ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺷﻤﺎرة اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﭼﺎﭘﯽ(2251-9254 :
ﺷﻤﺎرة اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(2676-3370 :

ﺳﺎل  ،13ﺷﻤﺎرة  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1400ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ 27
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز :داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ دوﺳﺘﺎن )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(

ﺳﺮدﺑﯿﺮ :رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن )اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(
ﻧﺎﺷﺮ :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
ادﻣﻮﻧﺪ ﻫﺮزﯾﮏ

ﺧﻮزه ﻓﺮﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﻮﺗﯿﺎس ﻓﺮر

ﻓﺮجاﻟﻪ اﺣﻤﺪي

راﺑﺮت ﮔﻠﯿﻮ

ﺣﺴﻦ ﺣﻀﺮﺗﯽ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻧﺘﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﮐﺴﺘﺮ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ

ﻣﻨﺼﻮر ﺻﻔﺖﮔﻞ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻧﻮﺑﻮآﮐﯽ ﮐﻨﺪو

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژاﭘﻦ

ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ :ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ وﺛﻮﻗﯽ

ﺳﻬﺮاب ﯾﺰداﻧﯽ

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﮐﺎزﺋﻮ ﻣﻮري ﻣﻮﺗﻮ

داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس:

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،خ اﻧﻘﻼب ،خ ﻗﺪس ،ﮐﻮﭼﮥ آذﯾﻦ ،ﭘﻼك  ،10ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره دو داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽJhss@ut.ac.ir :

ﺗﻠﻔﻦ021-66971170 :

ﻗﯿﻤﺖ 10,000 :ﺗﻮﻣﺎن

ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره  3/11/60350ﻣﻮرخ  1390/04/29ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ

ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داراي درﺟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://www.sid.ir
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) (ISCﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22717
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي اﻟﺮﯾﺦ ) (Ulrichﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www. Ulrich's international periodicals directory
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي آﮐﺎدﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudies

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫ ﺸ ﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮﯾﻪاي ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 .1ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﺗﻤﺎم داوري ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠّﮥ دﯾﮕﺮيﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
 ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ داوران ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  20ﺻﻔﺤﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رﺷﺘﮥﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻤﺎرة ﻫﻤﺮاه و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺷﻮد.
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﻠّﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ادﺑﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آن آزاد اﺳﺖ. ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://jhss.ut.ac.irاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﮥ »ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ«
در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ(.
 ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره در ﺑﺎﻻ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره)ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ( در زﯾﺮ آورده ﺷﻮد.

 .2اﺟﺰاي ﻣﻘﺎﻟﻪ

 -ﻋﻨﻮان :ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎم ﮐﻠّﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

 -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﺎﻣﻞِ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎرة ﻫﻤﺮاه )اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﺠﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد(.

 -ﭼﮑﯿﺪه :ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﺪف ،روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﺗﻌﺪاد واژهﻫﺎي ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  250 -200واژه ﺑﺎﺷﺪ(.

 -واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ واژة ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻣﺘﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ واژهﻫﺎﺳﺖ.

 -ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ،ﺳﻮاﺑﻖ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﯿﻄﮥ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،روش ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

 -ﭘﯿﮑﺮة اﺻﻠﯽ :ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ،ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي

ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ...اﺳﺖ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوري ﭘﺲ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽآﯾﺪ. -ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﻠّﻪ.

 -ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭼﮑﯿﺪة ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ

اﺟﺰا در ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ )اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

 .3ﺷﯿﻮة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ  ،A4ﺑﺎ ﻗﻠﻢ )ﻓﻮﻧﺖ( »ب ﻧﺎزﻧﯿﻦ  ،(B Nazanin) «13ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦﺧﻄﻮط ﯾﮏ و در ﻣﺤﯿﻂ واژهﭘﺮداز  (word 2010) 2010ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و از راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﻫﺮﮐﺪام  4/5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭼﮑﯿﺪه ،واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ارﺟﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ درون ﭘﺮاﻧﺘﺰﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازة  11ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺖ زﯾﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮ ،ﺟﺪا از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ از ﻫﺮﻃﺮف و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازة  11ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﺗﻠﻔﻆ اﺳﺎﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ و ﻧﺎمﻫﺎي دﺷﻮار ،در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ و داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰذﮐﺮ ﺷﻮد.
 ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ  1ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺑﺨﺶِ اﺻﻠﯽو زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺳﻔﯿﺪ از ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺪا و ﺳﯿﺎه )ﺑﻮﻟﺪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﺎل .4-1-3 :ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ ازﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 ﺷﻤﺎرة ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﺑﺎﺷﺪ و از اﻓﺮاط در دادن ﭘﯽﻧﻮﺷﺖاﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرة ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ از اﺑﺰار  refrencesاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎرة ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰار  superscriptﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﮑﺲ

ﺑﻪ ﺗﻮان  2در ﺑﺮﮔﮥ  homeﻧﺮماﻓﺰار ورد وﺟﻮد دارد ،ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗﺷﺪه را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻮﺷﮥ
ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرة ارﺟﺎع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار رﻓﺮﻧﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
 درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺼﺎرات ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ذﮐﺮﺷﻮد.
 ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﻮد.

 .4ﺷﯿﻮة ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .1-4ارﺟﺎع داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﺛﺮ :ﺟﻠﺪ/ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت .ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ »ج«ﺑﺮاي ﺟﻠﺪ و »ص« ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﺎل) :اﺑﻮﺷﺎﻣﻪ.(294-293/4 :1418 ،
 درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﭼﺎپﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﺆﻟّﻒ در ﯾﮏ ﺳﺎل ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖاﺑﺘﺪا در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ »اﻟﻒ«» ،ب« و ...در ﮐﻨﺎر ﺳﺎل ﭼﺎپ ،آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﺳﺎل ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »اﻟﻒ«» ،ب« ﯾﺎ ...ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )زرﯾﻦﮐﻮب 1368 ،اﻟﻒ(26 :
 ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ) :ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﺳﻨﺪ :ﺑﺮگ( ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﯽ آن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ،داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰﻗﺮارﮔﯿﺮد.
 .2-4ارﺟﺎع ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺎﺑﻊ(
 .1-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﯾﺎ ﻧﺎم اﺷﻬﺮ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺤﺢ،ﺟﻠﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮ )ﺑﺪون ذﮐﺮ واژة »اﻧﺘﺸﺎرات«( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ.
 ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﮐﺞ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺳﯿﺎهﮐﺮدن )ﺑﻮﻟﺪ( ﯾﺎ ﻗﺮاردادن آن در ﮔﯿﻮﻣﻪﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

 .2-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻣﺼﺤﺢ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ و ﺑﺪون ذﮐﺮ واژة ﻣﺠﻠّﻪ(،
دوره ﯾﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،ﺷﻤﺎره ،ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺣﺮف »ص«( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﺛﺮ.

 .3-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﻄﻊ دﻓﺎع ﺷﺪه ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ،ﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺳﺎل دﻓﺎع.
ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪة ﻣﺤ ّ
 ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮي ﮐﺞ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮔﯿﻮﻣﻪﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .4-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄّﯽ و اﺳﻨﺎد

 ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ :ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻄّﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﮑﺴﯽ ،ﺷﻤﺎرةﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺤﻞّ ﻧﮕﻬﺪاري.
 ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري. در ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻧﺎم آرﺷﯿﻮ و ﺑﺮايﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب ،ذﮐﺮ ﺷﻤﺎرة ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺤﻞّ ﻧﮕﻬﺪاري ﺿﺮوري اﺳﺖ.

 .5-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ اﺛﺮ )داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺑﮕﺎه،ﺗﺎرﯾﺦ درج ﻣﻄﻠﺐ در وﺑﮕﺎه.

 .5ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ درﺑﺎرة ارﺟﺎﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻫﺮﮔﺎه از ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﭼﺎپ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎپ اﻧﺘﻘﺎدي ،اوﻟﯽ و ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ. درﺑﺎرة آﺛﺎر ﻣﻔﻘﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دادهاﻧﺪ ،ارﺟﺎعداده ﺷﻮد.
 ﻫﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد. از ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﯾﺎ ﻗﺮادادن ﺧﻂ ﺗﯿﺮه در آﻏﺎز ﻣﺪﺧﻞﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺳﺎسِ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ؛ ازاﯾﻦرو ،اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﺑﺪان ارﺟﺎع داده ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد.
 ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮد. در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ...در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﻨﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺳﻄﺮ دوم ﻧﯿﻢﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
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The national question was a concept constructed by nineteenth-century
Marxists in the face of the spread of the wave of nationalism, a concept they
used as a tool to advance their goals, especially on the eve of the October
Revolution. In Iran, it was with the establishment of the Communist Party in
1338 AH that the “national question” came up under the concept of
“different nations of Iran.” The Tudeh Party, as the most important
communist group during the reign of Mohammad Reza Shah, developed the
concept of “national question” in Iran. The main question of this research is
what the approach of the Tudeh Party was towards the concept of “national
question” in Iran and what the factors influencing this approach were. The
hypothesis of this research is based on the proposition that this party’s
approach to the concept of “national question” in Iran is derived from the
teachings of Lenin and Stalin and a functionalist approach to advance its
struggles and the leadership of Marxist groups is to expand the level of
struggle, and Ideological ties with the Soviet Union have had the greatest
impact on this approach. In this study, interpretive and explanatoryfunctionalist methodologies have been used to explain the problem. In data
interpretation, the content analysis method has been used, and in explaining
events, recognizing political structures, and causally explaining their
function has been considered. This study concludes that the Tudeh Party’s
approach to the “national question” in Iran was functionalist and in line with
its goals, and the party did not pay more attention to it.

Keywords: Tudeh Party, National question, Ethnic groups, Nationalism,
Marxism.

1. Associate Professor of History, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2. Email of the corresponding author: mohsen2005lfc@gmail.com
Ph.D. Candidate in Islamic Iran History, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

10.22059/jhss.2021.324488.473416
Print ISSN: 2251-9254-Online ISSN: 2676-3370
https://jhss.ut.ac.ir

Received: 13, June, 2021; Accepted: 21, December, 2021

Abstract

 /2حزب توده و مفهوم مارکسیستی -لنینیستی «مساله ملی» در ایران()1357-1320

حزب توده و مفهوم مارکسیستی -لنینیستی «مسئله ملی» در ایران
()1357-1320
سید هاشم آقاجری
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

محسن نورمحمد

1

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/03 /23 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چكیده
مسئله ملی مفهوم برستاخته مارکسیستهای قرن نوزدهم در مواجهه با گسترش موج ناسیونالیسم بود؛
مفهومی که به ویژه در آستانه انقالب اکتبر ،از آن به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده
کردند .در ایران نیز با تأسیس حزب کمونیست در سال  133۸ه.ق بود که «مسئله ملی» ذیل مفهوم
«ملل مختلف ایران» مطرح شد .حزب توده به عنوان مهمترین گروه کمونیستی در دورۀ محمدرضا شاه
مفهوم مارکسیستی-لنینیستی «مسئله ملی» را در ایران بسط داد .پرسش اصلی این پژوهش آن است
که حزب توده چه رویکردی نسبت به مفهوم مارکسیستی-لنینیستی «مسئله ملی» در ایران داشته و
عوامل موثر بر این رویکرد ،کدامند؟ فرضیه این تحقیق بر این گزاره مبتنی است که رویکرد حزب توده
نسبت به مفهوم «مسئله ملی» برگرفته از آموزههای لنین و استالین و رویکردی کارکردگرایانه در جهت
پیشبرد مبارزات خود بوده است و رهبری گروههای مارکسیستی ،گسترش سطح مبارزات و پیوندهای
ایدئولوژیک با شوروی بیشترین تأثیر را بر این رویکرد داشته است .در این پژوهش از دو رهیافت روش
شناسی تفسیری و تبیینی-کارکردگرایانه برای تبیین مسئله استفاده شده است .در تفسیر دادهها از
روش تحلیل محتوا استفاده شده است و در تبیین رخدادها ،شناخت ساختارهای سیاسی و توضیح علی
کارکرد آنها مورد نظر بوده است .این پژوهش نتیجه میگیرد که رویکرد حزب توده نسبت طرح «مسئله
ملی» در ایران ،کارکردگرایانه و در جهت اهداف خود بود و حزب توجه بیشتری به آن نمیکرد.
واژههای کلیدی :حزب توده ،مسئله ملی ،اقوام ،ناسیونالیسم ،مارکسیسم

 .1مقدمه
نامیده میشود ،مفهومی بود که مارکسیستها در مواجهه با
آنچه «مسئله
گسترش موج ناسیونالیسم در قرن نوزدهم ،ابتدا در کشورهای مستعمره و در قرن
بیستم در کشورهایی که از ملل مختلف تشکیل شده بود ،برساختند و از آن در راستای
رسیدن به اهداف خود استفاده کردند 1.در جریان انقالب اکتبر این موضوع به طور
چشمگیری در روسیه مطرح شد ،اما در ادامه و با تشکیل اتحاد جاهیر شوروی از اهمیت
آن در آن کشور کاسته شد و در مورد مناطق پیرامونی شوروی موضوعیت یافت.
ملی»2

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mohsen2005lfc@gmail.com
2 . National Question

ژپوهشهای علوم اتریخی

 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -3شمارۀ پیاپی ،27پاییز3/ 1400 ،

در ایران نیز تشکیل حزب کمونیست ایران و تکمیل گذار از سوسیال دموکراسی به
کمونیسم که نتیجه انقالب اکتبر بود که منجر به شکلگیری رویکرد جدیدی در حوزۀ
ملیگرایی ایرانی شد .رویکرد حزب در این راستا ابداع مفهومی به نام «ملیتهای
ایرانی»  2و تال ش برای بهره گیری از این مفهوم در راه مبارزات خود بود 3.علیرغم اینکه
طرح مارکسیستی«مسئله ملی» در ایران ،ابتدا توسط حزب کمونیست ایران مطرح شد،
اما همزمانی فعالیت حزب کمونیست با اجرایی شدن اندیشههای ملیگرایانه در دورۀ
رضاشاه و سپس ممنوعیت فعالیت حزب ،مانع از آن شد تا راه حل لنینی حزب در این
خصوص مورد توجه قرار بگیرد.
حزب توده ایران یکی از مهمترین احزاب سیاسی در تاریخ معاصر ایران است که با
سازماندهی مناسب در مدت کوتاهی پس از تأسیس در سال  ،1320در قامت یک
نیروی مهم سیاسی برآمد و نقش مهمی را در رخدادهای تاریخ معاصر ایران بازی کرد.
ایدئولوژی حاکم بر اندیشه حزب که یکی از مهمترین عوامل در پذیرش آن نزد برخی
روشنفکران و برخی کارگران صنایع بود .از طرف دیگر نقش بازدارندهای در گرایش
گروهی دیگر از روشنفکران و گروههای مذهبی را نیز بازی میکرد .در این میان ،پس از
شهریور  ،1320این حزب توده بود که «مسئله ملی» متناسب با اندیشه چپ و راه حل
لنینی آن را در گسترهای وسیع ،در ادبیات سیاسی ما تثبیت کرد.
 .2طرح مسئله و چارچوب نظری
ازآنجاییکه حزب توده ایران پیش از هر چیز در «مسئله ملی» تابع نظریات لنین و
استالین است در اینجا بهطور مختصر نظریات لنین و استالین و تحوالت آن را در این
زمینه مورد اهتمام قرار میگیرد .لنین بهعنوان یکی از مهمترین نظریهپردازان
مارکسیسم ،نخستین کسی بود که متوجه شد مسئله ملی صرف ًا یک سد راه ثقیل و
عجیب نیست ،بلکه گنجینه نیرومند و قدرتمندی است که سوسیالدموکراتها میتوانند
و میباید از آن برای پیشبرد هدفهای خود استفاده کنند .او علیرغم تأکید بر همزمانی
رشد بورژوازی و تکوین ناسیونالیسم (لنین ،)99۷ /2 :13۸4 ،در بررسی مسئله ملی در
روسیه با تأکید بر حقوق اقلیت های قومی ،آنها را ملت خواند تا بتواند از نیروی آنها در
مبارزه با دولت روسیه تزاری و کسب قدرت استفاده کند (کوالکوفسکی-44۶ /13۸9:2 ،
 .)44۷لنین در ابتدا حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را حق آنها در جدا شدن از
مجموعۀ ملت های غیرخودی و تشکیل دولت ملی مستقل عنوان کرد (لنین/13۸4:2 ،
)99۸؛ اما در ادامه تبصرههایی به این حق وارد شدکه میتوان آنها را چنین برشمرد؛
نخست اینکه گرچه حزب از حق تعیین سرنوشت جانبداری میکند ،اما مقید نیست
که در همه موارد خواستههای جداییطلبانه را مورد حمایت خود قرار دهد .در واقع
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حزب در بیشتر مواقع خود را در طرف مقابل چنین جنبشهایی قرار میداد .تبصره دوم
ناشی از این اصل کلی بود که حزب به حق تعیین سرنوشت برای پرولتاریا عالقهمند
است و برای حق تعیین سرنوشت کل ملت هیچ گونه ازشی قایل نیست (کوالکوفسکی،
 .)۷-44۶ /13۸9:2سوم ،می توان گفت که حقانیت یا عدم حقانیت تعیین سرنوشت در
رویکرد لنین ،نسبت به فایده آن برای منافع پرولتاریه و مبارزه طبقاتی آن طبقه
مشخص میشد.
استالین نیز ملت را اشتراک ثابتی از افراد میدانست که در اثر عوامل تاریخی ترکیب
یافته و بر اساس اشتراک زبان ،سرزمین ،زندگی اقتصادی و ساختمان روحی که به شکل
اشتراک فرهنگی منعکس میشود ،به وجود آمده است (استالین )۷ :و میتواند زندگی
خود را طبق تمایل خویش ترتیب داده و روی اصل خودمختاری بنا نماید و یا با ملل دیگر داخل
در روابط فدراتیو گردد (استالین.)1۷ :

پس از انقالب اکتبر نیز آنها بر همین اصل تأکید کرده و «اعالمیه حقوق خلقهای
روسیه» که در  21نوامبر  191۷منتشر شد جواب بسیار هوشمندانهای به خواستههای
ملیتهای موجود در قلمرو روسیه تزاری بود 4.اما بین مهر و مومهای  191۷تا 1920
میالدی اصول عمده این اعالمیه دچار تغییر و تحوالت زیادی شد .در ابتدا حق جدایی
ملل تنها منوط به اراده پرولتاریای آن ملت خوانده شد (رسولزاده )۷ :13۸9 ،و سپس با
فرمولهایی چون فدراسیون ،اتحاد جمهوریهای سوسیالیستی و همچنین ملت ،حداقل
در ظاهر امر ،مسئله ملی برای همیشه کنار گذاشته شد5.
طبق تعریف مارکسیستی ،سازمانهای چپ میبایست به بسیج و رهبری طبقه
کارگر همت گمارند .احزاب طراز نوین چپ از آن رو الیق این نام هستند که میتوانند
رهبری کارگران صنعتی ،یعنی پرولـتاریای شهری را عـهدهدار شوند؛ از طرف دیگر
ملیگرایی در ایران که یکی از مهمترین نتایج انقالب مشروطه بود در دورۀ پهلوی به
یکی از بنیانهای نظری تحوالت اجتماعی تبدیل شد .بدین ترتیب در تناقض طبقه و
ملت ،یافتن نحوه برخورد ،راهحلها و پاسخهای حزب توده در رویارویی با این پدیده
بسیار مهم است زیرا این حزب باید موضع خود را در قبال ملیگرایی و «مسئله ملی»
که در ادبیات چپ رواج یافته بود ،مشخص و نسبت خود را با طبقه و ملت در ایران
معین میکردند .در نوشتار پیش رو تالش شده است تا رویکرد حزب توده در رابطه با
مسئله اقوام در ایران که در ادبیـات سـیاسی حزب از آن بهعـنوان «مسئله ملی» یاد
میشود و همچنین تحوالت آن ،در دو مقطع زمانی و با توجه به فراز و فرودهای رویکرد
حزب توده نسبت به این مسئله ،شرایط سیاسی ایران و مناسبات حزب با این شرایط،
بررسی شود.
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در پاسخ به چرایی طرح «مسئله ملی» در ایران ،نویسنده معتقد است که پرداختن به
«مسئله ملی» و ترویج آن در ایران ،پیش از آنکه در بطن مناسبات تاریخی موجود دیده
شود ،به برداشت سیاسی حزب از شرایط انقالبی در ایران ،اهمیت رهبری سیاسی احزاب
کمونیستی و تالش در جهت تبلیغ مبارزات سیاسی خود وابسته بود و حزب جز استفاده
ابزاری از این موضوع توجه بیشتری به آن نمی کرد .با این وجود حزب مفاهیمی را بسط
داد که در ادامه حیات سیاسی ایران ،چالشهای بسیاری را رویاروی وحدت سیاسی و
منافع ملی ایران قرار داد.
.3پیشینۀ پژوهش
با توجه به بررسیهای انجامشده پژوهش مستقلی وجود ندارد که به بررسی رویکرد و
عملکرد حزب توده نسبت به مفهوم مارکسیستی«مسئله ملی» پرداخته باشد .هرچند
برخی پژوهشها در بعد نظری به این موضوع پرداخته که در ادامه به آن اشاره میشود.
این پژوهشها با توجه به اهمیت آنها در دو دسته جای میگیرند .ابتدا پژوهشهایی
که در جایگاه مدخلی برای ورود به بحث بوده و هدف این پژوهشها نخست تبیین
رابطه مارکسیسم و ناسیونالیسم و همچنین توضیح مختصری از رویکرد نظری گروههای
چپ ایرانی و ارتباط این رویکرد با مبانی «مسئله ملی» در اندیشه مارکسیستی است که
توسط لنین و استالین صورتبندی شدهاند ۶.مهمترین این پژوهشها در سلسله مقاالت
بابک امیر خسروی ماهنامه راه آزادی منتشر شده است و «مسئله ملی» در مارکسیسم و
تحوالت آن بررسی شده است؛ اما انتقاد اصلی بر این پژوهشها آن است که به بستر
تاریخی شکلگیری این مسئله و اهداف احزاب مذکور از پرداختن به آن توجه نکردهاند.
دسته دوم پژوهشهایی هستند که یک گام جلوتر رفته و بهطور مشخص به بررسی
رویکرد حزب توده پرداختهاند .تنها دو پژوهش است که با نگاهی تاریخی مناسبات
حزب توده را بررسی کرده ،که آنها نیز اشکاالت مهمی دارد .ابتدا کتاب ایران بین دو
انقالب ۷نوشته آبراهامیان است که در بررسی پایگاه قومی حزب توده به مناسبات بین
حزب و کمیته های ایالتی پرداخته است .از اشکاالت مهم کتاب آبراهامیان این است که
در ارائه برخی نکات مهم که در بررسی رویکرد حزب نسبت به این مسئله جریان ساز
است ،منابع خود را ذکر نمیکند ۸و همچنین بیشترین تمرکز خود را در مورد این
موضوع بر سالهای اولیه حزب قرار داده است درحالی که تقریباً از اوایل دهه 1340
است که مفهوم «مسئله ملی» جای خود را در مباحث نظری حزب توده باز میکند.
ایراد مهم دیگر آبراهامیان دامنزدن به برخی مباحث قومی است که در ادامه بحث به
آن میپردازیم .پژوهش دیگر یک پایاننامه با عنوان «حزب توده و مسئله قومیتها (با
تأکید بر کردها) » 9نوشته حامد بهآفرید است که رابطه حزب توده و کردها را بررسی
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کرده است .نقاط ضعف پایاننامه یادشده آن است که اوالً تنها به موضع حزب درباره
کردستان پرداخته است و رویکرد حزب نسبت به دیگر نقاط که اهمیت بیشتری دارد را
بررسی نکرده است؛ دوم اینکه در ابتدا دالیل پرداختن حزب به این مسئله را بررسی
نکرده و بیشتر بر تحوالت رویکرد حزب در کردستان تأکید دارد .نقطه قوت این
پایاننامه استفاده از منابع به زبان کردی است و پژوهش حاضر نیز برخی اطالعات منابع
کردی را از این پایاننامه أخذ کرده است.
نکتهای که در بررسی مطالعات جلب توجه میکند ،این است که تمرکز اصلی این
پژوهشها بر رویکرد نظری حزب توده نسبت به طرح مفهوم «مسئله ملی» در ایران
است .در حالی که بیش از هر چیز تـحوالت سـیاسی و تاریخی است که در موضع-
گیریهای این گروهها اثرگذار است و حتی درباره این موضوع به خصوص میتوان گفت
که مهمترین دلیل این گروهها در طرح این مفهوم  ،رخدادهای تاریخی معاصر است .در
ادامه رویکرد حزب در این مورد را در دو مقطع زمانی مختلف که تفاوتهای مهمی
دارند ،بررسی میکنیم.
.4از تأسیس حزب توده تا پلونوم هفتم()1339-1320
بهطورکلی میتوان گفت که تا پیش از کنگره وحدت در سال  ،1339آنچه بعدها
«مسئله ملی» نامیده شد ،جایگاه کامالً مشخصی در برنامههای حزب توده نداشت و با
توجه به اسناد موجود نسبت به رخدادهای تاریخی مختلف ،رویکردهای مختلفی را از
حزب شاهد هستیم؛ برنامه اولیه حزب توده ضمن حفظ استقالل و تمامیت ایران10،
برقراری دموکراسی ،مبارزه با دیکتاتوری و اصالحاتی در وضع تودهها را در نظر داشت
(سـیاست ،شمارۀ اول .)1320:1 ،در این برنامه حزب نمایـنده اکثریت جامعه معرفی میشد،
هرچند در سالهای بعدی رزم (شمارۀ  )1: ،1322 ،22حزب توده را مجموعهای از چهار
طبقه کارگر ،دهقان ،روشنفکر و پیشهور عنوان کرد و رهبر در تالش برای مشخص
کردن ملت واقعی جنبه طبقاتی را مد نظر داشت و کارگران ،رنجبران ،زحمتکشان و
دهقانان را ایرانی حقیقی میدانست و آنها را در مقابل سرمایهداران قرار میداد (نامه
رهبر ،سال دوم ،شمارۀ  ،1323 ،405ص .)2:همچنین میهن نیز در بعد مادی تعریف میشد و
تقدس وطن از هموطنان بود و نه یک مشت خاک بیارزش و وطنپرستی نیز آن بود که
به نفع تودهها باشد (نامه رهبر ،سال دوم ،شمارۀ.)1323:1 ،300
آبراهامیان ( )4۸9 :1395معتقد است که :بنیانگذاران و نخستین رهبران حزب توده که

مارکسیستهای فارسیزبان تهرانی بودند ،بهعنوان روشنفکران فارس و فارس شده ،به
نادیده گرفتن و حتی بیاعتنایی به خواستهها و شکایتهای اقلیتهای زبانی گرایش
داشتند ؛ در ابتدا نیز ،با توجه به برخی تحریکات برای اختالف انداختن بین کارگران که
به نظر حزب از طرف عوامل سید ضیا صورت میپذیرفت ،حزب تالش میکرد بر وحدت
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و یگانگی طبقه کارگر فارغ از بحث زبانی و مذهبی تأکید کند 11.با وجود این ،نه تنها
مباحث زبانی در میان کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان کامالً مطرح بود ،بلکه حتی
یک جناح از اعضای سابق حزب کمونیست ایران که بیشتر آنها حضور در شوروی را
تجربه کرده بودند ،بهطور کامل مفهوم مارکسیستی «مسئله ملی» را درباره ایران مطرح
کردند12.
اردشیر آوانسیان در نامهای به بابک امیر خسروی اشاره میکند که پس از ورود به
تهران در سال اول تأسیس حزب و در یادداشتهایی برای ایجاد برنامه جدید ،سه شعار
اصلی مطرح کرده که :شعار سوم ،دو ماده درباره حل «مسئله ملی» درباره ایران بود که

البته مورد قبول واقع نشد و رادمنش آن را چپروی

خواند(13امیر خسروی ،201۶ ،دوسیه

 .)599 /۶۷نکته مهم در این مورد این است که برخالف نظر آبراهامیان ،این موضوع نه از
طرف روشنفکران فارس ،بر پایه منطبق نبودن با جامعه ایران ،بلکه بر اساس چپروی و
حساسیت برهه زمانی مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته است 14.در تأسیس کمیتههای
ایالتی نیز این مورد کامالً مورد توجه بوده است و بخصوص در ترکمنصحرا و آذربایجان
این موضوع نمود بیشتری دارد 15.از طرف دیگر روزنامه آذربایجان که ارگان کمیته
ایالتی حزب توده در تبریز بود 1۶نه تنها کشمکشهای زبانی را مطرح میکرد بلکه از
«ملیت مخصوص آذربایجان» سخن میگفت (آذربایجان ،سال اول ،شمارۀ .)1320:1 ،13
بنابراین حتی در همان برهه زمانی که تالش حزب در جهت مبارزه با فاشیسم
جهانی و ارتجاع داخلی[از نظر حزب] بود 1۷،گروهی درون حزب توده که عمدتاً از
اعضای سابق حزب کمونیست ایران بودند و سابقه حضور در شوروی داشتند،
کشمکشهای قومی را از نظر دور نداشته و تالش میکردند تا در نقاطی که از اهمیت
برخوردار بود ،اقدام به تبلیغ «مسئله ملی» کنند .بنابراین عدم طرح کامل این مسائل در
برنامه اولیه یا روزنامههای اصلی حزب ناشی از سیاست محافظهکارانه حزب بود که
تالش می کرد خود را ملی نشان دهد تا عالوه بر تثبیت موقعیت خود ،با تضاد اصلی که
همان فاشیسم بود مبارزه کند.
تشکیل کنگره اول حزب توده در مرداد  1323پایهای بود بر وحدت سیاسی و
استحکام سازمانهای حزبی؛ حزب در این کنگره عالوه بر ایجاد وحدت و تعیین
سیاستهای داخلی ،تالش کرد تا به برخی از کشمکشهای قومی نیز پرداخته شود .در
این کنگره حزب با توجه به تالشهای عوامل سید ضیا برای اختالف انداختن بین اقوام،
در قطعنامهای بر ملی بودن خود و مبارزه با نغمههای شوم ترک و فارس و تحریک

اختالف مذاهب و ایجاد دشمنی بین «ملل متنوعه و هرگونه تمایالت تجزیهطلبی که
منجر به اختالل تمامیت ایران شود تأکید میکرد (نامه رهبر ،سال دوم ،شمارۀ ،3۶1
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 .)1323:4در مرامنامه مصوب حزب نیز با توجه به نقد کمیته ایالتی آذربایجان نسبت به
حزب توده در مورد عدم وجود روزنامههایی به زبان ترکی در آذربایجان 1۸،تساوی کامل
حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت ایران قطع نظر از مـذهب و نژاد تقاضـا و بیان می-
ال آزاد باشند (نامه رهبر ،سال
شود که افراد اقلیت باید در امور فرهنگی و مذهبی خود کام ً
دوم ،شمارۀ  19.)1323:2 ،3۷9یک نکته مهم در این قطعنامه و برنامه مصوب ،استفاده
همزمان از مفاهیم «ملت ایران» و «ملل متنوعه» است؛ در اینجا حزب با استفاده دوپهلو
از این عنوان و تعریف نکردن «ملل متنوعه» ،مشخص نمیکند که از کدام «ملل»
صحبت میکند20.
در ادامه این تضادها نامه رهبر در مقالهای با عنوان «مگر زبان خودمان مرده است»،
تمام قد از زبان فارسی و اهمیت آن برای تمام ایران سخن میگوید (نامه رهبر ،سال دوم،
شمارۀ  ،1323 ،39۶ص)1 :؛ اما از طرف فریدون ابراهیمی میگوید که در بیست سال اخیر
زبان فارسی در آذربایجان به ملت تحمیل شده است و امروزه کمتر جوان آذری میتواند
به زبان مادری بخواند و بنویسد(21نامه رهبر ،سال دوم ،شمارۀ )1323:4 ،4۶0؛ بر این اساس
حزب توده در شرایط پس از کنگره اول خود تالش میکرد تا سیاستهای طبقاتی خود
را در پوشش ملی گرایی پیش ببرد و بتواند با تثبیت جایگاه خود ،مبارزه با فاشیسم و
ارتجاع را نیز دنبال کند ،اما دیری نپایید که حزب در سیاست خارجی و سیاست داخلی
با بحرانهای جدی و عمیقی روبهرو شد.
 .5رخدادهای مربوط به آذربایجان و کردستان
22
تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان و نتایج برآمده از آن
همواره یکی از ارکان مهم حزب در تشریح و تبلیغ طرح لنینیستی «مسئله ملی» در
دهههای بعد بود اما در دوران حوادث آذربایجان و کردستان هیچگاه تلقی حزب نسبت
به این جریان ها برآمده از این طرح نبود ،بلکه در راستای کسب آزادی و توسعه
دمکراسی مطرح میشد .روزنامهها و خاطرات و اسناد حاکی از آن است که حزب در
ابتدا رویکرد مثبتی به فرقه 23و حزب دموکرات 24نداشت و تالش میکرد در کار تشکیل
آن اخالل ایجاد کند (حسنلی .)11۶-114 :13۸۷ ،نکته مهم این است که در علل مخالفت
با فرقه نه مباحث ملی یا تندرویهای فرقه که وجود دو حزب همراستا مورد تأکید قرار
میگیرد .حزب در اعالمیهای میگوید که برای آذربایجان حزب خاصی لزوم نداشته و
حزب توده میتواند همه وظایف فرقه را انجام بدهد (اسکندری .)91 /2 :13۶۷،با وجود این
پس از دستور شوروی حزب از مواضع خود کوتاه آمد و تشکیل فرقه را پذیرفت.
در ادامه راه هرچه به جلو میرویم و هرچه هدف تجزیهطلبانه این دو جریان
مشخص میشود 25حزب تالش میکند بیشتر بر جنبه غیر تجزیهطلبانه آنها تأکید کند؛
سرمقاله آذربایجان(دورۀ دوم ،شمارۀ  )1324:1 ،۸اعالم میکند که اگر تهران با ما همراه
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نشود ترجیح میدهیم ایرلندی آزاد باشیم؛ در  25دی نیز «مجلس ملی آذربایجان»
طرح تشکیل «کشور جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان» به امضای پیشهوری و دیگر
رهبران را تصویب کرد (حسنلی .)2۶3-2۶1 :13۸۷،همچنین قاضی محمد مبارزه با اقدامات
آنها را اقدام بر خالف تمامیت ارضی ایران مینامد (نامه رهبر ،سال چهارم ،شمارۀ ،۷۶2
 )1325:1اما در نشریات حزب تالش میشد تا حوادث آذربایجان و کردستان را خواست
اصلی مردم و بدون دخالت خارجی ، 2۶مدافع تمامیت ارضی ایران 2۷و در راستای ایجاد
دموکراسی 2۸و گسترش آن به سراسر ایران معرفی شود.
تضاد حزب در اینجا در برخورد دوگانه با رخدادهای شمال و جنوب بود 29.زیرا در
نگاه حزب حمایت از نغمه خائنانه تجزیهطلبان خوزستان یعنی ایراد ضربه مهلک به
تمامیت ایران ولی طرفداری از آهنگ جانبخش آزادیخواهان آذربایجان یعنی تحکیم
اساس دموکراسی و استقالل واقعی میهن عزیز ما .این تفاوتها برای بیغرضان
محسوس و آشکار است (نامه رهبر ،سال چهارم ،شمارۀ  )1325:۶ ،۷9۸اما به واقع تفاوتی که
وجود داشت نه در نوع رویدادها بلکه در حامیان این رویدادهاست .در شمال شوروی به
عنوان مهد آزادی و سوسیالیسم از فرقه دموکرات حمایت میکرد ،در حالی که در
جنوب ،انگلیس به عنوان امپریالیسم بر یک حرکت ارتجاعی دامن میزد.
در نهایت رخدادهای آذربایجان و مهاباد در ادامه یکی از مهمترین پایههای حزب
برای بحث در بسط مفهوم «مسئله ملی» در ایران شد .دومین کنگره حزب توده ایران
در اردیبهشتماه  132۷در تهران برگزار شد و یکی از نتایج این کنگره توجه حزب به
مسائل ا یران و اقوام آن و تالش برای بررسی نظری ملت و ملیت است 30.مهمترین اقدام
در این راستا انتشار کتابچه «ملت و ملیت» در مهرماه  132۷است که در تالش برای
رفع نواقص مطبوعاتی ،علیرغم اینکه به بررسی روند شکلگیری ملت ایران نمیپردازد،
مفاهیم مختلف ملت و ملیت را از زمان پیدایش آن یعنی از آغاز دورۀ بورژوازی تا عصر
حاضر تشریح میکند (منتظم.)2 :132۷،
با سوءقصد به شاه در پانزدهم بهمن  ،132۷غیرقانونی اعالم شدن حزب ،خروج
برخی از رهبران و به زندان افتادن برخی اعضا ،حزب از نظر سیاسی در شرایط بسیار
وخیمی قرار گرفت .در ادامه آنچه تا مرداد  1332در سپهر سیاسی ایران اهمیت داشت
و هرگونه کنش و واکنش نسبت با آن بررسی میشد ،تالش برای ملی کردن نفت و
استیفای حقوق ایران در مقابل شرکت نفت انگلیس و ایران بود؛ بنابراین جایی برای
پرداختن مسائل اقوام وجود نداشت 31.در ادامه و پس از کشف سازمان نظامی حزب ،با
استقرار رهبران حزب در الیپزیک در سالهای  1334تا  ،133۷فعالیتهای حزب
متشکلتر شد و آنها دوباره درصدد از سرگیری مبارزات سیاسی برآمدند (نورمحمدی،
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 )30-1۷ :13۸5از سرگیری این فعالیتها همزمان شد با شکلگیری اجالس وحدت که
نمونه دیگری از تسلط اتح اد جماهیر شوروی هم بر حزب توده ایران و بر فرقه دموکرات
آذربایجان است.
.6از پلونوم هفتم تا انقالب()1357-1339
اگرچه بهطور رسمی در پلونوم هفتم بود که «مسئله ملی» در اسناد حزب توده راه
یافت ،اما با توجه به منابع موجود ،پیش از این نیز حزب توده اقوام ایران را در قامت یک
«ملت» معرفی میکرد .عالوه برنامۀ اسکندری در  1955که به حزب کمونیست اتحاد
جماهیر شوروی نوشته است و ایران را «کثیرالمله» میخواند (اسکندری )۶۸/3 ،13۶۸ ،در
جلسات مشترک حزب و فرقه ،اسکندری عالوه بر تأکید کردن به اینکه «مسئله ملی»
در اولویت طبقه کارگر نیست ،اشاره میکند که ما طرفدار تساوی ملتها و حق آنان در
تعیین سرنوشت خود تا حد جدا شدن هستیم  ....ولی این به آن معنا نیست که از همه
خواستههای ملی دفاع کرده و جدایی بین ملتها را تبلیغ میکنیم (همان.)224/4 ،
.7صورتبندی «مسئله ملی»
بهطور مشخص تزهای مصوب پلنوم هفتم حزب توده است که در آن طرح
لنینیستی«مسئله ملی» بررسی میشود و بر اساس آن پلونوم اهمیت مسئله ملی در
ایران را متذکر میشود و از طرفی تأکید میکند که حزب باید بدون هرگونه تعصب و
انحراف از خطمشی اصولی ،وحدت خلقهای ایران را با اتخاذ روش مدبرانه تحکیم کند
و معتقد است حزب باید اصول مارکسیستی-لنینیستی را با شرایط مشخص کشور ما
تطبیق دهد (اسناد و دیدگاهها 32 .)403 :13۶0 ،بر اساس نتیجهگیری حزب ،طرح «ستم
ملی» ناشی از تسلط فارسها از دورۀ رضاشاه به بعد بود و حزب توده در قامت حزبی
کمونیست ،طرفدار آزادی خلقها و رفع ستم ملی از آنهاست؛ اما آنچه که با توجه به
اسناد و نشریات حزبی به دست میآید آن است که پیش از آنکه «ستم ملی از طرف
فارسها» مطرح باشد ،تمایالت ناسیونالیستی درون فرقه دموکرات و حزب دموکرات
کردستان بود که حزب را به طرح و بررسی این ایده در ایران سوق داد ،زیرا حزب در
ابتدا عالقهای به طرح این مورد ندارد 33و در طول مذاکرات برای ایجاد وحدت نیز تالش
اعضای حزب برای بحث در مورد مسائل طبقاتی است 34.اما در ادامه همین مذاکرات
برای ایجاد وحدت ،غالم یحیی دانشیان که در این زمان رهبری فرقه دموکرات را بر
عهده داشت ،تالش میکند تا حزب را مجاب به قبول «مسئله ملی» کند و ایجاد وحدت
را منوط به پذیرفتن این مسئله و پرداختن به آن میداند (مراغهای .)22۶ :13۸۸ ،بر اساس
گزارش اسکندری و رادمنش از مسافرت یک ماهه به باکو در سپتامبر  195۷نیز در
مطبوعات آنجا آذربایجان در مقابل ایران قرار میگیرد ،آذربایجان وطن خوانده میشود و
ایران مملکت؛ حتی عنوان اشغالگران ایرانی در مورد مردم و حکومت ایران به کار رفته
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است ....رهبران فرقه اصطالحاتی از قبیل آذربایجان جنوبی و آذربایجان واحد را به کار
میبرند ....شعار آذربایجان واحد سر دادهشده اما با بحث درباره ماندن آذربایجان بهطور
فدرال یا شکل دیگر در داخل ایران مخالفت میشود( 35امیر خسروی ،201۶ ،روسیه:۷۷
 )۸55با وجود این در ادامه مذاکرات برای وحدت به نتیجه رسید و فرقه دموکرات
بهعنوان شاخه ایالتی حزب شناخته شد.
در علل قبول وحدت با فرقه آنچه مشهود است رویکرد طبقاتی حزب به وحدت رهبری
و ماهیت انقالبی است .بر اساس رویکرد همیشگی حزب ،آنچه که اهمیت ویژهای داشت
به دست گرفتن رهبری طبقه کارگر در ایران برای توسعه انقالب بود و بیشترین تالش
حزب آن بود که خود را یگانه حزب واقعی طبقه کارگر در ایران معرفی کند .در این
زمان و علیرغم اینکه حزب ایران را کشوری کثیرالمله میخواند ،بر این نکته تأکید می-
کند که در یک کشور نمیتواند دو حزب طبقه کارگر وجود داشته باشد؛ این نکتهای
است که هم نقد چشم آذر را به دنبال داشت(همان )۷۸۸ :و هم رادمنش در  195۸و در
مالقات با چائوشسکو 3۶بر آن تأکید میکند ( )CWIHP,RI 119594بر این اساس حزب
طرحهای فرقه را در ازای پذیرش رهبری خودش ،پذیرفت .یکی از دالیل تأکید بیشتر
حزب درباره ایده لنینیستی «مسئله ملی» در اواخر دهه چهل و دهه پنجاه نیز میتواند
جدایی گروهی از روشنفکران کرد در  1343از این حزب و احیای حزب دموکرات
کردستان باشد ؛ آنها که خواهان برقراری جمهوری فدرالی همانند یوگسالوی برای ایران
شده بودند ،حزب توده را به بهانه کماهمیت شمردن «مسئله ملیت» و خودداری از به
راه انداختن مبارزه مسلحانه بر ضد رژیم موردانتقاد قراردادند (آبراهامیان.)55۸ ،
همچنین تالش سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان ،دیگر گروه انشعابی ،برای ارتباط
با حزب دموکرات کردستان 3۷و ترس از نفوذ دیگر گروهها در این مناطق ،حزب را به
ارتباط با آنها برانگیخت؛ این ارتباط منجر به جلسات هماهنگی حزب توده و کمیته
انقالبی حزب دموکرات کردستان شد که نتیجه آن تأکید حزب بر اصل تعیین سرنوشت
و اتحاد فدراتیو و خلقهای ایران بود (حیسامی.)101/19۸۶:3 ،
.8رویكرد حزب به «مسئله ملی»
متن «نکات گرهی درباره مسئله ملی در ایران و حل آن از نظر حزب توده ایران» که نتیجه پلونوم
پانزدهم در سال  1352است ،مهمترین نوشته حزب در مورد مفهوم «مسئله ملی» در
ایران است و بنا بر کمبودهایی که در پلونوم چهاردهم به آن اشاره شده بود ،این متن
برای جبران این کمبودها به نگارش در آمد .با وجود این ،نکات حزب در این متن نیز از
سطح شعارهایی که پیش از این نیز از طرف حزب عنوان شده بود ،فراتر نمیرود .در این
متن عنوان میشود که درجه قوام ملی نزد «ملل مختلف ایران» متفاوت است و فارسها
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و ترکها و کردها مراحل تکامل بیشتری را طی کردهاند؛ همچنین بیان میشود که:
«مسئله ملی» در دو سطح داخلی و جهانی مطرح است؛ از طرفی عنوان میشود که:
«مسئله ملی» تضاد اصلی جامعه ایران نیست و همچنین :در عین مقابله با شوونیسم
ملت بزرگ باید با ناسیونالیسم ملت کوچک نیز مبارزه کرد (مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ ،9۷
.)1352:4

بررسی تزها و دیگر مکتوبات حزب درباره این مسئله حاکی از آن است که رویکرد
حزب نسبت به این مسئله دارای تناقضات بسیاری است؛ این تناقضات بیش از هرچیز
ریشه در تالش حزب برای تطبیق اندیشه مارکسیسم-لنینیسم با شرایط سیاسی ایران
دارد .حزب از ابتدا بر این نکته تأکید کرده که در حل آنچه «مسئله ملی» مینامد،
موضعی جز موضع لنین ندارد ( )CWIHP.119718و هرگونه تالش برای بررسی شرایط
ایران بدون توجه به اصول مارکسیسم-لنینیسم ارتجاعی است(.دنیا ،سال سوم ،دورۀ
سوم ،شمارۀ  )1355:22 ،11علیرغم اتکا به نظریات لنین و استالین ،حزب هیچگاه
تالش نکرد که روند شکلگیری آنچه «ملیتهای ایران» میخواند را با توجه به این
طرح و دستورالعملها بررسی کند .بر طبق تعریف استالین :ملت اشتراک ثابتی از افراد
است که در اثر عوامل تاریخی ترکیب یافته به وجود آمده است و فقدان یکی از این
عالئم زبان  ،سرزمین ،زندگی اقتصادی و ساختمان روحی که به شکل اشتراک فرهنگی
منعکس میشود ،کافی است که ملت دیگر ملت نباشد (استالین)۷:؛ اما نکته مهم در
اینجاست که اگرچه ملت اشتراکی از آن چهارعامل است ،اما بر پایۀ اصل اساسی
مارکسیسم که در ابتدای تعریف استالین نیز آمده است ،ملت در ذات خود یک پدیده
تاریخی و محصول دوران سرمایهداری است و این بورژوازی است که مولد ملت است.
اگر این نکته را مد نظر داشته باشیم میبینیم که سخنان حزب توده در مورد
«ملیتهای ایران» تناقضات اساسی دارد .حزب در حالی آذربایجانیها  ،کردها ،بلوچها و
 ...را «ملت» میخواند و برای حق تعیین سرنوشت آنها تالش میکند که بر اساس اصول
مارکسیسم-لنینیسم نمیتوان آنها را ملت خواند زیرا هنوز در آن مناطق ،روابط
اقتصادی مبتنی بر دوران فئودالیسم است .نشریات حزبی نیز بر این مدعا صحه
میگذارد؛ فصلنامه دنیا (شمارۀ  )113-1354:10۶ ،12یکی از انواع ستم ملی را ستم
اقتصادی میداند و معتقد است :رضاشاه و محمدرضا شاه هردو کوشیدند از رشد صنعتی
استانها یی که در آن واحدهای ملی ساکن هستند ممانعت به عمل آورند 3۸.بنابراین در
حالی که طبق اندیشه مارکسیستی این بورژوازی است که بنا بر مناسبات اقتصادی و
نیازهای خود به برساختن ملت و توسعه آن اقدام میکند ،اما از نظر حزب گویی این
رشد و توسعه فرهنگ ملی در این مناطق است که منجر به توسعه مناسبات اقتصادی و
رشد بورژوازی می شود؛ در نتیجه ،به جای اینکه توسعه مناسبات اقتصادی و شکلگیری
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بورژوازی پایه ایجاد ملت شود ،نتیجه رشد آن میشود .بدین ترتیب مهمترین تضاد
ایدئولوژیک بر پایه اندیشه مارکسیسم-لنینیسم این است که بدون در نظر گرفتن نقش
بورژوازی در تکوین ملت و حتی علیرغم تأکید بر نبودن آن در مناطقی از ایران ،از
«ملتهای» این مناطق سخن میگوید.
دومین تضاد مهم ایدئولوژیک حزب در بررسی میزان حق تعیین سرنوشت است؛ لنین
در توصیف حق ملل در تعیین سرنوشت خویش میگوید :منظور از حق ملل در تعیین
سرنوشت خویش یعنی حق آنها در جدا شدن از مجموعه ملتهای غیرخودی و تشکیل
دولت ملی مستقل (لنین .)99۸/13۸4:2 ،در ابتدای بحث در پیرامون ایده لنینیستی
«مسئله ملی» حزب بهصراحت خود را طرفدار حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی
میداند (اسکندری)225/13۶۷:3،؛ اما در ادامه ،حزب خود را طرفدار برابری کامل حقوق
کلیه اقوام و ملل و اقلیتهای ملی ساکن سرزمین ایران و اتحاد داوطلبانه این خلقها در
چارچوب میهن واحد و بر پایه حفظ تمامیت ارضی کشور ایران است( 39.مردم ،دورۀ ششم،
شمارۀ  )4::1352 ،9۷اینجا دو نکته مهم مطرح میگردد؛ ابتدا آنکه حزب در بررسی میزان
حق تعیین سرنوشت جدایی را کنار گذاشته و از اتحاد داوطلبانه صحبت میکند؛ در
پاسخ به چرایی آن باید گفت که حزب توده در طول این دوران همواره به اطاعت از
شوروی متهم بود و از آنجایی که جدایی آذربایجان در  1324از برنامههای شوروی و در
تقابل با هویت ملی ایران بود ،حزب تالش میکرد تا با این امر ،هم خود را از اطاعت
بیچون و چرا در مقابل شوروی مبرا کند و هم خود را طرفدار تمامیت ارضی ایران
نشان دهد .نکته دوم این است که حزب به طور مشخص از حق جدایی صحبت نمیکند
و آنچه مطرح میگردد اتحاد داوطلبانه اقوام و ملل است .اما نه حدود این اتحاد مشخص
میشود و نه راهکاری در صورت رد اتحاد داوطلبانه از طرف این اقوام مطرح میگردد40.
اگرچه زمینههای این اتحاد داوطلبانه مشخص نشده و همچنین واکنشهای متناسب در
صورت رد آن از طرف اقوام مورد نظر حزب عنوان نشده است ،اما با توجه به اصول
مارکسیستی و تجربه شوروی میتوان تا حدودی آن را بررسی کرد؛ بنا بر تعریف حزب،
رکن و پایه ملت را طبقه کارگر تشکیل میدهد؛ اساس ملت یعنی طبقه کارگر و
میهنپرستی ،عشق به خلق زحمتکش و طبقات بهرهکش است (ماهنامه مردم ،دورۀ ،۶
شمارۀ  .)134۷:2 ،۶4عالوه بر آن ،این حزب طبقه کارگر است که پرچمدار توسعه
دموکراسی و تحول جامعه است و سرنوشت طبقه کارگر را در دست دارد؛ در نتیجه این
حزب است که برای طبقه کارگر تصمیم میگیرد .بر این اساس اتحاد «ملل ایران»
منوط به خواست داوطلبانه طبقه کارگر میشود و از این رو چون سرنوشت طبقه کارگر
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نیز در دست حزب پیشرو این طبقه است ،پس این حزب است که در مورد این اتحاد
داوطلبانه تصمیم میگیرد41.
حال که از نظر حزب اتحاد داوطلبانه این «ملیتها» تثبیت شده است ،موضوع بعدی
نحوۀ اعطای این حق است؛ راهکار حزب در اینباره تقسیمبندی کشوری بر پایه «ملی»
و اعطای خودمختاری ملی در چارچوب ایران و تأمین حقوق فرهنگی برای گروههایی
پراکنده در ایران است(42مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ  .)1352:4 ،9۷فارغ از مشکالت و موانع
طرح فدرالیسم در ایران 43،نکته اصلی در آنجاست که نه تنها سازوکارهای تشکیل این
حکومت فدراتیو تشریح نمیشود بلکه با وجود این ،راهکارهای حزب از سطح کلیات
فراتر نمیرود؛ برای نمونه مشخص نشده که دقیق ًا اقوام و ملل محروم ایران کدام
هستند؟ چه علل و عواملی در رشد یک قوم به یک ملت دخیل است؟ در مناطقی که
اقوام مختلفی زندگی میکنند ،تقسیمات کشوری بر پایه خصوصیات کدام یک از این
ملل معین می شود؟ و اینکه در شهرهای بزرگ که اقوام مختلفی در آن قرار دارند،
توسعه فرهنگی و آموزشی به چه صورت انجام میگیرد؟ اشکال دیگر در این مورد
استفاده از کلمه «فارسها» است؛ 44حزب توده نیز به پیروی از حزب کمونیست ایران و
بدون توجه به ماهیت ،نمود تاریخی و تعیین حدود «قوم فارس» ،آنها را جمیع ملت
ایران بهجز آذربایجانیها ،کردها ،بلوچها و عربها میداند(مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ ،9۷
 .)1352:4بر این اساس رویکرد حزب در این مورد مملو از تضادهای تاریخی و نظری
است.
حال اگر نقش بورژوازی را نیز در این مورد نادیده بگیریم ،باز تحلیلهای حزب
درباره وجود مفهومی به نام «مسئله ملی» در ایران دارای تضادهای بسیاری است .برای
ال مشخص بود که «مسئله ملی» در مارکسیسم-لنینیسم از دو جهت بررسی
حزب کام ً
میشود؛ یکی از جهت مبارزه ملتهای مستعمره که در مفهوم «مبارزه ملی و
مستعمراتی» تجلی مییابد و یکی از جهت مبارزه ملتها و اقوام محروم علیه ستم ملی
در داخل کشورهای کثیرالمله 45.آنچه مشخص است ،وجود «ملیتهای» مختلف درون
ایران ناشی از رویکرد دوم مارکسیستها به این مسئله است .گفتیم که حزب طبق نظر
استالین زبان  ،سرزمین ،زندگی اقتصادی و اشتراک فرهنگی را عناصر اصلی شکلدهنده
یک ملت میداند و در ادامه نیز بر اشترک اقوام ایران در سه معـیار مورد نظر تأکـید
میکند .در باب زندگی اقتصادی مقاله گالویژ درباره کردها نمونه بسیار مناسبی است .او
در آنجا ذکر می کند خلق کرد هر کشور باید در ابتدا به سراغ هم کشورهایش برود زیرا
آنها در زندگی اجتماعی و اقتصادی و  ...هم سرنوشت هستند (دنیا ،سال سوم ،دورۀ سوم،
شمارۀ  .)1355:3۶ ،4بر این اساس بیان میشود که زندگی اقتصادی خلق کرد با دیگر
مناطق ایران یکی است.
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در بعد فرهنگی نیز به همینگونه است؛ بهترین شاهد بر این مدعا همان نکات گرهی
است که بر اساس آن واحدهای ملی ایران طی قرنهای متمادی با یکدیگر سرنوشت

