهب شيعه را يگانه مذهب رمسى ايران مشرد.

امر كرد كه خطيبان شهادت خاص شيعه، يعىن اشهد ان عليا وىل الّله و حى على خري العمل را در اذان و اقامه وارد 
كنند، در صورتيكه اكثريت مردم ايران سىن مذهب و از اصول مذهب شيعه بيخرب بودند. اين اقدام شاه امساعيل متام 
مردم، حىت برخى از علماى شيعه تربيز را نگران ساخت؛ چنانكه يك شب پيش از تاجگذارى شاه، نزد وى رفتند و 
گفتند: قربانت شومي دويست سيصد هزار خلق كه در تربيز است، چهار دانگ آن مهه سىن اند و از زمان حضرات تا 
حال اين خطبه را كسى در تربيز برمال خنوانده و مى ترسيم مردم بگويند كه پادشاه شيعه منى خواهيم و نعوذ بالّله اگر 

رعيت برگردند چه تدارك در اين باب توان كرد، پادشاه فرمودند كه مرا به اين كار بازداشته اند و خداى عامل و 
 حضرات ائمه معصومني مهراه منند و من از هيچكس باك ندارم. بتوفيق الّله تعاىل، اگر رعيت حرىف بگويد،

 ______________________________
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 »274 «مششري مى كشم و يك كس زنده منى گذارم.

به طورى كه از تاريخ جهان آرا برمى آيد، كلمه طيبه اشهد ان عليا وىل الّله و حى على خري العمل را على رغم سنيان 
داخل اذان كردند و لعن و طعن اعداء دين، خلفاى ثالث، معمول شد. اهل تشيع از سرزمني آسياى صغري آهنگ 



ايران كردند و شاه امسعيل با فرستادن مأموران و مبلغاىن به آن سرزمني، آتش اختالف شيعه و سىن را دامن مى زد تا 
 جاىي كه سلطان سليم خان اول قبل از لشكركشى به ايران، فرمان داد پريوان مذهب تشيع را،

از هفتساله تا هفتاد ساله يا بكشند يا به زندان اندازند. چنانكه مورخان زمان نوشته اند، چهل هزار تن از شيعيان به 
فرمان او كشته شدند و پيشاىن باقى را با آهن گداخته داغ كردند تا شناخته شوند، و آنان را به متصرفات اروپاىي 

 »275 «عثماىن كوچ دادند تا ديگر كسى از پريوان مذهب شيعه با سرداران قزلباش مهدسىت نكند.

شاه امساعيل پس از آنكه الوند آق قويونلو را منهزم ساخت و آذرباجيان را گرفت، خود را شاهنشاه ايران خواند. سپس 
به فتوحات خود ادامه داد و سلطان مراد آق قويونلو را در نزديكى مهدان كشت و با فتح بغداد و موصل و دياربكر به 

 حكومت تركان پايان خبشيد.

 شدت عمل شاه امساعيل 

شاه امساعيل، براى آنكه بنيان حكومت خود را استوار كند، به شدت عمل و سختگريى توسل جست، چنانكه ىف 
املثل ضمن جنگ با سلطان مراد پسر سلطان يعقوب تركمان هشت هزار تن را يكجا نابود مى كند، و چون با حسن 

 ه.) به جنگ پرداخت و آنان در قلعه حبله رود متحصن شدند، آب بر ايشان بست تا 909كيا حاكم فريوزكوه (
تسليم گشتند و «بر احدى ابقا نكردند ... و حسب االمر متام اهل قلعه به وادى عدم روى �ادند و در آتش قهر 

 از كارهاى شاه امساعيل »276 «قهرمانان دهر، ماده و نر و خشك و تر و نادان و دانا و پري و برنا بسوختند.»
 و نبش قبور ملوك را در شريوان و باكو، و »277 «سوخنت دمشنان است؛ كارى كه ساخنت كله منار او را در مرو

 سوخنت استخوا�اى آنان را در آتش انتقام، به عهده فراموشى مى سپارد.

حسن كيا را چند ماه در قفس آهنني «بوم آسا نگاهداشت تا به علت اعراض نفساىن و ديگر اسباب، مرغ روحش 
 »278 «قفس قالب را شكسته به عامل آخرت پيوست.»

شاه امساعيل با مهني قفس به يزد رفت و «حممد كره» را كه طغيان كرده بود، حماصره كرد. «حممد كره بر برجى كه 
نقارخانه گفته مى شد، پناه برد. فرمان الزم االتباع شرف نفاذ يافت كه در پاى آن برجى كه مقر كرده بود، هيمه بسيار 

مجع سازند و آن را بر زير هم چيده آتش انتقام برافروزند ... غازيان عظام نردبان بر ديوار �اده و او را با دو سه 
 مفلوكى ديگر كه 
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آجنا بودند پايني آوردند ... شاه دين پناه فرمود تا كره را مانند حسن كيا در قفس آهنني به بدترين حاىل حمبوس ساختند 

... در روزى كه نايره غضب شاهى اشتعال يافته بود، در ميدان بلده اصفهان هيمه فراوان مجع گردانيدند و آتش در 

آن زده، حممد كره را با مجعى از نوكرانش با جسد حسن كيا و مجعى ديگر از سالكان طريق عصيان، در دنيا به 

عقاب اليم و عذاب نار جحيم رسانيدند ... و احرتاق جسد حسن كيا و حممد كره و متابعانش در حضور ايلچى 

  «... مسافرت طبس او هم خيلى ساده نبود.»279 «روم به وقوع اجناميد. و خاكسرتش را به باد دادند.»

قريب يك هفته در آجنا اقامت فرمودند و هفت هزار كس در آن حدود به قتل آمده بود و آوازه ايشان در متام 
 »280 «)246خراسان شايع گشت.» (لب التواريخ، ص 

تعصب جنون آميز وى به حدى بود كه چون به شروان شاهان مسلط شد، به سپاهيان خود گفت: «چون مردم شروان 
دمشن خاندان رسالتند، اموال آ�ا جنس است. بايد متامى اموال آ�ا را كه به غارت گرفته ايد در آب رودخانه اندازيد. 

متام لشكريان اطاعت فرمايش مرشد كامل خود را كرده متامت اموال را در آب انداختند؛ حىت شرت و اسب و اسرت را» 
). امراى قزلباش هرجا قدم مى گذاشتند، از ظلم و ستمگرى فروگذار منى كردند، چنانكه در 90(فارسنامه ناصرى، ص 

سيستان، پس از تسلط سران قزلباش امالك مردم به تصرف آنان درآمد و اوباش بر جان و مال مردم مسلط شدند. 
نويسنده احياء امللوك مى نويسد: «هر ده نفر و بيست نفر از گرگان و شبگردان سيستان، مثل مؤمن مرواريد و حسن 
كوهى، و فوجى ديگر از زرهى و سيستاىن به شهر آمدند و هركس را مى خواستند تاراج مى- كردند و مى رفتند ... 

 هر صبح نفري ناله و افغان از خانه اى بلند مى شد و هر شام غبار تردد شبگردان از كوچه به كره اثري مى رسيد.»
»281« 

 مظامل شاه امساعيل 

در سفرنامه هاى ونيزيان در ايران مى خوانيم كه «شاه امساعيل پس از شكست سپاهيان الوند، رو به تربيز �اد. با آنكه 
تربيزيان هيچ مقاومىت نكردند، بسيارى از مردم شهر را قتل عام كرد، حىت سربازانش زنان آبسنت را، با جنينهاىي كه در 
شكم داشتند، كشتند. گور سلطان يعقوب و بسيارى از امرياىن را كه در نربد دربند شركت جسته بودند، نبش كردند 

و استخوا�ايشان را سوختند. سيصد تن از زنان روسپى را به صف درآوردند و هريك را دو نيمه كردند. سپس 



هشتصد تن از بالزى؟ را كه در دستگاه الوند پرورش يافته بودند، سر بريدند. حىت مهه سگان تربيز را كشتار كردند و 
مرتكب بسيارى فجايع ديگر شدند. سپس امساعيل مادر خود را فراخواند كه از جهىت با سلطان- يعقوب 

خويشاوندى داشت ... چون معلوم شد كه به عقد يكى از امريان حاضر در نربد دربند درآمده بوده است، پس از 
طعن و لعن وى فرمان داد تا او را در برابرش سر بريدند. گمان منى كنم از زمان «نرون» تا كنون چنني ستمكاره 

 »282 «خون آشامى به جهان آمده باشد.»
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 كسروى مى نويسد:

در تارخيهاى صفوى مهيشه پرده بر روى خوخنواريها و زشتكاريهاى شاه امساعيل كشيده اند، و اين است كه او از 
پادشاهان نيكوكار مشرده مى شود، در حاىل كه كارهاى زشت بسيار كرده و اگر در تاريخ جستجو شود، تاخت و 
تازهاى ازبكان در خراسان و ويرانكاريهاى عثماىن در آذرباجيان، بيشرت ميوه كارهاى ناستوده اين شاه بود، وىل اين 

 ه. با خودسرى و 914 تا سال 845كار او كه مشعشعيان را برانداخت كار بسيار نيكى بود (مشعشعيان از سال 
 »283 «استقالل در خوزستان فرمانرواىي داشتند).

 در مقدمه اى كه بر كتاب سفرنامه هاى ونيزيان در ايران نوشته، در مورد شاه امساعيل »284 «لرد استانلى آف الدرىل 
 چنني داورى مى كند:

او ايران پرهرج و مرج را وحدت خبشيد و مليت ايرانيان را احيا كرد و بر وسعت دامنه اختالىف كه ميان ايران و ديگر 
كشورهاى اسالمى وجود داشت، به مراتب افزود؛ اختالف و تفرقه اى كه به غلط مذهبيش خوانده اند و حال آنكه 

اساسا ماهيتش ملى و سياسى بود؛ و به صورتى كه شاه امساعيل احياء و تشديد كرد، كامال ملى بوده است. 
احساساتى كه ايرانيان صدر اسالم را برانگيخت و بر آن داشت كه در صدد رد و انكار خليفه اول و دوم و سوم 
برآيند، مهان احساسات ملى بود كه حمرك آنان در طرد و دفع تازيان و برتر مشردن اصل وراثت در امامت بر اصل 
انتخاب در خالفت بود. شاه امساعيل از اين احساسات ملى و سنتهاى پادشاهى بره جوىي كرد و اگر جز اين 



مى كرد، ايران در معرض تاخت و تاز طوايف ترك درآمده، ضميمه امپراتورى عثماىن مى شد. شاه امساعيل چنان در 
 »285 «كار خود كامياب شد كه نادر شاه نتوانست رشته اش را پنبه كند.

مهانطور كه سلطان سليم خان در خاك عثماىن با اهل تشيع به سخىت و ىب رمحى فراوان رفتار مى كرد، شاه امساعيل نيز 
 در ايران به كساىن كه با مذهب جديد روى موافق نشان منى دادند با سرسخىت مبارزه مى كرد.

از خالل نوشته هاى فرستادگان مجهورى ونيز، بويژه سوداگر گمنام ونيزى، كه بيش از هشت سال شاهد ترقى روزافزون 
سلطنت شاه امساعيل بوده است، به خوىب هويداست كه خمالفت و ايستادگى مردم تربيز در برابر خواسته هاى پادشاه 
جوان صفوى، بسيار شديد بود، خشونت شگفت انگيز امساعيل و رفتار وحشيانه اش با علماى دين و ناموران تربيز 

هنگام ورود جمددش به آن شهر، منودارى از مقاومت دلريانه اى است كه در غيبت پادشاه جوان تقريبا متامى آثار كيش 
 جديد رمسى را
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زدوده بود. كاترينو زينو و سوداگر ونيزى هردو مى نويسند كه امساعيل پس از گرفنت تربيز دستور داد تا استخوا�اى 

كساىن را كه مسؤول كشته شدن شيخ- حيدر بودند از گور بريون كشيده در مالء عام در كنار سرهاى بريده گروهى 

از دزدان و روسپيان بسوزانند. ىب گفتگو نبش قرب و سوزاندن استخوا�اى يعقوب پادشاه، كه در باغ قيصريه تربيز به 

خاك سپرده شده بود، خشم و نفرت بسيارى از تربيزيان را بپرانگيخت، اما هرقدر بر مقاومت و دمشىن مردم افزوده 

مى شد طبعا به مهان اندازه، خشونت پادشاه جوان و بيباك صفوى افزايش مى يافت. به گفته سوداگر ونيزى منونه اى از 

رفتار ناهنجار امساعيل جدا كردن دوازده تن از زيباترين جوانان خانواده هاى اعيان شهر و انتقال آنان به اقامتگاهش 

در كاخ هشت بشت بود. به گفته اجنللو اينگونه كارهاى خشونت آميز چنان ترس در دهلا انداخت كه مهه مردم از 

جانشان بيمناك گرديدند و در متامى تربيز كسى نبود كه جرأت دست- بردن به سالح داشته باشد. سراجنام پس از 

آنكه بيست هزار نفر در اين شورش كشته شده بود، مهه جا در تربيز ساكنان شهر تافته سرخ رنگى را كه شعار 

 »286 «امساعيل بود بر تن آراستند و مردم از اطراف و اكناف سر فرمانربدارى در برابرش فرود آوردند.



براى صوىف يا سرخ كاله پيوسنت به امساعيل متضمن پاداش مادى فراوان بود، زيرا مهه مى دانستند كه امساعيل هرچه به 
دست مى آورد با گشاده دسىت بيمانندى ميان سربازانش تقسيم مى كند و پشيزى از غنيمتها را براى خودش نگاه 
منى دارد ... سوداگر گمنام ونيزى از انضباط و عشق جنون آميز پريوان شاه امساعيل سخت در شگفت شده و 

 مى نويسد:

«اين صوىف را رعايايش چنان ستايش مى كنند كه پندارى خدا بر روى زمني است. بسيارى از سپاهيانش بدون زره 
 وارد معركه كارزار مى شوند ... در سراسر ايران نام خدا فراموش شده و مهه جا نام امساعيل بر زبا�ا جارى است.»

»287« 

 ه. شاه امساعيل براى مبارزه با شيبك خان يا حممد خان شيباىن عازم خراسان شد و در جنگ سخىت 915در سال 
 كه بني طرفني درگرفت، شيبك خان كشته شد و با تصرف بلخ و هرات، حدود ايران تا رود جيحون بسط يافت.

عبد احلسني نواىي مى نويسد: رفتارى كه با كشته حممد خان شيباىن شده يكى از زشترتين وقايعى است كه تاريخ زندگى 
سالطني مستبد و متعصب، شرح آن را ثبت كرده و خالصه آن به نقل از تاريخ عامل آرا اين است: «هر عضوى از 

اعضاى او را به واليىت فرستادند، سر او را پوست كنده و پر كاه كرده به سلطان بايزيد بن سلطان حممد غازى پادشاه 
روم فرستادند، و كاسه سر او را به طال گرفته به قول مؤلف احسن التواريخ قدح مثال، در بزم حريفان باده نشاط، در 

 گردش بود ... دست او را (يعىن شيبك خان را) بريده به يكى از يساوالن برام صولت داده 
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فرستادند كه به مازندران برده در دامان آقا رستم اندازد و بگويد كه دست تو به دامن او نرسيده اما حال او دست به 

دامان تو زده. آن يساول در وقىت كه آقا رستم با سرداران طربستان جملس عاىل داشت به اجنمن درآمد، بيخوف و 

 هراس به خدمت مرجوعه قيام منود، ىف الفور بازگشت.

هيچ آفريده را جمال دم زدن نشد آقا رستم از خوف آن پيغام سراسر تديد، زهره اش آب شده دلش از وامهه و بيم 
 »288 «قصور يافت، روزبروز ضعف بر بدنش مستوىل گشته به عامل عقىب شتافت.»

پس از اينكه اين فتح ميسر شد و شاه از سر كشتگان مناره ها ساخت و غنامي جنگ را به لشكريان تقسيم منود، خرب 
 اين فتح را به اطراف فرستاد و ملوك و سالطني را فتحنامه ها نوشت.



بعضى جنبش قزلباشها را در عهد صفويه جنبشى ملى مى خوانند در حاىل كه با توجه به مفهوم مليت و ناسيوناليسم 
در عصر جديد، اين قبيل جنبشها و حكومتها را كه بيشرت رنگ مذهىب و قبيله اى دارند، منى توان جنبش ملى يا دولت 

 ملى به مشار آورد. به قول استاد مينوى به اين قبيل �ضتها،

عنوان جنبش ملى دادن به گمان من سهل انگارى است در اصطالح، و مرتكب شدن غلط تارخيى است. نه تنها تا 
عهد فردوسى، حىت تا نزديك به عصر ما، مفهوم مليت به اين معىن كه ما امروز از آن مى فهميم (ناسيوناليسم) وجود 
نداشت، تعصب عرقى، نژادى و شعوىب و قبايلى بود؛ وانگهى سركرده اى، مجاعىت را گرد خود مجع مى كرد كه از براى 
رياست و فرمانرواىي او با ديگران جنگ و پيكار كنند. لزومى نداشت كه كليه سپاهيان او از قوم و نژاد خود او و از 

 »289 «امت واحدى باشند. جنگجويان براى پول و مال بيشرت پيكار مى كردند تا از براى تعصب قومى.

 تشكيل دولت گوركاىن هند

در آغاز حكومت صفويه، چنان كه قبال گفتيم، يكى از نواده هاى امري- تيمور معروف به بابر بر مسرقند دست يافت 
 كابل را تسخري كرد و بعد روى به هندوستان �اد و با كسب 909و پس از چندبار فتح و شكست، در سال 

 پريوزى، سلسله سالطني مغول يا دولت گوركاىن هند را تشكيل داد.

شاه امساعيل در زمان جنگ با شيبك خان خواهر بابر را، كه در مشار اسرا بود، با احرتام پيش برادر فرستاد و 
 مقدمات دوسىت دو دولت جوان فراهم گرديد.

 هجرى، سلطان سليم اول، پادشاه عثماىن، سياسىت توسعه طلبانه در پيش گرفت. در سراسر قرن 920در سال 
پانزدهم ميالدى (�م هجرى) اين دولت با كشورهاى بالكان و ايران در جنگ بود. سلطان سليم در لشكركشى به 

ايران از تعصبات مذهىب تركها استفاده كرد و به عنوان دفاع از مذهب تسنن در مقابل شيعيان (بددين) خنست چهل 
 هزار شيعيان آسياى صغري را از ميان برد و چون از پشت جبهه مطمئن گرديد، عليه شاه امساعيل وارد جنگ 
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گرديد. در اين جنگ، تركان كه به سالحهاى جديد و تعداد كثريى توپ جمهز بودند در ناحيه چالدران به قزلباشان 

شكسىت سخت وارد كردند و تربيز به دست آنان افتاد؛ وىل سلطان سليم به سبب شورش يىن چرى ها كه متمايل به 

 مذهب تشيع بودند، راه عثماىن پيش گرفت و بار ديگر آذرباجيان و عراق عرب به دست ايرانيان افتاد.



براى آنكه خوانندگان برت به اوضاع سياسى آن ايام واقف گردند و از جنگهاى مذهىب آن دوران آگاهى يابند، به نقل 
 قسمىت از نامه هاى سلطان سليم به شاه امساعيل و عبيد خان ازبك مبادرت مى كنيم:

 نامه هاى سياسى بني شاه امساعيل و سلطان سليم 

«پس از آنكه پريوان مذهب تشيع در ايران پريوزيهاىي كسب كردند، سلطان سليم كه پادشاهى متعصب و خونريز بود، 
 از سر كينه جوىي و عناد نامه اى تمت آميز به شاه امساعيل نوشت و ضمن آن گفت:

«... امارت بالد شرق را متصدى گشىت و از كنج مذلت فرمانربى به صفه با حشمت فرمانفرماىي قدم �ادى، ابواب 
ظلم و بيداد را بر روى مسلمانان باز كرده زندقه و احلاد را با يكديگر ازدواج و امتزاج دادى و اشاعت فتنه و فساد را 

شعار و دثار خودساخته علمهاى ستمكارى برافراشىت، مقابح افعال و مساوى احوالت چون اباحت فروج حمرمه و 
اراقت دماء مكرمه و ختريب مساجد و منابر و احراق مراقد و اهانت علما و سادات و القاء مصاحف كرميه در 

قازورات و سب شيخني كرميني، رضى الّله عنهما، مهه به حد تواتر پيوست، ائمه دين ... كفر و ارتداد ترا ... فتوى 
دادند. بناء على ذلك ما نيز ... به جاى حرير و پرنيان، زره و خفتان پوشيدمي ... به آن نيت كه ... به سرپنجه 

 قوت، دست و بازوى ستمكاريت بركنيم ... و از آتش كه در خامنا�ا زده اى، دود از دودمانت برآرمي ...»

در نامه ديگرى كه سلطان سليم به عبيد خان ازبك نوشت، او را به جنگ شاه امساعيل تشويق كرد و بار ديگر از 
ايراد اتامات ناروا خوددارى نكرد. در اين نامه مفصل چنني عباراتى به چشم مى خورد: «... مدتى است كه اهاىل 
بالد شرق از دست صوىف بچه لئيم ناپاك ... به جان آمده با طايفه گمراه ... دود از خامنا�ا برآورده ... بعد از 

 استخاره ملك متعال ...

با لشكرى انبوه و گروهى پرشكوه ... بر سر آن سرلشكر جنود شياطني و پيشواى عنود مالعني و قافله ساالر كرب و 
كني و سه نفر راهزنان دنيا و دين، مركوز قلب منشرح الصدر است ...» سپس عبيد خان را به خوخنواهى پدر ترغيب 
مى كند و از اينكه خون چنني سلطان دادگسرتى! به زمني رخيته شده اظهار تأسف مى منايد و مى گويد: «خون چنني 

، در هيچ  «ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِيف اْلَقْتلى »پادشاه خردمند دانش پسند و عدلپرور دادگسرت هدر گشنت، به فتواى:
مذهب روا نيست ...» چنانكه مى دانيم عبيد خان با سپاهيان شاه امساعيل و بابر شاه در حواىل مسرقند مصاف داد. 
در اين پيكار سردار معروف ايراىن، امري امحد اصفهاىن، ملقب به جنم ثاىن كشته شد، و ازبكان به خراسان تاختند و 

به قتل و غارت بسيار پرداختند. عبيد خان در نامه اى كه پس از كسب پريوزى به سلطان سليم نوشته است 
مى گويد: «... گروهى كه از قلت به كثرت رسيده و هريك در ديوانگى شهره عامل شده و دائما به خونفشاىن و 

 شاهد حال هريك افتاده، شرمى از خدا و  «يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ »خون آشامى اوقات گذرانيده 
 بيمى از شاه 
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 منوده و آن مستحقان جهنم نيز كلمات  «أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلى »و گدا نكرده و به مترد و تفرعن به توابع خويشنت دعواى 

 ابليسه اش پذيرفته زبان اهل عامل در حق ايشان بدين منط ناطق بود؛ بيت:

 ترسيم از خداى و نرتسيم از كسى 
 

 «ترسيم از كسى كه منى ترسد از خداى

   

ظاهرا قبل از جنگ چالدران، سلطان سليم نامه اى به سراج الدين حممد بيگ آق قويونلو مى نويسد و او را به جنگ با 
شاه امساعيل ترغيب مى كند، وىل وى كه در خود جرأت چنني كارى را منى ديد، با بيم و هراس سر نامه را مى گشايد. 

«در گوشه تنهاىي با كمال مبتالىي آهسته آهسته گشاده �اىن �اىن خوانده هر سطرى را كه با شوق و نشاط مطالعه 
كرده مضمون جواهر مكنونش را معلوم مى منودم، شروع به سطر ديگر كرده پيشينه را به آب ديده مى شستم و با 

 خويشنت مهواره چنني مى گفتم، مصرع:

 ترسم كه سرم در سر اين نامه رود

«. 

ديگر از نامه هاى تارخيى اين دوران، نامه اى است كه سلطان سليم به شاه امساعيل نوشته و به وى امتام حجت كرده 
است كه «اگر سنت حنيفه حممديه را نپذيرد و بالد و نواحى قلمرو حكومتش را به متام و كمال، جزء متعلقات و 

 چون اجل مسمى بر سر وى  «َكأَنـَُّهْم بـُْنياٌن َمْرُصوصٌ »ضميمه ممالك حمروسه عثمانيه نكند، عسكر ظفر خمصوص 
 دمار از روزگارش برمى آورد!» در اين نامه مفصل نيز سلطان سليم  «اقْـتُـُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ »فرود مى آيد و به حكم 

بار ديگر به ايراد اتامات ناروا و دشنام و ناسزا مبادرت كرده و از مجله چنني نوشته است: «... اساس دين متني را 
برانداخته، لواى ظلم را به قواعد تعدى برافراخته، �ى منكر و امر معروف از شعاير شريعت ندانسته، شيعه شنيعه خود 

را به حتليل فروج حمرمه و اباحت دماء حمرتمه حتريص منوده ... مسجد خراب كرده و بتخانه ساخته، پايه بلند پايه 
اسالم را به دست تعدى درهم شكسته، فرقان مبني را اساطري اولني خوانده، اشاعت شناعت را باعث شده، نام خود 

 را حارث كرده ...»

شاه امساعيل در برابر روش خصمانه شاه سليم، ىب آنكه اظهار بيم و هراس كند، روشى مساملت آميز اختيار كرده است 
و چنانكه از مضمون نامه مشهود و آشكار است در عني شهامت و دلريى، شرط ادب و فروتىن به جاى آورده و 

اشاره كرده است كه با اينكه به خاندان سلطان حمبت قدمي دارمي و رجنشى در دل ما نيست، ناچار خصومت سالطني 
را كه رمسى قدمي است حتمل مى كنيم، ليكن هتك حرمت و ناسزاگوىي شايسته نيست و «كلمات نامناسب وجهى 
ندارد». شاه امساعيل در پايان نامه توجه داده است كه اين اقوال و افكار ناپسند، مولود ختيالت منشيان ترياكى 

سلطان است، و اين نامه در حال نشأه بنگ و ترياك به وسيله منشيان مذكور نگاشته شده است و نيز سلطان را از 



سراجنام تلخ و زيانبخش خصومت و جنگ برحذر داشته و يادآور شده است كه اين نامه را از سر دوسىت نوشته 
است. پس برت است كه در نتيجه و سراجنام اين كار خطري، نيك بينديشد و از راه عاقبت انديشى درآيد زيرا پايان 

 »290 «كار ناحممود است و پشيماىن در آن هنگام سودى ندارد.»
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  ه.)984 تا 931سلطنت شاه طهماسب و جانشينان او (

پس از شاه امساعيل، شاه طهماسب به زمامدارى رسيد. وى در آغاز سلطنت، كودكى ده ساله بود. سران قزلباش و 
خوانني و امراى روملو و اوستاجلو و غريه غالبا با يكديگر و با شاه، بر سر تصرف تيوهلا و مقامات و مناصب 

 گوناگون، در مبارزه بودند و شاه در حقيقت بازيچه دست آنان بود.

گاه سران قبايل، علم طغيان برافراشته به غارت بالد مى پرداختند و شاه را با مشكالت گوناگون مواجه مى كردند، وىل 
سراجنام شاه تا حدى بر مشكالت غلبه كرد و متركز و قدرتى ناقص پديد آورد. قزوين را پايتخت خود قرار داد، 

 م.) به جنگ با خان 1528 ه. (935حكومتهاى شريوان و شكى را در آذرباجيان مشاىل شكست داد و در سال 
نشينهاى ازبك مهت گماشت و به كمك قزلباشان، بر عبد الّله خان ازبك شكسىت سخت وارد ساخت. وىل اين 

جنگ و جنگهاى بعدى به مزامحت ازبكان و جنگهاى غارتگرانه آنان پايان نداد. با اينكه اين مبارزات ظاهرا رنگ 
مذهىب داشت و زير عنوان جنگ شيعه و سىن صورت مى گرفت، وىل در معىن ازبكان از اين جنگها هدف اقتصادى 
داشتند؛ چه خطه حاصلخيز خراسان با كشاورزى غىن و شهرهاى مهم صنعىت و بازرگاىن از ديرباز مورد توجه ازبكان 
بود و هربار كه اين قوم متجاوز به خاك خراسان قدم مى گذاشتند، با چپاول شهرها و دهات، غنيمىت كالن حتصيل 

مى كردند. جنگهاى عثماىن و ايران نيز در نيمه اول قرن شانزدهم، با آنكه ظاهرا صورت مذهىب داشت، در حقيقت، 
 علل و عوامل اقتصادى، عثمانيان را به جنگ با ايرانيان برمى انگيخت.

سلطان سليمان و هيأت حاكمه عثماىن كامال به ارزش اقتصادى جاده ها و منابع قفقاز و كردستان و عراق عرب 
واقف بودند و براى دست يافنت به اين مناطق اقتصادى و سوق اجليشى در سراسر نيمه اول قرن شانزدهم ميالدى 

(دهم هجرى) سربازان عثماىن با سپاهيان ايران در جنگ و ستيز بودند. در اين جنگها چون حكومت مركزى ايران و 
 سازما�ا و سالحهاى جنگى ايرانيان ضعيف بود، غالبا پريوزى نصيب عثمانيها مى شد.



عصيان القاس مريزا برادر تىن شاه طهماسب و رفنت او به دربار عثماىن، مشكلى بر مشكالت مملكىت افزود. در سال 
 م.) پيمان صلح بني دولتني منعقد شد و مقرر گرديد ايالت آذرباجيان، ارمنستان شرقى و گرجستان 1555 ه. (963

شرقى از آن ايران باشد. شهر قارص، منطقه بيطرف خوانده شد و گرجستان غرىب و ارمنستان غرىب و عراق عرب در 
 دست تركيه باقى ماند.

 هجرى بايزيد، فرزند سلطان سليمان اول، بر پدر ياغى شد و به شاه- طهماسب پناه آورد. شاه ايران 967در سال 
به جاى آنكه از اين پيش آمد به نفع كشور خود استفاده كند، به علت كوته نظرى و سودجوىي، اين پناهنده سياسى را 

  هزار سكه طال به پدر تسليم كرد و سليمان هم فرزند خود را به قتل رسانيد.440پس از دو سال مذاكره در مقابل 

ديگر از وقايع عهد شاه طهماسب، پناهنده شدن مهايون شاه، پسر بابر، به ايران قابل ذكر است. شاه طهماسب به 
اين مرد مهرباىن فراوان كرد و با كمك لشكريان خود، بار ديگر او را به سلطنت رسانيد و در ازاى اين يارى، قندهار 

 را به تصرف درآورد.

 در قرن شانزدهم ميالدى (دهم هجرى) �ضت بورژوازى در غرب راه كمال مى پيمود و
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بازرگانان انگليسى و ديگر دول غرىب اندك اندك در فكر تيه بازار در ممالك شرقى برمى آمدند. پس از استقرار راه 

 ه.) توسط بازرگانان انگليسى راه جتارتى ولگا- حبر خزر كه 961 م./ 1553درياىي از درياى سفيد به روسيه (سال 

توسط حكومت تزارى براى بره بردارى آماده شده بود، جاى راه تركيه را گرفت. به مهني مناسبت، آنتوىن جنكينسون 

مناينده شركت بازرگاىن انگليسى معروف به «مسكوى» براى استوار كردن روابط بازرگاىن بني شرق و غرب از راه 

روسيه سعى و تالش فراوان منود و با موافقت تزار روسيه، ايوان چهارم، خنست نزد ازبكان به خبارا و سپس به مقر 

قزلباشان روانه گرديد و به مهت عبد الّله خان اوستاجلو در مشاخى، يك جتارختانه انگليسى داير كرد كه هدف اصلى 

آن تيه و صدور ابريشم به انگلستان بود. جنكينسون در قزوين، خود را سفري رمسى دولت انگلستان معرىف كرد، وىل 

تالش او در راه استقرار روابط بازرگاىن بني شرق و غرب از طريق روسيه به نتيجه نرسيد. «شاه طهماسب در قزوين او 

را به حضور پذيرفت و خطاب به وى گفت: آه مشا كافران! ما نيازى به دوسىت مشا ندارمي و سپس بدو اجازه بازگشت 

داد. جنكينسون در سفرنامه خود، مى نويسد پس از آنكه از خدمت شاه بازگشت يكى از خدمتگزاران دربار با 

جمموعه اى پر از خاك دنبال وى روان شد تا در دولتخانه شاهى، هرجا كه او قدم مى گذاشت براى تطهري بر جاى 
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 ه. هيأت ديگرى از جانب شركت مسكوى به ايران آمد، وىل اين پادشاه با آنان به مهرباىن 972در ذى حجه سال 
رفتار كرد و حىت به پوشيدن پارچه هاى لندىن اظهار متايل منود و عمال شركت را از حقوق گمركى و راهدارى معاف 
كرد و به سوداگران انگليسى در متام ايران، اجازه سري و سفر داد. به اين ترتيب، روابط سياسى و اقتصادى ايران و 

 انگليس آغاز گرديد.

 ه.) بار ديگر متزلزل گرديد و لشكريان ترك به 988 م. (1580آرامش مرزى بني ايران و عثماىن، از حدود سال 
نواحى جماور حبر خزر جتاوزاتى كردند. دولت ايران در مقابل اين روش خصمانه عثمانيها در ربع آخر قرن شانزدهم 

 ميالدى روابط بازرگاىن خود را با روسها به طور حمسوسى وسعت خبشيد.

 مملكتدارى شاه طهماسب اول و وضع عمومى مردم 

شاه طهماسب پس از آنكه به سن بلوغ رسيد و زمام امور را در دست گرفت، مهواره مى كوشيد كه به متام امور 
 شخصا رسيدگى منايد.

او بدون اينكه به مصاحل و منافع توده مردم بينديشد، در فكر افزايش درآمد خزانه بود و غري از مالياتاى معموىل، 
عوارض جديدى (به نام توفري و تفاوت) بر دوش مردم حتميل كرد و مهني سياست اقتصادى غريعادالنه به قيام مردم 

 شهرهاى خمتلف منتهى گرديد.

 سال اخري سلطنت خويش مواجب لشكريان را نپرداخت. با اين 14وى به حكم خست و لئامت ذاتى، در 
 مشس طال و نقره كه هريك سه 600 هزار تومان سكه طال و نقره و 380سختگرييها چون درگذشت، در خزانه او «

  خروار ابريشم و سى هزار200هزار مثقال وزن داشت، و 

 ______________________________
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دست لباس از منسوجات گرانبها و سالح كامل، سى هزار سوار و جز اينها گرد آمده بود. اين گنجهاى بيحاصل در 

خزانه وى مجع شده بود. در عوض درآمد دولت كه در اواسط قرن شانزدهم ميالدى (دهم هجرى) به پنج ميليون 

 ه.) به سه ميليون سكه طال تقليل يافت. شاه در ميان عامه 966سكه طال بال  بود، به گفته «مينادوئى» در سال (

مردم وجهه اى نداشت. نزديكى مرز تركيه و احساسات خصومت آميز مردم تربيز نسبت به شاه طهماسب اول، وى را 

بر آن داشت كه مقر خويش را به سوى خاور و شهر قزوين منتقل كند، وىل در اين شهر هم از هيچ يك از رعاياى 



خويش شكايت منى پذيرفت و در مقابل مردم ظاهر منى گشت. شاه طهماسب اول بيست سال بر اسب ننشست و 

 يازده سال از كاخ خويش خارج نگشت.

در آخرين ساهلاى سلطنت شاه طهماسب اول، اوضاع داخلى ايران وخيم بود، بنا به گفته «دالساندرى» جاده ها بر 
 اثر محله راهزنان و جنگهاى خانگى فئوداهلا ناامن بود.

بدين سبب، جاده هاى مهم كاروان رو، كه از مست غرب به حلب و از جنوب به هرمز ممتد بود مرتوك گشته بود. 
مأمورين، كه نظارت دقيق و دست حمكم حكومت مركزى را باالى سر خود حس منى كردند، هرچه مى خواستند 

 مى كردند.

 1571فئوداهلا و بويژه بزرگان چادرنشني، مالك الرقاب مطلق سرنوشت روستاييان و بينوايان شهرى بودند. در سال 
 ه.) در ايران قحطى و خشكساىل شديد بيداد كرد و روستاييان بيش از پيش فقري شدند. قحطى در كشور 979م. (

حكمفرما شد و در بعضى نقاط، كار به آدخموارى كشيد. خراسان دائما در معرض محالت خونني ازبك و سپاهيان 
چادر- نشني ايشان بود. وضع رعايا، كه در عهد شاه امساعيل اول اندكى از وخامت آن كاسته شده بود، در پايان 

 دوران سلطنت شاه طهماسب اول، بسيار سخت شد.

 در كشور قيامهاى روستاييان و پيشه وران وقوع مى يافت. تاريخ اين قيامهاى خلق تقريبا مورد مطالعه قرار نگرفته است.

شورش گيالن، بويژه، بسيار دامنه دار و سرسختانه بود. ناحيه مزبور در آن دوران، از حلاظ اقتصادى، با خبش مركزى 
ايران چندان رابطه اى نداشت. قدرت شاه در آجنا ضعيف بود و مردم گيالن جلوجانه از استقالل خويش دفاع 

مى كردند. پس از آنكه قيام به وسيله نريوى نظامى خاموش و اراضى گيالن ميان امريان اوستاجلو و ديگر قبايل 
 ه.) و اين امريان باعث قيام مردم عامى و اوباش و اجامر 978 م./ 1570چادرنشني قزلباش تقسيم شد (سال 

گشتند. اجامر و اوباش القاىب است كه منابع رمسى به روستاييان و بينوايان شهرى مى دهند. خبشى از امريان قزلباش و 
 مأموران شاه مقتول، و خبشى تبعيد شدند. متام گيالن به دست شورشيان افتاد.

 1572مبارزه گيالنيان با لشكريان شاه، گاهى به موفقيت اينان و زماىن به پريوزى آنان منجر مى شد و فقط در سال 
 ه. يك سپاه نريومند فئوداىل از جنگجويان اوستاجلو و ديگر ايالت قزلباش كه از طرف شاه به گيالن 980م./ 
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 قيام تربيز

«يكى از منونه هاى بارز نارضاىي توده هاى مردم از سياست دولت شاه- طهماسب اول، مهانا شورش پيشه وران و 
  ه.) طول كشيد.979- 981 م. (1573 تا 1571بينوايان شهر تربيز بود كه از 

تربيز در آغاز قرن شانزدهم ميالدى، سيصد هزار نفوس داشت و مركز و ملتقاى جاده هاى ترانزيىت اروپا و آسيا و 
طرق كاروانرو جتارى و حمل حتويل و انتقال كاالها و مركز صنايع ابريشم باىف و پشم باىف و ريسباف و تيماج سازى و 

 اسلحه سازى و غريه بود و بعد از انتقال مقر و پايتخت شاهى به قزوين نيز شهر بزرگى به مشار مى رفت.

حسن روملو داستان مفصلى از شورش تربيز نقل مى كند، و در تاريخ جهان آراى عباسى اسكندر بيگ منشى، مورخ 
قرن هفدهم ميالدى (قرن يازدهم هجرى) اطالعات خمتصرى در آن باره ديده مى شود. هردو مورخ قرن، از حلاظ وضع 
اجتماعى خويش، با شورشيان دمشىن مى ورزيدند وىل با اين حال، مطالب جالىب نقل مى كنند ... مؤلفان ايراىن درباره 

اوضاع تربيز و سبب اصلى قيام اطالعات جامعى به دست منى دهند ... فقط مى توان حدس زد كه مبارزه اين 
 دستجات انعكاسى از تضاد ميان بزرگان شهرى (فئوداهلا و جتار) و قشرهاى پايني مردم تربيز بود.

نام عاصيان، كه حسن روملو و اسكندر منشى در كتب خويش آورده اند، از جنبه اجتماعى عصيان سخن مى گويد. 
اين دو مورخ عاميان را اجالف و اجامره و رنود و اوباش مى خوانند و چنانكه پيش گفتيم، مورخان ايراىن قرون وسطى 

 عادتا روستاييان و پيشه وران و بينوايان شهرى را به اين القاب مى خواندند.

حسن روملو عده اى از منايندگان پيشه وران و كسبه را نام مى برد كه جزو رهربان �ضت بوده اند، مثال از يك مندمال و 
يك كفشدوز و يك سبزى فروش و فرزند يك شلوار- دوز و عده اى ساربان ياد مى كند كه هاديان �ضت بودند. به 

گفته دالساندرى، صنف قصابان در اين �ضت نقش فعاىل داشتند. گذشته از اين، پلوانان شهر تربيز نيز در رهربى، 
وظيفه مناياىن داشتند. پلوانان، كشىت گريان حرفه اى بودند كه در زورخانه ها در برابر متاشاچيان زورآزماىي مى كردند و 

 صنف خاصى را تشكيل مى دادند. پلوان يارى رهرب اصلى شورش بود.

بزرگان و اركان دولت بارها اصرار ورزيدند كه شاه طهماسب اول براى قلع و قمع اجامر و اوباش، عده اى سپاهى 
بفرستد وىل شاه مساحمه مى كرد و ترديد داشت و بانه مى گرفت كه حيف است چنني ناحيه مهمى را تباه كند، اما 
علت واقعى ترديد شاه مهانا وضع بسيار وخيم دولت صفويه بود. ارتشيان ساهلا بود كه مواجب نگرفته بودند و قابل 
اعتماد نبودند، و گيالن شورش كرده بود، بدين سبب شاه، يوسف بيگ اوستاجلو را كه، مديرى كارآزموده و مدبّر 

مشرده مى شد، به داروغگى تربيز برگزيد و به وى دستور داد با شورشيان وارد مذاكره شود. يوسف بيگ به دستور شاه 
عمل كرد و موفق شد كدخدايان حمالت شهر را متقاعد سازد تا مبارزه با بزرگان را موقوف كنند. اين موافقت با 

سوگند طرفني استوار شد و هيچ يك از شورشيان جمازات نشدند. وىل على الظاهر شهريان فقري از موافقتنامه منعقده 



ميان كدخدايان شهر و يوسف بيگ راضى نبودند ... بار ديگر شورش آغاز شد. يوسف بيگ از شاه يارى 
 خواست، علما و فقهاى نافذ الكلمه شيعه فتواىي نوشته اعالم كردند كه مصدوم ساخنت اجامر و اوباش تربيز
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امرى است مشروع ... سهراب بيگ به يارى يوسف بيگ آمد و سپاهيان اين دو به حمالت شورشى محله بردند ... 

 150حسن روملو نقل مى كند: «سران اجامر از قبيل كوكجه و نشمى ... به دار آوخيته شدند و گذشته از ايشان 

نفر اعدام گشتند ... گسرتش دامنه شورش چنان شاه طهماسب را مرعوب ساخته بود كه وى به اعدام ده پانزده نفر 

 نفر شورشى فعال اكتفا كرد و كشتار دسته مجعى و غارت شهر را، كه در قرون وسطى در 150از سران عصيان و 

مشرق زمني در موارد مشابه امرى عادى بود، اجازه نداد. گذشته از اين، على الظاهر شاه صفوى به منظور تسكني 

غليان مردم آن شهر بزرگ و جلوگريى از شورشهاى ديگر، حىت تسهيالت مهمى براى مردم تربيز قائل شد؛ خنست 

اينكه ماليات پيشه وران تربيز را خبشيد و بعد شهر را از پرداخت عوارض ديواىن معاف كرد ... در آخرين ساهلاى 

حكومت شاه طهماسب اول و پيش از قيام تربيز، يك اصالح مهم ديگر به عمل آمده بود؛ به اين معىن كه وصول 

متغا يعىن ماليات خريد و فروش و پيشه ورى و صنايع و مشاغل شهرى، بالكل لغو گرديد. ماليات متغا خنست در قرن 

سيزدهم توسط فاحتان مغول وضع شده بود. در ظرف سه قرن، اين ماليات وصول مى شد و خزانه دولت را غىن 

مى ساخت، وىل به زندگى مردم شهرى زيان عظيم وارد مى كرد. يك تاجر ونيزى كه نامش معلوم نيست در سال 

 ه.) مى گويد كه در تربيز هركس كه دكاىن در بازار داشت مى بايست روزانه برحسب ثروت و 920 م. (1514

درآمد خويش، از يك «اسپر» تا يك «دوكا» (سكه طال) ماليات بپردازد. اين مهان متغاى كذاىي بود و ربطى به باج 

كه از واردات و صادرات مأخوذ مى گرديد، نداشت. مسلما�ا پنج درصد قيمت كاالهاى وارداتى و صادراتى را به 

رسم باج مى پرداختند و مسيحيان و يهوديان و ديگر نامسلمانان، ده درصد. در فرمان شاه طهماسب اول لغو متغا 

به امر و فرمان باال نسبت داده و توجيه شده بود كه گويا شاه خواب منا شده و لغو آن را از عامل غيب به او دستور 

داده اند. اما علت واقعى لغو متغا احنطاط و تنزل سطح زندگى مردم شهرى در نيمه دوم قرن دهم هجرى بود كه 

صورت خطرناكى پيدا كرده بود، و دولت شاه جمبور شد در وضع شهرنشينان تسهيلى فراهم سازد و متغاى منفور و 

فقرآور را لغو منايد. از آن زمان به بعد، ديگر متغا احيا نشد و به جاى آن مالياتى نسبتا جزئى از پيشه وران به نام مال 

حمرتفه مأخوذ گشت، وىل اخذ حقوق گمركى از كاالهاى وارداتى و صادراتى و ترانزيىت كه باج ناميده مى شد، كماكان 

 »293 «ادامه داشت.»

 جانشينان شاه طهماسب 



با مرگ شاه طهماسب، بيش از پيش آشفتگى و ناامىن در كشور راه يافت. طبقات ممتاز و روحانيان عاليمقام و 
قضات از قيام جمدد خلق بيمناك بودند. شاه طهماسب كه پادشاهى بيكفايت و ترسو بود، به خاطر آنكه فرزندان 
خويش را با اصول صحيحى تربيت كند، هريك از آنان را به يكى از امراى قزلباش سپرد و امراى قزلباش نيز براى 

اجراى نقشه هاى خود مى كوشيدند كه فرزند حتت قيمومت خود را به پادشاهى بردارند. در نتيجه بني امراى ايالت 
افشار، قاجار، روملو و غريه اختالف و جنگ شديدى درگرفت. در اين كشاكش، امسعيل مريزا در پناه محايت ايل 

 افشار و با محايت 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).520). مهان، ص 293(
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جدى زن كارداىن موسوم به پرخيان خامن به پادشاهى رسيد. در فرتت در ميان مرگ طهماسب و حكومت امساعيل 

مريزا وضع ايران سخت آشفته بود. ونيزى گمنامى وضع آن ايام را چنني توصيف مى كند: «... هيچكس در خانه اش 

امين نبود تا آنكه ... از جانب بزرگان لشكر جار زدند كه امساعيل بزودى از راه فراخواهد رسيد و هيچكس نبايد 

 متعرض جان و مال مردم شود ...

از آن پس، هركس در صدد آزار مردم برمى آمد يا پايش را از بدن جدا مى كردند و يا سرهاى بسيارى از افراد را، به 
علت بدرفتارى با مردم از بدن جدا و بر سر نيزه كرده در ميان بازارهاى شهر به حركت درمى آوردند تا عربت سايرين 
شود. ضمنا فرمان دادند كه در ميان روز، نقارخانه شاهى به ترمن درآيد. گروهى از مردم فرياد برمى داشتند كه بزودى 

 پادشاه خواهد آمد ...

تا از هرگونه ىب نظمى و چپاوىل جلوگريى شود. روز بعد در مسجد جامع ... امساعيل مريزا را شاه خواندند. سرداران 
سپاه او را از قلعه قهقهه بريون آوردند و بر اريكه پادشاهى نشاندند، زيرا طهماسب او را، كه جواىن سنگدل بود، در 

 »294 «قلعه مزبور زنداىن كرده بود.»

 ه.) نه تنها كار مثبىت به نفع مردم اجنام نداد، بلكه با 984- 985شاه امساعيل دوم در دوران حكومت كوتاه خود (
كشتارهاى دسته مجعى و عيش و عشرتاى بيحساب، نامى ننگني از خود به يادگار گذاشت. وى شش برادر خود را 

در قزوين كشت و فرمان قتل عده اى ديگر را صادر كرد، وىل قبل از آنكه فرامني سبعانه او صورت عمل گريد، در 
خانه حلواچى باشى خود در اثر افراط در خوردن ترياك، ناگهان درگذشت. سياست مذهىب اين پادشاه شايان توجه و 

 قابل ذكر است.

 نصر الّله فلسفى مى نويسد:



 سياست مذهىب شاه امساعيل دوم 

«شاه امساعيل دوم باطنا متمايل به مذهب تسنن بود و مى خواست كه آن مذهب را دوباره در ايران رواج دهد، به 
مهني سبب درصدد برآمد كه از قدرت و نفوذ علماى بزرگ شيعه بكاهد و از تظاهرات و تبليغاتى كه در ايران بر ضد 

مذهب تسنن مى شد و مايه اختالفات بزرگ داخلى و خارجى و خونريزيهاى فراوان بود، جلوگريى كند. مهيشه در 
جمالس خصوصى از اختالف شيعه و سىن و لعن خلفاى سه گانه و اصحاب پيغمرب انتقاد مى كرد وىل هيچگاه 

آشكارا به مذهب تسنن ابراز عالقه منى منود و مقاصد خويش را باتدبري و سياست و تديد و تطميع و بانه جوىي اجنام 
مى داد. خنست علماى متعصب شيعه را از دربار دور و كتب ايشان را ضبط كرد، و چند تن از روحانيان را كه متهم 
به تسنن بودند، طرف مشورت و مورد لطف و عنايت ساخت، سپس فرمان داد كه مردم لعن ابو بكر و عثمان و 

عمر و عايشه و امثال آنان را در مساجد و معابر و جمامع عمومى ترك كنند و هركس را كه از اطاعت اين امر 
 خوددارى مى منود، به سخىت سياست كرد.

مبلغى نيز از خزانه شاهى ختصيص داد تا به كساىن كه در متام عمر زبان به لعن خلفاى سه گانه و ساير اصحاب 
پيغمرب خمصوصا عشره مبشره نگشوده اند، داده شود. مهچنني دستور داد كه متام اشعار و عباراتى را كه در لعن خلفاى 

 سه گانه و در منقبت و مدح على بر در و ديوار

 ______________________________
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 »295 «مساجد و مدارس نوشته شده بود، حمو كردند.»

«اقدامات شاه امساعيل موجب بدگماىن مردم و سران طوايف قزلباش گرديد، و بر آن شدند كه اگر شاه از تصميمات 
خود عدول نكند حسن مريزا را به جاى او به پادشاهى برگزينند، وىل شاه به وسيله عمال خود، از نقشه خمالفان آگاه 
شد و قبل از آنكه نقشه آنان عملى شود، تغيري سياست داد و سران تركمان را توبيخ و سرزنش كرد و حسن مريزاى 

 »296 « ساله بود به فرمان وى خفه كردند.»19بيچاره را كه جواىن 

ابو القاسم طاهرى درباره سياست مذهىب شاه امساعيل چنني مى نويسد: «خشكه مقدساىن كه در دوران طهماسب 
 مقرب گرديده بودند، در عهد شهريارى امساعيل از درگاه رانده شدند.

هركس كه از راه لعن خليفگان سه گانه مستمرى مى گرفت، در دوران پادشاهى امساعيل پى كار ديگرى رفت، چه به 
 »297 «گفته پادشاه جديد، وى را با طبقه تربائى، كه لعن را سرمايه معاش ساخته بودند، صفاىي نبود.»



از اقدامات جالب توجه شاه امساعيل دوم، اين است كه گفت: «شعر خواندن و نوشنت در مسجدها لغو و حرام 
است و در و ديوار مساجد قزوين مملو از اشعار عاشقانه است. مريزا زين العابدين كاشى حمتسب را خبواند و فرمود كه 

 ديگر »298 «به مساجد رو و اشعار مكتوبه بر جدار و در و ديوار را حمو كن؛ وى به مسجد رفته مهه را پاك كرد.»
از اقدامات شاه اين بود كه طعن عايشه را منع كرد و خلفاى ثالثه را گفت تا بد نگويند و مى گفت: «علماى اثىن 
عشرى به شيادى و سالوسى پدرم را فريفتند، اما من فريب اين قوم خنواهم خورد ... او دستور داد تا كتب سيد على 

 »299 «خطيب اسرتآبادى را در حجره �اده در آن را مقفل ساختند.»

چنانكه ديدمي امراى قزلباش و كساىن كه از جنگ شيعه و سىن سود مى بردند، با افكار اين مرد خمالف بودند و اين 
 وضع، شاه را سخت اندوهناك و ناراحت كرده بود تا جاىي كه مى گفت:

 تا به قزوين آمدم آسايش جامن مناند
 

 دردمند غم شدم اميد درمامن مناند

 از ضعيفى مهچو تارى شد تنم، در پريهن 
 

 غري دست حمنت و غم در گريبامن مناند

   

 به نظر كسروى:

اگر امساعيل زود منى مرد و به اندازه ديگران پادشاهى مى كرد، شايد معروفرتين پادشاه صفوى مى گرديد و يادگارهاى 
بسيارى از خود باقى مى گذاشت، اگرچه او مرد خوخنوارى بود و در اين باره پاى كم از نياى مهنام خود نداشت، وىل 

مهچون ديگران از شاهان صفوى پايبند بدعتهاى ديىن نبود و بلكه كوشش مى كرد كه زشتكاريهاىي كه نيا و پدرش 
 »300 «رواج داده بودند از ميان بردارد، و اين بود كه ميان مردم، به سنيگرى شهرت يافته بود.»

 ______________________________
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 مرگ شاه امساعيل دوم 



 هجرى قمرى به اتفاق يكى از ندميان خود، نيمه شب در خانه حسن بيگ 985 ماه رمضان 13شاه امساعيل دوم در 
در اثر افراط در خوردن افيون و فلونيا جان سپرد و ظاهرا دمشنان در فلونياى او مواد مسى داخل كردند و به اين وسيله 
به حيات وى پايان دادند. «ياد سنگدليها و بدرفتاريهاى امساعيل و خاطراتى كه مردم از سست اعتقادى وى داشتند، 

چندان شديد و تلخ بود كه چون خرب درگذشت وى در دها�ا افتاد، اوضاع پايتخت به هيچ وجه مشوش نگرديد، 
سهل است، احساس راحت عمومى به حدى زياد بود كه هيچكس جوياى كم و كيف قضايا نشد و با آنكه امساعيل 
در شرايط بسيار مرموزى درگذشته بود، حىت امريان و مأموران كشور صالح نديدند كه در يافنت علت يا علتهاى اين 
رويداد مبالغه اى شود. به هر تقدير عمر پرماجراى اين شهزاده خونريز و دلري مهچون ذوذنىب ... زودگذر و كوتاه بود. 
پادشاهى امساعيل دوم مبانند برقى بود كه درخشش آن در اندك زماىن درختان برومند بوستان صفوى را بدل به مشىت 

 »301 «خاكسرت كرد.»

 پرخيان خامن 

ظاهرا اليقرتين فرزندان شاه طهماسب، پرخيان خامن بود كه نه تنها در شخص شاه بلكه در بسيارى از سران ايلها و 
طايفه هاى آن دوران نفوذى عميق داشت. اين زن پس از مرگ پدر، به كمك ايادى و اعوان خود، به سود امساعيل- 

مريزا تالش فراوان كرد و چون پس از ماهى چند، از رفتار ناهنجار و كشتارهاى فجيع شاه- امساعيل بيمناك شد، 
موجبات كشنت وى و روى كار آمدن حممد مريزاى خدابنده را فراهم ساخت. مبوجب يك سند خارجى، امساعيل در 

 هزار تن به دست خود وى و اطرافيانش كشته و يا از نعمت 12طول يك سال و نيمى كه پادشاهى كرد «در حدود 
بيناىي حمروم شدند و يا به حتمل رنج تبعيد و دورى از زادوبوم تن دردادند. به گفته مهني نويسنده بسيارى از اعيان و 
ناموران كه شاهد اين بزهكاريها بودند و از گرايش امساعيل به آيني تسنن نفرت داشتند، با پرخيان خامن كه كرارا مورد 
اهانت امساعيل قرار گرفته و بيش از معادل دويست هزار دوكاتو از داراييش را از دست داده بود، توطئه كردند و 

 م. 1577حبه هاى ترياكى را كه امساعيل عادت به خوردن آ�ا داشت، زهرآلود كردند و به اين ترتيب در نوامرب 
 سالگى درگذشت. بعضى مى گويند كه وى مصمم بود بار ديگر آيني تسنن را جانشني 44 ه.) وى در 985(

مذهب تشيع كند، وىل صاحبنظران اين سخن را تمىت ناروا مى خوانند و معتقدند كه دمشنان وى چنني شايعه اى را 
منتشر كرده اند. قدر مسلم اينكه امساعيل با خشكه مقدسى و تعصبهاى بيجا خمالف بود و مهواره مى گفت: «گروهى 
به حيله و سالوس ساليان دراز پدرش را گول زده بودند.» ناگفته نگذارمي كه شاه و ملكه جديد كه از نفوذ معنوى 

 »302 «پرخيان خامن بيمناك بودند، با طرح توطئه اى وى را خفه كردند.»

 سلطان حممد خدابنده 

پس از مرگ امساعيل دوم، بزرگان و امريان حممد خدابنده، فرزند ارشد طهماسب اول را كه، به علت كورى، داوطلب 
 مقام سلطنت نبود،



 ______________________________
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 ه.) به علت نداشنت تربيت صحيح و نابيناىي، آلت 985- 996به پادشاهى برگزيدند. سلطان حممد خدابنده (

دست درباريان و زن خود مهدعليا بود. پس از كشته شدن مهدعليا سلطان- حممد بيش از پيش در معرض حتريكات 

و دسايس امريان قزلباش قرار گرفت. وى براى رهاىي از حتريكات نظاميان، حقوق عقب افتاده چهارده ساله ارتشيان را 

پرداخت، با اين حال وضع ارتش خوب نبود. عثمانيها مهينكه وضع عمومى ايران را آشفته ديدند بار ديگر در صدد 

بر آمدند كه كشورهاى قفقاز و كرانه حبر خزر را تصرف كنند و با به دست آوردن راه بازرگاىن ولگا- حبر خزر به اين 

راه ترانزيىت دست يابند. آ�ا پس از يك رشته لشكركشيهاى بيحاصل و قتل و كشتارهاى فجيع، با مقاومت دالورانه 

 محزه مريزا، وليعهد شجاع ايران، روبرو شدند.

پس از آنكه محزه مريزا در نتيجه حتريكات قزلباشان، كشته شد، عثمانيها سراسر آذرباجيان را به تصرف خود درآوردند 
، فجايع عثمانيها چنني توصيف شده 316و تربيز را غارت كردند. در جلد اول كتاب عامل آراى عباسى، صفحه 

 است:

مجيع خانه ها كه به طال و الجورد تزيني يافته بود، خراب شده، درها و پنجره هاى نقاشى كنده شده و به جاى هيمه 
سوخته شده بود، و درختان باغها و باغچه ها قطع شده و هيمه ساليانه به قلعه كشيده شده بود و از چندين هزار 
خانه دلنشني يك خانه كه استعداد نشيمن يكى از اواسط الناس را داشته باشد، سامل منانده بود و مجيع دكاكني و 

خانات كاشى كار دو طبقه و محامات، ويران شده و اجساد قتيالن تربيزى مهچنان در كوچه ها و بيوت و بازارها افتاده 
 بود.

  هزار تلفات عقب نشيىن كردند.20با مرگ عثمان پاشا عثمانيها با دادن 

محزه مريزاى وليعهد با اينكه مردى شجاع و جنگاور بود از نعمت عقل و دور- انديشى نصيىب نداشت؛ وى با افراط 
در شراب نوشى و كينه توزى با بزرگان كشور، فرصت مناسىب به دمشنان ايران داد و از فتوحات خود نتيجه مطلوب 

نگرفت. در مهان ايامى كه مقدمات صلح ايران و عثماىن فراهم مى شد، محزه مريزا در حاىل كه در بسرت راحت غنوده 
 بود، به دست دالك خود كشته شد.



در چنني شرايطى، شاه در انديشه مملكت نبود «شاه حممد صفوى به سبب ضعف نفس، درويش خوىي و كور بودن، 
دست از امور سلطنت كشيده و فقط به عنوان شاهى قناعت كرده بود؛ غالبا در حرمسرا به سر مى برد و به معاشرت 

زنان يا كارهاى كودكانه مشغول بود؛ از آجنمله نوشته اند كه گاه چند گربه را لباسهاى ابريشمني مى پوشانيد و 
زنگوله هاى زرين بر گردن مى بست و فرمان مى داد كه شيپور و كرنا بزنند، آنگاه خود دست مى زد و شادى مى كرد. 
چون به او مى گفتند: شاها، سربازان عثماىن فالن شهر را گرفتند چرا راحت نشسته اى؟ در جواب بتغري مى گفت: 

 صرب كنيد تا عروسى گربه هاى من متام شود!

به مهني جهت، مردم تربيز. براى او تصنيفهاى توهني آميز ساخته بودند، كه مطربان با ساز مى زدند، از آن مجله 
هنگامى كه شهر تربيز به دست عثمان پاشا افتاد، تصنيفى برايش ساختند كه ترمجه آن چنني آغاز مى شد: «تو تربيز 

 را ويران كردى و به سلطان مراد
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 »303 «سپردى.»

در نتيجه ىب كفايىت خدابنده زن او، مهدعليا، در متام شؤون سياسى مملكت مداخله مى كرد؛ سران دولت عدم رضايت 
خود را به شاه اعالم كردند، خدا بنده با چرب زباىن از آنان دجلوىي كرد وىل اين زن ماجراجو كه در كشنت پرخيان خامن 

نيز مداخله داشت، بيش از پيش با سران دولت و بزرگان و امريان هر ايلى درافتاد. سراجنام از هر ايلى چند تن 
ناراضى با مششري برهنه به اندرون حرم رفتند و مهدعليا و مادرش را سر بريدند و بسيارى از اموال آن دو زن را غارت 

 كردند. در اين واقعه، ضعف و بيكفايىت خدابنده بر مهگان آشكار گرديد.

در اين شرايط دخلراش، على قليخان شاملو و مرشد قليخان اوستاجلو دست احتاد به هم دادند و تصميم گرفتند عباس 
مريزا را به شاهى برگزينند. آ�ا پس از آنكه از مرگ محزه- مريزا تنها شخصيت بارز خاندان صفوى آگاهى يافتند، 

 آشكارا عليه سلطان حممد قيام كردند.

اين پادشاه كور، در حاىل كه سپاهيانش براى فرونشاندن قيام مردم فارس از قزوين بريون رفته بودند، بدرود حيات 
 ه. سلطنت كرد، در آغاز زمامدارى با وضعى بسيار آشفته روبرو بود؛ 1039 تا 996گفت. شاه عباس كه از 

ازبكان ماوراء النهر سراسر خراسان را تصرف كرده بودند: عثمانيها نيز ارمنستان شرقى و آذرباجيان و منطقه غرىب ايران 
را اشغال كرده بودند و با استفاده از تعصبات مذهىب، برده ساخنت و فروخنت «شيعيان كافر» را امرى مباح و مشروع 
مى مشردند و به خود اجازه مى دادند كه حىت سادات را به عنوان برده به فرنگان و جتار يهودى بفروشند. شاه عباس كه 

 ساله بود در آغاز كار از استقالل كامل برخوردار نبود، سران ايل اوستاجلو و شاملو هريك مى كوشيدند 17جواىن 
كه شاه را آلت اجراى نيات خود سازند. در جنگ بني اين دو، مرشد قليخان غالب شد وىل شاه عباس كه خواهان 
استقالل و آزادى كامل بود، به وسيله عمال خود مرشد قليخان را نيز در حاىل كه در بسرت خفته بود كشت و خود را 



از قيمومت اين و آن رهاىي خبشيد. از اين پس، شاه كوشيد كه از قدرت قزلباشان بكاهد و به مأمورين كشورى، كه 
تقريبا مهه ايراىن بودند، متكى باشد. به اين ترتيب، سياست شاه اين بود كه با كاسنت از قدرت قزلباشان چادرنشني و 

 برگزيدن ايرانيان شهرنشني، به مركزيت و وحدت ايران كمك كند.

شاه عباس مهينكه از جنگهاى داخلى اندكى فراغت يافت، بر آن شد از قدرت عثمانيها بكاهد و مناطق از دست 
رفته را بازيابد. براى اجراى اين فكر به دولت روسيه پيشنهاد كرد كه مشرتكا عليه تركيه وارد جنگ شوند و مناطق 

تسخري شده را از اين دولت متجاوز بازگريند. سفري شاه عباس به دولت روسيه قول داد كه شهرهاى دربند و باكو و 
اطراف آن را به روسيه بدهد وىل دولت روسيه كه در نتيجه جنگهاى طوالىن فرسوده شده بود و خطر جنگ با دول 
اروپاىي او را تديد مى كرد، حاضر نشد با دولت عثماىن كه از حلاظ نظامى نريومند بود، وارد كارزار شود. در چنني 

 ه.) با دولت عثماىن قرارداد صلحى امضاء كرد كه به 999 ميالدى (1590شرايطى شاه عباس ناگزير در سال 
 موجب آن، گرجستان شرقى و ارمنستان شرقى و كردستان و

 ______________________________
 .86، ص 1). زندگاىن شاه عباس اول، پيشني، ج 303(

 397، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

سراسر آذرباجيان جنوىب و مشاىل به استثناى اردبيل و طالش و خبشى از لرستان را به آن دولت واگذار كرد. پس از 

آنكه خيال شاه عباس از جانب عثمانيها راحت شد، قيامهاى امراى حملى را در خراسان، فارس، اصفهان و گيالن 

 خاموش كرد و به بعضى اصالحات داخلى دست زد.

وى در عمل دريافت كه ريشه پريوزيهاى نظامى تركان عثماىن در مزيت سازمان و سالحهاى جنگى آنان است. 
توپخانه بسيار عاىل و پيادگان يىن چرى آن دولت مشهور بود، در حاىل كه ارتش صفويه را بيشرت سواران چادرنشني 

تشكيل مى دادند كه با خانواده و دامها و چارپايان خود در جنگ شركت مى جستند، و گاه سپاهيان فئوداهلاى حملى 
 هزار نفر جتاوز منى كرد و دولت 60نيز در صف جنگجويان دوره صفويه ديده مى شدند. سپاهيان قزلباش عمال از 

مواجب اين عده را مى پرداخت. اين سپاهيان انضباط كامل نداشتند و گاه با طغيان و سركشى موجبات ناراحىت شاه 
 را فراهم مى كردند.

 اصالحات نظامى شاه عباس 

شاه عباس براى آنكه بتواند در برابر دمشنان زورمند خود پايدارى كند، به جتديد سازمان ارتش دست زد و در اين كار، 
 ميالدى به قزوين آمده و آمادگى خود 1598از الّله وردى- خان و برادران انتوىن و ربرت شرىل انگليسى كه از سال 

 را براى خدمت به شاه عباس اعالم كرده بودند، استفاده فراوان به عمل آمد.



«ارتش دائمى تأسيس شد و در اين ارتش، يك سپاه دوازده هزار نفرى تفنگچى و يك سپاه ده هزار نفرى سوار از 
غالمان به وجود آمد. غالمان را به تقليد از يىن چريهاى ترك بعدها از ميان جوانان گرجى و ارمىن، كه در ايران پرورش 

مى يافتند و به اجبار به دين اسالم در مى آمدند، برمى گزيدند. توپخانه و قسمتهاى توپچى نيز اجياد گشت. 
تفنگچيان و توپچيان از ميان ايرانيان و با شرايط خمصوص انتخاب مى شدند ... از گفته هاى اسكندر بيگ منشى و 
ديگر مؤلفان چنني برمى آيد كه احتاد ايالت قزلباش مهچنان وجود داشتند، فقط يكى از ايالت قزلباش به نام تكلو، كه 

چندين بار عاصى شده بودند، تقريبا متام افراد آن به امر شاه نابود شدند و عمال مشاره افرادى كه از ايالت قزلباش 
  هزار نفر تقليل يافت.30بودند و از خزانه حقوق مى گرفتند به 

 هزار نفر ارتش دائمى (قورچى 44 هزار نفر تشكيل مى شد؛ يعىن 120بر روى هم، در عهد شاه عباس اول ارتش از 
 هزار 75و تفنگچى و توپچى و غالم- در عهد جانشينان شاه عباس اول عده ارتش دائمى سخت تقليل يافت) و 

 هزار نفر قزلباش و بقيه از سپاهيان قبايل چادرنشني تركمن و كرد و غريه و سپاهيان امريان 30نفر سپاهى فئوداىل (
فئودال اسكان يافته ايراىن) ... در عهد شاه عباس اول كساىن را كه داوطلبانه وارد خدمت مى شدند شاهسون 

(دوستداران شاه) مى ناميدند ... اصالحات نظامى شاه عباس اول تنها امهيت سازماىن و فىن نداشت بلكه واجد 
معناى سياسى بود، زيرا در نتيجه اين اصالحات، نريو و نفوذ قبايل چادرنشني قزلباش، كه دعاوى و جنگهاى 

خانگى آنان، آ�مه موجب زمحت و نگراىن حكومت شاه شده بود، گرچه بالكل نابود نگشت وىل سخت بدان لطمه 
وارد آمد. اجياد كادرهاى ارتش داميى از امهيت سپاهيان فئوداىل كاست و نفوذ سياسى بزرگان نظامى چادرنشني 

 فئوداهلاى قزلباش و ديگر ايالت ترك را ضعيف كرد.
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ضمنا در عهد شاه عباس اول، حكومت مركزى استحكام پذيرفت و امهيت مأموران كشورى كه اكثر ايراىن بودند 

 فزونرت گشت.

از زمان شاه عباس اول، عنصر ايراىن در اداره امور دولت وظيفه مهمرتى را ايفا مى كرد، گرچه عنصر چادرنشني ترك 
 نيز نقش مهمى بازى مى كرد؛ خبصوص در ارتش، زبان لشكريان دربار كماكان زبان تركى (آذرباجياىن) بود.

عناوين و القاب و مراتب نظامى دربارى نيز تركى بود ... شاه عباس پايتخت را به شهر اصفهان، در مركز ايران منتقل 
 »304 « ه.) و اين اقدام به امهيت اقتصادى و سياسى نواحى فارس نشني افزود.»1007كرد (

 پى يرتو دالواله، جهانگرد ايتالياىي، از قول شاه عباس چنني مى نويسد:

«شاه عباس گفت كه: پادشاه بايد زندگى سربازى داشته باشد و مهيشه پيشاپيش سپاه خود حركت كند تا بتواند بر 
هر مشكلى فائق آيد و در هر كار كامياب شود. هيچ پادشاهى نبايد كامال به وزيران و سرداران و امراى خويش 



متكى گردد؛ و شاهى كه امور سلطنت و كشوردارى را به اين گونه اشخاص واگذارد، بدخبت خواهد شد، زيرا اينگونه 
مردم بيشرت در انديشه منافع خويش و گرد كردن مال و حتصيل قدرت و راحتند و براى پيشرفت كار ولينعمت، 

دلسوزى منى كنند. به مهني سبب، من مهه كارهاى مملكت را به ميل و اراده و مسؤوليت شخص خود اجنام مى دهم و 
 »305 «حاضرم كه يا جان خود را فدا كنم و يا بر دمشنان خويش فائق آمي.»

سپاهيان قزلباش سواره به جنگ مى رفتند و اصوال در ارتش آن روزگار پياده نظام مقام و موقعيت ممتازى نداشت. تا 
زمان شاه عباس، اسلحه سربازان بيشرت تري و كمان و مششري و خنجر و تربزين و سپر بود و استفاده از تفنگ را، كه 
در سپاه عثماىن معمول بود، خالف مردانگى و شجاعت مى مشردند؛ وىل شاه عباس كه مردى واقعبني بود چنانكه 

 گفتيم سربازان خود را به توپخانه و تفنگ جمهز كرد.

 قدرشناسى شاه عباس از افسران فداكار

قبل از شاه عباس، مرسوم بود كه قسمت مهمى از اموال بزرگان دولت و سرداراىن كه در ميدان جنگ كشته 
مى شدند، براى خزانه سلطنىت ضبط مى كردند. شاه عباس به اين رسم ناپسند پايان داد و داراىي آ�ا را در اختيار 

فرزندانشان قرار داد؛ چنانكه در مورد الّله وردخيان و ديگران اين روش را اعمال كرد. يكى از افراد گمنامى كه در سايه 
حسن تدبري و كارداىن مورد حمبت شاه- عباس قرار گرفته است، قره چغان خان است. اين مرد پس از آنكه چندين 

 مأموريت خطري و خطرناك را با مهارت و استادى اجنام داد، به طرف اردبيل حركت كرد.

 شاه عباس با مجعى از بزرگان و سرداران ايران به استقبال وى شتافت و چون در بريون 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).544، ص 2). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ج 304(
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شهر به او رسيد، پياده شد و به قره چغان خان كه به احرتام وى از اسب خود فرود آمده بود، گفت: «آقا خان، تو 

براى من چنان فتح بزرگى كرده اى كه بزرگرت از آن را از خداوند آرزو نكرده بودم. بيا بر اسب من بنشني تا من مثل 

شاطرى در ركاب تو حركت كنم.» قره چغان خان از سخنان شاه چندان متعجب و شرمسار شد كه خود را به پايش 

انداخت و غالم و جان نثار وى مشرد و به عجز و البه استدعا كرد كه با چنني لطف خارق العاده، مسخره خاص و 

عامش نفرمايد، وىل شاه عباس نپذيرفت و او را جمبور كرد كه بر اسبش بنشيند و مهچنان كه گفته بود با متام سرداران و 



رجال دولت، هفت قدم دنبال آن سردار پياده رفت و پس از آن نيز او را به پاداش آن فتح بزرگ به فرمانرواىي و امري 

 »306 «االمراىي سراسر آذرباجيان منصوب كرد.

مهچنني حممد على بيگ كه دهقان و چوپان ژنده پوشى بود، در پرتو حمبت و تعليمات شاه عباس، مقام و موقعيت 
مهمى كسب كرد. در عهد شاه صفى، جانشني شاه عباس نيز، او به سفارت به هندوستان رفت و سپس مسؤول 

خزانه گشت. چون بدخواهان از او سعايت كردند، شاه صفى بر آن شد كه موجودى خزانه را بازديد كند، زيرا به شاه 
صفى گفته بودند مششريى كه سلطان عثماىن براى شاه عباس به هديه فرستاده بود، حممد على بيگ ربوده است؛ غافل 

از اينكه اين مششري را شاه عباس شكسته و جواهرش را به مصرف ديگر رسانيده بود. شاه پس از اينكه در بازديد 
خزانه هرچيزى را به جاى خود يافت، بيخرب به خانه ناظر رفت و در آجنا هيچ چيز فوق العاده اى نيافت زيرا اتاقها با 
مندهاى ساده بيقيمت مفروش شده بود. «سراجنام شاه و مهراهان به دهليزى رسيدند و در آجنا نظر شاه به درى افتاد 

كه با سه قفل بسته شده بود ... از ناظر پرسيد: كه در اين اتاق چه دارى كه درش را با سه قفل بسته اى؟ در 
جواب گفت: ... آنچه اعليحضرت در اين خانه ديده اند به ذات مقدس ايشان تعلق دارد، وىل هرچه در اين اتاق 
است از آن چاكر است ... چون در باز شد در اتاق كوچك ىب فرشى جز يك چوبدسىت چوپاىن و يك مشك 

كوچك و يك خورجني مندرس و يك ىن كه به سيخى آوخيته بود و لباسى ژنده چيزى نيافتند؛ كه يادگار دوران شباىن 
 بود.

 »307 «شاه از شرافت او در شگفت شد و لباس شاهانه را از تن بريون كرد و به ناظر پوشانيد.»

«شاه عباس در كار سياست چنان سنگدل و بيعاطفه بود كه پدر را به كشنت پسر و برادر را به نابود كردن برادر 
مأمور مى كرد. وقىت كه ازون ببود چركسى را به كشنت پسر خود، صفى مريزا، مأمور ساخت، و آن مرد بددل فرمان 
وى را گردن �اد، ديرى نگذشت كه به بيگناهى پسر پى برد و از كرده پشيمان شد، و چون به سبب پشيماىن بر 
ببود بيگ كشنده پسر هم، كه جز اطاعت فرمان شاهانه كارى نكرده بود، كينه مى ورزيد، روزى او را به حضور 
خواست و فرمان داد كه سر پسر جوان خود را بربد و نزد او برد. ببود ناچار اين امر پادشاه را نيز اطاعت كرد، 

مهينكه با سر خون آلود پسر بازآمد، شاه نظرى به سراپاى او انداخت و گفت «ببود، چطورى؟ حال مى تواىن بفهمى 
 كه وقىت خرب مرگ پسرم را به من دادى چه حاىل 

 ______________________________
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پيدا كردم.» ... زماىن، در راه تفرحيات شاهانه خود، جان هزاران نفر را به خطر مى افكند چنانكه در مجادى االول 

 هجرى با مهراهان خود در شدت سرما در جنگل رانكوه به شكار گراز پرداخت و به فرمان او نزديك 1028سال 

سى هزار تن از رعاياى گيالن براى راندن حيوانات وحشى در اطراف جنگل گرد آمدند. نويسنده تاريخ گيالن 

 نفر از مؤمنان و مسلمانان از صدمت سرما و برودت هالك 2700مى نويسد: «در آن شكارگاه، عرض كردند كه 

شده اند، شاه عباس آن را وقعى ننهاد.» به دستور او متام دهكده ها و آباديهاىي كه در سر راه دمشنان قرار داشت، 

ويران مى كردند. چون غذا دادن و نقل و انتقال اسريان دشوار بود، بيشرت ايشان را در ميدان جنگ مى كشت. در 

 هزار 70 هجرى به گرجستان تاخت و حكم به قتل عام مردم آن سرزمني داد و به فرمان وى بيش از 1025سال 

). شاه 635 هزار دخرت و پسر زيبا به اسريى گرفته شد (عامل آراى عباسى، ص 130گرجى كشته شدند و در حدود 

عباس به تقليد از سلطان- مراد خان سوم عثماىن دستور داد زنان و كودكان مسلمان ازبك و ترك را به اسارت 

 گرفتند.

او سرداران و سربازاىن را كه در جريان جنگها سرهاى بيشرتى از دمشنان مى بريدند، تشويق مى كرد و جايزه مى داد. در 
نتيجه اين رسم، بعضى از سربازان و سرداران بد�اد سر مهوطنان بيگناه و بيچاره خود را نيز مى بريدند. هنگام نوروز 

و عيدهاى بزرگ ديگر، حكام ضمن هدايا مقدارى سر از دمشنان خارجى ايران براى شاه مى فرستادند ... هديه 
، ص 3فرستادن سر دمشن براى پادشاهان ايران، به گفته اسرتابون رمسى بسيار قدمي است (سفرنامه پى يرتو دالواله، ج 

75 -274«.(» 308« 

«شاه عباس به اخرتشناسى و طالعبيىن اميان داشت و در اجنام كارهاى مهم مملكىت، حمكوم رأى منجمان و 
ستاره شناسان بود. اگر مى خواست به دفع حاكمى ياغى برخيزد، با منجم باشى مشورت مى كرد؛ حىت سفريان و امريان 

 را بدون اجازه منجم، پذيراىي منى كرد.

يك بار به حكم منجم، سه روز يوسفى درويش را به جاى خود بر ختت نشاند و خود عصاى مرصعى به دست گرفت 
 »309 «و مانند ايشيك آقاسى در برابر او ايستاد».

 اجياد امنيت و آرامش نسىب 

در دوران سلطنت شاه عباس، مردم ايران از امنيت و آرامش نسىب برخوردار بودند. «راهزىن و دزدى برافتاد و دست 
تعدى حكام و سرداران سپاه از جان و مال رعايا كوتاه شد، كار جتارت و صنعت رونق گرفت و در سايه امهيت و 

توجه خاصى كه شاه عباس به آباد كردن و ساخنت شهرها و كاروانسراها و عمارات و راهها و به رواج كار بازرگاىن و 
صنعت داشت، مردم به كار و كوشش و كسب ثروت دلبستگى يافتند و ديرى نگذشت كه رعايا و كارگران و مردم 
زيردست، كه مهواره در فقر و مسكنت به سر مى بردند، صاحب زندگى دلپذير و مرفه و مطمئن و آسوده اى شدند 



... مردم ايران گذشته از آنكه شاه عباس را عزيز مى داشتند او را وجودى مقدس و حمرتم و برتر از ديگران مى مشردند. 
 بزرگرتين سوگند ايرانيان قسم به سر شاه عباس بود.

 ... كاخ شاهى يا دولتخانه به منزله بست و پناهگاه جمرمان حمسوب مى شد ...

 ______________________________
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ورود به كاخ شاهى نيز مانعى نداشت ... جلو در كاخ شاهى چندين عراده توپ به اندازه هاى خمتلف ديده مى شد 

... هركس مى خواست به دولتخانه داخل شود، بايسىت خنست به خاك افتد و آستانه در را ببوسد. متام بزرگان ايران، 

 حىت به سفريان، چنني تكليفى »310 «از اسب به زير مى آمدند، و به خاك مى افتادند و آستانه در را مى بوسيدند.»

مى كردند و «چون از «دن گارسيا»، سفري اسپانياىي، خواهش كردند كه سر به خاك افكند، به چنني درخواسىت تن 

درنداد بلكه به احرتام كاله از سر برداشت و باز بر سر گذاشت و به راه افتاد، مهراهان و مالزمانش نيز چنني 

 »311 «كردند.»

 سياست داخلى شاه عباس اول 

چنانكه قبال اشاره شد، در دوران حكومت شاه عباس اول، ايران بيش از پيش دولىت متمركز گشت و شاه عباس با 
مبارزه و نابود كردن بعضى از امرا و خوانني سركش، از تالش استقالل طلبانه قدرتاى فئوداىل تا حد زيادى كاست؛ 
وىل به ريشه كن كردن آن توفيق نيافت. شاه عباس چون بيشرت به ايرانيان متكى بود، سعى مى كرد به قيمت ويراىن 

 كشورهاى مفتوحه نريوى توليدى نواحى مركزى را ترقى و افزايش دهد.

 ه. كوشيد تا از آن سرزميىن كه متجاوزان ترك بالكل ويران و فقري 1016مثال شاه پس از فتح شريوان، در سال 
ساخته بودند، مبل  گزاف پنجاه هزار تومان دريافت كند، وىل بيش از سى هزار تومان نتوانست گردآورى كند. از 

 لرستان ده هزار تومان مجع كرد و اخل.

 ه. به اصفهان بازگشت، مردم 1021شاه، در عني حال به حمض اينكه پس از انعقاد پيمان صلح با تركيه در سال 
آن شهر را براى مدت سه سال از پرداخت عوارضى به مبل  پانزده هزار تومان معاف منود. در عراق عجم، يعىن ناحيه 

 مركزى ايران، ماليات بر دامها يا «چوپان بيگى» كه بار سنگيىن بر دوش رعايا بود لغو شد.



 افزايش يافته بود، تا حد سابق تقليل يافت. اين اقدامات 988 و 978ميزان ماليات كه در فاصله ميان ساهلاى 
مى بايست تا ميزان معيىن موجب ارتقاى اقتصاد مركز ايران گردد، برعكس، خزانه مركزى از اكناف و اطراف كشور 
پوهلا را به صورت ماليات جذب مى كرد و اقتصاد آن نقاط رو به احنطاط مى رفت. جنگها و بره كشى از ممالك 

مسخره، نه تنها خزانه شاهى بلكه بزرگان فئودال را نيز ثرومتند مى ساخت. الّله قلى بيگ قاجار قورچى باشى از حمل 
  ميليون دينار) بال  مى گشت، به هم زد.200 هزار تومان (20غنامي جنگى، ثروت هنگفىت كه به 

دولت شاه عباس اول، از ترقى جتارت و صنايع و حرف پشتيباىن مى كرد و با راهزنان بريمحانه مبارزه مى منود، و 
 بدين وسيله امنيت طرق جتارتى را تأمني 
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مى كرد و كاروانسراها مى ساخت و جاده هاى جديد احداث مى كرد. از مجله جاده هاى جديد االحداث يكى جاده 

  كيلومرت احداث شده بود.270شوسه وسيع سنگفرش كرده اى بود كه در امتداد ساحل حبر خزر در مازندران به طول 

»312« 

 راههاى ارتباطى در عهد صفويه 

در زمان شاه حممد خدابنده، به علت ضعف و ناتواىن او، دزدى و راهزىن در سراسر كشور رواج يافت. شاه عباس، 
چنانكه گفتيم از آغاز حكومت به مسأله امنيت و آرامش توجه كرد و در راه برانداخنت دزدان و راهزنان سعى فراوان 
منود. سياست او اين بود كه مسؤوليت حفظ امنيت و جلوگريى از دزدى و راهزىن را در هريك از واليات ايران به 
عهده حاكم و مردم آجنا �اده بود. به اين ترتيب، اگر مال التجاره اى در يكى از مناطق ايران مورد دستربد قرار 

 مى گرفت، صاحب مال خسارت خود را به قيد قسم اعالم مى كرد، و اهل حمل بيدرنگ مى پرداختند.

«... شاه عباس مقرر داشته بود كه مسؤوليت امنيت هر ناحيه، بر عهده مردم و حكام آن ناحيه است ... به مهني 
سبب، دزدان قطاع الطريق گرفتار، و از ميان برداشته شدند (تاريخ خلد برين؛ عامل آرا، نسخه خطى، كتاخبانه پاريس). 

 سياحان و جهانگردان و بازرگانان خارجى نيز مجلگى بر امنيت راههاى ايران در عهد شاه عباس گواهى داده اند.

 مى نويسد: «... در ايران برخالف خاك عثماىن، دزدى و 358پى يرتو دالواله در جلد دوم سفرنامه خود، در صفحه 
راهزىن منى شود و كاروا�ا با كمال آسايش و اطمينان سفر مى كنند. اگر اتفاقا در راه كسى را دزد بزند، قريه هاى 

اطراف حملى كه دزدى در آجنا روى داده است، خسارت صاحب مال را، هرقدر كه او به قيد قسم ادعا كند، 



مى پردازند.» مهچنني «آنتونيو دوگوه آ» مى نويسد: «... اكنون در كشور او (يعىن شاه عباس) دزد وجود ندارد. در 
هيچ كشورى مسافران و جتار منى توانند چنانكه در ايران ممكن است، با آسودگى و اطمينان خاطر سفر كنند ...» 
شاه عباس دزدان و راهزنان را به شديدترين صورتى كيفر مى داد؛ بعضى را سر مى بريد يا از فراز منار شهر به زير 

 مى افكند و برخى ديگر را در كنار راهها تا نيمه بدن در خاك مى كرد و گچ مى گرفت تا مايه عربت ديگران شوند.»
»313« 

با اين حال، شاه عباس چون مرد سياست و تدبري بود، گاه از دزدان براى قلع و قمع دمشنان استفاده مى كرد؛ چنانكه 
 ه. هنگامى كه در آذرباجيان با چغال اوغلى، سردار ترك، در جنگ بود از بريام تكله، كه راهزىن 1014در سال 

مشهور بود استمداد جست و از او خواست كه گاه و بيگاه با ياران خود بر اردوى تركان تازد و تا مى تواند از 
 سربازان عثماىن بكشد؛ و او چنني كرد و با اين دستربدها به شكست قطعى تركان كمكى شايان منود.

 رابطه شاه عباس با توده مردم 

«شاه عباس با آنكه به مقتضاى حكومت فردى و استبدادى خويش، در كار فرمانرواىي و سياست و اداره كشور 
 بسيار سختگري و بريحم و سنگدل و گاه جبار و ستمكار بود، به دادگسرتى و رعايت انصاف و
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 عدل و حفظ حقوق رعايا نيز توجه و عالقه بسيار داشت ... يكى از معاصرانش مى نويسد:

«شاه عباس مردم ناتوان و فقري را فرزندان خود مى مشارد و آنان نيز او را پدر مى دانند. شاه عباس مردم زورمند و 
توانگر را پدر مى خواند، تا از ايشان پوهلاى گزاف بگريد، و چون مردند، مانند پسرى ادعاى مرياث كند و از اين راه 

 »314 «پيوسته از اموال بيحساب ثرومتندان قوم چيزى عايد خزانه دولت گردد.»

شاه عباس براى آنكه به حقيقت احوال رعاياى خود آگاه شود، بيواسطه با مردم معاشرت مى كرد و ىب تكلف و 
تشريفات، هركس را به حضور خود مى پذيرفت، و چون وزيران و رجال دولت نصيحتش مى دادند كه زياده از حد به 
مردم نزديك نشود، مى گفت: «مشا را دزدى و بدكارى بدين نصيحت برانگيخته است. مى خواهيد من از مردم دور 
باشم تا زشتكاريهاى مشا مستور مباند، و گرنه كسى كه خبواهد با عدل وداد حكومت كند، بايد از اعمال و افكار 



رعاياى خود آگاه باشد.» و چون مى گفتند: «با چنني رفتارى مهيشه جانش در خطر است» مى گفت: «نگهدار 
 من خداست.»

يكى از معاصرانش درباره قساوت و خشونت وى، مى نويسد: «شاه عباس تا حدى حق دارد كه بريحم و سنگدل 
 باشد زيرا با مردم خوخنوار و جسورى كه بر وى گرد آمده اند، جز اين منى توان رفتار كرد.»

نويسنده ديگرى كه چندى پس از شاه عباس، در ايران بسر برده است در تعريف قوانني ايران در دوران صفويه 
مى گويد: «قوانني ايران بسيار خوب و براى مردم مفيد است، چنانكه هرگاه پادشاه عادىل حكمروا باشد و اين قوانني 

را به درسىت اجرا كند، و وزيران و عمال دولت را از ستمكارى و خودرأىي بازدارد، مى توان گفت كه امپراتورى ايران 
خوشبخت ترين كشورهاى جهان خواهد شد. ظاهرا در عهد شاه عباس بزرگ چنني بوده است، در آغاز كار اين 

پادشاه، متام ايران گرفتار استبداد و خودرأىي حكام خمتلف بود ... اما در ساهلاى آخر زندگاىن او، ايران ثرومتند و آباد 
و آرام بود و بازرگانان ممالك خمتلف در آجنا به جتارت مشغول بودند. در سراسر ايران، چه در شهرها و چه در 

دهكده ها، مردم خوب مى خورند و خوب مى پوشند و از مهه گونه وسايل زندگى برخوردارند؛ گرچه به اندازه نصف 
رعاياى كشور ما يعىن فرانسه نيز كار منى كنند. فقريترين زنان ايران زينت و زيورهاى سيمني بر پا و دست دارند و بر 

گردن برخى از ايشان، سكه هاى درشت طال ديده مى شود. به عقيده من اگر حكومت ايران را حكومىت استبدادى و 
 »315 «دور از متدن معرىف كنيم، از انصاف و حقيقت منحرف شده امي.»

... مسؤوليت حفظ امنيت و جلوگريى از دزدى و راهزىن را، در هريك از شهرها يا واليات ايران، بر گردن حكام و 
مردم آن شهرها يا واليات �اده بود ... در لشكركشيها و سفرهاى خود هرگز به سرداران و سپاهيان اجازه منى داد كه 
به داراىي و امالك و مزارع و حمصول رعايا دست درازى كنند و پيوسته مراقب بود كه سرداران و سربازانش نسبت به 

 مردم 
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 درستكار و عادل باشند.

يكى از جهانگردان فرنگى كه در سفرهاى چند، با او مهراه بوده است، در اين باره مى نويسد: «سربازان شاه به حدى 
درستكار و خوش رفتارند كه مردم دهكده هاى ايران برخالف رعاياى كشورهاى اروپا، هنگام لشكركشى از پيش ايشان 



منى گريزند، بلكه برخالف، براى سپاهيان خوراكيها و هداياى گوناگون مى آورند ... زيرا مى دانند كه سربازان شاه 
ستمكار و يغماگر نيستند و از ايشان به هيچكس آزار و مزامحىت خنواهد رسيد. من به چشم خود ديدم كه در بيابا�ا 

 و راههاى خلوت، سربازان از رعايا ميوه و چيزهاى ديگر مى خريدند و هيچكس ختطى به اموال مردم منى كرد.»
»316« 

«... شاه عباس در سفرهاىي كه پيوسته به واليات خمتلف ايران مى كرد، در شهرها و دهكده ها به مجع مردم داخل 
مى شد و از طرز رفتار حكام و مأموران ديوان مى پرسيد و اگر شكايىت مى كردند بيدرنگ فرمان رسيدگى مى داد و 

گنهكاران را سياست مى كرد. وقىت كه شاه ميان مردم بود، هيچكس اجازه و جرأت نداشت كه ديگرى را از سخن 
 »317 «گفنت با او يا اظهار شكايت بازدارد.»

 جتلى افكار عمومى در عهد او

 ه. كه شاه عباس از سفر خراسان بازگشت، از شهر كاشان نيز ديدن منود. مردم به مناسبت ورود 1011در سال 
او شهر را آذين بستند و چراغان كردند و ابراز احساسات منودند. شاه از مشاهده احساسات حمبت آميز مردم منقلب 
شد و ىب اختيار گريسنت آغاز كرد و خطاب به كشيش كاتوليكى كه مهراه با او بود چنني گفت: «مى بيىن كه اين مردم 
چگونه با شادى و سرور از من استقبال مى كنند، من شايسته اينهمه مهرباىن نيستم و هروقت گناهان بيشمار خود را 

به ياد مى آورم، شدت غم و اندوه دمل را از لباس تو نيز سياهرت مى سازد؛ ايكاش مرد ساده درويشى بودم و با يك 
لقمه نان زندگى مى كردم و پادشاه اين سرزمني فراخ و اينهمه مردم كه در كمال ىب لياقىت بر آنان حكومت مى كنم، 

منى بودم ... كشيش او را دلدارى داد و گفت كه او مى تواند از آن پس به خداوند و ملت خود خدمات فراوان كند و 
 »318 «دل گناهكار و شرمنده خويش را تسلى خبشد.»

شاه عباس گاه به متايالت و افكار عمومى توجه مى كرد؛ چنانكه خان امحد كه حكومت گيالن را داشت پس از 
چندى، به سبب بعضى ماجراها و خمالفتها، بني او و شاه عباس اختالف شديدى پديد آمد و كار به جنگ كشيد. 
خان امحد كه در خود نريوى مقاومت منى ديد، به دربار استانبول پناهنده شد، سلطان عثماىن از وى شفاعت كرد، 

 ليكن شاه عباس در جواب اين شفاعت و وساطت چنني نوشت:

 براى بازگشت خان امحد مانعى در پيش نيست و با آنكه حق نعمت به جا نياورده 
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است، حكومت نقاط ديگرى جز گيالن به وى تفويض خواهد شد، اما انتصاب وى به حكومت گيالن به سبب 

آنكه اشراف و مردم آن ناحيه از جور و طرز حكومت وى به تنگ آمده اند و افكار عمومى با او مساعد نيست 

 »319 «جتديد امارت و حكومتش در گيالن مناىف مصلحت كشور است.

 شاه عباس با القاب موافق نبود

 خان امحد گيالىن در يكى از نامه هاى خود خطاب به شاه عباس چنني مى نويسد:

عرضه داشت غالم خانواده عتبه عاليه امحد احلسيىن، به درگاه اجنم- سپاه كيخسرومرتبت، فريدون معدلت، 
مجشيدمرتبت، كيوان رفعت، خورشيدطلعت، ناهيدبجت، مشرتى سعادت، عطاردعظمت، برجيس منزلت، 

رستم شجاعت، افراسياب- صولت، آمسان علو گردون مسو، سكندرظفر، دارافر، كشورگشاى حصارگري، به دولت جوان 
و به تدبري پري، به اجداد و امثال شاه و امري، پناه طايفه انام، هادى لشكر اسالم، رافع اعالم دين مبني، سايه خداى 

 »320 «آمسان و زمني، برگزيده حضرت رب العاملني، شاه عباس پادشاه ...

«وىل شاه عباس از اينگونه القاب و عناوين متلق آميز بيمعىن بيزار بود و خود را در كمال سادگى «بنده شاه واليت 
عباس» يا كلب آستان على مى خواند، به طورى كه از سفرنامه اولئاريوس (آدام) برمى آيد، روزى شاه عباس به كسى كه 

نام او را در نامه خود با عناوين و القاىب از قبيل آنچه گذشت، آورده بود، گفت: رفيق، عناوين و القاب تو نه مرا 
بزرگ مى كند نه كوچك؛ اگر مرا با مهان عنوان ساده شاه كه عنوان حقيقى من است، خبواىن از تو راضى خواهم 

 »321 «شد.»

 لباس شاه عباس 

شاه عباس معموال لباسى بسيار ساده، كه بيشرت به رنگ سبز يا سرخ يا سياه بود، از پارچه اى كه روستاييان فقري 
 مى پوشند، دربر داشت.

 در جمالس رمسى و پذيراييهاى دربارى نيز بيشرت با مهني لباس ساده روستاىي ديده مى شد.

 داستان زير كه از سفرنامه يكى از سفريان اروپاىي نقل مى شود نيكوترين دليل سادگى لباس اوست:

روزى در شهر ايروان، پيش شاه روى قاىل نشسته بودم. قضا را در مهان حال چند تن از تركان عثماىن، كه اسري سپاه 
ايران شده بودند، وارد شدند تا از شاه طلب خبشايش كنند، چون شاه لباس كهنه سرخى دربر داشت و لباس من از 
پارچه ابريشمني سرخ بود و پاى خود را هم به سبب آنكه منى توانستم به تقليد ايرانيان «دوزانو» بنشينم، اندكى دراز 



كرده بودم، اسريان ترك مرا به جاى شاه گرفتند و به پاى من افتادند تا آن را ببوسند؛ من بسيار ترسيدم و دوپا را به 
 شتاب مجع 
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 »322 «كردم ... شاه نگاهى متسخرآميز به من افكند و قهقهه آغاز كرد.

 هجرى به ايران آمده است، در سفرنامه 1036سر توماس هربرت، سفري چارلز اول پادشاه انگلستان، كه در سال 
خود مى نويسد: «... شاه عباس كه مهه جا ثروت و جتمل دربار و داراىي خويش را به رخ ما كشيده بود، لباس 

پنبه دوزى شده بسيار ساده اى دربر داشت، گويا مى خواست به ما بگويد كه شخصيت و بزرگيش بيشرت به صفات 
 »323 «پسنديده و سياست و تدبري عاقالنه او بسته است نه به ديبا و جواهر و مرواريد.»

 سياست اقتصادى شاه عباس اول 

«فرامني شاه عباس اول كه به دست ما رسيده نشان مى دهد كه وى به بعضى از شهرها حق مصونيت (معاىف) مالياتى 
 داده بود و متام شهريان را از انواع مالياتا و عوارض معاف ساخته بود.

سياست تقويت موقع اقتصادى نواحى مركزى ايران، كه شاه عباس تعقيب مى كرد، نتيجه انتقال زمام امور سياست از 
دست فئوداهلاى چادرنشني ترك به دست مأموران عاليمقام كشورى ايراىن بود كه با كشاورزى ديواىن و بازرگاىن خارجى 
و سران جتار ايراىن ارتباط نزديك داشتند. يكى از مظاهر بارز اين سياست، ختريب شهر ارمىن نشني جلفا (جوالخ) و 

انتقال اجبارى مردم آن به اصفهان بود. هدف اين اقدام، انتقال مركز بني املللى جتارت ابريشم (جلفا اين مقام را 
داشت) به ايران و احداث راه كاروانرو جتارت ابريشم از طريق اصفهان و بندرعباس به خليج فارس بود. شاه عباس 

براى ارمنيان جلفا در نزديكى اصفهان جلفاى نوى بنا كرد و به مردم شهر تازه، اجازه داد كه در امور داخلى شهرى 
 مستقل و خمتار باشند و آنان را از عوارض معاف منود.

 هزار خانوار فقط سه هزار خانوار به اصفهان رسيدند و باقى در راه بر 15هنگام انتقال ارمنيان از جلفا به اصفهان از 
 اثر گرسنگى و بيمارى و محالت ايالت چادرنشني تلف شدند.



بازرگانان بزرگ ارمىن جلفا، كه در جتارت صادراتى ابريشم دالل شاه بودند، امتيازات فراوان از وى دريافت داشتند. 
ابريشم خام و منسوجات ابريشمى بزرگرتين متاع صادراتى ايران بود ... شاه عباس كه مايل بود عده نفوس كشور ايران 

 را افزايش دهد، از آذرباجيان و ارمنستان و گرجستان صنعتگران و كشاورزان را به كشور خويش منتقل مى ساخت.

 يك هدف ديگر اين اقدام فرونشاندن پايدارى مردم نواحى غريايراىن كشور صفوى و تضعيف آن سرزمينها بود.

 هزار نفر ارمىن و آذرباجياىن از ناحيه خنجوان به داخل ايران تبعيد شدند 70 ه.) قريب 1014 م. (1605در سال 
 »324 «كه اكثر آنان در ميان راه جان سپردند. اين تبعيد به اصطالح «بويوك سورگون» يعىن تبعيد بزرگ بود.»
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 كوچ دادن ارامنه و آالم اين مهاجرت 

استاد نصر الّله فلسفى درباره اين تبعيد بزرگ چنني مى نويسد: پس از آنكه شاه عباس از حركت سربازان عثماىن به 
خاك ايران و ارمنستان باخرب گرديد، تصميم گرفت شهرهاى آباد ارمنستان را ويران كند و از غالت و آذوقه چيزى 
باقى نگذارد و متام مردم آن نواحى را به خاك ايران كوچ دهد تا فقدان وسايل زندگى مانع پيشرفت تركان شود، وىل 

اين كار مصائب و مشكالت فراواىن براى ارامنه پديد آورد. مجع كثريى از ارامنه حاضر به ترك خاك وطن نبودند «... 
سربازان با مششريهاى كشيده به دهكده ها مى رفتند و به وسيله كدخدايان، مردم را جمبور مى كردند كه با زن و فرزندان 

 شرح اين ماجراى اسفناك را به »325 «خود، در سرماى زمستان، بدون آذوقه كاىف، خاك وطن را ترك گويند.»
تفصيل ضمن حبث در پريامون اقليتهاى مذهىب در ايران بيان مى كنيم تا خوانندگان بدانند كه در دوره قرون وسطا 

 چگونه حيات مردم دستخوش متايالت و مصاحل سياسى شهرياران مستبد وقت بود.

شاه عباس يك لشكركشى خونني تنبيهى به گرجستان شرقى (كارتلى و كاخىت) به عمل آورد و تنها از كاخىت قريب 
يكصد هزار نفر را اخراج و به ايران اعزام داشت. پس از آنكه لشكريان شاه در گرجستان شرقى، قيام خلق را، كه در 

 ه.) وقوع يافت، فرونشاندند، بار 1033حتت قيادت «گئوركى ساآكادزه» يا بقول اسكندر بيگ، موراوى خان (در 



 ه. پنجاه هزار نفر از آذرباجيان و ارمنستان تبعيد 1028ديگر تبعيد دسته مجعى مردم آن سامان جتديد شد در سال 
شدند. سنگرتاشان و بنايان براى كارهاى ساختماىن به اصفهان گسيل گشتند و كشاورزان را به مازندران 

«بشت آيني» اعزام داشتند و مهاجران مزبور در اين نواحى هزارهزار از قحطى و ماالريا و هواى مرطوب گرمسريى، 
 كه بدان خو نگرفته بودند، جان مى سپردند.

در عهد شاه عباس فعاليتهاى ساختماىن در بعضى نقاط فوق العاده پردامنه بود؛ اصفهان پايتخت كشور را شاه عباس 
 هزار مجعيت 600 كيلومرت حميط آن بود و 38در واقع جتديد بنا منود و در اواسط قرن يازدهم به شهر بزرگى كه 

 هزار نفوس داشت) جمموعه اى از ابنيه، كه منونه هنر و 80 م. فقط 16داشت مبدل كرد (اصفهان در پايان قرن 
 مرت طول و زميىن براى چوگان داشت، احداث 500معمارى عاىل بود، در گرداگرد ميدان شاه اصفهان، كه بيش از 

شده بود: در مست جنوب مسجد شاه كه با كاشيكارى رنگى زيبا مزين شده بود و يكى از درخشانرتين منونه هاى 
معمارى ايران است و در مست جنوب غرىب آن ميدان، كاخ شاهى يا عاىل قاپوى پرشكوه و عمارت چهل ستون و 
نقاشيهاىي كه بر ديوارهاى آن شده بود و پاركهاى چهارباغ و هشت بشت قرار داشت. بر زنده رود، پل زيباى الّله 

 وردى خان احداث شده بود كه شهر را به حومه جلفاى نو مربوط مى ساخت. شاه براى خود
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 كاخهاىي در فرح آباد و اشرف مازندران و نقاط ديگر ساخته بود، قنوات و جمارى آبيارى فراوان نيز احداث شده بود.

 واحد پول 

در عهد شاه عباس كوششى به منظور پديد آوردن اساس واحد پول نيز در سراسر كشور به عمل آمد، واحد جديد پول 
 گرم) نقره داشته باشد و معادل دويست دينار بود. يك تومان 4/ 6عباسى ناميده مى شد و مى بايست يك مثقال (

مساوى بود با ده هزار دينار يا پنجاه عباسى. اگر به ياد آورمي كه در عهد غازان- خان يعىن آغاز قرن چهاردهم 
 هجرى) يك دينار قريب سه مثقال نقره و در قرن هفدهم سه عباسى يعىن ششصد دينار هم سه مثقال 8ميالدى (

 نقره داشت، واضح مى شود كه در ظرف مدت سيصد و اندى سال باى دينار ششصد بار تقليل يافته بود.

 بارى دولت شاه عباس موفق نشد پول واحدى در سراسر كشور رايج سازد.

در قرن هفدهم سكه هاى خمتلف كه ارزش متفاوت داشت و از آن مجله پول عثماىن و كشورهاى اروپاىي، به موازات 
 »326 «عباسى در ايران رايج و نرخ آ�ا نيز در نواحى خمتلف متغري بود.



 سياست مذهىب 

شاه عباس در دوران سلطنت، عمال نشان داد كه به امور و مسائل مذهىب اعتقاد و توجهى ندارد، وىل چون مردى 
عاقل و دورانديش بود، سنت ديرين را حمرتم مشرد و شيعيان را مورد حمبت خود قرار داد و با سنيان راه عناد و دمشىن 
پيمود؛ چه سياستمداران آن دوره اهل تسنن را هواخواه ازبكان يا تركان عثماىن مى مشردند. با اين حال شاه عباس با 

پريوان ديگر اديان و مذاهب خمصوصا با اساقفه ارمىن و كشيشان كاتوليك كه در ايران اقامت داشتند، روشى 
 ارفاق آميز داشت و آنان را عوامل سودمندى براى توسعه و حتكيم روابط سياسى و اقتصادى ايران و اروپا مى مشرد.

در دوران او پريوان مهه اديان از عيسوى، يهودى و زردشىت در هر شهر، حمله اى خمصوص خود داشتند و در آجنا با 
كمال آزادى مطابق آداب و رسوم ملى و ديىن و اجدادى خود زندگى مى كردند. حىت حق داشتند كه دعاوى و 

متهمان حقوقى و جزاىي ملت خويش را نيز حماكمه و جمازات كنند و حماكم شرعى و عرىف ايران، جز در موارد خاص، 
 »327 «در كار ايشان مداخله منى كردند.

شاه عباس گاه به مالحظات سياسى و براى جلب خاطر سفريان و سالطني اروپا كارهاىي مى كرد كه با توجه به 
معتقدات مذهىب و ميزان رشد فكرى مردم ايران در آن دوران، بسيار عجيب مى منايد؛ چنانكه در نيمه رمضان سال 

 بود با مجعى از سران لشكرى و كشورى و 1608 هجرى قمرى كه مصادف با روز ميالد مسيح در سال 1017
چند تن علماى روحاىن، به صومعه كاتوليكان اصفهان رفت، و در آجنا در روز رمضان با حضور روحانيون شيعه 

 شراب نوشيد. يك روز پيش از آن نيز

 ______________________________
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 »328 «چون شنيده بود كه عيسويان در روز ميالد مسيح گوشت خوك مى خورند براى ايشان چند خوك فرستاد.

 شوخى شاه عباس با يكى از حكما

 شاه عباس شنيده بود كه:

مري ابو القاسم فندرسكى حكيم و شاعر معروف زمان، از اعيان و اشراف و بزرگان كناره مى گريد و با بيسر و پايان 
و طبقات پست معاشرت مى كند، روزى به او گفت: «مري، شنيده ام كه برخى از علما با اجامر و اوباش معاشرند و 



در قهوه خانه ها و كنار معركه ها به بازيهاى نامناسب ايشان متاشا مى كنند.» مري ابو القاسم بيدرنگ گفت: «قربان 
 »329 «خالف عرض كرده اند بنده مهيشه در مجع اجامر و اوباش هستم و هرگز از علما كسى را آجنا نديده ام.»

 اخالق شاه عباس 

 پادرى ژان تاده درباره خصوصيات اخالقى شاه عباس چنني مى گويد:

«وى آدمى است بسيار بذله گو، جنگاور، زودخشم، نريومند، هنرور، صاحب عزم. و حافظه اى تيز دارد و در متشيت 
امور خردمند است. هر نكته اى كه با وى در ميان گذارى، بيدرنگ درك مى كند و هرچه در پرده يا به كنايه بر زبان 
آرى فورا مى فهمد. به هر كارى كه مهتش بسته گردد، آن را به خوىب به پايان مى رساند، نه خود تن پرور است و نه 

دوست دارد سايرين را تن پرور ببيند. پادرى ژان تاده از فروتىن شاه عباس، حكايتها مى كند و شرح مى دهد كه چگونه 
شاه در عني قدرت ىب نظري خويش از اصطبل ديدن مى كرد و بدون هيچ اعتناىي به اطرافيان، مثل دون رتبه ترين 

غالمان، نعل اسبان را مى بست و يا مششريهاى خود را تيز مى كرد، چطور از پوشيدن البسه فاخر و محل اشياء مرصع 
و به كار بردن هر نوع تزييىن اكراه داشت، چگونه بدون هيچ قيدى تنها به مهراهى يك نفر قورچى سواره در شهر 

گردش مى كرد و چسان با بره اندكى از خواندن و نوشنت وسعت اطالع و احاطه وى بر مسائل مايه حتري و تعجب 
مهگان مى گرديد و چگونه در شوخ طبعى و ظريفه گوىي از مجيع حمارم و سفريان خارجى برتر بود. پادرى سيمون نيز كه 
چندين بار به ايران سفر كرده گفته هاى ژان تاده را تأييد مى كند و مى نويسد كه شاه مردى است بيقرار، دائما مشغول 
كار ... به مهني سبب است كه وى سرباز بسيار كارآمد و ماهرى شده است. سربازانش چنان زبردستند كه مى توان 

ايشان را از هر حلاظ با سربازان اروپاىي ما برابر دانست ... سربازانش در به كار بردن تفنگ مهارت دارند. بر اثر 
فتوحات خويش در جنگ با عثمانيان، توپچيان و مهندسان فراوان به دست آورد و چهارصد عراده توپ از دمشن به 

 غنيمت گرفت.

ايرانيان و خارجياىن كه در بعضى از سفرهاى جنگى مهراه او بودند، نقل مى كنند كه وى عالوه بر احاطه در مسائل 
جنگى، از بيماريهاى اسبان و طرز معاجله آ�ا در سفر و حضر آگاه بود، هنگام لشكركشيها، خودش دست باال 

مى زد و به تيه خوراك مى پرداخت. دالواله ضمن توصيف يك جملس ميگسارى در خارج شهر سلطانيه مى نويسد كه 
 شاه عباس سرپا ايستاده 

 ______________________________
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و به مرتب كردن فتيله چراغها مشغول بود. مراقب بود كه تنگهاى شراب مهه منظم در ميان ظروىف مملو از برف باشد، 

خودش فقط به دادن فرمان قناعت منى كرد بلكه به رخينت مى در جامها مشغول مى شد. وى با پشت پا زدن به سنن 

 براى دجلوىي كشيشان عيسوى خوكى چند به آنان حتفه داد و چون شنيد اين 1017 رمضان 14معمول زمان در 

عمل بر علماى متعصب گران آمده در عيد ميالد مسيح در كليساى آنان حضور يافت و دستور داد براى كشيشان 

 شراب آوردند و به مهراهان خود اعم از لشكرى و كشورى و روحاىن امر كرد تا قدرى از آن شراب بنوشند.»

»330« 

 سياست خارجى 

«شاه عباس پس از استقرار امنيت و آرامش در سراسر ايران، درصدد برآمد مناطق از كف رفته را بار ديگر از 
عثمانيها پس بگريد. براى اجراى اين نقشه مهواره مى كوشيد با دول اروپاىي كه با عثماىن روابط خصمانه داشتند، 

مناسبات دوستانه برقرار سازد. به مهني مناسبت، از سفريان امپراتور آملان و پادشاه اسپانيا و پرتغال به گرمى پذيراىي 
كرد و براى به دست آوردن متحديىن عليه دولت عثماىن، آنتوىن شرىل و حسن بيگ را به سفارت اروپا فرستاد و قرار 
شد كه آنان از دربارهاى مسكو و آملان و اسپانيا و مقر پاپ روم ديدن كنند، وىل به طورى كه شاه عباس آرزو داشت 

اين رفت وآمدهاى سياسى به نتيجه مطلوب نرسيد و دول اروپاىي قدم مؤثرى در راه مبارزه مشرتك با دولت عثماىن 
 برنداشتند.

 ه.) جنگ با تركيه را آغاز كرد و پس از تصرف تربيز، به تدريج، 1012 م. (1603باالخره شاه عباس در سال 
لرستان و قسمىت از كردستان و ارمنستان و گرجستان شرقى به تصرف لشكريان الّله وردى خان درآمد. پريوزى ارتش 

شاه عباس تنها معلول اصالحات نظامى و شجاعت سربازان نبود، بلكه آشفتگى اوضاع اقتصادى و سياسى عثمانيها 
و ناكاميهاى نظامى آنان در اروپا به سود دولت جوان شاه عباس پايان يافت. در پيمان صلحى كه در استانبول منعقد 

 خروار ابريشم خام، براى سلطان 200گرديد، ايران متام مناطق متصرىف را براى خود حفظ كرد و تعهد منود ساىل 
 ه. بار ديگر جنگ ايران و عثماىن جتديد گرديد، وىل عثمانيها از اين جنگ 1025عثماىن ارسال دارد. در سال 

 ه. شاه عباس از عصيان «بكريسوباشى» عليه مصطفاى اول، سلطان عثماىن، 1033طرىف نبستند. در سال 
 ه. با لشكريان خود قندهار را 1032استفاده كرد و بغداد و سراسر عراق را به تصرف خود درآورد و در سال 

 »331 «متصرف شد.»

 آغاز روابط سياسى با دول غرب 

«... از انقراض دولت ساساىن تا محله مغول يعىن در دوران حكومت خلفاى اموى و عباسى، در حقيقت ميان اروپا 
و ايران رابطه اى وجود نداشت، زيرا از طرىف پس از انقراض دولت روم غرىب و در قسمت بزرگى از دوره قرون وسطى، 



اروپا خود گرفتار ملوك الطوايفى و تاخت وتاز طوايف خمتلف وحشيان و اختالفات سياسى و ديىن دولتهاى نوبنياد بود 
 و اساسا به امور سياست خارجى و

 ______________________________
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جتارى، خاصه با كشورهاى آسيا توجهى منى كرد؛ از طرىف نيز حكومت ديىن خلفاى اسالمى قاره اروپا را از ايران و 

 كشورهاى مركزى و شرقى آسيا جدا ساخته و ميان وراث متد�اى درخشان ايران و روم كهن، ديوارى كشيده بود.

 ه.) اروپا و آسيا به يكديگر نزديكرت شدند و نفوذ متدن اسالمى به اروپا 669 تا 490در دوران جنگهاى صليىب (
مايه اجياد روابط سياسى و جتارى ميان كشورهاى اين دو قاره شد لكن تا زماىن كه خالفت عباسى پايدار بود بازار 

جتارت اروپا با ايران و ممالك شرقى آسيا رونقى نداشت و بازرگانان اروپاىي قدم از سواحل درياى روم اين سوتر 
 منى �ادند.

پس از محله مغول بر ايران، چون بنيان حكومت عباسيان سست شد، دولتهاى اروپاىي كه ديرزماىن از قدرت و نفوذ و 
توسعه اسالم در انديشه بودند و مهواره ضعف و زوال آن را آرزو مى كردند، خرسند شدند و با آنكه از بيم سيل 

بنيان كن مغول و خطر محله آن قوم خوخنوار به اروپا بر جان خود مى لرزيدند، در صدد برآمدند به هروسيله، خود را 
 به مهني »332 «به مغول نزديك كنند و به دستيارى ايشان كاخ اسالم را واژگون سازند، چنانكه پاپ اينوسان چهارم 

 م. دو دسته از روحانيون عيسوى را نزد خان مغول روانه كرد ... بعد از 1245 ه. يعىن سال 643قصد در سال 
آن هم لوئى �م، معروف به مقدس، پادشاه فرانسه، كه در سواحل درياى روم سرگرم جنگهاى مذهىب با مسلمانان 
بود، سفرياىن چند به دربار خان مغول فرستاد ... پس از انقراض دولت عباسيان، دامنه روابط اروپا با آسيا وسعت 

گرفت و امپراتوران روم شرقى و پاپ و ساير پادشاهان و امريان اروپا سفريان بسيار به دربار جانشينان چنگيز 
فرستادند و پاى مبلغان و سوداگران عيسوى به خاك ايران باز شد و بازار جتارت اروپا با كشورهاى غرىب آسيا و چني 

رونق گرفت. نامى ترين مسافران اين دوره ماركوپولو جهانگرد ونيزى است كه از ايران به چني رفت و در خان بالي  
(پكن) به خدمت قوبيالى قاآن، پسر تولوى رسيد و بيست سال از جانب وى به كارهاى بزرگ كشورى مشغول بود، 

  ه.695و در سال 

  م.) به اروپا بازگشت، و سفرنامه اش معروف است.1295(



در دوره حكومت هالكو خان و فرزندان وى، در ايران، رشته روابط سياسى سالطني مغول با پاپ و پادشاهان اروپا 
استوارتر شد، زيرا ايلخانان ايران چون با سالطني مسلمان شام و مصر در جنگ بودند، مى كوشيدند كه پاپ و 
پادشاهان مسيحى اروپا را نيز با خود مهداستان كنند و با يارى عيسويان، حكومتهاى اسالمى مصر و شام را 

براندازند. در اين دوره چون ايلخانان مغول با پادشاهان اروپا و كشورهاى عيسوى مذهب روابط دوستانه داشتند، 
 بازار جتارت ايران با اروپا رونق گرفت و شهر تربيز يكى از مراكز بزرگ مبادالت جتارى گرديد.

 م.) شهر قسطنطنيه را گرفتند و امپراتورى روم شرقى را 1453 هجرى (857لكن مهينكه تركان عثماىن در سال 
برانداختند، بازار جتارت اروپا با مشرق، بسته شد و رشته روابط ايران و اروپا منقطع گشت. به مهني سبب، اروپاييان 
نيز بر آن شدند كه براى رسيدن به هندوستان و چني و به دست آوردن امتعه آسيا، راهى ديگر پيدا كنند، و اين امر 

 حمرك كشف راه درياىي 

 ______________________________
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 جنوب افريقا گرديد.

از آنچه گذشت چنني برمى آيد كه در روابط ايران و اروپا در قر�اى اوليه اسالمى پس از محله مغول، آغاز و بعد از 
فتح قسطنطنيه به دست تركان عثماىن بار ديگر قطع گشته است؛ و چون رابطه كوتاه جانشينان چنگيز و تيمور را نيز 
با پادشاهان عيسوى رابطه ايران و اروپا منى توان مشرد، روابط اساسى ايران با كشورهاى اروپاىي در حقيقت، از دوران 

 سلطنت صفويه آغاز مى شود.

پادشاهان صفوى از آغاز سلطنت، چون خود را با خطر استيالى تركان عثماىن برابر ديدند، با دمشنان ايشان از در 
دوسىت درآمدند و هنگامى كه سالطني عثماىن به فتح ممالك شرقى اروپا و آزار عيسويان مشغول بودند، خمصوصا به 

اجياد روابط سياسى و جتارى با كشورهاى اروپا و جلب قلوب مسيحيان مهت گماشته و ديرى نگذشت كه ميان 
ايشان با پادشاهان و فرمانروايان بزرگ اروپا مانند پاپ روم و سالطني اسپاىن و پرتغال و هلند و روسيه و انگلستان و 

اتريش و هلستان و فرانسه و غريه بنيان دوسىت و روابط سياسى و جتارى استوار گشت، و اين روابط در دوران 
 »333 «پادشاهى شاه عباس اول توسعه و رونق بسيار يافت.»

 مداخله اروپاييان در خليج فارس 



استاد فقيد، عباس اقبال طى مقاالتى كه در جمله گرانقدر يادگار، به يادگار گذاشته است، سرگذشت خليج فارس و 
مداخالت شوم پرتغاليها و ديگر دول مستعمراتى را در آغاز �ضت بورژوازى غرب با استادى متام توصيف كرده 

است؛ به نظر اقبال: «... تسلط ايرانيان بر سواحل و جزاير خليج، برخالف آنچه بيخربان تصور مى كنند، منحصر 
به سواحل ايران امروزى و جزاير جماور آن نبوده بلكه دامنه اين تسلط بر كليه جزاير و سواحل آن خمصوصا به قسمت 
عمان و مسقط و احلسا (االحسا؛ حلسا: يعىن قسمىت كه باالختصاص حبرين خوانده مى شده) و جزاير جماور احلسا 
(يعىن جزايرى كه امروز آ�ا را حبرين مى خوانند) منبسط بوده و در متام ادوارى كه ايران قدرت داشته، حكام و سران 

سپاهى ايراىن در حبرين و عمان و مسقط به نام پادشاهان ايران حكومت مى كردند و مرزهاى ايران را كه تا آن حدود 
كشيده مى شد، از هجوم و تعرض اعراب بدوى عربستان و ساير خارجيان حفظ مى كرده اند ... دوره صدساله 

 سال طول كشيده يكى از 119 يعىن مدت 1031 هجرى قمرى تا 912استيالى پرتغاليان بر اين دريا، كه از 
پرعربت ترين و جانگدازترين ادوار تاريخ ماست؛ چه در اين مدت، به علت دورى پايتخت از جزاير و سواحل خليج 
فارس و گرفتارى سخت شاه امساعيل و شاه طهماسب در دفاع مملكت در مقابل تركان عثماىن و اوزبكان تركستان، 

دولت ايران از احوال ايرانيان اطراف خليج فارس غافل بوده و اين مردم غريمتند و وطن پرست در چنگال نرينگ و 
قدرت يكى از بريحم ترين دول مستعمراتى اروپا، يعىن اهاىل پرتغال، دست و پا مى زدند ... ماجراى اين مدت بالنسبه 
طويل را هيچ يك از مورخني ما ننوشته اند. متام اطالعى كه از كتب ايشان راجع به اين دوره به دست مى آيد، از يكى 

 »334 «دو صفحه و در پاره اى موارد چند سطر جتاوز منى كند.»
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 كشف راه درياىي هند

 سال بعد از فتح قسطنطنيه به دست سلطان حممد عثماىن 53 ميالدى، يعىن 1486 هجرى مطابق با 891«در سال 
 خود را »335 «و پانزده سال پيش از تشكيل سلسله صفويه در ايران، يكى از مالحان پرتغاىل به اسم بارتلمو دودياز

به دماغه جنوىب افريقا رساند و از آجنا قدم در اقيانوس هند �اد، وىل به رسيدن به سواحل هندوستان و آسيا كه 
 مقصد عمده او بود توفيق نيافت.

 م.) يعىن دو سال قبل از تشكيل دولت صفوى، مالح پرتغاىل ديگرى به نام واسكودوگاما 1498 ه. (904در سال 
انديشه او را به عمل رسانيد يعىن از طريق جنوب افريقا و اقيانوس هند به ساحل غرىب هندوستان رسيد و پاى پرتغاليها 

 را به آباى جنوىب آسيا باز كرد.