مشترکی داشتهاند و در ابداع و ایجاد فرهنگ غنی و برازنده ایران با هم همکاری
کردهاند و در راه استقالل و آزادی میهن مشترک فداکاریهای بشمار نمودهاند (مردم ،دورۀ
ششم ،شمارۀ  .)1352:4 ،9۷مورد بعدی در زمینه سرزمین مشترک است؛ فارغ از نوشتههای
پیشینیانی چون اصطخری 4۶و مستوفی 4۷درباره وحدت سرزمینی ایران ،حتی در دورۀ
اسالمی ،رخدادهای پس از انقالب مشروطه به روشنی حاکی از آن است که اساس ًا ایران
سرزمین مشترک همه ایرانیان و تأمین استقالل سیاسی و وحدت ملی در چارچوب
مرزهای کشور از مهمترین اهداف همه ایرانیان بوده است 4۸.عالوه بر آن مهاجرتهای
بشمار در تاریخ ایران و بخصوص تاریخ معاصر منجر به پیوندهایی میان ایرانیان شده
است که از مرزهای منطقهای فراتر میرود.
بر این اساس آنچه که معیار ملت نامیده شدن این اقوام باقی میماند موضوع زبان
است .فارغ از اهمیت زبان فارسی برای تمام ایرانیان و نقش واسطهای و انتخاب آن
بهعنوان زبان ملی در ایران ،تفاوت زبانی معیاری است که خود حزب در ابتدا هرگز آن را
اصلی برای تشخیص ملت نمیدانست .روزنامه «آذربایجان» ارگان حزب در همین استان
مینویسد :تأثیر زبان در ملیت از اصول قدیمه بوده و حال نمیتوان زبان را معیار ملیت
قرار داد (آذربایجان ،شمارۀ )1320:1 ،4؛ اما در ادامه حزب برای به کرسی نشاندن برنامه
خود تنها از همین معیار استفاده میکند؛ برای نمونه بیان میشود که فرهنگ ملی
آذربایجان به زبان ترکی متجسم و جلوهگر است( 49.دنیا ،سال دوم ،دور سوم ،شمارۀ ،10
.)24 :1354
عالوه بر آن نشریات حزبی همواره بر این نکته تأکید میکنند که یکی از مهمترین
اشکال ستم ملی ،ستم زبانی و اجباری شدن آموزش به زبان فارسی است( ،دنیا ،دورۀ
سوم ،سال چهارم ،شمارۀ هشتم )135۶:35 ،با وجود این هیچگاه تاریخچه خواست آموزش به
زبان مادری بررسی نمیشود و شرایط تبدیل فارسی به زبان آموزش در ایران نیز مورد
اهتمام قرار نمیگیرد .این در حالی است که اهمیت زبان فارسی در ایران در دورههای
مختلف تاریخی به وضوح قابل رویت است ،علی الخصوص در دورۀ مدرن و با توجه به
تجربیات مشروطه و پس آن ،می توان استنتاج کرد که زبان فارسی بیش از آنکه وسیله
ستم ملی باشد ،یک ابزار وحدت ملی است؛ سیاست آموزشی دوران رضاشاه برآمده از
تجربیات تاریخی اهمیت زبان فارسی در شکلگیری هویت ایرانی 50و تجربیات جدید و
مهم دوران جدال با پدیده پانترکیسم است و اینکه زبان فارسی در خط مقدم مقابله با
این اندیشه قرار داشت .حتی شیخ محمد خیابانی نیز که از طرف حزب بهعنوان نماد
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خواستههای ملی در آذربایجان معرفی میشود ،بر اهمیت زبان فارسی و نقش اصلی آن
تأکید کرده است 51.بر این اساس انتخاب زبان فارسی بهعنوان زبان آموزشی ،ابزاری
جهت کسب وحدت ملی و دفاع در مقابل خطرات بیرونی بود که وحدت درونی ایران را
تهدید میکرد و نه ابزاری شووینیستی که در راه سرکوب حق اقوام استفاده شود52.
بنابراین بعد زبانی نیز آنگونه نبود که حزب بر آن تأکید میکرد ،اما خواست
گروه های سیاسی در پیوند با حزب توده و سپس اهمیت این زبانها در تبلیغات
مارکسیستی حزب ،به خصوص برای کارگران ،دلیل اصلی توجه حزب به آن بود و بر این
اساس حزب تالش می کرد تا با دادن امتیاز زبانی ،امتیاز رهبری را برای خود حفظ کند.
عالوه بر آن به دلیل بیسوادی مطلق اکثر کارگران ،نقش زبان مادری در ارتباط برقرار
کردن با آنها بسیار مهم میشود .این نکتهای است که لنین نیز بهخوبی نسبت به آن
آگاهی داشت و سیاست آموزشی خود در روسیه را بر این اساس پایه گذاشته بود
( .)Leperter,2002:5بنابراین تالش حزب نیز در آن بود که با بومیسازی کادرهای خود
بتواند تبلیغات مارکسیستی را در میان کارگران افزایش داده و آنها را تحت رهبری خود
درآورد و این موضوع در سالهای پس از کنگره دوم به چشم میخورد 53.طرح ایده
«مسئله ملی» در ایران حزب را بر آن داشت تا با ایجاد تبلیغات در پیرامون تقدم این
مسئله در ایران و نقش اصلی حزب در طرح آن ،برای ایجاد دموکراسی و رفع «ستم
ملی» ،درصدد کسب مشروعیت برای خود در میان رهبران فرقه و حزب دموکرات باشد.
از این رو مباحثی طرح شد که عالوه بر تناقض نظری ،با واقعیتهای تاریخی نیز
مطابقت نداشت؛ یکی از نکات تبلیغی حزب در این دوره آن است که حزب خود را از
ابتدای تأسیس حامی اقوام درون ایران معرفی کرده و اذعان میدارد از ابتدا به «مسئله
ملی» پرداخته است؛ کیانوری دراینباره میگوید :در برنامه کنگره اول به دفاع از حقوق
ملتهای ستمدیده و زیر ستم غیر فارس پرداختیم (اسناد .)30۷ :13۶0،اما همانطور که
دیدیم هیچگاه در دورۀ اول حزب بهطور رسمی صحبتی از «مسئله ملی» به میان نیامده
است54.در ادامه مهمترین تالش حزب در راه مشروعیت بخشیدن به وجود «مسئله ملی»
در ایران ،ساختن پیشینه تاریخی برای این مسئله بود .در این راستا رخدادهای تاریخی
مشروطه و همچنین حرکات افرادی چون خیابانی در گفتمان ملی بررسی میشود و
درخواست تأسیس انجمنهای ایالتی و والیتی یکی از اصلیترین خواستهای ملی به
شمار میرود (دنیا ،شمارۀ  ،5مرداد  .)۸3 :1355در نهایت اساس کار نشریات حزبی
(بهخصوص در دهه  )50تعمیم طرح ایده «مسئله ملی» به رخدادهای سالهای -1324
 1325و بررسی آنها در قالب این مسئله است 55.با وجود این ،آنچه بر اساس اسناد به
چشم می آید تفاوت عمیق میان درک حزب از این رخدادها و پرداخت بیرونی آن است.
برای نمونه ایرج اسکندری در تزهایی در پیرامون تشکیل فرقه ،تأسیس فرقه را خواست
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واقعی مردم آذربایجان نمیداند و نقش شوروی را در تأسیس و حمایت از آن بسیار مهم
به شمار میآورد( .اسکندری .)211/13۶۸:4 ،در پلونوم دهم نیز شاهد انتقادات بسیاری به
ماهیت فرقه ،عملکرد آن هستیم .در این پلونوم حمالتی از طرف اکثریت اعضای حزب
شکل گرفته بود که تشکیل فرقه را نه خواست مردم آذربایجان که خواست حزب
کمونیست آذربایجان شوروی برای الحاق دو آذربایجان میدانستند (مراغهای-23۶ :13۸۸ ،
 )24۸که حتی برخی از اعضای حزب ادعا کردند که اگر در مرامنامه حزب از کشور ایران
به عنوان یک کشور کثیر الملله یاد شود ،ما از حزب استعفا میدهیم (مراغهای:13۸۸ ،
 )2۷0بر این اساس آنچه که در نشریات عمومی حزبی انتشار مییافت تالش تبلیغاتی
برای توجیه حمایت از فرقه ،چه در زمان حکومت آن و چه در دوران وحدت و جریانات
پس از آن بود؛ نکته مهم آن است که چه در سالهای حکومت فرقه و چه پس از آن
همواره اتحاد جماهیر شوروی دستور حمایت از فرقه و اتحاد را صادر کرده و حزب
علیرغم مخالفت درونی ،دستورات حزب کمونیست را انجام داده است .مورد دیگری که
در بررسی این ایده در طول دوره مورد بررسی اهمیت دارد استفاده همزمان از مفهوم
ملت ایران در کنار مفاهیم «خلقهای ایران»« ،ملت آذربایجان» یا «ملت کردستان»
هست؛ بر این اساس حزب تالش میکند تا همواره هم با «ملت» خواندن این اقوام ایده
رهبری جریان مارکسیستی را برای خود حفظ کرده و پایگاهها خودش را در میان فرقه
و حزب دموکرات تثبیت کند و از طرف دیگر خود را ملی خوانده و دفاعی در مقابل
مخالفین خود داشته باشد .این اصلی است که حزب همواره در تبلیغات خود پیرامون
این مسئله از آن استفاده میکرد.
.9اهمیت «مسئله ملی» برای حزب توده
با توجه به نشریات حزبی و میزان توجه به رابطه حزب با اقوام درون ایران به این نتیجه
میرسیم که هرچند حزب از مفهوم «مسئله ملی» بهعنوان ابزاری در جهت منافع خود
استفاده میکرد اما هیچگاه بیش از یک مسئله فرعی به آن توجه نکرد .نخست اینکه
حزب تضاد اصلی را میان همه مردم ایران با امپریالیسم آمریکا و رژیم داخلی که نماینده
آن است میبیند و نه تضاد ملی و درخواست ایجاد سازمانهایی که اهداف ملی را پی
میگرفتند و میتوانست به ضرر طبقه کارگر باشد ،از نظر حزب تضاد اصلی محسوب
نمیشد( 5۶مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ  .)1352:4 ،9۷سپس اینکه مسئله ملی پیش از هرچیز
یک موضوع واکنشی بود؛ فارغ از اینکه در چند مورد بررسی مرامنامه حزبی این مسئله
مطرح می شد ،اما پیش از آن رخدادهای مربوط به این اقوام بود که حزب را به واکنش
برمیانگیخت .برای نمونه این مسئله تنها یکبار در بلوچستان و در زمان اختالفات
پاکستان بررسی میشود (ر.ک ماهنامه مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ  )1351 ،۸4در مورد کردستان
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نیز به همین صورت است؛ فارغ از اشاره به شرایط کردستان در بهمنماه هرسال ،آنچه
کردستان ایران را حائز اهمیت میکند در ارتباط با کردستان عراق و تحوالت آنجا است.
روابط کردها با دولت عراق و نفوذ دولت ایران در آن مناطق باعث میشود تا حزب به آن
واکنش نشان داده و آن را بررسی کند (مردم ،دورۀ ششم ،شمارۀ  .)1353:1 ،10۸اهمیت
دیگر پرداختن به این مسئله ،فایده آن برای رسیدن به انقالب بود؛ در نظر حزب توده
ملت و ملیگرایی یک انحراف بود (دنیا ،ویژهنامه شمارۀ )1355:۸۶ ،5؛ و حزب که همواره
عضو وفادار خاندان کمونیسم جهانی بود ،نمیتوان به علت دید محدود دیگر طبقات از
اصل عمده و حیاتی حزب طبقه کارگر صرفنظر کند و در وادی ملتگرایی بورژوازی و
خرده بورژوایی گام برداشت و همچنین اختالفنظر با احزاب برادر در مورد ایران و
جهان ،نه بر پایه اصول ملی ،بلکه باید در چارچوب همبستگی طبقاتی بررسی شود (دنیا،
دورۀ سوم ،سال اول ،شمارۀ  .)1353:3 ،۶در واقع این اصل مربوط به خواستههای
ناسیونالیستی فرقه دموکرات آذربایجان یا حزب دموکرات کردستان بود؛ همانطور که
مشاهده کردیم هرگونه حرکت و کنشی منوط به نفع آن برای مبارزات جهانی پرولتریا
بود و آنچه در آن زمان اهمیت داشت وحدت طبقاتی پیرامون حزب توده ایران بود.
برای مثال مورد کردستان عراق این موضع را به خوبی نمایان میکند .پیش از اینکه
ائتالف حزب بعث و حزب کمونیست عراق بر سر کار بیاید ،حزب توده بر آزادی خلق
کرد در عراق برای تعیین سرنوشت خویش تأکید میکرد؛ اما پس از به قدرت رسیدن
این ائتالف و مخالفت کردها با طرحهای آنها ،حزب سران اکراد عراق را فئودالهایی
میخواند که هنوز در دورۀ فئودالی و خانخانی زندگی کرده ،شعارهای ناسیونالیسم
بورژوایی سر داده و در راستای ایجاد تنش سیاسی در عراق گام برمیدارد (مردم ،دورۀ
ششم ،شمارۀ  .)1353:1 ،112بر این اساس رویکرد حزب اساساً استفاده ابزاری از این مبحث
در رسیدن به اهداف خود است.
.10نتیجه
آنچه از مباحث مطرحشده نتیجه میشود ،آن است که رویکرد حزب توده در بررسی
وضعیت اقوام همواره در راستای اهداف خود بود؛ این اهداف که مهمترین آن رهبری
طبقه کارگر در میان گروههای مارکسیست برای انجام اصالحات مدنظر و ایجاد انقالب
دموکراتیک بود ،حزب را بر آن داشت تا با برساخت نظریات لنین و استالین در ایران ،به
بررسی طرح «مسئله ملی» در ایران بپردازد .در این راستا حزب با اشاره به اتحاد
داوطلبانه خلق های ایران ،حکومت فدراتیو را برای ایران مناسب دانسته و برای رسیدن
به آن تالش میکرد .در این راستا تضادهای نظری و تاریخی عمیقی وجود داشت که
حزب هیچگاه درصدد بررسی و رفع آن برنیامد و از طرف دیگر با بهرهگیری از وقایع
تاریخی گذشته درصدد توجیه تضادهای تاریخی و کسب مشروعیت برای خود برآمد؛
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هرچند بسیاری از رهبران و اعضای حزب نیز این توجیهات را باور نداشته و مخالف
استفاده از آن بودند .نکته مهم در اینجاست که این ایده با واقعیتهای تاریخی جامعه
ایرانی سازگار نبود ،با وجود این ،حزب مفاهیمی چون «قوم فارس» و «کشور کثیرالمله
ایران» را بسط داد که در ادامه بحرانهای بسیاری را برای منافع ملی ایران ایجاد کرد و
این بحرانها تا امروز نیز ادامه دارد.
پینوشت
.1بهجز خود مارکس( )Karl Marxو انگلس ( )Friedrich Engelsمیتوان از افرادی چون رزا لوگزامبورگ
( ،(Rosa Luxemburgاتو بائر ) ،(Ottobauerکارل رنر ) ،(Karl Rennerلنین ) (Leninو استالین
)(Stalinنام برد.
 .2در ابتدا ذکر این نکته الزامی است که نویسندگ ان این مقاله با توجه به زمینه متن و اینکه در این پژوهش با
واژگان تخصصی مواجه هستیم و تغییر آنها ممکن است در انتقال مفهوم متن مشکالت ایجاد کند ،از همان ادبیات
چپ استفاده میکنند و در اشاره به صحبتهای این احزاب و یا به فراخور موضوع ،از مفاهیمی چون «مسئله ملی»
یا «ملیتهای ایران» در گیومه استفاده میکنند ،اما نویسندگان بر این باور هستند که این واژگان نمیتواند
تبیینکننده شرایط ایران باشد و در تشریح تاریخ ایران و رابطه بین ایرانیان در تاریخ معاصر کارایی ندارند.

 .3در مورد رویکرد حزب کمونیست نسبت به مفهوم «مسئله ملی» نگاه کنید به :آقاجری ,سید هاشم,
نورمحمد ,محسن« ،حزب کمونیست و مسئله» ملیتها «در ایران (133۸ه.ق1311-ه.ش)» ،فصلنامه
جستارهای تاریخی ،سال یازدهم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  1399صص54-25 :
 .4این اعالمیه چهار اصل عمده را به رسمیت شناخت  :برابری و حاکمیت مردمان امپراتوری روسی؛ حق مردم در
تصمیم گیری نسبت به سرنوشت خود که شامل حق جدایی از شوروی میشد؛ الغای تمام امتیازات مبتنی بر ملیت
یا مذهب؛ آزادی توسعه فرهنگی برای اقلیتهای ملی -اعم از ملیتهای پراکندهشده و ملیتهایی که در خارج از
سرزمینهای تاریخی خود زندگی میکردند( -ماتیل.)551 /2 :13۸۷ ،
.5در سال  1920طرح فدراسیون درون امپراتوری توسط لنین مطرح شد (لنین .)1۸1۸ /13۸4:3،در 1922
استالین اتحاد جماهیر شوروی را پایه گذاشت و در دهههای 1930تا 1950و در خالل جنگ جهانی دوم ،ایده
ملت حدید سوسیالیستی ساختهوپرداخته شد (ماتیل :13۸۷ ،ج.)۷4۸ /2
 .۶این پژوهشها به ترتیب عبارتاند از :بابک امیر خسروی( ،13۷1 ،مشارکت در بحث مسئله ملی و بررسی
اجمالی آن در ایران) ،نشریه راه آزادی ،شمارۀ  - .2۶-20مرتضی ثاقبفر( ،13۷0 ،ناسیونالیسم ایرانی مسئله
ملیتها در ایران) ،مجله نگاه نو - .مراد ثقفی( ،13۷3 ،چپ و پرسش مل) ،فصلنامه گفتگو ،ش  ،3صص.۶۷-55 :
حسین سیفالدینی( ،1393 ،درآمدی بر زمینههای مارکسیستی طرح مسئله ملی در ایران) فصلنامه مطالعات
ملی ،ش  ،۷3صص5۶-35 :
.۷یرواند آبراهامیان ،1395 ،ایران بین دو انقالب ،ترجمۀ احمد گلمحمدی -محمدابراهیم فتاحی ،تهران ،نشر نی.
.۸برای نمونه در بررسی کنگره دوم حزب توده آبراهامیان اشاره میکند که «...مسائل فرهنگی زبانی اقلیتها یکی
از نکات مهم این کنگره بود و در این کنگره اعضا به اعطای حقوق فرهنگی زبانی به اقلیتها رأی دادند »...اما منبع
سخن خود را نمیآورد ( یرواند آبراهامیان ،)1395( ،ایران بین دو انقالب ،ترجمۀ احمد گلمحمدی و

محمدابراهیم فتاحی ،تهران ،نشر نی( )510 ،این مطلب در متن انگلیسی نیز صادق است و ارتباطی به
ترجمه ندارد) ؛ نگاه کنید به:
Ervand Abrahamian, (1983), IRAN Between Two Revolution, New Jersey,
Princeton University Press, PP. 413-414
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( .9حزب توده و مسئله قومیتها  -با تأکید بر کردها ،) -نگارش :حامد بهآفرید؛ استاد راهنما :داریوش رحمانیان؛
استاد مشاور :رسول جعفریان .دانشگاه تهران؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ گروه تاریخ؛ 13۸۸.
 .10برای مثال حزب در مورد شورشهای عشایری پس از خروج رضاشاه از کشور ایجاد شد ،میگوید :ما مقتضیات
مملکت را در نظر گرفته و طرفدار حکومت قوی و ثابت بوده و برای اینکه بحرانی در مملکت پیش آمد نکند ،صالح
میدانیم که موقتاً از ابراز نظریات خود و اختالف عقیده خودداری کنیم (سیاست ،سال اول ،شمارۀ ،101
.)1321:1
 .11ظفر سال اول ،شمارۀ سوم 4 :1323 ،اردشیر آوانسیان نیز اشاره میکند که خود او به کارخانههای مازندرانی
رفته تا آتش اختالفی ارتجاع بین ترک و فارس انداخته بود را خاموش کند (آوانسیان.)30۷ :13۶9 ،
.12آوانسیان در این باره اشاره میکند که :بایستی گفت عده ای که در شوروی زندگی کرده و تحصیالتشان را در
آنجا انجام داده بودند با اجرای «مسئله ملی» در ایران نه فقط مخالف نبودند بلکه برعکس جداً طرفدار بهکارگیری
آن بودند (آوانسیان.)123 :13۶9 ،
.13علیرغم اینکه آوانسیان به شعار سوم و دو ماده درباره مسئله ملی اشاره میکند اما در نامه خودش این موارد و
راه حلها را بیان نمیکند.
.14می توان این طرح آوانسیان را در واکنش به بسته شدن روزنامه «آذربایجان» ارگان کمیته ایالتی حزب در این
منطقه دید زیرا در اوایل سال  1321انتشار این روزنامه که در طول فعالیت خود همواره از «ملت آذربایجان»
صحبت می کرد ،ممنوع شد .هرچند او این ایده را به حضور در شوروی و درک «مسئله ملی» مرتبط میدانست
(آوانسیان.)123-120 :13۶9 ،
 .15نگاه کنید به :آوانسیان.311-255 :13۶9 ،
.1۶مدیر روزنامه آذربایجان نیز شبستری بود که تا بازگشت به ایران در  1320در آذربایجان شوروی حضور داشته
است.
 .1۷نگاه کنید به :بابک امیر خسروی ،201۶ ،اسناد و مکاتبات بابک امیر خسروی ،دوسیه  ،۶۷نشر اینترنتی.599:
.1۸در جریان کنگره اول غالم یحیی دانشیان بیان میکند که :یکی از نقایص ما در این بود که کلیه انتشارات ما به
زبان فارسی است و حال آنکه در آذربایجان نمیشود از آنها زیاد استفاده کرد؛ بنابراین تقاضا دارم که بعدها کلیه
انتشارات به زبان ترکی هم ترجمه شوند (نامه رهبر ،سال دوم ،شمارۀ.)1322:4 ،3۶۶
 .19احمد قاسمی در چاپ دوم کتابش هرچند به صورت مبهم ،اما نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و بیان
می کند در ایران به جز فارسی به چند زبان دیگر صحبت میشود و استقالل فردی و اجتماعی این افراد باید
محفوظ بماند؛ در نهایت ما باید دستبهدست هم داده و به سمت اتحاد پیش برویم زیرا دشمنان ما میخواهند
بهوسیله زبان و مذهب در میان ما اختالف اندازند (قاسمی.)1325:3۶ ،
 .20در این دوره در بعد تئوریک نیز هشترودیان با تدوین کتابی به نام «مسئله ملیت» تالش میکند به
پرسشهایی چون ملت چیست؟ پاسخ دهد و بهرغم تصدیق تعریف استالین از ملیت ،این مباحث را در مورد ایران
مطرح نکرده و بود و نبود وجود آنچه «ملیتها» مینامید را در ایران را بررسی نمیکند هشترودیان (،)1324
مسئله ملیت ،تهران ،شرکت سهامی چاپ فرهنگ ایران ،صص.۶۷-1
 .21در حالی فریدون ابراهیمی میگوید که جوانان آذربایجان نمیتوانند به زبان مادری بخوانند و بنویسند که
حدود  3ماه ق بل غالم یحیی دانشیان در جریان کنگره اول حزب توده درخواست کرده بود که چون جوانان
آذربایجان فارسی نمی دانند ،مطبوعات حزبی به ترکی ترجمه شود !.در این مورد نگاه کنید به :نامه رهبر ،سال
دوم ،شمارۀ  :1322 ،3۶۶ص.)4
 .22شوروی نقش اصلی را در این رخدادها دارد برای اطالعات بیشتر بنگرید به :جمیل حسنلی،آذربایجان ایران،
آغاز جنگ سرد ،ترجمۀ منصور صفوتی ،نشر شیرازه ،تهران /کاوه بیات ،13۷9 ،آذربایجان در موجخیز تاریخ ،نشر
شیرازه ،تهران /عباس جوادی ،201۸ ،از  21آذر تا  21آذر ،نشر اینترنتی /خانبابا بیانی ،13۷5 ،غائله آذربایجان،
ویرایش سعید قانعی ،تهران ،انتشارات زریاب  /کاوه بیات ،13۸۸ ،کردها و فرقه دموکرات آذربایجان ،تهران ،نشر
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شیرازه /کاوه بیات ،1400 ،فرمانها تأسیس  ،اداره و انحالل حکومت فرقه دموکرات آذربایجان؛ مجموعهای از اسناد
شوروی ،تهران ،نشر شیرازه.
 . 23نگاه کنید به :کاوه بیات-رضا آذری شهرضایی ،139۶ ،روزشمار غائله آذربایجان ،جلد اول ،نشر شیرازه ،تهران،
صص .55-41
 .24نگاه کنید به :محمدحسین خسروپناه« ،13۸۸ ،حزب توده و تحوالت کردستان  ،»1325-1320فصلنامه
گفتگو ،شمارۀ  ،5۸تهران ،ص /132-101همچنین نگاه کنید به :نامه رهبر ،سال سوم ،شمارۀ  ،1324 ،۶5۸ص/1
مردم ،شمارۀ مخصوص ،1324 ،2ص1و.4
 .25بنگرید به :ملکی( 339 :13۶۸ ،جهانشاهلو.)9۷: 13۶۸ ،
 .2۶بنگرید به :نامه رهبر ،سال چهارم ،شمارۀ ،1325 ،۷41ص /3:جودت ،سال نوزدهم ،شمارۀ  ،1324 ،144۷ص:
1؛ این در حالی بود که پیشهوری در شهریور  1325در تشریح وضعیت آذربایجان اعالم کرد :در آذربایجان از 5
میلیون جمعیت فقط  200هزار نفر عضو فرقه هستند(.نامه رهبر ،سال چهارم ،شمارۀ ،1325 ،۸10ص.)۶
( .2۷نامه رهبر ،سال سوم ،شمارۀ  ،1324 ،۶5۶ص.)4
 .2۸نگاه کنید به :نامه مردم ،شمارۀ مخصوص 2و ،1324 ،3ص1و /2ظفر ،سال دوم ،شمارۀ ،1325 ،249ص/1
نامه رهبر ،سال چهارم ،شمارۀ  ،1325 ،۷۶1ص.1
 .29کامبخش در مصاحبه با جراید انگلیس و اینکه آیا حزب توده خواستههای آذربایجان را برای بختیاریها قائل
است یا خیر می گوید :هر جا شرایط آذربایجان موجود باشد ،ما آنچه را برای آذربایجان بخواهیم ،برای آنجا هم
میخواهیم(.دنیای امروزه ،شمارۀ مخصوص ،1324 ،ص )4
 .30در این زمان مواضع حزب نسبت به وقایع آذربایجان بسیار تندرو میشود از [به قول مقاله] «شهدای»
آذربایجان و کردستان که در وقایع اخیر به دست ارتجاع و امپریالیسم و  ...کشته شدهاند به نیکی یاد میشود(.نامه
مردم ،دورۀ پنجم ،شمارۀ مخصوص شهیدان،132۷ ،ص .)۸-1
 .31البته در طول این دوره نیز حزب همان دیدگاههای خود را ادامه میدهد؛ نگاه کنید به :مردم ،شمارۀ ،225
 ،1332ص /2مردم ،شمارۀ ،1332 ،21۷ص / )1نامه منتسب به فرقه در مورد اولین تشکیالت جوانان فرقه نیز بر
استقالل ملی تأکید کرده و از «ملتهای ایران و کردستان و آذربایحان» نام میبرد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی،
سند شمارۀ  /)290-۷393همچنین بیانیه تشکیالت حزب در ترکمنصحرا نیز از «ملت ترکمن» نام میبرد
(سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،سند شمارۀ .)290-۶143
 - 32نگاه کنید به :احسان طبری ،135۶ ،جامعه ایران در دورۀ رضاشاه ،بازنشر اینترنتی از انتشارات انجمن
دوستداران احسان طبری ،صص.۶9-۶4 :
 .33چشمآذر در نامه خود حزب را به دلیل این سیاست سرزنش میکند (امیرخسروی ،201۶ ،دوسیه .)۷92 :۷۷
 .34ایرج اسکندری به عنوان نماینده فرقه تالش می کند تا با اتکا بر نظریات لنین بر اهمیت مبارزه طبقاتی و
وحدت درون حزب طبقه کارگر تأکید کند(.اسکندری.)22۶/4 :13۶۸ ،
 .35برداشت حزب از ماهیت تجزیهطلبانه فرقه در نامه چشمآذر به کمیته حزب توده (امیرخسروی،201۶،
دوسیه /)۷91 : ۷۷و نامه اکبر شاندرمنی به فریدون آذرنور (امیرخسروی ،201۶ ،دوسیه )925 :۸۷دیده میشود.
 (Ceausescu) .3۶در این زمان چائوشسکو یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانی بود که با
پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیدند .او در سال  19۶5رهبری این حزب را به دست آورد.
 .3۷نگاه کنید به :حمید شوکت ، 13۸1 ،نگاهی از درون به جنبش چپ؛ گفتگو با کوروش الشایی ،نشر اختران،
تهران ،ص /11۷حمید شوکت ،13۸0 ،نگاهی از درون به جنبش چپ؛ گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی ،با مقدمه
غالمرضا نجاتی ،شرکت سهامی انتشار ،تهران ،ص .154
 .3۸همچنین نگاه کنید به :دنیا ،سال اول ،دورۀ سوم ،شمارۀ  ،1353 ،۶0ص  ،3دنیا ،دورۀ سوم ،سال سوم،
شمارۀ  ،10آذر  ،1355ص .3۸
 -39یکی از پاسخها
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 .40این نکته کلیدی که اساس رویکرد حزب را نشان می دهد بیش از هر چیز ریشه در رویکرد لنین به اقلیتهای
ملی جنوب روسیه داشت؛ لنین که در تالش برای کسب نیروهای مخالف دولت تزاری بود ،اقلیتهای جنوب
روسیه را ملت خواند تا بتواند از توان آنها در مقابل دولت تزاری استفاده کند(.فدوسیف و دیگران)۷-۶ :1359 ،
 .41در سالهای اولیه پس از انقالب اکتبر نیز همین فرمول در مواجهه با رشد تمایالت ملی اقوام امپراتوری سابق
به کار گرفته شد .نگاه کنید به :محمدامین رسولزاده ،13۸9 ،ملیت و بلشویسم  ،تهران ،نشر شیرازه ،ص۷:
 . 42یکی از تضادهای دیگر این است که حزب گروههای مذهبی را نیز در قامت یک ملت معرفی میکند.
 .43احسان طبری در مقاله خود در روزنامه مردم به نام «درباره ملت و مسئله ملی» این نکته را شرح میدهد .نگاه
کنید به :مردم ،دورۀ هفتم ،سال اول ،شمارۀ 135۸ ،53
 .44در مورد عدم موضوعیت فدرالیسم در ایران نوشته های بسیاری وجود دارد ،برای نمونه نگاه کنید به:
محمدرضا خوبروی پاک ،13۷۷ ،نقدی بر فدرالیسم ،نشر شیرازه ،تهران
بابک امیرخسروی« ،200۶ ،درنگ هایی درباره اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده» ،در :امیر خسروی ،بابک
1319-130۷
صص:
،9۸
دوسیه
امیرخسروی،
بابک
اسناد
مجموعه
(،)201۶
)(www.babakamirkhosravi.com
 .45این کلمه از طرف گروه های کمونیستی وارد سپهر سیاسی ایران شده و هیچگاه تالشی برای تشریح حدود
تاریخی و جغرافیایی آن نشده است.
 .4۶اصطخری در مسالک الممالک جغرافیای ایرانشهر را تشریح میکند(.اصطخری)5: 1340
 .4۷حمداهلل مستوفی نیز در نزهه القلوب سرزمین ایران را بهطور کامل معرفی میکند(.مستوفی)23-20: 13۶2
.4۸برای بررسی این مورد نگاه کنید به :فیروزه کاشانی ثابت ،13۸9 ،افسانههای مرزی  ،194۶-1۸04ترجمه
ابوالفضل کالنکی ،انتشارات کتابسرا ،تهران
 .49نکته جالب اینجاست که در همین مقاله که نوشته ابوالحسن رحمانی است ،در ابتدا از پیوند دیرین ایرانیان که
در اشتراک فرهنگی آنها نمایانگر است ،صحبت میشود(.همان)23 :
 .50در مورد اهمیت زبان فارسی در شکلگیری هویت ایرانی مطالعات بسیاری انجام شده است ،برای نمونه بنگرید
به :مسکوب ،شاهرخ( ،)13۸5هویت ایرانی و زبان فارسی ،تهران ،انتشارات فرزان
.51بر اساس اسناد موجود خیابانی از اولین افرادی بود که در تقابل با موج پان ترکیسم واکنش نشان داد و حتی
دستور داد مذاکرات درونی حزب دموکرات نیز به فارسی برگزار شود(.بیات)133 :1395 ،
 - 52یک نکته مهم دیگر که در برخی نوشتههای حزبی به چشم میخورد ،توصیف شووینیسم ملت بزرگ ،یعنی
ملت «فارس» تحت عنوان«پانایرانیسم» است؛ درحالیکه مشخصات این "پانایرانیسم" نیز تشریح نمیشود .نگاه
کنید به :دنیا ،شمارۀ ویژه  ،1354 ،12ص /10۷ :احسان طبری ،135۶ ،جامعه ایران در دورۀ رضاشاه ،بازنشر
اینترنتی از انتشارات انجمن دوستداران احسان طبری ،صص۶9-۶4 :
 .53با وجود این ،بهروز در بررسی عوامل ناکامی سازمانهای مارکسیستی بر عامل زبانی تأکید کرده و در این باره
میگوید« :مانع زبانی ،عامل دیگری بود که علیه مارکسیستهای ایرانی عمل میکرد زیرا هرگز روش ارتباطی
سادهای با تودهها ابداع نکردند»(.بهروز)23۸ :139۷ ،
 .54حتی پس از کنگره دوم حزب نیز در بازسازی سازمانهای حزبی ،پرداختن به اقوام ذیل مفهوم "مسئله ملی"
جایی در برنامه¬های حزب نداشت؛ در این مورد بنگرید به( :حیسامی،19۸۶ ،ج)1۶5-1۶4 /1
 .55برای نمونه نگاه کنید به مردم ،دورۀ ششم ،شمارههای  / 4۶ ،21 ،1۸ ،9دنیا ،دورۀ سوم ،سال چهارم ،شمارۀ
 /۸نوید ،شمارۀ  12و )135۶(1۶
 . 5۶همچنین نگاه کنید به :ماهنامه مردم ،دورۀ  ،۶شمارۀ  ،134۷ ،40ص /5:دنیا ،دورۀ سوم ،سال سوم ،شمارۀ
 ،1355 ،10بار دیگر درباره حزب ما و مسئله ملی ،صص .3۶-30
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Crown Jewels Issue in the Conflict between Muhammad-Ali Shah
and Constitutionalists and the Reaction of the Russian and British
Governments; A Study Based on the Unpublished Documents
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After signing the constitutionalism decree and the ratification of the
constitution, political and economic powers were reduced and according to
the law, the royal financial rights were granted to him through the approval
and supervision of the parliament. During the reign of Muhammad-Ali Shah,
and in contention of his conflict with the constitutionalists, parliamentarians
also limited his funds to threaten the political power of the king. The king
sold and redeemed crown jewels in order to provide financial resources to
advance political goals. With the end of minor despotism, the
constitutionalists scrutinized crown jewels carefully and in a long process
they did efforts to retrieve the jewels from the king and those who sold
jewels or were taken to pledge. Russia and Britain showed a different
approach to these efforts. The constitutionalism revolution guided the public
opinion towards the crown jewels, and the jewels were turned from king's
personal wealth to the national wealth that they were used by the monarchy
under the supervision of representatives of the people. The present study
Aims to Study that how constitutionalists deal with selling and pledging of
jewels from him and what is the reaction of the Russian and British
Governments to it. The method of this research is descriptive-analytical, and
library resources and archival documents have been used in this study.
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مسئلۀ جواهرات سلطنتي در کشمکش محمدعليشاه با مشروطهخواهان و
واکنش دولتهای روسیه و بریتانیا (مطالعۀ اسنادی)
سیدمسعود سیدبنکدار

1

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/02 /06 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/06 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی به میزان زیادی از اختیارات سیاسی واقتصادی
پادشاه کاسته شد و بر اساس قانون ،حقوق مالی شاه با تصویب و نظارت مجلس در اختیار وی قرار
گرفت .در دوران سلطنت محمدعلیشاه و در کشاکش درگیری وی با مشروطهخواهان ،نمایندگان
مجلس به منظور تهدید قدرت سیاسی شاه منابع مالی وی را نیز محدود کردند .شاه برای تامین منابع
مالی بهمنظور پیشبرد اهداف سیاسی خود اقدام به فروش و رهنگذاری جواهرات سلطنتی کرد .با پایان
استبداد صغیر ،مشروطهخواهان با دقت بسیار اقدام به حسابرسی نسبت به جواهرات سلطنتی کردند و
در یک روند طوالنی تالشهایی را برای بازپسگیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات به فروش
رسانیده و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند.روسیه و بریتانیا رویکرد متفاوتی نسبت به این تالشها
نشان دادند .انقالب مشروطیت ،رویکرد افکار عمومی به جواهرات سلطنتی را دگرگون کرد و جواهرات از
ثروت شخصی شاه تبدیل به ثروت ملی شدکه با نظارت نمایندگان ملت مورداستفاده دستگاه سلطنت
قرار میگرفت .روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک آرشیوی
استفاده شده است .در این روش پس از جمعآوری اطالعات کافی ،به سازماندهی اطالعات و
تجزیهوتحلیل آنها پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :محمدعلیشاه ،جواهرات سلطنتی ،مشروطه ،روسیه ،بریتانیا.

 .1مقدمه
.1-1بیان مسئله

پس از صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدینشاه در سال 1906م و تدوین قانون
اساسی ،به میزان زیادی از اختیارات پادشاه کاسته شد .از آنجا که قانون اساسی به لحاظ
محدودیتهای زمانی بهسرعت تهیه شده بود بسیاری از جزئیات آن مشخص نشده
بود.پس از درگذشت مظفرالدینشاه در طی چندین ماه متمم قانون اساسی نیز تهیه
گردید و علیرغم میل باطنی جانشین او به امضای وی رسید .بر اساس قانون اساسی،
پادشاه مشروطه میبایست به سلطنت پرداخته ،امور اجرایی کشور را به وزرای دولت
واگذار کند و مجلس شورای ملی بر کلیۀ امور کشور نظارت داشته باشد.
بر اساس قانون اساسی کلیۀ درآمدهای دولتی به خزانۀ کل کشور انتقال یافته و پس
از تصویب بودجه در مجلس به دولت اجازۀ برداشت از آن داده میشد .از همان ابتدای
سلطنت محمدعلیشاه رابطۀ میان وی و مجلس دوستانه نبود و پس از مدتی اختالفات
 . 1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

sm.sbonakdar@ltr.ui.ac.ir
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آنها بیشتر شد.با افزودهشدن تحرکات شاه بر ضد مشروطهخواهان ،نمایندگان مجلس
نیز سعی نمودند با محدودکردن منابع مالی شاه از دامنۀ تحرکات و فعالیتهای او برضد
مشروطهخواهان بکاهند .در این زمان حقوق و مستمری شاه توسط کمیسیون مالیه
مجلس ،تنظیم و تصویب میگردید .بر همین اساس نمایندگان مجلس که نظر خوشی
به محمدعلیشاه و اقدامات او نداشتند ،برای هرچه محدودکردن قدرت مالی او به
رئیسالوزرا و وزیر مالیه وقت ،تکلیف نمودند که موجودی خزانه دولت را که در حدود
دویستهزار تومان بود از خزانه اندرون به وزارت مالیه منتقل نمایند .ابتدا شاه از اجرای
فرمان مجلس و انتقال موجودی خزانه سرباز زد و به یکی از افرادی که مأمور اجرای
قانون مجلس بود ،گفت« :من از گرسنگی خواهم مرد» (احتشام السلطنه.)616-615 :1367 ،
سرانجام با دادن اطمینان ،به شاه درباره حقوق و مقرریاش ،وی مجبور گردید علیرغم
میل باطنیاش با انتقال پولهای خزانه موافقت نماید ( The National Archive
.)F.O416/34/441
با گذشت زمان ،رابطه شاه و مشروطهخواهان بیشازپیش بحرانیترشد .شاه برای
مبارزه با مشروطهخواهان و منسجمکردن نیروهای طرفدار خود نیازمند منابع مالی بود؛
اما نمایندگان مجلس با دردستداشتن منابع مالی کشور ،سعی میکردند ،برای تحدید
قدرت سیاسی پادشاه ،قدرت مالی او را هم محدود نمایند.در چنین شرایطی که شاه،
امکان برداشت از خزانه و دریافت وام از خارجیها بدون تصویب مجلس را نداشت به
سراغ مهمترین منبع مالی تحت اختیار خود یعنی جواهرات سلطنتی رفت.
جواهرات سلطنتی که در دوره قاجار تحت عنوان «اسباب سلطنت» از آنها یاد
میشد ،بهطور کامل درتملک شاه بودند؛هرچند در آن دوره ،صاحبمنصبان متعددی
ناظر بر حفاظت از جواهرات بودند؛ اما همه آنها منصوبان شاه و مجری نظرات وی
بودند.درطول این دوره باوجود مشکالت مالی برای دربار قاجار ،پادشاهان این سلسله (تا
پایان دورۀ ناصرالدینشاه) برای رفع مشکالت مالی خود ،از جواهرات سلطنتی استفاده
نکردندبلکه هریک سعی داشتند تا اقالمی را بر این مجموعه بیافزایند .در این میان ،در
اقدامی کمسابقه ،مظفرالدینشاه برای تأمین مواجب سربازان اقدام به ضرب سکه از
زرینه آالت خزانه کرد و حتی مخفیانه مقداری از جواهرات سلطنتی را در بانک
شاهنشاهی به گرو گذاشت (ابتهاج34-32/1 :1371 ،؛ دولتآبادی174-173/1 :1371 ،؛
نظامالسلطنه مافی.)236/1 :1362،
محمدعلیشاه نیز برای خروج از شرایط موجود و تأمین هزینههای مبارزاتی خود با
مشروطهخواهان به سراغ استفاده از خزانه جواهرات رفت .در همین راستا ،وی در
چندین مرحله اقدام به فروش و رهنگذاری جواهرات سلطنتی نمود که چگونگی

 /30مسئله جواهرات سلطنتي در کشمکش محمدعلي شاه با مشروطهخواهان و واکنش دولتهای روسیه و بریتانیا…..

برخورد مشروطهخواهان با فروش و گروگذاردن جواهرات از سوی وی ،موضوع پژوهش
حاضر را دربرمی گیرد.
.1-2پیشینۀ پژوهش

دربارۀ پژوهش پیشرو اکثر تحقیقات انجامشده تنها بهصورت بسیار مختصر به ذکر
کلیت به گرو گذاشته شدن جواهرات بسنده کردهاند و تاکنون جزئیاتی درباره این
جریانات انتشار نیافته است؛ چراکه پژوهشهای مذکور بیشترمبتنی برخاطرات و اسناد
خارجی بودهاند و امکان دسترسی به اسناد و مدارک مرتبط داخلی را نداشتهاند.ازجملۀ
این پژوهشها رضوانی ،در انقالب مشروطیت ایران ،است که در موضوع جواهرات تنها به
ذکر کلی پروتکل پرداخته و از وضعیت جواهرات و چگونگی بازپسگیری آنها سخنی به
میان نیاورده است (رضوانی.)192-191 :2536،
ملکزاده نیزکه بهطور مفصلتری به ذکر وقایع مشروطه پرداخته است در خصوص
چگونگی بازپسگیری جواهرات سلطنتی تنها هنگام جریانات مربوط به خروج شاه
مخلوع از کشور بهصورت کلی به نحوه تحویلگرفتن جواهرات نزد شاه در سفارت روسیه
اشاره کرده است و از مسائل دیگر مطالبی ارائه نمیدهد (ملکزاده-1280/7-6 :1363 ،
.)1281
 .1-3ضرورت پژوهش

مجموعه جواهرات ملی ایران یکی از ارزشمندترین مجموعه جواهرات موجود در دنیا
است و این مجموعه دروقایع تاریخی ایران حضور قابلتوجهی داشته است .با این همه
تاکنون پژوهش جامعی پیرامون نقش جواهرات سلطنتی در وقایع مربوط به مشروطه
انجام نپذیرفته است.این پژوهش بر آن است تا با استفاده از اسناد و منابع تاریخی به
بررسی نقش جواهرات سلطنتی در کشمکشهای شاه با مشروطهخواهان بپردازد،
رویکرد دول روس و بریتانیا در این جریانات را مشخص نماید و همچنین مشخص کند
که نقش جواهرات سلطنتی در این درگیریها به چه صورت بوده است.
 .2گروگذاردن جواهرات سلطنتي
 .2-1اقدام محمدعليشاه درگروگذاردن جواهرات سلطنتي

محمدعلیشاه بهواسطۀ از دستدادن اختیارش در مورد خزانه دولتی ،هنگام قرارگرفتن
در تنگنای مالی به سراغ جوهرات سلطنتی رفت .از آنجا که کلیۀ امنای جواهرات از
کارگزاران دربار بهحساب میآمدند و کلیه اسناد مربوط به جواهرات در دربار نگهداری
میشد ،شاه میتوانست بدون اطالع مجلس و مشروطهخواهان ،اقدام به فروش و
رهنگذاردن جواهرات بنماید .وی برای به دستآوردن وجه مورد نیاز خود پس از
ناامیدی از تجار داخلی ،جواهرات را در بانک استقراضی به رهن گذاشت .انتخاب بانک
استقراضی از آن جهت بود که روسها در مبارزات شاه با مشروطهخواهان ،با شاه
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همراهی کامل داشتند و شاه گمان میکرد که جریان این استقراض پنهان میماند .البته
درباره این اقدام شاه ،دو دولت روس و بریتانیا باهم توافق نظر نداشتند .بریتانیا به
واسطه آنکه دارای سیستم پارلمانی و سلطنت مشروطه بود ،در مواردی با
مشروطهخواهان همراهی میکرد؛ اما دولت روسیه در سرتاسر دوران انقالب مشروطیت
به مخالفت علنی خود با مشروطهخواهان ادامه میداد .درباره پرداخت وام و کمک مالی
به شاه ،دولت بریتانیا معتقد بود که وام باید بهطور علنی و با تصویب مجلس به دولت
داده شود و با دادن وام پنهانی به شاه مخالفت میکرد زیرا میدانست شاه با این پول
میخواهد مخالفانش را نابود نماید .تقیزاده در این مورد مینویسد؛ «سبب عمده از
بینرفتن شاه این بود که انگلیس با روسیه عهدنامه داشتند .کمک بزرگ آنها به مشروطه این شد که
جلو هر نوع کمک روسها را گرفتند .حتی بانک روس اگر میخواست ،ولو محرمانه چیزی بدهد آنها
میفهمیدند .این بود که عرصه را بکلی تنگ کردند» .در یکی از این افشاگریها یکی از افرادی

که در بانک روس بود و از جواهرات بهوثیقهگذاشته اطالع داشت صورت همه این
جواهرات را در بحبوحه مشروطه منتشرکرد و باعث تشویش دولت روسیه شد (تقیزاده،
 .)146-147 :1368برعکس دولت بریتانیا ،دولت روسیه برای کمک مالی و پرداخت وام به
شاه و قلعوقمعکردن مشروطهخواهان ،اظهار آمادگی مینمود .شاه از بانک استقراضی
درخواست کرد تا در قبال وثیقهگذاشتن بخشی از جواهرات سلطنتی ،وامی به مبلغ
150هزار تومان به وی بدهند ( The National Archive F.O.416/34/441 p303&F.O.
.)416/34/64 p35

از این رو شاه ،برای تأمین پول ،برای راه انداختن «واقعه توپخانه» با خفت بسیار
مقداری از جواهرات سلطنتی را وثیقه بانک استقراضی قرار داد و توانست مبلغ
شصتهزار تومان وام بگیرد .سیاهه این جواهرات و مبالغی که در قبال آن وام داده شده
بود را ادوارد براون ازیک سندنقل کرده است .بر اساس این سند ،شاپشال برای دوست
خود نوشت ]...[«:پس از مراجعات تلگرافی که تا دهدوازده روز طول کشید ،با آبروریزی و
بر بادی حیثیت ایران در انظار مدیر بانک و سفیر روسیه ،با دادن هزارگونه توضیحات
واهی از طرف سلطنت پنجهزارساله ایران ،روسها ناگزیر به قبول شده نیمتنه ملکه
ایران را نیز گرفته ،آنگاه حاضر شدند مبلغ موضوع بحث به اعلیحضرت محمدعلیشاه
بپردازند» (براون .)173-172 :1338 ،شاپشال در ادامه نامهاش افزود که در دومین روز
حادثه توپخانه مبلغ وام آماده شد و قرار بود سه تسبیح مروارید نیز به مبلغ
بیستهزارتومان بهگروگذاشته شود؛ اما در نهایت جواهرات زیر تحویل مقامات بانک
استقراضی روسیه گردید و مبلغ شصتهزار تومان به شاه وام داده شد.
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« -1نشان و تمثالهای شخص اعلیحضرت  5000تومان
 20000تومان
 -2زروزیور علیاحضرت ملکه جهان (ملکهایران)
 -3سه تسبیح مروارید (از ابوابجمعی خزانهدار مخصوص عدلالسلطنه)
 15000تومان
 -4سه یا چهار قطعه جواهر دیگر
جمع 60300 :تومان»(همان؛.)Brown, 1910:170&171

 20300تومان

کلیت این ماجرا در راپورتهای مارلینگ،کاردار سفارت بریتانیا در تهران ،به
سرادواردگری ،وزیر خارجه بریتانیا نیز به تایید رسیده است .وی در گزارش خود به
تاریخ 17دسامبر1907منوشت«:دیگر تردیدی باقی نمانده که جواهرات شاه به بانک
روسی فروخته شده یا به گرو بانک روسی درآمده است» ( The National Archive
.)F.O.416/34/378&F.O 416/34/387

بررسی اسناد داخلی نشان میدهد که جریان وامگذاری جواهرات از سال 1907م
آغاز شد .نقش اصلی در این جریان بر عهده همسر شاه و از مخالفان جدی مشروطه
بود.اولین بخش از این جواهرات ،که شاه بعدها مدعی بود جزء جواهرات جهیزیه
همسرش بوده است به دستور ملکه جهان در سال 1907م در دو مرحله توسط شاپشال
نزد بانک استقراضی به رهن گذاشته شد .ملکه جهان ابتدا دستور داده بود که مقداری
جواهر را نزد یکی از بازرگانان گرو بگذارند .مبلغ پیشنهادی و نرخ تنزیل تاجر مزبور
مورد قبول ملکه جهان واقع نشد؛ لذا دستور داد بعد از چند روز جواهرات را در بانک
استقراضی گرو بگذارند .جواهرات مذکور توسط شاپشال به خانۀ رئیس بانک استقراضی
برده شدو ارزیابی شد .بانک پانزدههزار تومان تحویل نمایندگان ملکه جهان داد و
جواهرات سر به مهر نمایندگان ملکه جهان در گرو بانک قرار گرفت .بعد از چهار روز در
مرتبه دوم به دستور ملکه جهان  27پارچه جواهر دیگر در بانک به گرو گذاشته شد .در
مقابل این جواهرات مبلغ بیستهزار تومان توسط بانک پرداخت شد و رسیدها تحویل
شاپشال شد (استادوخ.)1327-k65-p3-13.1,13 :
در مواردی دیگر به دستورشاه جواهرات دیگری از خزانه جواهرات سلطنتی استخراج
و توسط نزدیکان شاه در بانک استقراضی به رهن گذاشته شد ازجمله تسبیحهای اعلی
به گروگذاشتهشده تسبیح مروارید اکبرشاه هندی بود (ساکما 295/7208:؛ استادوخ1327- :
 .)k65-p-3-7در گزارشی آمده بود که از این تسبیحهای اعلی سه رشته را نیرالدوله
ظاهرا برای انتظام کار قشون به دههزارتومان در بانک به گرو گذاشته بود و مابقی شش
رشته را شاه دستور داده بود که بفروشند (استادوخ 1327-k65-p-3-21 :؛ ساکما295/7208:؛
عینالسلطنه .)2720/4 :1377 ،در این بین در تحقیقاتی که بعد از پایان استبداد صغیر
انجام گرفت مشخص شد که در19آوریل 1909تعداد  460قطعه زمرد سلطنتی را در
مقابل دریافت بیستهزار تومان به گرو گذاشته بودند؛ اما به دلیل نارضایتی شاه و ملکه
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جهان از مبلغ دادهشده اصل و بهره پول را پرداخت کرده زمردها را از بانک استقراضی
تحویل ملکه دادند (استادوخ.) 1328-k65-p-2-44 :
به غیر از جواهراتی که به رهن بانک استقراضی گذاشته شد ،شاه بخش دیگری از
جواهرات سلطنتی را نیز بهمنظور پیشبرد مقاصدش به فروش رساند .متهم اصلی در
فروش جواهرات ،کامرانمیرزا ،عمو و پدر زن شاه ،بود.وی به شاه پیشنهاد داده بود که
می تواند مقداری از جواهرات سلطنتی را به قیمت مناسب بفروشد .شاه نیز مقداری از
مرواریدها و زمردها را برای فروش در اختیار وی قرار داده بود« .ملکه ایران» عمه شاه و
همسر ظهیرالدوله که برای دیدار شاه مخلوع به سفارت روسیه رفته بود ،شاهد گفتگوی
شاه با کامرانمیرزا برای پاسخ به شارژدافر روس درباره مرواریدها و زمردهای سلطنتی
بود .کامرانمیرزا ضمن تأکید بر پاسخهای قبلی خود به ملکهایران گفته بود«:یک روز
من رفتم باغ ،شاه دیدم سه تا زمرد شاه دارد میفروشد به بیستوپنجهزار تومان گفتم
اینها را به این ارزانی نفروشید! من گرفتم فروختم به یک فرنگی به پنجاههزار تومان،
پولش را دادم به شاه قدری هم مروارید میخواستند بفروشند من گرفتم دادم شدّه
کرده به قیمت خوب فروختم حاال حضرات [مشروطهخواهان] میگویند تو تمام
جواهرات را دزدیدی و فروختی ،یا باید پولش را بدهی یا عین جواهرها را» (ظهیرالدوله،
.)441 :1351
در این اظهارات نیز عدم صداقت کامرانمیرزا مشهود است چراکه همانگونه که
مشخص خواهد شد مرواریدهای مذکور از قبل به ریسمان کشیده شده بودند و رشته
کردن مجدد آنها توسط کامرانمیرزا مؤید اتهام وی در تصرف نسبت به مرواریدهای
سلطنتی بود .عزیزالسلطان (ملیجک) نیز که پس از کشتهشدن ناصرالدینشاه در دستگاه
کامرانمیرزا خدمت میکرد ،نقش کامرانمیرزا در فروش مرواریدها و زمردهای سلطنتی
را تائید میکند (عزیزالسلطان .)1598/2 :1376،گفته میشد وی کیسهای از زمردها را که
160هزار تومان قیمت داشت با نامی جعلی به مبلغ چهلوهشتهزار تومان خریداری
کرده بود (عینالسلطنه2821-2820-2765-2744-2720-2687/4 :1377 ،؛ ظهیرالدوله:1351 ،
436-438؛ عزیزالسلطان.)1598-1591/2 :1376 ،
بارکلی1

درباره خریدار خارجی جواهرات طبق گزارش وزیرمختار بریتانیا ،سر جورج
به سرادواردگری ،2مورخ 1909م گفته میشد یک تبعه بریتانیایی به نام ریچارد و
شخصی به نام کتابچی ،بهطور محرمانه برای خرید جواهرات شاه مشغول مذاکره بودند.

1. Sir G. Barcly
2. Sir Edward Grey
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گفته میشد که آنها در استخدام جواهرفروشی «کارتیر »1بودهاند (
 .)Archive F.O. 416/40/65&70تقیزاده در این مورد مینویسد ریچارد زمانی که
فهمیده بود محمدعلیشاه قصد فروش جواهرات سلطنتی را دارد ،خود را به تهران
رسانید و با کتابچیخان که فرد کارآزمودهای بود برای خرید جواهرات وارد گفتگو شد.
در ضمن ریچارد که میدانست سفارت بریتانیا نمیخواهد هیچ پولی به دست شاه برسد
سعی نمود این گفتگوها پنهانی برگزار شود؛ اما ظاهراً خبر به گوش روسها که خصوص ًا
در این مورد زیر فشار دولت بریتانیا قرار داشتند ،رسید و سفیر روسیه به همتای
بریتانیاییاش اعتراض نمود« :که شما ما را به جان آوردید و عرصه را ما تنگ کردید .خودتان االن
جواهرات میخرید!» (تقیزاده.)147 :1363 ،
سفیر بریتانیا که از طرفی مورد اعتراض همتای روسیاش قرارگرفته بود و از طرف
دیگر نگران بدستآوردن منابع تازه مالی توسط شاه بود ،تصمیم گرفت برای جلوگیری
از سر گرفتن این معامله از بانک شاهی بخواهد تا برای انتقال پول به حواله کتابچی یا
ریچارد ،نرخ گزافی را مطالبه نماید تا بدین واسطه مانع انجام معامله گردد .سفیر بریتانیا
که بهخوبی می دانست انتقال پول به تهران بدون اینکه بخواهند از بانک شاهی ایران یا
بانک روس استفاده نمایند کار بسیار مشکلی خواهد بود ،از مسیو سابلین ،2همتای
روسیاش ،خواست تا پیشنهاد مشابهی درباره بانک روس به دولت متبوعش بفرستند ،اما
ال
آن طورکه سفیر بریتانیا به وزیر خارجه در فردای آن روز گزارش نمود کتابچی کام ً
تحت تأثیر خشم و عصبانیتی که با خرید جواهرات شاه به مشروطهخواهان ،دست
میداد قرار گرفت و با ارسال نامهای به سفارت بریتانیا در تهران ،به سفیر اطمینان داد
که داخل این معامله نخواهد شد ( .)The National Archive F.O. 416/40/65&70البته
این تعهد به نظر میرسد که برای معامالت بعدی بوده است چراکه وی سه قطعه
زمردهای سلطنتی را خریداری کرده بود (استادوخ1327-k65-p23-26,29.1 :؛ 1327-k65-
.)p3-2,3,3.1,4,4.1
البته مشروطهخواهانی نیز که در خارج بودند با انتشار مقاالت و اعالمیهها در
روزنامههای خارجی سعی مینمودند با روشنکردن افکار عمومی و افشای اقدامات
محمدعلیشاه ،مانع از فروش یا به رهن و وثیقهگذاشتن جواهرات سلطنتی بهخصوص
توسط کمپانیها و دولتهای اروپایی شوند (ثقفی اعزاز ،سال  :9شمارۀ  .)45 ،2انتشار این
اخبار به میزانی افزایشیافته بود که سفیر ایران در لندن خبر داد که در مطبوعات گفته
The National

1. Cartier
2. Sabline
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میشود که جواهرات سلطنتی را برای دادن خرج قشون در بانک روس به چهلهزار لیره
به گرو گذاشتهاند (استادوخ.)1327-k13-p1-117 :
 .2-2اقدامات مشروطهخواهان برای بازپسگیری جواهرات

اوج مسئله جواهرات سلطنتی زمانی بود که شاه پس از فتح تهران ،با برداشتن مقداری
از جواهرات سلطنتی به سفارت روسیه پناهنده شد .شاه مدتی قبل از فتح تهران با
ترک کاخ گلستان ،به قصر سلطنت آباد تغییر مکان داده بود .مسلماً دراین جابهجایی،
شاه بخشی از جواهرات سلطنتی در صندوقخانهاش را هم ،به اقامتگاه خود در سلطنت
آباد منتقل نمود .این ها جواهراتی بودند که شاه در زینت پیکر و لباس خود از آنها
استفاده مینمود؛ اما همچنان بخش اعظم جواهرات سلطنتی در خزانه اندرون در کاخ
گلستان قرار داشت .بنابر این به نظر نمیرسد که شاه آنچنان که پیشبینیشده
جواهرات سلطنتی را برای همراه بردن با خود انتخاب کرده باشد؛ چراکه قطعات
ارزشمند دیگری مانند تاج کیانی همچنان در خزانه باقیمانده بودند .از این رو سخنان
حاج سیاح چندان صحیح به نظر نمیرسد .وی مینویسد« :محمدعلیشاه از جواهرات و پولهای
ذخیرهای که در خزینه و دربار بود هرچه بیشتر و گرانبهاتر بود [ ]،برداشته [بود]» (حاجسیاح .)15 :1346 ،با
شکست نیروهای شاه و پیشروی مشروطهخواهان ،شاه پس از برداشتن جواهرات
سلطنتی به سفارت روسیه پناهنده شد.
اگرچه بردن جواهرات سلطنتی به سفارت روسیه توسط محمدعلیشاه انعکاس بسیار
بدی برای وی داشت؛ اما باید به این نکته هم توجه نمود که اگر شاه جواهرات را با خود
از قصر سلطنت آباد به سفارت نبرده بود امکان بسیار باالیی داشت که همان بالیی که
سر تفنگهای غارتشده دربار آمده بود بر سر جواهرات هم بیاید و امکان بازپسگیری
آنها از غارتگران بسیار مشکل شود (عینالسلطنه2733/4 :1377 ،؛ تقیزاده145 :1368 ،؛ سفری،
.)387 :1370
از زمان پناهندگی محمدعلیشاه به سفارت روسیه در 14جوالی1909م یکی از
دغدغههای سران مشروطه نگهداری از جواهرات سلطنتی بود.جدای از جواهرات
فروختهشده و به گروگذاشته شده بخش قابلتوجهی از جواهرات شاخص سلطنتی نیز
توسط شاه به سفارت روسیه برده شده بود .باتوجه به اتفاقاتی که برای جواهرات
سلطنتی پیشآمده بود سران مشروطه در هیئتمدیره کمیسیونی به نام «کمیسیون
تسهیل حرکت محمدعلی میرزا» را تشکیل دادند .اعضای این کمیسیون وظیفه داشتند
ضمن رسیدگی به وضعیت متحصنین در سفارتخانهها زمینه خروج محمدعلی میرزا از
کشور را مهیا نموده و وضعیت جواهرات سلطنتی را نیز مشخص نمایند (ملکزاده:1363 ،
.)1280/6-7
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با تشکیل کمیسیون ،رسیدگی به موضوع جواهرات نیز در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا قرار شد کلیۀ جواهرات سلطنتی که در سایر بخشهای دربار نظیر زینخانه،
سرایدارخانه ،قهوهخانه و صندوقخانه قرار داشتند مشخص و مجتمع گردند و موجودی
جواهرات با سوابق موجود مطابقت داده شود.برای این منظور ،در چند روز با حضور
اعضای کمیسیون درب خزانۀ اندرون باز شد و کلیه جواهرات با صورتهای قدیمی
مطابقت داده شد و کسریهای آنها مشخص شد (ساکما295/7208 :؛ عزیزالسلطان:1376،
 .)1591/2در آن تحقیقات مشخص شده بود دو جعبه انگشتر به همراه مقدار زیادی
مروارید و تعدادی زمرد اعلی از خزانه کسر شده است .البته این سوای جواهرات
صندوقخانه بود که هنوز به آن رسیدگی نشده بود (عینالسلطنه.)2687/4 :1377 ،
 .1-2-2بررسي وضعیت صندوقخانه

صندوقخانه وضعیت متفاوتتری داشت ،زیرا بنا بهرسم معمول ،اموال و جواهرات
صندوقخانه تحویل رئیس آن میگردید .از این رو برای رسیدگی به اموال و جواهرات
صندوقخانه ،رئیس صندوقخانه ،عدلالسلطنه ،به کمیسیون مزبور احضار گردید تا
توضیحات خود را بیان دارد .وی در کمیسیون بیان داشت که نسبت به کلیه رسیدهایی
که از جانب وی تحویل اعتماد حضور شده است ،خود را مسئول اموال صندوقخانه
میداند .وی ادامه داد که بخشی از اموال را هنگام اقامت محمدعلی میرزا در باغشاه ،به
صندوقخانه آنجا بردهاند ولی هنگام ورود مجاهدین به قزوین به علت وحشت و اضطرابی
که در باغشاه پدید آمده بود وی جواهرات و اشیاء قیمتی را در چهار صندوق و یک
کیف قرار داده به اندرون برده است .وی تأکید نمود که اگر این جواهرات همانگونه سر
به مُهر تحویل وی دهند؛ او خود را مسئول تمام اموال صندوقخانه خواهد دانست
(استادوخ.)1327-k65-p3-12 :
در ادامه بازدید اموال صندوقخانه پس از مطابقت اسناد و افراد موجود ،کسورات
صندوقخانه مشخص گردید .بر اساس فردهای موجود بخشی از جواهرات بر اساس
دستخطهایی که عدلالسلطنه از محمدعلی میرزا داشت به افرادی نظیر ملکه جهان،
ولیعهد و پارهای از درباریان بخشیده شده بودند (ساکما.)295/7208:
 .2-2-2ادامه تالشها برای روشنشدن وضعیت جواهرات سلطنتي

در جریان پناهندگی شاه به سفارت ،یکی از مهمترین موضوعات موردگفتگو در بین
نمایندگان هیئتمدیره ،سفرای روس و بریتانیا و شاه ،موضوع استرداد جواهرات
سلطنتی بود .این استرداد هم شامل جواهراتی میگردید که شاه با خود به سفارت برده
بود و هم شامل آن بخش از جواهرات میگردید که شاه آنها را فروخته و یا بهصورت
وثیقه در گرو بانک استقراضی قرار داده بود.

ژپوهشهای علوم اتریخی

 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -3شمارۀ پیاپي ،27پاییز37/ 1400 ،

در ابتدا محمدعلیمیرزا بیان میداشت که این جواهرات متعلق به خود اوست و
ضرورتی نمیبیند که حسابی به کسی پس بدهد .البته برای پادشاهی که اعتقادی به
مشروطه و بهرسمیتشناختن حقوق ملت نداشت چنین اظهاراتی چندان جای تعجبی
نداشت .در مقابل ،فاتحین تهران و مشروطهخواهان باور داشتند که جواهرات سلطنتی
متعلق به ملّت و مورد استفاده مقام سلطنت است .بنابراین پادشاه حق دخل و تصرف در
آنها ندارد .تقیزاده که از طرف هیئتمدیره با شاه مخلوع درباره جواهرات سلطنتی
مذاکره مینمود در مورد مذاکراتش با وی نوشت« :محمدعلیشاه که به سفارت روس رفت
حاضر نبود جواهرات را پس بدهد .خیلی صحبت کردیم که اینها مال شخصی نیست ،مال مملکت است.
قبول نمیکرد .باالخره گفتیم بعداً همدست پسر شما خواهد بود .گفت من هر چه دارم همهاش مال
احمد است .مرحوم نواب ازآنجاکه بیرون آمدیم به سفیر روس گفت که تمام شد ،همهاش را داد آنها
حیرت کردند .رفتند از خودش پرسیدند .او آتش گرفت گفت [ ]...نواب به دهن من دروغ میگذاری!
نواب گفت خودتان فرمودید که من هر چه دارم مال احمد است .بدین ترتیب باالخره همه را گرفتیم»
(تقیزاده.)146 :1368 ،

البته استرداد جواهرات چندان هم بهآسانی پیش نمیرفت چراکه شاه مخلوع سعی
داشت با در دست داشتن جواهرات سلطنتی از آنها به عنوان یک اهرم فشار برای
قبوالندن شرایط خود به اعضای هیئتمدیره استفاده نماید .مأمور سفارت بریتانیا در
گزارش خود مورخ 22ژوئیه1909م در این باره نوشت«:جواهرات سلطنتی علت عمده تعویق
حرکت محمدعلی میرزا است گمان میشود که محمدعلی میرزا جواهرهای مذکور را با اسباب شخصی
خود به سفارت برده باشد و تا اطمینان نکنند که مواجب کافی در حق او برقرار خواهند نمود البته
جواهرات را تسلیم نخواهد کرد ،اگر این جواهرات از این مملکت خارج بشود دیگر جمعآوری آنها ممکن
نخو اهد شد .من و همکاران روسم دولت ایران را نصیحت نمودیم که به محمدعلی میرزا پیشنهادی
بنماید .دولت ایران هرچند که مایل است به هراندازهای که امکان دارد محمدعلی میرزا را زودتر از ایران
خارج نماید ولی طبعاً هممیل دارند که جواهرات سلطنتی محفوظ بماند»(سفری.)387 :1370 ،

بهرغم تالشهایی که سفرای روس و بریتانیا در جریان مذاکرات انجام میدادند
طرفین حاضر به قبول شرایط یکدیگر نبودند .اعضای هیئتمدیره در زمانی که شاه
مخلوع در سفارت پناهنده شده بود ،مشغول رسیدگی به وضعیت جواهرات سلطنتی
خزانه اندرون بودند.
از آنجا که مذاکرات نمایندگان هیئتمدیره با محمدعلی میرزا بدون رسیدن به
نتیجهای مشخص به دراز کشیده بود ،سفرای روس و بریتانیا تصمیم گرفتند برای
حصول توافق به طرفین فشار بیاورند .مأمور سفارت بریتانیا در گزارش خود نوشت «من
خیلی مأیوسم که مسئله جواهرات سلطنتی بین دولت ایران و شاه ختم شود مگر اینکه به هر دو طرف
ما فشار سختی بیاوریم .من و همکار روسم ترتیبی را پیشنهاد نموده و هر دو طرف را به قبول آن اصرار
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مینماییم و آن ترتیب این است که دولت ایران مواجب محمدعلی میرزا را تا پنجاههزار تومان اضافه
نماید و آنوقت او هم جواهرات را تسلیم دولت ایران کند» (همان).

درنهایت ،پروتکلی تنظیم گردید که تعدادی از فصلهای آن اختصاص به مسئله
جواهرات سلطنتی و نحوه استرداد و آزادسازی آنها از وثیقه وامها داشت.
فصلهای مربوط به استرداد جواهرات سلطنتی به شرح ذیل است«:فصل اول چون
اعلیحضرت محمدعلی میرزا ،اظهار داشته است که کلیه جواهرات و سایر اشیای
سلطنتی را – که در تصرف او بود – به دولت ایران تسلیم کرده است که دولت ایران
پسازاین که کلیه جواهرات و سایر اشیای سلطنتی را که دریافت داشته است ،ثبت
برداشت ،صورتی نیز از اشیای مفقود یا تعویض شده مرتب ساخته ،به سفارتین ارائه
خواهد داد و سفارتین در خصوص جواهرات و اشیای مزبور از اعلیحضرت محمدعلی
میرزا توضیحات و تفصیالت قاطعانه خواهد خواست و اگر بعضی از این اشیاء نزد خود
محمدعلی میرزا یا اشخاصی که در سفارت روس متحصن هستند ،یافت شود یا
توضیحاتی که دادهاند ،بی مآخذ باشد ،سفارتین حتیاالمکان در استرداد اشیای مزبور،
سعی و اهتمام خواهند نمود.
فصل دویم اگر در مقابل محاکم سفارتین ،ثابت شد که بعد از تاریخ 16/3ژوئیه
سنه1909م اعلیحضرت محمدعلی میرزا چیزی را از جواهرات و اشیای سلطنتی فروخته
و یا رهن گذارده یا مفقود کرده است ،اگر استرداد عین اشیای مذکوره ممکن نشود،
دولت ایران قیمت آنها را از مستمری او کسر خواهد گذاشت.
فصل سیم اعلیحضرت محمدعلی میرزا ،اسنادی را که بهموجب آنها جواهرات
سلطنتی را در بانک یا سایر صرافخانهها یا نزد اشخاص متفرقه گرو گذاشته است و پول
گرفته  ،به دولت ایران تسلیم خواهد کرد و دولت ایران ،مختار است به میل خود اشیای
مزبور را از رهن خارج نماید» (ساکما .)360000875 :درباره جزئیات متن قرارداد برخی
پژوهشها دچار اشتباه گردیدهاند .ازاینرو متن دقیق و صحیح پروتکل ،سند مورداشاره
است که با متن اصلی (به زبان فرانسه) پروتکل و ترجمه انگلیسی آن در گزارشهای
وزارت امور خارجه بریتانیا مطابقت کامل دارد(Iran political Diary 1881-
1965,4/130؛شوستر50 :1351 ،؛ سردار اسعد.)183 :1383 ،
با وجود پذیرش پروتکل محمدعلی میرزا راضی نبود و با ارسال تلگراف به تزار
خواستار حمایت بیشتری شده بود (براون .)351-350 :1338،شاه مخلوع ،پس از امضاء
پروتکل ،جواهرات سلطنتی را در دو نوبت تحویل مقامات دولت ایران داد.از میان چهار
صندوق و یک کیف جواهرنزد محمدعلی میرزا ،در نوبت اول دو صندوق با حضور
نمایندگان دولت ایران و دولت بریتانیا و روسیه (عینالسلطنه )2726 /4:1377 ،تحویل
عدلالسلطنه گردید و چون جواهرات موجود در دو صندوق و یک کیف دیگر حاضر نبود
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قرار شد که در آینده تحویل گردد.جواهرات تحویل دادهشده شامل جنگافزارهای مرصع
و جقههای سلطنتی ازجمله جقه معروف دریای نور بود (ساکما.)295/7208 :
نوبت دوم در تاریخ 2آگوست 1909با حضور نمایندگان دولت ایران و روس و بریتانیا
دو صندوق و یک کیف گشوده شد و پس از اطمینان از سلطنتی بودن آنها و تهیه
صورت تحویل عدلالسلطنه شد.سپس یک کیسه زمرد و یک کیف ممهور (محتوی یازده
کیسه مروارید) بازگردید که از کامرانیه و توسط ملکه جهان فرستاده شده بودند.
کارشناسان جواهرات را بهطور مختصر بررسی و شمارش کرده،سپس توسط نمایندگان
روس و بریتانیا و هیئتمدیره مهروموم شدند.بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص
شد که برخی از صندوقها پس از فرار شاه از سلطنت آباد به کامرانیه برده شده بودند،
همچنین عدل السلطنه اضافه نمود که کیف محتوی مرواریدها را ابتدا از منزل
کامرانمیرزا به سلطنت آباد آورده بودند (استادوخ1327-k65-p42-11:؛عینالسلطنه:1377 ،
.)2733/4
 .3-2-2بررسي وضعیت مرواریدها و زمردهای کسری کامرانمیرزا

در جلسهای که در صندوقخانه برگزار شد موضوع کیف مروارید بررسی گردید و مشخص
شد که قبالً به دستور شاه صندوق مروارید را نزد کامرانمیرزا برده بودند.در آنجا مهر
صندوق مروارید برداشته و بنا به درخواست نماینده شاه هر سیزده کیسۀ موجود در
صندوق جداگانه وزن شد و یک صورت سه نسخهای تهیه گردید .گفته میشد که در
آن روز تعدادی تاجر جواهر در امیریه حضور داشتند .وزن کل سیزده کیسه مروارید
(همراه با وزن کیسهها)  13196مثقال بود .جواهرفروشان ،مرواریدهای هر کیسه را بهطور
تخمینی قیمتگذاری کرده ،قیمت آنها را برکیسهها نصب نمودند .سپس کلیه کیسهها
در صندوق قرار گرفته مهرشده تحویل کامرانمیرزا گردید.عدلالسلطنه بیان نمود که
چند روز بعد کامرانمیرزا از وی درخواست غربال مخصوص جدا کردن مرواریدها را
کرده بود .در ادامه رسیدگی به موضوع مرواریدها مشخص شد که از سیزده کیسه
مروارید ،دو کیسه آنکه 3011مثقال وزن داشته نزد کامرانمیرزا باقی مانده بوده
است.گفته میشد وی یکی از کیسهها را گرو گذاشته بود و دیگری را فروخته بود
(استادوخ .)1327-k65-p42-5,12 :در ادامه زمردهایی نیز که بر اساس صورتها کسر بود
بررسی شد.بر اساس این صورتها از زمردهای پیادۀ خزانۀ اندرون نه قطعه کسر بود و
سیزده قطعه زمردهایی بودند که«عوض آنها مالحظه نشد و در کیسه ریخته شده چون
بوصوف ذیل مطابقه نداده است لهذا نوشته میشود» (استادوخ.)1327-k65-p42-9 :
در 14آگوست وزارت خارجه درخواست نمود که نامهای به بانک استقراضی ارسال
شود تا این بانک صورت دقیقی از جواهرات رهن گذاشتهشده را اعالم نماید(استادوخ:
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 .)1327-k52-p17-1,2وزارت خارجه به سفرای روس و بریتانیا نیز اعالم داشت که 3500
مثقال مروارید و  22قطعه زمرد از جواهرات سلطنتی کسر است و بر اساس پروتکل
توافق شده با این سفارتخانه خواستار استرداد این جواهرات گردید (استادوخ1327-k65- :
 .)p3-95این مرواریدها را در حدود پانصد و هفتاد هزار تومان قیمت کرده بودند
(عینالسلطنه.)2765/4 :1377 ،
در گزارش تائید نشدهای به اطالع کمیسیون«تسهیل مسافرت محمدعلی میرزا»
رسیده بود که در طی چهار نوبت تعدادی از جواهرفروشان مسلمان و یهودی جواهرات
سلطنتی را از کامرانمیرزا خریده بودند (استادوخ .)1327-k65-p3-11 :بدین منظور
کمیسیون مزبور حکم بازجویی افراد متهم را صادر نمود .سید احمد جواهری اولین
جواهرفروشی بود که از میان این گروه بازجویی شد و اطالعات کاملتری نسبت به بقیه
ارائه کرد .وی بیان داشت که کامرانمیرزا از وی خواسته بود تا دو نفر خارجی به نامهای
ریچارد انگلیسی و مسیو ادوارد کتابچی را برای خرید جواهرات به منزل کامرانمیرزا
ببرد.کامرانمیرزا به سید احمد جواهری گفته بود که این جواهرات را شاه بهعوض ملک
منظریه که از کامرانمیرزا خریده به او داده است.کامرانمیرزا از حاج احمد جواهری
خواسته بود که این جواهرات را برای وی بفروشد و طلب خود را از پول این جواهرات
وصول نماید .جواهرات عرضهشده به خریداران شامل جواهراتی نظیر رشته آویز زمرد و
تسبیحهای اعالی مروارید بود .اروپاییها از میان چهار زمرد به رشته کشیده شده به غیر
از یکی از آنها که از میان سوراخ شده بود بقیه را که  280قیراط وزن داشت به  55هزار
تومان خریدند (استادوخ1327-k65-p23-26,29.1 :؛ .)1327-k65-p3-2,3,3.1,4,4.1
در روز 3سپتامبر1909م جلسهای با حضور نمایندگان سفارت روس و بریتانیا و
دولت ایران برای رسیدگی به موضوع جابهجا شدن دانههای مروارید تسبیحهای
سلطنتی در صندوقخانه برگزار شد .پس از بررسی شهادتهای کتبی و شفاهی برخی از
درباریان مشخص شد که نزدیکان شاه مخلوع تسبیحها را به اندرون بردهاند و حتی این
تسبیحها در خانه کامرانمیرزا نیز مشاهده شده است لذا معلوم گردید حتی اگر همه
آنها در جابهجایی مرواریدها دست نداشتهاند از کموکیف امور آگاه بودهاند (استادوخ:
 .)1327-k65-p42-6,7چند روز بعد رشته انگشترهای سلطنتی نیز بررسی شدند (استادوخ:
 .)1327-k65-p-3-1,116از میان این انگشترها در 29می 1909تعداد  214حلقه انگشتر
الماس در بانک استقراضی به گرو گذاشته شده بود (ساکما.)295/7208:
 .3-2خروج محمدعلي شاه و جواهرات سلطنتي

در روز  6سپتامبر و یک روز قبل از خروج محمدعلی میرزا ،نمایندگان دولت همراه با
نمایندۀ سفارت روسیه ،برای شنیدن توضیحات محمدعلی میرزا درباره طومار کسر
جواهرات به سفارت روسیه رفتند .محمدعلی میرزا توضیحاتی کتبی در حاشیه طومار
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نوشت.وی همچنین بهطور شفاهی توضیحاتی ارائه نمود که نمایندگان دولت آن را
بهصورت زیر مکتوب کردند:
 .1در باب کسری مرواریدها توضیح داد که یک کیسۀ هشتصد وکسری از مرواریدها در
بانک گرو است بقیۀ مرواریدها نزد کامرانمیرزا است که مقداری را فروخته که نزد
خریدار موجود است وجه آن را داده مروارید ها را به انضمام آنچه پیش کامرانمیرزا
هست را مسترد دارند.
 .2در خصوص سکههای طال توضیح داد که در اول سال به فقرا دادهشده.
 .3درباره زمردها نیز در حاشیه طومار نوشته بود که همان سه قطعه فروختهشده و شش
قطعه دیگر نزد کامرانمیرزا است.
 .4درباره کسریهای صندوقهای جواهرات خزانه اندرون پاسخ داد که «من دزد مال
خودم نبودم» و چهار دفعه بیشتر به خزانه نرفتم آنهم در حضور امنای دربار برای
بازدید و استخراج تعدادی از جواهرات بود.
 .5در باب هشت قطعه جواهر در حاشیه طومار نوشت که گرو در بانک است و شفاهی
بیان داشت که سند آن نزد امینحضور است.
 .6در باب شانزده رشته تسبیح مروارید شفاهی بیان داشت که در گرو بانک است و
اسناد آنها نزد عدلالسلطنه است.
 .7در خصوص جواهراتی که خواجه حرمسرا و شاپشال در بانک به گرو گذاشته شده بود
نوشت که «اینها کلیۀٌ مال خانم است ربطی بدولتی ندارد ابداٌ».
 .8درباره جواهرات صندوقخانه نیز نوشت «اینها بعدلالسلطنه دستخط دادهشده» وی
در ادامه بهصورت شفاهی بیان داشت «شاه بودم و بخشیدم».
 .9در باب دویستوچهلویک حلقه انگشتر الماس فالمک پاسخ داد که در بانک گرواست
و سند آن نزد وثوق حضور است.
 .10درباره تنخواه بیستونههزاروششصدوسیوسه تومان و هشت قران در حاشیه طومار
دستخط نمود که به مختارالدوله از بابت محاسبات نقدی دستخط دادهشده و بهطور
شفاهی اضافه نمود که «شاه بودم و خرج کردم چنانچه بعد از فوت ناصرالدینشاه
مرحوم هشت کرور پول نقد خزانه را مرحوم مظفرالدین شاه خرج نمود من نیز خرج
کردم».
 .11درباره کسری اشرفیهای خزانۀ اندرون هم بیان داشت که به امین الضرب داده شد
و ثبت آنها نزد امنای دربار است (استادوخ.)1327-k65-p3-115,115.1 :
بر اساس توافقات انجامشده مقرر شد که شاه مخلوع و همراهانش در روز 7سپتامبر
سفارت روسیه را بهمنظور خروج از کشور ترک نمایند .باآنکه در این مدت حسابرسی

 /42مسئله جواهرات سلطنتي در کشمکش محمدعلي شاه با مشروطهخواهان و واکنش دولتهای روسیه و بریتانیا…..

جواهرات انجامشده بود ،تحقیقات پیرامون سرنوشت جواهرات مفقوده ادامه داشت.
باوجوداین مشروطهخواهان به علت مخاطراتی که حضور شاه مخلوع میتوانست در
سفارت روسیه برای دولت مشروطه ایجاد کند برای خروج وی همکاری کردند.
اما هنوز سرنوشت آن بخش از جواهرات سلطنتی که به فروش رفته یا در رهن بانک
استقراضی بودند نامعلوم بود.بر اساس پروتکل ،دولت مشروطه میتوانست با پرداخت
بدهیها و وامهای محمدعلی میرزا ،جواهرات را از رهن آزادکرده به خزانه عودت دهد.
بدین منظور دولت جدید ،تمام قروض محمدعلی میرزا را تقبل نمود و در عوض شاه
سابق هم امالک خصوصی خود ،در آذربایجان را با اسناد و قبالجات آن ،به دولت واگذار
کرد .بر طبق این توافق ،دولت موظف شد ساالنه تومان به محمدعلی میرزا پرداخت
نماید که استمرار این مقرری منوط به این بود که شاه سابق تحرکی علیه دولت جدید
انجام ندهد (هدایت239 :1363 ،و240؛ مستوفی1191-1189/2 :1386 ،؛ سفری:1370 ،
388؛کسروی72-71 :1340،؛ . (Brown, 1910: 324&32طبق خاطرات تقیزاده ،هنگام خروج
شاه سابق و خانواده اش از سفارت چون شایع شده بود که وی هنوز مقداری از جواهرات
سلطنتی را همراه خود دارد به درخواست ستارخان ،اثاثیه و جیبهای شاه سابق را
بازرسی کردند .در این بازرسی چند قطعه جواهر پیدا شد که توسط اعضای هیئت دولت
موقت صورتجلسه گردید؛ همچنین به دستور ستارخان برای بازرسی اثاثیه ملکه جهان
و خدمهاش و تفتیش بدنی آنها چند زن مأمور این کار شدند و حتی بهطرف موهنی
لباسهای زیر ملکه را تفتیش و چند قطعه الماس هم پیدا کردند .این رفتارها باعث
عصبانیت شاه سابق گردید و خواست که از ادامه آن جلوگیری نماید اما ستارخان
گفت«هرچه جنایت کرد بس نبود ،حاال میخواهی داراییهای رعیت را به تاراج ببری» .در چنین
وضع رقتباری سرانجام محمدعلی میرزا به همراه خانواده و تعدادی از خدمهاش از راه
انزلی به روسیه رفت (ستایش .)106-105 :1385 ،این اتفاق در تاریخ جواهرات سلطنتی
ایران نقطه عطف بزرگی بود و پسازاین جریانات در مقاطعی از جواهرات سلطنتی
بهطور معناداری با عنوان جواهرات دولتی یاد میشد .این جواهرات ازنظر دولت مشروطه
ال متعلق به ملت شده و نمایندگان مجلس شورای ملی خود را مسئول رسیدگی به
عم ً
وضعیت مهمترین ثروت ملی یعنی همان جواهرات سلطنتی میدانستند.در این مدت
باآنکه جواهرات در سفارت به خزانه بازگشت دادهشده بودند اما هنوز اقدام عملی برای
آزادسازی جواهرات گروئی در بانک استقراضی و جواهراتی که توسط کامرانمیرزا به
تجار فروختهشده بود انجام نگرفت.
 .4-2اقدامات تکمیلي دولت مشروطه برای مطالبه جواهرات سلطنتي از کامرانمیرزا و بانک
استقراضي
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پس از خروج شاه مخلوع ادامه تحقیقات بهمنظور روشن نمودن جواهرات فروخته شده
توسط کامرانمیرزا و آن بخش از جواهراتی که در بانک استقراضی به رهن گذاشته شده
بود از سر گرفته شد (استادوخ .)1327-k65-p18-21 :از آنجا که گفته میشد مقداری از
مرواریدهای دولتی توسط چند تن از تجار در بانک شاهنشاهی به گرو گذاشتهشده
است .وزارت خارجه در اخطاریهای به بانک خواستار توقیف مرواریدها تا روشن شدن
وضعیت آنها شد .از سوی دیگر،کارشناسان جواهر دولت مأمور شدند که مرواریدهایی را
که میرزا ابوطالب و شرکایش در شرکت اسالمیه در بانک شاهنشاهی قرار داده بودند
بررسی نمایند تا مشخص شود آیا از مرواریدهای مفقودۀ سلطنتی در بین آنها وجود
دارد یا نه .طبق گفته این کارشناسان اغلب مرواریدهای گرانقیمت مشاهدهشده جزو
کیسۀ هشتصد مثقالی بود که قبالً نزد کامرانمیرزا و صندوقخانه قرار داشت (استادوخ:
 1327-k65-p23-35؛.)1327-k65-p3-94
از همان ابتدای به گرو رفتن جواهرات ،دغدغه دولت ،امکان به حراج گذاشتن
آنها از سوی بانک بود؛ چراکه در یک مورد بانک ،اقدام به حراج و فروش سه تسبیح
اعلی مروارید کرده بود .بانک در واکنش به اعتراضات وزارت خارجه ،جلوگیری از حراج
جواهرات را منوط به تسویه مطالبات خود کرده بود.دولت نیز این تسویهحساب را
مشروط به امکان معاینه جواهرات میدانست.بانک هم بازدید از جواهرات را در صورت
در دست داشتن اسناد جواهرات مسیر میدانست .ازآنجاییکه بخشی از اسناد جواهرات
گرو گذاشتهشده توسط شاپشال در دست دولت نبود ،دولت بر اساس فصل سوم پروتکل
خواستار مساعدت سفارت روس و بریتانیا برای دسترسی به اسناد جواهرات و معاینه آنها
شد (استادوخ1327-k65-p-3-88 :؛1327-k65-p23-2.؛1327-k65-p-3-52؛1328-k65-p-2-
8,9؛ .)1328-k65-p-2-21وزارت خارجه همچنین خواستار اعالم مشخصات جواهرات
گروئی و اصل و بهره وجه آنها بر اساس شش سند موجود در نزد دولت شد (استادوخ:
 .)1328-k65-p-2-20در نتیجه مذاکرات انجامشده بانک ضمن ارائه صورت حساب و
موافقت موقت با مستثنیکردن جواهرات دولتی از بانک ،اجازه معاینه جواهرات راهم
صادر کرد  .این اجازه شامل جواهراتی هم شد که اسناد آنها مفقود بود و توسط شاپشال
در ازای دریافت  58900تومان به گرو گذارده شده بودند (استادوخ1328-k65-p-2- :
34,43؛ .)1328-k65-p-2- 45مبلغ اصل و بهره شش بسته جواهرات گروئی تا تاریخ 26
ژانویه  1910از سوی بانک به قرار ذیل اعالم شد (استادوخ :) 1328-k65-p-2-41 :جلسهای
برای مشاهده بسته جواهری که اسناد آن در اختیار دولت نبود در 28فوریه 1910با
حضور کارشناسان و امنای دولت در بانک استقراضی برگزار شد .وزارت خارجه در پی
این جلسه اعالم داشت دو بسته از این جواهرات با ثبتهای دولتی مطابقت داشته و

 /44مسئله جواهرات سلطنتي در کشمکش محمدعلي شاه با مشروطهخواهان و واکنش دولتهای روسیه و بریتانیا…..

نسبت به بستۀ دیگر ادعایی وجود ندارد .وزارت خارجه همچنین خواستار اعالم
صورتحساب مبلغ اصل و بهره این دو بسته شد(استادوخ 1328-k65-p-2-44:؛1328-k65-
 .) p-2-33این جواهرات آنهایی بودند که محمدعلی میرزا در موردشان در طومار کسر
جواهرات نوشته بود که تعلق به جهیزیه ملکه جهان دارند و ابداً ربطی به جواهرات
دولتی ندارد(استادوخ .)1327-k65-p3-115,115.1 :دقیقه برعکس نظری که نمایندگان
دولت اظهار میداشتند.
زمان گرو گذاشتن
روز

ماه

سال

دسامبر

15

1907

دسامبر

1

1908

مارس

19

1909

می

16

1909

ژوئن

29

1909

ژوئن

28

1909

پارچههای جواهر و
رهنگذاشتن آنها
چهار رشته تسبیح
مروارید توسط شاپشال
سه رشته تسبیح
مروارید توسط نیرالدوله
جقه و جواهرات خزانه
توسط
اندرون
فخراالطباءوعدلالسلطنه
مروارید ریزه به وزن
بیستوچهار گیروانکه
توسط وثوق حضور
تعداددویستوچهلویک
حلقه انگشتر الماس
فالمک توسط وثوق
حضور
سه رشته تسبیح
مروارید که سعد الدوله
توسط مختار الدوله و
میرزا اکبرخان به رهن
گذاشتند
شش عدد

نمرات
گروییها

مبلغی که بابت
گرویی دادهشده

بهرهای که تعلقگرفته
بود

13695

20000

10250

21755

10000

2800

23688

25000

4000

25245

15000

1950

26668
()26368این
شماره
صحیحتر است
266620

9000

945

80000

9000

159000

28945
(استادوخ1328-k65-:
p-2)18,42,42.1,58

همزمان پیگیریهای دولت برای جواهراتی که کامرانمیرزا در آن تصرف نموده بود
نیز در جریان بود .حسینقلیخان نواب در نامهای به وزارت خارجه گزارشی از بیتوجهی
سفارتهای روس و بریتانیا به تصرفات کامرانمیرزا در جواهرات دولتی ارائه نمود و
نوشت کامرانمیرزا مدعی است  833مثقال مرواریدهای سلطنتی را فروخته و وجه آن را
به محمدعلی میرزا پرداخت کرده است.نواب بیان داشت دو ماه قبل که قرار بود سفارت
روسیه از کامرانمیرزا درباره اینکه مرواریدها را به چه کس و چه مبلغی فروخته است
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نوشته کتبی بگیرد «هرچه مطالبه توضیحات کتبی از سفارت روس میشود جواب نمیدهند و

تکلیف این شعبه در مورد کامرانمیرزا سخت شده است» (استادوخ.) 1328-k65-p-2-23,50:
بر اساس وعده همکاری وزیرمختار بریتانیا برای روشن شدن اقدامات کامرانمیرزا
جلسهای با حضور امنای دولت و نمایندگان سفارت روس و بریتانیا برگزار شد (استادوخ:
 .)1328-k65-p16-2,24در این جلسه وکیل کامرانمیرزا اعالم کرد از  832مثقال مروارید
 468مثقال آن به سید محمود صراف فروخته شده است.این تاجر هم خرید مرواریدها را
تصدیق کرد؛ باوجوداین برای نمایندگان دولت ثابت نشد که مرواریدهای معاملهشده از
 833مثقال مرواریدهای سلطنتی تحویلی کامرانمیرزا باشد.بنابراین سید محمود صراف
برای شفافسازی چگونگی پرداختها،شاهدان و مکان معامله ،دفاتر ثبت خریدوفروش و
چگونگی قیمتگذاری و تشخیص مروارید اصل از بدل بازجویی شد (استادوخ1328-k65:
 .)p-7-26,25, 21در آزمایش قیمتگذاری و تشخیص مرواریدهای اصل از بدل مشخص
شد قیمتگذاریهایش دقیق بود؛ اما در تشخیص مرواریدهای بدل ناتوان بود .وی بیان
داشت که بخشی از مرواریدها در بانک استقراضی در مقابل دریافت 1300تومان گرو
است و بقیه آنها نزد وی است (استادوخ .)1328-k65-p7-19-23 :در جلسهای دیگر دفاتر
تجاری سید محمود صراف بررسی شد(استادوخ )1328-k65-p-7-28,18 :و در ادامه وکیل
کامرانمیرزا از قول موکلش بیان داشت که از  833مثقال  468مثقال آن را به قیمت
مشخصشده به سید محمود فروخته و بعد از کسر بیست مثقال وزن کیسه  345مثقال
دیگر به حاجی شکراهلل جواهری فروخته شده است و پول مرواریدها را هم مطابق
سندی که از محمدعلی میرزا دریافت کردهاند تحویل او شده است (استادوخ1328- 18 :
.)k65-p-7پس از بررسیهای انجامشده و به دنبال گفتگوهای نمایندگان دولت با سفارتهای
روس و بریتانیا برای روشن شدن وضعیت کامرانمیرزا نامهای توسط حسینعلی نواب از
سوی دولت به سفارت روس و بریتانیا نوشته شد (عینالسلطنه2720/4 :1377 ،؛ استادوخ:
.)1328-k65-p-7-5,16
در این نامه بیان شد دولت ایران پس از بررسی شواهد و قرائن معتقد است که
کامرانمیرزا از میان سیزده کیسه مروارید ،در دو کیسه آنکه  3011مثقال وزن دارد
دخل و تصرف کرده و پس از جدا کردن مرواریدهای اعلی و قرار دادن مرواریدهای
ارزانتر در این دو کیسه  2178مثقال آن را در بانک استقراضی به گرو گذاشته و 833
مثقال آن را به تجار فروخته است.دولت اینگونه نتیجه گرفته بود که مرواریدهایی که
در بانک به گرو گذاشته بودند و مرواریدهایی نیز که به تجار فروخته بودند همه
مرواریدهای اعلی سلطنتی نیست و درنتیجه معتقد بودند مرواریدهای اصلی خزانه
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کماکان نزد کامرانمیرزا است و«آنچه کامرانمیرزا میگوید با آنچه بهراستی و در واقعیت وجود

دارد زمین تا آسمان توفیر دارد» درنتیجه دولت خواهان مساعدت دو سفارت روس و بریتانیا
برای بازگرداندن اصل مرواریدها یا قیمت ارزش معادل آنها بود.در مورد زمردهای
مفقوده هم دولت اظهار داشت بر اساس تحقیقات انجامشده زمردها پیش از رسیدن شاه
به زرگنده نزد کامرانمیرزا بوده و تنها چند روز بعد ملکه جهان آنها را از کامرانمیرزا
گرفته و به خزانه باز پس داده است.دولت معتقد بود زمانی که زمردها نزد کامرانمیرزا
بوده است وی نه قطعه از این زمردها را برداشت کرده و سه قطعه از آنها را به 55000
تومان فروخته بوده است .بنابراین دولت خواهان استرداد شش قطعه زمرد باقیمانده
نزد کامرانمیرزا بود(استادوخ.)1328-k65-p7-6-11 :
اولین واکنش رسمی به این نامه از سوی وزیرمختار بریتانیا به تاریخ 8آوریل1910
بود .وی معتقد بود اگر امور به اصالح بگذرد بیشتر از این در خصوص رفتار کامرانمیرزا
راجع به جواهرات دولتی تفتیش الزم نیست؛او به نواب اطالع داد که شرط وزیرمختار
روس برای فشار آوردن به کامرانمیرزا بابت استرداد پول جواهرات به دولت ،اجازه دادن
برای ماندن کامرانمیرزا در تهران است .وزیرمختار درباره ادامه تحقیقات اضافه کرد که
«یقین دارم که خالف کامرانمیرزا در تبدیل مرواریدها و در خصوص زمردهای مفقود به ثبوت نخواهد
پیوست اما در باب چهارصد مثقال مروارید مفقوده جای امیدی هست» (استادوخ1328-k65-p-7- :

.)12
 -5-2بیرون آوردن جواهرات سلطنتي از گروی بانک استقراضي

بر اساس امتیازنامۀ بانک استقراضی این بانک متعهد بود بابت رهن جواهرات تومانی
یکصد دینار بهره و بیستوپنج دینار برای حق محافظت آنها مطالبه نماید.این قاعده تا
اواسط استبداد صغیر برپا بود تا اینکه در جریان هرجومرجهای ایجادشده ،بانک نیز
فرصت را غنیمت شمرده ،اعالم نمود که پسازاین برای جواهرات و فلزات قیمتی سه
شاهی بهره خواهد گرفت.بهواسطه وضعیت آن دوران مردم جرئت اظهار مخالفت
نداشته ،حتی مباشرین دولت نیز مقداری جواهرات سلطنتی را با همان نرخ بهره
دویست دیناری که برخالف اصول امتیازنامۀ بانک نیز بود به گرو گذاشته بودند .حتی
این بانک در سال 1910در روزنامه ایران نو اعالم داشته بود که مقداری جواهرات
سلطنتی در این بانک از قرار هیجده درصد و بیستوچهار درصد گرو است.این اعالمیه
موجب نارضایتی و اعتراض وزارت مالیه و خارجه شده بود(استادوخ) 1328-k52-p-7-9:؛
بهطوریکه وزارت خارجه در نامهای به سفارت روسیه نوشت :بر اساس فصل شانزدهم
امتیازنامۀ بانک استقراضی «اسباب مرهونه باید بعد از یک سال از گرو خارج بشود هرگاه
صاحبمال نتواند بعد از یک سال مال خود را از گرو بیرون بیاورد یا تجدید نماید در ماه سیزدهم آن
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سند فروخته خواهد شد ».این اشاره بدان جهت بود که بانک اعالم نموده بود که تاریخ
مهلت گروها را از یک سال به پنج ماه تقلیل داده بود (استادوخ.) 1328-k52-p-7-8:
این تغییر رویکرد باعث نگرانی مجدد وزارت خارجه از به حراج گذاشتن جواهرات
شد.ازاینرو وزارت خارجه ضمن یادآوری اقدام گذشته بانک در حراج گذاشتن تسبیحها
از دو سفارت گله نمود که بر اساس پروتکل آنها میبایست اسناد مربوط به جواهرات
گروئی را از محمدعلی میرزا گرفته تحویل دولت دهند تا دولت بتواند جواهرات را از
رهن خارج کند (استادوخ .)1327-k65-p-3-82 :وزارت خارجه که از تعلل سفارت روسیه
درباره جواهرات مرهون بهشدت نگران بود اعالم کرد ازآنجاکه بهزودی مدت رهن
جواهرات به پایان خواهد رسید ،سفارت از بانک بخواهد که از حراج این جواهرات
ممانعت شود و امکان معاینه جواهرات فراهم شود (استادوخ .)1327-k65-p-3-110 :پس از
موافقت بانک و معرفی نمایندگان دولت کلیه شش بسته دیگر جواهرات گروئی در بانک
معاینه شدند (استادوخ1327-k65-p-3-19 :؛ .)1327-k65-p-3-14,106اصالت کلیه جواهرات
ازنظر کارشناسان احرازشده ،بستهها به مهر نمایندگان دولت ممهور شدند.کارشناسها
تنها درباره کیسه  2187مثقالی مروارید اظهار داشتند این مرواریدها رشته نشده و
مخلوط بودند درحالیکه مرواریدهایی که تحویل کامرانمیرزا بودند همگی رشته شده
بودند.آنها اضافه نمودند قیمت این مرواریدها با قیمت مرواریدهای تحویلشده به
کامرانمیرزا متفاوت است (استادوخ.)1328-k65-p-2-37 :
بر اساس مذاکرات انجامشده بانک اعالم کرد کلیه جواهرات تا رسیدن توافق با دولت
ایران یک ماه توقیف میشوند (استادوخ .)1327-k65-p-3-109 :البته باید در نظر داشت
هیئتمدیرهای که ادارۀ کشور را تا تشکیل مجلس شورای ملی در دست داشت با
مشکالت مالی فراوانی نیز مواجه بود .نبود منابع مالی کافی تهیه اصل و بهره جواهرات
مرهونه در بانک و نزد سایر افراد را سختتر میکرد.جدای از مشکالت مالی
پیچیدگیهای سیاسی نیز کار آزادسازی جواهرات را دشوارتر مینمود.
در رابطه با مشکالت مالی ایران و اقداماتی که قرار بود برای مدیریت مقابلۀ با آن
انجام شود اخبار متفاوتی به گوش میرسید.خبرنگار تهران تایمز ضمن شرح مفصلی از
اوضاع نابسامان اقتصادی ایران نوشته بود که بهواسطۀ بیپولی دولت هنوز امکان ارسال
نیروهای نظامی به برخی از مناطق کشور ،وجود ندارد و برخی از راهها مسدود شده و
تجارت رونقی ندارد .این خبرنگار اضافه نموده بود که هیئتمدیره برای خروج از این
بحران حتی میخواسته جواهرات سلطنتی را نزد بانکها به گرو بگذارد اما این کار انجام
نشد .سفارت ایران در لندن ضمن ارسال این اخبار به وزارت خارجه یادآور شده بود که
مدتی قبل تجارتخانۀ بزرگی از لندن پیغام داد که اگر دولت مایل باشد که با گرو
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گذاردن جواهرات سلطنتی استقراض نماید بسیار مایل به انجام این کار است (استادوخ:

 .)1332-k14-p-2-69در همین رابطه صدراعظم عثمانی نیز به سفیر ایران پیشنهاد داده
بود که به اقتضای اسالمیت حاضر است که برای کمک به رفع مشکالت مالی دولت
ایران جواهرات سلطنتی را در بانک اوتمان گرو گذاشته و وجه آن را با تنزیلی به قرار
هفت درصد پرداخت نماید .صدراعظم عثمانی به نقل از سفیر کبیرشان در تهران شنیده
بود که دولت میخواسته بهواسطه بیپولی ،نیم میلیون لیره استقراض کرده جواهرات
سلطنتی را گرو بگذارد؛ اما هیچیک از بانکها با نرخ سود کمتر از دوازده و چهارده
درصد پول نمیدهند و دولت نیز قادر به پرداخت چنین مبلغ بهرهای نبوده است
(استادوخ.)1327-k11-p-1-179 :
در چنین شرایط آزادسازی جواهرات سلطنتی تا آوریل 1911به درازا کشید .با آنکه
از مدتها قبل محل پرداختی مبلغ اصل و بهره شش بسته از جواهرات در اقساطی
پانزدهساله از عایدات گمرکات شمال تأمینشده بود؛ بااینهمه تحویل جواهرات به
تعویق افتاده بود .وکیلالرعایا نماینده مجلس در گزارش خود به مجلس علت این تعویق
را در این دانست که «از ترس تهمت کسی جرئت نمیکند این جواهرات را از بانک به خزانه نقل
دهد» (کمام.)2/130/3/1/97/1 :

با دستور نایبالسلطنه اقدامات بهمنظور تحویل جواهرات آغاز شد .بانک تحویل
جواهرات را منوط به حضور افرادی کرد که بستهها را مهر کرده بودند (استادوخ1329-:
 .)k52-p-20-1,6,7,5,4,8,10مورد دیگر این بود که بانک اعالم کرد از هشت بسته
جواهرات گروئی تنها شش بستهای را تحویل خواهد داد که دولت رسید آنها را در
اختیار دارد (استادوخ 1329-k52-p-20-11 :؛ .)1329-k52-p-20-24در شرایط ایجادشده
دولت ضمن اعالم اعتراض خود تصمیم گرفت شش بسته را از رهن بانک خارج کرده تا
برای دو بسته دیگر اقدامات الزم انجام شود (استادوخ.)1329-k52-p-20-14,15,16,17 :
نهایتاً شش بسته جواهرات پس از پرداخت اصل و بهره مبلغ رهن به بانک توسط
امنای دولت در ژوئن1911تحویل گرفته شد(ساکما)240022681:؛ اما هنوز تکلیف دو
بسته جواهر باقیمانده نامشخص بود.وزارت مالیه و خارجه از همین زمان نامههای
اعتراضی به بانک و سفارت روسیه ارسال داشتند و خواستار اعالم اصل و بهره مبلغ رهن
این دو بسته جواهر برای خروج از رهن بانک شدند .بانک پاسخ روشنی به نامهها نمیداد
و دولت ایران را برای دریافت جواب به سفارت روسیه ارجاع میداد (استادوخ1329-k52-:
.)p-20-25,26,27,28,29,30,31
در سالهای بعد باوجود پیگیریهای وزارت مالیه و خارجه از بانک و سفارت روسیه
و یادآوری مفاد پروتکل (استادوخ )1330-k52-p9-4,5,7-10 :پاسخ بانک ،بیاعتنا به آنچه
اتفاق افتاده بود این بود که دو بسته جواهر امانت گذاشتهشده در بانک به اسم
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محمدعلی میرزا است و تسلیم آنها تنها با اجازه شاه سابق و یا نماینده وی شاپشال
میسر خواهد بود (استادوخ .)1330-k52-p9-6 :سفارت روسیه نیز در سال  1913به دولت
ایران اعالم داشت ملکه جهان به بانک اعالم کرده که این جواهرات جهیزیه وی بوده و
وی اسناد آنها را گمکرده و خواستار صدور المثنی برای آنها شده است.سفارت روسیه
اضافه نمود در صورت اعالم نشدن فوری این اسناد از سوی دولت ،بانک این اسناد را
باطل دانسته المثنی آنها را به ملکه جهان خواهد داد (استادوخ .)1331-k52-p23-1:این
پاسخها این گمان را تقویت مینمود که در پشت پرده توافقاتی بین بانک و سفارت و
شاه مخلوع در حال شکل گرفتن بوده است.
مجدد ًا وزارت خارجه به سفارت پاسخ داد که از این سه بسته ،دو بسته آن جزو
هشت بسته جواهرات دولتی است و سربهمهر امنای دولت است و میبایست بر اساس
پروتکل تحویل دولت ایران شود (استادوخ .)1331-k52-p23-2:باآنکه پیگیریها در
بخشهای پایینتر دولت همچنان ادامه یافت اما به نظر میرسید دیگر عزم جدی در
سطوح باالی دولت و دربار برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد .در سالهای بعد
مجدداً اداره محاسبات بیوتات پیگیر موضوع دو بسته جواهر شد (استادوخ1327-k65-:
 .)p12-20در یکی از نامههای اداره محاسبات نکته متفاوت این بود که اظهار داشت
محتمل است در ضمن آن دو بسته از اشیاء متعلق به ملکه جهان هم گذاشته باشند اما
بخش عمدۀ آن از جواهرات سلطنتی است (استادوخ .)1337-k35-p13-2:پیگیری نامه
مذکور به وزارت خارجه محول شد.این وزارتخانه هم در مورد اقدامات صورت گرفته
پاسخ داد که بانک صورت مبلغ اصل و بهره این حساب تا سال  1915را اعالم داشته و
این مطلب به وزارت مالیه منعکسشده است که با رعایت منافع دولت چه اقدامی را
انجام دهند .در جریان این پیگیریها سرانجام این دو بسته در سال  1919با همراهی
دولت روسیه ،بانک و با همکاری وزیر دربار با پرداخت پنجاههزار تومان از سوی
احمدشاه از رهن بانک خارجشده و بدون سروصدا به استناد آنکه این جواهرات جهیزیه
ملکه جهان بوده است جزو جواهرات شخصی احمدشاه شدند (استادوخ1337-k35-p13-4:؛
.)1337-k35-p13-3,13
با آنکه دو بسته جواهرات مذکور بیسروصدا در سال  1919تحویل احمدشاه شده
بود ،نمایندگان مجلس (ازجمله ارباب کیخسرو) بیخبر از تبادالت پشت پرده همچنان
سراغ این دو بسته را از رئیسالوزرا میگرفتند .وی نیز با پاسخهای کلی به پرسش
نمایندگان ،مسئله را به تحقیقات دقیقتر در آینده موکول کرد (لوح فشرده صورت مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم،جلسۀ .)72
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مسئله مرواریدها و زمردهای سلطنتی نیز که محل مناقشه بین دولت و کامرانمیرزا
بود به نتیجهای نرسید .کامرانمیرزا (پدربزرگ احمدشاه) توانست موضوع را تا حد ممکن
مسکوت گذاشته از پرداخت غرامت به دولت بابت تصرف در جواهرات سلطنتی طفره
رود .با این همه گاهی از سوی نمایندگان مجلس و اداره بیوتات این موضوع مطرح
میشد اما به نتیجهای نمیرسید .موضوع رسیدگی به وضعیت جواهرات سلطنتی در
مارس 1922در مجلس مطرح شد و ارباب کیخسرو شاهرخ و شیخ اسداهلل محالتی از
نمایندگان مجلس دربارۀ وضعیت جواهرات از دولت مشیرالدوله سؤال کردند (همان؛ اسناد
روحانیت و مجلس .)141/2 :1375 ،ازجمله سؤاالت مطرحشده مسئلۀ فروش مرواریدهای
سلطنتی توسط کامرانمیرزا در جریان استبداد صغیر بود .او میبایست در ازای تبدیل
مرواریدها ،مبلغ هشتاد هزار تومان غرامت به دولت میپرداخت؛ اما تا 1922هنوز مبلغی
پرداختنشده بود(متما-132-2-4-15 ،م .).پس از اعالم این موضوع در مطبوعات،
کامرانمیرزا در نامهای خطاب به مجلس مطالب اعالمشده درباره خود را بی مأخذ و
مدرک دانست و درنهایت وقاحت همۀ آنها را تکذیب کرد (متما144-15-87 :م .).ارباب
کیخسرو در پاسخ به تکذیبیه کامرانمیرزا به گزارش اداره محاسبات بیوتات استناد کرد.
در گزارش مذکور این اداره از بینتیجه ماندن رسیدگی به موضوع مرواریدها و زمردهای
سلطنتی خبر داده افزوده بود که کامرانمیرزا هشتاد هزار تومانی را که میبایست بابت
غرامت جواهرات به دولت پرداخت نماید نپرداخته و افزون بر آن کامرانمیرزا
مرواریدهایی را که چهل هزار تومان قیمت داشتند و به شرکت اسالمیه فروخته بود را
نیز به خزانه مسترد نکرده بود (اسناد روحانیت و مجلس.)146-145/2: 1375،
در سال  1937نامهای از سوی فردی ناشناس مبنی بر سرقت مقداری از جواهرات
سلطنتی نزد ورثه کامرانمیرزا به اداره کل شهربانی رسید .این نامه به دربار شاهنشاهی
ارجاع داده شد و دربار نیز مجدداً جویای روشن شدن وضعیت  832مثقال مروارید و
شش قطعه زمردی شد که دولت از کامرانمیرزا مطالبه داشت.تحقیقات از اداره بیوتات و
وزارت خارجه ادامه یافت اما هر دو از نتیجه کار و بازگشت جواهرات به خزانه اظهار
بیاطالعی کردند (استادوخ .) SH1315-k20-p17-1-4 :پیگیری این جواهرات نیز درگذر
زمان به فراموشی سپرده شد و نه جواهرات و نه مبالغ تعیینشده به خزانه بازگشت داده
نشد.
 .3نتیجه
محمدعلی شاه پس از محدودیتهای اعمالشده بر منابع مالیاش توسط نمایندگان
مجلس،برای تأمین هزینههای سرکوب مشروطهخواهان به دلیل در اختیار نداشتن منابع
مالی دیگر متوسل به استفاده از جواهرات سلطنتی شد .واکنش دو دولت روس و بریتانیا
به این اقدام شاه متفاوت بود .دولت تزاری روسیه به علت نظام استبدادیاش تمایل
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داشت تا با فراهم نمودن امکانات مالی برای شاه کمک به سرکوب مشروطهخواهان کرده
باشد .از اینرو بانک استقراضی روسیه با در اختیار گذاردن وام در قبال رهنگذاشتن
جواهرات سلطنتی در بانک به شاه در سرکوب مشروطهخواهان کمک میکرد .در مقابل
دولت بریتانیا که دارای نظام پارلمانی بود رویکرد متفاوتتری نسبت به جریان مشروطه
در ایران داشت.بریتانیا از سوی دیگر نگران افزایش قدرت روسیه ،رقیبش ،در منازعات
داخلی ایران بود و با آشکار نمودن جریان بهگروگذاشتهشدن جواهرات سلطنتی ،سعی
در تخریب نقشههای دولت روسیه میکرد .رویکرد این دو دولت پس از پایان استبداد
صغیر در جریان بازپسگیری جواهرات سلطنتی در مواردی تشابه و تفاوت داشتند.
هردو دولت در جریان خروج شاه و تنظیم پروتکل و بازپسگیری جواهرات نزد شاه
همکاری کردند؛ اما در جریانات مربوط به آزادسازی جواهرات از رهن بانک و رسیدگی
به تصرفات کامران میرزا واکنش این دو دولت متفاوت بود .دولت بریتانیا نسبت به این دو
موضوع موقعیتی منفعالنه داشت؛ اما دولت روسیه که بهواسطه بانک استقراضی مستقیم ًا
درگیر این ماجرا بود به میزان بسیار زیادی برای بازپسگیری و آزادسازی جواهرات
کارشکنی می کرد و از پشت پرده با شاه مخلوع و کارگزارانش همراهی مینمود
بهطوریکه رسیدگی به تصرفات کامرانمیرزا در جواهرات را منوط به اقامت وی در
پایتخت کردند و در رسیدگی به اتهامات وی با او همراهی میکردند .بعدها در جریان
آزادسازی دو بسته جواهر باقی مانده در بانک نیز همراهی بسیاری با شاه مخلوع نشان
دادند .با وجود تفاوت رویکرد روسیه و بریتانیا در رسیدگی به وضعیت جواهرات
سلطنتی هیئتمدیره تالش بسیاری در جهت حفظ و صیانت از جواهرات سلطنتی
انجام داد .در نتیجه این تالشها بخش اعظم جواهرات به خزانه عودت دادهشده و دارای
ثبت و صورت کاملتری شدند .باوجود تحقیقات وسیعی که در مورد تصرفات
کامران میرزا در مرواریدها و زمردهای سلطنتی انجام شد و شواهد متعددی که دال بر
تصرفات وی ارائه شد ،این جواهرات و حتی معادل مبالغ آن به خزانه مسترد نشد؛
چراکه در دورۀ قاجار بهواسطه نسبت خاندانی وی با شاه به میزان زیادی مسئله مسکوت
ماند .در دورۀ پهلوی نیز بهواسطه گذشت زمان و تناقضگوییهای کامرانمیرزا مسئله به
فراموشی سپرده شد .جدال مشروطه خواهان و محمدعلی شاه در مورد جواهرات
سلطنتی ن شان داد که تحت تأثیر تبلیغات مشروطه خواهان ،رویکرد افکار عمومی نسبت
به مسائل مختلف مخصوصاً در ارتباط با حوزه اختیارات و تعلقات شاه تغییر کرد.
درنتیجه ،جواهرات سلطنتی از یک مجموعه خصوصی متعلق به شخص شاه ،به جواهرات
دولتی و یک ثروت ملی تبدیل شد و پس از آن ،جواهرات سلطنتی تحت نظارت
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نمایندگان ملت در اختیار پادشاه قرار میگرفت .یکی از پیامدهای این تغییرات ،حفظ
این مجموعه در جریان تحوالت و حوادث تاریخ معاصر ایران است.
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The Seals and Gemstones of Sasanian Kings: A Study of the
Identity of the Kings and the Motifs on These Works
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Although the number of the seals and signets attributed to Sasanian Kings is
small compared to the collection of the remaining seals from this period,
they are distinguished from the other seals of the period due to their
materials, embellishments, used in the structure and inscribed motifs on
them. The Sasanian kings to whom a seal or signet is attributed include
Ardeshir I, Shapur I, Narseh, Bahram IV, Bahram V, Peroz, Kavad I,
Khosrow A, and Khosrow Parviz. The motifs on these seals are the kings’
portraits, the scene of victory over the enemy, and some animals. The base
of our knowledge about these seals relies on the items remaining in the
museums and sometimes, simply on the descriptions in the written resources.
As there is a disagreement between the researchers about the identity of
some kings inscribed on the seals and signets, this survey is going to identify
the kings and illuminate the amount of Sasanians’ impressibility from their
contemporaries and previous arts through studying the seals and signets of
Sasanian kings existing in the museums and Islamic texts focusing on their
motifs. The studies show that the theme of the Sasanian kings’ seals is
influenced by the patterns of ancient Iran and eastern civilizations. Also, the
impressibility of Sasanians from western patterns and the neighbors is seen
in the external form and following their method; however, in most cases,
Sasanians adjusted these patterns to their own standards. Other artistic works
of this period and new findings can be used to remove the ambiguities about
the kings inscribed on the seals.
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art of ancient Iran.
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Abstract
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مهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی؛ بررسی هویت پادشاه و
نقشمایههای حکشده بر این آثار
میرزا محمد حسنی

1

استادیار گروه تاریخ ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران.