 ه.) به دماغه جنوىب 903 ميالدى (1497واسكودوگاما ابتدا از بندر ليسبون (لشبونه) پايتخت پرتغال در سال 
افريقا آمد و قصدش اين بود كه از آجنا متوجه جهت مشال شود و خود را به سواحل افريقاى شرقى برساند. سواحل 
افريقاى شرقى، خمصوصا قسمت زنگبار، از خيلى قدمي حتت استيالى اقتصادى و معنوى جتار مسلمان و از ضمامي 
امارت عمان و مسقط حمسوب بود و مجع كثريى از دريانوردان عرب و ايراىن در آجنا اقامت داشتند؛ خمصوصا غالب 
امور جتارتى آجنا به دست ايرانيان مى گشت و ايرانيان مهاجر از مردم فارس و كرمان و جزاير خليج از خيلى پيش در 

آجنا رحل اقامت افكنده بودند و نام زنگبار به معىن ساحل زنگى نشني كه فارسى خالص است و هنوز نيز باقى 
است، نشانه اى از اين دوره استيالى اقتصادى و معنوى ايرانيان بر آن قسمت است. واسكودوگاما در ساحل افريقاى 
شرقى يعىن در بندر ملنده با حبر- پيمايان مسلمان داخل در ارتباط شد و چون او و مهراهانش به هيچ وجه راههاى 

حبرى شرق را منى شناختند از ايشان خواست تا يكى از ناخدايان و معلمني مسلمان، هادى او به هندوستان شود ... 
 هجرى به 904واسكودوگاما به هدايت شهاب الدين (كه زيردست ناخدايان خليج فارس تربيت شده بود) در تاريخ 

بندر كاليكوت از بنادر غرىب هندوستان رسيد ... با اين كشف عظيم، كليد مملكت پرثروت هندوستان از راه دريا 
به دست اروپاييان افتاد ... كشف راه حبرى هندوستان به اروپا ضربه بزرگى بود به جتارت خليج فارس و جزاير و 

سواحل آن، چه بازرگانان و دريانوردان مسلمان اين حدود به علت استقرار پرتغاليها در دو طرف راههاى حبرى قدمي 
اقيانوس هند، يعىن هندوستان و جزاير و سواحل افريقاى شرقى، ديگر منى توانستند آزادانه به جتارت بروند، و چون 
پرتغاليها نيز مردم بريحم و منفعت پرسىت بودند و در ضبط و مصادره كشتيهاى غريپرتغاىل از دزدان درياىي پاىي كم 

نداشتند، ديگر كسى جرأت اينكه خود را در مقابل ايشان به خطر بيندازد، نداشت ... بعد از رسيدن واسكودوگاما 
به هند، پرتغاليها به تدريج دست به تصرف بنادر اطراف كاليكوت دراز كردند، و چند ساىل طول نكشيد كه براى 

  ه.915پادشاه خود مستعمراتى در اين قسمت از دنيا تشكيل دادند و مانوئل اول پادشاه پرتغال، در سال 

 م.) يعىن سال پنجم پادشاهى شاه امساعيل صفوى، حكمران مستقلى براى اداره هند پرتغال به عنوان نايب 1505(
 »336 «السلطنه، فرستاد.»
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 روابط سياسى ايران و پرتغال 

چنانكه گفتيم، پس از آنكه قسطنطنيه به دست سلطان حممد فاتح افتاد، راه بازرگاىن اروپا و آسيا از طريق درياى 
مديرتانه بسته شد و سوداگران در جستجوى راه جديد جتارى به كوشش و تالش برخاستند و خنست متوجه بندر 



اسكندريه شدند، وىل بدرفتارى مماليك مصر و عوامل ديگر بازرگانان را بر آن داشت كه در جستجوى راه ديگرى 
سعى و تالش منايند. خنست دريانورد پرتغاىل دياز از جنوب افريقا براى كشف راه درياىي هندوستان به كشىت نشست و 

وارد اقيانوس هند شد، و دوازده سال بعد از او درياساالر پرتغاىل، واسكودوگاما از مهان راه به هندوستان رسيد و با 
كشف اين راه جديد، بر قدرت و اعتبار پرتغال و نفوذ سياسى و اقتصادى اين كشور افزود و دست اعراب مصر و 

 با نريوى »337 «مين و عمان را از ادامه فعاليتهاى بازرگاىن در آن منطقه كوتاه كرد. بعد از او آلفونسودو آلبوكرك 
نظامى و چند كشىت در صدد تسخري جزيره هرمز برآمد و خواجه عطار، نايب السلطنه اين جزيره را به خراجگزارى 
پادشاه پرتغال فراخواند، وىل خواجه با تكيه به نريوى نظامى خود، تسليم نشد و كار آ�ا به جنگ كشيد. سراجنام 
پرتغاليها پريوز شدند و ضمن اخذ غرامت، خواجه را خراجگزار حكومت پرتغال خواندند. وى متعهد شد مهه ساله 

 هزار اشرىف به دولت پرتغال خراج بدهد و حقوق و امتيازات فراواىن براى پرتغاليان قائل شود. حكومت صفوى نيز 15
كه از جهت قدرت درياىي، خود را قادر به جنگ با حكومت پرتغال نديد، ناچار با آن دولت قراردادى به اين حنو 

 منعقد منود:

 . قواى درياىي پرتغال با نريوى لشكرى پادشاه ايران به حبرين و قطيف مساعدت كند.1«

 . نريوى درياىي پرتغال در فرونشاندن انقالبات سواحل بلوچستان و مكران با دولت ايران يارى كند.2

 . دو دولت ايران و پرتغال با هم متحد شوند و با تركان عثماىن جبنگند.»3

به موجب اين موافقتنامه، دولت ايران از جزيره هرمز چشم پوشيد. پس از مرگ آلفونسودو آلبوكرك، از طرف دولت 
پرتغال، شخص ديگرى به عنوان نايب السلطنه هندوستان برگزيده شد، وىل به طور كلى مأموران پرتغاىل در دوران 

قدرت خود به سبب آزمندى با مردم، به بدى رفتار كردند و مراكز بازرگاىن آنان يعىن هرمز، مسقط و حبرين در اثر 
سوء سياست مسؤوالن امور رو به ويراىن رفت. اين ايام مقارن بود با مرگ شاه امساعيل اول و جلوس شاه- طهماسب 

بر ختت سلطنت. در اين دوره، سالطني ايران چون در غرب گرفتار جنگ با حريف زورمند خود، يعىن سلطان 
سليمان خان قانوىن، پادشاه عثماىن بودند و در خراسان با ازبكان دست به گريبان بودند، فرصت توجه به اوضاع 

خليج فارس پيدا نكردند، و از طرف ديگر در اين دوره، قدرت درياىي پرتغال در خليج فارس بالمعارض بود و ايران 
فقط در صورتى مى توانست با پرتغال دست و پنجه نرم كند كه يا از جهت نريوى درياىي مهپايه پرتغال گردد، و يا از 
دولت درياىي ديگرى در راه شكست پرتغاليان استمداد جويد. و چون هيچ يك از اين دو توفيق دست نداد، ايران تا 

  ه.) كه پرتغال به تصرف دولت 988 ميالدى (1580سال 

 ______________________________
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اسپاىن درآمد، ناظر تعديات حكومت پرتغال بود. در اين موقع، سلطان حممد خدابنده، پدر شاه عباس، در ايران 

حكومت داشت. حكومت اسپاىن در اين موقع با فيليپ دوم بود، وى براى تأمني سه منظور، سفريى به دربار ايران 

 فرستاد:

 . شاه ايران پريوان مذهب كاتوليك را در اقامه آداب مذهىب، آزادى كامل عطا كند.1«

 . از دمشىن و جنگ با دولت عثماىن دست برندارد.2

 . به رعاياى اسپانيا در راه جتارت، امتيازاتى بدهد.»3

نايب السلطنه هند كشيشى را كه به زبان فارسى آشنا بود، به ايران فرستاد و سلطان- حممد به خوىب از وى پذيراىي كرد 
و هنگام مراجعت، سفريى از طرف خود، به دربار اسپانيا فرستاد، وىل با غرق شدن اين كشىت، كارى از پيش نرفت. 
شاه عباس كه پس از سلطان حممد خدابنده زمام امور را در دست گرفت، بر آن شد كه با دولتهاى بزرگ اروپا از در 
دوسىت درآيد؛ به اين اميد كه از قدرت آ�ا بر ضد دولت عثماىن استفاده كند. به مهني مناسبت، در دوران فرمانرواىي 
شاه عباس، مناسبات ايران با پادشاه اسپاىن و امپراتور آملان و پاپ روم و مجهورى ونيز و تزار روسيه و پادشاه فرانسه 
و هلستان رو به وسعت �اد. شاه عباس پس از مدتى مطالعه، بنا به پيشنهاد آنتوىن شرىل، مصمم شد كه سفريى نزد 
متام پادشاهان بزرگ عيسوى مذهب اروپا بفرستد و آنان را به ضد دولت عثماىن جتهيز و آماده منايد. شاه عباس يكى 

از سرداران خود را به نام حسينعلى بيگ بيات، مأمور كرد كه از جانب او به عنوان ايلچى راه اروپا پيش گريد و با 
مهكارى انتوىن شرىل اين مأموريت خطري را به اجنام رساند. نظر اساسى شاه عباس اين بود كه دولتهاى عيسوى مذهب 

را بر ضد دولت عثماىن متحد سازد، و ديگر آنكه با هريك از آ�ا براى فروش ابريشم ايران كه در اختيار و احنصار 
شخص وى بود، قراردادى منعقد منايد؛ وىل البته هدف و مقصود اصلى شاه عباس بازگرفنت واليات از دست رفته از 
دولت عثماىن بود. آنتوىن شرىل با اينكه به ظاهر مست راهنماىي داشت، وىل در معىن از هر جهت با سفري قزلباش 

برابر بود. در يكى از اعتبارنامه ها نوشته شده بود: «اى پادشاهاىن كه آيني عيسى را پريوى مى كنيد بدانيد كه واسطه 
دولىت ما و مشا اين مرد (يعىن آنتوىن شرىل) بوده است ... اين مرد به رضاى خويش نزد ما آمد و با صوابديد وى يكى 
از رجال دربار خويش را مهراه وى كردمي ... پس او را مناينده شخص ما بدانيد و آنچه مى گويد و مى خواهد گفته و 

 »338 «خواسته ما شناسيد.»

 «در نامه هاى شاه عباس، اصول و مواد زيرين براى عقد دوسىت پيشنهاد شده بود:

. مايل 2. دولت ايران باب دوسىت را به علت دوسىت با ملل مسيحى و دمشىن با دولت عثماىن مفتوح مى سازد، 1
است اطمينان حاصل كند كه اگر با اين دمشن مشرتك به جنگ برخاست، متام بار جنگ بر دوش وى خنواهد ماند، 



. از امپراتور آملان و پاپ و ساير فرمانروايان اروپا خواسته بود كه اگر قرارداد دوستانه اى با تركان عثماىن بسته اند، 3
 فسخ كنند،

 ______________________________
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در صورتى كه به مقتضاى مصلحت منى توانند با متام قوا با پادشاه ايران بر ضد سلطان عثماىن مهكارى كنند، ال اقل تا 

. از فرمانروايان اروپا خواسته بود كه نگذارند 4زماىن كه او با سلطان در جنگ است در �ان پشتيبان وى باشند؛ 

. در پايان، شاه عباس از سر خريخواهى دول اروپاىي را از 5اسلحه و مهمات آ�ا به دست تركان عثماىن برسد، 

جنگ با يكديگر برحذر داشته بود تا بر ضد دمشن مشرتك، هم پيمان شوند. و در آخر، شاه عباس به متام پادشاهان 

 فرنگ پيشنهاد كرد كه سفرياىن با شرايط و نقشه ها و پيشنهادهاى خود به ايران بفرستند؛ چنانكه او كرده است.

 ه.) با مهراهان از اصفهان بريون آمدند تا از راه درياى 1008 م (1599حسينعلى بيگ و شرىل در �م ژوئيه سال 
 مالزم و يك مال و پنج مرتجم 14 قورچى از سواران اصيل ايراىن و 14مازندران و روسيه به اروپا بروند. مهسفران آ�ا 

 تن از مهراهان آنتوىن شرىل بودند ... سى و دو شرت از دنبال اين هيئت هداياىي را كه شاه عباس براى 15و 
فرمانروايان فرنگ برگزيده بود، بر پشت داشتند. شاه سفريان خود را تا حمل دولت آباد مشايعت كرد و در آجنا مهر 

طالى خود را به سر آنتوىن شرىل داد و گفت: «برادر، هرچه را كه تو مهر كىن گرچه به قدر سلطنت من ارزش داشته 
باشد، قبول دارم! سپس روى او را بوسيد و دست برادرش رابرت شرىل را در دست گرفت و وعده داد كه در غياب 

 سر آنتوىن با او چون برادرى مهربان رفتار كند.

حسينعلى بيگ و سر انتوىن شرىل پس از يك ماه مسافرت از راه كاشان و قم و ساوه و قزوين به گيالن و كنار درياى 
 مازندران رسيدند و با كشىت راه روسيه پيش گرفتند.

گذشنت از درياى خزر دو ماه طول كشيد و سراجنام به بندر هشرتخان و پس از دو ماه و نيم مسافرت به مسكو 
 رسيدند.

 ماه از مسكو خارج شدند و در بندر آرخانگلسك، از بندرهاى مشاىل روسيه، به كشىت 6سفراى ايران پس از 
 ه. به شهر پراگ 1009نشستند و از راه اقيانوس منجمد مشاىل و سواحل نروژ عازم آملان شدند، و در پاييز سال 

رسيدند. ردلف دوم باشكوه و جالل فراوان از ايشان پذيراىي كرد. سپس راه ايتاليا پيش گرفتند، چون مجهورى ونيز در 
اين ايام سرگرم عقد مصاحله اى با دولت عثماىن بود از پذيرفنت سفري ايران خوددارى كرد. در روم بني شرىل و حسينعلى 

 بيگ اختالفاتى ظهور كرد. به مهني سبب، پاپ آ�ا را جداگانه به حضور پذيرفت.



پس از چندى به جهاتى، شرىل راه فرار پيش گرفت. حسينعلى بيگ و مهراهان از طريق بندر ژن و جنوب فرانسه به 
سوى اسپاىن رفتند و پادشاه اسپاىن با احرتام فراوان ايشان را پذيرفت. پس از دو ماه، منايندگان سياسى ايران با يك 

كشىت اسپانياىي رهسپار خليج فارس شدند. در جريان سفر اسپانيا مالىي كه مهراه مجعيت بود، به ضرب كارد يك مرد 
متعصب اسپانياىي از پا درآمد و سه تن از مهسفران حسينعلى بيگ به دين مسيح گرويدند و سفري ايران از اين وقايع 

 سخت پريشان و ناراحت شد.

با اينكه از مسافرت شرىل و حسينعلى بيگ نتايج مطلوب به دست نيامد، وىل كمابيش حكومت ايران به كشورهاى 
 بزرگ اروپاىي معرىف گرديد؛ خمصوصا پذيراييهاى شايسته اى 
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كه از سفريان ايران در دربارهاى روسيه و آملان و ايتاليا و اسپاىن شد، نشان داد كه دولت ايران در سياست بني املللى 

آن زمان، داراى چنان امهيت و قدرتى است كه كشورهاى بزرگ اروپاىي در برابر دمشن مشرتك خود، سلطان عثماىن، 

 »339 «به دوسىت و مهدستيش نياز فراوان دارند.»

آنتوىن شرىل پس از چندى، از طرف پادشاه اسپانيا به مست فرماندهى نريوى درياىي آن كشور در درياى مديرتانه 
 منصوب شد تا با نريوى درياىي هلند و عثماىن به جنگ برخيزد.

 آنتوىن شرىل اين مست جديد خود را به شاه عباس اعالم منود.

 انگليسيها و هلنديها در آباى خليج 

«اگرچه پرتغاليها در مدت يك قرن استيالى خود بر جزاير و سواحل خليج فارس، مكرر با شورش مردم هرمز و 
رؤساى ايراىن و شيوخ عرب و در دوره اخري با قواى حبرى دولت عثماىن مواجه شدند و پاره اى اوقات پيش آمد اوضاع 

 هجرى) كه مقارن 11 ميالدى (نيمه اول قرن 17و احوال نيز برايشان سخت بود، ليكن از حدود اوايل قرن 
سلطنت شاه عباس بزرگ و دوره منتها عظمت و اعتبار دولت صفوى در ايران بود، براى ايشان دمشنان خطرناكى در 
سواحل و آباى خليج پيدا شد كه از جهت قدرت و وسايل كار، به مراتب، از دمشنان سابق قويرت بودند. خبصوص 

در دوره شصت ساله اى كه پرتغال حتت تبعيت اسپانيا رفته بود، امهيت و شوكت آن در شرق كامال رو به احنطاط 
 گذاشته و بريمحى و طماعى و ستم پيشگى عمال پرتغاىل نيز پيمانه صرب مردم را لربيز كرده بود.

اين رقباى جديد از طرىف دولت مقتدر صفوى بود در ايران، و از طرىف ديگر انگليسيها و هلنديها بودند كه 
 ميالدى براى جتارت با شرق و غرب، از 16مى خواستند جانشني پرتغال و اسپانيا شوند. انگليسيها از اواسط قرن 

سرمايه داران و جتار و صاحبان كشتيهاى جتارتى، شركتهاى بزرگى در مملكت خود درست كرده بودند؛ از مجله شركت 



مسكوى در عهد شاه- طهماسب اول سه سفارت به ايران فرستاد و امتيازاتى براى خود حتصيل كرد. پس از آنكه در 
 هجرى پريوزى �اىي نصيب انگليسيها شد و سيادت حبرى از دست اسپاىن و پرتغال خارج گرديد، 996سال 

سرمايه داران و جتار انگليسى بر آن شدند كه از طريق دريا با ايران و هندوستان به جتارت ادامه دهند و باالخره در 
 ميالدى شركت هند شرقى تأسيس شد و به اين فكر صورت عمل خبشيد و هلنديها نيز كه از ساهلا پيش 1600سال 

با فيليپ دوم، پادشاه اسپانيا براى حتصيل استقالل دست وپنجه نرم مى كردند، كم كم موفق شدند شركت هند شرقى 
هلند را براى جتارت با هندوستان و ايران و ديگر مناطق تشكيل دهند. به اين ترتيب، دو دولت تازه نفس انگلستان و 
هلند متفقا بنيان قدرت ديرين اسپانيا و پرتغال را درهم رخيتند و غالب دار التجاره ها و متصرفات پرتغال را در اقيانوس 

 هند و كبري به حيطه نفوذ خود افزودند.

در اين ايام، دولت صفويه، از بركت حسن سياست شاه عباس، نفوذ فراوان كسب كرده بود؛ به مهني مناسبت، مردم 
جزاير و بنادر خليج فارس، كه از ديرباز كينه اجانب را در دل داشتند، سر به طغيان برداشتند، مردم حبرين در يك 

 بلواى عمومى بر عمال پرتغال شوريدند

 ______________________________
  (به اختصار).156- 65). مهان، ص 339(
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 و عيسويان غاصب را قتل عام كردند و رئيس التجار پرتغاىل را به دار آوخيتند.

پس از فتح حبرين، به دست لشكريان ايران و حماصره بندر جرون، فيليپ سوم، پادشاه اسپاىن و پرتغال به حكم 
اضطرار از در دوسىت درآمد و با اعزام منايندگان سياسى و تقدمي حتف و هدايا در راه به كف آوردن مناطق از دست 

رفته، سعى و تالش فراوان منود وىل چون اسپانياييها، برخالف مواعيدى كه داده بودند، در جنگ با عثماىن قدم مؤثرى 
به نفع شاه عباس برنداشتند، شاه عباس تصميم گرفت دست اسپاىن و پرتغال را يكباره از جزاير و سواحل خليج كوتاه 
كند. پس از مذاكرات طوالىن كه بني امامقليخان و منايندگان شركت هند شرقى صورت گرفت، طرفني موافقت كردند 
كه ايرانيها از خشكى و انگليسيها از دريا به قشم و هرمز محله كنند و پس از فتح، غنامي را به تساوى تقسيم منايند و 

حاصل گمرك هرمز، بني دو طرف تقسيم شود و اجناسى را كه انگليسها براى شاه و واىل فارس وارد مى كنند، از 
پرداخت حقوق گمركى معاف باشد. به اين ترتيب، بزرگرتين پناهگاه پرتغاليها در خليج، پس از يك قرن و كسرى به 

 »340 «تصرف ايران درآمد.»

از اين پس بندر گمربون بندرعباس ناميده شد. و آرزوى ديرين مردم جنوب و شاه عباس در بريون راندن اجانب از 
مناطق جنوب تا حدى صورت عمل گرفت. بايد متوجه بود كه بندر هرمز، مركز صدور ابريشم و به طور كلى ابريشم 

سراسر ايران در احنصار و اختيار خزانه شاهى بود؛ بنابراين، شاه عباس از حلاظ تأمني منافع شخصى نيز عالقه داشت 



ابريشم ايران به جاى آنكه از طريق تركيه يا راه ولگا- خزر به اروپا صادر شود، از راه درياىي هرمز و جنوب افريقا به 
 »341 «اروپا فرستاده شود، و باالخره در اين راه توفيق يافت.

 سفارت رابرت شرىل به اروپا

شاه عباس، كه از آمدوشد سفرياىن كه از اروپا به ايران آمده يا از ايران به اروپا رفته بودند نتيجه دخلواهى نگرفته بود، 
بار ديگر رابرت شرىل را با نامه ها و هداياى بسيار، مهراه چند تن از بزرگان ايران به سفارت روانه دربار پادشاهان 

بزرگ اروپا و پاپ كرد. با اينكه از سفارت رابرت شرىل نيز نتيجه بزرگى حاصل نيامد، وىل پذيراىي گرمى كه امپراتور 
آملان و پاپ روم و پادشاه اسپاىن از منايندگان او كردند، به شناساىي ايران و افتتاح روابط اقتصادى و سياسى بني ايران 

 و اروپا كمك كرد.

 طرز بار دادن سفريان بيگانه 

شاه عباس و جانشينان او براى حفظ شخصيت خود، مدتى دراز از پذيرفنت سفريان بيگانه خوددارى مى كردند. 
حتمل كردن اين رفتار، خمصوصا براى منايندگان دولتهاى اروپاىي سخت ناگوار بود، زيرا تا شاه آ�ا را بار منى داد 

منى توانستند از خانه بريون روند يا به مسافرت و سري و سياحت پردازند. هيچكس جز مهماندار و مأموران خمصوص 
 شاه به ديدن آ�ا منى رفت. گاه 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).22، ص 3). جمله يادگار، سال چهارم، مشاره 340(

). براى كسب اطالعات كاىف در پريامون مداخالت استعمارى اروپاييان در بنادر و جزاير خليج فارس، رجوع 341(
 كنيد به سلسله مقاالت سرهنگ جهانگري قائم مقامى در جمله بررسيهاى تارخيى.
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مانند زندانيان چند ماه تنها و در حميطى حمدود و مقيد زندگى مى كردند. در دوران توقف، شاه به وسيله ميهماندار از 

موضوع مأموريت و منظور سفري آگاه مى شد. سفريان، چون به حضور شاه مى رسيدند، پس از تعظيم و بوسيدن پاى 

يا دست او، نامه اى را كه از فرمانرواى خود داشتند، بدو تسليم مى كردند و هدايا را با تشريفات خاصى از نظر او 

 مى گذرانيدند.

مثال سفري هند (خان عامل) عده مهراهانش از هفتصد مى گذشت. اين سفري با خود از هندوستان جانوران گوناگون 
مانند فيالن، و گاوان هندى و برب و پلنگ و آهو و يوز و كرگدن و طوطيهاى رنگارنگ، و نيز ارابه هاى زرين 



خمصوص هند، كه با گاوان سپيد كشيده مى شد، و هداياى ديگر از دندا�اى فيل و استخوا�اى ماهى و سالحهاى 
گرانبها از مششري و خنجر و امثال آن، و آالت موسيقى گوناگون، و حتفه هاى ديگر آورده بود كه ديدن آن براى مردم 

 »342 «اصفهان تازگى داشت.

«شاه عباس با سفريان بيگانه با مهرباىن بسيار رفتار مى كرد و مهيشه سخن موافق و مناسب با روحيه و ذوق و 
معتقدات ايشان مى گفت ... اگر مايل نبود كه سفريى درباره موضوع مأموريت خود سخن گويد، چنان با مهارت او 
را به سؤاالت گوناگون مشغول مى كرد كه در ميان گذاشنت مطلىب ديگر ميسر منى شد و سراجنام نيز او را بدون اينكه 
برخالف ميل خود وعده اى داده باشد، مرخص مى كرد. وىل اگر برخالف، مى خواست در موضوع دخلواهى حبث كند 

 »343 «به آساىن رشته سخن را بدان موضوع مى كشيد و به ميل خود نتيجه مى گرفت.»

سفريان بيگانه و جهانگردان فرنگى درباره رفتار حمبت آميز اين پادشاه و سرگرميها و تفرحياتى كه براى ايشان فراهم 
مى ساخته است، در سفرنامه هاى خود مطالىب شريين نوشته اند؛ شاه براى دخلوشى و سرگرمى سفريان، آنان را با خود 

 به شكار مى برد، در جشنهاى ملى مانند جشن نوروز و جشن آبريزان و امثال آ�ا دعوت مى كرد.

گاه دستور چراغان و آتشبازى مى داد يا با ايشان به قهوه خانه ها مى رفت و يا در بازارهاى بزرگ به معيت ايشان به 
 »344 «گردش و تفريح و گفتگو و شوخى با مردم شهر و متاشاى رقص و بازيهاى خمتلف مشغول مى شد.

«شاه عباس گاه براى ورود سفريان كشورهاى بزرگ، تشريفات فوق العاده ترتيب مى داد؛ از آن مجله در ماه رجب 
 هجرى قمرى، در روزى كه سفريان هندوستان و عثماىن و دولت مسكوى (روسيه) به اصفهان وارد 1028سال 

مى شدند، فرمان داد مهه مردم اصفهان، از مسلمان و فرنگى و گرب و يهود و ارمىن از ايشان استقبال كنند ... پى يرتو 
دالواله، جهانگرد ايتالياىي، شرح ورود سفريان هند و عثماىن و مسكوى را در سفرنامه خود به تفصيل نگاشته كه 

قسمتهاىي از آن را نقل مى كنيم: ... از چند روز پيش شاه به شصت هزار تفنگدار پياده از مردم اصفهان و اطراف 
آن شهر و حىت از شرياز و يزد و كرمان فرمان داده بود كه با برتين وضعى در روز معني حاضر شوند. ايشان نيز 

 دسته دسته از نواحى خمتلف با لباسهاى رنگارنگ و سرورانگيز

 ______________________________
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و عمامه هاى مكلل به پرهاى زيبا گرد آمدند. هر دسته فرماندهى خمصوص داشت و با آهنگ طبل و ىن و آالت 

موسيقى جنگى ديگر، مانند سنج حركت مى كرد. هر دسته نيز پرچم يا علم جداگانه اى داشت. اين شصت هزار تن 

در دو صف از قصر شاهى تا قريه دولت آباد كنار يكديگر ايستادند و هريك تفنگى در دست داشت كه قنداقش را 

به پلوى خويش چسبانيده و لوله اش را به سوى آمسان نگه داشته بود. آن روز صبح در كوچه ها صداى طبل و شيپور 

و سازهاى گوناگون گوش را كر مى كرد ... جلو قصر شاه در طول ميدان نقش جهان، گذشته از دو صف تفنگدار، 

يك دسته غالمان خوش صورت نيز در دو صف ايستاده بودند كه برخى جامهاى زرين شراب و برخى ديگر ظرفهاى 

پر از آب يخ در دست داشتند و مردم را آب يا شراب مى دادند ... رجال و اعيان با جامه هاى فاخر ابريشمني و 

عمامه هاى مكلل به جواهر قيمىت و پرهاى زيبا بر اسبان اصيل گرانبها كه زين و لگام زرين و سيمني داشتند، در ميان 

سواران و مالزمان خود حركت مى كردند ... عالوه بر اين شاه دستور داد كه بيست و پنج تن از زنان حرم نيز در 

پذيراىي شركت كنند. اينان نيز سوار بر اسب روبندها باال زده با روى باز حركت كردند و با نظم كامل به استقبال 

 سفريان رفتند. مشهور بود كه از زنان حرم شاهند ... سفريان هريك نامه هاىي از طرف پادشاهان خود تقدمي كردند.»

»345« 

 پذيراىي از ميهمانان 

 يكى از مهراهان شرىل مى نويسد:

در ايران صندىل نيست و ما بر روى قاىل نشستيم. من چون منى توانستم به دوزانو نشينم، بر چهارزانو نشستم. سفري 
عثماىن كه در جملس حاضر بود به شاه اشاره كرد كه مردم انگليس معموال بر صندىل مى نشينند و بر زمني نشسنت 
براى ايشان دشوار است. شاه عباس بيدرنگ از جاى برخاست و به اتاق ديگر رفت و ميز كوچكى را كه بر آن 
بطريهاى شراب مى �ند، به وسيله غالم بچه اى از آجنا پيش ما آورد و دستور داد تا در روى آن قاليچه گلدوزى 

شده اى افكندند و به من امر كرد تا بر روى آن بنشينم، سپس شراب خواست و به سالمت من شراب نوشيد و گفت 
 »346 «كه نعل كفش يك عيسوى را بر بزرگرتين مردان عثماىن ترجيح مى دهد.

 جانشينان شاه عباس 

 دوران سلطنت شاه عباس درخشانرتين ايام حكومت صفوى است.

 هجرى) در حتسني و تكرمي شخصيت شاه عباس غلو كرده وى را منونه كامل 11مورخان ايراىن قرن هفدهم ميالدى (
مردمى و مردمدارى مى مشارند. شكى نيست كه وى مردى جدى، بيباك، مصر و ثابت در تعقيب مشى سياسى خود 



بوده شخصا از تعصبات مذهىب عارى بود و به فنون و متدن و فرهنگ مادى كشورهاى اروپاىي عالقه فراوان ابراز 
 مى داشت، وىل اگر در ارزشياىب شخص وى در تاريخ ايران زياده روى كنيم، نادرست خواهد بود.

 خطمشى سياسى دولت او، نتيجه نفوذ مأموران عاليمقام كشورى ايراىن 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).59، ص 4). مهان، ج 345(

 .239، ص 4). مهان، ج 346(
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بود. موفقيتهاى نظامى دوران سلطنت وى بيشرت نتيجه ضعيف شدن حريفان دولت صفوى و اقدامات سرداران با 

استعدادى چون الّله وردى خان ارمىن االصل و حممد خان بوده. شاه عباس اول سلطاىن مستبد، هوسباز، بدگمان و 

بريحم بود، وى امر داد تا صفى مريزا، فرزند ارشد خود را، كه جواىن اليق و مستعد بود بكشند زيرا از وجهه روزافزون 

او بيمناك شده بود. مدتى بعد، دو پسر خويش را كور كرد وىل پسر چهارم مبوقع درگذشت. شاه عباس كه متام پسران 

 خود را از دست داده بود، سرير سلطنت را به نوه صغري خود، شاه صفى اول كه كودكى ىب استعداد بود، سپرد.

از آن زمان در ميان صفويه رسم شد كه جوانان خانواده خويش را در حرم پرورش دهند و از مردم دور نگاه دارند و 
نازپرورده و ىب اراده بار آورند تا خطرى از وجود ايشان متوجه سلطان وقت نگردد، و در صورت كوچكرتين بدگماىن 

 »347 «ديدگان آنان را ميل مى كشيدند و نابينايشان مى كردند.

 تا 1587الكهارت راجع به علل احنطاط سلسله صفويه چنني مى نويسد: «سلسله صفويه در زمان شاه عباس كبري (
 ه.) به اوج قدرت خود رسيد، وىل هنگامى كه اين پادشاه درگذشت، دوره احنطاط آن 1038 تا 996 م./ 1629

آغاز شد. سر ژان شاردن نيم قرن بعد درباره اين واقعه چنني مى گويد: به حمض اينكه اين پادشاه نيكوكار درگذشت، 
 »348 «دوره ترقى ايران به پايان رسيد.»

 بيشك، اين نكته تا اندازه اى درست است وىل بايد آن را با خمتصر تبديل و تغيريى پذيرفت.

اگرچه شاه عباس عظمت و جالل اين كشور را به طور مناياىن جتديد كرد، وىل در نتيجه بعضى از اعمال خود، ختم 
 بدخبىت را نيز كاشت.

چند ساىل بعد از مرگ شاه عباس، دوره احنطاط چنان به كندى پيش رفت كه تقريبا ناحمسوس بود ... قدرت و عقل 
او دوره صلحى در ايران برقرار ساخت و از حيث ترقى ظاهرى اين كشور را به مقامى رسانيد كه تقريبا صد سال 



جانشينان او را از نتايج بيكفايىت آ�ا حمفوظ داشت ... رضا قلى خان هدايت در دنباله كتاب روضة الصفاى 
مريخواند، در آجنا كه سخن از احنطاط و انقراض سلسله صفويه به ميان مى آيد، پيشرت از هربرت اسپنسر واسوالد 
اشپنگلر اظهار داشت كه سلسله ها به افراد شباهت دارند، زيرا مراحلى را مى پيمايند كه مطابق كودكى، بلوغ، و 

كهولت در بشر است. به عقيده رضا قلى خان، عهد صفوى دوران كودكى را در زمان شاه امساعيل اول و جانشينان 
بالفصل او گذرانيد و در زمان شاه عباس كبري به بلوغ رسيد، و دوران كهولت آن، بعدا پيش آمد. نويسنده مذكور 

 ه.) عالمات احنطاط بلكه انقراض 1106 م. (1694نتيجه مى گريد كه بعد از جلوس شاه سلطان حسني در سال 
 سلسله صفويه هرروز بيشرت منايان شد.

... پروفسور مينورسكى در مقدمه اى كه بر كتاب تذكرة امللوك نگاشته است، عوامل مهمى را كه به عقيده او باعث 
 انقراض سلسله صفويه شد، از قرار ذيل مى داند:

 ______________________________
 .556 و 555، ص 2). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ج 347(

 .291، ص 3). سفرنامه شاردن، پيشني، ج 348(
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. از بني رفنت اساس حكومت روحانيان، كه شاه امسعيل كشور خود را بر آن پايه استوار كرد و نبودن مرام مؤثر 1

 ديگرى كه جاى آن را بگريد.

 . خمالفت شديد ميان عناصر قدمي و جديد در طبقات نظامى ايران.2

. به هم خوردن تعادل ميان «ممالك» و «خاصه» و افزايش بيجهت خاصه كه عالقه متصديان آن را نسبت به امرى 3
 كه به آ�ا حمول شده بود، تقليل داد.

 . (الف) نفوذ و حتريكات ملكه مادر و خواجه سرايان.4

 (ب) قساوت شاهزادگان كه در حرمسرا تربيت مى شدند و از دنياى خارج غافل مى ماندند.

غري از عواملى كه پروفسور مينورسكى نام مى برد، عدم رضايت عمومى از آخرين سالطني سلسله صفويه، امهيت 
فراواىن در شكست و تباهى اين سلسله دارد. پس از آنكه بنا به پيشنهاد «ساروتقى» شاه صفى «ممالك» را به 

«خاصه» تبديل كرد، فشار مأمورين شاه به مردم فزوىن گرفت و باعث نارضاىي و اعرتاض مردم شد. اگرچه حكام 



اياالت كه بر «ممالك» فرمانرواىي داشتند براى كسب ثروت مى كوشيدند وىل مثل پيشكاران خاصه به مردم فشار 
 منى آوردند.

شاردن مى نويسد: «به عقيده ايرانيها اين سياست غلط است، و مى گويند كه مباشران خاصه زالوهاى اشباع ناپذيرى 
هستند كه مال رعيت را براى پر كردن خزانه شاهى مى گريند و براى اين منظور به شكايات مردم ستمديده وقعى 

منى گذارند، و مى گويند خمالف منفعت پادشاه است كه به شكايات مردم بپردازند؛ وىل در حقيقت به نفع خود اموال 
عمومى را غارت مى كنند. اين اشخاص ايالىت را كه زيرنظر دارند، مثل مملكت خود مى دانند، و هرچه در آجنا به دست 
مى آورند، خرج مى كنند و كارمندان فراوان و دربار انبوهى دارند ... مهچنني مى گويند كه اين سياست جديد مملكت 

 شاردن »349 «را فقري مى كند، زيرا پوىل كه بايد در متام كشور جريان داشته باشد به صندوق پادشاه رخيته مى شود.»
مى نويسد: «وقىت حاكمى در فارس حكومت مى كرد، حكومت او مثل سلطنت بود و شرياز زيباىي و ثروت و مجعيت 

 «ترديدى نيست كه »350 «پايتخت را داشت. در زمان تصدى مباشران خاصه مجعيت آن رو به نقصان گذاشت.»
بسط «خاصه» در وضعيت كشور اثرات زيادى داشت و نه تنها اعتبار حكومت خاندان صفوى را از نظر مردم 

 »351 «انداخت بلكه اشكاالت ماىل و نظامى به وجود آورد.»

غري از عوامل اقتصادى و عدم رضايت عمومى، طرز تربيت شاهزادگان و ميگسارى و خوشگذراىن و بيخربى آنان از 
دنياى خارج و وضع عمومى مملكت، به ىب اعتبارى و شكست سلسله صفويه كمك كرد. به قول سر جان ملكم: 

«شاهزاده اى كه هرگز اجازه نداشت زندان خود (يعىن حرمسرا) را تا وقت جلوس به ختت، ترك كند، احتماال زن صفت 
 و مسؤول اصلى اين روش ناپسند، شاه عباس كبري بود، زيرا اين پادشاه در اثر ترس و »352 «و بيكفايت مى شد.»

 سوءظن،

 ______________________________
  (به اختصار).252- 53، ص 5). مهان، ج 349(

 253- 54). مهان، ص 350(

  به بعد.27). الرنس الكهارت، انقراض سلسله صفويه، ترمجه امساعيل دولتشاهى، ص 351(

 .29). مهان، ص 352(
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فرزند اليق خود، صفى مريزا، را كشت و دو فرزند ديگر خود را كور كرد و بعد از او ديگر سالطني صفوى كمابيش 

 از روش او پريوى كردند. الوردى مى نويسد:



سالطني صفوى با سالطني عثماىن يك اختالف اساسى در رفتار نداشتند، مهه خدا را مى پرستيدند و بندگان خدا را 
مى چاپيدند. فرق ميان آنان جز يك فرق ظاهرى نبود؛ هردو سلسله مهت خود را صرف ساخنت مساجد و تزيني 

 »353 «ديوارها و زراندود كردن گلدسته هاى آ�ا منودند، اما از عدالت اجتماعى خربى و اثرى نبود.

«در دوره شاه عباس، به علت قدرت حكومت مركزى، قيامهاى حملى با شدت و بريمحى خاموش مى شد. پس از مرگ 
 ه. از سنگيىن بار مالياتا قيام كردند؛ خنست عده قليلى از امريان فئودال گيالن از 1039وى، مردم گيالن در سال 

مرگ شاه عباس براى احياى استقالل ديرين خود استفاده كردند و يكى از خوانني زادگان را به نام كالنجار سلطان به 
رهربى خود برگزيدند و به او لقب عادلشاه دادند. خنست مردم ناراضى در زير پرچم كالنجار گرد آمدند و عده آ�ا به 

سى هزار رسيد، وىل پس از چندى، روستاييان ناراضى علم استقالل برافراشتند و به كالنجار سلطان و ديگر امرا 
اعتناىي نكردند. وزير شاه صفى در گيالن به جنگ شورشيان برخاست، وىل شكست سخىت خورد و فرار را بر قرار 
ترجيح داد. آنگاه مردم ناراضى، رشت و فومن و الهيجان و ديگر شهرها را به تصرف خود درآوردند و در رشت 

انبارهاى دولىت را شكسته دويست خروار ابريشم خام را كه مأموران شاه بر سبيل ماليات گرفته بودند، بني خود تقسيم 
كردند. كاالهاى جتار مسكوى و فرنگى نيز ضبط گرديد. روستاييان و طرفداران آ�ا به علت نداشنت برنامه و 

تشكيالت صحيح، در برابر ساروخان طالش، كه از طرف شاه صفى اول مأمور قلع و قمع شورشيان بود، به تدريج 
شكست خوردند. فرزند يكى از فئوداهلا كه به شورشيان پيوسته بود، به آنان خيانت كرد و نقشه هاى آنان را به 

 كشته، شكست خوردند و با بازماندگان آ�ا به 7870ساروخان داد. در نربد كوچصفهان، قيام كنندگان با دادن 
شدت و سخىت رفتار شد. با اينكه شورش خاموش شد، بعضى از دستجات شورشى در جنگلها به جنگهاى چريكى 

 ادامه دادند.

 شاه صفى برخالف شاه عباس، پادشاهى »354 « هزار تومان بال  گشت.»300زيان خزانه شاهى و بزرگان به 
نااليق، نازپرورده، بدگمان و بريحم بود. وى بر اثر يك سوءظن بيمورد، امامقليخان، فاتح هرمز را كه به دولت شاه 
عباس خدمات فراوان كرده بود، كشت. وى بر ازبكان چريه شد وىل در سياست خارجى شكست خورد. جهانگري 

مغول كبري، قندهار را تصرف كرد؛ لشكريان مراد چهارم، پادشاه عثماىن به ارمنستان و آذرباجيان محله كردند، مهدان را 
 ه. عراق عرب و 1049ويران كردند و تربيز را سوزاندند و سراجنام بغداد را به تصرف خود درآوردند. در پيمان صلح 

 ساله او عباس دوم زمام امور را به دست گرفت 10بغداد در دست تركان باقى ماند. پس از صفى اول، فرزند 
 ه.) وى در آغاز كار به علت صغر سن، حتت تأثري وزرا و درباريان خود بود؛ چون به حد رشد 1052- 1077(

 رسيد، قندهار را فتح كرد. در عهد اين پادشاه،

 ______________________________
 .300). نقش وعاظ در اسالم، پيشني، ص 353(

  به بعد (به اختصار).590). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 354(
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خنست مناسبات بازرگاىن ايران و روسيه رو به وسعت �اد وىل پس از چندى، در نتيجه دستربدى كه به كاروان شريوان 

  ه.1075زده شد، روابط ايران و روسيه به سردى گراييد و در سال 

در نتيجه هجوم قزاقان «استپان رازين» به كرانه هاى درياى خزر، دولت ايران نگران گرديد، وىل بعدا معلوم شد كه اين 
اقدام بدون اجازه تزار صورت گرفته است. در عهد شاه عباس دوم، هفت هزار نفر از ازبكان چادرنشني به اتفاق 
امريان در اثر جنگهاى داخلى به ايران پناه آوردند و شاه آنان را به خدمت خود پذيرفت، و براى آنكه آ�ا تنها 

نباشند به اجبار، هفت هزار دخرت قفقازى را به نكاح آنان درآورد. در عهد شاه عباس دوم، مناسبات ايران و عثماىن 
 هجرى دو نفر مناينده با هشتصد نفر مهراه، از طريق روسيه به ايران آمدند. دولت شاه 1075صلح آميز بود، در سال 

عباس به گمان اينكه اين هيأت سياسى هستند با آنان به احرتام رفتار منود وىل بعدا معلوم شد كه آنان به قصد جتارت 
به ايران آمده اند و براى معافيت از پرداخت حقوق گمركى خود را مناينده سياسى معرىف كرده اند. در نتيجه شاه عباس 
آنان را بدون پاسخ رمسى برگردانيد. در نتيجه روابط ايران و روسيه به تريگى گراييد، و با اعزام عده اى قزاق به ساحل 

مازندران، اولني تعرض نظامى روسيه آغاز گرديد، وىل بزودى اين غائله خاموش شد. در عهد شاه صفى و شاه عباس 
دوم، فعاليتهاى بازرگاىن دول غرب در ايران رو به فزوىن �اد. به موجب قراردادى كه دولت شاه صفى با كمپاىن 

 لريه اسرتلينگ به شاه به 1500انگليسى «ايست اينديا» (هند شرقى) منعقد كرد، مقرر گرديد كمپاىن مزبور ساليانه 
 ه. 1050 هزار لريه اسرتلينگ ابريشم خريدارى منايد. در سال 60عنوان پيشكش تقدمي كند و هر ساله در حدود 

هلنديان از حق صدور ابريشم ايران بدون پرداخت عوارض استفاده كردند. در مهني ايام، جتار فرانسوى با افتتاح 
جتارختانه هاىي در اصفهان و بندرعباس، امتيازاتى به دست آوردند. شاه عباس ثاىن كه در آغاز سلطنت، ميگسارى را 
منع كرده و مردم را به اظهار زهد و ورع وادار كرده بود پس از چندى توبه خود را شكست و در كار شرب شراب 

افراط منود. بر روى هم، شاه عباس ثاىن پادشاهى نااليق و ىب كفايت بود، پس از او پسرش شاه سليمان به پادشاهى 
رسيد. اين مرد پادشاهى عياش بود و به امور سياسى توجه نداشت. وقايع و اتفاقاتى كه روى مى داد به كمك سرداران 

 و درباريان حل و فصل مى شد؛ چنانكه از هجوم تركمنها به اسرتاباد، به مهت كلبعلى خان جلوگريى شد.

 ساله شاه 28ضعف سياسى و احنطاط اقتصادى ايران، كه با مرگ شاه عباس اول آغاز شده بود در مدت سلطنت 
سليمان بيش از پيش آشكار گرديد. شكوه و جالل دربار، وخلرجى شاه، مداخله زنان و خواجه سرايان در امور 

كشورى، روزبه روز به ضعف دولت صفوى كمك مى كرد تا جاىي كه در زمان شاه سلطان حسني، پسر شاه سليمان، 
يكباره دولت صفوى منقرض گرديد. در اواخر حكومت صفويه، روزبه روز بر جتمالت درباريان و فئوداهلا افزوده مى شد 

 1106و دولت براى تأمني اين خمارج گزاف، راهى جز افزايش مالياتا نداشت. در دوره شاه سلطان- حسني كه از 
 ه. سلطنت كرد، ميزان ماليات چند برابر شد. از اطالعاتى كه «عيسى خاسان جالليان» در اختيار ما 1135تا 



مى گذارد به خوىب پيداست كه عمال دولت بدون كمرتين مآل انديشى با چوب و شالق، كشاورزان را وادار مى كردند 
 كه آخرين وسايل زندگى خود را
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در اختيار مأمورين دولت قرار دهند. نتيجه اين سياست اقتصادى، اين شد كه مجع كثريى از روستاييان فقري مهاجرت 

كردند، فعاليتهاى يدى پيشه وران تقليل كلى يافت، بازرگاىن دچار ركود گرديد. كم شدن بازوان كارگرى و تقليل عمده 

ماليات دهندگان، دولت شاه سلطان- حسني را وادار كرد تا كشاورزان را جمبور كند كه از حمل كار خود خارج نشوند. 

 احنطاط اقتصادى نه تنها به درآمد دولت لطمه كلى زد بلكه فئوداهلا را به ورشكستگى كشانيد.

شيخ حممد على حزين، كه امالك موروثى پدرش در گيالن بود، مى نويسد كه درآمد امالك ما بقدرى تقليل يافت «كه 
عوايد ساليانه به خرج يك ماه هم منى رسيد» حمصول سياست كلى دولت اين شد كه فئوداهلا نيز كوشيدند از آن 

دولت جدا شوند. به نظر حمققان شوروى: «احنطاط عمومى اقتصادى ايران از آغاز قرن دوازدهم، احنطاط سياسى را 
به دنبال داشت. شاه سلطان حسني پادشاهى بيخرد، ضعيف النفس، ىب شخصيت و ىب استعداد بود. وىل البته به طورى 
كه برخى از دانشمندان غرب (مانند ملكم و ادوارد براون و لكهارت) پنداشته اند، تنها ضعف و اشتباهات او علت 

اصلى انقراض دولت صفوى نبود بلكه خراىب عمومى وضع اقتصاد و معيشت، و تشديد تضادهاى داخلى طبقه 
زمامدار و بالنتيجه پاشيدگى و فساد كلى دستگاه دولىت باعث اضمحالل آن دولت گرديد. ضعف عقل شاه سلطان 
حسني و اطرافيان او فقط جريان فساد و تالشى مقامات قدرت مركزى را روشنرت منايان ساخت. «آرمتى ولينسكى» 
سفري روس در يادداشتهاى روزانه خويش، درباره شاه سلطان حسني چنني مى نويسد: «... حىت ميان عوام الناس نيز 
چنني ابلهى كمرت يافت مى شود تا چه رسد ميان تاجداران.» بدين سبب، در هيچ كارى مداخله منى فرمايد و متام امور 

را به اعتماد الدوله خود (اعتماد الدوله لقب صدراعظم بود) كه از هر چارپاىي ابلهرت است، حمول مى سازد. اين 
شخص به قدرى در نظر شاه مقرب است كه چشم شاه به دهان، اوست و هرچه بگويد مهان است و بس. به اين 

 سبب اينجا از شاه كمرت ياد مى كنند فقط نام او بر سر زبا�است ...»

  ه.) حمسوس گشت.1081 م. (1670سقوط جتارت خارجى در حدود سال 

به گفته شاردن، در شش هفت سال اول حكومت شاه سليمان، درآمد گمركات در بندر عباس و كنگ (نزديك 
 تومان) نوسان مى كرد، و حال آنكه در عهد شاه 1100 تا 910 هزار ليور (تقريبا از 500 هزار و 400هرمز) بني 

 تومان) بال  مى گشت. علل احنطاط جتارت خارجى به قرار 2444 ليور (1، 100، 000عباس دوم، عوايد مزبور به 
زير بود: افتادن جتارت ايران با كرانه اقيانوس هند به دست جتار هلندى و هندى، و تقليل محل كاالى ترانزيىت از 

جاده هاى كارواىن ايران. در طى قرن يازدهم هجرى، كشورهاى اروپاىي با راه درياىي اروپا به هندوستان از طريق دماغه 
 ه.) كشف شده بود، كامال آشنا شدند. در نتيجه امهيت 904 م. (1498اميد، و دور افريقا كه در سال 



 جاده هاى برى كاروانرو، طى قرن يازدهم روزبه روز كاهش يافت و نقش مياجنيگرى ايران در جتارت نيز تقليل پيدا كرد.
»355« 

 ______________________________
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شاه سلطان حسني، براى اينكه درآمد جتارى خود را افزايش دهد، على رغم ميل جتار هلندى دو پيمان بازرگاىن با 

فرانسه منعقد منود و آنان را از پرداخت حقوق و بازرسى گمركى معاف كرد. فرانسويان موفق شدند رژمي كاپيتوالسيوىن 

با حق برون مرزى را كه در تركيه عثماىن براى فرانسويان برقرار گشته بود، در ايران نيز مورد استفاده قرار دهند. وىل 

سقوط حكومت صفويه به آنان جمال نداد كه از اين حقوق سياسى و اقتصادى بره مند شوند. فقر و ورشكستگى 

كشاورزان، موجب تقليل حجم بازرگاىن داخلى و سست شدن روابط اقتصادى ميان خبشهاى خمتلف كشور گشت. 

در قرن يازدهم با اينكه دولت صفوى با روحانيون شيعه روابطى دوستانه داشت، عمال آنان در امور سياسى و دولىت 

مداخله اى نداشتند. وىل در عهد شاه سلطان حسني، كه شيعه اى متعصب بود، زمام كارهاى دولىت به دست روحانيون 

شيعه و متملقان دربارى افتاد. شاه با اين روش ناخبردانه بزرگان چادرنشني و خبش مهمى از مأموران كشورى را از خود 

ناراضى كرد. شاه كه زير نفوذ شيخ حممد باقر جملسى قرار داشت، از سياست آزادمنشانه اسالف خود، كه مبتىن بر 

مدارا با پريوان مذاهب خمتلف بود، عدول كرد و در قفقاز و كردستان و افغانستان و شريوان و ديگر اياالت، سنيان را 

 مورد تعقيب شديد قرار دادند.

مساجد آنان را ملوث يا به اصطبل بدل كردند، و روحانيون ايشان را سياست منودند. درويشان صوىف بددين و غالت 
شيعه، كه متايالت مساوات طلىب آنان موجب بدگماىن مقامات دولىت شده بود، نيز از اين تعقيبات ىب نصيب مناندند. 
انگيزه اين روش فقط تعصب مذهىب نبود. دولت شاه مى ترسيد كه مذهب تسنن كه در نواحى شرقى و غرىب كشور 

 رايج بود، علمدار �ضتهاى جتزيه طلىب گردد و چيزى نگذشت كه اين امر حتقق يافت.

درباريان، على رغم تقليل درآمد خزانه، حىت انديشه امتناع از زندگى پر- جتّمل را هم به خاطر خطور منى دادند، خمارج 
دربار روزبروز افزون مى گشت، كاخهاى نو براى شاه ساخته مى شد، به اروپا جامهاى آيينه و ظروف بارفنت و ديگر 
اشياء جتملى سفارش مى شد. شاه بيش از مهه چيز سرگرم امور حرمسراى خويش بود، و امريان و حكام اياالت، به 
رقابت يكديگر برخاسته، به منظور ارضاى حس زن- دوسىت شاه زيباترين دخرتان اتباع قلمرو خويش را به زور گرد 

 »356 «آورده به حرمسراى شاه و حرمهاى گوناگون بستگان او مى فرستادند.



 �ضتهاى اعرتاضى عليه حكومت 

ستمگرى مأمورين وصول ماليات، و ورشكستگى اقتصادى كشور، مداخله روحانيون در امور سياسى، تضاد داخلى 
طبقه فئودال، و خمالفت آنان باسياست عمومى شاه، و روش خصمانه شيعيان با اهل تسنن و مسيحيان، موجب بروز 
�ضتهاى خمالف در سراسر كشور گرديد. فئوداهلاى بزرگ و سران اسكان يافته حملى از اينكه بايد خبش اعظم درآمد 
منطقه نفوذ خود را به دولت فاسد شاه سلطان حسني تسليم كنند، سخت ناراضى بودند. سكنه ارمنستان شرقى و 

 گرجستان شرقى 
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 براى جنات از بار سنگني ماليات و حمدوديتهاى مذهىب، به روسيه مهكيش خود نزديك شدند.

 1127 ه. لزگيان و بعضى از اقوام داغستان قيام كردند. در سال 1123 ه. مردم تربيز و در سال 1121در سال 
ه. قيام كردان شروع شد و به تدريج، ايل افغان ابداىل در هرات و ايل شاهسون و لرها و ملك حممود امري سيستان 

 عليه دولت قيام كردند. وىل در اين ميان از مهه خطرناكرت قيام ايل مقتدر غلجه زاىي بود.

 به نظر حمققان شوروى:

 محله افغا�ا به ايران 

در فاصله ميان قر�اى دهم و يازدهم، غلجه زاييها در مرحله متالشى شدن سازمان عشريتى و پيدايش روابط پدرشاهى 
و فئوداىل قرار داشتند. چون روابط فئوداىل كه ميان غلجه زاييها پديد آمده بود، با لفافه رسوم دوران پدرشاهى و 

ياوريهاى عشريتى مستور بود، بزرگان قبيله نفوذ عظيمى در ميان توده ايل داشتند؛ و بدين سبب، هنگامى كه شورش 
 »357 «غلجه زاييها آغاز شد، بزرگان قبيله به آساىن رهربى قيام كنندگان را به دست گرفتند.

اكثريت افاغنه مذهب تسنن دارند. در آغاز قرن دوازدهم، رياست ايل غلجه زاىي با مردى كاردان و عاقل به نام مريويس 
بود. گرگني خان گرجى كه از طرف شاه به مقام بيگلربيگى قندهار منصوب شده بود، از كارداىن و نفوذ مريويس در 
ميان مردم بيمناك شد و وى را به اصفهان تبعيد كرد. پس از چندى، مريويس از زندان اصفهان آزاد شد و مورد توجه 
شاه قرار گرفت و با اجازه او براى اداى مراسم حج راه مكه پيش گرفت. وى از اين سفر منظور سياسى داشت و در 

اولني فرصت به طور حمرمانه از علماى سىن مكه فتواىي گرفت مبىن بر اينكه خروج سنيان عليه سلطان شيعه و قتل 
شيعيان از نظر مذهىب بالاشكال است. مريويس در مراجعت از مكه، از آمدن هيأت منايندگى پطر به ايران استفاده 



كرد. به شاه سلطان حسني القاء شبهه منود كه روسها خيال دارند گرجستان و ارمنستان را بگريند و گرگني عامل 
اصلى اين دسايس است. شاه ساده لوح پذيرفت و مريويس را به شغل سابق به قندهار فرستاد و گرگني را مورد بيمهرى 

قرار داد. مريويس پس از آنكه در جريان يك توطئه، گرگني و عده اى از مهراهانش را به كشنت داد، فتواىي را كه از 
علماى مكه گرفته بود، به غلجه زاييها نشان داد و باتدبري و كارداىن، رؤساى قبايل را عليه شيعيان و زمامداران ايران 

متحد و متشكل منود. شاه سلطان- حسني خنست عده اى سپاهى به فرماندهى خسرو خان، نواده گرگني به 
افغانستان فرستاد و پريوزيهاىي كسب منود، وىل بعدا در اثر مظامل خسرو خان و سوء سياست وى، مريويس، با 

استفاده از قواى كمكى، قشون ايران را شكست قطعى داد. بعد از مرگ مريويس، برادرش مري عبد الّله بر آن شد با 
 ساله مريويس، 19شاه سلطان حسني با شرايطى كنار بيايد وىل افغا�ا زير بار نرفتند و مري عبد الّله را كشتند و پسر 

حممود را كه مردى بيباك و ماجراجو بود به جاى او نشاندند. حممود از وحدت افاغنه براى غارتگرى و كشورگشاىي 
  ه. راه ايران 1132استفاده كرد، و در سال 
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پيش گرفت و خود را به كرمان رسانيد، وىل لطفعليخان سردار، كه برادرزن فتحعليخان وزير اعظم بود، او را به سخىت 

شكست داد و حممود با دادن تلفات، راه قندهار پيش گرفت. وىل در اين موقع حبراىن، شاه بيكفايت ايران براساس 

سوءظن ىب اساسى بر وزير اعظم خود خشم گرفت و او را كور كرد. لطفعليخان نيز مورد بيمهرى قرار گرفت. افاغنه از 

اين عوامل مساعد و شورش ابداليهاى خراسان و لزگيها استفاده كردند و بار ديگر به سوى مب و كرمان روى آوردند و 

پس از تسخري آن بالد از راه يزد به سوى اصفهان پيش راندند. در جنگى كه بني سپاه ايران و افاغنه در گناباد روى 

داد، به علت اختالىف كه بني فرماندهان ايراىن وجود داشت، افاغنه پريوز شدند وىل تالش حممود براى تسخري يكى از 

 پلهاى زاينده رود به نتيجه نرسيد.

در چنني شرايطى، حممود به شاه ايران پيشنهاد صلح كرد و گفت اگر شاه گذشته از قندهار، سيستان و خراسان را 
نيز به غلجه زاييها واگذارد و پنجاه هزار تومان غرامت بپردازد و دخرت خود را به زىن به او بدهد، حاضر است از 

حماصره اصفهان خوددارى كند. با اينكه اعتماد الدوله در آن موقعيت حبراىن با اين پيشنهادات روى موافق نشان داد، 
مشاوران شاه اين پيشنهاد را رد كردند. حماصره اصفهان قريب هفت ماه طول كشيد و در جريان آن، با وجود پايدارى 
دلريانه پادگان و مردم اصفهان، كارى از پيش نرفت. در چنني موقعيت حساس و خطرناكى، تصميم و اراده و نقشه 
صحيحى براى مقابله با دمشن ضرورت داشت، وىل شاه در منجالب انديشه هاى كودكانه و خراىف خود غوطه ور بود. 
«مهيلتون گويد پس از آنكه ازبكان به خراسان محله بردند، اين خرب را به گوش شاه سلطان حسني رسانيدند. شاه در 



آن حلظه با بچه گربه اى به بازى مشغول بود و پرى را به ريسماىن بسته و به دست گرفته و در برابر حيوان مى كشيد 
... وزير منتظر بود شاه چه دستورى در آن خصوص صادر كند، ناگهان شاه سلطان حسني به وى گفت پس از 

 پايان بازى با او مشورت خواهد كرد، وىل قول خود را از ياد برد.

 شاه با درباريان خود در 1706منونه ديگرى از اخالق شاه را مى توانيم ذكر كنيم، در شب دوازدهم ژانويه 
چهل ستون، باشكوه و جالل متام مشغول صرف شام بود، ناگهان يكى از ستو�اى بلند چوىب قصر آتش گرفت و در 
مدت كوتاهى حريق به ساير ستو�ا و قسمىت از سقف سرايت كرد. مى گويند شاه سلطان حسني به كسى اجازه نداد 
آتش را خاموش كند و در مقابل اين حادثه گفت: «اگر اراده خداوندى بر اين قرار گرفته است كه اين تاالر سوخته 
شود، با آن خمالفىت خنواهم كرد ...» مهني پادشاه يك بار تريى به طرف حوضى كه اردكها در آن شنا مى كردند، رها 

كرد و چند پرنده را تصادفا جمروح كرد، در نتيجه دچار خوف و وحشت گرديد و فرياد كرد «قانلوالدوم» يعىن به 
 »358 «خون آلوده شدم. در مهان حلظه فرمان داد دويست تومان ميان بينوايان تقسيم كنند.»

رضا قليخان هدايت نويسنده روضة الصفا ورود افاغنه را به ايران به اين حنو توصيف مى كند: «مقارن اين حال. زنگنه 
درآمده عرض كرد كه اينك افاغنه رسيدند و در سكزى وارد شدند؛ آه از �اد وزير و امري برآمد مهه را حالىت عجيب 

 روى داد ... به ناگاه فرستاده شاه 

 ______________________________
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آمده تأكيد به حركت كرد ... سواران اصفهاىن ... و بادران خبتيارى و ساير مالزمان حضرت شهريارى را به ضرب 

تربزين، بر زين زرين نشاندند و نفري ناى و كوس بر فلك، و علمها را به جلوه درآوردند و توپا را پيشاپيش مهى 

كشيدند. حممد قلى خان، وزير اعظم و عبد الّله خان، واىل عربستان ... و ساير امرا ... با تيغهاى افراخته و 

رنگهاى باخته مهى رفتند و قعقعه سالح و شعشعه رماح گوش فلك را كر و چشم اخرت را كور مى كرد. جوانان 

نازك ميان، كمرهاى مرصع بسته و از سرينهاى سيمني خانه زين را مملو ساخته، زلفهاى چني درچني بر عارض رنگني 

شكسته، از مشيم عطر و عنرب، هوا را معنرب و معطر مى كردند. به گردش چشم مست و مژگان مخيده صفهاى قلوب 

 عاشقان را درهم مى شكستند ...»

شاه سلطان حسني، در دوران سلطنت، صفى مريزا فرزند ارشد خود را كه مردى شايسته و حمبوب خاص و عام بود به 
وليعهدى برگزيد و به وزرا و اطرافيان خود دستور داد كه در امور كشورى او را مداخله دهند. وليعهد بزودى به افراط 

كاريها و سوء استفاده هاى اطرافيان پى برد و بر آن شد، كه به يارى شاه بيكفايت دردها را درمان كند وىل 



خواجه سرايان به او فرصت ندادند و به شاه گفتند كه او تشنه حكومت و فرمانرواىي است و ممكن است كه اقدام به 
 پدركشى كند، شاه بيچاره هم او را به حرمسرا فرستاد و فرمان داد تا او را كور كنند.

مؤلف رستم التواريخ مى نويسد، در ايامى كه خطر محله افاغنه ايران را تديد مى كرد، وزير اعظم به جاى چاره جوىي 
«قبا و ارخالق از تن بريون كرد و عمامه از سر برداشت و عرقچني نازك بر سر �اد و با پرياهن كتان، بر توشك حرير 

پر پرقو، بر نازبالش و متكاى پر پرقو تكيه منود و به ياران خود گفت مهه مانند من ... به عيش و عشرت مشغول 
 »359 «شويد.»

 علل شكست 

در جنگ گلناباد بني فرماندهان ايراىن وحدت نظر نبود. حممد على حزين، كه در آنوقت ناظر اين اوضاع اسفبار بود، 
درباره رقابتها و اختالفات فرماندهان چنني مى نويسد: «اين هم از اسباب اجراى تقدير بود كه بر يك لشكر، چندين 

 كس، كه از رهگذر غفلت و نفاق رأى دو تن از ايشان را باهم اتفاق نباشد، امري و سردار شوند.»

«اگر سربازان ايراىن، كه از حلاظ تعداد بر دمشن تفوق داشتند، حتت نظر فرمانده كارداىن، در گردنه ها و مواضع 
مناسب مستقر مى شدند و از كارشكىن عليه يكديگر دست برمى داشتند، به احتمال قوى بر افغا�ا غالب مى آمدند، 

وىل در اين موقع حساس شاه به جاى آنكه در صدد چاره جوىي باشد و با توپ و تفنگ جلو دمشن را بگريد، به 
مشاوره با منجمان مى پرداخت و بر آن شد كه طبق اندرز يكى از فرماندهانش، به سربازان آبگوشت سحرآميز بدهد 
تا سربازان پس از خوردن آن آبگوشت، نامرئى شوند و به آساىن بر دمشن فائق آيند.» نه تنها ايرانيان از حلاظ تعداد 

 »360 «سرباز، بر افغا�ا برترى داشتند بلكه لباسهاى آ�ا بر خالف البسه دمشن بسيار زيبا و پاكيزه بود.

 ______________________________
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 م.) و قواى خليفه مستعصم بالّله، با لشكريان 635ادوارد برون جنگ گلناباد را با جنگ قادسيه در زمان ساسانيان (

 م.) مقايسه كرده است و مى گويد: در هركدام از اين موارد، عظمت و نريوى ظاهرى 1258مغول در اطراف بغداد (

مدافعان و كثافت و ضعف ظاهرى مهامجان، به چشم مى خورد ... در متام سه مورد فوق، جتربه و شجاعت و 

 تصميم خيلى بيشرت از كمى سرباز و اسلحه و سازوبرگ امهيت داشت.



حممد على حزين در جاى ديگر، وضع اجتماعى ايران را مقارن محله حممود، چنني توصيف مى كند: «قر�ا بود كه 
معمورى و آسودگى ... در ممالك بشت نشان ايران نصاب كمال يافته بود ... پادشاه و امراى غافل و سپاه 

آسايش طلب را كه قريب به يك صد سال مششري ايشان از نيام برنيامده بود، دغدغه عالج آن فتنه به خاطر منى گذشت 
تا آنكه حممود مذكور با لشكر موفور به ممالك كرمان و يزد رسيد، و غارت و خراىب بسيار كرده عازم اصفهان شد، و 

 بود ...» برخالف سران سپاه و مصادر امور، كه در اثر اختالف نظر و ىب لياقىت و نداشنت 1134اين در اوايل سال 
تصميم موجبات شكست ايرانيان را فراهم كردند، توده مردم كامال آماده دفاع، و مهواره در جستجوى پيشواىي شجاع 

 و سلحشور بودند.

پس از آنكه در جريان حماصره اصفهان، هزاران نفر در اثر قحطى و گرسنگى و طاعون جان سپردند، شاه سلطان 
حسني حاضر شد با حممود وارد مذاكره شود و با پرداخت صدهزار تومان غرامت و ازدواج دخرت با حممود و تسليم 
متام اياالتى كه از طرف حممود تقاضا شده بود به اضافه ايالت كرمان، از جتاوز حممود به پايتخت جلوگريى كند وىل 
حممود كه از باده پريوزى سرمست بود، با پيشنهاد او خمالفت كرده گفت اكنون متام ايران و منابع آن بدون موافقت 

شاه به دست او خواهد افتاد و متام دخرتان و زنان شاه را ميان سپاهيان خويش چون كنيزان تقسيم خواهد كرد. دكرت 
 الكهارت ضمن توصيف اوضاع آشفته ايران مى نويسد:

دربار ايران قادر نبود سياست ثابىت اختاذ كند. هرگاه فتحعليخان پيشنهادى مى داد ساير وزراء فورا با آن خمالفت 
مى كردند، در صورتى كه خود او هيچ يك از پيشنهادهاى آنان را منى پذيرفت. شاه هم به جاى اينكه اختالف ميان 

 »361 «وزراء را برطرف كند، در جواب هرچه به او مى گفتند، مى گفت: ياخشى دير، يعىن خوب است.

 نوشته است، 1713 فوريه 26 در نامه اى كه در تربيز در »362 «يكى از مبلغان مذهىب فرانسوى به نام برنارد بورژ
اوضاع آشفته ايران را چنني شرح مى دهد: «ايران در �ايت پريشاىن و ويراىن است، از عدل و داد خربى نيست و 
هركس به ميل خود، ىب آنكه بيمى از جمازات داشته باشد، هر عمل بدى كه خبواهد مرتكب مى شود ... پادشاه 

 »363 «صفوى نه حيثيت و نه پول دارد ... پادشاه ... كارى جز ارضاء شهوات خود و فروش فرامني ندارد.

 براى آنكه خوانندگان برت به وضع اقتصادى مردم در دوران حماصره و قحطى اصفهان 

 ______________________________
 .131). مهان، ص 361(

)362.(B .Bourgs  

 .131). انقراض سلسله صفويه، ص 363(

 431، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



واقف گردند، قسمىت از اظهارات مناينده كمپاىن انگليسى هند شرقى را نقل مى كنيم: «.. مصائب ما در نتيجه 

قحطى رو به شدت �اده است، و اخبارى باورنكردىن درباره كمكها و جنگها متناوبا مى رسد ... مى ترسم در اينجا 

عاقبت غم انگيزى داشته باشيم و متام داراىي و جتارت ما در اين حمل از ميان برود. نان و آرد كه سابقا يك من دو 

 شاهى 50 غاز بود) فروخته مى شد، حاال هرمن شاه آن به 10 شاهى و هر شاهى 20شاهى و چهار غاز (هر لایر 

 رسيده است.

 48 شاهى و گوشت گوسفند 170 شاهى و كره 42 شاهى و گندم 24 شاهى و جو يك من 65قيمت برنج مىن 
 شاهى شده است، و طورى است كه پول ما به آخر رسيده است. آذوقه اى كه در اول محله 40شاهى و گوشت گاو 

دمشن مجع كردمي براى سه ماه ناكاىف بود، وىل حاال متام مصرف شده است و حماصره هم ادامه دارد. نه تنها ما بلكه 
متام اروپاييهاىي كه در مهسايگى ما هستند مأيوس شده اند، زيرا در جرياناتى كه سابقا ديده بودند هرگز فكر منى كردند 
كه تاج وختت ايران به اين آسانيها واژگون شود و به دست پنج هزار نفر از اتباع ايران بيفتد، و آن هم بعد از جنگهاى 

 »364 «افتخارآميزى كه اين كشور عليه عثمانيهاى مقتدر كرد.»

الكهارت در جاى ديگر مى نويسد: «هرچه حماصره بيشرت طول مى كشيد اوضاع وحشت انگيزتر مى شد، خيابا�ا پر از 
اجسادى بود كه كسى منى توانست آ�ا را دفن كند و اگر هواى سامل و سازگار اصفهان نبود، تعداد اشخاصى كه از 

طاعون مردند، به مراتب بيشرت مى شد ... تعداد مردگان به طور وحشت آورى رو به افزايش گذاشت و به اندازه اى 
جسد در زاينده رود انداختند كه تا ماهها بعد آب آن قابل آشاميدن نبود. بنابراين، تعجب نبايد كرد اگر بسيارى از 

اهاىل ترجيح دادند به دست افغا�ا كشته شوند تا اينكه در نتيجه قحطى و بيمارى با درد و عذاب مبريند. چند نفرى 
مثل پادرى و حممد على حزين موفق شدند از چنگ دمشن بگريزند، وىل هزاران نفر ديگر در هنگام فرار زير گلوله جان 

سپردند ... در اواخر حماصره، مواجب يك سرباز ساده عبارت بود از دو اشرىف، وىل هرقدر حماصره بيشرت به طول 
 ميالدى، سخىت مردم به �ايت رسيد. در نتيجه شاه با 1722مى اجناميد، ارزش پول كمرت مى شد. در اوايل اكترب 

توجه به رنج و عذاب آ�ا تصميم گرفت تسليم شود. حممود مغرور كه به پريوزى اطمينان داشت، ديگر عالقه اى به 
مذاكره نشان منى داد ... عهدنامه اى براى استقرار صلح تنظيم شد ... يكى از شرايط گستاخانه حممود اين بود كه 
پادشاه به اردوى او برود و جان و تاج خود را در اختيار او بگذارد ... در دوازدهم اين ماه، پادشاه ايران هنگام 

صبح در نزديكى دروازه قصر بر اسب نشست و بدون كمرتين زينت سلطنىت، مثل مرد فقري و مأيوسى به راه افتاد ... 
هنگامى كه پادشاه تريه خبت براى ديدن دمشن مى رفت، مشىت از مردم در كنار دروازه هاى قصر سلطنىت ايستاده بودند 
... شاه قبل از آنكه از شهر بريون برود فرمان داد سه شرت باقيمانده را بكشند و گوشت آ�ا را ميان مردم قحطى زده 
تقسيم كنند. سپس در حاىل كه اشك از گونه هاى او سرازير بود، مناز گزارد. به اين ترتيب، حماصره اصفهان به پايان 

 رسيد ... به درسىت منى توان گفت چند هزار نفر از گرسنگى و بيمارى تلف شدند. ظاهرا
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 هزار نفر در جنگ به خاك هالك افتادند، وىل الاقل چهار برابر آن عده از گرسنگى و طاعون جان 20بيش از 

سپردند. اصفهان بعد از ضربىت كه غلجاييها بر آن وارد آوردند، ديگر قد علم نكرد. مجعيت آن كه در روزگار 

 هزار نفر بود، نه تنها در اثر مرگ ومري در طى حماصره بلكه در 650فرمانرواىي پادشاهان بزرگ صفوى، در حدود 

 نتيجه مهاجرت مردم به كلى تقليل يافت ...

 »365 «خوشبختانه هيچ يك از ساختما�اى زيباى اصفهان در دوره حماصره يا ايام پرآشوب بعد آسيب نديد.»

پس از تسخري اصفهان، مدتى حممود با روشى عاقالنه حكومت كرد و چون مى دانست غلجاييها با راه و رسم 
حكومت آشناىي ندارند، بسيارى از وزرا و زمامداران سابق را در مقام خود ابقا كرد. به عقيده الكهارت يكى از 

كارهاى خوب حممود اين بود كه «پس از بر ختت نشسنت، فرمان داد مقدار زيادى مواد غذاىي براى مردم قحطى زده 
 بياورند، مهچنني در اثر اعدام ايرانياىن كه در زمان حماصره، به كشور خود خيانت كرده بودند، مورد تقدير واقع شد.

... مطابق نوشته «كروسينسكى» حممود علنا اظهار داشت: از كساىن كه به پادشاه خود خيانت كرده اند، انتظار 
 »366 «خوىب منى رود و اگر فرصىت به دست آرند به او نيز خيانت خواهند كرد.»

 افغا�ا پس از تسخري اصفهان، به تسخري مناطق مركزى ايران مهت گماشتند.

 مقاومت مردم عليه افغانان 

امان الّله خان پس از تصرف قزوين به مردم زورگوىي و جتاوز منود و هرروز درخواست و تقاضاىي جديد مطرح مى كرد. 
 ه.) حمصالن افغاىن بر قزوينيان فشار آوردند كه: 1135 م. (1723 دسامرب 20«گيالننتز» مى نويسد كه: «در روز 

پوهلا و خواربار كجاست و دخرتان كجايند؛ مهه را بياوريد و حتويل دهيد، وگرنه مهچون سگانتان بكشيم و زار به خاك 
و به راه اندازمي.» رئيس حمصالن افغاىن گفت: اى سگان تا چند و تا كى ما را مى فريبيد؟ اگر امروز پول، خواربار و 

دخرتان را نزد ما نفرستيد مهه را قتل عام خواهيم كرد. يك نفر لوطى پاسخ داد: «سگ ما نيستيم سگ مشاييد و 
آنكس كه مشا را فرستاده است. به شنيدن اين سخنان، دست حمصل ماليات به سوى مششري رفت تا مگر لوطى را 

بكشد وىل وى چاالكرت بود، مششري برگرفت و حمصل ماليات را به دونيم كرد. پس آنگاه قزوينيان طبلها كوفنت گرفتند، 
مردان خويش را فراخواندند كه با افغانان به جنگ برخيزند. مهني كه امان الّله شنيد كه قزوينيان شوريده اند و سر جنگ 
دارند به دو تن از سرداران فرمان داد تا به حمل واقعه بشتابند. چون سرداران عاجز آمدند. امان الّله با سپاهيان بر آن 



 150صحنه آمد. بسيارى از آ�ا را بكشت و در سه حملت شهر آتش افكند. هم در اين موقع، سردارى قزلباش با 
تن سپاهى قاجار، بر افغانان محله برد. افغانان به اين انديشه كه سپهساالر با مهه نريوى خويش بديشان محله ور شده 

است، پشت بگردانيدند. قزوينيان دلريى خويش بازيافتند، از خانه ها بريون شدند و در ميدان شاه گرد آمدند و 
چندان بر افغانان فشار آوردند كه اينان به ناچار به كاخهاى شاهى گرخيتند و سراجنام به سوى اصفهان فرار كردند. 

 در اين جنگ امان الّله تري برداشت، از

 ______________________________
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 تن كشته شدند. هنگام عقب نشيىن، كاشانيان نيز با امان الّله به جنگ برخاستند، حممود از شنيدن 1200افغانان 

اين وقايع سخت آزرده شد. هرروز دوبار در شهر اصفهان گردش مى كرد مبادا اصفهانيان از قزوينيان سرمشق بگريند 

و بر او بشورند. در اين موقع حممود نرينگى به كار برد و گفت مى خواهم متام بزرگان اصفهان را نزد شاهزاده بفرستم تا 

 بني ما آشىت برقرار كنند. امرا و بزرگان از خانه هاى خويش خارج شدند تا با لطفعليخان به تربيز بروند.

 »367 « مهگى را براى سان فراخواند و كساىن را كه عازم تربيز بودند، گردن زد.»1723 ژانويه 12حممود در 

در كاشان، خوانسار، يزد و ديگر نقاط مردم به مقابله با افغا�ا مشغول شدند و ميهن دوسىت خود را به ثبوت 
 ه. اهاىل قزوين بر اشرف 1136رسانيدند. خمصوصا مردم قريه بن اصفهان هيچگاه تسليم افغا�ا نشدند. در سال 

 افغان شوريدند و مجعى از افاغنه را كشتند.

در نتيجه اين شورشها و قيامهاى اعرتاضى، حممود بر خود بيمناك شد و به قتل و كشتار مردم پرداخت و در جملس 
 ه. ترتيب داد، از متام رجال و مأموران عاليمقام ايراىن دعوت كرد و ناگهان مجلگى را به قتل 1136بزمى كه به سال 

رسانيد و به مردم اصفهان غرامتهاى گران حتميل كرد. مقاومت مردم جنوب ايران خمصوصا اهاىل شرياز و كوه كيلويه 
شايان توجه بود. شاه طهماسب دوم فرزند شاه سلطان حسني از طرف اياالت مشاىل ايران (گيالن و مازندران و 

آذرباجيان) به شاهى شناخته شده بود، وىل چون از مردم بيم داشت و مانند پدر خود مردى مهمل و نااليق بود، عمر 
 خود را به بطالت سپرى مى كرد.

در ميان مورخان اين دوران، حممد على حزين، مواردى چند از مقاومت توده مردم را در برابر متجاوزين افغاىن نقل 
مى كند، از مجله مى نويسد: «دار السلطنه قزوين را كه به تصرف درآورده بودند، روزى عوام و مردم بازار به هم برآمده 



مششري در افاغنه �ادند و چهارهزار تن كمابيش بكشتند و شهر را به ضبط خود درآوردند. پس از چندى، باز لشكر 
 بر سر آن شهر كشيده به عهد و پيمان متصرف شدند.

و مهچنني در قصبه خوانسار عوام شوريدند و مجعى از افاغنه را با حاكم و سردارى از ايشان كه وارد شده به جاىي 
مى رفت در ميان گرفتند و در يك روز سه هزار تن بكشتند. و از غرايب آنكه بعضى دهات حقري، كه به هر نوع 

 سال كه استيالى افاغنه واقع بود، حصار نااستوار خود را حراست منوده جز صفري 7ذخريه آذوقه داشتند، در مدت 
 تفنگ از ايشان به افاغنه نرسيد و چندان كه در تسخري آن قريه ها در آن مدت مديد كوشيدند، سود نداشت.

و ايشان پيوسته در تك وتاز بودند و با وجود غلبه، گاهى از بيم و هراس و گاهى از دستربد رعيت و سپاه آرامى 
 نيافتند.»

حزين در جاى ديگر سفرنامه خود ضمن بيان «پايان كار اشرف افغان» بار ديگر از دالوريهاى مردم سخن مى گويد 
و مى نويسد: «رعاياى مجيع دهات و نواحى، اگر مهه ده خانه بود، دست به تفنگ و تري برده بر روى لشكرى به آن 

 عظمت ايستاده ايشان را مى راندند و از

 ______________________________
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بيم جمال آن نداشتند كه درنگ منوده با كسى درآويزند، و در آن راه قرصى نان به دست ايشان نيفتاد و به گوشت 

 اسبان و االغان خود معاش مى كردند و خلقى با وجود زر و جواهر به گرسنگى مبردند.»

 كسروى مى نويسد:

 داورى كسروى درباره افغا�ا

ما، براى آنكه منك بر زخم دهلا نپاشيده كينه هاى كهنه را تازه نگردانيم، در مهه جا قلم از شرح داستان دلگداز چريگى 
افغان بازداشتيم. ما منى گوييم مهه گناهان به گردن افغانيان بود و از سياهكاريهاى شاه امسعيل در آغاز بنياد پادشاهى 

صفوى، و از زشتكاريهاى حكمرانان ايراىن در زمان شاه سلطان حسني، كه مايه آن كينه ها بود، هرگز چشم 
منى پوشيم؛ وىل اين را هم فراموش منى كنيم كه افغانيان چون به اصفهان دست يافتند و مهچنني عثمانيان كه فرصت به 
دست آورده بر آذرباجيان و واليتهاى غرب ايران چريه شدند، هر دو دسته روى مسلماىن و آدميگرى را سياه ساختند. 

 »368 «اگر داستان استخوانگداز مغول را كنار بگذارمي، در سراسر تاريخ ايران، چنني روزگار سياهى پيدا نتوان كرد.



 جتاوزات روسها و عثمانيها به ايران 

پطر كبري، كه در جنگ با شارل دوازدهم، پادشاه سوئد موفقيت بزرگى كسب كرده بود، بر آن شد كه نواحى ساحلى 
حبر خزر را نيز به تصرف خود درآورد؛ براى اجراى اين نقشه، دستربد خان خيوه را به قوافل جتارى روسها بانه قرار 

داد و چون ديد حممود از سركوىب ياغيان اظهار عجز مى كند، با اعزام نريوى نظامى، در صدد تسخري دربند و باكو و 
مشاخه و ديگر مناطق برآمد، وىل پس از تسخري دربند با خمالفت عثمانيها روبرو شد؛ به مهني مناسبت موقتا از اجراى 
نقشه خود چشم پوشيد. نيت و انگيزه اصلى پطر اين بود كه با تسخري نواحى ساحلى حبر خزر، از نفوذ عثمانيها به 
اين مناطق جلوگريى كند. بايد دانست كه از مرگ سلطان مراد چهارم تا قريب يك قرن، بني ايران و عثماىن صلح و 

صفا برقرار بود. محله افاغنه و هرج ومرجى كه در اوضاع سياسى ايران پديد آمد و فكر توسعه طلىب پطر، عثمانيها را به 
 تكاپو واداشت و پس از مذاكرات مفصل با روسها براى جتزيه كشور به ايران اعالن جنگ دادند.

 ه.) قرارداد روسيه و عثماىن در استانبول با مداخله فرانسه به امضا رسيد و مقرر 1137 م. (1724 ژوئن 24در 
گرديد نواحى جماور حبر خزر به روسيه واگذار شود و اراضى كشورهاى قفقاز از آن تركيه باشد و قواى عثماىن سراسر 
مغرب ايران، يعىن كرمانشاهان و مهدان را به تصرف خود درآورند، و فقط اردبيل، كه قلمرو موروثى صفويه است، در 
تصرف طهماسب باقى مباند. دو دولت تصميم گرفتند كه اگر شاه طهماسب از قبول جتزيه ايران سر باز زند شخص 

 ديگرى را كه مطيع امر آنان باشد، به فرمانرواىي ايران برگزينند. ناگفته نگذارمي كه 

 ______________________________
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كار تسخري و جتزيه ايران به آساىن ميسر نگرديد. مردم بسيارى از شهرها خمصوصا اهاىل تربيز شجاعانه پايدارى كردند 

 هزار تلفات تربيز را مسخر كردند. در اين موقعيت سياسى، افغا�ا وضعى حبراىن و ناپايدار 20و تركها با دادن 

 داشتند.

 نفر بودند غري از 39در نتيجه شورشها و قيامهاى پياپى مردم، حممود بيمناك شد و متام افراد خاندان صفويه را كه 
شاه سلطان حسني به قتل رسانيد. بني سران افاغنه نيز اختالف و دودستگى روى داده بود. چون دامنه جنون و 
آدمكشى حممود باال گرفت، به دست افغا�ا به قتل رسيد و اشرف پسرعموى او، كه فرزند مري عبد الّله بود، به 

زمامدارى ايران رسيد. اشرف از حممود در كار سياست و مملكتدارى ماهرتر بود و چون مى دانست كه اگر دست 
افغا�ا را در قتل و غارت باز گذارد، ادامه سلطنت براى او امكان پذير نيست، افغا�ا را تا حدى از كار بركنار كرد و 
از بزرگان و رجال ايراىن براى اداره كشور استمداد جست و سعى كرد با مذاكرات سياسى، طهماسب دوم را به دام 



اندازد، وىل توفيق نيافت. سپس براى آنكه از ناحيه عثمانيها اطمينان حاصل كند، در صدد عقد پيماىن با آ�ا برآمد، 
وىل عثمانيها كه قصد تسخري سراسر ايران را داشتند، زير بار قرارداد نرفتند. در نتيجه جنگى بني قواى اشرف و 
عثمانيها درگرفت و تركان شكست خوردند و به عقد قرارداد تن دادند. به موجب اين پيمان، اشرف، امحد سوم 

پادشاه عثماىن را خليفه متام مسلمانان شناخت، و سلطان امحد نيز اشرف را سلطاىن وابسته به عثماىن به حساب 
آورد. مهچنني اشرف غري از اياالت متصرىف تركها دوپنجم خاك ايران را كه شامل خوزستان، زجنان، قزوين، سلطانيه و 
تران است به تركان تسليم منود. هنوز اشرف از كار معاهده با عثمانيها فارغ نشده بود كه شنيد شخصى به نام نادر 
قلى به اردوى طهماسب پيوسته و با پنجهزار سوار افشار و كرد و با كمك سربازان فتحعلى خان قاجار، عزم تسخري 
خراسان كرده است. نادر قبل از حركت به جانب خراسان، چون فتحعلى خان قاجار را رقيب خود مى ديد، اسباب 
قتلش را فراهم كرد و خود به فرماندهى كل ارتش ايران رسيد، و با مهارت و كارداىن مشهد و هرات را تسخري كرد و 
به طهماسب قلى ملقب شد. بعد از اين پريوزيها نوبت مقابله با اشرف رسيد و در مهمان دوست دامغان، بني دو 
حريف جنگ سخىت درگرفت، و اشرف ناگزير به تران فرار كرد. طهماسبقلى وارد تران شد و به يارى مردمى كه از 
هر جانب به سوى او مى شتافتند، راه اصفهان پيش گرفت و در مورچه خورت، جنگ سخىت بني دوطرف روى داد و 
به شكست اشرف منتهى گرديد. ناچار اشرف با نگراىن متام به اصفهان روى آورد، شاه سلطان حسني را كشت و 

 شهر را غارت و قتل عام كرد و به سوى شرياز گرخيت.

طهماسب پس از شنيدن اين اخبار، از تران به سوى اصفهان شتافت و به اتفاق نادر در رأس سپاهيان به اصفهان 
 وارد شد.

 از هنگامى كه طهماسب، در طى حماصره اصفهان، از اين شهر در دل شب گرخيت، هفت سال و نيم گذشته بود.

در اين وقت عده قليلى كه برجا مانده بودند با شوق و شعف به او خوش آمد گفتند، وىل طهماسب چنان از ويراىن 
 شهر متأثر شده بود كه ىب اختيار به گريه افتاد. مى گويند وقىت به حرمسرا وارد شد، پريزىن با شوق وذوق خود را به 
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گردنش آوخيت و چون طهماسب مى دانست كه خواهران و ساير بستگان او را اشرف با خود برده است، از اينكه 

معلوم شد كه اين زن مادر خود اوست، دچار شگفىت شد. وى بعد از محله افغا�ا، به صورت كنيزان درآمده و به متام 

 مشقاتى كه اين زنان معموال حتمل مى كردند، تن درداده بود.

وىل مردم اصفهان بزودى دريافتند كه شادى و مسرت آنان زودگذر است، زيرا پس از ورود قواى سلطنىت به شهر، 
نادر فرمان داد كه براى پرداخت مواجب سربازان برهنه و گرسنه، از متام مردم پول گرفته شود و اين مبل  چنان ظاملانه 

 اخذ شد كه بسيارى از مردم به هالكت رسيدند و مجعى ديگر به كلى ورشكست شدند.



درواقع، سربازان با ساكنان اصفهان به خشونت رفتار كردند و خانه هاى آنان را به باد غارت دادند و حىت بعضى از 
 آ�ا را مثل غالم و برده فروختند. ديرى نگذشت كه مردم متوجه شدند كه وضع آ�ا در زمان افاغنه منفور، برت بود.

»369« 

 اينك وضع اجتماعى و اقتصادى ايران را در عهد اشرف مورد مطالعه قرار مى دهيم:

 وضع مردم ايران 

به طور كلى، مردم ايران، ظرف چهار سال و نيم فرمانرواىي اشرف، وضع وحشتناكى داشتند. در اثر جنگ و شورش 
و قحطى و طاعون، يكدهم عده آ�ا از بني رفت و زنان و فرزندانشان غالبا به عنوان برده به فروش رسيدند (در 

منطقه اشغاىل تركها، به سربازان ترك اجازه داده شد، زنان و كودكان ايراىن را مانند برده بفروشند. اين عمل بريمحانه در 
  منسوخ گرديد).1725 دسامرب 5اثر فرمان مورخ 

مهچنني خانه هايشان ويران و وسايل زندگيشان نابود شد و در نتيجه جنگ و تقسيم كشور به مناطق خمتلف و وجود 
 عده زيادى دزد و راهزن، جتارت بكلى متوقف گرديد.

ايرانيها در متام مناطق اشغاىل، آرزومند بازيافنت آزادى بودند. در منطقه افغا�ا، غالب مردم از فاحتان كشور به علل 
نژادى و مذهىب و مهچنني به علت ظلم و شقاوت آ�ا تنفر داشتند. چنانكه گفتيم، حممد رشيد سفري تركيه، هنگامى 

  م.1729كه در بار سال 

  ه.) در اصفهان بود، چنني گزارش داد كه مردم آن شهر از گرسنگى مى مريند.1142(

ساكنان پايتخت وضع رقتبارى داشتند، زيرا مهيشه مى ترسيدند كه منزل آ�ا مورد دستربد قرار گريد و از بني برود و خود 
آ�ا طعمه مششري شوند. اشرف اگرچه در آغاز با ايرانيها خوشرفتارى كرد، وىل بعدا تنفر و حتقري خود را در فرماىن كه 
منتشر ساخت، نشان داد. در اين فرمان، كه به متام قسمتهاى كشور فرستاده شد، مردم از حلاظ نژادى به هفت گروه 
تقسيم شده بودند: گروه اول غلجاييها، گروه دوم ارامنه، گروه سوم طوايف درگزين، گروه چهارم هنديها، گروه پنجم 

زردشتيان، گروه ششم كليميها ... ايرانيان بدخبت آخرين گروه حمسوب مى شدند، و عده آ�ا به مراتب از اقوام خمتلفى 
 كه در ايران مى زيستند بيشرت بود ...

 ______________________________
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شيخ حممد على حزين درباره وضع ايران در اين عهد، مطالىب ذكر مى كند كه منى توان آن را اغراق آميز دانست؛ 

 مى نويسد:

«مملكت خراب، و ضوابط و قوانني ملكى در آن چند ساله ايام فرتت، مهه از هم رخيته، و پادشاه صاحب اقتدار و با 
تدبريى بايست كه تا مدتى به احوال هر قصبه و قريه و حمال بپردازد و به صعوبت متام، ملك را به اصالح آورد ... و 

از مقتضيات فلكيه در اين ازمنه رئيسى كه صالحيت رياست داشته باشد در مهه روى زمني نيست ... مگر بعض 
 فرماندهان ممالك فرنگ، كه ايشان در قوانني و طرق معاش و ضبط اوضاع خويش استوارند.»

يكى از مشخصات اين دوره آشفته، آن بود كه بسيارى از مدعيان تاج وختت سلطنت ادعا مى كردند كه از فرزندان يا 
بستگان شاه سلطان حسني هستند ... اين اشخاص به سهولت موفق مى شدند عده اى را به دور خود مجع كنند، و 
اين موضوع نشان مى دهد كه مردم تا چه اندازه مشتاق جنات يافنت از آن وضع بودند و چگونه براى رهاىي از دست 

فاحتان افغاىن متشبث به هر وسيله اى مى شدند. باعث تأسف است كه عده زيادى از ايرانيها بيهوده در اين تالشها از 
بني رفتند. اگر طهماسب اين �ضتها را به دست خود رهربى كرده بود و اگر در امور نظامى و كشوردارى جتربه اى 

داشت، مردم زودتر جنات مى يافتند و آ�مه رنج منى كشيدند و عده زيادى از آ�ا تلف منى شدند. بدخبتانه طهماسب 
شخص باكفايىت نبود و فقط هنگامى توانست كشور را آزاد كند كه مرد مدير و دلريى مثل نادر به خدمت او 

 »370 «درآمد.»

 روابط طهماسب با نادر

طهماسب پس از تصرف مشهد و برانداخنت قدرت ملك حممود سيستاىن، به جاى آنكه به تقويت نادر بپردازد به 
 حتريك وزرا و درباريان خود، درصدد خمالفت با نادر و كارشكىن عليه او برآمد.

در ايامى كه نادر در صدد حتصيل نريو و جتهيز سربازان بود، طهماسب به باده گسارى و بدمسىت اشتغال داشت و از 
عمال خود «شخر» كه نوعى مشروب بود، مطالبه مى كرد و با رامشگران به تفريح و خوشگذراىن مشغول بود. 

اندك اندك كار اختالف طهماسب و نادر باال گرفت. شاه جوان و نااليق ايران به جاى متحد ساخنت ايرانيان عليه 
دمشنان، كردها و طوايف ساكن خبوشان را عليه نادر متحد ساخت، در اسرتآباد و مازندران بيانيه هاىي عليه نادر 

انتشار داد. نادر قبل از آنكه كار باال گريد، به جانب خبوشان كه طهماسب در آجنا مستقر بود، رهسپار شد و شهر 
را در حماصره گرفت. طهماسب كه وضع را چنني ديد، مالباشى را به اردوى نادر فرستاد و تقاضاى صلح منود. نادر 

به مالباشى گفت، بيم دارد كه طهماسب او را به قتل رساند، مال در پاسخ گفت كه «طهماسب به خدا سوگند 
خورده به او آسيىب نرساند» نادر هم با خنده جواب داد: «بلى من شاه را خوب مى شناسم، خيلى قابل اعتماد و 

درستكار است، يك روز صبح به خدا قسم خورد كه از فتحعليخان حمافظت كند و عصر آن روز فرمان داد سرش را 
 بربند.»



 با وجود اين، اگرچه نادر حق داشت به قول طهماسب اعتماد نكند وىل تصميم گرفت 
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با او كنار بيايد، زيرا براى اجنام مقاصد خود الزم مى دانست كه آن شاهزاده الاقل ظاهرا از او طرفدارى كند. بنابراين، 

 هردو با يكديگر صلح كردند و طهماسب پذيرفت به مشهد برود.

اين خود براى نادر پريوزى بزرگى بود. پس از رفنت به مشهد، طهماسب آرام ننشست و هرروز از گوشه اى به حتريك 
 ه.) نادر سربازان طهماسب را شكست داد و شاه 1140 م. (1727او آشوىب برمى خاست؛ باالخره در اكترب 

جوان را اسري كرد. در اين موقع طهماسب مى خواست فرار كند، چون موفق نشد، تصميم گرفت با كارد به زندگى 
خود خامته دهد وىل نادر مانع اين كار شد، و او را با خود به اردو برد و با عده اى مراقب به مشهد فرستاد. ضمنا 

 ه.) 1141 ميالدى (1728مهر طهماسب را برداشت تا فرامني و اوامر خود را به نام او صادر كند. در تابستان 
كه اميد مى رفت روابط نادر و طهماسب دوستانه باشد، به نادر خرب دادند كه ذو الفقار خان با عده اى سرباز، 

اسرتاباد را متصرف شده و مى خواهد طهماسب را از زير نفوذ نادر بريون آورد. نادر ناچار به ديدن طهماسب رفت و 
او را به سخىت مالمت منود و گفت: «تا كى مى خواهى امحق باشى؟ تو عليه رعاياى خودت توطئه مى كىن و به اين 

ترتيب، فرصت بيشرتى به دمشن مى دهى، اينها از اين كار تو خوشحالند: طهماسب جواب داد: من از اين قضيه خرب 
نداشتم و اجازه شورش به ذو الفقار ندادم. نادر در پاسخ گفت: مسلم مى دامن كه تو به ذو الفقار دستور دادى. بعد 
از آنكه اين مباحثات چند روزى ادامه داشت، قضيه به آخر رسيد و ظاهرا طهماسب در اقدامات شديدى كه عليه 

ذو الفقار شد با نادر مهكارى كرد. در نتيجه اين شخص گرفتار شد و به قتل رسيد. از آن به بعد، طهماسب 
 »371 «دريافت كه با توطئه منى تواند بر نادر فائق آيد و اجبارا در جنگ عليه ابداليها بايد با او مهكارى كند.»

چناكه گفتيم، طهماسب قلى پايتخت دولت صفوى را پس از هفت سال از تصرف افاغنه بريون آورد. جنگ سوم 
اين مرد با افاغنه در حمل زرقان بني شرياز و استخر به وقوع پيوست و به شكست و فرار اشرف منتهى گرديد. اشرف 

  هجرى از ايران رفع شد.1142به قتل رسيد و بالى افاغنه در سال 

 نادر شاه افشار

 آغاز كار نادر



 م.) در خراسان در خانواده گمنامى كه شغل افراد آن دباغى بود، 1688 ه. (1100نادر پسر امامقلى، در سال 
 متولد شد. پدر نادر، كارش گله دارى و پوستني دوزى بود. نادر در آغاز زندگى به مهان كار پدر اشتغال داشت.

 سالگى با مادرش به دست ازبكان مهاجم خبارا اسري شد و پس از چندى از چنگ ازبكان فرار كرد و 18در سن 
رياست عده اى از راهزنان را به عهده گرفت، وىل سراجنام مصلحت خود را در آن ديد كه به خدمت پاپالو خان 

حاكم خراسان درآيد. پس از آنكه اوضاع ايران رو به آشفتگى �اد، پاپالو خان كه از ارزش نظامى نادر آگاه بود، 
 فرماندهى كل قوا را به او واگذار كرد و از او خواست كه در نربد با ازبكها، سربازان او را هدايت منايد. در اين جنگ 
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 نادر پريوز شد و پاپالو خان قول داد كه مراتب كارداىن او را به شاه سلطان حسني اعالم كند.

معلوم نيست كه پاپالو خان به وعده خود وفا نكرده يا دربار آشفته شاه سلطان حسني از ترفيع مقام نادر خوددارى 
كرده است، در هرحال نادر به حاكم خراسان گفت كه: «خان مانند مرد شرافتمندى رفتار نكرده است. اين گفتار 

گستاخانه، حاكم را بر آن داشت كه رفتار خود را تغيري دهد و با آ�مه ستايش از دلريى نادر، او را سخت با چوب 
 در اين ايام كه حممود شاه سلطان حسني را جمبور به تسليم اصفهان و تاج وختت كرده »372 «و فلك تنبيه كند.»

بود، نادر از آشفتگى اوضاع استفاده منود و عده اى را دور خود مجع كرد. چند كاروان را غارت كرد و در حدود 
 نفر مرد با اراده را با خود متحد ساخت و به زورگوىي و اخذ خراج از مردم پرداخت. در مهان ايامى كه قواى 700

نادرى رو به فزوىن بود، عمويش كه قلعه كالت را در اختيار داشت، از بيم نادر، با او طرح دوسىت رخيت و به او قول 
داد كه از طهماسب براى او كه مردى تبهكار و راهزن و در عني حال سردارى دلري و كارآزموده است، در اين موقع 

 حبراىن تقاضاى عفو كند.

طهماسب نيز حكم عفو او را به كالت فرستاد. عموى نادر اين حكم را براى برادرزاده اش فرستاد، وىل نادر بدون 
اينكه اين حمبت عموى خود را منظورنظر قرار دهد، در اولني فرصت عموى خود را كشت و مركز فرماندهى خود را 

 ه. نادر دعوت طهماسب دوم را پذيرفت و به خدمت او درآمد. و چنانكه گفتيم، 1139كالت قرار داد. در سال 
طهماسب ىب اراده را به قتل فتحعليخان قاجار، برانگيخت و سعى كرد رقيب باشخصيت خود را از بني بربد. براى 
اجراى اين نقشه، به شاه گفت اخريا از مكاتبه خيانت آميزى كه بني خان و ملك حممود حاكم ياغى مشهد وجود 

داشته آگاه شده است، و سپس نامه اى را كه در دست داشت به شاه ارائه داد. شاه كه تا حدى گفته هاى نادر را 
باور كرده بود و از طرىف سوگند خورده بود كه به فتحعليخان آسيىب نرساند، سخت متحري ماند. «در اين هنگام نادر 
به وى گفت: اگر اعليحضرت قسم خورده است من كه سوگند خنورده ام؛ و بدين ترتيب، در اثر يك موافقت ضمىن، 



 تصميم بر هالك دوست و خريخواه خود گرفت ... سر خان را به نوك نيزه زد و آن را به سربازان نشان داد»
 و علت قتل خان را اعالم كرد و او را دمشن شاه مشرد. نادر كه از اين پس خود را طهماسبقلى ناميده بود، »373«

ملك حممود سيستاىن را شكست داد، سراسر خراسان را مطيع خود كرد و با تسخري هرات، به قدرت افغا�اى ابداىل 
پايان خبشيد و، چنانكه گفتيم، افغانان غلجه زاىي و اشرف را چندبار شكست سخت داد. اشرف هنگام فرار به 

 دست رئيس يكى از ايالت بلوچ، كشته شد و به اين ترتيب مملكت از شر دمشنان داخلى خالص شد.

 پريوزيهاى نظامى نادر

روسها از تصرف اياالت ساحلى حبر خزر طرىف نبستند. پس از مرگ پطر، دولت تزارى اياالت مزبور را به شاه 
طهماسب دوم بازگردانيد، به شرطى كه شاه با نريوى نظامى خود، از جتاوز تركها به آن نواحى جلوگريى كند. در سال 

 ه. لشكريان نادر تركان را شكست دادند و مناطق از دست رفته يعىن مهدان، كرمانشاه، و آذرباجيان بار 1143
  ه.1144ديگر به تصرف ايران درآمد. در سال 
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يعىن هنگامى كه نادر درصدد فرونشاندن شورش افاغنه ابداىل بود، شاه طهماسب كه از قدرت روزافزون نادر بيمناك 

بود، تصميم گرفت بدون كمك نادر عليه تركان، لشكركشى كند و با اين اقدام، اعتبار و حيثيىت كسب كند، وىل 

برخالف انتظار، از تركها شكست خورد و در پيمان صلح، اراضى قفقاز را به عثمانيها واگذار كرد. نادر در 

مراجعت، پيمان شاه را با عثمانيها پيماىن ننگني مشرد و اعالم كرد كه آن را به رمسيت منى شناسد و در جملس مشورتى، 

شاه طهماسب دوم را خلع و پسر هشت ماهه او را به نام شاه عباس سوم به شاهى برگزيد. نادر به قرآن سوگند 

وفادارى خورد و در برابر اين كودك به زانو درآمد، و متام عمال نادر از او پريوى كردند و به اين ترتيب، قدرت 

حكومت عمال به دست نادر افتاد. نادر پس از اين جريان، عثمانيها را در كركوك شكست داد و آذرباجيان مشاىل، 

گرجستان و ارمنستان را از وجود ايشان پاك كرد، وىل در جنگ عليه خوانني داغستان نتيجه مطلوب را به دست 

نياورد. هنگام لشكركشى به مناطق قفقاز، سربازان نادر از �ب و غارت و ستمگرى به مردم ىب سالح خوددارى 

 نكردند.

 كنگره مشورتى! مغان 



نادر در دوران سلحشورى، تنها در فكر كسب افتخارات نظامى نبود، بلكه وى به موازات پريوزيهاى جنگى با متهيد 
مقدمات، راه سلطنت و فرمانرواىي را نيز براى خود مهوار مى كرد و به مردم نشان مى داد كه بازماندگان سالله صفوى 
هيچ يك اهليت اداره كشور را ندارند. شاه عباس سوم در نتيجه ضعف جسماىن يا در نتيجه توطئه اى جان سپرد و راه 
موفقيت براى نادر مهوار گرديد. وى براى اجراى نقشه خود تصميم گرفت به صورت ظاهر، موافقت طبقات ممتاز و 
فئوداهلا و روحانيان و عامه مردم را جلب كند و براى كسب موافقت منايندگان خلق، قورولتاى يا كنگره عمومى در 

  م.) در دشت مغان تشكيل شد.1736 هجرى (ژانويه 1149آخر زمستان 

 در اين جممع تارخيى:

جمتهدين شيعه و امامان مجاعت و قاضيان، و «آبرام كرتاتسى» اسقف بزرگ، و «كاتوليكوس» ارمىن و بگلربگان و 
خوانني و ديگر امريان فئودال و سران قبايل چادرنشني و كالنرتان و حىت عده كثريى از كدخدايان كويها و دهكده ها 

دعوت شده بودند. بر روى هم، بيست هزار نفر و طبق اطالعات رمسى صدهزار نفر (در اين رقم عده خدمه نيز 
 منظور شده است) گرد آمده بودند.

براى جمتمعني در حدود دوازده هزار ساختمان موقىت از ىن و از آن مجله مساجد و گرمابه ها و بازار ساخته شده بود. 
 نفر مى رسيد، در اين قورولتاى نقش رهربى را عهده دار بودند و ديگران نقش نعش را 54خوانني كه عده آنان به 

 اكثر اعضاى اين حمفل از بني ياران و مهفكران نادر انتخاب شده بودند و عمال هيچ يك از اعضاى »374 «داشتند.
كنگره جرأت نداشت كه رأى و نظر حقيقى خود را ابراز كند. نادر خنست كنگره را افتتاح كرد، و پس از ذكر 

خدمات و فداكاريهاى خود، گفت در اثر كار زياد خسته و فرسوده شده است و انتظار دارد كه حاضران هركس را 
 براى زمامدارى شايسته مى دانند،
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به سلطنت ايران برگزينند، وىل اعضاى كنگره كه كامال از نيت باطىن نادر باخرب بودند جرأت نكردند كسى جز نادر را 

به سلطنت ايران برگزينند. طبقه روحانيون به بقاى سلسله صفويه و حفظ سنن مذهىب سخت پايبند بودند وىل 

منى توانستند آشكارا عقيده خود را ابراز كنند. پس از پايان سه روز مهلت، منايندگان طبقات، طى نامه اى، موافقت 

خود را با پادشاهى او اعالم و از فداكاريهاى وى اظهار قدرداىن كردند. نادر در پاسخ آ�ا گفت اگر مى خواهيد 

مسؤوليت پادشاهى را به عهده بگريم، بايد با شرايطى چند موافقت كنيد؛ خنست آنكه پادشاهى را در خانواده من 

موروثى كنيد، دوم آنكه هيچ يك از افراد خاندان صفوى را تقويت نكنيد و موجبات شورش و ناامىن را فراهم نسازيد، 



سوم آنكه از سب عمر و عثمان و ابو بكر و تشكيل جمالس سوگوارى به مناسبت مرگ امام حسني (ع) خوددارى 

كنيد، و چون در اثر اختالف شيعه و سىن خون بسيارى از مردم رخيته شده است بايد علماى دين جممعى تشكيل 

 دهند و به اين اختالف پايان خبشند.

منايندگان عموما با شرط اول و دوم موافق بودند، وىل شرط سوم چون با معتقدات باطىن مردم ارتباط داشت و ممكن 
بود منتهى به شورش و انقالب شود، قرار گذاشتند كه فتواى مالباشى را مالك عمل قرار دهند. «بنابراين او را به 

حضور پادشاه جديد آوردند و وى چنني گفت: «پادشاهان حق ندارند بگويند كه خداى عامل را چگونه بايد پرستيد. 
قوانني ما از طرف خدا بر پيغمرب نازل شده است و راهنماى ماست؛ و از آجنا كه هر تغيريى در مسائل مذهىب، 

عواقب خطرناكى دربر دارد، اميدوارم اقدامى نكنيد كه خمالف مصاحل مؤمنني باشد و از ارزش فتوحات مشا بكاهد.» 
... اين مالى شريف تنها كسى بود كه جرأت ابراز عقيده خود را داشت و تنها مرجع مهمى بود كه مى توانست در 

 »375 «برابر روحيه آمرانه نادر شاه مقاومت كند.»

رئيس روحانيون شيعه، به گناه صراحت هلجه، به حكم نادر، هدف تري قرار گرفت و ديگر علماى شيعه چون با اين 
 «برهان قاطع!» روبرو شدند، دم فروبستند و از بيان عقيده خوددارى كردند.

«از امريان قزلباش فقط اغورلو خان قاجار، بگلربگ قره باغ، آشكارا به نفع انتخاب شاه از ميان خاندان صفوى 
 به نظر جونس »376 «اظهارنظر كرد و بعدها دوسوم امالك خويش را، در ازاى اين هواخواهى، از دست داد.»

هنوى «.. در ايران، جهل و نزديك بيىن و فساد اخالق عمومى زمينه را براى بردگى ملت آماده ساخت و چند سال 
  به نظر حمققان شوروى:»377 «بعد، در مهان نقطه كه نادر به سلطنت برداشته شد، كله منارهاىي برپا گرديد.»

نقشه احلاق شيعيان به سنيان، كه از حلاظ شخص نادر كه مردى ىب اعتنا به مسائل ديىن و از تعصبات مذهىب عارى 
 بود، امهيت سياسى داشت. نادر مى ديد كه تعقيب سنيان در عهد صفويه، موجب و بانه قيام كردستان و آذرباجيان 

 ______________________________
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مشاىل و داغستان و افغانستان و غريه و مداخله تركيه و خان نشينهاى ازبك در امور ايران گشته است. نادر 

مى خواست بزرگان سىن افغان و ديگر اقوام را به سوى خود جلب كند. گذشته از اين، نادر مى خواست بدين وسيله 

به نفوذ روحانيون شيعه كه تكيه گاه قوى سالله خملوع صفوى بودند، ضربه وارد آورد. روحانيون شيعه كه در اين 

قورولتاى حضور داشتند، جرأت نكردند علنا از مذهب خويش دفاع كنند، وىل خمالفت پنهاىن متعصبان شيعه و سىن 

 عليه اين اقدام بسيار شديد بود.

«احتاد» شيعه و سىن كه نادر اعالم منوده بود، نوزادى بود كه مرده متولد شد و فقط در روى كاغذ باقى ماند و نه در 
 »378 «ازبكستان و نه در تركيه مذهب رمسى شيعه جعفرى را در مشار مذاهب «حقه» نشناختند.

شاه جديد پس از پايان «انتخابات آزاد!» به كساىن كه در اين كنگره شركت جسته بودند، هداياىي داد كه برحسب 
موقعيت آ�ا فرق مى كرد و به مهه آ�ا غالمان و كنيزاىن (از گرجيان و ارمنيان) هديه كرد، و فرمان داد اين بيت را بر 

 مهر او حك كنند:

 نگني دولت و دين رفته بود چون از جا
 

 به نام نادر ايران قرار داد خدا

   

 به اين ترتيب سلسله صفويه منقرض و سلسله افشاريه به زمامدارى رسيد.

نادر پس از پايان كنگره، تصميم گرفت وضع اوقاف را نيز روشن كند «به حمض ورود به قزوين متام علماى شهر و 
نقاط جماور را گرد آورد و از آ�ا پرسيد كه عوايد اوقاف به چه مصرف مى رسد. آنان در پاسخ گفتند كه خرج علما و 
مدارس و مساجد مى شود و در مسجدها براى پريوزى ارتش پادشاه دعا مى كنند. نادر گفت: مسلم است كه مشا در 
وظايف خود قصور ورزيده ايد و خداوند از كار اشخاصى مانند مشا ناراضى است. نزديك پنجاه سال بود كه مملكت 
رو به احنطاط مى رفت و عاقبت گرفتار شديدترين فقر و فاقه شد تا آنكه سربازان فاتح ما با جانبازى خود، در راه 
دفاع و افتخار مملكت وضع را به حال اول بازگردانيدند. اين سربازان علماىي هستند كه ما مديون آنانيم و بنابراين، 
عوايد اوقاف بايد به آ�ا اختصاص يابد.» به آساىن مى توان دريافت كه حمروميت علما از عوايدشان تا چه اندازه 

 باعث خشم آ�ا شد ...

مردم به اميد آنكه اختصاص يافنت عوايد اوقاف جهت خمارج لشكر باعث معافيت آ�ا از پرداخت مالياتاى سنگني 
خواهد شد، وضع جديد را بدون اظهار اكراه پذيرفتند. درواقع مى توان گفت، مذهب، مانند اخالق به آخرين درجه 

 سلطان عثماىن »379 «تنزل گراييده بود .. نادر مردم را بر آن داشت كه از علما به خرج خود نگاهدارى كنند.»
پس از اطالع از جلوس نادر به ختت سلطنت، بر آن شد كه پيمان صلحى با او امضا كند و از سياست مذهىب او 

براى پايان دادن به جنگهاى تعصب آميز ايران و عثماىن استفاده كند. تركها حاضر شده بودند كه از ايرانيان براى 



زيارت مكه و ديگر اماكن متربكه هيچگونه حقوق گمركى نگريند و براى حل مشكالت سياسى، سفريى به پايتخت 
 ايران گسيل دارند و مناينده سياسى ايران را

 ______________________________
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بپذيرند، و در صورتى كه نادر سلطان عثماىن را خليفه حممد بداند، پادشاه عثماىن نيز حاضر است كه سلطنت نادر 

 ه.) عهدنامه اى بني طرفني 1149 ميالدى (1736را به رمسيت بشناسد. پس از مدتا مذاكره، در اواخر سال 

منعقد شد و به موجب آن، تركها نادر را شاه ايران شناختند و متام اياالت متصرىف را به ايران رد كردند و به ايرانيان 

 اجازه دادند كه به زيارت مكه بروند.

«مجس فريزر» در تاريخ نادر شاه كه به مهت ناصر امللك ترمجه شده است، به تفصيل از جملس مشورتى! نادر ياد 
مى كند و در پايان مى نويسد: «چندى بعد از اينكه نادر شاه به سلطنت منتخب و معلوم جهانيان شد، به قزوين 

آمد و در آجنا رسوم تاجگذارى سالطني ايران معمول افتاد. مششري سلطنت به كمر بست، تاج بر سر �اد، و به رسم 
 معمول قسم خورد كه بر وفق شريعت مطهره فرمانرواىي منايد و ايران را از متام دمشنهاى مملكت خود حفظ كند ...»

 سياست خارجى نادر شاه 

 ه.) نه تنها مناطق از كف رفته را تسخري كرد، 1160 تا 1149 سال سلطنت خود (از سال 11نادر شاه در طى 
بلكه به تصرف كشورهاى جديد نيز مهت گماشت. نادر شاه براى جلب عالقه مهرزمان خود يعىن بزرگان فئودال 

چادرنشني، ناگزير بود سياست جنگى خود را تعقيب كند تا بزرگان فئودال و سران سپاه او، به قيمت �ب و غارت 
ملل مغلوب، غنامي كالىن به دست آورند و راه عصيان و خمالفت پيش نگريند. نادر پس از آنكه ايل خبتيارى و ايالت 

افغاىن را كه به سركشى و خمالفت برخاسته بودند، منكوب كرد، ازبكان را به دوسىت خويش اميدوار ساخت و به 
دولت مغول كبري، كه در اين موقع در دست حممد شاه گوركاىن، فرزند اورنگ زيب بود، اعالن جنگ كرد. نادر در 

 ه. از قندهار حركت كرد و پس از عبور از معرب خيرب به شهر پيشاور دست يافت و در كنار رود سند 1151سال 
 مستقر گرديد.

 محله به هندوستان 



در اين موقع، در دستگاه حممد شاه وحدت و يگانگى وجود نداشت و بني سران سپاه و امرا و بزرگان اختالفات 
 فراوان وجود داشت.

مى گويند، نظام امللك و سعادت خان، دو تن از رجال نامدار هند، آشفتگى وضع كشور را به اطالع نادر شاه 
رسانيدند و او را به تسخري هندوستان ترغيب كردند. در جنگى كه بني لشكريان نادر و قواى حممد شاه درگرفت، 

نادر پريوز شد و شهر دهلى به تصرف او درآمد. حممد شاه از در صلح درآمد و از دهلى به استقبال نادر شتافت. 
نادر نيز نصر الّله مريزا پسر دوم خود را به جلو او فرستاد و خود نيز چند قدم او را استقبال منود. پس از تعارفات، 
نادر خطاب به حممد شاه چنني گفت: «آيا امكان دارد كه مشا تا اين اندازه از امور مملكت غافل شده باشيد كه مرا 

جمبور كنيد به مالقات مشا بيامي. من دو سفري به دربار مشا فرستادم؛ يكى از آ�ا برخالف قوانني بني املللى ... در 
پيشاور به قتل رسيد ... وقىت وارد متصرفات مشا شدم، مشا هيچ شخصى را نفرستاديد كه از من بپرسد مقصود من 

چيست. حىت وقىت به طرف الهور پيش رفتم و پيغام مودت آميزى براى مشا فرستادم، جواىب دريافت نداشتم ... بدون 
هيچ احتياطى حل مسأله را به ضربت مششري واگذاشتند ... حال ببينيد كه در نتيجه اقدامات قشون ظفر منون، به چه 

 مصائىب دچار شده ايد ... من مملكت مشا را از مشا منى گريم و فقط غرامات هنگفت اين جنگ را مطالبه 
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 »380 «مى كنم ... و مشا را در سلطنت خود باقى خواهم گذاشت.»

 ميليون روپيه وجه نقد و 6 ه. شهر دهلى دستخوش �ب و غارت گرديد و حممد شاه ناچار شد 1152در سال 
 ميليون روپيه احجار قيمىت به عمال نادر تسليم كند. كوه نور و ختت طاوس جزو غنامي بود. غنامي جنگى سربازان 500

  ميليون روپيه مى رسيد.700نادر به 

 چون نادر از بني غنامي جنگى، سنگهاى قيمىت را به نفع خويش تصاحب منود، سربازان ناراضى شدند.

جونس هنوى در تاريخ زندگى نادر شاه مى نويسد: «اشكال عمده عبارت از مجع آورى غنامي هنگفىت بود كه نادر به 
زور از حممد شاه و اتباع او گرفت ... دشوار است تصور كنيم كه اين خراجها با چه سختگرييهاىي گردآورى مى شد و 

چه اندازه از مردم، خود را هالك كردند، تا از جمازات و شكنجه رهاىي يابند ... در مورد استطاعت افراد، مرتكب 
اشتباه فراوان مى- شدند. از آجنا كه براى ابتياع داراىي هنديها هيچ خريدارى جز ايرانيها يافت منى شد، هنديها تقريبا 

بيش از ربع باى آ�ا را دريافت منى داشتند، در نتيجه بسيارى از آ�ا اموال و خانواده خود را در اختيار ايرانيها 
گذاشتند و به اكربآباد گرخيتند ... در اين ضمن متام متموالن شهر جمبور شدند كه با خط خود اقرار كنند كه چه 
مقدار پول و اشياى خمتلف در اختيار دارند و اگر بعدا معلوم شود كه چيزى را پنهان كرده اند به سخترتين جمازاتا 

 برسند. در اين جريانات، سوءظن به عنوان دليل به مشار مى آمد.



هيأتى كه مأمور گردآورى اموال شده بود هر بامداد از طلوع خورشيد تا غروب مى- نشست ... سراجنام در اواسط 
 ه.) مبل  چهار كرور روپيه از بازرگانان و مردم ديگر به زور اخذ شد. در خزينه هاى 1152 (1739ماه آوريل 

سلطنىت سه كرور روپيه به دست آمد وىل در سرداباى پنهاىن، كه ضمن سلطنت پادشاهان پيشني ساخته شده بود، 
نفايس بسيار ديگر پيدا شد. در اينجا نبايد از ذكر ختت طاووس غافل مبانيم كه پوشيده از جواهر بود و ارزش هنگفىت 
داشت. متام غناميى كه به دست آمد، به مقدار زير ختمني زده مى شود: جواهراتى كه از حممد شاه و بزرگان هند گرفته 

 9 ختت ديگر و مهچنني مقدارى اسلحه و ظروف مزين به جواهرات گرانبها 9 كرور روپيه، ختت طاووس با 15شد 
 كرور روپيه، 30كرور روپيه، ظروف و مسكوك طال و نقره كه نادر آ�ا را ذوب كرد و به صورت مشش درآورد، 

 »381 « كرور روپيه.»4 كرور روپيه، توپ و ذخاير نظامى و لوازم گرانبها 2مصنوعات گرانبهاى خمتلف 

«نادر گذشته از جواهرات و طال و نقره هاىي كه ذكر كردمي، سيصد زجنري فيل و دو هزار اسب و به مهان اندازه شرت با 
 خود به ايران برد و غنامي جنگى را بر آ�ا بار كرد ...

 كرور روپيه زيان وارد آمد. بنابراين، 20ختمني زده مى شود كه در اثر سوخنت خانه ها و ويران شدن كشتزارها نزديك 
 ميليون لريه به هنديها ضرر زد. اما در مورد كساىن كه در اين واقعه 120مى توان حساب كرد كه ارتش ايران بيش از 

 هزار نفر مى رسد. از اين عده چهل هزار نفر در جنگ كرنال و روزهاى بعد 200غم انگيز كشته شدند مشاره آ�ا به 
 از آن كشته 

 ______________________________
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  هزار نفر در قتل عام دهلى از ميان رفتند و پنجاه هزار نفر در دهكده ها در اثر قحطى جان سپردند.»110شدند و 

»382« 

 ميليون لريه است. در هر 30 ميليون لريه ختمني مى زند و كمرتين ختمني، 87هنوى، بازرگان انگليسى، ارزش غنامي را 
صورت، اين مبل  بينهايت زياد بود. اگر نادر شاه آن را به مصرف ارتش خود و كارهاى عام املنفعه رسانيده بود، 

 باعث ترقى و پيشرفت ايران فقري مى شد.

اما اين ثروت او را به يك شخص خسيس و لئيم تبديل كرد و كشور ايران هرگز از اين ثروت هنگفت و گنج عظيم 
 »383 «در مدت زندگى او استفاده نكرد و پس از مرگش نيز اين گنج پراكنده شد و از دست رفت.



ساكس در تاريخ خود مى نويسد كه مظامل نادر در هندوستان به حدى بود كه حىت «امروز در بازار دهلى «نادر 
 »384 «شاهى» به معىن قتل عام استعمال مى شود.»

 علت قتل عام دهلى 

در جريان فتح هندوستان، هيچ حادثه اى اسف انگيزتر از �ب و غارت دهلى نبود. پس از آنكه عده اى فرصت طلب 
در شهر شايع كردند كه نادر شاه به قتل رسيده، عده اى از سواران ايراىن به قتل رسيدند. نادر از ديدن اجساد 

سربازان خود خشمگني شد و حكم قتل عام را صادر كرد. «سربازان ايراىن در شهر پراكنده شدند و درهاى خانه ها و 
قصرها را شكستند و با خشم و غضب فراوان، متام اهاىل را بدون در نظر گرفنت زن و مرد يا خردى و بزرگى از دم 

 باالخره در اثر مساعى سربلند خان و نظام امللك، قتل عام متوقف شد و نادر فرمان »385 «مششري گذرانيدند.»
 صبح تا سه بعد از ظهر ادامه يافت. در طى آن چهارصد 8احضار سربازان را صادر كرد. «اين قتل عام از ساعت 

 هزار تن از هنديها به قتل رسيدند. متام جواهرفروشها و زرگرها غارت شدند ... 110نفر از ايرانيها و در حدود 
كساىن كه به شرافت خويش پايبند بودند زنان خود را به قتل رسانيده و سپس خود را كشته بودند ... وحشت و 

 نوميدى چنان بر مردم مستوىل شده بود كه در حدود ده هزار تن از زنان جمبور شدند خود را در چاه بيندازند.»
  مقدار غناميى كه سربازان نادر به- دست آوردند، هنگفت بود.»386«

  ه.1153پس از فتح هندوستان نادر براى تسخري سند به جتهيز قوا پرداخت و در سال 

خان نشينهاى خبارا و خيوه را جمبور به تسليم منود و پس از تسخري خيوه (خوارزم) سى هزار اسري ايراىن را آزاد كرد و به 
 اسراى روسى اجازه داد به وطن خود بازگردند.

 آخرين ساهلاى حكومت نادرى 

پس از فتح خوارزم، نادر به سوى خان نشينهاى داغستان لشكر كشيد، وىل در اين لشكركشى طرىف نبست و عده 
 كثريى از سربازان او در نتيجه شدت سرما و گرسنگى جان سپردند. بعد از اين سفر، نادر

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).240). مهان، ص 382(

 .378). سرپرسى سايكس، تاريخ ايران، ترمجه فخر داعى، ص 383(

 .879). مهان، ص 384(

  به بعد.216). زندگى نادر شاه، پيشني، ص 386 و 385(
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از شريوان به مازندران آمد. در جنگل سوادكوه دو نفر به او ترياندازى كردند و به دست و گردن او صدمه رسانيدند. 

نادر از اين پيش آمد، خشمگني شد، چون به تران آمد در نتيجه بدگماىن كه به رضا قلى مريزا داشت، دستور داد آن 

 جوان را كور كنند.

دكرت الكهارت مى نويسد: «اگر اين تري كارى مى شد و نادر را از پا درمى آورد، هم شهرت نيك نادر ىب لكه مى ماند و 
هم به ايرانيان آنقدر صدمه منى رسيد؛ چون پس از اين حادثه حال نادر بكلى تغيري يافت، به قسمى كه فرزند ارشد 

 »387 «خود را در نتيجه سوءظن كور كرد و در اثر اين حادثه، ديوانه وار به جان مردم افتاد.»

 گفتگوى نادر با فرزند خود

«پس از واقعه سوءقصد به جان نادر، وى خطاب به كساىن كه در جستجوى گناهكار بودند چنني گفت: «كسى كه 
جرأت كرده است مرا بكشد بايد مرد دلريى باشد و از حلاظ شجاعت به پاى من برسد.» پس از مدتى، مهه دانستند 

كه حمرك ضارب كسى غري از رضا قلى مريزا نبوده است. هنگامى كه او را به حضور پدر آوردند، نادر از وى 
خواست كه درباره جرم خود بينديشد و پوزش خبواهد و قول دهد كه از او اطاعت كند؛ آنگاه بدو گفت: «من هم 
فرمانده و هم پادشاه و هم دوست و هم پدر توام؛ فكر كن كه وظيفه تو نسبت به من از اين جهات تا چه اندازه 
است و من از تو چه انتظاراتى دارم؛ جان تو اگرچه در دست من است وىل منى خواهم كه كشته شوى، زنده مبان و 
شاد باش وقىت كه عمر طبيعى من به آخر رسيد تو پادشاه خواهى شد.» سپس به چند تن از افسران خود دستور داد 
كه فرزند را ترغيب به توبه كردن كنند، وىل رضا قلى مريزا حاضر به اين كار نشد و مصرانه گفت با آنكه عليه جان 
پادشاه توطئه چيده است وىل مرتكب كار خطاىي نشده است و حىت در برابر نادر به وى گفت: «تو آدم ظاملى 
هسىت و بايد كشته شوى. آخرين كارى كه مى تواىن با من بكىن اين است كه مرا بكشى.» نادر در ميان غضب و 
 ترحم پاسخ داد «نه، منى خواهم تو را بكشم وىل كارى مى كنم كه براى ساير شاهزاده هاى دنيا درس عربتى باشد.

 اين است كه چشمهايت را بريون مى آورم.» رضا قلى مريزا با خشونىت كه خمصوص او بود گفت:

 سال داشت كه مادرش مرده بود بنابراين اشاره رضا قلى 8«چشمهامي را بريون بياور و توى ... زنت بگذار (رضا قلى 
مريزا به يكى از زنان حمبوب نادر است.) بدين ترتيب، نادر به ضرورت جمبور شد فرزند دلبند خود را كور و او را از 
جانشيىن خود حمروم كند ... چندى بعد نادر فرزند را به حضور خواست و با شفقىت پدرانه جوياى احوال او شد. 