بهرخ جمالی
دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسالم ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/04 /14 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده

مُهرها و نگینهای منتسب به شاهان ساسانی اگرچه در مقایسه با مجموع مُهرهای برجای مانده از این
دوره اندک شمارند ،به لحاظ جنس سنگ ،حکاکی ،تزئینات به کار رفته در ساخت و نقوش حکشده
براین آثار از سایر مُهرهای این دوره متمایزند .پادشاهان ساسانی که مُهر یا نگینی به آنها منتسب شده
عبارتاند از :اردشیر یکم ،شاپور یکم ،نرسی ،شاپور دوم ،بهرام چهارم ،بهرام پنجم ،پیروز ،قباد یکم،
خسرو یکم و خسرو دوم .نقوش حکشده بر مُهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی شامل تصاویر چهره،
صحنۀ پیروزی بر دشمن و به اسارت گرفتن آن و برخی حیواناتِ عموماً سلطنتی است .اساس
آگاهیهای ما از این مُهرها متکی به آثار موجود در موزهها و در برخی موارد صرفاً توصیفی است که در
منابع نوشتاری آمده است .با توجه به اینکه در مورد هویت برخی از پادشاهان نقش شده بر مُهرها و
نگینها اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران وجود دارد ،این پژوهش با بررسی آثار موجود در موزهها و
گزارشهای متون اسالمی به منظور رفع ابهامات موجود و همچنین تبیین میزان تأثیرپذیری ساسانیان
از هنرهای پیشین و معاصرانشان است .بررسیها بیانگر آن است که بنمایۀ مُهرها و نگینهای شاهان
ساسانی همانند سایر آثار هنری این دوره تأثیر پذیرفته از الگوهای هنری ایران باستان و تمدنهای
شرق باستان است .همچنین تأثیرپذیری ساسانیان از الگوهای غربی (یونان و روم) در قالب ظاهری و به
پیروی از سبک روز مشاهده می شود؛ اگرچه در بیشتر موارد ساسانیان الگوهای بیگانه را با فرهنگ و
استانداردهای خود تطبیق دادهاند .بهکارگیری برخی از نقشمایهها در سطح کوچکی مانند مُهر و نگین
از طرفی حاکی از ارزش نمادین و اهمیت آن موضوع از دیدگاه ساسانیان دارد و از سوی دیگر نشان از
تالش برای به نمایش گذاردن اصالت ،اقتدار و شکوه دربار ساسانی است .در رفع ابهامات موجود در
خصوص شناسایی پادشاهان نقش شده بر مُهرها نیز بایستی از سایر آثار هنری این دورۀ بهره گرفت.
واژههای کلیدی :مُهر و نگین ،پادشاهان ساسانی ،تعیین هویت ،نقشمایۀ مُهرها ،هنر ایران باستان

 .1مقدمه
از دورۀ ساسانی(651 -224م) تعداد زیادی مُهر ،اثر مُهر ،و مُهر انگشتری برجای مانده
است که در موزهها و مجموعههای داخلی و خارج از کشور نگاهداری میشوند .کاربرد

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mohamadhassani68@yahoo.com
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مُهر در جامعه ساسانی بیانگر گسترش نظام اداری ،توسعه و رونق اقتصاد و تجارت و
همچنین توجه به جنبه زیباییشناختی این اشیا است .تاکنون بالغ بر ده هزار مُهر
ساسانی منتشر شده است ( .)Ritter, 2017: 277این تعداد را میتوان تأییدی بر گفته
کالوس شیپمان دانست که ساسانیان را مُهردوست معرفی کرده و گفته است کمتر
چیزی است که ساسانیان مُهر نکرده باشند (شیپمان .)152 :1396 ،تعدادی از مُهرهای
برجای مانده از دورۀ ساسانی به شاهان و شهبانوان تعلق دارند .این مُهرها از سنگهای
مرغوب و با کیفیت ساخته شدهاند و انواع جواهرات در تزئین آنها به کار رفته است.
آگاهیهای بهدست آمده از مُهرهای شاهان ساسانی ،بر پایۀ مُهرهای موجود در موزهها و
مجموعهها ،و آثار نویسندگان دورۀ اسالمی ،مانند فتوح البلدان بالذری ،مروج الذهب
مسعودی و تاریخ گردیزی است .برخی منابع ارمنی و شاهنامه فردوسی نیز به مُهرهای
شاهان ساسانی اشاره کردهاند .از میان منابع موجود مروج الذهب (تألیف قرن 4ق)
بیشترین اطالعات در مورد این مُهرها ،نوع سنگهای به کار رفته در ساخت و نقوش
حکشده بر آنها را ارائه کرده است اما این اطالعات ،محدود به مُهرهای پادشاهان اواخر
دورۀ ساسانی است.
نقوش حکشده بر این آثار عبارتاند از :تصویر چهره (پرتره) و صحنههای سلطنتی
شامل ،سوار بر اسب ،نبرد با دشمن ،نبرد با حیوانات و نقوش برخی از حیوانات فرهّمند.
با وجود معدود بودن شمار مُهرها و نگینهای برجایمانده از پادشاهان ساسانی ،نبود
کتیبه و دیگر دادههای نگارشی ،و به دست آمدن این آثار از راههایی جز کاوش
باستانشناختی ،عواملی است که تاریخگذاری این مُهرها را با مشکل مواجه کرده و
موجب اختالف نظرهایی در مورد تعیین هویت برخی از این آثار در میان پژوهشگران
گردیده است .ارنست بابلون ،پرودنس هارپر ،رومن گیرشمن ،فرانچسکو کالییری ،دیوید
بیوار ،ریکا گیزلن و فیلیپ ژینیو از جمله پژوهشگرانی هستند که در مقاالت و
کاتالوگهای مختلف مُهرهای دورۀ ساسانی را معرفی کردهاند که اغلب آنها به زبان
فرانسه نگاشته شدهاند .همچنین مقالهای از علی شهیدی با عنوان « مُهرهای خسرو
انوشیروان» و مقاله مشترک نعمتاله علیمحمدی و محرم باستانی با عنوان« مُهر عقیق
ساسانی در موزۀ ملی پاریس» ،و نیز مقاله« سر گچی با تاج خسرو دوم» نوشته یوسف
مرادی و مقاله « سنگنگارۀ الخمزار بیرجند» از لباف خانیکی و بشاشکنزق آثاری در
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این زمینه هستند که با استناد به دیگر شواهد باستانشناختی ،در پی تعیین هویت
پادشاهان ساسانی نقش شده بر مُهرها و نگینهاست .با توجه به اینکه بررسیهای
انجامشده ،پاسخی برای پرسشهای این پژوهش ارائه نکردهاند ،انجام این پژوهش
ضروری به نظر میرسد.
اهداف این پژوهش بررسی مُهرها و نگینهای شاهان ساسانی با محوریت رفع برخی
از ابهامات موجود درباره تعیین هویت پادشاهان است .همچنین نقشمایههای نمایش
داده شده برای ن آثار برای تبیین میزان تأثیرپذیری هنر ساسانیان از هنرهای غیر بومی
مورد بحث قرار گرفته است .در این راستا به روش کتابخانهای و با رعایت توالی تاریخی
مُهرهای پادشاهان مختلف ساسانی موجود در موزهها و مجموعههای مختلف مورد
بررسی قرار گرفته و موضوعات نمایش داده شده براین آثار با گزارش منابع مکتوب
تاریخی مورد مقایسه قرارگرفته است  .قابل ذکر است در مواردی که برای تعیین هویت
پادشاهان یا ریشهیابی موضوعات ابهامی ،وجود داشت سعی شده این مُهرها و نگینها با
سایر آثار تاریخی مانند نقش برجستهها مقایسه شود.
 .2نقوش مُهرهای شاهان ساسانی
به استناد شاهنامه که بسیاری از رسوم و آیینهای ساسانی را بهطور دقیق بازگو کرده
است ،تاج و تخت و نگین ،از مظاهر قدرت در دورۀ ساسانی به شمار میآمدهاند؛ چنانکه
در داستان به تخت نشستن بهرام چهارم آمده است:
بدو

داد

ناگاه

گنج

و

سپاه

همان

مُهر

شاهی

و

تخت

و

کاله

(فردوسی)1058 / 2 :1380 ،

تاج و تخت منحصراً به شاه اختصاص داشت ،و نگین و مُهر مورد استفاده طبقات
مختلف اجتماع از بزرگان ،پیشوایان مذهبی ،عمال دولتی ،بازرگانان تا عامۀ جامعه بوده
است (گیرشمن .)240 :1390،به نظر میرسد با توسعه و گسترش دیوانساالری بهویژه در
اواخر حکومت ساسانی کاربرد مُهر در دربار و سطوح مختلف جامعه ضروری بوده است.
گزارش مسعودی از افزایش شمار مُهرهای شاهان ساسانی؛ بهرام پنجم ،خسرو
انوشیروان و خسروپرویز ،در سه دورۀ تاریخی ،نشان از افزایش نگرش شاهان ساسانی
یکی بیش از دیگری به امور دیوانی و دفتری دارد ،بهگونهای که موجب شده بود یک
مُهر جای خود را به چند مُهر بدهد (شهیدی .)57 :1387 ،در فتوح البلدان نیز به نقل از
ابن مقفع ،روایتشده که پادشاه پارس مُهری برای امور سری ،مُهری برای نامهها و مُهر
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قباله ها که قراردادها و اقطاع امالک و اسناد سلطنتی بدان ممهور میشد و مُهری نیز
برای خراج در اختیار داشت (بالذری.)647 :1337 ،
نقوش به کار رفته بر مُهرهای این گروه شامل تصاویر چهره ،سوار بر اسب ،صحنه
شکار ،نبرد با حیوانات ،صحنۀ پیروزی بر دشمن و زیر پا نهادن او ،و حیواناتی چون
گراز ،قوچ ،عقاب و شیر است .استفاده از نقوش حیوانی در مُهرها و سایر آثار هنری به
دلیل اهمیتی است که حیوانات از دیرباز در زندگی انسان ایفا کردهاند؛ تا جایی که در
حوزۀ دینی و باورهای آنها نفوذ کردند و تا مرحله احترام و تقدس پیش رفتند .در هنر
ایران باستان نیز برخی حیوانات بهعنوان نقشمایههای سلطنتی محسوب شده و در آثار
هنری مختلف از جمله مُهرها به کار رفتهاند .بهعنوان مثال ،در دورۀ ساسانی فرمانها و
احکام شاهی ,عهدنامه ها و سایر اسناد دولتی بایستی با انگشتری شاه که نقش آن
صورت گراز بود مُهر میشد (کریستنسن .)124 :1314 ،منابع از انگشتر گراز نشان شاپور
دوم و خسروپرویز یاد کردهاند (پاوستوس بوزند200 :1383 ،؛ مسعودی308/2-1 :1973،؛
گردیزی.)18 :1333 ،

کاربرد نقشمایه گراز در آثار هنری ایران باستان بهویژه هنر ساسانی ،به دلیل جایگاه
گراز در باور مردمِ گذشته است .ویژگیهای فردی این حیوان موجب شده تا در اساطیر
ایرانی از گراز بهعنوان نماد پیروزی ،جسارت و قدرت یاد شود .در سرودۀ اوستایی
مختص ایزد بهرام « بهرام یشت» این ایزد که نامش به معنای پیروزمند است ،در
سیمای موجودات مختلفی تصویر شده ،از جمله گاو نر ،اسب سفید ،گراز ،شتر ،مرد
پانزده سالۀ نورانی ،مرغ شاهین ،میش ،بز ،مرد رایومندِ زیبا ،که از میان آنها گراز از
همه مهمتر است (پورداوود .)115 /1 :1347 ،به نظر گیرشمن ،از آنجا که گراز مظهر بهرام
(ورثرغنه) خدای پیروزی به شمار میآمد ،نقش گراز بر مُهر شاهی که با آن فرمانها و
معاهدات و اسناد دولتی مُهر میشد به کار رفته است (گیرشمن.)223 :1390 ،
قوچ نیز جزو نقشمایههایی است که بهوفور در حکاکی ساسانیان به نمایش گذاشته
شده است .قوچ یا بره که در فارسی میانه  warragخوانده میشود (مکنزی)283 :1394 ،
اهمیتی مذهبی ،سلطنتی و نجومی دارد ( )Agostini &- Shaked,2017:99و عموماً به
شکل خمیده با روبانی در قسمت گردن ،گردنبندی از مروارید یا دیهیم نشان داده شده
است .وجود دیهیم دور گردن قوچ ،هویت این حیوان را بهعنوان نمادی سلطنتی نشان
میدهد (.)Lerner,1976: 185
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همچنین عقاب از نقشمایههای پربسامد در هنر ساسانی است .عقاب (شاهین)

عمدهترین شکل تجلی ایزدان در اساطیر ملل باستان است (قلیزاده )173 :1392 ،که
مظهر قدرت آسمانی شناخته شده است .در ایران باستان نیز ،بهعنوان مرغی خوشیمن
و مقدس از آن یاد شده است (پورداوود .)296 :1386 ،در اوستا ایزد بهرام از جمله شکل
مرغ وارغنه را به خود میگیرد که تیز پروازترینِ پرندگان است (قلیزاده .)173 :1392 ،در
بندهش (فصل  ،14بند  )23از یکصدوده پرنده یاد شده که نام سیمرغ و عقاب از جملۀ
آنهاست .از بندهای  33و  40زامیاد یشت چنین به نظر میرسد که وارغنه (عقاب)
نمودار اقتدار پادشاهی بوده و فر و شکوه بهصورت پرنده جلوه میکرده است (پورداوود،
 .)306 :1386شاهین را همچنین میتوان بهعنوان نماد جانور نمای ایزد مُهر در نظر
گرفت (زارع .)90 :1389 ،عقاب که ظاهراً بر درفش هخامنشیان نیز نقش شده بود ،مظهر
سلطنت و قدرت به شمار میآمده است (بهار )180 :1390 ،و نگارههای پرشماری از این
پرنده نقش شده است که به نظر نمیرسد امری تصادفی و فاقد معانی آیینی بوده باشد.
در دورۀ اشکانی نیز شاهین در یکی از نگارههای پارتی /الیمایی 1در هیأتی نمادین حلقۀ
پیمان را به نوک گرفته است ،در حالی که شاهک الیمایی مشروعیت حکومتش را از شاه
بزرگ اشکانی دریافت میکند .در دورۀ ساسانی نیز شاهین نشان خانوادگی بسیاری از
شاهان و بزرگان است و تاج شماری از آنها مرکب از بالهای شاهین است (زارع:1389 ،
.)90

از میان نقوش حیوانی که روی مُهرهای ساسانی ظاهر شدهاند ،شیر متداولترین
بوده است .نقشمایۀ شیر در آثار هنری مختلف با مضامین متفاوتی ،از موجود موذی تا
نماد قدرت مورد استقبال قرار داشته است .شیر مظهر خورشید و شهریاری و نیز زروان
است (قلیزاده .)163 :1392 ،سابقه این نقشمایه که در آثار هنری هخامنشی بهطور مکرر
مورد استفاده قرار گرفته ،در بینالنهرین گزارش شده است .بهعنوان مثال شیرکشی
پهلوان بنمایهای است که از دوران آشور نصیرپال دوم( 859 -883ق.م) تا شاهان ساسانی
تکرار شده است .این بنمایه در تختجمشید هم دیده میشود (پرادا.)157-156 :1391 ،
بنا بر سنتهای بینالنهرین باستان که شاهان هخامنشی از آن پیروی میکردند ،شاه
پیوسته وظیفه داشت با دیوان بجنگد و آنان را سرکوب کند تا شایسته سلطنت باشد

 . 1نقش برجستۀ خونگ نوروزی در ایذه خوزستان
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(بهار .)183 :1390 ،همچنین شیر در پیکرنگاری میترائیسم رومی نقش دارد و ارتباط آن
با مِهر بر مُهرهای ساسانی عجیب به نظر نمیرسد (.)Bivar,1969: 26
از دیگر نقوش حکشده بر مُهرهای ساسانی ،به تصاویر پرترهای میتوان اشاره کرد.
در دورۀ ساسانی بزرگان و موبدان بیشترین و کاملترین مجموعه مُهرها را به خود
اختصاص دادهاند .نقوش مُهرهای این دو طبقه در بسیاری موارد بازتاب ذائقه شخصی
صاحب مُهر است .به همین دلیل از نقوشی که معمو ًال در مُهرهای رسمی استفاده
نمیشد ،در مُهرهای شخصی استفاده شده است (کمپارتی .)211 /4 :1393 ،لرنر معتقد
است نقشمایههای هنری ساسانی به مسئلهای فراتر از عالقهمندی اشاره دارد و دارای
ارزش سمبلیک برای ساسانیان بوده است (.)Lerner,1975: 166
عالوه بر نقشمایههای حیوانی و تصاویر چهره ،در ادامه صحنههایِ با موضوع
سلطنتی نمایش داده شده بر این آثار مورد بررسی قرار خواهند گرفت .براین اساس،
پادشاهان ساسانی که مُهر و نگینی منتسب به آنها در موزهها وجود دارد و یا در منابع
نوشتاری توصیف شدهاند ،به ترتیب تاریخی معرفی خواهند شد.
 .1-2نگین اردشیر یکم ( 240/239 -224م)

نگینی منسوب به اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله ساسانی ،که تنها نیمی از آن یافت
شده است پادشاه را به حالت نیمرخ و ایستاده در کنار گاوی نر نشان میدهد .در تصویر
حکشده دو دست پادشاه به جلو کشیده شده ،در حالیکه تاج بر سر ،گردنبندی بر
گردن و لباس ابریشمی ظریفی بر تن دارد و نیز چهرۀ شاه با ریش ترسیمشده است
(.)Babelon,1897:192

نگین اردشیر یکم ،بابلون ،1897،کتابخانه ملی پاریس
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نکتۀ قابل توجه در نقش این مُهر تصویر گاو در کنار پادشاه است که در سایر مُهرها
و توصیفات متون اسالمی مسبوق به سابقه نیست ،همچنین بابلون در مورد انتساب این
تصویر به اردشیر یکم دلیلی ذکر نکرده است.
 .2-2نگین شاپور یکم ( 272/270 -240 /239م)

یکی از زیباترین نگینهای برجای مانده ساسانی نگینی تزئینی است که نقش شاپور یکم
و والریانوس امپراتور روم بر آن حکشده است (گیرشمن .)152 :1390 ،جنس این سنگ
عقیق سیاه (اونیکس) از سنگهای مورد عالقۀ رومیان است که از آن جهت ساخت
مُهرهای برجسته و حکاکی شمایل استفاده میکردهاند (هال .)120 :1392 ،در مورد این
نگین اختالف نظرهایی در میان پژوهشگران مطرح است.

نگین شاپور یکم ،بابلون ،1897،کتابخانه ملی پاریس

در تصویر نقش شده بر نگین ،والریانوس شمشیر خود را روی شاپور بلند میکند.
درحالیکه شاپور حتی شمشیر خویش را از غالف بیرون نمیکشد و به گرفتن دست
امپراتور روم قناعت می کند .گرفتن دست دشمن دارای تعابیر گوناگونی است؛ چنانکه
در نقش سفالهای هندسی شکل یونانی اواخر قرن هشتم قبل از میالد گرفتن دست
مبین اسارت بوده است (گیرشمن .)152 :1390،در نگارههای شاپور یکم در بیشاپور (بیشاپور
 ،)3 - 2داراب و نقش رستم ،که قیصرهای رومی تصویر شدهاند ،شاپور دست آنها را
گرفته است .هینتس با بررسی نقوش برجستۀ شاپوریکم ،گرفتن دست قیصر را نشانه
پیمان صلح میداند (هینتس .)242 :1392 ،اگرچه تعابیر متفاوتی برای این عمل ارائه شده،
بهکارگیری این نقشمایه در آثار مختلف نشان از اهمیت موضوع برای ساسانیان دارد .در
مورد شناسایی افراد نقش شده بر این نگین و انتساب حکاکی آن به هنرمندان ساسانی
و غربی نیز اختالف نظرهایی وجود دارد.
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هوبرتوس فونگال عالوه بر اینکه مضمون نقوش حکاکی شده بر این نگین را نماد
گونه و افسانهوار دانسته ،شخصیتهای نقش شده را مربوط به هنگام قدرتگیری
یوویانوس و رویارویی او با شاپور دوم میداند .وی در تفسیر خود اشاره میکند که
فرمانروایان روم و ایران به نمایندگی دو قدرت بزرگ با هم مالقات کردهاند و تهدید به
درگیریهای جنگی از طریق شمشیر باال بردۀ سوار رومی مشاهده میشود .رویدادهای
این جنگ توسط شاه ساسانی با گرفتن مچ دست چپ حریف رومی ،تغییر پیدا میکند.
این تغییر با خطر انعقاد یک قرارداد تحمیلشده به فرمانروای رومی مرتبط است
(فونگال .)95 :1378 ،با وجود این اکثر پژوهشگران شخصیتهای نقش شده بر این نگین
را شاپور یکم و والریانوس میدانند.
از موارد دیگر مورد اختالف ،تفاوت میان تاج شاپور در این پیکره با نقوش برجسته و
سکهها است؛ اما تطابق این نقش با نقش برجستههای صخرهای ،تردیدی باقی نمیگذارد
که هدف هنرمندی که این نگین را تصویر کرده شاپور و والریانوس بوده است .در مورد
حکاک ایرانی و یا غربی این سنگ نیز ،به مواردی از جمله پیکر عضالنی و به ظاهر
عریان شاه ساسانی اشاره شده که خارج از چهارچوب هنر ساسانی است و به نظر
میرسد این برجستهکاری ،کار هنرمندی غربی بوده که شناخت کاملی از سرمشق
ساسانی نداشته است (شپرد .)632-629 /2-3 :1393 ،همچنین شاپور و ساز و برگ اسب
وی پوشاکی نیمهپارسی ـ نیمهرومی بر تن دارند .گیرشمن معتقد است این نگین بدون
تردید اثر یک هنرمند غربی 1است و احتماالً توسط دربار پارس سفارش داده شده است
( .)Ghirshman, 1971: 164با توجه به ظرافت کار و نوع سنگی که مورد استفاده قرار
گرفته نیز ،به نظر میرسد حکاکی و اجرای آن توسط هنرمند غربی انجام شده است.
 .3-2مُهر نرسه (302 -293م)

مُهری از جنس گارنت آلماندین ( )Garnet Almandineمنتسب به نرسه ،شاه بخشی از
شاهنشاهی اولیه ساسانیان تعلق دارد .با توجه به توصیفی که هارپر از این مُهر کرده
است ،به نظر میرسد حکاک این مُهر از الگوی رومی الهام گرفته است.

 .1در ترجمۀ فارسی بهاشتباه شرقی نوشتهشده ،اما در متن فرانسه کتاب گیرشمن واژۀ  occidentalبه معنی
غربی را به کار برده است.
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بر این مُهر نیمتنهای به سمت راست ،با موهای فر خورده روی پیشانی ،ریش ،حلقه
و گوشواره نقش شده است .حکاکی بسیار ظریف این مُهر مربوط به قرن سوم میالدی
است .این مُهر دارای کتیبهای با عبارت «نرسه شاه» ( )Narseh šāhاست
( .)Bivar,1969:44کیفیت و جنس سنگ به کار رفته در این مُهر مشخصههای سنگهای
متعلق به خاندان سلطنتی را نشان میدهد .از مشخصههای تصویر حکشده بر این مُهر
واقعگرایی است که در تعداد کمی از مُهرهای ساسانی که تحت تأثیر هنر حکاکی جهان
مدیترانه شرقی قرار داشتهاند دیده میشود .نقش مُهر به صورت نیمتنه کوتاه شامل سر،
گردن و بخشی از قفسۀ سینه است .این فرم اختصار یافتۀ بدن از مشخصههای مُهرهای
امپراتوری روم است .همچنین حلقههای موی فر که از پیشانی باال رفتهاند شکلی
غیرطبیعی از سبک موی ساسانی است .تصویر نرسه به استثنای زیورآالت ،از تصاویر
مُهر امپراتوران رومی غیر قابل تشخیص است (.)Harper,1978: 144

مُهر نرسه ،هارپر ،1978،موزۀ بریتانیا
 .4-2مُهر انگشتری شاپور دوم(  379 -309م)

در یکی از متون ارمنی سدۀ پنجم میالدی به مُهر انگشتری شاپور دوم که در نامهها و
پیمانها از آن استفاده میکرده چنین اشاره شده است« :شاپور بنا به سنتی که در
سوگند شاهان ساسانی رسم بود فرمود نمک آوردند و با انگشتر گراز نشان خویش بر آن
مُهر زد» (پاوستوس بوزند.)200 :1383 ،
 .5-2مُهر بهرام چهارم (  399 – 388م)
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دو مُهر منسوب به بهرام چهارم است که در مورد انتساب یکی از آنها به بهرام چهارم و
یا بهرام یکم تردیدهایی در میان پژوهشگران مطرح است.
الف -مُهر یا نگینی از جنس یاقوت ارغوانی که در مجموعۀ دونشایر) Devonshire
 ) Chatsworthنگهداری میشود به « بهرام کرمان شاه» نسبت داده شده است .تصویر نقش
شده براین اثر ،شبیه نقوش اعضای خاندان سلطنتی بر سنگنگارههای اوایل دورۀ
ساسانی است.

مُهر بهرام چهارم ،بیوار ،1969 ،موزۀ بریتانیا

بر این مُهر تصویر بهرام با کاله بلندی که دارای نشان خانوادگی است و معموالً روی
پوشش سر اشراف و نجبای ساسانی دیده میشود ،حکشده است .ویژگیهای حکاکی
اولیۀ دورۀ ساسانی همانند مردمک چشم که در قسمت باالیی چشمهای بادامی شکل
قرار میگرفت و ریشها که به خطوط افقی مرتب تقسیم میشدند در این مُهر مشاهده
میشود .این مُهر کتیبه نیز دارد (.)Harper,1978:142
در خصوص انتساب این مُهر به بهرام چهارم و یا بهرام یکم (276-273م) اختالف نظر
وجود دارد .با توجه به اینکه هر دو پادشاه بهرام نام داشتند ،نام پدرشان شاپور بود و هر
دو عنوان « بهرام کرمانشاه» داشتهاند ،به نظر میرسد این شباهتها موجب اختالف
نظر پژوهشگران شده است.
بهرام یکم در روزگار پدرش شاپور یکم نخست فرمانروای گیالن بود و «گیالنشاه»
لقب داشت و تا سال 262م در این مقام باقی بود (لوکونین .)100 :1365 ،در بند  20تحریر
پارتی کتیبۀ شاپور یکم بر کعبۀ زردشت از عنوان بهرام گیالنشاه یاد شده است (عریان،
 .)72 :1382بهرام سپس به حکومت مستقل کرمان رسید و ملقب به «کرمانشاه» شد و
پس از آن به فرمانروایی کامبادن نائل آمد و از آن زمان آن شهر به کرمانشاهان شناخته
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شد ،یعنی شهری که شاه کرمان بر آن حکومت میکند .از دورۀ حکومت او در کرمان
این نگین کندهکاری شده بر جای مانده است:
Wrhr’n ZY Krm’ n MLK’ BRH šhpwhry MLK’ n

« بهرام کرمانشاه پسر شاپور شاهان [شاه]» (لوکونین100 :1365 ،؛ مشکور/1 :1367،
.)221

همانگونه که اشاره شد بهرام چهارم نیز ملقب به «کرمان شاه» بود ،زیرا در زمان
پدرش (شاپور دوم) حکومت کرمان را در اختیار داشت (کریستنسن .)184 :1395 ،اکرمن
این مُهر را متعلق به بهرام چهارم پیش از به قدرت رسیدن میداند (اکرمن/2 :1387 ،
 .)980اما هارپر مالکیت این مُهر را به بهرام یکم نسبت داده است .وی کتیبه و
جملهبندی مُهر را خاص آثار اولیۀ دورۀ ساسانی میداند؛ همچنین در مقایسۀ حکاکی
این مُهر با مُهری دیگر از بهرام چهارم ،حکاک این مُهر را فاقد مهارت و تجربه الزم
دانسته و معتقد است ساخت این مُهر زیبا منحصراً ایرانی است و نمایانگر ظریفترین
مُهرهای اوایل دورۀ ساسانی است که موضوعات انسانی طبیعتگرایانه با ظرافت روی آن
به تصویر کشیده شده است ) .)Harper,1978:142لوکونین نیز شیوۀ تصویرسازی و نوشتۀ
این مُهر را متعلق به قرن سوم میالدی میداند (لوکونین.)100 :1365 ،
ب -مُهری دیگر از جنس عقیق ،مربوط به بهرام چهارم و بعد از به حکومت رسیدن
اوست (اکرمن.)980 /2 :1387 ،

مُهر بهرام چهارم ،هارپر ،1978 ،موزه بریتانیا

در این مُهر شاه با تاج و پیراهن بلند در حالیکه دست راستش بر دسته شمشیر
قرار دارد و روی دشمن به زانو درآمده ایستاده ،تصویر شده است (.)Bivar,1969:56
پوشیدن پیراهن بلند ،در میان مردان بلندپایۀ دورۀ ساسانی مرسوم بوده است .همچنین
روبانهای مواجی که در تصویر دیده میشود از مشخصههای پوشش دورۀ ساسانی و
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مناطق همجواری است که از آن متأثر شدهاند (کالییری .)55 :1390 ،سابقۀ به تصویر
کشیدن دشمن شکستخورده و زیر پا نهادن آن حداقل به دورۀ آشوری بازمیگردد و به
نظر میرسد هدف از آن اعالم سلطۀ پادشاه بوده است (اکرمن.)981-980 /2 :1387 ،
مضمون شاه پیروز روی مُهرها و دیگر آثار هنری ایران باستان همواره مورد توجه قرار
گرفته است .بهعنوان مثال در نقش برجستۀ آنوبانینی که حدود هزارۀ دوم ق.م
حکشده ،پادشاه لولوبی کمان به دست پای خود را بر دشمنی که بر زمین افتاده ،نهاده
است (گیرشمن .)41 :1372 ،بر مُهر استوانهای کتیبهدار کورش یکم نیز شاه سوار بر اسب و
دشمن در حال فرار نشان داده میشود در حالیکه دو دشمن بر خاک افتاده در زیر پای
اسب شاه قرار گرفتهاند (گریسون ،کولروت .)51 /9 :1389 ،داریوش یکم هخامنشی نیز در
نقش برجستۀ بیستون همانند آنوبانی نی با کمانی در دست چپ ،پای چپ را روی سینه
دشمن (گئومات مغ)که بر زمین افتاده و به عالمت التماس دستهایش را باال برده،
گذارده است (کخ .)18-21 :1389 ،مضامین نقوش شاه پیروز و شاهان دروغگوی شکست
خورده ،بهصورت آشکار تصویر شاهی را ارائه میدهند که آراسته به همه کماالت یک
جنگاور خوب است (بریان .)353 /1-10 :1391 ،با توجه به تأثیرپذیری ساسانیان از
هنرهای پیشینیان بنمایۀ دشمن شکست خورده در آثار هنری این دوره نیز نمود یافته
است .چنانکه در نقش برجستههای متعدد ساسانی از جمله اردشیر بابکان در نقش
رستم پیکر اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی را لگدمال میکند .شاپور یکم در نقوش
بیشابور  3 ،2 ،1و دارابگرد پیکر گردین سوم امپراتور روم را لگدمال کرده است و اردشیر
دوم در طاقبستان پیکر جولیان مرتد را لگد میکند (حسنی .)103 :1393 ،گیزلن ضمن
اشاره به مُهر بهرام چهارم که نیزهای را بر گردن دشمن نهاده ،زیر پا نهادن دشمن را
بیانی از نماد نگاری ساسانی میداند (.)Gyselen,2006: 90
 .6-2مُهر بهرام پنجم (بهرام گور) (439-421م)

در مروج الذهب از مُهر انگشتری بهرام پنجم که حاوی کتیبه « باالفعال تعظم االخبار»
« به کردار گفتهها را بزرگ کنند» یاد شده است (مسعودی .)256 /1 :1382،با توجه به
اینکه بهرام در میان مردم حیره زندگی میکرده و به زبان عربی مسلط بوده به نظر
میرسد که نوشته روی مُهر از ریشه عربی بوده است (شهیدی .)59 :1387 ،در مورد این
مُهر منبع ما شرحی است که در منابع اسالمی ذکر شده است .بهرام پنجم و سرگذشت
وی در ادبیات و آثار هنری به نظم و تصویر در آمده است ،چنانکه داستان بهرام و ساز
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زن او آزاده در مُهرهای اواخر دورۀ ساسانی ترسیم شده است .این نقوش عبارتاند :از
سوا ری با شیری که در مقابل سر اسب او به پا خاسته است که احتما ًال نمایشی از
شخصیت خورشیدیِ شاه است؛ مردی پیاده که شیر را با نیزه میزند؛ سواری با نقش
فره بر باالی سر ،که اژدهایی شش سر را با نیزه میزند (اکرمن .)987 /2 :1387 ،این مُهرها
در موزۀ بریتانیا نگهداری میشوند.
 .7-2مُهر پیروز (459-484م)

جدیدترین مُهری که از شاهان ساسانی شناسایی شده است متعلق به پیروز ساسانی
است که در سال  2014میالدی طرحی از آن توسط کالییری)1( 1منتشر شده است.
تصویر این مُهر چهره پادشاه را با انواع جواهرات سلطنتی به نمایش گذاشته است .این
مُهر کتیبۀ نسبت ًا بلندی دارد که محل اختالف برخی پژوهشگران است.
1. Kay pērōz šāhān šāh ī farrox ī xwābar ī kirbakkar kē yazdān nōg xwarrah abzūd
ērānvēzan mazdēsn bay rāmšahr
2. Pus mazdēsn bay kay yazdgird šāhān šāh ī xwābar ud kirbakkar nab bay wahrām
šhāhan šāh ud ērān<vēzan mazdēsn> kē čihr az yazdān
3- Ī kirbakkar
.1کیپیروز ،شاهنشاه ،فرخ (خوشبخت) ،نیکوکار و کرفهگر که ایزدان فره نو [او را] افزون[گردانند] ،بَی مزدیسنِ ایرانویچ،
رامشهر
.2پسر بَی مزدیسن یزدگرد شاهنشاه خیرخواه و کرفهگر .نوه بَی بهرام شاهنشاه ایرانویچ که چهر از یزدان[دارد].

.3کرفهگر

)(Gignoux, 2000:164-165

شروو)2( 2

و دریایی پیشنهادهایی جهت رفع ابهامات در زمینۀ خوانش کتیبه این مُهر
مطرح کردهاند .دریایی کشف مُهر پیروز را موجب درک بیشتری از تبلیغات شاهنشاهی،
عبارات پردازی و هنر این دوره میداند ( .)Daryaee,2005:195دادههای به دست آمده از
کتیبه مُهر بسیار حائز اهمیت است ،از سویی نشاندهنده تداوم استعمال القاب و عناوین
اولیه دربار ساسانی در سده پنجم میالدی است و از سوی دیگر القاب و عناوینی که
مستقیماً با آموزههای زردشتی در ارتباط است (مطلوب کاری.)324 :1399 ،

1. Callieri, pierfrancesco, “Architecture etreprésentations dans I’ Iran Sassanide’’.
Studia Iranica. Cahier 50, 2014.
2 .P.O. SkjӕrvØ, ‘’The Great Seal of Pērōz”, Studia Iranica, tome 32, fas. 2pp.281288, 2003.
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مُهر پیروز ،کتابخانه ملی پاریسSassnids.com،

 .8-2نگین قباد /کواد یکم ( 496 -488؛531-499م)

نگین زیبایی به شکل مدور از عقیق سرخ منتسب به قباد یکم است .براین نگین شاه به
حالت نیمرخ به سمت چپ با ریش ،موهای جمع شده ،گردنبند و گوشواره نقش شده
است.

نگین قباد یکم ،گیرشمن ،1390 ،کتابخانه ملی پاریس

نبود کتیبه و تاریخ مالکیت واقعی این نگین را با ابهاماتی مواجه کرده است .از
جمله گیرشمن و اکرمن مالکیت این نگین را به قباد یکم ساسانی (گیرشمن240 :1390 ،؛
اکرمن )979 /2 :1387 ،نسبت دادهاند .اکرمن (به نقل از هرتسفلد) و بابلون این نگین را به
خسرو دوم منتسب کردهاند (اکرمن979 /2 :1387،؛  .)Babelon,1897:195در پژوهشی که با
بهرهگیری از شواهد سکهشناسی و تمرکز بر تاجهای چهار تن از شاهان ساسانی (پیروز،
قباد یکم ،هرمز چهارم و خسرو دوم) انجامشده مالکیت این نگین به پیروز ساسانی نسبت
داده شده است (علیمحمدی ،باستانی .)120 :1397 ،نویسندگان مقاله معتقدند علیرغم
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شباهت زیادی که بین نمادهای به کار رفته در تاج پیروز و قباد یکم وجود دارد،
اختالفی نیز مشهود است .قسمت پایین حاشیه تاج پیروز با یک ردیف مروارید
تزیینشده ،در صورتیکه تاجهای مربوط به قباد با دو ردیف مروارید آراسته شده است
(همان .)121:از دیگر شواهد باستانشناختی جهت رفع ابهامات ،سنگنگارۀ الخمزار
بیرجند است که بر اساس بررسیها به قباد یکم تعلق دارد .در این سنگنگاره سر یک
مرد ،با تاجی بر سر و نوارهای مواج نقش شده است .در این صحنه مرد و زنی در کنار
یکدیگر نشان داده شدهاند که زن لباسی به سبک ساسانی بر تن دارد .تاج و نوارهای
مواجی که از تاج و کمر مرد در اهتزاز است و هیبتی که نگارگر برای مرد تجسم کرده
حکایت از این دارد که آن شخصیت میتواند یک سلطان باشد .این موضوع با زندگی
قباد یکم در قلمرو هپتالیان مطابقت دارد (لبافخانیکی ،بشاش کنزق.)32 :1373،
عالوه بر این نگین ،یک سر گچی در سال  1930میالدی توسط نلسون دبواز
شناسایی شد که مالکیت آن به قباد یکم نسبت داده شده است .پژوهشگرانی چون
اکرمن ،اردمن و گیرشمن نیز از این اثر با عنوان سر قباد یکم یاد کردهاند .مالک این
پژوهشگران برای تعیین هویت این اثر ،مقایسۀ آن با سکههای قباد یکم و نگین اشاره
شده در باال است؛ در حالی که یوسف مرادی با بررسی سکههای قباد یکم ،خسرو اول و
خسرو دوم مالکیت این سر گچی را به خسرو دوم نسبت میدهد و در مورد نگین
منسوب به قباد یکم نیز معتقد است با توجه به نبود کتیبه نمیتوان آن را به قباد
ساسانی نسبت داد (مرادی .)19 :1383 ،در جمعبندی با توجه به سنگنگارۀ الخمزار
بیرجند و شباهت آن با نگین کتابخانه ملی پاریس و تطبیق تاریخی زندگی قباد یکم در
قلمرو هپتالیان به نظر میرسد این نگین به قباد یکم تعلق دارد؛ گرچه مدارک و
یافتههای جدید باستانشناختی میتواند هویت قطعی این اثر را مشخص نماید.
 .9-2مُهرهای خسرو یکم انوشیروان(  579 -531م)

بنا بر مستندات و مُهرهای برجای مانده با گسترش نظام اداری کاربرد مُهر در جامعه
ساسانی بهویژه در اواخر حکومت افزایش یافته است چنانکه پادشاهان ساسانی از
مُهرهای مختلف در امور استفاده میکردهاند .باوجود این تاکنون مُهری از خسرو
انوشیروان گزارش نشده و تنها میتوان به توصیف منابع اسالمی اکتفا کرد .همچنین بر
نگینی در مرکز «جام خسرو» تصویر وی حکشده است.
 .1-9-2مُهرهای خسرو انوشیروان

مروج الذهب به چهار مُهر خسرو انوشیروان و کاربردهای آن اشاره کرده است:
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 .1مُهر عقیق برای مالیات (خراج) که نقش «عدالت» بر آن حکشده بود.
 .2مُهری از فیروزه برای امالک و دارایی که نقش «آبادی» داشت.
 .3مُهری از یاقوت سرمهای برای کمک و مساعدت که نقش «تأمل» (شکیبایی) بر آن حکشده بود.
 .4مُهری از یاقوت سرخ برای برید که نقش «امید» روی آن حکشده بود و چون آتش میدرخشید
(مسعودی .)294/2-1 :1973،تنسوخ نامه ایلخانی توصیفات این انگشتر را چنین آورده است:
« خسرو انوشیروان را یاقوتی بوده است شبافروز که آن را کوکبی خوانندی و به شب چون چراغ
بیفروختی و گوهر شبچراغ عبارت از آن است» .این گوهر پس از حمله اعراب به دست خلفا افتاده
است (نصیرالدین طوسی.)35 :1363 ،

البته پیشینۀ کاربرد چهار مُهر به جمشید شاه اساطیری ایران ،نیز منسوب شده
است .قاعدۀ چهارگانه مورد استفاده خسرو انوشیروان ،تعداد وظایف و تقسیم قاعده
چهارگانه وظایف شاه را نشان میدهد (شاکد .)252 :1388 ،به نظر میرسد این قاعدۀ
چهارگانه پس از ساسانیان نیز مورد توجه حاکمان اسالمی قرارگرفته است .چنانکه چهار
مُهر به حضرت علی (ع) منتسب شده که هریک نمایانگر یکی از جنبههای قدرت خالفت
ایشان بود (شاکد.)251 -250: 1388 ،
 .2-9-2نگین جام خسرو

روی نگینی که در مرکز «جامخسرو» ( )Saint-Denisقرار گرفته تصویر خسرو انوشیروان
نقش شده است .جنس این جام از طال و نگین آن از جنس دُر کوهی است.

نگین جام خسرو انوشیروان ،گیرشمن ،1390 ،کتابخانه ملی پاریس
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براین نگین خسرو در حالی که روی تختی که توسط اسبهای بالدار نگهداری
میشود نشان داده شده است (هرمان .)140 :1373 ،تاج شاه با تزئینات بسیار آراسته شده
است .در این تصویر شاه بهصورت تمام رخ در حالت نشسته ،و دو دست بر شمشیر تکیه
کرده دیده میشود (گیرشمن .)205 :1390 ،حالت نشستن که از روبرو تصویر شده و ساق
پا را خمیده و جدا از هم نشان میدهد ،تصویری جدی و خشن در بیننده ایجاد میکند
که در هنر کهن شرقی در نقشمایههای مربوط به الوهیت به کار میرفته است .بر این
اساس شاه را که مرکز طبیعت و قبله و محور جهان محسوب میشود در مرکز صحنه
قرار میدهند و سعی میکنند رعب و وحشتی از وی ساطع شود که معمو ًال دیدار
مستبدان مشرق زمینی در اشخاص ایجاد میکنند .هرتسفلد معتقد است اگرچه
نقشمایه این سنگ الهام گرفته از هنر نقاشی یونانیان شرقی در باکتریا است و به دست
ال آسیایی است (هرتسفلد.)325 :1381 ،
یونانیان ساختهشده ،اما تصویری کام ً
 .10 -2مُهر انگشتریهای خسروپرویز (628-590م)

در شاهنامه و دیگر متون اسالمی به مُهرهای خسروپرویز اشاره شده است؛ اما نمونهای از
آن در میان آثار باستانشناختی گزارش نشده و تنها منبع ما گزارش منابع نوشتاری
است .این آثار از نُه مُهر انگشتری خسروپرویز نام بردهاند که از سنگها و جواهرات
مختلف ساختهشده و در امور مختلف مملکت به کار میرفته است:
 .1انگشتر نقره که نگین آن از جنس یاقوت سرخ و حلقۀ آن از الماس بود و نقش چهره شاه بر آن
حکشده بود .این مُهر انگشتری دارای کتیبهای در وصف شاه بوده است .نامهها و سجالت را با این
انگشتر مُهر میکردند.
 .2انگشتری با نگین عقیق و حلقۀ طال که نقش آن «خراسان آزاد» بود .کاربرد این مُهر انگشتری جهت
مُهر کردن یادداشتها بود.
 .3انگشتری با نگین اونیکس و حلقۀ طال که نقش یک سوار و کلمۀ الوحا بر آن حکشده بود و پاسخ
نامههای چاپار را با آن مُهر میکردند.
 .4انگشتری با نگین یاقوت سرخ و حلقۀ طال که عبارت « به مال خوشی توان کرد» بر آن حکشده
بود .حوالهها و نامههای عفو یاغیان و مجرمان را با این انگشتر مُهر میکردند .گردیزی نقش این انگشتر
را کبش کوهی ( قوچ و بره) خوانده است (گردیزی.)18 :1333،
 -5انگشتری با نگین یاقوت گُلی که اطراف آن مروارید و الماس کار شده بود .در میان انگشترهای
خسروپرویز این انگشتر به لحاظ رنگ و طراحی از همه گرانقدرتر بود و نقش حکشده بر روی آن«
حره و خرم» (خرسندی و خوشبختی) بود .خزانه جواهرات و زیورآالت و بیتالمال را با این انگشتر مُهر
میکردند.
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 .6انگشتری با نگین آهن چینی که نقش عقاب داشت و نامههای ارسالی به پادشاهان سرزمینها را با
آن مُهر میکردند.
 .7انگشتری با نگین پادزهر که نقش « مگس» بر آن حکشده بود و برای مُهر کردن داروها و غذاها و
بوهای خوش از این انگشتر استفاده میشد.
 .8انگشتری که نگین آن مروارید و نقش آن « سرگراز» بود و گردن محکومین به قتل و نامههایی که
دربارۀ خونبها فرستاده میشد با آن مُهر میشد.
 .9انگشتری از جنس آهن و نگین آبزن که شاه به هنگام حمام به دست میکرد (مسعودی/2-1 :1973،
308؛ گردیزی.)18 :1333،

نقوش حکشده بر این مُهرها تصویر شاه ،نقش سوار ،گراز ،قوچ ،عقاب ،مگس و
عباراتی در توصیف شاه و آرزوی خرمی و خوشی بود .نقشمایه گراز و قوچ از نقوش
پرکاربرد در حکاکی ساسانی است .عبارت خرمی و خوشی نیز از نوشتههای متداول به
کار رفته در مُهرهای ساسانی است .نقوش به کار رفته در این مهرها مفاهیم خاصی را در
خود جای دادهاند که بررسی آنها میزان تأثیرپذیری ساسانیان از دیگر هنرها را روشن
میکند .برخی از پژوهشگران معتقدند نقشمایههای ساسانی از فرهنگهای مجاور وام
گرفته شده است ،اما گیزلن حضور نقشمایههای بیگانه در مُهرهای ساسانی را محدود
میداند و معتقد است تعداد بسیار کمی از مُهرهای ساسانی تأثیر بیگانه در نوع
پیکرنگاریشان دیده میشود .ا ز دیدگاه وی به هیچ عنوان قطعی نیست که خود
ساسانیان چنین مُهرهایی را بیگانه در نظر میگرفتند؛ برعکس ،این احتمال وجود دارد
که نقشمایههایی که در اصل از فرهنگهای دیگر وام گرفته شدهاند طی مرور زمان در
فرهنگ ساسانی جذب شده باشند ( .)Gyselen,2007:18فون در اوستن از دیگر
پژوهشگران این حوزه معتقد است در دورۀ ساسانی جلوه هنری در قالب خارجی
تغییرات زیادی یافته ،چراکه از واسطه هلنیسم عبور کرده است ،اما محتوا و نمادها
مشابه سه یا چهار هزار سال پیش از آن است ( .)Von der osten,1925:82اما هارپر معتقد
است ساسانیان از الگوهای رومی در مُهرهای خود پیروی میکردند و با توجه به ارزشی
که برای حکاکی رومی قائل بودند آن مُهرها توسط مالکان ساسانی دوباره مورد استفاده
قرار میگرفتند .وی اقتباس از شکل غربی و تطبیق با آنها را نیز نشاندهندۀ تحسین
سبکهای حکاکی رومی از دیدگاه ساسانیان میداند ( .)Harper,1978:144با این حال
پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نیز مُهرها که در نظام دیوانساالری از اهمیت
برخوردار بودند مورد توجه و الگوبرداری حاکمان اسالمی قرار گرفتند.
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 .3نتیجه
مُهرها و نگینهای شاهان ساسانی به لحاظ جنس و کیفیت ساخت و تزئینات اگرچه از
دیگر مُهرها و نگینهای این دوره متمایزند ،اما انتساب دقیق مالکیت آنها با مشکالتی
مواجه است .نبود کتیبه و دیگر دادههای خطشناسی از مشکالتی است که در خوانش
سایر مُهرهای این دوره نیز مشهود است .آگاهیهای در حال حاضر از مُهرهای شاهان
ساسانی بر اساس مُهرهای موجود در موزهها (تعداد هشت مُهر و نگین) و متون نوشتاری
(پانزده مُهر و مُهر انگشتری) است که اکثریت آنها بر اساس گزارش نویسندگان دورۀ
اسالمی است .در واقع اطالعات ما از مُهرهای پادشاهان اواخر دورۀ ساسانی مبتنی بر
همین گزارشها است .نقوش حکشده بر مُهرها و نگینهای پادشاهان ساسانی در
بردارندۀ موضوعاتی است که در سایر آثار هنری این دوره دیده میشود؛ اگرچه حضور
برخی نقشمایهها بر سطح کوچکی چون مُهر و نگین را میتوان تأکیدی بر اهمیت آن
موضوع از دیدگاه ساسانیان قلمداد کرد .شاهان ساسانی در آثار مختلف هنری از جمله
مُهرها و نگینها در پی اثبات پیوستگی خود با سنتهای پیشینیان بودهاند ،چنانکه
بسیاری از نمادها و نقشمایههای به کار رفته در مُهرهای ساسانی ریشه در فرهنگهای
کهن ایران باستان و تمدنهای همجوار دارند .با توجه به پایگاه قدرتمند کیش زردشتی
در این دوره برخی از نقشمایهها تحت تأثیر باورهای دینی قرار دارند .با توجه به
گستردگی قلمرو و فرهنگ های ساکن در شاهنشاهی ساسانی هنرمندان ساسانی در
ساخت و پردازش مُهرها از سبکهای غربی (روم و یونان) نیز الهام گرفتهاند ،اما در اکثر
موارد آن را با محیط و فرهنگ ایرانی تطبیق دادهاند .هنر ساسانی ضمن تالش در جهت
احیای هنرهای پیشین و تداوم آن در عین حال از سبکهای متداول روز و فرهنگهای
مجاور نیز غافل نبوده و از هنر معاصران خود نیز تأثیر پذیرفته است؛ به همان میزان که
ساسانیان در هنرهای هم عصر خود و پس از خود تأثیرگذار بودهاند.
منابع
اکرمن ،فیلیس و آرتور پوپ ،سیری در هنر ایران ،ترجمۀ ناصر نوروززاده چگینی ،جلد ،2چاپ دوم،
تهران ،علمی و فرهنگی.1387 ،
بریان ،پییر ،تاریخ هخامنشیان از کورش تا اسکندر تاریخ شاهنشاهی ایران ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،جلد
دهم /بخش اول ،تهران ،توس.1391 ،
بالذری ،ابوالحسن احمد بن یحیی ،فتوحالبلدان ،ترجمۀ محمد توکل ،تهران ،نقره.1337 ،
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بهار ،مُهرداد « ،تخت جمشید باغی مقدس با درختان سنگی» ،از اسطوره تا تاریخ ،گردآورنده ابوالقاسم
اسماعیلپور ،چاپ هفتم ،تهران ،چشمه.1390 ،
پاوستوس بوزند ،تاریخ ارمنیان ،ترجمۀ گارون سرکسیان ،تهران ،نائیری.1383 ،
پرادا ،ایدات (با همکاری رابرت دایسون و چارلز ویلکینسون) ،هنر ایران باستان (تمدنهای پیش از
اسالم) ،ترجمۀ یوسف مجیدزاده ،چاپ چهارم ،تهران ،دانشگاه تهران.1391 ،
پورداوود ،ابراهیم« ،شاهین -آله (نشان ایران باستان) » ،فرهنگ ایران باستان ،چاپ دوم ،تهران ،اساطیر،
.1386
پورداوود ،ابراهیم ،یشتها ،ادبیات مزدیسنا ، 2ج ،1چاپ دوم ،تهران ،طهوری.1347 ،
حسنی ،میرزا محمد ،نقش برجستههای نویافته ساسانی (1950-2004م) ،تهران ،ققنوس.1393 ،
زارع ،شهرام« ،چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو-آیا شاهین نماد جانور نمای ایزد مُهر است؟»،
باستانپژوهی ،دو فصلنامه ایرانشناسی(باستانشناسی ،میراث فرهنگی و علوم پیوسته) ،دورۀ
جدید ،سال سوم ،شمارۀ ششم ،92-77 ،شهریور .1389
شاکد ،شائول ،از ایران زردشتی تا اسالم (مطالعاتی درباره تاریخ دین و تماسهای میان فرهنگی) ،ترجمۀ
مرتضی ثاقبفر ،تهران ،ققنوس.1388 ،
سپرد ،دورای «،هنر ساسانی» ،تاریخ ایران کمبریج ،از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان ،ترجمۀ
حسن انوشه ،جلد ،3بخش ،2چاپ ششم ،تهران ،امیرکبیر.1393 ،
شهیدی ،علی « ،مُهرهای خسرو انوشیروان» ،جرعه بر خاک ،یادنامه یحیی ماهیار نوایی ،تهران ،مرکز
دائرهالمعارف اسالمی.1387 ،
شیپمان ،کالوس ،مبانی تاریخ ساسانیان ،ترجمۀ کیکاووس جهانداری ،چاپ چهارم ،تهران ،فرزان روز،
.1396
عریان ،سعید ،راهنمای کتیبههای ایرانی میانه پهلوی  -پارتی ،تهران ،علمی.1382 ،
علیمحمدی ،نعمتاله و محرم باستانی « ،مُهر عقیق ساسانی در موزه ملی پاریس» ،دو فصلنامه
تخصصی تاریخ ایران اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،سال ششم ،شمارۀ دوم-103،
 ،126پاییز و زمستان .1397
فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامۀ فردوسی ،زیر نظر برتلس ،جلد ،2تهران ،کارنامه کتاب.1380 ،
فرنبغ دادگی ،بندهش ،پژوهش مُهرداد بهار ،چاپ چهارم ،تهران ،توس.1390 ،
فونگال ،هوبرتوس ،جنگ سواران :در هنر ایرانی و هنر متأثر از هنر ایرانی در دورۀ پارت و ساسانی،
ترجمۀ فرامرز نجد سمیعی ،تهران ،نسیم دانش.1378 ،
قلیزاده ،خسرو ،دانشنامه اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته ،تهران ،کتاب پارسه.1392 ،
کالییری ،پییر فرانچسکو « ،در زمینه انتشار تصاویر میترا در ایران ساسانی :مدرکی جدید از مُهری در
موزه بریتانیا» ،ترجمۀ زهرا کوزهگری ،باستانپژوهی ،دو فصلنامه ایرانشناسی ،دورۀ جدید ،سال
چهارم ،شمارۀ .1390 ،63 -54 ،8-9
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کخ ،هاید ماری ،از زبان داریوش ،ترجمۀ پرویز رجبی ،چاپ چهاردهم ،تهران ،کارنگ.1389 ،
کریستنسن ،آرتور ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی ،ویراستاری حسن رضایی باغ بیدی،
چاپ نهم ،تهران ،صدای معاصر.1395 ،
کریستنسن ،آرتور ،وضع ملت و دولت و دربار در شاهنشاهی ساسانی ،ترجمۀ مجتبی مینوی ،تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1314 ،
کمپارتی ،متئو « ،هنر و باستانشناسی ساسانی» ،تاریخ جامع ایران ،ترجمۀ شیما جعفری دهقی ،زیر
نظر کاظم موسوی بجنوردی ،ج ،4تهران ،مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی.1393 ،
گردیزی ،ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمد ،زیناالخبار ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،رنگین،
.1333
گریسون ،مارک و مارگارت کول روت ،تاریخ هخامنشیان ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر ،ج  ،9تهران ،توس،
.1389
گیرشمن ،رومن ،ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معین ،چاپ  ،9تهران ،علمی و فرهنگی.1372 ،
ــــــــــــــ ،هنر ایران (در دوران پارتی و ساسانی) ،ترجمۀ بهرام فرهوشی ،چاپ سوم ،تهران ،علمی و
فرهنگی.1390 ،
لباف خانیکی ،رجبعلی و رسول بشاش کنزق« ،سنگنگاره الخمزار بیرجند» ،سلسلۀ مقاالت پژوهشی،1
(باستانشناسی ،کتیبههای کهن) ،تهران ،سازمان میراث فرهنگی.1373 ،
لوکونین ،والدیمیر.گ ،تمدن ایران ساسانی ،ترجمۀ عنایتاله رضا ،چاپ دوم ،تهران ،علمی و فرهنگی،
.1365
مرادی ،یوسف «،سرگچی با تاج خسرو دوم»  ،باستانشناسی و تاریخ ،سال هجدهم ،شمارۀ دوم
(پیاپی ،19 ،)36بهار و تابستان.1383
مسعودی ،علی بن الحسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تصحیح یوسف اسعد داغر ،ج  ،2-1بیروت،
داراالندلسم.1973 ،
ـــــــــــــــــــ ،مروج الذهب و معادن الجوهر  ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،جلد ،1تهران ،علمی و
فرهنگی.1382،
مشکور ،محمدجواد ،تاریخ سیاسی ساسانیان ،ج ،1چ  ،1تهران ،دنیای کتاب.1367 ،
مطلوبکاری ،اسماعیل ،درآمدی بر مبانی مشروعیت در دولت ساسانی ،نظریه و روش در دورهبندی
تاریخ آخرین شاهنشاهی باستانی ایران ،تهران ،نگاه معاصر.1399 ،
مکنزی ،دیوید نیل ،فرهنگ کوچک زبانهای پهلوی ،ترجمۀ مهشید میر فخرایی ،چ  ،6تهران ،پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1394 ،
نصیرالدین طوسی ،محمد بن حسن ،تنسوخنامه ایلخانی ،مقدمه و تعلیقات سید محمدتقی مدرس
رضوی ،چاپ دوم ،تهران ،اطالعات.1363 ،
هال ،کالی ،دانشنامه جواهرات ،ترجمۀ محمد عربشاهی ،مشهد ،ترانه.1392 ،
هرتسفلد ،ارنست ،ایران در شرق باستان ،ترجمۀ همایون صنعتیزاده ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید باهنر کرمان.1381 ،
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The Fertile Cresent Unity in Kingdom of Iraq (1921-1958)
Goals, Plans and Obstacles
Abstract
One of the most prominent plans for Arab unity after World War I was
Fertile Crescent Unity, which included Iraq, Jordan, Syria, Palestine, and
Lebanon. After establishing the Iraqi monarchy, King Faisal and the
nationalist messengers of Arab unity pursued this plan, but despite the
efforts of the Iraqi rulers, the plan failed. The main question of this research
is why the plan of unity of the Fertile Crescent failed? The research
hypothesis is based on the fact that although the Iraqi rulers made great
efforts to achieve Arab unity due to internal opposition, Arab rivalry with
each other, and the great powers’ opposition, this plan did not materialize.
By analyzing library information, this study shows that a set of ideological,
geopolitical, economic motives led the Iraqi monarchy towards Arab unity.
King Faisal, Iraqi Prime Minister Nuri al-Said, and vice-regent Abd al-Ilah
were the most important figures who worked for the Fertile Crescent Unity.
However, due to the heterogeneous internal conditions of the Arab countries,
their rivalry for the leadership of the Arab world, the rivalry between Britain
and France, the two main players in the Arab Middle East, and their fear of
forming a strong Arab state in the region, the plan to unite the Fertile
Crescent failed..
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دانشیار گروه تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

سیاوش یدالهی

1

دانشآموخته کارشناسی ارشد تاریخ عمومی جهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت مقاله1400/01 /08 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
یکی از برجستهترین طرحهای وحدت عربی پس از جنگ جهانی اول ،طرح اتحاد هاللالخصیب بود که
کشورهای عراق ،اردن ،سوریه ،فلسطین و لبنان را دربرمیگرفت .پس از برپایی حکومت پادشاهی عراق،
ملک فیصل و ناسیونالیستهای پیامآور وحدت عربی این برنامه را دنبال کردند ،ولی باوجود کوششهای
حاکمان عراق این طرح با ناکامی روبهرو شد .پرسش اصلی این پژوهش این است که چرا طرح وحدت
هالل خصیب با ناکامی روبرو شد؟ فرضیه پژوهش بر این امر استوار است که اگرچه حاکمان عراق تالش
فراوانی برای تحقق وحدت عربی انجام دادند ،ولی به علت مخالفت از داخل ،رقابت کشورهای عرب با
یکدیگر و مخالفت قدرتهای بزرگ این طرح تحقق نیافت .این پژوهش با تحلیل اطالعات کتابخانهای
نشان میدهد مجموعهای از انگیزههای ایدئولوژیک ،ژئوپلیتیک و اقتصادی به همراه مشکالت داخلی و
مسائل خارجی حکومت پادشاهی عراق را بهسوی وحدت عربی سوق داد .ملک فیصل ،نوری سعید،
نخستوزیر عراق و نایبالسلطنه عبداالله مهمترین کسانی بودند که در راستای وحدت هاللخصیب
تالش کردند ،اما به علت شرایط ناهمگون داخلی کشورهای عربی ،رقابت آنها بر سر کسب رهبری
جهان عرب ،رقابت بریتانیا و فرانسه دو بازیگر اصلی خاورمیانه عربی با یکدیگر و ترس این دو از
شکلگیری یک کشور نیرومند عرب در منطقه ،طرح وحدت هاللخصیب شکست خورد.

واژههای کلیدی :وحدت عربی ،هاللخصیب ،عراق ،ملک فیصل ،نوری سعید ،عبداالله.
 .1مقدمه
وحدت عربی به منزلة جنبشی که اهداف و اهمیت سیاسی خود را داشته باشد ،در پایان
سدة نوزدهم میالدی به صحنه آمد .این باور که عربها برای خود امتی هستند و باید
آزاد و یکپارچه باشند ،در قرن بیستم میالدی پدیدار شد و پشتوانة سیاسی یافت
(حورانی .)313-311 :1968 ،در جنگ جهانی اول و تحوالت پس از آن امیر فیصل (-1883
 1933م) فرزند شریف حسین (1931-1853م) توانست در پی پادشاهی کوتاهمدت
خود در سوریه آرمان وحدت عربی را زنده نگاه دارد .وی با غرور و افتخار میگفت« :ما
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عرب هستیم» و به دنبال آن بود که تودة ملت عرب را از خلیجفارس تا مدیترانه متحد
کند ،اما وی ظرف یک سال از سوریه بیرون رانده شد و تودههای عربی که وی از آنها
سخن میگفت در مرزبندیهای نوین از یکدیگر جدا شدند (منسفیلد .)264 :1385 ،پس از
آن فیصل و افسران عراقی منادی وحدت عربی با پشتیبانی بریتانیا در سال  1921م ،در
عراق به قدرت رسیدند .در پی این تحوالت مرکز وحدت عربی به عراق منتقل شد .پس
از جنگ جهانی اول ،وحدت عربی که همة عربها کموبیش به آن وابسته و معتقد
بودند ،بهعنوان یک آرمان در میان آنها زنده ماند .اعراب باور داشتند که آنها را بهطور
ساختگی از یکدیگر جدا کردند تا تضعیف شوند و زیر سلطة غرب درآورند؛ بنابراین برای
دفاع از کیان عربی الزم بود متحد شوند (منسفیلد.)264 :1385 ،
یکی از مهمترین طرحها برای وحدت عربی پس از جنگ جهانی اول ،طرح وحدت
عربی در هاللخصیب بود؛ منطقهای که شامل کشورهای عراق ،سوریه ،اردن ،فلسطین و
لبنان میشد .ملک فیصل از زمانی که قدرت را در عراق در دست گرفت تا زمان مرگش
در سال 1933م ،امید فراوانی داشت تا کنفدراسیون متحد عرب از بخشهای سیاسی
هاللخصیب تشکیل شود ( .)Pipes, 1990: 85; Shikara, 1979: 37پس از وی ،نوری
سعید (1958-1888م) از مهمترین شخصیتهای سیاسی پادشاهی عراق وحدت عربی
را دنبال کرد .طرح وی در سال 1943م ،مطرح شد (طربین622-620 :1986 ،؛ الشیخ:1996 ،
 .)237-240پس از نوریسعید عبداالله (1958-1913م) نایبالسلطنه عراق بین
سالهای 1954-1949م ،تالش زیادی برای اتحاد با سوریه انجام داد ( Simon, 1974:
 ،)318اما با وجود تالشهای حاکمان عراق طرح اتحاد هاللخصیب با شکست مواجه
شد .در این راستا پرسش اصلی پژوهش این است که چرا طرح وحدت هاللخصیب با
شکست مواجه شد؟ فرضیة پژوهش نیز بر این امر استوار است که اگرچه حاکمان عراق
تالش فراوانی برای تحقق وحدت عربی انجام دادند ،بهدلیل مخالفت از داخل ،رقابت
کشورهای عرب با یکدیگر و مخالفت قدرتهای بزرگ این طرح تحقق نیافت.
دربارة اهمیت و ضرورت پژوهش همواره وحدت عربی یکی از مهمترین مسائل جهان
عرب در قرن بیستم بوده است  .کشور عراق نیز در این زمینه از کشورهای پیشرو در
وحدت عربی بود؛ در نتیجه بررسی طرحهای حاکمان عراق در دورة پادشاهی از اهمیت
و ضرورت پژوهش حکایت دارد .این پژوهش در حوزة پژوهشهای تاریخی به روش
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توصیفی-تحلیلی و شیوة گردآوری اطالعات از راه منابع کتابخانهای سامانیافته است.
هدف اصلی پژوهش بررسی طرح وحدت عربی هاللخصیب در حکومت پادشاهی عراق
است.
 .2پیشینة پژوهش
در حوزة پیشینة پژوهش باید به چهار دسته پژوهشهای داخلی ،آثار ترجمهشده و
پژوهشهای خارجی به زبان التین و عربی اشاره کرد که در ادامه بررسی شده است.
تاکنون تحقیقی در داخل کشور با محوریت مسئله پژوهش حاضر صورت نگرفته است،
اما دربارة تالش حاکمان عراق در رسیدن به وحدت عربی میتوان به موارد زیر اشاره
کرد .بیگدلی ( )1368در کتاب تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق به طرح هاللخصیب
نوریسعید در سال 1943م اشاره کرد .امامی ( )1369در مقالة «سوریه و عراق :دیروز،
امروز» طرح سوریة بزرگ و تالشهای نوریسعید نخستوزیر عراق را بررسی کرده
است .جعفری ولدانی ( )1389در «نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت»
به تالش حکومت عراق برای وحدت با کشورهای سوریه ،لبنان ،فلسطین و اردن اشاره
کرده است .در حوزة آثار ترجمهشده ،لنچافسکی ( )1337در «تاریخ خاورمیانه» طرح
هاللخصیب نوریسعید در سال 1943م را بررسی و به مخالفت مصر ،عربستان و
بریتانیا اشاره کرده ،اما چرایی مخالفت آنها را بررسی نکرده است .همچنین مار
( )1380در تاریخ نوین عراق تالش عراق برای نفوذ و اتحاد با سوریه بهویژه دوران
نایبالسلطنه را بررسی کرده است.
در پژوهشهای به زبان التین سیمون ( Simon, 1974, The Hashemite 'Conspiracy':
 )Hashemite Unity Attempts, 1921-1958به بررسی تالشهای خاندان هاشمی از جمله
شاخة عراق در راستای تحقق وحدت عربی پرداخته است .شیکارا ( Shikara, 1979,
Faisals Ambitions of Leadership in The Fertile Crescent: Aspirations and

 )Conststraintsتالشهای ملکفیصل بهمنظور کسب رهبری در هاللخصیب را بررسی
کرده است .پورات ( )Porath, 1984, Nuri al-Sa'id's Arab Unity Programmeتالشهای
نوریسعید در وحدت عربی را بررسی کرده است .پایپز ( )Pipes, 1990, Greater Syria
تالش حاکمان عراق را بررسی کرده و به مخالفتهای داخلی و منطقهای پرداخته است.
مصالحة ( )Masalha, 1991, Faisal's Pan-Arabism, 1921-33تالشهای ملکفیصل در
تحقق وحدت عربی را بررسی کرده است .پژوهشگران عرب تحوالت خاورمیانه عربی را
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بیشتر تحلیل و بررسی کردهاند و توجه بسیاری به مسئلة وحدت عربی در قرن بیستم و
تالشهای کشورهای عرب در این راستا داشتهاند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
الروسان (1979م) در پژوهش عراق و تحوالت شرق عربی از 1958-1941م،
سیاست خارجی عراق در جهان عرب ،بهویژه وحدت هاللخصیب را بررسی کرده است.
الحیالی (2001م) در پژوهش «روابط عراق و سوریه از  »1958-1945در تحلیل روابط
دو کشور طرح وحدت میان عراق و سوریه را بررسی کرده است .مکاوی (2010م) به
بررسی طرح سوریة بزرگ و تالشهای خاندان هاشمی برای تحقق آن از جنگ جهانی
اول تا زمان مرگ ملکعبداهلل پادشاه اردن پرداخته است .در این اثر از آنجا که عراق و
اردن همیشه روابط نزدیکی با یکدیگر داشتهاند ،موضع و تالشهای حاکمان عراق در
تحقق وحدت عربی نیز بررسی شده است.
 .3پیوند خاندان هاشمی و جنبش ناسیونالیسم عرب
خاندان هاشمی به رهبری شریف حسین و فرزندانش تا جنگ جهانی اول نقشی در
جنبش فکری و ملی عرب نداشتند ،اما در سال  1914م ،بهصورت رابط حیاتی میان
جنبش عرب و غرب درآمدند ( .)Cohen, 1987: 9با آغاز جنگ جهانی اول رهبران
ناسیونالیست عرب به این باور رسیده بودند که میباید همزمان با همکاری با دولت های
خارجی ،از کشتی در حال غرق شدن امپراتوری عثمانی خارج شوند و استقالل خود را
به دست بیاورند ( .)Goldschmidt, 2002: 99-100در این میان ،ملیگرایان سوریه
شایستهترین گروه برای قیام و رهبری اعراب بودند ،اما از آنجا که آن منطقه تحت
کنترل شدید عثمانی بود ،مانع اقدام آنها میشد؛ درنتیجه موقعیت شریفحسین برای
قیام بهدلیل خارج بودن حجاز از حوزة نفوذ ترکها مناسبتتر بود (لنچافسکی.)81 :1337 ،
سرانجام بهدلیل آنچه بیان شد و توانایی شریفحسین برای خنثی کردن حکم جهاد
سلطان عثمانی ،بریتانیا به وی نزدیک شد و زمینه همکاری اعراب و بریتانیا فراهم
گردید (.)Thomas, 1937: 298
در نتیجه مذاکرات شریفحسین با بریتانیا میان سالهای 1916-1915م که به
قرارداد شریف حسین-مکماهون معروف شد ،بریتانیا به اعراب استقالل والیات عربی
امپراتوری عثمانی در آسیا را وعده داد .این قرارداد درنهایت به قیام عربی 1916م منجر
شد (عمر460-451 :1984 ،؛ یحیی .)539-519 :1965 ،در خالل این تحوالت امیر فیصل با
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ناسیونالیستهای سوری و عراقی ارتباط پیدا کرد .وی تحت تأثیر سازماندهی و فعالیت
آنها به عضویت گروههای ناسیونالیست عرب درآمد (سعید ،بیتا .)114-111 :1 ،نتیجة
قیام اعراب در پایان جنگ جهانی اول ،تشکیل اولین دولت عربی در سوریه بود (موسی،
534-551 :1986؛ الهندی .)294-261 :2015 ،تشکیل حکومت فیصل در سوریه نقطهعطفی
در جنبش ملی عرب بود؛ چراکه تالش وی برای تشکیل دولت متحد عرب ،آرزوی نسلی
از ناسیونالیستهای عرب بود که به دنبال آزادی و اتحاد بودند.
بدینسان خاندان هاشمی افتخار میکردند که جنبش ملی عرب به رهبری
شریفحسین با انقالب 1916م ،صورت عملی به خود گرفت (.)Khadduri, 1978: 166
آنها خود را مظهر و نگهبان واقعی ناسیونالیسم عربی ،وارثان انقالب بزرگ عربی و
حامالن ابدی پیام ناسیونالیستی آن میدانستند ( .)Dawisha, 2003: 205ساطع مهمترین
نظریهپرداز ناسیونالیسم عرب ،قیام 1916م را انقالبی میداند که هدف آن استقالل
کامل اعراب و تشکیل دولت متحد عرب بود (الحصری .)157 :1985 ،متفکران عرب قیام
1916م را انقالبی واقعی در مفهوم سیاسی در اندیشة تاریخی عرب میدانند که نتیجة
رنج و سختی ملیگرایان و وطنپرستان عرب در مخالفت با حکومت عثمانی بود (النجار،
 .)139 :1985آن انقالب بهعنوان جنبشی سیاسی بر هویت تاریخی اعراب تأکید میکرد
(الهندی )261 :2015 ،و به معنای واقعی کلمه انقالبی ناسیونالیستی عربی بود (برو:1989 ،
.)347-348

 .4منطقة جغرافیایی هاللخصیب
( James

واژة هاللخصیب در آغاز قرن بیستم میالدی شکل گرفت .جیمز هنری بریستد
 ،)Henry Breasted, 1865-1935مورخ آمریکایی در حوزة خاورمیانه باستان ،این واژه را
متداول و مشهور کرد .واژة هاللخصیب با ترجمة کتاب بریستد با نام دوران باستان
( )Ancient Times: A History of Early Worldبه زبان عربی در خاورمیانه گسترش یافت.
در کتاب بریستد آمده است« :نخستین خانة مردمان ساکن آسیای غربی منطقهای میان
صحرا و کوهستان است .هاللخصیب منطقهای نیمدایره مانند است که در غرب به
سواحل شرقی مدیترانه ،در شرق به شمال خلیجفارس منتهی میشود و مرکز آن درست
در شمال عربستان است.)Breasted, 1916: 100-101( ».
اقلیم هاللخصیب شامل کشورهای اردن ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و عراق میشود.
هاللخصیب از سمت شرق به ارتفاعات زاگرس ،در غرب به دریای مدیترانه ،از شمال به
آناتولی و از جنوب به شبهجزیره عربستان منتهی میشود .از آنجا که مناطق مزروعی
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این منطقه به شکل داس است به هاللخصیب معروف است (نبهان .)7 :2010 ،منطقة
هاللخصیب از دو واحد سوریة جغرافیایی و عراق تشکیل میشود .البته برخی
ناسیونالیستهای سوری عراق را بخشی از سوریة جغرافیایی میدانند ،اما عراقیها
هیچوقت کشور خود را جزئی از واحد جغرافیایی-فرهنگی سوریه نمیدانستند .آنها،
عراق را جدای از سوریه و بخش شرقی هاللخصیب میدانستند (.)Pipes, 1990: 82-83

تصویر  -1نقشه طبیعی هاللالخصیب

تصویر  -2نقشه سیاسی هاللالخصیب

 .5اهداف و انگیزههای گرایش حاکمان عراق به وحدت هاللخصیب
سیاستهای پان عربی حاکمان عراق تحت تأثیر مجموعهای از عوامل پیچیده و
درهمتنیدهای از جمله جاهطلبیهای شخصی و سلسلهای ،مالحظات ایدئولوژیک،
ژئوپلیتیک ،اقتصادی و مسائل و مشکالت داخلی شکل گرفتند .در آغاز باید به این نکته
اشاره کرد که ملیگرایی و وحدت عربی پرسروصدای حاکمان عراق از این مسئلة مهم
ریشه میگرفت که عربهای سنی یک اقلیت در کشور عراق بودند.
عراق از آغاز تأسیس کشوری با موزاییک قومی بود که سه گروه عربهای سنی (19
درصد) ،کردها ( 17درصد) و شیعیان ( 56درصد) اصلیترین گروههای قومی-مذهبی
تشکیلدهندة آن کشور بودند (ویلی .)23-22 :1373 ،در این میان عربهای سنی پس از
جنگ جهانی اول قدرت را به دست گرفتند .حکومت سنی در عراق منادی ناسیونالیسم
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عرب بود و تالش فراوانی انجام دادند که این هویت عربی را در جامعة عراق گسترش
دهند ،اما مهمترین چالش حاکمان سنی موقعیت اقلیتی آنها بود .حاکمان عراق
بهدنبال آ ن بودند که موقعیت نامطمئن و اقلیتی خود را برای مقابله با چالشهای محلی
(شیعیان و کردها) تقویت کنند.
با تحقق طرح وحدت هاللخصیب موقعیت حکومت اقلیت سنی با پیوستن عراق به
جمعیت سنی سوریه تقویت میشد همچنین موقعیت حاکمان عراق در مقابل اکثریت
شیعه تقویت و مسئلة خودمختاری و استقاللخواهی کردها تضعیف میشد (منسی،
 .)50 :1990بدینترتیب رهبران عراق که از مشکالت قومی و نژادی کشورشان آگاه
بودند ،تالش میکردند حکومت مرکزی را با دادن هویت عربی به آن تقویت کنند .این
هویت با یکپارچه شدن عراق با دیگر کشورهای عرب میتوانست قدرت بگیرد و موجب
سکوت و بردباری اقلیتهای قومی-مذهبی شود (امامی.)24 :1389 ،
وجود دو همسایة قدرتمند ایران و ترکیه دیگر نگرانیهای حاکمان عراق بود .کشور
ایران با اکثریت جمعیت شیعه در همسایگی عراق قرار دارد .از دیرباز پیوندی مذهبی
میان شیعیان دو کشور وجود داشت .از منظر حاکمان عراق شیعیان عراقی بهدنبال
کسب حمایت همسایگان ایرانی خود بودند .بدینسان پیوند مذهبی میان جمعیت شیعه
دو کشور از نگاه حاکمان ناسیونالیست عراق خطری برای ناسیونالیسم عرب بود؛ بنابراین
حاکم ان عراق با تقویت تمایالت و احساسات قومیتی جمعیت عرب کشور اعم از شیعه و
سنی ،بهدنبال دلسرد کردن شیعیان از کسب حمایت همسایگان ایرانی خود بودند تا بر
شکاف عمیق تاریخی میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی غلبه کنند ( Masalha, 1991:
 .)679-680بدینترتیب وحدت عربی و تبلیغ و ترویج ایدئولوژی پان عرب از نگاه حاکمان
عراق تنها گزینة موجود برای غلبه بر مشکالت داخلی کشور عراق بود .در رابطه با ایران،
تشیع تنها عامل تهدیدکننده نبود .تبلیغ و ترویج ناسیونالیسم ایرانی در حکومت پهلوی،
تالش برای احیای امپراتوری باستانی ایران و تأکید بر تیسفون در عراق بهعنوان پایتخت
کهن ایران سبب نگرانی حکومت عراق بود (.)Porath, 1984: 76
حکومت ناسیونالیستی ترکیه دیگر عامل تهدیدکننده از نگاه حاکمان عراق بود.
حکومت ترکیه تا سال 1926م ،بهدنبال الحاق مناطق نفتخیز موصل به مرزهای خود
بود .این مسئله باعث ایجاد اختالف شدیدی میان دو کشور شد .درنهایت مسئلة موصل
با حمایت بریتانیا و نفوذ آن کشور در جامعه ملل به نفع عراق خاتمه یافت .در این راستا
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نخبگان ناسیونالیست عراق فراموش نکرده بودند که درگذشته استانبول بر آنها حکومت
میکرد و از تالش حکومت ترکیه برای بازپسگیری مناطق ازدسترفتة حکومت عثمانی
و مطامع آن کشور در شمال عراق نگران بودند (.)Ibid: 77
سوریه به باور حاکمان عراق ،سرزمینی بود که آنها را با جهان عرب گستردهتری
پیوند میداد و راههای ارتباطی عراق را به مدیترانه وصل میکرد .پیوند عراق با سوریه از
دو جهت اهمیت داشت .توسعة صنعت نفت و ایجاد خطوط انتقال نفت به مدیترانه در
نیمة دهة 30م ،عامل اقتصادی را مهم جلوه داد .آغاز بهرهبرداری از چاههای نفت موصل
و نقشة ایجاد خطوط انتقال نفت به بندرهای مدیترانه ،سیاستهای عراق در جهان عرب
را تقویت میکرد .در این راستا ،پیوند با سوریه در بهبود صادرات و ایجاد مسیری امن
برای انتقال نفت مؤثر بود .همچنین پس از ترسیم مرزهای عراق ،مسیر سنتی ،تجاری و
ترانزیتی موصل-حلب از بین رفت .ملکفیصل برای رفع این محدودیت بهدنبال گسترش
راه زمینی بغداد-دمشق و بغداد-عمان بود (.)Masalha, 1991: 680; Porath, 1984: 77-78
اتحاد با سوریه سبب میشد که ملکفیصل از مهارت فنی و فکری سوریها با منابع نفت
در راستای پیشرفت اقتصادی کشور متحد عرب استفاده کند ( .)Shikara, 1979: 37عالوه
بر تأثیرات اقتصادی پیوند با مدیترانه ،موقعیت ژئوپلیتیکی عراق نیز در تمایالت حاکمان
عراق تأثیر داشت.
موقعیت جغرافیایی از آغاز تأسیس عراق نقش مهمی در شکلگیری سیاست خارجی
آن کشور داشته است .عراق از سمت شرق دسترسی کمی به دریا و حاکمیت دریایی
دارد .درنتیجه یکی از مهمترین اهداف حاکمان عراق برای برطرف کردن این تنگنای
ژئوپلیتیک اتصال عراق به دریای مدیترانه از راه اتحاد با سوریه بود .اتصال به سوریه
موقعیت نامناسب ژئوپلیتیک عراق در خلیجفارس را از بین میبرد (جعفری ولدانی:1389 ،
 .)49بدین ترتیب تالش عراق برای اتحاد با سوریه و اتصال به مدیترانه ،جایگزینی امن
برای موقعیت ضعیف و شکننده عراق در خلیجفارس بود.
ملکفیصل پیوندی عاطفی با پایتخت سابق خود در سوریه داشت .وی هیچگاه
دمشق پایتخت دولت عربی خود در سوریه را فراموش نکرد .ملکفیصل تالش بسیاری
داشت تا سوریه از بند قیمومیت فرانسه رهایی یابد و سپس با عراق متحد شود .در این
راستا ،خاندان هاشمی رهبری جهان عرب را در اختیار میگرفتند (منسی.)50 :1990 ،
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نوریسعید نخستوزیر عراق آرزو داشت که عراق در جمع کشورهای عربی ،نقش
محوری و وحدتبخش را ایفا کند و داعی رهبری در شرق عربی را دنبال میکرد.
بدینسان پیوند و اتحاد با سوریه و دیگر کشورهای هاللخصیب سرلوحة سیاست
منطقهای وی قرار گرفت (امامی .)21 :1389 ،پس از نوریسعید ،شاهزاده عبداالله،
نایبالسلطنه عراق بهدنبال تخت پادشاهی سوریه بود .وی در سال 1939م ،بهدلیل
خردسالی فیصل دوم بهعنوان نایبالسلطنه عراق انتخاب شد .عبداالله بهدنبال آن بود
که پیش از رسیدن فیصل دوم به سن قانونی از راه اتحاد با سوریه به حکومت آن کشور
برسد (.)Seal, 1965: 138-137
پس از سرنگونی حکومت ملکفیصل در دمشق و به حکومت رسیدن وی در عراق،
مرکز وحدت عربی از دمشق به بغداد منتقل شد .از سال  1921تا 1941م ،عراق
امیدبخشترین کشور برای رهبری اعراب بود .با به استقالل رسیدن عراق در سال
1932م ،موجی از ناسیونالیستهای سوری و فلسطینی به آن کشور مهاجرت کردند.
عراق برای آنها به مثابة پروس ( )Prussiaو پیهم ونت ( )Piedmontجهان عرب بود.
آنها امید داشتند جهان عرب حول عراق متحد شود و آن کشور سکان رهبری جهان
عرب را به دست بگیرد ( .)Khadduri, 1969: 137-138همچنین توسعة هویت فراملی
عربی در عراق از راه نظام آموزشی در دورة زمانی  1921تا 1941م ،دنبال شد .هدف
آن تبدیل عراق به مرکز جهان عرب و تربیت نسل آیندهای از ناسیونالیستها برای
رهبری جهان عرب بود .بدینسان ایدئولوژی عامل دیگری در تقویت سیاستهای پان
عربی حاکمان عراق و تالش برای اتحاد با سوریه بود (خاکاند و یدالهی.)67 ،60-59 :1398 ،
 .6طرحهای وحدت هاللخصیب
 .1-6ملک فیصل

بر اساس گفتههای سر فرانسیس هامفریس ( )Francis Humphrys, 1879-1971کمیسر
عالی بریتانیا در عراق ،ملکفیصل کوشش فراوانی برای برپایی دولت متحد عربی در
هاللخصیب داشت .وی ارتباط نزدیکی با ناسیونالیستهای سوری داشت و هدف وی
اتحاد با سوریه بود ( .)Husri, 1975: 324در این راستا وی برای رسیدن به اتحاد چندین
گام را مدنظر داشت.
گام نخست :اتحاد با سوریه بود .به باور فیصل با فشار ناسیونالیستهای سوری،
سوریه بهزودی از بند قیمومیت فرانسه به استقالل میرسید .سرانجام سوریه و عراق
متحد میشدند و فیصل ریاست کشور متحد را میپذیرفت .گام دوم :رهایی ماورای اردن
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از قیمومیت بریتانیا و اتحاد با عراق بود .گام سوم :با آزادی اردن هدف فیصل رسیدن به
توافقی با یهودیان فلسطین بهعنوان اقدامی در راستای گفتوگو با بریتانیا برای آزادی
فلسطین بود .فیصل باور داشت تأسیس کنفدراسیون عرب خشم فلسطینیها از
مهاجرت یهودیان به فلسطین را از میان میبرد؛ چراکه آنها در گوشهای از کشور متحد
عرب ساکن میشدند .در پایان پس از گفتوگو با یهودیان ،توافقی مانند پیمان 1930م،
عراق -بریتانیا منعقد میشد که در پی آن منافع راهبردی بریتانیا برآورده میشد.
درنهایت قیمومیت بر فلسطین پایان می یافت و استقالل فلسطین تضمین میشد ( Ibid:
.)332
نخستین طرح ملکفیصل در سال 1929م مطرح شد .وی در گفتوگو با مقامات
عالی وزارت خارجه فرانسه دربارة اتحاد سوریه و عراق تحت حکومت خود مذاکره کرد.
وی پیشنهاد داد نیمی از سال را در هر یکی از کشورها بگذارند .برای حل مسئلة
فلسطین نیز پیشنهاد داد تا آن منطقه بخشی از کنفدراسیون متحد عرب شود ( Pipes,
 .)1990: 85با انعقاد پیمان 1930م عراق-بریتانیا ،فیصل از آزادی عمل بیشتری
برخوردار شد و برنامههای خود را جدیتر دنبال کرد.
پیش از انعقاد پیمان 1930م ،ملکفیصل با ابن سعود دیدار کرد و اختالفات دو
کشور را از میان برد که درنتیجه پیمان دوستی با کشورهای اردن ،یمن و عربستان
منعقد شد .وی در سال 1932م ،تالش کرد موافقت بریتانیا را برای ایجاد کنگرة سران
عرب در بغداد جلب کند .وی باور داشت برگزاری کنگره ،گامی در راستای کوشش
اعراب برای استقالل بود .ملکفیصل برای توسعة داخلی عراق گام برمیداشت ،اما معتقد
بود عراق نباید اهداف پان عربی را فراموش کند؛ زیرا در شمال و شرق دو همسایه
نیرومند قرار داشتند که ممکن بود در آینده استقالل کشورش را به خطر بیندازند (رزق،
85-100 :1999؛ .)Husri, 1975: 324
ملک فیصل در سالهای 1931-1932م ،طرح اتحاد خود را با ناسیونالیستهای سوری
مطرح کرد .در طول دیدار او از عمان (پایتخت اردن) نمایندگانی از سوریه ،لبنان و
فلسطین از پادشاهی او در سوریه استقبال کردند .در سال 1931م ،وی به اروپا مسافرت
کرد تا بستر ورود عراق به جامعة ملل را فراهم کند ،اما در اصل برای اهداف خود به این
منطقه سفر کرد .او در اروپا با ناسیونالیستهای سوری دیدار کرد .پس از بازگشت ملک
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فیصل شایعه شد که حکومت او بر سوریه قطعی شده است .در همین حال هواداران او
تبلیغات گستردهای را در سوریه برای وحدت دو کشور به راه انداختند .در همان زمان،
روزنامههای عرب در کشورهای عراق ،سوریه و فلسطین از اتحاد دو کشور استقبال
کردند (منسی ،)52 :1990 ،اما مرگ زودهنگام فیصل مانع فعالیتهای وی شد .طرحهای
وحدت ملکفیصل پس از مرگ وی به دست جانشینان او دنبال شد.
 .2-6نوریسعید

نوریسعید یکی از مهمترین شخصیتهایی بود که پس از مرگ ملکفیصل پرچم اتحاد
اعراب را در دست گرفت .وی در سال 1935م طرح وحدت میان عراق ،اردن و فلسطین
را پیشنهاد کرد ( .)Porath, 1984: 78هدف نوریسعید حل مسئلة فلسطین و توافق با
یهودیان بود؛ چراکه پس از شورشهای سال 1936م ،وی اعالم کرد باید کنفدراسیونی
متحد عرب تشکیل شود و یهودیان نیز موقعیت اقلیتی خود را بپذیرند .وی بر پیوند
نژادی عراق و فلسطین تأکید کرد و فلسطین را بخش جداییناپذیر اتحاد عربی
میدانست .این طرح برای ورود دیگر بخشهای سوریه جغرافیایی باز بود؛ زیرا وی نیز
مانند ملکفیصل اعتقاد داشت سوریه پس از استقالل به اتحاد عربی میپیوست ،اما
مخالفت صریح بریتانیا سبب شد وی طرح خود را فراموش کند (.)78-79: Ibid
در خالل سال 1943م ،پس از پیروزی بریتانیا در نبرد العلمین و اعالنجنگ عراق
به آلمان در فوریه همان سال ،نوریسعید شرایط را برای اعالم طرحهای خود مساعد
دید؛ زیرا به اعتقاد او ،افکار عمومی عرب و مقامات بریتانیایی از طرح وی استقبال
میکردند .نوری سعید به شرح و تحلیل مسائل و مشکالت فلسطین و جهان عرب پس
از جنگ جهانی اول پرداخت .وی بر اعالمیههای متعددی که قدرتهای غربی در جنگ
جهانی اول و پس از آن اعالم کردند و درنهایت تقسیم ناعادالنه جهان عرب تأکید کرد و
بهدنبال حل مسائل جهان عرب بود ( .)Ibid: 89در طرح نوریسعید باید به این نکته
توجه کرد که مسئلة فلسطین سمبلی در جنبش ملیگرایی عرب بود و نخبگان حاکم از
راه آن بهدنبال ایجاد تصویری ناسیونالیستی از خود بودند .استفاده از مسئلة فلسطین در
سیاست منطقهای ،هدف حاکمان عراق برای برتری یافتن در هاللخصیب و رهبری
جهان عرب بود (.)Eppel, 2004: 71-72
طرح نوریسعید چندین مرحله را شامل میشد .در ابتدا باید سوریه ،لبنان ،ماورای
اردن و فلسطین با یکدیگر متحد میشدند .مردم شیوة حکومت جمهوری ،سلطنتی و...
را برمیگزیدند .پس از آن ،اتحادیة عرب متشکل از سوریه و عراق تشکیل میشد و سایر
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کشورهای عربی برای پیوستن به آن آزاد بودند .شورای مشترکی به ریاست یکی از
سران کشورهای عرب ایجاد میشد .شورای مشترک مسئول امور دفاعی ،اقتصادی و
سیاسی بود .یهودیان در فلسطین از خودمختاری برخوردار میشدند .بیتالمقدس
بهصورت شهری آزادی درمیآمد که شورایی مشترک از سه دین اسالم ،مسیحیت و
یهود بر آن نظارت میکرد (.)Hurewitz, 1956: 236-237
طرح نوریسعید دارای چند ویژگی مشخص بود و مخالفانی نیز داشت .وی نوع
حکومت را آزاد انتخاب کرد .درحالیکه ملکعبداهلل (1951-1882م) شاه اردن حامی
حکومت پادشاهی و به دنبال طرح سوریه بزرگ بود .همچنین نوریسعید بیتمایل نبود
که نایبالسلطنه عراق را به حکومت سوریه برساند؛ درحالیکه ملک عبداهلل خود را
حاکم واقعی سوریه میدانست .درنهایت طرح نوریسعید بهدلیل نوع و شکل حکومت،
مورد موافقت ملکعبداهلل نبود (الروسان .)159-158 :1979 ،بریتانیا نیز عالقة خود را به
وحدت عربی اعالم کرد ،اما اعتقاد داشت طرحی که مورد موافقت عموم اعراب باشد،
مطرح نشده است .در کنار این عوامل مخالفت صریح عربستان و مصر نیز سبب شکست
طرح نوریسعید شد (لنچافسکی.)508 :1337 ،
در خالل سالهای 1946-1945م و درنهایت 1949م ،تالشهای متعددی برای
تحقق وحدت کشورهای هاللخصیب صورت گرفت که البته هیچ نتیجهای نداشت.
نوریسعید که در آغاز خطمشی خود را بهعنوان یک ملیگرای عرب آغاز کرده بود،
دیگر به طرحهای وحدت تمایل نشان نداد و نگران بود که منابع مالی عراق که بیشتر
برای خود کشور الزم بود در سوریه خرج شود (مار.)175 :1380 ،
 .3-6نایبالسلطنه عبداالله

عبداالله فرزند علی بن حسین الهاشمی (1935-1879م) شاه حجاز و برادر بزرگتر
ملکفیصل و امیر عبداهلل بود .پدر وی ،علی ،میان سالهای 1925 -1924م شاه حجاز
بود تا اینکه حکومت وی به دست ابنسعود سرنگون شد (الزهیری)25-21 :1439 ،؛
بنابراین عبداالله حکومت را حق ازدسترفتة خود میدانست .او از جایگاه خود بهعنوان
نایبالسلطنه عراق بهره برد تا به حکومت سوریه برسد (همان.)168-170 :
نایبالسلطنه دو هدف را در سیاست خارجی عراق دنبال میکرد ،نخست ایجاد
امنیت و حفظ تاج و تخت فیصل دوم در عراق و دیگری به دست آوردن تخت پادشاهی
سوریه برای خود .با آغاز کودتاهای نظامی سوریه در سال 1949م ،نایبالسلطنه
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بهآرامی ،ولی با پشتکار بر روی طرح اتحاد عراق و سوریه کار میکرد؛ بنابراین میان
سالهای 1954-1949م ،وی و عواملش هزاران دینار را هزینة به قدرت رسیدن
سیاستمداران حامی خود در سوریه کردند تا بستر اتحاد دو کشور فراهم شود ( Simon,
1974: 318؛ مار.)1380:175 ،

آغاز دخالت عراق در رویدادهای سوریه از سال 1949م آغاز شد .دولت به رهبری
سرهنگ حسنی زعیم (194-1897م) هوادار مصر بود؛ درحالیکه عراق تمایل داشت
حکومتی پیرو خودش در قدرت باشد .مهمترین بازوی عراق برای نفوذ در سوریه حزب
مردم 6بود .عراق برای سرنگونی حسنی زعیم حاضر بود بهای آن را پرداخت کند؛
بنابراین با گروهی از افسران ارتش به رهبری سرهنگ سامی هیناوی (1950-1898م)
در تماس و حامی کودتا علیه دولت حسنی زعیم بود .با روی کار آمدن دولت هیناوی
در اوت 1949م ،امیدهای عراق برای وحدت با سوریه شکل گرفت و حزب مردم نیز
برای نخستین بار توانست طعم قدرت را بچشد (الحیالی161-153 :2001 ،؛ مکاوی:2010 ،
)266-284؛ اما دولت هیناوی بهسرعت به دست کودتای ادیب شیشکلی (-1964
1909م) در  19دسامبر 1949م سرنگون شد و حکومت عراق را شوکه کرد .او مخالف
سرسخت عراق و طرفداران آن کشور در سوریه بود .عراق دوباره از مخالفان شیشکلی در
سوریه حمایت کرد؛ چراکه او بزرگترین مانع اتحاد با عراق بود .شیشکلی همچنین از
پشتیبانی عربستان ،رقیب منطقهای عراق برخوردار بود (الحیالی189-161 :2001 ،؛ مکاوی،
.)284-285 :2010

در سال 1954م ،دولت عراق از جو و مخالفتی که علیه شیشکلی در سوریه شکل
گرفته بود ،بهره برد و فاضل جمالی (1997-1903م) نخستوزیر عراق برای طرح اتحاد
با سوریه وارد مذاکره شد .قرار بود عراق ،اردن و سوریه متحد شوند و عراق نیز هزینة
ارتش متحد را بپردازد ،اما این طرح با مخالفت مصر ،عربستان و شخص شیشکلی مواجه
شد .این رویداد حکومت عراق را عصبانی کرد .مطبوعات عراق به حکومت شیشکلی
حمله کردند که ابزاری در دست امپریالیسم فرانسه است و از کشورهای عرب خواستار
دخالت در سوریه شدند (.)Seal, 1965: 139
پس از سرنگونی شیشکلی و روی کار آمدن صبری عسلی (1976-1903م) ،عراق
دوباره وارد مذاکرات دیپلماتیک برای وحدت با سوریه شد .رهبری مذاکرات را فاضل
جمالی بر عهده داشت .شرط جمالی برای اتحاد ،قرار گرفتن خاندان هاشمی عراق در
رأس حکومت یا اتحاد فدرال دو کشور بود .این طرح در ابتدا با موافقت عسلی همراه
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شد ،اما زیر فشار کمونیستها و بعثیهای سوریه ،وی طرح اتحاد را رها کرد .پس از
شکست عراق در مذاکرات ،طرح کودتایی به رهبری سرهنگ محمد صفا ریخته شد ،اما
آشکارشدن طرح کودتا خط بطالنی بر توسعهطلبی عراق در سوریه کشید ( Mufti, 1996:
.)68-70
 .7موانع و علل شکست عراق در رسیدن به وحدت هاللخصیب
 .1-7موانع داخلی

از دیدگاه شیعیان ،طرحهای وحدت عربی اساساً نقشة اقلیت سنی برای استوار کردن
هژمونی خود و به حاشیه راندن شیعیان بود ( .)Dawisha, 2009: 140همچنین شیعیان
نگران بودند اگر عراق وارد کنفدراسیون متحد عرب شود ،آنها موقعیت اکثریتی خود را
از دست دهند و بهصورت گروهی فرقهای در حاشیه قرار گیرند (.)Nakash, 2006: 85
برای کردها هر طرحی که به شکلگیری اتحاد میان کشورهای عرب منجر میشد ،به
تبدیل موقعیت کردها بهصورت جزیرهای کوچک در اقیانوس مردم عربزبان منجر
میشد ()Dawisha, 2009: 140؛ درنتیجه تالش آنها برای رسیدن به خودمختاری یا
استقالل از بین میرفت.
حزب کمونیست عراق ،حکومتهای محافظهکار عرب را به این متهم میکرد که
اتحاد میان آنها تنها اتحاد اقلیتهایی بود که تابع منافع استعمار بودند .از دیدگاه
کمونیستها ،تمایل رهبران عراق به پانعربیسم برای آرام کردن مردم بود .آنها در
عمل از اتحاد خودداری میکردند؛ زیرا هرگونه اتحادی با منافع آنها متضاد بود.
پانعربیسم چیزی جز یک جنگ تبلیغاتی نبود که با استادی عمل توسط امیرهای غیر
منتخب برای رسیدن به تخت حکومت سوریه و فلسطین ایجاد شد .همچنین وسیلهای
برای سیاستمدارانی از قبیل نوریسعید بود تا برتری عراق را در خاورمیانه تضمین
کنند (.)Bashkin, 2008: 121
هنگامیکه عراق به استقالل رسید ،دو گرایش در سیاست خارجی وجود داشت.
گروه نخست پان عربها بودند که هدف آنها وحدت عربی و کمک به دیگر کشورهای
عرب برای استقالل بود .گرایش دوم و میانهروتر بهدنبال استقالل در سیاست خارجی
بودند و شرایط داخلی عراق را نیز در نظر داشتند .برای آنها حفظ هویت و استقالل
عراق در اولویت بود ( .)Khaduri, 1951: 223این گروه احساس میکردند در صورت
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تحقق وحدت با سوریه ،سوریها امتیازات سیاسی-اقتصادی بیشتری از اتحاد میبردند.
بیشک عراق با وجود منابع نفت ثروتمندتر از سوریه بود ،اما سوریها تحصیلکردهتر و
پیشرفتهتر بودند و بهسرعت مقامات و پستهای مهم را در دولت متحد در اختیار
میگرفتند (.)Shikara, 1979: 41
 .2-7موانع منطقهای ،موضع کشورهای عرب و قدرتهای جهانی
حاکمان عراق برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب رقبای مهمی داشتند .عبداهلل
شاه اردن و برادر ملکفیصل چالش رهبری در هاللخصیب بود؛ زیرا وی نیز طرح
سوریه بزرگ خود را دنبال میکرد .علی برادر بزرگتر ملکفیصل حاکم سابق حجاز
دیگر کاندید حکومت سوریه بود .عباس حلمی (1944-1874م) خدیو سابق مصر و
ملک فؤاد (1936-1868م) نیز دیگر کاندیداهای رهبری جهان عرب بودند؛ بهویژه ملک
فؤاد مخالف رهبری خاندان هاشمی بر جهان عرب و بهدنبال ضمیمه کردن فلسطین و
سوریه به مصر بود (Husry, 1975: 327-328؛ منسی .)55 :1990 ،همچنین خاندان سعودی
به رهبری عبدالعزیز ابنسعود (1953-1875م) و فرزند وی فیصل (1975-1906م)
دیگر کاندیداهای رهبری در جهان عرب بودند ( .)Shikara, 1979: 40در این راستا
بررسی موضع کشورهای عرب و تأثیر طرحهای اتحاد عراق بر روابط خارجی با
کشورهای عرب به مشخص شدن هرچه بیشتر موانع حاکمان عراق کمک میکند.
حزب کمونیست سوریه ،مدافع حکومت جمهوری بود و آن را دژی مستحکم برای
حفظ دموکراسی در شرق عربی میدانست و مخالف حکومت سلطنتی بود .به اعتقاد
حزب کمونیست ،کشورهای واقع در طرح هاللخصیب ،مشکالت داخلی را داشتند که
نباید موجب اهمال و بیتوجهی به آنها میشد .برای حزب کمونیست مسئلة اصالحات
داخلی ،نحوة حرکت بهسوی آزادی و بنای صحیح دموکراسی مهمترین مسائل بودند.
کمونیستها اعتقاد داشتند وحدت هاللخصیب منعکسکنندة تالش بریتانیا برای نفوذ
در کشورهای عربی بود؛ درحالیکه آنها بهدنبال آزادی کشورهای عرب از نفوذ سیاسی،
اقتصادی و نظامی استعمار بودند (الحیالی.)130-131 :2001 ،
اخوانالمسلمین نیز مدافع حفظ حکومت جمهوری در سوریه بودند .از نگاه
اخوانالمسلمین سوریه ،طرح اتحاد میان عراق و سوریه طرحی استعماری را تشکیل
میداد که روحیة مردمی را که در نظام جمهوری مشهود است از بین میبرد .برای آنها
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حفظ حکومت جمهوری در سوریه نقطة اتکایی برای حرکت مردمی در کشورهای
عربی-اسالمی و رهایی از قید استعمار بود (همان.)132 :
بعث حزبی انقالبی و ضد استعماری بود .بعثیهای سوریه نگران بودند که طرح
هاللخصیب سبب انزوای سیاسی و دور شدن آنها از قدرت شود .آنها مخالف بریتانیا
و حکومت پادشاهی عراق بودند و اعتقاد داشتند که طرح وحدت ،مورد موافقت اعراب
نیست (همان .)134 :به اعتقاد حزب بعث ،انقالب عربی 1916م که قول آزادی و وحدت
را به اعراب داد ،در هدف خود شکست خورد؛ درحالیکه جنبش ملی عرب به رهبری
حزب بعث بهدنبال آزادی و وحدت واقعی اعراب بود (.)Khadduri, 1978: 166
ناسیونالیستهای سوری نمیخواستند جمهوری جوان سوریه قربانی تخت پادشاهی
حاکمان عراق شود .همچنین بهدلیل نفوذ بریتانیا در عراق ،سوریها نگران نفوذ آن
کشور در سوریه بودند؛ درحالیکه آنها تازه از بند قیمومیت فرانسه رها شده بودند
( .)Seal,: 77-82یکی از مهمترین احزاب ناسیونالیست سوری تشکل ملی (الکتلة
الوطنیة) بود که طرح جمهوری خود را برای سوریه داشت و نگران از دست دادن
استقالل سوریه بود .درنتیجه زمانی که طرحهای وحدت عربی در زمان ملکفیصل
مطرح شد ،تشکل ملی آن را رد کرد (Shikara, 1979: 40-41؛ الحیالی.)132-133 :2001 ،
در دورة تالشهای نایبالسلطنه حزب مردم از حامیان اتحاد با عراق رو به ضعف و
از دست دادن موقعیت خود در جامعه سوریه بود .در مقابل احزاب مخالف وحدت با
عراق از جمله حزب ملی (الحزب الوطنی) که جایگزین تشکل ملی شده بودند ،قدرت
بیشتری گرفتند (Mufti, 1996: 70-71؛ دیب99-100 :2012 ،؛ الحیالی.)113-114 :2001 ،
اعراب فلسطین اساس ًا درگیر مسئلة خود با یهودیان بودند .بهویژه وضع بیثبات خود
از ناحیة سیاسی که نتیجة شکست در حل مسئلة یهودیان و تشکیل دولت فلسطینی
بود .یهودیان نیز مخالف طرح وحدت بودند؛ زیرا آنها را بهصورت اقلیتی در دولت متحد
عربی درمیآورد (منسی.)55 :1990 ،
در دورة بین دو جنگ جهانی رهبران و متفکران عراقی خود را سخنگویان جنبش
ملیگرایی عرب میدانستند ،اما پس از جنگ دوم جهانی مصر بهصورت یکی از
مهمترین کشورهای عرب ظهور کرد .در مقابل عراقیها احساس کردند که مصر نقش
رهبری آنها را در جهان عرب ربوده است .درنتیجه از آن پس تنش و رقابت میان آن
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دو کشور شکل گرفت ( .)Humphreys, 1999: 92آغاز رقابت میان دو کشور از سال
1945م و تشکیل اتحادیه عرب آغاز شد .از آن زمان به بعد ،رقابت و حسادت دائمی
میان دو کشور شکل گرفت .حکومت مصر خود را در خط مقدم تجدید حیات اعراب
میدانست و به هر حرکت عراق که در آن موضع مستقل خود را داشت ،حساس بود.
زمانی که نوریسعید در سال 1943م ،طرح هاللخصیب را مطرح کرد ،نحاسپاشا
(1879-1965م) نخستوزیر مصر مورد حمایت بریتانیا برای رهبری اعراب بود .رهبری
مصر بر جهان عرب به علل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مورد حمایت دیگر کشورهای
منطقه بود .درنتیجه مصر با طرح نوریسعید موافقت نکرد؛ زیرا آن را طرحی سستبنیاد
میدانست .در واکنش به تالشهای عراق ،حکومت مصر ،ابتکار عمل رهبری جهان عرب
را به دست گرفت و سران عرب را به قاهره دعوت کرد .از سال  1944تا 1945م،
مذاکرات سران عرب به رهبری مصر به تشکیل اتحادیة عرب منتهی شد ( Khadduri,
 .)1951: 251-257مصر که نگران توسعهطلبی عراق و از دست دادن نقش خود بهعنوان
رهبر اعراب بود ،با هرگونه طرح عراق مخالفت داشت؛ بنابراین اتحادیة عرب را پیریزی
کرد تا از آن بهعنوان اهرمی در مقابل توسعهطلبی عراق در هاللخصیب و جهان عرب
استفاده کند (العربی.)345-333 ،165-111 :1426 ،
در عراق و اردن اگرچه یک خانواده بر دو کشور حکومت میکرد و روابط نزدیکی
میان دو کشور وجود داشت ،اما توأمان میان دو کشور یک رقابت پنهان مشاهده میشد.
در سال 1943م ،با اعالم طرح هاللخصیب توسط نوریسعید ،ملکعبداهلل از ترس از
دست دادن تاج و تخت خود به سود عموزادههایش طرح را رد کرد .در سال 1946م،
پس از شکست دوباره طرح عراق برای وحدت عربی ،قرار شد دو کشور با حفظ
موجودیت سیاسی خود ،در امور سیاسی -نظامی متحد شوند ،اما این طرح جای خود را
به پیمان برادری 1947م داد (الروسان144-135 :1979 ،؛ العربی .)249-233 :1426 ،از دالیل
شکست طرح این بود که ملکعبداهلل برنامههای خود را در کرانة باختری رود اردن
دنبال میکرد و تمایلی به اتحاد با عراق نداشت (.)Mufti, 1996: 37-38
در خالل سالهای 1952-1951م ،طرحهای اتحاد میان دو کشور نتیجهای به همراه
نداشت .دولت عراق دیگر به اتحاد دو کشور متمایل نبود .تنها نوریسعید طرحی را
مبنی بر ازدواج خانوادة سلطنتی عراق با اردن پیشنهاد کرد که مورد مخالفت فیصل دوم
و عبداالله قرار گرفت (الروسان .)145-144 :1979 ،درنهایت ملکعبداهلل به هرگونه طرحی
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که نقشههای وی را برای ایجاد سوریه بزرگ خنثی میکرد ،حساس بود؛ زیرا خود را
حاکم واقعی سوریه میدانست .درنتیجه روابط عراق و اردن در نوع خود منحصربهفرد
بود .مهمترین سؤال این بود که کدامیک از شاخههای خاندان هاشمی بر یکدیگر برتری
یابد.
البته طرحهای اتحاد با مخالفت از داخل و خارج مواجه بود .در اتحادیه عرب این
نگرانی وجود داشت که اتحاد دو کشور سبب شکاف در جهان عرب شود .در عراق
گروهی از ناسیونالیستها مخالف اتحاد و نگران این بودند که اتحاد سبب شود اردن در
امور داخلی عراق دخالت کند و به دنبال جلب پشتیبانی عراق برای طرحهای
توسعهطلبانه خود باشد .درنهایت نیز پیمان اردن و بریتانیا به دخالت غیرمستقیم
بریتانیا در امور عراق منجر شود ( )Kadduri, 1951: 260-261حسادت و دشمنی میان
رهبران دو کشور بر طرحهای اتحاد تأثیرگذار بود .در سال 1958م ،پس از تشکیل
فدراسیون هاشمی نوریسعید بهناچار تن به اتحاد داد .هدف اصلی او در تمام حیات
سیاسی خود اتحاد با سوریه بود نه اردن .او از اردن و سیاستمداران آن کشور بیزار بود و
اگر وحدت مصر و سوریه نبود او هیچوقت در اتحاد با اردن قدم برنمیداشت .او
نمیخواست منابع نفتی عراق به اردن سرازیر شود و عراق بار مالی اتحاد را به دوش
بکشد (نشاشیبی.)22-21 ،32 :1357 ،
از زمانی که حکومت ملکفیصل در عراق تشکیل شد ،روابط آن کشور با عربستان
همواره تیره بود .اگرچه در دورههایی نیز همکاری میان دو کشور وجود داشت .ریشة
دشمنی دو کشور به شکست شریفحسین از نیروهای ابنسعود بازمیگشت .درنتیجه در
سالهای بعد فرزندان شریفحسین تصرف قلمرو حکومتشان توسط ابنسعود و اخراج و
تبعید شریفحسین را فراموش نکردند .از سوی دیگر ابنسعود نیز مخالف هرگونه طرح
و نقشهای بود که از طرف حاکمان عراق مطرح میشد .این اختالف و دشمنی در
تحوالت آتی جهان عرب منعکس شد (.)Faris, 1955: 73
ترس عربستان از نفوذ عراق در جهان عرب سبب شد آن کشور سیاستی مخالف
عراق در پیش بگیرد .در دورهای که عراق بهدنبال نفوذ در سوریه بود و از حامیان خود
پشتیبانی میکرد ،عربستان به دنبال قطع نفوذ عراق بود و منابع مالی خود را به
مخالفان عراق ارسال میکرد ( .)Seale, 1965: 47طرح هاللخصیب که توسط عراق