رضا قلى مريزا كه هيچگونه احساسى درخور فرزندى نداشت و بدخبىت از گستاخى او كاسته بود، پاسخ داد: «تو مرا 
كور نكردى بلكه چشم ايران را بريون آوردى. روزگار عاقبت اين كار را نشان خواهد داد.» جالب توجه است كه 



 نادر پس از اين جريانات ديگر اجازه نداد كه فرزندش زىن ديگر بگريد و از آن به بعد او را از نظر دور نداشت.»
»388« 

بعد از مدتى نادر از كرده پشيمان شد و گفت كساىن را كه در موقع كور كردن رضا قلى مريزا حضور داشتند و 
 شفاعت نكردند، از دم مششري بگذرانند.

 ______________________________
  به بعد.216). مهان، ص 387(

  به بعد (به اختصار).255). مهان، ص 388(
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 ه. مرز بني ايران و 1159پس از اين وقايع، نادر چندبار با دولت عثماىن دست وپنجه نرم كرد و باالخره در سال 

 به بعد، چندان مقرون به موفقيت نبود. كوشش 1153تركيه به صورت سابق درآمد. سياست جنگى نادر از سال 

نادر براى ساخنت ناوگاىن در حبر خزر به دست «التون» مناينده شركت جتارتى انگلستان، با اينكه به نتيجه نرسيد، 

 موجب نگراىن دولت روسيه گرديد.

 سياست داخلى و وضع اقتصادى ايران در عهد نادر شاه 

فعاليتهاى نادر در راه طرد افاغنه، مورد عالقه و پشتيباىن مردم بود وىل پس از آنكه نادر در دشت مغان به وسيله 
عمال و منايندگان خود، مقدمات سلطنت موروثى را براى خود و خانواده خويش فراهم ساخت و آراء و نظريات 
مذهىب جديدى را به زور به مردم حتميل كرد و با مطالبه مالياتاى سنگني از مردم به كشورگشاىي پرداخت و با اين 
اقدامات مانع فعاليت مستمر اقتصادى در سراسر كشور گرديد، اندك اندك عدم رضايت عمومى از حكومت نادر 

 آشكار گرديد.

«كشورگشاىي نادر، با غارت كشورهاى مسخره توأم بود، وىل مردم ايران را توانگر و ثرومتند منى ساخت. در عهد نادر 
شاه، اعتال و ترقى نريوهاى توليدى، كه در عهد شاه عباس اول و خنستني جانشينان او مشاهده مى گرديد، ديده 

منى شود، نادر پس از آنكه غرامت جنگى هنگفىت از دولت مغوالن كبري دريافت داشت، ماليات سه ساله را به اتباع 
 كشور خويش خبشيد.

خبشى از گنجهاىي كه از هند به دست آمده بود براى احتياجات نظامى مصرف شد و خبشى نيز در خزانه خمصوص 
نادر در كالت حمفوظ بود و براى احياى نريوهاى توليدى ايران از آن استفاده منى شد. نادر كه به پول احتياج داشت 



 ه. 1156و از لشكركشى به داغستان طرىف نبسته و وجوه ضرورى را به دست نياورده بود، تسهيالتى را كه در سال 
براى رعايا با خبشيدن ماليات سه ساله قائل شده بود، لغو كرد و فرمان داد كه ماليات آن سه سال را بيكبار وصول 
كنند. وصول مالياتا با شكنجه و آزار و غارت رعايا توأم بود. به گفته «حممد كاظم»، چشم و زبان كساىن را كه 

ماليات منى پرداختند درمى آوردند و هركس كه مردم را به شورش حتريك مى كرد، گوش و بيىن و زبان او را قطع 
مى كردند و متام اموالش نيز ضبط مى شد. بنا به گفته مهان مؤلف، در بعضى نواحى «هركس مبل  مقرر را منى پرداخت 

 زن و كودكانش را به فرنگيان و بازرگانان هندى مى فروختند.»

علمداران و مأموران وصول صفويه حىت در عهد شاه سلطان حسني نيز بريمحى و قساوت را به اين پايه نرسانيده 
بودند. ناقص كردن اعضاى بدن و به بردگى فروخنت اشخاص به خاطر عدم پرداخت ماليات، نقض صريح موازين 

 هزار نفر از رعايا را به خاطر 300 تا 200شرع اسالم بود. باز به گفته حممد كاظم در ظرف اين دو سه سال از 
 ه.) مالياتا 1157 م. (1744پرداخت نكردن ماليات معلول كرده يا به زندان افكندند. گذشته از اين، از سال 

سخت افزايش يافت. مثال ناحيه خوى كه پيشرت ساليانه سه هزار تومان مى پرداخت مى بايست يكصد هزار تومان 
بپردازد. مردم آن ناحيه قادر نبودند اين مبل  را بپردازند و شورش كردند. به گفته «هانوى» درآمد ساليانه دولت معظم 

  هزار تومان بال  مى گشت، وىل اگر سقوط ارزش 2950نادر شاه به 
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 پول را در نظر بگريمي، اين مبل  دوبار كمرت از درآمد ساليانه آخرين سالطني صفوى بوده است.

 ه. در بسيارى از نواحى، قيام و شورش آغاز گرديد. سياحان اروپاىي خاطرنشان كرده اند 1156در نيمه دوم سال 
كه در پايان دوره سلطنت نادر شاه مهه جا آثار ويراىن، احنطاط كشاورزى و صنايع و حرف و خاىل بودن شهرها به 
چشم مى خورده. شهر اصفهان خراب و ويران و تقريبا خاىل از سكنه شده بود. نادر شاه با جتار انگليسى نزديك 
شده بود ... در رشت و مشهد جتارختانه هاى انگليسى تأسيس شد. فعاليت جتار انگليسى و «التون» ماجراجو 

اقدامات متقابل دولت روسيه را برانگيخت و در نتيجه صادرات ابريشم ايران از طريق حبر خزر و ولگا به يك چهارم 
 تقليل يافت.

منى توان گفت كه دولت نادر شاه بكلى در انديشه احياى نريوهاى توليدى ايران نبود. در بعضى از نواحى ايران و 
خبصوص در خبشهاى خاورى آن، كارهاى ساختماىن جريان داشت و مؤسسات آبيارى احياء مى شد؛ از آجنمله بند 
سلطان بر رود مرغاب ترميم و احياء شد و برخى شهرها و نقاطى كه از سكنه خاىل شده بود جمددا مسكون گشت؛ 
به اين معىن كه مردم شهر و روستا و افراد چادرنشني را به اجبار از حمل ايشان كوچانده به سكونت در آن شهرها و 
قراء جمبور مى كردند، وىل كارهاى ساختماىن بينظم و نامستمر و غالبا از حلاظ فىن ناقص بوده است، و دقت كاىف 

منى شد و در بسيارى از موارد به منظور تظاهر و شهرت نام نادر شاه اجنام مى گرفت. گذشته از مهه اينها اين 



ساختما�ا با استفاده از كار اجبارى و بدون مزد و به دست رعاياىي كه فقري و ناتوان گشته و ديگر طاقت اين 
كوشش اضاىف بيمزد را نداشتند، به عمل مى آمد. بعضى از اين ساختما�ا براى جنگهاى نادر شاه ضرورت داشت و 

از حلاظ احياى اقتصاد ايران كمرتين فايده اى بدان متصور نبود. مثال در بوشهر واقع بر كرانه خليج فارس كارخانه 
 توپ- ريزى ساخته شده بود و در نزديك آمل مازندران، كارخانه آهن ريزى كه گلوله توپ توليد مى كرد.

چوب و الوار ساختماىن از مازندران به وسيله رعاياىي كه مزدى در برابر كار خود دريافت منى داشتند و از نقاط خمتلف 
 ايران گرد آمده بودند، به كرانه خليج فارس محل مى شد.

نادر شاه به كمك مهني رعاياى بيمزد و مواجب، بر يكى از قله هاى غريقابل وصول خراسان، قلعه كالت، كاخ و 
 خروار وزن داشت، روستاييان آذرباجيان بر سبيل بيغار 50خزانه اى براى خويش بنا كرد. صفحات مرمر را كه هريك 

به آجنا محل كردند. كار اجبارى و مهاجرتاى زوركى بيش ازپيش، رعايا و چادرنشينان را فقري ساخت. بدين سبب، 
 اقداماتى كه نادر شاه براى ترميم خرابيها و احياى اقتصاد كشور به عمل مى آورد، نتايج مثبت منى داد.

نادر شاه مى كوشيد سياست مركزيت امور را تعقيب كند، وىل اگر چنني سياسىت در عهد شاه عباس اول و جانشينان 
نزديك او (كه اقتصاد كشور در حال ترقى بود) نتاجيى به بار آورد، در عهد نادر شاه و دوران ويراىن و خراىب شديدى 

 كه سراسر كشور را فراگرفته بود ...

عبث و بيهوده بود. نادر شاه مى كوشيد به منظور حتكيم قدرت مركزى مقدار اراضى دولىت را افزايش دهد. وى 
قسمت اعظم اراضى وقف را به ارزش يك ميليون تومان ضبط كرد و از يورتاى متعلق به بعضى اياالت چادرنشني 

 قزلباش و بويژه ايل قاجار كاست. هدف اين اقدامات 
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تعديل نفوذ صاحبان پيشني اين اراضى، يعىن روحانيون شيعه و فئوداهلاى چادرنشني قزلباش كه به سالله خملوع وفادار 

بودند، بود. وىل در عني حال، اين اقدامات موجب خشم و غضب آن دستجات ذى نفوذ طبقه فئودال گشت. نادر 

به رسم موروثى بودن مقام بيگلربگان نيز دست اندازى منود و كوشيد تا به جاى اهداى تيول به مأموران عاليمقام 

لشكرى و كشورى، مواجب نقدى به ايشان بپردازد. جمموع اين اقدامات موجب شد كه اكثر فئوداهلاى ايران نيز از 

سياست داخلى نادر شاه شديدا ناراضى گردند ... نادر كه از اين وضع اطالع داشت، كوشيد تا به فئوداهلاى 

چادرنشني نواحى شرقى و بزرگان چادرنشني تركمن و افغان و ازبك تكيه كند. اين بزرگان در جريان لشكركشى به 

هندوستان سخت ثرومتند شده بودند. بدين سبب نادر شاه در اياالت شرقى، اقامت گزيد و پايتخت خويش را از 

شهر خراب و فقري اصفهان به مشهد منتقل كرد. در نزديكى مشهد آشيانه كوهستاىن و پناهگاه شاه يعىن قلعه كالت 

 قرار داشت.



از آجناىي كه روابط و عاليق اقتصادى و نژادى و ملى فيما بني خبشهاى خمتلف دولت معظم نادر شاه سست بود، و 
كشور وى جمموعه اى ناجور از قبايل و اقوامى بود كه فقط بر- اثر كشورگشاىي متحد شده بودند، ممكن نبود اركان 

 دولت وى با چنني وضعى استوار باشد.

حكومت مركزى فقط با استقرار رژمي ارعاب و ترور مى توانست وحدت چنني كشورى را حفظ كند. بدين سبب 
 »389 «سياست مركزيت طلىب نادر شاه از هرگونه جوانب ترقيخواهانه عارى بود.»

نادر به اجراى حق و عدالت، توجه نداشت و حقوق و آزاديهاى فردى و اجتماعى مردم را به چيزى منى گرفت. او 
در كار سلحشورى استاد بود، وىل از حلاظ سياست و مملكتدارى يكى از ضعيفرتين سالطني ايران است. وى پس از 

 طرد افاغنه، پريوزمندانه وارد اصفهان شد.

«سربازى به يكى از زنان اشراف جتاوز كرد. شوهر آن زن، به نزد نادر شكايت برد كه پس از اين ننگ ديگر منى تواند 
زنده مباند. نادر در جواب گفت: «آرى منى تواىن زنده مباىن» و سپس بيدرنگ فرمان داد كه او را خفه كنند. آنگاه 

 رفتار خود را در نزد افسران توجيه كرد و گفت:

«ترديدى ندارم كه مشا مرا آدم بسيار ظاملى مى دانيد كه حرف آن مرد را تكرار كردم، وىل در چنني مواقعى، چه مى توامن 
بكنم؟ جلو يك لشكر فاتح را مهيشه منى توان گرفت. اگر به داد اين مرد رسيده بودم، صدها نفر ديگر چنان شكايىت 
مى كردند و وقت من به جاى آنكه صرف شكست دادن دمشنان مملكت شود، مصروف تنبيه سربازامن مى شد.» ... 
نادر بعضى از بدكاران را بدون جمازات عفو مى كرد وىل كساىن را كه به او طعنه مى زدند منى خبشيد. در آرامگاهى كه 
نادر براى خود در مشهد ساخت شخصى در پنهاىن نوشته بود: «اى نادر شهرت تو عامل را گرفت، نام تو بسيار 
مشهور است وىل جايت خاىل است.» براى كشف نويسنده اين كلمات، جستجوى دقيقى صورت گرفت و معلوم 
شد كه طبعا شخص باسوادى آن را نوشته است و بسيارى از مالها به حماكمه كشانده شدند و حىت براى آنكه 

بعضى از آنان را جمبور به اعرتاف كنند، آنقدر آ�ا را شالق زدند كه جان سپردند. شخصى در اصفهان با اشاره به 
ترقى نادر گفته بود: «فواره چون بلند شود، سرنگون شود.» از آجنا كه نادر توسط كساىن كه به منزله آالت بيدادگرى 

 او بودند از

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).639). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 389(
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كوچكرتين واقعه آگاهى مى يافت، اين مرد جان خود را بر سر بذله گوىي خود گذاشت. هيچ يك از پادشاهان ايران به 

اندازه نادر، جمرمني را به انواع و اقسام زجر و آزار و از راه بلهوسى به قتل نرسانده است ... وقىت فرمان داد كه 



دندا�اى مردى را فقط به خاطر آنكه كج بريون آمده بودند، بريون بكشند! مى گويند دستور داد شاهوردى بيگ را 

كتك مفصلى بزنند تا او مأموريت خود را خوب به ياد داشته باشد. در اين قضيه نوعى شوخى آميخته به وحشيگرى 

ديده مى شود ... نادر در ايام نوروز، حكام اياالت را نزد خود فرامى خواند و پس از سؤاىل چند مى گفت: «چقدر از 

پول من خورده ايد و اين پوهلا در دست كيست؟» پس از اين سؤاالت براى آنكه آ�ا را جمبور به اعرتاف يا تمت زدن 

به متموالن كند، آنان را به چوب فلك مى بست. غالبا اتفاق مى افتاد كه اين حكام، يا براى اجتناب از تنبيه بدىن يا 

به اميد بازيافنت حكومت خود، فهرسىت دروغني از طلبكاران خويش تيه مى كردند ... نتيجه اين اظهارات اين مى شد 

كه نادر فرماىن صادر مى كرد و دستور مى داد كه آن مبال  و آن اموال را با شدت هرچه متامرت مطالبه كنند ... اگر 

اين بدهكاران فرضى، پس از تنبيه شدن قادر به پرداخت پول نبودند، نادر دستور مى داد كه معادل آن را از مهان 

ايالت مجع آورى كنند ... نادر مايل بود مردم در فقر و فاقه زندگى كنند، زيرا اين وضع، مانع از آن مى شد كه آنان 

 سر به شورش بردارند يا شورش آ�ا به نتيجه برسد.

برتين دليل براى توجيه رفتار بدش، كه ايران را به خاك وخون كشيد، مهني است. بيشك، فقر وفاقه مانع از آن بود كه 
مردم به فكر شورش بيفتند و به مهني مناسبت، غالبا اقدامات آ�ا عليه نادر ىب اثر مى ماند ... افسران عاليمقام نادر 
كه از حسادت و سوءظن شديد او باخرب بودند نه تنها با خارجيها بلكه با يكديگر جز در روز سخن منى گفتند تا 
تصور نشود كه مشغول توطئه عليه پادشاهند. نادر باك نداشت بگويد كه از نارضاىي آ�ا آگاه است ... روزى تريى 
به چادر او خورد، به اين تري هجونامه اى بسته و او را به ظلم و نداشنت مذهب متهم كرده از وى پرسيده بودند كه 
آيا خدا يا شيطان يا ظامل يا پادشاه يا پيغمرب است. اگر خداست از وى اسرتحام مى كنند، اگر پادشاه است از او 
مى خواهند كه شفقت نشان بدهد، اگر پيغمرب است مأموريت خود را ثابت كند. نادر پس از اطالع بر اين نامه با 

خونسردى گفت: «من نه خدا و نه شيطان و نه ظامل و نه پيغمربم بلكه از طرف خدا براى تنبيه نسل ظاملى آمده ام.» 
اين پاسخ را نوشتند و نسخه هاىي از آن را به هجونامه ملحق كردند و بر روى تپه اى در اردوگاه در جلو سربازان 

 گذاشتند ...

موقعيت نادر، در نتيجه وجود عده زيادى جاسوس و خربچني در اطراف و اكناف كشور، تثبيت مى شد. مأموران و 
منايندگان خصوصى او، كه نسبت به يكديگر بدگمان بودند، هر خرب و يا قصد پنهاىن را كه ممكن بود به زيان او متام 
شود، به وى مى رسانيدند ... نادر بيهوده به چيزى اعتماد منى كرد و به خطرى كه قابل اجتناب بود، تن درمنى داد. در 
جنگ مهيشه نرينگ را برت از زورآزماىي مى دانست. حركت او مهيشه سريع بود، و پيشرفت او چنان غريمنظم و خمالف 
اصول عادى جنگ بود كه دمشنان به حريت مى افتادند. در ايام قدرت و گاهى در صورت ضرورت، از باروبنه جلوتر 

مى رفت و مانند سربازى عادى متحمل هرگونه سخىت و مشقىت مى شد ... و در نقاطى به دمشن محله مى كرد كه كمرت 
 قادر به دفاع بودند. در قضاياى 
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مهم، تصميمات او به اندازه اى سريع و مافوق فهم عادى بود كه معلوم منى شد آيا آ�ا نتيجه داورى درست يا بيباكى 

 »390 «كوركورانه است.»

چنانكه ديدمي، نادر و مهكاران و فرزندان او اغلب نزديك بني، جاه طلب، و طماع بودند و كمرت در انديشه مصاحل 
 كشاورزان، پيشه وران و ديگر طبقات اجتماعى بودند.

در مهان ايامى كه نادر چون بالىي بر سر ملت هند نازل شده بود «رضا قلى مريزا نايب السلطنه، در نتيجه ظلم و 
ستم و غصب مال مردم، در مدت كوتاهى حس تنفر خلق را برانگيخت. وى براى آنكه طمع خود را سرياب كند، 
به بانه جتارت، احنصار خريدوفروش ابريشم خام را مستبدانه به خود اختصاص داد و صاحبان كارگاهها را جمبور كرد 

كه آن را به باىي كه مايل بود، خبرند. آنگاه با غرور و خنوت، نامه اى به پدر خود نوشت و بدو اطالع داد كه بدون 
ضرر رسانيدن به كسى مبال  گزاىف نفع برده است. نادر ... از او خواست كه توضيح بيشرتى بدهد، رضا قلى مريزا 

در پاسخ گفت كه چون به جتارت پرداخته است آن مبال  را در نتيجه جتارت به دست آورده است و گواهينامه اى نيز 
ارائه داد (اين گواهينامه كه حاكى از رفتار منصفانه و عادالنه او بود، به تصديق بازرگانان به ثبت رسيده بود وىل در 

 حقيقت رضا قلى مريزا آن را بر اثر زور و فشار و به وسيله مناينده عمده خود حاجى صادق به دست آورده بود).

نادر كه شخص زودباورى نبود، عواقب ناگوار چنني رفتارى را به او تذكر داد و بدو نوشت كه اگر عالقه شديدى به 
جتارت دارد مى تواند از شيالت استفاده كند ... بدون آنكه به داراىي كسى آسيب برساند يا برخالف مصاحل بازرگانان 
... اقدامى كند. روى هم رفته نادر چنان از رفتار فرزند ناراضى بود كه فرماىن صادر كرد و متام حكام و قضات را در 
مقام خود تا بازگشت از هند باقى گذاشت. اين كار كه به منزله سرزنش اهانت آميزى بود، چنان در رضا قلى- مريزا 

 »391 «اثر كرد كه او را به عصيان برانگيخت.»

 زندگى مردم 

جونس هنوى در تاريخ زندگى نادر شاه، جسته جسته به وضع اجتماعى و اقتصادى مردم ايران در اوج قدرت نادرى 
اشاره مى كند و مى نويسد: «هنگامى كه پادشاه ايران در دريا و خشكى مشغول بود و در عني حال لشكرى عظيم به 

 منظور محله به تركان فراهم مى آورد، ايرانيان زير بار مالياتاى سنگني مى ناليدند.

 غنامي هند سبب شد كه مردم بارها با تأثر و حريت، ناظر حرص و طمع پادشاه خود باشند.

نادر با آنكه مقاصد بزرگى داشت و قواى عظيمى بارى اجراى آن مقاصد آماده مى كرد، وىل به غنامي هند كه در 
كالت نگاهدارى مى شد، دست منى زد. نتيجه اين رفتار چه بود؟ جز آنكه مالياتاى گزاىف با انواع و اقسام بيدادگريها 



از مردم گرفته شد و هزاران نفر دست از جان شستند. اهاىل دهكده ها و شهرها براى فرار از ظلم و ستم حتصيلداران 
به كوهها گرخيتند و عده زيادى از مردم به نقاط مشاىل هند كه نادر چندى پيش فتح كرده بود، رفتند و عده اى ديگر 
خود را حتت محايت تركان عثماىن �ادند. در قسمت جنوب، بعضيها به عربستان گرخيتند و مجعى ديگر سوار كشىت 

 شده به خاك هند رفتند. در مركز ايران نيز حال بدين منوال 

 ______________________________
  (به اختصار).325- 36). زندگى نادر شاه، پيشني، ص 390(

  به بعد (به اختصار).221). مهان، ص 391(
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بود؛ ارامنه و ديگران، كه در نتيجه مالياتاى ظاملانه به جان آمده بودند، مساكن خود را به بانه جتارت يا رفنت به 

زيارت ترك گفتند، به طورى كه نادر به راهداران (راهداران كساىن بودند كه در بعضى از راهها، براى تعيني هويت 

مسافران يا دريافت باج راه، گماشته مى شدند) دستور داد كه تذكره هاى آ�ا را بازرسى كنند. آزادى خروج كه سابقا 

وجود داشت به اندازه اى در اين دوره حمدود گرديد كه به داروغه ها و راهدارهاى شهرهاى بزرگ دستور داده شد كه 

نگذارند هيچكس بدون ارائه تذكره به مرزها نزديك شود، و اين اشخاص كه در صورت فرار بعضى از مردم، مسؤول 

شناخته مى شدند در اجنام دادن وظيفه خود، بسيار سختگريى مى كردند ... به مهني علت بود كه ارامنه اصفهان 

نتوانستند از اين شهر بگريزند. ايالت اصفهان در حدود بيست و چهار فرسنگ طول و به مهان اندازه عرض دارد و 

اگرچه سابقا شهرهاى پرمجعيىت در آجنا ديده مى شد وىل اكنون اكثر آ�ا خاىل از سكنه است، زيرا اهاىل آ�ا يا فرار 

كرده يا پراكنده شده اند. عده اى به طرز خماطره آميزى به كوههاى لرستان پناه برده اند و اراضى آ�ا باير مانده و 

خانه هايشان ويران شده است. روى هم رفته بدخبتيهاى ناشى از يك جنگ ىب نتيجه يا محالت يك قوم وحشى، به 

اندازه پريوزيهاى آن پادشاه ستمگر مصيبت و بدخبىت براى ايرانيان به بار منى آورد. ظاهرا نادر بيشرت مايل بود كه اتباع 

خود را سركوىب كند تا به دفع دمشن بپردازد. علت اين رفتار آن بود كه وى از روح سركش ايرانيان بيش از قشون 

هنديها يا تركها يا تركما�ا مى ترسيد. نادر، اگر قدرت داشت، مايل بود سر متام ايرانيها را از تن قطع كند؛ چنانكه 

كاليگوال (امپراتور روم) نيز چنني فكرى را در مورد روميها در سر مى پرورانيد، و شايد عجيب باشد اگر بگوييم هرگاه 

 »392 «نادر مى توانست اقوام ديگرى را در ايران مقيم كند، حتما از قلع وقمع ايرانيها روگردان نبود.»



حمقق فقيد، امحد كسروى، گناه قسمىت از ستمگريهاى نادر را به گردن ايرانياىن مى اندازد كه در نتيجه تعصب و 
بيفكرى، از بازماندگان خاندان صفوى محايت مى كردند و مبارزات دالورانه نادر را در راه احياى استقالل ايران به 

 چيزى منى گرفتند. كسروى مى نويسد:

«ىب گفتگوست كه رفتار نادر ستمگرانه بوده وىل هيچ دانسته شده كه مردم نافهم ايران با آن پادشاه رفتار بسيار 
ستمگرانه تر مى كرده اند! تاكنون كسى اين را ننوشته است. مهه مى دانند كه نادر شاه هنگامى به كار برخاست كه 

ايران يكباره استقالل خود را از دست داده و از آرامش و اميىن هم ىب بره شده بود ... سه دولت بيگانه در اين كشور 
حكمروا بودند، گذشته از اينها در گوشه وكنارها بيش از ده تن از خود ايرانيان كوس خودسرى مى كوفتند ... در چنني 

 هنگام بدخبىت كشور، نادر سربرآورد و با يك شرق دست شگفت، بيگانگان را از كشور بريون راند ...

پس از اجنام اين كارها با آنكه ىب گفتگو بود كه خود او پادشاه خواهد بود، به توده مردم احرتام گزارده بزرگان كشور را 
به دشت مغان خواست و با دست آ�ا بود كه تاج پادشاهى را به سر گذاشت. پس از پادشاه شدن، به خوشگذراىن 
و تن آساىن نپرداخته به يك رشته كارهاى دورانديشانه بزرگى پرداخت و ايران را بزرگرتين دولت آسيا گردانيد ... ببينيم 

 مردم چكار كردند؟

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).276). مهان، ص 392(
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افسوس آور است كه مردم ... به آن نام و آبروىي كه دولت ايران در جهان پيدا كرده بود، ارج منى گذاردند ... چون 

نادر مى خواست شيوه زشت دشنام و نفرين را كه كاالى بسيار پست دستگاه شيعيگرى است از ميان بردارد، اينان 

رجنيدگى از او منودند، به خاندان بيكاره صفوى دلبستگى نشان داده بسيار مى خواستند كه پادشاهى با آن خاندان 

باشد ... بدخبتان منى- انديشيدند كه پادشاه براى نگهدارى كشور است و هركس برت توانست كشور را نگه دارد و 

مردم را آسوده گرداند، به پادشاهى شايسته تر است. منى انديشيدند كه صفويان براى كشور بوده اند نه كشور براى 

صفويان. با اين نافهميهاى شوم خود، با چنان پادشاه بزرگى دمشىن نشان مى دادند. شعرهاى ريشخندآميز سروده به 

ميان مى انداختند. هر زمان در جاى ديگرى يك قلندر بچه اى پيدا كرده به نام آنكه از خاندان صفوى است بر سر 

او گرد مى آمدند و درفش نافرماىن مى افراشتند ... به هرحال، بيگمان است كه يكى از شوندهاى (علل) خونريزيهاى 

نادر در پايان زندگى خود مهني بوده. وىل اين تاكنون بازمنوده نشده ... جنگهاى نادر و نقشه هاى جنگى او، خود 

 »393 «داستان جداىي است. بيگمان نادر در اين باره به ناپلئون و ديگر سردارهاى بنام تاريخ برترى داشته است.»



براى آنكه خوانندگان به عشق و عالقه فراوان نادر به جنگ و خونريزى آشنا شوند، مجله اى چند، از حممد مهدى 
اصفهاىن مداح عصر نادرى نقل مى كنيم. وى مى نويسد: «موقعى كه يكى از مالها از نعمتهاى بشت براى نادر 
شرح و تفصيل مى داد كه چنني وچنان است، نادر پرسيد آيا در بشت جنگ هم هست كه بر دمشنان خدا پريوز 

شومي؟ مال گفت جنگ و جدال در بشت روى منى دهد. نادر با خنده گفت پس چنني بشىت لذت ندارد و به درد 
ما منى خورد، براى مشا آخوندها خوب است.» در پايان بيمناسبت نيست عقيده و داورى دكرت الكهارت را درباره 

 نادر نقل كنيم، به نظر او:

در قسمت سياست و كشوردارى، نادر چنان استعدادى نداشت و هرچه بنا مى كرد ىب اساس بود؛ چنانكه امپراتورى 
وسيع وى در نتيجه مهني ضعف تشكيالت پس از مرگش درهم پاشيد. نادر مى خواست امور كشورى را هم با نريوى 

نظامى اداره كند و البته درست درمنى آمد. مالياتاى سنگني و قشون كشيهاى متواىل نادر يكى از نقاط ضعف 
سياست داخلى او بود؛ اما در قسمت سياست خارجى لياقت كامل از خود بروز مى داد و با روسها و تركها به طرز 

عاقالنه اى رفتار منود. اگر نادر پس از فتح هند، غنامي و ثروتى را كه به دست آورده بود براى اصالح امور كشور 
صرف مى كرد از ماليات بندى و لشكركشيهاى بيمورد چشم مى پوشيد، البته حال وروز ايران بزودى و به خوىب اصالح 
مى شد. در قسمت ادارى، نادر مهان رويه صفويه را تعقيب مى كرد؛ به اين قسم كه سه بيگلربيگى يا استاندار، ايالت 

خراسان و فارس و آذرباجيان را اداره مى كردند و باقى شهرستا�ا به خا�ا و يا فرمانداران كوچك سپرده شده بود و 
 عده اى بازرس مأمور رسيدگى به كار آنان 
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بودند و گاه گاه هم خود نادر به سركشى مى رفت و اگر حساب ماليات عقب مى افتاد و يا كم وكسرى داشت، 

 »394 «مقصرين را به سخىت جمازات مى كرد.»

پاره اى از مورخني نادر را به اسكندر كبري و ناپلئون و امري تيمور تشبيه مى كنند، وىل شباهت نادر به تيمور بيش از 
آن دو ديگر مى باشد. نادر هم مثل تيمور خواندن و نوشنت منى دانست و فكر جهانگريى داشت. هردو، فرمانده 

 اليقى بودند و از دمشنان به سخىت انتقام مى كشيدند.

عقيده شخص من (دكرت الكهارت) آن است كه: «وى مرد بزرگى بوده است و با وجود مهه خبطها و خطاها، بايد 
او را جزء رجال بزرگ عامل دانست؛ اگرچه اشخاص در اين باره به من اعرتاض دارند وىل معذلك من به طور قطع، 

 نادر را مرد بسيار بزرگى مى دامن.



آيا مردى كه بدون كمك و يا نفوذ ديگران، خود را از هيچ به مقام شامخ فاتح آسيا رسانيده است، مرد بزرگى 
 »395 «نيست؟ البته هست!»

اينكه الكهارت نادر را به تيمور تشبيه كرده راه خطا نرفته است، وىل در بزرگى او عده اى از صاحبنظران ترديد 
كرده اند. جواهر لعل �رو نه تنها نادر بلكه اسكندر و ناپلئون را كه شقاوت و بريمحى نادر را نداشتند «بزرگ» و قابل 

 احرتام منى داند، زيرا اين جهانگشايان در راه سعادت و نيكبخىت مردم و ختفيف آالم بشرى قدمى برنداشته اند.

 مرداىن چون نادر را بزرگ مشردن در حقيقت، كارى جز حتقري فضيلت و انسانيت نيست. «سر مور تيمردوراند،
 مشابت غريب بني نادر، آخرين فاتح بزرگ آسيا، و ناپلئون، بزرگرتين فاتح اروپا، را از حلاظ فتوحات و »396«

فساد اخالق آنان نشان مى دهد و مى گويد علت آن خراىب، قدرت ناحمدود و غريقابل ضبط آنان بوده است. اگر 
نادر شاه پس از فتح هندوستان و خبارا و خيوه مرده بود تا ابد قهرمان ملى ايران مى شد، بدخبتانه او زنده ماند تا مورد 

 »397 «تنفر ملىت كه آنان را از جتزيه جنات داده بود، قرار گريد.»

 مبارزات مردم عليه مظامل نادر شاه 

«استثمار و بره كشى شديد دستگاه نادرى از مردم و اخذ مالياتاى گوناگون، سبب گرديد كه بسيارى از كشاورزان 
و مردمان كوچ نشني يا خاك ايران را ترك گويند و يا به صف مبارزان و خمالفان حكومت نادر بپيوندند، و يا در كوهها 
و پناهگاهها خمفى و پراكنده شوند و از طريق راهزىن و دزدى امرارمعاش منايند. براى جلوگريى از فرار مردم، نادر شاه 

 فرمان خمصوصى صادر كرد و به سركرده هاى نظامى دستور داد كه از فرار مردم جلوگريى كنند. وىل 1740در سال 
اين تدابري مؤثر نيفتاد ... در بسيارى نقاط، وقىت مردم مى ديدند كه حاصل كار آ�ا را عمال ستمگر نادر به يغما 
مى برند، يكباره از كار دست مى كشيدند و از پرداخت ماليات خوددارى مى كردند و آنانكه مرد مبارزه و جنگ 

 بودند، از مدعيان دروغگوى سلطنت مسلحانه محايت مى كردند.

 در منابع تارخيى، از مريزا زينل، اصالن مريزا و صفى مريزا سخن به ميان آمده است.

 اكثريت مردم، با محايت و جانبدارى از مدعيان، در حقيقت، خمالفت باطىن خود را
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از حكومت ستمگر نادرى آشكار مى كردند، در حاىل كه مدعيان دروغى، عناصرى مردم دوست و اصالح طلب 

نبودند، بلكه ماجراجوياىن بودند كه مى كوشيدند از عدم رضايت مردم از حكومت، در جهت هدفهاى طمعكارانه 

خود استفاده كنند. در چنني احوال آشفته اى، مجعى از فئوداهلاى متنفذ كه وضع اقتصادى خود را درهم مى ديدند و 

از طرف نادر نيز تأمني جاىن و ماىل نداشتند، علم طغيان بلند كردند. در بني ارامنه، گرجيها، و افغا�ا نيز مجاعىت به 

 خمالفت با نادر برخاستند و از محايت مردمى كه در زير ستم مالياتى عمال نادر به جان آمده بودند، كمك گرفتند.»

»398« 

در كرمان، بندرعباس، فارس، خوزستان و خبتيارى مهه جا علم طغيان بلند بود. در بسيارى نقاط، مردم به دمشنان نادر 
كمك مى كردند و حكام و عمال نادرى را به دست خود مى كشتند. شيخ حزين وضع آشفته كشور را در آن روزگار 

 در مجله كوتاهى بيان مى كند:

 »399 ««مملكت برهم برآمده اضطراب و آشوب متام بود ...»

  تن از ماليات بگريان را كشتند.20در فارس، چادرنشينان با هم متحد شدند و در حدود 

اين موضوع سرمشقى براى جنبش ساير قبايل فارس گرديد. حممد كاظم مى نويسد كه مردم حمصالن داراى دوران (يعىن 
 نادر) را در هرمكان و مسكن كه بودند به قتل مى آوردند.

تعداد قيام كنندگان بسرعت افزايش يافت. در حدود ده هزار نفر قيام كننده، خانه تقى خان بيگلربيگ فارس را در 
ميان گرفته، از او تقاضا مى كردند كه قيام را رهربى كند. او مشغول مجع آورى ماليات در فارس بود، جمموع مالياتى كه 

نادر از اين ايالت مى خواست بيشرت از نصف مالياتى بود كه معموال از سه يا چهار ايالت بزرگ و از مجله فارس 
 گرفته مى شد.

فرمان شاه كشور ويران شده ايران را دچار بدخبىت عظيمى كرد. مردمى كه قدرت پرداخت ماليات را به ماليات بگريان 
شاه نداشتند، كودكان خود را به جتار اروپاىي و هندى مى فروختند. هركس كه وجوه مقرر را منى پرداخت چشمش را از 

 حدقه بريون مى آوردند.

 اخاذى، آزار مردم، و آدمكشى مأموران خزانه در مردم موجى از خشم به وجود مى آورد.



در كرمان نيز وضع عمومى بسيار بد بود. مأمورين نادر جرأت منى كردند نزد او بروند و وضع اسفبار مردم را به او 
بگويند، زيرا او حاضر به شنيدن حرف منطقى نبود. آ�ا مى گفتند ما «ترجيح مى دهيم كه در كرمان باشيم و با چشم 

 مبريمي و در دربار زير شكنجه و آزار كور و خفه نشومي.»

 نادر پس از ورود به كرمان، مهه روزه عده اى را مى كشت و مجاعىت را كور مى كرد.

 يكى از اعضاى سفارت روس گزارش مى دهد: «در كرمان از كله ها مناره اى درست شد.

ظاهرا به اندازه چهار آجر از اين مناره از كله هاى ساخلوردگان تشكيل مى گردد، چنان ضجه و فريادى از زن و مرد 
 »400 «بلند مى شود ... كه شنيدن آن انسان را به رقت مى آورد.»

 بازن، با چشمان خود در كرمان هرمى ديده كه از كله هاى بريده درست شده بود. در
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 ه. ق) «براتيشف» 1159 م. (1746اصفهان نيز مردم با وضع رقت آورى روبرو شده بودند. در فوريه سال 

 نوشت:

ساكنان اصفهان راضى نيستند، و ورود پادشاه خود را با غم و اندوهى عميق حس مى كنند. آ�ا از جانب شاه، 
لطف و مرمحت منى بينند بلكه از خشم و غضب او برخوردار مى شوند. روزى نيست كه در آن جرميه اى توانفرسا بر 

 كسى بسته نشود، غارت ظاملانه اى اجنام نگريد، و خالصه آزارى غريانساىن به كسى نرسد.

اعليحضرت به طور كلى پايتخت قدميى را ختليه كرده و ساكنان آن را تا آخرين نفر بريون كرده است. در سراسر 
ايران، جبز ناله هاى غم انگيز، شيون دل- خستگان، گريه هاى خونبار، دادخواهى رقت آور، فقر و بسيارى ماجراهاى 

 »401 «فالكت- بار ديگر چيزى به چشم منى خورد.



 الفى كه دوباره خواسته شده بلكه پوهلاى پس افت 6اصفهانيها ناچار مى خواستند براى شاه بنويسند كه «نه تنها مبل  
گذشته نيز مجع شدىن نيست؛ زيرا كه ساكنان اينجا براى پرداخت ماليات كاچال خود را فروخته اند و اكنون هم 

 »402 «حاضرند زن و بچه هاى خود را بفروشند وىل كسى نيست كه آ�ا را خبرد.»

 اصفهانيها ناچار براى دفاع از شهر خود آماده مى شوند.

تقريبا مهه جا نادر به جاى اينكه به عقل خود رجوع كند و به حرف حساىب مردم گوش بدهد، از مششري كمك 
 كيلوگرم) به دشت 42 من چشم (14مى گرفت. در مغان و دربند، عمال نادر به دستور او عده كثريى را كشتند و 

 »403 «مغان فرستادند تا اين سركوىب خونني درس عربتى براى سايرين باشد.

درباره قيام مرو، حممد كاظم كه خود وزير آجنا بوده بتفصيل سخن گفته. حممد كاظم، به دستور شاه، در مشار مأموران 
 بسيار ديگرى با حسابنامه دخل وخرج به اردوگاه شاه رفت.

بزودى معلوم شد كه به مجعيت مرو و حواىل آن مالياتاى سنگني جديدى بسته شده. مقدار اين ماليات بقدرى زياد 
بود كه به گفته حممد كاظم براى پرداخت آن حىت «گنج دقيانوسى و خزانه هاى كيكاووسى» نيز كاىف نبود؛ چه رسد 
به مروى كه فقط ده سال از مسكوىن و آباداىن آن مى گذشت. چنانكه حممد كاظم مى گويد، حىت ده يك مالياتى را 

كه شاه خواسته بود منى شد از مردم مرو گرفت. در مهان موقع، عده اى از اردوى شاه به مرو آمدند و از قتل و 
كشتارهاى بيشمار، جمازاتا، و مناره هاى وحشتناكى كه از كله هاى كشتگان ساخته مى شد، خرب آوردند. به گفته 

مؤلف تاريخ عامل آراى نادرى «بيم آن حواجلات» سبب برافروخنت قيام شد. شاهقلى خان مروى با رحيم خان ازبك 
 در رأس قيام قرار گرفتند.

 علت اساسى شكست قيامهاى پرعده مردم آسياى ميانه، نامهگىن اين 
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قيامها، حملى بودنشان و سراجنام، نبودن ارتباط بني جنبشهاى پراكنده خلقى بود. فعالرتين شركت كنندگان مبارزات 

آزاديبخش، كشاورزان، قشرهاى دموكرات شهرى و برخى از چادرنشينان بودند. اشراف فئودال نيز در جنبش 

آزاديبخش خلق شركت مى كردند، زيرا در مراحلى معني، منافع خطري طبقاتى آ�ا با تالش توده هاى مردم براى افكندن 

يوغ نفرت انگيز اجنىب مهساز بود. اما فئوداهلا در مبارزه خود نااستوار و بزدل بودند. آ�ا هم از وسعت گرفنت قيام 



خلق مى ترسيدند و هم از شكست آن، زيرا شكست قيام هم متام يا قسمىت از امتيازات آ�ا را از دستشان مى گرفت. 

 »404 «اين امر اشراف را با حكومت شاه آشىت مى داد.

به طور كلى قيامهاى خلق در اين دوران، داراى متام ضعفهاىي بود كه ويژه جنبشهاى كشاورزى در دوره فئوداليزم 
است. «قيام كنندگان داراى هدف، خواست و برنامه عملى كه به روشىن بيان شده باشد، نبودند. قيام نيز داراى 

سازمان ضعيف و ىب تشكلى بود؛ حىت بني آن دسته از قيامهاىي كه مهزمان هم رخ مى داد، ارتباط مؤثر وجود 
  و اين از ويژگيهاى جنبش اعرتاضى كشاورزان در دوره قرون وسطاست.»405 «نداشت.»

معموال در اين مبارزات غري از كشاورزان، زمحتكشان شهر و چادرنشينان عادى نيز شركت مى كنند، و غالبا نقش 
رهربى با فئوداهلاست و آنان، چنانكه ياد كردمي، از بيم قيامهاى توده اى غالبا حاضر مى شدند با دادن متام يا قسمىت 

 »406 «از امتيازات و حقوق خود، با حكومت وقت آشىت كنند.

 طبيعى است در اين قبيل سازشها چون، منايندگان خلق شركت ندارند، از تأمني حقوق آنان سخىن به ميان منى آيد.

 رژمي سياسى ايران در عهد نادر شاه 

«دولت نادر شاه منونه بارزى از يك حكومت استبدادى نظامى- فئوداىل بود. حاكميت شاه حدى نداشت. شوراى 
امريان كه در زمان شاهان صفوى وجود داشت و از وزير بزرگ، قورچى باشى، قوللر آقاسى، ايشيك آقاسى باشى، 

تفنگچى باشى، ديوان بيگى و وكيل نويس تشكيل مى شد، نه تنها ديگر اختيارات چندان زيادى نداشت، بلكه نادر در 
 مهان ابتداى حكومتش آن را عمال منحل كرد.

نادر پس از رسيدن به ختت سلطنت، فورا به اطالع ايرانيان رسانيد كه مى خواهد بدون شريك سلطنت كند. او هرچند 
شوراى سلطنىت درست كرد، و آن را به شعبات استاىن تقسيم منود معذلك اجازه منى داد كه هيچ كار مهمى بدون 

 اطالع خود او اجنام گريد. اعدامها و اعمال زورهاى بيشمار گواه استبداد وحشتناك اوست.

اساس اقتصادى حكومت نادر، مانند متام جوامع فئوداىل، واحدهاى كوچك توليد كشاورزى مهراه با خرده توليد 
پيشه وران بود. دستگاه عظيم بوروكراسى و قشون چندين هزار نفرى كه در نتيجه توسعه زمينهاى دولىت و جنگهاى 

 پى درپى گسرتش يافته بود، به حساب استثمار شديد خلق، و خبصوص كشاورزان، نگهدارى مى شد.
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با وجود اين، اقتصاد كشاورزى دولت نادر از پايان قرن هفدهم ميالدى (يازدهم هجرى) ديگر ورشكست شده بود. 

جنگهاى پى درپى و جداهلاى فئوداىل كه عمال قبل از سقوط دولت صفوى آغاز شده بود از يك سو و سلطه هفتساله 

اشغالگران افغان و ترك و جنگهاى بني آنان، در سرزمني ايران، آذرباجيان، و ارمنستان از سوى ديگر، سبب ختريب 

آتى نريوهاى توليدى و ويراىن اقتصادى گرديد. در نتيجه استثمار وحشيانه مالياتى، غارت مستقيم، ستم ملى، ترور، 

زورگوىي خشونت آميز، و اعمال زورى كه خلق در اسارت افاغنه و تركان بدان گرفتار شده بودند، جنبش وسيع 

آزاديبخش عليه يوغ اشغالگران اجنىب اوج گرفت ... در آغاز جنبش نادرى، مردم او را سازمان دهنده مبارزات 

استقالل طلبانه خود مى دانستند ... او قدغن كرد كه هيچكس در هيچ يك از اياالت و به هيچ وجه ورودش را جشن 

نگريد و تأكيد منود كه اين ممنوعيت بدين دليل است كه او منى خواهد براى خمارج جديدى بانه به دست دهد. 

 خمارجى كه خلق ... براى آن به زمحت مى افتاد و خود را درمانده مى كرد.

 نادر شروع به اصالح بينظميها و برخى نزاعهاى اجتناب ناپذير دروىن حكومت كرد.

به شكاياتى كه از حكام اياالت، رؤساى شهرى، قضات و ديگر صاحبمنصبان به او مى شد، رسيدگى مى منود. 
تقصريكاران بدون توجه به درجه و خدمات گذشته آنان، با كمال بريمحى جمازات مى شدند ... بديهى است كه چنني 
كارهاى عوامفريبانه اى منى توانند اعمال ضدخلقى آشكار نادر را، كه مبتىن بر تشديد استثمار فئوداىل توده هاى رجنرب و 
سركوىب مقاومت آنان بود، پرده پوشى كند ... كشاورزان خانه خراب كه نادر قلى را در مبارزه با اشغالگران افغان يارى 

 »407 «كردند، اميدوار بودند كه با بريون راندن بيگانگان، ستم مالياتى كاهش داده شود و زندگيشان ببود يابد»
وىل چنانكه مى دانيم نادر نه تنها در راه تقليل ميزان مالياتا قدمى برنداشت بلكه هرروز با حتميالت مالياتى گوناگون، 

 بار مردم را سنگينرت مى كرد.

«نادر براى حتكيم حكومت خود مى كوشيد كه خاندا�اى حكام حملى، يعىن خوانني و منايندگان اشراف نظامى قبايل 
خمتلف چادرنشني و نيمه چادرنشني ايران را از بني بربد؛ مثال حكومت فارس، هرات، خراسان، گنجه، شريوان، 

آذرباجيان جنوىب، اسرتآباد و ايروان به منايندگان اشراف نظامى فئودال حمول شد؛ اما نه به اشراف نظامى- فئودال 
قبايلى كه در طول دهها و صدها سال بر اين اياالت حكومت مى كردند ... تقسيم كردن و كوچ دادن قبايل، 

مصادره ماميلك آنان، انتصاب مناينده اشراف چادرنشني يك قبيله به امريى قبيله ديگر، مهه و مهه، تدبريهاى سياسى 
بودند كه نادر به منظور حتديد نفوذ اشراف چادرنشني و در حق آن دسته از قبايلى كه در افشار باالى هيأت حاكم 
نفوذى مهپاى قبيله افشار داشتند، اعمال مى كرد ... او بيشرت متكى به اشراف نظامى قبايل ازبك و افغان بود. نادر 



در حاىل كه اشراف چادرنشني را به تكيه گاه نظامى سياسى و طبقاتى خود تبديل مى كرد، به طور بريمحانه مقاومت 
برخى خوانني و خمالفني خودش را درهم مى شكست و بني اشراف نظامى- فئودال قبايل خمتلف، تضاد اجياد مى كرد. 

 چون اقتصاد داخلى كشور در نتيجه سياست غلط نادر

 ______________________________
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 ورشكست شده بود، وى براى راضى كردن سران قبايل، جنگ و چپاول كشورهاى جماور را هدف خود قرار داده بود.

... بسيارى از منايندگان بوروكراسى كشورى، اقدامات حكومت شاه را از قبيل كوشش براى حتديد نفوذ اشراف 
نظامى- فئودال برخى قبايل را تأييد مى كردند. نادر بعضى از مقامات مهم كشورى را به اشخاص متوسط احلال 

 »408 «واگذار كرد.»

 سياست ارضى نادر شاه و رشد بره كشى فئوداىل 

«يكى از حلقه هاى زجنري سياست داخلى نادر شاه، سياست ارضى او بود كه هدفش حتكيم حكومت مركزى و 
سركوىب جتزيه طلىب فئوداهلا بود. به طور كلى، او مقدار زمينهاى دولىت و زمينهاى خالصه را توسعه داد و سبب تضعيف 

 موقعيت سياسى و اقتصادى فئوداهلاى مستقل گرديد.

در زمان نادر شاه، مميزى زمني به وجود آمد كه بعدها متأسفانه از بني رفت. البته واضح است كه اين مميزى در آن 
 ساهلا مبني سياسىت بود كه به توسعه زمينهاى دولىت مى كوشيد.

 قرن هجدهم ميالدى، دوره جنگهاى پى درپى، عصيا�ا، و در نتيجه سركوبيهاى نظامى است. اين 40 تا 30ساهلاى 
دوره با كشتار مردم شهر و روستا، ويراىن ناگفتىن شهرها و ساختما�اى آبيارى، و نابودى كامل برخى نواحى مهراه 

 بود.

به گفته حممد كاظم، نادر شاه كه پس از به ختت نشسنت به بررسى وضع اقتصادى شهرها و روستاهاى ايران پرداخته 
بود، فرمان داد زمينها را آبادان و زراعت كنند، سيستم ويران شده آبيارى را به نظم درآورند، و غريه. با اين حال وجود 

زمينهاى آباد نشده منبع خوىب براى توسعه زمينهاى دولىت «خزانه» بود. كشاورزان را از حملهاى خمتلف به زمينهاى 
 دست- خنورده كوچ دادند. به فرمان نادر اين زمينها را به نام زمينهاى دولىت يا زمينهاى خالصه ثبت مى كردند.



معاصران نادر موارد بسيارى را يادآور مى شوند كه امالك برخى منايندگان طبقه حاكم، به نفع شاه مصادره شده ... 
 «كالوشكني» مأمور ثابت (رزيدنت) روس در ايران مى نويسد:

«شاه آ�ا را (وزيران و رؤساى اياالت) پى درپى عوض مى كند و اموالشان را به نفع خود ضبط مى منايد. مى توامن بگومي 
كه حىت يكى از فرماندهان او را هم نديده ام كه بعد از عوض شدن، در امان باشد و خلتش نكنند.» غري از زمينهاى 
دولىت، زمينهاىي كه به دستور نادر از اشخاص مى خريدند. بسيارى از زمينهاى وقفى، كه در دوره شاه سلطان حسني، 
قسمت قابل توجهى از كل زمينها را تشكيل مى داد، به اداره كنندگان زمينهاى دولىت واگذار شد. منظور نادر از اين 

 اقدامات، پيدا كردن يك منبع ماىل براى پرداخت حقوق نظاميان و كارمندان عالريتبه بود.

حممد كاظم مى گويد كه به فرمان نادر، حكام و ضابطني اياالت، كه در امور ماىل وكالتا اختيار داشتند، مواجب خود 
 را از مأمورين خزانه ايالت زير فرمان خود دريافت مى-
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 »409 «كردند. هريك از بيگلربيگها مواجىب در حدود هزار تومان در سال مى گرفتند.»

«به گفته حممد كاظم، نادر كه به نظم امور ماىل دولت توجه داشت، نسبت به وضعيت شهرها اظهار عالقه مى كرد، 
 و فرمان داد كه زمينهاى باير و رها شده را آبادان كنند و دسته هاىي از مردم را به آجنا كوچ داد.

طبيعى است كه در اكثر مواقع، چنني كوچاند�اىي باعث ويراىن و خانه خراىب و نابودى دهها هزار كشاورز، شهرنشني، 
 و چادرنشني مى شد.

تكنيك معمول در كشاورزى قرن هجدهم بسيار عقب مانده بود. شاردن و «رافائل ديومن» در اين مورد اطالعات 
جالىب مى دهند. هرچند كه اطالعات آ�ا مربوط به قرن هفدهم است با وجود اين، بايد گفت كه در دهه هاى چهارم 

و پنجم قرن هجدهم، هيچگونه تغيري مهمى در اين وضع پيش نيامد. شاردن، كه شخم زدن در ايران را ديده، 
مى نويسد: «گاو- آهنها خيلى كوچك است، نوك آ�ا درواقع زمني را مى خراشد. وقىت كه گاوآهن روى زمني شيار 

انداخت، آنگاه شخم زدن با يك تكه چوب و يك ماله كوچك دندانه دار خاكها را نرم مى كند، سپس با چنگ خود 
 زمني را صاف و به كرتاى مربع تقسيم مى كند.»



براى خرمنكوىب نيز استوانه اى چوىب به كار مى بردند كه رويش را سنگهاى كوچك تيز نشانده بودند. اين ابزار به وسيله 
گاو نر كشيده مى شد. گاهى هم فقط گاو خوشه ها را لگد مى كرد. كاهها به مصرف خوراك اسب و دام مى رسيد. 

 غله را غالبا با دستاس آرد مى كردند.

عقب ماندگى فىن در كشاورزى حاكى از آن بود كه در نتيجه ركود عمومى اقتصادى، انگيزه اى براى تكميل ابزار 
كشاورزى وجود نداشت، و لذا بازده كار اندك بود. آباد كردن زمينهاى كم مجعيت نيز از طريق كوچ دادن كشاورزان 

ساير جاها به اين زمينها، كارى بسيار سخت و تقريبا بيفايده بود. نادر شاه نشان داد كه اقدامات عمراىن او در مرو 
به منظور لشكر- كشى به آسياى ميانه است. به طور كلى، فعاليتهاى عمراىن نادر در خراسان و مرو جنبه موضعى و 

حملى داشت و براى اجنام نقشه هاى خاصى صورت مى گرفت. نادر هيچگاه به مصاحل و منافع اكثريت مردم 
 منى انديشيد و هرگز در صدد تأمني سعادت و خوشبخىت مردم برنيامد.

فعاليتهاى عمراىن او هم توأم با فشار و استبداد مطلق بود. در كالت، دربند و بعضى شهرهاى ديگر پاركها، آرامگاه 
و كاخى چند بنا كردند. براى ساخنت آن بناها، مرمرهاى مورد لزوم را از ايالت آذرباجيان و به ويژه از مراغه مى آوردند. 

اين كار براى كشاورزان، كه اغلب مواد خمتلف ساختماىن را روى شانه هاى خود محل مى كردند، ىب اندازه كمرشكن 
 خروار مى رسيد. مردم برخى از اين ختت سنگها را ايران خراب و خراج 50بود. وزن برخى از ختته سنگهاى مرمرى به 

عامل مى ناميدند، زيرا چنانكه حممد كاظم مى گويد: «صرف و خرج آن از حدوحصر بريوان بود.» كالوشكني، كه از 
اصفهان ديدن كرده، مى نويسد: «متام شهرها و روستاهاىي كه من از آ�ا مى گذشتم، يكسره غارت شده بود، و به 
زمحت مى توانستم آذوقه و علوفه به دست آورم و با قيمت بسيار زيادى خبرم. حاال هم منى دامن كه چگونه خواهم 

 توانست در اينجا مبامن،
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 زيرا متام مواد غذاىي و مهچنني علوفه براى اسب در اثر ناياىب عمومى گران شده.»

 ه.) مى نويسد: «در مهه جاى ايران ذخريه غله ىب اندازه كمياب است. 1155 (1742براتيشف نيز در دسامرب 
بدينجهت فرستادگان شاه، هنگام مجع آورى غله، ساكنان را بريمحانه آزار مى دهند. آ�ا هيچ دليل عيىن و حقيقى را 

منى پذيرند و فقط اصرار دارند كه گندم و جو را از روى زمني بردارند، و براى قشون بفرستند. مهه روزه دربنديها را 
عموما از زن و مرد كتك مى زنند و آنقدر از آ�ا آذوقه مى خواهند كه زمينهايشان يكدهم آن را هم حىت در عرض پنج 

سال منى تواند توليد كند. بدين جهت بسيارى از ساكنان اينجا گرخيته اند ...» مهو در گزارش ديگرى مى نويسد كه 
فشار نادر روزافزون است و با اين بيدادگريها، ايران بداجنا خواهد رسيد كه ديگر در آن ثرومتند يا توانگر باقى مناند 



... او درحاىل كه ايران را خراب مى كند، با پوهلا فقط كالت را پر مى كند، و با كوچاندن مردم فقط خراسان را. 
خزانه را، كه از مبل  عظيم چند ميليوىن پر شده، براى مهيشه به كالت مى فرستد ... به نظر براتيشف اگر حكومت 

 »410 «نادر سقوط كند، هيچ دستگاهى منى تواند به اندازه او به فالكت و بدخبىت مردم كمك كند.»

«مهدخيان در يكى از فصلهاى آخر كتاب خود، تصويرهاىي از ترور وحشيانه، اعدامها و شكنجه هاىي كه نادر در حق 
اتباع خود، فئوداهلا و كشاورزان اعمال مى كرد ترسيم مى كند. شيخ حممد على حزين نيز زماىن كه در هند بود از 

بسيارى از زائرين كه از حج برمى گشتند، درباره ترور وحشتناكى كه بر ايران حاكم بوده و مهچنني وحشت 
 وصف ناپذيرى كه بر متام مردم كشور مستوىل شده بود، چيزهاىي شنيده است.

... و. براتيشف خرب مى دهد: در سرتاسر كشور ايران، جبز غارتاى توانفرساى پوىل از قشرهاى خمتلف مردم، كه با 
كمك آزارهاى ستمگرانه اجنام مى گريد، و مواجىب كه به نظاميان داده مى شود، هيچ كار ديگرى از طرف شاه صورت 

منى پذيرد. از اشخاص سرشناس در هر مقام و موقعى كه باشند با كمك اعدام و جمازات، جرميه هاى بيحساب 
مى گريند. كوتاه سخن آنكه در ايران حىت يك نفر هم نيست از نادر صدمه اندوهبارى نديده باشد. اين بدخبىت 

توانفرسا ملت ايران را چنان بسخىت خشمگني كرده كه هر حلظه از خداى متعال رهاىي خود را مى خواهند و حاضرند 
 براى اينكه بدين آرزوى بعيد و سخت ياب خود برسند، عليه حكومتشان منتهاى دالورى را از خود نشان بدهند.

معاصران آن دوره، ترور وحشيانه حكومت نادر را با وحشت و هراس كشور- گشاييهاى خامنانسوز چنگيز خان، 
هالكو خان و تيمور مقايسه كرده اند ... نادر مى خواست به قيمت قتل و كشتار و نابودى دهها هزار نفر، حاكميت 
خود را در كشور صد پارچه اى كه در حال زوال عميق اقتصادى بود، حفظ كند. با وجود اين، ترور مهگاىن و قتل و 

كشتارهاى نظامى، گواهى بر ناتواىن او در مقابل جنبشهاى وسيع آزاديبخش، قيامهاى طبقاتى و آشوب- گرائى 
 »411 «فئوداهلا بود.»
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 معتقدات مذهىب نادر



«معاصران نادر حكايت مى كنند كه او آشكارا نسبت به مذهب ىب اعتناىي مى كرد. «بازن»، طبيب دربار او، 
خاطرنشان مى سازد كه شايد مى خواست مذهب خمصوصى برقرار كند و اين كار بسيار سخت بود. كساىن كه از 

 نزديك با او متاس داشتند، معتقد بودند كه او آدمى المذهب بود.

 به روايت هنوى، نادر نسبت به هردو فرقه اسالم به يك اندازه بيعالقه بود ...

 گزارش مى دهد كه نادر ضمن گفتگو با پيشوايان مذاهب 1741كالوشكني مأمور ثابت روسيه در ايران در ماه مه 
خمتلف مى گويد: «خدا در قلب ما بينش به وجود آورد كه اختالف بني اينهمه آيينها را ببينيم، از ميان آ�ا انتخاب 

كنيم و اميان نوى بسازمي كه هم خدا از آن خشنود شود و هم براى ما وسيله جناتى باشد. براى مهني است كه اين قدر 
در جهان آيينهاى خمتلف وجود دارد؛ آيينهاىي كه يكى ديگرى را لغو مى كند، و هر يكى فقط خودش را ارزمشند 

مى داند. اين آيينها يكى نيستند در صورتى كه خدا يكى است، و آيني هم بايد يكى باشد.» نادر در حاىل كه به 
ترمجه تورات و اجنيل و قرآن گوش مى دهد، گاهگاه به پيغمربان يهود، حممد و على مى خندد. او آشكارا اظهار مى دارد 
كه خودش را كمرت از پيغمرب و على قابل احرتام منى داند؛ زيرا آ�ا از آن جهت بزرگند كه جنگجويان خوىب بودند، و 

 »412 «باالخره مى گويد خودش هم در سايه اسلحه به مهان شهرتى كه آ�ا به دست آورده بودند، رسيده است.»

نادر در راه جلوگريى از اختالفات مذهىب ايران و عثماىن، تالش بسيار كرد و سفرا و منايندگاىن، براى اجنام اين 
 مقصود، بني دو كشور مبادله شد، وىل سلطان عثماىن هربار به صورتى از قبول پيشنهادهاى نادر سر باز مى زد.

نادر در جواب يكى از نامه ها اعالم كرد كه هدف عمده او حتكيم دوسىت با عثماىن است و به اين دليل است كه او 
از سلطان تقاضا مى كند كه مذهب جعفرى را به عنوان پنجمني مذهب سىن بپذيرد؛ در حاىل كه دربار تركيه با رد 

تقاضاى او، دو كشور را دچار دمشىن مهيشگى خواهد كرد. نادر در خامته هشدار داده بود كه مهراه با قشونش براى 
 »413 «حل اين مسأله به تركيه خواهد رفت.»

نادر در يكى از فرامني خود گفته بود كه متام نزاعها و خونريزيها حمصول تفسريهاى غلطى است كه از قوانني مذهىب 
 كرده اند. در زمان پيغمرب جز مذهب تسنن مذهب ديگرى نبوده و مهه بايد از مذهب تسنن پريوى كنند.

 افكار عمومى و مقاومت مردم 

در دوران كوتاه تسلط افغا�ا به ايران، مكرر مردم ايران نفرت و بيزارى خود را از اشغالگران و اجانب آشكار كردند. 
«از بررسى وقايع دهه سوم قرن هيجدهم، چنني استنباط مى شود كه رهاىي ايران، از زير يوغ اشغالگران بيگانه، بر اثر 
مبارزات آزاديبخش توده هاى وسيع و در درجه اول كشاورزان روستاىي و زمحتكشان شهر حاصل شده. برخالف تصور 

 حزين، مقاومت مردم شهرها



 ______________________________
  به بعد (به اختصار).155). مهان، ص 412(

 .159). مهان، ص 413(

 463، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

و روستاهاى ايران در مقابل اشغالگران افغان به معىن هوادارى آنان از شاهان صفوى نبوده؛ زيرا سيستم ظلم و جور 

اقتصادى، اجتماعى و ملى در دولت صفويه نارضاىي عميق توده هاى مردم را برانگيخته بود. خلق از وطنشان در 

 مقابل دستيازى اشغالگران بيگانه دفاع مى كردند.

 اين مبارزه خيلى بيشرت از عمليات قشون شاه، افغانان و تركان را به زمحت مى انداخت.

 ه.) موفقيىت به دست نياورد. مردم شهر توطئه زردشتيان را، 1135 م./ 1722كوششهاى حممود براى تصرف يزد (
 كه مى خواستند دروازه را به روى افغانان بگشايند، كشف كردند.

وطنپرستان خائنان را به قتل رساندند، سپس حواىل شهر را خاىل كردند و خود را فعاالنه براى دفاع آماده منودند ... 
در مقر يكى از پادگا�اى خراسان، مردم حمل قيام كردند و گروه افغانان آن پادگان را قلع وقمع منودند. شيخ حزين 

مى گويد: بسيار تعجب آور است كه برخى قراء در عرض هفت سال فرمانرواىي افغانان، مرتبا براى استقالل خود مبارزه 
مى كردند و با وجود آ�مه كوششهاى اشغالگران افغان، مردم هرگز به آنان تسليم نشدند. به طور كلى افاغنه هرچند 

 »414 «پريوزيهاىي به دست آوردند وىل هرگز آرامش نداشتند و پيوسته در وحشت هجوم رعايا بودند.»

پريوزيهاى نظامى و سياسى نادر قلى در حقيقت، حمصول مهكارى و مهقدمى مردم بود «... در زير پرچم نادر و 
طهماسب، هزاران هزار وطنپرست گرد آمدند ... هنگامى كه نادر به لشكركشى اصفهان پرداخت، با وجود اينكه 

روستاها ويران گرديده و علوفه ها و مرغزارها سوخته شده بود، باز ساكنان دشتهاى زراعى اطراف كه پس از شكست 
اشرف با آذوقه و ماحيتاج خود به كوهها پناه برده بودند، به حمض مشاهده قشون، گرد مى آمدند و براى آ�ا توشه و 

ماحيتاج مى آوردند. عده زيادى از ايرانيان فوج فوج براى خدمت به شاه روى مى آوردند ... نه تنها در مورد افغا�ا بلكه 
 ه.) به حمض 1138 م. (1725در مقابل تركهاى عثماىن نيز غالبا مردم به سخىت پايدارى مى كردند ... در سال 

اينكه قشون تركيه به مهدان نزديك شد، حاكم شهر و قشون او شهر را رها كردند و گرخيتند. در اين هنگام، خلق به 
دفاع از شهرستان برخاستند به طورى كه قشون ترك نتوانست با هجوم خود شهر را بگريد و بناچار آن را حماصره منود. 

 ماه طول كشيد، وقىت هم كه تركها موفق شدند به شهر نفوذ كنند، در خيابا�اى شهر جنگ 14اين حماصره قريب 
سخىت درگرفت. مردم شهر كه از نظر سالح در وضع بدى بودند، ايستادگى و قهرماىن فوق العاده اى از خود نشان 



دادند؛ حىت يك نفر از آنان هم شهر را ترك نكرد. از ميان آن دسته از مردم شهر و كشاورزان اطراف آن، كه در 
 هنگام فرارسيدن قشون ترك در پشت ديوارهاى شهر خمفى شده بودند، فقط عده كمى زنده ماندند.

حاكم خرم آباد نيز به حمض نزديك شدن قشون ترك گرخيت وىل مردم شهر كه منى خواستند تسليم تركان اشغالگر 
 شوند، در كوههاى اطراف خمفى شدند. چنانكه شيخ حزين مى گويد:

اگرچه تركها اياالت زيادى از مجله كردستان و غريه را به تابعيت خود درآوردند، اما كشاورزان منى خواستند با حكومت 
 ترك آشىت كنند و در مقابل آنان به سخىت مقاومت مى منودند؛ مثال در
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شهر كوچك بروجرد، جاىي كه تركان حاكم تعيني كرده و پادگان مستقر منوده بودند، «عوام الناس» و «بازاريان» 

عصيان كردند، و نزديك به چهار هزار جنگجوى ترك را نابود منودند. اين عصيان سركوب گرديد و به مردم غرامت 

 بسته شد.

اهاىل تربيز نيز از شهر خود قهرمانانه دفاع كردند. هنگامى كه مبارزه طوالنيشان با قشون مهاجم ترك رو به ضعف 
گراييد، و آ�ا جمبور به عقب نشيىن شدند، در خيابا�اى شهر جنگهاى خونني تن به تن درگرفت، و سراجنام چنانكه 
حزين مى گويد، تركها كه مغلوب دالورى مردم شهر شده بودند، اعالم كردند كه مبارزه را قطع مى كنند. به تربيزيان 

 اجازه داده شد تا با زن و فرزند و آن مقدار از اموال خود كه بتوانند محل كنند، شهر را ترك منايند.

آنگاه پنجهزار نفر (حزين مى نويسد: ... فقط اين عده از شهر پرمجعيت باقى مانده بودند.) با مششري از تربيز خارج 
شدند. به گواه شاهد: از هنگامى كه جهان به وجود آمده تاكنون چنني دالورى ىب مانندى در ميان ساكنني شهرها 

 »415 «ندرتا اتفاق افتاده»

پس از تاجگذارى، پريوزيهاىي كه نادر در نربد با اشغالگران ترك و افغان به دست آورد، فقط در سايه مبارزه وسيع 
 كشاورزان و مردم زمحتكش شهرها امكان پذير بود.

 توطئه قتل نادر

چنانكه گفتيم، نادر در دوران قدرت و فرمانرواىي هيچگاه به ملت ايران تكيه نكرد و به طور جدى در مقام ترميم 
خرابيها و ببود زندگى مردم برنيامد. پس از آنكه حال روحى و فكرى او رو به وخامت گراييد، بيش ازپيش به ازبكان 



و تركمانان نزديك شد و تصميم گرفت ارتش خود را از وجود ايرانيان پاك كند. براى اجراى اين نقشه به مشال غرىب 
مشهد رفت. «و رؤساى ازبكان و تركمانان را كه دو قسمت عمده لشكر او را تشكيل مى دادند، به حضور فراخواند 
و بعد از آنكه آ�ا را به رازدارى و اطاعت از اوامر خود سوگند داد، چنني گفت كه قصد دارد متام سربازان ايراىن را به 
قتل برساند و براى اعالم اين منظور فشفشه اى در دل شب به آمسان پرتاب خواهد كرد و پس از اين عمل از دست 

او هدايا و پوهلاى بسيارى دريافت خواهند داشت و بعد از ساخنت كله منارى از سر ايرانيان به كالت بازخواهد 
 گشت و تا پايان عمر در آجنا خواهد زيست.

غالمى گرجى كه در خيمه نادر بود تصادفا از قسمىت از اين نقشه خونني و وحشت- انگيز آگاه شد و بيدرنگ آن 
راز را با قورچى باشى در ميان �اد. وى نيز شب هنگام كسى را به سراغ فرماندهان عمده ارتش فرستاد و اين خرب را به 

 اطالع آ�ا رسانيد ... در برابر چنني وضع مهلكى چه تصميمى جز كشنت نادر ممكن بود اختاذ شود؟

صاحل خان كه افسرى بيباك و سرهنگ نگهبانان بود، حاضر بدان كار شد و فقط تقاضا كرد چهار مرد برگزيده مهراه 
او بروند. بعد از رفنت نادر جهت اسرتاحت و چند ساعت مانده به شروع قتل عام، صاحل بيگ و مهراهان او به بانه 
رسانيدن پيغام مهمى با قدرى خشونت از كنار نگهبانان گذشتند ... هنگامى كه توطئه كنندگان نزديكرت رفتند، نادر 

 مششري خود را از غالف كشيد و مقصود آ�ا را پرسيد. صاحل خان پاسخى نداد و بيدرنگ با مششري
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 ضربىت بر شانه او زد. با وجود اين، نادر توانست دو تن از توطئه كنندگان را از پا درآورد.

ضمن آنكه با عجله از چادر بريون مى رفت پايش به يكى از طنابا خورد و به زمني افتاد و صاحل بيگ ضربىت كارى 
بر او وارد آورد، نادر فرياد زد «رحم كنيد» من مهه مشا را مى خبشم، وىل اين سردار پاسخ داد: «تو كه به هيچكس 

 »416 «رحم نكرده اى قابل ترحم نيسىت.» صاحل بيگ پس از اجنام دادن اين عمل مهم سر او را از تن جدا كرد.»

در جممل التواريخ ابو احلسن گلستانه به تفصيل، واقعه قتل نادر ذكر شده است. در اين كتاب پس از ذكر مظامل و 
 بيدادگريهاى نادر در نقاط خمتلف ايران، مى نويسد:

غرض هر روز در خياىل مى بود كه فرقه قزلباشيه را نيست و نابود منايد. بعد از چندى، سركردگان ازبك و افغان را كه 
معتمد عليه او بودند، در خفيه به نزد خود طلبيده بنا گذاشت كه فردا سركردگان نامى و بادران فرقه قزلباشيه را به 
بانه اى در معرض بازخواست آورده در حضور خود به قتل رساند و باقى لشكريان و سركردگان كه اطالعى از اين 



ماجرا ندارند، لشكر فريقني غافل بر آ�ا تاخت آورده مهگى را از صغري و كبري طعمه مششري آبدار منوده و اسباب و 
 »417 «دولت آ�ا را متصرف شده سر آ�ا را به حضور برسانند.

وىل چنانكه گفتيم، سران سپاه پيش از آنكه نيت نادر صورت عمل گريد، به چاره جوىي برخاستند و به زندگى نادر 
 پايان خبشيدند.

 سر شب سر قتل و تاراج داشت »
 

 سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت 

 به يك گردش چرخ نيلوفرى 
 

 «418» «نه نادر به جا ماند و نه نادرى

   

جونس هنوى مى نويسد: «تركمانان كه مهيشه نادر آ�ا را بر ديگران ترجيح مى داد، به حمض آنكه از كشته شدن او 
آگاهى يافتند، ىب �ايت خشمگني شدند و اسلحه برداشتند و به غارت خيمه ها پرداختند و در چند مورد به ايرانيها 

محله كردند تا هم قصاص خون سردار خود را بگريند و هم فرصت غارت بيشرتى فراهم سازند. تا سپيده دم آن روز در 
حدود پنجاه هزار تن از هر دو طرف به قتل رسيدند. آنگاه بدن نادر را در معرض متاشا گذاشتند، وىل تركمانان 

اصرار مى كردند كه سر او را نيز ببينند و چون مسلم شد كه نادر به قتل رسيده است، پراكنده شدند ... حرص و 
طمع نادر ديگر قابل حتمل نبود. اين پادشاه ظلم و ستم را به �ايت رسانده و ايران را به صورت ويرانه اى درآورده بود 
و در نظر اتباع خود چنان منفور شده بود كه حس اطاعت آ�ا به حس انتقام تبديل يافته بود. نادر از اين موضوع 
اطالع داشت وىل دلش به حال ستمديدگان منى سوخت و چون مردى باهوش بود، به خوىب مى دانست كه اگر براى 
جلوگريى آن كارى نكند عاقبت شومش نزديك خواهد شد ... براى آنكه نشان دهيم چگونه مردى در آن اوضاع 

 ممكن است به چنان عملى (يعىن قتل عام سربازان 
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ايراىن) اقدام كند، مى توانيم داليل زيادى بياورمي، زيرا انگيزه هاى خمتلف، انتقام، قساوت و يأس از حفظ جان، ممكن 

است اين فكر را به او القا كرده باشد ... عقل سليم و جتربه به ما مى آموزد كه رفتار نادر دير يا زود زمينه قتل او را 

 سالگى 61فراهم مى كرد و هيچ فرصىت نيز برت از اين وجود نداشت ... بدين ترتيب، اين بالى ممالك شرق در سن 



 سال و سه ماه سلطنت از بني رفت و نشان داد كه ... اگر پادشاهى به جاى ترحم و عدالت كه 11و بعد از 

زينت خبش تاج وختت است، به ظلم و شقاوت بپردازد، بايد انتظار داشته باشد كه خداوند حدى براى او تعيني كند 

... جاه طلبرتين پادشاه هرگز منى تواند تا آن درجه ظلم و ستم كند، مگر آنكه اتباع او به عيش ونوش عادت كرده 

 به »419 «باشند و فقط در جستجوى هدفهاى پست و ناچيز بوده و دست از تقوى و پرهيزكارى شسته باشند.»

نظر جونس هنوى، در شخصيت نادر مى توانيم «ظلم و شقاوت نرون (امپراتور روم) و زيركى هانيبال (سردار كارتاژى) 

 »420 «و دلريى سيپيون (سردار رومى) و نرينگبازى كرومول (سردار انگليسى) را بيابيم.»

 جنبشهاى عمومى در عصر نادر

سياست خشن مالياتى و آزمندى و ستمگرى نادر، كشاورزان و چادرنشينان بسيارى از نقاط ايران را عليه وى 
برانگيخت. فئوداهلاى ايران و سران قزلباش و روحانيان شيعه، كه سياست عمومى نادر را به زيان خود مى ديدند، غالبا 

با توده هاى انقالىب مهداستان مى شدند و سعى مى كردند كه زمام جنبشهاى خمالف را در كف گريند. «در سال 
 ه. در خوارزم آشوىب برپا شد و در بلخ مردم خروج كردند. در شريوان دو شورش روستاىي به وقوع پيوست 1155

  ه.1153(در ساهلاى 

 ه.) كه در رأس آ�ا دو نفر، كه هردو خود را سام مريزا شاهزاده صفوى مى خواندند، قرار گرفته بودند. در 1156و 
 من 14وصف بريمحى مأموران نادر شاه در فرونشاندن قيامهاى خلق، مهني بس كه بعد از قلع وقمع قيام دوم شريوان 

 قيام مردم گرجستان آغاز شد و در 1156 كيلوگرم) چشم شورشيان براى شاه ارسال شد ... در سال 42(قريب 
 ه. سراسر فارس در آتش شورش چادرنشينان و روستاييان فرورفت و تقى خان بگلربيگ فارس به 1157سال 

 ه. در ناحيه اسرتاباد ايل قزلباش قاجار دست به شورش زد ... ايل چادرنشني 1157شورشيان پيوست. در سال 
تركمن به قيام پيوست و روستاييان و بينوايان شهرى ايالت اسرتآباد و مازندران به شورشيان ملحق شدند. حىت بعد از 
آنكه شورش ايالت چادرنشني با بريمحانه ترين طرزى فرونشانده شد، روستاييان مازندران و اسرتاباد چندين ماه مبارزه را 
ادامه دادند. شاه به امري اسرتاباد امر كرد كه متام شورشيان را اعدام كند. امري جواب داد كه چنني امرى حمال است، 

زيرا كه در اين صورت بايد مهه مردم ايالت اعدام شوند. معهذا به گفته هانوى، امري اسرتاباد بعضى از قيام كنندگان را 
زنده سوزانيد و عده كثريى را به دار آوخيتند و روستاييان را گروه گروه نابينا كردند و زنان ايشان را به بردگى ميان 

 سپاهيان نادر تقسيم كردند.

 ه. ايل چادرنشني كرد به نام «دنبلى» در ناحيه خوى و سلماس قيام كرد ... حممد كاظم اعرتاف 1157در سال 
 مى كند كه دنبليها جز شورش چاره اى نداشتند زيرا قادر

 ______________________________
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 ه. فراريان ايراىن در خاك تركيه گرد 1156نبودند مالياتاى گزاىف را كه بر آ�ا وضع شده بود بپردازند ... در سال 

صفى مريزاى دروغني حلقه زدند. اين �ضت كه از حلاظ نادر بسيار خطرناك بود، به وسيله لشكريان او قلع وقمع و 

 ه. شورشهاى روستاىي در خراسان و كرمان و 1159 تا 1156صفى مريزا دستگري شد ... در فاصله ساهلاى 

نواحى خبتيارى و لرستان اوج گرفت ... در طى مهان ساهلا روستاييان گروه گروه به هندوستان و به منطقه ازبكان و به 

 نواحى اعراب و داغستان و غريه مى گرخيتند.

نادر شاه از �ضت خلق عربت نگرفت و از سياست مالياتى و رژمي فشار و ارعاب خويش دست نكشيد. در اين 
ضمن اقدامات بريمحانه و انتقاجموىي خونني در قبال �ضتهاى مردم، خراىب اوضاع اقتصادى كشور را عميقرت كرد و 

 هزار 500بالنتيجه اركان دولت نادرى را متزلزل ساخت. وقىت اعالم شد كه ناحيه سيستان بايد مبل  گزاىف بال  بر 
تومان به رسم ماليات بپردازد، مردم آن سامان دست به شورش زدند و فئوداهلاى حملى نيز به شورشيان پيوستند. در 

 ه. نادر شاه برادرزاده خود عليقلى مريزا را با عده اى سپاهى عليه شورشيان گسيل داشت. عليقلى مريزا 1160سال 
پس از ورود به سيستان دانست كه رژمي نادر شاه كينه و نفرت عمومى را برانگيخته است و فرونشاندن اين شورش 

عظيم امرى دشوار است؛ بدين- سبب، عليقلى مريزا تصميم گرفت از آن شورش براى نيل به مقاصد خويش استفاده 
كند و نادر را فدا منوده، ختت سلطنت را براى خود و سلسله افشاريه حفظ منايد. عليقلى مريزا به قيام كنندگان 

 »421 «پيوست و در رأس آنان قرار گرفت و پادشاهى خود را اعالم كرد.»

 ه. در اثر توطئه اى به قتل رسيد، جنگهاى خانگى در ايران وسعت گرفت و 1160پس از آنكه نادر در سال 
بزرگان فئودال هريك براى حتصيل استقالل يا به دست آوردن تاج و ختت به جنگ برخاستند. از آن ميان چنانكه 

 ه. توسط 1161اشاره شد، عليقلى مريزاى افشار، برادرزاده نادر به نام عادلشاه به سلطنت برگزيده شد و در سال 
برادرزاده خود ابراهيم از سلطنت خلع و كور شد. عادلشاه برخالف نادر مردى عياش و گشاددست بود. گلستانه در 

جممل- التواريخ مى نويسد كه وى در دوران حكومت يكساله: «سكه و خطبه به نام خود جارى ساخت و در آن 
تاريخ پانزده كرور از نقد مسكوك كه هر كرورى پانصد هزار تومان باشد، در خزاين كالت موجود بود؛ سواى 

جواهرخانه و باقى حتايف و نفايس كه فزون از حساب و قياس حماسبان وهم و انديشه بود. عليشاه متامى نقود و 
اسباب و اثواب و جواهرخانه نادرى را از كالت محل، و نقل به مشهد مقدس منوده دست تبذير و اسراف گشود ... 
نقره خام را به باى شلغم پخته و گوهر شاهوار را به جاى سنگ و سفال به خرج داد. حسن على بيگ معري املمالك 

 »422 «را با سهراب خان غالم، نظامبخش كارخانه سلطنت ساخته خود به عيش و عشرت پرداخت.

 فرمان عادلشاه 



«چون نادر شاه مذهب شيعه را واگذاشت و اهلش را ذليل داشت و جور و اعتسافش از حد گذشت، چنانكه 
 خوخنوارى گشت 

 ______________________________
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كه نشاطش در خونريزى بود و از سر بندگان خدا و دوستان على مرتضى كله مناره ها ساخت، پس حكم دادمي كه 

حممد قلى خان افشار، آن غدار را گرفته از ختت به ختته كشيد و اين عمل را خدمت به عموم ناس و موجب رفاه 

ملك و ملت دانستيم. پس به دعوت امرا از سيستان به مشهد مقدس آمدمي و به اتفاق اعيان سپاه و استدعاى اهاىل 

 »423 «خراسان بر ختت شاهى برآمدمي.»

 عباس اقبال مى نويسد:

از كارهاى عادلشاه براى جلب رضاى خاطر مردم و منودن حس رأفت و عدالت خود، آنكه متام نقود و اسباب و 
اثواب جواهرخانه مادرى را، كه در كالت موجود بود، از راه اسراف و تبذير به اين و آن خبشيد؛ تا آجنا كه به تعبري 
مريزا مهدخيان «نقره خام را به باى شلغم پخته و گوهر شاهوار را به جاى سنگ و سفال به خرج داد» و در نتيجه 

اين بذل و خبشش بيجا هرچه را نادر در عمرى به ضرب مششري يا به ظلم و تزوير گرفته و به خبلى متام در كالت 
خمزون كرده بود، او به سفاهت و تبذير در مدتى قريب به يك سال بر باد داد؛ چه مناسب آورده است آذر بيگدىل 

 در اين مورد، اين مصراع حافظ را آجنا كه مى گويد:

 «424» .الّله الّله كه تلف كرد و كه اندوخته بود

در دوره عادلشاه برادر او ابراهيم خان در آذرباجيان سلطنت مستقلى بنيان �اد. عادلشاه براى دفع او به آذرباجيان 
رفت، وىل از برادر شكست خورد و رو به فرار �اد، وىل گماشتگان ابراهيم او را دستگري و كور كردند. پس از انتشار 
اين خرب، بزرگان شهر مشهد بر آن شدند كه شاهرخ مريزا، پسر رضا قلى مريزا، را به سلطنت بردارند وىل او با توجه به 

 به ختت 1161وضع حبراىن و آشفته مملكت، از قبول اين مقام سر باز زد وىل سراجنام در اثر پافشارى رجال در شوال 
 سلطنت نشست.



ابراهيم كه مرد سفاكى بود، مانند نادر، به قبايل افغان و ازبك تكيه مى كرد و به عنصر ايراىن و افراد قزلباش توجهى 
نداشت. در نتيجه ستمگرى و ىب تدبريى، بتدريج قزلباشها و ايرانيان از اطراف او پراكنده شدند. وى در آغاز 
زمامدارى مهينكه از جلوس شاهرخ بر ختت سلطنت آگاه شد، تصميم گرفت با دروغ و نرينگ وى را به عراق 
فراخواند وىل شاهرخ فريب خنورد و گفت اگر ابراهيم در قول خود صادق است، به مشهد آيد. وىل ابراهيم با 

خودسرى و سوء سياست راه طغيان پيش گرفت و پس از آنكه قسمت اعظم سپاهيانش متفرق شدند به دست عمال 
شاهرخ افتاد و آ�ا اين مرد فاسد را به دستور شاهرخ ابتدا كور و سپس به قتل رساندند. در مهني ايام، عادلشاه نيز به 
دستور شاهرخ كشته شد. در اين دوره شخصى به نام سيد حممد كه خواهرزاده شاه سلطان حسني و به علت انتصاب 

 به خاندان صفوى مورد احرتام عمومى بود، مهواره مورد سوءظن و بدگماىن مدعيان سلطنت بود. وى پس از

 ______________________________
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آنكه با حسن تدبري و كارداىن مردم قم و عراق را از چنگ افاغنه و ازبكان خالص منود، عده اى از بزرگان عراق، از 

وى خواستند كه به ختت سلطنت جلوس كند. شاهرخ كه مانند عادلشاه (عليشاه) از موقعيت اجتماعى سيد حممد 

باخرب بود، تصميم گرفت با نرينگ و فريب او را به مشهد فراخواند. پس نامه اى تضرع آميز به وى نوشت و ضمن آن 

گفت: «من طفل يتيمم ... خود را از غالمان مى دامن ... متوقع چنني است كه به استعجال متام تشريف فرماى اين 

صوب گرديده ... بر سر اين يتيم بيكس سايه گسرتده، در سلك فرزندان و غالمان خود منسلك فرموده، به هر حنوى 

كه مناسب حال دانند انتظام امور فرموده اين بيكس را از دست اين مجاعت اجامر و اوباش خراسان استخالص 

دهند.» سيد حممد كه از سوءنيت شاهرخ بيخرب بود، راه خراسان پيش گرفت و از برياهه وارد مشهد شد. شاهرخ كه 

قبال كسى را براى كشنت سيد به خارج فرستاده بود، مهينكه از ورود سيد به مشهد باخرب گرديد، به استقبال او شتافت 

و وى را به مقر سلطنت دعوت كرد و مى خواست او را بكشد وىل سيد به فراست دريافت و از هواخواهان خود 

استمداد كرد. بسيارى از رجال دربار شاهرخ كه از سوءنيت او بيخرب بودند، براى دعوت سيد به پادشاهى نزد وى 

رفتند. ابتدا او پنداشت كه براى كشتنش آمده اند، وىل پس از آنكه امرا سوگند خوردند و حاضر شدند بدون اسلحه 

 براى مذاكره به حمضرش بار يابند سيد پذيرفت.

 سلطنت اجبارى 



پس از مذاكرات طوالىن، سيد را با اصرار متام سوار اسب كردند و به قصر شاهى بردند. شاهرخ از بيم آنكه مبادا امرا 
يكى از فرزندان عليشاه را به سلطنت بردارند، دستور خفه كردن فرزندان او را صادر كرد، وىل اطرافيان سيد دو نفر از 

آ�ا را از مرگ حتمى جنات دادند و مى خواستند شاهرخ را بكشند وىل سيد نگذاشت. باالخره پس از متهيد 
مقدمات، جشىن مفصل برپا شد و سيد حممد كمر مرصع بر كمر بست و «تاج طومار» بر فرق �اد و به عنوان شاه 
سليمان ثاىن رجال و اطرافيان خود را معني كرد «و طى فرماىن اعالم گرديد كه سلطان صفوى نسب تا سه سال مال 

وجهات (ماليات نقدى و جنسى) را به مردم ايران خبشيده و قرار شد كه مواجب و سيورسات سپاه از حمل فروش طال 
و نقره و جواهرات ...» تأمني شود. شاه سليمان پس از تنظيم امور داخلى، هرات را به تصرف درآورد. در خالل 
اين احوال به وى خرب دادند كه يكى از امرا شاهرخ را كور كرده است. شاه از اين خرب سخت خشمگني شد و به 

رجال دولت پيغام فرستاد كه «من داعيه سلطنت نداشتم و بر اثر اصرار مشا و مهر كردن پيمان و ميثاق بود كه متقبل 
امر سلطنت شدم و يكى از شروط، اذيت نرسانيدن به شاهرخ مريزا بود. اكنون ديگر اعتمادى بر عهدوپيمان مشا 
نيست، برت آن است كه بگذاريد «در زمره فراشان درگاه ماليك سپاه، على بن موسى الرضا درآمي.» زيرا با اين 

نافرمانيها سلطنت را ديگر ارزشى منانده است. سران سپاه و امرا رو به خانه سيد �اده سروپاى برهنه مششريها در 
گردن انداخته به صورت گنهكاران نزد او رفتند و اظهار بندگى و اطاعت كردند كه شاهرخ در قصر پادشاه بود و اگر 
كور منى شد اجياد مفسده مى منود و ما بدانچه حكم شود فرمانربدارمي. باالخره سيد بار ديگر بر اثر اصرار امرا به قبول 

 سلطنت تن داد. پيشبيىن امرا درست بود. عمال و دوستداران شاهرخ يك روز از تنهاىي 
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پادشاه سوءاستفاده كردند و بر سر او رخيتند و وى را كور كردند و بعد هم به خواهش شاهرخ زبان او را بريدند. اين 

 و بار ديگر شاهرخ »425 « از رنج زندگى رست.»1177مرد بيچاره با اينحال زار چندى زنده ماند و در سال 

  ه.1211 تا 1161كور به سلطنت رسيد. شاهرخ از سال 

 فقط در خطه خراسان با تزلزل و نگراىن حكومت كرد و سراجنام حكومت او به دست آغا حممد خان قاجار برافتاد.

تاريخ ايران از پايان عهد نادر تا روى كار آمدن فتحعليشاه از جهاتى مبهم و تاريك و غالبا آميخته با انواع ظلم و 
بيدادگرى است و براى حمقق كشف واقعيات در اين اوضاع آشفته بسى دشوار است. گيبون در اثر گرانقدر خود به 

 مشكالت كار مورخان اشاره مى كند و مى نويسد:

مورخ آدمى است از مهه سو حمصور، با تكه پاره هاىي ناقص، مهواره جممل، و اكثرا مبهم و گاهى ضدونقيض، وى ناگزير 
 از گردآورى، مقايسه و توسل به حدس و گمان است. هرچند وى نبايد هرگز حدسياتش را در رديف حقايق بگذارد.



با اينهمه، وقوف بر طبيعت آدمى و اطمينان بر طرز كار و حنوه عمل احساسات شديد و جلام گسيخته وى، 
 »426 «گاهگاهى مى تواند كمبود مطالب تارخيى را جربان كند.»

 وى »427 «به نظر گيبون، تاريخ بشر جز «سياهه بزهكاريها، سفاهتها، و مصيبتهاى بشرى چيز ديگرى نيست.»
انتظار نداشت كه در آينده اى نزديك، طبيعت بشرى كه مسؤول بسى رويدادها بوده است، دچار حتول و تغيري سريعى 

 شود، و عدل و انصاف جانشني ظلم و جتاوز گردد.

 سلسله زنديه 

چنانكه اشاره شد، نادر شاه از اصول سياست و مملكتدارى بيخرب بود و به جاى آنكه بنيان فرمانرواىي خود را از راه 
مردم دارى و اجياد تشكيالت و سازمان صحيح، قوام و دوام خبشد، تنها به زور مششري توسل جست و سعى كرد با 
اعمال سياست وحشت و ارعاب به حكومت خويش ادامه دهد. در نتيجه، حكومت پوشاىل و ىب بنيان او پس از 

 قتلش يكباره از هم فرورخيت.

فرمانده افاغنه و ازبكان، يعىن امحد خان دراىن، پس از آنكه از قتل نادر اطمينان يافت با سپاهيان خود پس از غارت 
قسمىت از نفايس نادرى به قندهار و افغانستان رفت و علم استقالل برافراشت. حممد حسن خان قاجار پسر 

فتحعليخان سابق الذكر به يارى افراد ايل و كسان خود، واليات ساحلى حبر خزر را به تصرف درآورد. در مهني ايام، 
 آزاد خان غلجائى در خطه آذرباجيان با استقالل فرمانرواىي مى كرد.

در نواحى مركزى ايران و اصفهان، ابو الفتح خان خبتيارى از طرف شاهرخ، حكومت مى كرد. عليمردان خان خبتيارى 
از آشفتگى اوضاع ايران استفاده كرد و بر آن شد كه اصفهان را از دست ابو الفتح خان بريون آورد، وىل در اين نربد 

 شكست خورد. ناچار درصدد برآمد

 ______________________________
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از كرميخان زند كه با چهار هزار سوار در حواىل سلطان آباد بود، استمداد جويد و به كمك او و برادرش، صادق خان 

زند، بار ديگر با ابو الفتح خان دست وپنجه نرم كند. اين بار ابو الفتح خان و يارانش شكست خوردند و سران 



خبتيارى و زند توافق كردند دخرتزاده شاه سلطان حسني را به نام شاه امسعيل سوم به پادشاهى انتخاب كنند، كرمي 

خان رئيس كل اردو، و عليمرداخنان نايب السلطنه و ابو الفتح خان حاكم اصفهان باشد. زمامداران جديد اصفهان، 

از حلاظ طرز تفكر و راه ورسم سياسى، مهعقيده و مهداستان نبودند و رفتار آنان با مردم اصفهان يكسان و مهاهنگ 

نبود. به قول مؤلف رستم التواريخ: «سى چهل هزار خبتيارى عور خدانشناس، مانند يأجوج و مأجوج داخل شهر 

 ساله خلق اصفهان را برهم زدند. چيزى كه قيمت آن هزار تومان بود 240شدند و دست به تاراج گشودند و سامان 

به صد دينار فروختند ... زنان و دخرتان در مسجدها و امامزاده ها پناه بردند. آن ىب متيزان بيديانت در آن اماكن 

مشرفه از خدا و رسول شرم نكردند و آنچه خواستند با ايشان كردند؛ تا آنكه بعضى از آن نازنينان مردند و نفايس 

خانه ملوك صفويه كه در مدت دويست و چهل سال از هر متاع و قماش دلكشى در آجنا فراهم آمده بود، و ملوك 

صفويه حيفشان آمده بود كه استعمال منايند، عليمردان خان مذكور مهه آ�ا را بعضى خود و بعضى توابعش به 

 »428 «مصرف رسانيده استعمال جاهالنه كردند.»

حكومت متزلزل اين سه سردار چندان دوامى نيافت. عليمرداخنان از حسن توجه مردم به كرميخان بيمناك شده و او را 
به فتح مهدان فرستاد و ابو الفتح خان را به قتل رسانيد و حكومت اصفهان را به عم خود سپرد و خود با شاه 

 ه. از صاحل خان گرفت. كرميخان پس 1165دست نشانده راه شرياز پيش گرفت و شرياز را پس از جنگى در سال 
از آنكه به اصرار عليمردان خان از اصفهان به قصد تسخري مناطق مركزى و مشاىل ايران خارج شد، عراق و تران و 

 قزوين و مهدان را به زودى به تصرف خود درآورد.

 مقاومت و دالورى يك دخرت

در اين دوره حبراىن، شجاعت و دالورى دخرت حاجى طغان فراهاىن و مقاومت و پايدارى او در برابر كرمي خان، قابل 
توجه و شايان ذكر است. اين دخرت شجاع از اوان طفوليت لباس مردانه مى پوشيد و در قلعه «وسيله» مقام داشت. 

كرمي خان خنست كس به طلب او فرستاد و گفت: «اگر از حكم ما ختلف منوده به ركاب حاضر نشوى قلعه را 
 دخرت حاجى طغان از »429 «خراب و دست و گردن ترا بسته و كشان كشان به لشكر آورده به دار خواهم زد.»

اين پيام برآشفت و گفت: كرمي خان اگر از مردى نشان دارد خود به ميدان آيد و با من دست وپنجه نرم كند؛ اگر بر 
من مسلط شود هرچه خواهد بكند و اگر من بر وى چريه شدم «اگر خواهم مى كشم و اگر مروت اقتضا كند 

 »430 «مى خبشم.»

 كرمي خان كه از مروت و شجاعت اين شريزن آگاهى يافت، ميداندارى با آن دخرت

 ______________________________
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 شريدل را مصلحت خود نديد و با سپاه خود به سوى كرمانشاه روان گرديد.

در اين ايام كه كرمي خان به فتح بسيارى از بالد و نواحى مركزى ايران توفيق يافته بود، چون خرب قتل ابو الفتح خان و 
تسلط عليمردان خان را بر شرياز شنيد، بيدرنگ راه اصفهان پيش گرفت و پس از تصرف اين شهر براى جنات شرياز 

 از مظامل عليمردان خان به سوى آن شهر روان شد و در چهارحمال با حريف خود روبرو شد و او را شكست داد.

عليمردان خان در دوران كوتاه فرمانرواىي خود در شرياز، به مردم بينوا ظلم و ستم بسيار كرد. بنابر آنچه «مريزا حممد 
 كالنرت» نوشته: «انواع حوائجات و توقعات و اخراجات ...

حواله مى داد و حمصالن شديد براى تيه و مطالبه آن تعيني مى منود و حىت به فكر افتاد كه ماليات سه ساله فارس و 
پيشكش به ميزان چهار هزار تومان و چهل هزار سوار از ايالت و تفنگچى از بلوكات گرفته بر ختت سلطنت جلوس 

منايد و حمصل نيز روانه الر و بنادر و سواحل حبرين كرد. اما مردم حمصالن او را برهنه كرده به اصطالح شريازيان 
«سردادند» و به خدمت خان بازفرستادند و تنها بلوك را جمرد و سردسري و چهاردانگه بر اثر حتمل اين ظلم فراوان با 
خاك تريه يكسان شد و عوامل كشاورزى در اين مناطق از ميان رفت و حىت «زن و مرد چوب خنورده و داغ نشده 

 ماهه عليمردان خان رنج فراوان حتمل 6 به طور خالصه مردم فارس و شرياز در طى حكومت »431 «باقى مناند.»
كردند. فقط پس از آنكه كرمي خان زمام امور را به دست گرفت، مردم فارس نفس راحىت كشيدند و دوران امن و 

 آرامش آغاز گرديد.

 نربد كرمي خان با مدعيان 

كرمي خان يكى از افراد ايل زند بود كه در قريه «پرى» از قراء مالير زندگى مى كردند. پس از آنكه نادر مجعى از 
ايشان را به زور به دره گز خراسان كوچاند، بعضى از افراد برجسته اين ايل را به خدمت سربازى فراخواند كه از اين 

ميان، يكى كرمي خان بود كه در اثر رشادت و كارداىن نام و نشاىن كسب كرد. از تارخيى كه كرمي خان و صادق خان 
به كمك عليمردان خان بر اصفهان دست يافتند، نام آ�ا بر سر زبا�ا افتاد. كرمي خان پس از تصرف اصفهان و 

 شرياز آرام ننشست و بر آن شد كه ديگر مدعيان را از سر راه خود بردارد.

غري از عليمردان خان. آزاد خان غلجائى و حممد حسن خان قاجار از خمالفان جدى كرمي خان بودند، خنستني 
تشبثات كرمي خان عليه عليمردان خان به جاىي نرسيد تا اينكه خوشبختانه عليمردان خان به دست يكى از دمشنانش 



به قتل رسيد و خيال كرمي خان از اين مدعى، راحت شد و بر آن شد كه با گردآورى سپاه كاىف به جنگ آزاد خان 
 غلجاىي رود.

  ه. مدعى زورمند خود را در «كتل كمارج» شكست داد.1166باالخره خان زند در سال 

در مهني ايام، كرمي خان از حركت حممد حسن خان به سوى اصفهان آگاهى يافت و بيدرنگ به جلوگريى او رفت، 
 ه. دو مدعى زورمند يعىن كرمي خان 1171وىل شكست خورد و به جانب شرياز فرارى شد. به اين ترتيب، در سال 

و حممد حسن خان در شرياز و اصفهان داعيه استقالل داشتند. باالخره حممد حسن خان با سى هزار سرباز به حماصره 
 شرياز مهت گماشت وىل 

 ______________________________
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در اثر مقاومت دالورانه كرمي خان و اختالفاتى كه بني سران قاجار پديد آمده بود، كرمي خان بر حريف خود پريوز شد 

و اصفهان را به تصرف خود درآورد. اداره مناطق جنوب را به برادر خود صادق خان واگذاشت و راه تران پيش 

گرفت و شيخعلى خان زند مهرزم نامى خود را به تعاقب حممد حسن خان به مازندران فرستاد. در نربدهاىي كه بني 

 طرفني درگرفت، سراجنام پريوزى نصيب شيخ عليخان شد و حممد حسن خان كشته شد.

شيخ بيدرنگ سر حممد حسن خان را نزد كرمي خان فرستاد، وىل خان زند از مشاهده آن متأثر گرديد و دستور داد آن 
 را برگردانند و با بدنش در مقربه آن خاندان به خاك بسپارند.

سپس دخرت مدعى خود را به زىن گرفت و پسرش آغا حممد خان را نزد خود آورد و با مهرباىن متام از او پذيراىي كرد و 
 اين مرد كه بعد از مرگ كرمي خان سلسله قاجاريه را بنيان �اد، تا زمان فوت كرمي خان در شرياز بود.

 ه. بالمنازع گرديد. يكى از اقدامات جالب كرمي خان در اين دوره، قتل 1172به اين ترتيب، كرمي خان در سال 
افاغنه بود؛ چه اين طايفه خيانت پيشه با كرمي خان نيز سر سازگارى نداشتند. خان زند چون از اين معىن مطلع شد 

هر دسته از آنان را به ناحيه اى گسيل داشت، سپس به عمال خود در نقاط خمتلف كشور دستور داد كه در روز اول 
نوروز مجله آنان را از دم مششري بگذرانند. اين كشتار چندين هزار نفرى كه به تالىف مظامل و كشتارهاى بريمحانه افغا�ا 
در اصفهان و فارس صورت گرفت، يكباره به نفوذ سياسى و نظامى افاغنه در خاك ايران پايان داد. كرمي خان پس از 

 ه. پس از طرد كليه خمالفان و دمشنان خود وارد شرياز شد و تا زنده بود از اين شهر 1179ساهلا مبارزه در سال 
 خارج نشد.



 ساله مرهم شفاخبشى بود كه بر جراحات التيام ناپذير ملت ايران �اده شد. پس از آ�مه 14«اين دوره نسبتا ممتد 
 ساله هرج ومرج و خان خاىن و لشكركشيها و غارتا و كشتارهاى 20بيداد و ظلم دستگاه نادرى و بعد از آن دوره 

گردنكشان و زورگويان، حقا مردم ايران احتياج به دوره آرامش و آسايش داشتند تا بار ديگر بتوانند به زراعتهاى از 
دست رفته، به قناتاى پر شده فكر كنند و فرصت يابند كه چند صباحى نيز در زمني و ملك و آب خود يا ارباب 

خويش بيلى به زمني بزنند و ختمى بكارند ... با سياست نرم و گاهگاه شديد كرمي خان كه مهني امر كفايت و 
 سال، جز چند شورش حملى در كرمان و مازندران و زجنان و بنادر اتفاق 14موقع شناسى او را مى رساند، در طى 

نيفتاد، و اين شورشها هم در اندك زماىن فرونشانده شد. چند برخورد با دول بيگانه نيز صورت گرفت كه دامنه پيدا 
 »432 «نكرد.»

 مقام و ارزش تارخيى و اجتماعى كرمي خان 

«اگر قهرمان تارخيى آن باشد كه براى جنگ با خارجى و افزودن خاكى بر خاك كشور و دست اندازى بر ثروت و 
حاصل زمحت و ذوق ديگران، تسمه از گرده مردم داخلى بكشد و مردان و جوانان را به ميدا�اى جنگ بكشاند و 

ذخاير ماىل و انساىن كشور را در راه بلندپروازى و شهرت طلىب خود به پايان برساند، بايد قبال بگوييم كه كرمي خان به 
 هيچ وجه 

 ______________________________
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يك قهرمان تارخيى نيست؛ زيرا با اينكه دالورى و شجاعت شخصى داشت و خود مردى مششريزن و نيزه افكن بود 

هرگز قصد جتاوز به ديگران در سر نپروراند و آن روز هم كه جمبور به جنگ با خارجى شد و با عثمانيان درافتاد، تنها 

به فتح بصره اكتفا كرد و گرد زياده طلىب نگرديد. در اين صورت با معيارهاىي كه حبق يا حنق در دست ماست، چنني 

 شخصى شايسته عنوان قهرمان تاريخ خنواهد بود.

اما اگر- برخالف تاريخ نويسان گذشته- مردم را به حساب بياورمي و براى اجتماع امهيىت قائل شومي، و كساىن را كه 
... درگريودارهاى پيچيده و مشكل اقتصادى و سياسى و اجتماعى، با فداكارى متام، ملىت را رهربى و سرپرسىت كرده 

و حىت هسىت خود را بر پاى آنان رخيته اند، شايسته حتسني بشمارمي، كرمي خان، يكى از شخصيتهاى ارزنده تاريخ 
دويست ساله اخري كشور ما و حىت قبل از آن است ... در شرح حالش مى خوانيد كه چگونه در مششريزىن و 

نيزه افكىن و جسارت و نريوى بدىن در ميان افراد روزگار خود شاخص و شهره بود. وىل با اين حال، در سراسر حيات 
ترجيح داده كه مردم ايران در كشتزارها و برجنزارها و باغها و كوه و دشت در پى زراعت و حشم دارى خويش بروند يا 



در كارگاههاى حمقر به مشاغل پر زمحت قاىل باىف و حرير و خممل، مشغول باشند تا اينكه در ركاب او فتح بغداد و 
قندهار كنند. او خود از عناوين و القاب مى گرخيت و در عني سلطنت و قدرت از پذيرفنت عنوان «شاه» يا 

 «سلطان» خوددارى كرد و به لقب وكيل الرعايا اكتفا منود.

در تاريخ ايران، اين بار اول و شايد آخر است كه مردى با مقام و شغل سلطنت- مقام و شغلى كه به نريوى مششري 
از دهان شري بلكه شريان گرفته است- از پذيرفنت عنوان «شاه» خوددارى مى كند و خود را وكيل الرعايا مى خواند، در 
حاىل كه پيش از وى هرگز اين «رعايا» به حساب نيامده بودند و هيچكس بدانان توجه منى كرد، مگر وقىت كه عمال 
ديواىن، با شكنجه و زير ضربات تازيانه و چوب از آنان ماليات مى خواستند، يا براى فرونشاندن شهوت و قدرت طلىب 
و شهرت جوىي، سالطني آنان را به ميدان جنگ كشانده به دم مششري دمشن مى سپردند. و به خاطر مهني رعايا بود كه 

كرمي خان پس از تسلط كامل بر اوضاع، ترجيح داد كه از جنگ و سفر دست بردارد و در كشور خود مباند و 
حىت االمكان يك چهارطاقى براى پناه دادن فقرا يا يك كاروانسرا جهت تسهيل كار بازرگانان بسازد. او هرگز خود را 

قهر خدا منى دانست كه بر سر ديگران بتازد و هست و نيست آنان را به باد فنا دهد و اموال آنان را بربد و بر ناموس 
آنان دست جتاوز دراز كند، بلكه خود را صاحب رسالىت از جانب پروردگار مى دانست كه رعاياى از هسىت ساقط 

شده ايران را يارى كند، تا كمر راست كنند و آنان را كه در حكومت سخت و ظاملانه نادرى و هرج ومرج بيست ساله 
 »433 «بعد از وى، ناتوان و درمانده شده بودند دوباره به زندگى و كار و كسب كشاورزى اميدوار سازد ...»

 ه.) خنستني ايرانىي بود كه در سراسر ايران حكومت مى كرد. در 447 م./ 1055كرمي خان پس از سقوط آل بويه (
 فاصله ميان سقوط آل بويه و ظهور كرمي خان 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).3). مهان، (مقدمه)، ص 433(
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 سالطني يا ترك بودند يا مغول؛ وى نشان داد كه مدير و حاكمى داهى و بااستعداد و فعال مى باشد.

كرمي خان كه خود از بزرگان چادرنشني بود، كوشيد نه تنها به فئوداهلاى چادرنشني تكيه كند بلكه به امريان اسكان 
 يافته و حىت جتار نيز مستظهر باشد.

به جتار و از آن مجله بازرگانان ارمىن امتيازات فراوان عطا كرد. دولت كرمي خان زند كوشيد صنايع و حرف را احيا كند 
و كارگاههاى بزرگ چيىن سازى و شيشه سازى و غريه اجياد كرد. وى صنعتگراىن را كه نادر شاه از هندوستان آورده بود 
به شرياز منتقل كرد. در عهد وى، ميزان ماليات بر رعايا تقليل يافت. وى فراميىن صادر كرد و دايره خودكامى و جتاوز 
مالكني را نسبت به روستاييان حمدود ساخت. خبشى از شبكه آبيارى فارس و جنوب ايران احيا شد. اين اقدامات به 



منظور اعتالى نريوهاى توليدى به عمل مى آمد. كرمي خان در پايتخت خويش شرياز، ابنيه تازه، بازارها، مساجد 
جامع و كاخها احداث كرد. وى چادرنشيىن فاقد حتصيالت و حىت بيسواد بود، وىل به امهيت حتصيل و تربيت وقوف 
داشت و مردم دانشمند را به دور خويش گرد آورد. كرمي خان مقابر شاعران بزرگ ايران، سعدى و حافظ را در شرياز 

جتديد بنا كرد. مى كوشيد حسن توجه خلق را جلب كند و هرروز دو سه ساعت به شكايات و تقاضاهاى مردم 
 شخصا رسيدگى مى كرد.

كرمي خان از مذهب تشيع و روحانيون شيعه محايت مى منود، وىل در عني حال سياست مدارا با پريوان اديان ديگر را 
 تعقيب مى كرد.

كرمي خان تسهيالت چندى براى شركت انگليسى «ايست اينديا» قائل شد، از آن مجله بود حق احنصارى وارد كردن 
پارچه هاى پشمى به ايران، و معافيت از حقوق گمركى واردات و صادرات و حق تأسيس جتارختانه در بوشهر. ضمنا 
با جتار انگليسى شرط شده بود كه طال و نقره از ايران خارج نكنند و در مقابل امتعه انگليسى كه بيشرت منسوجات 

 بود، كاالهاى ايراىن خريدارى كنند.

واردات امتعه اروپاىي به ايران تا پايان قرن دوازدهم اندك بود و در آن عهد، هنوز ايران به كشور وابسته يا نيمه 
 مستعمره هيچ يك از دول اروپاىي مبدل نشده بود.

كرمي خان به منظور ارتقاى سطح جتارت خارجى ايران، بصره را كه در آنزمان بندرگاه عمده خليج فارس بود، از تركيه 
  ه.)1189 م./ 1775متنزع كرد (سال 

 م. 1770انگليسيها شروطى را كه كرمي خان زند تكليف كرده بود، به حال خويش سودمند نيافتند و در سال 
 ه.) جتارختانه خود را از بوشهر به بصره، كه در آن زمان در دست تركيه بود، منتقل كردند. بازرگانان هلندى 1184(

با كمال موفقيت با جتار انگليسى رقابت مى كردند. هلنديها جزيره خارك را در خليج فارس تصرف كردند و آن جزيره 
 را مستحكم ساختند و راه درياىي بصره-
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بوشهر- هندوستان را حتت نظارت خويش درآوردند. هلنديها در خارك جتارختانه اى تأسيس كردند و به صيد مرواريد 

 م./ 1776پرداختند. وىل چند ساىل نگذشت كه راهزىن درياىي به نام «مريمهنا» جزيره خارك را تصرف كرد (سال 

 »434 « ه.).1190

كرمي خان زند تنها شهريارى است كه به جاى انباشنت مششهاى طال و نقره و گردآورى پول، عوايد و درآمدهاى 
 كشور را در راه مصاحل عمومى مصرف كرده است.



در نتيجه فعاليتهاى عمراىن و جريان پول در دست مردم، وضع اقتصادى خلق برت شد و قوه خريد مردم در دوران 
حكومت كرمي خان باال رفت. كرمي خان با اينكه مردى عامى و بيسواد بود، عقل و درايىت فراوان داشت. وى خنستني 
پادشاهى است كه به خطر استعمار پى برده و رجال آن روز دولت ايران را از دسايس فرنگيان برحذر داشته و گفته 

 است:

«كه فرنگيان، مهچنان كه هندوستان را به مكر و خدعه و تزوير مسخر كرده اند، مى خواهند ايران را نيز مسخر منايند 
و مالك گردند ... اگر فرنگى بر ايران غالب و مستوىل و مالك گردد، مهه مشا را خائن مى مشارد و مى كشد ... بدانيد 

كه فرنگى به عقل و تدبري و زيركى و مآل انديشى و فرزانگى مهه هندوستان را به چنگ آورد نه به زور و مردانگى 
 به طور كلى در نيمه دوم قرن هيجدهم، دول پيشرفته اروپاىي محله استعمارى خود را به شرق آغاز »435 «...»

 خود، ضمن اظهار نگراىن فراوان از روابط حمكم جتارى روسها با 1753كردند. «سريو سيمون» در نامه مورخ فوريه 
 ايران، به اولياى كمپاىن هند فرانسه مى نويسد:

امروز روسيه به تنهاىي جتارت خارجى ايران را در دست گرفته است و سود سرشارى خواهد برد؛ چه از موقعى كه 
جواهرات و خزاين نادر در اين كشور انباشته شده طال به قدرى فراوان است كه ارزش خود را از دست داده و بسيار 
مبورد است كه در اين جتارت پرسود رقيب آ�ا شومي تا ثروت هنگفىت كه آ�ا از اين راه كسب مى كنند، موجب افزايش 

 »436 «قدرت آ�ا نشود.

جالب توجه است كه كرمي خان در آن دوره به معامالت تاترى توجه كرده و كمپاىن انگليسى را مكلف مى كند كه 
«از امتعه ايران هرچه ممكن است ابتياع كنند و در عوض امتعه خود بربند و پول نقد نگريند، چه خروج زر و نقره از 

 »437 «مملكت اسباب فقر مى شود.»

چنانكه ديدمي كرمي خان، برخالف شاه طهماسب و اكثر سالطني صفوى و نادر شاه افشار، به مجع آورى مششهاى 
طال و نقره عالقه اى نداشت. هنگامى كه مرد، هفت هزار تومان در خزانه او بود، و كليه عوايد كشور را در راه 
فعاليتهاى اقتصادى و عمراىن مصرف مى كرد. زندگى شخصى او بسيار ساده بود. «لباسش از كهنگى به پارگى 

 مى رسيد، چنانكه اغلب اوقات آرنج لباسش وصله داشت. معتقد بود كه خودسازى كار زنان است نه مردان.

  عبد الرزاق بيگ دنبلى كه به چشم خود»438 «در سراسر عمر خود، جواهر به كار نربد و جيقه نزد.»

 ______________________________
 .649- 50). تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم، پيشني، ص 434(

 .203). كرمي خان زند، پيشني، ص 435(

 .210). مهان، ص 436(



 .218). مهان، ص 437(

  به بعد.233). مهان، ص 438(
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آن پادشاه را ديده، درباره وى مى نويسد: «به جاى ختت زرين، مسندى مثىن (دوال) افكنده بر وى نشسىت و به جاى 

قباى زرافشان، كرباس بوته دار و اطلس كاشان پوشيدى و به جاى اكليل مكلل و تاج مرصع، شال كشمريى بر سر 

 «شايد در تاريخ ايران تنها كرمي خان زند باشد كه پس از »439 «پيچيدى. از انباشنت دينار و درم اعراض داشىت.»

رسيدن به قدرت، آرامرت و متواضعرت و مهربانرت گرديد، ورنه ديگر سالطني ايران اگر هم در ابتدا آرام و مهربان بودند 

 كرمي خان نه تنها خود »440 «پس از رسيدن به اوج قدرت و سلطه بر ديگران، خشنرت و مغرورتر و بريمحرت شدند»

به عيش ونوش دلبستگى داشت، بلكه آرزو مى كرد مهه مردم ايران در سايه امنيت و آرامش، به عيش و شادكامى 

زندگى كنند «به مهني جهت، شبها بر بام قصر خويش برمى آمد و گوش به صداى شهر فرامى داد. اگر در شهر 

صداى ساز و آواز و اسباب عيش و طرب مى شنيد، خوشحال مى شد كه رعايا آسوده خاطر به شادى پرداخته اند و 

مالىل از ما ندارند، اما اگر شىب آواز چنگ و ناى منى شنيد پريشان و افسرده مى گرديد و مى گفت پيداست كه امروز 

 وزير و كالنرت بر رعاياى ما حوالىت كرده اند و چيزى صادر منوده اند ... فردا حتقيق مى كرد و رفع ظلم مى منود ...»

»441« 

چنانكه گفتيم، نادر خود را مظهر قهر خداوندى مى مشرد و براى مظامل و بيدادگريهاى خود رسالىت آمساىن قائل بود، 
در حاىل كه كرمي خان برعكس، جز تأمني آسايش خلق و ترميم خرابيهاى گذشته براى خود وظيفه اى منى شناخت و 

مى كوشيد نابسامانيهاى دوره نادرى و هرج ومرج بيست ساله متعاقب آن را با حسن تدبري جربان كند. به حداقل 
ماليات قانع بود و آنچه مى گرفت بيدرنگ در جريان مى گذاشت و چيزى در خزانه ذخريه منى كرد. به طبقات رجنرب 

و زمحتكش عالقه داشت؛ هنگامى كه خيل كارگران دست به كار ساخنت حصار شرياز بودند، به دستور كرمي خان 
«مطربان بربطنواز قدم به قدم بساط نشاط گسرتدند.» تا كارگران با شور و نشاط به كار خود ادامه دهند. كرمي خان بر 
روى زيلو يا مند مى نشست و در ظروف مسى غذا مى خورد. روزى در حضور وى منايندگان اقتصادى انگلستان كه از 
واردات و صادرات سخن مى گفتند كرمي خان بشقاب چيىن پيشكشى آنان را بر زمني افكند، چون ريزريز شد به آنان 

 گفت صالح مردم فقري ايران اين است كه از ظروف مسني استفاده كنند، زيرا اين ظروف هرگز منى شكند.

مؤلف تاريخ نامه خسروان، جالل الدين مريزاى قاجار، با آنكه هرگز نسبت به دمشن خاندان خود نظر خوشى 
نداشته، درباره كرمي خان نوشته است: گمان منى كنم از آغاز جهان كه اينهمه شهرياران آمده اند، هيچ يك را چنني 

 خوى نيك بوده باشد.



 كه تقريبا بيست و چند سال بعد از كرمي خان به شرياز رفته، مى نويسد: به من گفتند سنگى »442 «اسكات وارينگ 
كه بر سر در دروازه قرار گرفته به قدرى سنگني است كه هنگام بناى دروازه كارگران قادر به حركت دادن و بلند كردن 

 آن نبودند وىل هنگامى كه آ�ا بيهوده تالش مى كردند، وكيل از راه رسيد و به كمك آ�ا شتافت و

 ______________________________
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 .270). مهان، ص 440(

 .256). مهان، ص 441(

)442.(Scott Waring  
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 اين كمك چنان در كارگران مؤثر شد كه در يك حلظه سنگ عظيم را به باالى دروازه رسانيدند.

مهني نويسنده مى نويسد: شرياز پر است از داستا�اى مشابه آن درباره وكيل. اين تنها پادشاهى است كه من هرگز 
 نشنيدم كسى نسبت به او بد بگويد.

ستمهاى او حتت الشعاع خاطره احسان و حمبىت كه به مردم شرياز كرد، قرار گرفته و با مقايسه با شقاوت و مظامل 
 اسالف او به كلى از ياد رفته است.

 ميالدى خود به پاريس، درباره كرمي خان چنني مى نويسد: اين 1763 سپتامرب 7كنسول فرانسه در بغداد در گزارش 
كشور مدتا در هرج ومرج كامل به سر مى برد و در اياالت آن، حكام ستمگر و خودخمتار حكومت مى كردند. چنني 
به نظر مى رسد كه امروز عظمت و آبادى سابق خود را حتت لواى كرمي خان و رفتار عاقالنه و ارزش شخصى او به 

 »443 «دست آورده است.»

 هزار كارگر شريازى و غري شريازى به فرمان وى با روى شرياز را مى كشيدند و خندق دور آن را 12«هنگامى كه 
مى كندند، كرمي خان هرروز به متاشا مى آمد و دستورهاىي مى داد. يك روز در حضور وى ديگى پر از اشرىف در خندق 

 »444 «پيدا شد، فرمود در حضورش متام اشرفيها را به آن دوازده هزار كارگر قسمت كردند.»

 اوضاع سياسى ايران بعد از كرمي خان 

 با مرگ كرمي خان، بار ديگر امنيت و آرامش از ايران رخت بربست.



زكيخان، برادر مادرى كرمي خان، كه مردى سفاك و بريحم بود با مهدسىت عليمرادخان، ابو الفتح خان، پسر كرمي خان 
را به پادشاهى انتخاب كرد. مردم شرياز به گمان اينكه پادشاه جديد از روش پدر پريوى خواهد كرد، او را حمرتم داشته 
به پادشاهى تنيت گفتند؛ وىل ديرى نگذشت كه وى به هلو و لعب و شراخبوارى پرداخت و از كار كشوردارى غفلت 

منود. صادقخان، برادر كرمي خان چون نتوانست از راه اندرز او را هدايت كند، به كرمان فرار كرد اما تا خرب مرگ 
زكيخان را شنيد، راه شرياز پيش گرفت و ابو الفتح خان را از سلطنت بركنار كرد، وىل دوران قدرت او دوامى نيافت و 

 عليمراد خان او و متام پسرانش جز جعفر خان را از پاى درآورد.

چنانكه اشاره كردمي، آقا حممد خان قاجار پس از مرگ كرمي خان، بيدرنگ به مازندران و اسرتاباد رفت و براى مقابله 
با خاندان زند به تيه قواى نظامى پرداخت. در مهان ايامى كه عليمراد خان بعد از شكست مدعيان، مصمم جنگ 
با آقا حممد خان بود، شنيد كه پسر صادق خان (جعفر خان) سر به خمالفت برداشته است؛ ناچار از تعقيب نقشه 

 تا 1199اوليه خود دست كشيد و آماده نربد با جعفر خان شد، وىل از خبت بد بني راه درگذشت. جعفر خان (از 
 1203 ه.) تا حيات داشت با مدعيان خود و خمصوصا آقا حممد خان در جنگ و كشمكش بود. در سال 1203

ه. جعفر خان مسموم شد و پسر جوان و رشيدش لطفعلى خان زمام امور را به دست گرفت و ناچار گرديد كه از 
 آغاز كار با حريف زورمند خود، آقا حممد خان،

 ______________________________
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دست وپنجه نرم كند. لطفعلى خان در مدتى كوتاه، فارس و كرمان را به حيطه نفوذ خود درآورد و به دستيارى حاج 

ابراهيم كالنرت (معروف به شاه ساز) موقعيت سياسى خود را استحكام خبشيد. وىل روابط دوستانه اين پادشاه جوان با 

حاج ابراهيم چندان دوام نيافت و پس از چندى كار به جاىي رسيد كه حاج ابراهيم، براى طرد لطفعليخان زند، از آقا 

حممد خان استمداد جست، وىل لطفعلى خان شجاع چندين بار خمالفان خود را به سخىت شكست داد و دسايس 

حاج ابراهيم كالنرت را عقيم گذاشت تا آقا حممد خان خود به جنگ او آمد. لطفعلى خان بر آن شد كه شبانه به 

اردوى او بتازد و كارش را بسازد، وىل در اين مرحله نيز به او خيانت كردند و گفتند آقا حممد خان فرار كرده است. 

وىل چون صبح شد، كذب گفتار آنان آشكار شد و لطفعلى خان كه خود را قادر به جنگ منى ديد به كرمان رفت و 

 ماه حماصره، كرمان را 4 ه. پس از 1208پس از گردآورى سپاه در كرمان مستقر گرديد. آقا حممد خان در سال 

 گرفت.



لطفعلى خان مستأصل شد و به قلعه مب نرماشري گرخيت. حاكم مب از بيم عقوبت آقا حممد خان لطفعلى خان را 
دستگري و به آقا حممد خان تسليم كرد، و آن مرد شقى او را كور كرد و به تران فرستاد و در آجنا اين سردار شجاع 

 زند را كشت.

 هزار جفت چشم از مردهاى آن شهر درآورند و ز�ا را به اسريى 200آقا حممد خان پس از تسخري كرمان فرمان داد 
به سربازان دهند. عمال بريحم او چنني كردند و كرمان تبديل به شهر كوران شد. خان قاجار در مب نيز مثل تيمور 
فرمان داد از سر مردم بيگناه كله منارها بسازند؛ و چندين هزار نفر را كشتند و پوست كندند. به اين ترتيب دوران 

  ساله خاندان زنديه به سر رسيد.46حكومت 

 بعضى از مهكاران كرمي خان 

دوستان و مهرزمان كرمي خان مجلگى چون او حسن نيت نداشتند؛ بعضى از آ�ا متجاوز، زورگو و عوامفريب بودند؛ از 
مجله «تقى خان بافقى از آن دسته مردم زشتكار ظاهر الصالحى بود كه مع التأسف زمان هيچوقت از زادن امثال 
آنان كوتاهى نكرده است. مردى بود با ظاهرى آراسته و با مهه كس دوست و بالنتيجه با مهه كس بيوفا و ىب صفا. 