 /100وحدت هالل خصیب در حکومت پادشاهی عراق ( 1921-1958م) اهداف ،طرحها و موانع

دنبال میشد ،بزرگترین تهدید برای پادشاهی سعودی بود .هرگونه اتحادی در شمال
شبهجزیره عربستان که عراق را به مدیترانه پیوند میداد و عربستان را از جهان عرب
جدا میکرد موجب تنزل موقعیت حاکمان سعودی در حد رهبران قبیلهای میشد؛
درنتیجه عربستان به هرگونه طرحی که عراق مطرح میکرد ،با بدگمانی مینگریست.
نتیجة چنین ترسی موجب قرارگرفتن عربستان در کنار مصر بود و در تشکیل اتحادیة
عرب خود را نشان داد (العربی384-411 :1426 ،؛ حمدان.)403-430 ،322-343 :2013 ،
اگرچه در حوزة سیاسی بریتانیا و عراق روابط نزدیکی داشتند ،آن کشور مخالف
طرحهای وحدت عربی حاکمان عراق بود .علل مخالفت بریتانیا موارد زیر بود .در میان
کشورهای تشکیلدهندة هاللخصیب ،سوریه و لبنان تحت قیمومیت فرانسه بودند و
بریتانیا مایل نبود با فرانسه مواجه شود .اتحاد هاللخصیب تشکیل دولت یهودی را در
فلسطین منتفی میکرد؛ درحالیکه بریتانیا در سال 1917م بر پایة اعالمیة بالفور از
تشکیل دولت یهود در فلسطین حمایت کرد .در منطقة هاللخصیب از خلیجفارس تا
دریای مدیترانه اقلیتهای مختلفی زندگی میکردند که قرارگرفتن آنها در یک دولت
سبب ایجاد مشکالت فراوانی در آینده میشد (الفتالوی.)63-62 :2011 ،
تشکیل اتحاد هاللخصیب موقعیت عربستان را تهدید میکرد و بریتانیا مایل نبود از
یک حکومت علیه دیگری حمایت کند .همچنین در شبهجزیرة عربستان پادشاهی یمن
و امارتهای عربی حاشیة خلیجفارس قرار داشتند .اتحاد هاللخصیب موقعیت آنها را
تهدید میکرد؛ درحالیکه بریتانیا بر پایة معاهداتی تعهد کرده بود استقالل آنها را
حفظ کند .درنهایت نیز حکومت عراق از تحقق طرح هاللخصیب به دنبال ایجاد امنیت
برای خود بود ،اما بریتانیا اعتقاد داشت که آن طرح عکسالعمل خصومتآمیز کشورهای
همسایه را در پی داشت.)Husry, 1975: 325( .
فرانسه از دیرباز منافع دیرپایی در سوریه و لبنان داشت و هیچگاه به طرحهای
حاکمان عراق عالقهمند نبود .به باور فرانسه ،تالش حاکمان عراق برای وحدت با سوریه
از پیوند آنها با بریتانیا ریشه میگرفت و آنها نگران بودند که قدرت ،نفوذ و
جایگاهشان در سوریه را از دست دهند و آن را به بریتانیا واگذار کنند .همچنین
حکومت فرانسه اعتقاد داشت دولت متحد سوریه هیچ عالقهای به برقراری روابط
دوستانه با فرانسه نداشت .درنهایت نیز تشکیل حکومت متحد عرب از خلیجفارس تا
مدیترانه تحت نفوذ بریتانیا درمیآمد و منافع فراوانی برای آن کشور داشت .حکومت
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فرانسه معتقد بود که هدف بریتانیا ایجاد یک نظام دفاع منطقهای برای حفاظت از منافع
راهبردی خود در منطقه بود (محافظه48-47 :1985 ،؛ همو.)173-155 :2008 ،
 .8نتیجه
چنانکه گذشت این پژوهش بهدنبال بررسی طرح وحدت عربی هاللخصیب در حکومت
پادشاهی عراق بود .مهمترین طرفداران این طرح ملکفیصل و افسران ناسیونالیست
حامی وی بودند .آنچه رهبران عراق را به سمت وحدت عربی گرایش داد ،ناسیونالیسم
عرب بهعنوان ایدئولوژی مسلط بر جهان عرب پس از جنگ جهانی اول بود؛ همچنین
شرایط داخلی عراق که برآیند موزاییک قومی-مذهبی عراق بود .حاکمان عراق بهعنوان
اقلیت حاکم تالش میکردند تا با پیوند عراق به جهان عرب جایگاه اقلیتی خود را از بین
ببرند و بر مشکل چندهویتی جامعة عراق فائق آیند .در کنار این دو عامل موقعیت
ژئوپلیتیک  ،روابط با همسایگان و مسائل اقتصادی گرایش حاکمان عراق را به وحدت
عربی تقویت میکرد ،اما در عمل همان شرایط داخلی عراق مانع اصلی وحدت عربی بود.
کردها و شیعیان که اکثریت جامعه عراق را تشکیل میدادند ،مخالف سیاستهای
وحدت عربی حکومت بودند .در کشورهای عربی از جمله سوریه نیز احزاب و گروههای
سیاسی مختلف براساس شرایط داخلی متفاوت میان کشورهای عرب و تالش برای حفظ
استقالل کشورشان مخالف وحدت بودند .جاهطلبی و رقابتهای رهبران ملی عرب
ازجمله رقابت مصر-عراق ،عراق-عربستان و عراق-اردن نیز پس از جنگ جهانی اول
عامل مهم در ناکامی وحدت عربی بود؛ زیرا هریک از کشورهای عرب بهدنبال برتری و
رهبری در جهان عرب بودند .درنهایت ترس بریتانیا و فرانسه (دو بازیگر اصلی سیاست
خاورمیانه) از شکلگیری کشور متحد عرب که بهمنزلة بر هم خوردن نظم موجود در
منطقه و در خطر افتادن منافع راهبردی آنها بود ،مانع مهمی در رسیدن حاکمان عراق
به وحدت عربی محسوب میشد .بدین گونه آنچه بهعنوان نتیجه حاصل شد ،تأیید
فرضیة پژوهش بود.
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Tarn’s Alexander and the Dream of a United World
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In 1927 a British historian by the name of William Tarn (1869-1957) with
the appearance of a biography of Alexander in the sixth volume of The
Cambridge Ancient History produced ideal views about the personality of
Macedonian General. The most pivotal and, at the same time, the most
debated of Tarn’s views about Alexander was the attribution of the idea of
“the unity and brotherhood of mankind” to him. According to his view of
Arrian’s account, Tarn interpreted Alexander’s prayer at the Opis banquet
(324 B. C.) for harmony and partnership in rule between Macedonians and
Persians formal declaration of the unity of all men and named it as
“Homonoia” (unity of hearts). Tarn, in 1933 (essay of “Alexander the Great
and the Unity of Mankind”) and 1948 (biography of Alexander the Great,
two vols), expressed his ideal view about Alexander again and asserted it
without any revision. In spite of many criticisms leveled at Tarn’s ideal
views, his idea of “the unity and brotherhood” about Alexander influenced
the area of Alexander’s historiography in the west to the late 1950s, until his
idea was rejected finally by Ernst Badian in 1958. The consideration of
Tarn’s view and modern scholar’s statements indicates that prevailing
conditions over time of this historian have brought his ideal idea about
Alexander about to form.
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اسكندرِ تارن و رؤياي جهانی متحد
سید زينالعابدين مجیدي
دانشجوي دکتري تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران
1

روزبه زرينکوب

استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران
تاریخ دریافت مقاله1400/03 /01 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چكیده
در سال  1927م مورخ بريتانيايي ،ويليام تارن ( 1957-1869م) با انتشار زندگينامهاي از اسكندر در
جلد ششم از تاريخ باستان کمبريج به ارائه ديدگاههايي آرماني دربارة شخصيت سردار مقدوني پرداخت.
محوريترين و در عين حال ،بحثانگيزترين ديدگاه تارن دربارة اسكندر ،انتساب مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» به او بود .تارن برحسب تصور خود از گزارش آريان ،دعاي اسكندر را در جشن اُپيس (324
پم) براي همكاري و مشارکت مقدونيها و ايرانيان در حكومت ،اعالن رسمي اتحاد تمامي انسانها
تعبير کرد و از آن به عنوان «هُمُنُيا» ) ،Homonoiaيا اتحاد قلوب) نام برد .تارن در سالهاي 1933
(مقالة «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان») و  1948م (زندگينامة اسكندر کبير 2 ،ج) بدون هيچ تجديدنظري ،ديدگاه
آرماني خود را در بارة اسكندر بار ديگر ابراز کرده و بر آن تأکيد کرد .با وجود انتقادهاي فراوان به
ديدگاههاي آرماني تارن ،مفهوم «اتحاد و برادري» او دربارة اسكندر ،حوزة تاريخنگاري اسكندر را در
غرب تا اواخر دهة پنجاه ميالدي تحت تأثير قرار داد تا اينكه در نهايت ،مفهوم او در سال  1958م از
سوي ارنست باديان مردود شد .بررسي ديدگاه تارن و اظهارات محققان جديد دربارة اين مورخ ،نشان
ميدهد که شرايط حاکم بر عصر تارن موجب شكلگيري مفهوم آرماني او دربارة اسكندر شده است.
واژههاي کلیدي :اسكندر ،تارن ،مفهوم اتحاد و برادري ،آريان ،هُمُنُيا ،جشن اُپيس.

 .1مقدمه
تاريخنگاري غربي دربارة اسكندر مقدوني ،به همان اندازه که از منابع ناشي ميشود ،از
تفسير شخصي محقق از منابع نيز نشأت ميگيرد .از اين رو ،بخشي از ويژگيهاي اين
تاريخنگاري ،تأثير گرايشهاي روحي محققان و شرايط سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
عصر آنها در ترسيم شخصيت اسكندر بوده است )(Borza, 1967: xi; Bosworth, 2006: 791؛
بنابراين ،ضرورت شناخت اين تاريخنگاري ايجاب ميکند تا پژوهش حاضر به بررسي
ديدگاه يكي از شاخصترين اسكندرپژوهان غربي در سدة بيستم بپردازد .در نيمة
نخست سدة بيستم ،حقوقداني بريتانيايي به نام ويليام تارن ()Woodthorpe William Tarn
( 1957-1869م) که در ادبيات کالسيك تبحر داشت و در عين حال ،از تخيلي باال
برخوردار بود ،تصويري جديد و بحثانگيز را از اسكندر بازنمايي کرد؛ به اين صورت که
 . 1رايانامة نويسندة مسئول:

zarrinkoobr@ut.ac.ir
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شاه مقدوني در مقام مبلّغي انساندوست و آزاديخواه ) ،(Bosworth, 2006: 791قصد
داشت مردمان و اقوام شناختهشدة جهان عصر خود را با هم متحد سازد و همزيستي
برادرانه و مسالمتآميزي ميان مردمان جهان بر اساس تحمل و پذيرش فرهنگي به
وجود آورد .تارن با استناد به گزارش آريان از جشن اُپيس(Arrian, 1983: vii. (Opis) 1
)11. 9و به تأثير از گفتارهاي بالغي پلوتارك ،بهويژه در رسالة «سرنوشت
اسكندر»Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6; Worthington, 2003: 200; (2
 )Bosworth: 2004: 4تفسيري آرماني از جشن مذکور ارائه داد که بر اساس اين تفسير،
اسكندر قصد داشت تمامي ملتها و اقوام را با هم برادر و متحد سازد (Heckel and
) .Yardley, 2004: 266نظرية تأثيرگذار او ،يعني مفهوم «اتحاد و برادري» دربارة اسكندر
که در سالهاي  1933 ،1927و  1948م ارائه شد ،حوزة مطالعات اسكندر را تحت
تأثير قرار داد ،اما در نهايت ،در سال  1958م از سوي ارنست باديان )،(Ernst Badian
مردود شد .اکنون پرسشي که دربارة موضوع مذکور ،در پژوهش حاضر مطرح ميشود،
اين است که :چه شرايطي موجب شد تا تارن با نگاهي آرماني ،اسكندر را پيشگام و
پايهگذار مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان») ،(brotherhood of mankind the unityمعرفي
کند؟
پيشينة مطالعات دربارة تاريخنگاري تارن ،يا به صورت نقد و بررسي آثار و ديدگاه-
هاي اوست و يا در قالب مقاالتي است که با ارائة زندگينامهاي از اين مورخ روند شكل-
گيري ديدگاههاي آرماني او را دربارة اسكندر ،بهويژه در مورد مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» ،از زواياي گوناگون نشان ميدهند.
مفهوم «اتحاد و برادري» تارن ،از سوي نخستين منتقدان او مورد نقد قرار گرفت:
اسكندرپژوهان غربي مانند برن ) ،(Burn, 1949رابينسنجونيور )،(Robinson Jr, 1949
هايشلهايم )  (Heichelheim,1950و بيكرمن ) ،(Bickerman, 1950به نقد و بررسي نظرات
و آراي ارائه شده از سوي تارن در کتاب اسكندر کبير ( 1948م 2 ،ج) پرداختند و
محققاني همچون مكگريدي ،(McGready, 1933) 3کري ) ،(Cary, 1934برادي (Brady,
 ) 1935و ولبنك ) ،(Walbank, 1936مقالة «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» را که تارن
در سال  1933م منتشر کرده بود ،مورد نقد و بررسي و در عين حال ،مورد تمجيد قرار
دادند .اما نقد و بررسيهاي صورت گرفته از سوي محققان فوق که از دهة سي تا دهة
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پنجاه ميالدي همزمان با انتشار آثار تارن دربارة اسكندر ارائه شد ،نقدهاي جدي ،صريح
و قابلانتظاري عليه بررسيهاي اين مورخ نبود .محققان مذکور در زير لفافهاي مؤدبانه از
تعريف و تمجيد به خاطر ويژگيهاي ادبي و خالقانة آثار تارن ،تنها نگراني خود را دربارة
نتيجهگيريهاي اين مورخ در ترسيم شخصيت اسكندر ،بهويژه دربارة مفهوم «اتحاد و
برادري جهانيان» ابراز کردند ) .(Bosworth, 1983: 86اشاعة ديدگاههاي آرماني تارن در
تمامي عرصههاي مطالعات علمي تاريخنگاري اسكندر ،چه در حوزة پژوهش و چه در
حوزة آموزش تا اواخر دهة پنجاه ميالدي در اروپا ادامه داشت ،تا اينكه در سال  1958م
جديترين نقد عليه ديدگاه آرماني تارن از سوي ارنست باديان با انتشار مقالهاي با
عنوان «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» ارائه شد .باديان با طرح انتقادهاي هوشمندانه در
س ديدگاه تارن است ) ،(Bosworth, 1980: 1جزء به جزء به
اين مقاله ،که استدالل معكو ِ
بررسي و نقد مفهوم تارن پرداخت و ديدگاه او را ،مبني بر اينكه اسكندر در آرزوي
تحقق آرمان «برادري جهاني» بود ،مردود ساخت.
اما آنچه مسلم است ،مفهوم تارن هرچند ،مورد انتقاد قرار گرفته است ولي همچنان
محل توجه و مورد رجوع بوده و چشم پوشيدن از آن در حوزة مطالعات علمي،
غيرممكن به نظر ميرسد (.)Adcock, 2004: 790
پژوهشگراني مانند ادکاك ) ،(Adcock, 1958تاد ) (Todd, 1967و آلبرت بريان بازورث
) ،(Bosworth, 1983نيز در قالب مقاله به ارائة زندگينامة تارن پرداختهاند که هريك از
آنها ابعاد گوناگوني را از شـيوة زندگي شخـصي تارن ،فعاليـتهاي علمي او و سير
شكلگيري افكار آرماني اين مورخ دربارة اسكندر ،بهويژه دربارة مفهوم «اتحاد و برادري
جهانيان» روشن ميسازند.
 .2گزارش آريان دربارۀ جشن ازدواج گروهی در شوش (بهار  324پم)

اسكندر پس از بازگشت از لشكرکشي به هند ،در بهار سال  324پم به شوش رسيد
) .(Tarn, 1948: i/109آريان گزارش ميدهد :در آنجا اسـكندر بـراي مـالزمان خود
جشنهاي ازدواج برگزار کرد؛ هشتاد نفر از سرداران و افسران عاليرتبة سپاهش با
دختران اشراف پارسي و مادي ازدواج کردند و در کل ،بيش از ده هزار مقدوني ديگر با
زنان آسيايي ازدواج کردند ) .(Arrian, 1983: vii. 4. 4-8همچنين در شوش بود که
بسياري از صاحبمنصبان و حكام سرزمينهايي که پيشتر مطيع خود ساخته بود ،به
حضور رسيدند .اينان با خود سي هزار جوان ايراني آوردند ،که همگي آيين جنگ
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مقدوني آموخته بودند .اسكندر اينان را اپيگوني ) ،(Epigoniيعني جانشينان خواند و
گفتهاند که ورود اين عده ،نارضايي بسيار در ميان مقدونيها برانگيخت (Arrian, 1983:
).vii. 6. 1-3
 .3گزارش آريان دربارۀ جشن اُپیس و دعاي اسكندر براي اتحاد مقدونیها و
ايرانیان (تابستان  324پم)

در تابستان سال  324پم ) ،(Bosworth, 2006: 841اسكندر کرانههاي ميان دجله و
فرات را با کشتي پيمود تا به اُپيس در کنار دجله رسيد ) .(Arrian, 1983: vii. 7. 6در
طي اقامت در اين شهر بود که مقدونيها شورش کردند.
آريان به خوبي علت شورش مقدونيها را بيان ميکند .خالصة گزارش آريان از اين
قرار است که :در اُپيس ،اسكندر سربازان مقدوني مسن و ناهماهنگ سپاه را از صفهاي
آمده رزم مقدوني بيرون کشيد و وعده داد که آنها را با مزد و پاداش فراوان به وطنشان
بازگرداند .در اينجا بود که نارضايتي سپاهيان که مدتها به تدريج در حال شكل گيري
بود ،باال گرفت و بعد از مدتيبه اوج خود رسيد و مقدونيها که از نحوة برخورد اسكندر با
ايرانيان و رسوم ايراني و مخصوصاً از ورود آنان به واحدهاي مالزمان ،احساساتشان
جريحهدار شد و سر به شورش برداشتند ) .(Arrian, 1983: vii. 8. 1-3سپس اسكندر با
ايراد نطقي ،مقدونيها را به خاطر ناسپاسيشان به باد نكوهش گرفت و به يادشان آورد
چقدر مديون پدرش فيليپاند  ...و به يادشان آورد که خود براي آنها چه کارها که نكرده
است  .)ibid.: vii. 9-10) ...سخنان اسكندر بر مقدونيها تأثير عميق گذاشت ibid.: vii.
) .)11.1-2آريان در ادامه ،گزارش ميدهد:
«اسكندر به پاس بازگشت يكدلي و اتحاد ،براي خداياني محبوبش ،قرباني کرد و جشني عمومي
ترتيب داد که خود در آن شرکت کرد و در ميان مقدونيها که همگي حاضر بودند ،جاي گرفت.
پس از مقدونيها ايرانيان نشسته بودند و بعد از ايرانيان ،بزرگان اقوام ديگر ،هريك به تناسب
درجات و مقامشان قرار داشتند و اسكندر و دوستانش جامها را از يك قدح پر کردند و نوشيدند و
از شراب همان قدح افشاندند ،همراه با پيشگويان يوناني و مغان [ايراني] که مراسم [شراب
افشاني] را آغاز کردند .اسكندر براي موهبتهاي ديگر و بهخصوص براي اتحاد و مشارکت
مقدونيها و ايرانيان در حكومت دعا کرد .گفتهاند که نه هزار تن در اين جشن حاضر بودهاند ،همة
اين عده ،يكدل و يكصدا شراب افشاندند و در پي آن سرود پيروزي سر دادند» Arrian, 1983:
.vii. 11.) (9
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در ميان تاريخنگاران اسكندر ،تنها آريان گزارش جشن اُپيس و دعاي اسكندر را نقل
کرده و دعاي آن را بدون تفسير و نظر آورده است ).(Hamilton, 1971: 31
 .4اسكندرِ تارن و مفهوم «اتحاد و برادري جهانیان»
در سال  1927م تارن با تكيه بر گزارش آريان ،تفسيري آرماني از دعاي اسكندر در
اُپيس ( 324پم) ارائه داد و ادعا کرد که هدف اسكندر از برگزاري جشن اُپيس ،اعالن
«اتحاد و برادري» ميان تمامي مردمان قلمرو حكومتش بود .تارن ميگويد:
«در حكومت [آرماني] ارسطو انسانهاي خارج از مرزهاي اين حكومت اهميتي نداشتند ،بيگانگان
يا برده و يا دشمن بودند .اسكندر اين ديدگاه را به کلي تغيير داد .آنگاه که او براي اتحاد قلوب و
تشكيل جامعة مشتركالمنافع مقدونيها و ايرانيان دعا ميکرد ،نخستين کسي بود که از طريق
4
برادري ملتها ،برادري انسانها را اعالم ميکرد ،...اسكندر ،الهامدهندة اين تصور زنُن
) (Zeno/Zenonاز جهان بود که همة انسانها بايد اعضاي يك پيكر و اتباع يك حكومت بدون
تبعيض بر اساس نژادها يا نهادها باشند و فقط پيرو و هماهنگ با قانون مشترك ذاتي عالم و
متحد در يك زندگي اجتماعي واحد ،نه به زور ،بلكه تنها با رضايت مشتاقانة خود آنها يا (به قول
او) با عشق» ).(Tarn, 1927: 437

عبارت فوق ،نقطة اوج ديدگاه تارن است ) .(Todd, 1967: 51زماني که منتقدان تارن
از اسكندر به اين عنوان که بيش از حد آرماني است ،خرده گرفتند ،تارن در سال 1933
م در مقالهاي با عنوان «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» پاسخ داد که اسكندر به راستي
نخستين کسي بوده که اتحاد جهانيان را مطرح کرده است ) .(Tarn, 1933: 123او در اين
مقالة بحثانگيز درصدد يافتن منشأِ مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» برآمده و آن را
بخشي از فلسفة اسكندر تشخيص داده است ) .(Walbank, 1936: 109وي اين «اتحاد» را
(با استفاده از اصطالح يوناني  ،(Homonoiaيكي از بزرگترين انقالبهايي در انديشة انسان
توصيف کرد ).(Tarn, 1933: 123
بنا به ديدگاه تارن ،پس از اسكندر افكار ويژة راجع به «برادري» به وجود آمدند و از
طريق فلسفة رواقي 5به مسيحيت راه يافتند و تا عصر حاضر تداوم پيدا کردند Tarn),
 .(1927: 437; idem, 1933:123-157; idem, 1948: i/147-148; ii/399-449به عقيدة تارن
منشأِ ظهور اين افكار ،روزي بود که« :آن روز ،در مجلس شام اُپيس ،اسكندر براي اتحاد
قلوب جهانيان ) ،(Homonoiaو تشكيل جامعة مشتركالمنافع مقدونيها و ايرانيان دعا -
کرد» ).(Tarn, 1927: 437; idem, 1933: 156-157; idem, 1948: i/147-148; ii/447-449
 .1-4اسكندر ،درهمشكنندۀ سد میان يونانیان و بربرها
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تارن با توجه به مفهوم تقسيم تحقيرآميز مردمان به «يوناني» و «بربر» در فرهنگ
سياسي رايج در جهان يوناني سدة چهارم پيش از ميالد ،بر اين عقيده است که با ورود
ال در مقابل طرز
اسكندر به آسيا و مواجهة او با شرقيان ،تصور اسكندر در مورد آنان کام ً
فكر يونانيان قرار گرفت و اسكندر ظاهراً بر اثر تجربه (تماس واقعي با آسياييها) دريافته بود
که همة افراد بشر اصو ًال مساوياند و تمايز آشكار ميان يوناني و «بيگانه» ،غيرواقعي
است .افالطون گفته بود همة بربرها طبعاً دشمن يونانيان هستند و ارسطو ،معلم اسكندر
به او توصيه کرده بود که با يونانيان چون آزادان و با بربرها چون بردگان رفتار کند ،اما
اسكندر در برخورد با اقوام شرقي ،اين عقيده را کنار گذاشت ).(Tarn, 1933: 123-127
تارن با تأکيد بر تفاوت ميان واقعيت عملي (تجربة اسكندر در مواجهه با غير يونانيان ،يعني
بهطور خاص آسياييها) و انديشة نظري (افكار يونانيان دربارة تقسيم مردمان به يوناني و بربر)،
اسكندر را يكي از بزرگترين انسانهاي دورانديش در جهان باستان ترسيم کرده است
( .)ibid.: 123-127; Cary, 1934: 87از اين رو ،اظهار ميکند که «او [= اسكندر] پيشگام
يكي از بزرگترين انقالبها در تاريخ جهان بود» ) .(Tarn, 1933: 128تارن با استناد به
گفتههاي اراتُستنس (Eratosthenes) 6و پلوتارك Strabo, 1960: i. 4. 9; Plutarch, de Alex,
 ،)Fortuna, 1962: book) i. 6; idem, Alex, 1967: xxvii, 6دربارة آنچه محققان «سياست
همآمـيزي قـومي»  the) (policy of fusionاسـكندر ميان مـقدونيها و ايرانـيان
خـواندهاند ) ،(Hamilton, 1971: 30به اثبات ادعاي خود ،مبني بر اينكه اسكندر در آرزوي
ايجاد حكومتي بود که تمامي انسانها در آن بدون تفاوت گذاريهاي نژادي و تمايزات
قومي و ملي ،با يكديگر وحدت و همدلي داشته باشند ،ميپردازد (Tarn, 1948: ii/434-
 .)449تارن ميگويد« :اما او [= اسكندر] نخستين کسي بود که مشتاق بود مرزهاي
قومي و تمايزا ت ملي شكسته شود و نخستين کسي بود که اعالم کرد يوناني و بربر
وجود ندارد ،همانگونه که [بعدها] پولُس قديس  62 ،St) Paulم) ،اعالم کرد» ( Tarn,
 .)1948: i/147بدينسان تارن اسكندر را پيشروتر از زمان خودش ميشناساند .زيرا اين
افكارِ نو ،از اخالق و فلسفة ارسطويي کامالً فاصله داشتند و از آنِ خود اسكندر بودند
).(Heichelheim, 1950: 388
 .2-4سیاست «همآمیزي قومی»

اسـكندر به آنچه نويسـندگان جديد ،سـياست «همآميزي قومي» خواندهاند بسيار
عالقهمند بود ) ،(Hamilton, 1971: 30, 31يعني سياستي که او جهت پيشبرد منافع
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( Wilcken, 1967: 201, 221,

سياسي و نظامي خود در يك قلمرو وسيع در نظر گرفته بود
 .)232, 248بارزترين تجلي اين سياست نيز جشن ازدواج در شوش و جشن اتحاد در
اُپيس بود که در آن اسكندر آرزو کرد که مقدونيها و ايرانيان در آشتي زيسته و قلمرو
او را به اشتراك اداره کنند ) .(Hamilton, 1971: 31اصطالحشناسي و طرح مفهوم
سياست «همآميزي قومي» اسكندر ،به يوهان گوستاو درُيزن (Johann Gustav
) ،Droysenمورخ و سياستمدار آلماني ( 1889-1808م) برميگردد که ازدواج اسكندر را با
رخشانه  /روشنك (به يوناني ،(Rhoxane :دختر اُکسيارتِس ،(Oxyartes) 7در سال  327پم
نماد همآميزي قومي ميان اروپا و آسيا ناميد .در شوش همآميزي شرق و غرب کامل شد
و آنچنانکه درُيزن تفسير کرد ،اسكندر آن را ضامن دوام و قوت حكومت خود
ديد )(Bosworth, 1980:1؛ اما تارن ازدواجهاي گروهي را در شوش محدود به مقدونيها و
ايرانيان ندانسته و آن را همآميزي قومي ميان تمامي اتباع قلمرو اسكندر اعم از يوناني و
بربر قلمداد کرد ( .)Tarn, 1948: i/111-137; ii/399-449سياستي که از نظر تارن نخستين
گام اسكندر براي تحقق رؤيايش بود ) ،(ibid.: ii/448يعني «زيستن در اتحاد» تحت
سيطرة صلحي جهاني ).(Bosworth, 1980:1
 .3-4مفهوم هُمُنُیا

تارن براي بيان آرمان انقالبي اسكندر و تأکيد بر آن ،واژة يوناني  Homonoiaرا که آريان
در گزارش خود از دعاي اسكندر در اُپيس آورده است ،به کار ميبرد و از آن به «اتحاد
قلوب» تعبير ميکند ) .(Tarn, 1933: 123, 124واژهاي که محققان آن را اتحاد «ميان
مقدونيها و ايرانيان» ترجمه و تعبير ميکنند 8.تارن اشاره ميکند که هرچند ،کاربرد
واژة «هُمُنُيا» پيش از اسكندر در ميان يونانيان رايج بود؛ آن عمدت ًا به معناي عدم وجود
نزاع ميان احزاب و دولتشهرهاي يوناني بود ) .(Tarn, 1933: 125با شدت يافتن جريان
فكري وحدت ملي يونانيان (پانهلنيزم (Pan-Hellenism ،براي جنگ برضد هخامنشيان در
زمان فيليپ دوم ( 336-382پم) ،مفهوم «هُمُنُيا» به کنش هماهنگ يونانيان و اتحاد
داخلي آنان اطالق گرديد و نخستين کسي که بدان اهميت تاريخي بخشيد ايسُكراتِس
) 338-436( (Isocratesپم) ،رسالهنويس و سخنور مشهور يوناني بود ( Wilcken, 1967:
 ،)19که اغلب دربارة هُ ُمنُيا به عنوان يك اصل ايدئولوژيكي براي اتحاد يونانيان برضد
هخامنشيان سخن ميراند ) .(Thermos, 1975: 220تارن با تفسيري که از دعاي اسكندر
در جشن اُپيس ( 324پم) ارائه داده است ،نشان ميدهد که اسكندر معنايي گستردهتر از
آنچه يونانيان از ُهمُنُيا اراده ميکردند ،بدان بخشيد و ميگويد« :آن [= هُ ُمنُيا] تقريب ًا به
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نمادي از آرزوي جهان براي آنچه بهتر از جنگ دائمي است مبدل گشت»
 .(1933: 124-127به گفتة تارن:

)Tarn,

«پس از ورود اسكندر به آسيا ،هُمُنُيا ديگر به روابط ميان يوناني با يوناني محدود نميشد ،بلكه
يوناني را با بربر متحد ميساخت؛ و هدف اسكندر جايگزين کردن صلح بهجاي جنگ؛ و از ميان
برداشتن دشمني ميان انسانها با قبوالندن آن [= صلح] به همة آنها ـ يعني همة کساني که سپاه
او به سرزمينهاي آنها رسيده بود ،يعني همة مردمان قلمرو او ـ بود ،که يكدل باشند ،مانند
انسانهايي همخون باشند ،آنچنانکه آنها ميبايست به قلب و ضميري واحد مبدل ميشدند»

).(Tarn, 1933: 127
تارن با ارائة شواهدي ،از روزگار پس از اسكندر تا عصر امپراتوري روم ،مفهوم
منُيا موردبررسي قرار ميدهد(Tarn, 1948: 9
پادشاهي را پس از اسكندر ،در ارتباط با هُ ُ
)ii/409-417و خاطرنشان ميسازد که اصل اين ارتباط به اسكندر برميگردد ;ibid.: 417
 .)Brady, 1935:) 434تارن تحت تأثير تالش اسكندر براي ايجاد اصل اخالقي «اتحاد
قلوب» ،آن را برجستهترين موضوع دربارة اسكندر ناميد» (Tarn, 1933: 148; Mauriac,
).1949: 107
 .4-4اسكندر ،الهامبخش مفهوم «جهانوطنی» زنُن رواقی
تارن برخالف تصور محققان ،مبني بر اينكه پايهگذار انديشههاي جهانگرايانه 10در عصر
باستان ،زنُن رواقي ( 262-334پم) و رواقيان پس از وي بودند ،با ارائة داليل و شواهدي
ادعا ميکند که الهامدهندة تفكرات جهانگرايانه ،اسكندر بود نه زنُن رواقي (Tarn, 1933:
) .123, 124تارن آرمان «برادري جهاني» اسكندر را شالودة تفكر رواقي ميداند (idem,
) .1948: ii/423بنا به ديدگاه او ،زنُن تصورات اسكندر را دربارة يك حكومت جهاني و
هماهنگي بين ملتها اقتباس کرد و اسكندر منبع الهام انديشههاي زنُن دربارة ايجاد
يك جامعة آرماني بود که در آن تمامي انسان ها از هر قوم و نژادي ،بدون تبعيض ،چون
مردمي واحد ،در اتحاد و هماهنگي زندگي خواهند کرد ) .(Tarn, 1948: ii/147از اين رو،
تارن رؤياي فلسفي زنُن را که همانا عقيده به «جهانوطني» ) ،(Cosmopolitanismبود،
انعكاسي از دعاي اسكندر براي «اتحاد قلوب» ) (Homonoiaميداند ) Tarn, 1933: 145-
 .(147; idem, 1948: ii/418تارن با استناد به گفتة پلوتارك ) Plutarch, de Alex, Fortuna,
 ،(1962: book i. 6بر تأثير انديشة اسكندر در شكلگيري رؤياي زنُن ،تأکيد کرد ) Tarn,
 .(1948: ii/422, 423طبق ترجمة تارن از متن پلوتارك« :حكومت جهاني زنُن ،رؤيا يا
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تصويري از حكومتي کارآمد و مطلوبِ يك فيلسوف بود ،اما اسكندر در زايش انديشة
زنُن اثر گذاشت» (.(Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6; Tarn, 1948: ii/421
 .5-4اراتُستنس و پلوتارك
به عقيدة باديان ،تارن با اين هدف که تصوير فيلسوفي جهانگرا را از اسكندر ترسيم
کند ) ،(Tarn, 1948: ii/435-449به گفتههاي اراتُستنس و پلوتارك (به عنوان «اشارات غير
رسمي») استناد کرده و آنها را با «گزارش رسمي» آريان از دعاي اسكندر در اُپيس (324
پم) ممزوج ساخته است ).(Badian, 1958: 432
بر پاية گفتة اراتُستنس که در انتهاي کتاب يكم از جغرافياي استرابو
) ،(Strabo/Strabonنقل شده است ،اراتُستنس ،يونانياني همچون ارسطو را در مقابل
اسكندر به باد نكوهش ميگيرد که چرا انسانها را به يوناني و بربر تقسيم کردهاند و
اولي را دوست و دومي را دشمن به شمار آوردهاند ) .(Strabo, 1960: i. 4. 9به عقيدة تارن
بخش ديگر از گفتة اراتُستنس در متن پلوتارك قابل تشخيص است ).(Tarn, 1933: 126
گفتة اراتُستنس چنين است:
«بهتر اين خواهد بود که انسانها برحسب خصوصياتشان به خوب و بد تقسيم شوند ،زيرا همان-
طور که انسان بد در ميان يونانيان کم نيست ،در ميان بربرها نيز هستند فرزانگاني هندي يا رومي
و کارتاژي که بهراستي شايستة ستايشاند .اين بود دليل آنكه چرا اسكندر به توصيههايي که به او
شده بود ،اعتنايي نكرد ( ،(Strabo, 1960: i. 4. 9چون اسكندر باور داشت که وظيفهاي از سوي
خداوند براي هماهنگ کردن تمامي انسانها دارد و بايد برقرارکننده صلح در جهان باشد ،و
انسانها را از همهجا به اتحاد دعوت کند و گويي بايد زندگي و آداب و رسوم و ازدواج همة افراد
بشر را در پيمانة محبت فروريزد» ).(Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 6

تارن عقيده دارد که گفتار فوق کامالً به صحنة جشن اُپيس اشاره دارد که آريان آن
را گزارش کرده ،و «پيمانة محـبت» ) ،(loving-cupدر عبـارت اراتُسـتنس ،يك استعاره
است و به همان سبوي بزرگي اشاره دارد که در جشن اُپيس بر روي ميز اسكندر بود و
سبوهاي ديگر بر سر ميزهاي ميهمانان ،به لحاظ مفهوم ،بخشي از همان سبوي اسكندر
بودند و شرکتکنندگان مراسم شرابافشاني ،از آن سبو شراب به جام خود ريختند و
همه با هم با صداي شيپور شراب افشاندند ) .(Tarn, 1948: ii/442به گفتة تارن ،پيمانة
محبت در عبارت اراتُستنس حاکي از اين است که انسانها از همهجا در اين مراسم با
هم پيوند خوردند ،چنانکه گويي از نظر مفهوم ،هر يك از آنها از شراب اين پيمانه سهم
داشتند .اراتُستنس استعارة «پيمانة محبت» را به کار ميبرد تا عبارت «برقرارکنندة
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صلح در جهان» را توضيح دهد .بنابر اين ،اين عبارت نيز مربوط و مبتني است به اين
صحنه در جشن اُپيس و در واقع ،متقاعدکننده است که اسكندر از اين موقعيت براي
اعالن وظيفهاش بهره برد ) .(ibid.: ii/442تارن با تفسيري آرماني و نمادپردازانه از گزارش
آريان و گفتة اراتُستنس ،مجلس شام اُپيس را نمادينترين صحنة تاريخ جهان باستان
ترسيم کرده است.
قطعة ديگري از پلوتارك که تارن به آن استناد کرده ،بدين قرار است:
«وقتي که اسكندر در مصر بود ،گفتة پسامُن ) (Psammonفيلسوف را پذيرفت ،بدين مضمون که
همة مردم تحت فرمان خداوند زندگي ميکــنند ،زيرا در هر مورد آنچه باعث تسـلط بر مردم
ميشود جنبة آسماني دارد» .پلوتارك در ادامة اين جمله ميگويد« :شايد عقيدة خود اسكندر
فيلسوفانهتر بود که ميگفت :اگرچه خداوند به منزلة پدر مشترك همة افراد بشر است ،ولي
بهترين افراد را براي خود برميگزيند» ).(Plutarch, Alex, 1967: xxvii, 6

تارن در اين مورد ميگويد:
«اينكه اسكندر گفته است «خداوند پدر مشترك تمامي انسانهاست» ،کالم ساده و بيان صريحي
است ،مبني بر اينكه همة انسانها با هم برادرند .در اين روايت چيزهايي که اسكندر به آنها
انديشيده يا آنه ا را گفته است ،در اصل واقعيت دارند .او [= اسكندر] گفت که تمام انسانها
فرزندان خداوندند ،يعني با هم برادرند ،اما خداوند از ميان بهترين انسانها منحصراً او را از آنِ
خود قرار داد؛ او آرزو داشت تا هماهنگکننده و آشتيدهندة جهان باشد ،او هدفش اتحاد مردمان
قلمرواش از طريق دوستي ،وفاق و يكدلکردن آنها بود و هنگاميکه به عنوان سرآغاز در اُپيس
براي اتحاد ( ،)Homonoiaو مشارکت ميان مقدونيها و ايرانيان در حكومت دعا کرد ،منظور او از
آنچه گفت تنها همكاري و تعاون در حاکميت نبود ،بلكه اتحاد راستين ميان آنها بود» (Tarn,
).1933: 147

تارن اظهار ميکند که اسكندر در مراسم شراب ريزان اُپيس دعا کرد که همة
مردمان قلمرو [حكومت] او ،به جاي آنكه تابع باشند ،شريك او [در امور قلمرو]
شوند.Tarn, ) (1948: ii/448
 .6-4ديدگاه محققان پیرو سنت تارن
نظرات و نتيجهگيريهاي تارن باعث ميشود تا عدهاي از اسكندرپژوهانِ همعصرِ وي
مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» را دربارة اسكندر بپذيرند و آن را آرمان واقعي اسكندر
قلمداد کنند.
رابينسنجونيور که از اسكندرپژوهانِ پيرو سنت تارن است ،مينويسد« :رؤياي
اسكندر در مورد برادري جهانيان ،يعني دربارة صلح و وحدت ميان يونانيها و بيگانگان،
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عبارت از بيانيهاي روشن بود ،به اين معنا که بشر بايد در فكر اجتماعات انحصاري و
«ملي» نباشد ،بلكه حكومتهاي جهاني را در نظر بگيرد که در آن همة افراد در واقع،
فرزندان يك پدر ،يعني خداوندند» ).(Robinson Jr, 1949: 302
مكگريدي ميگويد« :اسكندر شخصاً با شرقيان مواجهه پيدا ميکند و تحقق اين
امر را نشان ميدهد که آنها ميتوانند بر همان جايگاه عقلي و اخالقي که يونانيان قرار
داشتند ،قرار بگيرند .پس او برنامة محقق ساختن انديشة «برادري» را بر شالودهاي
وسيعتر از آنچه پيشتر وجود داشت ،قرار داد» ).(McGready, 1933: 322
هايشلهايم دربارة انديشههاي انساندوستي که تارن بر اساس تفسير خود از منابع،
به اسكندر نسبت داده است ،اظهار کرد« :اين افكار در عصر ما از مسكو تا رم ،اورشليم،
مكه و واشينگتن به دست فراموشي سپرده نميشوند ،هرچند ،اديان و فلسفههاي
سياسي بعد ،شكل و ظاهر آنها را تغيير دادند .از زمان اسكندر ،اين افكار زمينههاي
تفاهم مشترك هستند که شرق و غرب را قادر ميسازند تا باهم پيوند يابند ،درست
همانگونه که اسكندر خواست و همانگونه که او براي آن کوشيد» Heichelheim,
.)1950:) 388

 .5نقد ديدگاه تارن
گزارش آريان از دعاي معروف اسكندر براي صلح ،پس از شورش مقدونيها در اُپيس
( 324پم) ،شالودة استداللها تارن براي انتساب مفهوم «اتحاد و برادري» به اسكندر
است .آريان دعاي اسكندر را بدون تفسير و نظر آورده است ،اما تارن بيش از آنكه متن
دعا اجازه ميدهد از آن استنباط کرده است ) .(Borza, 1967: 343او براي آنكه از
قهرمانش اسكندر تصوير رهبري انساندوست و صلحخواه را ترسيم کند واژة هُمُنُيا را
هستة اصلي تفسير خود از دعاي اسكندر قرار ميدهد و به اين ترتيب ،دعايي را که
بيشتر محققان ،اتحاد و مشارکت ميان مقدونيها و ايرانيان در حكومت تعبير ميکنند
) ،(Thermos, 1975: 219بر اساس تفسيري آرماني از واژة هُ ُمنُيا ،به اين دعا معناي عام
داده است ) .Bosworth, 1980: (2
تارن براي تأييد و اثبات نظرية خود که اساس آن را بر گزارش آريان نهاده است به
گفته هاي اراتُستنس و پلوتارك استناد کرده است ،گفتههايي که صحت و اعتبار تاريخي
آنها مورد بحث و ترديد هستند .اراتُستنس در مقام يك عالم و رياضيدان قابل ستايش
است ،اما معياري براي ارزيابي او به عنوان يك تاريخنگار يا توجيه مهارت او در سنجش
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شواهد تاريخي وجود ندارد و عبارت نقل شده از او نيز به قدري بالغي است که کامالً
واضح است که اراتُستنس همة آن را ننوشته است ) .(Badian, 1958: 432-433در مورد
گفتههاي پلوتارك نيز بايد به اين نكته اشاره کرد که از يك سو ،پلوتارك يك زندگي
نامهنويس اخالقگرا بود تا يك تاريخنگار( 11بريانBorza, 1967: xxi; 145-144 :1396 ،
 .Liebert, (2011: 545از سوي ديگر ،پلوتارك از ستايشگران اسكندر بود و در گفتار يكم
از «سرنوشت اسكندر» که صرفاً رسالهاي بالغي است ،اسكندر را فاتحي ترسيم ميکند
جهاني پرتفرقه و الهامبخش هماهنگياي عالمگير تا بدين شكل ،هم از سياست او براي
نزديك شدن به ايرانيان دفاع کند 12و هم با جرياني که عليه او در فلسفه و تاريخنگاري
رومي (در سدة دوم ميالدي) وجود داشت ،مقابله کرده باشد (بريان،270 :1396 ،
.(Badian, 1958: 436; Asirvatham, 2005: 116-117; 284

ويلكن ) ،(Wilckenدر کتاب اسكندر کبير خود اظهار داشت« :اسكندر در پي ايجاد
نوعي برادري جهاني و همگاني نبود؛ منظور او فقط آميزش مقدونيها با پارسيان بود و
نيز با خويشانشان ،ماديها و ايرانيان ديگر ،نه با ساميها ،آناتوليها ،مصريها و بقية
اقـوام قلـمرو هخامنـشيان» ) .(Wilcken, 1967: 208از اين رو ،او علت اصـلي طرح
«همآميزي قومي» و دعا براي اتحاد مقدونيها و ايرانيان را هوس اسكندر براي
فرمانروايي بر جهان ميداند و بر اين عقيده است که اسكندر همزيستي دو قوم مقدوني
و ايراني را ظاهراً بهترين ضامن امنيت و دوام حكومت خود ميديد (Wilcken, 1967:
) .248در واقع ،اسكندر در اُپيس اهداف سياسياش را جز در قالب يك دعا که اعالني
رسمي براي همكاري در حكومت و ايجاد يك سپاه متحد ميان دو ملت غالب و مغلوب
بود ،نميتوانست بيان کند (Bickerman, 1950: 44; Wilcken, 1967: 221; Bosworth,
).2006: 841
افكار نسبت داده شده به اسكندر از سوي تارن ،در واقع ،براي سردار مقدوني کامالً
بيگانه بود .اصل دعا جاي شك باقي نميگذارد که آرمان او فقط دوستي مقدونيها با
ايرانيان بوده است .هيچ مدرکي دال بر اعتقاد اسكندر به برادري همة انسانها در دست
نيست ) .(Wilcken, 1967: 221سياست «همآميزي قومي» و دعا براي «اتحاد» که در
قالب اقدام هاي نمادين ،در شوش و اُپيس در معرض ديد جهانيان قرار گرفت ،تنها به
خاطر منافع سياسي و نظامي بود (زرينکوب 252 :1364/1 ،و بعد ; ،(ibid.: 208, 232, 248نه
آنچنانکه تارن ميپندارد هدفي انساني در آنها بوده باشد ،به اين صورت که اسكندر با
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تحميل صلح به همة ملتهاي قلمرواش زمينهساز شرايطي شود که انسانها فراتر از
تعلقات مقيد به مرزهاي فرهنگي ،سياسي و جغرافيايي ،به يك تعامل ،همپذيري و هم-
زيستي جهاني سوق پيدا کنند.
باديان در مقالهاي ارزشمند و اثرگذار ( 1958م) که در نقد ديدگاه تارن نوشت عقيدة
او را داير بر اينكه اسكندر براي «يگانگي انسانها» دعا خواند ،مردود ساخت .او با بررسي
استداللهاي مطرحشده از سوي تارن دربارة جشن اُپيس ،اثبات کرد که اين جشن به
شادي ميان اسكندر و مقدونيها و (خوشبينانه) ميان ايشان و ايرانيان به پا گشت ،نه
براي اعالن دوستي و وفاق ميان همة ملتها ) .(Badian, 1958: 428از اين رو ،باديان
ال خيالي و آن را
تصور مراسم الهامبخش شام اخوت بينالمللي را از جشن اُپيس کام ً
ناشي از سوءتعبير از متن منبعي خاص [= آريان] دانست ) .(ibid.: 428چنانکه از
گزارش آريان واضح است ) ،(Arrian, 1983: vii. 11. 9در اين جشن ،اسكندر حتي به
ايرانيان جايگاهي برابر با مقدونيها در کنار خويش اختصاص نداده بود :نزديكترين
حلقه به اسكندر متعلق به مقدونيها بود ،سپس ايرانيان بودند (در حلقة دوم) و سپس آن
طرفتر حلقة قومهاي ديگر بود (بريان.)156 :1393 ،
 .6تارن و عصر او
 .1-6زندگی و فعالیت علمی تارن

ويليام تارن در فورية  1869م در لندن به دنيا آمد .وي در دبيرستان ايتن ) (Etonو
ترينيتي کالج کمبريج ) (Trinity College, Cambridgeتحصيل کرد .آنجا او خودش را به
عنوان محققي شايسته به اثبات رسانيد .او به عنوان يك کالسيست ،به طرز بينظيري
موفق بود و زير نظر هنري جكسن ) ،(Henry Jacksonمتخصص در فلسفة يونان شد.
پس از تحصيل در دانشگاه ،او به مقام وکالت رسيد و در ديوان عالي منطقهاي اسم و
رسمي به هم زد .در سال  1905م تحليلي جدي در وضع جسمانياش ،او را ناچار به
کناره گيري از حرفة وکالت کرد ،طوري که او تصميم گرفت در خانه شخصياش در
موييرتاون ) ،(Muirtownشهري در نزديكي اينورنيس ) (Invernessاسكاتلند اقامت گزيند
و تا پايان عمر در آنجا به مطالعات تاريخي بپردازد .(Adcock, 1958: 317; Bosworth,
)1983: 78, 79او با سكونت در آنجا از فشارهاي روزمرة زندگي دانشگاهي دور شده بود و
به ندرت همكارانش را ميديد ) .(Bosworth, 1983: 79تارن مرد متمولي بود و براي
گذران زندگي نياز به کار در دانشگاه نداشت ،در ملك شخصي خود در اسكاتلند اقامت
داشت و فقط گاهي براي گردآوري مطلب به لندن ميرفت و زندگي خوب اشراف
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انگليسي را داشت ) .(Adcock, 1958: 317; Todd, 1967: 49; Borza, 1967: xvقدرت
تخيل باال و آرمانگرايي شخصي تارن که ناشي از فضاي خانواده و محيط اجتماعي او
بود ،از ويژگيهاي اصلي آثار تاريخي او به شمار ميرفت که به نحو استادانهاي در
بازنمايي تصويري آرماني از اسكندر به کار گرفته شد (Todd, 1967: 48; Bosworth, 1983:
) .79خصوصيات اخالقي و روحيات تارن ريشه در اخالقيات عصر ويكتورياي متأخر
انگلستان داشت .اين ويژگيها عين ًا در اسكند ِر تارن انعكاس يافته بود ،طوري که در نظر
خواننده ،اسكندرِ تارن مثل خود او «محترم و جوانمرد» بود ;Bickerman, 1950: 42, 43
 .Robinson Jr, 1957: 326; Bosworth,) (1983: 79توجه فوقالعادهاي که تارن در دوران
وکالت براي دفاع از موکالنش به شواهد نشان ميداد ،از تيزبيني او حكايت ميکرد
) .(Borza, 1967: xvاز اين رو ،او در ترسيم چهرة آرماني اسكندر ،از هوش و مهارت
مرتبط با حرفة حقوقي خود بهره برد ) .Adcock, (1958: 317
تارن بزرگترين مورخ تاريخ عصر يونانيمآبي در سدة بيستم و برجستهترين محقق
در حوزة اسكندر پژوهي انگليسيزبان است ) .(Borza, 1967: xiv; Bosworth, 1983: 78او
نويسنده و محققي در زمينة تاريخ عصر باستان بود که به طور گستردهاي دربارة جهان
يونانيمآب و بهخصوص دربارة قهرمانش ،اسكندر جوان مينوشت 13.در سال  1927م در
جلد ششم از تاريخ باستان کمبريج ) ،)The Cambridge Ancient Historyاو شرحي از
زندگينامة اسكندر را ارائه داد که توصيفاتش از شاه مقدوني جوان ،با شور و حرارتي
برخاسته از ستايشي که به پرستش يك قهرمان منتهي ميشود به خواننده القا ميشوند
) .(Adcock, 1958: 318ديدگاههاي ارائه شده در اين زندگينامه ،اسكندرِ او را اگرنه
پرآوازهترين ،دستکم بحثانگيزترين اسكندر دوران ساخت ،بهويژه ديدگاهش دربارة
مفهوم «اتحاد و برادري جهانيان» .تارن تصوير نخستين از اسكندر را به عنوان يك
محرك جهاني از «درُيزن» گرفت و فلسفة اجتماعي جديدي را به آن افزود (Borza,
).1967: xiv
در سال  1933م در همايش علمي ساالنة والتر رالي ) ،(Walter Raleighدر آکادمي
بريتانيا که به سخنراني تارن با موضوع «اسكندر کبير و اتحاد جهانيان» اختصاصيافته
بود ،او با صراحت تمام از طرح آرمانياش دربارة اسكندر سخن گفت و گفتار خود را در
قالب مقاله در همان سال منتشر کرد14.
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در سال  1948م تا حدي در پاسخ به انتقادهايي که از او ميشد و بيگمان براي
دفاع از تعهد خود به قهرمانش ،کتاب اسكندر کبير خود را که حاصل نيمقرن انديشه و
پژوهش بود ،در دو جلد انتشار داد ) .(Burn, 1949: 88; Borza, 1967: xviجلد اول که
زندگينامة کوتاه اسكندر است ،نسخة کمي تجديدنظر شدة فصلهايي از تاريخ باستان
کمبريج است که در آنها نظريههاي عمده دربارة انگيزهها و تصورات اسكندر با قوت تمام
مطرح شدهاند .جلد دوم که عنوان فرعياش منابع و مطالعات است ،مجموعة مطالعات
خالقانه و بسيار تخصصي در زمينة مسائل اصلي در اسكندر پژوهي است ( Borza, 1967:
 .)xviبه اعتراف همگان جلد اخير اثر او گام بلندي به پيش در حوزة نقد منابع اسكندر
است ) .(Heichelheim, 1950: 388ديدگاههاي آرماني او دربارة اسكندر ،بهخصوص مفهوم
«اتحاد جهانيان» ،تاريخنگاري اسكندر را در اروپا دستکم تا اواخر دهة پنجاه ميالدي
تحت تأثير قرار داد؛ بازورث در اين باره ميگويد« :دوستان و همكارن تارن در مجموعة
تاريخ باستان کمبريج افكار او را در حوزة تحقيق و تدريس اشاعه ميدادند ،چنانکه
پس از آن ،نقد اين افكار ،نامعمول و بيفايده تلقي ميشد» ).(Bosworth, 1983: 79
 .2-6شكلگیري مفهوم آرمانی تارن
از آنجا که اثر هر مورخ امروزي ،اوضا ع عصر او يا خود او را بازتاب ميدهد( ،زرينکوب،