غليان را حرام مى دانست وىل مال مردم را حالل؛ شب مهه وقت در حال مناز بود و روز مهه جا در قصد جتاوز به مال 
و جان و ناموس مردم. هم با حممد حسن خان قاجار اظهار دوسىت مى كرد هم با كرمي خان، نرد ارادت مى باخت 
... يك بار مردم يزد، از اين خان حاكم به خدمت كرمي خان شكايت بردند، كرمي خان او را به شرياز احضار كرد، 

مردم مى گفتند كه خان حاكم بيش از چهل هزار تومان به زور و ستم بيحساب و دليل و جموز گرفته است ... خان 
 هزار تومان را بر گردن وى ثابت 15مهه را حاشا كرد ... در حمضر شرع مردم با ارائه اسناد و اقامه شهود، مبل  

كردند و خان هم به زور گنگ آن را پرداخت، اما بقيه را منكر شد ... طبق دستور شرع مبني اداى هشت هزار 
سوگند بر ذمه او مقرر گرديد ... او را به مزار شاه چراغ بردند ... آجنا خان سه روز و سه شب به جاى غذا «قسم 

 هزار 25ميل فرمودند» و از اول صبح تا غروب به جاى هر نوع صحبىت نام خدا را به عنوان قسم ياد كرد و خالصه 
 تومان پول مردم را با هشتهزار بار اسم خدا يكجا
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 »445 «خورد و حكم شرع و فرمان حاكم را گردن �اد.»

شيخ على خان، يكى ديگر از مهكاران دلري كرمي خان بود كه پسرعمو و شوهرخواهر او بود. اين مرد شجاع و 
سلحشور از جنابت كرمي خان سوءاستفاده مى كرد و گاه، على رغم ميل خان زند، اقداماتى مى منود تا جاىي كه اين 
ضرب املثل ورد زبان مردم شده بود كه «شاه مى خبشد و شيخ على خان منى خبشد.» «ابو احلسن غفارى، مؤلف 

گلشن مراد در تاريخ زنديه مى نويسد: شيخ على خان جسارت را به جاىي رسانيد كه در آذرباجيان، سپاه راسان ديد و 
مسلما مهني امر موجب خشم كرمي خان شد ... در جملس خصوصى با كرمي خان به تندى و خشونت پرداخت ... 



قهرمان زمان را آتش خشم التهاب يافته به دست مبارك خود گريبان شيخ على خان را گرفته بر زمني افكند ... به نوك 
 »446 «خنجر املاس اثر گوهر عينني او را از جاى خويش كندند.»

 پس از سه روز بار ديگر شيخ على خان مورد لطف كرمي خان قرار گرفت.

يكى ديگر از مهرزمان كرمي خان، زكيخان بود. اين مرد برادر مادرى و پسرعموى كرمي خان، و كسى بود كه «هرروز 
 به مناز مجاعت حاضر مى شد و مهيشه مناز شب مى خواند.

از شراخبوارگى و غالمبارگى و شنيدن آواز خوش و موسيقى پرهيز مى كرد، اما فطرتا مردى سبع و خون آشام بود. وى 
در مازندران زياد مناند، زيرا ازبس به قتل مردم مازندران، و هتك پرده ناموس آنان دست زد كه كرمي خان او را معزول 
كرد و به سرداران سپاه وى نامه اى حمرمانه نوشت و آنان را مرخص كرد كه به اوطان خود بازگردند و زكيخان هم به 

ناچار با كارواىن از اسراى بيگناه به شرياز بازگشت. شايد يك علت مهم گرويدن مازندرانيان به آقا حممد خان پس از 
مرگ وكيل، و نفرت آنان از زنديه، مهني كشتارهاى بيجهت زكيخان بوده است ... مؤلف كتاب رستم التواريخ از قول 
مردى كه خود حاضر و ناظر بوده، نقل مى كند كه هشتاد نفر از مازندرانيان را به عنوان هواخواهان حسينقلى خان 
دست بسته نزد او آورده بودند، وى به مريغضب دستور داد تا سرهاى آنان را با مششري قطع كند؛ مريغضب مهني كه 

چهار نفر را گردن زد دستش لرزيد، خان خون آشام از روى غيظ از جا برجست و مششري را از او گرفته هفتاد و شش 
نفر ديگر را به دست خود گردن زد و چون وقت مناز شد، بالفاصله با دقت متام، وضو گرفته به مناز ايستاد و نوافل و 

تعقيبات را هم به جا آورد و سپس به احضار اهل و عيال مقتولني فرمان داد و «به اقسام فضايح در جملس، در 
مالءعام پرده ناموس ايشان را پاره منود.» و باز مناز شب را به جاى آورد ... هنگامى كه وى با كاروان اسرا به شرياز 

رسيد، كرمي خان سخت بر او متغري گرديد و پرسيد چرا به قتل و تاراج مردم پرداخىت و ما را در عامل بدنام و اين 
بيچارگان را از وطن و خان ومان خويش دور و آواره كوه و بيابان كردى؟ زكى خان سنگدل و خوخنوار با كمال 

وقاحت و صراحت جواب داد كه من در خونريزى ىب اختيارم، تو كه مرا مى شناخىت چرا بدين كار فرستادى؟ وكيل روى 
از او بگردانيد و گفت خدا جزاى ترا بدهد كه مى ترسم عاقبت، خاندان مرا براندازى؛ و چنني شد كه او پيش بيىن 

 »447 «كرده بود.»

 ______________________________
  (به اختصار).109). مهان، ص 445(

  (به اختصار).93). مهان، ص 446(

  به بعد (به اختصار).127). مهان، ص 447(
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 آغاز كار

با افول سلسله زنديه، بار ديگر حكومت و فرمانرواىي از دست ايرانيان خارج گرديد و طايفه قاجاريه كه اصال از نژاد 
 مغول بودند، زمام امور را به دست گرفتند.

هنگام تشكيل سلسله صفويه، قاجاريه به يارى آنان برخاستند و دوشادوش لشكريان قزلباش، در ركاب شاه امساعيل 
صفوى مششري مى زدند. پس از آنكه شاه عباس كبري به سلطنت نشست، آنان را از حمل اصلى خود كوچانيد. 

دسته اى را در مرو و عده اى را در گرجستان و دسته سوم را در دو سوى رودخانه گرگان (اسرتاباد) مستقر ساخت. از 
اين طايفه، آنان كه در مست راست گرگان سكونت داشتند، يوخارى باش و عده اى را كه در ساحل چپ گرگان سكىن 
گزيده بودند، اشاقه باش خوانده مى شدند و بني آنان، غالبا بر سر امور مادى و اقتصادى نظري آب و چراگاه و غريه 

 اختالف و نزاع بود.

پس از محله افاغنه، چنانكه ديدمي، فتحعليخان قاجار، كه از قبيله اشاقه باش بود، خنست به يارى شاه سلطان حسني 
به اصفهان رفت، وىل شاه و اطرافيان او به علت پريشاىن و بيكفايىت از او استمداد جنستند و وى بار ديگر به اسرتاباد 

 به دست يكى از افراد ايل قاجار، 1139برگشت. مهني مرد بعدها به يارى شاه طهماسب دوم برخاست و در صفر 
 به حتريك نادر كشته شد.

نادر پس از آنكه با نرينگ كار فتحعليخان را يكسره كرد، قبيله يوخارى باش را مورد لطف خود قرار داد و حممد 
حسني خان را به حكومت گرگان و اسرتاباد فرستاد، وىل حممد حسن- خان، پسر فتحعليخان مقتول، از بيم نادر، 

مدتا متوارى بود. وى پس از آنكه از قتل نادر آگاهى يافت، با ياران خود به اسرتاباد آمد و مناطق ساحلى حبر خزر 
 ه. در راه خمالفت با كرميخان زند، كشته شد و كرميخان دخرت وى را به 1171را متصرف شد و سراجنام در سال 

زىن گرفت و از نه پسر حممد حسن خان، دو تن يعىن آقا حممد خان و حسينقلى خان جهانسوز را به شرياز برد، و 
چون مردى باصفا و نيكنفس بود، حسينقلى خان را به حكومت دامغان فرستاد وىل او راه عصيان پيش گرفت و 

  ه. در شرياز بود.1193خوشبختانه به دست تركمانان كشته شد. آقا حممد خان تا مرگ كرميخان يعىن تا سال 
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 آغاز كار آقا حممد خان 



پس از مرگ حممد حسن خان، فرزندش آرام ننشست. به قول «ژان گوره» فرانسوى او از بني جوانان طايفه اشاقه باش 
هزار سوار انتخاب كرد و به كمك آنان، گاه به قسمىت از اسرتاباد محله مى كردند و هركس را كه مقاومت مى كرد، 
مى كشتند و اسب و گوسفند و فرش و طال و نقره مردم را به يغما مى بردند ... چون آقا حممد خان مى دانست كه 
پول ماليات در چه موقع از اسرتاباد به سوى پايتخت فرستاده مى شود، با سواران خود به كاروان حامل پول محله ور 
 مى شد. مستحفظني مقاومت مى كردند و كشته مى شدند و سواران آقا حممد خان اسرتهاى حامل پول را مى بردند.»

»1« 

مهينكه آقا حممد خان بتوسط خواهر خود از مرگ شهريار زند باخرب شد، بيدرنگ به مازندران رفت و افراد قبيله خود 
را مجع آورى منود و به خمالفت با زنديه برخاست و چنانكه گفتيم، پس از غلبه بر جعفر خان زند، تران را به پايتخىت 
برگزيد. در تغيري سلسله زنديه به قاجاريه، حاجى ابراهيم كالنرت، كه از بزرگان متنفذ حملى بود، نقش مهمى داشت. 
خنست در اثر مساعى حاجى ابراهيم، لطفعليخان فرزند جوان جعفر خان بر اريكه سلطنت جلوس كرد وىل بعدها 

روابط لطفعليخان و حاجى به سردى و نقار گراييد تا جاىي كه كالنرت شرياز به لطفعليخان خيانت ورزيد، و شرياز را 
تسليم آقا حممد خان قاجار كرد و در عوض اين خيانت و خدعه به مقام صدراعظمى ارتقا يافت. لطفعليخان زند، 
چنانكه ديدمي، چندى در كرمان مقاومت كرد، وىل باالخره در نتيجه خيانت اطرافيان، اسري آقا حممد خان شد و 

رئيس ايل با دست خود چشمان او را از حدقه درآورد و مهرزمان او را به سخىت كيفر داد و خان جوان را به اسريى 
 به سپاهيان خود داد.

 با شصت 1209آقا حممد خان پس از آنكه از طرف جنوب خيالش راحت شد، عازم مناطق مشاىل شد و در سال 
هزار سپاهى به جانب شوش روان گرديد، وىل قبل از تصرف اين شهر به تفليس تاخت. «ارگلى» پادشاه اين ناحيه، 

راه فرار پيش گرفت و آقا حممد- خان، چون جالل الدين منكربىن اين شهر را به باد غارت داد و فجايع و 
وحشيگريهاى گوناگون مرتكب شد. ديرى نگذشت كه روسها به محايت ارگلى برخاستند و قسمىت از قفقاز را تصرف 

 كردند وىل قبل از آنكه فتح گرجستان پايان پذيرد، كاترين دوم درگذشت و جانشني او سپاهيان روسى را فراخواند.

 حماصره كرمان توسط آقا حممد خان 

حماصره شهر كرمان از طرف قواى آقا حممد خان بيش از چهار ماه طول كشيد. در اوايل كار، چون مردم ذخريه اى 
 داشتند خبوىب مقاومت مى كردند و گاه آقا حممد خان را مورد طعن و لعن قرار مى دادند.

شبها از صداى طبلها در برجها خواب به چشم مردم منى آمد، بچه ها و گاهى اوقات ز�ا از فراز برج و بارو، با 
 آهنگ، اين تصنيف را مى خواندند:

 آق مم خان اخته 
 

 تا كى زىن شلخته 



 قدت مياد رو ختته 
 

 !اين هفته نه اون هفته

   

 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).252). ژان گوره، خواجه تاجدار، ترمجه ذبيح الّله منصورى، ص 1(
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شايد كينه اى كه آقا حممد خان از شنيدن اين ابيات، آن هم از زبان زنان- كه حاكى از يك نقص بزرگ عضوى او 

 »2 «بود- به دل مى گرفت، براى نابودى كرمان از مهه عوامل مهمرت و بزرگرت بوده است.

با اينكه ده هزار تن از مردم عجزه را از شهر روانه دهات كردند دردى دوا نشد و روزبروز، آتش قحط و غال باال 
 مى گرفت.

در دوره اى كه كرمان در حماصره قشون آقا حممد خان بود، ظاهرا دخرتان و اطفال با خواندن تصنيف سابق الذكر 
خواجه تاجدار را مورد طعن و لعن و اهانت قرار دادند. وى پس از تسخري كرمان، ضمن هزاران ظلم و جنايىت كه 

مرتكب شد، به سربازان خود اجازه داد كه به دخرتان و نواميس مردم علنا جتاوز كنند. «بسيارى از دخرتان را پدران و 
مادران در سوراخهاى خبارى و كندوهاى خانه ها �ادند و آن را تيغه كردند و به گل گرفتند ... با مهه اينها روايىت 

هست (ظاهرا اغراق آميز) كه روزى كه لشكريان او از دروازه شهر بريون رفتند، هزارها دخرت حامله را پشت سر �اده 
 »3 «بودند كه ناچار شدند سقط جنني كنند.»

 فجايع آقا حممد خان در كرمان 

«در نسخه خطى تاريخ دانشكده ادبيات كيفيت قتل عام چنني ذكر شده است: مشاهدان تقرير مى كنند كه ... 
خديو زمان باالى كوه دخرتان، نزديكى شهر، كه مشرف بر خطه كرمان بود و حسب احلكم مهايون، چهارطاقى فراز 

آن بنا �اده بودند ... بدان كوه حتويل فرموده بواسطه دوربني متاشاى شهر و لشكريان خود را كرد ... پس حكم 
فرمود تا سركردگان لطفعليخان را به ضميمه اعاظم و اعيان و نامداران آن خطه، شرف اندوز حضور ساختند و بعد از 
آنكه هر يكى را در معرض عتاب پادشاهانه درمى آورد، مى فرمود تا گوش آ�ا را بريده و چشم آ�ا را از حدقه بريون 
آورده از اوج كوه به حضيض زمني مى افكندند و در دم رهسپار طريق عدم مى گشتند. اى بسا پسران كوه سرين موى 

ميان كه خون حلقوم خود را غازه رخسار دخرتان ساختند، و بفرموده مهايون، جالدان بيباك به امتام كارشان پرداختند. 
حكم فرمود تا بقية السيف سكنه آن خطه را، از اعلى تا ادىن، و از پري تا برنا، از عارف تا عامى، از عامل تا اّمى، از 

 مرد تا زن، و ... از مشايخ تا صبيان ... مهگى را به ربقه اسري درآورده ملتزم اردو به دار اخلالفه تران برسانند.



  از هجرت مقدسه رخ منود ...»1209اين واقعه در شهور سنه 

در گرفتارى لطفعليخان، كيفيت آن در تاريخ خطى دانشكده ادبيات، چنني نوشته شده است: «قلعه گيان مب، او را 
به قلعه مى برند و طعامى و شراىب مهيا مى سازند و فراش خواىن جبهت او مى گسرتانند. پس با مششريهاى آخته به 

اثبات خطاى نياوردن جهانگري خان سيستاىن، به قصد او، به بسرت او حضور به هم مى رسانند. لطفعليخان بعد از 
مشاهده اين احوال به دامن عجز و احلاح درآوخيته ...» در فارسنامه اين وقايع چنني ذكر شده است: «نزديك به 
هشت هزار نفر زن و بچه آن بلد را، مانند كنيز و غالم به سپاه خود خبشيد و متامت مردان آن را يا كشت يا كور 

 كرد. خان زند را به حضور شهريار قاجار آوردند؛ از غايت خشم و

 ______________________________
 .218). باستاىن پاريزى، آسياى هفت سنگ، ص 2(
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غضب، غالمان تركمانان را مأمور فرمود تا با آن نادره زمان معامله قوم لوط منودند. پس او را از حليه چشم عارى 

 »4 «ساخته به جانب طهرانش فرستادند ...»

 قتل و غارت مردم 

«پس از آنكه لشكر حضرت شاه قاجار گواشري را مفتوح كردند، از جانب سىن اجلوانب، حكم به قتل عام و غارت 
آن بلد گرديد؛ مگر خانه هاى آقا على را كه مستثىن فرمودند. مردم اردو، از تراكمه و اسرتاباد و طربستان و ساير 

سپاه، بناى قتل و اسر و �ب را گذاشتند. در آن شهر شور حمشر و فزع اكرب واقع شد ... قتل عام چنگيزى را آوازه 
نو شد و جنگ خاص هالكوىي آيني، جتديد يافت. از مرد و زن كرماىن آنقدر در خانه هاى آقا على پناه جستند و 

هجوم كردند كه پنج نفر زن و طفل در زير دست و پا به خبه درگذشتند: ليكن هركس به آجنا پناه برد، از قتل و اسر 
حمفوظ مباند. روز ديگر، حكم پادشاهى به مفاد پيوست كه متعلقان آقا على با هركس از مرد و زن كه پناهنده خانه 
او هستند، از شهر بريون بروند. منسوبان آقا على با ده دوازده هزار نفر اناث و ذكور كه به آن خانه ها التجا جسته 

 بودند به جانب فريزن كه ملك آقا على بود ...

  سايكس در تاريخ خود مى نويسد:»5 «برفتند ... و حكم به ختريب شهر و قتل مردمش شد».

«با مردم كرمان با �ايت قساوت و بريمحى كه به تصور منى گنجد، رفتار شد: زنان آجنا را تسليم قشون كرده و سربازان 
 هزار جفت چشم به او 20را تشويق منودند كه ناموس آ�ا را هتك كنند و به قتلشان برسانند ... فاتح دستور داد 



تقدمي منايند ... بدين طريق تقريبا متام مجعيت ذكور شهر كور شد و زنانشان مانند برده حتويل قشون داده شدند. آقا 
 نفر اسري را گردن زده و 600حممد خان بعدا، براى آنكه خاطره دستگريى لطفعليخان حمفوظ مباند، دستور داد 

سرهاى آ�ا را به توسط سيصد نفر اسري ديگر كه آ�ا را بعدا كشتند به مب محل كردند و در آجنا، در نقطه اى كه 
 م. اين هرمها را شخصا 1810 در سال »6 «لطفعلى دستگري شده بود، از سرهاى آنان هرمهاىي ساختند. پوتني جر

ديده است. كرمان از آن روز ديگر ببودى نيافت. امروز بيش از هر شهر ايران در آجنا گدا وجود دارد و از فقر رنج 
 »7 «مى برند.»

 معلم و مقتداى آقا حممد خان 

مؤلف رستم التواريخ مى نويسد كه آقا حممد خان «... پس از خواندن تواريخ و قصص، چنگيز خان و امري تيمور 
گوركاىن را پسنديده و انتخاب منود و خود به راه و رسم و آيني و قواعد و قوانني اين دو سلطان جهانگري ... رفتار 

مى منود. فرموده بود صورت چنگيز خان را در جملس، باالى سرش و صورت امري تيمور گوركاىن را در پيش رويش 
 »8 «نصب منوده بودند.»

 عشق آقا حممد خان به جواهرات 

آقا حممد خان چون خواجه بود به امور جنسى توجه منى كرد، وىل به پول و جواهرات دلبستگى فراوان داشت. هدايت 
 مى نويسد:

 «آقا حممد خان صندوقچه اى سر مبهر داشته كه مى بايست هرشب 

 ______________________________
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روى رختخواب خان بگذارند. شىب معاشقه خان با صندوقچه به درازا مى كشد؛ هادى خان از گوشه پرده نظرى به 

درون اتاق مى اندازد؛ معلوم مى شود كه صندوقچه حمتوى جواهر پياده است كه آقا حممد خان روى حلاف رخيته و 

صورت خودش را به آن مى سايد. هراسان كنار مى رود و چون آقا حممد خان آواز مى دهد، قدرى تأمل مى كند و 

 »9 «سراسيمه به اتاق مى دود. چنان وامنود مى كند كه خواب بوده است.»

 مال دوسىت آقا حممد خان 

آقا حممد خان به سبب اهانىت كه از طرف خواجه حممد زمان به او شده بود، تصميم به قتل او و پسرش گرفت. آقا 
على وزير كه سخت مورد توجه آقا حممد خان بود شفاعت كرد تقاضاى او به سه شرط پذيرفته شد: «يكى آنكه 

خواجه به دست خود چشمان پسرش خواجه حممد زمان را در حضور آقا حممد خان از كاسه خارج كند؛ يا اينكه تا 
يزد خود و پسرش، پياده، جلو اسب آقا حممد خان بدوند؛ يا اينكه هزار تومان (به پول آن عهد) غرامت اين ىب ادىب را 

بدهد ... خواجه شروع به فروخنت امالك و اثاثه خود كرد ... مهه امالك ششدانگى را به مثن خبس فروخت ... 
 »10 «به هرحال مبلغى فراهم كرد و پرداخت و آزاد شد، وىل اوالد آن مرحوم بعدها به گداىي افتادند.»

 عزميت به خراسان 

به قول «واتسن»: «در طى هفت سال جنگى كه آقا حممد خان با شاهزادگان زند به منظور تسلط بر ايران، به راه 
انداخته بود، شاهرخ دچار دردسرى نشده بود؛ وىل سراجنام، نوبت او نيز فرارسيد ... شاهرخ مريزا در وضعى نبود كه 

 بتواند از پيشرفت قواى مهاجم به قلمرو حكومت خود، خراسان جلوگريى كند.

ازاين رو به پسران خود توصيه كرد كه درصدد جنات خويش باشند و خودش نيز با هداياى گرانبها كه به منظور نرم 
 كردن شاه قاجار به مهراه آورده بود، تا دو منزل به استقبال رفت.

پادشاه قاجار ابتدا فقط تقاضا كرد كه احتياجات لشكريانش از جهت آذوقه و پول تأمني شود وىل در ورود به 
مشهد، بيدرنگ مهرهاى دولىت و خزانه سلطنىت را خواست و خواستار شد كه در مساجد به نام او خطبه و دعا 

خبوانند ... شاهرخ حاضر بود جبز پول و جواهرات خانوادگى، آنچه آقا حممد خان مى خواست اجنام دهد؛ درحاىل كه 
به چنگ آوردن جواهرات، از مقاصد اصلى محله او به خراسان بود ... سراجنام، شاهرخ را فراشهاى شاه دستگري 
كردند و به چوب بستند. وىل چون اين تنبيه براى تسليم جواهرات مؤثر نيفتاد به دستور شاه چند جاى بدن او را 

آهن سوز كردند. شاهرخ ناچار در زير شكنجه ياقوتا و جواهرات مادرى را در اختيار مدعى قرار داد و در راه تبعيد 
به تران در اثر پريى و درد و رنج جان سپرد ... آقا حممد خان در سراسر قلمرو خود، نظم برقرار ساخت؛ راهها 
براى مسافران و كاروا�ا امن شد؛ مالياتا منظم دريافت مى گرديد؛ و گروگا�اىي كه از جانب امريان دوردست در 



اختيار بودند براى الزام فرمانربدارى آ�ا نسبت به شاه، وسيله كاىف به مشار مى رفتند. اما در باطن اين ظاهر آرام، 
 »11 «نارضامندى شديدى از ناحيه متنفذان و زورمندان وجود داشت.»

 ______________________________
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 بار ديگر آقا حممد خان براى تسخري شهرهاى از كف رفته قفقاز، عازم شوش شد و به تسخري 1211در پايان سال 

يكى از قالع توفيق يافت. در اين هنگام، آقا حممد خان به علىت جزئى، بر پيشخدمتان خود خشم گرفت و آنان را 

 ه. ق. 1211 ذى احلجه 21به مرگ تديد كرد. آنان نيز كه از طبيعت خبيث و كينه توز سرور خودآگاه بودند، در 

 آقا حممد خان را در خواب كشتند.

 وضع اجتماعى در آغاز دوره قاجاريه 

 «فرد ريچاردز» در سفرنامه خود، ضمن توصيف مظامل و آدمكشيهاى آقا حممد خان مى نويسد:

... در اين صفحات خونني تاريخ، بيهوده است اگر در جستجوى نشانه هاىي حاكى از پيشرفت و ترقى و يا ذكرى 
از هنر دوران صلح و صفا باشيم. در سراسر ايران، گاوآهن فداى مششري شده بود. به دشوارى مى توان تصور كرد كه 

در مهان هنگامى كه آقاحممد خان در مشرق زمني نام خود را با حروف خونني در صفحه تاريخ مى نگاشت، 
منظومه اى از اسامى پرشكوه و جالل كساىن كه به كارهاى هنرى مساملت آميز سرگرم بودند در آمسان مغرب زمني 
مى درخشيد. در آن زمان افرادى در اروپا و امريكا مى زيستند كه يا به تعقيب يكى از رشته هاى فرهنگى اشتغال 
داشتند و يا زندگى خود را وقف پيشرفت و ترقى كرده بودند؛ بتهوون، شوبرت، گوته، چارلز ملب، كاراليل، جرج 

، از اين قبيل مردان بودند. در مهان ايامى كه »14 «، استيفنسن، و رىن »13 «، رومىن »12 «واشنگنت، فاراداى، ترنر
علما در كشورهاى مرتقى مغرب زمني، سرگرم تعقيب رشته هاى هنرى مساملت آميز بودند و به سوى ترقى و تعاىل گام 
برمى داشتند، در ايران مججمه ها بر روى هم انباشته مى شد و برحسب دستور آقا حممد خان، از چشمان نابينايان 

 »15 «تپه هاى كوچكى تشكيل مى دادند.»



در دوران حكومت فتحعليشاه، مردم بيش از پيش روى آرامش ديدند. مداخله كشورهاى استعمارى، خمصوصا 
سياست توسعه طلىب روسيه تزارى، مهواره به زمامداران ايران گوشزد مى كرد كه يا خود را با متدن و فرهنگ و سالحهاى 

 جديد هم آهنگ كنند و يا آماده مرگ باشند.

عباس مريزا در سايه تعليمات وزير كاردان خود، قائم مقام مى كوشيد تا در راه اصالح اوضاع اجتماعى و نظامى ايران 
 قدمهاىي بردارد.

  ه. ق.1212- 1260سلطنت فتحعليشاه 

  ه. به طول اجناميد.1211 تا 1193دوران قدرت آقا حممد خان از 

پس از انتشار خرب قتل او، مدعيان سلطنت به پا خاستند. حاجى ابراهيم اعتماد الدوله به سرعت به تران آمد و 
مقدمات حركت وليعهد را فراهم منود؛ و باالخره بابا خان، فرزند حسينقليخان جهانسوز، برادرزاده آقا حممد خان، در 

 ، از شرياز به تران آمد و به نام فتحعليشاه تاجگذارى منود. وى در1212روز عيد فطر 

 ______________________________
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آغاز كار، با مدعياىن چند روبرو گرديد. يكى از آ�ا صادقخان شقاقى از سرداران آقا حممد خان بود كه دعوى 

تاج وختت داشت؛ وىل در قزوين مغلوب قواى فتحعليشاه شد. عالوه بر اين عده اى از بازماندگان خاندان صفوى، 

افشار، و زند، هريك، به مناسبىت سوداى سلطنت در سر داشتند؛ وىل اين مدعيان ضعيف نيز مجلگى شكست 

 خوردند.

 سياست خارجى ايران در عهد فتحعليشاه 

در دوران سلطنت فتحعليشاه، �ضت بورژوازى غرب قوس صعودى خود را طى مى كرد و دول صنعىت اين قاره، يكى 
بعد از ديگرى، براى حتصيل بازارهاى جديد در تالش و تكاپو بودند؛ و در نتيجه اين احوال، بني كشورهاى پيشرفته، 



نظري انگلستان و فرانسه، رقابتهاى استعمارى آغاز شده بود. انگلستان بعد از ديگر كشورهاى اروپاىي، در شبه قاره 
هندوستان نفوذ كرد و براى حفظ اين كشور زرخيز، از نفوذ سياسى و اقتصادى ديگر ممالك، به اقدامات دامنه دارى 

 دست زد.

  ه. زمانشاه، امري افغانستان، تصميم گرفت كه از كابل به سند و پنجاب محله كند. لرد ولسلى 1213در سال 
، سردار معروف انگليسى، كه در اين موقع با سلطان ميسور (تيپو صاحب) در نربد بود، بر آن شد كه از »16«

استيالى افاغنه بر هندوستان جلوگريى كند، و براى توفيق در اين راه، مهديقليخان، مناينده شركت جتارتى انگليس را 
كه در بوشهر بود مأمور دربار ايران كرد، و از حكومت ايران تقاضا منود كه در راه سياست توسعه طلىب زمانشاه 

اشكاالتى پديد آورد، در چنني موقعيىت، زمانشاه، به جاى آنكه با ايران از در دوسىت درآيد، بوسيله مناينده خود، از 
فتحعليشاه خواست كه ايالت خراسان را به او واگذار منايد. شاه از اين پيغام برآشفت و به زمانشاه پاسخ داد كه 

 عنقريب سپاهيان ايران متام افغانستان را مسخر خواهند كرد.

به اين ترتيب، آرزوى حقيقى انگلستان صورت عمل گرفت و آتش جنگ بني ايران و افغانستان مشتعل گرديد. 
فتحعليشاه، پس از عقد قرارداد با حكومت هند، حممود و فريوز، برادران زمانشاه را، كه به ايران پناهنده شده بودند 

 ه. به كمك ارتش ايران، قندهار و كابل را از برادر 1216مورد احرتام و تقويت خود قرار داد؛ و حممود در سال 
 گرفت و زمانشاه را دستگري و كور كرد و به اين ترتيب، حممود در حتت محايت ايران، امري افغانستان گرديد.

در مهني ايام، ناپلئون بناپارت كه در اروپا از پياده كردن سپاه و تسخري جزاير بريتانياى كبري عاجز آمده بود، توجه 
خود را معطوف به قاره هندوستان منود و تصميم گرفت، با جلب موافقت دولتني ايران و عثماىن، به سرزمني 

هندوستان لشكركشى منايد، و با تصرف اين منطقه زرخيز، جتارت و اقتصاد انگلستان را فلج كند و اين مملكت 
 نريومند را به زانو درآورد.

در اين موقع، ايران گرفتار جنگ با روسيه بود و فتحعليشاه براى پريوزى بر اين حريف زورمند، مى كوشيد تا كمك 
يكى از دول بزرگ اروپا را جلب منايد. به مهني مناسبت، فتحعليشاه، توسط مناينده انگليس در بغداد، از دولت 

انگليس براى مقابله با روسيه استمداد جست؛ غافل از اينكه در اين ايام انگلستان و روسيه در جبهه واحدى عليه 
 ناپلئون متحد

 ______________________________
)16.(Willesley  
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 شده اند و براى انگلستان ممكن نيست كه على رغم متحد خود روسيه به ايران كمك و يارى كند.



در مهني ايام، ناپلئون كه آرزوىي جز شكست انگلستان نداشت براى محله به هندوستان، در صدد جلب دوسىت 
فتحعليشاه برآمد و منايندگاىن به ايران گسيل داشت. شاه ايران نيز مريزا رضا خان قزويىن را، به عنوان سفري به اردوى 

 در 1222ناپلئون فرستاد، تا بر اساس پيشنهادهاى ناپلئون، بني دولتني عهدنامه اى منعقد شود. باالخره در صفر 
  ماده منعقد گرديد و مبوجب آن:16«فينكن- اشتاين» بني مريزا رضا، مناينده فتحعليشاه و ناپلئون، قراردادى در 

ناپلئون تعهد كرد كه در برگردانيدن گرجستان به ايران و جمبور ساخنت روسيه به واگذار منودن آجنا، سعى منايد؛ براى 
 اصالح و تقويت سپاه ايران، اسلحه و توپ و تفنگ و مهندس و معلم بفرستد.

در عوض، ايران قبول منود كه در جنگ فرانسه بر ضد انگليس و روس، با آن دولت متحد باشد و با انگليس فورا 
اعالم جنگ منايد و افاغنه (رعيت خود) را به محله به هند وادارد؛ و در صورت اراده ناپلئون به لشكركشى به هند از 
راه ايران، فتحعليشاه به ايشان راه عبور دهد؛ و اگر احتياج پيدا شد بنادر و سواحل خليج فارس را به اختيار حبريه 

 فرانسه بگذارد.

انگليسها كه از ابتداى توجه ناپلئون به مست مشرق، مواظب اقدامات او بودند پيش از آنكه معاهده فينكن شتاين 
  به ايران فرستادند.»17 «منعقد شود، از طرف شركت جتارتى هند شرقى شش مناينده به رياست جان ملكم 

جان ملكم كه مردى كاردان و زيرك بود، با تقدمي هداياى گرانبهاىي به فتحعليشاه و دادن رشوه هاى هنگفت به 
درباريان، به بسنت معاهده اى جتارتى و سياسى با ايران توفيق يافت؛ و فتحعليشاه تعهد كرد، ما دام كه زمانشاه افغان 
از تعديات خود به حدود هند انگليس دست برنداشته، با او صلح نكند و فرانسويان را به ايران راه ندهد؛ و انگليس 

 هم در عوض، اگر ايران مورد تديد روسيه يا افاغنه واقع شد، براى ايران اسلحه تيه منايد.

علت عمده توجه فتحعليشاه، با وجود اين عهدنامه با انگليس، به طرف فرانسه، به شرحى كه گفتيم، عدم مساعدت 
انگليس بود به ايران در جنگ با روسيه؛ چه انگليس در اين تاريخ با روسيه متحدا در اروپا بر ضد ناپلئون مى جنگيد 

 و مساعدت او به ايران اقدامى بود برخالف مصلحت متحد خود.

 با عده اى مهندس و خربه نظامى و معلم، »18 «پس از عقد معاهده فينكن اشتاين، به امر ناپلئون، سرتيپ گاردان 
به ايران آمدند و به رخينت توپ در اصفهان و تعليم سپاهيان ايراىن و برداشنت نقشه و تسطيح راهها اقدام منودند و 

 جوش و خروشى از اين بابت تا مدتى در ايران پيدا شد؛ و فتحعليشاه، با كمال 

 ______________________________
)17.(John Malcolm  

)18.(Gardanne  
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سادگى، اميدوارى داشت كه باالخره، به يارى فرانسويان، روسها را شكست خواهد داد و به تصرف جمدد گرجستان 

 »19 «موفق خواهد شد.

 ه. بار ديگر ملكم را 1223انگليسيها كه از دور ناظر اين جريانات بودند، براى خنثى كردن نقشه ناپلئون در سال 
به ايران فرستادند، وىل فتحعليشاه از پذيرفنت او خوددارى كرد. اين عمل بر ملكم گران آمد و بر آن شد كه به تالىف 

اين اقدام، حكمران هند را به تصرف خارك و تسخري سواحل ايران برانگيزد. وىل چون در مهني ايام، ناپلئون، برخالف 
تعهدات قبلى خود، نسبت به ايران خيانت ورزيد و با روسيه از در سازش درآمد و هيأت نظامى خود را از ايران 
فراخواند، انگليسيها، بدون اينكه به اقدام خصمانه اى دست بزنند، از اين پيش آمد سياسى به سود خود استفاده 
كردند. فتحعليشاه نيز پس از آنكه به وسيله عسكرخان افشار از ناپلئون اجنام تعهدات پيشني را خواستار شد و 

 نتيجه اى نگرفت، ناچار بار ديگر به جتديد روابط دوسىت با انگلستان تن داد.

پس از آمدن هرفرد جونز به ايران، گاردان كه سعى مى كرد بني ايران و روسيه قرار مصاحله اى منعقد كند از تران خارج 
 شد و به اين ترتيب، با عهدشكىن فرانسويان، روابط دوسىت ايران و فرانسه قطع گرديد.

جونز پس از شرفياىب به حضور فتحعليشاه، يك قطعه املاس گرانبها از جانب جرج سوم به وى تقدمي كرد و به اردوى 
عباس مريزا رفت و مبوجب قراردادى، متعهد شد ما دام كه بني ايران و روسيه جنگ برقرار است، ساىل صدوبيست 

 ه. ملكم براى سومني بار راه 1224هزار لريه انگليسى به ايران بدهد. باالخره براى تكميل اين عهدنامه، در سال 
 ايران را در پيش گرفت و با عده اى از خربگان نظامى به جتهيز و آماده كردن سپاهيان ايران مشغول شد.

عاقبت پس از رفنت مريزا ابو احلسن خان ايلچى به لندن و آمدن سرگور اوزىل، بر اساسى كه جونز و ملكم رخيته 
بودند، دولتني قراردادى منعقد كردند كه مبوجب آن دولت ايران متعهد شد كه كليه قراردادها و تعهداتى را كه با دول 
اروپاىي دمشن انگليس بسته لغو منايد و اجازه ندهد كه سپاهيان دمشنان انگلستان، از خاك ايران عبور منايند؛ و دولت 
انگلستان نيز متقابال متعهد شد، در صورت بروز جنگ بني ايران و دولتهاى اروپاىي، در رفع اختالف بكوشد؛ و در 

 هزار تومان به ايران 200صورتى كه كار به جنگ كشيد يا به ايران كمك نظامى منايد و يا در مدت جنگ، ساىل 
مساعدت كند. مهچنني دولت انگلستان متعهد شد در اختالف بني ايران و افغانستان بيطرف مباند. وىل اگر امري 

 افغان به هند محله برد، دولت ايران بايد كه به او اعالن جنگ منايد.

اين معاهده ننگني كه ايران را زير نفوذ سياسى انگلستان قرار داده، جيمس موريه از طرف دولت انگلستان، و حممد 
شفيع مازندراىن و قائم مقام اول و معتمد الدوله نشاط اصفهاىن از طرف دولت ايران امضا كردند. براى آنكه 

 خوانندگان به دسايس اجانب آشنا شوند قسمىت از شكايتنامه مريزا شفيع را عينا نقل مى كنيم:



 ______________________________
  به بعد.772). عباس اقبال، تاريخ مفصل ايران، ص 19(
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 شكايت از عهدشكىن فرانسويان 

مريزا شفيع، در نامه اى كه به سوماريپا، مرتجم سفارت فرانسه در بغداد نوشته، از خلف وعده فرانسويان شكايت 
مى كند و پس از مقدمه اى مى نويسد: «... اينكه خواهش منوده بوديد كه ازين طرف جمددا ابواب اظهار دوسىت 

گشاده شود ... آن عاليشان خود مطلع است كه اىل حاىل ازين قبيل تعارفات ظاهرى بسيار اتفاق افتاده و بيچوجه 
فايده و مثرى حاصل نشده. مى بايد كارى كرد كه مفيد فايده باشد ... مكرر قلمى شده است كه هرگاه پادشاه 

فلك بارگاه فرانسه و رجال آن دولت بيه مى خواهند كه رفع بدنامى خود كرده در عامل حممود و نيكنام باشند اين معىن 
براى آن دولت ميسر خنواهد شد؛ جبز اينكه عهد و ميثاقى كه در خصوص اخراج روسيه با دولت قاهره بسته اند، وفا 
منايند كه راه عرض و استدعاىي براى اين خريخواه به دست آيد ... خلف عهد و سست پيماىن مشا كه عاملگري شده و 
از ايلچيان و فرستادگان آن دولت هركه به اين واليت آمده هزارگونه سخنان دوستانه مسموع گرديده و يكى از قوه به 
فعل نيامده؛ يكى مذكور ساخته كه اميپراتور اعظم، از راه دريا، هزار تفنگ فرستاده؛ يكى نويد داده كه پنجاه عراده 
توپ مى آورند؛ يكى دگر گفته كه پادشاه حمض خاطر مشا با روسيه مصاحله كرده، ايلچى فرستاده كه روسيه را بريون 

منايند. ما هم به مهني هوس، موسى الژار را تدارك كلى منوده نزد گدويچ، سردار روسيه، فرستادمي. بعد از ورود آجنا به 
سردار و كار- گزاران اين دولت تكليف و اهتمام مى منود كه مشا قالع را خاىل كرده به روسيه واگذاريد تا من بناى 
متاركه ميان مشا بگذارم. اينهمه معلم و مهندس كه از آن دولت در آجنا بودند، با آنكه كمال حمبت و نوازش درباره 

ايشان به عمل آمده ... مهينكه بناى دعوا و جنگ با روسيه شده يكجا خود را كنار كشيده نزديك نيامدند. 
عسكرخان را با پنجاه هزار تومان حتفه و هدايا روانه پاريس فرمودند؛ سه چهار سال او را در آجنا نگاه داشته با ده 
هزار تومان قرض روانه ساختند؛ به خالف اين طرف كه ايلچيان را با تدارك به هر نوع كه دخلواهى ايشان بود روانه 

كردند ... چرا بايد رجال آن دولت جاويد ... ننگ بدعهدى و سست پيماىن را كه از مهه عيوب بدتر است بر خود 
پسنديده، چشم از پاس عهد و نگاهدارى پيمان بپوشند ... آنچه اظهار و قلمى شد حمض دوسىت و خريخواهى بود. 

چنانچه آن عاليشان صالح داند، مهني نوشته را انفاذ پاريس، نزد امناى دولت بيه فرانسه منايد. پيوسته مرتصد 
 »20 «اخبارات و مرجوعات مى باشد ...»

 نامه البالنش فرانسوى به مريزا شفيع 

 ميالدى، البالنش علت اصلى پريوزى روسها را 1807 ماه سپتامرب 8 مطابق 1222در نامه مورخه رجب املرجب 
خلف وعده و سست- عهدى اولياى دولت ايران مى داند و مى نويسد: «... عاىل حضرت سلطاىن جمددا فرموده 



بودند كه به امداد عسكر شاهزاده اعظم اكرم، خزينه و زنبوركخانه و اسباب قتال و دسته دسته جنگيان كارآزموده را به 
صوب آذرباجيان روانه فرمودمي. پس از اين، بارها وعده مكرر منوده بودند كه من بعد خوددارى در جنگ خنواهد شد؛ 

 و باز در

 ______________________________
  به بعد.155). يكصدوپنجاه سند تارخيى از جاليريان تا پلوى، به اهتمام سرهنگ جهانگري قائم مقامى، ص 20(
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 شهر مجادى الثاىن در چن سلطانيه بدين داعى، شاه فرمودند كه اختيار تام به دست مالك رقاب شاهزاده 3تاريخ 

عباس مريزا تسليم فرمودمي؛ و احلال از رودخانه آراس به تسخري بالد قره داغ خواهد گذشت و قشون ركاىب و جنود 

آذرباجيان را اىل دلو و حوت مرخص نفرموده بايد كه در مقابله اروس مبانند ... اما تري اميدى كه بنابر مين و اميان و 

عهد و پيمان فيما بني ... حاصل منودمي، تا حال باطل و بيهوده انداخته به هدف كامراىن نرسيدند ... و وعده هاىي 

كه بارها شنيدمي بيمعىن و ىب اساس گرديدند ... انديشه و مظنه اعليحضرت ناپوهلون كدام مى باشد چون شنود كه در 

حني جان نثارى خود، و در زمان چندين خونفشاىن دلريان عساكر فرانسيه، بواسطه فتحعليشاه، دولت ايران فرصت را 

غنيمت منى مشارد و گروه قليل را كه بيقوت و بيقرار مانده پناهى ندارند، تا امروز دور از نفوذ ممالك خويش ندواند ... 

متوقع آنكه آن جناب، مهني رقيمه را به نظر مهايون ظل اللهى رسانيده آنچه كه عاىل حضرت پادشاهى بفرمايند به كاتب 

 »21 «حروف اعالم منايد.»

 دوره اول جنگهاى ايران با روسيه 

پس از جلوس فتحعليشاه، هراكليوس، پادشاه پري گرجستان، درگذشت و فرزند او گرگني خان به زمامدارى رسيد. وى 
مصلحت خود را در اين ديد كه يكباره سلطنت گرجستان را به امپراتور روس واگذارد و از اطاعت ايران سر باز زند؛ 
وىل عده اى از اشراف گرجستان و برادران گرگني به اين امر راضى نبودند و از فتحعليشاه استمداد جستند. در مهني 

 از طرف روسيه مأمور سركوىب گرديد و گرجستان را »22 «ايام، در اثر شورشى كه در قراباغ به وقوع پيوست، الزارف 
متصرف شد. اين جريانات زمامداران حكومت ايران را متوجه ضعف قشون ايران منود، و بر آن شدند كه از حلاظ 

 اسلحه و مهمات و سازما�اى جنگى، ارتش ايران را به صورت كشورهاى اروپاىي درآورند.

عباس مريزا و وزير باكفايت او، قائم مقام ثاىن، بيش از ديگران براى اصالح ارتش ايران سعى و كوشش كردند و در 
اين راه از روسها و فرانسويها و انگليسيها يارى جستند، و در سايه اين تالشها ارتش ايران ىف اجلمله سر و صورتى 

 يافت و راه و رسم جنگى اروپاييان به ايران راه يافت.



 بدون اعالن جنگ به ايروان محله »23 «پس از آنكه مدتى از تصرف گرجستان توسط الزارف، گذشت، سيسيانف 
كرد و جنگ اول بني عباس مريزا و روسها در نزديكى اچيازين (اوچ كليسا) روى داد؛ وىل در آغاز جنگ، پيشرفىت 

نصيب ارتش ايران نشد. اما پس از آنكه فتحعليشاه به كمك وليعهد آمد روسها شكست خوردند و ايروان از حماصره 
  ه.).1219درآمد (

روسها پس از آنكه در اين مرحله شكست خوردند از طرف بندر انزىل (پلوى) به رشت محله بردند و از اين محله نيز 
 نتيجه اى به دست نياوردند و ناچار به باكو عقب نشستند.

 بني ايران و روسيه ادامه داشت و ايرانيان مهواره به 1227 تا سال 1219جنگهاى حملى بني ايران و روسيه از 
مساعدت انگليسيها اميدوار بودند؛ وىل ديرى نگذشت كه بني روسها و انگليسيها در جهاخنوارى سازشى روى داد و 

 افسران انگليسى برخالف پيما�اىي 

 ______________________________
  به بعد.162). مهان، ص 21(

)22(Lazaroff  

)23(Sissianoff  
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كه بسته بودند، ارتش ايران را ترك گفتند و فقط عده اى از آ�ا به طور داوطلب در ارتش ايران باقى ماندند. در چنني 

شرايطى جنگ اصالندور در كنار �ر ارس به وقوع پيوست؛ و در نتيجه اختالىف كه در فرماندهى و نقشه جنگى بني 

عباس مريزا و افسران انگليسى روى داد، ارتش ايران به سخىت شكست خورد. فتحعليشاه ناچار تقاضاى صلح كرد و 

 ه. دوره اول جنگهاى ايران و روسيه پايان يافت و در قريه 1227سفري انگليس واسطه صلح گرديد. در سال 

گلستان عهدنامه شوم گلستان منعقد گرديد و مبوجب آن، نه تنها گرجستان بلكه دربند و باكو و شريوان و شكى و 

گنجه و قراباغ و قسمىت از طالش از دست ايرانيان خارج شد؛ و ايران از حق كشترياىن در حبر خزر حمروم گرديد. و 

 در مقابل اينهمه جتاوزات، دولت روسيه تعهد كرد كه عباس مريزا را پس از فتحعليشاه به سلطنت ايران برساند.

پس از اين شكست، ياغيان و گردنكشان خراسان سربلند كردند؛ امري خبارا و خان خيوه ياغى شدند. پس از آنكه 
مساعى حممد وىل مريزا، حكمران خراسان، در قلع و قمع شورشيان به نتيجه نرسيد، فتحعليشاه پسر ديگر خود، 

شجاع السلطنه، را به خراسان فرستاد و او پس از پايان دادن به شورش آن سامان، به حكومت خراسان برگزيده شد. 
  ه.1234 ه. به جتاوزات فريوز مريزا، حكمران هرات، پايان داد و در سال 1222شجاع السلطنه در سال 



 پس از حماصره هرات، وى را بر آن داشت كه به نام فتحعليشاه خطبه خبواند و از اطاعت پادشاه سر باز نزند.

عثمانيها نيز از ضعف حكومت ايران سوء استفاده كردند و در مناطق سرحدى به جتاوزاتى دست زدند؛ وىل از قشون 
 ه. عباس مريزا به آ�ا 1237ايران شكست خوردند. تركها بار ديگر به آذرباجيان محله كردند و باالخره در سال 

 در ارزنة الروم بني دولتني منعقد گرديد، عثمانيها متعهد 1237شكست سخىت داد و مبوجب عهدنامه اى كه در 
 شدند كه دست از جتاوز بردارند.

 جتديد جنگهاى ايران با روسيه 

 به عنوان سفارت به ايران آمد و تقاضاهاى نارواى »24 « يرمولوف 1231بعد از انعقاد معاهده گلستان، در سال 
جديدى تسليم كرد؛ از مجله از ايران خواست كه با روسيه متحد شود تا به اتفاق، عليه عثماىن به جنگ برخيزند؛ و 
مهچنني اجازه خواست كه نريوى نظامى روسيه از طريق اسرتاباد و خراسان به خيوه محله ور شوند و دولت روسيه در 
رشت مناينده سياسى داشته باشد. چون سفري مزبور سخىن از اسرتداد بالد از دست رفته ايران به ميان نياورد، دولت 

 ه. بار ديگر به جتاوزات سرحدى در حدود 1245ايران از قبول تقاضاهاى او سر باز زد. دولت روسيه در سال 
قفقاز دست زد. مسلمانان آن حدود ناراحت شدند، در نتيجه علما مردم را به جهاد دعوت كردند؛ و فتحعليشاه 

راحت طلب در نتيجه اين جريانات، ناچار به جنگ گرديد و عباس مريزا مأمور مقابله با روسها شد و در ظرف يك 
ماه بسيارى از بالد از دست رفته، نظري شريوان و شكى و طالش و گنجه بار ديگر به تصرف قشون ايران درآمد. 

 »25 «روسها چون وضع را چنني ديدند، پاسكيويچ 

 ______________________________
)24(Yermolov  

)25(Paskievitch  

 494، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

سردار كل خود را با عده زيادى قشون به جنگ ايران فرستادند. عباس مريزا در اين مرحله نيز مانند جنگ اصالندوز 

جباى پايدارى عقب نشيىن كرد. پس از اين شكست، عباس مريزا براى مقابله با روسها از فتحعليشاه لئيم، استمداد 

جست وىل شاه پولپرست از كمك به وليعهد سر باز زد. پاسكيويچ از آشفتگى اوضاع سياسى ايران استفاده كرده به 

جتاوز به آذرباجيان ادامه داد. عباس مريزا به مقابله دمشن برخاست و يك بار ديگر در حواىل اچيازين روسها را 

شكست داد؛ وىل دربار از كمك به او خوددارى كرد. روسها موقع را مغتنم مشردند و تربيز و ايروان را به تصرف خود 

درآوردند و پاسكيويچ آهنگ تصرف تران منود. در چنني شرايطى عباس مريزا، وليعهد نگونبخت ايران، ناچار به 



مالقات سردار روسى رفت و عهدنامه شوم و ننگني ديگرى در قريه تركمانچاى منعقد گرديد و برحسب آن، ايران غري 

 از واليات از كف رفته، ايروان و خنجوان را با ده كرور پول به عنوان خسارت، به دولت متجاوز روسيه تسليم منود.

و به اين ترتيب، سرحد امروزى بني دولتني برقرار گرديد. روسها عالوه بر آنچه گذشت، حق قضاوت قنسوىل 
 (كاپيتوالسيون) را براى اتباع خود حتصيل كردند.

  به عنوان سفارت به ايران است.»26 ««ديگر از وقايع ناگوار اين ايام، آمدن گرى بايدف 

اين مرد نويسنده كه با سياست آشناىي نداشت پس از ورود به تران بناى بدرفتارى را با مردم و مأمورين دولت 
گذاشت و خواست كه دو نفر زن تازه مسلمان را از خانه آصف الدوله بريون بكشد. در نتيجه اين اقدام، سر و 

صداى مردم بلند شد، روحانيان زبان به اعرتاض گشودند و بازارها تعطيل شد و در منازعه اى كه نزديك سفارت اتفاق 
 افتاد، گرى بايدف كشته شد.

شاه از اين جريان سخت نگران گرديد و براى اينكه بار ديگر آتش جنگ روشن نشود، خسرو مريزا، پسر وليعهد، را 
به پايتخت روسيه فرستاد. دولت روسيه چون به اعمال خالف رويه مناينده خود پى برد، معذرت خواهى حكومت تران 

 »27 «را پذيرفت و مشكل مرتفع گرديد»

چون نامه حكومت ايران به نيكالى اول، تزار روسيه، خاىل از ارزش سياسى نيست، عينا نقل مى كنيم. در اين نامه، 
پس از مقدمه اى چنني آمده است: «خداى عامل كه به هر راز �اىن عامل است، گواهى دارد كه اين اخالصمند از 

درون دل راضى بر آن بود كه خود با متامى اخوان و اخالف در امثال اين فتنه و بال به اتالف برسد و بدنامى چنني، 
براى اين دولت مناند. و مهچنني مهگى اولياى دولت و اعيان و معارف اين مملكت امروز از اين واقعه هايله در عزا و 
مامتند؛ و شاهنشاه واالجاه ممالك ايران در معرض هزار انديشه و غم مى باشد ... اهل ايران، صغري و كبري، و عاىل و 
داىن، بالتمام تلخى خصومت و شرييىن حمبت آن دولت را چندبار چشيده و آزموده اند. ممكن نبود كه خوشى را به 

ناخوشى عوض و امنيت را به انقالب مبدل منايند. به ذات پاك خداى جهان و تاج وختت ميمون پادشاهان سوگند كه 
 »28 «اين كار زشت و كردار بد جبز فتنه جهال و شورش عوام هيچ مأخذ و منشأ نداشته ...»
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پس از پايان دوره دوم جنگهاى ايران و روسيه، بار ديگر در خراسان و ديگر نقاط اغتشاشات و انقالباتى برپا شد و 

عباس مريزا مأمور قلع و قمع ياغيان گرديد. پس از مراجعت عباس مريزا از خراسان، حممد مريزا، پسرش، به حكومت 

خراسان برگزيده شد. در اين ايام، روسها در دربار تران نفوذى فراوان داشتند و براى اجراى نقشه هاى سياسى خود، 

فتحعليشاه را به تسخري هرات برانگيختند. شاه نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد و حممد مريزا به حماصره اين شهر 

پرداخت. وىل پيش از آنكه در اين كار توفيقى حاصل كند، خرب مرگ وليعهد را شنيد ناچار حماصره را شكست، و به 

تران آمد. فتحعليشاه به پاس خدمات عباس مريزا، وى را به وليعهدى خود برگزيد و يك سال بعد فتحعليشاه پس از 

 »29 « سالگى درگذشت و حممد مريزا به پادشاهى رسيد.68 سال سلطنت در سن 37

 مقايسه كشوردارى آقا حممد خان با فتحعليشاه 

آقا حممد خان از بركت كفايت و كارداىن و جرأت و جسارت شخصى، توانست در يك دوره حبراىن و پرآشوب، 
تاج وختت ايران را به كف آورد. ملكم مى گويد: آقا حممد خان مردى قدرت طلب، لئيم و انتقاجمو بود. وى براى اجراى 
نقشه هاى خود قبيله قاجار را متحد ساخت و گناهان سران قبيله را خبشود و آنان را، براى اجراى نقشه خود، آماده 

ساخت. وى با سربازان خود به عدالت رفتار مى كرد وىل با ديگر مردم ظلم و ستمگرى مى منود. فتحعليشاه در 
 مقايسه با آقا حممد خان مردى عشرت طلب و نااليق بود، از هنر جنگجوىي نصيىب نداشت، با اين حال:

در متام دوره سلطنت خود پيوسته در حركت و سرگرم كشمكش با مدعيان خصوصى و دمشنان خارجى بود. و با 
اينكه طبعا به جنگجوىي ميل نداشت و عيش و عشرت را بر اين حال ترجيح مى داد، اوضاع زمان او را به جنگ 

جمبور مى كرد، ليكن شاه خود كمرت به ميدان جنگ حاضر مى شد. خمصوصا در جنگهاى با بيگانگان شركت 
منى جست و يك بار هم كه براى تشويق سپاه به جهاد با روسها به آذرباجيان آمد، مهينكه خرب شكستهاى لشكريان 

 وليعهد را شنيد، به سلطانيه برگشت.

بيشرت پيشرفتهاىي كه در كارها نصيب فتحعليشاه شد از بركت وجود پسران باكفايت و سرداران اليق اوست؛ و مهني 
 سال پادشاهى فتحعليشاه، مدعيان عديده سلطنت را از ميان برداشتند و با وجود 37مجاعتند كه در مدت 

 سياستهاى دمشنانه خارجيان و تعرضات ايشان باز ايران را در حتت يك امر و حكومت حفظ كردند.

اشتهار خمصوص فتحعليشاه در داخل و خارج، به علت عياشى شخصى و پولپرسىت او و كثرت اوالد و زوجات، و 
وضع دربار، و پاره اى حركات ساده لوحانه اوست. اين پادشاه در مدت عمر، قريب دو هزار فرزند از پسر و دخرت و 

 متعلقه كه 156 نوه دخرتى و 292 نوه پسرى و 296 دخرت و 46 پسر و 57نواده پيدا كرد و در موقع مرگ از او 
 از او فرزند داشته اند، باقى مانده بود. فتحعليشاه به 
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 »30 «شعرگوىي نيز مى پرداخته و «خاقان» ختلص مى كرده است.

اين پادشاه خوشگذران، مثل سلف خود، شقى و بريحم نبود؛ وىل در آزمندى و مالدوسىت دست كمى از آقا حممد 
خان نداشت، با وجود اين، مانند خواجه تاجدار، براى كسب مال به هر پسىت تن منى داد. غرض آقا حممد خان در 
لشكركشى به خراسان تنها تسخري اين خطه نبود بلكه او مى خواست به كليه جواهرات نادرى دست يابد، و چون 
شاهرخ از تسليم آ�ا خوددارى كرد او را هر روز به نوعى شكنجه منود و سراجنام دستور داد تا سرب گداخته بر سر 

  سالگى زاركش كردند. ملكم مى نويسد:63او رخيتند و اين شهريار ضعيف را در سن 

«او يك مرتبه از يك دهقاىن كه امر به قطع گوش او داده بود، شنيد كه به مري غضب مى گفت كه اگر فقط سر 
گوش او را بربد، چند عدد پول نقره به او خواهد داد؛ وىل مقصر بسيار متعجب شد وقىت كه شاه به او اطالع داد كه 

 فتحعليشاه كه لئامت »31 «اگر آن پول را دو برابر كند و به اعليحضرت بدهد، گوش او كامال سامل خواهد ماند.»
را از عموى خود به ارث برده بود و مردى جاهل و بيتدبري بود، در دوره جنگهاى ايران و روس، هيچگاه به 

تقاضاهاى وليعهد خود، داير به ارسال پول و اسلحه و مهمات، وقعى ننهاد و مهني سياست ناخبردانه او به شكست 
قطعى ايرانيان از روسها كمك فراوان كرد. شاه مردى خيالباف و غريمنطقى بود؛ جباى آنكه براى مقابله با دمشنان 
مقتدر خود، مردم را، به كمك فرهنگ جديد، با علوم و فنون جديد جمهز كند، و ارتش ايران را با سالحهاى تازه، 
آماده نربد سازد، براى مرعوب كردن دمشنان «لباس غضب» مى پوشيد، و گمان مى كرد با اين اقدامات، روسها بر 

خود خواهند لرزيد و از خاك ايران عقب نشيىن خواهند كرد. راولينسون كه براى تعليمات نظامى به ايران آمده بود در 
توصيف ارتش ايران مى نويسد: «ارتش ايران در پرداخت حقوق، ملبوس، غذا، وسايل نقليه، جتهيزات، مباشرت و 

 فتحعليشاه به اين »32 «ترفيعات و فرماندهى و خالصه در متام شؤون، فاقد اصول و نظم و ترتيب بوده است ...»
مسائل اساسى توجه منى كرد و به تذكرات خريخواهان وقعى منى �اد. به قول سايكس: «او توده كردن جواهرات و 
طالآالت را به صرف پول در دفاع ملى ترجيح مى داد؛ و بدينجهت اقداماتى كه براى جتهيز و مجع آورى يك ارتش 

 »33 «جديد منود، كاىف نبود.»

سايكس در جاى ديگر مى نويسد: «وقىت قشون روسها از مرز ايران عبور منود، جنبا و افسران با عالقه مندى زياد 
منتظر شدند ببينند چه اقداماتى بايد بكنند. شاه در حاىل كه لباس سرخ يعىن (لباس غضب) پوشيده بود، ظاهر شد. 
اشراف گمان كردند شاه فرمان مرگ كسى را صادر خواهد كرد؛ چه رسم بود كه در چنني موقعى شاه اين لباس را بر 

 تن مى كرد ...



 اعليحضرت بطرز جدى اظهار كرد كه روسهاى بدخبت به خاك مقدس ايران جتاوز منوده اند.

 اگر ما سوارنظام گارد شخصى خود را براى محله به آ�ا بفرستيم چه پيش خواهد آمد؟

 در جواب عرض كردند، قربان! آ�ا ممكن است روسها را تا دروازه مسكو عقب برانند. شاه 
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دوباره پرسيد، اگر ما خودمان برومي، چطور خواهد شد؟ جنبا جواىب ندادند اما خود را با سينه روى زمني انداخته و بر 

 مصيبت و بدخبىت كه به روسها در آن موقع وارد خواهد آمد، گريه كردند!

هرچند اين مسأله باوركردىن نيست، وىل فتحعليشاه اميدوار بود كه روسها بفهمند كه شاه با لباس غضب بر ختت 
نشسته و از اين امر وحشت كرده و عقب نشيىن كنند. وىل برخالف انتظار شاه، روسهاى متجاوز و جنگجو به اين 

 اعالم خطر شاهانه كمرتين توجهى نكردند.

فتحعليشاه خيلى از زيباىي خود مغرور بود، مى گويند خاىل در زير چانه داشت كه ديده منى شد، وىل او به نقاش دربار 
 »34 «اصرار مى ورزيد كه آن را بر روى گونه اش بكشد.»

يكى از شخصيتهاى سياسى متنفذ دوران قاجاريه حاج ابراهيم كالنرت است. اين مرد، چنانكه ديدمي، به لطفعليخان 
خيانت ورزيد و راه را براى حكومت و فرمانرواىي آقا حممد خان مهوار كرد. با اين حال چون وى در دستگاه جعفر 

خان و لطفعليخان زند و آقا حممد خان ساهلا با قدرت متام زمامدارى كرده بود، آقا حممد خان نسبت به اين مرد، كه 
او را با لقب «اعتماد الدوله» به وزارت بابا خان وليعهد برگزيده بود، خوشبني نبود، به وليعهد خود گفته بود كه 

صالح نيست اعتماد الدوله زنده مباند؛ فتحعليشاه پس از چندى از نفوذ و قدرت او و بستگانش در دستگاه ديواىن 
نگران گرديد و در يك روز معني، دستور داد كه او و عموم بستگانش را دستگري كردند و بعضى از آ�ا را كشتند و 

مجعى را كور كردند و خود او را، كه در شاه سازى مهارت داشت و در به سلطنت رسانيدن بابا خان �ايت كفايت و 



كارداىن را به خرج داده بود، كور كردند و زبانش را بريدند و با اين حال زار او را به قزوين فرستادند تا در آجنا جان 
 سپرد.

 پس از پايان كار اعتماد الدوله، شاه، مريزا حممد شفيع مازندراىن را كه از مستوفيان دربار بود، به صدارت خود برگزيد.

 واتسن، ضمن توصيف جريان قتل فجيع اعتماد الدوله و خاندان او مى نويسد:

«حكومت نصف ايران در دست فرزندان يا منسوبان او بود و امكان داشت كه با اشاره حاجى بر ضد شاه سر به 
 »35 «شورش بردارند.»

 فساد دربار و دولت 

«در دوره سلطنت فتحعليشاه، به واسطه خمارج گزاف حرمسرا و عياشى درباريان و شاهزادگان قاجار، خمارج دربار و 
دولت افزايش يافت. بودجه و درآمد مملكت صرف زنان حرمسراها، «وظيفه دعاگويان» و مقررى چاكران دربارى 

مى گرديد. در مهني ايام بود كه سرجان ملكم، سر گور اوزىل، سر هارد فورد جونس، استادان لژهاى فراماسوىن 
انگلستان به اتفاق ساير منايندگان سياسى آن كشور با كيسه هاى زر و لريه هاى چشم خريه كن به سوى دربار ايران 

 هجوم آوردند.

 شاه قاجار كه در زير فشار كسر بودجه و خمارج سرسام آور حرمسراى خويش عاجز

 ______________________________
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مانده بود، جمبور شد، بتدريج، كسرى درآمد عمومى مملكت را با گرفنت رشوه، به عناوين خمتلف از قبيل تقدميى، 

 پيشكشى، مداخل، سيورسات، عايدى و غريه، تأمني منايد و روز به روز دامنه اين نوع درآمدها را توسعه دهد.

پيشكشى، تقدميى و مداخل كه در ابتدا ظاهرا فقط براى احرتام و قدرشناسى كوچكرت از بزرگرت بود، رفته رفته حكم 
رشوه را پيدا كرد. و چون پادشاه قاجار خود رشوه مى گرفت به مصداق «الناس على دين ملوكهم» خود سرمشقى 
براى رشوه گريى وزرا و مأمورين دولت نيز شد؛ و گرفنت رشوه و مقررى از انگليسيها براى اولني بار توسط مريزا ابو 
احلسن شريازى، فراماسون راسخ العقيده به صورت مستمرى، درآمد و بعدها به نام «مقررى خانوادگى» تغيري عنوان 



داد. بطورى كه فرزند مريزا ابو احلسن پس از مرگ پدرش از دولت انگليس تقاضا كرد رشوه اى را كه به پدرش 
 »36 «مى دادند، به او هم بدهند وىل اربابان حاضر نشدند.»

جان ويليام كى نويسنده انگليسى ... مى نويسد: «ملكم مأموريت داشت از دو طريق با دادن رشوه و كمك به ايران، 
وارد مذاكره شود؛ اول اينكه ساىل سيصد يا چهار صد هزار روپيه براى مدت سه سال به دولت ايران بدهد؛ دوم با 
 دادن رشوه به شاه و وزرا، آ�ا را با خود مهراه گرداند. ملكم راه دوم را پيش گرفت و به مقصود خويش نايل آمد.»

 هر اشكاىل كه بود به وسيله لريه و طالى انگليسى بطور معجزه آساىي حل مى شد «... بايد قبول كرد كه سر »37«
هارد فورد جونس از اين راه موفقيتهاى قابل مالحظه اى به دست آورد ... اگر قرار بود يكى از عمال دولت فرانسه از 

ايران اخراج شود، دولت قيمت اخراج او را درست مانند قيمت يك اسب تعيني مى كرد. ايران مملكىت است كه در 
 »38 «آن، بدون صرف پول زياد، منى توان يك قدم برداشت.»

واتسن مى نويسد: «بطور كلى، مداخل عبارت از درآمدى است كه به صورت نقدى براى كمبود خمارج به هر صورت 
و عنوان، حىت به زور و جرب دريافت مى گردد! در ايران اگر دو طرف معامله يعىن دهنده و گرينده، رئيس و مرئوس و 
يا دو مناينده براى اجنام معامله اى حاضر باشند، باز ممكن نيست معامله اى بدون دخالت يك واسطه اجنام گريد. البته 
ممكن است گفته شود كه طبيعت بشر در مهه جا يكسان است ... وىل در هيچ كشورى مانند ايران اين اين امر تا به 

 »39 «اين حد، علىن و بدون خجالت عمومى نيست.»

 قراردادهاى ننگني 

 1800«... مهينكه خطر محله ناپلئون به هندوستان علىن شد، انگليسيها با دادن رشوه و خدعه و نرينگ در ساهلاى 
  م.1812تا 

چند معاهده با دولت ايران منعقد كردند. رجال نادان و پولپرست و خيانتكار دربار قاجار در اين قراردادها متعهد 
شدند كه «... هر عهد و شرطى را كه با هريك از دولتهاى فرنگ بسته اند باطل و ساقط سازند و لشكر ساير 

 طوايف فرنگستان را از حدود

 ______________________________
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 »40 «متعلقه به خاك ايران راه عبور به طرف هندوستان و به مست بنادر هند ندهند.»

فتحعليشاه، چنانكه تاريخ زندگى او نشان مى دهد، مردى بود كه مهواره از حقيقت فرار مى كرد و حاضر به درك 
واقعيات زمان نبود. او غالبا آلت دست سياستمداران خارجى بود و طال و رشوه چشم عقل او را كور مى كرد؛ 

چنانكه سر جان ملكم او را با هديه و تعارف فريفت و به اجراى مقاصد سياسى خود وادار كرد. اگر فتحعليشاه و 
اطرافيان او فهم سياسى و نظامى داشتند عهدنامه هاى ننگني ايران و روس به امضا منى رسيد و وقايع افغانستان و 

جنگ هرات بعدا رخ منى داد. نه تنها فتحعليشاه بلكه وزرا و درباريان او نيز مهواره منافع شخصى را بر مصاحل ملى و 
 سال مريزا ابو احلسن خان شريازى وزير امور خارجه ايران، ساىل 25اجتماعى ايران مرجح مى مشردند «... متجاوز از 

 يكهزار و پانصد تومان مقررى از انگليسيها داشت.

ساير وزرا و درباريان هم شايد مقررى و پيشكشى داشته اند وىل چيزى در اين خصوص در جاىي ضبط نشده است 
«...» 41« 

 تالش عباس مريزا

 سرهنگ دروويل، كه در عهد فتحعليشاه به ايران آمده بود، مى نويسد:

من يك بار شاهد شرفياىب سى تن از پسران فتحعليشاه بودم. شاه بدون توجه به اين مطلب كه آرايش و پريايش 
شاهزادگان تقليد ناقصى از آرايش و پريايش خود اوست، رو به آ�ا كرد و گفت از اينهمه خودآراىي شرم نداريد؟ به 

برادر خود عباس بنگريد. لباس هيچ يك از غالمان من بدتر از لباس او نيست، مشا هردم براى گرفنت جواهرات و 
لباسهاى فاخر ناراحتم مى كنيد، در صورتى كه عباس هرگز چيزى براى شخص خود منى خواهد؛ تنها چيزى كه به 

 »42 «اصرار از من مطالبه مى كند ارسال تفنگ و توپ و باروت و سرب است.

 در جاى ديگر از سفرنامه دروويل مى خوانيم كه:

عباس مريزا به اين نتيجه رسيد كه تئورى بدون عمل، پوچ و بيفايده است؛ از اينرو شخصا به ترياندازى با تفنگ و 
اجراى مواد نظامنامه پياده نظام ارتش فرانسه پرداخت و به كمك افسران وابسته به سفارت فرانسه، قريب دو سال از 

وقت خود را صرف مطالعه و مانور پياده نظام و توپخانه منود. عباس مريزا حىت از بررسى در جزئيات ساختمان 
سربازخانه ها وزرادخانه ها و كارگاههاى اسلحه سازى و باروت كوىب و توپ ريزى كه به دست افسران فرانسوى بنا شد 

 »43 «غافل منى ماند.



 سلطنت حممد شاه 

در ميان شاهزادگان قاجار عباس مريزا از حلاظ ارزش نظامى فردى ممتاز است و به احتمال قوى اگر فتحعليشاه به 
 تقاضاى مكرر او در ارسال پول و اسلحه توجه مى كرد، ممكن بود در جنگ با دمشنان ايران پريوزيهاىي كسب كند.

 در هرحال، تالشها و مساعى اين مرد حىت بر فتحعليشاه پوشيده مناند و چون از مرگ اين 

 ______________________________
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 شاهزاده مبارز آگهى يافت به پاس خدمات وى فرزندش حممد مريزا را به وليعهدى برگزيد.

، وليعهد به ختت پادشاهى جلوس كرد و با كمك 1250مهينكه خرب فوت فتحعليشاه به تربيز رسيد، در ششم رجب 
مريزا ابو القاسم فراهاىن قائم مقام ثاىن، و مساعدت سفراى انگليس و روس، شاه از آذرباجيان عازم تران شد. قبل از 

رسيدن شاه به تران بعضى از اعمام او نظري فرمانفرما، ظل السلطان، و شجاع السلطنه داعيه سلطنت داشتند وىل 
 انگليسى است، به تران آمده است دير يا زود »44 «مهينكه ديدند شاه جوان با سپاهى كه فرماندهى آن با لندزى 

 يكى بعد از ديگرى سر تسليم فرود آوردند.

شاه پس از ورود به تران، قائم مقام را به صدارت برگزيد و اين مرد كه از بيكفايىت شاه خرب داشت، با حسن تدبري، 
مدعيان سلطنت را از ميان برداشت و براى آنكه به وضع ماىل مملكت، سر و صورتى بدهد، جلو اسراف و تبذيرهاى 
دربارى را گرفت و با اين اقدامات عده اى را به دمشىن خود برانگيخت. خمالفان به كمك حاج مريزا آقاسى، معلم شاه، 

از غرور و استبداد صدراعظم سخنها گفتند و شاه ضعيف النفس و بيتدبري را بر آن داشتند كه دوست واقعى و 
  در باغ گلستان به دست دژخيمان خفه كند.1251خدمتگزار مسلم خود را در صفر 

قائم مقام ثاىن، فرزند مريزا بزرگ قائم مقام اول بود و يكى از دخرتان فتحعليشاه را كه خواهر تىن عباس مريزا بود، به زىن 
گرفته بود. وى عالوه بر كفايت و كارداىن در هنر خوشنويسى و دبريى و انشاء و امور ماىل سرآمد رجال عهد قاجار 



بود. پس از قتل قائم مقام، حممد شاه صدارت خود را به حاج مريزا آقاسى، كه آخوندى ساده لوح و ىب اطالع بود، 
 سپرد.

 شخصيت قائم مقام 

قائم مقام در دوران صدارت نه تنها جلو سوء استفاده اطرافيان شاه را گرفت، بلكه از وخلرجيهاى حممد شاه نيز 
 جلوگريى مى كرد؛ چنانكه:

 تومان به مردى باغبان عطا فرمود. قائم مقام كس فرستاد آن زر را 20«وقىت چنان اتفاق افتاد كه شاهنشاه غازى 
 اسرتداد كردند، و به خدمت پادشاه پيغام داد كه اين عطا در اين مورد وجهى نداشت (نسخه خطى صدر التواريخ).

عالوه بر اين، روزى حممد شاه امر فرمودند كه رقم سيصد تومان وظيفه به اسم جناب مريزا آقاسى از دفرتخانه بگذرد. 
رقم را نوشتند، به نظر قائم مقام كه رسيد مهر آن را برداشت و رقم را پاره كرد و گفت با سيصد تومان كه به مريزا 

 »45 «آقاسى ديوانه مى دهيد، مى توان سى نفر سرباز گرفت.»

 شاه جوان و مستبد، كه از حسن نيت صدراعظم خود غافل بود، بر آن شد كه به حيات اين مرد پايان دهد.

 توقيف قائم مقام 

«هزار نفر سرباز را به حفظ او در باغ به كشيك گذاشتند كه مبادا وابستگان و هواداران او بناى فساد را بگذارند و 
 او را برهانند. شاهنشاه غازى فرمود اول قلم و قرطاس را از دست او بگريند كه اگر خواست عريضه به من بنويسد،

 ______________________________
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نگذارند كه سحرى در بيان و اعجازى در بنان اوست كه اگر خط او را ببينم فريفته عبارت او شوم و او را رها 

 كنم.» (صدر التواريخ).

در باب توقيف قائم مقام بايد گفته شود كه وزيرخمتار انگليس تلوحيا پافشارى بسيار كرده است. او گويد كه من به شاه 
گفتم: «ترديد نيست كه اكنون متام طبقات از اينكه از دام قائم مقام خالص شده اند، دلشادند ... من به عنوان 

خريخواه ايران صميمانه آرزومندم كه ديگر اعليحضرت نگذارند زمام حكومت از دستشان برود ... بلكه امور را به 



دست مستوفيان و منشياىن كه هريك متصدى شعبه اى از امور باشند، بسپارند ... اعليحضرت گفت عقيده من نيز 
 »46 «مهني است و مهني شيوه را پيش خواهم گرفت.»

قتل مرداىن چون قائم مقام و (بعدها) امري كبري (در عهد ناصر الدين شاه) براى ملت ايران ضايعه و بدخبىت بزرگى بود. 
 توماىن كه شاه به باغباىن داده و 20به احتمال قوى، اگر قائم مقام اندكى گذشت سياسى نشان مى داد و براى 

سيصد توماىن كه به معلم خود ارزاىن داشته است، دل او را منى آزرد و اين شهريار كودك منش را يار و مددكار خود 
مى ساخت، مى توانست تا حد زيادى از مداخالت اجانب در ايران جلوگريى كند و به كمك مهفكران خود و عناصر 
ترقيخواه و به يارى مستشاران و كارشناسان خارجى، برنامه وسيعى براى ببود وضع اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 
ايران تنظيم منايد. اگر قائم مقام با برخوردارى از محايت شاه، بيست، سى ساىل براريكه صدارت مى نشست، مسلما 
وضع ايران دگرگون مى شد و زمينه براى رشد فكرى و اجتماعى ايران و آماده شدن مردم براى استقبال از حكومت 

ملى فراهم مى گرديد؛ وىل قائم مقام براى مبارزه با احنرافات جزئى شاه، ملىت را از فيض وجود خود حمروم كرد و شاه را 
بر آن داشت كه يكى از نااليقرتين افراد ملت، يعىن حاجى مريزا آقاسى، را به صدارت برگزيند تا از ناحيه او گزندى 

 به مقام سلطنت نرسد.

  ه.1253مسأله هرات در سال 

چنانكه ديدمي، پس از مرگ عباس مريزا، سپاهيان ايران كه حتت نظر حممد مريزا و قائم مقام ثاىن مشغول حماصره هرات 
بودند، ناچار از حماصره دست كشيدند و با كامران مريزا صلح كردند. پس از جلوس حممد شاه، كامران مريزا نه تنها 
برخالف تعهدات قبلى عمل كرد بلكه به خاك سيستان جتاوز منود و چند نفر از ايرانيان را كشت. حممد شاه كه در 
اين موقع حتت نفوذ روسها قرار داشت، به اصرار آن دولت، عازم حماصره هرات گرديد. دولت انگلستان چون متعهد 

شده بود كه در جنگ ايران و افغانستان بيطرف مباند، در چنني شرايطى ناچار براى حفظ منافع سياسى خود 
 ماه به طول 9مناينده اى نزد دوست حممد خان فرستاد و او را به محايت از كامران مريزا ترغيب منود. حماصره هرات 

اجناميد و مهينكه سقوط شهر نزديك شد، انگليسيها رمسا مداخله كردند و سقوط هرات را چون اعالن جنگ به 
انگلستان جلوه دادند و دولت ايران را به تصرف جزيره خارك تديد كردند. حممد شاه كه در خود ياراى مقاومت با 

 انگلستان را منى ديد، ناچار بدون حصول نتيجه راه تران پيش گرفت. انگليسيها از اين وضع استفاده كردند و بتدريج 
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 افغانستان را زير نفوذ سياسى خود قرار دادند.



، آقا خان حمالتى، فرزند شاه خليل الّله، كه بر مجعى از امساعيليان در ايران و هندوستان رياست 1251در سال 
روحاىن داشت، در نتيجه سوء سياست حاجى مريزا آقاسى، راه عصيان پيش گرفت و سراجنام به امر شاه در حمالت 
سكىن گزيد. پس از چندى به بانه زيارت مكه به يزد رفت و به كمك مريدان، سر به شورش برداشت، وىل حاكم 
يزد، باء الدوله به جنگ او شتافت. اين بار نيز چون آقا خان در خود نريوى پايدارى نديد، به هندوستان رفت و 

 حتت محايت انگلستان قرار گرفت. بازماندگان او هنوز در هندوستان رياست فرقه امساعيليه را به عهده دارند.

در عهد حممد شاه غالبا بني ايران و عثماىن، بر سر مسائل سرحدى و بدرفتارى عمال دولت عثماىن با زوار و 
 ه. واىل جديد عراق به 1258بازرگانان ايراىن در خاك عراق، گفتگوهاىي جريان داشت و حىت يك بار در سال 

بانه اى ىب اساس، نه هزار تن از شيعيان را كشت. دولت ايران مكرر درصدد جنگ با دولت عثماىن برآمد وىل در اثر 
مداخله سفراى انگلستان و روسيه، قرار شد اجنمىن در ارزنة الروم، از فرستادگان چهار دولت، تشكيل شود كه به 
موضوع رسيدگى منايد. مناينده دولت ايران مريزا تقى خان فراهاىن بود. اين مرد پس از سه سال گفتگو با منايندگان 

  ماده امضا كرد.9سياسى سه كشور عثماىن، انگلستان و روسيه معاهده اى شامل 

 مبوجب اين معاهده، كه مكمل معاهده خنستني بود،

دولت ايران از دعاوى خود نسبت به سليمانيه و قسمت غرىب واليت زهاب صرفنظر كرد و دولت عثماىن نيز حق 
تصرف ايران را نسبت به بندر حممره و جزيره خضر و ساحل چپ شط العرب و حق كشترياىن اين دولت را در اين 
قسمت شناخت، و قرار شد كه عثمانيها نسبت به زوار و جتار ايراىن رفتار سوء سابق را ترك كنند و طرفني در خاك 

 »47 «خود، با رعاياى يكديگر به قواعد بني املللى رفتار منايند.

 حسن خان ساالر، پسر آصف الدوله، سر به طغيان برداشت و مدتا مزاحم دولت بود و سراجنام به 1262در سال 
 مهت حشمت الدوله، برادر حممد شاه، شكست خورد و به روسيه پناه برد.

 فرقه بابّيه 

در اوايل سلطنت فتحعليشاه، شيخ امحد احسائى، كه مردى فاضل و فصيح بود، در عتبات به نشر عقايد جديدى 
پرداخت و از اصول مخسه دين، فقط سه ركن توحيد و نبوت و امامت را معترب مشرد و عدل و معاد جسماىن را منكر 

شد؛ و گفت عدل جزو صفات ثبوتيه خداست و بايد آن را ركىن از اركان دين مشرد؛ و معاد جسماىن را نيز منكر 
شد و گفت، پس از مرگ فقط از انسان ماده لطيفى به جا مى ماند؛ بنابراين، در قيامت رستاخيز جسم ممكن نيست. 
در عوض، احسائى از ركن رابعى سخن گفت، و آن عقيده به يك نفر وكيل يا نايب از ميان شيعيان كامل بود كه بني 

 شيعيان و امام غايب واسطه باشد؛ و شيخ امحد خود را شيعه كامل و واسطه بني امام و اهل تشيع مى مشرد.

 پس از شيخ امحد، رياست اين فرقه با سّيد كاظم رشىت بود. پس از مرگ او بني دو تن از
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شاگردان او بر سر جانشيىن او رقابت درگرفت كه يكى حاج حممد كرمي خان قاجار و ديگرى سيد على حممد شريازى 

بود. سيد على حممد جباى عنوان شيعه كامل و ركن رابع، خود را باب يعىن وسيله ارتباط با امام غايب مشرد؛ و با اين 

 اقدام، مذهب يا فرقه بابيه را بنيان �اد.

پس از چندى، سيد قدمى فراتر �اد و گفت من امام غايبم و كتاب خود را به نام بيان نسخ كننده قرآن مشرد. سيد 
در بوشهر و شرياز عده اى مريد پيدا كرد و يك چند در اصفهان حتت محايت منوچهر خان معتمد الدوله زندگى كرد. 

پس از فوت معتمد الدوله، باب دعوت خود را از سر گرفت. حممد شاه ناچار، دستور داد او را از اصفهان به 
، به فتواى علماى تربيز، وى 1266آذرباجيان بردند و در قلعه اى زنداىن كردند و در عهد ناصر الدين شاه در شعبان 

 را تري- باران كردند.

 1264 شوال 6مرگ حممد شاه 

 «با مرگ حممد شاه، دستگاه نيمه استوار دولت در هم فرورخيت.

مرياثى كه وى باقى گذاشت خزانه خاىل، بيسروساماىن دستگاه دولت و آشفتگى سرتاسر كشور بود؛ مگر خطه 
آذرباجيان كه به دست وزير- نظام انتظام داشت. به عالوه ناتواىن حكومت، مداخله روس و انگليس را در امور كشور 
به حداكثر رسانيد. شاه و وزير هردو دستخوش اين مشكالت بودند. حممد شاه نه سالمت عقل داشت و نه مزاجى 
تندرست؛ به وزيرش ارادت صوفيانه مى ورزيد؛ حاجى مريزا آقاسى در فن حكومت ناشايسته و در عني حال بامبول 

زن و جاه طلب بود. وضع دربار شاه و دولت حاجى و رابطه ميان شاه و صدراعظم را از اين داستان مى توان 
 حاجى براى اينكه دمشنان خود را از ميدان سياست طرد كند، شايع كرد كه خمالفان 1261شناخت: در سال 

مى گويند كه من قصد مسموم كردن شاه را دارم. نامه اى به ناصر الدين مريزا نوشت و تقاضا كرد هيأتى به اين 
موضوع رسيدگى كنند. هر قدر شاه و منايندگان سياسى خارجى گفتند چنني تمىت در كار نيست، در مزاج حاجى 

 مؤثر نيفتاد. ناچار شاه نامه اى به وليعهد نوشت و دستور داد آن را براى صدراعظم ارسال دارد.

 وليعهد،



اينهمه حرفهاى مزخرف چيست؟ عزرائيل هم منى تواند رشته حمبت مرا از حاجى بربد، به حق پروردگار و به حق پيغمرب 
اكرم قسم كه او را حقيقتا هزار بار بيشرت از جامن دوست دارم. مردم چه خيال مى كنند ... من چكنم؟ خلعت كه 

 قابلى ندارد، از خودش بپرس چه مى خواهد؟ اگر الزم است سر و جامن فداى او ...

 اين پادشاه ملك كيان بود و آن هم صدراعظمش. چرخ سياست دولت بر اين روال مى گرديد تا شاه مرد ...»
»48« 

 سايكس در تاريخ خود از قول راولينسون درباره او مى نويسد:

 سال حكمران و فرمانفرماى حقيقى ايران بود، كامال از سياستمدارى و فنون نظامى 13حاجى مريزا آقاسى كه مدت 
 بيخرب و در عني حال بقدرى خودبني و مغرور
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بود كه حاضر نبود از كسى تعليماتى قبول كند. بعالوه آنقدر حسود بود كه ممكن نبود شخصى را براى معاونت و 

مهكارى او اختيار منود. در تكلم، رعايت ادب را منى كرد و در رفتار و كردار، خيلى گستاخ و بيپروا بود. در حركات 

و عاداتش تنبلى و كاهلى كامال مشهود بود. وى خزانه كشور را به حدود افالس و ورشكستگى، و كشور را به مرحله 

 انقالب سوق داد. مواجب قشوىن، معموال سه تا پنج سال عقب افتاده بود و سواره نظام عشايرى تقريبا از بني رفت.

 »49 «اين بود كلمات وزين راولينسون كه درباره او گفته است. چنني بود وضع كشور ايران در اواسط قرن نوزدهم.

 ساله او، ناصر الدين مريزا، در تربيز بود و تران ايام آشفته اى را مى گذرانيد؛ زيرا 16پس از مرگ حممد شاه، فرزند 
مدعيان سلطنت به شورش برخاسته بودند و حاجى مريزا آقاسى، كه قادر به حفظ نظم نبود، به حضرت عبد العظيم 
پناه برد و در آجنا بست نشست. در چنني شرايطى ناصر الدين شاه، در پناه محايت مردى زيرك و كاردان يعىن مريزا 

تقى خان امري نظام، راه تران پيش گرفت و به مقام سلطنت رسيد. ناصر الدين شاه قبل از ورود به تران، مريزا- تقى 
 خان را با لقب اتابك اعظم به صدارت خود برگزيد.

  ه.1264جلوس ناصر الدين شاه 

 سالگى، درگذشت. اين پادشاه ضعيف النفس 42، در سن 1264حممد شاه كه ساهلا مبتال به نقرس بود، در شوال 
در دوران سلطنت چهارده ساله خود، نه تنها قدمى در راه سعادت مردم برنداشت بلكه با قتل قائم مقام و روى كار 



آوردن حاجى مريزا آقاسى به آشفتگى اوضاع افزود. عباس اقبال مى نويسد: «حممد شاه پس از آنكه به استعانت و 
تدبري قائم مقام بر اكثر مدعيان فايق آمد و به كرسى سلطنت مستقر گرديد، مهان راهى را رفت كه پدرش در قتل 

اعتماد الدوله حاج مريزا ابراهيم كالنرت پيش گرفته بود و پسرش در كشنت مريزا تقى خان امري كبري پريوى منود؛ به اين 
معىن كه به قتل قائم مقام ثاىن، مدبّر امور و باىن اساس سلطنت خود، دست زد؛ و علت اين امر عالوه بر اصالحات 
ماىل كه قائم مقام به آ�ا اقدام كرده و برخالف ميل غالب اعيان دربارى بود، شخص قائم مقام بود كه تا حدى مغرور 
و مستبد رأى حمسوب مى شد و در كارها به رعايت رأى حممد شاه، كه مردى ضعيف النفس و ىب تدبري بود، اعتناىي 

 »50 «نداشت.»

 خدمات امري كبري

مريزا تقى خان، از بركت هوش و استعداد شخصى، توانست در دستگاه عباس مريزا به خدمت مشغول شود. شهرت 
او از موقعى شروع شد كه به معيت خسرو مريزا، براى عذرخواهى از قتل گريبايدوف، راه پطرزبورگ پيش گرفت. 
عالوه بر اين، وى براى حل اختالفات مرزى بني ايران و عثماىن به ارزنة الروم رفت و، به شرحى كه ديدمي، به رفع 

مشكالت توفيق يافت. مريزا تقى خان پس از آوردن ناصر الدين- شاه به تران، براى حتكيم موقعيت او به اصالح 
 خرابيها و سركوىب گردنكشان مهت گماشت.
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ساالر، پسر اهليار خان آصف الدوله، صدراعظم فتحعليشاه، از اواخر سلطنت حممد شاه، به كمك عده اى از 

متنفذين خراسان، طغيان كرده بود. امري كبري سلطان مراد مريزاى قاجار را مأمور قلع و قمع ساالر منود؛ و او پس از 

سه سال كشمكش، ساالر را به قتل رسانيد و به اين ترتيب، غائله پايان يافت. در دوره ناصر الدين شاه، به مهت و 

كارداىن امري كبري، سران فتنه باب سركوب شدند و شخص باب، به شرحى كه گفتيم، تريباران شد. پس از كشته 

شدن سيد بني پريوان او بر سر جانشيىن باب، اختالفاتى ظهور كرد و سراجنام باء الّله بر مريزا حيىي صبح ازل پريوز 

 شد و ازليان در اقليت ماندند.

اكنون با رعايت اختصار، اقدامات مثبىت كه در دوران سه سال و سه ماه زمامدارى امريكبري صورت گرفته است، ذكر 
 مى كنيم:



. در مرحله اول، امريكبري امر داد كه القاب و تعارفات بيمعىن را كه منشيان به عادت عهد صفويه و اوايل قاجاريه 1«
در مراسالت به كار مى بردند حذف كنند؛ حىت در خطاب نسبت به خود او كه صدراعظم بود، به مهان لفظ جناب 

 اكتفا منايند.

. راه عموم عايدات نامشروع را كه كاركنان دولت به عنوان «مداخل» از اين و آن به عنف، مى گرفتند، مسدود و 2
 رشوه خوارى را جدا منع منود و براى هر مأمور و موظفى بقدر لياقت و كار، مواجىب برقرار ساخت.

. كمى بعد از رسيدن به تران، هيأتى را براى تعيني ميزان دخل وخرج مملكىت معني منود و بزودى معلوم شد كه وضع 3
ماليه نه چندان خراب است كه به تصور آيد؛ چه با بودن خمارجى گزاف در پيش، خزانه دينارى موجودى نداشت و از 

 مهه گذشته، براى رفع غائله خراسان و فتنه ساالر و فرستادن لشكر جهت اين كار پول فورى الزم بود.

امري كبري، در راه چاره انديشى در قدم اول قلم بر غالب وظايف و مستمريات گزاف مالها و شاهزادگان و متملقاىن 
كه آ�ا را، بدون هيچ استحقاقى دريافت مى داشتند، كشيد و در اين مرحله، چون خود او رشوه خوار نبود به تديد و 
تطميع از راه در منى رفت، مالحظه هيچكس را نكرد و به اين ترتيب، مبل  عظيمى از خمارج دولت كاست. وصول 

ماليات را حتت نظمى عادالنه درآورد، و جتارت داخلى و خارجى را در سايه امنيىت كه پيش آمده بود و محايىت كه از 
بازرگانان مى كرد، رونقى كلى داد. صنايع داخلى را تشويق كرد و صنعتكاران را به تقليد مصنوعات خارجى واداشت: 

عده اى را براى آموخنت حرف و صنايع به فرنگستان فرستاد و در بسط زراعت و آبادى كشور، مساعى بسيار به 
خرج داد و در نتيجه، نه تنها ميزان دخل وخرج تعديل يافت بلكه موقعى كه امري كبري از كار افتاد، مبلغى نيز خزانه 

 دولىت ذخريه داشت.

. امري كبري براى تربيت و بيدار كردن مردم، عالوه بر فرستادن عده اى شاگرد به فرنگستان و استخدام معلمني و 4
استادان اروپاىي، به نشر روزنامه و ترمجه كتب و تأسيس مدرسه عاىل، در تران اقدام كرد، و بنياد مدرسه دار الفنون 

را، براى تعليم طب و فنون نظامى والسنه خارجه رخيت، ليكن افتتاح اين مدرسه، اندكى بعد از عزل امري كبري صورت 
 گرفت.

 امري كبري براى تأسيس دار الفنون، امر به ساخنت مدرسه اى مناسب اين كار داد و
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از اتريش عده اى معلم و مستشار خواسته بود. امتام بناى مدرسه و رسيدن معلمني خارجى قريب سه ماه بعد از بركنار 

 افتتاح شد، و ابتدا قريب يكصد تن از 1268شدن او صورت گرفت و دار الفنون رمسا در پنجم ربيع االول 

شاهزادگان و اعيان و رجال دولت را با لباسى خمصوص به شاگردى آجنا و حتصيل فنون پياده و سوار و توپخانه و 

 مهندسى و شعب طب و السنه خارجى گماشتند.



. در موقع رسيدن امري به تران، سپاه منظم ايران، اگرچه امسا چهار هزار نفر بود، ليكن عده موجود از سيصد تن 5
جتاوز منى كرد. امري كه خود سپهساالر كل سپاه ايران يعىن امري نظام بود و در ايام عباس مريزا در آذرباجيان كامال به 

فنون عسكرى آشناىي يافته بود، بسرعت به اصالح امر سپاه توجه كرد، لشكرياىن منظم و موظف به دستيارى معلمني 
فرنگى درست منود و به مدد آ�ا بر شورشيان واليات غالب شد. بعالوه، ساخنت تفنگ و بعضى ديگر از آالت 

حرىب و لوازم لشكريان را در ايران معمول كرد و استادان ايراىن را با دادن مساعده و تشويق به تقليد كارهاى اروپاىي در 
 اين زمينه واداشت.

. قبل از صدارت امري كبري، خمصوصا بعد از حتميل معاهده تركمانچاى بر ايران، سفراى روس و انگليس به هر حنو 6
مى خواستند، در امور داخلى كشور مداخله مى كردند و در حقيقت، شاه و وزرا گاهى آلت اجراى مقاصد يكى، و 

 زماىن بازيچه دست ديگرى بودند.

امري كبري جدا نفوذ سفراى روس و انگليس را در تران حمدود منود و گفت كه مداخله خارجيان در امور داخلى، تا 
حدى معقول و جماز است كه به شرافت و مناعت ملى صدمه وارد نياورد. چنانكه در موقع حركت ناصر الدين شاه 
از تربيز اجازه نداد كه كنسول انگليس در آن شهر، محايت ارامنه آجنا را به عهده بگريد؛ چه اين كار را از وظايف 

دولت ايران مى دانست. و هنگام فتنه ساالر و حماصره مشهد، موقعى كه سفراى روس و انگليس براى صلح بني ايران 
و شورشيان مشهد تقاضاى وساطت كردند، امري صرحيا جواب داد كه مردم مشهد ترجيح مى دهند كه بيست هزار تن 

 از ايشان كشته شوند تا آنكه شهر ايشان بتوسط خارجيان به تصرف شاه درآيد.

. امري كبري، براى زيباىي تران و رفاه حال اهاىل آن و ترقى دادن پايتخت نيز، شروع به اقداماتى كرد، بازار و 7
كاروانسراى امري و تيمچه خمصوص نوى كه از جهت دلگشاىي و تازگى در تران بيمانند بود، ساخت، و نقشه آوردن 

قسمىت از آب رودخانه كرج را براى شرب مردم و آبادى شهر طرح منود. به تنظيف محامها دستور داد و خياالت 
 »51 «ديگرى نيز در اين راه داشت كه بعلت كوتاهى دوره زمامدارى به اجنام آ�ا توفيق نيافت.»

اقدامات خريخواهانه امري، متضمن مصاحل اكثريت مردم ايران بود و با منافع اقليت حاكم، سازگارى نداشت. به مهني 
مناسبت، شاهزادگان، اعيان، جنبا و روحانيون كه حقوق و مستمرى آ�ا قطع شده بود، زبان به اعرتاض گشودند. 

سردسته خمالفان، مهدعليا، مادر ناصر الدين شاه، بود؛ چه امري كبري جلو بسيارى از اقدامات ىب اساس و بلهوسانه او 
 را گرفته بود. به مهني علت، وى مى كوشيد كه مريزا آقا خان نورى، وزير لشكر، را به جاى او
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بنشاند. ناصر الدين شاه با وجود جواىن، مدتى در مقابل دسايس دمشنان و حتريكات مادر خود پايدارى كرد. از 

 كم كم در نتيجه بعضى از اشتباهات سياسى امري، سوءظن شاه نسبت به وى فزوىن گرفت. يكى 1267اواخر سال 

از اشتباهات امري اين بود كه برخالف امر شاه، كه يكى از برادران خود را به حكومت قم فرستاده بود، وى را به تران 

فراخواند. شاه براى بار دوم او را به حكومت قم برقرار منود. در نتيجه اين اشتباهات، شاه از امري سخت مكدر 

گرديد و او را به حكومت كاشان منصوب كرد. در خالل اين احوال، سفري بيتدبري روس به نفع امري اقداماتى كرد كه 

كامال به زيان اين مرد متام شد و شاه سراجنام تصميم گرفت كه او را به باغ فني كاشان بفرستد. در اينجا به امر شاه، 

 اين مرد ايران دوست بدون كمرتين اظهار عجز، 1268در محام دالك را به زدن رگهاى امري واداشتند و در ربيع االول 

 شجاعانه در راه سعادت ايران جان سپرد.

 سايكس درباره امريكبري مى نويسد: «مى گويند هر ملىت شايسته حكمراىن است كه دارد.

اگر اين سخن صحيح باشد، بايد براى ايران تأسف خورد، زيرا اين كشور مانند اروپا در قرون وسطى به وسيله 
 حكامى اداره مى شود كه يگانه منظور و آمالشان مجع كردن ثروت مى باشد ...

 سال در مقام خود باقى مانده بود، مى توانست مردان شرافتمند و وفادارى را تربيت كند كه 20اگر اين وزير مدت 
لياقت جانشيىن او را داشته باشند ... واقعا قتل امري نظام براى ايران مصيبىت بود؛ زيرا جلو ترقى و پيشرفتهاىي را كه به 

 »52 «زمحت و با رنج و حمنت به آن نايل آمده بود، گرفت.»

هزلتني، ضمن حبث در پريامون ممالك حمروسه ايران، گاه گاه به طرز حكومت ايران اشاره مى كند و مى نويسد، در 
 ميالدى، متام شؤون اجتماعى و سياسى ايران مورد توجه اروپاييان قرار گرفته بود: «سران خانواده ها با 18جريان قرن 

ابراز نفرت، نشريات ىب مالحظه و بريحم جمله جنتلمن را بلند بلند براى اعضاى خانواده قرائت مى كردند. رئيس 
خانواده، براى اعضاى خانواده، مثال خرب راجع به حاكم ياغى شرياز را مى خواند كه زوجه هايش را ىب حرمت كرده اند و 
پسران و پنجاه نفر از بستگانش را در جلو چشم خودش سربريده اند؛ سپس يك چشم خودش را هم كور كرده و نزد 
شاه به قارص فرستاده بودند و در هر شهرى كه از آجنا مى گذشتند، يك قطعه از گوشت بدن او را مى بريده اند. ايران 

در اين زمان به صورت يك كشور عجيب و غريب شرقى به مردم معرىف شده بود كه در آجنا پادشاهان مستبد با 
 »53 «�ايت وحشيگرى، جلام- گسيخته بر رعايا سلطنت مى كردند ...»

هدايت مى نويسد: «در زمان حممد شاه چند نفر از اعيان براى حتصيل به اروپا رفته بودند و ضرورت اجياد مدرسه در 
مركز حمسوس شده بود. عباس مريزا معلمني انگليسى و بعد فرانسوى براى تعليمات نظامى دعوت كرده بود. جان 

داود خان مسيحى را به منسه فرستادند. از دربار اتريش معلمني خواستند. به زمان ناصر الدين شاه، مدرسه دار الفنون 
 را در ارك بنا �ادند. معلمني را مريزا حممد-
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على خان، وزير امور خارجه، در پيشگاه مهايوىن برده معرىف كرد. و چون معلمني از خارجه بودند، مدرسه را تابع آن 

 چهل و دو نفر از جوانان به پاريس براى حتصيل اعزام شدند كه در علوم و 1275وزارختانه مى پنداشت ... در سنه 

 »54 «صنايع حتصيل كنند ...»

 صدارت مريزا آقا خان نورى 

پس از قتل مريزا تقى خان، مهينكه مريزا آقا خان نورى (اعتماد الدوله) به صدارت رسيد، كارهاى اصالحى و اقدامات 
خري امري، متوقف گرديد؛ عمال و كارگزاراىن كه از طرف امري منصوب شده بودند مجلگى معزول و به جاى آ�ا 
آشنايان و بستگان اعتماد الدوله به كار گمارده شدند، مستمريهاى مفتخواران بار ديگر برقرار شد. دوران اخري 

 به طول اجناميد. در اين ساهلا بني عثماىن و انگلستان با دولت 1276 تا 1268صدارت اعتماد الدوله از سال 
روسيه جنگ بود و هرسه دولت مى خواستند كه ايران را در صف متحدين خود وارد كنند، وىل هيأت حاكم ايران، 
بعلت بيخربى، از اين اختالفات سودى نربد. اعتماد الدوله كه ساهلا به طرفدارى از سياست انگلستان شهرت يافته 

بود، يكباره بر سر مسائل جزئى تغيري سياست داد و در اثر نامه تندى كه به سفري انگليس نوشت، وى در ربيع االول 
 پايتخت را ترك گفت و مساعى سفري فرانسه در راه حل اختالفات به جاىي نرسيد. در مهني دوره بر اثر 1272سال 

استمداد حممد يوسف، حسام السلطنه، واىل خراسان، به سوى هرات لشكر كشيد و با وجود تديدات دولت انگليس 
، هرات كه يكى از مهمرتين معابر هندوستان است به تصرف دولت ايران درآمد. اعتماد الدوله كه از 1273در صفر 

دمشىن انگلستان سخت بيمناك بود، براى جتديد مناسبات سياسى ايران با انگلستان، به تكاپو افتاد و فرخ خان امني 
الدوله كاشاىن را خنست به استانبول و سپس به پاريس فرستاد. در استامبول تالشهاى امني الدوله به جاىي نرسيد و 
خنستني شرط جتديد روابط، عزل اعتماد الدوله بود. امني الدوله كه منظما با تران در متاس بود، مهينكه از خرب فتح 
هرات آگاهى يافت، براى حل مشكل راه پاريس پيش گرفت و اميدوار بود شايد به وساطت ناپلئون سوم امپراتور 
فرانسه، به اختالفات موجود پايان خبشد. دولت انگلستان نيز مهينكه ديد شرايط پيشنهاد سفري او در استانبول رد 

 جزيره خارك را متصرف شد و تا اهواز پيش راند. «در چنني شرايطى مذاكرات بني 1273شده است، در ربيع الثاىن 
 معاهده پاريس بني ايران و 1273ايران و انگلستان به وساطت امپراتور فرانسه، ادامه يافت و سراجنام در رجب 

انگلستان منعقد گرديد و مقرر شد كه انگليسيها قشون خود را از بنادر و شهرهاى ايران خارج كنند و ايران نيز سپاه 



خود را از هرات و افغانستان بريون بربد و استقالل آ�ا را بشناسد و بعدها از هرگونه ادعاىي نسبت به آ�ا صرف نظر 
 كند، و در حل اختالفاتى كه بني ايران و انگلستان ظهور مى كند، ايران بايد به حكميت انگليس راضى گردد.

معاهده پاريس، كه مبوجب آن افغانستان بكلى از حتت تبعيت ايران خارج گرديد و دولت ايران را به عذرخواهى از 
سفري انگليس واداشت، باعث افزايش نفوذ اين دولت در دربار تران شد، و اعتماد الدوله با خوشى متام، شرايط آن 

 را پذيرفت؛ زيرا كه از بدتر از آن 
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مى ترسيد و خدا را شكر كرد كه انگليسيها در عزل او اصرارى ندارند. اما دولت او پس از ختم جنگ با انگليس، 

چندان مدتى دوام نكرد؛ چه ناصر الدين شاه، كه از اختالل امور در عهد صدارت اعتماد الدوله آگاه بود، در حمرم 

 »55 « او را از صدارت انداخت و شخصا زمام امور را به دست گرفت.»1275

 جنگ سرخس و مرو

 خان خيوه، حممد 1271قبل از جنگ هرات، فرمانفرما (فريدون مريزا) مأمور سركوىب خان خيوه گرديد و در سال 
امني خان را شكست سخىت داد و آنان را به جاى خود نشاند. پنج سال بعد، بار ديگر، تراكمه متعرض مردم 

خراسان شدند. اين بار حشمت الدوله و قوام الدوله مأمور سركوىب آ�ا شدند. وىل چون بني اين دو اختالف بروز 
كرد، تراكمه از موقع استفاده كردند و قشون ايران را شكست دادند؛ و حشمت الدوله از معركه جنگ گرخيت. اين 

ايام مصادف بود با دوره اى كه روسها به گسرتش نفوذ خود در منطقه درياچه اورال و سري دريا ادامه مى دادند. مهينكه 
سرداران روسى از شكست ايران و اختالف سران سپاه آگاهى يافتند، خيوه و مرو را به تصرف درآوردند و بتدريج 

 متصرفات خود را به حدود امروزى رسانيدند.

 وزراى ناصر الدين شاه 

 ديگر كسى را به صدارت انتخاب نكرد و خود 1281 تا 1275پس از عزل اعتماد الدوله، ناصر الدين شاه از سال 
، شاه، مريزا حممد خان قاجار را با لقب سپهساالرى به صدارت 1281شخصا به كارها رسيدگى مى كرد. در سال 

 در اين مقام باقى بود. بعد از او مريزا يوسف خان مستوىف املمالك وزير ماليه، بدون 1284خود برگزيد. وى تا سال 
 كسب عنوان صدارت، عمال كارها را اداره مى كرد.



، ناصر الدين شاه در سفر عتبات به ارزش و شخصيت مريزا حسني خان قزويىن، ملقب به مشري 1287در سال 
 الدوله، سفري كبري ايران در دربار عثماىن، پى برد و او را به تران فراخواند و وزارت عدليه را به او سپرد.

پس از كناره گريى مستوىف املمالك، مشري الدوله به زمامدارى رسيد. اين مرد ترقيخواه در مقام تعقيب اصالحات امري 
كبري افتاد؛ ابتدا فرمان اصالح دربار را به صحه شاه رسانيد، سپس به اصالح سازمان ارتش مهت گماشت و كوشش 

كرد كه ايران به صورت يك كشور قانوىن درآيد. مشري الدوله براى اينكه شاه را با مظاهر و آثار متدن جديد آشنا 
  صورت گرفت.1290كند، او را به رفنت به فرنگ تشويق كرد، و باالخره اين مسافرت در سال 

در دوره زمامدارى سپهساالر، امتياز خطآهن را در ايران، از رشت به تران و از پايتخت به خليج فارس، به مدت 
 سال، به بارون رويرت انگليسى واگذاشتند. مبوجب اين اعتبارنامه، اختيار كليه امور اقتصادى به يك نفر خارجى 50

داده شده بود؛ يعىن حق استفاده از كليه معادن، جنگلها، قنوات و تأسيس بانك و تلگراف و كارخانه و غريه به او 
 واگذار شده بود.

 پس از چندى، دو طرف متوجه شدند كه اين قرارداد بدون مطالعه امضا شده و الغاء
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 دولت ايران، براى دجلوىي بارون رويرت، امتياز تأسيس بانك شاهنشاهى را به مدت 1306آن را اعالم كردند. در سال 

  سال به او واگذاشت.60

پس از مراجعت شاه از فرنگستان، چون مشري الدوله مردى اصالح طلب بود و با مفتخواران مبارزه مى كرد، درباريان 
و روحانيان با صدارت او خمالفت كردند و ناصر الدين شاه ناچار او را به ترك اين مقام واداشت. پس از رسيدن به 
پايتخت شاه، مستوىف املمالك را به صدارت منصوب و حاجى مريزا حسني خان را بار ديگر به كار دعوت و به 

، لقب سپهدار اعظم و وزارت جنگ را به او اعطا كرد. در مستهاى 1291وزارت امور خارجه گماشت، و در سال 
جديد، سپهساالر بار ديگر سعى كرد قدمهاىي در راه مصلحت عمومى بردارد وىل مساعى او به جاىي نرسيد، زيرا نه 

 شاه حسن نيت داشت و نه ملت آمادگى.

پس از فوت مستوىف املمالك، ناصر الدين شاه مقام صدارت را در عهده مريزا على اصغر امني السلطان گذاشت. اين 
مرد نيز در دوران صدارت خود قدمى در راه اصالحات اساسى برنداشت. متام كوشش او مصروف بر اين بود كه مقام 
خود را حفظ كند و رضاى خاطر شاه را فراهم آورد. امني السلطان براى سومني بار ناصر الدين شاه را به فرنگ برد. 



در اين سفر «به تشويق امني السلطان و دالىل ملكم خان (ناظم الدوله)، سفري ايران در دربار لندن كه اصال از ارامنه 
جلفاى اصفهان و مردى جاه طلب بود، بعضى امتيازات بسيار مضر، به اتباع انگليس داده شد و گريندگان اين 

امتيازات، با دادن رشوه فراوان به ملكم و امني السلطان و هديه هاى گرانبها به ناصر الدين شاه، به حتصيل آ�ا نايل 
آمدند. و از مجله اين امتيازات، يكى حق قرعه كشى والتارى و افتتاح قمارخانه بود در ايران، كه ابتدا ملكم اجازه آن 
را از شاه براى خود گرفت، سپس آن اجازه نامه را به هيأتى از صاحبان سهام انگليسى فروخت. ديگر واگذارى امتياز 

احنصارى خريد و فروش و تيه تنباكو و توتون و انفيه ايران در داخله و خارجه به شركىت انگليسى به مدت پنجاه 
 لريه انگليسى با ربع منافع خالص خود به دولت ايران بپردازد. 15000سال؛ فقط به اين شرط كه شركت در سال 

  به امضاء رسيد.1308قرار اين امتياز نيز در طى سفر اخري شاه در انگليس داده شد، وىل امتيازنامه آن در رجب 

امتياز قرعه كشى و التارى و افتتاح قمارخانه را ناصر الدين شاه پس از برگشنت به تران ... ملغى منود و ملكم 
مغضوب و معزول شد، ليكن دولت ايران هيچوقت توفيق نيافت پوهلاىي را كه ملكم از اين بابت از شركاء به نام 

 دولت گرفته و خسارت آن به ايران رسيده بود، از او وصول منايد.

 داخل در مرحله عمل شد و شركىت كه به نام «هيأت دخانيات 1308اما امتياز احنصار دخانيات، در سال 
 معروف شد »56 «شاهنشاهى» ايران در لندن تأسيس يافته بود، منايندگاىن به اين كشور فرستاد و اداره اى كه به رژى 

 تشكيل داد؛ و مقدمات احنصار خريد و فروش و صدور دخانيات ايران، در دست عمال آن شركت شروع گرديد.

 مردم ايران در اين تاريخ، بر اثر اندك آشناىي يافنت به احوال ممالك خارجه و

 ______________________________
)56.(Regie  
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خواندن جرايد فارسى كه در استانبول انتشار مى يافت پس از اطالع بر شرايط اين احنصارنامه و مقايسه آن با امتيازى 

كه دولت عثماىن در باب احنصار دخانيات خود با شرايط برتى به شركىت خارجى داده بود، شروع به خمالفت با آن 

اساس كردند. و امني السلطان هرقدر خواست كه با تديد و تطميع، علماى شيعه را كه به يارى مردم برخاسته و 

حكم حترمي استعمال دخانيات را داده بودند از راه خالف برگرداند، توفيق نيافت؛ و خمالفت با رژى كم كم حكم قيام 

مردم را بر ضد دربار و اصول استبداد پيدا كرد؛ و قائد قوم در اين طريق، در تران حاج مريزا حسن آشتياىن 

) رئيس 1312 ه.) از اجله علماى اصول، و در عتبات، حاج مريزا حسن شريازى (متوىف به سال 1319- 1243(

طايفه شيعه بودند كه هردو جدا در برانداخنت اساس امتياز احنصار پافشارى كردند. تا اينكه باالخره شاه و امني 



 ملغى منودند و 1309 مجادى االوىل 16السلطان، از ترس شورش مردم و اعالن جهاد علما، آن امتيازنامه را در 

 شركت دخانيات شاهنشاهى بساط خود را از ايران برچيد.

واقعه رژى و توفيقى كه در راه الغاى امتياز آن نصيب ملت و علما شد به مردم فهماند كه مى توان، با پافشارى و 
قيام، از اقدامات خود سرانه حكومت استبدادى و صدراعظم جلوگريى منود. و اين مقدمه اى شد براى مهني گونه 

قيامها در ايام صدارت امني السلطان و عني الدوله، در زمان مظفر الدين شاه؛ اما در مقابل، ملغى شدن امتياز رژى، 
سبب پيشامد بدخبىت بزرگى براى ايران شد؛ و آن، اينكه شاه و امني السلطان براى پرداخنت خساراتى كه در طى 

 هزار لريه 500شروع به عمل، به شركت انگليسى دخانيات وارد آمده بود، جمبور شدند كه از بانك شاهى مبل  
انگليسى به قرض بگريند و به او بسپارند. و اين اولني قرضى بود كه دولت ايران از بيگانگان گرفت، و اين قرض و 
قروض ديگرى كه در عهد ناصر الدين شاه و جانشينان او از انگليس و روسيه گرفته شد، روزبه روز بدخبىت ايران را 

 زيادتر و دست نفوذ و استيالى دو مهسايه جنوىب و مشاىل را در اين كشور بازتر منود.

فساد دربار ناصر الدين شاه، و ظلم و جور حكام، خمصوصا رشوه خوارى در اواخر سلطنت او رو به افزايش گذاشته 
بود و در ميان رجال داخل در كار، نيز ديگر كسى وجود نداشت كه در فكر چاره كار باشد؛ چه، با قدرت فوق 
العاده امني السلطان و استيالىي كه بر مزاج شاه داشت، هيچ كس منى توانست دم از اصالح طلىب بزند. به صورت 
ظاهر، اداره كارهاى ملكى با شوراىي بود مركب از امني السلطان؛ و پسر شاه كامران مريزا نايب- السلطنه و وزير 

 جنگ و حكمران تران؛ و مريزا عليخان امني الدوله وزير رسايل و اوقاف ...

اما از اين ميان، فقط امني الدوله مردى كارآگاه و اصالح طلب بود. ليكن او نيز قدرتى نداشت و مهواره ميان او و 
 ه. 1313امني السلطان رقابت و خصومت برقرار بود؛ تا آجنا كه باالخره هم امني السلطان او را در اواسط سال 

ق.، چند ماه قبل از قتل ناصر الدين شاه، به عنوان پيشكارى آذرباجيان به تربيز فرستاد، و در حقيقت، او را از تران 
 دور كرد.

اين كيفيات، خبصوص حركات ناپسند امني السلطان و كامران مريزا، مردم را كه در قضيه رژى به فريوزى نايل آمده و 
به توسط عده اى از علما و جتار و باخربان اروپا ديده، به مصاحل خود خبري شده بودند، به فكر اصالح خرابيها و 

 انتقاد طرز حكومت استبدادى و
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معامالت خودخواهانه امني السلطان و كامران مريزا و غريه انداخت؛ و در اين راه يعىن بيدار كردن عامه، مجع كثريى 

 ه. ق.) و سيد 1320 تا 1250از داخل و خارج مى كوشيدند؛ مثل امني الدوله و حاج شيخ هادى جنم آبادى (

 ه. ق.). ملكم هم از آجنا كه با امني السلطان دمشىن داشت و 1314 تا 1254مجال الدين اسدآبادى مهداىن (



طالب مقام او بود و تا حدى دستش از كارها كوتاه شده بود، در لندن به تأسيس روزنامه قانون قيام منود، و به نام 

قانون خواهى و تغيري وضع حكومت ايران، به ذكر مظامل حكومت استبدادى پرداخت؛ و نوشته هاى او، از آجناىي كه 

 »57 «عاميانه بود و از خارجه نيز مى رسيد، در مردم ىب تأثري نبود.

ما، بدون اينكه ملكم را مردى متقى و پاكدامن به مشار آورمي، معتقدمي كه آثار و افكار او در انتباه و بيدارى طبقه 
باسواد و روشنفكر ايران عامل مؤثرى بود. و فعاليت و تالش عملى و مبارزه مداوم و منطقى ملكم را منى توان با مبارزه 

آرام و منفى امثال آقا شيخ هادى جنم آبادى مقايسه كرد. بدون شك، اگر ناصر الدين شاه و رجال دولت او 
حسن نيت داشتند، مى توانستند از اطالعات وسيع اقتصادى و اجتماعى ملكم، به نفع مردم، استفاده كنند. وىل 

مطالعه در اوضاع آن ايام نشان مى دهد كه زمامداران ايران كمرتين توجهى به مسائل و مشكالت اقتصادى اجتماعى 
 و مردم ايران نداشتند.

 گفتگوهاى سياسى!

  ه. ق.1299ىف املثل پس از آنكه ملكم احضار و در ربيع الثاىن 

وارد تران شد، ناصر الدين شاه جباى آنكه از او به مناسبت اسرتداد مناطق مرزى قطور تشكر كند، وى را مورد حتقري 
قرار داد. در مهني اوقات، جلساتى با حضور شاه و رجال مملكت و شاهزاده ظل السلطان تشكيل مى شد تا گزارشها 
و نظريات ملكم را بشنوند ... وىل گفتگو درباره مهه چيز بود جبز كار عمده اى كه ملكم به خاطر آن به تران احضار 
شده بود. ظل السلطان در اين باره مى گويد: «جباى صحبت دولىت، از ميوه و گل و بلبل يا تاريخ زمان صدارت مريزا 

 ... در آن ايام، ز�اى شاه خيال داشتند به شاه جگر خرس »58 «تقى خان و مريزا آقا خان گفتگو مى شود.»
بدهند كه مقطوع النسل بشود و اين هم يك مشغوليات ديگر دربار و دستگاه سلطنت و دولت بود كه در آن روزها 

 »59 «درباره اش گفتگو مى شد!

 سال از سلطنت مطلقه او 49 كه 1313 ذى القعده 17ناصر الدين شاه با اين خصوصيات اخالقى، در روز 
مى گذشت، در حاىل كه به زيارت مزار حضرت عبد العظيم رفته بود، به دست مريزا رضاى كرماىن جمروح و مقتول 

 گرديد. و به اين ترتيب به اقامه جشن پنجاه ساله سلطنت خود توفيق نيافت.

 اوضاع ايران در عهد ناصر الدين شاه 

از نامه هاى كنت دوگوبينو، نويسنده و مناينده سياسى دولت فرانسه در ايران، مى توان به بسيارى از خصوصيات 
 اجتماعى و سياسى ايران در عهد ناصر الدين شاه پى برد.



 ______________________________
  به بعد (به اختصار).845). تاريخ مفصل ايران، پيشني، ص 57(

 .180). روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، حممد حسن مقدم، ص 58(

 .90). امساعيل رائني، مريزا ملكم خان، ص 59(
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  ه. ق.) به يكى از دوستانش چنني مى نويسد:1278 (1862گوبينو در نامه فوريه 

«... اروپاييها در اينجا (يعىن ايران) عموما متكرب و مغرور و بدون استثنا حريص و طماعند؛ حبدى كه قابل تصور 
نيست. و ايرانيها هم با مهان سهل انگارى معموىل و نادرسىت خود، با آ�ا رفتار مى كنند. اينها از آ�ا شاكى هستند و 

 »60 «آ�ا از اينها؛ و گمان مى كنم هردو دسته حق داشته باشند.»

 ه. ق.) به دولت خود مى نويسد: «وضع ايران وخيم شده است. حكومت 1279 (1863در نامه مورخه فوريه 
ايران هرگز اينقدر بيعرضه نبوده است. و از بعضى جهات، هرگز اولياء امور به اين درجه ىب لياقت و طماع و حريص 

نبوده اند. وسايل دفاع بقدرى ضعيف شده است كه بدتر از اين اوضاع قابل تصور نيست. ايالت و عشاير كه هرچند 
گاهى مايه اغتشاشند وىل روح سلحشورى دارند مى توان گفت كامال منكوب و بيچاره شده اند؛ مثال ايلى كه سابقا 

مى توانست بيست هزار سوار بدهد، امروز به زمحت مى تواند ششصد سوار تدارك ببيند. از طرف ديگر، پياده نظام هم 
گرسنه و ىب اسلحه و ىب تشكيالت و بيسر و سامان است و هيچ كار و خدمىت نبايد از آ�ا انتظار داشت؛ در 

صورتى كه مهني افراد راسا داراى صفات و خصال خوىب هستند و در رشادت و شجاعتشان جاى سخن نيست ... 
مردم ايران مردم كاركن و باهوش هستند و طبعا از جتارت و صناعت و زراعت خوششان مى آيد و آرزويشان اين است 
كه حكومت بگذارد ثروت ارضى مملكتشان را مورد استفاده قرار بدهند. با اينهمه حرىف نيست كه حقيقتا ايران ترقى 

 سال پيش مقايسه مى كنيم، جاى چون وچرا باقى 9كرده و در جاده ترقى است. و وقىت ايران امروز را با ايران 
منى ماند. اخالق مردم بطور حمسوسى مالميرت شده است و حىت بزرگان و اعيان و اشراف هم كمرت مرتكب آن اعمال 

شنيع سابق مى شوند؛ چونكه افكار عمومى منى پذيرد ... در اطراف تران كارخاجناتى تأسيس گرديده ... متام اين 
كارها به دست خود مردم، از قوه به فعل آمده است؛ بدون آنكه حكومت كمرتين كمكى رسانده باشد. شك نيست 
اگر قضيه و حادثه اى پيش بيايد، يعىن مثال افغا�ا يا تركمنها هجوم بياورند، حكومت بكلى از جلوگريى و استقامت 

عاجز خواهد آمد. سلسله قاجاريه فاقد قشون و سپاه است و ملت نيز بستگى و حمبىت به پادشاه ندارد؛ و اگر 
 »61 «پيش آمدى رخ دهد كسى در صدد مقاومت برخنواهد آمد.»



، به شرح گفتگوى خود با مريزا سعيد خان وزير امور خارجه، مى پردازد و 1863گوبينو در نامه پنجم خود، در ژوئن 
مى نويسد كه من با حسن نيت علل بدخبتيها و راه جنات را به وزير خارجه گوشزد كردم و گفتم: «در داخله مملكت هم 
اسراف و بيلياقىت ادارات، از باال تا پايني، و نادرسىت و فساد حكمفرماست. و از مهه بدتر، مهني مردم خود ايران كه 
به چشم مسخره به مشا مى نگرند. به هر كارى مى خواهند دست بزنند، خود مشا جلوگريى مى كنيد، مّلت بقدر كاىف 
بيدار و هشيار هست كه ملتفت اوضاع و روزگار باشد، هرروز بيشرت به خمالفت مى پردازد و به مذهب جديد باب 
داخل مى شود. و روزى خواهد رسيد كه خواهيد ديد حىت در دربار و اطرافيان ختت و تاج رخنه خواهند كرد. من 

 منى گومي كه مشا بايد به ترتيب اروپا

 ______________________________
  به بعد.480، ص 39). «مرياث گوبينو»، گردآورى مجالزاده، جمله يغما، دى ماه 60(

 ). مهان.61(
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 حكومت كنيد و مثال به اصالحاتى كه در ايران بكلى جمهول و نوظهور است، دست بيازيد ...

وىل مى گومي، كوچكرتين قدمى كه عقل ساده حكم مى كند برداريد؛ و ال اقل براى رستگارى خود و جلوگريى از 
خماطرات، كمرتين اقدام را از قوه به فعل بياوريد. وزير به من قول داد متام مطالىب را كه با او در ميان گذاشته بودم 

 مهان شب به شاه خواهد نوشت و خواهد گفت ...

وىل من يقني دارم كه ابدا چيزى به شاه ننوشته است و اگر هم نوشته باشد بكلى بيفايده و بيحاصل است. شاه از 
هركس برت مى داند كه با چه اشخاصى كار مى كند، و زيردستانش از چه قماش مردمى هستند ... معهذا ابدا به فكر 

 »62 «نيست كه رفتار و كردار خود را تغيري بدهد.»

 مداخله سياستهاى خارجى در عزل و نصب رجال 

از دوره ناصر الدين شاه به بعد، مداخله و فشار سياستهاى استعمارى روسيه و انگلستان در ايران فزوىن گرفت، تا 
جاىي كه غالبا منايندگان سياسى آن كشورها علنا با شاه و صدراعظم براى تعويض و تغيري وزرا و رجال وارد مذاكره 

مى شدند و شاه به اين ننگ و رسواىي تن مى داد؛ گاه به تقاضاى نامشروع آنان گردن مى �اد و مثال حيىي خان مشري 
الدوله، براى به دست آوردن مقام وزارت خارجه، به روسها توسل جست و بطورى كه عباس مريزا ملك آرا نوشته 

است، وى در دوره خانه نشيىن، على رغم متايل امني السلطان و وزيرخمتار انگليس، به وزيرخمتار روس توسل جست و او 
شاه را حتت فشار قرار داد؛ در نتيجه «به هزار التماس و مرارت، شاه و امني السلطان او را راضى كردند كه دو وزارت 



 به عهده بگريد. از اين منونه مى توان به نفوذ سياستهاى خارجى در »63 «عدليه و وزارت جتارت هردو را معا ...»
 عهد ناصر الدين- شاه پى برد.

 استمداد از آملان 

ناصر الدين شاه، پس از آنكه به سوء نيت مهسايگان مشاىل و جنوىب پى برد، بر آن شد كه از دولت آملان براى 
كشيدن راه آهن، خريد كشىت، استخراج معادن، و تأسيس كارخانه هاى خمتلف استمداد جويد؛ و براى اين كار خنست 
صنيع الدوله و بعدها عده اى از رجال رهسپار آملان شدند. دولت ايران پيشنهاد كرده بود كه سفريى بصري با اختيارات 
كاىف به ايران بيايد «اگر بايد در ايران خطى از خطوط شوارع آهىن ساخته شود، به صوابديد آن سفري قبول خواهيم 
منود كه، توسط كمپانيهاى آملان، اسباب آن كار را فراهم منوده اقدام به آن مناييم؛ و مهچنني در معادن ايران، كه از 

روى يقني خيلى قابل منفعت و نتيجه است، اقدامات شايسته به عمل آيد و براى استخراج آ�ا معلمني و مهندسني 
از دولت آملان به جهت اين كار انتخاب گردد؛ مهچنني در متام امور مفيده، اعم از علوم و صنايع، وزارت و جتارت و 
نظام و غريه كه مايه ترقى و تربيت و متول است، با مهراهى دولت آملان، حاضرمي كه به اقرب وسيله اقدام و ابتدا كنيم 
... چون دولت آملان را دولت بيغرض مى دانيم، ميل دارمي ... ايران براى ترقيات آينده خود، او را در ميان كليه دول 
انتخاب كرده باشد. و جهت ديگر اين است كه دول مهجوار ما هيچوقت در مقام ترقى و بزرگى دولت ايران، به آن 

 درجه كه مقصود ماست، خنواهند بود و چشم اميد به 

 ______________________________
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 »64 «آ�ا ندارمي ...»

 منونه اى ديگر از مشكالت 

در مهان ايام كه مذاكرات ايران و آملان براى احداث راه آهن و استخراج معادن ادامه داشت، انگليسيها بوسيله 
«ولف» وزيرخمتار خود، اظهار نگراىن مى كنند و به پاسخ مساعد شاه، قانع منى شوند و بار ديگر يادآورى مى كنند. 

ناچار ناصر الدين شاه به مريزا حسني خان صدراعظم دستور مى دهد كه «با سفارت روس و انگليس مذاكره كنند كه 
آيا ما استقالل دارمي يا نه؟ اينهمه مداخله در كارهاى ما چرا مى كنند. ناصر الدين شاه در سياست سه خمل داشت: 



روس، انگليس، عثماىن؛ روس و انگليس به قوت عهدنامه تركمانچاى، عثماىن از راه جلب علما كه مركز در بني 
 النهرين داشتند.

 عهدنامه تركمانچاى دست ايران را از هر جهت بسته بود؛ در گمرك تصرف مقدور نبود.

كارخانه قند كهريزك خوابيد؛ چون گرفنت حقوق گمركى از قند روس ممكن نبود. كارخانه ريسمان- ريسى صنيع الدوله 
واماند، چون برنخ هلند وضع گمرك امكان نداشت. در عدليه كاپيتوالسيون مانع بود. مردم در معامالت رنگ خارجه 
مى دادند و مى بايست با حضور قنسول حماكمه شود و به كاله سازيها صورت رمسيت داده مى شد. در انتقاداتى كه از 

دوره ناصرى مى شود غالبا حمظورات را در نظر منى گريند ... عهدنامه تركمانچاى راه توسعه صنايع را بسته بود ... 
فقط راه كار در معادن باز بود؛ آ�م سرمايه مى خواست ... و استفاده از سرمايه خارجى را هم دولتني مهسايه مانع 

 »65 «بودند.»

 اندرزهاى سياسى ناپلئون سوم به ناصر الدين شاه 

، بني ايران و انگليس، كه به وساطت امپراتور فرانسه و مباشرت 1273 رجب 8«پس از انعقاد قرارداد پاريس، در 
فرخ خان امني امللك صورت گرفته بود ناپلئون سوم در پاسخ نامه ناصر الدين شاه بعد از مقدمه اى چنني مى نويسد 
... وضع طبيعى و جغرافياىي ايران طورى است كه دولت فرانسه جز سعادت ايران آرزوىي ندارد؛ در حاىل كه دولتني 

 انگليس و روس با منافعى كه در ايران دارند، مى كوشند كه حىت االمكان نفوذ سياسى خود را افزايش دهند.

به نظر من، شرط عقل اين است كه دولت آن اعليحضرت با آن دو دولت بزرگ راه مدارا پيش گريد، و به هيچ يك از 
آن دو زياده از حد نزديك نشود؛ و در سياست داخلى، اصل عدالت را مرعى دارد؛ ماليات را از روى انصاف 

بگريند؛ سپاهيان را بطورى خوب و منظم نگهدارى كنند؛ از ساخنت راهها، رودخانه ها و پلها غفلت نكنند؛ و از 
نگهدارى لشكرى كه براى خزانه بار گراىن نباشد، خوددارى نكنند. ارتش برت آن است كه كمرت باشد وىل هرچه 

هست منظم و خوب نگاه دارند؛ نه زياد و ىب نظم. اگر آن اعليحضرت بيست يا سى هزار قشون منظم داشته باشند 
كه مشقشان به سبك فرنگى و لباسشان به طرز ايراىن باشد، اين عده شايد به نظر من كاىف است ... و در پايان، از 

لزوم انشاء يك راه آهن از كنار فرات اىل درياى فارس سخن رفته و گفته شده است كه هرچند اين راه آهن بيشرت از 
 خاك عثماىن مى گذرد و فقط سى فرسخ آن 
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 از خاك ايران مى گذرد، از حلاظ اقتصادى و آمدورفت مردم بسيار سودمند خواهد بود ...

 »66 «»1858اكترب 

 شخصيت ناصر الدين شاه 

حاج سياح، منتقد نامدار عصر ناصرى، مى گويد: «ناصر الدين شاه شخصا باهوش بود و يك سوءظن غريب و 
حسد عجيىب داشت؛ دمشن آزادى و ترقى عموم بود و ابدا مرد نام آور و بزرگى در مملكت منى خواست؛ زياد پرخوراك 
بود؛ بلكه غالبا يا دائما در غري خواب و مواقع رمسى مشغول خوردن تنقالت بود؛ سفر و شكار را دوست مى داشت 
... عشق سفر فرنگستان ... حتميالت فوق العاده بر ايران وارد كرد. در عوض اينكه اقتداء به قوانني و عدل و علم 
... و صنايع و اخرتاعات جديد اروپاييان منايند، پول ايران را برده به عياشيهاى ناگفتىن صرف كردند و راه متاعهاى 

 »67 «غريالزم را به ايران بازتر كردند ...»

 نتايج قتل امري كبري

يكى از نتايج قتل امري كبري اين بود كه كمرت رجال صاحل و خريانديش تن به قبول اين قبيل مسؤوليتها مى دادند؛ 
مهچنانكه، چندبار از طرف ناصر الدين شاه و وزراء و رجال دربارى به امري نظام گروسى تكليف شد صدراعظم ايران 

شود، وىل حسنعلى خان، در هر دفعه سرنوشت مريزا تقى خان امري كبري را يادآور شده از قبول آن مقام خوددارى 
كرد و گفت اگر من خبواهم به كشور و پادشاه خود صادقانه خدمت كنم، بايد در مقام صدارت، علل بدخبىت و 

نابساماىن را از بني بربم؛ و آن علتها بغري مشاها وزراء و رجال چيز ديگر نيست؛ يا بايد در مهان روزهاى خنست قبول 
مسؤوليت، مهه مشاها را از بني بربم و يا حداقل راه مداخل مهه را ببندم، و اين امر غريممكن است؛ به دليل اينكه به 

كشنت مشا قادر نيستم چون با مهه يا اكثرتان دوست هستم و نان و منك خورده ام. و اگر مشاها را زنده بگذارم وىل راه 
 »68 «مداخلتان را ببندم، مرا هم نزد مريزا تقى خان امري كبري خواهيد فرستاد.

خمرب السلطنه هدايت، كه با نظر مساعدى به اعمال و رفتار ناصر الدين شاه مى نگرد، ضمن توصيف خاطرات خود، 
در عهد او، مى نويسد: «در باطن امر، سه نفر را مى شود اصوال در كار ايران مسؤول قرار داد: مريزا آقا خان را در 
قتل مريزا تقى خان امري كبري؛ حممد خان ناصر امللك را در خريد كارخانه چلوارباىف مندرس از پريزن روسى، كه كار 

نكرد و ناصر الدين- شاه را از شوق تأسيس كارخانه انداخت و مأيوس كرد؛ و ملكم را در طرح بساط فراموشخانه و 
 نقشه مجهورى، و آلودن دار الفنون، كه از فوايد تكامل، به آرزوى انقالب حمروم ماندمي.

و اين تقصري در نظر من بزرگرت است. رشد زيادى اسباب جوامنرگى است. نري امللك و اديب- الدوله نقل مى كردند، 
 منى شد ناصر الدين شاه سوار شود و سرى به مدرسه نزند و به اتاقها
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نرود، تشويق نكند و انعام ندهد. بعد از آن اقدام بيموقع، اسم مدرسه را با انزجار مى شنيد و به حفظ صورتى قانع 

بود. بعد از عليقلى مريزا، پدرم وزير علوم شد، فرموده بودند وزارت علوم را بايد اداره كىن، اما از آن كتابا خنوانند ... 

ناصر الدين شاه، كه در اوايل دسته دسته شاگرد به فرنگ مى فرستاد ... پس از بروز اين افكار، مانع مسافرت فرنگ 

 بود و نسبت به تعليمات اروپاىي سرسنگني بود. اين است نتيجه اقدامات بيمورد و تقليد از خياالت جديد فاسد.»

»69« 

ملكم كه ساهلا در اروپا به حتصيل و مطالعات سياسى و اجتماعى اشتغال داشت، معتقد بود كه قبل از اقدام به هر 
عمل اصالحى، بايد خنست مقدمات كار را فراهم كرد و تشكيالت و سازمان صحيحى، به تقليد از ملل مرتقى به 

 به وزير خارجه چنني مى نويسد: «سابقا كارهاى دنيا و حركات 1294وجود آورد. وى ضمن نامه مورخه سوم حمرم 
دولىت خيلى ساده و بسيط بودند اما حال، بواسطه ترقى دنيا، خيلى كارها مركب و مبتىن بر مقدمات كليه هستند؛ و 
اولياى دول آسيا هنوز اصال به مقدمات كار اعتقاد ندارند. مهه كارهاى خوب را مى خواهند، اما مهينكه پاى مقدمات 

كار به ميان مى آيد به نفرت متام رد مى كنند ... راه آهن را مى پسندند اما مقدمات آن را عمل ىب حاصل مى دانند. 
قدرت عسكريه فرنگستان را با عزم و حرص متام طالب هستند اما وقىت معلم فرنگستان مى گويد قبل از اخذ نظام 

فرنگى بايد حكمها و اصول ماليه فرنگى را اخذ منود، بر چنني محاقت معلم فرنگى مى خندند كه علم و تربيت ماليه 
 »70 «برت از آنچه دارمي چه خواهد بود.»

 ادعاى ناصر الدين شاه 

«معروف است كه ناصر الدين شاه در طاق كسرى به رجال حاضر (عملجات خلوت) گفته بود، من عادلرتم يا 
انوشريوان؟ از اطراف زبان متلق و چاپلوسى گشوده بودند؛ فرموده بود، از نظرى من؛ چه انوشريوان مثل بوذرمجهر 

 »71 «خدمتگزار داشت، من مثل مشاها!»

كسى نبود كه به اين دمشن سرسخت آزادى و آبادى ايران بگويد تو كه خدمتگزارى چون امري كبري را كه بوذرمجهر 
زمان بود با تي  بيداد كشىت و مرد متملق و فاسدى نظري مريزا آقا خان نورى را، ساهلا بر مسند صدارت نشاندى و 



پريوان مكتب بوذر مجهر؛ يعىن مرداىن نظري سيد مجال الدين اسدآبادى، مريزا آقا خان كرماىن، روحى و حاجى سياح 
 را از ايران بريون راندى؛ چگونه از «عدل» سخن مى گوىي؟

 ناصر الدين شاه در كربال

 م. به زيارت قرب حسني آمد و به آن تربك جست و در اطراف قرب، به گريه و زارى 1870«ناصر الدين شاه در سال 
پرداخت. يك نفر مورد اعتماد به من گفت كه يكى از خدام حرم حسيىن در آن ساعت در حضور شاه رو به قرب كرد 
و گفت، السالم عليك يا ابا عبد الّله، در صحراى كربال هل من ناصر مى گفىت و كسى به نصرت تو نيامد، امروز به 
تو مژده مى دهم كه ناصر آمده است. البته مقصود او ناصر الدين شاه بود ... شاه به قدرى گريست كه بيهوش شد. 

 گريسنت اين شاه تفاوتى 
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با گريسنت مهكارش، هارون الرشيد ندارد، هردو فرومايه و عياش و خوخنوار بودند و هردو از ترس خدا به قدرى 

  وىل هردو از حق و عدالت بيزار بودند.»72 «مى گريستند كه بيهوش مى شدند.»

 نفوذ افكار جديد در ايران 

چنانكه مى دانيم، فكر آزادى از قيد ظلم و استبداد، و انديشه ترقى و پيشرفت، از عهد فتحعليشاه به بعد در بني 
عناصر مرتقى و اصالح طلب ايراىن راه يافت. كساىن كه به انگلستان مسافرت مى كردند مى شنيدند كه ملت انگليس 

قر�است كه به حكومت فردى پايان داده و حكومت پارملاىن را جايگزين آن ساخته است؛ و آنانكه به فرانسه 
 به حكومت ملى روى آورده است و زمامداران آن 1789مى رفتند مى ديدند كه مردم اين كشور پس از انقالب 

 كشورها ناچارند، به پريوى از افكار عمومى، منافع مجعى را بر مصاحل اقليت ترجيح دهند.

قبل از آنكه از نفوذ افكار جديد در ايران سخن گوييم، براى جتهيز ذهن خوانندگان الزم است با �ايت اختصار 
نگاهى به سري آزادى در غرب بيفكنيم و سپس از نفوذ اين افكار در ايران و علل و عواملى كه به ظهور �ضت 

 مشروطيت منتهى گرديد، سخن گوييم.



خنستني بذر آزادى در يونان قدمي كاشته شد و در آجنا بود كه براى خنستني بار عده اى با حكومت فردى خمالفت 
 كردند.

«اوريپيد، متفكر يوناىن، مى گويد: «هيچ دمشىن بدتر از مستبدى نيست كه دولت را در دست داشته باشد؛ چه در 
حتت تسلط وى، هيچ نوع قوانني عرىف وجود خنواهد داشت بلكه تنها يك نفر حكومت مى كند كه قانون را در دست 
خويش گرفته است.» به عقيده يونانيان، در كشور آزاد، قانون صاحب قدرت حاكمه است. زمامدار و قانون سزاوار 

 »73 «احرتام از طرف متام طبقات است ولو آنكه در موارد خاص مزاحم گردد.

 »74 «ارسطو مى گفت: «هنگامى كه انسان از قانون و عدالت جداىي گريد، پست ترين متام حيوانات است.»

در پايان قرون وسطى و آغاز عصر جديد، در نتيجه تغيري شرايط اقتصادى، افكار و انديشه هاى علمى و فلسفى در 
بني صاحبنظران غرب راه يافت. در فاصله بني قرن سوم تا قرن دهم و يازدهم ميالدى، اروپا بدترين دوران تارخيى خود 

را طى مى كرد. محله مداوم بربرها، جنگهاى دائمى فئوداهلا، و آشفتگى وضع اقتصادى و اجتماعى به مردم جمال 
تفكر منى داد. در اين دوره علم و معرفت در احنصار كليسا بود؛ مبلغني مذهب مسيح با بريمحى شديدى، كليه مظاهر 

 و آثار فرهنگ و متدن بشرى را حمكوم به وقفه و ركورد كرده بودند.

هرنوع فكر انتقادى و پژوهشى، به فرمان كشيشان، در آستانه خدا، به وضع دخلراشى قرباىن مى شد. اميان بر علم 
 مقدم مشرده مى شد. ارسطو قر�اى متمادى در عامل معرفت فرمانرواى 

 ______________________________
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 مطلق بود. ساهلاى وحشت زاى انكيزيسيون با قتل و كشتارها و كتابسوزيهاى بسيار سپرى شد.

پس از آنكه اروپا از محله بربرها و هجوم اعراب جان سامل به در برد، در اثر امنيت و آرامش نسىب، اندك اندك، در 
مقام ببود خبشيدن به وضع اقتصادى و اجتماعى خود برآمد، كشاورزى و صنايع دسىت رو به وسعت �اد و ابزار و 
وسايل كار در اين دو رشته حياتى بتدريج، رو به تكامل رفت و روابط بازرگاىن بني شهرها بيشرت شد. در نتيجه اين 
تغيريات اقتصادى، در داخل اجتماع فئوداليته، غري از طبقه سوم و طبقه جنبا و اشراف قدمي و روحانيان، طبقه تازه به 



دوران رسيده و تاجرپيشه اى به نام «بورژوازى» به وجود آمد. اين طبقه در نتيجه مبارزات مداوم، موفق شدند بعضى 
از شهرها را از قيود فئوداليسم و پرداخت حقوق و عوارض گوناگون رهاىي خبشند. از قرن يازدهم به بعد، درياى 

مديرتانه مركز فعاليتهاى جتارى و اقتصادى شد. جتار اروپا براى خريد ابريشم شام و ايران و چني، و قاىل و عاج و 
ادويه و عطريات كشورهاى آسياىي، به بندرهاى شام و اسكندريه مى آمدند و با اجياد شركتهاى جتارتى كاروا�اى 

 مهمى به راه مى انداختند، و مسافران و جهانگردان را نيز مهراه خود مى بردند.

توسعه صنعت و جتارت موجب پيدايش شهرها گرديد. در شهرها و شهركهاى نو، تعدادى كاروانسرا، رستوران و كسبه 
و ارباب حرف، نظري گارى ساز، كشىت ساز، نانوا، قصاب در حملهاى مناسب گردآمدند. كم كم مردمى كه از 

جنگهاى خامنان برانداز فئوداىل خالص شده بودند به فعاليتهاى گوناگون اقتصادى پرداختند. در نتيجه احتياجات 
مردم زياد مى شد و بر ميزان مصرف افزوده مى گشت. زيادى مصرف، موجب زيادى توليد گرديد و در نتيجه صنايع 

 هزار كارگر پارچه باف وجود 60خمتلف خمصوصا پارچه باىف رونق يافت؛ بطورى كه در قرن دوازدهم در شهر ميالن 
داشتند. با گذشت زمان، مقررات قرون وسطاىي در نقاط خمتلف اروپا سست مى شد و «شهرهاى آزاد» به وجود 

 مى آمد.

بورژوازى، براى آنكه بتواند آزادانه به سوداگرى ادامه دهد، احتياج فراواىن به آزادى داشت. مايل بود كه هيچگونه 
 مالياتى بابت عوارض راهدارى به فئوداهلا نپردازد.

آزادانه از شهرى به شهر ديگر برود، تعهد بسپرد، تعهد بگريد، در اموالش در موقع مقتضى دخل و تصرف كند. با 
ترقى صنعت و جتارت بر متام اين مشكالت فايق آمد. به قول يكى از دانشمندان، هنگامى كه جنيب زادگان فئودال به 
نربدهاى وحشيانه خود ادامه مى دادند، در متام اروپاى باخرتى، كار طبقات زمحتكش، آرام آرام پايه هاى فئوداليسم را 

 درهم مى رخيت.

در مهان ايامى كه سنيورهاى فئودال سرفها را شكنجه مى دادند، حمصول آ�ا را پاميال و ز�ا و دخرتانشان را به عنف، 
هتك ناموس مى كردند، در نقاط خمتلف اروپا، شهرهاىي با برج و باروهاى بلند اجياد مى شد. در پناه محايت اين 

باروها، گروه پيشه وران در مؤسسات بزرگ صنايع دسىت كار مى كردند، كورپوراسيو�ا رشد مى كرد، سرمايه ها متمركز 
مى شد، احتياج به جتارت بني شهرهاى خمتلف با هم، و با ساير نقاط جهان مهراه با لزوم محايت از اين داد و ستدها 

 زاييده مى شد.

بورژوازى، برخالف فئوداليسم كه بدون جنبش در جاى خود ايستاده بود، متحرك و انقالىب بود. به اين ترتيب، 
 بورژوازى با خود پيشرفت توليد، جتارت آزاد، ترقى فرهنگ و
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دانش عمومى، و امنيت و آرامش را مهراه آورد. در اين دوره، پول وسيله مبادله عمومى گرديد تا حدى كه طبقه جنبا 

هم منى توانستند از آن بگذرند. چون بازار جتاوز و غارتگرى كساد شده بود، فئوداهلا ناچار بودند از بورژواهاى 

رباخوار قرض خبواهند. در حقيقت، قبل از آنكه قصرهاى فئوداهلا به ضرب گلوله هاى توپ، درهم فروريزد، سكه هاى 

پول پيهاى مستحكم آن را سست و ىب اعتبار ساخته بود. بتدريج، مالكيت فئوداىل كه بر مبناى حسب و نسب 

استوار بود، جاى خود را به مالكيت خصوصى داد. غري از عوامل اقتصادى كه به اختصار گفته شد، علل و عوامل 

فرعى ديگرى نيز به �ضت فكرى و اجتماعى اروپاييان كمك كرده است؛ از آجنمله صنعت تيه كاغذ، اخرتاع فن 

چاپ در آملان، انتشار كتب و احياء زبان و ادبيات ملى، استفاده از قطب منا در كشترياىن و كشف قاره ها و متد�اى 

جديد، ترمجه و انتشار آثار فكرى يونانيان و مسلمانان، و تدريس كتاباى ارسطو، افالطون، ابن رشد، ابن سينا و 

زكرياى رازى و ديگران در دانشگاههاى فرنگ، كشف باروت و ساعت پاندوىل، و آمد و رفت اروپاييان به ممالك 

شرق نزديك، و علل و عوامل ديگر، جمموعا به رستاخيز فكرى و اجتماعى اروپاييان كمك منود. با گذشت زمان، 

مذهب مقام و موقعيت ديرين خود را از دست داد، دانشگاههاى جديدى به وجود آمد، هرسال دانشمندان سنگ 

تازه اى در كاخ رفيع دانش بشرى به كار بردند، دانشپژوهان فرضيه را با جتربه آزمودند. «جان كومينوس» سى سال از 

عمر خود را صرف اصالح روشهاى آموزشى اروپا كرد. او خطاب به مردم آن دوران مى گفت: «... ما مهگى اتباع 

يك جهان و مهگى از يك خونيم، تنفر از كسى به سبب آنكه در كشور ديگرى تولد يافته يا به زبان ديگرى سخن 

مى گويد يا درباره موضوعى عقيده اى متفاوت دارد، ناداىن عظيمى است. من از مشا استدعا مى كنم، روش خود را 

تغيري دهيد؛ زيرا مهه ما بدون تفاوت انسانيم. بياييد تنها يك هدف، يعىن سعادت بشر را در نظر داشته باشيم. بياييد 

 »75 «هرگونه خودخواهى را به سبب زبان و مليت يا مذهب كنار بگذارمي ...»

 يكى از وقايع جالب اروپا در قرن سيزدهم استقرار مشروطيت در انگلستان است.

مشروطيت انگلستان، كه در حدود هفت قرن پيش صورت گرفت، خنستني قدمى است كه بوسيله طبقات ممتاز براى 
  م.1213مبارزه با حكومت فردى و جتديد قدرت شاه برداشته شد. تا سال 

مذاكرات امرا و بزرگان، براى پايان دادن به استبداد شاه، يعىن جان ىب زمني (جان سان تر) جنبه سرى و حمرمانه 
 م. مبارزه علىن شد، و طبقات ممتاز سوگند خوردند تا تسليم «جان» از پاى ننشينند. 1214داشت، وىل از سال 

جان سراجنام حاضر به مذاكره شد وىل تسليم نگرديد. وىل باالخره در اثر سرسخىت و مبارزه مداوم امرا، تسليم نظر 
 ايشان گرديد و فرمان كبري «ماگنا كارتا» را امضا كرد. مهمرتين مواد اين فرمان به قرار زير است:

 . حقوق و مزاياى ديرينه روحانيون و امرا و بالد تأييد مى شود.1



. توقيف خودسرانه موقوف مى شود؛ هيچ فرد آزادى را منى توان دستگري منود، يا به زندان انداخت يا جرميه كرد، يا 2
 نفى بلد منود، يا زياىن بر او وارد آورد مگر به موجب 

 ______________________________
  (به اختصار).619). ويل دورانت، آغاز عصر خرد، ترمجه امساعيل دولتشاهى، ص 75(
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 حكم قانوىن سركرده او يا بر طبق قانون مملكىت.

. آزادى جتارت برقرار مى شود و سوداگراىن كه براى داد و ستد به خاك انگلستان قدم مى گذارند، در خشكى و 3
 آب تأمني كامل دارند.

 . اخذ ماليات خودسرانه از طرف شاه ممنوع است.4

 . شوراى عمومى از منايندگان خلفا و اساقفه و كشيشان و امرا تشكيل خواهد شد.5

 . شاه حق ندارد در امور مذهىب دخالت كند، و در انتخاب كشيشها و اسقفها اعمال قدرت منايد.6

. شاه حق ندارد قبل از پرداخت قيمت، ملك يا چيزى ديگر را از اختيار مالك آن خارج كند؛ سلب مالكيت بايد 7
 به موجب حكم حمكمه صورت گريد.

 نفر از اسقفها و بارو�ا انتخاب و مراقب اجراى اين مواد باشند تا 25براى اطمينان از عدم جتاوز شاه، مقرر شد كه 
 اگر شاه تعهدات خود را نقض كرد، اراضى او را تا ميزان خسارت نصرف منايند.

با صدور فرمان كبري، غلبه طبقات ممتاز بر شاه مسلم شد. مشروطيت انگلستان چند بار در اثر عهدشكىن سالطني 
موقتا تعطيل گرديد وىل سراجنام مستبدين شكست خوردند و مشروطيت در راه كمال پيش رفت و روزبروز با حدود و 

 قيود و مقررات جديد مشروطيت انگلستان به حكومت ملى واقعى نزديكرت شد.

 م. به موجب دستخط «آكسفرد» مقرر گرديد كه شوراىي مركب از يازده نفر از منايندگان امرا تشكيل 1258در سال 
گردد تا در كليه امور نظر خود را به شاه بگويد و هرگونه اصالحى را در قوانني الزم مى داند به عمل آورد. جملس شورا 

ساىل سه بار منعقد گردد، و صاحبان مناصب مهم، از قبيل قاضى، خزانه دار، و رئيس دفرت يك سال متصدى مقام 
خود باشند و انتصاب آ�ا، و بازجوىي از آ�ا به عهده جملس باشد، و مردم بتوانند از رفتار مأمورين شاه به جملس 

 شوراى ملى شكايت كنند.



 بزرگزادگان درجه دوم، روحانيان درجه دوم، و مردم بالد و قصبات نيز منايندگان خود را به جملس شورا 1295از سال 
گسيل داشتند و به اين ترتيب، مداخله مردم در سرنوشت خود بيشرت شد. استقرار مشروطيت در انگلستان در ببود 

 زندگى طبقه سوم نيز كمابيش مؤثر افتاد. به مهني علت، انقالبات خونني اجتماعى در آن سرزمني روى نداد.

برقرارى حكومت مشروطه در انگلستان و كوتاه شدن دست شاه از مداخله در امور اقتصادى و سياسى، در افكار 
عمومى ديگر ممالك غرب مؤثر افتاد؛ و پس از چند قرن ملت فرانسه و ديگر ملل اروپاىي يكى بعد از ديگرى 

 حكومت ملى را جايگزين حكومت فردى كردند.

 كه در دنباله انقالباى انگلستان استقرار پذيرفت، اعمال زير 1688با صدور «قانوننامه حقوق اساسى» در سال 
غريقانوىن اعالم گرديد: تعليق اجراى قوانني به فرمان شاه و تدوين قانون بدون تصويب پارملان، نسخ قوانني، اجياد 

دادگاههاى اختصاصى، برقرارى ماليات بدون تصويب پارملان، تشكيل سپاه در زمان صلح در داخل مملكت بدون 
 اجازه پارملان.
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 مبوجب قانوننامه حقوق اساسى، شكنجه و آزار متهمني و اخذ جرميه غري منصفانه ممنوع شد.

عالوه بر اين، قانوننامه مزبور آزادى بيان و آزادى انتخابات را از حقوق مسلم افراد شناخت (اين اصول در اعالميه 
حقوق بشر، كه تقريبا يك قرن بعد از طرف جملس مؤسسان فرانسه مدون گرديد، و مهچنني در اعالميه استقالل 

 امريكا تكامل يافت).

 م. پارملان به صورت دستگاه قانونگذار درآمد، سلطنت 1688 و 1642به دنبال انقالباى اجتماعى انگلستان در 
بر پايه مشروطيت و حمدوديت قرار گرفت، حكومت اشراىف زمينداران بتدريج به حكومت طبقه متوسط (بورژوازى) 
تبديل يافت، و اصول ليرباليسم در انگلسان نضج گرفت. در جريان انقالب كبري فرانسه، علمداران �ضت، ضمن 
جتزيه و حتليل كلمه آزادى و مساوات، نشان دادند كه مساوات سياسى بدون مساوات اقتصادى داراى مفهومى 

 عليه فساد حكومت مطلقه و قدرت كليسا برپا شد و بنيان استبداد 1789نارساست. «انقالب بزرگ فرانسه در 
دولت را به يكبار فرورخيت، سلطه كليسا را درهم شكست ... افكار آزادى- خواهى از فرانسه به امريكا راه يافت و 

 »76 «از عوامل مؤثر طغيان مردم آجنا عليه حكومت انگلستان بود.

از قرن شانزدهم به بعد، در نتيجه تغيريات گوناگوىن كه در حيات اقتصادى و اجتماعى اروپاييان پديد آمده بود، 
 كساىن بودند، كه به وجود خدا معتقد بودند وىل مذاهب و »77 «معتقدات ديىن مردم رو به سسىت �اد. ديستها

اديان خمتلف را ساخته و پرداخته انسا�ا مى مشردند. به نظر ه. السكى «... مهه آثار و عالمي حاكى از پيدايش يك 
روحيه و طرز فكر جديد بود ... جنگ ميان فرقه هاى خمتلف مذهىب و جواباى تندى كه فرقه هاى خمتلف براى رد 



اتامات به يكديگر مى گفتند، احرتام مذهب را از بني برد ... بيكن مى گفت ... وجود فرقه هاى متعدد موجب احلاد 
و خدانشناسى است. مونتنىت گفت: ما مذهب را به پريوى از سنتها و رسوم مى پذيرمي ... در يك منطقه ديگر و 

 حتت تلقينات مذهىب ديگر و وعده و وعيدهاى ديگر، ممكن بود ما در راه معتقدات مذهىب ديگرى كشانده شومي.»
»78« 

«در فرانسه، مانند انگلستان، موانع مذهىب را درهم كوبيدند و بتدريج علم و فلسفه خود را از قيد نظارت اهليات آزاد 
ساختند. به نظر السكى دوران پس از انقالب فرانسه، عصر عقل و استدالل شده بود. فالسفه اعالم كردند كه 
آزادى، خبودى خود، خوب و قيد و منع ذاتا بد و زيانبخش است. فالسفه و متفكرين اين دوران با مساوات 

 اقتصادى موافق نبودند.

يكى از صاحبنظران اين دوران مى گويد: ثروت حمصول كار و كار حمصول فقر است ... فقر يكى از عوامل ضرورى 
در جامعه است و بدون فقر در ميان توده مردم، هيچ جامعه اى قادر به حفظ مدنيت نيست ... حىت ولرت كمابيش 
از اين نظريه ارجتاعى جانبدارى مى كرد. با اينكه او از تعصبات مذهىب متنفر است وىل براى آنكه سرمايه داران در 

 بسرت خود به قتل نرسند، معتقد است كه مذهب براى توده مردم ضرورى است و مى گويد، جامعه به نظريه اى 

 ______________________________
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احتياج دارد كه قائل به وجود خدا باشد و اميان داشته باشد كه پروردگار خوبيها و بديها را بدون پاداش خنواهد 

گذاشت. به اين ترتيب، خداىي كه ولرت به آن اعتقاد دارد يك قدرت اجتماعى الزم براى حفظ نظم است. وىل ديدرو 

و چند تن ديگر از نويسندگان دايرة املعارف از اجياد يك سيستم مالياتى مرتقى و تقسيم عادالنه ثروت، امساك در 

 »79 «جتمل، ترحم به مستمندان و توجه به فرهنگ عمومى سخن مى گويند.»

 بعضى از صاحبنظران اين دوره بيشرت از حتديد قدرت شاه و كليسا سخن مى گفتند.

هاليفاكس دانشمند و حمقق انگليسى مى گويد «... در رأس حكومت ملت قرار دارد و ملتها حكومت را به وجود 
مى آورند، نه بالعكس. مردمى كه پادشاه خود را از كف دهند باز هنوز مردم هستند و كلمه مردم بر آ�ا اطالق 



مى شود، اما پادشاهى كه مردم خود را از كف دهد ديگر پادشاه نيست. در هر ملت يك قدرت بزرگ �فته است كه 
 »80 «مشروطيت و قانون اساسى را به تكرار و هر موقع كه خري مردم اقتضا كند تغيري مى دهد ...»

، خنستني دوران انقالب، فرانسه 1791 تا 1789ولرت ضمن حبث در پريامون آثار انقالب فرانسه، مى گويد: از سال 
 يك پادشاه مشروطه داشت. جممع ملى با متام مشكالتى كه داشت به يك سلسله اقدامات اساسى دست زد:

«... در قانون جزا جتديدنظر كرد، شكنجه و زنداىن كردن و تعقيب ىب چون وچرا تنها به سبب شايعات، ملغى گرديد، 
استا�ا به دپارمتان تقسيم شد، ارتقاء درجه در نظام براى مهگان از هر طبقه آزاد شد، دادگاهها براساس صحيحى 

پايه گذارى گرديد. مهه امالك پناور كليسا مصادره شد، سازما�اى ديىن كه به كار آموزش و خرييه منى پرداختند منحل 
 شدند ...

براى يكسان ساخنت ثروتا، كوششها مى شد ... هركس مى بايسىت خانه آرام داشته باشد، و روزى مستمر، و زن و 
 فرزند. كارگر را بايد مزد كاىف داد.

عليه سود بردن اقداماتى به عمل آمد. در زمينه اجتماعى، طالق را در سهولت، با ازدواج برابر ساختند، امتياز 
كودكان شرعى بر غري شرعى از ميان برداشته شد. درگاه مشارى تغيرياتى پديد آمد. در سكه ها و وز�ا و مقياسها 

 در قرون بعد نه تنها در زمينه هاى اجتماعى، بلكه در زمينه هاى علمى و فرهنگى، »81 «شيوه اى ساده پيش گرفتند.»
 م.) طبيعى دان انگليسى در كتاب بنياد انواع، از 1882 تا 1809پريوزيهاى بزرگى نصيب بشر گرديد. چارلز داروين (

راه انتخاب طبيعى، آدميان را با ديگر جانوران در سري تكاملى انواع يكسان و مهانند مشرد. به قول ولز، «جنبش 
 داروينيسم»، مسيحيت رمسى را غافلگري كرد.

پيشرفتهاى فىن اين عصر نيز قابل توجه است؛ در سده هجدهم خنستني ماشني خبار به كار افتاد. جيمز وات كه در 
گالسكو ابزارهاى رياضى مى ساخت، ماشني تلمبه خبار را اصالح كرد و آن را به صورت قوه حمركه اى درآورد كه به 

درد هر نوع كارى مى خورد. خنستني ماشيىن كه به اين نوع به كار افتاده بود براى بافنت پارچه پنبه اى به كار رفت. در 
 1804سال 
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 ماشني وات را در كار محل ونقل به كار انداخت و خنستني لكوموتيو را ساخت و بتدريج شبكه »82 «ترويتيك 

راه آهن بر سراسر اروپا گسرتده شد. در اينجا دگرگونيهاىي در وضع زندگى مردم كه مهانا سرعت راه پيماىي باشد روى 

 ساعت پيمود. اين مسافت 312داد. ناپلئون پس از شكست در روسيه فاصله ويلنا (در هلستان) تا پاريس را در 

 ميل مى شد كه مسافر عادى در دو برابر اين زمان هم منى توانست بپيمايد. در اين زمان، راه آهن زمان پيمودن 1400

 ساعت رسانيد كه هر مرد عادى متوسطى قدرت برخوردارى از آن وسيله را داشت. به اين ترتيب، 48اين راه را به 

 دوران استفاده از اسب و جاده هاى كالسكه رو، سپرى گرديد.

خنستني كشتيهاى خبارى پس از ماشني خبار پديد آمد؛ و از مهان قرن نوزدهم نريوى محل ونقل و باربرى كشتيهاى خبار 
 تلگراف برقى پيدا شد، و با گذشت چند سال 1835به سرعت رو به فزوىن گذاشت. مهراه با اين پيشرفتها در سال 

 »83 «شبكه تلگراف در سراسر جهان گسرتده شد.»

برتراند راسل ترقيات علمى را در انقالب فكرى مردم مؤثر مى داند؛ به نظر او «در نتيجه فعاليت مردان بزرگ در قرن 
هفدهم، نظريه جديدى درباره دنيا به وجود آمد و به خاطر مهني نظريه (نه به سبب مباحثات و جمادالت خبصوصى 
بود كه اعتقاد مردم به خرافات و خوش- ميىن و بدميىن، جادوگرى، هجوم ارواح شيطاىن و غريه سست گرديد.» به 

 عقيده برتراند راسل، «در نظريات علمى جديد قرن هجدهم، مسائل بسيار مهم وجود داشت كه به شرح زير است:

 . بيان حقايق علمى بايد مبتىن براساس مشاهده و جتربه باشد، نه متكى بر منابع غريموثق و تأييد نشده.1

. حيوان ... دستگاهى است كه خودبه خود عمل مى كند و با سيستم خودكار، طبق قوانني طبيعى، به موجوديت و 2
 تطور و حتوالت خود ادامه مى دهد.

. زمني مركز كائنات نيست و چنانكه در خلقت احيانا منظورى �فته باشد، انسان منظور خلقت منى باشد ... اين 3
سه قسمت، مبني نظريه اى است كه آن را نظريه مكانيك مى نامند، و روحانيان از آن متنفرند. پيدايش اين عقايد 

باعث شد كه تفتيش عقايد و تعقيب و شكنجه افراد موقوف شود و يك احساس انساندوسىت در متام افراد بشر به 
 برتراند راسل در يكى ديگر از آثار خود در پريامون طرز حكومت و اداره كشور چنني »84 «وجود آيد ...»

 مى نويسد:

از ديرباز تاكنون براى اداره امور اجتماع دو نظريه و دو طرز فكر وجود داشته است؛ عده اى معتقدند كه «فرمان اولو 
االمر، را بايد به كار بست، و مجعى ديگر مى گويند به جاى اطاعت از دستور فرد واحد، برت آن است كه راه حبث 
و حتقيق را در پيش گريمي تا ببينيم حرف حق و طريق صواب كدام است و از آن پريوى كنيم. مرجتعني در هر دوره و 

زماىن پريو فرمان اولو االمر بودند و مى كوشيدند تا، در پرتو قدرت فرد واحدى، مقاصد خود را اجرا كنند و از 
 ماجراى چون و چرا و حبث و انتقاد بركنار مبانند.



 ______________________________
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برخالف اين دسته، عقال و خريانديشان طرفدار حبث و گفتگو بوده و هستند و معتقدند نظريه و عقيده اى كه حمصول 

مطالعه و حتقيق است بر فكر فرد واحد رجحان و برترى دارد.» يكى از مظاهر دموكراسى مساوات و برابرى امكانات 

 از امريكا ديدن كرده است، مى نويسد: «در ميان چيزهاى تازه اى كه 1831افراد اجتماع است. توكويل كه در سال 

در امريكا نظر مرا جلب كرده، هيچكدام به اندازه مشاهده مساوات و برابرى امكانات افراد، در من اثر نگذاشت. 

خيلى زود متوجه شدم كه اين عامل چه تأثري شگفىت در جريان امور اجتماع دارد. در نتيجه مهني مساوات است كه 

جامعه و قوانني آن گردش خاصى يافته است، دولتها جتربيات جديدى آموخته و افراد نظريات خاصى به دست 

 »85 «آورده اند.»

فروم وضع طبقات زمحتكش را در دوره قرون وسطا با دوره بعد، يعىن عصر بورژوازى، مورد مقايسه قرار مى دهد و 
 جهات مثبت و منفى زندگى آ�ا را جتزيه وحتليل مى كند.

«... فرورخينت نظام فئودال در اجتماع قرون وسطى حاصلى به بار آورد كه دامنگري مهه طبقات اجتماعى گشت؛ و 
آن عبارت بود از آزاد شدن فرد و جترد و تنهاىي وى. آزادىي كه به دست آمده بود، نتيجه اى دوجانبه داشت؛ از يك 
طرف آدمى از اميىن كه قبال از آن برخوردار بود و مهچنني از احساس غريقابل ترديد تعلق حمروم گشت و از دنياىي كه 
جوابگوى اشتياق وى در طلب اميىن اقتصادى و روحاىن بود، به دور افتاد و احساسى از اضطراب و تنهاىي بر او 

دست يافت؛ از طرف ديگر، آزاد شد كه باالستقالل فكر و عمل كند و ارباب خودش باشد و آنگونه كه مى تواند 
زندگى را به سر برد، نه آنطور كه به او مى گويند ... آزادى اقتصادى بنيان كارى بود كه طبقه متوسط مدافع آن بود. 
فرد از تنگناى يك نظام اجتماعى ثابت، كه پايه آن بر سنن ديرين قرار داشت و عرصه ترقى مردمان را با حدود كهن 
تنگ مى ساخت، رسته بود، توفيق در جلب نفع اقتصادى، تنها به حدود جهد، پشتكار، هوش، دلريى، صرفه جوىي يا 
خبت هركس حمدود مى گرديد. احتمال پريوزى يا خطر شكست و زخم و هالك، در كارزار اقتصادى، هردو در برابر 
فرد گسرتده بود ... در نظام فئودال پيش از آنكه فرد ديده به جهان گشايد، حدود زندگيش معني شده بود، اما در 
نظام سرمايه دارى، علريغم بسيارى حمدوديتها، هركس، خاصه يك عضو طبقه متوسط، مى توانست بر شايستگى و 

 افعال خود تكيه زند و از اين راه موفق شود ...



بدين ترتيب، آدمى آموخت كه بر خود تكيه كند، در تصميماتى كه مى گريد مسؤوليت كار را به دوش كشد، و از 
خرافاتى كه در او اجياد هراس مى كردند، يا مرمهى به خاطرش مى �ادند درگذرد. قيودى را كه طبيعت به دست و پاى 

آدمى مى زد هرچه بيشرت مى گسستند. تفوق بشر بر نريوهاى طبيعى به پايه اى رسيد كه پيشينيان در خواب هم 
منى ديدند؛ مردمان برابر شدند و اختالفاتى كه از تعلق به طبقات ثابت يا مذاهب خمتلف سرچشمه مى گرفت و راه 

 »86 «احتاد بشر را مسدود مى ساخت، ناپديد شد.»
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 نفوذ متدن جديد در ايران 

از آنچه گذشت تا حدى به سري آزادى در غرب و حتوالت و تغيرياتى كه در نظام اقتصادى و اجتماعى اروپاييان 
 پديد آمده است، آشنا شدمي. اكنون سري آزادى و مشروطيت را در ايران، مورد مطالعه قرار مى دهيم:

 روابط سياسى و فرهنگى ايران با كشورهاى خارج در عهد فتحعليشاه 

«از اواسط سلطنت فتحعليشاه، روابط ايران با ممالك متمدن اروپاىي، و آمدورفت اروپاييان به ايران، و آشناىي مردم اين 
كشور به اصول جديد متدن كه در عهد صفويه و نادر شاه و كرمي خان هم مقدمات آن شروع شده بود، رو به ازدياد 

 �اد.

مسافرين و جتار اروپاىي كه به ايران مى آمدند، در اين كار دخالت بسيار داشتند؛ و ارامنه ايران و عثماىن و قفقازيه هم 
كه ساهلا در ممالك اروپاىي مانده و به آموخنت چند زبان موفق شده بودند، به بسط دامنه انتشار پاره اى از اصول متدن 
جديد اروپاىي در ايران، كمك مى كردند؛ و عده قليلى از جتار و مسافرين ايراىن هم كه تصادفا هندوستان يا بعضى از 
ممالك فرنگ را ديده به وطن خود برگشته بودند، و مشاهدات خود را بر مردم نقل مى كردند، در اين مرحله ىب دخالت 
نبودند. اما هيچكدام از اين كيفيات امرى نبود كه انتشار متدن اروپاىي و وسايل عملى و مادى آن را، چنانكه بايد، 
در ايران منتشر سازد؛ چه اين كار عالوه بر وجود تعصب جاهالنه عامه، و خمالفتهاى غرض آميز و بيخربانه روحانيون 
با آن، قدرت حكومىت و ماىل مى خواست و بدون تشويق و نشان دادن فوايد آن از راه عمل به مردم، امكان پذير نبود 

و اين راه صعب، راهى بود كه قدم اول آن را در تربيز عباس مريزا، نايب السلطنه، و وزير زيرك و باكفايت او مريزا 
 بزرگ قائم مقام اول برداشتند.



 طول كشيد، عباس- مريزا و مريزا بزرگ قائم مقام 1228 تا 1218در طى دوره اول جنگهاى ايران و روس كه از 
بزودى دريافتند كه با وسايل ساده و ناقص از كارافتاده كه ايشان در اختيار دارند، منى توانند از عهده توپ و تفنگ و 
نظام روسيه و وسايل ديگرى كه در دسرتس آن طايفه است، برآيند و براى مقابله با ايشان جز اخذ مهان وسايل و 

اقتباس مهان نظام، چاره اى نيست. به مهني جهت، با وجود عدم معرفت كامل به احوال اروپا و متدن اروپاىي و نداشنت 
خربه و متخصص و مرتجم، تا آجنا كه مى توانستند، كوشيدند- آمدن هيأت منايندگان نظامى فرانسه به رياست ژنرال 

گاردان، هيأت منايندگان انگليس به سرپرسىت جان- ملكم و آوردن يك عده خربه نظامى و فىن و معلم، تا حدى اين 
كار را آسان كرد و موجب ظهور �ضىت در كار نظام لشكرى و توجه به متدن اروپاىي گرديد؛ از مجله كارهاىي كه در 

اين ضمن به تشويق عباس مريزا و مريزا بزرگ قائم مقام صورت گرفت، فرستادن يك عده حمصل و كارگر و صنعت آموز 
بود به ممالك خارجه، براى آموخنت رموز كار متدن اروپاىي و ياد گرفنت زبان آ�ا و فراگرفنت علوم و فنوىن كه به كار 

 نظام و ترقى صنعت و غريه بيايد.

 ه. ق. دو تن از جوانان ايراىن، كه يكى كاظم، پسر نقاشباشى عباس- مريزا، و ديگرى مريزا حاجى 1226در سال 
 بابا (افشار) پسر يكى از صاحبمنصبان عباس مريزا بود، به انگلستان 
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 ماه به مرض سل درگذشت، وىل دومى كه براى حتصيل علم 18رفتند. اوىل كه براى فراگرفنت نقاشى رفته بود پس از 

 به لندن 1230طب و شيمى به انگلستان رفته بود، در كار خود موفق شد و مريزا- صاحل شريازى كه در سال 

 رسيده بود در سفرنامه خود از حاجى بابا نام مى برد.

 پنج تن از جوانان ايراىن را به معيت كلنل دارسى براى فراگرفنت علوم 1230عباس مريزا و قائم مقام بار ديگر در سال 
 جديد روانه انگلستان منودند. اسامى اين پنج تن از اين قرار است:

. مريزا سيد جعفر، پسر مريزا تقى وزير تربيز (كه پس از مراجعت به ايران مهندس- باشى و مريزا جعفر خان مشري 1
 الدوله لقب يافت و بعدها در عهد حممد شاه و ناصر الدين شاه به مقامات بلندى رسيد) براى حتصيل مهندسى.

. مريزا صاحل شريازى براى حتصيل السنه و حكمت طبيعى و تاريخ (اين مهان مريزا صاحل است كه خنستني روزنامه را 2
 در تران داير كرد).

 . مريزا حممد جعفر براى آموخنت طب و شيمى.3

 . مريزا رضا، سلطان توپخانه، براى تكميل توپخانه.4



. استاد حممد على چخماق ساز، شاگرد جبه خانه تربيز، براى ياد گرفنت آهنگرى و كليدسازى و چخماق سازى و 5
 غريه.

اين پنج تن با وجود كارشكنيهاى كلنل دارسى و موريه، در نتيجه كمكهاى حاجى باباى افشار و سرجان ملكم و 
ديگر خريخواهان، به مدارس و كارخانه هاى انگلستان راه يافتند و پس از ساىل چند به ايران مراجعت كردند و مصدر 

 خدماتى شدند.

 سال در ايران اقامت داشته و به بسيارى از خصوصيات اخالقى و اجتماعى 6در مهني ساهلا، جيمز موريه كه مدت 
ايرانيان وقوف داشت، كتاب حاجى بابا را كه به هيچ وجه ارزش تارخيى ندارد به صورت داستان منتشر كرد و در اين 

كتاب سعى كرد آداب و اخالق و خصوصيات زندگى اجتماعى و سياسى و معتقدات مردم اين سرزمني را مورد 
انتقاد شديد قرار دهد و قوم ايراىن را در برابر ديگر ملل متمدن مردمى خراىف و پست و دروغگو معرىف منايد و از اين 
راه به نام و نشان ايراىن، لطمه اى جربان ناپذير وارد سازد. اثر شوم انتشار كتاب حاجى بابا در دنيا و لطمه اى كه از 
اين راه به حسن شهرت قوم ايراىن وارد آورد، باقى بود تا آنكه شاهكار بسيار مهم ادوارد براون به نام تاريخ ادىب ايران 
به انگليسى در دنيا منتشر شد؛ و اين كتاب كه بسرعت در مغرب زمني خبصوص در ممالك انگليسى زبان قبول عام 
يافت عظمت ايران قدمي و مقام جليل گويندگان و دانشمندان اين سرزمني را، چنانكه شايسته بود، به خواص مردم 

دنياى جديد فهماند؛ با اينكه گفته هاى غرض آلود موريه مورد انتقاد «كلنل شيل» و عده اى ديگر از مهوطنان او قرار 
 وىل اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه مطالب نيشدار اين نويسنده انگليسى ايرانيان را بيش از »87 «گرفت.»

پيش به لزوم اصالح اوضاع اجتماعى و ادارى و حكومىت خود متوجه ساخت و طبقه روشنفكر و ترقيخواه ايراىن 
 اندك اندك دريافتند كه براى مبارزه قطعى با فساد بايد در ايران نيز اصول دموكراسى و حكومت 

 ______________________________
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 ملى، به معىن واقعى خود، برقرار شود.

استاد جمتىب مينوى حتت عنوان «اولني كاروان معرفت» از سرگذشت خنستني حمصلني ايراىن در اروپا و تالش و 
 صميميت آ�ا در راه فراگرفنت علوم و معارف غرب بتفصيل ياد كرده و چنني نوشته است:

يكصد و چهل سال پيش از اين، اولني عده حمصلني ايراىن كه دولت ايران به فرنگستان فرستاده بود، به انگلستان وارد 
شدند. اينها به قدر استعداد خود از خرمن متدن و معرفت فرنگى خوشه چيدند و مهينكه به ايران برگشتند ختم ترقى و 

 جتدد را در زمني نياكان خود پراكندند.



در اجنيل مى گويد: «برزگرى براى پاشيدن ختم بريون شد، و چون ختم مى پاشيد قدرى بركنار جاده افتاد، مرغان آمدند 
و آ�ا را برچيدند، بعضى بر زمينهاى پرسنگ كه چندان خاكى نداشت افتاد، بزودى سبز شد زيرا كه زمني عمقى 

نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و از آجنا كه ريشه نداشت خبشكيد؛ و برخى در ميان خارها افتاد و خارها بر 
گرد آن برآمد و آ�ا را خفه كرد؛ و ليكن باقى بر زمني نيكو افتاد و مثر داد؛ بعضى صد ختم و برخى شصت ختم و 

 پاره اى سى ختم.»

ختم ترقى و جتدد كه در ايران كاشته شد اين حال را داشت يكصد و چهل سال است كه كاروا�اى بيشمارى از مردم 
ايران از بچه و پري و جوان به ممالك فرنگ رفته و برگشته اند و سياحان و جتار و مأمورين دولىت فرنگى به خاك ايران 
سفر كرده اند و سعى وافر در ترويج معرفت و علم و هنر و آداب و قوانني اروپاىي به عمل آمده است، اما صد يك 
آن فايده اى كه بايست، عايد ما نشده است. چرا؟ زيرا كه زمني را شايسته پذيرفنت و منو دادن آن بذرها نكردمي و به 

 آ�ا آب ندادمي و خارها و علفهاى هرزه را از ميان نربدمي و از دانه هاىي كه كاشته بودمي مواظبت نكردمي.

شكى نيست كه هند و ژاپن و مصر و تركيه چندين برابر ما از مثرات مهني نوع زراعت بره ور شده اند؛ براى اينكه برت 
از ما راه پيمودند، اما آ�ا هم از خبط و خطا بركنار نبودند و در مراعات شرايط و مقتضيات كار قصور و امهال 

 ورزيدند.

بارى، در ميان اين كاروا�اى معرفت كه از ايران به اروپا رهسپار شدند، شايد متاعى كه دسته اول به ايران محل كردند 
به نسبت زمان و موقع كه بسنجيم از متاع كاروا�اى ديگر مفيدتر بوده و بيشرت مؤثر گرديد؛ تفنگ سازى به سبك 

فرنگ، دستگاه چاپ، اولني روزنامه فارسى، ترمجه كتب از السنه اروپاىي، فن طبابت مغرب زمينيها، تأسيس اداره پست 
 »88 «و وزارت علوم و وزارت خارجه؛ مهه اينها كار اولني دسته حمصلني ايراىن بود كه به لندن فرستاده شده بودند.

 ______________________________
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 آشناىي بيشرت با متدن غرب 

در زمان ناصر الدين شاه، هيأتى حتت رياست فرخ خان امني الدوله براى حل اختالفات ايران و انگلستان از طريق 
عثماىن عازم فرانسه مى شوند. منايندگان ايران ضمن، عبور از خاك فرانسه از آزادى و آبادى اين كشور، كشاورزى 

مرتقى، راههاى مهوار و شوسه و ديگر مظاهر متدن جديد، اظهار شگفىت مى كنند. نويسنده خمزن الوقايع مى گويد: 
 فرسخ مى شود، هرچه مالحظه شد، كال 200«در مدت اين دو روز از مارسيل (مارسى) تا شهر پاريس كه ختمينا 

عجيب و غريب و هرچه مشاهده گرديد عموما حريت آور بود. اوال اين دويست فرسخ مهه به نظر مثل يك شهر آمد؛ 



زيرا كه اين مسافت به هم متصل، دهات و قصبچه ها و شهرها داير و آباد است. و در اين مملكت زمني بسيار كم و 
آدم متمول زياد، يك وجب جا بيصاحب و مل يزرع پيدا منى شود و هرچه دهات و باغات و خانه ها ساخته شده، مهه 
به يك اندازه و يك قرار ترتيب گرديده است. زيرا كه در اين واليت هيچكس خودسر منى تواند بناىي بسازد، مگر به 

اذن دولت و موافق نقشه معماران دولىت. آنست كه هر دهى و هر شهرى و هر باغى و هر زراعىت و هر راهى ساخته 
مى شود مهه به طرح معمارى است. اين صحرا و اين ساحت، مهه آباداىن و باغات و زراعت كامال با ميزان كاشته 
شده است. طرح و وضع زراعت و ختم افشاىن و جمراى آب را به نوعى اندازه و ترتيب داده اند كه هنگام آبيارى، 
خودخبود آب مهه جاى زراعت را گرفته است ... ساعت آبيارى را چنان تعيني كرده اند كه ابدا افراط و تفريط و 

قطره اى كم و بيش منى گردد. و هرجا كه دهات است، مثل شهرهاى بزرگ، كوچه ها راست و مفروش با سنگ، با 
كمال پاكيزگى است و مهه خانه ها آب و باغچه گلكارى دارند و هر مالك در ميان ملك زراعتگاه خود براى رعيت 

زارع خود خانه منقحى از سنگ و آجر ساخته ... توجه و اهتماماتى كه در تعمري راهها مشاهده شد، خارج از 
قدرت و قوت بشر مالحظه گرديد ... هرجا كه گود است پر و صاف منوده اند ... راهها تا چشم كار مى كند خيابان 
و راست هرجا كه كمر و دامنه كوه است كاويده و تراشيده با زمني برابر منوده اند؛ اگرچه مهه سنگ بوده است و هر 

معربى كه از كوه مى گذرد، سوراخ منوده راه را گذرانده اند ... از مهه عجيبرت كالسكه هاى خبار است كه اتاقهاى خوب 
و نشيمنگاههاى مرغوب و بسيار راحت، مهار يكديگر به هر مست و به هر واليت چون تري شهاب سارى، و على 

 االتصال در كار و جاريست ... به هر كار و شغلى و صنعىت كه نظر مى افتد عقل حريان و واله است ...

كشتيهاى خبار حبرى، و ثاىن اين كالسكه هاى خباربرى، كه هر كدام يكصد هزار بار و يكصد هزار قشون، بدون اينكه 
پاى احدى از رفتار جمروح شود و يا بارش گراىن منايد و يا خودش خسته گردد و يا از برف و بارش و گرما و سرما 

 اذيىت برسد، با مهه قورخانه و توپخانه و آذوقه در بّر و حبر، روزى يكصد فرسخ حركت مى دهد.

و آن عمل تلغرافيا [تلگراف ] كه در ساعىت از يكصد بلكه از هزار فرسخ خرب مى دهد و منونه اى از طى االرض است 
و آن روشناىي گاز آتش را مثل آب جريان داده به آمسان متصاعد مى كند ... كرور كرور فانوسها در هر شهر، 
مشتعل گرديده روى زمني را مثل آمسان پر از ستاره منوده اند ... در سهولت مهه كارها آنچه مقدور بوده است 

 كوشيده اند و در امنيت 
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واليت و مملكت، آنقدر تالش منوده و به مردم اطمينان داده اند كه اگر بيوه زىن كرور و ميليون را خبواهد به طرىف 

محل ونقل منايد، هيچ دغدغه و تشويش خنواهد داشت ... از آسودگى مملكت بود كه دخرت پانزده ساله خوشگل باده 

 24دوازده نفر مرد بيگانه با كمال آرامى و بشاشت روانه گرديد. اصال پرواىي نداشت ... دو ساعت از شب دوشنبه 

 وارد شهر ارم منود پاريس شدمي. از مشاهده شب پاريس و كثرت روشناىي فانوسهاى مرتب در 1273مجادى االول 



كوچه ها و در عمارات و بازار هرچه به خيال وسعت داده اغراق گوىي شود، عشرى از اعشار و يكى از هزار خنواهد 

 »89 «بود، شهريست در روى زمني منحصربه فرد ...»

نويسنده خمزن الوقايع ضمن گفتگو از آيني «رقص وار كسرت» چنني مى نويسد: «اتاقهاى متعدد پر از گل و عطريات به 
اسباباى نفيس و سنگني آرايش گرديده، اتاق بزرگى خمصوص رقص است كه زن و مرد به هم دست داده با كمال 

آرامى و ادب رقص مى منايند و اين رقص موافق علم موزيكان اخرتاع شده است. مجيع حركتهاى اين رقص از روى علم 
است كه در مدرسه اين رقص را با درس ياد مى گريند. معلم موزيك كتاب موزيك را با يك دسته موزيكانچى در پيش 
روى خود باز منوده و مجيع موزيكانچيان نيز هركدام كتاىب در پيش دارد. صفحه به صفحه خوانده از روى آن موزيكان 
مى زنند، و اهل جملس نيز به هواى نغمات موزيك رقص مى منايند. براى تربيت ايشان، اين علم موزيك و اين جملس و 

اين حركت رقص زياد نافع و سودمند است ... اتاقى خمصوص براى مشغوليات و بازى قرار مى دهند ... اسباب 
شطرنج و ختته- نرد و اوراق كارت براى هرگونه بازى ... در جملسى كه دو هزار و يا سه هزار از زن و مرد مجع است، 

انقالىب و اغتشاشى و قيل وقاىل ابدا ممكن منى شود. در تكلم بسيار آرام و با تعارفات و در حركت به يكديگر پلو 
خاىل كرده راه مى دهند ... مهه كس در صدد تربيت اوالد خود مى شود كه قابل اين جملس بشود و مهه كس جهد و 

تالش مى كند كه كار كرده و بيكار منانده از امثال خود پايني تر مناند، و با مهه كس مالقات منوده طرز و طور و 
 «... قاعده ز�اى فرنگستان اين است به هر جملسى كه وارد مى شوند بايد با لباس »90 «اسلوب خوب ياد بگريد.»

 در وصف يك جملس رقص چنني »91 «سنگني و فاخر و سر و گردن و سينه و دست تا بازو باز باشد.»
مى نويسد: «اعليحضرت امپراتور دست امپراتريس را گرفت و بعد، ساير اعيان و سفرا يك زن و يك مرد، نوبه به نوبه 
رقص مى منودند. باز دسته عليحده داخل شده مشغول رقص مى شدند. بعد امپراتريس در مقابل ختت با ز�اى چند 
نشسته مشغول متاشا و صحبت بودند و امپراتور نيز سرپا در گردش و با مردم گرم صحبت بود و ساير مردم نيز در 

جمالس مشغول موزيكان و رقص بودند ... اين جمالس بال جملس آزاديست، مى گردند، و مى نشينند و رقص مى كنند 
 در وصف كارناوال مى نويسد: »92 «و مى خورند و هر وقت خبواهند بدون خداحافظى از جملس بريون مى روند ...»

«... مجاعت مقلدين هركدام لباسهاى خمتلف پوشيده و هركدام اسباىب از موزيك و سازهاى ديگر در دست و 
 مشغول 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).184). حسني سراىب، خمزن الوقايع، ص، 89(

 .204). مهان، ص 90(

 .213 و 207). مهان، ص 92) و (91(

 531، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



تقليد و سازندگى بودند ... اين سه روز و شب در فرانسه ايام عيد، و در مهه كوچه ها و حمالت جمالس عيش و 

عشرت برپا و مجيع ملت را از زن و مرد آزادى تام حاصل است ... بعضى مردان لباس زنان و بعضى زنان لباس 

مردان مى پوشند ... در هرجا هرگونه صحبت ممكن و هرگونه شوخى و ظرافت و گستاخى معفو است و هرگونه 

شوخى را با ز�ا مى توان كرد و هر زن را بدون سابقه و آشناىي ... مى توان بوسيد ... مردم چون تربيت شده هستند 

 »93 «هرگز حركتهاى زشت خنواهند منود.»

 كتاب خود، به وصف كلوباى لندن مى پردازد و مى نويسد عده اى از مردم در 263نويسنده خمزن الوقايع در صفحه 
حدود چهارصد پانصد نفر پول روى هم مى گذارند و يك كلوب تأسيس مى كنند و يك نفر ناظر براى اداره آن 

انتخاب مى كنند و او لوازم جملس را از شام و ناهار و قهوه و يك كتاخبانه كامل و اسباب بازى و شطرنج و ساز و 
 آواز و غريه آماده مى كند و مردم دسته دسته مشغول صحبت و بازى و مطالعه كتب و روزنامه ها مى شوند.

 دكرت ملكزاده نيز در پريامون تأثري مسافرت ايرانيان به كشورهاى اروپا مى نويسد:

«مردماىن كه در كوچه هاى تنگ و كثيف و خانه هاى خشت و گلى زندگاىن كرده بودند از خيابا�اى باشكوه و 
عمارات چندطبقه و موزه ها و متاشاخانه ها و آثار صنعىت و كارخاجنات مبهوت مى شدند و آجنا را بشت موعود تصور 

مى كردند. مردماىن كه جان و مالشان دستخوش هواى نفس دولت بود و از ديدن مأمورين حكومت و فراش 
سرخ پوش ديوان، بر خود مى- لرزيدند، چون وارد كشورى مى شدند كه متام افرادش در مقابل قانون مساوى بودند و 
مجلگى از نعمت آزادى و عدالت برخوردار مى شدند در شگفت مى گشتند ... و آرزو مى كردند روزى از زندگى 
پررنج و مالل و بندگى و سرافكندگى رهاىي يابند و چون اقوام آزاد در حتت لواى عدالت زندگى كنند و از علم و 
متدن بره مند گردند ... چه ترقيات گوناگون و صنايع و علوم و اكتشافات و اخرتاعات و شهرهاى زيبا و ابنيه جملل 

 »94 «مجلگى حمصول حكومت ملى بود ...»

 افكار جديد در ايران 

 ه. ق.) بعلت 1249 تا 1213چنانكه اشاره شد «در ايام اقامت عباس مريزا به مست واليت عهد در آذرباجيان (
بروز رقابت سياسى شديد بني روسيه و انگليس از طرىف، و فرانسه و انگليس از طرىف ديگر، نه تنها تربيز مركز سياست 

ايران بود بلكه بعلت رفت وآمد سفرا و مأمورين و جتار فرنگى به آذرباجيان و نزديكى آن منطقه به اروپا، تربيز مركز 
عمده �ضت علمى و صنعىت گرديد، و خنستني آثارى كه از متدن جديد اروپاىي (غري از آنچه سابقا بتوسط مردم 

پرتغال و هلند و فرانسه و انگليس به اصفهان و شرياز و سواحل خليج فارس آمده بود) به ايران داخل شد؛ از قبيل 
كارخاجنات اسلحه سازى و پارچه باىف و مطبعه و باروت ريزى و شيشه گرى؛- مهه از مهني طريق سرحدات آذرباجيان 

بود ... عباس مريزا و وزير كاردان او مريزا بزرگ قائم- مقام اول و حمصلني و استاداىن كه به تشويق وليعهد و وزير او 
 به انگلستان و روسيه رفته و



 ______________________________
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به ايران برگشته بودند، نيز در توسعه دامنه اين �ضت كوشيدند و بعضى از ارامنه و جتار و مبلغني خارجى مقيم 

 آذرباجيان هم در اين راه به ايشان كمكى شايان كردند.

در عهد واليت عهد عباس مريزا و وزارت قائم مقام اول و قائم مقام ثاىن از مجله كارهاى مفيدى كه اجنام يافت ترمجه 
 يك عده بالنسبه زياد كتب از زبا�اى خارجى به فارسى بود.

اگرچه بعلت احتياجى كه سپاه آذرباجيان و دستگاه لشكرى و تدافعى وليعهد به كتب فىن و نظامى داشتند در اين 
ترمجه ها، غلبه كلى با كتاباى نظامى و علمى است، ليكن براى آنكه اولياى امور آن وقت از اوضاع دنيا نيز بيخرب 
منانند، يك عده هم كتاباى تارخيى و جغرافياىي و سفرنامه به فارسى ترمجه يا تأليف شده و مرتمجني به اين وسيله، 

مشه اى از احوال ممالك آن وقت دنيا و طرز حكومت و اوضاع جغرافياىي كشورهاى اروپا و امريكا را به اطالع اولياى 
 قمرى، 1216امور ايران و مردم آن رسانده اند؛ از اين قبيل است آنچه عبد اللطيف شوشرتى در حتفة العامل به تاريخ 

 تأليف يافته، و مريزا حممد صاحل شريازى در 1224آقا امحد كرمانشاهى ... در كتاب مرآت االحوال جهان منا كه در 
 هجرى قمرى) در باب ممالك جديده دنيا و احوال سالطني و مردم آن 1235 تا 1230سفرنامه فرنگستان (از 

 در تربيز به 1262اقاليم آورده اند ... يكى از اينگونه كتابا نسخه اى است به نام كتاب چني كه آن را در سال 
دستور بمن مريزا، پسر عباس مريزا، كه واىل آذرباجيان بود از انگليسى به فارسى ترمجه كرده اند. خالصه اين كتاب 

آنكه چون مأمورين چيىن با جتار انگليسى خبوىب معامله منى- كردند ... دولت انگليس تصميم گرفت هيأتى به رياست 
 قدم به خاك چني �ادند 1230 نفر روانه چني منايد. اين هيأت در شعبان 75 با قريب »95 «ويليام پيت امهرست 

 بدون اينكه به مالقات خاقان نايل آيند و بدون حصول نتيجه به هند برگشتند، و علت عدم توفيق 1232و در حمرم 
آنان در اين مأموريت، بظاهر آن بود كه امهرست خنواست كه به رسم مردم چني در رسيدن به خدمت خاقان مراسم 

سجده حضور به عمل آورد (اين رسم كه به چيىن آن را «كوتو» مى گويند آن بود كه هركس كه به حضور خاقان 
  بار سجده كند).9مى رفت بايسىت سه بار روى زمني زانو بگذارد و 

چون اهل چني در غري اين صورت رسيدن به حضور خاقان را توهني نسبت به او مى دانستند اين استنكاف سفري 
 انگليس را بانه كرده او را از مهان راه كه آمده بود از پشت دروازه هاى پكينگ برگردانيدند.



البته اين كتاب چاپ نشد و به دست عامه مردم نرسيد وىل خواص دربارى و اصالح- طلبان آن دوره با مطالعه اين 
قبيل كتابا به اختالف فاحشى كه بني سنن و عادات ملل شرق با روش زندگى اروپاييان وجود داشت پى مى بردند و 

 سعى مى كردند جامعه ايراىن را حىت املقدور با متدن و فرهنگ جديد آشنا سازند.

يكى از سفرنامه هاىي كه در عهد حممد شاه قاجار به رشته حترير درآمد چهارفصل نام دارد كه نويسنده آن عبد الفتاح 
 گرمرودى است. اين شخص جزو هيأتى كه عنوان سفارت فوق العاده 

 ______________________________
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داشت با حممد حسن خان مقدم آجودانباشى راه اروپا پيش گرفت و مقرر گرديد دو نامه اى كه مهراه دارند يكى را به 

امپراتور اطريش، براى مساعدت در رفع اختالفات ايران و انگليس؛ و دومى را به دولت فرانسه، براى فرستادن عده اى 

 كارشناس و متخصص نظامى و اقتصادى، تسليم منايند.

از مطالعه سفرنامه گرمرودى خبوىب پيداست كه نويسنده و هيأت منايندگى سخت حتت تأثري مظاهر گوناگون زندگى 
اروپاييان قرار گرفته اند. گرمرودى در كتاب خود از توجه دولت اطريش به كار تعليم و تربيت اطفال و جوانان سخن 
مى گويد و مى نويسد كساىن كه در كار حتصيل سعى و مراقبت دارند مورد تشويق دولت و ملت و شاه مملكت قرار 
مى گريند؛ تاج عزت و افتخار بر سر آ�ا مى گذارند؛ و شاه اين قبيل حمصلني را پس از تشويق و ترغيب فراوان به 

منزل خود مى برد و با آ�ا شام مى خورد. و سپس مى نويسد: اطفال خود را به نوعى ترغيب مى منايند كه آ�ا دقيقه اى 
از تعليم و تعلم غفلت منى ورزند و به مهني سبب است كه اكثرى از اهل فرنگستان در مجيع علوم و صنايع سررشته 
كامل دارند و آدم بيسواد در آن ممالك بسيار كم است، و حىت هرچه نابيناست مهه را در مكتبخانه هاى علوم و 
 كارخانه هاى صنايع به قوت المسه تعليم داده صنايع ضروريه آموخته اند كه مهيشه كار مى كنند و اجرت مى گريند.

نويسنده سفرنامه از ناهم آهنگى لباس و عادات ايرانيان با اروپاييان سخن مى گويد و مى نويسد كه در سرزمني 
انگلستان، ما را براى افتتاح راه آهن دعوت كردند و ما از كالسكه خود پايني آمده چندقدمى راه رفتيم و به كالسكه 

خبار نشستيم. مساوى سى چهل هزار و كسرى كه از اناث و ذكور در آن حواىل مجع شده بودند مهينكه اوضاع ما را 
ديدند و مالحظه كردند، نزديك بود مهه به ترمن آمده از راه تعجب و استهزا صدا بلند منايند. آجودانباشى در تعارف 

سبقت كرد و آ�ا نيز كاله برداشتند و خبوىب گذشت؛ و اگر اندكى غفلت مى شد كار به جاى بد مى رسيد. ىف احلقيقه 
آ�ا حق داشتند چرا كه اوضاع ظاهرى ما از حيث ملبوس و غريه در نظر آ�ا غرابت داشت؛ خصوصا حليه بيت 
العيب بنده كه در كل فرنگستان نادر الوجود است ... يكى از شگفتيهاى اين مسافرت، مالقات و گفتگوى 



گرمرودى با يك نفر اسپانياييست كه به زبان عرىب و فارسى و تركى مسلط بود و بر قرآن دو دفعه تفسري نوشته و بر 
علوم اسالمى احاطه كامل داشت. اين مرد كه مدتا در ايران و عثماىن با لباس روحانيت آمد و رفت داشته، مى گويد 
مقصودم از اينهمه مطالعه و حتقيق و سياحت اين بود كه به حقيقت كليه مذاهب، خمصوصا دين اسالم، واقف گردم. 
وقىت كه گرمرودى از او مى پرسد به حقيقت پى برده ايد؟ وى در پاسخ مى گويد: راسىت اين است كه بغري از معىن يك 

 بيت حافظ شريازى چيز ديگرى نفهميدم، گفتم كدام فرد است؟ گفت:

 جنگ هفتاد و دو ملت مهه را عذر بنه 
 

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

   

گفتم معىن اين يك فرد را هم درست نفهميده اى، من مى ترسم كه خداوند عامل تو را به جهنم برد، گفت چرا؟ گفتم، 
به علت اينكه در عقيده تو نقصان كلى به هم رسيده ... گفت، از عدالت خدا بسيار بعيد است كه مرا به جهنم 

بربد ... بر خداوند واجب است كه اسباىب فراهم آورد و حق را به من بشناساند، به وضعى كه من بفهمم و قبول كنم 
 ... سپس گرمرودى او را
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تشويق مى كند كه بار ديگر مهراه او براى كشف حقيقت به ممالك اسالمى سفر كند وىل او مى گويد «يك بار رفتم 

 »96 «نشد، بار ديگر منى روم، چرا كه من جرب الرب حلت به الندامه»

 به نظر شادروان عباس اقبال:

 از دوره قاجاريه توّجه به متدن جديد و معارف اروپاىي آغاز گرديد. و اين امر نتيجه سه پيش آمد عمده بوده است:

. توجه خمصوص عباس مريزا وليعهد فتحعليشاه و وزير باتدبري او مريزا- بزرگ قائم مقام اول در جلب مستشاران 1
خارجى و فرستادن حمصل و كارگر به خارجه و تأسيس چاپخانه و بعضى كارخاجنات جديد در آذرباجيان و ترمجه 

 كتب خارجى به فارسى.

. آمدن هيأتاى نظامى فرانسوى و انگليسى به ايران و اصالحاتى كه ايشان در نظام لشكرى ايران و ساخنت اسلحه 2
 و استحكامات دربرداشنت نقشجات و ترمجه كتب كردند.

. اقدامات يك عده از وزراى حممد شاه و ناصر الدين شاه در جلب مستشاران خارجى و ترمجه كتب و فرستادن 3
 حمصل به خارجه.



غري از اين سه پيش آمد، يك عده از جتار و مبلغني اروپاىي و ارمىن نيز كه به ايران مى آمدند و يك عده از ايرانياىن كه 
به اروپا و هندوستان رفته و با معارف جديد آشنا شده بودند، بوسيله ترمجه بعضى از كتب و نوشنت رساالت و حشر 
و نشر با مردم، باعث انتشار مقدارى از معلومات اروپاىي در ايران و آشنا كردن ايرانيان به بعضى از حرف و صنايع 

 »97 «فرنگى گرديدند.

 ه. ق. متام ماوراء 1218يك سال پس از استقرار وليعهد (عباس مريزا) در آذرباجيان روسها گرجستان، و در سال 
قفقاز را تا حدود ارس به تصرف خود درآوردند. فتحعليشاه به عباس مريزا مأموريت داد كه مناطق از كف رفته را پس 

 به طول اجناميد. 1228 تا 1218بگريد؛ و به اين ترتيب، چنانكه قبال گفتيم، دوره اول جنگهاى ايران و روس از 
در طى اين جنگها وليعهد و مريزا بزرگ به نقص فىن ارتش ايران و علل شكست سربازان پى بردند و تصميم گرفتند با 

 براى فراگرفنت 1230اعزام حمصل به اروپا، ارتش ايران را به وسايل و فنون جديد، جمهز سازند. پنج نفرى كه در سال 
 به ايران برگشتند و باصفا و صميميت به كمك ايرانيان و 1235رشته هاى خمتلف به اروپا رفته بودند در سال 

اروپايياىن كه در تربيز بودند، دست به يك رشته اصالحات مقدماتى زدند؛ از آجنمله است: اصالح سازمان ارتش، 
تغيري لباس سربازان، رعايت انضباط، ساخنت قالع و استحكامات به سبك اروپاىي، ساخنت اسلحه، باروت و 

فشنگ، تأسيس كارخانه ماهوت باىف براى تأمني لباس سربازان، اجياد مطبعه و ترمجه كتب سودمند، فرستادن حمصل و 
 كارگر به اروپا و جلب كارشناسان و خربگان خارجى.
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در مهني ايام، چون فتحعليشاه از كمك انگليسيها براى طرد روسها مأيوس گرديد بر آن شد كه از دمشىن ناپلئون با 

روسها به نفع ايران استفاده كند؛ پس نامه اى به ناپلئون نوشت و از او در اسرتداد مناطق از كف رفته استمداد 

 جست.

ناپلئون كه خيال فتح هندوستان را در سر داشت، از اين پيشنهاد استقبال كرد. باالخره پس از آمد و رفت مكرر 
  ه. ق.1222مأمورين و سفراى طرفني به ايران و فرانسه، در سال 

هيأتى به رياست سرتيپ گاردان، آجودان خمصوص ناپلئون، به ايران آمدند، و عده اى از افسران فرانسوى، به ساخنت 
توپ و تيه قورخانه و تعليم و تربيت سربازان و افسران ايراىن پرداختند، وىل معاهده ايران و فرانسه بر اثر سازش 

ناپلئون با روسيه چندان نپاييد. انگليسيها از اين وضع استفاده كردند و با دادن رشوه و دسايس و حتريكات سياسى 



 فراهم كردند. با اين حال، در اين مدت كوتاه كه از يك 1223موجبات برگشنت فرانسويان را به وطن خود در سال 
سال و اندى منى گذشت، به كمك فرانسويان، چهار هزار نفر از سربازان ايراىن با وضع و سالح جديد اروپاىي آشنا 
شدند، بيست عراده توپ ساخته شد. انگليسيها پس از آنكه پاى فرانسويان را از ايران كوتاه كردند به كمك سفري 

 ه. ق. معاهده اى با ايران بستند و مقرر شد كه ساىل دويست هزار 1224 در سال »98 «خود، سر هرفرد جونس 
تومان به ايران بدهند و عده اى صاحبمنصب و نظامى در اختيار ايران بگذارند. به موجب اين قرارداد، سرجان ملكم 

در سفارت سوم خود به ايران، عده اى از خربگان نظامى و جغرافياىي و چند افسر نقشه كش مهراه خود آورد و 
 ه. ق. كه سرگور اوزىل به عنوان سفريكبري به 1226قدمهاىي در راه پيشرفت ارتش ايران برداشته شد. ليكن در سال 

ايران آمد، بني انگليس و روسيه روابط حسنه برقرار گرديد و انگليسيها جباى آنكه به تعهدات قبلى خود عمل كنند بر 
آن شدند، و لو به زيان ايران، به جنگهاى ايران و روسيه پايان دهند و به افسران خود دستور دادند كه در جنگ با 
روسيه با سربازان ايراىن مهكارى و مهقدمى نكنند. در اواخر دوره حكومت فتحعليشاه، بار ديگر حكومت هندوستان 

براى تقويت سپاه ايران در مقابل روسيه، مقدار زيادى اسلحه و لوازم ديگر و عده اى صاحبمنصب و سرجوخه به 
ايران گسيل داشت، و اين عده مدت دو سال در ايران مشغول كار بودند. وىل نظر به اختالف شديدى كه بني سران 
سپاه ايران با كارشناسان انگليسى وجود داشت و خمصوصا بعلت بيلياقىت حممد شاه و حاج مريزا آقاسى و تبعيت آن 

 دو از سياست روسها، در اين دوره نيز توفيقى نصيب ارتش ايران نشد.

 افكار و نظريات جديد سياسى 

شكستهاى پياپى فتحعليشاه از روسيه تزارى، وخلرجيهاى شاه و درباريان او، آشفتگى وضع اقتصادى كشور، مظامل 
حكام و فرمانروايان به توده مردم، هم آهنگى و مهقدمى عده اى از روحانيون بزرگ با مقامات ارجتاعى و ستمگران، 

آمدن هيأتاى سياسى و نظامى از كشورهاى فرانسه و انگلستان و روسيه به ايران، و مسافرت عده اى از طبقات ممتاز 
به ممالك اروپاىي، اندك اندك جامعه ايران را با مزاياى متدن غرب و فساد هيأت حاكمه ايران و پوسيدگى دستگاه دولىت 

 و نظام 
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 اجتماعى و سياسى آن واقف گردانيد.

جنبش بابيه با اينكه ظاهرا رنگ مذهىب داشت در معىن، جنبشى عليه نظام و قواعد مذهىب و اجتماعى بود. پريوان 
مذهب جديد، چنانكه از تعاليم آ�ا برمى آيد، با روزى پنج بار مناز خواندن و يك ماه روزه گرفنت و با بسيارى ديگر 

 از اصول و فروع مذهىب ما خمالف بودند و مى خواستند مذهب نو را با مقتضيات عصر جديد هم آهنگ سازند.



عالوه بر عواملى كه ياد كردمي، حمصليىن كه از عهد فتحعليشاه به اروپا رفتند، پس از كسب علم و مراجعت به ايران 
كمابيش در نشر افكار آزادخيواهى مؤثر افتادند. مريزا صاحل شريازى براى بيدارى و انتباه ايرانيان كتاىب نوشت و از 

سري حكومت ملى در انگلستان سخن گفت. «موضوعاتى كه خاصه مورد توجه او قرار گرفته از اين قرار است: 
حكومت انگليس و آغاز حكومت پارملاىن، قوانني دولتدارى، دستگاه قضاوت، ماليات، كليساى كاتوليك و پرتستان، 
مدرسه طب و جراحى، مدارس اكسفورد و كمربيج، دار الشفاء، آبله كوىب عمومى، يتيم خانه، مدرسه كوران، زندان، 

موزه و كتاخبانه لندن، صنعت جتارت، فالحت، ماهيگريى، كشىت سازى، اخرتاع چراغ گاز و رصدخانه، كشف 
 »99 «ينگى دنيا، جنگ استقالل و تشكيل پارملان امريكا».

مريزا صاحل با شگفىت از سري دموكراسى و حقوق و آزاديهاى مردم آن سرزمني سخن مى گويد و از مجله مى نويسد: 
«فرضا اگر پادشاه حكمى جارى كند كه موافق مصلحت واليىت نباشد، وكيل رعايا مقاومت و ممانعت در جريان 
حكم مزبور منوده مطلقا تأثريى منى خبشد و جارى خنواهد شد. و مهچنني اگر خوانني و پادشاه متفق شوند و وكيل 

 رعايا راضى نباشد ...

جارى خنواهد شد ... هر حكمى كه در مشورختانه صدور يابد كالوحى املنزل است. و احدى را ياراى خمالفت آن 
 سال قبل، مذهب 350نيست. پارملنت مى تواند، در صورتى كه ضرور باشد، مذهب را عوض كند؛ چنانكه 

پراتستنت را اختيار منود و مهچنني در ساير موارد به شرح ايضا.» وى درباره قوه قضائيه در انگلستان مى نويسد: ... 
قضات ما دام العمر، به شغل قضا مشغولند و پادشاه قادر نيست كه بدون عذر شرعى و گناه كبري آ�ا را معزول 
سازد. در راست- كردارى قاضيان مى گويد «آ�ا قسم ياد منوده كه بدون اينكه طرف گريى منايند از روى راسىت و 

درسىت به حقيقت قضايا و اتامها رسيدگى كنند ... و در انگلند احدى از آحاد ناس ... بدون تقصري و ناحق تنبيه 
 سپس مريزا صاحل، در مقام مقايسه بني زندا�اى ايران و انگلستان مى گويد در زندا�اى »100 «منى شوند.»

 انگلستان «كنده، دوشاخه و زجنري» نيست.

در مورد خراج مى نويسد كه متام فكر و نقشه زمامداران انگلستان اين است كه طبقات فقري و زمحتكش كمرت خراج 
بدهند و از متمولني و كساىن كه مى خواهند خوشگذراىن كنند پول بيشرت دريافت دارند؛ مثال از شراب و عرق و آجبو 

و تنباكو و توتون كه براى ادامه زندگى مطلقا ضرورت ندارند، مالياتى كالن مى گريند. سپس مريزا صاحل از خطر 
روحانيون و مالها و دمشىن ديرينه آ�ا با باال رفنت سطح فرهنگ و دانش عمومى سخن مى گويد و مى نويسد كه 

 سلطان سليم، پادشاه عثماىن، تصميم داشت كه نظام اجتماعى فرنگ را كمابيش 
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در كشور تركيه معمول دارد وىل «مالها، از راه محاقت، نظام را خالف شرع دانسته، از راه غرض او را منع كردند. 

ايضا سلطان مزبور مى خواست علوم فرنگستان را به اسالمبول آورد از راه حسد او را منع كردند و نگذاشتند كه مجعى 

 مريزا حممد على خان شريازى، سفري فوق العاده 1263 در سال »101 «از جاده ناداىن و محاقت بريون آيند ...»

 مذاكره مى كند كه عده اى مهندس و استادكار فرانسوى به ايران بيايند وىل گيزو از »102 «ايران در فرانسه، با گيزو

روى خريخواهى پيشنهاد مى كند كه اگر جباى اعزام كارشناسان فرانسوى، عده اى از جوانان ايران (از طبقه متوسط) به 

فرانسه گسيل شوند و در رشته هاى مورد عالقه دولت ايران اطالعات كاىف فراگريند بيشرت به مصلحت مردم اين 

مملكت است. ساهلا بعد مريزا تقى خان امري كبري عده اى معلم از فرانسه، اتريش و ايتاليا استخدام كرد تا رشته هاى 

خمتلف طب، جراحى، مهندسى، معدن شناسى، دواسازى، حكمت طبيعى و علوم نظامى را به جوانان ايران بياموزند. 

 اين استادان بعد از عزل امري كبري به ايران رسيدند.

دكرت بالك اتريشى مى نويسد: مهينكه امري از ورود ما اطالع حاصل كرد، دومني روزى بود كه توقيف شده بود. مريزا 
داود خان را كه او نيز از اروپا برگشته بود احضار كرد و به او گفت اين منسه ايهاى بيچاره را من به ايران آورده ام، اگر 
سركار بودم اسباب آسايش خاطر آ�ا را فراهم مى ساختم وىل حاال مى ترسم به آ�ا خوش نگذرد. سعى كنيد كارشان 

روبراه شود. امري درست فهميده بود كه ما وظايف خود را نه بر طبق افكار او و نه به دخلواه خودمان منى توانستيم 
 »103 «اجنام دهيم.

 اوضاع اجتماعى و ادارى ايران در عهد قاجاريه 

از صورت مذاكراتى كه بني مريزا عباس خان، معاون وزارت خارجه ايران، با كاردار (شارژ دافر) فرانسه در ايران 
صورت گرفته است مى توان به بسيارى از بينظميها و آشفتگيهاى دولىت و ادارى ايران در عهد قاجاريه پى برد. در 
ضمن اين گفتگوها وقىت كه سخن از اصالح قشون ايران به ميان مى آيد به كاردار فرانسه مى گويد: «اگر جنرال 

فرانسه به ايران بياوريد و مقصود نظم باشد، بايد تنخواه قشون و افواج را آ�ا به سرباز برسانند كه مداخل و رشوه از 
 300ميان برود؛ گفتم اولياى دولت هيچ مضايقه ندارند، گفت صاحب منصىب كه مثال دويست تومان مواجب دارد و 

تومان مداخل و با آن مواجب و مداخل گذران كرده است، بعد از آنكه مداخل او موقوف شد چطور گذران خواهد 
كرد؟ گفتم، مهچنانكه مداخل او را موقوف مى كنيم خمارج او را هم موقوف مى دارمي، مثال قرار نوكر او را خواهيم داد 
كه زياده از دو نفر نداشته باشد و هرروز صبح كه از خانه بريون مى آيد با لباس نظام بريون بيايد كه ديگر خرج كلچه 

خز و جبه و بعضى چيزها را نداشته باشد، غليان در خانه هاى خودشان بكشند كه قهوه چى و پيشخدمت الزم 
 نداشته باشند.
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وزيرخمتار گفت، مى توان اين قرارها را در ايران داد، گفتم در كمال خوىب؛ گفت تا اول سركار مهايون، روحى فداه، و 

جناب صدراعظم از براى خودشان قرار ندهند، ديگران متكني منى كنند عالوه بر اين، امروز حكمى مى كنند بعد از 

پنج روز ديگر، آن را نسخ مى كنند و حكم سابق خود را فراموش مى كنند. اينكه دولت ايران ترقى منى كند بر اين 

 »104 «جهت است كه يك روز حكم مى كنند و روز ديگر آن را نسخ مى كنند.»

قبل از آنكه به سري افكار و انديشه هاى جديد در ايران ادامه دهيم، بيمناسبت نيست كه نگاهى به زندگى اقتصادى 
 و اجتماعى ايرانيان در عهد قاجاريه بيفكنيم.

 وضع زندگى مردم در عهد قاجاريه 

ژوبر كه در عهد فتحعليشاه به ايران آمده است مى نويسد: «... به علت ستمگرى مأمورين و اغتشاشات دائمى، 
مجعيت ايران به شش هفت ميليون نفر تقليل يافته است. وى مجعيت ايران را به دو قسمت تقسيم مى كند؛ يكى 
عشاير كه در مناطق كوهستاىن، صحراها و جلگه ها در حركتند، و دسته دوم كه به تات يا تاجيك معروفند، در 

 روستاها و مناطق حاصلخيز و يا در شهر سكونت گزيده اند.

عشاير كه به زندگى صحراگردى خو گرفته اند، از دزدى و راهزىن روگردان نيستند ... آ�ا ييالق و قشالق را بر زندگى 
 دروويل نيز »105 «يكنواخت شهرى ترجيح مى دهند ... شهرنشينان بطور كلى، سست، تنبل و راحت طلبند ...»

كه در عهد فتحعليشاه در ايران مطالعاتى كرده است از نبودن آمار، آشفتگى اوضاع اجتماعى و مظامل حكمرانان 
اظهار تأسف مى كند و مى نويسد پس از محله افغا�ا «كشور ايران هفت هشتم مجعيت خود را از دست داده 

 وى در جاى ديگر از كتاب خود مى نويسد: «در ايران مانند متام كشورهاىي كه اصول فئوداليته در »106 «است.»
آن حكمفرماست، افراد جامعه به دو طبقه ثرومتند و مالك بزرگ، و مردمان ميانه حال تقسيم مى شود. البته پيشه وران 
و دهقانان جزو هيچيك از دو طبقه به حساب نيامده است زيرا وضع آ�ا حبدى فالكت بار است كه حىت غالبا آ�ا 

 را جزء افراد ملت نيز حمسوب منى دارند.



منبع داراىي ثرومتندان معموال مالكيت روستاها و مزارع و رياست بر قبايل چادرنشني است كه حقوق خمصوصى از آنان 
دريافت مى كنند ... عده اى از ثرومتندان ثروت خود را از مقام دولىت يا دربارى به دست مى آورند. آ�ا حقوق ديواىن 
را پرداخته و به ميل خود از مردم خراج مى گريند ... و دهقانان را به بيگارى وامى دارند ... باج و خراج اكثرا جنسى 

 »107 «است.»

حاج سياح در كتاب خاطرات خود كه در عهد ناصر الدين شاه نوشته است، وضع طبقات حمروم را چنني توصيف 
مى كند: «... كار معاش چنان بر اهل كرمان تنگ است كه اهل قاين و سيستان بيشرت از آنان در رفاه بودند ... 

اهل كرمان از شدت اضطرار، اوالد خود را به شال باىف و فرش باىف، مى فرستند، و اگر كامل و استاد شدند ده شاهى 
 اجرت واال سه يا چهار شاهى مى گريند. اگر خطاىي ديده شود، سوزن به دست آ�ا مى زنند ... خياطى و لباس دوزى 
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با زنان است؛ به قيمت خيلى نازل. از صد خانه يكى قدرت ندارد شب چراغ روشن كند. بسيارى هستند كه چند روز 

 نان نيافته با شلغم يا چغندر (اگر پيدا شود) مى گذرانند.

انسان به ميدان مى رود، مى بيند مردم بيچاره هريك پاره مندى پوشيده كه به تنش فرو- رفته، پشته اى از هيزم در پشت 
از صحرا آورده به جزئى وجه مى فروشد و براى اين پشته كه بيش از دهشاهى منى فروشد دو روز كار كرده با وجه آن 

 سالگى رسيده يا نرسيده به 9بايد امرار معاش كند، و ماليات ديوان را بپردازد. از شدت پريشاىن زن و دخرتان كه به 
مقاطعه مى دهند يا به اسم صيغه و متعه يا فروش؛ هرچه بگوىي رواست. در مدرسه مندماالن و ساير مدارس، طلبه ها 
كارشان صيغه دادن زن و دخرت است كه به خود ز�ا يا كسان آ�ا وجهى داده ز�ا را براى اين كار اجاره مى كنند و 
به مردم صيغه و مقاطعه مى دهند، و وجه اجاره را داده بقيه دخل ايشان است ... در مدرسه مندماالن هركس كه وارد 

 كتاب خود 173 حاج سياح در صفحه »108 «مى شود قليان مى دهند، بعد مى پرسند زن مى خواهى يا دخرت جوان»
مى نويسد: «... مهه جا مردم ايران در فشار جهل و ظلم هستند؛ ابدا ملتفت نيستند كه انسان هستند و انسان 

حقوقى دارد. مالها و امراء خواسته اند اينان نادان و مركب مطيع آنان باشند و انصافا هم خوب به مقصود 



رسيده اند» فرد ريچارد، نيز از ركود و مجود فكرى و اجتماعى ايران در آن ايام سخن مى گويد و مى نويسد: «... طرز 
زندگى در مشرق زمني از ديرباز تاكنون تغيريى نيافته به عبارت ديگر، به مهان اندازه كه كره ماه از زمان حاجى بابا يا 

 »109 «هارون الرشيد با ماه امروز تفاوت پيدا كرده است زندگى كنوىن مشرق زمني نيز با سابق تفاوت يافته است.»

حاج سياح در جاى ديگر از كتاب خود، وضع اجتماعى طبقات خمتلف را در عهد ناصر الدين شاه چنني توصيف 
مى كند: «در هيچ مملكىت يك قسمت مردم به اين درجه آزاد مطلق و فعال ما يشاء و يك قسمت، به اين درجه 

حمبوس مطلق و بنده اسري نيستند. ابدا هيچ پادشاه بزرگ روس و آملان و انگليس و دول بزرگ عامل ... بقدر شاه و 
وزير و امري و فراشباشى و داروغه و كدخدا و سيد و مال و درويش و روضه خوان و چاووش و ... در ايران، آزاد از 
هر تكليف، و خمتار در هر كار و امين از هر مؤاخذه و جمازات نيست؛ و هيچ بنده و اسري مثل رعيت ايران در قيد 
فقر و نكبت و ذلت و اسارت نيست. اين علما يك مششري تكفري و يك تري تلعني دارند كه از هركس كه مرادشان 

 برنيايد يا دلشان خبواهد، مال و جان و آبروى او را تلف مى كنند.

حالل و حرام و بشت و جهنم و پاكى و ناپاكى و مرحومى و ملعوىن بسته به لب و قلم ايشان است. خود را مالك 
 دنيا و آخرت و شاه و وزير و امري و حاكم را مأمور اجراى دخلواه خود مى دانند و در دخلواه به حدى قناعت ندارند.

ايرانيان از اعيان دولت و حكام و بستگان و نوكران ايشان اىل آخر، خود را مالك جان و آبرو و مال مردم مى دانند 
... هركس را كه گفتند باىب است دچار هزاران خيانت و حىت قتل گرديد. بسيار مالها از كساىن توقع داشتند كه 

برنيامد، بدون هراس بيچاره را به تمت باىب بودن نابود كردند ... شاه اگر خواست كسى يا دودماىن را نابود كند اين 
 اسم را به سر
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 آ�ا گذاشت. حكام در واليات بدين وسيله دخلها كردند و آدمها كشتند و خانواده ها برچيدند.

تمت بس بود؛ حتقيق و استنطاق و شاهد و دليل در كار نبود ... مرا پدرم به آخوند مال حممد على كه از علماى 
بزرگ عصر بود، سپرده بود. روزى ديدم يك نفر كه ريش سفيد تراشيده داشت به نزد او آمد، گفت، آقا هر گناه توبه 
دارد يا خري؟، آخوند گفت، تا گناه چه باشد و توبه چگونه باشد. گفت، من فراشم، روزى آخوندى را ديدم، طمع 
مرا واداشت به او گفتم، پول ناهار مرا بده ... آخوند گفت، ندارم. من اصرار كردم و او ايستادگى منود. در اين ميان 



يك نفر ديگر رسيد، من به او گفتم: اين آخوند باىب است. هردو او را بردمي نزد اردشري مريزا، حاكم تران، گفت چه 
مى گوييد؟ گفتم، باىب آورده امي، گفت، گفتگو ندارد بربيد آسوده اش كنيد. فورا بردند، مري غضب سرش را بريد. آيا من 

 واتسن كه در زمان ناصر الدين شاه به ايران آمده »110 «شريك خون او شده ام و توبه ام قبول مى شود يا خري؟»
 است مى نويسد:

متام كودكان در ايران از دوران طفوليت، در معرض زندگى چنان سخىت قرار مى گريند كه افراد حنيف و مريض آ�ا از 
بني مى روند. اين روش چنان است كه گوىي آيني اسپارتى كه بنابر آن، متام اطفال ضعيف امكان رشد و زندگى 

نداشتند و در ميان آنان هنوز باقى است. هواى قسمت مشاىل ايران در زمستان بسيار سخت است و با وجود اين 
سرماى شديد، كودكان خردسال لباسى مى پوشند كه شكم را درست منى پوشاند، و به مهني سبب، به نظر من، ميزان 
مرگ و مري و تلفات در ميان اطفال ايراىن خيلى زياد است و بيشرت كودكاىن كه در اين وضع سخت جان به سالمت 

 »111 «مى برند با تندرسىت و نريومندى به مرحله رشد مى رسند.

 هانرى رنه داملاىن كه در زمان مظفر الدين شاه به ايران آمده است، راجع به مجعيت ايران مى نويسد:

«مجعيت ايران دائما رو به تقليل مى رود. يكى از علل مهم اين تقليل، حميط رقت آورى است كه زنان در آن امرار 
حيات مى كنند؛ دخرتان را در صغر سن وادار به ازدواج مى منايند، و آ�ا جمبورند دوره شريدادن به كودكان را طوالىن 
كنند و در نتيجه خيلى زود نشاط جواىن را از دست مى دهند. عدم نظافت و آشنا نبودن با دستورهاى بداشىت 

موجب توليد افكار موهوم و خرافاتى شده است. در موقع بروز امراض مسريه، مانند طاعون، تيفوس، اسهال، وبا و 
خمصوصا آبله كه قاتل اطفال است به چيزهاى موهومى متوسل مى شوند. تعيني رقم مجعيت ايران تقريبا غريممكن است 

 مجعيت ايران را 1815زيرا كه سرمشارى، و اداره آمار و شناسنامه در اين كشور وجود ندارد ... جان ملكم در تاريخ 
 تقريبا مهني رقم را نشان مى دهد، و دكرت بالك در 1850ده ميليون ختمني زده است. راولنسن انگليسى نيز در سال 

 مى نويسد كه مجعيت ايران به واسطه امراض مهلك نظري وبا و طاعون و خمصوصا قحطى بسيار كم شده 1873سنه 
 »112 « مليون جتاوز منى كند.»6است و اكنون تقريبا از 
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 آغاز فعاليتهاى سياسى به مفهوم جديد در ايران 



از آنچه گذشت به سري دموكراسى در اروپا و حقوق و آزاديهاىي كه مردم آن قاره در طى قرون، و در نتيجه مبارزات 
 دامنه دار كسب كرده اند، و با وضع اجتماعى مردم ايران در آن دوران تا حدى آشنا شدمي.

اكنون بايد بدانيم كه در ايران غري از عدم رضايت عمومى، و بيدادگرى سالطني قاجاريه و عمال آ�ا، نفوذ افكار 
جديد و تبلي  مرام آزادى و دموكراسى در بني مردم نيز در پيشرفت �ضت مشروطيت نقشى اساسى داشته است و 

 طبقات و گروههاى خمتلفى در اين راه سعى و تالش مى كردند.

حتصيلكرده هاى اروپا، پس از مشاهده مزاياى متدن غرب، در مراجعت به ايران صميمانه مى كوشيدند به انواع وسايل، 
مردم ايران را از خواب غفلت بيدار كنند و مردم بيخرب را به مزاياى حكومت ملى و زيا�اى حكومت فردى و 

 استبدادى واقف گردانند.

متأسفانه كساىن كه براى حتصيل به اروپا مى رفتند از طبقه سوم نبودند بلكه غالبا اشراف زادگان براى آشنا شدن با 
علوم و فنون جديد به اروپا گسيل مى شدند، و اينان چون پرورده ناز و نعمت بودند چنانكه بايد حتصيل منى كردند و 

پس از مراجعت به ايران هرگز طرفدار يك اقدام انقالىب براى تغيري سازمان سياسى و اجتماعى ايران نبودند. با اين 
حال، مهني اشراف زادگان مى ديدند كه در يك رژمي استبدادى مطلق نه تنها طبقه دوم و سوم رنج مى برند بلكه خود آ�ا 
كه جزو طبقه ممتاز كشور هستند هر آن ممكن است مورد تعدى و جتاوز شاه و اطرافيان او قرار بگريند و مال و جان 

 و هسىت شان به باد فنا برود.

 مطالىب در پريامون روش كلى حكومت و 1907 مارس 25سفري كبري انگليس، ضمن گزارش وقايع روزمره، در تاريخ 
اوضاع سياسى و اجتماعى ايران از قول وكيل السلطنه، برادر امني السلطان، مى نويسد كه قابل توجه و شايان ذكر 

 است:

«نظريات وكيل السلطنه ... به نظر اينجانب كامال صحيح جلوه مى كند. به نظر او، �ضت مردم يك �ضت طبيعى 
است و منودار يك قيام واقعى بر ضد بيدادگرى و طرز غلط حكومت كردن است؛ سيستم حكومىت كه امني السلطان 
به هنگام تصدى خود سعى مى كرد به حنو غري مؤثرى آن را اصالح كند. در اين رژمي شرارت آميز اقويا به ضعفا تعدى 
مى كردند، آ�اىي كه تاراج كرده بودند باز به نوبت خود تاراج مى شدند، و مهه كس بدون استثناء از اين طرز حكومت 

صدمه مى ديد؛ هرچند آ�اىي كه در مقام باال بودند مى توانستند مدتى خود را حفظ كنند، ليكن سراجنام آ�ا نيز به 
 دست زورمندان باالدست خود، مورد تاراج قرار مى گرفتند.

حىت امني السلطان خودش هم از گزند سيستم مزبور در امان مناند. از پيشرفت اين �ضت منى توان جلوگريى كرد و 
 »113 «منى بايسىت هم جلوگريى منود ...»



در چنني حميطى عده اى از رجال ايران كه عاقل و مآل انديش بودند براى دوام حكومت و حفظ موقعيت اجتماعى 
 خودشان سعى مى كردند كه حكومت ملى را جانشني 

 ______________________________
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 حكومت فردى و استبدادى كنند.

 1264 شوال 14شادروان اقبال آشتياىن مى نويسد: «در دوره بالنسبه طوالىن سلطنت ناصر الدين شاه قاجار كه از 
، يعىن چهل و نه سال و يك ماه و سه روز، طول كشيد، از حلاظ مطالعات تارخيى، براى 1313 ذى القعده 17تا 

ما ايرانيان كه مى خواهيم علل تنزل و بدخبىت امروز خود را دريابيم يكى از پرعربت ترين دوره هاى تارخيى ماست. چه در 
اين دوره، دو عامل خصم پيوسته در زد و خورد و مبارزه با يكديگر سر مى كرده و هريك ملت و دولت ايران را به 
يك طرف مى كشيده است؛ يكى عامل خري و صالح براى آشنا كردن ايران به متدن جديد اروپاىي و رفع تعدى از 
مردم و برقرار كردن قانون و عدالت در كشور و اصالح دستگاه فاسد حكومت، ديگر عامل فاسد و بدخواهى كه 

 جدا با عامل اول دمشىن مى ورزيده و پيوسته اعمال كاركنان آن را خنثى مى كرده است.

علمداران فرقه اول، يك عده مردم باخرب ايران دوست مصلحت خواه بودند كه يا باالخره در اين جهاد جان سپردند يا 
چنان مغلوب و شكسته خاطر شدند كه چندان مدتى دوام نكردند و با حسرت و دلسردى متام، دنيا را وداع گفتند. 
مريزا تقى خان امري كبري و مريزا يوسف خان مستشار الدوله و حاجى مريزا حسني خان سپهساالر و حاجى حمسن 

خان مشري الدوله و حاجى مريزا على خان امني الدوله و مرتضى قلى خان صنيع الدوله، از اين طبقه مردمند كه مهگى 
را عامل ثاىن از بني برده يا از كار بازداشته است ... مهانطور كه سعى در آبادى كشور و بيدارى مردم، به دست 
امثال كساىن كه اسم بردمي اقدام مى شده و پلواناىن مانند ايشان عرض هنر مى كرده اند، خراىب مملكت، و جاهل و 
فاسد نگاه داشنت عامه نيز عماىل داشته و بيشرت رجال و عمال، چه در طرف خري و صالح چه در جانب شر و 

 فساد، در دستگاه ناصر الدين شاه مى زيسته و در مهان ميدان با يكديگر مبارزه مى كرده اند.

شناخنت اين رجال و حتقيق اعمال و افعال ايشان و بستگى باطىن آ�ا به ايران يا بيگانگان، در راه شناخنت تاريخ 
 واقعى دوره ناصرى و فهم علل تنزل ايران، در آن دوره و دوره هاى بعد، در درجه اول امهيت است.

 ه. ق. در تران بود و پس از مراجعت به 1302 تا 1300مسرت بنجامني، اولني وزيرخمتار امريكا در ايران كه از 
وطن خود كتاىب به عنوان ايران و ايرانيان، نوشته، در جاىي از آن كتاب مى گويد: «در اين اواخر در تابستان روزى 
اعليحضرت شاه در عمارت ملوكانه سلطنت آباد دراز كشيده بودند، در صورتى كه امناى ايشان در پايني نشسته با 



پادشاه و ولينعمت خود بطور حمرمانه صحبت مى داشتند. در اثناى صحبت، شاه گفت چرا انوشريوان را عادل 
مى گفتند مگر من هم عادل نيستم، احدى جسارت منى كرد كه جواب دهد، چه سؤال سخىت بود، شاه دوباره پرسيد 
آيا ميان مشا هيچكس نيست كه جواب دهد، باز احدى جواب نداد تا اينكه اين سكوت موجب ناراحىت بلكه خطر 
براى مهه گرديد. آخر االمر حكيم املمالك مرگ را در پيش نظر آورده با ترديد و تعلل گفت، قربانت شوم انوشريوان را 

 عادل مى گفتند براى اينكه عادل بود. شاه ابروى خود را درهم كشيد. گفت آيا ناصر الدين شاه هم عادل نيست؟

 احدى جواب نداد، فقط حكيم املمالك شانه هاى خود را حركت داده دست خود را باز كرد.
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آن وقت شاه با كمال تغري جواب داد، اى فالن فالن شده ها من يقني دارم كه اگر انوشريوان مثل مشاها الواط 

رشوه خوار نادرست در دور و كنار خود داشت هيچوقت ممكن نبود كه او را عادل گويند. مهه جواب دادند، قربانت 

گردمي قبله عامل حقيقت را فرمودند.» در باب عادل بودن ناصر الدين شاه چنانكه خود او ادعا كرده البته بسيار 

حرف مى رود، اما در باب حقيقىت كه آن «قبله عامل» بيان كرده و مهه متملقني دور او نيز آن را تصديق منوده اند گويا 

هيچ شك و شبهه اى نباشد. فقط حبث در اينجاست كه پادشاهى كه عاملا عامدا يك مشت الواط رشوه خوار نادرست 

را در دور و كنار خود نگاه مى داشته و به معاشرت با آ�ا خوش بوده و با داشنت كمال قدرت، ايشان را در الواطى 

و رشوه خوارى و نادرسىت آزاد مى گذاشته، بديهى است كه خود چگونه مى زيسته و تا چه حد به حال تباه مردم و 

 »114 «مملكت كه ملعبه مهني رجال الواط رشوه خوار و نادرست بوده اند، توجه داشته است.»

با اينكه ناصر الدين شاه باطنا با هرنوع جنبش اصالحى خمالف بود، گاه به قصد فريبكارى و احنراف افكار عمومى، 
 سخن از اصالحات و عدالت اجتماعى به ميان مى آورد.

براى آنكه خوانندگان به طرز فكر و دوروىي اين مرد واقف گردند، قسمىت از نامه مشروح او را به وزرا، كه ظاهرا در 
 دوران صدارت مريزا حسني خان سپهساالر صدراعظم نوشته شده است، در زير نقل مى كنيم:

«مكرر در فقره اصالحات امور دولت گفتگوها شده است و كتابچه ها از ملكم و غريه خوانده شده است ... ليكن 
نتيجه معلوم نشده است؛ و مهه اش به نقاىل و نكته سنجى و ايرادات و حرف مفت گذشته است. حاال از دو كار 

يكى را بايد كرد؛ اگر امور اصالحات چاره پذير است بگوييد و بكنيد و بكنيم. چرا ىب جهت معطل و حريان هستيد، 
اگر چاره بردار نيست او را هم صرحيا بگوييد و فارغ از تفكرات بشويد و ديگر حرف نزنيد ... اين گفتگوها و 
تفكرات به يك ساعت و دو ساعت و پنج ساعت حرف زدن كاىف خنواهد بود ... بايد قرار جملس را جناب 

صدراعظم اينطور مقرر منايند كه اوال هركس در گفتگو آزاد باشد و مالحظه نكند، ثانيا در حرف زدن نوبه رعايت 
شود تا او حرفش را متام نكرده ديگرى حرىف نزند. هركس رأى خود را اىل آخر بگويد و جواب بشنود. بعد از آن 



آراى جملس را بسنجد. در هر رأى كه اكثريت غلبه دارد البته آن صحيح خواهد بود ... ما منى گوييم قشون و خزانه و 
ساير اعمال دولت ما بايد امروز مثل فرانسه شود ... آيا منى شود مثل دولت صربستان كه ايالىت از عثماىن بوده، 

بشود؟ ... بعضى كارهاست كه در فرنگستان و دول بزرگ مى شود و شده است اما امكان ندارد حاال در ايران بتوان 
كرد. اما هر كارى را به اندازه آ�ا نتوانيم بكنيم آيا يك ذره از آن را هم منى توانيم كرد؟ راه آهن نداشته باشيم، آيا راه 

عراده رو و راهى كه شرت و قاطر به آساىن برود آن را هم نبايد كرد؟ متام قشون ما خوب نشود آيا ده هزار نفر هم براى 
منونه منى توان مثل قشون روماىن ساخت؟ آيا منى توان وضع نوكرها و صدارت و وزارختانه ها را اقال به يك قاعده درآورد 

 كه شبيه به دول متمدنه باشد؟ آيا منى توان مجع و خرج دولت را
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صحيحا مطابق كرد، و مطمئن شد؟ آيا منى توان مواجب و مرسوم طبقات قشون و مردم را به وقت و موقع داد؟ آيا 

منى توان نشر عدالت و امنيت مال و جان مردم را داد؟ آيا منى شود خالصجات را آباد كرد و منفعت برد؟ آيا منى شود 

 معادن ايران را به راه انداخت؟

آيا منى شود كارخاجنات ساخت و رواج صنعت و جتارت داد؟ آيا منى توان در سواحل حبر خزر چاى و پنبه ينگى دنيا و 
گنه گنه و خنل و خرما و انواع حمصوالت هند و ينگى دنيا و افريقا را به عمل آورده، كرورات منفعت برد؟ آيا منى شود 

 كارخانه قندسازى در مازندران مهيا كرد؟ ...

مقصود اين است كه بايد وزراى ما بنشينند ده روز، بيست روز در اين امور تدقيق كنند و بگويند كه چه بايد كرد ... 
 »115 «اگر مهه باالتفاق خري و مصلحت امروز دولت ما را به عرض برسانند، چرا ما اجرا منى دارمي ...»

با اين سخنان دلنشني نبايد تصور كرد كه ناصر الدين شاه از ته دل و با صميمت خواهان تغيري اوضاع اجتماعى و 
اقتصادى ايران بوده است. قتل امري كبري، و طرد و توبيخ آزادخيواهان و اصالح طلبان و نگراىن شديد او از نفوذ افكار 
جديد، داليل روشىن است بر اينكه گفتار او با كردارش سازگارى نداشت. پنج ماه قبل از كشته شدنش ضمن نامه اى 
كه به عالء السلطنه نوشته از رفنت ايرانيها به اروپا اظهار نگراىن مى كند و مى نويسد: «آقا حسن ىب اجازه رفته است، 
منى دامن از مشا اجازه گرفته است يا نه. در هر صورت بايد او را زودتر به ايران مراجعت بدهيد. خيلى خيلى بد است 

 پاى ايراىن اين جورها به فرنگستان باز شود.

اگر جلوگريى نشود، بعد از اين البته ده هزار، ده هزار به فرنگستان براى ديدن خواهند رفت و خيلى خيلى اثر بد 
 »116 «خواهد داشت.»



 ناصر الدين شاه از سفرهاى مكرر خود به فرنگ هيچ ارمغان سودمندى به ايران نياورد.

«سفرنامه هاى ناصر الدين شاه پر است از توصيف زن فالن آقا كه در فالن شب نشيىن فالن لباس را پوشيده و ناصر 
الدين شاه مفتون زيباىي و خوشگلى او شده، يا وقىت فالن رقاصه فالن سريك مشغول بازى است تن و بدن سفيد و 

 »117 «اندام قشنگ و ظريفش شاه ايران را از حال برده يا ...»

ناصر الدين شاه پس از ديدن فرنگ و مشاهده ترقياتى كه در آن كشورها از بركت دموكراسى نصيب مردم شده 
است، مهواره نگران بود كه مبادا انديشه هاى آزادخيواهانه از اروپا به ايران راه يابد و سد راه استبداد و خودكامگى او 

 گردد.

لرد كرزن، حتت عنوان «سلطنت مطلقه» راجع به اختيارات شاه مى نويسد: «... شاه در عمل هرچه خبواهد مى كند، 
و گفتارش در حكم قانون است ... ممكن است متام وزرا، افسران، كارمندان و قضات را عزل يا نصب كند؛ زندگى و 
مرگ متام فاميل و خانواده سلطنىت و مهچنني كليه افراد كشورى و لشكرى بدون اينكه به حمكمه اى مراجعه منايد، به 

دست اوست؛ اموال هر فردى كه حمكوم به اعدام يا هتك حرمت مى شود، متعلق به شاه خواهد بود. حق قطع حيات 
و سرنوشت مردم خمصوص او و در دست اوست، وىل ممكن است حكام و مأمورين نيز از طرف او در اين موارد 

 منايندگى داشته باشند.

 مريزا ابو القاسم قائم مقام فراهاىن 

 مريزا تقى خان امريكبري

 سيد مجال الدين اسدآبادى 

 ناظم االسالم كرماىن 

 حاج مريزا حسن شريازى 

 شيخ امحد روحى 

 مريزا حسن خان خبري امللك 

 سيد مجال الدين واعظ

 حاج مريزا حسني خان سپهساالر

 مريزا آقا خان كرماىن 



 ملك املتكلمني 

 مريزا جهانگري خان (صور اسرافيل)

 مريزا سعيد خان 

 حاج حممد حسن امني الضرب 

 امني السلطان 
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... متام حقوق و امتيازات عمومى، استخراج معادن، اجياد تلگراف، راههاى شوسه، راه آهن ... بره بردارى از متام 

منابع كشور متعلق به اوست و قبل از آنكه به دست ديگران بيفتد بايد از او خريدارى شود ... احراز مقامات مهم 

دولىت بستگى به ميزان رشوه و پيشكش دارد ... خمارج براى كارهاى عام املنفعه مثل حقوق لشكريان، تأسيس 

كارگاههاى عمومى، ساختمان پلها، مرمت راهها، كه از طرف خزانه سلطنىت مقرر مى گردد، هيچوقت به مصرف 

حقيقى خود منى رسد؛ بلكه مقدار كمى از آن جان به سالمت مى برد و بقيه در بني راه پخش مى شود و به جيب 

مسؤولني امور مى رود ... دزدى و اختالس بني زيردستان رواج كامل دارد، و با فقدان نظارت و عدم انتقاد عمومى، 

 »118 «مراقبت در كار آنان تقريبا حمال است.»

 بيم و نگراىن ناصر الدين شاه از بيدارى مردم 

 ناصر الدين شاه بارها در خلوت گفته بود، كه:

نوكرهاى من و مردم اين مملكت بايد جز از ايران و عوامل خودشان از جاىي خرب نداشته باشند و اگر اسم پاريس و 
بروكسل نزد آ�ا برده شود، ندانند اين خوردىن است يا پوشيدىن. افتتاح رود كارون و گفتگوى طرق و شوارع و مسأله 



مردابا و رودخانه هاى گيالن و مازندران و اسرتاباد بارها به ميان آمده، افكار و اغراض شاه سد باب مى كرد و 
 »119 «احداث بانك را در ايران به مثابه سم قاتل مى مشرد.

اتفاقا تأمس نام انگليسى، وكيل بانك شرقى لندن، به تران آمد، با امتناع شاه مواجه شد، وىل باالخره با مداخله 
 سفري انگليس وحشت شاه از اسم و رسم بانكها ختفيف يافت.

 راه اصالحات اجتماعى 

از دوره فتحعليشاه به بعد، آزادخيواهان و اصالح طلبان هريك به فراخور ذوق و استنباط خود، راهى براى جنات ايران 
از گرداب احنطاط و فساد پيشنهاد مى كردند؛ عده اى مثل سيد مجال الدين اسدآبادى تنها راه جنات را وحدت ملل 
اسالمى مى دانستند، مجعى چون مريزا ملكم خان سعى مى كردند كه قدرت قانون جانشني قدرت افراد شود. مرحوم 
مريزا يوسف خان مستشار الدوله تربيزى در رساله اى به نام يك كلمه پس از بيان و توصيف وضع دخلراش جامعه 
ايراىن، يگانه راه جنات مردم را حكومت قانون مى مشارد. وى در رساله خود از مهوطنان خود مى پرسد «چرا اينطور 

 غافل و معطل نشسته ايد و چرا از حالت ترقى ساير ملل انديشه منى كنيد؟

مهسايه مشا وحشيان كوهستانات را داخل دايره مدنيت كرده و هنوز مشا فكر ترقيات فرنگستان هستيد. در كوچكرتين 
بلدهاى جماور مشا مريضخانه و معلم خانه هاى منتظم براى ذكور و اناث بنا كرده اند، و هنوز در معظمرتين شهر مشا 

يك مريضخانه و يك معلم خانه نيست. كوچه هاى دهات مهجوار مشا تنظيم و توسيع و تطهري يافته، وىل در شهرهاى 
بزرگ مشا به سبب تنگى و اعوجاج و كثافت و سوراخهاى بينهايت كه در كوچه هاست، عبور نامقدور گرديده. در 
مهجوارى مشا راه آهن مى سازند و مشا هنوز به راه عراده نپرداخته ايد. در مهسايگى مشا مجيع كارها و امورات اهاىل در 

 حمكمه هاى منتظمه از روى قانون بر وفق حقانيت فيصل 
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مى يابد، در ديواخنانه هاى مشا هنوز يك كتاب قانون نيست كه حكام عرف تكليف خود را از روى آن بدانند. در 

مهسايگى مشا هركس بدهى خود را ... به ديوان مى دهد ... اين غفلت و ىب اعتناىي موجب خسارت و ندامت عظيم 

خواهد گشت و در روز جزا در حضور خداوند مسؤول و شرمنده خواهيد شد. از خواب غفلت بيدار شويد و بر 

خود و اخالف خود ترحم كرده به معاونت و ارشاد اولياى دولت و به احتاد و اتفاق علماى دين، راه ترقى خود را 



بيابيد ... در پايان اين مقال مى نويسد كه ... بنيان اصول نظم فرنگستان يك كلمه است و هرگونه ترقيات و خوبيها 

در آجنا ديده مى شود، نتيجه مهان يك كلمه است ... يك كلمه اى كه مجيع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است 

 »120 «كتاب قانون است.»

در نتيجه اين گفتگوها ناصر الدين شاه به قصد عوامفريىب و احنراف افكار عمومى با تشكيل جملس شوراى دولىت 
 موافقت كرد.

 جملس شوراى دولىت در عهد ناصر الدين شاه 

بطورى كه امني الدوله در خاطرات خود مى نويسد: «ناصر الدين شاه براى حسن جريان امور مقرر داشت كه شوراىي 
از وزرا، و ديگر شخصيتهاى مملكىت تشكيل شود و به حل و فصل مشكالت بپردازد، وىل اين گروه عمال در راه 

مصاحل ملى قدم برمنى داشتند؛ زيرا نه خود كمرتين عالقه اى به سعادت مردم داشتند و نه شاه را در گفتار خود صديق 
مى ديدند. امني امللك كه بيش از ديگران حسن نيت داشت خطاب به ناصر الدين شاه گفت: «... برحسب عادت، 
وزرا و كارگزاران دولت مأموريت حقيقى و تكليف اصلى خود را در انتفاعات و مداخل شخصى دانسته اند، تا مقدور 
شود ميل و مصلحت خود را ترك منى كنند كه به صالح و صرفه دولت بپردازند. توقع فايده از چنني جملسى كه مهه 
مدعى نظم و دمشن ترتيبند چنان است كه از مرض، عالج پرسيدن و از سم، ترياق خواسنت. بارى از رجال دولت 

چند نفرى كه به غريت و جانسوزى ممتاز و به فهم حقايق و مباىن كار نزديكرت، آاليش ايشان به مشاغل ديواىن كمرت 
باشد، انتخاب فرماييد، و آ�ا را از شر و خري و زارى مشغول اميىن دهيد كه بتوانند عيب و فساد كار را معلوم و از 

غلطكارى جلوگريى كنند.» شاه اين رأى را پسنديد و دستخطى صادر كرد كه مدلول آن تفويض متام قواى سلطنت به 
يك جممع از نوكرهاى امني و غيور و صديق بود ... اعضاى اين جملس چند نفر بودند از منتخبني دربار تران و 

كساىن كه مهيشه از حضور شاه در حمافل خودشان دم از غريت و محيت ... مى زدند؛ مثل عالء الدوله ... ناصر 
 امللك و ...

شاه با حضور اين اشخاص دستخطى را كه مرقوم داشته بود به امني امللك سپرد ... به لفظ مهايون گفت: «اكملت 
لكم دينكم و امتمت عليكم نعمىت» و امني امللك را اجازه داد كه در جملس به كمال آزادى، مصلحت دولت و صرفه 
مملكت و موجبات ترقى و اسباب نظم عمومى را بگويند و موانع را ىب مالحظه و پرده پوشى به عرض برسانند؛ حىت 

اگر از شخص پادشاه در حصول اين مقاصد امتناع و امهاىل تصور كنند صريح عرض كنند و شاه را به مصلحت خود 
 ملتفت منايند. مهينكه از پيش شاه بريون آمدند، جباى آنكه شكرانه مساعدت و موافقت پادشاه 

 ______________________________
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به اصالحات مملكت گفته شود و به فخر و شرف خود ببالند كه در ميان مهه مردم، ايشان به وكالت مطلقه دولت 

انتخاب شده اند ... به امني امللك اعرتاض و پرخاش كردند: «ديگر اين چه رنگ بود، در متام و فناء ماها وسيله اى از 

اين نغزتر چه مى شود كه با پسرهاى شاه و وزراء بزرگ درافتيم؛ عاملى را با خود دمشن كنيم. در اين مملكت كجا 

امكان دارد حق گفنت و مصلحت بيىن كردن. مگر خود شاه منى داند عيب در كجاست و از كيست؟ مى خواهند ما را 

سنگ روى يخ و شاگرد اتوكش كنند.» امني امللك گفت: «مگر مشا نبوديد كه در خدمت شاه و در هر جملس و 

حمفل آه سرد مى كشيديد، براى مصلحت دولت مى سوختيد، به مال و جان و عرض و ناموس در كار وطن آماده 

جهاد بوديد. امروز كه شاه به اين مقام آمده است مأيوسش نكنيد، با نيت خالص پيش بياييد. اگر شاه را موافق 

ديديد رشته را حمكم بگرييد؛ و اين شأن و مقام را براى خود حمفوظ داريد؛ اسم بزرگ و زندگى جاويد خواهيد يافت 

كه به اتفاق چند نفر كار مملكت ايران راست شد، پريشانيها به نظام آمد؛ چنانكه شاه مهراهى نكرد، و از آنچه در 

اين دستخط مندرج است نقض و نكثى مشاهده كرديد به علت بيهنرى و الف زىن آلوده نشده و در پيش شاه زبان 

مشا دراز و روى مشا سفيد مى ماند.» قدرى به يكديگر نگاه كردند و ساعىت به سكوت و تفكر گذشت، ناهار 

 »121 «خوردن و قليان كشيدن هم بانه طفره بود.»