 )100-99 :1381اسكندر کبير تارن هم داراي همين ويژگي است .در نخستين دهة قرن
بيستم ،يعني درست زماني که تارن به قهرمان محبوبش اسكندر ميانديشيد ،رقابتهاي
سياسي ،اقتصادي و نظامي قدرتهاي بزرگ اروپا در نهايت به جنگ جهاني اول (-1914
 1918م) انجاميد؛ جنگي که فجايع انساني هولناکي را به بار آورد .به گفتة پالمر/پامر
)« :(Palmerدر اين جنگ تقريب ًا ده ميليون نفر مقتول شدند و بيست ميليون نفر
زخمي» (پالمر.)1216/2 :1384 ،
اظهارات تلويحي تارن در نوشتههايش و آنچه پژوهشگران دربارة زندگي ،آثار و افكار
اين مورخ نوشتهاند گوياي اين موضوع مهم است که زمينة اصلي شكلگيري مفهوم
آرماني او دربارة اسكندر ،يعني «اتحاد و برادري جهانيان» ،وقوع جنگ جهاني اول بود )
.Adcock, (1958: 318; Bosworth, 1983: 79; Bowersock, 2012: xiv
به گفتة ادکاك« :بيست سالِ ميان دو جنگ بزرگ ،پرکارترين دورة زندگاني تارن
بود» ) .(Adcock, 1958: 318; Todd, 1967: 49در طي اين سالها ،تصوير ذهني از
اسكندر به عنوان يك انساندوست ،فكر تارن را تقريب ًا به خود مشغول داشته بود .نقطة
اوج تفسير او نظرية معروفش بود ،مبني بر اينكه اسكندر حكومتش را به عنوان مظهر
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«برادري جهاني» تلقي کرد .ديدگاه آرماني تارن دربارة اسكندر اعتراضي بود به جهاني
که او عميق ًا از آن انزجار پيدا کرده بود ) .(Bosworth, 1983: 79گرهارد ويرت (Gerhard
) ،Wirthمحقق آلماني به نامهاي شخصي اشاره ميکند که تارن در آغاز پنجاه سالگي
خود براي او نوشته بود ،و محتواي نامه تأييد ميکرد که اثر او دربارة اسكندر ،به عنوان
اعتراضي عليه گسترش خشونت در جهان معاصر ،در ذهن او شكل گرفته بود .تارن در
طول بيست سالِ پاياني عمرش ،در انزواي نسبي زندگي کرد و در اين سالهاي انزوا،
بيزاري از جامعة عصر خود به طور فزايندهاي در او مشهود بود ).(Bosworth, 1983: 79
آرمانگرايي تارن حاکي از بدبيني نسبت به عصر خود بود .احساس بدبينانه در
جمالت پاياني او در جلد اول از کتاب اسكندر کبير آشكار است؛ تارن «اتحاد و برادري»
را به عنوان آرمانهاي ندرت ًا رخداده ،استوار و حاکي از يأس ميبيند که در جهاني آکنده
از خودبيني تأثيري ندارند .آرمان اسكندر در روزگار خود اين قهرمان ،تنها يك «رؤياي
حاکي از يأس» معرفي ميشود ،اما فهم آن از سوي نسلهاي بعد ،آن را کامالً بيهوده
نشان نميدهد ) .(Todd, 1967: 54تارن ميگويد« :به طور قطع ،خط سيري از ميراث
معنوي اسكندر که از دعاي او در اُپيس آغاز شد ،از طريق رواقيان و بخشي از آرمان
مسيحي ،تا برادريِ اعالمشده در انقالب فرانسه ادامه يافت .اسكندر اين چراغ را از
مدتها پيش برافروخته بود و تنها آرامآرام ميسوخت؛ احتما ًال اين چراغ همچنان تا به
امروز ميسوزد؛ اما هيچگاه به طور کامل خاموش نشد و هرگز هم به طور کامل خاموش
نخواهد نشد»  .Tarn, 1927 ) (437; idem, 1948: i/148اما اين مطلب در سال  1926م
نوشته شد ) .(Todd, 1967: 55تارن آشكارا بياعتمادي و بدبيني خود را در آخرين پا-
نوشت خود در جلد اول از کتاب اسكندر کبير ( 1948م) که به بند فوق اختصاص داده
بود ،ابراز کرد ) .(Bosworth, 1983: 79او در اين پانوشت ميگويد« :من بخش بعدي اين
بند را که در سال  1926م نوشته شده بود ،به طور کامل کنار گذاشتم .از آن موقع،
شاهد زايشهاي جديد و هولناکي بودهايم ،و همچنان به طرز غير قابل قبولي در جهان
در حال حرکتاند؛ و من نميدانم چگونه آن را دوباره بنگارم» ).(Tarn, 1948: i/148
يادداشتي که ترديد بيشتري را نسبت به تحقق آرمانش نشان ميدهد (.)Todd, 1967: 55
نگاهي به تاريخ اروپا در نيمة نخست سدة بيستم ،واقعيت سخن تارن را آشكار مي-
سازد :در عرض بيست سالِ ميان دو جنگ جهاني ( 1939-1919م) ،جهان چون انساني
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گنگ از سرمنزل اعتماد به سرحد نوميدي رسيد و کارش از اميد به بيم انجاميد .چند
زماني از دهة  1920م به بعد ،ظاهراً همه سو در اروپا و دنياي مردمان اروپايي ،نسيم
دموکراسي مترقي وزيدن گرفت (بهاستثناي ايتالياي فاشيست) ،اما در دهة  1930تا 1939
م گرايش بهسوي حكومت ديكتاتوري در تمامي قارة اروپا شيوع يافت و اشكال افراطي
ناسيوناليسم توسعه پيدا کرد .ظهور فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان حكايت از
جوشش ناسيوناليسم پرخاشگر و مهاجمي ميکرد که در آلمان نازي بر باورهاي غلط
ي نازيسم و فاشيست ،جنگ نشانة
برتري نژادي و فرهنگي استوار بود .در اصول اخالق ِ
اصالت بود و عشق به صلح عالمت انحطاط (گاف و ساير نويسندگان23-22/2 :1372 ،؛ پالمر،
 1449 ،1339 ،1335/2 :1384و بعد) .موضوع بازگو شدة تارن پس از جنگ جهاني دوم
( 1939-1945م) ،در سال  1948م دربارة آرزوي بزرگ اسكندر براي پيوند فرهنگها و
ملتها ،با جهاني سخن ميگفت که همچنان از دهشت فجايع دانكِرك )،(Dunkirk
درسدن ) ،(Dresdenهيروشيما و ناگاساکي ،در گيجي به سر ميبرد (Bowersock, 2012:
).xivاميد تارن به تحقق آرمان «برادري» ،در سالهاي پاياني عمرش کمرنگ شد ) Todd,
 .(1967: 55او که اين آرمان را ميراث معنوي اسكندر قلمداد ميکرد ) ;Tarn, 1927: 437
 ،(idem, 1948: ii/434آن را تا روزگار خود ،رؤيايي تحققناپذير ميديد .تارن ميگويد:
«رؤياي اسكندر ،رؤيا باقي ماند ،اما رؤيايي که بزرگتر از همة پيروزيهاي او بود .از آن
به بعد ،بسياري رؤياي او را در سر داشتند ،اما اول از همه او افتخار اين رؤيا را به دست
آورده بود .با اين همه ،تاکنون کسي نديده است که اين رؤيا چقدر صورت واقعيت به
ال نبينيم .به هيچ وجه ،محتمل نيست
خود گرفته است؛ چهبسا امروزه ما تحقق آن را اص ً
که او [= اسكندر] هم تحقق آن را ديده باشد؛ اسكندر اما اگر بود ،اگر او زنده مانده بود،
ميکوشيد کاري براي غيرقانونيکردنِ جنگ انجام دهد» ) ،(Tarn, 1948: ii/448تارن
بدبينانه اضافه ميکند« :و [او] ناکام ماند ،همانطور که جهان از آن پس تا کنون ناکام
مانده است» ).(ibid.: ii/448گويا تارن آرمان انساني «صلح و برادري» را که در ذهن
تاريخنگارانة خود به عنوان رؤياي قهرمانش اسكندر ساخته بود ،در دنيايي که آهن و
خون را وسيلة حل دشواريهاي انساني ميشمرد ،آرزوي دور و درازي ميديد.
 .7نتیجه
تارن با تفسيري آرماني از دعاي اسكندر در اُپيس ( 324پم) ،او را نخستين کسي دانست
که در تاريخ ،از «برادري انسانها» سخن گفت و دعاي او را انديشهاي قلمداد کرد که
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فيلسوفان و عالمان دوران پس از اسكندر همچون زنُن رواقي و پولُس قديس را تحت
تأثير قرار داد؛ انديشهاي که از نظر تارن ،نيروي سوقدهندهاش تا عصر حاضر در نسل-
هاي بشر تداوم يافت .مفهوم آرماني تارن دربارة اسكندر ،چنان قدرتمندانه مطرح شد
که تا اواخر دهة پنجاه ميالدي ،بيشتر محققان اسكندر پژوه ،مفهوم او را همچنان
پذيرفته بودند ،اما در اواخر اين دهه بود که ديدگاه آرماني او با بررسي دقيق شواهد
تاريخي ،در نهايت مردود شد .نوشتههاي تارن و آنچه پژوهشگران دربارة زندگي ،افكار و
روحيات او گفتهاند ،حاکي از اين است که بروز جنگ جهاني اول و مصائب و مشكالت
ناشي از آن ،موجب شكلگيري مفهوم آرماني تارن شد؛ شرايطي که موجب شدند تا اين
مورخ بريتانيايي برمبناي ديدگاهها و تفسيرهاي شخصي خود که فراتر از گزارش آريان
ارائه کرد ،اسكندر را الگويي براي صلح و دوستي و اتحاد در جهان آشوبزده و درگير
جنگ نيمة نخست سدة بيستم ترسيم کند .چهبسا اين پرسش در ذهن تارن وجود
داشت که چرا بشريت مدرن و آگاه غرب ،به جاي حرکت در مسير واقعي انساني ،در
مسير جديدي از بربريت افتاد .از اين رو ،طرح مفهوم «اتحاد و برادري» از سوي تارن و
انتساب آن به اسكندر ،اعتراضي بود به پديدههاي هولناك نيمة نخست سدة بيستم و
تارن بدين طريق اين مفهوم را به عنوان نمادي از آمال و آرمانهاي روزگار معاصر نشان
داد و بر «برادري ملتها» تأکيد کرد ،اما شرايطي که منجر به جنگ جهاني دوم و
فجايع انساني ناشي از آن شد ،اميد تارن را به تحقق آرمان «برادري» ،بدل به يأس کرد.
پینوشت
 .1شهري بر کران دجله ،در نزديكي بغداد امروزي.
2. On the Fortune or the Virtue of Alexander.
3. James Gettys McGready (J. G. M).
پايهگذار مكتب رواقي4. Zeno of Citium (334-262 B. C). .
5. Stoicism.
فلسفة رواقي يكي از نظامهاي فلسفي يونان بود که زنُن ليتيومي ( 262-334پم) در پايان سدة چهارم پيش از
ميالد (احتماالً  300پم) آن را پديد آورد  .زنُن و جانشينانش آن را به تأثيرگذارترين فلسفة عصر يونانيمآبي
تبديل کردند ) .(Sedley, 1998: 141مهمترين آرمان سياسي در فلسفة رواقي ،به اين انديشه معطوف بود که
جهان ،شهر مشترك همة انسانهاست و رواقي ،خود را همشهري جهانيان تلقي ميکند ).(Sellars, 2007: 1
6. Eratosthenes of Cyrene.
اراتُستنس اهل کورِنه (شهري در کورِناييك ،ليبي کنوني)؛ رياضيدان ،اخترشناس و جغرافينگار يوناني سدة سوم
پيش از ميالد ( 192-273پم) ).(Sarton, 1962: i/172
 .7از نجيبزادگان بلخي.
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Badian, 1958: 430-431. : در اين باره نك.8
 بدون آنكه بين آنها، ايجاد و ترويج هُمُنُيا ميان تمامي مردمان قلمرو حكومتش بود، اين عقيده که وظيفة شاه.9
.(Tarn, 1948: ii/417) تبعيض نژادي قائل شود
 ارزشها و معيارهايي که، جهانگرايي اساساً معطوف است به اصول.(Universalism)  اشاره به جهانگرايي.10
، ارزشها و معيارهايي به عاليق و تعلقات قومي،دربارة همة مردم و در همه جا معتبر باشد؛ اعتبار چنين اصول
.(Thompson, 1998: 191)  و ديني فرد بستگي ندارد و انسان را چونان انسان در نظر ميگيرد، نژادي،زباني
Plutarch, Alex, 1967: i, 1-3. : براي ديدن مقدمة پلوتارك نك.11
Plutarch, de Alex, Fortuna, 1962: book i. 8; idem, Alex, 1967: xlvii, : در اين باره نك.12
3-4.
Adcock, 1958; Bosworth, 1983. : براي اطالع بيشتر از آثار تارن نك.13
Tarn, 1933; Borza, 1967: xv. : در اين باره نك.14
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In the middle of the fifth term of the parliament, when Reza Khan was the
Prime Minister, he went to the south of the country to suppress the rebellion
led by Sheikh Khaz’al. After visiting the Holy Shrines in Najaf, he met
Ayatollah Sayyed Abulhasan Esfehani, Ayatollah Naeini, and several other
religious leaders of Najaf. One of the sources that report this meeting is the
book Ma’arif al-Rijal written by Shiekh Mohammad Herz al-Din. In his
narrative, the author mentions that the religious sources of imitation asked
Reza Khan two things in return for consenting to his monarchy; first, the
presence of five first-class mujtahids in order to monitor the resolutions of
the parliament ،and second, maintaining the Ja’fari Shiite sect as the official
religion of the country. Reza Khan promised to fulfill those demands.
However, there are major doubts concerning this narrative, which makes it
difficult to believe the report. Thus, the present article, using a critical
approach, seeks to answer the following questions: In the mentioned
meeting, did the religious sources of imitation make such requests from Reza
Khan? Did Reza Khan make such promises to the religious sources of
imitation? And, in this meeting, what was the main topic of Reza Khan’s
negotiation with the scholars and religious sources of imitation?
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بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در
نجف
علیرضا مالئی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.

مرضیه بیگی زاده

1

دانشآموخته دکتری تاریخ انقالب اسالمی پژوهشکده امام خمینی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/04 /27 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/06 /31 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
در اواسط مجلس پنجم ،در زماني كه رضاخان سِمت نخستوزیری را داشت ،برای سركوبي شورش شيخ
خزعل راهي جنوب كشور شد .بعد به عتبات رفت و در نجف با آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني ،آیتاهلل
نائيني و چند تن دیگر از علمای نجف دیدار نمود .یكي از منابعي كه درباره این دیدار گزارش ميدهد،
كتاب معارف الرجال تأليف شيخ محمد حرزالدین است .مؤلف در روایت خود به ذكر این مطلب پرداخته
كه مراجع ،در مقابل موافقت با سلطنت رضاخان ،اجرای دو خواسته را از وی مطالبه كردند؛ نخست،
حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول بهمنظور نظارت بر مصوبات مجلس و دوم تداوم رسميت یافتن
مذهب شيعه جعفری .رضاخان نيز وعده عملي نمودن آنها را داده است .اما ابهامهای اساسي در مورد
این روایت وجود دارد كه پذیرش این گزارش را با تردید مواجه ميسازد .بنابراین مقاله حاضر ،با
رویكردی انتقادی ميكوشد به این پرسشها پاسخ دهد كه آیا مراجع در دیدار مذكور ،چنين
درخواستهایي از رضاخان داشتهاند؟ آیا چنين وعدههایي از طرف رضاخان به مراجع داده شده است؟ و
محور اصلي مذاكرات رضاخان با علما و مراجع در این دیدار چه بود؟
واژههای کلیدی:كتاب معارف الرجال ،رضاخان ،آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني ،آیتاهلل
محمدحسين نائيني ،اصل دوم متمم قانون اساسي.

.1مقدمه
هنگام تدوین متمم قانون اساسي مشروطه بر برخي از اصول آن اشكال شرعي گرفته
شد كه همين اشكاالت منجر به ارائه الیحه «هيئت مجتهدین نظار» از جانب شيخ
فضل اهلل نوری گردید .الیحه مزبور با اندكي تغييرات در اواخر خرداد 1286ش .تحت
عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي به تصویب مجلس رسيد كه مطابق آن مقرر شد
مجلس از ميان بيست تن از فقيهان مطلع به مسائل عصر كه از سوی مراجع عظام تقليد
به مجلس معرفي مي شوند ،پنج تن را انتخاب و به عضویت مجلس درآورد (ر.ك .مشروح
مذاكرات مجلس اول ،جلسه  3جمادیاالول .)1325

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mbeigi97@yahoo.com
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اصل مزبور در دورۀ دوم مجلس شورای ملي برای اولين و آخرین بار ،بهصورت
خاصي به اجرا درآمد و در ادوار بعدی ،عليرغم تالشهای فراوان هيئتهای علميه و
جریانها و انجمن های مذهبي اجرای آن هرگز تكرار نشد .علل ناكامي و عدم اجرای
اصل دوم متمم قانون اساسي در مجلس سوم و پسازآن بحثي طوالني است كه در این
مقاله مجال پرداختن به آن نيست .اما از مهمترین دالیل آن ميتوان به موارد زیر اشاره
كرد :نخست ،معرفي نشدن بيست تن از علمای واجد شرایط از جانب مراجع تقليد برای
حضور در مجلس .دوم ،مخالفت و مقاومت جریان مسلط روشنفكری در درون مجلس كه
معموالً در برابر حضور هيئت مجتهدین نظار ،هيچگاه از اجرای آن پشتيباني نميكردند.
سوم ،درگذشت آخوند خراساني ،مجتهد بزرگ حامي مشروطه ،كه در دورۀ دوم مجلس
نسبت به حضور هيئت مجتهدان در مجلس پافشاری ميكرد (مستوفي )462/3 :1384 ،و
عدم وجود شخصيتي همسنگ ایشان در ميان علمای طرفدار مجلس و مشروطه (انصاری،
 .)264 :1392چهارم ،سرخوردگي روحانيت از سياست و مرجعيت یافتن جریانهای
مخالف مشروطه در نجف (مالئي تواني.)168 :1381 ،
آنچه مسئله این پژوهش است به رخدادهای اواخر سال  1303برميگردد .یعني
زماني كه سردار سپه پس از ختم غائله شيخ خزعل به عتبات رفت و در حرم حضرت
علي با مراجع نجف دیدار كرد .این موضوع در منابع اصلي آن زمان به شكلهای
گوناگون روایت شده است ،اما آنچه در كتاب معارف الرجال آمده است با آثار دیگر
تفاوت جدی دارد .از آنجایي كه روایت این كتاب پس از انقالب و در فضای مخالف
خاندان پهلوی به درون متنهای تاریخ پژوهانه ما راه یافته است این مقاله درصدد
بررسي انتقادی آن است تا صحتوسقم آن را آشكار سازد .به نوشته حرزالدین نویسنده
كتاب ،یكي از درخواستهای مراجع از سردار سپه حضور پنج تن از مجتهدان بهمنظور
نظارت بر قوانين مصوب مجلس و دیگری تأكيد بر تداوم رسميت مذهب جعفری بوده
است و در مقابل علما با سلطنت رضاخان موافقت كردند (حرزالدین1405 ،ق.)49-48/1 :
ازآنجاكه این موضوع تنها در كتاب معارف الرجال آمده ،همچنين نویسنده خود شاهد
ماجرا نبوده بلكه دو سال پس از آن رخداد این خبر را از فردی كه مدعي بوده در آن
جلسه حضور داشته ،شنيده است (همانجا) ،روایت مزبور نيازمند بررسي بيشتر است.
بنابراین ،این پرسش اصلي مطرح مي شود كه آیا در این دیدار ،مراجع در مقابل موافقت
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با سلطنت رضاخان ،چنين درخواستهایي از او داشتهاند؟ آیا رضاخان وعده حضور
هيأت مجتهدان طراز را كه فراتر از اختيارات و صالحيتش بوده از جانب خود به مراجع
داده است؟ بنابراین چگونه ميتوان این مسئله را تحليل و تبيين نمود؟
 .2پیشینۀ تحقیق
راجع به این موضوع تحقيق مستقلي كه ابعاد آن را روشن سازد ،صورت نگرفته است.
بلكه برخي پژوهشگران بنا به اقتضای موضوع در البالی آثار خود به این روایت از معارف
الرجال ارجاع دادهاند .در این پژوهش مجال پرداختن به همه این آثار وجود ندارد ،اما
بهصورت نمونه به تعدادی از كتابها و مقاالتي كه بهتناسب موضوع به كتاب معارف
الرجال ارجاع داده و درنتيجه این روایت را پذیرفتهاند ،اشاره ميشود( :منظوراالجداد،
23 :1379؛ بصيرت منش113 :1378 ،؛ بهشتي سرشت381 :1380 ،؛ تركمان64 :1370 ،؛ خاني،
304 – 295 :1389؛ ذاكری205 – 144 :1390 ،؛ ذاكری.)84 - 65 :1392 ،

منبع اصلي مورد استفاده در این پژوهش كتاب معارف الرجال است .این كتاب
مشهورترین اثر رجالي و تراجمي شيخ محمد حرزالدین است كه به زبان عربي نوشته
شده و نویسنده شرححال  556تن از عالمان و ادیبان معاصر یا نزدیک به عصر خود را
نگاشته است .تا زمان درگذشت شيخ محمد حرزالدین (دوم جمادیاالولي سال 1365ق/
شانزدهم فرودین 1325ش) ،این كتاب به چاپ نرسيد و همانطور كه آقابزرگ تهراني اشاره
ميكند؛ محمدحسين حرزالدین ،نوادۀ شيخ محمد حرزالدین ،مطالب پراكنده این كتاب
را تنظيم كرد (آقا بزرگ طهراني ،بيتا  )192/21و با افزودن یک مقدمه و حواشي (ر.ك.
حرزالدین :1405 ،مقدمه و پاورقيها) ،آن را در 1365ق یعني همان سال درگذشت شيخ
محمد حرزالدین ،در نجف در سه جلد به زبان عربي چاپ نمود (حسيني جاللي1422 ،ق:
 .)371/2البته شيخ محمدحسين حرزالدین عالوه بر انتشار كتاب معارف الرجال،
كتابهای دیگری متعلق به جدش را چاپ نمود كه ميتوان به «مراقد المعارف» و
«كتاب الغيبه» اشاره كرد (معجم االدباء من العصر الجاهلي حتي سنه  200م1424 ،ق2003/م:
 .)254/5این كتاب عالوه بر چاپ  1365ق ،یکبار دیگر در سال  1383ق 1342 /ش،
در نجف و در سال  1363 /1405در قم نيز تجدید چاپ گردید (رمضان یوسف،
1424ق2004/م .)664/1 :ازآنجاكه به متن كتاب معارف الرجال منتشرشده در سال
1365ق .دسترسي نداریم .مشخص نيست كه آیا متن منتشرشده در سال  1383ق و
1405ق .عين همان متني باشد كه در سال 1365ق .چاپ شده است ،اما از آنجایي كه
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دو چاپ بعدی هيچ تفاوت و تغييری را نشان نميدهد ،ميتوان گفت همان نسخه اصلي
بعدها تجدید چاپ شده است.
همانطور كه گفته شد این كتاب شرح حال  556عالم و ادیب است كه نویسنده در
بخش مربوط به نائيني به شرح دیدار رضاخان از عتبات و مالقات با مراجع نجف
پرداخته است كه در پژوهش حاضر این روایت نقد و بررسي ميشود.
 .3روایت مربوط به دیدار رضاخان با مراجع نجف
خبر دیدار رضاخان با مراجع در كتاب «معارف الرجال» بهصورت زیر آمده است:
« ...و روی لنا موثوقاً في سنه « »1345هـ .ان السيد المترجم له [آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني] و
الميرزا النائيني و الشيخ جواد الجواهری و السيد محمدعلي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفي و الشيخ
الميرزا مهدی نجل االخوند الخراساني و بعض آخر لم یذكره الراوی لنا و كان مشاهداً و من حاشيتهم
اجتمعوا في حرم اميرالمومنين «ع» في النجف ليال قبل الفجر بساعتين ،بوزیر الحربيه یومئذ «رضاخان
البهلوی» لحكومه السلطان« ،احمدشاه» القاجاری و تداولوا الحدیث في شوؤن ایران و كان المنوی ان
رضاشاه هو الذی یكون سلطاناً ،و بعد ان اخذوا عليه العهود و المواثيق و االیمان این یسير برأی العلماء و
ان یكو ن مجلس الشوری بنظر خمسه من المراجع الدینيه ،و ان المذهب الرسمي هو المذهب الجعفری
الي غير ذلک ثم رجع البهلوی الي ایران و بعد رجوعه خلعوا احمدشاه و كان خارج ایران لالستشفاء ،و
لما نشبت اظفار البهلوی في الحكم و صفا له الجو قلب ظهر المجن و هلل عاقبه االمور» (حرزالدین،
1405ق.)49-48 /1 :
«به طور معتبر و موثق در سال  1345برای ما روایت شده (نقل شده) كه آقای مترجم (آیتاهلل سيد
ابوالحسن اصفهاني) و ميرزای نائيني و شيخ جواد جواهری و آقای محمدعلي طباطبایي خانواده بحر
العلوم نجفي و شيخ ميرزا مهدی ذریه و نسل آخوند خراساني و برخي افراد دیگر كه راوی اسامي آنها را
ذكر نكرده و همچنين تماشاگران و كساني كه در اطراف آنها بودند ،در یک شب در زمان حكومت
سلطان احمدشاه قاجار با وزیر جنگ آن زمان یعني رضاخان پهلوی در نجف جمع شدند و تشكيل
جلسه دادند .در این اجتماع و دیدار كه دو ساعت قب ل از فجر صبح در حرم اميرالمومنين (ع) در نجف
برگزار گردید در مورد امور ایران بحث و تبادل نظر شد و بحث به اینجا منجر شد كه رضاخان سلطان و
پادشاه شود و بعد از گرفتن عهد و پيمان و سوگند از او  ،قرار شد كه بر طبق روش و شيوه علماء برود
(روش علماء را در حكومت دنبال كند) و همچنين تصميم گرفته شد كه قوانين مجلس تحت نظر پنج
نفر از مراجع دیني باشد و مذهب رسمي كشور همان مذهب جعفری باشد نه غير از آن .سپس پهلوی
به ایران برگشت و بعد از برگشتن او  ،احمد شاه را كه برای معالجه و درمان به خارج رفته بود را خلع
كردند و هنگامي كه چنگال پهلوی در حكومت فرو رفت و محيط برای او آماده و فراهم شد پشت سپر
را نشان داد (دشمني خود را آشكار كرد) .و سرانجام همه كارها با خداست».
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عالوه بر تردیدهای اساسي كه دربارۀ مطالبات علما از رضاخان در این گزارش وجود
دارد كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود ،در این گزارش نيز ابهامهایي از این قبيل
دیده ميشود؛ نویسنده نام راوی را ذكر نميكند ،راوی اسامي همه علمایي را كه در
حرم با رضاخان دیدار داشتهاند را شرح نميدهد ،زمان گفتوگو صبح زود دو ساعت
قبل از فجر صبح ذكرشده درصورتيكه در سفرنامه خوزستان كه شرححال سفر رضاخان
به خوزستان و عتبات است زمان مالقات غروب آفتاب ذكر آمده است (سفرنامه خوزستان،
.)70 :1383

البته موارد ذكرشده چندان اهميتي ندارد بلكه مسئله مهمتر موضوع گفتگوهای
طرفين ،درخواستهای مراجع و وعدههای رضاخان است كه در ادامه به آن پرداخته
ميشود.
 .4برر سی و نقد درخواست مراجع مبنی تداوم رسمیت یافتن مذهب شیعه
قبل از بررسي و نقد درخواست نخست مراجع یعني حضور پنج تن از علما در مجلس،
بهطور اجمالي به بررسي دومين درخواست آنها یعني تداوم رسميت یافتن مذهب
جعفری ،پرداخته ميشود و با استناد به شواهدی صحت این مطالبه نيز مورد تردید قرار
ميگيرد.
نخست آنكه ،چگونه ممكن است مراجع درخواست تداوم رسميت یافتن مذهب
شيعه جعفری را از رضاخان مطالبه كرده باشند درصورتيكه در اصل اول متمم قانون
اساسي بر این نكته تأكيد شده بود1.
دوم ،رضاخان در سراسر این دوران نهتنها عملي برخالف دین و مذهب انجام نداد2،
بلكه تظاهرات دینخواهانه شدیدی را از همان دوران وزارت جنگ شروع كرد كه نمونه
روشن آن شركت در مراسم عزاداری شب عاشورا بود (بهار .)93/2 :1379 ،گذشته از آن به
دستور او برای هر یک از قسمتهای قشون از ميان روحانيان افرادی انتخاب و بهعنوان
وعاظ مذهبي و قاضي عسكر در پادگانهای نظامي به خدمت مشغول شدند كه با ایراد
وعظ و خطابه و سخنرانيهای مذهبي نسبت به تحكيم مباني دیني و اخالقي افراد
قشون اقدام ميكردند (بني احمد 2536 ،شاهنشاهي1356/ش.)70-68/1 :
رضاخان این اقدامات را بيش از هر چيز برای جلب نظر و توجه روحانيت انجام
ميداد ،زیرا بهخوبي به این امر واقف بود كه بزرگترین دشمنان وی روحانيان هستند
كه با نفوذ معنوی خود مي توانند مانع اقدامات وی شوند .بنابراین در تالش بود با تظاهر
به دینداری و احترام به مقام روحانيت توجه آنها را به جانب خود جلب كند .چنانكه
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برپایي مجالس عزاداری در قزاق خانه در دهه اول محرم در سال 1300ش .بهقدری
سردار سپه را در نظر عامه مردم و روحانيان محبوب كرد كه نمایندگان مجلس نيز به
فكر تدارك چنين مراسمي برآمدند (مستوفي.)462-461/3 :1384 ،
اینگونه اقدامات در دوران رئيسالوزرایي رضاخان نيز ادامه داشت .بهطوریكه پس
از ختم غائله جمهوریخواهي بيانيهای به امضای رضاخان منتشر شد كه حاكي از عالقه
وی به حفظ و عظمت اسالم و استقالل ایران و احترام به مقام روحانيت بود .در بخشي
از این بيانيه آمده است ... « :چون یگانه مرام و مسلک شخص من از اولين روز ،حفظ و حراست
عظمت اسالم و استقالل ایران بوده ...چون من كليه آحاد و افراد قشون از روز نخستين محافظت و
صيانت ابهت اسالم را یكي از بزرگترین وظایف و نصب العين خود قرار داده و همواره درصدد آن
بودهایم كه اسالم روزبهروز رو به ترقي و تعالي گذاشته و احترام مقام روحانيت كامالً رعایت و ملحوظ
گردد »...سپس در مورد ختم جمهوریخواهي پس از مشورت با علما مينویسد« :باالخره
چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمایيم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعي
خود را مصروف سازند كه موانع اصالحات و ترقيات مملكت را از پيش برداشته ،در منظور مقدس تحكيم
اساس دیانت و استقالل مملكت و حكومت ملي با من معاضدت و مساعدت نمایند( »...روزنامه ناصرالمله،
شمارۀ  ،11سهشنبه  16حمل(فروردین)  ،1303ص .)1

همچنين در اواخر فروردین  ،1303هنگام بازگشت علمای تبعيدی از قم به عراق ،به
فرمان رضاخان ،سردار رفعت از آنها مشایعت كرد (بهار .)62/2 :1379 ،به عقيده یحيي
دولت آبادی ،سردار رفعت در ظاهر برای احترام علما روانه شد ولي در باطن هدف از این
اقدام آن بود كه عالقهمندی سردار سپه به دین و توجه به علما و روحانيت به مردم
خاطرنشان شود (دولتآبادی.)292/4 :1371 ،
گذشته ازآنچه اشاره شد ،در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت علي در اردیبهشت
 ،1303به همراه اعضای كابينه و نظاميان در مراسم عزاداری شركت ميجست و به
جراید طرفدار خود نيز دستور ميداد كه این اخبار را در جراید منعكس كنند (ر.ك.
مكي24-23/3 :1357،؛ مستوفي.)614/3 :1384 ،

تعيين ناظر شرعيات در مطبوعات از دیگر اقدامات رضاخان بهمنظور جلب نظر علما
بود كه فرمان آن در  28خرداد  1303به وزارت فرهنگ صادر گردید (مكي.)31/3 :1357 ،
دالیلي كه به آن اشاره شد نشان ميدهد كه مطالبه دوم احتماالً صحت ندارد .زیرا
عالوه بر آن كه در اصل اول متمم قانون اساسي بر رسمي بودن مذهب شيعه جعفری
تأكيد شده بود ،رضاخان در این دوره عملي مغایر دین اسالم و مذهب تشيع انجام نداده
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بود كه مراجع نگران اقدامات وی در مخالفت با دین و مذهب باشند و رسميت یافتن
مذهب جعفری را از وی مطالبه كنند.
اما مطالبه دوم ،حضور پنج تن از علما در مجلس بهمنظور نظارت بر قوانين مصوب
است كه تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسي از آن نام برده ميشود كه در ادامه به
بررسي انتقادی این موضوع پرداخته ميشود.
 .۶منشأ انتشار روایت معارف الرجال درباره وعده اجرای اصل دوم متمم قانون
اساسی از جانب رضاخان
تا پيش از پيروزی انقالب اسالمي این روایت یعني موافقت مراجع با سلطنت رضاخان و
وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي در متنهای تاریخ پژوهانه
ایراني و حتي در آثار تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی بروز نيافت .درواقع آنچه در این
منابع راجع به سفر جنگي رضاخان به خوزستان گزارششده بيشتر ناظر به ختم غائله
شيخ خزعل و رفتن سردار سپه به عتبات است و گزارشي از دیدار با مراجع و قرارهای
منعقدشده بين طرفين نيامده است (برای نمونه ر.ك .بني احمد 2536 ،شاهنشاهي 1356/ش:
136/1؛ شاهيد37-36 :1328 ،؛ نوبخت176-172/1 :1343 ،؛ یغمائي 2535 ،شاهنشاهي 1355/ش:
150؛ احمدی پور30 :1344 ،؛ نوبخت50 :1346 ،؛ حكيم الهي.)19 :1346 ،

درصورتي كه اگر چنين قراری بين مراجع و رضاشاه منعقد ميشد ،حداقل بخش
موافقت مراجع با سلطنت رضاشاه در منابع تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی بازتاب
ميیافت و درصدد بهرهبرداری تبليغاتي از آن برميآمدند .چنانكه خبر ارسال شمشير
مرصع و تمثال حضرت علي از جانب علمای عراق برای سردار سپه و جشنهایي كه
متعاقب آن از طرف دولت برگزارشده است ،در منابع تاریخنگاری دورۀ پهلوی بازتاب
وسيعي یافته است (برای نمونه ر.ك .یغمائي 2535 ،شاهنشاهي 1355/ش79-77 :؛ نوبخت،1343 ،
141/1؛ همو.)42 :1346 ،

اما به نظر ميرسد بعد از انقالب اسالمي  ،1357اولين كتابي كه به این روایت از
كتاب معارف الرجال ارجاع داده «تشيع و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم
عراق» اثر عبدالهادی حائری است كه نخستين بار در سال 1977م 1356/ش .در ليدن
هلند به زبان انگليسي منتشر شد و نویسنده در تابستان  1358آن را به فارسي ترجمه و
در ایران منتشر نمود (حائری :1392 ،نه تا یازده).
این كتاب یكي از اثرگذارترین و پرمخاطبترین تحقيقاتي است كه درباره اندیشه و
رفتار علمای نجف و قم در جریان جنبش مشروطه و نيز وقایع پس از آن تأليف شده
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است .شاید به دليل فقدان تحقيقات مشابه در تدوین پيشينهی فكری و مبارزاتي علما از
یک سو و اعتبار نویسنده كتاب و استناد وی به روایت معارف الرجال ،از سوی دیگر،
موجب مرجعيت یافتن این روایت شده باشد .روایتي كه از آن پس از سوی سایر
پژوهشگران پذیرفتهشده و به درون بسياری از آثار و پژوهشهای بعدی فارسيزبان راه
یافت.
قابلذكر است كه در كتاب «تشيع و مشروطيت» درباره دیدار رضاخان با مراجع در
نجف در اواخر سال  ،1303به كتاب معارف الرجال و روزنامه حبلالمتين ارجاع داده
شده است .جایي كه نویسنده به معارف الرجال ارجاع ميدهد به همين موضوع یعني
درخواست مراجع مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي اشاره ميكند (حائری،
 )193 :1392و باآنكه در ابتدای مطلب مينویسد« :حرزالدین كه از نویسندگان زندگينامه
نائيني هست 3،از سخن فردی كه خود شاهد دیدار سردار سپه از علماء بوده چنين
مي آورد كه موضوع گفتگوی سردار سپه و علماء نجف آن بود كه سردار سپه بهزودی
پادشاه ایران خواهد شد .گزارشگر ميافزاید كه سردار سپه به علماء قول داد كه دومين
اصل متمم قانون اساسي را كه مجلس را زیر كنترل پنج تن از علمای طراز یک قرار
ميدهد اجرا خواهد كرد» (همانجا) .اما حائری هم به حبلالمتين و هم به معارف الرجال
ارجاع ميدهد (همان .)208 ،در صورتي كه جستجوی نگارندگان نشان داد كه چنين
مطلبي در روزنامه حبلالمتين وجود ندارد (روزنامه حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  1344ق.).
پسازآن ،حائری به نقل از حبلالمتين مينویسد« :رئيس و فرمانده كل قوا به نجف
رفت و با چند تن از علماء مانند نائيني و اصفهاني در حرم دیدن كرد .ما دقيقاً نميدانيم
كه موضوع گفتگو چه بوده ولي گویا آنان پيرامون مشكل بازگشت احتمالي احمدشاه
گفتگو كردهاند» (حائری .)194-193 :1392 ،آیا حائری دچار تناقض گوئي شده است زیرا
باالتر گفته است كه موضوع بحث حضور علمای طراز در مجلس بوده اما اكنون از
بازگشت احمدشاه سخن رفته است؟! بهدرستي مشخص نيست كه آیا نویسنده متوجه
این تناقض بوده یا عليرغم آگاهي به آن از كنار آن گذشته است .اما یک امر مسلم است
كه حائری در بخش های مختلف كتاب و ازجمله در این قسمت درصدد اثبات این مطلب
بوده است كه نائيني موافق سلطنت رضاخان و از پشتيبانان وی برای رسيدن به سلطنت
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بوده است؛ بنابراین اگر هم متوجه چنين تناقضي بوده است ترجيحاً از كنار آن گذشته
است.
البته ارجاع حائری به روزنامه حبلالمتين نيز دقيق نيست؛ زیرا تاریخ دقيق روزنامه
حبلالمتين كه به ذكر دیدار رضاخان با مراجع پرداخته تاریخ  23جمادیالثاني
1343ق ثبت كرده است؛ اما حائری به تاریخ  23جمادیالثاني 1344ق ارجاع ميدهد
(همان .)208 ،این مسئله چندان اهميتي ندارد؛ بلكه مطلب مهمتر آن است كه حائری با
ذكر این مطلب از حبلالمتين گویي درصدد بيان این مطلب است كه مسئله بازگشت
احمدشاه به كشور را بهعنوان یک مشكل بين طرفين مطرح كرده باشد و درصورتيكه
عبارت دقيق حبلالمتين چنين است« :از قرار معلوم روح مذاكرات راجع به اعاده و
دعوت شاه از فرنگستان بوده است» (روزنامه حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  ،1343ص .)17
همانطور كه مشاهده ميشود تفاوت فاحشي بين نقل حائری از روزنامه حبلالمتين و
عبارت دقيق خود روزنامه وجود دارد .در واقع این مفهوم از روزنامه برداشت ميشود كه
علما از رضاخان خواسته اند كه مقدمات بازگشت احمدشاه به كشور را فراهم سازد؛ نه
اینكه بازگشت احمدشاه برای آنها بهصورت یک معضل مطرح باشد .در صورتي كه نقل
حائری از روزنامه حبلالمتين چنان است كه گویي بازگشت احمدشاه برای آنان به
صورت یک معظل درآمده است .نميتوان اینگونه قضاوت كرد كه بازگشت احمدشاه به
كشور برای مراجع به صورت یک مشكل مطرح باشد زیرا دربار قاجار احترام خاصي برای
علما قائل بود و احمدشاه قبل از آخرین سفرش به خارج از كشور ،برای زیارت و مالقات
مراجع علمای تبعيدی كه در آن زمان در قم به سر ميبردند ،مسافرت یکروزهای را به
این شهر ترتيب داده بود (مستوفي.)570/3 :1384 ،
گذشته از آنچه ذكر شد ،در این زمان مهمترین موضوع مطرح بين علما و مراجع
بازگشت احمدشاه به كشور بود ،نه مقدمهچيني برای سلطنت رضاخان ،زیرا هواداران و
خاندان احمدشاه در درون مجلس و خارج از آن ،تالشهای فراواني برای بازگشت او به
كشور صورت دادند و در این رابطه با مراجع نجف نيز ارتباطاتي برقرار نمودند؛ در درون
مجلس در مقابل جناح اكثریت كه از رضاخان و نخستوزیری او ،جریان
جمهوری خواهي ،تصدی فرماندهي كل قوا و سرانجام پادشاهي او دفاع ميكردند ،جناح
اقليت به رهبری سيدحسن مدرس قرار داشت كه خواستار ادامه فعاليت رضاخان در
وزارت جنگ و حداكثر در مسند نخستوزیری بودند و در خفا از غيبت مداوم شاه نگران
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بودند (مالئي تواني .)305-304 :1381 ،در خارج از مجلس نيز به جهت ارتباطات حسنهای
كه بين شيخ خزعل و دربار قاجار وجود داشت (مستوفي .)636/3 :1384 ،شيخ خزعل در
تالش بود كه شاه را به كشور بازگرداند؛ زیرا عدم بازگشت شاه به كشور را برابر با زوال
سلطنت قاجار ميدانست (مكي )160-159/3 :1357 ،و در این زمينه ارتباطاتي با علمای
نجف برقرار ساخته بود (بني احمد 2536 ،شاهنشاهي 1356/ش .)108 /1 :شكراهلل صدری
ملقب به قوام الدوله نيز ارتباط بين اقليت مجلس و شخص سيد حسن مدرس با شيخ
خزعل را ممكن ساخت (مستوفي )637/3 :1384 ،كه در یكي از پيامهای مبادله شده بين
آن ان ،مدرس از شيخ خزعل خواست كه از هيچ تالشي برای بازگرداندن شاه به كشور
مضایقه نكند و در صورت انصراف شاه ،مساعي خود را برای جانشيني وليعهد به كار
بندد (همان .)639/3 ،عالوه بر آن مشایخ عرب و رؤسا قبایل خوزستان نيز طي نامهای به
مجلس ،تقاضا كردند كه مقدمات بازگشت شاه به كشور را فراهم سازند (مكي:1357 ،
 .)166-167/3همچنين در تهران در نتيجه مشورت مدرس و وليعهد و سایر هواداران
دربار قاجار مقرر شد رحيم زاده صفوی به نزد احمدشاه در پاریس رفته و وی را برای
بازگشت به كشور ترغيب نماید یا در غير این صورت سلطنت را به وليعهد واگذار كند
(ر.ك .صفوی 23-21 :1362 ،و  .)88عالوه بر افرادی چون شيخ خزعل و اقليت مجلس كه با
ارسال نماینده و نامه به شاه و مراجع تمام مساعي خود را برای بازگشت وی به كشور به
كار بستند ،برخي از علما از جمله سيد هبهالدین شهرستاني (و به روایتي ،ميرزا محمدعلي
مرعشي شهرستاني) از علمای مشهور بينالنهرین كه آن روزها در ایران اقامت داشت ،و
عده ای دیگر از علمای داخل كشور با ارسال تلگراف به شاه خواهان تعجيل وی در
بازگشت او به كشور بودند (بهار.)167/2 :1379 ،
در هر صورت ،پژوهشهایي كه پس از انقالب  1357راجع به روحانيت و رابطه
تاریخي آن با نهاد حكومت و سياست ،رابطه روحانيت و رضاشاه ،روحانيت و سياست،
مراجع و سياست و  ...تأليف شدهاند هرگاه از آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني
نامبردهاند به این قسمت از كتاب معارف الرجال استناد كردهاند و یا از روایت حائری
تأثير پذیرفتهاند .در نتيجه این امر بهصورت یک واقعيت تاریخي به درون متنهای
پژوهشي راه یافته است .بنابر این هر چند در پژوهشهای جدید بهكرات به این روایت
استناد شده و این موضوع به صورت یک واقعيت تاریخي پذیرفته شد است اما بررسي
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منابع اصلي ،سفرنامه خوزستان ،روزنامهها و مكتوبات آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و
نائيني و همچنين بررسي چگونگي انتشار كتاب معارف الرجال نشان ميدهد كه در
اعتبار این روایت تردیدهای اساسي وجود دارد.
عالوه بر آنچه در مورد كتاب «تشيع و مشروطيت» گفته شد ،شواهد دیگری وجود
دارد كه صحت روایت معارف الرجال را با تردید مواجه ميسازد و گزارش روزنامه
حبلالمتين را قوت ميبخشد كه موضوع گفتگو بيش از هر چيز ناظر به بازگشت
احمدشاه به كشور بوده است كه در ادامه به آن پرداخته ميشود.
 .7درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی از شاه و نخستوزیر رویه
مرسوم در دهه بیست  1320شمسی
درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي یا نظارت شرعي بر قوانين مصوب
مجلس ،از شاه یا نخستوزیر رویهای بود كه در دهه بيست توسط جریانهای مذهبي
داخل كشور باب شد و تا قبل از آن هميشه اجرای این خواسته از مجلس تقاضا ميشد
(برای نمونه ر.ك .اسناد روحانيت و مجلس 68 /2 :1375 ،و 71-69؛ و  84-82و  109-106و -128
 134و  127و  137-136و 139و  168-164و 172-169؛ اسناد روحانيت و مجلس:1378 ،

 4484-98/4و .)...زیرا طبق اصل دوم متمم قانون اساسي ،ميبایست مراجع بيست تن از
علمای واجد شرایط را به مجلس معرفي كنند و مجلس از ميان آنها پنج تن را انتخاب
ميكرد.
در واقع ،در یک سو محافل مذهبي و در سوی دیگر مجلس قرار داشت .به همين
سبب تا قبل از دهه بيست ،اجرای این خواسته از مجلس درخواست ميشد .بنابراین
شاید بتوان گفت كه ذكر این روایت كه مراجع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي را
در صورت به سلطنت رسيدن رضاخان (رئيسالوزرای وقت) مطرح كردهاند ،متأثر از شرایط
داخلي ایران در دهه بيست و پس از سقوط رضاشاه بوده است .بهخصوص اینكه كتاب
معارف الرجال نخستين بار در سال 1365ق .یعني 1325 -1324ش .چاپ شده است
كه در این زمان درخواستهای فراواني از جانب نيروهای مذهبي از شاه و نخستوزیر
برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي وجود داشت( .ر.ك .روزنامه پرچم اسالم ،سال دوم،
شمارۀ  11 ،13تير  ،1326ص  1؛ روزنامه پرچم اسالم ،سال دوم 18 ،تير  ،1326صص  1و 2؛ آئين
اسالم ،سال اول ،ش  10 ،25شهریور  ،1323صص  3و 6؛ پرچم اسالم ،ش  24 ،55اردیبهشت ،1326
ص 3؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ  9 ،153اسفند  ،1325ص 10؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ 16 ،154
اسفند  ،1325صص  1و 2؛ روزنامه آئين اسالم ،شمارۀ  18 ،158اردیبهشت  ،1326ص 5؛ روزنامه
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دنيای اسالم ،سال اول ،شمارۀ  24 ،22اسفند  ،1325صص  1و 4؛ روزنامه دنيای اسالم ،سال اول،
شمارۀ  22 ،26فروردین .)1326

بنابراین در دهه بيست پيگيری اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي و نظارت شرعي
بر قوانين مصوب مجلس در محافل مذهبي ایران بيش از هر دورهای موردتوجه قرار
گرفت .این رویكرد ،از یکسو واكنش به سياستهای مذهبي رضاشاه در حاشيه راني
دین و روحانيت و محدود كردن كاركرد دین به حوزه خصوصي انسان و خدا و از دیگر
سو واكنش به جریانهای دگراندیش دیني از جمله كسروی ،حكمي زاده و شریعت
سنگلجي بود كه درصدد بودند دین را با آنچه دنيای جدید اقتضا ميكند ،بهویژه
دموكرا سي ،عقالنيت و سكوالریسم تطبيق دهند و در این مسير از حمایت حكومت نيز
برخوردار بودند (ر.ك .مالئي تواني .)18-16 :1395 ،افزون بر آنچه گفته شد ،روحانيت ایران
پس از چند دهه فاصله گيری از صحنه سياست به این نتيجه رسيده بود كه باید در
درون نهادهای نظارتي و تقنينگر ازجمله مجلس حضور مؤثر داشته باشد تا از منافع
جریانهای مذهبي دفاع كند ،لذا برای اجرای اصل طراز تالش ميكردند.
در هر صورت ،نيروهای مذهبي پس از شهریور بيست و با توجه به تجربهای كه از
مجالس دورۀ رضاشاه و پيش از آن داشتند ،اميد خود به مجلس را برای عملي نمودن
اصل دوم متمم قانون اساسي از دست دادند و حضور مجتهدین طراز در مجلس را از
«شاه» درخواست ميكردند؛ بنابراین محافل مذهبي در تالش بودند نيات خود را از
طریق شاه عملي كنند و در این مورد به اصل اول قانون اساسي كه پادشاه باید دارا و
حافظ مذهب جعفری باشد ،استناد ميكردند (مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ  ،15جلسه  6آبان
.)1327

بنابراین احتمال دارد كه درخواست مراجع مبني بر حضور پنج تن از مجتهدان در
مجلس از رضاخان در كتاب معارف الرجال قبل از اینكه یک واقعيت تاریخي باشد
خواسته قلبي نویسنده یا اشخاصي است كه خواهان اجرای آن در دهه بيست
خورشيدی بودهاند.
 .8نام نبردن از وعده سردار سپه در مکتوبات آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی
و نائینی
در سال  1306ش .در جریان اعتراض علمای اصفهان به قانون نظام اجباری و مهاجرت
به قم ،یكي از درخواستهای علمای مهاجر حضور پنج تن از علمای طراز اول در مجلس

 /140بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در نجف

بود .در این زمان دو نامه از آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني خطاب به شيخ
نوراهلل اصفهاني و رضاشاه نوشته شد .بررسي نامههای مذكور نشان ميدهد مراجع با
آنكه تالشهای خود در سال  1301هنگام حضور در قم و معرفي اسامي به مجلس را
یادآوری نمودهاند ،هيچ اشارهای به وعده رضاخان مبني بر عملي نمودن اصل دوم متمم
قانون اساسي در جریان دیدار عتبات نداشتهاند .بهعنوانمثال در نامه به شيخ نوراهلل
اصفهاني آمده است ...« :اما مسئله نظار ...و البته این عوامل مفسده نخواهند گذاشت و
اگر از بعضي از آنها لفظاً مساعدت شود ،هزار گربهرقصاني خواهند كرد كه مقدمات
عقيم شود .چنانكه بعد از جدیت در انتخاب اشخاص در قم 4مناقشاتي بعضي كردند كه
مطلب معوق ماند( »...نجفي.)261 :1378 ،
مهمتر از آن ،در نامه آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني به رضاشاه كه قرار بود
در جریان قيام شيخ نوراهلل اصفهاني در سال  1306برای رضاشاه ارسال شود 5،هيچ
اشاره ای به وعده رضاخان در این دیدار نشده است .در این نامه راجع به حضور
مجتهدین طراز اول در مجلس ،تنها به نامه معرفي بيست نفر از علمای طراز اول هنگام
حضور ایشان در قم و تعویق اجرای آن اشارهشده است ،اما از وعده رضاخان در نجف
ذكری به ميان نيامده است (ذاكری 6)76 :1392 ،نكته مهمتر آنكه در قسمتي از بند سوم
نامه مزبور كه درباره مدارس خارجي است ،به وعده رضاشاه برای رسيدگي به این
موضوع اشارهشده است...« :و همچنين در عالج خرابيهای حاصله از مدارسي كه اجانب
فقط برای افساد عقائد ابناء مسلمين و نصراني كردن آنها احداث كردهاند .سابق ًا هم این
معني استدعي شده بود و وعده فرموده بودند( »...ذاكری .)171 - 170 :1390 ،به نظر مي-
رسد اگر وعده ی اجرای اصل دوم از جانب رضاخان در جریان دیدار با مراجع در نجف به
ایشان داده ميشد ،همانند بند سوم نامه ،این وعده یادآوری ميشد بهخصوص اینكه
نامه خطاب به شخص رضاشاه است .این دو نامه ميتواند یكي از مهمترین دالیلي باشد
كه صحت روایت كتاب معارف الرجال را با تردید مواجه ميكند.
 .9عدم بازتاب وعده سردار سپه در منابع اصلی و مطبوعات
عالوه بر نامه های مزبور شواهد دیگری نيز وجود دارد؛ نخست خاطره نگاراني چون دولت
آبادی و عين السلطنه در آثار خود باوجود ذكر جزئيات حوادث سياسي آن روز كشور
مطلبي دال بر سفر سردار سپه به عتبات و دیدار سردار سپه با مراجع ننوشتهاند (عين

السلطنه7204/9 :1379 ،؛ دولتآبادی.)338-335/4 :1371 ،
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دوم ،مستوفي و ملکالشعرای بهار اگرچه به سفر سردار سپه به عتبات اشاره مي
كنند اما از دیدار وی با مراجع سخني نميگویند (مستوفي641/3 :1384 ،؛ بهار:1375 ،
.)169 - 168 - 162/2

سوم ،در سفرنامه خوزستان كه حاوی شرح سفر سردار سپه به خوزستان و ختم
غ ائله شيخ خزعل از زبان سردار سپه است ،هرچند به دیدار با مراجع در نجف اشاره
ميكند؛ اما به مسئله اجرای اصل دوم اشاره نميكند و مينویسد ...« :آقایان علمای اعالم
آقای سيد ابوالحسن اصفهاني ،آقای عراقي ،آقای فيروزآبادی ،آقای نائيني و سایر اجلّة مجتهدین و علما
ر ا در صحن مالقات نمودم .باالتفاق به حرم مطهّر رفتيم .در آنجا مدتي راجع به مهام مملكتي مذاكره به
عمل آمد .بسيار مشعوف شدم كه عقاید علمای اعالم را با نظریات خود موافق و مطابق یافتم» (سفرنامه
خوزستان.)70 :1383 ،