 قانون 

نه تنها ناصر الدين شاه بلكه اكثر رجال آن عهد از حتول و تغيري نظام اجتماعى و مدىن ايران و رسوخ قوانني و 
نظامات جديد در اين كشور بيم داشتند. پس از آنكه ناصر الدين شاه به قصد فريبكارى، مريزا ابو لقاسم خان ناصر 
املمالك را به كار ترمجه و نوشنت قانون مأمور كرد، اعتماد السلطنه كه مهواره در روزنامه خود بر اعمال ناروا و ناصحيح 
سلطان اعرتاض مى كرد، اين عمل منطقى را از روى حسد و كوته بيىن به باد انتقاد مى گريد و مى گويد: «... اين ابو 

 سال مى خواهد قانون ابو القاسم عرىب (ص) مبعوث چهل ساله را به هم بزند. اى 1300القاسم سى ساله بعد از 
شاه! ابو القاسم مهداىن ابو القاسم هامشى منى شود. اى شاه، اين جوان مهداىن است نه مهه داىن.» به نظر اعتماد 
السلطنه اين جوان شاگرد ملكم خان است و ملكم آنچه را كه خود نتوانست اجرا منايد حاال غريمستقيم به اين 

 »122 «واسطه اجرا مى دارد. مى خواهد قانون دولىت بنويسد و در ايران اجرا منايد.»

ناصر الدين شاه از كساىن است كه آگاهانه و با بصريت و دورانديشى، با نفوذ هر فكر نوى در ايران مبارزه كرد و 
 مدت پنجاه سال ايران را از سري در مدارج ترقى و كمال بازداشت.



 مجعى از جوانان حتصيلكرده توسط «كنت دومونت فرت» اطريشى، رئيس نظميه، و كامران مريزا 1308در سال 
نايب السلطنه، حاكم تران، از ناصر الدين شاه اجازه خواستند كلوب يا به اصطالح باشگاهى تأسيس منايند. طرح 

 قانونچه آن را نيز كه در
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نوشت: نايب السلطنه، جوانان معقول بسيار بسيار غلط كرده اند كه اجياد كلب مى خواهند بكنند؛ اگر مهچو كارى 

بكنند پدرشان را آتش خواهم زد؛ حىت نويسنده اين كاغذ در اداره پليس بايد مشخص شده تنبيه سخت بشود كه من 

 »123 «بعد از اين فضوليها نكنند.

 «در دوره حكومت ناصر الدين شاه آزادخيواهان و اصالح طلبان گرفتار آزار و شكنجه بودند.

ديدمي مريزا يوسف خان مستشار الدوله را به زندان قزوين افكندند و كتابش را بر سرش كوفتند؛ مريزا حممد على خان 
 ماه 3 گرفتار شد و مدت 1308مهداىن فريد امللك، منشى سفارت ايران در لندن، كه از پريوان ملكم بود در سال 

در قزوين در كند و زجنري روزگار گذرانيد؛ مريزا حممد حسني خان ذكاء امللك (معروف به مريزاى فروغى) به گناه نوشنت 
مقاله اى براى روزنامه قانون، حتت تعقيب قرار گرفت. عده اى نيز به فرمان جباران جان سپردند. معهذا ريشه آزادى 
گسرتده بود و هيچ قدرتى ياراى برانداخنت آن را نداشت. كار ناپسند ملكم در فروش غريقانوىن امتيازنامه التارى به 

مقام و شهرت سياسى او لطمه زد، وىل روشنفكران كه اغلب افراد آن از پريوان ملكم بودند كوششهاى خود را در راه 
آزادى مهچنان دنبال كردند. اساسا بايد دانست ناشر افكار و عقايد ملكم مهيشه ياران او و افراد مهني گروه روشنفكر 

 بودند.

مريزا عباسقلى خان كه مروج رساله هاى ملكم و روزنامه قانون بود، چند كاتب قسم خورده گماشته بود كه قانون و 
ديگر نوشته هاى ملكم را استنساخ مى كردند. بدينطريق، قانون كه هاتف آزادى بود در ايران نشر و توزيع مى گرديد. 

 1308حاج سياح حمالتى، فريد امللك، و مريزا جعفر حكيم اهلى كه در اين راه صادقانه خدمت مى كردند، در سال 
 ه. ق.) و سپرى شدن دوران طوالىن 1313گرفتار و به زندان افتاده بودند. با كشته شدن ناصر الدين شاه (

سلطنتش، قوت و حدت استبداد كاهش يافت ... در اين دوران مريزا عباسقلى خان مجعيت سياسى سرى به نام 
 »124 ««جامع آدميت» تأسيس كرد.»



 نامه اعرتاض آميز به ناصر الدين شاه 

در حببوحه ظلم و استبداد چند نامه اعرتاض آميز به شاه و روحانيان نوشته شد. در نامه اى كه بدون امضاء به شاه 
نوشته بودند بعد از مقدمه چنني آمده است: «... رعايا ودايع اهليه و سپرده به ملوك هستند ... اعليحضرت ما دام 

كه تكاليف را معني نفرموده ممكن نيست مطيع و عاصى، و خادم و خائن را بشناسد. از ابتداى سلطنت 
اعليحضرت شهريارى به هرچه اراده مهايوىن تعلق گرفته، بندگان جز راه اطاعت نپيموده امي. مثل مريزا تقى خان اتابيك 
را كه اميدگاه يك ملت و جنات دهنده يك مملكت بود ... ىب تقصري برافكنديد، مهه سكوت كردمي؛ شصت فوج ايراىن 

را در سفر مرو به دست تركمان اسري داديد، بدون كلمه اى اعرتاض هركس توانست عزيز خود را مثل گاو و خر 
خريدارى كرد؛ هركس را از برادران اسالمى ما ... به هرتمت و اسم ورسم قرباىن كرديد، چشم پوشيدمي؛ از اراذل و 

 اشخاص پست، از زن و مرد و سفيد و سياه حىت گربه را به هر مقام و منصب و لقب مفتخر
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فرموده بر عقال و بزرگان و جنبا و علماى مملكت ترجيح داديد، تذلل كردمي؛ «جربان خامن» ها «مليجك» ها «بربى 

خان» ها، بزرگان مملكت واقع گرديدند ... هر نقطه اى كه از آثار بزرگان و ملوك گذشته ايران مايه افتخارى باقى بود، 

 خراب و ويران كردند، با تأسف قلىب سكوت كردمي.

اگر پادشاه آملان بيسماركى را تربيت منى كرد، امروز به آن عظمت نايل منى گرديد. بدخبتانه در ايران در هر سرى شور 
مملكت خواهى و عدل و نظم و وطن پرسىت ديده شد، مثل مريزا تقى خان، لگدكوب اراذل و وطنفروشان گرديد كه حبر 

خزر را آب شور خوانده و گفتند به چه كار آيد نه خوردىن است نه نوشيدىن. اين حكام حريص ظامل ... هر 
شكايت از آنان شد اعتنا نكردند ... يك بيسروپاىي، يك واليت را در يك سال تاراج كرد، صد هزار تومان به 

درباريان و واسطه ها داد و خود يك دستگاه سلطنىت فراهم كرده اهل واليت عور و عريان رو به بيابان گذاشتند، و به 
خارجه به عملگى و گداىي و محاىل رفتند، اعليحضرت توجهى نفرمودند ... از ابتداى سلطنت تا امروز به كدام تظلم 
صد دينار احقاق حق شد؟ ... اگر بفرماييد گاهى ظاملى را معزول كرده ام، اوال عزل جمازات نيست، ثانيا عزل هم يك 

 راه دخلى است براى درباريان و مسلط كردن گرگ گرسنه ديگرى بر رعيت آواره از خامنان.

 فرضا بر ضعفا رحم منى فرماييد الاقل خود عيش و نوش و اقتدار مى خواهيد؛ آن هم بسته است به وجود رعيت ...



 رعيت چو بيخ است و سلطان درخت 
 

 درخت اى پدر باشد از بيخ، سخت 

   

 توجهى به حال مردم بيچاره فرماييد. عاقبت ظلم وخيم است كه گفته اند:

 پادشاهى كه طرح ظلم منود
 

 پاى را كند و بام را اندود

   

... خدا آگاه است كار به جان و كارد به استخوان رسيده ... اميد امر به وضع يك قانون، ولو هرقدر سخت باشد 
 »125 «دارمي كه از روى آن با رعاياى مطيع رفتار شود نه به ميل اشخاص- تا چه كند مهت شاهانه ات؟!»

 اعالن ملىت 

، از اعالميه هاىي نام مى برد كه خمالفان سلطنت بر 1313 ربيع االول 11اعتماد السلطنه ضمن وقايع روز يكشنبه 
ديوارهاى شهر چسبانيده بودند «... متاما توهني از وجود مبارك ولينعمت ما بود ... منى دامن كدام حرامزاده ناسپاسى 

 مهو از اعالميه تربيزيها نيز سخن »126 «نوشته و به ديوارهاى شهر چسبانيده بود. از خواندن ملول شدم.»
مى گويد و مى نويسد: «اعالن تربيزيها بدتر و سخت تر، اما بامعىن تر از اعالنات ملىت تران بود. با اينكه سواد او را 
گرفته ام و دارم به جهت اينكه روزنامه خود را جنس نكنم اين را ثبت منى كنم. براى شجره طيبه اصل و فرعش فرقى 

ندارد. پادشاه به منزله ساقه و اوالدش شاخه است؛ توهني به ادىن بسته سلطنت اگرچه كنيز سياه باشد بر من ناگوار 
 »127 «است.»

 نامه به شاه 

«در مهان ايامى كه حاج سياح، مريزا رضاى كرماىن، وعده ديگرى از آزادخيواهان در حبس و زجنري بودند. مجعى از 
 اصالح طلبان 
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براى جلوگريى از قتل آ�ا به وسيله شريزىن دو مكتوب را در اندرون و خوابگاه او انداختند؛ به اين مضمون: «خيال 

مكن كه مهه منى فهمند؛ خوب شاهكارى به دست آورده اى، مردم غيور و وطن پرست را به اسم باىب و غريه گرفته به 



قتل مى رساىن. اگر راست مى گوىي و دل دارى يك مو از سراينان كه دستگري كرده اى كم كن، ببني دچار انتقام 

مى شوى يا خري. از جان گذشته كم نيست، جانت عوض جا�است.» ناصر الدين شاه كاغذى كه در خوابگاه ديده 

بود، خوانده و به هروسيله تفحص كرده بود، نويسنده معلوم نشد؛ سبب خيالش شده از قصد قتل منصرف شده 

 »128 «حكم به حبس ابدى مظلومني كرده بود.»

غري از فعاليت خمفى احزاب و دسته هاى سياسى و نشر كتب و مطبوعات، و اجياد مدارس جديد، و آمدورفت مردم 
به اروپا، واقعه رژى و مرگ ناصر الدين شاه تكان و هيجان شديدى در مردم پديد آورد و زمينه را براى مطالبات 
بعدى آزادخيواهان فراهم منود. واقعه رژى و پريوزى و توفيقى كه از راه احتاد و مهكارى نصيب ملت ايران گرديد، به 
توده مردم نشان داد كه مى توان در سايه احتاد و وحدت كلمه از اقدامات خودسرانه سلطان مستبدى چون ناصر 

 الدين شاه و صدراعظم او جلوگريى كرد. اينك به شرح اين واقعه تارخيى مى پردازمي:

 واقعه رژى 

، كمپاىن رژى امتياز دخانيات را از ناصر الدين شاه گرفت كه بيع و شراى دخانيات منحصر به يك 1309«در سنه 
اداره باشد و به عوض، چند كرور به پادشاه و درباريها داد و به مهه بالد ايران گماشتگان فرستاد و اداره خود را داير 
كرد. حىت در قراء و دهات كس فرستاد و به مردم سخت گرفتند. بزرگان ايران از علما و غريهم بر معايب و وخامت 
اين عمل واقف شدند كه امروز دخانيات حمدود شد، فردا منك، و روز ديگر هيزم و زغال و آب و غريه، به ازاى آن 
مبالغى گرفته خواهد شد و صرف آبادى مملكت خنواهد شد؛ يا تفاوت مواجب فالن شاهزاده است، يا مدد معاش 

فالن آقازاده، يا خرج مسافرت فرنگ، يا نياز فالن خامن قشنگ. ملت متضرر شده است ... مجعى از عقال خدمت 
مرحوم حاجى مريزا حسن جمتهد آشتياىن رسيده معايب كار را گفتند ... لذا مرحوم مريزاى آشتياىن حكم به حرمت 

 »129 «استعمال دخانيات كرد ...»

 حكم به حرمت دخانيات 

 اليوم استعمال تنباكو و توتون باين حنو كان در حكم حماربه با امام زمان است عجل الّله ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ .«
 فرجه ... چون حال بدين منوال شد كمپاىن به توسط قوام الدوله وزير امور خارجه شكايت به ناصر الدين شاه برد.

شاه عبد الّله خان واىل را خدمت مريزاى آشتياىن فرستاد كه يا بايد در مالء عام قليان بكشيد و يا از ايران خارج 
شويد. مرحوم مريزا، شق اخري را قبول كرد و عازم حركت شد، كه اهاىل تران از اعلى و ادىن، زن و مرد ... صغري و 
كبري به هيجان آمده، زلزله در اركان شهر افتاد و مهه ناله كنان و فريادزنان و اشريعتاگويان به هرطرف در حركت ... 
 بودند. به فاصله يك ساعت متام دكاكني و سراها بسته و تعطيل شد ... جمددا مريزا عيسى وزير و عبد الّله خان واىل 



 ______________________________
 .130). خاطرات حاج سياح، ص 128(

 .19). ناظم االسالم كرماىن، تاريخ بيدارى ايرانيان، مقدمه، ص 129(

 551، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

و جمد الدوله خدمت مريزاى آشتياىن آمدند و گفتند كه شاه امتياز داخله را موقوف كرده، لكن امتياز خارجه با كمپاىن 

است، حاال از ضديت با دولت دست برداريد و در مالء عام قليان بكشيد. جناب حجة االسالم فرمود، خالف 

حكم را منى توان منود و شق عصاى مسلمانان را منى منامي. عبد اهللا خان واىل در مقام اجراى حكم شاه برآمده و گفت 

حتما بايد قليان بكشيد، كه يك دفعه مرحوم آقا سيد حممد رضا طباطباىي از حالت طبيعى خارج شد و بناى بد گفنت 

 را گذاشت كه شاه ... و تو و نايب السلطنه غلط كرديد. دور شو اى ملعون از جملس مسلمانان.

مردم كه اين تغري آقا را ديدند به هيجان آمدند. جمد الدوله از جملس حركت كرد كه فرار كند، او را به ميان گرفته 
 »130 «نزديك بود كه كار او را يكسره منايند كه حاجى على اكرب بروجردى باتدبري او را جنات داد.»

... باالخره در اثر هجوم مردم به ارك و اعرتاض عمومى، فرمان شليك داده شد؛ عده اى كشته و زمخى شدند، و 
 درهاى ارك بسته شد، ز�اى ناصر الدين شاه نگران و گريان شدند.

شاه كه وضع را چنني ديد «عضد امللك و مرحوم مريزا عيسى وزير را خدمت مريزاى آشتياىن فرستاد كه از حركت و 
مسافرت منصرف شويد. جملسى در دربار منعقد كنيد، عقالى ملت باوزراى دولت در اصالح اين امر مشاورت 

 »131 «منايند.»

در نتيجه اين عقب نشيىن مردم متفرق شدند، بازارها باز شد و جملسى در دربار منعقد گرديد و پس از حبث و گفتگو 
«... و بد گفنت آقا سيد على اكرب تفرشى به قوام الدوله بلكه به طور كنايه به شاه، نتيجه اين شد كه امتياز مرتفع 

گرديد و شش كرور خسارت كمپاىن را دولت قبول كرد، و اين اولني قرضى بود كه دولت ايران به خارجه مديون شد. 
اگرچه اين خسارت به ايران وارد آمد لكن در عوض ملت ايران به خود آمد و اندكى رو به بيدارى كرد ... ملت ايران 

 »131 «دانست كه مى شود در مقابل سلطنت ايستاد و حقوق خود را مطالبه كرد.»

 گفتگوى منايندگان مردم با عمال ناصر الدينشاه 

«در اين جلسه كه با حضور مريزا حسن شريازى تشكيل شد، پس از حبث و گفتگوهاى مقدماتى، منايندگان شاه 
خنست از در تديد درآمده مشري الدوله خطاب به علما گفت: آقايان اين امر براى خوىب ندارد. سيد على اكرب 



تفرشى از اين سخن تديدآميز برآشفت كه اين نامربوطها چيست؟ چه معىن دارد؟ قوام الدوله به سخن درآمد و 
 گفت، برداشنت اين امتياز حمال و ممتنع است. آقا سيد على اكرب گفت، گويا رئيس دخانيات و رژى مشا باشيد.

امني السلطان گفت، خري ايشان جناب قوام الدوله وزير امور خارجه مى باشند. سيد حممد رضا گفت، اگر اين حكم 
را دولت داده است كه بايد به امضاى ملت باشد و اگر شخص شاه داده است كه ... حقى نداشته و ندارد. اولياى 

دولت كه عرصه را بر خود تنگ ديدند از خواندن امتيازنامه صرفنظر كرده شروع به قرائت تلگراف كردند ... امني 
السلطان از طرف علما وكالت گرفت و متعهد شد كه برحسب وكالت از طرف علماى ملت در فسخ و ابطال اين 

عمل اقدامات جمدانه به كار برد و به قدر امكان، در رفع اين امتياز كوشش منوده از هيچ كار فروگذارى نكند؛ 
 مشروط بر اينكه علما هم پس از رفع اين امتياز در خصوص اباحه دخانيات 
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 »132 «و تكذيب اعالن جهاد مضايقه روا ندارند.»

«در مدت پنجاه ساىل كه ناصر الدين شاه سلطنت كرد، هيچ قدرتى در مقابل او وجود نداشت و فرمان او با 
ضربات چاقداران شاهى، سرنيزه قزاقها، و شالق فراشان بدون اندك مقاومىت اجرا مى شد ... مريزا رضاى كرماىن در 
حتقيقاتى كه در نظميه از او به عمل آمده، بتفصيل شرح مصيبتها و بالياىي كه از طرف حكام، درباريان و صاحبان 
قدرت و زور به او وارد آمده بود، ذكر كرد و صرحيا گفت كه از جانب سيد و به دستور شخص او مأمور قتل ناصر 

الدين شاه و نايب السلطنه شده است و اظهار داشت ... وقىت شرح مصيبتها، صدمه ها و حبسها و عذاباى خود را 
 مى گفتم به من گفت، تو چقدر بيغريت بودى و حب حيات داشىت. ظامل را بايست كشت، چرا نكشىت؟

و ظامل در اين ميان غري از شاه و نايب السلطنه كسى ديگر نبود؛ اگرچه در خيال نايب السلطنه هم بودم. ديگر آن 
 روز خيامل درباره شاه مصمم شد، گفتم شجره ظلم را از بيخ بايد انداخت؛ شاخ و برگ بالطبع خشك مى شوند.»

»133« 

ظاهرا از نقشه و نيت مريزا رضا كرماىن غري از حاج شيخ هادى جنم آبادى كسى خرب نداشت ... نويسنده تاريخ 
 كه چهل روز بعد از قتل مريزا رضا بود، در نزديكى خانه 1314 ربيع الثاىن 12بيدارى ايران مى نويسد: «... روز 



حاج شيخ هادى، مريزا حسن كرماىن با آقا شيخ حممد على دزفوىل ... و بعضى از اجزاء حاج شيخ هادى چهلم مريزا 
 رضا را گرفتند ...

طعام حاضرين اين جملس بادجمان بريان كرده و نان و منك بود و فقط در آن نقطه بود كه طلب مغفرت براى مريزا رضا 
 »134 «كردند. جنم آبادى به مناسبت سال مريزا نيز جملس يادبودى برپا كرد.»

مريزا ملكم خان ارمىن براى پيشرفت �ضت آزادى، بر آن شد كه با سيد حممد طباطباىي مالقات منايد وىل سيد در 
آغاز امر چندان عالقه اى نشان منى داد؛ تا سراجنام روزى كه سيد در دربند بود ملكم براى يك ربع ساعت از سيد 

وقت مالقات خواست، بطورى كه مؤيد االسالم كرماىن مى نويسد «... حضرت آقا ناگزير از پذيراىي گرديد. مشار اليه 
با حضرت حجت االسالمى خلوت منود، و در را به روى اغيار بستند. ربع ساعت وقت منجر به پنج شش ساعت 
گرديد. در اين اثنا كرارا مريزا ملكم خان عازم رفنت مى شد و حضرت آقا او را مانع مى گرديد. مذاكرات آن دو را 

كسى ندانست لكن از آن روز حاالت حجت االسالم تران بكلى تغيري منود و در راه مقصود مريزا ملكم خان، هم 
 »135 «خود را داد و هم پسرش را.»

 متفكرين و صاحبنظران 

از دوره ناصر الدين شاه عده اى از متفكرين، و آشنايان به متدن و فرهنگ جديد اروپاىي براى بيدارى مردم ايران و 
مبارزه با ظلم و استبداد در ايران و خارج از ايران شروع به فعاليت كردند، از مجله مريزا فتحعلى آخوندزاده يكى از 

 فرزندان غيور و بشردوست آذرباجيان، را بايد نام برد. «او به اتفاق دوستان مهفكر و
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به اصطالح خودش «مهرازان» نظري مريزا يوسف خان مستشار الدوله، جالل الدين مريزاى قاجار، مريزا ملكم خان، 

مشري الدوله، ماكنجى، پيشواى زرتشتيان، و عده اى ديگر مى كوشيد كه مدرسه باز كند، روزنامه، برپا سازد، تئاتر 

اجياد منايد و مردم بيسواد را باسواد كند؛ تا از اين راه مردم تربيت گريند و به حقوق انساىن خود واقف گردند؛ و زنان 



نيز به آزادى رسند. وى در آثار هنرى و ادىب خود، بسخىت با اوهام و خرافات مبارزه مى كرد، و براى جنات مهوطنان 

خود از گرداب جهل و خرافات دو پيشنهاد اساسى داشت كه يكى تعليم اجبارى عمومى و ديگرى تغيري و اصالح 

الفباى پارسى است. وى به وزارت علوم ايران نوشت: «دولت بايد مانند فردريخ كبري قدغن فرمايد كه هيچكس از 

افراد ملت، خواه در شهرها و خواه در دهات و ايالت، فرزند خود را از نه سالگى تا پانزده سالگى به غري از خواندن 

و نوشنت موافق رسم جديد به كار ديگرى مشغول نسازد ... چه نسبت شهرنشينان به ده نشينان چون نسبت قطره به 

 درياست.

بايد عامه مردم مانند ملت پروس و ينگى دنيا، زن و مرد، از علم بره ياب گردند؛ تا نفع آن عام باشد.» وىل رجال 
 مملكت هيچ عالقه اى به شنيدن تعاليم فتحعلى آخوندزاده نداشتند.

وى از نظر سياسى، هواخواه حكومت مشروطيت و اجراى قانون بود و به لزوم تفكيك سياست از شريعت اميان 
داشت. وى در مكتوب اول خود مى نويسد: «حيف بر تو اى ايران ... زمني تو خراب و اهل تو نادان و از متدن 
جهاىن بيخرب و از نعمت آزادى حمرومند. پادشاه تو مستبد است؛ علما (روحانيان) و مستبدين موجب ضعف و 

ناتواىن تو شده اند ...» به نظر او بيدادگرى دولت و تعصب روحانيت سبب ويراىن و ناتواىن كشور گشته است ... و 
آغاز تنزل سياسى و معنوى ايران را غلبه تازيان مى شناسد و براى توصيف مظامل آنان به اشعار محاسى فردوسى استناد 

 مى جويد كه فرموده است:

 بريزند خون از پى خواسته  ...
 

 شود روزگار بد آراسته 

 زيان كسان از پى سود خويش 
 

 جبويند و دين اندر آرند پيش 

   

... از مرتقى ترين افكار و آزادى زن و الغاى تعدد زوجات و اجياد مساوات كامل زن و مرد در مهه حقوق اجتماعى 
است. از اين نظر پيشرو انديشه گران دنياى اسالمى است. وى با طرح مسأله مساوات ماليه و توضيح و توصيف 

 »136 «آن، نشان مى دهد كه كمابيش با سوسياليسم علمى و مساوات اقتصادى و ماىل نيز آشنا بوده است.»

وى حدود يك قرن پيش مصرانه مى گفت كه بايد حل وفصل دعاوى را از چنگال روحانيان خارج كرد و به وزارت 
دادگسرتى واگذاشت. مريزا فتحعلى از متفكرين مادى و معتقد به اصالت عقل و جتربه است و علم را از حكمت 

جدا منى داند. در امور علمى و اجتماعى به رابطه علت و معلوىل معتقد است و با صراحت متام مى گويد كه از عدم 
هيچ چيزى به وجود منى آيد. او با تعبد و تقليد خمالف بود و با صراحت مى نويسد: «... ما ديگر از تقليد بيزار 

 »137 «شده امي، تقليد خانه ما را خراب كرده است ...»
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 مريزا آقا خان كرماىن 

 يكى ديگر از متفكران نامدار اين دوره مريزا آقا خان كرماىن است.

اين مرد نيز مانند فتحعلى آخوندزاده علمى و منطقى فكر مى كرد و با تعبد و تقليد خمالف بود، مى گويد: «... تنها 
افتخار به اين مى كنم كه بعد از شنيدن اقوال متشتته و خمالطه با اقوام خمتلفه و مطالعه كتب و آثار بسيار، بدون 

حماكمه و امعان نظر، صرف تقليد و بو اهلوسى را به كار نبستم و زمام عقل را به دست اين و آن ندادم، بلكه با پاى 
خود راه رفتم و با چشم خود نظر كردم و مهه جا فكر خود را مقوم و عقل خويش را منور ساختم و مها امكن رفع 

خرافات و طامات از خود منودم ... اول كارى كه براى هر نفس واجب است، اين است كه در هر ديانت و مذهب 
 بنيان انديشه هاى فلسفى مريزا آقا خان »138 «كه بود، فورا در آن شك كند و دليل و برهان قاطع طلب كند ...»

بر اصالت عقل و اصالت جتربه بنا شده است. در كارگاه هسىت و متام امور جهان، رابطه علت و معلول را 
 مى شناسد. مى گويد: «مقوم و ميزان آدمى عقل است و عقل حاكم هر چيزى است.»

از نظريات جالب سياسى او يكى اين است كه وى «نظريه معروف منتسكيو را كه مى گويد: «هر ملت شايسته نوع 
حكومىت است كه دارد» امرى مطلق و كلى منى داند، و معتقد است كه حنوه عمل زمامداران و سياستمداران نيز در 
رشد ملى نقشى عظيم دارد. اگر زمامداران كشورى در كار تعليم و تربيت ملىت تعلل ورزند، و به مردم اجازه حبث و 

انتقاد ندهند، مسلما چنني جامعه اى به طرف رشد و تكامل و حكومت ملى خنواهد رفت. ديگر از انديشه هاى 
مرتقى اين مرد، انتقاد به اصل تبديل قوانني در سري زمان است. به نظر او مدنيت دائما در راه ترقى پيش مى رود و 

منافع و نيازمنديهاى هيأت اجتماع حتول مى پذيرد؛ الجرم تبديل و تغيري قوانني كه تابع آن حتوالت خواهد بود، امرى 
 است طبيعى.

در مقايسه قوانني موضوعه عقلى با احكام رباىن، رأى ارباب تعقل را مى پسندد و خرد آدمى را معيار درست و كاىف 
 »139 «مى داند ... و مى گويد علم به مراتب اشرف از اعتقاد است و فهميدن برت از باور كردن است.»

 به نظر وى، حميط طبيعى و جغرافياىي، وراثت، خانواده، طرز حكومت، و دين در خلق وخوى ملى تأثريى عميق دارد.



مريزا آقا خان طرفدار جدى حبث و انتقاد بود؛ مى گفت: «دماغى كه لطمه اعرتاضات را نبيند، درست فكر نتواند 
 »140 «كرد؛ و عقلى كه صدمه ايراد و انكار را حتمل نكند معتدل حكم ننمايد ... و بر �ج منطق حرف نزند.»

به نظر او در برخورد عقايد و افكار با هم و اديان و مذاهب با يكديگر راه سالمت تنها در آيني مدارا و آسان گريى 
 است و مهان است كه آدميان را به دين انسانيت و نوع دوسىت رهنموىن مى كند.

 مريزا آقا خان براى روشنفكران و نويسندگان مسؤوليت مدىن قائل بود، «نسبت به 
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 فرزانگان گوشه گري حاشيه نشني، زبان طعنش باز است. فكر اجتماعى وى كوشش و مبارزه است.

پس گام به ميدان سياست و پيكار �اد. فصلى از آن را مهكارى با ملكم خان و انتشار روزنامه قانون و نشر مرام و 
تشكيل «حوزه آدميت» در اسالمبول تشكيل مى دهد؛ و قسمت ديگرش را اشرتاك مساعى با سيد مجال الدين 

) هيچ 1307اسدآبادى مى سازد ... تا پيش از طغيان ملكم عليه دربار ناصر الدين شاه و تأسيس روزنامه قانون (
دوسىت و رابطه مستقيمى ميان ملكم و مريزا آقا خان وجود نداشته ... انتشار قانون در دوسىت را باز كرد ... مريزا آقا 
خان پيام سيد مجال الدين اسدآبادى را به ملكم ابالغ مى كند، و مى گويد كه حضرت سيد مى گويد يك منره قانون 
خمصوصا براى روحانيان كربال بفرستيد و از آ�ا خبواهيد كه در مبارزات اجتماعى شركت جويند و نگذارند كه «ظلمه 

 پدر مسلمانان را بسوزانند و نايب امام با وجود نفوذ تامه ساكت و صامت بنشينند.»

جالب توجه است كه متجاوز از صد سال قبل، مريزا آقا خان كرماىن دريافت كه يك جنبش ملى واقعى عليه ظلم و 
استبداد فقط به كمك طبقه متوسط بورژوازى و با محايت كشاورزان و پيشه وران امكان پذير است. بايد «كارى كرد 

شايد آن طبايع بكر دست خنورده و آن خو�اى پاكيزه مردم متوسط ملت از دهاقني و اعيان و جنبا به حركت بيايد.» 
وى در جاى ديگر مى گويد: «هيچگاه ديده نشده است كه زبردستان ستم پيشه بدخلواه به آيني داد گرايند. بنياد ظلم 

 وقىت برانداخته مى شود كه ظاملان ظلم نكنند يا مظلومان متحمل نشوند.



چون جانوران متعدى، هرگز سري از ظلم كردن منى شوند، مهان به كه مظلومان از قبول ستم ابا و استنكاف ورزند تا 
اقتدارات حمدود گردد و حقوق حمفوظ مباند ... قصور نه تنها از ستمكاران و ظاملان جهان است بلكه بيشرت قصور و 
كوتاهى از حمنت زدگان و مظلومان است كه تن به هر بيشرمى و بيناموسى و ظلم در داده اند ... به دليل اينكه مهاره 

مشاره ظاملان از مظلومان كمرت است، بايد انسان منكر ظلم و بدخواه ظامل و ناجى مظلومان باشد. لعنت بر يزيد 
مرده و تعظيم بر يزيد زنده چه فايده دارد؟ بلكه انسان بايد از روى دل و جان به مقابله و مدافعه يزيدهاى زنده و 

 »141 «مشرهاى موجود برخيزد.»

 مريزا ملكم خان 

يكى ديگر از مرداىن كه در راه انقالب فكرى ايرانيان سعى و تالش فراوان كرده است، مريزا ملكم خان ارمىن است. 
مسائل عده اى كه مورد حبث او قرار گرفته است عبارتند از: آزادى و نظم قانوىن، اصالح اساس حكومت، اخذ متدن 
اروپاىي، عدالت اجتماعى، حقوق اساسى فرد، طرح قوانني ادارى و مدىن و جزائى، احياء و توسعه اقتصادى، پيكار 

 عليه اوهام، اصالح خط و سبك نگارش.

 مشاره منتشر گرديد. شعار اين روزنامه، اتفاق، 42 انتشار يافت و روى هم 1307اولني مشاره قانون در اول رجب 
عدالت، و ترقى بود. در غالب مشاره ها اين روزنامه از امهيت قانون سخن به ميان آمده و تأكيد شده است كه تا 
عموم مردم طالب قانون نباشند، وضع قانون در آن ملك يك واقعه موقىت و يك گياه ىب ريشه است. ملكم مصرانه 

 خواهان 

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).245). مهان، ص 141(

 556، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

اخذ متدن غرب بود و مى گفت كه ايران منى تواند و نبايد از جريان كلى متدن جديد دور مباند. ملكم در وصف 

دموكراسى و حكومت ملى مى نويسد: «به حكم يك قانون ازىل، عدالت، امنيت، ترقى، آبادى و مجيع نعمات زندگى 

بر هيچ نقطه روى زمني ظاهر نشده؛ مگر به مين آيني مشورت. هيچ پيغمرب، هيچ حكيم، و هيچ شارعى نيست كه 

 »142 «بنيان آسايش ملل را بر آيني مشورت قرار نداده باشد.»

«ملكم در «دفرت تنظيمات» مى نويسد كه قانون بايد در حق عموم افراد ملت يكسان اجرا شود؛ هيچ شغل و منصىب 
نبايد موروثى باشد؛ از هيچكس چيزى منى توان گرفت مگر به حكم قانون؛ احدى را منى توان حبس كرد مگر به حكم 

قانون؛ دخول جربى در خانه هيچيك از افراد ملت ايران جايز نيست مگر به حكم قانون. درباره آزادى عقيده 
مى نويسد: سرچشمه مجيع ترقيات بىن آدم، در اين حق ازىل است كه هر آدم خمتار باشد افكار و عقايد خود را به 



آزادى بيان كند، اختيار كالم و اختيار قلم، در عصر ما سلطان كره زمني شده است. ملكم مهه خوشوقتيها را در 
 تعميم دانش و فرهنگ مى داند؛ و مدارس عاليه را به مثابه كارخانه آدم سازى مى مشارد.

او در حدود يك قرن پيش، مى گفت كه بايد ساىل هزار نفر حمصل به اروپا فرستاد تا حتصيل علوم بكنند و مراجعت 
 منايند، نه اينكه دو سه تا زن بگريند و تيدست برگردند.

ملكم مهوطنان خود را به كار و كوشش حتريص مى كرد و با اعطاى امتيازات اقتصادى به اروپاييان و استفاده از 
سرمايه هاى خارجى موافق بود. به نظر او براى حتصيل سعادت بايد خلق ايران زياد كار بكنند، زياد سرمايه و علم 
داشته باشند، زياد امتعه بسازند؛ و براى حتصيل اين موفقيتها بايد مردم از امنيت ماىل و جاىن برخوردار باشند. و 

 »143 «دولت از زراعت، جتارت، و مصنوعات داخلى محايت منايد، بانك تأسيس كند، راه آهن بسازد.»

غري از اين سه تن، سيد مجال الدين اسدآبادى، شيخ امحد روحى، مستشار الدوله، مريزا حبيب اصفهاىن و عده اى 
 ديگر صميمانه در راه بيدارى افكار و نفوذ متدن غرب در ايران سعى و تالش كرده اند.

 آزادى و اصالحات 

 آقاى دكرت زرين كوب ضمن انتقاد از كتاب از صبا تا نيما مى نويسد:

«در بني كوشندگان بريون از كشور كه در نشر فكر آزادى در ايران اواخر عهد ناصرى كوشيده اند، مؤلف كتاب از 
مريزا ملكم خان، حاج زين العابدين مراغه اى و طالبوف ياد كرده است. در اين ميان، البته طالبوف از حيث دقت 

فكر و صميميت بيان ارزش ديگر دارد؛ بعالوه او را واقعا مى توان از بنيادگذاران نثر ساده جديد فارسى مشرد ... آن 
آزادى كه خمصوصا طالبوف طالب آن بود بر وطنپرسىت و غريت اسالمى هردو مبتىن بود. اين انديشه كه اسالم مانع 
عمده ترقى اقوام شرقى است و براى نيل به ترقى و حريت واقعى بايد از آن صرفنظر كرد، در آن زما�ا غالبا فقط در 
اذهان كساىن راه داشت كه به قياس با كليساى كاتوليك، مقامات روحاىن شيعه را نيز به ضرورت، خمالف هرگونه ترقى 

 و تكامل 
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مى مشردند. در صورتى كه هم واقعه تنباكو و مبارزه معروف علما با احنصار آن، نشان داد كه جامعه روحانيت نريوى 

حمركه اجتماعى كاىف دارد؛ و هم تعليمات امثال سيد مجال الدين افغاىن و شيخ هادى جنم آبادى در ايران و شيخ حممد 

عبده و عبد الرمحن كواكىب در خارج از ايران، توافق جوهر واقعى اسالم را با فكر «حريت» و استقالل فردى و قومى 

براى اذهان عامه مسلمانان روشنفكر اثبات كرد. از اين رو بود كه طالبوف و امثال او براى جتهيز عامه بر ضد خمالفان 

حريت الزم مى ديدند آ�ا را از نريوى مؤثر دين نيز- كه به عقيده آ�ا هيچ چيز منى توانست جاى آن را بگريد- خلع 

سالح كنند. با توجه به اين نكته بود كه طالبوف جتدد را مى خواست اما تدين را هم طالب بود. مى خواست تربيز و 

تران با راه آهن وصل شود، اما دلش مى خواست واگن قطار جاىي هم براى مناز داشته باشد. هم واگون را مى خواست 

 هم مناز را؛ و اين نكته اى بود كه بني او و طرز فكر امثال مريزا فتحعلى آخوندزاده جداىي مى انداخت.

آخوندزاده هرچند بيشرت به سبب متثيالت خويش و به عنوان «اولني نويسنده منايشنامه در شرق» امهيت دارد، اما 
نقش او در نشر فكر آزادى يا آزادى فكرى از بعضى جهات درخور توجه بيشرت است. درباره آثار و افكار اين 
نويسنده كه فقط قسمىت از آثارش به زبان فارسى است، آقاى آرين پور در كتاب خود (از صبا تا نيما) با دقت و 

 تفصيل كاىف سخن رانده است.

در واقع، شوق و هيجان عمده اى كه در آن ايام وجود آخوندزاده را مشتعل مى داشت، عبارت بود از فكر پروقره 
 (پروگره- ترقى) و جتدد.

مهني توجه به جتدد و ترقى بود كه او را وامى داشت نسبت به هرچه در ايران عهد ناصرى مى گذشت بدبني، بانه جوى 
و معرتض باشد. بر شعار روزنامه دولىت كه عبارت از «مسجد» بود نكته گريى كند، بر شيوه حترير روضة الصفاى 
ناصرى كه هرچه بود سبك تاريخ نويسى رايج عصر را نشان مى داد، ايراد بگريد ... آخوندزاده منايشنامه را به مثابه 

اسلحه اى براى مبارزه با خرافات و خمصوصا با طبقه آخوند كه در نظر وى منشأ خرافات و موجب 
عقب افتادگى هاست به كار برده است. و با آنكه وى را از روى مبالغه «مولري شرق» و «گوگول قفقاز» هم 

خوانده اند، آثار وى از حلاظ فىن چندان مرغوبيىت ندارد. جنبه ضديت با آخوند و آخوندبازى كه روح تعليم اين 
منايشنامه هاست از مهان ابتدا چنان مشهور بود كه حىت مدتا بعد از مرگ وى، وقىت منايشنامه «كيمياگر» در خنجوان 
بر روى صحنه آمد آن گونه كه جليل قلى زاده نقل مى كند مالها ناچار شدند توقيف آن را از حاكم خنجوان خواستار 

 شوند.

... سيد مجال الدين اسدآبادى ... برخالف آخوندزاده كه مى خواست با ترويج مفهوم پروگره (ترقى) راه تازه اى براى 
نيل تدرجيى به حريت و استقالل ... باز كند، وى مى خواست از دين، خمصوصا از دين خالص خاىل از خرافات، 
به عنوان وسيله و حربه اى جهت مبارزه و مقاومت با استعمار استفاده كند، و براى مبارزه با نفوذ روزافزون سياست 

 »144 «اروپاىي ... متام عامل اسالم را متحد سازد ...»



 ______________________________
، 51). دكرت عبد احلسني زرين كوب، «در پريامون انتشار از صبا تا نيما»، راهنماى كتاب، مرداد و شهريور 144(

  به بعد (به اختصار).11ص 

 558، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 كسروى در صفحه هفت تاريخ مشروطه ايران، مى نويسد:

در زمان قاجاريان، ايران بسيار ناتوان گرديد و از بزرگى و جايگاه و آوازه آن بسيار كاست. و انگيزه اين، بيش از مهه 
يك چيز بود؛ و آن اينكه جهان ديگر شده و كشورها به تكان آمده وىل ايران به مهان حال پيش باز مى ماند. از سال 

 هجرى، كه كرمي خان زند درگذشت، تا سال درگذشت فتحعليشاه پنجاه و اند سال بود و در اين 1293 تا 1157
زمان كم، در اروپا تكا�اى سخىت پيدا شد و داستا�اى تارخيى بيمانند از شورش فرانسه و پيدايش ناپلئون و 

جنگهاى پياپى آن و جنبش توده ها و پيشرفت فن جنگ و پديد آمدن افزارهاى نوين و مانند اينها رو داده و در 
نتيجه آ�ا، دولتهاى بزرگ و نريومندى پيدا شده بود كه كشور ايران از آن تكا�ا و دگرگونيها بيبهره و ناآگاه ماند. و 
راسىت آن است كه نه پادشاهان قاجاريه و نه سرجنبانان توده از آن تكان و دگرگونيها سر درمنى آوردند. نتيجه آن بود 
كه دو دولت نريومند و بزرگ و بيدار، يكى در مشال ايران و ديگرى در جنوب آن، پيدا شد و ايران ناتوان ناگاه در 

 ميان آنان ماند؛ و راسىت آنكه براى چنان زماىن پادشاهان كم جربزه قاجارى شاينده سررشته دارى نبودند.

 به نظر حيىي دولت آبادى، با قتل ناصر الدين شاه، سد بزرگى كه در راه نفوذ افكار جديد وجود داشت از بني رفت:

«واقعه قتل ناصر الدين شاه و آنچه بعد از آن در دولت جديد پيش آمد، در افكار جتددخواهان هيجان شديدى 
توليد منود ... فداكاريهاى حمري العقول مجعى از آزادخيواهان و برطرف شدن سد بزرگى كه در برابر افكار تازه بود، يعىن 
وجود ناصر الدين شاه به ضميمه سالمت نفس جانشني او كه نه مى خواهد و نه مى تواند سياست صعب و نامهوار 
پدر را تعقيب منايد، بال و پر بيداران و آزادخيواهان را گشود. با �ايت بيصربى و در عني ىب اسباىب (كه از مهه باالتر 

بيسوادى و بيعلمى ملت است) مى خواهند بزودى به مهه جا رسيده داراى مهه چيز بوده باشند. آزادخيواهان تصور 
مى كنند به هوش آمدن چند تن در ميان يك ملت خواب، مى تواند بزودى در متام ملت مؤثر افتد؛ غافل از آنكه ... 

ملىت كه از صد نفر يك تن باسواد ندارد، ملىت كه از معلومات عصر حاضر تيدست است، ملىت كه خانه خود را 
منى شناسد چه رسد به شناساىي دنيا، ملىت كه در سرتاسر مملكتش هنوز يك مكتبخانه به اصول جديد داير نگشته، 
... چگونه مى تواند از تغيريات زمان و عزل و نصب اين و آن استفاده فورى منايد و خود را در جريان حياتبخش 

 »145 «متدن جديد بيندازد، با اينكه اخالق سران و سرورانش در دايره فساد سري مى كند.»



چنانكه قبال گفتيم امري كبري خنستني سياستمدارى بود كه با كمال صفا و حسن نيت با دزدى و فساد مبارزه كرد و 
براى اولني بار در تاريخ ايران نه از كسى رشوه گرفت و نه به كسى رشوه داد. وى در راه تعميم فرهنگ و بداشت و 

 ببود اوضاع اقتصادى و اجتماعى و
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نظامى ايران در مدت كوتاه زمامدارى خود قدمهاى بلندى برداشت و بعدها مريزا حسني خان سپهساالر، على رغم 

مشكالت فراواىن كه وجود داشت، دنباله كارهاى او را گرفت. براى وقوف به اوضاع سياسى و اجتماعى اين دوران 

 مطالعه، حتقيقات گرانقدر دكرت فريدون آدميت بسيار سودمند است.

به نظر دكرت آدميت، «نفوذ و رسوخ متدن غرب در ايران از عهد اصالحات امري كبري تا عصر سبك جديد سپهساالر 
بتدريج به وجود آمد ... اعتقاد به علم كالسيك درهم شكست؛ فهميدند خيلى از اصول دانش پيشينيان پايه اش بر 

آب است، و آنچه درست است ناقص و مقدماتى است. در قلمرو فلسفه و علم و سياست، مفاهيم جديد غرىب را 
شناختند، در بطالن آراى اهل مدرسه و نفى سنت حكومت، آشكارا سخن راندند. در مهه جهات، نگرش عقلى و 
حتققى صرف به چشم مى خورد؛ خاصه تأثري عقايد فلسفى دكارت، و قوانني فيزيكى نيوتون، و آراى سياسى عصر 

 روشناىي و مشرب علمى اگوست كنت، و اصول طبيعى داروين خريه كننده است ...

 امري كبري، اصالحگر، دولت ساز، مناينده جهش بزرگ اجتماع بود، در دوره مهم تارخيى.

در راه بيدارى افكار، روزنامه و مدرسه برپا كرد. اجياد دار الفنون، خود نشانه حتول ذهىن است و گرنه چه نيازمندى به 
دار الفنون بود؛ با قيل وقال اهل مدرسه مى ساختند. دار الفنون در جهت ديگر از مؤثرترين عوامل دگرگوىن افكار 

است. گرچه تعليمات علمى آن تا اندازه اى مقدماتى بود، تأثري اجتماعيش كم نبود. مهمرت از مهه اينكه در اصول 
دانش گذشتگان ترديد انداخت ... گرايش به علم و جتربه چشمگري است؛ در كار اصالح قشون سخن از قانون 
علمى نظام رفت، و در ارزش دانش طبيعى مى خوانيم: «علم فيزيك بسيار شريف و مأخذ و مبناى مجيع تعبيه ها و 
صنايع غريبه فرنگان است.» مهچنني در جهت پرورش عقالىن مردم، روزنامه رمسى اعالم كرد، مقصود از تأسيسات 

تازه «آگاهى و تربيت و خري و منفعت خلق است.» و مهت دولت معطوف به «تربيت اهاىل و اعيان و رعايا و جتار 
 و كسبه خود است كه بر دانش و بينش آ�ا بيفزايد و ... اطالع و داناىي و بيناىي اهاىل اين دولت عليه بيشرت شود.»

امري كبري حىت بر سر آن بود كه نظام سياست را بر پايه جديدى بنيان گذارد؛ حقيقىت كه ناشناخته ماند، به زبان 
 خودش: خيال كنسطيطوسيون داشتم ... منتظر موقع بودم. اما جمامل ندادند.



با برافتادن دولت امري كبري، چرخ دستگاه اصالح و ترقى از گردش بازماند. از پايان عصر مريزا تقى خاىن تا آغاز 
 دولت سپهساالر، بيست سال گذشت؛ بيست ساىل كه سه مرحله خمتلف و مغاير را پيمود:

 ؛1275 تا حمرم 1268. فرتت هفتساله: صدارت اعتماد الدوله نورى، از حمرم 1

 ؛1278 تا 1275. ترقيخواهى سه ساله، تالش نامتام از 2

 .1287 تا 1278. حبران دهساله؛ حبران سياسى و اقتصادى از 3

زمامدارى مريزا آقا خان نورى معرف تفكر ارجتاعى بود به معناى دقيق كلمه. دمشن هر نوآورى بود و خمالف هر 
 انديشه ترقيخواهى. حىت خواست مدرسه نوبنياد دار الفنون را
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ببندد و استادانش را به فرنگستان بازگرداند. خيالش اين بود راه بيدارى افكار را بر روى اجتماع مسدود گرداند. به 

 گفته خودش: اجازه انتشار كتاب سفري ايران در روسيه را نداد.

«به جهت اينكه براى مردم فرق اوضاع اروپا با اوضاع ايران درست معلوم نشود.» به مهان استدالل، نشر خمزن الوقايع 
نوشته مريزا حسني سراىب را (در شرح سفارت فرخ خان امني الدوله به اروپا) مانع آمد. و دستور داد: «البته خنواهيد 
گذاشت ... اين كتاب را بامسه منايد، كه به مهه جا منتشر شود، و براى مردم، درست آگاهى از اوضاع اروپا حاصل 

 معلوم است چقدر از هشيارى مردم بيم زده بود. حىت از تأسيس تلگراف »146 «شود كه مصلحت نيست.»
 مى هراسيد. ملكم مى نويسد: «چندين سال با مرحوم مريزا آقا خان جنگيدم كه بايد تلغراف ساخت ...

 »147 «ترتيب تلغراف را از براى ايران مشكل و نامناسب و مايه مرارت مى دانست.»

غرامت صدارت مريزا آقا خان براى ايران بس گران بود؛ رسواىي جنگ هرات حيثيىت براى دولت باقى نگذارد. بر فساد 
دستگاه ديوان و يغماگرى حكومت كه در دست اعتماد الدوله و مهدستان و خويشاوندانش بود، حدى متصور نبود. 
خزانه دولت تى گشت. تنزل عمومى مهه شؤون اجتماعى را فراگرفت. بيزارى از دوره مريزا آقا خان را در نوشته هاى 

آن اوان خواهيم شناخت. از مجله گفته اند، اگر در علت تنزل دولت «از خلق ايران استشعار مى شد، از نتايج 
كردارهاى زشت مريزا آقا خان بود ...» و با عزلش «از صدارت و خيانت ... جان مملكت ايران را از حيله و پيله» 

 »148 «او جنات دادند.

 (دولت، پس از 1275با سرنگون شدن دولت آن وزير ويرانگر، انديشه اصالح جلوه تازه اى يافت ... در سال 
 نفرى از شاگردان ايراىن براى 42اخراج او از خدمت) چند رساله ارزمشند در انتقاد سياسى نوشته شد؛ هيأت 



آموخنت دانش و فنون جديد به فرانسه روانه گشتند؛ خنستني طرح قانون اساسى ايران به ضميمه يك سلسله قوانني 
اجتماعى و سياسى و اقتصادى به شاه عرضه گرديد. «شوراى دولت» به وجود آمد؛ «مصلحت خانه عامه» برپا 
شد؛ و خنستني مجعيت سياسى جديد به نام «جممع فراموشخانه» تأسيس يافت. مهچنني تشكيل هيأتى براى ترقى 

صنعت و جتارت اصالح قانون ديواخنانه عدليه، بسط كشيدن تلگراف به مهه واليات، نشر چند كتاب بسيار سودمند 
(از مجله اثر عاليقدر دكارت) از كارهاى اين دوره است. به استخراج معدن و اصالح نظام نيز توجهى پيدا شد. 

 مندرجات روزنامه رمسى هم ترقى كرد. آ�ا منودهاىي بودند از جريان پيوسته تاريخ زمان.

براى كمك به انقالب فكرى، رساله معروف دكارت: گفتار در روش به كار بردن عقل با تشويق «كنت دوگوبينو» و 
به مهت و مهكارى «اميل برنه» و «مال الله زار» به فارسى ترمجه گرديد. دكارت در اين اثر در صحت عقايد و آراى 
پيشينيان ترديد كرد و سعى كرد با به كار بردن روش، عقلى نظم رياضى جهان طبيعت را بشناسد و مردم را از تبعيت 

 صرف از آراء و عقايد

 ______________________________
، (به نقل از: فريدون آدميت، انديشه ترقى، ص 36). خمزن الوقايع، پيشني تصويرنامه مريزا آقا خان، مشاره 146(

16.( 

 ).17 (به نقل از مهان، ص 1292 رجب 4). ايران، «ملكم به مريزا حسني خان»، 147(

 ).17). شرح عيوب و عالج نواقص مملكىت ايران، خطى (از مهان، ص 148(
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گذشتگان بازدارد. مرتجم براى تشريح اين مجله تارخيى دكارت «فكر مى كنم پس هستم» چنني مى نويسد: «از آجنا 

 كه در خود و ساير چيزها فكر مى كنم پس وجود تفكر در من، بر هسىت و وجود من، گواه و برهان است.»

دكارت در اين اثر بزرگ مى نويسد، براى كشف حقيقت، خنست مغز خود را از عقايد و افكارى كه داشتم كامال 
پرياستم، بعد با استفاده از عقل و استدالل بر آن شدم كه افكار و انديشه هاى صحيح را به جاى آ�ا مستقر سازم. 

به نظر دكارت، كشف حقيقت با تعصب و خودبيىن سازگارى ندارد. براى كشف حقايق بايد كليه عقايد و افكار 
خمالفان خود را نيز مورد غور و بررسى قرار دهيم؛ و اگر مطلىب مقرون به عقل و حقيقت در آثار و افكار دمشنان 

 خود ديدمي، از پذيرفنت آن خوددارى نكنيم.

كنت دوگوبينو، وزيرخمتار فرهنگدوست فرانسه در ايران، مى گويد: «جلساتى كه پنج فصل از شاهكار دكارت را به 
پاره اى از دانشمندان متفكر و باهوش ايراىن ارائه دادم، هرگز فراموش منى كنم. آن فصول پنجگانه در آ�ا تأثريات فوق 



العاده كرد، و البته اين تأثريات ىب نتيجه خنواهد ماند ...» گوبينو به كساىن برخورده بود كه با افكار اسپينوزا و كانت 
آشنا بودند و با پرسشهاى خود، گوبينو را به حريت مى انداختند. مرتمجان اثر دكارت براى روشن كردن اذهان عمومى 
اشاره اى به قانون فيزيكى جاذبه عمومى جهان از كشفيات نيوتن منوده و تفصيلش را به رساله اعتضاد السلطنه به نام 
فلك السعاده احاله داده اند. فلك السعاده معرف فكر علمى حتليلى نويسنده است. رساله اش را بر پايه حتقيقات نيوتن 
و با توجه به آراى دانشوران پيشني (خاصه بريوىن و فاراىب) پرداخته؛ احكام جنومى را سراسر بيمعىن مى داند؛ معتقد به 

اصالت عمل و اختيار آدمى است و دمشن خرافات پرسىت. مى گويد: كواكب كيهاىن، خواه بنابر هيأت غلط 
بطلميوسى و خواه به اعتقاد «حركت ارض بنابر هيأت جديده صحيحه» در هيچگونه حوادث زمني مؤثر نيست ... 

 اين احكام جنوم، و اخبار رمال و جفار كذب حمض و حمض كذب است.»

جريان فكرى ديگرى كه ديد آدمى را نسبت به جهان هسىت تغيري كلى داد، فلسفه حتول تكاملى بود كه با داروين 
 1859مبناى علمى حتققى يافت، و در تفكر اجتماعى سده نوزدهم نيز تأثريى ژرف خبشيد. كتاب اصل انواع در 

 ه. ق.) منتشر شد. يازده سال بعد مشه اى از آن مقوله را مريزا تقى خان انصارى كاشاىن، طبيب و معلم 1276م. (
). او مردى آگاه و روشن بني بود، كتاباى سودمندى ترمجه و تأليف كرده است. 1287دار الفنون، به فارسى درآورد (

 نام اين رساله را جانورنامه �اد ... مهه آن معاىن، نفى منقوالت و آراى گذشتگان بود.

نتيجه اى كه از جمموع اين گفتار مى گريمي مهني است كه در اساس تفكر پيشينيان رخنه افتاد، و حتول ذهىن تازه اى در 
جهت عقلى حمض ظاهر گشت، به دانش حتققى اعتقاد پيدا شد؛ دانشى كه پايه اش بر جتربه عيىن بود، و رابطه آدمى 
با جهان هسىت در اصالت عمل و اختيار شناخته گرديد ... وىل آن دگرگوىن ذهىن فقط در طبقه انديشمند پيدا شد، 

 و هنوز به پيكر اجتماع سرايىت نداشت. ديگر طبقات، خاصه توده مردم، مهچنان ختته بند عقايد گذشته بودند.
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نكته مهم دوم اينكه، در آن طبقه اقليت هومشند عالوه بر عنصر حتصيلكرده جديد، از اهل حكمت نيز كساىن 

مى شناسيم كه در زمره نوانديشان بودند. يكى گويد: علم حقيقى آن است كه قواعدش مطلق باشد؛ چون دانش 

رياضى. چه، قانون رياضى، «ختلف بردار نيست و تقلب در او راه ندارد.» اما علم حكمت و كالمى كه مردم آن را 

فلسفه پنداشته اند، علم غري حقيقى، بلكه جهل حمض و ومهيات صرفند. مهچنني ادله اثبات هيوال و ادله نفى هيوال 

... 

 و ارباب انواع و انوار اسفهبديه و مثل افالطون ... هيچيك از اين مهمالت داخل در علوم نيستند.»



اين، عقيده «مريزا اسد الّله بن حممد كاظم» است؛ مهان كسى كه بر شرح منظومه حاجى مال هادى شريازى حاشيه 
نوشت. او از طبقه اى بود كه وارث سنت حكمت عقلى به مشار مى رفت؛ سنىت كه در عامل خود با مايه بود ... در 

 اين دوره گرايش فكر به سياست عقلى است.

زمينه اين حتول را از مطالعه چند رساله و مقاله رمسى و غريرمسى كه در اين دوره كوتاه سه ساله نوشته شده به دست 
 مى دهيم:

كتابچه قواعد جملس مصلحت خانه يا دستورنامه مشورختانه، با دستخط و فرمان ناصر الدين شاه؛ رساله دفرت 
تنظيمات به قلم ملكم خان؛ شرح عيوب و عالج نواقص مملكىت ايران از نويسنده اى گمنام؛ جزوه اى در افزايش 

 ثروت؛ دو مقاله بلند يكى در تأسيس شوراى دولت، ديگرى در ترقى صنعت و جتارت.

وجه مشرتك اين نوشته ها جنبه انتقادى است؛ خاصه نويسنده گمنام، انتقادهاى تندوتيز دارد. ديگر اينكه وجهه نظر 
مجلگى، اصالح و ترقى است ... از نظرگاه تفكر اقتصادى به فقر عمومى و تنزل زراعت و جتارت توجه پيدا كرده اند، 
و از اينكه بازار ايران را كاالى مصرىف بيگانه پر ساخته، انتقاد منوده اند. چاره خراىب اقتصادى را در پيشرفت صنعت و 

فالحت و جتارت و گردآوردن سرمايه داخلى، و برپا كردن كامپاىن (كمپاىن) خانگى، متيز داده اند ... رساله دفرت 
تنظيمات ملكم با ارزشرتين آثار سياسى اين دوره است، و متضمن خنستني طرح قانون اساسى است كه به شاه عرضه 
كرده اند. مقدمه آن دفرت در احنطاط سياسى ايران است: دولت ما بيمار و «ناخوش خطرناك» است و بزرگان قوم بر 
اثر «عدم الزمه شعور بر خطر حالت دولت، ملتفت نيستند. بعضى هم بواسطه نقص دولتخواهى، جرأت اظهار آن 

را ندارند و غالبا در رفع امراض دولت غري كاىف بل به غايت ناقابلند» اگر بزرگان مملكت «بقدر ذره اى تعصب و 
غريت ملى» دارند، بايسىت به اصالح دستگاه دولت پردازند؛ اما نگويند كه ايران نظم بردار نيست؛ البته «انتظام دوم 
مهيشه موانع كلى داشته است.» گاه «جهل ملت» ... گاه غفلت پادشاهان «سد ترقى ملت» بوده است ... ايران 
با وجود مهه «نعمات طبيعى» و فراهم بودن «اسباب ترقى» دولت، منكوب دول اطراف است و گرفتار انواع ذلت 

... 

نويسنده ... نظرگاهش تفكيك كامل «اختيار وضع قانون» از «اختيار اجراى قانون» است ... از انواع حكومت 
حبث مى كند ... و نفع هيأت اجتماعى را ضمن يك سلسله قوانني مشخص گردانيده است. مهمرتين آ�ا «حقوق 

ملت» است كه از منشور «حقوق بشر» و قانون اساسى فرانسه گرفته است: «مهه افراد در برابر قانون «حكم 
 مساوى» دارند؛ هيچ شغل، منصىب 
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«موروثى نيست»؛ از هيچكس «هيچ چيز منى توان گرفت مگر به حكم قانون»؛ هيچكس را «منى توان حبس كرد مگر 

به حكم قانون»؛ «عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود.» و «ماليات هرساله به حكم قانون خمصوص گرفته خواهد شد.» 

 آجنا اصول حقوق طبيعى را آورده؛ اصوىل كه تازگى داشتند، و در عزت آدمى ارزش جاويدان دارند.

پايه سياست را بر حمدوديت قدرت، بنيان گذارده است. مهچنني مفهوم تفكيك قوا را در قانون جملس تنظيمات و 
جملس وزيران دقيقا جارى ساخته است. وزيران فقط در برابر آن جملس مسؤول هستند. «اولني تكليف وزرا اجراى 

قانون است. خارج از قانون به هيچ كارى نبايد اقدام بكنند» وزيرى كه مرتكب «خالف قانون» گردد «خائن دولىت» 
 است. وىل «حتقيق و صدور حكم خيانت وزرا بر عهده جملس تنظيمات» است.

جملس تنظيمات نه تنها قوانني عرىف بلكه قوانني شرعى را نيز مورد مداقه و تصويب قرار خواهد داد؛ الحيه دخل وخرج 
مملكىت را بررسى و مورد تأييد قرار مى دهد، بر مالياتاى غريمستقيم خواهد افزود و به هرج ومرج و آشفتگى امور 

 مالياتى پايان خواهد داد.

مبارزه با فقر عمومى، فروش امالك خالصه، و تأسيس بانك ملى از مرتقيرتين پيشنهادات ملكم است. در مكامله 
طنزآميز «رفيق و وزير» پرده از روى دودىل، بلكه سوء نيت شاه و اطرافيان مرجتع او برمى دارد؛ و از قول وزيرى كه 

 خواهان حفظ وضع موجود است مى نويسد:

 «يقني بدانيد كه تا يك ماه ديگر ما را مثل وزراى فرنگستان در ميان قوانني حمصور مى سازند.

چيزى كه به داد ما رسيده اين است كه ما مهه در دفع قوانني شريك هستيم، و خيال شاه را مى توانيم به اندك تدبري 
تغيري بدهيم ... سه ماه است مشورت مى كنيم كه جملس تنظيمات بسازمي هرروز خيال شاه را به يك مضمون تازه 

 مشغول مى كنيم ...»

نويسنده گمنامى در رساله شرح عيوب و عالج نواقص مملكىت ايران، رساله دفرت تنظيمات را مغرضانه به باد انتقاد 
مى گريد و نويسنده آن را ترسابچه اى مى خواند كه به فكر اجراى قواعد فرنگيان در ميان مسلمانان افتاده است. 

نويسنده با مهه غرض ورزى به واماندگى ايران و ساير جامعه هاى اسالمى برخورده و به خطر استيالى مغرب بيناست و 
معتقد است: «از نواب  علم و هنر و سياست، ديگر احدى بر جاى منانده است. دولت بيمار و سلطنت زار و نزار 

 است.» حال اگر «آن مورخ چاپلوس كذاب باشى (مقصود سپهر مؤلف ناسخ التواريخ است) ...

ذكر جهانگريى سالطني جليله قاجاريه و تفصيل كشف و كرامات مريزا آقا خان نورى را بيان مى كند، حرفش مفت 
است.» وى مردم را به وطندوسىت فرامى خواند و بيسر و ساماىن كشور را چنني تصوير مى كند: «دزدى و خوردن مال 

دولت و ملت على الرئوس به اجازه سلطنت است؛ و اين فقره اسباب افتخار سارقني دولت است.» حكام به هر 
 واليت پا �ند، آجنا را «با مملكت دمشن به يك مشار گريند، به جاى ماليات، اموال مردم را به غارت بربند ...



اموال ملت را حكام و پيشكاران مى برند، جريه و مواجب نوكر را صاحبمنصبان و لشكرنويسان مى خورند و جان و 
مال مردم از حراميان و راهزنان و دزدان، و سياست حكام و فساد لوطيان و افساد اطباء و جراحان پيوسته در 

معرض هالكت است.» چگونه مى شود كه در كشور بيست كرورى ايران در دوران «دودمان جليله قاجاريه» ماليات 
 آن زياده از ده كرور تومان 
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نباشد و از آن مبل  نيم كرورش «مصارف تعيش شاه باشد و پنج كرور ديگر در ميان سارقني و خوانني دولت تقسيم 

بشود؟» و حال آنكه اين ده كرور را مى توان بر قانون عدالت فقط از گيالن و مازندران وصول كرد ... ماليات دوره 

 كرور تومان بود ... مهني «ايران ويران» را مى توان ترقى داد كه مالياتش به هشتاد كرور تومان 85شاه سلطان حسني 

برسد ... اما «هزار دري  كه عمر دولت از روى هواى نفس جاهالنه به بطالت و كسالت مى گذرد ... يك مشت 

مريزاى بدگهر ... ريشه دولت و ترقيات ملت و فوايد مملكت را مثل موريانه روى هم رخيته مى خورند ...» قوام امللك 

شريازى، مستشار خراساىن يا فالن الدوله آذرباجياىن هركدام به تفاوت، يك كرور آب و ملك دارند. مى خواهم بدامن 

كدام مميز به مميزى آن واليات رفته، مجع بندى ماليات ايران را سنجيده است؟ «متام واليات در تيول ابدى اين 

اشخاص است.» تا اين «بدعت ناهنجار» كه بنيان دولت و ملت را مى خورد ... از بن كنده نشود، اين مملكت 

روى آبادى خنواهد ديد.» و باالخره خطاب به شاه مى گويد: «كى باشد، با اينهمه ستم مملكت آباد كىن و يا طرح 

نوبنياد كىن؟» سپس در مقام انتقاد از روشها و بدعتهاى شاه مى نويسد: شكار جاجرود، گردش چرخ دولت را از كار 

انداخته است ... صدراعظم كه مريشكار يا رئيس آبدارخانه و يا پيشكار عمله هاى دربارى نيست، مسؤول اداره 

مملكت است. در دولتهاى بزرگ جز روز يكشنبه «حمال است متام كارخاجنات انساىن و شعبات ادارات سلطاىن يك 

ساعت تعطيل شود.» اين رسم جديد ايران را حىت «در مملكت حبش و كاكاسياههاى وحشى» نشنيده امي. سپس به 

مجعيت دائم التزايد شاهزادگان و روش غري معقول خاقان مغفور اشاره مى كند و مى گويد، اكنون عده اوالد شاه را 

منى توان به دقت به حساب آورد «هركجا پا بگذارى خاىل از وجود زاده هاى خاقان جنت مكان خنواهيد ديد.» باز 

خطاب به شاه مى گويد: «خال اكرمت خانه هاى اصفهانيان را خراب كند، بر فقري و غىن نبخشايد و از نقري و 

قطمري نگذرد، دود از دل آ�ا برآورد و فرياد ضعفا و عجايز را بر آمسا�ا رساند.» به عالوه «در مقابل اين طايفه 

جليله كه منسوب سلطنت عاليه هستند، طايفه ديگرى كه آبروى دين مبني اسالميه را برده ... سلسله سادات 

هستند.» مشار آنان به دو سه كرور خانوار مى رسد. «داخل قطار سيدهاى مصنوعى، سقا، گدا، دوره گرد به جهت 

تكدى پارچه سبزى بر سر و كمربسته ... اوالد اين كذابا تعدادشان مهه روز بيشرت مى شود.» بر آن «دو طايفه 



شاهزادگان و سادات عظام» بايد خوانني اهل قاجار را هم افزود. اين سه قبيله «گداى مملكت» هرروز زاد و ولد 

 مى كنند.

 «البته واضح و آشكار است كه ... خمارج عيال و اطفال زياد آ�ا از كجاست.»

از روحانيان بگوييم: «پيشوايان ملت ما كه هريكى در مقام خود امري االمراى ملت هستند، كسب و جتارت آ�ا، 
فالحت آ�ا، خوردن خون و گوشت يك مشت رعيت بيصاحب ىب پشت وپناه مى باشد.» جناب جمدت االسالم 

«نايب مناب پيغمرب اكرم» كالسكه چند اسبه سوار مى شود، عمارتاى رفيع و زنان متعدد دارد. هركدام از 
آقازادگانش «به فراخور متاع دكاندارى، پنج نفر عيار طرار به اسم حمررى دارد» خرج آن دستگاه حمرتم را «از مال 

بيچارگان مسلمان بواسطه احكامات باطل و دست تصرفات در اموال صغري و كبري، و ظلم و تعدى در حق عموم 
 برنا و پري مى منايند، تا به كام دل در مسند رسالت رياست كنند.» هيچكس نيست 
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بپرسد: «بيت املال مسلمني تا كى به هرزه در ميانه ملت تلف شود، و گاوان و خران را علف گردد. سال به سال 

 اينهمه اموال به تبذير هدر شود و مظلمه آن در گردن دهنده و برنده و خورنده مباند؟»

سپس نويسنده از قتل وزير نامدار و بينظري ايران، امري كبري، اظهار تأسف مى كند و مى گويد، اى كاش مى توانست 
«ده سال به اختيار صدارت كند» ... «به خدا قسم قر�ا بگذرد و ايران مثلش را پيدا نكند.» سپس از مظامل و 

 اعمال نارواى مريزا آقا خان نورى سخن مى گويد.

ضمن اندرزهاى سياسى فراواىن كه مى دهد به لزوم تفكيك شريعت از سياست اشاره مى كند و مانند ابو الفضل بيهقى 
معتقد است كه دولت و ملت دو برادرند و بايد بني آ�ا صلح و صفا حكومت كند و آرزو دارد كه «دولت و ملت 

 چون شري و شكر به هم درآميزد.»

به تأسيس عدالتخانه سخت معتقد است و به شاه مى گويد: «اگر تو امروز بنا نكىن ديگران فردا مى كنند كه گوشها 
 مهه آواز تربيت شنيده اند و چشمها مهه اثر تربيت ديده»

در عزت قانون و مساوات مى نويسد: از اركان قوانيىن كه در فرنگستان جارى است اينكه هركس از هر طبقه اى «در 
ديوان عدليه مساوى است. امتيازى براى احدى در ديواخنانه عدليه نداده اند.» چون بنيان حكمراىن بر قانون قرار 

 گرفت، تزلزل و ىب ثباتى از بني مى رود.



اگر «وزير عدليه اى مرحوم يا معزول شد، قوانني مرحوم خنواهد شد؛ بلكه وزير عدليه بايد مهان قوانني را قوت داده 
 »149 «تكميل منايد.»

پس از عزل مريزا آقا خان نورى، ناصر الدين شاه، براى جلوگريى از متركز قدرت در دست شخص واحدى به نام 
«صدراعظم»، ظاهرا تصميم گرفت اين مقام را براندازد و با تأسيس شوراى دولت و تقسيم مسؤوليت امور بني وزرا، 
به امور كشورى سروساماىن بدهد؛ وىل اين نقشه نيز به مثر نرسيد؛ زيرا هر تصميم و نقشه اصالحى الزم بود قبل از 

آنكه به مرحله اجرا و عمل درآيد، به تصويب «مهايون» برسد. چنانكه تاريخ زندگى ناصر الدين شاه گواه است، وى 
بزرگرتين دمشن اصالحات اساسى بود؛ بطورى كه وجود مرد صديق و خدمتگزارى چون امري كبري را به زمحت سه سال 
حتمل كرد، وىل عنصر فاسد و متملقى چون مريزا آقا خان نورى را با علم به خرابكاريهاى او هفت سال در مسند 
صدارت باقى گذاشت. و اين خود مى رساند كه سنخيت او با عناصر فاسد به مراتب بيشرت بود. تشكيل جملس 

 تظاهر ديگرى است به اصالح طلىب؛ در نتيجه فشار عناصر اصالح طلب، و آشفتگى 1276مصلحت خانه در سال 
وضع عمومى كشور، و انعكاس فساد و تباهى و نابساماىن ايران در كشورهاى خارج، شاه با تأسيس مصلحت خانه 

 موافقت مى كند. در كتابچه مربوط به مصلحت خانه از قول شاه چنني مى خوانيم:

پس مقرر فرمودمي كه جملس ديگرى از كارگزاران «جتربه آموخته» منعقد شود تا در امورى كه متضمن صالح دولت و 
ازدياد آبادى مملكت باشد، مشاوره و گفتگو منايند؛ و مهچنني اذن عمومى دادمي كه هريك از چاكران حضرت و 

 عقالى مملكت و صاحبان افكار صائبه، آنچه براى منافع مملكت و صالح امور خلق، تدبري

 ______________________________
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 منوده باشند، در آن جملس حاضر شده در حضور رئيس جملس تقرير و بيان منايند.

و اهاىل جملس در صحت و سقم آن امعان نظر كرده، هركدام را از عيوب و نقايص مربا ... دانند در ورقه جداگانه 
مندرج سازند كه ابتدا به عرض رأى جهان آرا برسد تا به جملس خاص مشورت وزرا رجوع شده، بعد از امضاى جملس 
مزبور، حكم به اجراى آن صادر فرماييم. در مسائل خمتلف فيها حكم طرف غالب [يعىن اكثريت ] معترب خواهد بود. 
و اگر ادله رد و قبول در يك مسأله اى جهت مساوات داشته باشد [يعىن عده موافقان و خمالفان برابر باشد] بعد از 

 رجوع به جملس خاص، دليل هركدام از طرفني را كه آراى وزرا تصويب منايد، حكم طرف غالب خواهد داشت ...
»150« 



با متام ظواهر آراسته اى كه در اين پيام بود، عده اى از درباريان و وابستگان و عالقه مندان به نظم موجود در آن 
شركت جستند و كامال روشن بود كه اگر چند نفرى مانند مريزا رضاى مهندس باشى به اصالح امور عالقه نشان 
مى دادند فريادشان به جاىي منى رسيد. تنها مجعيت سياسى مؤثرى كه در اين ساهلا در ايران به وجود آمد، جممع 

فراموشخانه است كه در بيدارى افكار و آشنا كردن مردم به حقوق اجتماعى خود نقش مهمى ايفا كرده است. 
 نباشد، به يقني سال بعد است؛ يعىن مهزمان تأسيس مصلحت خانه؛ 1275«تاريخ اجياد فراموشخانه اگر در سال 

 صادر 1278 ربيع الثاىن 12آنگاه كه جنب وجوشى در راه اصالح و تغيري برپا گشته بود. دستور برانداخنت آن در 
 شد؛ آنگاه كه جوش وخروش ترقيخواهى فرونشست.

 كه نقشه خود را در اصالحات ايران ضمن دفرت 1275بنيانگذار فراموشخانه ملكم خان است. به گمان ما در 
تنظيمات به شاه عرضه كرد و مورد عنايت واقع شد، مقدمه تشكيل آن جممع را با مهكارى پدرش و چند تن ديگر 

 فراهم ساخت. مى دانيم قبال تصويب شاه را در اين كار به دست آورد.

فراموشخانه روى گرده جمامع سرى اروپا كه در سده هيجدهم و نوزدهم ميالدى رواج فراوان داشتند، بنا گرديد، اما 
هيچ بستگى به آن فرماسونرى نداشت ... مرام فراموشخانه پرداخته عناصر گوناگون است. در واقع تأليفى است از 
اصالت عقل، مشرب انسانيت، فلسفه علمى حتققى، و اصول اعالميه حقوق بشر. پيش از آنكه به جتزيه آن عناصر 

) به دانشمند انگليسى «ويلفريد بلنت» 1297 رجب 18 سال (در 23بپردازمي، سخن خود ملكم را كه پس از 
گفته و او در يادداشتهايش آورده است، نقل مى كنيم: زبده آن اين است: مذهب انساندوسىت به مهان اندازه كه در 

 مغرب زمني شناخته گرديده، اهل مشرق نيز آن را مى شناسند ...

جوان بودم كه به فساد مملكتم پى بردم و احنطاط مادى آن را شناختم. پس شعله اصالح طلىب در من فروزان گشت. 
در اروپا كه بودم سيستمهاى اجتماعى و سياسى و مذهىب مغرب را مطالعه كردم، با اصول مذاهب گوناگون دنياى 

نصراىن و مهچنني تشكيالت مجعيتهاى سرى و فراماسوىن آشنا گرديدم، طرحى رخيتم كه عقل سياست مغرب را با خرد 
 ديانت شرق به هم 

 ______________________________
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آميزم. چنني دانستم كه تغيري ايران به صورت اروپا كوشش بيفايده اى است؛ ازاين رو فكر ترقى مادى را در لفاف دين 

عرضه كردم تا مهوطنامن آن معاىن را نيك دريابند. دوستان و مردم معتربى را دعوت كردم، در حمفل خصوصى از لزوم 

پريايشگرى اسالم سخن راندم، به شرافت معنوى، و جوهر ذاتى آدمى توسل جستم؛ يعىن انساىن كه مظهر عقل و 



كمال است نه آدميزاده اى كه نوع جانور است ... در راه اصالح دستگاه سياست قدم �ادم و رساله اى در اصول 

 عقايد خود نوشتم ...

فراموشخانه پس از تأسيس مورد اقبال طبقات خمتلف قرار گرفت. شاهزاده، وزير، ديواىن، سياسى، اديب، حكيم، 
 »151 «جمتهد، واعظ، تاجر، كسبه و مردم ىب اسم و رسم به آن جممع داخل گشتند.»

گرايش افرادى از عموم طبقات به اين جممع سرى خبوىب نشان مى دهد كه در آن دوران، اقليت انگشت مشارى از هر 
 طبقه و گروه اجتماعى به لزوم تغيري اوضاع پى برده بودند.

در عني حال شخص شاه، درباريان، و اكثريت قريب به اتفاق روحانيان، و ساير حمافظه كاران و مرجتعني با نفوذ هر 
فكر بديعى خمالف بودند و با مششري برنده تكفري و بتان، پريوان مكتب جديد را مورد محله قرار ميدادند. «به عقيده 

حاجى مال على كىن آن جملس عامل «اضمحالل مذهب و ملت بود» و باىن آن «در خيال تصاحب ملك و دولت» 
بطور كلى دمشنان فراموشخانه مى گفتند با بودن «احكام اهلى» نيازى «به قواعد ملل و آداب ديگر» نيست. «اگر 
مقصود «اخوت» است كه فرموده اند «املؤمنون اخوة» اگر غرض «مجاعت و مجعيت» است كه امر به مناز مجاعت 

فرموده اند؛ اگر منظور «مساوات» است كه مخس و زكوة را مقرر داشته اند؛ اگر رفع ظلم و تعدى است كه بايد 
«حدودات شرعى و تديدات اخروى» را كاىف بدانيم؛ اگر معىن اختيار و آزادى اين است كه حتت حكم ديگرى 

 نباشيم ...

 و با اين »152 «اين، مناىف اساس خداوندى است ... اگر مهه مساوى بودند هيچ كارى در دنيا پيشرفت منى كرد.»
تبليغات، اساس فراموشخانه را كفرآميز مى دانستند. رهربان فراموشخانه نيز آرام ننشستند و با داليلى قانع كننده به 

 سفسطه هاى خمالفان پاسخ دادند.

 در اثر خشكساىل و كمياىب نان و گرسنگى، عده اى در مسجد شاه غوغا كردند و 1277وىل چون از اواخر سال 
مجعى به ارك رخيتند و جلو شاه را گرفتند، مرجتعني سخت نگران شدند و مجله اين حوادث را مولود تبليغات سران 
فراموشخانه مشردند. مال على كىن شخص ملكم را دمشن دين و دولت مشرد و از شاه طرد و احنالل اين مجعيت را 

 احنالل اين مجعيت طى اعالميه اى در روزنامه رمسى به اطالع عموم رسيد. 1278تقاضا منود و باالخره در ربيع الثاىن 
وىل چندى بعد، ملكم مورد عفو و حمبت شاه قرار گرفت. بطور كلى جنبش اصالح طلىب كه ريشه ملى و اجتماعى 
عميقى نداشت رو به سسىت �اد. شوراى دولىت و مصلحت خانه قبل از آنكه مصدر خدمات مؤثرى شود، از بني 

 براى حتصيل به فرانسه فرستاده بودند، از بيم اينكه آ�ا «مجهورى پرست و بيدين» 1275رفتند. حىت شاگرداىن كه در 
 بار بيايند، به ايران فراخواندند. شكست 
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نظامى ايران و آشوباى پى درپى شهرها كه در نتيجه قحطى و خشكساىل پديد آمده بود، موجب نگراىن شاه گرديد. 

 موقعى كه شاه از شكار بازمى گشت، چند هزار نفر از زنان جلو او را گرفتند و مطالبه نان كردند. 1277در شعبان 

شاه كالنرت شهر را فراخواند و براى مرعوب كردن مردم دستور داد او را به طناب بيندازند و جسد برهنه او را در بازار 

روى زمني بكشانند. انقالب موقتا فرونشست وىل گرسنگى بار ديگر مردم را به اعرتاض و توسل به سفارت روس و 

انگليس و روحانيان وقت وادار كرد. در اين جريانات اعرتاضى، زنان نقش مهمى ايفا كردند. شاه و زمامداران وقت 

 به جاى آنكه به ريشه بدخبتيهاى مردم توجه كنند و درصدد چاره جوىي برآيند، به تضييقات و فشار خود افزودند.

در اين ايام، روشنفكران براى حل مشكالت اجتماعى به نوشنت رساالتى مهت گماشتند. «جمموع رساله هاى اجتماعى 
و سياسى كه به دست ما رسيده به دو دسته تقسيم مى كنيم: خنست اندرزنامه ها كه منودار تفكر پيشينيان هستند؛ 
دسته دوم آثار جديد كه حتت تأثري مستقيم انديشه هاى غرىب پرداخته شده اند. موضوع اصلى نوشته هاى دسته اول 
عبارت است از آداب سلطنت، قواعد حكومت ايران، ستايش عدل و پاسدارى رعيت ... و پندنامه ها را كه كنار 

بگذارمي، مى رسيم به آثار جديد كه برخى از آ�ا ترمجه كتاباى گوناگون اروپاىي است ... ديگر رساله هاىي كه 
باالخص از مسائل اجتماعى و سياسى ايران گفتگو كرده اند. در ترمجه ها، مرتمجني بيشرت از منابع فرانسوى ترمجه 

كرده اند و گاه بيگاه به حقوق اساسى بشر اشاره كرده اند؛ خمصوصا «آزادى خيال»، «آزادى انصاف»، «آزادى طبع 
روزناجمات»، آزادى كل طرق و مذاهب»، «آزادى تعليم»، خاصه «آزادى خيال يك نوع حق طبيعى است.» در 
ترمجه وصيتنامه فؤاد پاشا كه در حقيقت سفارشنامه صدراعظم جتددخواه دولت عثماىن است، مطالىب است كه با 

اوضاع ايران قابل انطباق است: «سلطنت آل عثمان در خطر است.» ترقى مهسايگان و «سهويات بريون از ادراك 
عقل، از طرف اجداد ما، امروز ما را به حالت ضّيقه و مشكله انداخته است.» هر آينه سلطان خواهان دفع حوادث 
سهمناك هستند «بايد از رسوم گذشتگان باملره چشم پوشند.» برخى از «مهوطنان نادان» چنان مى انديشند كه گويا 

عظمت سابقه خودمان را با مهان وسايل قدميه خودمان جتديد و برپا توانيم كرد. اين خيال ضاللىت است تلخ و 
 سپس »153 «خودفريىب است نامسموع ... مهسايگان ما متصل پيش رفته اند و ما را متصل در پس گذاشته اند ...»

 از لزوم استقرار آزادى و مساوات سياسى و تفكيك مذهب از سياست به تفصيل سخن مى گويد.

ديگر از نويسندگان اين دوره، مريزا اسد الّله، در رساله اى موسوم به منونه ميمونه در علم سياست مدون به زمامداران 
وقت پيشنهاد مى كند كه از قواعد و اصول علمى در اداره كشور استفاده كنند. به نظر او «علم حقيقى آن است كه 
قواعدش مطلق باشد؛ مثل علم حساب و هندسه، فالحت و جغرافيا: قانون رياضى «ختلف بردار نيست و تقلب در 



او راه ندارد.» اما «علم غري حقيقى كه جهل حمض و ومهيات صرف است ... مانند علم حكمت و كالمى كه در 
 اين 
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ازمنه متداول شده است و مردم اين دو علم را فلسفه پنداشته اند.» مهچنني است «رمل و جفر و اعداد و اصول ابو 

حنيفه و ديگران و هرچه از اين قبيل مى باشد؛ اطالق لفظ «علم» بر آ�ا كذب حمض است.» ... باز مى آورد: «اگر 

متام امورات دولت و ملت را از روى قواعد علميه قرار بدهند ... آن دولت در اندك زمان ترقيات كليه خواهد منود.» 

در مملكىت كه «هيچ كارى از كارهاى آن دولت و ملت» بر اصول منظم نباشد، حىت «وصول ماليات و خرج ودخل 

آن دولت در حتت قاعده علمى نباشد، آن دولت مهيشه متزلزل و سرگردان و ىب اعتبار و پريشان مى باشد. ميانه آن 

دولت و ملت عداوت و كدورت زياد مى شود؛ به حنوى كه متام ملت منزجر و متنفر از دولت» مى گردند ... به نظر 

 او تا كارها بر اصول علمى جديد قرار نگريد، احياى ايران سر خنواهد گرفت.

نويسنده ديگرى به نام مريزا ابو طالب بماىن در رساله منهاج العلى معايب كار ايران را فهرست وار چنني مى مشارد: 
پريشاىن مردم، استبداد حكومت، تعدى حكام، تغيري و احنراف رأى دولت، عدم امنيت و اطمينان ملت از مال و 
جان، حمرومى ذوى احلقوق از حقوق خويش، بسط يد ظامل به تدليس و اداى رشوه، نداشنت قانون ماليات، نبودن 

قانون دخل وخرج، استيالى نفوذ و قدرت اجانب، ضعف و عجز در مقابل آ�ا. «بايد مسلم داشت كه معايب امور 
 ايران، از بينظمى دستگاه ديوان است، و آن هم از نتايج اعمال وزرا و وكالى دولت.»

نويسنده معتقد به قبول متدن غرىب است. در شكل حكومت خواهان تفكيك قوه مقننه از قوه جمريه است، و آزادى و 
 حريت را «مفتاح كنوز ارض و اسباب آبادى كل خرابيها ...

 »154 «مى داند. براى رعايت اختصار از ذكر آراء و نظريات ديگر صاحبنظران اين دوران صرفنظر مى كنيم.»

 روى كار آمدن سپهساالر

 به بعد به ايران روى آورد، آشفتگى وضع اقتصادى، و قيام مكرر مردم، و جتاوزات 1277قحطيهاى مستمرى كه از 
مداوم روسها به مناطق سرحدى، شاه راحت طلب و مرجتع را بر آن داشت كه از مرد سامل و ترقيخواهى براى اداره 
مملكت استمداد جويد. «بعدها كه مريزا حسني خان از كيفيت روى كار آمدن و انتصابش به صدارت صحبت 

 مى دارد، به شاه خاطرنشان مى سازد:



وقىت اين خدمت را به فدوى سپرديد، «مجيع اعيان و اركان دولت بقاء و دوام دولت را در آن ايام، معدود 
 مى دانستند، و هر روز منتظر ايقاع اختالل و متالشى شدن جسد دولت بودند.»

كار مملكت «خمتل و پريشان بود ... خزانه دولت بقدر يك دكان صراىف اعتبار نداشت، وبروات دولت را به قيمت 
نازىل بيع و شرى كرده از اعتبار مى انداختند ... در هر ساىل سيصد چهارصد هزار تومان برات در دست مردم 

مى ماند ... قشون دولت از بابت نرسيدن جريه و مواجب، از عمله هاى شهر رذلرت و پسترت بودند ... اوضاع رشوه و 
منصب فروشى و واليت فروشى بقدرى رواج داشت كه در انظار از درجه عيب افتاده بود ... در اين احوال بود كه 

 »155 «قبول مأموريت منوده و زير بار گران مسؤوليت رفتم.»
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مريزا حسني خان قبل از قبول زمامدارى ايران يعىن در دوراىن كه سفارت عثماىن را به عهده داشت، «مهواره در نامه ها 

و گزارشهاى خود از «ناسيوناليسم، مشروطيت، حكومت قانون، ترقى مادى و فكرى مغرب، لزوم اخذ متدن اروپاىي، 

و حقوق اجتماعى فرد سخن گفته است ... مفهوم جديد ملت و وطن را بيش از هركس مشري الدوله در نوشته هاى 

رمسى اين دوره وارد ساخت و توجه داشت كه مفهوم «رعيت» را به ملت تغيري دهد، و اين را جايگزين آن گرداند. از 

مجله اصطالحات سياسى جديدى كه به كار برده اينها هستند: «مشروطه» «كنستيتوسينل، «مليت» به مفهوم 

ناسيوناليسم، «وطن دارى»، «ملت خواهى»، «حريت شخصى»، «حقوق پوليتيك شخصى»، «آزادى افكار»، 

 در دوران »156 ««افكار عموميه»، «نظامنامه»، «منافع عموميه»، و «هيأت جمتمعه دولت» و نظاير اينها.»

زمامدارى، ساليان دراز اين دستور امري كبري را سرمشق خود قرار داده بود: «از گرفنت تعارف و رشوه حمرتز بوده و 

مطلقا طمع و توقعى از آ�ا (مردم) ننماييد.» حىت به زمان صدارت مواجب نگرفت. در مدتى كه سفارت ايران را در 

عثماىن به عهده داشت، براى بيدارى شاه و دولت، منظما قدمهاى اصالحى كه در آن كشور برداشته مى شد، به 

وزرات خارجه گزارش مى داد. از مجله طى نامه مشروحى اعالم كرد كه دولتني فرانسه و انگلستان خواهان استقالل و 

پيشرفت عثماىن هستند و از بيم اينكه عثماىن به صورت مستعمره اى از روسيه درآيد، به حكومت عثماىن فشار 

مى آورند كه به جاى سازما�اى سياسى و اجتماعى كهن، نظم نوين غرىب را مستقر سازد. «پيشرفتهاى مهسايه رقيب 

 »157 «را به رخ بزرگان ايران مى كشيد، شايد منفعل گردند و عربت آموزند.»



سپهساالر پس از زمامدارى، حسن نيت خود را نشان داد. «حسنعلى خان گروسى سفري اسالمبول مى نويسد: «... 
 ماه نگذشته است كه مدرسه ها و بيمارخانه ها داير شد. و نان خشك عساكر ما كه 6هنوز از صدارت سركار ايشان 

سه ماه به سه ماه منى رسيد به سوپ و خورش يوميه مبدل گشت ... مراودات پوليتيكه سياسى ما در اين زمان قليل 
بطورى قوت گرفت كه چهار روز ديگر دولت منسه سفارت خمصوص مى فرستد ...» مهانطور كه نيك انديشان و 
ترقيخواهان زبان به مدح سپهساالر گشودند مرجتعني به ذم و ختطئه او مهت گماشتند؛ از مجله فرهاد مريزا گفت: 

 ماه خبواهيد قواعد پنجهزار ساله ايران را به هم بزنيد، گويا فوق عادت و طاقت باشد.» 6«جنابعاىل يك مرتبه در 
مهان خمالفان در ذهن عوام الناس و بازاريان تلقني مى كردند: صدراعظم مذهب اهل ايران را تغيري مى دهد و آ�ا را 

 »158 «عيسوى مى سازد.»

در �ضت اصالحى اين دوره، روحانيان متعني و زميندار نظري مال على كىن و سيد صاحل عرب، آزادى و اصالحات را 
زيانبخش خواندند، در حاىل كه بسيارى از روحانيان روشن بني اقدامات اصالحى سپهساالر را تأييد مى كردند؛ از 

 مجله حاجى مريزا صادق مى گفت:

 «اگر راه آهن بني الرباىل البحر متصل شود، مملكت گلستان و رفع شكستگى و پريشاىن مجهور خلق مى شود».
 »160 « جمتهد ديگرى فتوى داد: «تسهيل در خط كتب يا اخرتاع خط جديد مطلقا جايز است.»»159«
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در اين دوره افكار ملى و ناسيوناليسىت در ايران قوت مى گرفت و مردم كمابيش با مفهوم جديد مسؤوليت ملى و 

وطىن آشنا مى شدند. سپهساالر مى گويد: «من هيچوقت از صرف و صالح ايران جتاوز منى كنم و خري دولت و ملت 

خودم را از دست منى دهم ... فرياد مى زمن كه من روس و انگليس و فرانسه و اتريش و آملان نيستم؛ من ايراىن مى باشم 

و صرفه ايران را بايد مالحظه منامي.» دو دولت بزرگ مهسايه ايران يعىن روسها و انگليسيها به حكم منافع اقتصادى و 

سياسى خود با هر نوع �ضت اصالحى ريشه دار در ايران خمالف بودند وىل كشورهاىي نظري آملان و اتريش چون 

منفعت خاص سياسى در ايران نداشتند، از حركت اصالحى در ايران بيمى به خود راه منى دادند. بيسمارك صدراعظم 



نامدار آملان، در پيامى به شاه مى گويد: «اعليحضرت ... از دوسىت آملان مطمئن باشيد كه در مقام ضرورت از 

مداخله و اقدامات دوستانه مضايقه خنواهد كرد؛ وىل در مقام خريخواهى به مشا مى گومي كه به محايت و معاونت 

ديگران نبايد خاطرمجع شده آسوده نشست، زيرا پوليتيك دول، مستقيم و ال يتغري نيست و به جزئى چيزى تغيري 

مى كند. بايد هر دولىت در فكر استقالل خود باشد و استقالل خود را از ديگران خنواهد. حمرك چرخ پوليتيك دول، 

امروز افكار عمومى است. هيچ دولىت برخالف ميل و افكار ملت خود، به كارى اقدام منى تواند بكند ... قوه ماليه و 

ترتيب اداره عسكريه ايران به درجه مطلوب نيست؛ نواقص زياد دارد، وىل استعداد هر نوع اصالح و ادوات آن در 

 ايران موجود است ... برتين وسيله دوام صلح، حاضر به جنگ بودن است ...

جمددا، سرمشق منودن دولت پروسيا را به مشا توصيه مى كنم كه در بدترين احوال فقر و فالكت بود، به مهت و غريت 
 »161 «و صرب و قناعت بدين مقام قوت و سعادت رسيد.»

 تالش در راه استقرار حكومت قانون 

از دوره سپهساالر، خريخواهان و عناصر مرتقى سعى مى كردند كه به جاى اراده و هوى و هوس اين و آن، حكومت 
 قانون برقرار شود.

دكرت آدميت مى نويسد: «تاريخ قانونگذارى جديد ايران با وزارت عدليه سپهساالر آغاز گرديد، و دستگاه عدليه 
جديد به كوشش او و مريزا يوسف خان مستشار الدوله تأسيس يافت. قوانني نو وضع شد، دستگاه قضا استقالل 
نسىب پيدا كرد، و قانون اساسى نوشته شد. نظام قانوىن جديد بر اصول موضوعه «عرىف» بر پايه علم و عقل و در 

 برقرار گرديد، چهار 1287جهت عدالت و مساوات به وجود آمد ... در اولني تشكيالت عدليه، كه در ذحيجه 
جملس يا حمكمه تأسيس شد كه عبارت بودند از: «جملس حتقيق»، «جملس تنظيم قانون»، «جملس جنايات»، «جملس 
اجرا». اندكى بعد دو جملس ديگر افزوده شد: «جملس امالك» و «جملس جتارت». جملس اول عرضحال دعاوى را 

مالحظه مى كرد و گزارش خود را به حمكمه عدليه مى فرستاد؛ جملس دوم، طرح قانون نامه هاى الزم را مى منود و به وزير 
عدليه مى داد؛ جملس سوم بر امر جنحه و قتل رسيدگى مى كرد؛ جملس چهارم مسؤول اجراى حكم صادره از عدليه 

بود؛ جملس پنجم «به غوررسى در منازعه اراضى عتيقه» مى پرداخت؛ جملس ششم، اختصاص به دعاوى جتارى 
 داشت. براى گردش كارها در حماكم 
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 ششگانه، دستورنامه اى هم تنظيم گرديد.

در قانون جديد، نفى خودكامگى زورمندان خريه كننده است. مقرر مى دارد: «سابق بر اين هركسى در حماكمه فيمابني 
خود و اتباعش يا غري، خودسر بود و از روى قدرت و اراده خود» مردم را آزار و اجبار مى منود؛ و اين رسم مايه ظلم 
بود، «از اين تاريخ به بعد، حبس و هرگونه ايذاء از اشخاص نسبت به زيردستان بايد مرتوك شود، و هيچكس ميان 

 خود و ديگرى به حماكمه و اجبار جسارت ننمايد.» رسيدگى «به هر قسم تقصري» با عدليه است.

اگر برخالف اين قاعده «حركىت به وقوع برسد، مرتكب او از هر طبقه باشد، جمازات خواهد ديد.» مهچنني اگر 
«بيگناه بودن متهم و يا حمبوسى» در جمالس عدليه ثابت گردد «در استخالص آن هيچگونه امهال روا خنواهد 

 داشت.»

 آن قواعد در تضاد با رمسهاى كهن تازگى داشتند.

 ماده تكامل يافت. در اوايل ربيع 119آيني مزبور با تدوين «قانون وزارت عدليه اعظم و عدالتخانه هاى ايران» شامل 
 به تصويب رسيد، و مقرر گرديد متمم آن بعدا منتشر شود ... رئيس عدالتخانه را امني عدليه 1288الثاىن 

مى ناميدند. خنستني بار به منصب «ناظر عدليه» برمى خورمي كه دقيقا مسؤوليت مدعى العموم را بر عهده داشت. 
قانون در تعريف آن مى گويد: «ناظر عدليه مأمور است كه در هرجا چيزى خالف قانون و مناىف عدالت مالحظه 
منايد، عاملني آن را به عدالتخانه خبواهد و امني عدليه را به مؤاخذه آ�ا بدارد.» اين قاعده عام است؛ ناظر عدليه 
اختيار دارد حكام را هم حتت تعقيب قرار دهد. برخورد نظام حقوقى نو و نظام سياسى كهنه كه ناشى از تناقض 
ماهيت آن دو دستگاه بود، در اين دو قاعده نيز اثر �اد. «امني عدليه مكلف است كه تعدى حكام را به نوع 

مستحسن رفع كند.» به عالوه «هر تعدى و خالف قانوىن كه ناظر عدليه مالحظه كند، و امناى عدليه از رفع آن 
 بدون فتنه و شورش عاجز باشند، به وزارت عدليه اعظم اطالع خواهد داد.»

... ديگر از نوآوريهاى اين دوران اينكه: «حتديد و حتقيق جنايت بايد به تصديق طبيب عدالتخانه باشد، يا به 
تصديق طبيب و جراح حاذق ديگر، به شرط امضاى طبيب عدالتخانه»؛ حق الزمحه طبيب از دو قران تا يك تومان 
است. گزارش طبيب بايد درست و كامل باشد و شرح «زخم و شكسته و ضرب و كبودى و آماس» بدن جمروح را 

 بنويسد ...

درباره زندان: «حمبس بايد بر وفق شرايط حفظ صحت ساخته شده باشد»؛ «اگر قتل باعث بر حبس شده است 
بايد قاتل در حجره كوچكى حبس شود، كه زياده از يك نفر گنجايش نداشته باشد»؛ «زندانبان بدون داشنت حكم 
خمصوص جملس حماكمات نبايد كسى را حبس كند». از مجله شرايط حمبس كه براى حفظ صحت مالحظه مى شود 

رطوبت نداشنت و تاريك نبودن و حبس نبودن هواى حمبس است ...» «از تكاليف عامه عدالتخانه» «اينكه: «رشوه 
باملره ممنوع است. هرگاه يكى از اجزاى حمابس رشوه قبول كند، بعد از ثبوت، گرينده و دهنده رشوه به حبس، جزا 



داده خواهد شد؛ و دو مساوى مبل  رشوه از گرينده گرفته مى شود ...» رسيدگى به «هر خالف قانوىن كه از امني 
عدليه و رؤساى حمابس» ديده شود، با وزارت عدليه است. اجراى احكام عدالتخانه بر عهده جملس اجراست. «فراش 

 عدالتخانه ىب احضارنامه چاپى 
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 خمصوص، مدعى عليه را منى تواند به عدالتخانه خبواهد»

در كارهاى حقوقى، حماضر شرع هم وجود داشتند و اصحاب دعوى خمتار بودند به هركدام از دو مرجع رجوع منايند. 
نظر سپهساالر را در مورد روحانيان مى توان از نامه خصوصى او به مستشار الدوله دريافت: «اعتقاد من درباره 

حضرات مالها بر اين است كه ايشان را بايد در كمال احرتام و اكرام نگاه داشت، و مجيع اموراتى كه تعلق به آ�ا 
دارد، از قبيل مناز مجاعت و موعظه بقدرى كه ضرر به جهت دولت وارد نياورد، و اجراى صيغه عقد و طالق، و حل 
مسائل شرعيه و يا متعلق با را به ايشان واگذار منوده به قدر ذره اى در امورات حكومىت، آ�ا را مداخله نداد. و مشار 

 اليهم را ابدا واسطه فيمابني دولت و ملت مقرر نكرد؛ و اال وسيله ىب انتظاميها مى شود، چنانكه شده است.»

سپهساالر از مداخله حكام در امور جزائى و شكنجه دادن و به زندان افكندن مردم جلوگريى كرده؛ و حىت در 
 كه به نام مظفر الدين مريزا حكمران آذرباجيان صادر شده است، قيد گرديده كه در حق هيچ 1288نامه اى در سال 

جمرمى «جبز حبس حكم ديگر به هيچ وجه نكنند» بلكه گزارش جرم را با داليل به عدالتخانه عدليه پايتخت بفرستند و 
پس از غوررسى كامل «حكم جمازات از مصدر خالفت» صادر شود. اين متحد املآل به كليه حكام كشور صادر 

 گرديد.

در دوران زمامدارى سپهساالر، عدليه مشري الدوله قدمهاى جالىب در راه استقرار قانون برداشت. روى آوردن مردم به 
 »162 «حماكم دادگسرتى، مشري الدوله را بر آن داشت كه بر تعداد حماكم و سازما�اى دادگسرتى بيفزايد.»

 بطورى كه از نامه مستشار الدوله برمى آيد، در دوره قدرت سپهساالر، در احكام دادگسرتى حتوىل بيسابقه پديد آمد:

مردم «بيچاره» كه در حماكمات عدليه «چيزهاى نديده مشاهده مى منايند، و احكام نشنيده استماع مى كنند ... 
روزبه روز بر اميدشان مى افزايد.» كى ديده بودند كه «امري و رعيت در حني حماكمه، حكم مساوات داشته باشند و 
داد مظلوم را كائنا من كان از ظامل گرفته به او عايد سازند.» پس، مردم «در تقدير مظامل خود بر يكديگر سبقت 

مى جويند.» از آنكه دانسته اند «مقصود جبز دادخواهى و احقاق حق چيز ديگرى نباشد» مهان، سبب «كثرت ارباب 
رجوع» به عدليه گرديده است. حىت بدايع نگار كه در ناسزاگوىي به سپهساالر چيزى فرونگذاشته اعرتاف مى كند كه: 
به روى مردم شيوه ملت پرورى باز منود و «در فصل دعاوى و احقاق حقوق، ... عاجز ضعيف را بر تواناى قوى به 



يك زانو نشاند ... و آيني رشوت و سريه ارتشا و لعن الّله راشى و مرتشى يكباره برافتاد» و دهلاى خلق را به دست 
 »163 «آورد ...

«دولت در تصور سياسى مريزا حسني خان (سپهساالر) سه جهت كلى داشت: يكى اينكه عامل ترقى باشد؛ ديگر 
اينكه قدرت دولت به خري جامعه به كار بسته شود؛ سوم اينكه حقوق افراد مشخص گردد و دولت دستگاهى به 

 وجود آورد كه پاسدار آن حقوق باشد ... سپهساالر پس 
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از زمامدارى، امور كشور را در دستگاه صدارت متمركز كرد؛ اما اداره امور را به احنصار خود درنياورد. دستخط شاه 

) بطور كلى امور دولت به مقام صدارت واگذار شد و مقرر 1288كه با نظر سپهساالر نوشته شده بود (شعبان 

گرديد گزارشهاى حكام واليات مستقيما به صدراعظم نوشته شوند. چيزى كه بايد به عرض رساند خالصه منايند و 

«رأى خودشان را در حاشيه آن مطلب اظهار كنند.» فرما�ا و احكام نظامى به مهر صدراعظم صادر گردند. متام 

 چنانكه تاريخ وقايع نشان مى دهد، نظر »164 «وزارختانه ها و سازما�اى دولىت رأسا به صدراعظم رجوع كنند.»

سپهساالر و مهفكران او اين بود كه در پناه اختياراتى كه از شاه گرفته بودند، در اين مملكت بالديده اندك اندك اصول 

و مباىن دموكراسى را مستقر سازند. و برخالف متام كشورهاى زنده جهان كه قانون اساسى و حقوق ملت، در نتيجه 

مبارزه مداوم و تالش مردم، حتصيل و مستقر مى شود، در ايران صدراعظم نيك انديش بر آن بود كه با جلب موافقت 

شاه و گروه انگشت مشارى، در ايران نيز حكومىت كمابيش ملى و قانوىن مستقر سازد و بدون اينكه مردم آگاهانه 

خواسته باشند براى آ�ا به حكم زمان، قانون اساسى مالميى بنويسد. در طرح مذكور چنني مى خوانيم، «به اقتضاى 

مصلحت وقت و موافق حالت زمان حاضر، تعديل و اصالح كارهاى دولت و مملكت و تنظيم و ترتيب قوانني 

معدلت آيني از امور اهم و الزم است و امروز مراتب اقتدار و ترقيات فوق العاده دول اروپا به اين معىن يك برهان قاطع 

 »165 «است.»

در طرح قانون، بيش از هر چيز، به امنيت ماىل و جاىن و مذهىب مردم توجه شده است: «جان و مال و عرض و 
ناموس قاطبه اهاىل ايران از هرگونه تعديات و جتاوزات حمفوظ بوده، من بعد، به هيچ بانه، احدى از وزرا و 

شاهزادگان و حكام كل و جزء بدون جواز شريعت مطهره و بدون تعيني ديوان عدالت، حق تعرض و تعدى به جان و 



مال و عرض و ناموس رعايا ندارند؛ چونكه با عدم امنيت، روزبروز مملكت ايران، ويران، و اهاىل آن به اطراف عامل 
 به موجب اصل ديگرى، قوه مقننه از قوه جمريه تفكيك گرديد. ظاهرا با »166 «متفرق و پريشان خواهند گرديد.»

چند اصل از اصول پيشنهادى، صدراعظم، شاه و مرجتعني روى موافق نشان ندادند؛ مانند «رمسى شناخنت حقوق 
 »167 «اجتماعى افراد، تصريح به حمدوديتهاى دستگاه شرع، تفكيك كامل قوه قانونگذارى و اجرائى ...»

مرجتعني به امضاى مال على كىن به شاه نوشتند: «كلمه قبيحه آزادى ... به ظاهر خيلى خوشنماست و خوب، و در 
باطن سراپا نقص است و عيوب. اين مسأله برخالف مجيع احكام رسل و اوصياء و مجيع سالطني عظام و حكام 

واالمقام است. به اين جهت ... دولت را وداع تام و متام بايد منود ... هركس هرچه خبواهد بگويد و از طريق تقلب 
و فساد، �ب اموال منايد و بگويد آزادى است و شخص اول مملكت مهه را آزاد منوده است و در معىن به حالت 

 »168 «وحوش برگردانيده ... حكام و داروغه را خانه نشني و عاجز منوده زياده جسارت است ...»
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 چون خنستني الحيه با اين دسايس تصويب نشد، دومني طرح قانون اساسى تنظيم گرديد.

سپهساالر مى خواست در كشورى كه مردم آن با شرايط اقتصادى و اجتماعى دوران «فئوداليسم» زندگى مى كردند، و 
از فرهنگ و دانش جديد و انقالب صنعىت اثرى در آن مشهود نبود، قوانني و مقرراتى را كه صرفا مربوط به نظام 

جديد بورژوازى و زندگى پيشرفته شهريگرى است، مستقر و برقرار سازد؛ و بدون جلب محايت مردم و استعانت از 
افكار عمومى، نقشه هاى خود را به پيش بربد. در قانون اساسى جديد از جملس مشورت سخن به ميان آمده و در 

 توصيف آن چنني گفته شده است:

جملس مشورت مسلما مركب خواهد بود از اعضاى متعدده. البته هريك از اعضا در هر كارى رأىي خواهند داشت. 
آراى اعضاء نسبت به جملس حكم مساوات دارد؛ هريك از اعضا حق خواهد داشت كه رأى خود را در رساله اى كه 



طرح شده است بيان كند. قرار گفتگو به نوبت است و تعيني نوبت با رئيس جملس و تا يكى كالم خود را متام نكرده 
 است، ديگرى تكلم خنواهد منود. پس آراء منحصر مى شود به چهار قسم:

رأى مطلق، رأى اغلب، رأى متساوى، رأى اقل. اما رأى اقل به كلى مردود است و غري مسموع. و رأى مطلق كمرت 
اتفاق مى افتد، كه در يك مسأله متام اعضا قلبا و باطنا متفق شوند؛ چرا كه خياالت اشخاص حتما خمتلف است. و 
اگر چنني چيزى واقع شد «نعم االتفاق» و البته عدول از آن نبايد منود؛ اما رأى اغلب شرعا و عرفا پسنديده و در 
مجيع دول معمول به مى باشد كه اگر از نصف زيادتر، اگرچه يكنفر باشد، بر يك رأى اتفاق منايند، بايد مهان را به 

كار بست. اما رأى متساوى كه نصف به يك رأى باشند و نصف ديگر بر يك رأى اتفاق كنند، در اين صورت رأى 
 »169 «رئيس جملس بر جاى دو نفر خواهد بود.

در اساسنامه و سازمان وزارختانه ها نيز تغيريات اساسى داد. مقرر گرديد وزرا امور مربوط به وزارختانه را در خانه 
شخصى رسيدگى نكنند؛ تشكيل هيأت وزيران و اقدام به آيني مشورت و به كار بسنت رأى اكثريت، و ارجاع امور 
مهم به كمسيو�اى مربوطه، و اعمال روش حبث و انتقاد، از كارهاى جالب سپهساالر است. در كمسيون بانك، 

سپهساالر خطاب به حاضران گفت: «مطلب را بشكافيد، بعد از آنكه حقيقت مسأله واضح و روشن شد، در منافع 
 »170 «و مضار آن هركسى به رأى و سليقه خود در كمال آزادى تصديق يا انكار كند ...»

 در جملس دربار كه با حضور وزرا تشكيل مى شد نيز آيني مشورت رعايت مى شد.

وزرا مكلف بودند نه تنها در وزارختانه خود منظما حاضر شوند بلكه در جملس دربار نيز حضور به هم رسانند و از 
طفره و تعلل خوددارى كنند. هر وزيرى موظف بود كه گزارش كارهاى وزارختانه خود را به جملس دربار يا هيأت وزرا 
تقدمي كند، و مسائل مهم و قابل حبث را در جملس دربار اعظم به مشورت بگذارد. عالوه بر اين، مقرر گرديد كه 

 كارهاى مهم 
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سياست خارجى، اجياد آشوب در هر نقطه كشور، تعدى حاكم در اخذ ماليات از مردم، پس افتادن ماليات، 

شكايات قشونيها، تقاضاى رعيت در ختفيف ماليات، و بينظمى امور واليات در جلسه عمومى، مطرح و 

چاره انديشى شود. سپهساالر براى كاسنت از قدرت ناحمدود فرمانروايان استا�ا، قانون تنظيمات را بنيان �اد. «جملس 



تنظيمات مركب بود از رؤساى اداره هاى دولىت در هر واليت منهاى شخص حاكم. يعىن تشكيل مى شد از «مستوىف 

يا سررشته دار، مأمور وزارت جنگ، امني ديواخنانه، امني وظايف و اوقاف، امني جتارت، و منشى» اين هيأت «بايد 

 كنفس واحد در اجراى قواعد تنظيمات مداخله منوده مشغول باشند.

و هيچيك از اعضا منى توانند خودسرانه عمل اختصاصى خود را بدون استحضار آن ديگرى جمرا سازند؛ از جزئى و 
 روز يك بار گزارش كار جملس تنظيمات را به تران 15كلى بايد در جملس تنظيمات بگذرد.» منشى جلسه هر 

مى فرستاد و مكلف بود در صورتى كه فعاليتهاى عمراىن، نظري بسنت سد و حفر قنات، در آن منطقه امكان پذير 
 است اطالع دهد.

در قانون تنظيمات، وظيفه حاكم حفظ امنيت در شهرها و راهها و حتصيل ماليات بود؛ و حاكم موظف بود كار 
اخذ ماليات را بنابر قواعدى كه جملس تنظيمات مقرر مى دارد، اجنام دهد، و به مواجب ديواىن قناعت كند، و خود او 
و نايبان حكومت و كدخدايان دينارى پيشكش و تعارف نگريند و در مقابل اخذ وجه، رسيد بدهند. حاكم مكلف 

بود جمرمني را دستگري و به جملس تنظيمات تسليم كند. و صالحيت جملس تنظيمات عبارت بود از تقسيم ميزان 
ماليات، گمرك خالصه، سربازگريى، ايالت، سرمشارى مجعيت، امور عمومى شهرى، مستمرى و وظيفه، اوقاف، و 

 را به عهده داشت. «در كار ماليات مقرر مى دارد: حكام عالوه بر ماليات چيزى از »171 «اجراى احكام شرعى»
واليت نگريند، و چيزى هم عالوه بر ماليات به ديوان ندهند.» يعىن ديوانيان نبايد از حكام چيزى از قبيل پيشكش، 
خلعت با، و قلق حمصل و ناز شست و پيشكش عيد مولود و عيد نوروز و تعارف امنا و وزراى درب خانه و غريه 

 »172 «مطالبه منايند ...»

در راه اجراى نقشه هاى اصالحى، شاه ظاهرا به او اطمينان و دلگرمى مى داد وىل عمال در راه جلوگريى از فساد 
شاهزادگان و نزديكان خود قدمى برمنى داشت. «سران هيأت حكومت را ... شاهزادگان و درباريان و مستوفيان درجه 

اول، وزيران دولت و حكام واليات تشكيل مى دادند ... معتربترين درباريان اين دوره كه از نزديكان شاه به مشار 
مى رفتند، عبارت بودند از دوست على خان معري املمالك (نظام الدوله) ... عالء الدوله ... عضد امللك خوانساالر، 

هرسه با شاه بستگى داشتند، اغلب به وزارت گمارده مى شدند ... وزارت ماليه را شاه به نظام الدوله سپرد كه 
 غارتگرى بنام بود و روش او با عمل سپهساالر تناقضى بزرگ داشت.

مريزا حسني خان در نامه زير با دىل پرخون از اين تضاد و ناهم آهنگى به شاه شكايت مى كند و مى نويسد: «درباره 
نظام الدوله ... چون ميل مبارك را در رعايت خاطر او استنباط منودم، خيلى از حقوقات حقه دولت را اغماض منوده 

و هرچه ميل او بوده است، بقدر امكان راه رفته ام كه صداىي از او بلند نشود. بعد از آنكه طمع او در تضييع 
 حقوقات دولت 
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و جلب نفع شخصى بقدرى وسيع است كه از قوه حتمل خارج باشد، چه چاره دارم و چه خاك بر سر خود بريزم. او 

مى خواهد ... هرچه ميل اوست، در حماسبه واليات و ابو اجبمعيهاى سپرده به او و مبايعات كه به جهت ... مهايوىن 

مى منايد فدوى متكني منوده و بز اخفش واقع گردم.» هرچه، با او مدارا كرده ام، «انواع و اقسام بازيها درآورده ... نه 

در وعده، نه در سند، و نه در تعهد، و نه در قول، هيچيك اعتبار ندارد. چكنم، چگونه مى توان با مهچو آدمى راه 

 گيالن را متسك داد كه آرد بياورد، و خدا مى داند كه مكتوبا و 1288رفت؟ ... تنخواه ماليات سنه ماضيه قوى ئيل 

 من آرد نياورد؛ و سه هزار تومان تنخواه دولت را خورد. هر وقت 15ملفوظا تعهد كرد، پانزده هزار تومان پول گرفت، 

خواستيم، يك بازى درآورد و نزديك است پاميال منايد.» بار ديگر «گندم دولت را ... به خود دولت خروارى از قرار 

چهل و پنج تومان فروخت و حاال به خروارى نه تومان مى خواهد تنخواه بدهد، و اين را هم بازى درآورده است.» از 

اعماىل به اين ركيكى كه «سرقت و تقلب است ابدا خجالت منى كشد و به روى خود منى آورد.» ... در سندهاى 

دولت «انواع تقلبات» مى كند. «در عوض آن حقه بازيها» دو روز پيش حضور مبارك از استعفا حرف مى زد و از 

 دادن «هفتاد هزار تومان پيشكش ...

و حال آنكه براى هفتاد دينار جان مى دهد.» پس از ذكر آ�ا سخن نغز و تنبه آميزى دارد كه تضاد فلسفه دولت 
 خود را با اخالق سياسى طبقه حاكم بيان مى كند:

 دعواى فيمابني فدوى و نظام الدوله و سايرين، منحصربه فرد است. فدوى مى گومي:

دولت، آ�ا مى گويند، اشخاص؛ فدوى نظم مى خواهم آ�ا اختالل، تا مقصود خود را در جلب نفع حاصل منايند 
... فدوى خانه زاد مى بينم اگر وضع به سبك سابق برود، عنقريب متالشى، مهه به اسارت خواهيم افتاد؛ آ�ا كور 

 هستند، از اين عوامل اطالع ندارند، مى گويند:

 مال دولت را به سرقت بايد برداشت و خرج گچربى كرد و لذت برد.

حاال خمتار اعليحضرت هستند كه سبك و سليقه آ�ا را اختيار فرمايند يا عرايض صادقانه و دولتخواهانه خانه زاد را 
 ).1289(اسناد سپهساالر، مريزا حسني خان به شاه- ذحيجه 



مريزا حسني خان مانند مهيشه مقصودش را هومشندانه ادا كرد، در ضمن اينكه آبروىي براى معري املمالك نگذاشته، بر 
 ناصر الدين شاه خرده گرفته كه از عناصر آنچناىن پشتيباىن دارد.

و مهاجنا به طنز تلخ گفت: «هرنوع مرمحىت از قبيل اعطاى خلعت يا امتيازات ديگر كه درباره نظام الدوله بفرمايند، 
 »173 «خمتار ... خواهند بود.»

نامه پرسوزوگداز سپهساالر آيينه متام مناى تضادى است كه بني اقليت اصالح طلب و اكثريت فاسد هيأت حاكم عصر 
ناصرى وجود داشت. از طبقه رجال، اقليىت نظري اعتضاد السلطنه، مستشار الدوله، معني امللك، حسينعلى خان 

گروسى، ملكم خان، جمد امللك، و شايد چند تن ديگر با برنامه ترقيخواهانه صدراعظم موافق بودند وىل اكثريت فاسد 
رجال، در پناه محايت باطىن و ظاهرى شاه، پيشرفت مملكت و بيدارى خلق را مآال به زيان خود تشخيص مى دادند و 

 مى خواستند كما كان بر مال و جان و ناموس مردم تسلط و فرمانرواىي داشته باشند.
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سپهساالر، در معىن پشتيباىن نداشت. شاه به حكم ضرورت و براى آنكه كاخ سست بنيان حكومت قاجاريه درهم 

نريزد، اين مرد مصلح و شرافتمند را به زمامدارى برگزيد، وگرنه قلبا و باطنا با احياى زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم 

خمالف بود. در آن دوره شاه به سخىت با پيدايش هرنوع حزب و مجعيىت خمالفت مى ورزيد. حىت به فراماسو�ا كه مجعيىت 

اشراف منش و وابسته به طبقه باال و متوسط اجتماع و خواهان بعضى اصالحات و استقرار حكومت قانوىن بودند، 

اجازه رشد و پيشرفت نداد. با متام اين حمظورات و با نداشنت هيچ نوع محايت ملى، سپهساالر، چون امري كبري موفق 

 شد در راه اصالح امور قدمهاىي بردارد. دكرت آدميت مى نويسد:

مريزا حسني خان در هيأت ديوانيان حتوىل به وجود آورد. عنصر حتصيلكرده را به خدمات تازه گمارد، به ترقى و تربيت 
آنان توجه داشت؛ معيار ترقى را به شايستگى فردى �اد. به گفته خودش: «مناصب و مأموريتهاى دولت عليه به 
لياقت و استحقاق داده مى شد.» به نوشته روزنامه نگار رمسى: صدراعظم «ىف الواقع اشخاصى را به جهت امور 

انتخاب منودند، نه كار را به جهت اشخاص.» پسرعموى خودش را از عدليه بريون كرد، زيرا كارهاى خالف مى كرد. 
 حىت مورخ بدخواهى در حقش انكار ندارد كه: «ميل دادن امتياز دولىت به كسان نزديك خود نداشت.

در دادن امتيازات دولىت، و درجات نظامى كف نفس مى كرد، و بدون استحقاق خدمت، كسى را به رتبه نظامى و 
غريه باال منى برد.» در رساله شيخ و حقري نيز آمده: «اغلب از كسان و بستگان صدراعظم قبل از صدارت ايشان 



عامل و منشأ كارهاى عمده دولىت بودند، و در عهد ايشان مهه بيكار و ىب شغل». به فرض اينكه آن آراء خاىل از 
 »174 «غلو هم نباشد، بدعت مهمى است در روال امور ديواىن ما.

در يكى از نامه هاى خود، به شاه مى نويسد: «وجود ضعيف ناقابل خود را در راه خدمات دولت و ملت فداكارانه 
گذارده ام. خود را به جهت رفاه عامه روز و شب مشغول منوده ام» و «قلوب مردم را عموما اميدوار ... منوده ام.»- 
«درباره اين ملت جبز خريخواهى و بيطمعى خالص» نداشته ام. فقط به بزرگان گفته ام: «دزدى از مال دولت و مال 
مردم نكنيد»، من «نه از مال دولت ونه از مال ملت طمعى نداشته ام»؛ مأموريت من «ضعفا و فقرا و مظلومني را 

 دوست و اميدوار گردانيده است؛ در صدارت من يك نفر چوب خنورد، يك گوش بريده نشد.»

در واقع، خود را قهرمان عدالتخواهى مى شناسد. و چنانكه ديدمي از اين جهت، خدمت خود را با كارهاى امري كبري 
قياس مى كرد. خاصه مريزا حسني خان با دو كارش ذهن مردم را ربود: يكى عدالىت كه در عدليه �اد، ديگر مهىت كه 

 ...» به تعبري بدايع نگار، سپهساالر در عهد قدرت »175 «در سال قحطى به خرج داد و يارى مستمندان منود
 »176 ««بيچارگان را بنواخت و چريه دستان را منقارها بكوفت.»

سپهساالر براى آنكه تيشه به ريشه كهنه پرستان و عناصر فاسد بزند، بر آن شد كه شاه را به مسافرت به فرنگ 
 ترغيب كند. در نامه اى كه به شاه نوشته مى گويد: «فوايد و
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معاىن اين سفر ... مهايوىن به فرنگستان در نظر اغلب عقالى ما هنوز، به آن طور كه بايد، معلوم نشده است ... اين 

عزم ملوكانه حمض سياست نيست؛ اين يك شاهراه بزرگى است كه از براى ترقيات ايران گشوده مى شود. در اين سفر 

تنها پادشاه ايران به فرنگستان منى رود، در حقيقت متام دولت ايران به جهت جنات اين ملك به تفحص اوضاع دنيا 

مى رود ... پس از مراجعت ... مجيع خياالت باطل و كل غفلتهاى كهنه تغيري خواهد يافت ... مراودات شخص 

اعليحضرت ... با سالطني فرنگ، ميان ايران و ساير دول ارتباط و مصاحل تازه به ميدان خواهد آورد. خالصه امروز 

 در اين سفر شاه نه تنها با مظاهر متدن غرب آشنا گرديد »177 «سرمايه اميد ايران اين سفر فرنگستان است ...»

بلكه با بسيارى از سران كشورهاى غرب و مهندسني و دانشمندان به گفتگو پرداخت. در ايامى كه سپهساالر با 



خوشبيىن و اميدوارى سعى مى كرد شاه و مهراهان او را با خود مهداستان كند، عناصر فاسد و كساىن كه مطلقا در 

انديشه اصالح اوضاع اجتماعى ايران نبودند، چه در ايران و چه در ركاب شاه، به كارشكىن مشغول بودند. 

شاهزادگان، زنان سوگلى شاه، اكثريت قريب به اتفاق وزرا و استانداران، دمشن نظام جديد بودند، و بطور مداوم به 

كمك روحانيان مرجتع و سفارت روسيه تزارى، در راه عزل سپهساالر تالش مى كردند. اين دسايس در شاه مؤثر 

افتاد؛ اندكى او را مرعوب كرد. صدراعظم كه از توطئه دمشنان بيخرب نبود استعفا داد و شاه ظاهرا با تأثر عميق 

پذيرفت و روانه تران شد. در نزديكى قزوين دكرت ديكسون انگليسى با شاه مالقات كرد و او را به ادامه برنامه هاى 

اصالحى و تقويت سپهساالر ترغيب كرد. شاه گفته هاى او را تأييد كرد و گفت، در اولني فرصت از كارداىن 

سپهساالر استفاده خواهم كرد. پس از مراجعت به تران مهينكه سروصداى خمالفان خاموش شد، شاه طى نامه اى بار 

ديگر او را به عنوان وزير خارجه به تران فراخواند و در نامه ديگرى براى دلگرمى سپهساالر نوشت: «... امور عمده 

حمول به شورى است، اختيار معامله و جان كالم دولت در دست خودم است، منى گذارم انشاء الّله عيب كند يا مال 

دولت تلف شود ... بايد متحمل هر نوع صدمه اى بشوم ... براى وزارت امور خارجه حكم احضار مشا مى رسد ... 

بدون اينكه ما را متلون املزاج بدانيد، مى نويسم كه در اين فقره قدرى بايد حوصله كرد ... عجالتا از اين رشته كار 

فوايد عمده مالحظه مى شود كه مثل شخص مشا آدمى را مشغول اين كار بكنم ... پس بياييد، مشغول اجراى اين 

كارها بشويد. اين كارها اگر حقيقتا جمرا بشود، هريك در مقام خود كارى است بسيار بزرگ كه يك وزير صادق 

دولتخواه بايد او را اجنام بدهد ... دستخط شاه با اين اندرز متام مى شود: به مشا نصيحت مى كنم، در غياب و 

حضور نوكرها و وزرا و شاهزاده ها چيزى نگوييد كه باز باعث توحش و رجنش تازه اى از مشا بشود؛ به هيچ وجه لزومى 

 »178 «ندارد حرف زدن و مردم را جمددا رجناندن.»

«در پاسخ اين نامه مريزا حسني خان پاسخ مشروحى مى دهد و به پيشنهاد شاه گردن مى �د و مى نويسد، اين 
 دسايس از انيس الدوله ها و معتمد الدوله ها بود و عامه مردم از من 
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راضى هستند. در مدت صدارت من «يك نفر چوب خنورد، يك گوش بريده نشد، يك تومان جرميه گرفته نشد» و 

«احدى در ايران بلكه در مجيع دنيا نيست كه بتواند بگويد ده شاهى اىل صد هزار تومان از او به من رسيده است» 

 «... به اقوام و عشاير خودم رو ندادم و مسلط بر مردم نكردم.»

«بله، كارى كه داشتم حفظ مال دولت را به اشد درجه مى كردم؛ چون سارق نبودم، اجازه سرقت هم منى دادم ... به 
جهت دولت و به جهت رعيت ... از فدوى برت خادم و حافظى نبود ليكن از براى گرگها و سارقني خوب نبودم، 

 زيرا كه مانع خياالت آ�ا مى شدم.» البته «غري از اين فقره نسبت به مردم در خود خطا و تقصريى سراغ ندارم.»

اما راجع به مالها «مداخله امور دولت را به ايشان جتويز منى كردم وىل مهني آقا مريزا صاحل كه فدوى را زنديق 
 مى نويسد» در سال قحطى حفظ جان اهل و عيالش را كردم.

مهان زمان، «حاجى مال على كىن غله انبار داشت و مردم از گرسنگى مى مردند ... او خروارى پنجاه تومان پول 
 مى برد و غله را به اميد گرانرت فروخنت منى داد و بندگان خدا تلف مى شدند.

 »179 «حاال آ�ا حافظ شريعت، و فدوى خمّرن دين است.»

از اين نامه كمابيش موقعيت و نظر طبقات خمتلف در برابر نقشه هاى اصالحى سپهساالر آشكار مى شود. بدون 
شك اكثريت قاطع ملت ايران يعىن كشاورزان و پيشه وران از صميم قلب اين جريان را تأييد مى كردند، زيرا در دوران 
كوتاه قدرت اين مرد، از غارتگرى فرمانداران، استانداران، مأمورين ماليه و نظاميان بطور حمسوس كاسته شده بود و 

توده مردم از اين وضع راضى بودند، وىل به اقتضاى استبداد مطلق عصر ناصرى، كسى يارا و رخصت تظاهر 
نداشت، و گاه و بيگاه كه مردان و زنان براى مطالبه حقوق مشروع خود تظاهر مى كردند، با سرنيزه نظاميان روبرو 

مى شدند. ناگفته نگذارمي كه در اين دوره بعلت پايني بودن سطح اطالعات عمومى و فقدان ابتداييرتين اصول 
دموكراسى، از احزاب و اجتماعات نام و نشاىن نبود. اكثريت مردم، يعىن كشاورزان و پيشه وران، به مقام و ارزش 
اقتصادى و اجتماعى خود واقف نبودند و منى دانستند كه اگر دست از كار و فعاليت مستمر خود بكشند، متام 
دوله ها و سلطنه ها و حجج اسالم از ىب غذاىي و ىب لباسى خواهند مرد. بطور كلى در اين دوره، فهم طبقاتى مردم 

بسيار ضعيف بود. مردم حمروم، به حقوق اساسى و بشرى خود پى نربده بودند و به مهني علت، از امثال امري كبري و 
 سپهساالر كه تا حدودى مدافع اكثريت بودند، محايت و پشتيباىن شاياىن منى كردند.

مجعيت فراماسو�ا كه ظاهرا وابسته به طبقه اشراف اصالح طلب بود، بطور خمفى، فعاليىت ضعيف داشتند و 
منى توانستند بطور علىن كلوب و حمفلى تشكيل بدهند و در مسائل سياسى و اجتماعى به حبث و مطالعه بپردازند. در 
چنني شرايطى جتلى افكار عمومى امكان پذير نبود. طبقه روحانيان سامل و متوسط احلال با جنبش ضد فساد خمالفىت 
 نداشتند وىل امثال كىن (كه فئوداىل بزرگ بود) و كليه اشراف و شاهزادگان ثرومتند به جنبش جديد به چشم عناد و
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دمشىن مى نگريستند و منظما شاه را از تعقيب انديشه اصالحى منصرف مى كردند و خود شاه هم كه در بصريت و 

هومشندى او ترديدى نيست، باطنا با يك برنامه صحيح اصالحات اجتماعى خمالف بود. و اگر چند صباحى با امري 

كبري و سپهساالر روى موافق نشان داد، براى اين بود كه يكباره اساس حكومت و سلطنتش متالشى نشود و در 

 اوضاع آشفته و درهم كشور، امنيت و ثباتى نسىب و موقىت پديد آيد.

به قول دكرت آدميت: «اگر اسلوب كهنه و فساد حقيقتا ناپسند بود، چرا مستوىف- املمالك بيش از شصت سال وزير 
و مستوىف ماند؟ اگر اميىن مال و جان مردم منظور بود، چرا قانوىن كه مريزا حسني خان در اعالم امنيت جاىن و ماىل 

 »180 «) مقبول نيفتاد؟»1295مهان اوان نوشت (

در دومني دوره فعاليت سياسى سپهساالر، با وجود كارشكنيهاى مستمر مستوىف املمالك و ديگر وزيران فاسد و 
 مرجتع، قدمهاى كوچك اصالحى در زمينه هاى خمتلف برداشته شد.

) روابط شاه با سپهساالر مهيشه يكسان نبود، 1297در دوره دهساله صدارت و وزارت مريزا حسني خان (تا سال 
خمصوصا در ساهلاى آخر، سپهساالر مهواره از دوروىي، دودىل، و محايت بيدري  شاه از درباريان و عناصر فاسد، گله 
مى كرد. وىل شاه چون خود را شديدا حمتاج عقل و كارداىن اين مرد مى ديد، طوعا يا كرها از خدمات گرانقدر او در 

 زمينه هاى خمتلف سپاسگزارى مى كرد و به او دلدارى مى داد. در يكى از آخرين نامه ها نوشت:

 »181 ««اميدوار هستم به دست مشا اين خدمت اجنام بگريد، اسم مشا در تواريخ به يادگار مباند.»

از آنگونه سپاسگزاريها ممكن است دريابيم كه ناصر الدين شاه گرفتار چنان بيمارى رواىن و جنون خودپرسىت نبود كه 
بر وزير كاردان خود رشك ورزد، كار برجسته او را ناچيز مشارد يا خبواهد حقيقت را مسخ گرداند و خود را خردمندترين 

مردم انگارد. اگر آن دريافت تارخيى درست باشد، انتظار هم نداشت كه تاريخ نويس رمسى، او را به ريشخند عقل 
اولني و آخرين به قلم آورد، وىل در خاطرات خصوصى خود، وى را به باد مسخره گريد ... سپهساالر اعتناى راسخى 
به تأييدات شاه نداشت؛ كما اينكه يكچند نگذشت كه وزارت او برافتاد و اجازه زيارت عتبات هم به وى داده نشد 

... 

سخن مريزا حسني خان را درباره شاه از اين قرار آورده اند «... يك حرف راست منى گويد، و با هيچكس خوب 
نيست؛ غالب ميلش به اشخاص رذل و سفله و ناجنيب است، از آدم معقول بدش مى آيد؛ هيچ كارى را منظم 



منى خواهد مگر قورق شكارگاه و امر خوراك خودش را كه كباب را خوب بپزند و نارنگى و پرتقال حاضر باشد؛ قدر 
خدمت احدى را هم منظور ندارد. و آخر االمر من و هركس را كه قاعده دان باشد ... خواهد كشت، متام و كاملعدوم 

 »182 «خواهد منود.»

ظل السلطان، ستمگر معروف، كسى كه ناصر الدين شاه او را قهرمان دزدى و غارتگرى مى مشرد، درباره سپهساالر 
 چنني داورى مى كند: «... دمشن خودم و خانواده ام و پدرم و
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خانواده پدرم و خانواده سلطنت ...» در دوران بعد از وزارت هر وقت مشكلى روى مى منود شاه از فكر صائب و 

انديشه تيزبني اين مرد استمداد مى جست. در فتنه شيخ عبد الّله از او خواست در شوراى دولت حاضر گردد، او 

اطاعت كرد و چند تلگراف به حكومت آذرباجيان و سفري ايران در عثماىن نوشت و ديگر نيامد. در كاغذش به شاه 

 گفت:

«هر وقت خدمات عمده بزرگ خودم را به دولت و ملت، و حسن نيىت كه درباره عظمت و انتظام امور داشتم به 
 »183 «خاطر مى آورم، مى بينم مكافات فدوى اينها نبوده است.»

پس از چندى كه از اقامت سپهساالر در قزوين گذشت، كار غائله آذرباجيان باال گرفت. شاه سخت نگران شد و 
 بار ديگر از سپهساالر در اين مهم استمداد جست و به او نوشت:

آب در دست داشته باشيد، خنورده برويد به آذرباجيان، رفع اين اختالف را بزودى بكنيد. با وجود خستگى و كار 
 زياد البدا به خط خودم دستور العمل خمتصرى براى مشا نوشتم. در دستورنامه بسيار مهم، خود شاه، به تأكيد گفت:

اين دستور العمل را فورا به وليعهد بده خبواند. حقيقتا عقيده من اين است كه اگر در نظم آذرباجيان با مشا مهراهى 
نكند و به خياالت قدمي خود برقرار باشد، او را احضار تران منامي. دولت عقيم است، پسر نبود، مملكت نظم 

 مى خواهد.



 »184 «عمل اين اكراد خيلى بد شده است. به حمض ورود يك تدبريى و خياىل بكنيد كه عجالتا دفع اينها شود.»

 فتنه شيخ با حسن تدبري سپهساالر پايان يافت، و او به معيت وليعهد به تران آمد.

الكساندر دوم، تزار روس، كشته شد، و سپهساالر براى تبلي  پيام شاه عازم روسيه گرديد. در مراجعت شاه او را به 
 استاندارى خراسان و سيستان و توليت آستان رضوى تعيني كرد.

 ذحيجه به مشهد رسيد و خلعت شاه را به وى تسليم كرد. 18چهار ماه بعد مسرور مريزا از پيشخدمتهاى خاص در 
 ناگهان در مشهد درگذشت. مرگ سپهساالر هيچگاه به 1298 ذحيجه 21خلعت را سپهساالر پوشيد، و در شب 

صورت امر طبيعى تلقى نگرديد، از مهان اوان مرگ سياسى مرموزى شناختند. در روزنامه هاى فرنگ هم آن مطلب 
 منعكس شد؛ وىل حكم قطعى آسان نيست.

آنچه مسلم است شاه از مرگ او چندان دلتنگ نشد و در وصف او گفت: «اين مرد به حالىت رسيده بود كه جز 
مرگ براى او چاره نبود و ما را مهيشه در زمحت داشت؛ بلكه يك نوع حالت «مدحت پاشا» را داشت» (مقصود 
خيانت به ولينعمت بود). اعتماد السلطنه در خلسه يا خوابنامه خود مى نويسد، سپهساالر را «به قول معروف زهر 

 »185 «خوراندند.»

به اين ترتيب، حيات سومني رجل سياسى بزرگى كه بعد از قائم مقام و امري كبري در راه ببود زندگى اقتصادى و 
اجتماعى و سياسى ايران سعى و تالش مى كرد، به پايان رسيد، و جامعه ايران از كارداىن و حسن نيت اين سه رادمرد 

 بزرگ در نتيجه دسايس مرجتعني داخلى و استعمار خارجى، چنانكه بايد، سودى نربد.
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 سلطنت مظفر الدين شاه 

با قتل ناصر الدين شاه، سد بزرگى كه در راه رشد آزادى و دموكراسى وجود داشت از بني رفت. مظفر الدين شاه كه 
مردى سليم النفس و عليل املزاج بود با اينكه از تعليم و تربيت صحيح برخوردار نشده و از اوضاع دنيا به كلى بيخرب 
بود، بيش از پدر خود به آرزوها و افكار عمومى توجه مى كرد و به مهني علت، وقىت ديد كه اكثريت مردم با صدارت 



 ماه او را از صدارت معزول، و امني الدوله را كه مردى اصالح طلب و 7امني السلطان موافق نيستند، پس از 
 فرهنگدوست بود، به وزارت برگزيد.

امني الدوله در دوران صدارت خود كوشيد تا در اجراى طرحهاى اصالحى امري كبري سپهساالر براى ببود اوضاع 
 اجتماعى ايران قدمهاىي بردارد.

در دوره او بر تعداد مدارس و مكاتب افزوده شد و اجنمنهاىي براى بسط فرهنگ و بيدارى مردم تشكيل گرديد. امني 
الدوله براى اصالح وضع ماىل كشور كوشيد دست درباريان و مفتخواران و اطرافيان شاه را از ماليه مملكت كوتاه كند 

 و از دزدى و سوء استفاده مأمورين ماىل جلوگريى منايد.

وى براى سروسامان دادن به وضع داراىي كشور تصميم گرفت از كارشناسان خارجى استفاده منايد و به كمك آنان 
 وضع گمرك، ضراخبانه و تسليحات ايران را اصالح منايد.

وىل چنانكه مى دانيم از ميان كارشناسان بلژيكى، «نوز» در راه مصاحل و منافع ايران اقدامى نكرد و بيشرت آلت دست 
سياستهاى خارجى بود، وىل ديگر كارشناسان بلژيكى در راه اصالح گمرك و پستخانه ايران قدمهاىي برداشتند. مبارزه 

امني الدوله با دزدى و فساد و تالش او براى تنظيم دخل وخرج مملكىت و تنظيم بودجه، مفتخواران را عليه او 
برانگيخت، و سراجنام مظفر الدين شاه كه مردى ضعيف النفس و ناتوان بود، اين مرد صديق را بركنار كرد و امني- 

 السلطان را بار ديگر از قم به تران فراخواند و به صدارت برگزيد.

 ه. ق. به طول اجناميد. او كه هدىف جز راضى كردن اطرافيان 1321 تا 1316دوره دوم صدارت امني السلطان از 
شاه و طول مدت زمامدارى در سر نداشت، جباى آنكه اقدامات اصالحى امني الدوله را دنبال كند، به استقراض از 

 ه. ق.) به عنوان قرض 1320 و ديگرى در سال 1318خارجيان پرداخت و دو بار از روسها (يكى در سال 
 مبلغى پول گرفت و عوايد گمرك مشال ايران را در اختيار آنان گذاشت، تا از اين راه قروض ايران مستهلك شود.

در نتيجه مستشاران خارجى كه دولت ايران را ضعيف و مزدور خارجى مى ديدند خود مستقيما زير نفوذ سياسى 
روسها قرار گرفتند و مصاحل و منافع ايران را از ياد بردند. اين پوهلا كه با خفت و خوارى حتصيل مى شد در راه منافع 
مردم مصرف منى گرديد بلكه امني السلطان از اين راه درباريان و حاميان خود را سري مى كرد و شاه را به فرنگستان 

مى فرستاد. غري از دو فقره قرضى كه از روسها گرفت، امني السلطان با گرو گذاشنت شيالت، پستخانه و تلگرافخانه و 
گمركات فارس از انگليسيها نيز مقدارى قرض گرفت. و به اين ترتيب تسلط و مداخله روسها و انگليسيها در ايران 

رو به فزوىن �اد و وضع ماىل و اقتصادى ايران بيش از پيش رو به تباهى رفت. در نتيجه فشار مردم و روحانيان، 
  اتابك 1321مظفر الدين شاه در مجادى آخر 
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(امني السلطان) را از كار بركنار منود و سلطان جميد مريزاى عني الدوله را به جاى او به صدارت برگزيد. عني الدوله كه 

مردى مستبد و جاهل بود، مانند سلف خود در راه ببود اوضاع اقتصادى و اجتماعى مردم قدمى برنداشت. در اين 

ايام، ظل السلطان، برادر بزرگ شاه، در اصفهان حكومت مى كرد و فرزندان و ديگر بستگان شاه با قدرت و 

اختيارات ناحمدود در ديگر شهرستا�اى ايران فرمانرواىي مى كردند و در منطقه نفوذ خود با قدرت فراوان به مكيدن 

خون مردم مشغول بودند. در چنني شرايطى، آزادخيواهان و اصالح طلبان با تشكيل جلسات و اجياد اجنمنهاى خمفى 

 در راه بيدارى مردم سعى و تالش مى كردند.

قبل از قتل ناصر الدين شاه با متام دقت و نظارتى كه مقامات انتظامى داشتند، آزادخيواهان و فراماسو�ا براى بيدارى 
مردم حمرمانه تالش مى كردند وىل با قتل شاه مستبد تا حدى بندها گسست و آزادخيواهان بيش از پيش در راه كسب 

 آزادى متشكل شدند.

 رفتار و اخالق مظفر الدين شاه و اطرافيان او

هدايت مى نويسد: «بعضى خياالت نافع به كار مملكت در سر مظفر الدين شاه بود لكن با علت مزاج و ضعف 
فكر، قدرت اجرا نداشت و در مقابل اطرافيان خود مقهور بود. فرمانفرما، حكيم امللك، و بصري السلطنه دائم احلضور 
بودند. پدرم و صنيع الدوله خارج از حوزه گاهى شاه را مى ديدند. فرمانفرما با مهه بود و با هيچكس نبود ... حكيم 
امللك روزى به صنيع الدوله گفت، شاه چهار سال بيشرت جمال ندارد ما چهل سال درب خانه او گرسنگى خوردمي به 

 اميد امروز.

 وقىت كه مرداىن چون صنيع »186 «در شهر تصنيفى شهرت كرد: «حاال خنورمي كى خبورمي؟ خوردن نبود بلعيدن بود.
الدوله از وضع پريشان مملكت سخن مى گفتند، شاه ضعيف النفس و نااليق به جاى درمان دردهاى اقتصادى و 

اجتماعى مملكت چنني پاسخ مى داد: «صنيع الدوله عريضه مشا را مالحظه كردم ... و الّله جاى تأسف است. مشا را 
به حق خدا و به حق خدا قسم مى دهم كه قدرى درد نوكرى پيدا كنيد، از كوچك و بزرگ مهه تان مشغول خدمت 
شويد، قال اقول را كنار بگذاريد، كار بكنيد، بارى البته اين مطلب را بدان، و الّله بالّله. به حق خدا، كسى قدرت 

 »187 «ندارد از مشا سعايت بكند، من هم گوش بده نيستم.»

 كه از اروپا مراجعت مى كردم با خود مى گفتم «به تران 1321در جاى ديگر مهديقلى هدايت مى نويسد، در سال 
خواهم رسيد ... باز مهان صحبتها را خواهم كرد، دردها را خواهم گفت، منى دامن كى نوبت درمان مى رسد. جهالت، 
ىب علمى، بيهمىت، بيغريتى، معلوم نيست تا كى دامنگري اين مشت خملوق است ... مظفر الدين شاه دو سفر به فرنگ 

رفته است، دنياى آباد را ديده است، ميل به آبادى ندارد، دارد، مانع چيست؟ ديوار جهل و ظلمت اطراف او را 
گرفته است. از عني الدوله، امري بادر و امثال اينها چه انتظار بايد داشت. ناصر امللك، صنيع الدوله و امثال اينها 



خانه نشينند، حرفشان به مفت منى ارزد. در زمان ناصر الدين شاه حرفهاى نگفتىن در حوزه ما گفته مى شد، جاسوس 
 مهه جا بود ... گاه اين فكر براى من مى آمد

 ______________________________
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كه اصرار مظفر الدين شاه در مراجعت من براى كسب اطالع از اوضاع ژاپن است كه دولت سياىي است و ترقيات 

اروپاىي كرده است. زودتر بروم بگومي شايد اثرى داشته باشد. مى دامن شاه مايل اصالح هست، ليكن اصالح مانع 

منافع حواشى است. خنواهند گذارد چنانكه نگذاشتند. اصالح الزمه اش ترك هوى و هوس است. اطرافيها شب و روز 

مشوق، و طبع بشر بازيگر ... در موارد شرفياىب، شاه از ژاپن مى پرسند لكن از استماع حرفهاى سياسى استنكاف 

 »188 «دارند ... فرمودند از نباتاتش بگو امرى كه من در آن وارد نبودم.»

در تاريخ بيدارى ايرانيان از نامه تارخيى مستشار الدوله به مظفر الدين شاه و اندرزهاى سياسى او نيز ياد شده. چون 
 اين نامه صادقانه در بيدارى شاه و مردم مؤثر بوده است، به نقل قسمىت از آن مبادرت مى كنيم:

 1306نامه مستشار الدوله به مظفر الدين شاه در 

مستشار الدوله در آخرين روزهاى زندگى خود از سر خريخواهى و مردم دوسىت به وليعهد ايران چنني اندرز مى دهد: 
«... ممالك وسيعه ايران كه وطن اصلى و خانه واقعى شاهنشاه اسالم است به عقيده كافه سياسيون در حمل خوف و 
خطر است؛ زيرا ترقيات شديد السرعه مهسايگان و افعال خودسرانه و بيباكانه درباريان، قواى چندين هزار ساله دولت 
ايران را طورى از هم متالشى و دچار ضعف و ناتواىن صعب منوده كه عالج آن از قوه و قدرت متوطنني اين مرزوبوم 
بكلى خارج است. عقيده حكما و سياسيون مجهور ملل متمدن بر اين است كه رفع خطرات و چاره اشكاالت ايران 
را به مهني دو كلمه مى توان خالصه كرد كه بايد از اعمال گذشته چشم پوشيد و شروع به تأسيس قوانني تازه منود ... 
تا مأمورين دواير دولىت از عاىل و داىن ... خود را در انقياد و اطاعت مواد و احكام قانونيه بدانند و مساوات حقوقيه 
به عموم اهاىل و زيردستان از هر صنف و طايفه داده شود.» سپس بسخىت به درباريان و عمال خون آشام دولت محله 

مى كند و مى نويسد: «... اين دايگان مهربانرت از مادر ... و اين خريانديشان خامنان برانداز تا دولت مقننه نشود، 
چشم از منافع خود نپوشند ... به عهده مأمورين سياسى و ملكى است كه مهيشه بر وفق مقتضاى عصر و احتياج 

 به اتفاق يكديگر از روى حقيقت در تصفيه  «َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ »زمان رفتار منوده هفته اى يك روز به مفاد آيه كرميه 
 نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت اينكه كليه سران �ضت مشروطيت »189 «امور دولت و ملت شور منايند ...»



كامال متوجه بودند كه براى پيشرفت آزادى قبل از هر كار بايد سطح فرهنگ و دانش عمومى را باال برد و مردم را به 
 مفهوم آزادى و مشروطيت آشنا ساخت.

 رشت سخن مى گويد و با 1906 مارس 23«رابينو» ضمن يادداشتهاى مربوط به تاريخ مشروطه گيالن از وقايع 
صراحت مى نويسد: «اهاىل شهر و ده معىن مشروطه را درست منى دانند و در غري مورد خود اين كلمه را به كار 

 »190 «مى برند؛ و مهني مسأله باعث اشكاالتى است.»

 ناظم االسالم كرماىن مى نويسد:

 ______________________________
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 ضمن گفتگو با آقاى سيد حممد طباطباىي سخن از لزوم افزايش مدارس و تعميم فرهنگ به 1322«در دوم ذى حجه 

ميان آمد و به اين نتيجه رسيدمي كه بايد سعى كرد افراد ملت عامل شوند؛ چه پس از آنكه عموم ملت عامل شدند، 

آن وقت حقوق ملى خود را مى دانند. حقوق دولت را بر خود و ملت، و حقوق ملت را بر خود و دولت كه آگاه 

شدند، ديگر هرگز زير بار ظلم وجور استبداد خنواهند رفت. آنوقت كارها به صاحبان كفايت و درايت رجوع خواهد 

شد. پس بر مشا باد به اصالح معارف، و تأسيس و تكثري مكاتب، و احداث مدارس ابتدائيه و علميه و صناعيه و 

 »191 «غريه.

در مهني جلسه، سخن از تأسيس مدارس دخرتانه به ميان مى آمد، وىل پس از حبث و گفتگوى بسيار به اين نتيجه 
مى رسند كه چون پليس و شهرباىن جمهزى ندارمي و سطح فرهنگ عمومى پايني است بيم آن مى رود كه اياب و ذهاب 
دوشيزگان با مزامحت اشرار مواجه شود. به مهني مناسبت، تأسيس مدارس دخرتانه را در آن روزها مصلحت ندانستند. 
ناظم االسالم در مهني كتاب مى نويسد كه در آغاز �ضت فرهنگى در ايران «كار مكاتب و مدارس نضجى نداشت 
زيرا مغرضني به عوام الناس مشتبه كرده بودند كه مباشرين و اجزاء مدارس كافر و جنسند وىل در پناه محايت طباطباىي، 

 »192 «معاندين سكوت كردند.»

 هدايت مى نويسد:



مدرسه يكى از موضوعات حمل توجه است. در اندك زمان، مدارس متعدد در تران داير شد؛ شش مدرسه به خرج 
دولت، بقيه از كيسه فتوت صاحبان خري: رشديه، علميه، شرف مظفرى، افتتاحيه، دانش، سادات، ادب، اسالم، 
سعادت قدسيه، كماليه، شريعت، و مهه آخر جزء بودجه دولت شد (خرييه موقوفات دارد كه مريزا كرمي خان وقف 

 كرده است).

در زمان امني الدوله، مريزا حسن رشديه از مكتبداران قفقاز به تران آمد، امني الدوله را حمرك شد مدرسه ابتداىي 
رشديه را داير كرد. نسبتا ذوقى داشت و چندى امني الدوله به او كمك مى كرد، آخر اختالف بينشان حاصل شد، 

 »193 «مريزا سواد نداشت حسن، بشخصه مدرسه را اداره مى كرد.

 احتشام السلطنه و حاج مريزا حيىي دولت آبادى نيز در راه اشاعه فرهنگ سعى و تالش مى كردند.

 هدايت راجع به بودجه و خمارج مدارس مى نويسد:

  لایر بود. اندك اندك توسعه يافت.2700 و متوسطه 1400در بدو امر، ابتدائى ماهى 

 تومان بودجه داشت و از ماهانه تدارك مى شد و چهل 600روزى كه من با اتابك به سفر مكه رفتم، مدرسه علميه 
تومان اضافه عايدى داشتيم. از اعانه دولت صد و چهل تومان به مدرسه كمك مى شد. اعيان در پرداخت ماهانه 

 براى تربيت 

 ______________________________
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اوالد خودشان جان مى كندند. كسبه منظمرت اجرت را مى پرداختند. روزى نانواىي به مدرسه آمده بود و ماهانه بچه اش 

را مى پرداخت، من در مدرسه بودم، معلوم شد سه پسر دارد كه در مدرسه درس مى خوانند. گفتم يكى جماىن باشد. 

اول ماه به اول ماه ماهانه را مى پرداخت. از يادبودهاى مدرسه علميه، مكتوب مشس الدوله زن ناصر الدين شاه و 

مهشريه عني الدوله است كه به خط خودش نوشته است: «راست است كه ما در شغال آباد منزل دارمي [خيابان شاه 

امروز] وىل به اين اندازه معطل كليله و دمنه نبايد شد. عبد الّله را كه به مدرسه فرستادم هنوز حساب منى داند كه به 

كار من خبورد. تاريخ ضرورت ندارد، منى خواهد واعظ و خطيب بشود، قدرى عرىب بد نيست كه قرآن خبواند. فرانسه 



هم به كار مى خورد. اماليش را درست كنيد.» مكتوب خامن خاىل از كنايات ادىب نيست ... تربيت عبد الّله را به 

 اندازه مجع آورى كرايه دكاكني مى خواهد نه براى آنكه آدمى بشود، فرانسه معلوم نيست به چه كار عبد الّله مى خورد.

»194« 

آزادخيواهان آن روزگار مى دانستند كه براى كسب آزادى نبايد تنها به تعداد مدارس افزود، بلكه بايد سطح اطالعات 
 سياسى مردم را نيز باال برد.

 جلسات خمفى 

ناظم االسالم كرماىن مى نويسد كه آزادانديشان آن روزگار براى بيدارى مردم و جنات از ستمگرى زمامداران بر آن 
 پس از ذكر پريوزيهاى سياسى 1322 ذى حجه 18شدند كه در جلسات خمفى شروع به فعاليت منايند. در جلسه 

ژاپن و �ضتهاى آزادخيواهانه در روسيه، يكى از حضار از وضع اسف بار ايران سخن مى گويد: «... اين است امر 
نان و گوشت و روغن و ساير مأكوالت، آن است حال آب و هوا و ساير مشروبات. گاهى به تعديات حكام ظامل 
گرفتارمي و زماىن گرفتار ظلم ديوانيان ... كوچه و خيابا�ا كثيف، محامها و آبا بدبو و جنس. نه راه آهىن دارمي و نه 

كارخانه و نه روزنامه آزادى؛ نه اخبار يوميه و نه آثار عيشيه. دو سه روزنامه در داخله دارمي آن هم جز متلق و دروغ 
 و چاپلوسى و مهمالت ديگر چيزى منى نويسد. احدى نيست كه به خيال ترقى اين ملت جنيب افتد.

حكام به رشوه و تعارف خو گرفته اند، وزراى خائن وطن عزيز را به باىي كم و مثىن خبس به اجانب از هر جانب 
مى فروشند. رؤسا گرفتار اغراض شخصى هستند. نه كشىت دارمي، نه بندرى و نه لنگرگاه، نه لشكر دارمي نه دفرت؛ نه 
بلديه دارمي نه نظميه؛ نه ماليه دارمي نه عدليه؛ نه مدارس دارمي نه جمالس؛ نه معارف، نه فالحت، نه زراعت، نه علم 

 تشكيل اجنمنهاى خمفى و حبث و انتقاد از اوضاع »195 «عسكرى ... نه حال، نه مال ... نه شب نه روز ...»
سياسى و اقتصادى ايران، رفته رفته، به بيدارى مردم كمك كرد. دو تن از روحانيان بزرگ يعىن آقايان سيد حممد 

طباطباىي و سيد عبد الّله ببهاىن به صف آزادخيواهان پيوستند و با شيخ فضل الّله نورى كه حامى وضع موجود بود، 
به خمالفت برخاستند. آزادخيواهان براى برانگيخنت افكار عمومى نسخه هاىي از عكس مسيو نوز بلژيكى را در حاىل كه 

 عمامه بر سر گذاشته و عباىي بر دوش گرفته بود
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بني مردم منتشر كردند و به نام اهانت به اسالم، به اين مرد خائن در جمالس و حمافل مذهىب و غريمذهىب محله 

مى كردند. عني الدوله كه مردى بسيار خودخواه و مستبد بود به اعرتاضات مردم، جتار، و روحانيان اعتنا و توجهى 

منى كرد و براى آنكه فرياد اعرتاض مردم به گوش شاه نرسد او را به فرنگستان فرستاد و پس از مراجعت شاه از فرنگ 

باز حاضر نشد قدمى در راه اصالح كارها بردارد. سياست او عبارت از تديد و تطميع بود. او مى كوشيد علما و 

روحانيان را با رشوه، و جتار و كسبه را با كتك و تديد بر سر جاى خود بنشاند. و در مهني ايام، بعضى از حكام 

 واليات نسبت به مردم و روحانيان روشى خشن و وحشيانه پيش گرفتند.

عالء الدوله حاكم تران وقىت كه ديد در مقابل اظهارات منطقى جتار منى تواند پاسخ قانع كننده اى بدهد، چند تن از 
 دست احتاد به هم 1323آنان را به چوب بست. در نتيجه اين اقدام، نه تنها توده مردم بلكه روحانيان در رمضان 

دادند و ماه بعد براى آنكه عدم رضايت كامل خود را از حكومت، به شاه و جهانيان اعالم كنند راه حضرت عبد 
 العظيم پيش گرفتند.

بعد از مدتى مذاكره بني دولت و علما، سراجنام روحانيان با احرتام به تران بازگشتند و به فرمان شاه، عني الدوله 
موظف گرديد در راه تأسيس عدالتخانه و استقرار آزاديهاى فردى و اجتماعى قدمهاىي بردارد و عالء الدوله را از 

حكومت تران عزل كند. عالء الدوله كه اصوال مردى مرجتع و بيمنطق بود، پس از مراجعت علما بار ديگر به وعده 
و وعيد و دروغگوىي پرداخت و به درخواستهاى مردم توجهى نكرد. سيد مجال الدين اصفهاىن، واعظ مشهور را كه 
عليه ظلم و ستمگرى سخن مى گفت، به قم تبعيد كرد. آمدورفت شبانه و تشكيل جلسات خمفى را قدغن كرد و 

اجياد عدالتخانه را به تأخري انداخت. در نتيجه مظامل عني الدوله، بار ديگر مردم به پا خاستند و تأسيس عدالتخانه و 
 عزل عني الدوله را از شاه طلب كردند.

در نتيجه كشمكش بني مردم و عمال دولت، عده اى كشته شدند و علما به قم رفتند و عده اى از مردم پايتخت در 
سفارت انگليس اقامت گزيدند. شاه پس از وقوف بر اين اوضاع عني الدوله را معزول و مشري الدوله وزير خارجه را به 

 به تقاضاى آزادخيواهان گردن �اد و فرمان 1324جاى او به صدارت برگزيد. و در چهاردهم مجادى- الثاىن 
 شعبان مهان سال يگانه مظهر حكومت ملى يعىن جملس شوراى ملى ايران تشكيل 18مشروطيت را صادر كرد. و در 

گرديد و قانون اساسى نوشته شد و به امضاى شاه رسيد. بعد از پنج روز شاه درگذشت. در جريان �ضت 
 مشروطيت تشكيل اجنمنها و حمافل خمفى قابل توجه و شايان ذكر است.

 تشكيل جمدد اجنمنهاى خمفى به قصد مبارزه با احنراف، و انتقاد از خود

 ناظم االسالم كرماىن در پريامون اين اجنمنها و مطالىب كه در آ�ا مطرح مى شده چنني مى نويسد:



پس از رفنت آقايان به قم مدتى اجنمن خمفى تعطيل شد. پس از مراجعت حضرات، ناظم االسالم كرماىن براى مبارزه با 
احنراف و هدايت �ضت نوبنيان مشروطيت، وجود اجنمن خمفى را ضرورى تشخيص داد و با كمك و پاميردى آقا سيد 
حممد صادق طباطباىي عده اى از آزادخيواهان صديق و پاكدامن گرد آمدند و قرار شد اين جلسات هفته اى دو شب 
تشكيل و هر شىب در خانه يكى از اعضاى اجنمن داير شود. ناظم االسالم در پريامون علت تشكيل اجنمن چنني 

 گفت:
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«... امروز مى بينيم اشخاصى در بني ما افتاده اند كه نه دلشان به حال مملكت مى سوزد و نه ملت را به چيزى 

مى گريند. عما قريب حق را ممزوج به باطل مى كنند، مملكت را دچار خراىب و ملت را با دولت مضمحل مى كنند. 

كلمه (حق يراد با الباطل) حق را مستمسك قرار داده و ترويج باطل مى كنند. عما قريب دست علما و عقال كوتاه و 

رشته كارها از دست ملت و دولت خارج خواهد شد. پس بياييد اجنمن تشكيل دهيم كه در امر جملس نظارت و از 

 يكى از كارهاى جالب اين اجنمن انتقاد از اخالق و رفتار سران �ضت »196 «احنرافات و مفاسد جلوگريى كند.»

بود. «يك شب در اجنمن خمفى مذاكره شد كه جناب آقاى طباطباىي قدرى با مردم به تغري و تشدد سلوك مى كند، 

بايد در مقام اصالح حال ايشان برآمد و نيز اجزا و اطرافيان آقا سيد عبد الّله ببهاىن از مردم تعارف و رشوه 

مى گريند و ما هرقدر خبواهيم به اشاره و كنايه يا به پيغام برسانيم اثر خنواهد كرد. بايد آقاى ببهاىن را هم در اجنمن 

حاضر كنيم. باالخره آقاى طباطباىي را به عنوان مهماىن به منزل آقاى باء دفرت دعوت كردمي. پس از صرف ناهار 

اطرافيان آقا رفتند و فقط اعضاى اجنمن ماندند و حضرت آقا آنوقت پس از مقدمه اى خطاب به آقاى طباطباىي 

گفتند: «امروز ... رياست مطلقه ملت تفويض شده است به حضرت عاىل و آقاى ببهاىن اما حضرت عاىل با مردم 

بد سلوك مى فرماييد ... اگر مردم از مشا مأيوس شوند به كى پناه بربند و به چه كسى ملتجى شوند؟ و اما آقاى 

 ببهاىن اين سلوك اطرافيان ايشان مردم را مستأصل و تباه مى كند.» آقاى طباطباىي در پاسخ گفت:

«... من چون طمعى به مال مردم ندارم و از دنيا توقعى ندارم، لذا متلق و چاپلوسى را خوش ندارم، لكن تا يك 
اندازه هم حق با مشاست و تصديق دارم؛ البته تغيري اسلوب و سليقه خواهم داد. از هريك از مشاها خواهش دارم 
چنانچه ديديد به خطا رفتم مرا آگاه و متنبه مناييد. از حرف حق و نصيحت دوستان بدم منى آيد.» در مهماىن 

ديگرى آقاى ببهاىن را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند، مشا زود عصباىن مى شويد، و اطرافيان مشا از مردم پول و رشوه 
مى گريند و مشا را بدنام مى كنند. آقاى ببهاىن برخالف طباطباىي چنانكه بايد متنبه نشد و جواب قانع كننده اى نداد؛ 

فقط گفت: «سعى كنيد عدالتخانه تأسيس شود مهه اين كارها اصالح مى شود» و حاضر نشد جلو رشوه گريى 
 »197 «اطرافيان خود را بگريد.»



 از اقدامات جالب آزادخيواهان، انتشار و پخش نامه ها و شبنامه هاى تديدآميز است:

 قسمىت از يكى از شبنامه ها

پس از بركنار شدن عني الدوله و روى كار آمدن مشري الدوله، با اينكه مردم كمابيش به حسن نيت مشري الدوله 
معتقد بودند وىل از تشبثات درباريان هرگز غافل نبودند و مهواره با انتشار شبنامه ها و ايراد نطقها، دولت را حتت فشار 

قرار مى دادند تا هرچه زودتر جملس شوراى ملى افتتاح شود. در يكى از اين نامه ها خطاب به مؤمتن امللك فرزند 
كوچك مشري الدوله چنني نوشته اند: «آقاى مؤمتن امللك به پدر بزرگوارتان عرض كنيد ... اگر منى توانيد مقصود ما را 

 اجنام كنيد و از امري بادر و حاجب الدوله مى ترسيد، حقيقت حال مملكت و ملت را به شاه عرض و از خواب 
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غفلت بيدارشان كنيد؛ و درك كنيد كه بعد از اين، بقاى سلطنت و صدارت و اصالح خزانه و مهه چيز بسته به وجود 

جملس ملى است. فورا استعفا كنيد و اال بزودى ... اسباب عربت ديگران خواهيد شد تا ديگرى قبول اين مقام نكند. 

ما تا امروز كشته شدمي و نكشتيم وىل حاال ناچار مى شومي به آ�ا كه دلشان براى ما منى سوزد و مى خواهند ما را گول 

بزنند جزائى بدهيم كه ديگران عربت بگريند. حاال آنچه صالح خودتان است بكنيد. ما هم آنچه صالح خود و 

نوعمان و ملت و مملكتمان است مى كنيم. شايد هر دقيقه كه اراده كنيم شخص شاه و مشا و وزرا در چنگ ما 

  در آخرين ماههاى سلطنت مظفر الدين شاه، هدف آزادخيواهان تأسيس جملس بود.»198 «باشيد.»

 جملس شوراى ملى يا جملس شوراى اسالمى 

در يك جلسه مشورتى كه با حضور مشري الدوله و عده اى از بازرگانان و آزادخيواهان تشكيل شد راجع به چگونگى 
جملس حبث و گفتگو شد «صدراعظم مى گفت كه شوراى اسالمى بايد باشد. آقا سيد حسني بروجردى گفت، 

 شوراى ملى بايد باشد. صدراعظم گفت، من شوراى ملى منى دهم.

 عالوه بر اين، آزادخيواهان بيم داشتند كه »199 «آقا سيد حسن گفت، ما به قوه ملت شوراى ملى را مى گريمي.»
بعضى در اثر اغراض خصوصى چند نفر از مبعوثني را تكفري كنند. «شايد مثل شيخ فضل الّله مالىي پيدا شود كه مهه 

 »200 «اهل جملس را تكفري و يا ال اقل تفسيق كند.»



در جريان �ضت مشروطيت فكر آزاد بودن و آزاد زيسنت و زير بار ظلم و زور نرفنت رفته رفته در اذهان توده مردم راه 
 يافت.

 پس از اعالم مشروطيت 

مظفر الدين شاه پنج روز پس از امضاى فرمان مشروطيت درگذشت و حممد على مريزا، جانشني وى، على رغم 
وعده هاىي كه داده بود، پس از كسب قدرت به مبارزه با آزادخيواهان برخاست. موافقت حممد على مريزا قبل از احراز 
مقام سلطنت، با آزادخيواهان بيشرت براى آن بود كه حريف زورمند خود شعاع السلطنه و حامى او عني الدوله را از 
پاى درآورد. مهينكه اين دو دمشن به زانو درآمدند، حممد على مريزا نيت باطىن خود را آشكار كرد و به كارشكىن و 

خمالفت با جملسيان پرداخت. وكالى با شهامت جملس نيز پرده از روى دسايس او برداشتند. شاه جديد، براى 
برانداخنت بنيان آزادى، امني السلطان را، كه مردى حميل و مرجتع بود، بار ديگر به رياست دولت برگزيد. امني 

السلطان پس از مراجعت از فرنگ درصدد برآمد به كمك وكالى معتدل جملس، از روسيه قرض جديدى بگريد و 
وضع آشفته ماىل مملكت را سروساماىن خبشد، وىل وكالى جملس، خمصوصا منايندگان آذرباجيان كه از مداخالت 

سياسى و اقتصادى روسها ضررهاى فراوان ديده بودند، منى خواستند با گرفنت قرضه وسيله جديدى براى مداخالت 
سياسى روسيه در امور ايران فراهم كنند. به مهني مناسبت، منايندگان جملس و آزادخيواهان خارج از جملس متحدا عليه 

 امني السلطان به دست يكى از فداييان آزادى 1325 رجب 22دسايس شاه و صدراعظم او قيام كردند و در شب 
 به قتل رسيد. حممد على شاه كه وضع را چنني ديد
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بيش از پيش به جنگ با آزادخيواهان مصمم شد. مركز و حمل كار خود را به باغ شاه منتقل كرد و عده اى از 

آزادخيواهان را دستگري كرد و براى اداره امور كشور به جاى امني السلطان مقتول، ناصر امللك مهداىن را به 

خنست وزيرى برگزيد. اين مرد كه از حتصيلكردگان فرنگ بود، با وجود حسن نيىت كه داشت، نتوانست قدمى در راه 

 اصالح امور ماىل كشور بردارد.

 در حفظ 1325حممد على شاه با اينكه در اثر فشار آزادخيواهان متمم قانون اساسى را امضا كرده بود و در شوال 
مشروطيت و وفادارى به اصول آزادى به قرآن قسم خورده بود، يكباره پشت پا به تعهدات خود زد. خنست وزير و وزرا 

را توقيف كرد و با اينكه به منايندگان جملس قول داده بود شش تن از مرجتعني بنام را كه در برانداخنت اساس 



مشروطيت سعى بلي  داشتند از اطراف خود دور كند، نه تنها به عهد خود وفا نكرد بلكه عده اى از وكال و ناطقني 
 مجادى االوىل جملس را به دستيارى لياخوف روسى و سربازان سيالخورى 24زبردست را دستگري و تبعيد منود، و در 

به توپ بست. عده اى از منايندگان جملس كشته و مجعى دستگري و عده اى متوارى شدند و به اين ترتيب، مشروطه 
 طول كشيده بود به تعطيل گراييد؛ و دوران استبداد 1326 تا مجادى االوىل 1324اول ايران كه از مجادى االخرى 

صغري شروع شد. در اين ايام، مردم تران در اثر مداخله سربازان، قدرت هيچ اقدامى نداشتند وىل در واليات با وجود 
سختگريى دولت، مردم امكانات بيشرتى داشتند. در تربيز ستارخان، سردار ملى، و باقر خان، ساالر ملى، رهربى 

انقالب را به كف گرفتند و قواى دولىت را شكست دادند و دسايس و حتريكات عني الدوله در راه شكست آزادى به 
جاىي نرسيد. در جريان اين مبارزات، رحيم خان قراچه داغى عده زيادى از مردم بيگناه و مجعى از آزادخيواهان را به 

خاك و خون كشيد؛ و يك جوان امريكاىي به نام باسكرويل، از سر صدق و صفا، در راه آزادى ايران جان سپرد. غري 
از تربيز، در گيالن و رشت نيز مردم شجاعانه عليه عمال استبداد پايدارى كردند. حممد وىل خان تنكابىن كه از طرف 

حممد على شاه مأمور سركوىب آزادخيواهان تربيز شده بود، به تنكابن آمد و على رغم دستور شاه به يارى 
مشروطه خواهان مهت گماشت. سوسيال دموكراتاى قفقاز براى آنكه بنيان قدرت دولت تزارى روسيه را متزلزل كنند، 

 با �ضتهاى انقالىب در ايران و عثماىن مساعدت مى كردند.

عمال اين حزب مرتقى، با سالح و تعليمات الزم در رشت و تربيز به يارى و رهربى آزادخيواهان صميمانه مشغول 
بودند. اورژىن كيدزه يكى از شخصيتهاى ممتاز بود كه در اين راه به مردم ايران كمك كرده است. اين عده روزها در 

شهر به كار و كسب مشغول بودند و شب به فعاليتهاى سياسى مى پرداختند. حيدر خان عمواغلى پس از فعاليتهاى 
جالىب كه در مشهد و تران از خود نشان داد، پس از آنكه شاه جملس را به توپ بست، راه باكو پيش گرفت و به 

 دستور حزب سوسيال دموكرات، به گيالن آمد، و به كمك ديگر آزادخيواهان، در فتح تران شركت جست.

در مهان ايامى كه آزادخيواهان رشت، حتت نظر منايندگان حزب سوسيال دمكرات قفقاز، به تشكيالت سياسى و حزىب 
خود سر و صورتى مى دادند، حمافل ارجتاعى در مقام مبارزه برآمدند و آقا باال خان، معروف به سردار افخم، را كه 

مردى سفاك بود به حكومت رشت برگزيدند، سختگريى و كشت و كشتار اين مرد، خلق را بر آن داشت كه اين خار 
 را از سر راه 
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 خود بردارند.

كميته آزادخيواهان كه رياست آن با معز السلطان و اداره و رهربى سياسى آن با برادر وى، مريزا كرمي خان بود، 
 براى اجنام نقشه، معني گرديد. در اين روز 1327 حمرم 16سراجنام تصميم به قتل آقا باال خان سردار گرفت؛ و روز 

حكمران مستبد، آقا باال خان، در باغ مديريه مهمان بود؛ مهينكه بساط قمار پيش آمد، معز السلطان با مهراهان خود 



به باغ محله ور شدند و اين مرد مستبد را از پاى درآوردند. پس از آن، آزادخيواهان حتت نظر حسني خان كسماىي، 
رشت را تصرف كردند. به اين ترتيب، گيالن از حيطه نفوذ حممد على شاه خارج شد. در مهني ايام، رؤساى خبتيارى 

در اصفهان با آزادخيواهان مهداستان شدند و سردار اسعد از رؤساى روشن بني اين ايل، دست احتاد به صمصام 
السلطنه داده اصفهان را از كف عمال حممد على شاه خارج كردند. سپس مليون، از مشال و جنوب، راه تران پيش 

 مجادى االخر 27گرفتند؛ و در جنگى كه در قريه بادامك، نزديك كرج، اتفاق افتاد، دولتيان شكست خوردند؛ در 
 تران به تصرف آزادخيواهان درآمد، و حممد على شاه، به حكم اضطرار، به سفارت روس پناه برد و از 1327

 سلطنت كناره گرفت. اكنون براى روشن شدن خوانندگان، صحنه هاىي از وقايع اين ايام را ذكر مى كنيم:

براون در كتاب انقالب ايران از دو مدرك جالب مربوط به دوران انقالب ايران ياد مى كند كه به نظر او حمصول فكر 
 به دست او رسيده بود. نامه و مدرك خنستني، 1908 ژانويه 2يكى از اجنمنهاست. اين دو سند با يك روزنامه مورخ 

اخطارى است به شاه، و مدرك دوم، منودارى است از وخلرجيها و اعمال سفيهانه حممد على شاه. اينك ترمجه نامه 
 خنستني:

«اخطار: گويا اعليحضرت شاهنشاهى فراموش كرده است كه رسيدن به تاج و ختتش جز با يك تلگرام دو خطى و 
احضارش به پايتخت، پايه اى ديگر نداشته است؛ و او از مادر با ديهيم شاهى و خامت ملك زاييده نشده و قباله 

 سلطنت مطلقه از آمسان و خداى جهان در دست نداشته است.

يقينا اگر حلظه اى به انديشه فرومى شد كه اين پادشاهى، تنها بستگى به پذيرش يا روگرداىن ملت دارد، و كساىن كه او 
را بدين جايگاه بلند گزيده و به شاهى شناخته اند، به برداشنت و گزيدن ديگرى به جايش نيز توانا هستند، هرگز از راه 

راست و عدالت و رعايت مقتضيات سلطنت مشروطه احنراف منى ورزيد ... ما نيكخواهان اين ملت و سلطنت، 
نگهبان مقام دين و دولت و پشتيبانان تاج و ختت پادشاهى، با كمال احرتام، اين آخرين امتام حجت را تقدمي و به 

اين وسيله از خودمان و ملت و تشكيالمتان هرگونه مسؤوليت را سلب مى مناييم؛ تا از اين پس، مبادا به ناجوامنردى از 
 طرف ساير ملل متهم و مالمت شومي.

از وزيرخمتاران و سفراى دول كه در پايتخت حضور دارند، و حوادث اتفاقيه را در اين شهر ديده اند، انتظار دارمي كه 
تظلمات وارده و اوضاع رقت بار اين ملت جنيب را گواهى دهند كه چگونه دارد كارد به استخوانش مى رسد. خداى 

 قادر متعال، منتقم حقيقى است.

مدرك دوم، سندى است كه به توسط هللا اسبق حممد على شاه، شاپشال خان يهودى روسى معروف، به يكى از 
 دوستان خود درباره جواهر و چيزهاى بادار ديگر كه براى تدارك 
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پول در بانك روس به رسم گروگان گذاشته شده بود كه به تبهكاران واقعه يادشده مزد و پاداش داده شود، نوشته شده 

 است.

سياهه چيزهاىي كه به رسم گروگان، به وسيله شاپشال از طرف اعليحضرت به بانك استقراضى روس در تران برده 
شده تا در برابر آن شصت هزار تومان وام بگريند و به مصرف پذيراىي، نوشابه، و هزينه هاى ديگرى از قبيل مزد 

اوباش و تقسيم پول ميان چند نفر حجة االسالم از خدا بيخرب، براى ويراىن بنيان جملس مقدس شوراى ملى برسانند؛ 
 به شرح زير است:

. نشان و متثال شخص اعليحضرت پنجهزار تومان؛ زر و زيور ملكه ايران بيست هزار تومان؛ سه تسبيح مرواريد 1
 »201 « تومان، سه يا چهار قطعه جواهر ديگر پانزده هزار تومان ...»20300

 كسروى مى نويسد:

تا پيش از جنبش مشروطيت، در ايران، يگانه اميدگاه مردم، امام ناپيدا مى بود، و نيكى آينده و رهاىي كشور از بدخبىت 
و مانند اينها را جز از راه پيدايش آن امام نبيوسيدندى (انتظار نداشتند). هرروز سه بار در پشت سر منازها «السالم 

عليك يا صاحب الزمان» خواندندى و شتاب او را در پيدا شدن طلبيدندى. اينها چيزهاىي است كه تا زمان ما 
 »202 «مى بوده و ما آ�ا را نيك به ياد مى آورمي.

 وىل در جريان �ضت مشروطيت تا حدى افكار مردم عوض شد.

 افكار نو

 ادوارد براون در پريامون افكار و نظريات جديد مردم مى نويسد:

يك دسته مجهورى طلب هستند كه عنوان «فداييان» به خود گرفته اند؛ اينها در شب جلسه دارند و به قرآن سوگند ياد 
كرده اند كه ما دام احليات بر ضد استبداد جبنگند. يك خبارى ساز، براى تعمري خبارى آهىن، به خانه وزيرى آمد، در 
موقع ورود به وزير سالم كرد. نوكر وزير به او گفته بود تعظيم كن، او جواب داد مگر منى داىن كه حاال ما مشروطه 

 دارمي و در مشروطه ديگر تعظيم وجود ندارد.

يك نوع استقالل و آزادى عجيىب در مردم مشاهده مى شود كه منى توان گفت چگونه ناگهان چنني تغيريى در 
اخالقشان رسوخ كرده است. بيشرت گروه ماليان و فرنگى مآبا با هم در كمال صفا و صميميت هستند. يكى از 

 ه. ق.) به حداكثر 1325 (1907قابل توجهرتين تطورات �ضت مشروطيت، سرعت توسعه جرايد بود كه در 
  مى رسد.90افزايش رسيد، و عده آ�ا بطورى كه گفته مى شود در ايران به 



پاره اى از اينها، بويژه صور اسرافيل، حبل املتني و مساوات به پايه ارمجندى رسيده اند و ضرب املثلهاى شريين بسيار 
 »203 «مؤثر زننده اى با اسلوب قصار و پرمعىن كه تا آن زمان كسى منى دانسته به جامعه تقدمي مى منايند.

 جملس شورا در دوره اول با مهه نواقصى كه داشت يك جملس ملى و مظهر متايالت عمومى بود.

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).171). ادوارد براون، انقالب ايران، ترمجه امحدپژوه شريازى، ص 201(

 .12). امحد كسروى، باييگرى، ص 202(
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 اقدام شجاعانه جملس شورا

يكى از عمليات جالب خنستني دوره جملس، استنكاف منايندگان از تأييد قرارداد وامى بود كه دولت مى خواست با 
موافقت انگلستان و روسيه با شاه (بدون اينكه شرايط آن را اعالم كنند)، به تصويب جملس برساند. به عقيده براون 
«با اين منش، جملس از مهان آغاز كار نشان داد كه ابزاردست دربار منى شود بلكه شايستگى دارد كه با استقالل 

 »204 «وطنخواهانه كار كند.»

 اعرتاض يك متاشاچى در جملس 

 حاكى است موقعى كه صدراعظم و نايب السلطنه وارد جملس 1325 شهر ربيع املولود 21«گزارش روز يكشنبه، 
مى شوند و پلوى آقا سيد حممد مى نشينند و صدراعظم تشكيل جملس را به منايندگان تربيك مى گويد، شيخى از 
متاشاچيان در حاىل كه قرآىن در دست داشت فرياد كرد و خطاب به صدراعظم گفت: در واقع تو ايران را به باد 

دادى و ماها متام مهقسم بودمي كه با اين ششلول تو را خالص كنيم، اما از كار گذشته مشا گذشتيم. اگر بشنومي، اگر 
بفهميم، يك كالم يا يك قدم كار بيجا و حرف بيجا كه باعث ختريب جملس باشد بگوئى يا بكىن با اين ششلول تو 
 را مى كشيم و ريشه تو را خواهيم كند، ريزريزت مى كنيم؛ حال خود مى داىن به هرطريق كه مى خواهيد خيانت بكنيد.

صدراعظم فرمود، به حق مهان قرآن قسم است كه من خودم گمان منى كردم سالمت در اين جملس برسم و برگردم ... 
من در مهه گونه مهراهى حاضرم ... بعد، چند پاكت درآورده و گفت اينها متام رقعه قتل من است ... چگونه ممكن 
است من خيانىت بكنم، آ�م كه ديديد يا حمرك داشتم يا نفهميدم يا طمع نگذاشت. بعد يكمرتبه اين مجعيت و اين 

 »205 «مردم فرياد كردند، زنده باد ملت ايران.»



 مهكارى روسيه تزارى با حممد على شاه در ختريب بناى آزادى 

 ستاد كل ارتش حوزه قفقاز برمى آيد، پس از آنكه روسها �ضت آزادخيواهى را 60«بطورى كه از گزارش حمرمانه مشاره 
رو به توسعه ديدند بر آن شدند كه با تديد و تطميع، اساس آزادخيواهى را درهم ريزند. حممد على شاه كه از مردم 

 بريده بود به پيشنهادهاى روسها تن داد و آ�ا تصميم گرفتند:

. با كمك پوىل سفارت و از كيسه خود شاه، به منايندگان مهم جملس و وزيران رشوه داده شود كه در آخرين 1
 جلسات، سياسىت را كه بدانان آموزش داده خواهد شد، به عهده گريند.

. تا دم واپسني، كه تداركات الزمه ديده نشده، رفتار دوستانه خود را با جملس حفظ، و موازنه را نگه دارند، و چنني 2
 وامنود منايند كه شاه با رعايت امتيازات متقابل حاضر به سازش با جملس است.

. با رشوه و وسايل ديگر، بكوشند كه تفنگداران از جملس، مدرسه سپهساالر، و ساير عمارتاى اجنمن پريامون 3
 جملس بريون شوند.

 . اقدامى براى خريدن اكثريت سركردگان اجنمنهاى پايتخت بشود كه در روز4

 ______________________________
 .135). مهان، ص 204(

 .268، ص 1339). جمله يغما، مرداد 205(
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 موعود، اعضاى خود را نگاه داشته نگذارند بريون روند.

. روز پيش يا مهان روز واقعه به موقع مقتضى، قزاقاىن با تبديل لباس و قيافه ناشناس به جملس و مسجد سپهساالر 5
 بروند و با شليك هواىي بانه مبباران جملس را به دست بدهند، سپس كساىن را كه مبادرت به دفاع منايند، بكشند.

 . عمليرتين تدابري اختاذ شود كه مبادا ولو يك تن در سفارختانه هاى اروپاىي، بويژه سفارت انگليس پناهنده شود.6

. مهينكه كليه تداركات مقدماتى ديده شد در روز معني، جملس و ساختما�اى مهجوار از بريگاد و توپخانه قزاق 7
 حماصره و مبباران آغاز شود و هركه ايستادگى منود كشته شود.



. پس از مبباران جملس، خانه هاى مشروطه خواهان و منايندگان سرشناس به سربازان و اوباش واگذار گردد كه تاراج 8
 منايند.

 . بازداشت يا تبعيد زعما و سران جامعه و منايندگان و هواداران مشروطه بدون تأخري اجنام گريد.9

 . براى آرامش خيال مردم، وعده گشايش جملس داده شود.10

كلنل لياخوف، از بيم اينكه مبادا سربازان ايراىن يا فرماندهان ايراىن در موقع مبباران جملس از اين كار، سر باز زنند، 
 »206 «اصرار ورزيد كه فرماندهى قوا با شخص او باشد.»

 نامه رؤساى خبتيارى به سفراى خارجه در تران 

 مجادى 27 تا 1326 مجادى االوىل 23«پس از به توپ بسنت جملس از طرف حممد على شاه، استبداد صغري از 
 ؛ يعىن تا تاريخ فتح تران توسط جماهدين به طول اجناميد.1327الثانيه 

در اين فاصله مرحوم حاج عليقلى خان سردار اسعد از پاريس به اصفهان آمد و پس از مذاكره با ساير رؤساى ايل 
خبتيارى و جلب موافقت آنان، با مهكارى صمصام- السلطنه، به طرف تران حركت كرد و ضمن نامه اى كه توسط 

 14وزيرخمتار اطريش، شيخ السفراء، خطاب به عموم منايندگان خارجى مقيم تران فرستادند، اعالم كردند كه در 
 نظر به استدعاى مردم، مظفر الدين شاه با تشكيل جملس و استقرار رژمي مشروطيت موافقت كرد 1324مجادى الثانيه 

و دستخط خود را به امضاى وليعهد نيز رسانيد؛ وىل پارملان جوان به حتريك مفسدين از كار بازماند. چون شاه قول 
 ماه با جتديد انتخابات موافقت كند وىل به وعده خود وفا نكرده است و از طرىف مفسدين از 3داده است كه پس از 

اعالم حقايق، به شاه خوددارى مى كنند ما به نام مردم، از منايندگان بيغرض دولتهاى معظمه خواهش مى مناييم مقرر 
فرمايند هيچ قوه نظامى [بيگانه ] در خاك ايران داخل نشود و موافق مسلك بيطرفانه، هيچ طور مداخله را جايز ندانند. 

و باز توضيح مى مناييم كه بدون هيچ ترديدى حركت مى كنيم؛ و مسلم بدانيد كه ملت آنچه اقدامات مى كند براى 
 »207 «اسرتداد حقوق حقه خود و استقالل مملكت است. على قلى سردار اسعد، جنفقلى صمصام السلطنه»

 ______________________________
  به بعد (به اختصار).234). انقالب ايران، پيشني، ص 206(
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در مهان روزهاىي كه حممد على شاه به دولت مستبد روسيه تزارى متكى بود و دائما در كار مشروطه خواهان اخالل 

مى كرد، عده اى از آزادخيواهان وابسته به حزب عاميون براى حفظ آزادى ناقصى كه به دست آمده بود به تشكيل 

كميته انقالب پرداختند. اعضاى اين كميته را مرداىن چون ملك املتكلمني، سيد مجال الدين واعظ، صور اسرافيل، 

 ارداقى، مساوات، تقى زاده و عده اى ديگر تشكيل مى دادند.

 آقاى على آذرى درباره اعضاى فرقه اجتماعيون عاميون تران مى نويسد:

 حزب اجتماعيون عاميون 

تا آجنا كه حتقيق كرده ام، مؤسسني حزب اجتماعيون عاميان تران كه بستگى به حزب اجتماعيون عاميون تربيز و باكو 
و تفليس داشتند، به شرح زير در حدود چهل نفر مى شدند؛ و در اينجا به ذكر اسامى چند تن از آ�ا اكتفا مى شود: 
سيد مجال الدين واعظ اصفهاىن، ملك املتكلمني، مريزا جهانگري خان صور اسرافيل، حيىي مريزا اسكندرى، مريزا قاسم 
خان صور اسرافيل، حيدر خان عمواغلى، ضياء السلطان، صادق طاهباز، مريزا حممد صادق طباطباىي، مريزا حممد 

على تربيت، حاجى خان خياط، مريزا آقا خان فريار مدير روزنامه عصر انقالب، آقا شيخ ابراهيم تربيزى مناينده جملس، 
سليمان مريزا اسكندرى، مريزا سليمان خان ميكده، اسد الّله خان كردستاىن، ارباب كيخسرو، شريف الدوله بىن آدم، 
 شريف زاده تربيزى، سيد حممد رضا مدير روزنامه مساوات، مريزا حممد جنات، بامداد، سيد كمره اى، على اكرب دهخدا.

»208« 

 جلسات كميته هر نيمه شب در خانه حكيم امللك تشكيل مى شد و قبل از طلوع آفتاب متفرق مى شدند.

 مريزا حممد خان قزويىن، دانشمند معاصر، مى نويسد:

 اعرتاض دكرت لطيف به سردار اسعد در پاريس 

يكى از روزها كه من در منزل آن مرحوم (عليقلى خان سردار اسعد) در پاريس بودم و مرحوم معاضد السلطنه (مريزا 
ابو احلسن خان پرينيا از وكالى دوره اول جملس شوراى ملى) در اواخر استبداد صغري به پاريس آمده بود كه او را 
تشويق و حتريك به رفنت ايران و تيه مقدمات محله به تران منايد نيز در آجنا بود و با هم در اين مقوله صحبتهاى 

مفصل مى كردند، و گويا مرحوم سردار اسعد آن حرارتى را كه بايد و شايد براى اين عزميت و رها كردن برتين زندگى 
 راحىت كه در پاريس داشت و رفنت در پى مقصودى كه عاقبتش معلوم نبود چه خواهد شد، از خود نشان منى داد.

يكمرتبه ديدم كه مرحوم دكرت لطيف گيالىن (كه يكى از شاگردهاى طب بود و با اغلب اعيان ايراىن كه در پاريس 
بودند يا از پاريس عبور مى كردند مراوده داشت؛ و چون مردى بسيار سليم النفس و راست كردار و درست گفتار بود 

 و قيافه بسيار زشت وىل بسيار جذاب و مطبوعى داشت، مهه او را دوست مى داشتند و



 ______________________________
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مرحوم سردار اسعد نيز خيلى به او حمبت مى ورزيد)؛ بارى يكمرتبه ديدم مرحوم دكرت لطيف كه در آن جملس حضور 

داشت بغتة آثار �ايت درجه غضب در صورتش پيدا شد و با چشمهاى سرخ و رگهاى گردن منتفخ، و كف بر 

دهان، رو به سردار اسعد مرحوم كرد و گفت: تو چطور راضى مى شوى كه اينجا، در پاريس در اين آپارمتان جملل 

مشغول «مرتس» بازى و گردش و تفريح و تئاتر رفنت باشى و حممد على مريزا (با چند دشنام ركيك در حق او) 

ايرانيان را در تران شكم پاره كند و طناب بيندازد و مردم را توى چاه زنده زنده دفن كند؟ خجالت منى كشى، هيچ 

وجدان ندارى، هيچ شرم و حيا منى كىن؟ و بسيارى عبارات ديگر از مهني قبيل كه اكنون به خاطرم منانده است؛ و مهه 

 را با لفظ «تو» خطاب مى كرد نه لفظ «مشا».

من در جاى خود خشك شدم و فوق العاده از اين نوع خماطبه شرم زده و مضطرب گشتم؛ و نيز براى دكرت لطيف 
بسيار مشوش شدم و منتظر بودم كه مرحوم سردار اسعد يا يكى از آ�مه اقارب و خويشاوندان متعدد خبتيارى او كه 
مهه نشسته يا ايستاده حضور داشتند به او صدمه بزنند؛ وىل با �ايت تعجب ديدم كه مرحوم سردار اسعد متام اين 

 سخنان زشت را شنيد و اصال و ابدا آثار غضب يا حىت ادىن تأثر و تغيري حالىت در چهره اش مطلقا ظاهر نشد.
»209« 

اين وقايع كه در داخل و خارج ايران رخ مى داد، خبوىب نشان مى دهد كه مردم ايران با اينكه از حلاظ رشد فكرى و 
 اجتماعى ضعيف بودند حاضر نبودند حكومت مطلقه را حتمل كنند.

حممد على شاه، كه مردى مستبد و عامى بود، گاه براى حل مشكالت سياسى به استخاره توسل مى جست. به قول 
آقاى توكلى «مطالعه اين اوراق نكاتى از تاريخ گذشته را آشكار مى سازد كه سرنوشت اين مردم فلك زده تا چه حد 
دستخوش هوى وهوس و عدم تصميم بوده و چگونه تكليف ملىت كه تشنه آزادى بود، با يك استنباط ناصواب يا 
مغرضانه يكى از علماى عصر از كالم الّله جميد، معني مى شده و بالنتيجه قتل و آزار و عزل و نصبها، به صورتى 
جاهالنه اجنام مى گرفته است. اينكه منونه اى چند از استخاره هاى حممد على شاه را كه غالبا به آ�ا عمل منى كرده 

 است، در اينجا نقل مى كنيم.

، پروردگارا اگر من از اين سلطنت استعفا كنم و بكلى خودم را خارج كنم و سلطان امحد را  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  .1
به جاى خودم به سلطنت برقرار كنم، عاقبت براى من خوب است و پشيماىن ندارد كه استخاره خوب بيايد و اال 

 فال؛ يا دليل املتحريين، يا الّله! حممد على.



، پروردگارا فردا پنجشنبه بيست و هفتم است، از خانه خارج شوم خوب است، استخاره  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  .2
 خوب بيايد و اال فال؛ يا دليل املتحريين!

، پروردگارا اگر من امشب مريزا نصر الّله (ملك املتكلمني) و سيد مجال و بار (بار  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  .3
 الواعظني) و مريزا جهانگري خان و اين مفسدين را گرفتار منامي صالح 
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 است، استخاره خوب بيايد، يا دليل املتحريين، يا الّله!

، پروردگارا اگر من امشب توپ به در جملس بفرستم و فردا با قوه جربيه مردم را اسكات  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ  .4
 منامي خوب است و صالح است، استخاره خوب بيايد و اال فال، يا دليل املتحريين، يا الّله!

اينك جواب يكى از استخاره ها: ... آيه مى فرمايد نرتسيد ما با مشا هستيم كارها را مى بينيم ... و حرفها را مى شنومي. 
 »210 «اين كار بايد اقدام شود، غلبه قطعى است؛ اگرچه زمحت در اول داشته باشد.»

 حممد على شاه با اين ضعف روحى و فكرى، آلت دست مرجتعني داخلى و دولت روسيه تزارى شده بود.

 خلق و خوى حممد على مريزا

ناظم االسالم در پريامون خلق و خوى و صفات حممد على مريزا چنني مى نويسد: «حممد على مريزا، به هيچ وجه، 
رعايت زيردست را نداشت ... چنان تصور مى كرد كه خدا اين خملوق را براى راحت وجود او خلق كرده است. به 
هركس احتياج پيدا مى كرد با او به كمال مالميت و مهرباىن رفتار مى منود و بعد از رفع احتياج، مثل اين بود كه او را 
هيچ منى شناسد. مهيشه به اشخاص ناجنيب و پست كه اسباب صدمه و خانه خراىب مردم بودند وثوق پيدا مى كرد؛ و 
متام مشورت خود را در كارها با آن اشخاص مى منود. جز به پول به هيچ چيز ديگر عالقه نداشت. مستبد بود. اعتقاد 

به اشخاص رمال و فالگري و جادوگر داشت ... با علماء موافق خود مهان عقيده را اظهار مى داشت كه با علماء 
خمالف خود كرارا از او شنيده بودند كه در غياب حاج شيخ فضل الّله گفته بود: اين شخص به هيچ چيز پايدار نيست 

 »211 «و جز پول به هيچ كس و هيچ چيز معتقد نيست»

در مهان اوقاتى كه بني جملس اول و حممد على مريزا كشمكش و اختالف بروز كرده بود، دولتني روسيه و انگليس از 
بيم نفوذ روزافزون آملان در خاور ميانه تصميم گرفتند به اختالفات ديرين خود پايان دهند و ايران را بني خود تقسيم 



 معروف است. وىل اين 1915 و 1907كنند؛ و در اين راه قراردادها و موافقت نامه هاىي تنظيم كردند كه به قرارداد 
اسناد و قراردادهاى يكطرىف كه بدون اطالع ملت ايران تنظيم شده بود با خمالفت و مبارزه شديد آزادخيواهان روبرو 

  از طرف دولت احتاد مجاهري شوروى، ملغى و كان مل يكن اعالم شد.1917گرديد و با ظهور انقالب كبري اكترب 
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 605، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 216؛- طربستان 206، 51اسپهبد 

 561اسپينوزا 

 185، 180، 178استاد سيس 

 527استاد حممد على چخماق ساز 

 570، 555، 537، 511، 508، 434، 410، 404استامبول [اسالمبول ] 

 382، 381استانلى آف الدرىل، لرد ح 

 596، 591؛- صغري 9استبداد 

 424استپان رازين 



 50؛ كتاخبانه- 438، 50استخر 

 116استخرى 

 545، 493، 485، 483، 482، 478، 466، 458، 437، 424، 299اسرتآباد 

 400اسرتابون 

 487استيفنسن 

 227اسحق بن امحد ساماىن 

 304اسدآباد 

 116اسد بن عبد الّله 

 237اسد بن عبد الّله قشريى 

 226اسد [ساماىن ] 

 264اسرائيل 

 223، 222اسفار بن شريويه 

 335، 299اسفراين 

 54اسفرايىن، ابو العباس فضل بن امحد 

 204اسفزار 

 226اسفيجاب 

 407، 397، 390، 384اسكندر بيگ منشى ح 

 454، 405، 276، 55، 50اسكندر كبري 

 596اسكندرى، سليمان مريزا 



 172؛ حكومت- 50؛ كتاخبانه- 519، 90، 89، 50اسكندريه 

، 32، 26، 25، 24، 23، ح 23، 22، ح 21، 19، 18، 16، 15، 13، 12، ح 12، 10، 8، 7، 2اسالم 
33 ،36 ،37 ،39 ،42 ،43 ،45 ،46 ،48 ،50 ،52 ،53 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،65 ،68 ،70 ،
74 ،80 ،83 ،85 ،86 ،88 ،90 ،92 ،95 ،98 ،99 ،100 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،

116 ،117 ،121 ،123 ،125 ،137 ،138 ،151 ،153 ،157 ،158 ،159 ،161 ،163 ،164 ،
165 ،168 ،170 ،172 ،173 ،178 ،182 ،192 ،193 ،201 ،202 ،208 ،215 ،217 ،218 ،
223 ،233 ،236 ،237 ،247 ،253 ،259 ،266 ،267 ،279 ،282 ،288 ،303 ،309 ،310 ،
311 ،314 ،317 ،320 ،327 ،351 ،386 ،405 ،411 ،447 ،462 ،556 ،557 ،567 ،585 ،
؛ سياست وحدت مذهىب 26؛ رحلت پيشواى- 17؛ بشت- 7؛ عربستان پيش از- 5؛ ادبيات پيش از- 588

؛ سازمان سياسى و اجتماعى- 107؛ تاريخ- 106؛ بيت املال- 103، 79؛ دموكراسى صدر- 26پيشواى- 
؛ ايرانيان 333؛ قوانني صدر- 255؛ جماهدين- 199؛ سازما�اى ادارى ايران بعد از- 193؛ قيام عليه آيني- 133

 382صدر- 

 اسالمبول- استانبول 

 79، ح 42، ح 24، ح 19، ح 16، ح 12، ح 8اسالم در ايران ح 

؛ 172؛ پيدايش و اضمحالل متدن- 146؛ متدن- 81؛ قوانني- 81؛ معارف- 60: احزاب- 373، 46اسالمى 
 283؛ سازمان سياسى شرقى- 193؛ فرهنگ و متدن- 172هنر- 

 267اسالميان 

 168اسالو 

 379، 377امساعيل- شاه امساعيل صفوى 

 606، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 304، 232، 231، 230، 227، 226، 221، 213، 212، 200امساعيل بن امحد ساماىن 

 123امساعيل بن يسار نسائى 

 245امساعيل غزنوى 



 391امساعيل مريزا- شاه امساعيل دوم 

 282، 145امساعيلى، جالل الدين حسن 

 295؛- املوت 502، 305، 304، 296، 282، 259، 253، 227امساعيليان 

؛ �ضت- 229، 228؛ جنبش- 145؛- ايران 313، 293، 266، 253، 247، 145، 88، 85امساعيليه 
228 

 574اسناد خان ملك ساساىن، ح 

 541، ح 498اسناد حمرمانه وزارت خارجه انگلستان ح 

 405، ح 386اسناد و نامه هاى تارخيى صفويه ح 

 42اسود عنسى 

 253اشاعره 

 482، 384اشاقه باش 

 421اشپنگلر، اسوالد 

 277اشپولر، برتولد ح 

 408اشرف [مازندران ] 

 463 439، 438، 436، 435، 433اشرف افغان 

 455رفيان، ك. ز ح 

 56اشرافيت اموى 

 56اشرافيت ساساىن 

 56اشرافيت عباسى 



 198، 187، 138، 95اشروسنه 

 309اشعرى 

 235، 96اشعرى، ابو موسى 

 279اشكانيان 

 374امشبت، دكرت اميل 

، 273، 265، 249، 242، 224، 223، 212، 211، 187، 186، 185، 143، 141، 90اصفهان 
297 ،312 ،315 ،316 ،329 ،330 ،356 ،357 ،359 ،363 ،369 ،370 ،378 ،381 ،397 ،
398 ،401 ،406 ،407 ،416 ،419 ،424 ،427 ،428 ،430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،435 ،
436 ،439 ،448 ،449 ،452 ،456 ،460 ،463 ،470 ،471 ،472 ،473 ،482 ،503 ،510 ،
 452؛ ارامنه- 408؛ صومعه كاتوليكان- 22؛ كليساهاى- ح 595، 592، 584، 531

 429اصفهاىن 

 564، 456، 433اصفهانيان 

 538اصفهانيان، كرمي ح 

 242اصفهاىن زاده، حممود ح 

 18اصل امنا املؤمنون اخوه 

 454اصالن مريزا 

 اصل انواع بنياد انواع 

 185اصل تناسخ 

 157اصل سلطنت 

 18اصل ال اكراه ىف الدين 

 223، 222، 221اطروش، حسن بن على 



 533اطريش- اتريش 

 577، 561اعتضاد السلطنه 

 428، 427اعتماد الدوله صدراعظم 

 560، 559، 509اعتماد الدوله نورى- مريزا آقا خان 

 582، 549، 547اعتماد السلطنه 

 538اعتماد مقدم، عليقلى ح 

، 53، 51، 50، 49، 48، 46، 45، 43، 38، 33، 30، 27، 25، 18، 12، 11، 10، 5، 4، 3، 2اعراب 
54 ،56 ،57 ،58 ،61 ،64 ،77 ،86 ،90 ،95 ،96 ،104 ،113 ،114 ،116 ،117 ،120 ،121 ،

122 ،123 ،125 ،127 ،129 ،136، 

 607، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

138 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،160 ،161 ،162 ،163 ،165 ،178 ،180 ،181 ،

182 ،183 ،184 ،189 ،190 ،191 ،192 ،198 ،200 ،201 ،213 ،214 ،216 ،217 ،228 ،

؛ 16؛ جاهليت- 16؛- بدوى 11؛ محله- 8؛- مشال 3؛- باديه نشني 467، 293، 288، 261، 239، 236

؛- اهل سنت- 126؛ �ضتهاى مقاومت عليه- 126؛ �ضت ايرانيان عليه- 115 با كشورهاى تابع- 25هدف- 

 414؛- مصر و مين و عمان 236؛- شيعه خبارا- 222؛ محله- 197

 549اعالنان ملىت تران 

 549اعالن تربيزيها 

 549اعالن ملىت 

 282اغلمش 

 441اغور لوخان قاجار 



، 449، 447، 438، 436، 435، 434، 433، 432، 431، 429، 428، 256افاغنه [افغا�ا، افغانيان ] 
 473؛ قتل- 538، 513، 489، 488، 482، 473، 470، 469، 463، 462، 458، 455

 405، 371افراسياب 

 340افراسياب جالوى 

؛ راه 45؛ مشال- 3، صحراى كبري- 544، 425، 418، 167، 164، 160، 144، 141، 9، 3افريقا [افريقيه ] 
 414؛ جنوب- 412درياىي جنوب- 

 69افريقاىي 

 562افزايش ثروت 

 488، 391، 378افشار 

 471، ح 467، ح 465افشاريه ح 

 217، 215، 202، 201، 198، 189، 188، 187، 138افشني 

 149افضل بن شهيد 

 468، 465، 463، 458، 449، 442افغان 

، 490، 488، 470، 442، 427، 426، 356، 331، 311، 279، 275، 256، 249، 245افغانستان 
499 ،501 ،502، 

 562، 520افالطون 

، 468، ح 468، 412، 351، ح 347، 307، 306، 280، ح 212، ح 139، 85اقبال آشتياىن، عباس ح 
 542، 534، ح 534، 527، ح 516، ح 504، 490ح 

 38اقراء 

 417، 280، 279اقيانوس آرام [كبري] 

 371، 27اقيانوس اطلس 



 416اقيانوس منجمد مشاىل 

 425، 417، 414، 413اقيانوس هند 

 100اكاسره 

 444اكربآباد 

 374، 373اكرب [گوركاىن ] 

 52اكرب مالك 

 582اكراد 

 242اآلداب السلطانيه 

 123، ح 7االصنام ح 

 151، ح 107، 60االغاىن 

 274، 273، 272، 270، 265الب ارسالن 

 245، 229البتكني 

 185البدء و التاريخ ح 

 221، 214الربز 

 59، ح 42التنبيه و االشراف ح 

 448، 447التون 

 310اجلايتو 

 270؛ مشال- 372، 293، 195، 130، 105اجلزيره [اجلزاير] 

 109اخلليفة الزاهد 



 88الرد على باطنيه 

 244العرب 

 608، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 368، 367، 366، 360ال  بيگ 

 242، 237، ح 154، 147، 93الفخرى 

 186، ح 185، ح 185الفهرست 

 387القاص مريزا 

 582الكساندر دوم 

 401الّله قلى بيگ قاجار قورچى باشى 

 407؛ پل- 421، 410، 398، 397الّله وردى خان 

 5املرهز 

 107املسعودى 

 346املعجم ىف معايري اشعار العجم ح 

 305؛ رودبار- 295؛ امساعيليان- 219املوت 

 381، 380الوند آق قويونلو 

 505اهليار خان آصف الدوله [آصف الدوله ] 

 160، 86امارت استكفاء 

 160، 86امارت استيالء 

 85امامت ابو بكر 



 110امامت مسلمني 

 85امامت مفضول 

 289امام جالل الدين، امري 

 218، 98، 78امام حسن (ع) 

 441، 110، 98، 93امام حسني (ع) 

 85امام صامت 

 289امام على ركن الدين امام زاده 

 438امامقلى 

 428، 418امامقلى خان 

 124، 123امام حممد بن على بن عبد الّله بن عباس بن- عبد املطلب بن هاشم 

 130امام حممد صادق 

 242امام حممد غزاىل ح 

 378امام موسى كاظم 

 378، 85اماميه، فرقه 

 433، 432امان الّله خان 

 287امپراتورى صحرانوردان ح 

 550، 510امتياز احنصار دخانيات 

 510امتياز تأسيس بانك شاهنشاهى 

 511امتياز رژى 



 510امتياز قرعه كشى و التارى و افتتاح قمارخانه 

 33ام حبيبه 

 4امرؤ القيس 

 542، 536، 532، 525، 522، 487امريكا 

 371امريكاى مشاىل 

 33ام سلمه 

 15ام كلثوم 

 56؛ اشرافيت- 167، 135، 134، 127، 104، 92، 86، 85، 81، 80، 25اموى 

؛ 236، 170، 169، 166، 158، 156، 154، 152، 134، 123، 113، 105، 79، 66، 8، 4امويان 
 184قيامهاى عصر- 

 532امهرست، ويليام پيت 

 385امري امحد اصفهاىن [جنم ثاىن ] 

 589، 584امري بادر 

 454امري تيمور- تيمور گوركاىن 

 311امري چوپان 

 356، 355، 354، 353امري حسني 

 238امري شجاع بويه 

 301امري عماد الدين 

 301امري فخر الدين 



، 580، 578، 570، 565، 559، 558، 544، 517، 516، 509، 507، 506، 505، 501امري كبري 
 516؛ نتايج قتل- 504؛ خدمات- 583، 582، 581

 503امري كبري و ايران ح 

 338امري مسعود 

 516امري نظام گروسى 

 315، 309امري نوروز 

 339امري وىل 

 381امريى، منوچهر ح 

 609، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 137امني، حممد 

 216، 198، 197، 196، 194، 193، 158، 151، 138امني 

 545امني الدوله، على ح 

 586، 583، 546، 512، 511، 508امني الدوله كاشاىن، فرخ خان 

 591، 590، 584، 583، 551، 541، 514، 512، 511، 510امني السلطان 

 547، 546امني امللك 

 92اميه 

 98امية بن عبد الّله 

 357اناكورا 

 383اجنللو 



 528، 462، 15، 5اجنيل 

 470، ح 370، ح 308، ح 287، ح 251احنطاط و سقوط امپراتورى روم ح 

 216انداذ 

؛ خالفت اموى- 171، 170، 167، 159، 153، 144، 135، 109، 108اندلس [آندلس، اسپاىن، اسپانيا] 
 174؛- اسالمى 164؛ جنگ- 144

 575، ح 574، ح 570، ح 565، 560انديشه ترقى ح 

 554انديشه هاى مريزا آقا خان كرماىن ح 

 553انديشه هاى مريزا فتحعلى آخوندزاده ح 

 53، 52انس 

 39انسان العيون 

 161، 157، 93، 83، 73، 72، 67، 60، 44، 41، 40، 29، 19، 18انصار 

 56انصارى، صادق ح 

 561انصارى كاشاىن مريزا تقى خان 

 273انطاكيه 

 21، 19انفال 

 249انقراض دولت آل بويه در رى 

 436، ح 430، ح 429، ح 428، ح 422انقراض سلسله صفويه ح 

؛- سواحل بلوچستان و سيستان 591، 518، 516، 441، 334، 130، 127، 118، 105، 2انقالب 
؛- اكترب 596؛ كميته- 592؛- ايران 522؛- اجتماعى انگلستان 522؛- كبري فرانسه 518 1789؛- 414

1917 



 595، ح 593، ح 592انقالب ايران 

 519انكيزيسيون 

، 518، 514، 508، 502، 501، 497، 490، 489، 488، 477، 412، 406، 388، 217انگلستان 
؛ 521، 520؛ استقرار مشروطيت در- 594، 570، 536، 529، 528، 527، 526، 522، 521، 520

 536؛ سري حكومت ملى در- 522؛ انقالباى اجتماعى- 521مشروطيت- 

 536انگلند 

 295انگلوساكسو�ا 

، 531، 518، 515، 511، 509، 506، 503، 501، 500، 498، ح 493، 493، 489، 420انگليس 
 388؛ روابط سياسى و اقتصادى ايران و- 54؛- پرستان 598، 588، 571، 568، 541، 539، 533، 532

، 493، 490، 475، 445، 424، 418، 417، 397، 388، 370، 308، 304، 251، 111انگليسى 
498 ،507 ،509 ،515 ،535 ،545 

 272انورى 

 277انوشتكني 

 ،543، 542، 517، 224، 216، 155، 56انوشريوان 

 300اوبوس 

 610، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 18اوتوپيك 

 346اوحدى مراغه اى 

 15اورشليم 

 443، 373اورنگ زيب 



 518اورييپد 

 535، 490اوزىل، سرگور 

 369، 364، 363اوزون حسن 

 18اوس 

 192اوستا 

 396، 389، 387، 378اوستاجلو 

 19اوسيان 

 324، 301، 300، 299، 294، 293، 277، 276اوكتاى قاآن [اكتاى، اوكداى، اوگدى ] 

 300اولوس جوجى 

 300، 299اولوس ها 

 284، 281اويغورها 

 95اهرمن 

 85اهل امجاع 

 253اهل اسالم 

 140اهل اعتزال 

 86اهل احلل و العقد 

 44اهل بدر 

 164اهل بربر 

 191اهل بلخ 



 208، 97، 94، 23اهل بيت ح 

 68اهل تبعيض 

 426، 408، 362، 304، 239، 142، 126، 82اهل تسنن 

 502، 382، 380، 253، 82اهل تشيع 

 375، 333اهل تصوف 

 87اهل جود 

 94اهل حجاز 

 140اهل حديث 

 108اهل حقيقت 

 63اهل حريه 

 272اهل خراسان 

 68اهل دنيا 

 117، 116، 106، 62، 61اهل ذمه 

 43، 42اهل رده 

 305، 269، 252، 235، 142، 87، 86، 84اهل سنت 

 362اهل سنت و مجاعت 

 95، 94، 68اهل شام 

 46اهل شرع 

 74اهل شك 



 94اهل عبادت 

 78اهل عدل 

 77، 69اهل عراق 

 147اهل فتوت 

 198اهل قرآن 

 123، 51، 28، 19اهل كتاب 

 77اهل كوفه 

 144اهل جملس 

 95، 24اهل مدينه 

 508، 224، 186، 77، 59، 52اهواز 

 213اياس بن عبد الّله 

 537، 417، 416، 372، 174، 56ايتاليا 

 419، 398، 348ايتالياىي 

 406ايرتپرسيكوم ح 

 ؛- مذهىب 227، 12، 2ايدئولوژى 

 560ايران ح 

؛ شرق- 50؛ منابع فرهنگى- 27؛ جامعه طبقاتى- 22؛ استيالى عرب بر- ح 10؛ جامعه- 8ايران- ساساىن 
؛ جتزيه 135، 133؛ جنبشهاى ملى- 126، شرق- 113؛ استقالل- 57؛ جامعه زردشتيان- 55؛ جامعه- 54

 ؛ حكومت نيمه-190؛ ظهور حكومتهاى مستقل در- 185؛ مشال- 145؛ امساعيليه- 140رمسى نواحى- 

 611، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 



؛ استقالل 195؛ مشال غرىب- 195؛ مغرب- 195؛ عصيا�اى آزادى خواهانه مردم در- 194مستقل متام- 

؛ 223، 220؛ غرب- 217؛ فتح- 215؛ استقالل- 214؛ محله عرب به- 214؛ فالت مركزى- 207سياسى- 

؛ 333؛ �ضتهاى مردم- 311، 275؛ غرب- 266؛- غرىب 252؛ جامعه- 241- باستان 224آداب قومى- 

؛ نفوذ افكار جديد 388؛ روابط سياسى و اقتصادى- و انگليس 387؛ جنگهاى عثماىن و- 368مشال غرىب- 

 592؛ انقالب- 586؛ �ضت فرهنگى در- 526؛ ارامنه- 526؛ نفوذ متدن جديد در- 518در- 

 302، ح 297ايران در برخورد با مغول ح 

 130ايرانشهر ح 

 542ايران و ايرانيان 

، 62، 61، 59، 58، 56، 55، 54، 53، 51، 49، 48، 47، 46، 32، 30، 29، 22، ح 19، 10ايرانيان 
95 ،104 ،111 ،112 ،114 ،116 ،117 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،129 ،

130 ،131 ،133 ،134 ،135 ،136 ،138 ،140 ،143 ،150 ،152 ،154 ،155 ،158 ،160 ،
161 ،166 ،178 ،180 ،187 ،190 ،192 ،193 ،194 ،196 ،201 ،208 ،215 ،218 ،222 ،
230 ،236 ،237 ،239 ،243 ،256 ،299 ،300 ،302 ،304 ،309 ،315 ،382 ،385 ،387 ،
400 ،401 ،405 ،409 ،412 ،413 ،429 ،430 ،436 ،437 ،443 ،444 ،446 ،451 ،452 ،
457 ،463 ،465 ،468 ،482 ،493 ،496 ،501 ،513 ،527 ،531 ،534 ،536 ،639 ،542 ،
؛ �ضتهاى سياسى 121؛ بزرگرتين �ضت- 53؛ شكست ايرانيان- 49؛ پرچم ملى- 27؛ شكست- 597، 555

؛ قيام 136؛ احياء سنن و آداب- 135؛ فرهنگ و متدن قدمي- 124؛ مبارزات استقالل طلبانه- 121و انقالىب- 
 382؛- صدر اسالم 375؛- مهاجر 193؛ قيام سياسى- 193ديىن- 

 494، 492، 458، 405ايروان 

 475، 424ايست اينديا 

 443ايالت افغاىن 

 427ايل افغاىن ابداىل 

 595، 443ايل خبتيارى 

 344، 321، 316، 315، 309ايلخانان 



 370ايلدرم بايزيد 

 276ايلدگز 

 472ايل زند 

 427ايل شاهسون 

 482، 448ايل قاجار 

 466ايل قزلباش قاجار 

 311ايلكانيان 

 285ايناجلق 

 330اينجو، خاندان 

 411اينوسان چهارم، پاپ 

 388ايوان چهارم 

 347ايوب 

 168ايوبيان 

 513، 505، 503باب 

 497، 487بابا خان- فتحعلى شاه 

 22باب الّله ح 

 387، 385، 384، 373بابر گوركاىن 

؛ 185؛ ظهور- 217، 215، 202، 201، 198، 189، 188، 187، 186، 185، 178، 138، 135بابك 
 قيام-



 612، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 ؛188؛ اعدام- 188؛ دستگريى- 187؛ قيام- 185؛ مذهب- 185

 189جنگ- 

 168بابليان 

 550، 540، 539باىب 

 319باج 

 592بادامك 

 236، 180بادغيس 

، 283، 263، 260، 256، 236، 235، 222، 212، 205، 201، ح 200، 199، 156، 7بارتولد، 
294 

 4بازار مكاره 

 8بازرگاىن ترانزيىت 

 462، 455بازن 

 485، ح 484، ح 381، 206باستاىن پاريزى، دكرت حممد ابراهيم ح 

 591باسكرويل 

 335، 334باشتني 

 249باطنيان 

 253باطنيه، فرق 

 591باغ شاه 



 507باغ فني كاشان 

 500باغ گلستان 

 251باغ حممود 

 592باغ مديريه 

 591باقر خان [ساالر ملى ] 

 379؛ بندر- 596، 591، 493، 492، 434، 396، 380، 377باكو 

 384بالكان 

 596بامداد 

 593بانك استقراضى روس 

 316بايدو 

 357بايزيد خان 

 372با يزيد دوم 

 366، 362بايسنقر خان 

 167بئر املنامه 

 549بربى خان 

 310؛ خبشيان- پرست 25؛ مردم- پرست 310، 247، 246، 15، 6، 5، 3، 2بت 

 315، 19، 18، 3بت پرستان 

 247، 107، 24، 15، 14، 12، 7، 6، 2بت پرسىت 

 25، 6بت شكىن 



 487بتهوون 

 3حبر امحر 

 8حبران اجتماعى 

 24حبران اقتصادى عربستان 

؛ 549، 544، 493، 482، 470، 448، 447، 439، 434، 402، 395، 388، 356، 214حبر خزر 
 214دشت ساحلى- 

 280حبر متوسط (مديرتانه) 

 418؛ فتح- 417؛ مردم- 472، 414، 412، 227، 142، 141، 51حبرين 

 166حبريىن 

 14، 5حبرياى راهب 

 233، ح 232، 231، ح 231خبارا 

، 245، 240، 235، 234، 233، 231، 228، 227، 226، 191، 183، 182، 131، 125، 99خبارا 
؛ �ضت 493، 454، 445، 438، 388، 342، 341، 330، 311، 290، 289، 279، 278، 256

 289؛ مسجد جامع- 289؛ فتح- 236؛ اعراب شيعه- 192مردم- 

 241خبتيار 

 592، 471، 467، 455، 429خبتيارى 

 151خبتيشوع 

 310خبشيان بت پرست 

 368، ح 368، 367بدايع الوقايع 

 578، 573بدايع نگار 



 ؛20، 19؛ جنگ- 21، 20، 19بدر 

 613، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 44؛ اهل- 22؛ روز- 21شكست- 

 286بدر الدين عميد 

 5بدويان 

 365بديع الزمان 

 461، 456براتيشف، و 

 299براق حاجب 

 137، 136، 135برامكه 

، 380، ح 366، 357، 304، 256، ح 255، 179، 111، 83، 51، 22، ح 16، 10براون، ادوارد ح 
 594، 593، ح 593، 592، 527، 430، 425

 247برامهه 

 518، 171، 168، 144بربر 

 15، 12بردگى 

 15، 8برده دارى 

 274، 266، 241بركيارق 

 194، 193، 166، 135برمك 

 191برمك، خالدبن 

 236الربمكى، فضل بن حيىي 



 ،219، 215، 196، 148، 147، 137، 134برمكيان 

 560برنه، اميل 

 464بروجرد 

 545بروكسل 

 342، 311برهان الدين حمقق ترمذى 

 247برمهنان 

 259بريتانيا 

 208، 143، 141بريدى 

 304، 270، 269، 142بساسريى، ابو احلارث 

 254بست 

 225بسطام 

 372بسفور، بغاز 

 205بسكر 

 194بشار بن برد طخارستاىن 

، 254، 218، 208، 170، 163، 143، 141، 129، 122، 105، 95، 82، 69، 65، 62، 52بصره 
474 ،475 

 103بصرى، امام حسن 

 584بصري السلطنه 

 5بعث 



 82، 62؛- پيغمرب 16بعثت 

 88بعلبك 

 372بغازبسفور 

، 156، 154، 153، 149، 148، 146، 143، 142، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 134بغداد 
158 ،161 ،170 ،171 ،180 ،181 ،182 ،186 ،187 ،188 ،194 ،196 ،197 ،198 ،200 ،
202 ،203 ،206 ،208 ،209 ،210 ،211 ،216 ،219 ،222 ،223 ،224 ،235 ،237 ،238 ،
240 ،243 ،244 ،245 ،246 ،253 ،254 ،269 ،270 ،271 ،272 ،278 ،282 ،283 ،288 ،
291 ،304 ،305 ،306 ،307 ،309 ،315 ،330 ،359 ،372 ،375 ،380 ،410 ،423 ،430 ،
 305؛ فتح- 138؛ مردم- 50؛ دار العلم- 491، 478، 474

 74بقية السيف 

 262بكتكني 

 7بكر 

 127، 118، 117بكري بن ماهان 

 217، 158 114، 90، 89، ح 54، 51بالذرى، امحد 

 270بالساغون 

 540، 537بالك اتريشى، دكرت 

 18بالل حبشى 

 ،251، 249، 245، 237، 234، 226، 212، 210، 205، 204، 183، 113بلخ 

 614، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 275؛ غزان- 191؛ اهل- 135؛ رياست بتكده بوداىي- 466، 383، 353، 334، 275، 268، 258، 257

 251بلخيان 



 234بلعمى، ابو الفضل 

 185، 28بلعمى، ابو على ح 

 234بلغار 

 566بلنت، ويلفريد 

 414؛ انقالبات سواحل- و مكران 414بلوچستان 

 485، 428مب 

 433بن 

 473بنادر 

 35بنت الشاطى، دكرت 

 542بنجامني، مسرت 

 122بنداد شهر بنداد 

 416بندر آرخانگلسك 

 492بندر انزىل 

 414بندر اسكندريه 

 379بندر باكو 

 2بندر جده 

 418بندر جرون 

 416بندر ژن 

 239بندر سرياف 



 455، 425، 424، 418، 406بندر عباس 

 413بندر كاليكوت 

 418بندر گمربون 

 413بندر ليسبون (لشبونه) 

 502بندر حممره 

 413بندر ملنده 

 416بندر هشرتخان 

 448بند سلطان 

 373، 311بنگال (بنگاله) 

 بنو قريظه- بىن قريظه 

 561، 523بنياد انواع 

 596بىن آدم، شريف الدوله 

 13بىن اسد 

 68بىن اسرائيل 

، 103، 101، 99، 98، 96، 95، 94، 92، 85، 82، 76، 68، 67، 66، 63، 60، 25، 8بىن اميه 
104 ،105 ،107 ،112 ،113 ،120 ،121 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،135 ،
؛ 194، 168، 167، 166، 165، 164، 163، 162، 161، 160، 158، 154، 150، 144، 136

 126، 123؛ خمالفني- 117؛ روش فرمانرواىي- 110، 94؛ سياست- 87خالفت- 

 13بىن متيم 

 20بىن جذام 



 141بىن محدان 

 13بىن زهره 

 179بىن ساسان 

 84بىن ساعده، سقيفه 

 21بىن سعد 

 166بىن سليم 

 13بىن سهم 

، 194، 190، 180، 170، 166، 162، 161، 160، 144، 134، 129، 126، 125، 122بىن عباس 
 193؛ سياست- 239

 7بىن غنم 

 37، 36، 31بىن قريظه [بنو قريظه ] 

 21بىن نضري 

 158، 125، 84، 75، 63، 17، 13، 8بىن هاشم 

 219بواطنه 

 260بو بكر بوالىن 

 249بو حنيفه 

 615، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 57بودا، مذهب 

 288، 192بوداىي 



 248بوذر 

 517؛ مكتب- 517بوذر مجهر 

 430بورژ، برنارد 

 525؛ عصر- 575، 522، 519بورژوازى 

 269بو شجاع بويه 

 503، 488، 476، 475، 448بو شهر 

 261بو نصر مشكان 

 242، سياست- 243، 242، 239، 238، 237، 142، 141، 139بويه، آل 

 238بويه، امري شجاع 

 224بويه، حسن 

 141بويه، ركن الدولة بن 

 224بويه، على بن 

 141بويه، عماد الدولة بن 

 219، 171بويهيان 

 502باء الدوله 

 315باء الدين- جويىن 

 284باء الدين رازى 

 299باء الدين صعلوك، ملك 

 311باء الدين حممد بلخى 



 505باء الّله 

 589باء دفرت 

 310بادر- ابو سعيد 

 112بار، ملك الشعراء ح 

 597بار (بار الواعظني) 

 49بارستان 

 593باييگرى ح 

 228، 226برام چوبينه 

 263برامشاه بن مسعود 

 252برام گور 

 224بستون 

 407بشت آيني 

 532بمن مريزا 

 241بمنيار، امحد 

 335بيار 

 503بيان 

 298، ح 297بياىن، شريين ح 

، 128، 111، 109، 108، 98، 80، 75، 69، 68، 64، 61، 59، 58، 53، 44، 42، 23بيت املال ح 
 92، 75، 74؛- مسلمني 167، 156، 154، 134



 173، 144، 90، 51، 19بيت املقدس 

 402بريام تكله 

 561، 367، 252، ح 252، 221، 181، 178، 136، 131بريوىن، ابو رحيان 

 372، 371، 78، 56، 8بيزانس 

 9بيزانسى 

 360، ح 55بيست مقاله ح 

 571، 549بيسمارك 

 78، 34، 33البيضاوى 

 522بيكن 

 183بيكند 

 188بيلقان 

 265؛- عليا 515، 256، 227، 196، 137، 124، 115، 64بني النهرين 

 333، 312، 299بيهق 

 565، 263، 262، 260، 258، 256، 254، 251، 250، 249، 199، ح 199بيهقى، ابو الفضل 

 372پاپ 

 439، 438پاپالو خان 

 411پاپ اينوسان چهارم 

 415، 412، 410، 315پاپ روم 

 431پادرى 



 90پاذوسپان 

 346، 345، 186پارس 

 207؛ شعر- 553، 289پارسى 

 616، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 207، 193، 192، 59، 46پارسيان 

 597، 596، 595، 545، 530، 524، 508، 491، 478، 406پاريس ح 

 352پاريس، ماتيو 

 518پازارگاد، دكرت باء الدين ح 

 494، 493پاسكيويچ 

 42، ح 37، ح 6، ح 5پاينده، ابو القاسم ح 

 427، 220، 8پدر شاهى- جامعه پدرشاهى 

 416پراگ 

 414؛ روابط سياسى ايران و- 531، 418، 417، 413، 412، 410پرتغال 

 413، 412پرتغاليان 

 200، ح 77، ح 47پرتو اسالم ح 

 295پروان، صحراى 

 536، 173پروتستان 

 40پروين گنابادى، حممد ح 

 396، 394، 392پرى خان خامن 



 593پژوه شريازى، امحد ح 

 504پطرزبورگ 

 439، 434، 427پطر كبري 

 308پطروس 

 339، 330، ح 330، 295، 23، 8، ح 7پطروشفسكى، ايليا پاولوويچ 

 411، 343، 284، 283پكن 

 532پكينگ 

 341پل وزيدان 

 488، 359، 246پنجاب 

 359پنجابيان 

 110، 109پواتيه 

 241پوپ، آرتور 

 485پوتني جر 

 129پوشنج 

 341، 340پلوان اسد بن طوغان شاه 

 390پلوان يارى 

 56، 54پلوى [خط، زبان ] 

 366پريامون شعر فارسى در نيمه اول قرن �م ح 

 360پري حممد 



 596پرينيا [معاضد السلطنه ]، مريزا ابو احلسن خان 

 113پريوز 

 329؛ قيام پريوان- 329پري يعقوب 

 443پيشاور 

، 81، 80، 64، 62، 61، 55، 52، 46، 44، 42، 37، 36، 35، 28، 26، 17، 14، 4، 2پيغمرب (ص) 
؛ 503، 350، 270، 165، 162، 161، 160، 159، 158، 137، 131، 107، 99، 94، 85، 83، 82

 97، 94؛ اهل بيت- 84، 63؛ سنت- 62؛ بعثت- 58؛ سريت- 20خمالفان- 

 11پيگولوسكايا، ن. و ح 

 24پيمان احتاد سياسى 

 23پيمان حديبيه 

 419، 403، ح 402، 398پى يرتو دالواله 

 374تائى سونگ 

 309؛ كفار- 357، 346، 344، 325، 306، 298، 292، 272تاتار [تتار] 

 524تأثري علم بر اجتماع ح 

 241تاج الدوله 

 244تاج املله 

 374تاج حمل 

 341تاراب 

 330؛ خروج- 330تاراىب، حممود 

 46تاريخ ادبيات ايران 



 380تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا مشروطيت ح 

 تاريخ ادبيات ايران از فردوسى تا سعدى 

 617، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 352، ح 256ح 

، ح 272، ح 253، 252، ح 239، ح 202، ح 195، ح 192، ح 142، ح 10تاريخ ادبيات در ايران ح 
 312، ح 305

، 147، ح 136، ح 112، ح 111، ح 108، 99، ح 83، ح 51، ح 22، ح 17، ح 10تاريخ ادىب ايران ح 
 527، 179ح 

 108، ح 65، ح 63، ح 44، ح 42تاريخ اسالم ح 

 359تاريخ افغانستان 

 288، ح 288، 253تاريخ الفى 

 531تاريخ انقالب مشروطيت ايران ح 

 507، ح 496، ح 485، ح 454، ح 445، ح 42تاريخ ايران ح 

، ح 196، ح 189، ح 157، ح 132، ح 50، ح 11تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هجدهم ح 
، ح 293، ح 281، ح 274، ح 260، ح 245، ح 240، ح 223، ح 222، ح 212، ح 211، 199
، ح 398، ح 389، ح 379، ح 369، ح 362، ح 361، ح 356، ح 312، ح 299، ح 296، ح 295
، ح 467، ح 449، ح 442، ح 441، ح 440، ح 423، ح 421، ح 410، ح 408، ح 406، ح 402
476 

 126، ح 96، ح 55، ح 28، 3تاريخ ايران بعد از اسالم ح 

 540، ح 498، ح 497، ح 494، ح 486تاريخ ايران، دوره قاجاريه ح 

 182، ح 182، 181، ح 181، 131تاريخ خبارا 



 598، ح 587، ح 586، ح 585، ح 585، 552، ح 552، 550تاريخ بيدارى ايرانيان ح 

 264، 263، ح 263، 261، ح 254، ح 199تاريخ بيهقى ح 

 434، ح 393، ح 382تاريخ پانصد ساله خوزستان- ح 

 251، ح 230، ح 184تاريخ تاجيكستان ح 

، ح 113، ح 108، 107، ح 99، ح 97، ح 95، ح 59، ح 45، ح 26، 10، ح 4تاريخ متدن اسالم ح 
 197، ح 171، ح 168، ح 161، ح 158، ح 156، ح 151، ح 149، ح 148، ح 144، ح 134

 362تاريخ جديد يزد ح 

 390، 383، 380تاريخ جهان آرا [تاريخ عامل آرا] 

، ح 343، ح 342، 341، 327، ح 326، ح 325، ح 301، 300، 289، ح 282تاريخ جهانگشا ح 
 352، ح 351، 345

 334تاريخ حافظ ابرو ح 

 200، ح 140تاريخ خاندان طاهرى ح 

 402تاريخ خلد برين 

 205تاريخ خريات 

 499، ح 494تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس ح 

، 392، ح 383، ح 379، ح 377، ح 372تاريخ سياسى و اجتماعى ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس ح 
 410، ح 394، ح 393ح 

، ح 210، 209، ح 208، 207، 206، ح 206، 204، ح 204، 199، ح 112، ح 112تاريخ سيستان 
 269، 213، ح 213، 211، ح 211، 210

 241، ح 148، ح 125تاريخ طربستان ح 

 340، 335تاريخ طربستان و رويان و مازندران ح 



 618، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 230، 188، ح 155، 81، 57، 49، 47تاريخ طربى 

 103تاريخ علم كالم ح 

 375، 247تاريخ فرشته 

 56تاريخ قرون وسطى ح 

 485تاريخ كرمان ح 

 249تاريخ گرديزى 

 ،289، 287، ح 286، 55، 40، ح 37، ح 32تاريخ گزيده ح 

 400تاريخ گيالن 

 219تاريخ گيالن و ديلمستان 

 323، ح 323، 310، ح 309تاريخ مبارك غازاىن 

 558تاريخ مشروطه ايران 

 352، 325، ح 309، ح 288، ح 285، ح 280تاريخ مغول ح 

 328، ح 277تاريخ مغول در ايران ح 

، ح 509، ح 504، ح 502، ح 496، ح 490، ح 225، ح 224، ح 222، ح 212تاريخ مفصل ايران ح 
512 

 523، ح 518تاريخ نظريات سياسى ح 

 345تاريخ وصاف ح 

 128، ح 81تاريخ يعقوىب 



 260، 54تاريخ مييىن 

 78؛ بدويان- 207، 48، 11تازى 

، 222، 218، 217، 214، 213، 192، 178، 133، 125، 57، 53، 51، 50، 48، 22تازيان ح 
 294؛- بدوى 382

 538، 355، 332، 324، 266تازيك [تات، تاجيك ] 

 334تاشكند، فرهنگستان علوم 

 219تالشان 

 545تامس 

 254، 247تاهرتى 

 217تئوفيل 

 12تئولوژى 

 327، 310تبت 

، 391، 390، 389، 385، 383، 382، 381، 379، 376، 364، 357، 320، 319، 316، 291تربيز 
395 ،410 ،411 ،423 ،427 ،430 ،433 ،435 ،464 ،494 ،500 ،503 ،504 ،506 ،511 ،
 391، 390؛ قيام- 383؛ باغ قيصريه- 596، 591، 557، 534، 532، 531، 527، 526

 464، 383، 381تربيزيان 

 214تپورستان 

 22تثليث عرفاىن 

 255، 238، ح 238جتارب االمم 

 252، 148، ح 146، 122، ح 106، ح 94جتارب السلف ح 



 532حتفة العامل 

 525حتليل دموكراسى در امريكا ح 

 113ختارستان 

 284ختارها 

 444ختت طاووس 

 421تذكرة امللوك 

 409تذكره نصرآبادى ح 

 8ترانزيت 

 596تربيت، مريزا حممد على 

 179، ح 58، ح 53، ح 47، ح 28ترمجه تاريخ طربى 

 51ترسا 

 122ترسايان 

، 272، 267، 259، 252، 228، 224، 208، 171، 160، 142، 140، 139، 138، 48، 47ترك 
280 ،295 ،313 ،320 ،326 ،329 ،330 ،331 ،332 ،335 ،336 ،355 ،356 ،361 ،370، 

 619، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 349؛- مسرقندى 288؛- ايراىن 475، 458، 388

، 244، 233، 230، 229، 224، 193، 181، 171، 162، 147، 144، 143، 142، 141، 140تركان 
263 ،266 ،346 ،348 ،353 ،371 ،372 ،380 ،384 ،385 ،402 ،407 ،423 ،435 ،439 ،
؛- 279؛- دشت قبچاق 144؛- تركستان 377، 369؛- آق قويونلو 464، 463، 458، 453، 452، 440

، 405، 397، 372، 359، 273؛- عثماىن 264، 256، 245، 144، 142؛- سلجوقى 279زردپوست 



؛- 373، 294، 273، 272، 266، 265، 264، 263، 234؛- غز 451، 416، 414، 412، 408
 ؛-266قراختاىي 

 113؛- مغرب 369قره قويونلو 

 286، 285، 280، 279، 266تركان خاتون 

؛- 218؛- چني 246؛ خانيان- 358، 303، 288، 275، 267، 264، 168، 167، 164، 109تركستان 
 375، 284شرقى 

، 289، ح 283، ح 263، ح 258، ح 236، ح 228، ح 222، ح 213، ح 205، ح 201تركستان نامه ح 
 294ح 

 548، 449، 397، 393تركمان [تركمن ] 

 262؛- غز 513، 509، 482، 465، 464، 452، 368، 276، 264، 262، 256تركمانان [تراكمه ] 

 494تركمانچاى 

، 475، 467، 463، 462، 447، 442، 436، 434، 418، 410، 401، 396، 389، 388، 387تركيه 
 426، 362؛- عثماىن 537، 528

 334ترمذ 

 487ترنر 

 87ترور 

 524تروپتيك 

 494، 415، 388تزار روسيه 

 365تزوك تيمورى 

 334تشيع 

 333تصوف، مسلك 



 353تغلق تيمور 

 85تفتازاىن 

 596، 483، 296تفليس 

 479تقى خان بافقى 

 466، 455تقى خان بيگلربيگ فارس 

 596تقى زاده 

 303، 278، 275تكش خوارزمشاه [عالء الدين تكش ] 

 315تكودار 

 397، 378تكه لو [تكلو] 

 342تل با حفص 

 26متدن، دكرت حممد حسني 

 37، ح 34متدن اسالم و عرب ح 

 43، ح 37متدن اسالمى ح 

 341متشا 

 391، 365، 322، 321، 319متغا 

 281متوچني 

 591تنكابن 

 462، 15تورات 

 301توراكينا 



 279توران 

 597توكلى 

 525، ح 525توكويل، الكسى دو 

 411، 300، 292توىل [تولوى ] 

 336تون 

 195، 171، 64تونس 

 26تامه 

 248تر 

 ،479، 473، 471، 446، 435تران 

 620، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،490 ،494 ،495 ،500 ،501 ،504 ،505 ،506 ،507 ،508 ،
509 ،510 ،511 ،512 ،513 ،527 ،542 ،545 ،546 ،547 ،550 ،552 ،576 ،579 ،582 ،
؛ فرقه اجتماعيون عاميون- 591 با فتح- 26؛ دانشگاه- 597، 596، 595، 593، 591، 588، 586، 584
596. 

 277تمنت 

 134، 50، 11تيسفون 

 367تيكو براهه 

، 360، 359، 358، 357، 356، 355، 354، 353، 348، 340، 339، 310تيمور گوركاىن [لنگ ]، امري 
361 ،365 ،366 ،370 ،373 ،375 ،376 ،384 ،412 ،461 ،479 ،485 

 292، 290تيمور ملك 

 498تيمورى، ابراهيم ح 



 369، 368تيموريان 

 386ثابتيان، دكرت ح 

 235، 11ثعالىب 

 7مثود 

 234؛- مانويه 9؛- ايرانيان 190ثنويت 

 335، 299جاجرم 

 564جاجرود 

 154، 120جاحظ 

 548جامع آدميت 

 325، ح 310، ح 309، 307، ح 304، ح 291، ح 281جامع التواريخ 

؛- 18؛- ديىن اسالمى 12؛- نوين 10؛- ايران 8؛- طبقاتى 8؛- پدرشاهى 6؛- منحط 3؛- عرب 81جامعه 
 220؛- فئوداىل 57؛- زردشتيان ايران 56؛- پيش از اسالم 56پس از اسالم 

 520جان ىب زمني (جان سان تر) 

 507جان داود خان مسيحى 

 561جانورنامه 

 163؛ عرباى- 16؛- اعراب 4؛ دوران- 4؛ اشعار- 99، 65، 7جاهليت 

 254، 241، 219، 195، 130جبال 

 265جبال قفقاز 

 9جبال هيماليا 



 183جربئيل بن حيىي 

 141جبل 

 109، 22جبل الطارق ح 

 293جبه 

 13جدعان تيمى 

 367جدول جديد جنوم 

 20جذام، بىن 

 124جرجان 

 290؛ مقاومت مردم- 290، 246جرجانيه 

 490جرج سوم 

 197، 167، 150، 144، 143، 134، 124، 107، 97، 96، 60، 27، 25، 4، ح 4جرجى زيدان 

 153جرير شاعر 

 277جزاير حبرين 

 488جزاير، بريتانياى كبري 

 304، 278جزيره آبسكون 

 62، 39، 20، 3، 2جزيرة العرب 

 508، 501، 475جزيره خارك 

 502جزيره خضر 

 277جزيره قيس 



 414جزيره هرمز 

 90، ح 89جزيه در اسالم ح 

 219جستان 

 151جعفر [كنيزفروش ] 

 133جعفر بن حنظله 

 621، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 161، 160، 149، 148، 137، 136جعفر بن حيىي برمكى 

 483، 478جعفر خان زند 

 363جعفرى مورخ 

 300، 298، 294جغتاى 

 63جفينه 

، 330، 303، 298، 297، 296، 295، 293، 292، 290، 277، 146جالل الدين منكربىن [خوارزمشاه ]- 
483 

 553، 477جالل الدين مريزاى قاجار 

 34جاللني 

 7جالىل نائيىن، حممد رضا ح 

 331جاليريان 

 406جلفا (جوالخ) 

 22جلوال ح 



 268مجال الدين عبد الرزاق اصفهاىن 

 513مجالزاده ح 

 405مجشيد 

 416، 415، 382مجهورى و نيز 

 372مجهورى هاى ژن 

 225جناشك، قلعه 

؛- اعرتاضى مردم 117؛- خوارج 105؛- اعرتاضى 27؛- عرب 341، 340، 184، 181، 180، 2جنبش 
؛- 184؛ 183؛ 182؛- مقنع 178؛- مذهىب 135؛- ملى ايران 135؛- مقنع و بابك 126؛- مقاومت 118

؛- 180؛- سنباد و استاد سيس 179؛- ضد عرب 185؛- توده اى بعد از اسالم 185؛- املقنع 185ابو مسلم 
؛- 229، 228؛- امساعيليه 208؛- استقالل طلبانه 189؛- رافع 227، 189؛- خلق 202، 189مازيار 

 ؛330؛- ملى سربداران 259اعرتاضى خلق 

؛- آزادى خبش 384؛- ملى 384؛- قزلباشها 354؛- سربداران 354؛- اهاىل مسرقندى 339- درويش ركن الدين 
 593؛- مشروطيت 536؛- بابيه 523؛- داروينيسم 466؛- عمومى در عصر نادر 457خلق 

 300، 299، 298جنتمور 

 211، 203جندى شاپور 

 388جنكينسون، آنتوىن 

 22، 21جنگ احد 

 31جنگ احزاب 

 167، 164جنگ ارك (اندلس) 

 494، 493جنگ اصالندوز 

 11جنگ ايران و روم شرقى 



 189جنگ بابك 

 21، 20، 19جنگ بدر 

 292جنگ پروان و سند 

 162جنگ تبوك 

 386جنگ چالدران 

 26جنگ حنني و طايف 

 27، 11جنگ ذوقار 

 280جنگ سالجقه روم با عيسويان روم شرقى 

 387جنگ شيعه و سىن 

 73، 71جنگ صفني 

 167، 164جنگ عموريه 

 14جنگ فجار 

 430جنگ قادسيه 

 444جنگ كرنال 

 429، 420جنگ گلناباد 

 19جنگ مقدس 

 255جنگ مقدس اسالمى 

 280جنگ و جهاد با صليبيون 

 356، 290، 207، 202جنگهاى پارتيزاىن 



 411، 174جنگهاى صليىب 

 560، 509، 499جنگ هرات 

 120جنون نژادى 

 622، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 247جوامع احلكايات 

 4جواهر كالم، على ح 

 300، 294جوجى [توشى)، اولوس 

 334جور 

 303جوق 

 535، 497، 490جونز [جونس ]، سرهاردفورد [سرهرفرد] 

 335، 299جوين 

 301، 300، 299جويىن، باء الدين 

 315، 312جويىن، خاندان 

 312، 309، 299جويىن، خواجه مشس الدين حممد 

 352، 344، 343، 342، 326، 315، 301، 300، 291، 289، 286، 282، ح 282جويىن، عطاملك 

 377، 369، 368، 363، 361جهانشاه قره قويونلو 

 360جهانگري 

 484جهانگري خان سيستاىن 

 423جهانگري مغول كبري 



 65جهشيارى، ابو عبد الّله ح 

 113، 104جهم بن صفوان 

 337جهود 

 188، 122جهودان 

 307، 298، 262، 143جيحون 

 549جريان خامن 

 234، 227جيهاىن، ابو عبد الّله حممد بن امحد 

 232چاچ 

 184چارالقى، على اصغر ح 

 406چارلز اول 

 386؛ جنگ- 385چالدران 

 220؛ مردم- 217چالوس 

 316، 302چاو 

 379چركس 

 378چركسان 

 402چغال اوغلى 

 227، 226، 129چغانيان 

 265، 264چغرى بيگ 

 248، ح 199چند مقاله تارخيى و ادىب ح 



، 294، 293، 292، 291، 289، 288، 287، 285، 284، 283، 280، 278، 272، 146چنگيز خان 
295 ،296 ،298 ،303 ،304 ،324 ،325 ،343 ،344 ،355 ،357 ،359 ،373 ،411 ،412 ،
 324؛ ياسانامه- 293؛ مرگ- 284؛ سياست اقتصادى- 485، 461

 303، 292، 290چنگيزيان 

 331، 311چوپانيان 

 407چهارباغ 

 532چهار فصل 

 472چهار حمال 

 148چهار مقاله ح 

 428، 407چهل ستون 

، 411، 358، 357، 351، 316، 307، 302، 301، 295 293، 285، 284، 283، 168، 113چني 
  چني 275؛ مشال- 218؛ تركستان- 532، 519

 283چني مشاىل 

 261چيىن 

 504، 497، 487، 483، 479حاج ابراهيم كالنرت [اعتماد الدوله ] 

 139حاجب احلجاب 

 582حاجب الدوله 

 556حاج زين العابدين مراغه اى 

 512حاج شيخ هادى جنم آبادى 

 549، 548، 539، 538حاج سياح حمالتى [سياح ] 



 503حاج حممد كرمي خان قاجار 

 623، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 535، 504، 503، 502، 501، 500حاج مريزا آقاسى 

 550، 511حاج مريزا حسن آشتياىن [جمتهد] 

 511حاج مريزا حسن شريازى 

 527حاجى بابا 

 539، 527حاجى بابا [مريزا حاجى بابا افشار] 

 596حاجى خان خياط 

 451حاجى صادق 

 356حاجى طرخان 

 471حاجى طغان فراهاىن 

 551حاجى على اكرب بروجردى 

 580، 574، ح 567حاجى مال على كىن 

 510حاجى مريزا حسني خان قزويىن 

 570حاجى مريزا صادق 

 39حارث 

 361، 334، ح 334، 328، 258حافظ ابرو 

 23حافظ ديلمى ح 

 533، 475، 468، 350، 348حافظ شريازى 



 254، 253حاكم بالّله العلوى 

 158احلاكم بامر الّله عباسى 

 30حباب املنذر 

 564حبش 

 168، 28، 27، 19، 18، 8، 5حبشه 

 319حبشى 

 380حبله رود 

 380، ح 343، 338، ح 292، ح 292، 225، ح 73، ح 49حبيب السري 

، 160، 124، 117، 114، 113، 112، 111، 108، 107، 106، 103، 98، 55، 54حجاج بن يوسف 
 ؛190، 162

 116زورگوىي هاى- 

 94؛ اهل- 127، 105، 95، 80، 71، 33، 8، 7حجاز 

 145حجت 

 77حجر بن عدن 

 82حديث ثقلني 

 82حديث حق 

 40حديث مخيس 

 82حديث دعوت 

 82حديث سقيفه 



 82حديث غدير خم 

 82حديث منزلت 

 102حر بن يزيد رياحى 

 15حرم الشريف 

 363، 362حروفيون 

 591حزب سوسيال دموكرات 

 596حزب عاميون 

 464، 463، 462، 461، 455، ح 455، 437، 433، 431، 430، 429، 425حزين، شيخ حممد على 

 412احلسا (االحسا، حسا) 

 153حسان بن ثابت 

 97، 78، 77، 72حسن (ع) [امام ] 

 311حسن ايلكاىن 

 330حسن بزرگ، شيخ 

 221 220، 203، 200حسن بن زيد داعى [علوى ] 

 197، 148، 138حسن بن سهل 

 220؛ سپاه ملى- 222، 221حسن بن على [اطروش ] 

 149حسن بن فرات 

 221حسن بن قاسم 

 238، 224، 223حسن بويه 



 410، 394، 377، 369حسن بيگ آق قويونلو 

 340، 339، 337، 336، 335، 334حسن جورى، شيخ 

 335، 334حسن محزه 

 502حسن خان ساالر 

 582حسن شيخ 

 624، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 254حسن صباح 

 268، ح 263حسن صباح ح 

 467حسن على بيگ معري املمالك 

 577، 570، 516حسن على خان گروسى- امري نظام 

 250حسنك قرمطى 

 105حسىن كرپوتلى، على ح 

 330حسن كوچك، شيخ 

 381حسن كوهى 

 381، 380حسن كيا 

 393حسن مريزا صفوى 

، 239، 166، 142، 110، 105، 104، 103، 102، 101، 100، 94، 93، 77، 72حسني (ع) [امام ] 
517 

 147حسني بن عبد الّله 



 228، 227حسني بن على مروزى 

 224حسني بن حممد عميد 

 182حسني بن معاذ 

 335، 334حسني محزه 

 592حسني خان كسماىي- كسماىي 

 416، 415حسينعلى بيگ بيات 

 218حسني علوى 

 487، 482، 480حسينقلى خان جهانسوز 

 509، 502حشمت الدوله 

 209حصار طاق 

 108، 99، 92، 85، 78، 77، 76، 54، 20حضرت امري- على بن اىب طالب (ع) 

 163، 161، 85حضرت رسول حممد (ص) 

 588، 512، 504حضرت عبد العظيم 

 7، 3حضرموت 

 34، 33حفصه 

 366حكمت، على اصغر ح 

 582حكومت آذرباجيان 

 144حكومت آل بويه 

 195حكومت آل طاهر 



 277حكومت ابو بكر بن سعد 

 276حكومت اتابكان 

 86حكومت استبدادى 

 172حكومت اسكندريه 

 82، 80حكومت اسالمى، 

 88، ح 87، ح 86، ح 5حكومت اسالمى از نظر ابن خلدون ح 

 392حكومت امساعيل مريزا 

 65حكومت اشراف قريش 

 522حكومت اشراىف زمينداران 

 82حكومت اكاسره 

 536حكومت انگليس 

 11حكومت ايران 

 316حكومت ايلخانان 

 333حكومت ايلخان ابو سعيد 

 203، 145حكومت بغداد 

 192، 190 184، 122، 111، 110حكومت بىن اميه 

 536، 518حكومت پارملاىن 

 415حكومت پرتغال 

 388حكومت تزارى 



 368، 361حكومت تيموريان 

 133حكومت جبار بىن اميه 

 365حكومت چنگيزى 

 112حكومت حجاج 

 266، 345، 237، 229، 198، 196، 171حكومت خراسان 

 203حكومت خلفا 

 163، 160، 154، 85حكومت خلفاى راشدين 

 277حكومت خوارزم 

 278حكومت خوارزمشاهى 

 249حكومت ديامله 

 411حكومت ديىن خلفاى اسالمى 

 78حكومت روحاىن 

 56حكومت روم شرقى 

 245، 230، 178، 53، 11حكومت ساساىن 

 625، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 253، 246حكومت سامانيان 

 455حكومت ستمگر نادرى 

 264، 142حكومت سلجوقى 

 215حكومت سلسله قارن وند 



 268حكومت سنجر 

 279حكومت سنجر خباراىي 

 24حكومت سياسى حممد 

 81، 74حكومت شام 

 134حكومت شيعى 

 256، 213، 207حكومت صفاريان 

 384حكومت صفويه 

 223حكومت طربستان و گرگان 

 143حكومت ظاهرى عباسيان 

 411، 256، 198، 196، 180، 178، 130، 118حكومت عباسيان 

 89حكومت عرب 

 211حكومت عمرو 

 265، 264، 262، 253حكومت غزنوى 

 518حكومت فردى 

 578حكومت قاجاريه 

 570، 545حكومت قانون 

 507حكومت قم 

 507حكومت كاشان 

 208حكومت كرمان 



 373حكومت گوركانيان 

 405، 404حكومت گيالن 

 237حكومت ماوراء النهر 

 193حكومت مأمون 

 369حكومت جمارستان و هلستان 

 142حكومت حمتضر عباسى 

 521حكومت مشروطه در انگلستان 

 553حكومت مشروطيت 

 96، 71حكومت مصر 

 597حكومت مطلقه 

 329حكومت مغوالن 

 588، 556، 554، 531، 521، 518حكومت ملى 

 194حكومت موروث طاهرى 

 10حكومت نريومند شاهى 

 194حكومت نيمه مستقل متام ايران 

 100حكومت يزيد 

 39حكيم 

 596، 584، 542حكيم املمالك [حكيم امللك ] 

 42حكيمى ح 



 389، 363، 357حلب 

 13، 12حلف الفضول 

 129احلمار- مروان ثاىن 

 328، 314، 289، 219، 40، 37، 33، 32محد الّله مستوىف ح 

 160محداىن 

 22محزه 

 196محزة بن اترك 

 204، 202محزة بن عبد الّله خارجى 

 396، 395محزه مريزا صفوى 

 89محص 

 222، 192محله اعراب 

 434محله افاغنه 

 519محله بربرها 

 214محله عرب به ايران 

 172محله فرنگان 

 229محله قراختائيان 

 303محله جمدد مغول به ممالك اسالمى 

 430محله حممود افغان 

 246محله حممود به هندوستان 



 412، 411، 410، 291، 282محله مغول 

 306محله هالكو به بغداد 

 305حنبلى 

 37حنظله اسدى 

 19، 12حنفا 

 305، 255، 247حنفى 

 626، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 12حنفيان 

 103حنفيه، حممد 

 26حنني 

 555حوزه آدميت 

 363حويزه 

 37حى ابن اخطب 

 558حيات حيىي ح 

 187حيدر 

 596، 591حيدر خان عمواغلى 

 338حيدر قصاب 

 524حيدريان، دكرت حممود ح 

 63حريه 



 33خامت النبيني 

 222، 206خارجى 

 490، 475خارك 

 549، ح 547خاطرات اعتماد السلطنه ح 

 550، ح 549، ح 540، ح 539خاطرات حاج سياح ح 

 547، ح 545خاطرات سياسى امني الدوله ح 

 586، ح 584، ح 517، ح 515، ح 508، ح 486خاطرات و خطرات ح 

 496خاقان- فتحعلى شاه 

 147خاقاىن 

 277خاقاىن شرواىن، افضل الدين 

 216، 191خالد بن برمك 

 37خالد بن سعيده 

 98، 80، 60، 58، 43، 24خالد بن وليد 

 149، 111، 107خالد قسرى 

 30خالد هذىل 

 327خاميل (كامول) 

 405، 404خان امحد گيالىن 

 411خان بالي  (پكن) 

 190، 129، 61، 25، 9خاندان اموى 



 330خاندان اينجو 

 249، 240، 200خاندان بويه [بوئيان ] 

 194، 193، 166، 149، 137، 136، 135، 134خاندان برمكيان [برمك، برامكه ] 

 315، 312خاندان جويىن 

 200خاندان زيار 

 57خاندان ساساىن 

 166خاندان سهل 

 312خاندان صاعد هروى 

 377، 375خاندان صفويه 

 205، 166خاندان طاهر [طاهريان ] 

 304، 209، 131، 125، 124، 18خاندان عباسى 

 221خاندان علويان 

 166خاندان قحطبه 

 286خاندان قراختاىي 

 214خاندان كارن (قارن) 

 312خاندان مهلبيان 

 312خاندان ميغى 

 126، 70، 41خاندان نبوت [رسول ] 

 312خاندان نظام امللك 



 85خاندان نوخبىت ح 

 166خاندان وهب 

 61، 15، 3خاندان هاشم [هامشى ] 

 298خان سلطان 

 376خانقاه صفويه 

 246خانيان تركستان 

 331؛ �ضت آزاديبخش- 598، 373، 344، 311، 264، 161خاورميانه 

 437، 334خبوشان 

 226ختالن 

 290؛ حماصره- 335، 292، 290، 232خجند 

 7، 6خداپرسىت 

 377خدجيه بيگم 

 36، 33، 32، 29، 15، 14، 12خدجيه كربى 

 627، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

، 127، 126، 125، 124، 123، 118، 116، 112، 108، 105، 99، 98، 64، 55، 54خراسان 
128 ،130 ،132 ،133 ،137 ،138 ،141 ،143 ،145 ،156 ،168 ،171 ،180 ،183 ،184 ،
186 ،189 ،192 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،200 ،202 ،203 ،204 ،205 ،207 ،209 ،
210 ،211 ،212 ،213 ،216 ،217 ،226 ،227 ،229 ،232 ،234 ،237 ،241 ،246 ،249 ،
250 ،251 ،256 ،263 ،265 ،267 ،268 ،272 ،275 ،278 ،279 ،290 ،296 ،298 ،299 ،
301 ،303 ،304 ،311 ،312 ،315 ،330 ،333 ،334 ،336 ،337 ،340 ،344 ،345 ،352 ،
354 ،356 ،360 ،363 ،364 ،369 ،381 ،382 ،383 ،385 ،387 ،389 ،396 ،397 ،404 ،
428 ،435 ،438 ،439 ،453 ،458 ،460 ،461 ،463 ،467 ،468 ،469 ،470 ،486 ،488 ،



؛ 330؛ خروج سربداران- 265، مشال- 196؛ فئوداهلاى- 582، 509، 508، 505، 496، 495، 494
 428؛ ابداليهاى- 340؛ سربداران- 337فئوداهلاى- 

 337، 331خراسان شرقى 

 331خراسان غرىب 

 162، 151، 131خراساىن 

 194خراسانيان 

 164خربتا 

 201خرغون، دهكده 

 463خرم آباد 

 190، 189، 187، 186، 185، 180، 179، 131خرمدينان [خرميان، خرميه ] 

 178خرمى 

 208خرمني 

 330خروج تاراىب 

 330خروج سربداران خراسان 

 105خروج خمتار 

 418، 223خزر 

 18خزرج 

 19خزرجيان 

 215، 56خسرو انوشريوان [خسرو دوم ] 



 57، 53، 28خسرو پرويز 

 427خسرو خان 

 494خسرو مريزا 

 295، 256خلجان 

 582خلسه يا خوابنامه 

 246، 213، 207خلف بن امحد سيستاىن [ليث ] 

، 509، 489، 475، 448، 418، ح 417، 416، 413، 412، 406، 277، 265، 200خليج فارس 
 412؛ مداخله اروپاييان در- 531

 360، 358خليل سلطان 

 47خليلى، عباس ح 

 66، ح 44خليلى، حممد على ح 

 347، 346خواجوى كرماىن 

 336خواجه اسد 

 483خواجه تاجدار ح 

 414خواجه عطار 

 376خواجه على 

 486خواجه حممد زمان 

؛ شورش- 207، 205، 204، 203، 202، 137، 117، 108، 105، 88، 87، 85، 84، 79، 70خوارج 
 236؛ �ضتهاى- 203؛ شورش- 117؛ جنبش- 87



؛ 466، 445، 356، 299، 291، 290، 284، 275، 266، 249، 246، 226، 201، 131خوارزم 
 291مقاومت مردم- 

 296، 277، 146خوارزمشاه، جالل الدين 

 628، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 277خوارزمشاه، قطب الدين حممد 

 290، 287، 286، 285، 284، 283، 282، 145خوارزمشاه، حممد 

 316، 312، 295، 278، 277، 276، 275، 273، 272، 271، 239خوارزمشاهيان 

 139خوارزمى، ابو بكر حممد بن العباس 

 367اخلوارزمى، ابو عبد الّله حممد بن موسى 

 114خوارزميان 

 368خواف 

 368، 367خواىف، موالنا حممد- 

 433خوانسار 

 304خورشاه 

 455، 435، 382، 368، 363، 341، 238، 208، 151، 143، 141، 117، 59، 51، 50خوزستان 

 466خوى 

 62؛ يهود- 29خيرب 

 509، 493، 454، 445، 434خيوه 

 405دارا 



 235، 211؛- بغداد 158، 138، 86، 81دار اخلالفه 

 50دار العلم بغداد 

 153دار الشجره 

 561، 559، 516، 507، 506، 505دار الفنون 

 72دار القرار 

 208دار الكفر 

 267؛- اروميه 241دار امللك 

 13، 12دار الندوه 

 527دارسى، كلنل 

 134دار مسترت 

 561، 559، 523داروين، چارلز 

 220داعى اخللق اىل احلق 

 221داعى صغري 

 220، 217داعى ناصر كبري 

 115داغ بردگان 

 467، 447، 445، 442، 440، 427، 379، 378، 377، 356داغستان 

 390، 389دالساندرى 

 540، ح 540داملاىن، هانرى رنه 

 482دامغان 



 252دانا سرشت ح 

 174دانته 

 484دانشكده ادبيات 

 26دانشگاه تران 

 523، 22دايرة املعارف ح 

 212دبريسياقى ح 

 347دجال 

 172؛ علياى- 308، 209، 203، 172، 143، 129دجله 

 374، 373دراويدى 

 9درباره اسالم و ممالك مهجوار آن 

 493، 460، 456، 434، 396، 381، 377دربند 

 461دربنديها 

 261در پريامون تاريخ بيهقى ح 

 49درفش كاويان 

 436درگزين 

 538، 499، ح 499دروويل، سرهنگ 

 339درويش ركن الدين 

 339درويش عزيز 

 472دره گز خراسان 



 509، 262درياچه اورال 

 377درياى باكو 

 27درياى چني 

 424، 416، 339، 290، 277، 262، 221، 214، 213، 200درياى خزر 

 629، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 265درياى خوارزم 

 411درياى روم 

 388درياى سفيد 

 372، 356، 280درياى سياه 

 352درياى مشال 

 515درياى فارس 

 416درياى مازندران 

 24درياى متوسط 

 519، 417، 414، 360، 265، 109درياى مديرتانه 

 452، 447، 440دشت مغان 

 566، 563، 562دفرت تنظيمات 

 561، 560، 559دكارت 

 375دكن 

 75دلدل 



 425، 371دماغه اميد نيك 

 413دماغه جنوىب افريقا 

 309دماوند، الر 

 357، 276، 167، 129، 109، 98، 89، 62دمشق 

 359دمشقى 

 457دموكرات 

 86دموكراتيك 

؛- 92، 88، 84، 82، 66، 41،- اسالمى- 574، 556، 544، 541، 536، 527، 525، 200دموكراسى 
 157، 41؛- نسىب 103، 79؛- صدر اسالم 70افراطى 

 168دمريى 

 466دنبلى 

 264؛ شكست- 264، 262دندانقان 

 401دن گارسيا 

 26دوپالنول 

 454دوراند، سر مورتيمر 

 107، 99، 17، 9، 7دوزى 

 501دوست حممد خان 

، ح 180، ح 149، ح 134، ح 132 ح 125، ح 122، ح 112، ح 106، ح 105دو قرن سكوت ح 
 199، ح 198، ح 189، ح 188

 420دولت آباد 



 586، 558، ح 558دولت آبادى، مريزا حيىي 

 238دولت آل بويه 

 331دولت آل مظفر 

 135دولت اموى اندلس 

 331دولت اجنويان 

 501، 498دولت انگليس 

 510دولت ايران 

 331دولت ايلخان طوغان تيمور 

 316، 315دولت ايلخاىن 

 331دولت حبرى صاحبان هرمز 

 571دولت پروسيا 

 331دولت چوپانيان 

 277دولت خوارزمشاهى 

 362، 340دولت سادات مازندران 

 410، 314، 115، 57، 54، 45، 11دولت ساساىن 

 252، 230، 225، 221دولت ساماىن 

 133دولت ستمكار بىن اميه 

 336دولت سربداران 

 277دولت سلجوقى 



 275، 266دولت سنجرى 

 362، 361، 338دولتشاهى مسرقندى 

 520، ح 439، 422دولتشاهى، امساعيل ح 

 221، 209دولت صفاريان 

 463، 421، 377دولت صفويان 

 269، 252، 206، 171، 160، 143، 133دولت عباسى 

 511، 447، 416، 415، 370، 369دولت عثماىن 

 630، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 49دولت عجم 

 179دولت عرب 

 221دولت علويان 

 314، 263، 54دولت غزنوى 

 512دولت فرانسه 

 384دولت گوركاىن هند 

 598، 596، 591، 448، 447، 419دولت مسكوى [روسيه ] 

 447، 443، 339، 331، 330دولت مغول 

 331دولت ملك سيستان 

 331دولت ملوك كرت 

 384دولت ملى 



 458، 457، 448دولت نادر شاه 

 455دولت نادر شاه افشار ح 

 331، 330، 316، 313دولت هالكوئيان 

 596دهخدا، على اكرب 

 6دهريان 

 352دهسن 

 445، 444، 443، 373، 357، 311دهلى 

 380، 377، 297، 143، 141دياربكر 

 414، 413دياز، بارتلمودو 

 270،- بوىي 223؛- آل زيار 269، 256، 243، 241، 238، 226، 223، 143، 141ديامله [ديلميان ] 

 523ديدرو 

 522ديستها 

 579ديكسون انگليسى، دكرت 

 249، 223، 221، 220، 219، 218، 214، 186، 113، 51، 47ديلم 

 221، 219، 218، 217ديلمان 

 219؛ املوت- 218ديلمستان 

 238، 225، 224، 220ديلمى 

 143ديلمى، ركن الدوله 

 143ديلمى، عماد الدوله 



، 262، 247، 208، 192، 190، 173، 171، 163، 120، 116، 98، 96، 59، 26، 25دين اسالم 
279 ،310 ،315 ،344 ،533 

 281دين بوداىي 

 138دين خرمى 

 226، 219، 56، 14دين زرتشت [زرتشىت ] 

 38دين قدمي عربستان 

 15دين حممد 

 201، 138دين مزدكى [مزدك ] 

 416، 267، 173، 28، 14، 5دين مسيح 

 186دينور 

 123، 122دينورى، ابن قتيبه ح 

 174دين يهود 

 159ديوان انشاء 

 317، 314ديوان اينجو 

 154ديوان بريد 

 155ديوان توقيع و خامت 

 156، 155ديوان جند [جنود] 

 154ديوان خامت 

 156، 155، 154ديوان خراج 



 156ديوان رسائل و انشاء 

 158، 155ديوان زمام 

 155ديوان ضياع 

 159ديوان طغرا 

 317ديوان عاىل 

 155ديوان معادن و اقطاع 

 156ديوان مهر دولىت 

 155ديوان نفقه 

 460ديومن، رافائل 

 108ذمى 

 631، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 194ذو الرياستني 

 438ذو الفقار خان 

 378ذو القدر 

 226، 216، 200، 194ذو اليمينني، طاهر 

 27؛ جنگ- 9ذو قار- 

 520دولتشاهى امساعيل 

 244ذهىب- 

 512رائني، امساعيل ح 



 585، ح 585رابينو، ه. ل 

 373راجپوىن 

 268، 264راحة الصدور 

 520، 161رازى، حممد بن زكرياى 

 241رازى، شيخ عبد اجلبار بن عبد الّله بن على املقرى 

 524، ح 524راسل، برتراند 

 271الراشد 

 143، 141الراضى بالّله 

 40راغب اصفهاىن 

 179رافضيان 

 194رافع بن ليث 

 220، 211، 168رافع بن هرمثه 

 400رانكو 

 540، 504، 503، 496راولينسون 

 268، 264راوندى 

 84راونديه 

 30، ح 30راه حممد 

 557، ح 295راهنماى كتاب ح 

 5رئاب شىن 



 141ربع رشيدى 

 141ربيعه 

 23رجال ح 

 357، ح 295رجب نيا، مسعود 

 456رحيم خان ازبك 

 591رحيم خان قراچه داغى 

 376رحيم زاده صفوى ح 

 416ردلف دوم 

 550، 511، 510رژى 

 426رژمي كاپيتوالسيوىن 

 595رژمي مشروطيت 

 350رساله تعريفات 

 349رساله دلگشاى عبيد 

 5رساىي، دكرت داود- ح 

 405، 348، 197رستم 

 485، ح 485، 480، 471، ح 471، 429، ح 429رستم التواريخ 

 248، 53، 49، 48، 47رستم فرخزاد 

 592، 591، 585، 509، 493، 492، 448، 423رشت 

 586رشديه مريزا حسن رشديه 



 158، 139رشيد هارون 

، 318، 317، 310، ح 309، 302، 291، ح 291، 287، 281رشيد الدين فضل الّله مهداىن [رشيدى ] 
319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،328 ،349 ،377 

 380رشيد يامسى، غالمرضا ح 

 138رضا (ع)، امام 

 500رضا قلى مريزا ح 

 468، 451، 446رضا قلى مريزا افشار 

 268رفض 

 15رقيه 

 244، 241، 238، 224، 223، 143، 141ركن الدولة بن بويه 

 299ركن الدين 

 62رمله 

 4رنان، ارنست 

 174رنسانس 

 487رىن 

 253، 249روافض [رافضيان ] 

 632، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 326روبروك 

 359روح آباد 



 14روح القدس 

 517روحى 

 305رودبار املوت 

 383، 277رود جيحون 

 492رودخانه آراس 

 506رودخانه كرج 

 131، 129رود زاب 

 331رود زرافشان 

 248رود زم 

 443، 290رود سند 

 22رود سيحون ح 

 369، 170رود فرات 

 545رود كارون 

 240رود كر 

 235، 227رودكى 

 218رود لوار 

 448رود مرغاب 

 234رود ولگا 

 331رود هامون 



 210رود هريمند 

 593روزنامه حبل املتني 

 512روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ح 

 567روزنامه رمسى 

 593روزنامه صور اسرافيل 

 596روزنامه عصر انقالب 

 555، 548، 512روزنامه قانون 

 593روزنامه مساوات 

، 495، 494، 493، 492، 490، 483، 476، 459، 453، 439، 437، 434، 425، 388، 319روس 
496 ،497 ،499 ،500 ،501 ،503 ،506 ،507 ،509 ،514 ،515 ،534 ،535 ،539 ،568 ،
 593؛ بانك استقراضى- 594، 592، 583، 582، 571، 569

 54روس پرستان 

 445روسى 

، 488، 476، 462، 427، 424، 419، 417، 416، 415، 412، 396، 388، 357، 293، 285روسيه 
489 ،490 ،491 ،502 ،508 ،514 ،518 ،524 ،526 ،531 ،560 ،582 ،587 ،590 ،594 ،
 594، 591، 579، 535، 487؛- تزارى 596؛ دولت مستبد- 598

 585روشن، حممد 

 538روشىن، قدرت الّله ح 

 210روضات اجلنات 

، 210، ح 197، 195، ح 179، ح 147، ح 142، ح 142، 100، ح 78، ح 43، ح 23روضة الصفا ح 
 557، 428، 421، 393، ح 380، ح 356، 337، ح 336، 238، ح 238، 225ح 



، 308، 267، 266، 171، 168، 163، 155، 151، 120، 110، 76، 57، 56، 45، 28، 27روم 
 ،311، 306، 274؛ سلجوقيان- 416، 410، 383، 381، 378، 372، 371، 352، 319، 311

 370، 217، 215، 56، 11، 9روم شرقى 

 411روم كهن 

 265رومانوس 

 543روماىن 

 391، 387، 378روملو 

 391، 390روملو، حسن 

 487رومىن 

 261، 166، 159، 88، 61رومى 

 452، 216، 171، 168، 163، 154، 89، 88، 62، 53، 32، 10روميان 

 211رويان 

 510، 509رويرت انگليسى، بارون 

 633، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

، 241، 227، 226، 225، 224، 223، 219، 216، 186، 185، 180، 179، 143، 141، 128رى 
؛ فجايع حممود 249؛ فتح- 249، انقراض دولت آل بويه در- 356، 346، 303، 265، 249، 247، 242
 249در- 

 241رى باستان ح 

 241رحيانه ح 

 133زاب 



 293زابلستان 

 431، 428، 407، 224زاينده رود 

 214، 62زبان پلوى 

 533، 398، 368زبان تركى 

 62زبان رومى 

 533، 282، 207، 159، 155، 105، 84، 54، 23زبان عرىب ح 

 557، 533، 415، 277، 238، 230، 130، 54زبان فارسى 

 207زبان ملى ايرانيان 

 345زبان و خط اويغورى 

 173زبا�اى اروپاىي 

 62زبان يوناىن 

 13زبيد، قبيله 

 69، 66، 65، 63، 59، 15زبري 

 137، 64زبري بن عوام 

 13زبري بن عبد امللك 

 359زرافشان 

 222، 137، 57، 51، 14؛ دين- 131زردشت [زرتشت ] 

 408، 223، 192، 57زردشىت 

 553، 463، 436، 317، 192، 179، 165، 116، 2زردشتيان 



 12زرتشتيگرى 

 438زرقان 

 206، 205زرنج 

 381زرهى 

 557، ح 556، 199، 188، 148، 126، 3زرين كوب، استاد دكرت عبد احلسني ح 

 480، 478زكى خان زند 

 489، 488زمان شاه افغان 

 249زنادقه 

 35زنان پيغمرب 

 473، 435زجنان 

 488زند 

 328، ح 326، ح 325، ح 298زن در ايران عصر مغول ح 

 385، 202، 50زندقه 

، 406، ح 405، ح 404، ح 402، ح 398، ح 396، ح 393، ح 388، ح 380زندگاىن شاه عباس اول ح 
 419، ح 415، ح 412، ح 409، ح 408، ح 407ح 

 67، ح 30، ح 14، ح 7، ح 6، 5زندگاىن حممد ح 

 376زندگاىن شاه امساعيل ح 

 455زندگى شيخ حممد على حزين ح 

 466، ح 465، ح 451، ح 451، 445، ح 442، ح 441، ح 439زندگى نادر شاه ح 



 580، 60زنديق 

 483، 480، 471، ح 470، 467، ح 465زنديه ح 

 413، 168زنگبار 

 319زنگى 

 502زهاب 

 158زياد 

 96زياد بن ابو سفيان 

 160، 98، 96زياد بن ابيه 

 83زياد بن لبيد 

 222، 200زيار، خاندان 

 219زياريان 

 634، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 367زيج ايلخاىن 

 35، 34زيد 

 66زيد بن ارقم 

 64، 37زيد بن ثابت 

 23، 20، 15، 2زيد بن حارثه 

 7، 4، 2زيد بن عمرو بن نفيل 

 238زيدى، حممد بن حيىي 



 87، 85زيديه 

 260، ح 246، 203، 198، ح 198زين االخبار 

 272زين الدين قزل طمغاج 

 35، 34، 33زينب بن جحش 

 587، 585، 528ژاپن 

 360ژان 

 409ژان تاده، پادرى 

 171، 168ژرمن 

 109ژرمىن 

 372؛ مجهوريهاى- 372، 316ژن 

 538، ح 538ژوبر 

 56ژوسىت نني 

 518ساباين، جرج ح 

 195ساجديان 

 89ساخلو 

 282سادات حسيىن 

 140سادات طالبيه 

 423، 422ساروتقى [سارو خان طالش ] 

 340، 222سارى 



 7سازمان اجتماعى اعراب 

 7سازمان پدرشاهى و مجاعىت 

 208سازمان ملوك الطوايفى 

 223سازمان اخوان الصفا 

 56؛ اشرافيت- 224، 215، 155، 136، 134، 95، 92ساساىن 

؛- 430، 279، 274، 236، 222، 214، 189، 124، 114، 57، 51، 50، 49، 48، 45ساسانيان 
 202؛ اصول اشراىف عهد- 134تازى نژاد 

 360، 359ساسى، سيلوسرتدو 

 445ساكس 

 506؛ فتنه- 505ساالر 

 220ساالريان 

 37سامل بن عمري 

 237، 226سامان خداه [سامان خدات ] 

 232، 226، 140سامان، آل 

، 227، 226، 225، 223، 222، 221، 219، 212، 207، 200، 197، 195، 161، 143سامانيان 
، 274، 269، 261، 259، 256، 255، 253، 240، 239، 237، 236، 233، 231، 230، ح 229
 228؛ سقوط فرمانرواىي- 283

 221ساماىن، نصر بن امحد 

 224ساماىن، نوح بن نصر 

 217، 202، 162، 138سامرا [سامره ] 



 165سامريان 

 466سام مريزا صفوى 

 215، 3سامى، نژاد 

 416، 129، 128ساوه 

 507، ح 507، 503، 496، ح 496، 485، ح 485، 454، ح 445سايكس، سرپرسى ح 

 362؛ سربداران- 354؛ قيام مردم- 362، 359، 340، 339، 335، 333، 330سبزوار 

 246، 245سبكتكني 

 254سپاهان 

 563سپهر 

 583، 582، 581، 580، 579، 578، 576، 575، 574، 573، 571سپهساالر- مريزا حسني خان 

 510، 509سپهساالر- مريزا حممد خان قاجار 

 635، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 183، 182، 181سپيد جامگان 

 591ستار خان (سردار ملى) 

 6ستاره پرسىت 

 42سجاح 

 236، 212سجستان 

 242سجستاىن، ابو سليمان منطقى 

 276سد اسكندر 



 290سد جيحون 

 3سد مآرب 

 276سد يأجوج 

 530سراىب، حسني ح 

 311سراج الدين ارموى، قاضى 

 386سراج الدين حممد بيگ آق قويونلو 

 208سر انديب 

 356سراى بركه 

؛ خروج- خراسان 355، 340، ح 340، 339، 338، 337، 336، 335، 332، 330، 311سربداران 
 362؛- سبزوار 354؛ جنبش- 353؛ مكتب- 340؛- خراسان 340؛- مازندران 337، 336؛ �ضت- 330

 445سربلند خان 

 185؛ �ضت- 186سرخ جامگان 

 265، 232، 129سرخس 

 597، 595، 592سردار اسعد خبتيارى- حاج عليقلى خان 

 591سردار افخم- آقا باال خان 

 443سعادت خان 

 315سعد الدوله يهودى 

 79، 65، 59، 58، 57، 50، 49، 47، 46سعد بن اىب وقاص 

 277سعد بن زنگى 



 37، 36سعد بن معاذ 

 475، 311، 309، 276سعدى شريازى 

 124سعيد 

 164سعيد بن عاص 

 182، 99سغد 

 182، 114سغديان 

 193، 161، 151، 135، 133، 132، 130، 129سفاح، ابو العباس 

 595سفارت انگليس 

 407سفرنامه آنتونيو دوگوه آ ح 

 326سفرنامه ابن بطوطه ح 

 540سفرنامه از خراسان تا خبتيارى ح 

 532سفرنامه انگلستان 

 405سفرنامه اولئاريوس 

 404، ح 403، ح 400سفرنامه پى يرتو دالواله 

 406سفرنامه تكناندرفن دريابل ح 

 516سفرنامه حاج سياح ح 

 538، ح 499، ح 499سفرنامه دروويل 

 500سفرنامه رضا قلى مريزا ح 

 421، 403سفرنامه شاردن [سياحتنامه ] ح 



 539، ح 487سفرنامه فرد ريچاردز ح 

 357سفرنامه كالوخيو ح 

 327، 326، ح 325، ح 302سفرنامه ماركوپولو ح 

 516سفرنامه مريزا فتاح خان ح 

 382، ح 382، 381، ح 381سفرنامه هاى ونيزيان در ايران 

 38سفيان بن حرب 

 47سقالب 

 265سقوط آخرين دژ آل بويه 

 433سقوط اصفهان ح 

 137سقوط برمكيان 

 131سقوط بىن اميه 

 171سقوط عباسيان 

 228سقوط فرمانرواىي سامانيان 

 144سقوط ممالك اسالمى 

 82؛ حديث- 44، 43؛ روز- 42، 41سقيفه 

 636، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 84سقيفه بىن ساعده 

 368سكاكى 

 428سكزى 



، 272، 271، 268، 264، 263، 239، 231، 219، 197، 171، 141، 139سالجقه [سلجوقيان ] 
؛- سوريه 273؛- آسياى صغري 272؛- ايران 271؛- عراق 312، 282، 278، 277، 276، 275، 274
؛ طغرل بيگ مؤسس 311، 306، 297، 274؛- دوم 274، 273؛- كرمان 273؛- عراق و كردستان 273

 270امپراتورى بزرگ- 

 146سلجوقى خاتون 

 370سلسله آق قويونلو 

 357، 330سلسله آل مظفر 

 276سلسله اتابكان فارس 

 467، 442سلسله افشاريه 

 330سلسله امراى چوپاىن 

 330سلسله امراى ايلكاىن 

 172، 145سلسله ايوىب 

 143سلسله بريدى 

 111سلسله بىن اميه 

 131سلسله خلفاى شرقى 

 482، 470سلسله زنديه 

 564سلسله سادات 

 384سلسله سالطني مغول 

 278سلسله صدر جهان 

 482، 442، 441، 421، 413، 379، 377، 375، 373سلسله صفويه 



 220سلسله علويان طربستان 

 245سلسله غزنويان 

 513، 473سلسله قاجاريه 

 471سلطان آباد 

 597سلطان امحد- امحد شاه قاجار 

 435سلطان امحد سوم عثماىن 

 387، 383، 373، 357سلطان بايزيد 

 303، 146سلطان جالل الدين خوارزمشاه- جالل الدين 

 377سلطان جنيد 

 369سلطان حسن بيگ آق قويونلو 

 366، 365، 364، 361سلطان حسني بايقرا 

 377سلطان حيدر 

 377سلطان خليل شريوانشاه 

 536، 386، 385، 384، 382، 380، 372سلطان سليم اول 

 387سلطان سليمان اول 

 414، 372سلطان سليمان قانوىن 

 272، 267، 266سلطان سنجر 

 298سلطان عثمان 

 291سلطان عز الدين دوم 



 584سلطان جميد مريزاى عني الدوله- عني الدوله 

 415، 396، 395، 394، 311، 310سلطان حممد خدابنده- مريزا حممد خدابنده 

 303، 289، 284، 283، 282، 280، 279، 278، 272، 145سلطان حممد خوارزمشاه- خوارزمشاه 

 372، 371، 370سلطان حممد دوم عثماىن 

 414، 413، 372سلطان حممد فاتح 

 264، 262، 261، 255، 251، 249، 247، 246، 240، 239، 54سلطان حممود 

 271سلطان حممود بن حممد 

 395سلطان مراد 

 380سلطان مراد آق قويونلو 

 400سلطان مراد خان سوم عثماىن 

 434، 423سلطان مراد چهارم عثماىن 

 505سلطان مراد مريزاى قاجار 

 276، 262سلطان مسعود 

 637، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 271، 270سلطان مسعود بن حممد 

 488سلطان ميسور (تيپو صاحب) 

 381، 380، 372، 370، 369سلطان يعقوب آق قويونلو 

 495، 492، 435، 409، 369، 363، 360، 356، 316سلطانيه 

 542سلطنت آباد 



 544سلطنت مطلقه 

 276سلغر 

 ؛- فارس 276سلغريان 

 466سلماس 

 166، 116، 83، 75، 67، 32، 31، 23، ح 23، 22، ح 22سلمان فارسى 

 347، 3سليمان [پيغمرب] 

 129سليمان [خليفه ] 

 116سليمان بن ابو السريا 

 132، 126سليمان بن كثري 

 306سليمانشاه 

 503سليمانيه 

 362سليمى (شاعر)، حسن 

، 296، 290، 289، 284، 275، 272، 256، 233، 232، 227، 226، 183، 162، 99، 98مسرقند 
؛ جنبش 331؛ �ضت- 385، 384، 367، 364، 360، 359، 358، 357، 356، 355، 354، 353

 355؛ فتح- 354اهاىل- 

 333مسنان 

 183سنام 

 235سنان بن ثابت بن قره 

 180؛ قيام- 216، 194، 185، 180، 179، 178، 135سنباد [نيشابورى ] 

 178سنبادى 



 371، 56سنت سوىف [سن صوفيه ] 

 272؛ شكست- 278، 277، 275، 274، 271، 270، 268، 267، 266سنجر بن ملكشاه 

 277سنجر [خوارزمشاه ] 

 342، 279، 278سنجر ملك خباراىي 

 488، 445، 311، 293، 267، 212، 204، 203، 202، 125، 112، 47سند 

 276سنقور 

 442، 441، 380، 379، 378، 255، 247، 138سىن 

 441، 427، 426، 380سنيان 

 164، 143سواد 

 446سوادكوه 

 434سوئد 

 109سوئيس 

 293سوبوتاى 

 216سوخراى بزرگ 

 81سودان بن محران 

 263سورى، ابو الفضل 

 114سوريان 

؛ فرقه 375، 363، 362، 321، 315، 273، 222، 144، 124، 90، 62، 56، 45، 25، 9، 8سوريه 
 273؛ سالجقه- 195؛ مشال- 22نصرييان- ح 



 261سوسى 

 591سوسيال دموكراتاى قفقاز 

 18سوسياليسم ختيلى 

 553سوسياليسم علمى 

 491سوماريپا 

 246؛ فتح- 247، 246سومنات 

 391سهراب بيگ 

 467سهراب خان غالم 

 111سهل بن سنباط 

 13سهم، قبيله 

 39سهيل 

 517، 516، ح 516سياح، حاج حممد على 

 638، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 516سياح، محيد ح 

 274، ح 231، ح 188، ح 186، ح 185، ح 185، 179، ح 179سياستنامه 

 281سياست و اقتصاد عصر صفويه ح 

 279سيربى 

 466سيپيون (سردار رومى) 

 262، 182سيحون 



 302سيد اجل خبارى 

 109سيد االهل 

 340سيد امري كيا 

 23سيد حبر العلوم ح 

 557، 556، 555، 545، 517، 512سيد مجال الدين اسدآبادى 

 597، 596، 588سيد مجال الدين واعظ اصفهاىن 

 590سيد حسني بروجردى 

 329سيد شرف الدين 

 570سيد صاحل عرب 

 340، 335، 219سيد ظهري الدين مرعشى 

 589، 587سيد عبد الّله ببهاىن 

 282سيد عالء امللك ترمذى 

 393سيد على خطيب اسرتآبادى 

 503سيد حممد على شريازى (باب) 

 362سيد فخر الدين 

 502سيد كاظم دشىت 

 596سيد كمره اى 

 596سيد حممد رضا (مدير روزنامه مساوات) 

 596، 589، 588، 587، 586، 552، 551سيد حممد رضا طباطباىي، آقا 



 469، 468سيد حممد صفوى 

 363سيد حممد مشعشع- مشعشع 

 89سى دنت، دانيل ح 

 240، 239سيده 

 522سري آزادى در اروپا ح 

 39، 34، ح 25سريت الرسول 

 298، ح 297سريت جالل الدين منكربىن ح 

 509، 279سري دريا 

 90سريوس 

، 207، 203، 202، 200، 199، 196، 195، 192، 180، 140، 124، 113، 108، 95سيستان 
209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،226 ،227 ،246 ،256 ،265 ،311 ،353 ،357 ،381 ،428 ،
 202؛ فعاليت خوارج در- 582، 538، 501، 468، 467

 381سيستاىن 

 492سيسيانف 

 174سيسيل 

 سيف الدين- سلطان حممود غزنوى 

 150سيف الدين تنگز شوشرتى 

 346، 345سيف الدين حممد فرغاىن 

 409سيمون، پادرى 

 476سيمون، سريو 



 359سيواس 

 369، 361سيورغال 

 324سيورغاميشى 

 5سيوطى 

 129سيه جامگان 

 593، 592شاپشال خان يهودى روسى 

 460، 425، 422، 421، 403شاردن، ژان ح 

 537شارژ دافر 

 434شارل دوازدهم 

 359شارل ششم 

 110، 109شارل مارتل 

 374، 373شارملاىن 

 305شافعى 

 ،77، 74، 69، 68، 66، 64، 62، 60، 45، 43، 40، 25، 20، 14، 7، 2شام 

 639، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

80 ،81 ،82 ،92 ،93 ،94 ،95 ،104 ،135 ،141 ،143 ،144 ،145 ،149 ،159 ،160 ،174 ،
 193؛ عرب- 60، 59؛ فتح- 519، 411، 357، 314، 305، 280، 269، 267، 249، 193

 267شامات 

 396، 378شاملو 



 171، 105شامى 

 93، 71شاميان 

، 389، 387، 385، 384، 383، 382، 381، 380، 377، 375، 372، 244شاه امساعيل اول صفوى 
412 ،413 ،414 ،421 ،422 ،434 ،482 

 394؛ مرگ- 393، 392؛ سياست مذهىب- 394، 393، 392شاه امساعيل دوم 

 471شاه امساعيل سوم 

 374شاه جهان 

 502شاه خليل الّله 

 368، 366، 365، 364، 363، 362، 361، 360، 340شاهرخ تيمورى 

 496، 486، 470، 469، 468شاهرخ مريزا افشار 

، 437، 435، 434، 433، 430، 429، 428، 427، 426، 425، 424، 421شاه سلطان حسني صفوى 
439 ،447 ،459 ،471 ،482 ،564 

 425، 424شاه سليمان اول صفوى 

 469شاه سليمان ثاىن- سيد حممد صفوى 

 341شاه شجاع 

 424، 423، 422، 421شاه صفى اول 

 417، 414، 412، 394، 393، 392، 391، 390، 389، 388، 387شاه طهماسب اول 

 472، 476، 463، 440، 439، 438، 437، 436، 435، 434، 433شاه طهماسب دوم 

، 407، 406، 405، 404، 403، 402، 401، 400، 398، 397، 396، 373شاه عباس اول [كبري] 
408 ،409 ،410 ،412 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،423 ،447 ،448 ،
 410؛ سياست خارجى- 409؛ اخالق- 406؛ سياست اقتصادى- 401؛ سياست داخلى- 482



 425، 424، 423شاه عباس دوم 

 440شاه عباس سوم 

 456شاهقلى خان مروى 

 402شاه حممد خدابنده- سلطان حممد 

 395شاه حممد صفوى 

 49شاه مردان- على (ع) 

 357، 356شاه منصور 

 251، 235، 48شاهنامه 

 242شاهنشاهى عضد الدوله ح 

 450شاهوردى بيگ 

 310شبانكاره، ملوك 

 103، ح 103شبلى نعماىن 

 25شبه جزيره عربستان 

 311شبه جزيره هندوستان 

 500، 493شجاع السلطنه 

 76، ح 68شخصيت على ابن ابيطالب ح 

 241شرح احوال و آثار صاحب بن عباد 

 563، 562، 560شرح عيوب و عالج نواقص مملكىت ايران ح 

 562شرح منظومه حاج مال هادى سبزوارى 



 301، 299شرف الدين خوارزمى 

 350شرف الدين دامغاىن 

 350شرف الدين درگزيىن 

 130، 117؛- نزديك 144، 138، 50شرق 

 640، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 488، 447شركت جتارتى انگلستان (انگليس) 

 511شركت دخانيات شاهنشاهى 

 417شركت مسكوى 

 489، 418، 417شركت هند شرقى 

 417شركت هند شرقى هلند 

 420شرىل 

 417، 416، 415، 410، 397شرىل، آنتوىن 

 418، 416، 397شرىل، رابرت 

 381، 379شروان 

 381، 379شروانشاهيان 

 170، 169شريح قاضى 

 596شريف زاده تربيزى 

 236، 191، 131شريك بن شيخ املهدى 

 502شط العرب 



 590شعاع السلطنه 

 99شعبة بن غريض 

 222شعوىب 

 121، 118؛ �ضت- 193، 136، 127، 124، 122، 121، 120شعوبيه 

 7شعيب 

 587شغال آباد (خيابان شاه امروز) 

 403شفا، شجاع الدين ح 

 406شفر، شارل ح 

 54شفق سرخ 

 22شكست احد 

 110شكست اعراب 

 370شكست امپراتورى روم شرقى 

 53، 27شكست ايرانيان 

 264شكست دندانقان 

 190شكست ساسانيان 

 272شكست سنجر 

 215شكست مازيار 

 199شكست حممد بن طاهر 

 263شكست مسعود 



 194، 133شكست �اوند 

 129شكور ختل 

 493، 387شكى 

 434، 388، 377مشاخى [مشاخه ] 

 106، 102مشر ذى اجلوشن 

 587مشس الدوله 

 277مشس الدين ايلدگز جهان پلوان 

 292مشس الدين جورجاىن، ملك 

 338، 337مشس الدين على، خواجه 

 343مشس الدين حمبوىب 

 315مشس الدين حممد جويىن 

 224مشس املعاىل قابوس بن ومشگري 

 311مشس تربيزى 

 342مشس صدرى 

 346، 345، 311مشس قيس رازى [مشس الدين حممد] 

 281مشىن 

 487شوبرت 

 440شورش افاغنه ابداىل 

 203، 87شورش خوارج 



 427شورش غلجه زاىي ها 

 558شورش فرانسه 

 389شورش گيالن 

 111شورش خمتار 

 417شورش مردم هرمز 

 385شورش يىن چريها 

 221شورشيان طربستاىن 

، 313، 298، 293، 280، 274، 220، 212، 211، 199، 195، 189، 156، 115، 114، 7شوروى 
329 ،330 ،332 ،425 ،427 ،441 ،483 ،487 

 363شوشرت 

 413شهاب الدين 

 282شهاب الدين سهروردى، شيخ 

 641، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 187شهرستانه 

 178، 39شهرستاىن 

 216شهريار 

 219، 218، ح 218شهرياران گمنام 

 241شهيد ثاىن 

 383، 361شيبك خان- حممد خان شيباىن 



 378، 377، 376شيخ ابراهيم [شيخ شاه) 

 330شيخ ابو اسحق 

 502شيخ امحد احسائى 

 556شيخ امحد روحى- روحى 

 234شيخ العميد 

 379شيخ جنيد 

 381شيخ حسن 

 330شيخ حسن بزرگ 

 330شيخ حسن كوچك 

 383، 379، 377شيخ حيدر- سلطان حيدر 

 239، 337، 336، 334، 333شيخ خليفه 

 376شيخ زاهد گيالىن 

 378، 376شيخ صدر الدين موسى 

 378، 377، 376، 375شيخ صفى الدين اردبيلى (سىن) 

 241شيخ عبد اجلبار بن عبد الّله بن على املقرى رازى 

 480، 473شيخ على خان زند 

 598، 590، 587شيخ فضل الّله نورى 

 340شيخ قوام الدين 

 557شيخ حممد عبده 



 578شيخ و حقري 

 557، 552شيخ هادى جنم آبادى 

 338، 337، 336شيخيان 

، 475، 473، 472، 471، 438، 435، 433، 422، 419، 378، 363، 356، 241، 240، 223شرياز 
477 ،478 ،479 ،480 ،482 ،483 ،487 ،503 

 493، 466، 458، 446، 426، 424، 401، 387، 380شريوان 

 22شريين ح 

، 392، 380، 305، 304، 252، 243، 219، 191، 179، 142، 141، 134، 131، 84، 80شيعه 
؛- 131؛- على- بن ابيطالب 88؛- اثىن عشرى 84؛ فرق- 84؛- آل عباس 556، 449، 442، 441، 440

 442؛- جعفرى 378؛ فرقه ميانه رو- 221علويان 

 94، ح 80شيعه در اسالم ح 

 179شيعى 

، 362، 305، 259، 253، 247، 239، 179، 166، 130، 125، 106، 85، 79، 77، 72، 70شيعيان 
؛- 197؛- ميانه رو 136؛- علوى 104، 101؛- كوفه 502، 441، 427، 426، 408، 384، 380، 372
 396؛- كافر 384؛- آسياى صغري 305كرخ 

 134شيعيگرى 

 293شيگى 

 527شيل، كلنل 

 165صابيان 

 155صاحب الربيد 

 242، 241، 225صاحب بن عباد 



 218صاحب فخ 

 478، 473، 472، 471صادق خان زند 

 488صادق خان شقاقى 

 7صاحل [پيغمرب] 

 10صاحل، على پاشا ح 

 203صاحل بن نصر 

 465، 464صاحل بيگ [صاحل خان ] 

 487صبا، مهني دخت ح 

 642، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 145صباح، حسن 

 93؛- بزرگ 113، 110، 107، 96، 92، 82، 81، 80، 64، 61، 59، 46، 41، 23صحابه 

 39صحيح 

 15صخره معبد سليمان 

 570، ح 501، 500صدر التواريخ 

 289صدر الدين، قاضى 

 278؛ سلسله- 316، 309صدر الدين زجناىن [صدر جهان، صدر كاغذى ] 

 279صدرها 

 543صربستان 

 249صفا 



 304، 253، 252، 140، 10صفا، دكرت ذبيح الّله ح 

 269، 235، 226، 225، 203، 200، 197، 195صفاريان 

 77صفدى 

 38صفوان ابن اميه 

 375صفوة الصفا 

 488، 442، 382صفوى 

 244صفوى، شاه امساعيل- شاه امساعيل 

 375صفوى، صوىف 

؛ خاندان 376؛ خانقاه- 361؛ ظهور- 412، 379، 377، 375، 373، 361، 526، 505، 421صفويه 
 421؛ احنطاط و انقراض سلسله- 397؛ ارتش- 377فئوداىل- 

 423، 421، 399صفى مريزا 

 429صفى مريزا 

 467، 454صفى مريزاى دروغني 

 33، 29صفيه 

 172، 153، 145، 144صالح الدين ايوىب 

 172، 144صليبيان 

 595، 592صمصام السلطنه 

 2صنعا 

 42صنعاىن 



 584، 514صنيع الدوله 

 596صور اسرافيل، مريزا جهانگري خان 

 383، 222صوىف 

 375صوىف صفوى 

 375صوفيان 

 334صوفيگرى 

 377، 333صوفيه 

 596ضياء السلطان 

 244الطائع المر الّله 

 26، 25، 8، 2طائف [طايف ] 

 109طارق ابن زياد 

 379، 254طارم 

 210طاق، حصار 

 517طاق كسرى 

 557، 556طالبوف 

 140طالبيه، سادات 

 493، 397طالش [تالش ] 

 232، 129طالقان 

 596طاهباز، صادق 



 33طاهر 

؛ خاندان- 269، 237، 226، 216، 200، 199، 197، 196، 194، 171طاهر بن حسني [ذو اليمينني ] 
166 

 213طاهر بن حممد بن عمرو 

 217طاهر پسر عبد الّله 

 147طاهر وليعهد ناصر خليفه 

 393، 372، ح 251طاهرى، ابو القاسم 

 ،225، 220، 211، 206، 203، 200، 199، 198، 195، 194، 160طاهريان 

 643، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 198؛ سياست- 283، 269، 236، 235

 298طاير بادر 

 20طايفه جذام 

 طباطباىي- سيد حممد رضا طباطباىي 

 105، ح 65طباطباىي، ابو الفضل ح 

 80طباطباىي، حممد حسني ح 

، 203، 201، 200، 198، 195، 180، 156، 148، 141، 138، 125، 124، 113، 64، 51طربستان 
؛ جموسان- 485، 384، 293، 256، 254، 227، 226، 224، 221، 220، 219، 217، 216، 215
 226، 220؛ سلسله علويان- 216، 214؛ اسپهبدان- 197؛ علويان- 179

 83طربسى، امحد بن على 

 237، 235، 219، 213، 180، 179، 155، 126، 125، 116، 111، 53طربى، حممد بن جرير 



 381طبس 

 344، ح 344طبقات ناصرى 

 129طخارستان- ختارستان 

 52، 50طرابلس 

 378طرابوزان 

 340طريقت حسنيه 

 271طغرل بن حممد 

؛- مؤسس 304، 303، 273، 272، 271، 265، 264، 245، 241، 142، 141طغرل بيگ سلجوقى 
 270امپراتورى بزرگ سلجوقى 

 272، 271طغرل سوم 

 137، 69، 66، 65، 64، 63، 59، 15طلحه 

 237، 197، 194طلحة بن طاهر 

 109طليطله 

 109طنجه، بندر 

 364، 339، 298، 216، 137طوس 

 340، 339، 337، 336، 330طوغاى تيمور 

 160طولوىن 

 82، ح 44ظلم تاريخ ح 

 584، 581، 512، 500ظل السلطان 



 164، 152، 120، 96، 26، 8، 5، 3ظهور اسالم 

 598 1917ظهور انقالب اكترب 

 185ظهور بابك 

 283ظهور چنگيز خان 

 363ظهور حضرت 

 190ظهور حكومتهاى مستقل در ايران 

 361ظهور صفويه 

 518ظهور �ضت مشروطيت 

 202ظهور يعقوب 

 277ظهري الدين فارياىب 

 340، 335، ح 335ظهري الدين مرعشى، سيد 

 7عاد، قوم 

 469، 468، 467عادلشاه عليقلى مريزاى افشار 

 423عادلشاه كالنجار سلطان 

 402، 400، 395، 384عامل آراى عباسى- تاريخ عامل آرا ح 

 456عامل آراى نادرى 

 407عاىل قاپو 

 393، 392، 101، 100، 93، 69، 65، 61، 42، 35، 34، 33، 19، 4عايشه 

 141؛ آل- 84، 29، 25، 24، 18عباس بن عبد املطلب 



 38عباس بن مرداس 

 عباس مريزا- شاه عباس 

، 507، 506، 504، 501، 500، 499، 495، 494، 493، 492، 490، 487عباس مريزا [نايب السلطنه ] 
526 ،527 ،531 ،532 ،534 

 514عباس مريزا ملك آرا 

 644، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 137، 136عباسه 

 403عباسى، حممد ح 

، 156، 154، 151، 138، 135، 134، 131، 129، 127، 126، 118، 87، 79، 66، 4عباسيان 
158 ،160 ،161 ،162 ،163 ،166 ،167 ،169 ،190 ،191 ،192 ،194 ،218 ،236 ،238 ،
 171؛ سقوط- 283، 271، 253

 237عبد اجلبار بن عبد الرمحن 

 109عبد الرمحن 

 100، ح 94، 93عبد الرمحن بن ابو بكر [اىب بكر] 

 111عبد الرمحن بن اشعث 

 4عبد الرمحن بن جحش 

 97عبد الرمحن بن خالد 

 81عبد الرمحن بن عديش 

 137، 79، 64، 63، 59، 45، 44، 41، 15عبد الرمحن بن عوف 

 141عبد الرمحن بن حممد [ناصر] 



 135عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن هشام بن- عبد امللك 

 204عبد الرمحن خارجى 

 557عبد الرمحن كواكىب 

 335عبد الرزاق 

 476عبد الرزاق بيگ دنبلى 

 361عبد الرزاق مسرقندى 

 532عبد الفتاح گرمرودى 

 360عبد اللطيف تيمورى 

 532عبد اللطيف شوشرتى 

 13، 3عبد الّله [بن عبد املطلب ] 

 218عبد الّله [علوى ] 

 13عبد الّله [پسر جدعان تيمى ] 

 587عبد الّله [پسر ناصر الدين شاه ] 

 90عبد الّله [سردار عمر] 

 30عبد الّله بن انيس 

 98عبد الّله بن جعفر 

 166، 107، 106، 104، 101، 100، 97، 94، 93عبد الّله بن زبري 

 98عبد الّله بن زياد 

 217، 213، 201، 200، 199، 198، 194، 186، 138عبد الّله بن طاهر 



 112، 94عبد الّله بن عامر 

 97، 70عبد الّله بن عباس 

 134، 133، 132عبد الّله بن على 

 211، 166، 101، 100، 94، 93، 83، 82، 63، 59عبد الّله بن عمر بن خطاب 

 37عبد الّله بن مسعود 

 230عبد الّله بن مقفع 

 366عبد الّله بن مري على 

 113عبد الّله بن هشام السالىل 

 5عبد الّله جحش 

 429عبد الّله خان 

 387عبد الّله خان ازبك 

 388عبد الّله خان اوستاجلو 

 551، 550عبد الّله خان واىل 

 145عبد الّله فاطمى [مهدى ] 

 73، 41، 13، 6، 2عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 

 160، 159، 129، 124، 108، 107، 106، 105، 104، 98، 15عبد امللك بن مروان [خليفه ] 

 245عبد امللك اول 

 229، 226عبد امللك بن نوح بن نصر 

 74عبد مشس 



 74عبد مناف 

 385عبيد خان ازبك 

 350، 348، 347، 346عبيد زاكاىن 

 120عبيد كالىب 

 257، 229عتىب 

 4عثمان بن حويرث 

 645، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 60، 59، 44، 41، 37، 25، 15عثمان بن عفان 
75 ،78 ،79 ،81 ،82 ،83 ،103 ،137 ،158 ،160 ،163 ،164 ،168 ،202 ،392 ،441 

 395عثمان پاشا 

، 504، 502، 488، 462، 442، 417، 388، 385، 382، 373، 372، 371، 359عثماىن [تركان ] 
، 396، 395، 387، 372، 370، عثمانيان 591، 582، 570، 543، 533، 526، 515، 509، 508
397 ،409 ،410 ،434 ،435 ،440 ،474 ،493 

 359عجايب املقدور ح 

، 223، 144؛ عراق- 344، 267، 207، 124، 123، 120، 117، 61، 50، 49، 32، 23عجم ح 
331 ،363 ،368 ،401 

 246عدن 

 60عدناىن 

، 114، 112، 111، 102، 96، 95، 94، 80، 77، 71، 69، 62، 59، 48، 47، 45، 43، 25عراق 
117 ،124 ،142 ،149 ،158 ،159 ،164 ،166 ،195 ،220 ،239 ،270 ،272 ،282 ،293 ،
 ؛502، 471، 469، 468، 410، 357، 346، 345، 334، 303، 296



 368، 363، 331، 223، 143عراق عجم 

 423، 387، 385، 368، 355، 331، 330، 313، 275، 146، 144عراق عرب 

، 44، 42، 41، 39، 31، 30، 27، 26، 22، ح 22، 19، 17، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 4، 3، 2عرب 
46 ،48 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،61 ،70 ،80 ،84 ،88 ،89 ،94 ،95 ،

105 ،109 ،111 ،112 ،114 ،115 ،116 ،117 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،126 ،127 ،
130 ،139 ،153 ،157 ،158 ،162 ،164 ،165 ،166 ،171 ،173 ،178 ،179 ،180 ،184 ،
؛ 27؛ جنبش- 16، 11؛- بدوى 267، 251، 236، 220، 215، 214، 207، 194، 193، 190، 189

 182؛ نظام جابرانه- 146، 144؛ عراق- 131؛ عصر خالص- 117؛ طبقات حمروم جامعه- 111كوفيان- 
 200استقالل ايران پس از استيالى- 

 216، 193، 189، 171، 125، 89، 42، 38، 6، 5عربان 

؛- 451، 429، 62، 61، 59، 57، 53، 43، 41، 38، 36، 33، 27، 24، 12، 9، 8، 7، 3، 2عربستان 
 412؛ اعراب بدوى- 38؛ دين قدمي- 24؛ حبران اقتصادى- 7پيش از اسالم 

 8، 7عربستان مشاىل 

 54عرب مآبان 

 180؛ تقومي- 54؛ زبان- 24؛ قبايل- 587، 174، 173، 47، 45عرىب 

 81عروة بن نباع 

 163عريف 

 142عز الدوله 

 291عز الدين روم، سلطان 

 503عزرائيل 

 7عزى 

 491، 490عسكر خان افشار 



 538عشاير 

 200عصر استبداد مطلقه منوره 

 4عصر امويان 

 646، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 544، ح 498عصر بيخربى ح 

 233عصر ساماىن 

 3عصر سليمان 

 268عصر سنجرى 

 244عصر عضد الدوله 

 251عصر فرخى 

 256عصر مسعود 

 160عصر هارون 

 37عصماء 

 195عصيان آزادخيواهانه مردم در ايران 

 387عصيان القاص مريزا 

 410عصيان بكري سوباشى 

 111عصيان عبد الرمحن بن اشعث 

 297عصيان عمومى گنجه 

 238؛ سياست- 244؛ عصر- 242، 241، 240، 239، 225، 224، 142عضد الدوله 



 350عضد الدين اجيى، موالنا قاضى 

 576، 551عضد امللك خوانساالر 

 74، 68عقايد، عباس حممود ح 

 55عقايد زردشىت 

 55عقايد زرواىن 

 55عقايد مشىن 

 55عقايد عيسوى 

 189، 55عقايد مزدكى 

 55عقايد يهودى 

 97، 92، 68عقيل 

 588، 576، 546عالء الدين 

 333عالء الدين مسناىن 

 335عالء الدين خواجه 

 271عالء الدين تكش 

 278عالء الدين حممد 

 544عالء السلطنه 

 220، 218علوى 

 244، 141علوى، املعز الدين الّله 



، 292، 244، 239، 238، 223، 221، 218، 214، 195، 142، 140، 138، 134، 132علويان 
 226؛- طربستان 221؛ شيعه- 197؛- طربستان 323

 84علويه 

 126علويني 

 342على [تاراىب ] 

 379، 377على [صفوى ] 

 211على [ليث ] 

، 59، 57، 44، 43، 41، 40، 37، 36، 29، 25، 23، ح 23، 22، ح 21، 16، 15على ابن ابيطالب 
60 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،81 ،82 ،
83 ،85 ،93 ،94 ،96 ،97 ،101 ،107 ،110 ،111 ،120 ،121 ،131 ،160 ،214 ،222 ،303 ،

 405؛ كلب آستان- 131؛ شيعه- 245، 126، 125، 117؛ آل- 68؛ مكتب- 468، 462، 392، 378

 238، 224، 223، 222على بن بويه 

 208على بن حسني 

 237، 196على بن عيسى بن ماهان 

 469، 197على بن موسى الرضا (ع) 

 366، 364، 361على شرينواىي- نظام الدين امري على شري 

 396على قلى خان شاملو 

 596، 595على قلى سردار اسعد- سردار اسعد 

 517، 467على قلى مريزاى افشار 

 356على كچه با 

 478عليمراد خان خبتيارى 



 472، 471، 470عليمردان خان خبتيارى 

 186على مزدك 

 339على مؤيد 

 647، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 243، 242، 238، 208، 200، 143، 141عماد الدولة بن بويه 

 248، 203، 202، 160عمار ياسر [خارجى ] 

 414، 413، 412، 51، 2عمان 

 81عمر بن احلمق 

، 54، 53، 52، 51، 50، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 33، 29، 19، 5عمر بن خطاب 
57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،72 ،73 ،78 ،79 ،82 ،83 ،89 ،90 ،
92 ،95 ،96 ،100 ،101 ،108 ،110 ،114 ،120 ،150 ،153 ،154 ،155 ،160 ،162 ،163 ،

166 ،169 ،170 ،208 ،392 ،441 

 216عمر بن العالء 

 106، 102، 93عمر بن سعد بن اىب وقاص 

 108؛ سياست- 147، 135، 129، 112، 109، 108، 107، 103، 98، 68عمر بن عبد العزيز 

 104عمر بن عبيد 

 49عمر بن مقرن مزىن 

 166، 164، 163، 149، 96، 94، 92، 76، 71، 70، 69، 65، 59، 52، 50، 45، 24عمرو بن عاص 

 304، 231، 226، 213، 212، 211، 210، 207، 203عمرو بن ليث صفارى 

 164عموريه 



 258عميد- ابو نصر مشكان 

 37عمري بن عدى 

 255، ح 254عنصر املعاىل كيكاوس بن اسكندر 

 248، 268عنصرى 

 247عوىف 

 515عهدنامه تركمانچاى 

 493عهدنامه گلستان 

 202عياران 

 347، 40، 14عيسى بن مرمي 

 424عيسى خاسان جالليان 

 570، 420، 412، 410، 408، 310، 308، 270، 239، 192عيسوى 

 418، 412، 409، 377عيسويان 

 591، 590، 589، 588، 587، 584، 511عني الدوله 

 314عني جالوت 

 122، ح 122عيون االخبار 

؛ سياست 408، 362، 351، 336، 328، 324، 323، 322، 321، 320، 310، 309، 277غازان خان 
 329داخلى- 

 19غازى 

 285غاير خان 



 82غدير خم، حديث 

 412؛ �ضت بورژوازى- 108، 39غرب 

 109غرناطه 

 274، 263، 262غز، تركمانان 

 88، ح 88، 87غزاىل، حممد 

 275،- بلخ 295، 275، 272، 268، 265، 256غزان 

 282، 275، 258، 257، 245غزنه 

 213، 207غزنوى، حممود- سلطان- حممود 

 265، 262، 253غزنوى 

 251؛ سياست- 275، 274، 268، 264، 256، 245، 239، 230، 197، 161، 160غزنويان 

 261؛ قصر فريوزه- 293، 265، 264، 262، 260، 255، 250، 249، 246، 245، 229، 167غزنني 

 23، 21غزوه احد 

 648، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 87غزوه بدر 

 44غسان 

 113، ح 68غضبان، جعفر ح 

 480غفارى، ابو احلسن 

 230، 184غفوراف ح 

 286، 279، 275، 249، 145غور 



 280غورى 

 282، 275، 265غوريان 

 311غوريه 

 287غوريه قراختائيان 

 367غياث الدين مجشيد 

 377، 349، 329، 310غياث الدين حممد 

 225غياث الدين حممد شريازى ح 

 271غياث الدين مسعود بن حممد 

 113، 104، 103غيالن دمشقى 

 104فاجعه كربال 

 561، 235فاراىب 

 487فاراداى 

، 265، 242، 212، 211، 210، 208، 203، 194، 143، 141، 124، 116، 96، 59، 51، 50فارس 
275 ،276 ،277 ،278 ،279 ،296 ،310 ،311 ،329 ،331 ،357 ،363 ،369 ،397 ،413 ،
؛ سلغريان- 276؛ سلسله اتابكان- 583، 479، 475، 473، 472، 466، 458، 455، 453، 422، 418
 396؛ قيام مردم- 330؛ اتابكان- 306

 484، 468، ح 381فارسنامه ناصرى- 

 180؛ تقومي- 560، 363، 159، 52فارسى 

 194فارسى درى 

 239، 145، 142، 75، 43، 36، 29، 15، 14فاطمه (ع) 



 301فاطمه [ندميه توراكينا] 

 269، 253، 171، 167فاطميان 

 142فاطميه 

 230فاكتوروويچ 

 39، 38فاندر، دكرت 

 199؛ طبقه- 457، 449، 328، 281، 211، 190، 19فئودال 

 195؛ دولتهاى مستقل- 145، 86؛ جنگهاى- 427، 212فئوداىل 

 115فئوداليزاسيون كشورهاى آسياى مقدم و ميانه 

 575، 519، 363، 333، 281، 115، 8فئوداليسم [فئوداليزم ] 

 516فتاحى، فتح الدين ح 

 217، 152فتح ايران 

 215فتح بابك 

 418فتح حبرين 

 289فتح خبارا 

 305، 265فتح بغداد 

 284فتح پكن 

 591فتح تران 

 595فتح تران توسط جماهدين 

 69فتح مجل 



 445فتح خوارزم 

 215فتح روم 

 249فتح رى 

 355فتح مسرقند 

 246فتح سومنات 

 60، 59فتح شام 

 50فتح طرابلس 

 152، 59فتح عراق 

 554، 553فتحعلى آخوندزاده- مريزا 

 482، 470، 439، 437، 435فتحعلى خان قاجار 

 430، 428فتحعلى خان وزير اعظم 

 ،497، 495، 494، 493، 492، 490، 489، 488، 487، 470فتحعلى شاه قاجار 

 649، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

499 ،500 ،502 ،505 ،518 ،526 ،534 ،535 ،536 ،538 ،545 ،558 

 413، 412، 372، 370فتح قسطنطنيه 

 303فتح قالح مالحده 

 215فتح مازيار گرب 

 49فتح مداين 

 152فتح مصر 



 27فتح مكه 

 51فتح �اوند 

 217، 90، ح 89، ح 54، 51فتوح البلدان 

 444فتح هندوستان 

 582فتنه شيخ عبد الّله 

 303فتيان 

 241، 239، 225، 224فخر الدوله 

 324فخر الدين، موالنا 

 ،103، ح 34فخر داعى گيالىن، حممد تقى ح 

 305، 146فداييان امساعيلى 

 145فداييان نزارى 

 239، 142، 29فدك خيرب 

 49؛ ساحل چپ- 515، 170، 143فرات 

 552فراماسونرى در ايران ح 

 360فرانسوا 

 534، 507، 430، 424، 359، 26، 4فرانسوى 

 535، 491، 490، 426فرانسويان 

، 478، 476، 434، 426، 416، 415، 412، 411، 403، 372، 360، 359، 218، 174فرانسه 
488 ،489 ،491 ،498 ،499 ،508 ،512 ،515 ،518 ،521 ،522 ،523 ،526 ،529 ،531 ،



؛ آثار 522؛ انقالب كبري- 109؛ جنوب- 587، 571، 570، 567، 561، 560، 543، 537، 535، 533
 558؛ شورش- 523انقالب- 

 295فرانكها 

 ،234، 232، 231، ح 231فراى، ريچاردن 

 547فرت اطريشى، كنت دومونت 

 408فرح آباد 

 216فرخان 

 560، 538، ح 529، 508فرح خان امني الدوله كاشاىن- امني الدوله 

 515فرخ خان امني امللك 

 251؛ عصر- 268، 254، 251، 250، 249، 248فرخى سيستاىن 

 254، ح 252فرخى سيستاىن ح 

 539، 487فرد ريچاردز 

 553فردريك (فردريخ كبري) 

 23فردوس االخبار ح 

 213فردوس التواريخ ح 

 384؛ عهد- 251؛ شاهنامه- 553، 260، 248، 235، 227، 55، 48فردوسى توسى [طوسى ] 

 384فردوسى و شعر او ح 

 346فرعون 

 13فرعون بىن سهم 



 162فرغانه 

 367الفرغاىن 

 48فرق اسالمى 

 253فرق باطنيه 

 113فرق تسد 

 84فرق شيعه 

 108، 84فرق معتزله 

 596فرقه اجتماعيون عاميون تران 

 502، 266، 228، 227فرقه امساعيليه 

 85فرقه اماميه اثىن عشريه 

 503، 502فرقه بابيه 

 181فرقه سپيد جامگان 

 465فرقه قزلباشيه 

 378فرقه ميانه رو شيعه 

 84فرقه جندات 

 650، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 22فرقه نصرييان سوريه ح 

 584، 509، 500فرمانفرما [فريدون مريزا] 

 371فرناندو 



 396فرنگان 

، 563، 560، 546، 545، 544، 543، 537، 533، 530، 528، 517، 516، 510، 505فرنگستان 
565 ،579 ،583 

 423، 419فرنگى 

 563، 476، 168فرنگيان 

 525، ح 525فروم، اريش 

 570فرهاد مريزا 

 334فرهنگستان علوم تاشكند ح 

 153فرهنگ شرقى 

 153فرهنگ و متدن قرون وسطاىي 

 540فره وشى (مرتجم مهايون)، عليمحمد 

 596فريار، مريزا آقا خان 

 548فريد امللك- مريزا حممد على خان مهداىن 

 405، 221فريدون 

 443فريزر، مجس 

 352فريزلند 

 485فريزن 

 468فسائى، سيد حسن ح 

 153، 95، 62فسطاط 



 173فسطاطى 

 361فصيح 

 362فضل الّله حروىف 

 193فضل بن ربيع 

 269، 206، 197، 194، 160، 138فضل بن سهل [ذو الرياستني ] 

 23فضل بن شاذان ح 

 236، 219، 148، 137، 136فضل بن حيىي الربمكى 

 135فطرس 

 242فقيهى، على اصغر ح 

 556، ح 548، ح 546، ح 537، ح 536، ح 522فكر آزادى ح 

 375، 314، 144، 129، 56، 51، 8فلسطني 

 407، 392، 380، ح 199فلسفى، نصر الّله ح 

 561فلك السعاده 

 136، 111فن كرمر 

 568فؤاد پاشا 

 525فوالدوند، عزت الّله ح 

 423فومن 

 58فريوز 

 380فريوزكوه 



 493، 488فريوز مريزا 

 374فيض دكىن 

 417، 415فيليپ دوم 

 418فيليپ سوم 

 489فينكن اشتاين 

 163قائد 

 271، 270، 228، 142القائم 

 532، 527، 490، 487قائم مقام اول 

 501، 500؛ توقيف- 500؛ شخصيت- 582، 532، 504، 492قائم مقام ثاىن 

 491، ح 418قائم مقامى، سرهنگ جهانگري ح 

 225، 224قابوس بن ومشگري، مشس املعاىل 

 255، ح 254، 225قابوسنامه 

 432، 391، 378قاجار 

 558قاجاريان 

 541، 538، 537، 505، 482قاجاريه 

 253، 250، 249القادر بالّله 

 131، 121، 49قادسيه 

 507، 387قارص 

 220، 216قارن پسر ونداد هرمزد [شهريار] 



 346قارون 

 363قاسم انوار 

 261، 260قاضى بست 

 651، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 260قاضى بو احلسن بوالىن 

 289قاضى صدر الدين 

 547قانون ابو القاسم عرىب 

 588قانون اساسى 

 335قانون اسالم 

 173قانون مسيحى 

 144القاهر بالّله 

 167، 154، 153قاهره 

 538قاين 

 29قبا، مسجد 

 215، 57قباد 

 15قبة الصخره 

 319، 294قبچاق 

 163قربس 

 114، 107، 89، 28قبطيان 



 18قبيله اوس 

 21قبيله بىن سعد 

 200قبيله خزاعه 

 18قبيله خزرج 

 13قبيله زبيد 

 13قبيله سهم 

 116قبيله عوف 

 31قبيله غظفان 

 84، 79، 31، 21، 2قبيله قريش 

 36قبيله يهودى بنو قريظه 

 320، 317قپچور 

 194قتل ابو سلمه خالل 

 87قتل عليه 

 271قتل  اينانج 

 224، 223قتل مرداويج 

 264قتلمش 

 124، 55قتيبة بن مسلم باهلى 

 60قحطاىن 

 166، 126قحطبه طائى 



 308قديس پولس 

، 76، 70، 69، 66، 61، 60، 51، 40، 33، 32، 31، 30، 23، ح 19، 18، 15، 13، 11، 6قرآن 
78 ،80 ،81 ،84 ،94 ،95 ،96 ،98 ،99 ،103 ،106 ،107 ،108 ،110 ،123 ،163 ،289 ،333 ،

336 ،440 ،462 ،503 ،533 ،587 ،591 ،593 ،594 

 287؛ غوريه- 229؛ محله- 311، 284، 283، 279، 260، 258، 251، 246قراختائيان 

 330، 306قراختائيان كرمان 

 303قراسنقر 

 269، 259، 253، 250، 249، 247، 227، 186، 143قرامطه [قرمطيان ] 

 154، 153، 109قرطبه 

 255، 228، 222قرمطى 

 203قرنني 

 493، 492، 441قره باغ [قراباغ ] 

 399، 398قره چغان خان 

 275قره خانيان 

 492قره ختاىي 

 492قره داغ 

 368، 364، 363، 361قره قويونلو 

، 60، 59، 41، 31، 28، 27، 26، 25، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 13، 9، 8، 5، 2قريش 
؛ 20؛- مكه 19؛ كفار- 17؛ خدايان- 164، 157، 152، 143، 107، 101، 94، 93، 88، 84، 79

 65حكومت اشراىف- 

 84قريشى 



 472قريه پرى 

 494قريه تركمانچاى 

 24قريشيان 

 424قزاق 

 355قزل اردو 

 652، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 277، 271قزل ارسالن 

، 432، 416، 397، 396، 393، 392، 390، 389، 388، 387، 226، 224، 223، 217، 186قزوين 
433 ،435 ،442 ،443 ،471 ،488 ،497 ،548 ،579 

 596، 360، 282، ح 55، ح 54قزويىن، حممد [مريزا حممد خان ] 

 433، 432قزوينيان 

 5قس بن ساعده ايادى 

 373، 9قسطنطني 

 414، 411، 372، 371، 370، 316، 267، 109، 56قسطنطنيه 

 418قشم 

 237قشريى، اسد بن عبد الّله 

 153قصر التاج 

 198قصه وامق و عذرا 

 367، 350قطب الدين شريازى 



 277قطب الدين حممد 

 414قطيف 

، 493، 487، 483، 440، 434، 426، 395، 387، 377، 375، 355، 313، 296، 295، 109قفقاز 
 591؛ سوسيال دموكراتا- 534؛ ماوراء- 265؛ جبال- 594، 586

 424قفقازى 

 526قفقازيه 

 146قلج ارسالن 

 557قلى زاده، جليل 

 97قلزم 

 479قلعه مب نرماشري 

 225قلعه جناشك 

 210قلعه طاق 

 392قلعه قهقهه 

 264قلعه كالنجار 

 449، 448، 439قلعه كالت 

 262قلعه كوهتيز 

 484قلعه گيان مب 

 246قلعه مولتان 

 471قلعه وسيله 



 588، 469، 416، 224قم 

 488، 474، 470، 443، 428، 427، 423، 410، 387قندهار 

 256قنوج 

 550، 509قوام الدوله 

 340قوام الدين، شيخ 

 411، 327، 316، 307، 302قوبيالى قاآن 

 293قوتوقو 

 327، 315، 281قوريلتا [قورولتا] 

 365قوريلتاى بزرگ 

 292قوم تاتار 

 7قوم مثود 

 219قومس 

 7قوم عاد 

 236، 121، 3قوم عرب 

 485قوم لوط 

 351، 288، 287، 144قوم مغول 

 23قوم يهود 

 336، 334، 305قهستان 

 100قياصره 



 229، 121قيام ابو مسلم اصفهاىن معروف به خراساىن 

 193قيام اجتماعى و ادىب 

 427قيام ايل غلجه زاىي 

 201، 187، 185قيام بابك 

 329قيام پريوان پري يعقوب 

 391، 390قيام تربيز 

 363قيام خلق 

 117قيام خوارج ازرقى 

 193قيام ديىن ايرانيان 

 653، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 180، 179، 178، 135قيام سنباد 

 278قيام سنجر خباراىي 

 193قيام سياسى ايرانيان 

 116قيام عبد الرمحن بن اشعث 

 275قيام عمومى قبايل غز 

 193قيام عليه آيني اسالم 

 441، 427قيام كردان 

 596قيام كلنل حممد تقى خان پسيان در خراسان ح 

 278قيام كوچ نشينهاى غز و قراختائيان 



 201قيام مازيار بن قارن 

 343، 342، 331قيام حممود تاراىب 

 117، 105قيام خمتار 

 354قيام مردم سبزوار 

 396قيام مردم فارس 

 466قيام مردم گرجستان 

 126قيام مردم گرگان 

 292قيام مردم هرات 

 456قيام مرو 

 87قيام مسلحانه 

 341قيام مشعشع 

 181، 180قيام مقنع 

 165قيام مواىل 

 227قيام ناصر كبري علوى 

 135قيامهاى توده اى 

 184قيامهاى عصر امويان 

 180قيامهاى ملى 

 184قيامهاى ملى در زمان بىن عباس 

 194قيام ياران ابو مسلم 



 109قريوان 

 267قيصريان 

 488، 384، 373، 295، 293، 210كابل 

 515، 494كاپيتوالسيون 

 483كاترين دوم 

 383، 378كاترينوزنو 

 352كات لند 

 556، 536، 408كاتوليك 

 440كاتوليكوس ارمىن 

 89كاتياىن 

 407كاخىت 

 383كاخ هشت بشت 

 407كارتلى 

 515كارخانه ريسمان ريسى صنيع الدوله 

 515كارخانه قند كهريزك 

 487كاراليل 

 216كارن 

 373كاست 

 56كامسينسكى ح 



 477، 433، 416، 404، 224كاشان 

 433كاشانيان 

 270، 265كاشغر 

 273كامشر 

 526كاظم 

 423كالنجار سلطان- عادلشاه 

 462، 460، 459كالوشكني 

 452كاليگوال (امپراتور روم) 

 547، 512، 511، 501كامران مريزا [نايب السلطنه ] 

 34كامل ح 

 303كامل التواريخ 

 327كامول (خاميل) 

 561كانت 

 299كبودجامه 

 335كبود جامه گرگان 

 13، 7كتاب االصنام- االصنام 

 45كتاب اخلراج ح 

 201كتاب القنيه 

 65كتاب الوزراء و الكياب ح 



 654، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 562كتابچه قواعد جملس مصلت خانه 

 532كتاب چني 

 50كتاخبانه استخر 

 50كتاخبانه اسكندريه 

 402كتاخبانه پاريس 

 50كتاخبانه عجم 

 536كتاخبانه لندن 

 50كتاخبانه مسلمني 

 517؛ ناصر الدين شاه در- 104؛ فاجعه- 555، 517، 106، 102، 93كربال 

 326كرپن، پالن 

 440كرتاتسى، آبرام 

 592كرج 

 305كرخ، شيعيان 

 427، قيام- 144؛- ايوىب 437، 427كردان 

 463، 441، 426، 410، 396، 387، 369، 297، 272، 195كردستان 

 596كردستاىن، اسد الّله خان 

 544كرزن، لرد 

 440كركوك 



، 296، 272، 265، 238، 213، 212، 211، 210، 208، 203، 202، 143، 141، 108كرمان 
299 ،311 ،330 ،331 ،334 ،340 ،341 ،363 ،369 ،413 ،419 ،428 ،430 ،455 ،467 ،
؛ 331؛ �ضت- 330، 306؛ قراختائيان- 274، 273؛ سالجقه- 538، 485، 484، 483، 479، 473

 484فجايع آقا حممد خان در- 

 472، 439كرمانشاه 

 434كرمانشاهان 

 343كرمني 

 432كروسينسكى 

 466كرومول (سردار انگليسى) 

 371كريستف كلمب 

 558، 526، 480، 479، 478، 477، 476، 475، 474، 473، 472، 471كرمي خان زند 

 478، ح 476، ح 472، ح 470كرمي خان زند ح 

 319كرميه 

 241كرمييان، دكرت حسني 

 92كسرايان 

، ح 593، 558، 453، ح 452، 434، 393، 382، ح 382، 219، 218، ح 218كسروى، سيد امحد 
593 

 134؛ دوران- 80؛ رسومات سلطنىت- 58كسرى 

 كسماىي- حسني خان كسماىي 

 353، 183، 129كش 

 330، ح 330، 295، 268، 263، ح 201، ح 8كشاورز، كرمي ح 



 310، 256، 246كشمري 

 158كعب [شاعر] 

 37كعب بن اشرف 

 315، 179، 109، 107، 105، 99، 94، 93، 62، 44، 24، 15، 14، 12، 8، 4كعبه 

 468، 467، 464، 461، 460، 451، 448، 447، 439كالت 

 22كالر 

 359، 358، 357كالوخيو 

 424كلبعلى خان 

 13كلىب 

 77كلهر ح 

 524، ح 523، ح 374، ح 372، ح 359، ح 295كليات تاريخ ح 

 534كليات تاريخ متدن جديد ح 

 655، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 351كليات عبيد زاكاىن ح 

 63كليب 

 587، 230كليله و دمنه 

 436كليميها 

 536كمربيج 

 431كمپاىن انگليسى هند شرقى- شركت انگليسى هند شرقى 



 476كمپاىن هند فرانسه 

 592كميته آزادخيواهان 

 559كنت، اگوست 

 371كنستانتني بزرگ- قسطنطني 

 425كنگ 

 440كنگره مشورتى مغان 

 423؛ نربد- 423كوچصفهان 

 284، 283، 272كوچلك خان 

 519كورپوراسيو�ا 

 155كورش 

، 129، 127، 126، 106، 105، 104، 102، 95، 82، 77، 70، 69، 65، 62، 58، 57، 54كوفه 
 190؛ مسجد- 104، 101؛ شيعيان- 71، مسجد- 166، 160، 147، 130

 111؛- عرب 102، 101كوفيان 

 391كوكجه 

 520كومينوس، جان 

 13كوه ابو قبيس 

 206كوه اسپهبد 

 433كوه كيلويه 

 218كوههاى پرينه 



 202كوهيار 

 340كيا، سيد امري 

 316، 307كيخاتون 

 405كيخسرو 

 591كيدزه، اورژىن 

 214، 116، 51، 22كيش زردشت [زردشىت، جموسى ] ح 

 219كيش شيعه زيدى 

 225كيكاوس، عنصر املعاىل 

 248كيوان 

 301كيوك 

 535، 526، 490، 489گاردان، سرتيپ (ژنرال) 

 407گئوركى ساآكادزه- موراوى خان 

 4گئورگيو، ويرژيل ح 

 419، 51گرب 

 179، 55گربان 

 256، 246گجرات 

 491گدويچ 

 174گربرت 



، 489، 483، 482، 440، 427، 406، 400، 379، 378، 357، 297، 296، 293، 195گرجستان 
 466؛ قيام مردم- 534، 493، 492، 490

 426، 410، 407، 396، 387گرجستان شرقى 

 387گرجستان غرىب 

 296گرجى 

 455، 442، 144، 114گرجيان 

 260 246، 203، 201، 198، ح 198گرديزى 

 203گرشاسب، دودمان 

 55گركاىن، شيخ ابو القاسم 

، 254، 226، 225، 224، 220، 219، 214، 211، 203، 200، 195، 143، 141، 129گرگان 
 337؛ آب- 335؛ كبودجامه- 482

 356گرگانج 

 301، 300، 298گرگوز 

 492، 427گرگني خان گرجى 

 375گرمرود 

 656، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 533گرمرودى- عبد الفتاح 

 288، 287گروسه، رنه 

 504، 494گريبايدوف 

 525گريز از آزادى ح 



 560گفتار در روش به كار بردن عقل 

 523گالسكو 

 493گلستان 

 467، 465، ح 465گلستانه، ابو احلسن 

 480گلشن مراد 

 338گلو اسفنديار 

 428گناباد 

 456گنج دقيانوسى 

 297؛ عصيان عمومى مردم- 493، 458گنجه 

 90گنجينه اصفهان ح 

 248گنگ 

 485گواشري 

 561، 560، 513، 512گوبينو، كنت دو 

 487گوته 

 167گوتا 

 283گور خان 

 374؛- هند 373گوركانيان 

 483، ح 483گوره، ژان 

 113، ح 112گوشه هاىي از اسرار تاريخ اسالم 



 557گوگول قفقاز 

 7گولد تسهري 

 402گوه آ، آنتونيودو 

 361، 360گوهرشاد آغا 

 470، 370، 308، 287، 251گيبون 

 537گيزو 

، 405، 400، 397، 390، 389، 356، 340، 331، 293، 221، 220، 219، 214، 113گيالن 
؛ 389، مردم- 389؛ شورش- 331؛ �ضت- 592، 591، 585، 577، 564، 545، 433، 425، 423

 585؛ تاريخ مشروطه- 423؛- 405، 404حكومت- 

 433، ح 432گيالننتز، سرگيس 

 225گيالنشاه 

 363گيلى 

 491البالنش فرانسوى 

 367الپالس 

 7الت 

 472الر 

 309الر دماوند 

 492الزارف 

 491الژار، موسى 

 522، ح 522السكى، هارولد 



 454، ح 454، 453، 446، 432، 431، 430، 425، 422، ح 421الكهارت، دكرت الرنس [لكهارت ] 

 443الهور 

 423الهيجان 

 308لئو 

 381لب التواريخ 

 305لبنان 

 331؛ اتابكان- 329؛ قبايل چادرنشني- 427لر 

 330؛ اتابكان- 467، 452، 410، 401، 397، 330، 276، 275لرستان 

 428، 427لزگيان 

 433، 428لطفعلى خان 

 497، 485، 484، 483، 479، 478لطفعلى خان زند 

 597، 596لطيف گيالىن، دكرت 

 337لكهنو ح 

 487ملب، چارلز 

 657، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 362، ح 361ملبتون، دكرت 

 500لندزى انگليسى 

 548، 545، 531، 528، 527، 512، 510، 490لندن 

 388لندىن 



 411لوئى �م 

 37، 34، ح 7، 3لوبون، دكرت گوستاو 

 485لوط، قوم 

 154لوى، پرفسور ر. 

 524، 415، 412، 372، 369هلستان 

 595، 591لياخوف روسى، كلنل 

 522، 110ليرباليسم 

 140ليث، آل 

 149مارداىن 

 529مارسيل (مارسى) 

 411، 326، 325، 307، 302ماركوپولو 

 33ماريه 

، 356، 340، 337، 333، 331، 311، 299، 217، 214، 201، 195، 187، 143، 140مازندران 
362 ،384 ،402 ،407 ،408 ،424 ،433 ،437 ،446 ،448 ،466 ،473 ،478 ،480 ،483 ،
 340؛ سربداران- 340، 331؛ �ضت- 220؛ اسپهبدان- 564، 545، 544

 215مازيار ح 

؛ شكست- 201؛ قيام- 217، 216، 215، 214، 202، 198، 193، 189، 187، 138مازيار بن قارن 
215 

 371ماژالن 

 223ماكان 



 87ماكدونالد 

 553ماكنجى 

 348، 99ماكياول 

 99ماكياوليسم 

 520ماگنا كارتا 

 359مالسون 

 97، 76مالك اشرت 

 23مالك بن سنان 

 80مالك بن نويره 

 362مالك و زارع در ايران ح 

 115مالكيت دولت 

 115مالكيت فئوداىل 

 413مانوئل اول 

 136، زنادقه- 192، 57مانوى 

 193مانويه 

 222؛ مذهب- 57، 32ماىن 

، 181، 156، 145، 141، 140، 135، 127، 125، 118، 116، 108، 105، 57، 55ماوراء النهر 
182 ،183 ،192 ،195 ،196 ،199 ،200 ،212 ،213 ،226 ،227 ،228 ،230 ،232 ،233 ،
237 ،249 ،254 ،257 ،263 ،265 ،266 ،267 ،272 ،275 ،279 ،283 ،286 ،289 ،290 ،
 396؛ ازبكان- 396، 356، 355، 353، 344، 341، 295، 292



 87، 86، 79ماوردى 

 184ماه خنشب 

 131ماهوان 

 114ماهوى مرزبان 

 54ماهويه سورى 

 471مأجوج 

؛ 241، 237، 216، 198، 197، 196، 194، 193، 186، 171، 158، 148، 139، 138، 84مأمون 
 226عهد- 

 60مبارزات عدناىن و قحطاىن 

 658، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 330مبارز الدين حممد، امري 

 59، 19مبدأ تاريخ مسلمني 

 30مبشرى، دكرت ح 

 78مبيضه 

 260مرتا 

 243املتقى 

 168، 151، 143، 142، 140، 139، 136، 127متوكل 

 127متوكلى 

 372، 369، 293جمارستان 



 255جماهدين اسالم 

 256جمتبائى، فتح الّله ح 

 249، 239جمد الدوله [ديلمى ] 

 551جمد الدوله [قاجار] 

 283جمد الدين بغدادى، شيخ 

 364جمد الدين وزير 

 350جمد الدين مهگر 

 577جمد امللك 

 596، 588جملس شوراى ملى ايران 

 590جملس ملى 

 426جملسى، شيخ حممد باقر 

 267جمله ارمغان ح 

 418جمله بررسيهاى تارخيى ح 

 367جمله پيام نوين ح 

 507جمله جنتلمن 

 501جمله سخن ح 

 122جمله مهر ح 

، ح 527، 516، ح 514، ح 468، ح 418، ح 413 ح 412، ح 412، 384، ح 376جمله يادگار ح 
 597، 543، ح 534



 594، ح 528، ح 513جمله يغما ح 

 261جممع التواريخ 

 365جممع شاهزادگان 

 566، 560جممع فراموشخانه 

 467، ح 467، 465، ح 465، 249، ح 132، ح 132جممل التواريخ و القصص 

 334جممل فصيحى 

 538جمموعه اسناد فرخ خان ح 

 291جمموعه خطابه هاى حتقيقى ح 

 253، 28جموس 

 198جموسان 

 62جموسى 

 277جمري الدين بيلقاىن 

 282جمري الدين عمر بن سعد، قاضى 

 342حمبوىب 

 542حمسن خان مشري الدوله، حاجى 

 509حممد امني خان (خان خيوه) 

 65حممد بن اىب بكر 

 220حممد بن اوس 

 241حممد بن حسن بن اسفنديار- ابن اسفنديار 



 186حممد بن محيد طائى 

 226، 221، 220حممد بن زيد داعى 

 199، شكست- 220، 208، 206، 205، 204، 203، 199، 195حممد بن طاهر 

 141حممد بن طغج 

، 28، 27، 25، 23، 22، ح 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 8، 6، 3، 2حممد بن عبد الّله (ص) 
30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،37 ،38 ،39 ،40 ،53 ،64 ،67 ،73 ،75 ،78 ،84 ،110 ،158 ،169 ،

، 125؛ آل- 45؛ امت- 29؛ آل- 24؛ حكومت سياسى- 18؛ روش سياسى- 15؛ معراج- 15؛ دين- 462
126 ،134 

 199حممد بن عبد الّله بن طاهر 

 127، 124، 123، 118حممد بن على 

 237حممد بن على [صاحب الفخرى ] 

 149حممد بن على مارداىن 

 659، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 58حممد بن مسلمه 

 207حممد بن وصيف 

 221حممد بن هارون 

 148، 136حممد بن حيىي بن خالد برمكى 

 238حممد بن حيىي زيدى 

 4حممد پيغمربى كه از نو بايد شناخت ح 

 342حممد تاراىب 



 483، 482، 479، 473، 472، 470حممد حسن خان قاجار 

 533حممد حسن خان مقدم آجود انباشى 

 166حممد حنفيه 

 421حممد خان 

 383حممد خان شيباىن- شيبك خان 

، 293، 290، 289، 288، 287، 284، 283، 282، 280، 278حممد خوارزمشاه- سلطان حممد خوارزمشاه 
298 ،303 ،304 ،330 

 370، 369، 364حممد دوم سلطان عثماىن- سلطان حممد دوم 

 436حممد رشيد 

 304، 275، 274، 272، 266حممد سلجوقى، سلطان 

، 534، 532، 527، 507، 505، 504، 503، 502، 501، 500، 499، 495حممد شاه [حممد مريزا] 
 503؛ مرگ- 535

 444، 443حممد شاه گوركاىن 

 491، 490حممد شفيع مازندراىن 

 130حممد صادق، امام- امام 

 218حممد علوى 

 399حممد على بيگ 

 598، 597، 596، 595، 594، 593، 591، 590حممد على شاه [حممد على مريزا] 

 264، 262حممد غزنوى 

 429حممد قلى خان [وزير اعظم ] 



 468حممد قلى خان افشار 

 466، 460، 459، 456، 455، 447حممد كاظم [مورخ ] 

 381، 380حممد كره 

 453حممد مهدى اصفهاىن 

 394حممد مريزاى خدابنده 

 591حممد وىل خان تنكابىن 

 493حممد وىل مريزا 

 18حممديان 

 508حممد يوسف حسام السلطنه 

 488حممود 

 494حممود، حممود 

 309حممود- غازان خان 

 463، 439، 435، 434، 433، 432، 431، 430، 428، 427حممود افغان 

 30، ح 30حممود العقاد، عباس 

 343، 342حممود تاراىب 

 274، 266حممود سلجوقى 

 299حممود شاه سبزوارى 

، 254، 253، 251، 249، 248، 247، 246، 245، 240، 239، 213، 207، 54حممود غزنوى، سلطان 
؛- بت فروش 247؛- بت شكن 272، 269، 264، 262، 261، 260، 259، 258، 257، 256، 255
 258؛ غزوات- 256؛ سياست جنگى- 251؛ باغ- 25؛ مرگ- 247



 231حممودى، حممود ح 

 344، 343، 342، 302، 285حممود يلواج 

 499حمىي، جواد ح 

 367حمىي الدين مغرىب 

 117؛ قيام- 111؛ شورش- 166، 131، 126، 106، 105، 104خمتار بن اىب عبيده ثقفى 

 660، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 105خمتار ثقفى ح 

 77خمزن االنشاء ح 

 560، ح 560، 531، 530، ح 530، 529خمزن الوقايع 

 50، 49؛ فتح- 224، 83، 49، 47، 23مداين ح 

 465، ح 181مدرس رضوى ح 

 507مدرسه دار الفنون 

 594مدرسه سپهساالر 

 173؛ منطقه- 372، 316، 280، 24مديرتانه 

 7مدين 

، 61، 60، 59، 53، 52، 49، 47، 46، 37، 31، 28، 23، 22، ح 22، 21، 19، 18، 16، 12مدينه 
، مردم- 218، 166، 129، 120، 107، 104، 101، 98، 94، 93، 83، 81، 78، 69، 65، 63، 62
 109؛ مسجد- 100؛ مردم- 95؛ اهل- 93

 78مذل املؤمنني 

 214، 22مذهب اسالم 



 253مذهب اهل سنت 

 185مذهب بابك 

 57مذهب بودا 

 173مذهب پروتستان 

 267مذهب ترساىي 

 462، 392، 384، 330مذهب تسنن 

 475، 467، 394، 385، 379، 378، 369، 333، 330، 310، 252، 239، 214مذهب تشيع [شيعه ] 

 462مذهب جعفرى 

 222، 57مذهب زرتشت [زردشت ] 

 219مذهب زيدى 

 415، 333مذهب كاتوليك 

 348مذهب ماكياول 

 222مذهب ماىن 

 222، 57مذهب مزدك 

 62؛ كوهستانيهاى- مذهب 518، 281مذهب مسيحى [مسيح ] 

 532مرآت االحوال جهان منا 

 460، 186مراغه 

 195، 171، 109، 108مراكش 

 22مرتد 



 542مرتضى قلى خان صنيع الدوله 

 103مرجانه، پسر 

 87، 84مرجئه 

 293مرخوىل 

 304، 224، 223، 222، 208، 200، 193، 141مردآويج بن زيار [مردآويز] 

 396مرشد قلى خان اوستاجلو 

 379مرشد كامل 

 293مرگ چنگيز 

 265، 250مرگ حممود 

 263مرگ مسعود 

 274مرگ ملكشاه 

 86مرگوليوث 

، 273، 265، 264، 262، 201، 183، 182، 181، 179، 138، 129، 127، 124، 114، 54مرو 
 456؛ قيام- 197؛ مسجد جامع- 509، 482، 460، 380، 360، 295، 291

 134؛ قتل- 104؛ آل- 162، 129، 128، 127، 104 100، 93، 81، 65، 64، 37مروان بن حكم 

 133، 129مروان ثاىن [محار] 

 131مروانيان 

 206، ح 128، ح 106، ح 83، ح 74، ح 72، ح 44، ح 6مروج الذهب ح 

 180، 129مرورود 



 661، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 151مروى 

 34مرمي حبشيه 

 479مزار شاه چراغ 

 222، 201، 57؛ مذهب- 186، 185، 181، 180، 179، 178، 32مزدك 

 202، 189؛ راه و رسم- 329، 192، 178مزدكى 

 189، 178؛ اصول عقايد- 250، 190، 179، 135مزدكيان 

 538مسافرت در ارمنستان و ايران ح 

 326مسافرت روبروك به تاتارستان ح 

 220مسافريان 

 210مسالك املمالك ح 

 596مساوات- سيد حممد رضا 

 271، 270املسرتشد بالّله 

 585، 577، 573، 556مستشار الدوله- مريزا يوسف خان 

 271املستضىي ء بامر الّله 

 271، 161املستظهر بالّله 

 430، 308، 307، 306، 305، 303، 147املستعصم بالّله 

 145مستعلى 

 245، 162، 134مستعني بالّله 



 269، 243، 238، 237، 141املستكفى بالّله 

 271املستنجد بالّله 

 304، 303، 147، 145مستنصر 

 303املستنصريه 

 581، 510، 509مستوىف املمالك- مريزا يوسف خان 

 15مسجد االقصى 

 282، 62، 24، 15مسجد احلرام 

 140، 79، 29مسجد جامع 

 289مسجد جامع خبارا 

 595مسجد سپهساالر 

 69مسجد شام 

 567مسجد شاه تران 

 107مسجد كعبه 

 190، 71مسجد كوفه 

 109مسجد مدينه 

 582مسرور مريزا 

 337مسعود [سربدارى ]، امري 

 271، 270مسعود بن حممد سلجوقى 

 344مسعود بيگ [يلواج ] 



؛ 262؛ حرص- 256؛ عصر- 272، 269، 265، 264، 263، 262، 254، 250، 248مسعود غزنوى 
 263؛ مظامل- 263شكست- 

، 205، 151، 129، 128، 64، 59، 43، ح 42، ح 42، 6، ح 5مسعودى، ابو احلسن على بن حسني 
217 ،219 

 414، 413، 412مسقط 

 496، 416، 410، 357مسكو 

 423، 419، 388مسكوى 

 333مسلك تصوف 

 362مسلك حروفيون 

، 95، 90، 89، 87، 79، 69، 62، 61، 54، 53، 49، 43، 38، 33، 27، 26، 25، 12، 5مسلمان 
108 ،134 ،145 ،165 ،168 ،174 ،182 ،213 ،216 ،223 ،228 ،266 ،272 ،284 ،285 ،
310 ،311 ،313 ،316 ،320 ،328 ،347 ،374 ،413 ،419 

، 69، 62، 61، 59، 55، 46، 44، 41، 39، 30، 29، 26، 23، 21، 20، 19، 18، 8، 5مسلمانان 
75 ،76 ،79 ،80 ،82 ،85 ،86 ،90 ،96 ،99 ،113 ،114 ،116 ،117 ،157 ،160 ،162 ،163، 

 662، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

164 ،167 ،168 ،169 ،173 ،174 ،181 ،182 ،217 ،218 ،246 ،272 ،282 ،294 ،303 ،
؛ معبد- 23؛ جامعه- 22؛- ايراىن 563، 557، 555، 551، 520، 400، 385، 377، 375، 352، 317
 296،؛- آذرباجيان 161؛- عرب؛- صدر اسالم 127؛- متعصب 95؛- غري عرب 24

 181، 144، 125، 19مسلماىن 

 102، 101، 39مسلم بن عقيل 

، 65، 64، 61، 52، 51، 50، 46، 45، 44، 41، 40، 37، 35، 29، 25، 23، 22، 20، 18مسلمني 
67 ،70 ،75 ،78 ،82 ،85 ،92 ،109 ،110 ،155 ،159 ،161 ،163 ،167 ،201 ،219 ،270 ،

 107؛- صدر اسالم 92، 74؛ بيت املال- 50؛ كتاخبانه- 19؛ مبدأ تاريخ- 19؛ قبله- 309، 306، 280



 180مسلميه 

 129مسوده 

 104مسيب 

 237، 184مسيب بن زهري 

 28، 22، ح 14؛ دين- 410، 409، 408، 347، 267، 122، 51، 14مسيح 

 426، 391، 352، 317، 174، 173، 165، 116، 112، 62، 31، 28، 19، 14، 12، 2مسيحيان 

 523، 333، 12مسيحيت 

 38، 6مسيحى گرى 

 42مسيلمه 

 232مشرق 

 19مشركان 

 ؛- اول ايران 595، 87مشروطه 

 585مشروطه گيالن ح 

، 520؛- انگلستان 518؛ ظهور �ضت- 591، 590، 588، 570، 526، 523، 522، 521مشروطيت 
 595؛ رژمي- 593؛ �ضت- 593؛ جنبش- 521

 366، 363مشعشع، سيد حممد- سيد حممد مشعشع 

 382مشعشعيان 

 28مشكور جواد 

، 468، 467، 464، 449، 448، 439، 438، 437، 435، 369، 364، 363، 339، 334مشهد 
469 ،486 ،506 ،582 ،591 



 589، 573، 570، 553، 551، 510، 509مشري الدوله- مريزا حسني خان قزويىن 

، 112، 97، 96، 89، 82، 81، 80، 71، 69، 65، 62، 59، 56، 54، 52، 45، 34، 22، ح 8مصر 
115 ،141 ،143 ،144 ،145 ،149 ،158 ،160 ،164 ،168 ،171 ،172 ،174 ،190 ،195 ،
؛ 528، 414، 411، 372، 359، 319، 315، 314، 305، 304، 280، 253، 227، 222، 217

 247تاهرتى رسول فاطمى- 

 250، 206، 74مصرى 

 315، 168، 143، 65مصريان 

 410مصطفاى اول 

 83مصطفوى، حسن ح 

 106مصعب 

 566، 565مصلحت خانه 

 162مضرى 

 243، 238، 141، 129املطيع لّله 

 573؛ مظفر الدين مريزا 595، 590، 585، 583، 573، 540، 511مظفر الدين شاه 

 583سلطنت- 

 184، 183معاذ بن مسلم 

 663، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 498معاصر، حسن ح 

 23معامل العلماء ح 



، 76، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 65، 64، 63، 60، 41، 40، 39، 37، 25معاوية بن اىب سفيان 
77 ،80 ،81 ،83 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،103 ،104 ،110 ،113 ،

 158، 150؛ عصر- 142؛ لعن- 239، 218، 208، 163، 162، 160، 158، 137، 135، 121

 162، 104، 93معاويه ثاىن 

 508معاهده پاريس 

 506معاهده تركمانچاى 

 489معاهده فينكن شتاين 

 493معاهده گلستان 

 113، 103معبد جهىن 

 247معبد سومنات 

 443معرب خيرب 

 523مقدم رمحت الّله 

 144، 143املعتز بالّله 

 253، 104، 87، 85، 84معتزله 

 222معتزىل 

 309، 254، 217، 215، 202، 201، 193، 188، 187، 158، 143، 139، 138املعتصم بالّله 

 212معتضد خليفه 

 226، 211، 209، 208، 203معتمد 

 490معتمد الدوله نشاط اصفهاىن 

 292، ح 292معجم البلدان 



 363معروف خوشنويس، موالنا 

 245، 244، 243، 242، 239، 238، 237، 153، 142، 141معز الدوله 

 238معز الدوله ابو احلسن 

 339، 337معز الدين حسني كرت 

 592معز السلطان 

 244، 141املعز الدين الّله علوى 

 4معلقات 

 577، 576معري املمالك [نظام الدوله ] 

 155معني، دكرت حممد 

 267معني اصم 

 577معني املمالك 

 4400، كنگره مشورتى- 456، 447، 440، 297مغان، دشت 

 249، 141، 109مغرب 

 328، 174مغرب زمني 

، 289، 288، 287، 286، 285، 284، 280، 278، 277، 276، 275، 219، 146، 145، 144مغول 
290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،298 ،299 ،301 ،303 ،307 ،308 ،309 ،312 ،315 ،316 ،
318 ،320 ،321 ،324 ،325 ،329 ،330 ،331 ،332 ،334 ،335 ،336 ،341 ،343 ،344 ،
 351؛ آثار محله- 482، 475، 434، 430، 391، 375، 373، 361، 356، 352، 351، 347

، 300، 297، 296، 295، 294، 293، 290، 289، 288، 284، 283، 281، 277، 174مغوالن 
304 ،311 ،312 ،314 ،315 ،317 ،323 ،324 ،325 ،327 ،328 ،329 ،330 ،332 ،336 ،
 ؛-365، 346، 342، 341، 339



 313مشن پرست 

 284؛ بدويان- 309، 306، 301، 288، 281مغولستان، صحراى 

 161، 105، 96، 92، 68، 67، 62، 53، 52مغرية بن شعبه 

 21مفتوحة صلحا 

 21مفتوحة عنوة 

 254، 234، 153، 147، 139املقتدر بالّله 

 664، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 271املقتدى بامر الّله 

 271، 139املقتفى 

 185مقدسى، ابن مطهر ح 

 241، 240، 231املقدسى، مشس الدين 

 512مقدم، حممد حسن ح 

 525، ح 522مقدم، مهندس رمحت الّله ح 

 137، ح 137، 92، ح 92، 84، ح 40مقدمه ابن خلدون ح 

 153، 149مقريزى 

؛ مرگ- 183؛ مزدكيسم- 183؛ جنبش- 182؛ مكتب- 194، 184، 183، 182، 181، 178، 135مقنع 
 185؛ جنبش- 184

 28مقوقس 

 517مكتب بوذر مجهر 



 353مكتب سربداران 

 138مكتب سهل 

 68مكتب على 

 228مكتب قرمطيان 

 182مكتب مقنع 

 151، 149املكتفى 

 414مكران 

، 101، 93، 65، 46، 32، 27، 25، 24، 23، 21، 20، 19، 18، 16، 15، 13، 12، 9، 8، 2مكه 
 27، 20؛ فتح- 20؛ قريش- 586، 502، 443، 427، 246، 148، 133، 129، 106، 104

 9مكى 

 24، 13، 8مكيان 

 253مال امحد تتوى 

 441، 437مالباشى 

 574، 570مال على كىن- حاج مال على كىن 

 271، 249، 145مالحده امساعيلى 

 560مال الله زار 

 540مال حممد على، آخوند 

 472مالير 

 252، 186، 57، 27، 22ملت ايران ح 



 553ملت پروس 

 596ملك املتكلمني 

 531، ح 531ملكزاده، دكرت مهدى 

 274؛ مرگ- 324، 277، 274، 273، 270، 266، 265، 254ملكشاه 

 381ملكشاه حسني ح 

 439، 437، 427ملك حممود سيستاىن- حممود افغان 

 311ملك مظفر 

 540، 535، 527، 526، 499، 498، 497، 496، 490، 489، 425، 422، 357ملكم، سرجان 

، 555، 553، 552، 548، 547، 543، 517، 516، 512، 510ملكم خان [ناظم الدوله، ارمىن ]، مريزا 
 577، 567، 566، 563، 562، 560، ح 560، 556

 39ملل و حنل 

 549مليجك 

 249منا 

 246منات 

 167مناخ 

 20، 19منافقان 

 222منتخب قابوسنامه ح 

 143، 142منتصر 

 369منجم باشى 



 343، 327، 293منكوقاآن 

 201منصور بن طلحه 

 246، 245، 232، 226منصور بن نوح ساماىن 

، 166، 156، 152، 139، 136، 135، 134، 133، 130، 129، 126، 66منصور عباسى، ابو جعفر 
169 ،170 ،179 ،180 ،192 ،193 ،216 ،218 

 665، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 483، ح 4منصورى، ذبيح الّله ح 

 225منوچهر، فلك املعاىل 

 503منوچهر خان معتمد الدوله 

 344منهاج الدين سراج ح 

 569منهاج العلى 

 241منية املريد 

 350مواقف 

 166، 165، 157، 122، 120، 112، 111، 108، 106، 105، 104، 95مواىل 

 589مؤمتن امللك 

 89موحد، دكرت حممد على ح 

 407موراوى خان- گئوركى ساآكادزه 

 435مورچه خورت 

 527، 490موريه، جيمس [جيمز] 



 14موسى [پيغمرب] 

 109موسى [سردار عرب ] 

 216موسى [جانشني خليفه مهدى ] 

 148، 136موسى برمكى 

 167موسى بن نصري 

 378موسى كاظم، امام 

 380، 276، 143، 141موصل 

 173موصلى 

 269، 208املوفق بالّله 

 366موالنا جعفر تربيزى 

 354موالنا خردك خبارى 

 354، 353موالنا زاده 

 368موالنا حممد خواىف- خواىف 

 246مولتان، قلعه 

 258، 256موللر، آ 

 258مولوى 

 244، 166، 165، 94موىل 

 349موليان، جوى 

 557مولري شرق 



 381مؤمن مرواريد 

 56مؤمىن، باقر ح 

 455مؤمىن، محيد ح 

 242مونتگمرى، وات 

 522مونتىن 

 552مؤيد االسالم كرماىن 

 225، 224مؤيد الدوله 

 93، 73، 40مهاجر 

 161، 157، 109، 72، 67، 60، 44، 29، 19، 18مهاجرين 

 181املهتدى 

 396، 395مهدعليا 

 506مهدعليا [مادر ناصر الدين شاه ] 

 216، 183، 182، 180، 148، 145، 139مهدى 

 166مهدى بن منصور 

 461مهدى خان 

 488مهدى قلى خان 

 47مهدى مصرى، امني ح 

 433مهريار، حممد ح 

 124مهلب 



 435مهماندوست 

 267، 266ميافارقني 

 277مري آفتاب ح 

 409مري ابو القاسم فندرسكى 

 507، ح 155مرياث ايران ح 

 362، 360مريانشاه 

 421، 361، 337، ح 255، 179، 23مري خواند ح 

 555، 554، 517مريزا آقا خان كرماىن 

 565، 563، 560، ح 560، 517، 516، 512، 508، 506مريزا آقا خان نورى 

 490مريزا ابو احلسن خان ايلچى 

 499، 498مريزا ابو احلسن شريازى 

 569مريزا ابو طالب ببهاىن 

 547مريزا ابو القاسم خان ناصر املمالك 

 666، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 500مريزا ابو القاسم فراهاىن- قائم مقام ثاىن 

 568، 562مريزا اسد الّله بن حممد كاظم 

 534، 531، 526، 500مريزا بزرگ قائم مقام اول- قائم مقام اول 

 561مريزا تقى خان انصارى كاشاىن 

 549، 548، 542، 537، 512، 508، 504، 502مريزا تقى خان فراهاىن [امري نظام، اتابيك ] امري كبري 



 548مريزا جعفر حكيم اهلى 

 597مريزا جهانگري خان صور اسرافيل 

 526مريزا حاجى بابا (افشار) 

 556مريزا حبيب اصفهاىن 

 586مريزا حسن رشديه 

 552مريزا حسن كرماىن 

 579، 577، 576، 570، 569، 560، ح 559، 543، 542، 515مريزا حسني خان سپهساالر [صدراعظم ] 

 509مريزا حسن خان قزويىن (مشري الدوله) 

 560مريزا حسني سراىب 

 537مريزا داود خان 

 527مريزا رضا 

 489مريزا رضا خان قزويىن 

 552، 549، 512مريزا رضاى كرماىن 

 566مريزا رضاى مهندس باشى 

 393مريزا زين العابدين كاشى حمتسب 

 454مريزا زينل 

 513مريزا سعيد خان وزير امور خارجه 

 527مريزا سعيد جعفر 

 356مريزا شاهرخ- شاهرخ 



 536، 527مريزا صاحل شريازى 

 537مريزا عباس خان 

 548مريزا عباس قلى خان 

 مريزا على اصغر امني السلطان- امني السلطان 

 542 511مريزا على خان امني الدوله- امني الدوله 

 551، 550مريزا عيسى وزير 

 557، 552مريزا فتحعلى آخوندزاده 

 592، 586مريزا كرمي خان 

 527مريزا حممد جعفر 

 548مريزا حممد حسني خان ذكاء امللك (مريزاى فروغى) 

 509مريزا حممد خان قاجار 

 497مريزا حممد شفيع مازندراىن 

 532مريزا حممد صاحل شريازى 

 508، 507مريزا حممد على خان 

 537مريزا حممد على خان شريازى 

 548مريزا حممد على خان مهداىن فريد امللك 

 472مريزا حممد كالنرت 

 545مريزا ملكم خان- ملكم خان 

 517، ح 512مريزا ملكم خان ح 



 468مريزا مهدى خان 

 597مريزا نصر الّله- ملك املتكلمني 

 551مريزاى آشتياىن- حاج مريزا حسن آشتياىن 

 505مريزا حيىي صبح ازل 

 571، 553، 548، 545، 542مريزا يوسف خان مستشار الدوله تربيزى 

 509مريزا يوسف خان مستوىف املمالك 

 435، 427مري عبد الّله 

 476مري مهنا 

 427مريويس 

 265ميكائيل بن سلجوق 

 287ميكده، عبد احلسني ح 

 596ميكده، مريزا سليمان خان 

 519ميالن 

 54ميمندى، امحد بن احلسن 

 306ميمنيه 

 33ميمونه 

 667، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 389مينادوئى 

 422، 421، 245مينورسكى، والدميري 



 528، 384، ح 384، 215، ح 214مينوى، استاد جمتىب 

 558، 535، 524، 498، 492، 490، 489، 488، 454، 453ناپلئون بناپارت 

 515، 508ناپلئون سوم 

، 446، 445، 444، 443، 442، 441، 440، 439، 438، 437، 436، 435، 382نادر شاه [نادر قلى ] 
447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،453 ،454 ،455 ،457 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،
؛ 454؛ مبارزات مردم عليه مظامل- 526، 482، 477، 476، 475، 470، 468، 467، 466، 465، 464

 466جنبشهاى عمومى در عصر- 

 453، ح 443نادر شاه- ح 

 445نادر شاهى 

 563ناسخ التواريخ 

 570، 384ناسيوناليسم 

 303، 288، 286، 282، 280، 278، 276، 271، 246، 147، 146، 145الناصر الدين الّله 

، 516، 515، 514، 512، 511، 510، 509، 507، 506، 505، 504، 503، 501ناصر الدين شاه 
517 ،527 ،529 ،534 ،538 ،539 ،540 ،542 ،543 ،544 ،545 ،546 ،547 ،548 ،550 ،
؛ اندرزهاى سياسى ناپلئون سوم 516؛ شخصيت- 587، 584، 577، 565، 562، 558، 555، 552، 551
 517؛- در كربال 515به- 

 443ناصر امللك 

 591، 584، 546ناصر امللك مهداىن 

 248، 145ناصر خسرو قبادياىن [علوى ] 

 227؛ قيام- 221، 219ناصر كبري 

 254ناظم، حممد 



 598، 588، 587، 586، 585، 550ناظم االسالم كرماىن ح 

 510ناظم الدوله- ملكم 

 477نامه خسروان 

 552، 551، 548نايب السلطنه- كامران مريزا 

 281، 272، 145ناميان، اقوام 

 423نربد كوچصفهان 

 107نبطيها 

 596جنات، مريزا حممد 

 28، 27جناشى 

 62جنران، نصاراى 

 595جنفقلى صمصام السلطنه- صمصام السلطنه 

 291، 283جنم الدين كربى، شيخ 

 385جنم ثاىن (امري امحد اصفهاىن) 

 210خنبة الدهر 

 557، 494، 406خنجوان 

 184خنشب، ماه 

 183، 182نرشخ 

 231، 184، 182، 181، 131نرشخى، ابو بكر جعفر 

 416نروژ 



 366، 381نرون 

 145نزار 

 22نژاد ايراىن ح 

 252نژاد ترك 

 127نژاد جم 

 3نژاد سامى 

 133نژاد عرب 

 288نستورى 

 182، 129نسف 

 668، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 362نسيمى شاعر 

 391نشمى 

 32، 19نصارى 

 62نصاراى جنران 

 443نصر الّله مريزا 

 62نصراىن 

 226، 224، 221، 141نصر بن امحد ساماىن 

 228؛ توطئه عليه- 245، 235، 234، 228، 227نصر دوم 

 132، 129، 128، 127، 99نصر بن سيار 



 229نصر بن عبد امللك [نصر سوم ] 

 229نصر بن نوح 

 239نصر بن هارون 

 229نصرت الدين كبودجامه 

 367، 309، 307، ح 305، 304نصري الدين طوسى، خواجه 

 326، ح 325نظام اجتماعى مغوالن ح 

 64نظام اشراىف 

 577نظام الدوله 

 361نظام الدين امري على شري- على شري نواىي 

، 256، 232، 231، 215، 188، 187، 186، 185، 179، ح 179، 178، 445، 443نظام امللك 
265 ،273 ،274 ،312 

 182نظام جابرانه عرب 

 56نظام دموكراسى قبيله اى 

 148نظامى عروضى ح 

 277، 268نظامى گنجوى 

 102نعمان بن بشري 

 47نعمان بن مقرن 

 30نعيم بن مسعود غطفائى 

 261، ح 222، ح 199، 187، ح 140، ح 57نفيسى، سعيد 



 518، ح 423، ح 109، ح 66نقش وعاظ در اسالم ح 

 346منرود 

 570، 507منسه 

 537منسه اى 

 568منونه ميمونه در علم سياست مدون 

 470، ح 383، 32نواىي، دكرت عبد احلسني ح 

 168نوبه 

 135نوبار 

 135نوبار 

 246، 235نوح بن منصور ساماىن 

 233، 229، 228، 226، 224نوح بن نصر ساماىن 

 172نور الدين 

 113، ح 112نورى جعفر- دكرت 

 587، 583نوز بلژيكى 

 248نوشاد 

 130، 55، 7، 5نولد كه 

 325، 300، 281نويا�ا [نوينان ] 

 194؛ شكست- 131، 129، 121، 50�اوند 

 77، ح 77، 75، 72�ج البالغه 



 493�ر ارس 

 454�رو، جواهر لعل 

 226�رواله 

 71�روان 

 331�ضت آزاديبخش خاورميانه 

 181�ضت ابو مسلم 

 180�ضت استاد سيس 

 228�ضت امساعيليه 

 126�ضت ايرانيان عليه اعراب 

 202، 189�ضت بايك 

 488، 412، 387�ضت بورژوازى در غرب 

 343�ضت تاراىب 

 331�ضت حوزه رود زرافشان 

 188�ضت خرم دينان 

 669، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 467�ضت خلق 

 236، 196�ضت خوارج 

 340، 339، 337، 336�ضت سربداران 

 340، ح 338، ح 337، ح 335، ح 334، ح 230�ضت سربداران ح 



 185�ضت سرخ جامگان 

 331�ضت مسرقند 

 124، ح 124، 122، ح 121، 118�ضت شعوبيه 

 222�ضت شيعه 

 586�ضت فرهنگى در ايران 

 331�ضت كرمان 

 331�ضت گيالن 

 340، 331�ضت مازندران 

 42، 7، 5، 4�ضت حممدى 

 192�ضت مردم خبارا 

 593، 590، 588، 585، 541، 518�ضت مشروطيت 

 295، 2�ضت مقاومت 

 587�ضتهاى آزادى خواهانه در روسيه 

 333�ضتهاى مردم اروپاى غرىب 

 333�ضتهاى مردم ايران 

 367، 366نيازوف، پروفسور 

 516نري امللك 

، 254، 251، 250، 245، 234، 232، 228، 227، 213، 206، 182، 179، 129نيشابور [نشابور]- 
255 ،257 ،264 ،265 ،269 ،291 ،292 ،312 ،333 ،334 ،335 ،339 



 206نيشابوريان 

 494نيكالى اول 

 561، 559نيوتون 

 524، 523وات، جيمز 

 540، 498، 497، 486، ح 486واتسن، رابرت گرنت 

 64وادى القرى 

 477وارينگ، اسكات 

 277واسال 

 295واسرتويوا، ل 

 414، 413، 371واسكو داگاما (واسكو دوگاما) 

 487واشنگنت، جرج 

 368، ح 367واصفى، زين الدين حممود 

 45واقعه جسر 

 550، 511واقعه رژى 

 133واقعه زاب 

 96واقعه صفني 

 198وامق و عذرا، قصه 

 109وانداهلا 

 22وجدى، فريد ح 



 340، 336، 335وجيه الدين مسعود- امري مسعود 

 486وحيد مازندراىن ح 

 423، 66، ج 66الوردى، دكرت على 

 14، 12، 5، 4ورقة بن نوفل 

 503وزير نظام 

 485وزيرى كرماىن، امحد على خان ح 

 224، 223، 208، 141ومشگري 

 345، 308، 307وصاف احلضره 

 209، ح 206، 130، 107، 106وفيات االعيان ح 

 474وكيل الرعايا- كرمي خان زند 

 541وكيل السلطنه 

 523، 522ولرت 

 523، 373، 372، 359، 295ولز، ه. ج 

 488ولسلى، لرد 

 515ولف 

 670، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 234؛ ساحل رود- 448، 418، 395، 388ولگا 

 105، 7وهلاوزن 

 108، 104وليد 



 108وليد دوم 

 425ولينسكى، آرمتى 

 216، 215، 214ونداد هرمزد 

 111ون فلوتن 

 416، 415، 382، 369؛ مجهورى- 378، 372، 369، 316، 174ونيز 

 411، 392، 391، 384، 383، 307ونيزى 

 372ونيزيان 

 166وهب، خاندان 

 109ويزيگتها 

 56ويژگيها و دگرگونيهاى جامعه ايراىن در پويه تاريخ ح 

 520، ح 172، 171، 37، ح 37ويل دورانت 

 524ويلنا 

 498ويليام كى، جان 

 372وين 

 218، 216هادى [خليفه ] 

 486هادى خان 

، 202، 196، 193، 186، 185، 158، 151، 150، 149، 148، 138، 137، 136، 135هارون الرشيد 
 196؛ مرگ- 539، 518، 237، 219، 218، 216، 214

 3؛ خاندان- 74، 3هاشم 



 181هاشم بن حكيم 

 41هامشيني 

 523هاليفاكس 

 346هامان 

 466هانيبال (سردار كارتاژى) 

 7هبل 

 519هجوم اعراب 

 265هجوم تركان غز 

 120هجني 

 428، 421هدايت، رضا قلى خان 

 215، ح 214هدايت، صادق 

 586، 584، 516، 507، 486، ح 485هدايت [خمرب السلطنه ]، مهديقلى خان 

، 324، 311، 301، 298، 295، 292، 265، 257، 254، 232، 227، 205، 204، 183، 129هرات 
330 ،331 ،334 ،337 ،360 ،361 ،363 ،364 ،369 ،383 ،427 ،435 ،439 ،458 ،469 ،
 275؛ خاور- 508، 501، 495، 493

 492، 27هراكليوس 

 406هربرت، سرتوماس 

 248هرمان 

 425؛ شورش مردم- 425، 423، 418، 389، 316هرمز، جزيره 

 83، 82، 63، 53، 52، 46هرمزان 



 292هرويان 

 135هزار و يكشب ح 

 507هزلتني 

 155، 135، 129 123، 109، 107، 103هشام بن عبد امللك 

 7، ح 7هشام بن حممد كلىب 

 84هشام فوطى 

 407هشت بشت 

 253هفت مقاله تارخيى ح 

، 312، 311، 308، 307، 306، 305، 304، 303، 293، 291، 239، 147، 50هالكو [هوالكو] 
314 ،315 ،323 ،367 ،411 ،461 

 531، 515، 417، 412هلند 

 671، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 475، 426، 425، 9هلندى 

 475، 424، 417هلنديان 

 387مهايونشاه 

 124، ح 122، ح 121، 50، 46مهاىي، استاد جالل الدين 

، 439، 434، 423، 380، 304، 283، 265، 224، 223، 195، 186، 185، 179، 129، 128مهدان 
463 ،471 

 428مهيلتون 



، 303، 277، 267، 262، 261، 253، 248، 208، 204، 202، 173، 168، 167، 112، 47هند 
310 ،311 ،316 ،357 ،373 ،374 ،375 ،415 ،419 ،443 ،447 ،451 ،453 ،461 ،488 ،
؛ كشف راه درياىي- 256؛ مشال غرىب- 247، رايان- 246؛ كفار- 544، 532، 528، 499، 490، 489
413 

 73؛ پسر- 22، 21هند جگرخواره 

 374، 374هندو 

 248، 246هندوان 

، 258، 257، 256، 255، 253، 251، 250، 249، 248، 247، 246، 148، 108، 9، 8هندوستان 
264 ،265 ،267 ،277 ،280 ،296 ،311 ،316 ،319 ،355 ،357 ،371 ،373 ،374 ،384 ،
399 ،411 ،413 ،414 ،417 ،419 ،425 ،443 ،445 ،449 ،454 ،467 ،475 ،476 ،488 ،
489 ،498 ،499 ،502 ،508 ،526 ،534 ،535 

 352هندوستان غرىب 

 252، 146، 94هندو شاه ح 

 360هندوكش 

 425، 357هندى 

 90هنرپرور ح 

 466، 465، 462، 451، 447، 445، 444، 441، 439هنرى، جونس ح 

 77، 4هوآر، كلمان 

 7هود 

 371هومر 

 367هيپارك 



 66، 14، 6، 5، ح 4هيكل، دكرت حممد حسنني 

 231هيوبرت ح 

 366يارشاطر، دكرت احسان ح 

 366، 365، 333، 332، 326، 325، 324، 314ياساى چنگيزى 

 289ياشاق 

 243، 242ياقوت 

 292ياقوت محوى ح 

 259ياكوبوسكى، آ. يو 

 235يتيمة الدهر 

 219، 149، 137، 136، 135حيىي بن خالد برمكى 

 219، 218حيىي بن عبد الّله علوى 

 514حيىي خان مشري الدوله 

 339، 338، 330حيىي كراىب 

 353يرالس 

 365يرلي  

 493يرمولف 

 330، 311؛ اتابكان- 502، 486، 479، 463، 433، 430، 428، 419، 380، 331، 330، 276يزد 

 113، مرگ- 238، 54، 53، 50، 49، 47، 11يزدگرد سوم [يزدجرد] 

 162، 135، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 96، 94، 93، 25يزيد 



 60يزيد بن ابو سفيان 

 126يزيد بن مهلب 

 107، 104يزيد بن وليد 

 372يعقوب آق قويونلو- سلطان يعقوب 

 672، ص: 2تاريخ اجتماعى ايران، ج 

 148يعقوب بن داود 

، 269، 231، 223، 220، 202، 201، 200، 199، 198، 195، 193يعقوب بن ليث بن معدل صفارى 
 210؛ سياست اقتصادى- 203؛ سياست- 304

 383يعقوب پادشاه- سلطان يعقوب 

 213، ج 211، ح 210، ح 209، ح 206يعقوب ليث ح 

 200، 156، 128يعقوىب، ابن واضح امحد ح 

 12، 7، 6يكتاپرسىت 

 491يكصد و پنجاه سند تارخيى از جاليريان تا پلوى ح 

 545يك كلمه 

 143، 141، 42ميامه 

 206مياىن 

 414، 144، 138، 82، 71، 69، 51، 42، 28، 8، 3، 2مين 

 162، 151، 8ميىن 

 553، 544ينگى دنيا 



 397يىن چرى 

 287يوان چه 

 89يوحناى نيقوس 

 482يوخارى باش 

 265يوسف 

 347يوسف [پيغمرب] 

 111يوسف بن عمر 

 390يوسف بيگ اوستاجلو 

 291، 255، ح 254، 252، ح 252، 251، 131يوسفى، دكرت غالحمسني ح 

 400يوسفى درويش 

 518، 371؛- باستان 372، 174، 173، 163، 74يونان 

 62؛- خيرب 462، 419، 74، 51، 32، 31، 28، 23، 19، 12يهود 

 408، 396، 315، 239، 171، 62يهودى 

 315يهودى، سعد الدوله 

، 317، 315، 258، 165، 116، 90، 89، 62، 61، 37، 31، 22، 20، 18، 14، 12، 2يهوديان 
 21؛- بىن نضري 391
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