بنابر این مالحظه ميشود كه نه در منابع رسمي و نه در منابع رقيب ،یا اصوالً به
دیدار سردار سپه از عتبات اشاره نشده و یا اگر در این مورد مطلبي وجود دارد هيچ
اشارهای به وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي دیده نميشود.
همانطور كه گفته شد ،در ميان مطبوعات نيز روزنامه حبلالمتين كه به درج خبر
سفر سردار سپه به عتبات پرداخت ،از اجرای اصل دوم سخن به ميان نياورده است و
موضوع مذاكرات را درباره دعوت از احمدشاه برای بازگشت به كشور مينویسد (روزنامه
حبلالمتين 23 ،جمادیالثاني  .)17 :1343كه به نظر ميرسد بيشتر مذاكرات بين رضاشاه و
علما راجع به همين موضوع بوده باشد زیرا بعد از سفر آخر احمدشاه به كشور تقاضاهای
زیادی برای بازگشت وی به كشور وجود داشت.
 .9نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد ،دالیلي وجود دارد كه صحت گزارش «معارف الرجال» را با
تردید مواجه ميسازد .نخست ،در آن زمان طرفداران احمدشاه اعم از دربار ،اقليت
مجلس ،شيخ خزعل و تعدادی از علما تالشهایي را بهمنظور بازگشت احمدشاه به كشور
صورت داده و در این زمينه حتي نامههایي را برای مراجع ارسال داشته بودند؛ بنابراین
منطقي تر آن است كه مراجع از رضاخان بخواهند كه زمينه بازگشت احمدشاه به كشور
را فراهم سازد نه اینكه از سلطنت رضاخان سخن بگویند.
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دوم ،درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي از شاه یا نخستوزیر از جانب
محافل مذهبي رویهای بود كه در دهه  1320هجری – شمسي معمول گردید و تا قبل
از آن این درخواست معمو ًال از مجلس تقاضا ميشد.
سوم ،در بخشي از مكتوبات آیتاهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و نائيني كه راجع به
اصل دوم متمم قانون اساسي است و در سال  1306برای شيخ نوراهلل اصفهاني و رضاشاه
ارسال شده ،نامي از وعده رضاخان درباره عملي نمودن اجرای اصل دوم متمم قانون
اساسي برده نشده و درصورتيكه سایر وعدههای رضاخان یادآوری شده است.
چهارم ،در منابع اصلي ،روزنامهها و منابع تاریخنگاری رسمي دورۀ پهلوی نيز
اشاره ای به موافقت مراجع با سلطنت رضاخان و وعده رضاخان مبني بر اجرای اصل دوم
متمم قانون اساسي برده نشده است ،پنجم؛ پرسشهای اساسي كه درباره چگونگي نقل
خاطره مربوط به دیدار رضاخان با مراجع مطرح است و زمان انتشار كتاب معارف الرجال
صحت این روایت را با تردیدهای اساسي مواجه ميسازد.
ميتوان نتيجه گرفت كه چنين دیداری در اواخر سال  1303بين رضاخان و مراجع
رخ داده و اما گفتگوی طرفين ،نه درباره سلطنت رضاخان و وعدههای او مبني بر تداوم
ر سميت یافتن مذهب تشيع كه اصل اول متمم قانون اساسي بر آن تأكيد دارد ،و وعده
اجرای اصل دوم متمم قانون اساسي ،بلكه بيش از هر چيز ناظر به فراهم نمودن مقدمات
بازگشت احمدشاه به كشور بوده است.
پینوشتها
 .1اصل اول  :مذهب رسمي ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه اثني عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این
مذهب باشد.
 .2البته به استثنای بحث جمهوری خواهي رضاخان كه از نظر علما خالف دین بود كه این موضوع نيز با توجه به
مخالفتهای گسترده ناكام ماند.
 .3حرزالدین نویسنده زندگينامه آیتاهلل نائيني نيست بلكه در كتاب معارف الرجال كه یک كتاب تراجمي است،
نوشته ای در حد یک مدخل همانند سایر شخصيت های دیگر كتاب به وی اختصاص داده است (ر.ك .حرزالدین،
 1405ق.)287-284/1 :
 .4اشاره به معرفي بيست نفر از علما از جانب ایشان و آیتاهلل نائيني به مجلس كه در اواخر فروردین  1303و
هنگام حضور در قم صورت گرفت.
 .5در جریان قيام  ،1306پس از ارسال نمایندگاني از جانب حاجآقا نوراهلل به نجف ،مقرر ميشود از جانب آیتاهلل
ابوالحسن اصفهاني و نائيني ،آیتاهلل سيد حسن بروجردی و شيخ احمد شاهرودی بهعنوان نماینده همراه نامهای
برای رضاشاه به ایران بيایند (.ذاكری )70 :1392 ،اما هم آیات مقيم نجف از پيگيری مسئله منصرف ميشوند و
هم آیتاهلل بروجردی از پذیرش این امر خودداری ميكنند (منظوراالجداد .)407 :1379 ،بنابراین نامه آقایان به
دربار نميرسد ،امّا متن آن در خاندان آیتاهلل اصفهاني باقي ميماند كه بعدها ،نوه ایشان سيد عبدالحميد
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اصفهاني ،آن را در اختيار غالمرضا جاللي ،از نویسندگان ،اعضای هيئت تحریریه مجلّه حوزه ،ميگذارد و آقای
جاللي نيز آن را به كتابخانه آستان قدس اهدا ميكند .كه علياكبر ذاكری دریكي از مقاالت خود متن كامل نامه
موردنظر را چاپ نموده است (ذاكری.)78 - 74 :1392 ،
 .6علياكبر ذاكری در یكي از مقاالت خود كه در مجله حوزه چاپ شده است ،متن كامل نامه موردنظر را آورده
است (ر.ك .ذاكری.)78 - 74 :1392 ،
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فاطمه سادات میررضی

1

دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

رسول جعفریان
استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/04 /27 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/09 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
گزارش مورخان از رویدادهای گذشتۀ خود به طور همزمان تحت تأثیر گذشتۀ آن رویدادها و آیندۀ آنها
قرار دارد .گذشتۀ تاریخی و یا گذشتۀ گذشته به رویدادهای پیش از دورۀ معاصر مورخ گفته میشود .در
مقابل آیندۀ تاریخی شامل آیندۀ عامالن و کنشگران تاریخی و همچنین شامل آیندۀ خود مورخ میشود.
اصطالح آیندۀ گذشته که توسط کوزلک ابداع شد ،بر این حقیقت تأکید داشت که آینده قبل از زمان
آستانهای که مقارن با عصر روشنگری بود و بعد از آن به طور متفاوتی دیده میشود .کوزلک به این عدم
تقارن بر اساس زمان آستانهای و تبعات آن برای نوشتن تاریخ توجه زیادی کرد .اصطالح گذشتۀ گذشته
نیز از خالل نظریات کوزلک در مورد گذشته اتخاذ شد .کوزلک این مفاهیم را برای تشریح مفهوم پایهای
زمان تاریخی استفاده کرد .بخش اول این مقاله به مفهوم زمان تاریخی میپردازد ،در کنار دو دستهبندی
فضای تجربه و افق انتظار که از ملزومات زمان تاریخی هستند .بخش دوم این مقاله ضمن پرداختن به
مفهوم الیههای زمانی مستتر در هر رویداد ،مفهوم آینده گذشته و گذشتۀ گذشته را بیشتر تشریح
میکند .بخش سوم این مقاله از کتاب تاریخ یعقوبی بهعنوان مطالعۀ موردی برای بررسی مفهوم گذشتۀ
گذشته و تأثیر آن در نگارش رویدادهای تاریخی صحبت میکند و در آخر نیز مفهوم آیندۀ گذشته در
این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد
واژههای کلیدی :تاریخنگاری اسالمی ،یعقوبی ،زمان ،آینده گذشته ،گذشته

 .1مقدمه
در فرآیند تفکر تاریخی رویکرد مورخ نسبت به گذشته رویدادها و آینده آنها نقش
اساسی در روایت ساختهشده از جانب مورخ ایفا میکند .در هر مختصات زمانی که مورخ
سعی در شرح رویدادهای آن دارد ،گذشتۀ آن رویدادها و آیندۀ آنها به طور همزمان
حضور دارند و در روایت مورخ تأثیرگذار هستند .این گذشته شامل گذشتۀ عامالن
تاریخی حاضر در هر رویداد و گذشتۀ جامعهای که عامالن تاریخی در آن میزیستهاند،
میشود .در مورد مفهوم آینده نیز میتوان نظر مشابهی را ارائه داد .مورخ در نقطهای از
زمان ایستاده است که به آیندۀ رویدادهای تاریخی مسلط است و همین امر در روایت او
تأثیرگذار است 1.مورخان برای کامل کردن روایت تاریخی نیاز دارند که بر مختصات
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mbeigi97@yahoo.com
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زمانی رویدادهای تاریخی مسلط باشند ) 2. (Grethlein,2014:311دانتو در فسلفۀ تحلیلی
خود از تاریخ به این نکته توجه کرده است .او عقیده دارد که در میان مورخان تمایل به
استفاده از جمالت روایی ( )narrative sentencesدیده میشود .جمالت روایی جمالتی با
حداقل دو مختصات زمانی مجزا هستند .عبارت «جنگ هشت ساله در سال 1359
شمسی شروع شد» مربوط به رویدادی در سال  1359است که از افق رویدادهای بعدی
به آن نگریسته شده است .گذشتهنگری مورخان را وادار میکند که گذشته را در پرتو
رویدادهای متعاقب آن ببینند)  .(Danto,1985:159رویدادهای گذشته و آیندۀ برای
مورخ ،حکم نقطۀ اتکا در گزینش مواد تاریخی را دارد ،به عالوه چینش مواد تاریخی و
معنای خاص مستتر در روایتهای تاریخی تا حد زیادی وابسته به این دیدگاه و موضع
مسلط است.
پویایی زمانی در روایت تاریخی و حضور تؤامان گذشته و آینده در تفسیر و
معنابخشی به آنها ،میتواند توسط ایدۀ بنیادین زمان تاریخی که توسط کوزلک ابداع
شد ،مفهومسازی شود .دو مفهوم آیندۀ گذشته )  (future pastو گذشتۀ گذشته (past
) pastاز دل این ایده سر درآورد .کوزلک بسیار مشتاق بود که بداند چگونه افراد در
گذشته ،آینده را میدیدند .کوزلک همچنین معتقد بود که از دورۀ روشنگری به بعد و
ظهور مدرنیته ،در کنار تغییر رویکرد نسبت به زمان ،نگاه به آینده تغییر بنیادین کرد.
این ایده که زمان آینده بینهایت و الیتناهی است ،ایدۀ مرکزی کوزلک برای نظریهاش
در مورد آینده بود .با این وجود میتوان این مفهوم را از زاویۀ دیگری مورد توجه قرار
داد.
مفهوم آیندۀ گذشته و متقارن آن گذشتۀ گذشته ،میتواند به چشمانداز عامالن
تاریخی و مورخان نیز اطالق شود .در هر موقعیت تاریخی ،دو چشمانداز وجود دارد:
چشمانداز عامالن تاریخی به گذشته و آیندۀ خودشان ،آیندهای که برای آنها آینده است
و برای مورخ گذشته محسوب میشود .در کنار چشمانداز مورخ نسبت به گذشته و
آینده ،که این آینده هم شامل آیندۀ عامالن تاریخی میشود و هم شامل نگاه مورخ
نسبت به آیندۀ خود .عامل تاریخی کسی است که در کشاکش رویداد حضور داشته
است؛ مثال کسانی که در جنگ بدر به همراه پیامبر میجنگیدند ،اینها عامالن تاریخی
حاضر در یک رویداد هستند .اینکه جنگجویان جنگ بدر چگونه به آینده وقایع تاریخی
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معاصر خود مینگریستند؟ از نظر ایشان مسیر حرکت رویدادهای تاریخی به چه سمتی
بوده است؟ این آینده از نگاه عامل تاریخی است .طبیعتاً ما به افق انتظار این عامالن
تاریخی دسترسی نداریم .راه دسترسی ما برای شناخت رویدادهای تاریخی و عامالن
آنها ،مورخی است که حدود دو قرن بعد ،آن رویدادها را روایت میکند و در این راه
متنی را تولید کرده که از طریق آن ما میتوانیم دسترسی به رویدادها و عامالن آنها
داشته باشیم.
هر چند که آینده و گذشته از دید عامالن تاریخی در تحلیل هر رویداد بسیار حائز
اهمیت است ،این مقاله به مقولۀ آینده و گذشته از نگاه مورخان توجه کرده است.
همچنین تاریخ یعقوبی ،از متقدمترین آثار تاریخ عمومی در تاریخنگاری اسالمی،
بهعنوان مطالعۀ موردی در پیشبرد این بحث استفاده شده است .بر این اساس ،در بخش
ابتدایی این مقاله چارچوب نظری بحث برای دو مفهوم آیندۀ گذشته و گذشتۀ گذشته،
بر پایۀ نظریات کوزلک نسبت به زمان تاریخی و الیههای زمانی مستتر در هر رویداد،
ریخته میشود .در بخش دوم این مقاله مفهوم گذشتۀ گذشته در کتاب تاریخ یعقوبی
سنجیده میشود و در بخش پایانی آن به مفهوم آیندۀ گذشته در این اثر پرداخته
میشود.
 .2چارچوب نظری
 .2-1زمان تاریخی

بعد از روشن کردن اهمیت و در نظر گرفتن تأثیراتی که چشمانداز آینده و نگاه به
گذشته در تاریخنگاری دارد ،الزم است به طور خاص در مورد بحثهای نظری این
مفهوم صحبت شود .همان طور که پیشتر نیز بیان شد این ایده از نظریات کوزلک در
مورد زمان تاریخی اتخاذ شده است .زمان تاریخی مفهومی است که توسط کوزلک،
مورخ آلمانی قرن بیستم ،ابداع شد .به عقیدۀ او ،بین سالهای  1750تا  1850میالدی،
دورهای که کوزلک آن را زمان آستانهای)  ( sattelzeitنامید ،تغییر معناشناختی در مورد
زمان اتفاق افتاد .در این دوره بینش جدیدی نسبت به زمان و بهتبع آن در مورد تاریخ
ایجاد شد .این بینش آینده را بهعنوان افقی باز از احتماالت ترسیم میکرد ،آیندهای که
از سلطۀ گذشته خارج شده بود .از نظر کوزلک ،این امر همراه با شروع دورۀ مدرنیته و
عصر روشنگری اتفاق افتاد .در این دوره درک ایستای پیشینی از تاریخ با مدلی
جایگزین شد که قائل به ایجاد گسست عمیق میان گذشته و آینده بود .زمان تبدیل به
مفهومی پویا شد که از طریق آن تاریخ به سمت جلو هدایت میشود
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)  .(Hellerma,2020,189کوزلک در این باره مینویسد« :زمان دیگر واسطهای نیست که وقایع
درون آن اتفاق میافتد .زمان یک کیفیت تاریخی به دست میآورد .متعاقباً تاریخ دیگر در زمان اتفاق
نمیافتد ،بلکه از طریق زمان اتفاق میافتد(Koselleck, 2004: 236) ».

تا پیش از دورۀ روشنگری اروپاییان بر این باور قطعی بودند که آینده هیچچیز جدیدی
نسبت به گذشته ندارد .به دلیل همین ثابت بودن آینده بود که آنها باور داشتند
میتوانند از اتفاقات گذشته برای آینده استفاده کنند و آن را پیشگویی کنند.
) (Koselleck, 2004: 33بعد از دورۀ روشنگری با ایجاد امتداد زمانی از گذشته تا آینده،
آیندهای باز و بیانتها  ،مفهوم جدیدی از زمان خلق شد .با تغییر رویکرد و نگاه به زمان،
مفهوم زمان تاریخی از دل آن سر درآورد .زمان تاریخی مفهومی پویا است که به هیچ
صورتبندی از زمان طبیعی قابلتقلیل نیست .شکلگیری زمان تاریخی از طریق طبیعی
زدایی و جدا شدن مفهوم زمان تاریخی از زمان طبیعی و گاهشماری صورت گرفت
) .(Hellerma, 2020: 190زمان تاریخی با کنشهای سیاسی و اجتماعی ،اعمال انسانی و
رنج های آن ،نهادها و سازمانها گرهخورده است .تمام این کنشها اشکال درونی و
معین عمل مخصوص به خود رادارند ،ریتمهای زمانی منحصربهفردی که هرکدام را از
دیگری متمایز میکند ).(Koselleck: 2004, 2
بنابراین در هر کنشی ،چه کنش فردی و چه کنش اجتماعی ،طول مدت و ریتم
زمانی خاص آن کنش وجود دارد .بهعبارتدیگر هر کنشی تاریخ مخصوص خود را دارد
و به سمت آیندۀ مخصوصی درحرکت است؛ بنابراین الزم است که برای فهم بهتر هر
کنشی گذشته و یا گذشتههای آن و آینده آن کنش در نظر گرفته شود .ازاینرو گذشته
نه تنها به طور کامل کنار گذاشته نمیشود ،بلکه ردپای آن در هر رویدادی مشهود
است .منتها این بار نه به شکل سایهای که بر سر اکنون افتاده باشد ،بلکه الیههایی از
گذشته در هر رویداد وجود دارد که وظیفۀ مورخ کاویدن آنها است ( Zammito, 2004:
 .)133این همان ایدهای است که کوزلک آن را در عبارت منحصربهفردی به کار میبرد:
«همزمانی غیر همزمانها ( .» )The contemporaneity of the noncontemporaneous
حضور همزمان الیههای گذشته در رویداد کنونی که باعث ایجاد انتظارات جدیدی برای
آینده میشود .بر این اساس است که کوزلک از دو دستهبندی تاریخی برای تشریح بهتر
زمان تاریخی استفاده میکند« :فضای تجربه» و «افق انتظار».
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 .3فضای تجربه و افق انتظار
فضای تجربه ) (The Space of experienceو افق انتظار( ( The horizon of expectationدو
دستهبندی برای مواجهه بازمان تاریخی هستند .به دلیل اینکه آنها این خاصیت را دارند
که به طور همزمان گذشته و آینده را در بربگیرند ،امری که کوزلک در هر رویداد
تاریخی مستتر میداند .کوزلک تصریح میکند که فضای تجربه و افق انتظار را نمیتوان
دو مفهوم در نظر گرفت و آنها را باید دستهبندیهای تاریخی خواند .به دلیل اینکه
ردپای آنها را نمیتوان در منابع تاریخی یافت؛ همچنین استفاده از آنها در وهلۀ اول
هیچ امر تاریخی را به ذهن متبادر نمیسازد .ویژگی دیگر این دستهبندیها آن است که
بسیار فرمال هستند و به هیچ موقعیت خاصی اطالق نمیشوند .دستهبندیهای تجربه و
انتظار شامل باالترین درجه کلیت هستند اما در عین حال توانایی کاربرد در هر رویداد
منفرد( )Individual eventو عینی را دارند (. (koselleck,2004: 255-257
تجربه از نظر زمانی معادل گذشتهی اکنون است ،گذشتهای که رویدادهایش در هم
ادغامشده و میتواند به خاطر آورده شود .هر تجربهای شامل یک بازنگری عقالنی نسبت
به گذشته است که بهصورت ناخودآگاه در رویداد کنونی موجود است .تجربهای که در
طول دقایق ،ساعتها ،روزها ،سالها و قرنها ساخته میشود ،در یک نقطه و یک رویداد
جمع میشود  .این تجربه هم شامل تجربه آشنایی است که فرد و گروه درگذشته با آن
درگیر بودند و هم شامل تجربه بیگانهای است که در تجربه منتقلشده در میان نسلها
وجود دارد .در مقابل اصطالح انتظار وجود دارد .انتظار امری است که در اکنون ساخته
میشود  ،بر اساس رویداد کنونی و بر اساس تجربیات گذشته .انتظار به سمت وقایعی که
هنوز رخ ندادهاند حرکت میکند و به سمت وقایعی که تجربه نشدهاند .امید و ترس،
آرزو و اشتیاق ،تحلیلهای منطقی و  ...همۀ اینها وارد انتظارات میشوند و آن را
میسازند ) 3 .(Ibid, 259بر این اساس در هر رویداد تاریخی فضای تجربه و افق انتظار
عامالن تاریخی به طور تؤامان حضور دارند .فضای تجربه در هر رویداد ،باعث ایجاد افق
انتظار جدیدی میشود و رویداد تاریخی تازهای را میآفریند .این امر نشانگر حضور
الیههای زمانی از گذشته تا آینده در هر رویداد است ،الیههایی که عامل تاریخی در
زمان وقوع رویداد در نظر دارد ،حتی اگر نسبت به آنها خودآگاهی نداشته باشد؛ اما
سطح دیگری از الیههای زمانی وجود دارد که توسط راوی روایتهای تاریخی ،مورخ ،به
رویداد تحمیل میشود  .در این سطح مورخ رویدادهایی از گذشته را به رویدادهای
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معاصر و آینده متصل میکند و از این طریق معنای جدیدی برای آنها خلق میکند.
برای روشن شدن این موضوع الزم است کمی در مورد ساختار زمانی رویداد صحبت
کنیم.
 .4ساختار زمانی رویداد
در بستر بشمار حوادث تاریخی و شرایطی که در جریان عادی زندگی وجود دارد،
تصادفهایی که روزانه هر شاهد عینی آنها را مشاهده میکند ،رویداد تاریخی از دل یک
توالی زمانی سر برمیآورد .شاهد عینی کسی است که از میان تصادفهای بشمار ،رویداد
را در قالب یک روایت «قبل از» و «بعد از» میریزد و چارچوب زمانی برای آن تعریف
میکند .این چارچوب زمانی در بستر گاهشماری و به عبارت دقیقتر یک تقویم تاریخی
اتفاق میافتد .شاهد عینی کسی است که به این تصادفها معنی میدهد و آن را در یک
توالی زمانی روایت میکند .این توالی زمانی ،یک ساختار ذاتی برای رویداد تولید میکند
که آن را ساختار درزمانی ) (The diachronic structureمینامیم .تمام رویدادها ساختار
درزمانی خود را دارند و توالیهای غیرقابلاجتنابی مانند «قبل و بعد» و «زودتر و دیرتر»
ایجاد میکنند(.)koselleck,2002:123
عالوه بر این ساختارهای درزمانی ،ساختارهای بلندمدتی نیز در بستر هر رویداد
وجود دارند .همۀ رویدادها در بستر ساختارهایی رخ میدهند که از پیش موجود هستند
و درواقع بخشی از رویداد مورد نظر می شوند .چنین ساختارهایی دورههای طوالنیمدت
ثبات و تغییر را نشان میدهند  .این ساختارها متفاوت است از حس گاهشماری «قبل» و
«بعد» که درون هر رویدادی مستتر است .ثابتهای زمانی این ساختارها از فضای تجربه
گاهشمارانه فراتر میرود .درحالیکه رویدادها معلول موضوعات خاص هستند ،این
ساختارها فرافردی و بین االذهانی هستند (koselleck,2004:106-109; Koselleck,2018:
 4 .)5-9ساختارهای درزمانی و بلندمدت به طور طبیعی در هر رویداد واحدی وجود دارد
و برای شرح و تحلیل هر رویداد الزم است به آنها توجه شود .در کنار این ساختارها ،نوع
دیگری از ساختار وجود دارد که برساختۀ ذهن خود اوست و از دیدگاه او نسبت به
گذشته و نگاه او نسبت به آینده سرچشمه می گیرد .مورخ این ساختارهای ذهنی را در
زمان روایت رویدادهای تاریخی به کار میبرد و معنای جدیدی برایشان خلق میکند.
برخی از این ساختارها زاییدۀ ذهن مورخ و برخی دیگر برخاسته از جامعهای است که او
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در آن میزیسته ا ست .در اینجا به برخی از این ساختارها در مورد گذشته و آینده و
تأثیرش در روایت رویدادهای تاریخی ،در کتاب تاریخ یعقوبی توجه میشود5 .
 .5الگوهای اندیشهای مورخ
قرن سوم مقارن با شکلگیری آثار تاریخ عمومی در تاریخنگاری اسالمی بود .در این
سده برخی از مورخان دست به نگارش آثار تاریخ عمومی زدند و تاریخ دورۀ اسالمی را
در طرح و قالب بزرگتر تاریخ جهانی ـ شناختهشده تا آن وقت ـ قرار دادند .این امر
سبب شد که مسلمانان تاریخ خود را در یک طرح و الگوی جهانی قرار بدهند و صاحب
گذشتهای شوند که هویت و معنای جدیدی برای ایشان خلق میکرد 6 .آثار تاریخ
عمومی در تاریخنگاری اسالمی فضای تجربه جدیدی پیش روی مورخ میگشاید این
فضای تجربه شامل ویژگیهای زمانی ،تاریخی و کالمی است که با یافتههای تجربی
برخورد دارد و با ایجاد رویکرد تفسیری اسالمی جدید ،معیارهایی را معرفی میکند که
ساختارهای تاریخی را بهگونهای که پیش از آن تنظیم نشده بود ،نمایش میدهد .قرار
دادن تاریخ دورۀ اسالمی در مرکز رویدادهای عالم ،برای مورخان ،حداقل برخی از آنها،
یک ساختار اندیشهای ایجاد کرد که بر اساس آن تاریخ پیامبران را بهعنوان گذشتۀ
تاریخی خود شناختند و از آن گذشته فضای تجربهای ساختند که برای آنها یک ساختار
اندیشهای ساخت ،یک الگوی غالب اندیشه برای تفسیر رویدادهای تجربی که آن را
روایت میکردند  .این سخن بدان معنی نیست که در جریان هر رویداد روزانه ،کنشگر
تاریخی بالفاصله آن را به تاریخ پیامبران منتسب میکند ،اما مورخی که تاریخ دورۀ
اسالمی را روایت میکند ،معنای جدیدی برای هر رویداد خلق میکند ،این معنای
جدید ،برگرفته از همان ساختار اندیشهای است که در فضای تجربه جدید پدید آمده
است.
آثار تاریخی از بهترین نمونههایی است که چنین تفسیرها و ارتباطات زمانی در آن
نمایانگر است .تاریخ یعقوبی نیز از این قاعده مستثنا نبود ،بلکه به بهترین وجه چنین
امری را نشان میداد  .تاریخ یعقوبی از نمونه آثاری است که این گذشتۀ جدید و فضای
تجربۀ ناشی از آن ،در تفسیرهای رویدادهای تاریخی و یافتن معنا برای آن ،بسیار
پررنگ است .تکرار این موضوع در کتاب تاریخ یعقوبی آن را تبدیل به یک ساختار
اندیشهای برای مورخ کرده است ،ساختاری که تبدیل به یک الگوی تکراری برای تفسیر
رویدادهای تاریخی شده است .عالوه بر این ساختاری که ناشی از حضور این گذشتۀ
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جدید برای مورخ شده است .الگوهای تکراری زمانی دیگری نیز در تاریخ یعقوبی دیده
میشود که ناشی از ذهنیت خود یعقوبی در تفسیر رویدادهاست و البته مسئلهای جدید
در فضای اندیشهای قرن سوم نیست .اهمیت تاریخ یعقوبی از چند جنبه است :در ابتدا
اینکه تاریخ یعقوبی در زمرۀ اولین آثار تاریخ عمومی در تاریخنگاری اسالمی است؛
همچنین او رو یکرد مخصوص به خود را در نگارش تاریخ جهان دارد.او تعادلی میان دو
دورۀ تاریخ پیامبران و تاریخ دورۀ اسالمی برقرار کرده است.همچنین او نگاهی جامع و
مسلط به کل تاریخ جهان و اقوام گوناگون دارد.
یعقوبی که نام کامل او احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الکاتب
العباسی (حموی ،)557/2 :1993 ،مشهور به ابن واضح یعقوبی است (آقابزرگ تهرانی:1403 ،
 ،)296/3مورخ و جغرافیدان شهیر و صاحبنام  ،از اولین کسانی است که در حوزۀ تاریخ
جهانی قلم زدهاند  .جد سوم یعقوبی ،واضح ،از موالی منصور دوانیقی و برای مدتی حاکم
ارمنستان و صاحب برید مصر بوده است (زرکلی ،)95/1 :1989 ،از این رو خاندان او به
عباسی مشهور شدند .یعقوبی از طبقۀ کارمندان دولت عباسی بوده و منصب اداری و
دبیری داشته است ( .یعقوبی ،1371 ،دوازده) او در مدت زندگی خود سفرهای زیادی به
مناطق مختلف قلمرو اسالمی مانند خراسان و ارمنستان داشته و برای مدتی نیز در
خدمت طاهریان بوده است .تاریخ و محل تولد یعقوبی دقیق ًا معلوم نیست .در مورد تاریخ
وفات او نیز اختالف نظرهایی وجود دارد؛ یاقوت حموی تاریخ وفات او را در سال 284
ق .دانسته است (حموی .)557/2 :1993 ،مقریزی در کتاب خود به سخن یعقوبی اشاره
میکند که در آن یعقوبی به اثری از خود که در سال  292هجری تدوینشده ،اشاره
میکند (مقریزی .)142/2 :1418،بر اساس این گزارش سالمرگ او را باید بعد از 292
هجری دانست .کتاب شناسان آثار متعددی را به یعقوبی منتسب میدانند که از میان
آنها تنها سه اثر تاریخ  ،البلدان و مشاکلۀ الناس لزمانهم به دست ما رسیده است7 .
تاریخ یعقوبی اول بار در سال  1883میالدی ،از روی تک نسخۀ کمبریج توسط هوتسما،
خاورشناس هلندی ( 1851-1943م) در دو جلد منتشر شد .بعد از آن در سال 1379
ق از روی چاپ اروپا ،در بیروت به چاپ رسید .محمدابراهیم آیتی در سال  1371ش.
این نسخه را مبنای کار خود قرار داد و آن را به فارسی ترجمه کرد .این ترجمه اساس
کار ما در این مقاله است .ترجمۀ کتاب در دو جلد منتشر شد ،جلد اول شامل تاریخ
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پیامبران و پادشاهان و همچنین تاریخ حجاز قبل از اسالم است و آیتی بخش میالد
رسول ا کرم تا آغاز خالفت ابوبکر را نیز به این جلد اضافه کرده است .جلد دوم این کتاب
نیز از دوران خالفت ابوبکر تا خالفت معتمد و ابتدای حوادث سال  259ق است ( یعقوبی،
 ،1371سی و سه-سی و پنج).

 .6گذشتۀ گذشته
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،در مسیر تکوین تاریخنگاری اسالمی و رشد و
بالندگی آن ،دورۀ نگارش آثار تاریخ عمومی وجود داشت ،دورهای که رابینسون آن را
دورۀ سوم تاریخنگاری اسالمی و مقارن با قرن سوم و چهارم هجری میداند ( رابینسون،
 .)77 :1392اتفاقی که در این دوره افتاد ،ظهور آثاری در مورد تاریخ جهان از ابتدای
خلقت تا دورۀ اسالمی بود .آثاری که معموالً از آفرینش نخستین انسان شروع میشد که
همزمان نخستین پیامبر از نگاه مسلمانان نیز بود ،سپس در ادامه تاریخ پیامبران بعد از
او ارائه میشد ،بهموازات آن تاریخ دیگر اقوام مانند ایرانیان و یونانیان گزارش میشد و
در آخر نیز به تاریخ دورۀ اسالمی میرسید.
حضور این گذشتۀ جدید ،تاریخ پیامبران و تاریخ پادشاهان ،در جریان روایت مورخ از
رویدادهای دورۀ اسالمی نمایانگر شد .این تاریخ گذشته نوعی ساختار اندیشهای و الگوی
تفسیری ایجاد کرد که بر اساس روایتهای معاصر و گذشته به یکدیگر پیوند میخوردند
و البته تنظیم اینها برساختۀ ذهن مورخ بود که در جریان روایتش ،آنها را بیان میکرد.
در ادامه به برخی از آنها در تاریخ یعقوبی توجه میکنیم.
.6-1عبدالمطلب و ابراهیم (ع)

یکی از خصیصههای متن یعقوبی شخصیتپردازی برای فردی است که جایگاه واالیی
برای او قائل است ،مسئلهای که در مورد شخصیت عبدالمطلب بهروشنی دیده میشود.
یعقوبی از این کار هدف و منظور خاصی را دنبال میکند و این منظور را باید در کنایهها
و واژگان بهکاررفته در این شخصیتپردازی جستوجو کرد .عبدالمطلب ،پدربزرگ
پیامبر(ص) ،جایگاه ویژهای در تاریخ یعقوبی دارد و از افرادی است که شخصیتپردازی
یعقوبی در مورد او را بهروشنی میتوان دید .عبدالمطلب بعد از عمویش ،مطلب ،سرور
مکه شد و مسئول پذیرایی از افرادی بود که بهقصد زیارت به مکه در رفت و آمد بودند،
بزرگان قریش نیز جایگاه او را پذیرفته بودند (یعقوبی .)318/1 :1371 ،عبدالمطلب کسی
است که خداوند در خواب فرمان حفر چاه زمزم را به او میدهد (یعقوبی.)318/1 :1371 ،
مسئلۀ مهم دیگر در زندگی عبدالمطلب آن است که او تا مدتها تنها دارای یک پسر
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بود ،در حالی که مال فراوانی داشت و از جایگاه واالیی برخوردار بود .در نهایت نذر
معروف او در تواریخ ثبتشده که به درگاه خدا دعا میکند ،اگر ده پسر به او عنایت کند،
یکی از آنها را قربانی کند (یعقوبی .)319 /1 :1371 ،او سنتهایی گذاشت که توسط قرآن
تصدیق شد و در سنت رسول خدا (ص) هم پذیرفته شد (یعقوبی.)363 /1 :1371 ،
عبدالمطلب کسی است که مسئول مراقبت از رسول خدا(ص) ،بعد از مرگ پدر و
مادرش ،میشود.
حال سؤال این است که با چه هدفی این همه شخصیتپردازی در تاریخ یعقوبی
برای عبدالمطلب صورت گرفته است؟ در این موضوع که عبدالمطلب بزرگ قبیلۀ قریش
بوده و جایگاه واالیی در میان این قبیله داشته ،شکی نیست؛ اما نوع شخصیتپردازی
برای عبدالمطلب بهگونهای است که او را تا جایگاه یک پیامبر باال میبرد .عبدالمطلب
خواب نای پیامبرگونه دارد ،پسری ،عبداهلل پدر پیامبر(ص) ،دارد که مانند اسماعیل
نبی(ع) قرار است قربانی شود و خدا او را به پدرش ،عبدالمطلب ،میبخشد .همانگونه
که برای ابراهیم پیامبر چنین اتفاقاتی میافتد .اهمیت داستان عبدالمطلب در آنجاست
که سنت ابراهیم در زندگی او تکرار میشود .همان مؤلفهها ،همان عناصر و همان وقایع.
چاه زمزم که در هر دو داستان نقش کلیدی ایفا میکند .اول بار توسط یک پرنده برای
اسماعیل و مادرش حفر میشود (یعقوبی .)24 /1: 1371 ،دیگر آنکه ،ابراهیم(ع) هم تا سن
باال فرزندی نداشته اما مال فراوان داشته است .در تاریخ یعقوبی چنین میخوانیم:
«ابراهیم به خداوند میگوید با آنکه فرزندی ندارم این همه مال را چه کنم؟ خداوند در جواب او میگوید
من فرزندان ت و را بسیار نمایم و پادشاهی باقی تا آخر روزگار را در میان آنها قرار دهم تا هیچکس شماره
آنان را نداند» (یعقوبی.)24 /1: 1371 ،

در اینجا فضای تجربهای از دورۀ تاریخ پیامبران عیناً در یک رویداد تاریخی که به
دورۀ یعقوبی نزدیکتر است ،حضور یافته است .در اینجا نه از یک تجربه خاص و
منحصربهفرد که از فضای تجربه صحبت میکنیم .همانطور که در قسمت ابتدایی این
مقاله اشاره شد ،در امتداد زمانی میان زمان عبدالمطلب و ابراهیم(ع) ما با یک فضای
تجربهای مواجه هستیم که عناصر مشترک زیادی دارد .این عناصر شامل جایگاه ابراهیم
در زم انۀ خود و جایگاه عبدالمطلب ،نداشتن فرزند تا سنین باال برای هر دو شخصیت،
دستور برای قربانی کردن فرزند و ویژگیهای اخالقی مشترک میشود.
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تداوم پیامبری و پادشاهی تؤامان در نسل ابراهیم ،نقطۀ کلیدی در شباهت دو داستان
به یکدیگر است .یعقوبی با برقراری چنین امتداد زمانی ،از زمان عبدالمطلب به زمان
ابراهیم ،این نکته را برجسته میکند ،بدون اینکه مجبور باشد به طور مستقیم در مورد
آن صحبت کند؛ بنابراین در اینجا سایۀ این هویت جدید ناشی از گذشتۀ جدید بر
رویدادهای دورۀ اسالمی سنگینی میکند و به شکل فضاهای تجربه خودش را در
موقعیتهای تاریخی نشان میدهد .مسئلهای که هر مورخی به اشکال مختلف و بر
اساس نظریات شخصی خود از آن استفاده میکند .برای نمونه در کتاب تاریخ طبری که
تنها چند دهه بعد از تاریخ یعقوبی ،نوشتهشده است ،وقتی به داستان عبدالمطلب
مراجعه میکنیم ،چنین برجستهسازیای به چشم نمیخورد ( طبری.)794/3 :1375 ،
.2-6پیامبر (ص) و ماجرای فتح مکه و یوسف نبی(ع)

نمونۀ دیگری از حضور فضای تجربه جدید برگرفته از تاریخ پیامبران در ماجرای فتح
مکه به چشم میخورد .در سال هشتم هجری پیامبر (ص) بهقصد فتح مکه از مدینه
حرکت کرد و بدون درگیری و جنگ توانست به مکه دست یابد .وقتی پیامبر وارد مکه
میشود ،به همه مردم امان میدهد و به طرف کعبه میرود و در آنجا برای مردم
سخنرانی میکند .مضمون این سخنرانی برای بحث حاضر اهمیت زیادی دارد .رسول
خدا(ص) میگوید« :فانی اقول لکم کما قال اخی یوسف :التثریب علیکم الیوم ( .پس
هماکنون به شما چنان میگویم که برادرم یوسف گفت :امروز سرزنش بر شما نیست)» (
یعقوبی.)420/1 :1371 ،

در این سخن و اشارۀ کوتاه یک اتفاق مهم وجود دارد ،اشارۀ پیامبر به یکی از
پیامبران پیشین ،یعنی یوسف(ع) ،پیامبری که شرح سرگذشت او در قرآن به تفصیل
آمده است .یوسف فرزند یعقوب نبی بود و یعقوب او را از همۀ برادرانش بیشتر دوست
داشت .همین عشق و محبت پدر ،حسادت برادران را نسبت به او برانگیخت و سبب شد
که برادرانش نقشۀ قتل او را بکشند و او را در چاهی در بیابان رها کنند؛ اما بر طبق
روایت قرآن خداوند برای یوسف عزت و بزرگی خواسته بود و نه تنها او را از چاه نجات
داد ،بلکه او را به مقام وزارت سرزمین مصر رساند .در نهایت برادران یوسف مجبور
شدند در پیشگاه بزرگی و عظمت یوسف سجده کنند .یوسف کسی بود که پیامبری و
عزیزی مصر را با هم داشت .روزی که برادران یوسف در مقابل او زانو زده و به گناه
خویش اعتراف میکنند ،یوسف در پاسخ ایشان میگوید ..« :ال تثریب علیکم الیوم »..
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(قرآن کریم :یوسف )92 ،این همان جملهای است که پیامبر(ص) در روز فتح مکه و در جوار
خانۀ کعبه بر زبان میراند.
بیان این جمله در روایت فتح مکه ،داستان پیامبر اسالم را با داستان یوسف گره
میزند ،سال هشتم هجری به گذشتهای دور پیوند میخورد ،گذشتهای که تنها یک
خاطرۀ دور در ذهن مورخ و عامالن تاریخی نیست ،خاطرهای پویا و زنده است که اثر
مستقیم در اکنون تاریخی دارد .یعقوبی با قرار دادن این موقعیت پیامبر را با یوسف نبی
شبیهسازی میکند .یوسف که به مقام پیامبری و عزیزی مصر تؤامان رسیده بود و
اکنون این مقام متعلق به پیامبر است .یوسف که نزدیکترین کسانش به او حسادت
کردند و او را از شهر و دیار خود بیرون راندند و برای او ذلت و خواری را خواستند و در
نهایت خداوند او را به اوج عزت رساند ،اکنون همین رویداد برای پیامبر نیز تکرار شده؛
قبیلۀ پیامبر ،قریش ،نقشۀ قتل او را کشیدند و او را مجبور کردند که شهر و دیار خود را
ترک کند و مقام او را زیر سؤال بردند ،اما در نهایت خداوند او را به اوج بزرگی رساند.
یعقوبی برای بیان مقصود و منظور خود از این امتدادهای زمانی استفاده میکند .زمان
پیامبر(ص) را به زمان یوسف(ع) متصل میکند .در اینجا دیگر طول زمان یک کنش
تاریخی یک سال نیست ،بر اساس محاسبات زمان طبیعی و گاهشماری ،محاسباتی که
پایه تاریخنگاری است ،فتح مکه در چند ماه اتفاق میافتد؛ اما بر اساس محاسبات زمان
تاریخی ،امتداد این کنش تاریخی به طول چندین نسل است .سال هشتم به قرنها
پیش از آن متصل میشود و برای سالهای بعد نیز برنامهریزی میکند .این زمان
تاریخی به نظم و توالی زمان طبیعی پایبند نیست .اینجاست که وقتی میخواهیم یک
رویداد تاریخی را بررسی کنیم باید امتداد کنش آن را بر اساس آنچه مورخ ترسیم
میکند ،محاسبه کنیم.
.3-6عباس بن عبدالمطلب و طلب باران

شخصیت دیگری که یعقوبی در تاریخ خود بسیار به او میپردازد ،عباس بن عبدالمطلب
( 32ق ).است .عباس بن عبدالمطلب نیای خاندان عباسی است ،خاندان قدرتمندی که
بعد از امویان ،در سال  132ق به حکومت میرسند و یعقوبی نیز در زمان حکمرانی
ایشان میزیسته است .بر این اساس زمینه پردازی برای نقش و جایگاه عباس بن
عبدالمطلب از مدتها پیش از شروع خالفت ایشان آغاز میشود .بنا بر تاریخ یعقوبی در
سال  18هجری مردم دچار قحطی شدیدی شدند (یعقوبی .)36/2 :1371 ،خشکسالی در
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زمان خالفت عمر بن خطاب ،خلیفۀ دوم مسلمانان ،اتفاق میافتد و اکنون وقت آن است
که گروهی برای طلب باران ،به همراه شخصی که نزد خدا جایگاه ویژهای دارد ،به خارج
شهر بروند .در این موقعیت تاریخی عمر ،عباس بن عبدالمطلب را انتخاب میکند .عمر
بن خطاب در این باره میگوید« :خدایا ما به عموی پیامبرت نزد تو تقرب میجوییم.
خدایا گمان مردم را درباره پیامبرت بیثمر مگردان» (یعقوبی .)36/2 :1371 ،در اینجا چند
مؤلفۀ اساسی وجود دارد :باران و شخصی که برای طلب آن دعا میکند .این روایت
مشابهت فراوان با روایتی دارد که یعقوبی در زمان جاهلیت در مورد عبدالمطلب و دعای
او برای باران نقل کرده است .در دوران پیش از ظهور اسالم ،زمانی که پیامبر هنوز
کودک بود و عبدالمطلب ،پدربزرگش ،سرپرستی او و سروری مکه را به عهده داشت .در
آن زمان قریش دچار قحطی و خشکسالی می شوند و از خداوند طلب کمک میکنند.
خدا از طریق آوازی که از کوههای مکه بلند میشود ،آنان را آگاه میکند که باید به
همراه عبدالمطلب و نوۀ خردسالش ،محمد(ص) ،برای دعای باران از شهر خارج شوند.
در نهایت نیز به دعای عبدالمطلب باران فراوانی باریده میشود (یعقوبی.)367/1 :1371 ،
خوانندۀ تاریخ یعقوبی از طریق مطالعۀ این دو روایت ،به شباهتهای میان آن دو واقف
میشود .همان ساختار روایی در اینجا نیز تکرار میشود و مطالعۀ روایت در مورد عباس
خواننده را به زمان گذشته میبرد ،به زمانی که عبدالمطلب میزیسته و در میان قوم
خود منتخب خدا میشود .یعقوبی با این حرکت زمانی تمام آنچه در نظر دارد ،میگوید.
یعقوبی با این روایت که یک جهش زمانی مستتر در خود دارد ،خواننده را به گذشته
میبرد و فضای تجربه گذشته را برای او زنده میکند ،گذشتهای که در ابتدا به زمان
عبدالمطلب و در مرحلۀ دوم به ابراهیم وصل میشود؛ البته این تنها یک ارجاع معمولی
به گذشته نیست بلکه آیندهای را نیز در خود پوشیده دارد .بر اساس تجربه گذشته
میدانیم که این شخص یعنی عباس بن عبدالمطلب ،قرار است به سروری و آقایی
قریش برسد .خود یعقوبی از لحاظ مختصات زمانی در جایی ایستاده که به تمام این
رویدادها واقف است و به خالفت رسیدن خاندان عباسی را نیز در نظر دارد .بر این
اساس است که او از این ساختار روایی و زمانی برای بیان مقصودش استفاده میکند.
.7آیندۀ گذشته
همانطور که رویکرد مورخ نسبت به گذشته در انتخاب ،چینش ،روایت و تفسیر
رویدادهای تاریخی مؤثر است ،نگاه او به آینده نیز در این امور تأثیر بسزایی دارد .اینکه
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مورخ چگونه به آیندۀ خود و جامعهاش مینگریسته و چه تصوری راجع به آن داشته
است؟ افق انتظار مورخ چه بوده است و این موضوع چه تأثیری در روایت تاریخش
داشته است؟ آیا از طریق کتاب تاریخ یعقوبی میتوانیم به این افقها نگاه کنیم؟ اینها
پرسشهایی است که در این بخش به آنها پرداخته میشود.
 .7-1طرح زمانی تاریخ پیامبران

در آثار تاریخ جهانی مسئلۀ مهم این است که تاریخ از کجا شروع میشود و به کجا ختم
میشود 8 .پاسخی که مورخ به این سؤال میدهد ،شامل رویکرد او به گذشته و نگاه او به
آینده است .یعقوبی تاریخ خود را از هبوط آدم شروع میکند .سپس در بخش اول کتاب
خود ،تاریخ پیامبران را تا زمان اسماعیل (ع) بیان کرده است و قصه اسماعیل(ع) را بیان
نکرده است .بعد از آن به سراغ پادشاهان میرود .تاریخ پادشاهان بعد از طوفان نوح
شروع میشود 9 .از نظر یعقوبی تاریخ پادشاهان در ساختار کلی تاریخ پیامبران قرار دارد
و زیرمجموعۀ آن چارچوب زمانی است (یعقوبی .)15-14/1 :1371 ،یعقوبی در این بخش
تاریخ پادشاهان بابل ،هند ،یونان و روم ،ساسانیان ،چینیان و مصریان و قدمای عرب را
بیان میکند.
بعد از این قسمت ،به سراغ تاریخ حجاز قبل اسالم میرود و از داستان اسماعیل (ع)
شروع میکند .یعقوبی داستان اسماعیل را بعد از سرگذشت پادشاهان و در بخش سوم،
تاریخ حجاز قبل از اسالم ،قرار داده است .یعقوبی دلیل این امر را اینگونه بیان میکند:
«ما قصه حضرت اسماعیل و فرزندان او را پس انداختیم و آن را خاتمه تاریخ امتها قرار
دادیم ،زیرا که خدای عز و جل پیغمبری و پادشاهی را به اینان ختم فرمود و تاریخ آنها
به تاریخ رسول خدا و خلفا پیوسته است» (یعقوبی )275/1 :1371 ،این جمله اهمیت بسیار
زیادی در ارائه طرح ذهنی یعقوبی از تاریخ کلی جهان ،روند و مسیر آن و هدف آن دارد.
یعقوبی پیوند نزدیکی میان پیامبری و پادشاهی برقرار میکند و این دو را از یکدیگر
جدا نمیکند  .از نظر او پیامبری و پادشاهی به صورت توأمان به پیامبر و پیروان او به
ارث میرسد و تاریخ پیامبران در اینجا نقطه پایانی دارد که آغاز دوره جدید است.
تا اینجا میدانیم که مسیر اصلی دنیا و هدف آن ،قرار گرفتن توأمان پیامبر و
پادشاهی در کنار یکدیگر و آنهم در نسل ابراهیم است؛ اما اینجا یک اختالفی وجود
داشته ،اینکه ادامه نسل پیامبری و پادشاهی در فرزندان اسماعیل است و یا اسحاق؟ این
مناقشهای است که پیشتر یعقوبی مطرح میکند اما پاسخی به آن نمیدهد (یعقوبی،
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 .)27/1 :1371پاسخ این پرسش در داستان عبدالمطلب قرار دارد .همانطور که در
داستان عبدالمطلب دیدیم ،همان عناصر موجود در داستان ابراهیم تکرار شده و یعقوبی
اشاره میکند که خدا خواسته پیامبری و پادشاهی را در نسل عبدالمطلب قرار دهد
(همان . )25/1 ،البته این موضوع که یعقوبی به وجود پیامبری و پادشاهی در فرزندان
اسماعیل نبی اعتقاد داشته باشد ،مسئلۀ عجیبی نیست ،اینکه به وجود چنین جایگاهی
در نسل عبدالمطلب هم اعتقاد داشته باشد ،بازهم عجیب نیست .در میان مسلمانان این
امر مورد پذیرش بوده است که خداوند پیامبری و پادشاهی را در نسل محمد (ص) قرار
داده است؛ اما ادامۀ این طرح و مسیر مهم است.
 .2-7ادامۀ مسیر پیامبری و پادشاهی

یعقوبی ادامۀ این مسیر را در خاندان عباسیان قرار میدهد .یعقوبی از مدتها پیش از
شروع خالفت خاندان عباسی شخصیتپردازی برای عباس ،عموی پیامبر را شروع کرده
است .در بخش سوم همین مقاله مثالی در مورد چنین شخصیتپردازی زده شد .به جز
آن ،در موقعیتهای دیگری یعقوبی سعی میکند جایگاه ویژهای را برای عباس ترسیم
کند .در سال  17که عمر رهسپار مکه میشود و تصمیم به توسعه بنای خانه خدا می
گیرد و خانههای گروهی از مردم که نزدیک حرم بودند خرید که آنها را به وسعت بنا
اضافه کند؛ اما آنها زیر بار نرفتند و عمر نیز به زور خانههایشان را خراب کرد .از جمله
آنان عباس بن عبدالمطلب بود .عباس بن عبدالمطلب اعتراض میکند و برای اثبات
حقانیت خود به روایتی از پیامبر(ص) اشاره میکند:
« خدا داود را فرمود تا برای او در ایلیاء خانهای بسازد ،پس آن را در بیتالمقدس بنا نهاد و
هرگاه بنای خانه باال میرفت فرومیریخت ،پس داود گفت :پروردگارا ،تو مرا فرمودهای که
برایت خانهای بسازم و من هر چه میسازم بنا فرو میریزد .پس خدا بدو وحی کرد که من جز
پاکیزه را نمیپذیرم و تو برای من در زمین غصبی خانه میسازی .پس داود نگریست و دانست
که یک قطعه زمین را نخریده است ،پس آن را از مالکش بهر چه گفت خرید و سپس خانه را
ساخت و بنای آن به انجام رسید».

عمر وقتی این سخنان را از عباس شنید ،به او گفت که هر بهایی را که الزم است برای
خرید خانهاش میپردازد و عباس نیز مبلغ را به او بخشید (یعقوبی.)34/2 :1371 ،
این روایت ،یک روایت ساده در تاریخ یعقوبی نیست؛ فنی است که یعقوبی در
موقعیتهای خاص از آن استفاده میکند .یعقوبی وقتی قصد بیان سخن مهمی را دارد
میخواهد مطرح کند ،از آیات قرآن ،رویها و احادیث فرازمانی استفاده میکند .در
این روایت اهمیت عباس در میان بقیۀ مردم نشان داده میشود ،اهمیتی که برای تأکید
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بر آن به روایتی از پیامبر ارجاع داده شده است نشانهای از آن در قرآن یافت میشود.
میدانیم که یعقوبی در دورۀ عباسیان میزیسته و طبیعتاً نمیتوانسته موضعی بر ضد
ایشان داشته باشد ،اما به نظرمیرسد که یعقوبی برای آنها قداستی قائل است که این
قداست در جایگاههای دیگر نیز خودنمایی میکند و مؤید این ادعاست که پیامبری و
پادشاهی در نسل عباسیان ادامه مییابد.
یعقوبی انجام کار نبوت محمد (ص) را در دعوت بنیهاشم که آغاز آن بر پایه مبانی
شیعی بود ،میداند .او وقتی از رویدادهای سال صد هجری صحبت میکند ،به
گفتوگوی میان ابوهاشم عبداهلل بن محمد بن علی و محمد بن علی بن عبداهلل بن
عباس اشاره میکند .ابوهاشم در وصیت خود به محمد بن علی میگوید« :سپس داعیان
خود را برگزین و باید دوازده رئیس باشند چه خدای عز و جل امر هیچ پیامبری را جز
به ایشان و هفتاد نفر که پس از ایشان باشند ،اصالح نکرد؛ و پیامبر هم به پیروی همین
امر دوازده نقیب از انصار برگزید .پس محمد گفت :ای ابوهاشم سال حمار چیست؟
گفت :هرگز از نبوتی صدسال نگذشت مگر آنکه کارهایش به انجام رسید .برای گفتار
خدای عز و جل :او کالذی مر علی قریۀ یا مانند آنکه بر قریهای گذشت  10تا آخر آیه.
پس هرگاه صدسال درآمد ،فر ستادگان و داعیانت را بفرست که خدا به انجام رساننده امر
خویش است» (یعقوبی.)257/2 :1371 ،
بعد از آن در زمان به خالفت رسیدن عباسیان ،در سال  132هجری ،یعقوبی تالش
میکند که مسئلۀ مشروعیت عباسیان را حل کند و عباسیان و علویان را در هم ادغام
کند و آنها را صاحب یک جریان بداند .یعقوبی در ابتدای زمان به خالفت رسیدن
ابوالعباس سفاح ،اولین خلیفۀ عباسی ،روایتی را بیان میکند .در این روایت ،ابوسلمه،
تصمیم میگیرد که امر خالفت را به فرزندان علی بن ابیطالب برگرداند و فرستادهای را
نزد امامجعفرصادق (ع) میفرستد؛ امامجعفرصادق(ع) در پاسخ او میگوید« :من آنکه
منظور شما است نیستم ،بلکه رهبر شما در زمین شرار است» (یعقوبی.)330/2 :1371 ،
وقتی فرستادۀ ابوسلمه نزد عبداهلل بن حسن ،بزرگ علویان ،میرود .عبداهلل بن حسن او
را به پسرش محمد ارجاع میدهد و از ابوسلمه میخواهد با فرزندش محمد بیعت کنند.
در اینجا یعقوبی سخنی از امامجعفرصادق میآورد که به عبداهلل بن حسن خطاب
میکند« :ای پیرمرد ،خون فرزندت را مریز که میترسم کشته در  11همو باشد»
(یعقوبی.)330/2 :1371 ،

 /162گذشتۀ گذشته و آیندۀ گذشته :بررسی الیههای زمانی در تاریخ یعقوبی

یعقوبی تا اینجا با عباسیان همراه است ،برای ایشان مشروعیت قائل است و انجام کار
نبوت را در به خالفت رسیدن آنان معرفی میکند  .اکنون برگردیم به پرسش اصلی این
بخش :نگاه یعقوبی به آینده چگونه است؟
 .7-3آینده از نگاه یعقوبی

یعقوبی مانند مورخان دیگر ،نظیر طبری ،به طور مستقیم از عمر دنیا صحبت نکرده
است (طبری)7/1 :1375 ،؛ و این موضوع را از طریق بحث هزارهها دنبال کرده است.
یعقوبی از معدود مورخان دورۀ اسالمی است که بحث هزارهها را به طور دقیق از ابتدای
هبوط آدم به زمین دنبال کرده است .بر اساس تاریخ یعقوبی تا زمان پیامبری موسی و
وصایت یوشع بن نون ،هزاره چهارم به پایان میرسد ( یعقوبی .)53 /1 :1371 ،یعقوبی بحث
هزارهها را تنها در زمان روایت تاریخ پیامبران دنبال کرده است و بعد از آن ،وقتی تاریخ
پادشاهان روایت میشود ،یعقوبی به زمانهای متفاوت از دید ایشان اشاره میکند.
یعقوبی متوجه بوده است که اقوام دیگر مانند هندیان و یونانیان طرز تلقی دیگری از
زمان و دورههای آن دارند و در زمانی متفاوت از زمان مورد نظر ادیان زندگی میکنند
.اشارۀ یعقوبی به دورههای بلند زمانی از دید هندیان و زمان از دید فالسفۀ یونان ،حاکی
از همین آگاهی است (یعقوبی)105/1 :1371 ،؛ اما بحث هزارهها از هزارۀ چهارم به بعد
دنبال نمیشود؛ به عبارت دیگر به طور مستقیم دنبال نمیشود.
یعقوبی زمانی که به تولد پیامبر(ص) اشاره میکند و اتفاقات عجیبی که همزمان با
والدت او در دنیا اتفاق میافتد ،برای بار آخر از زمان هزار ساله صحبت میکند .او به
آتشکده پارسیان اشاره میکند که از هزار سال پیش روشن بوده و اکنون خاموش
میشود (یعقوبی .)359/1 :1371 ،از این اشارۀ یعقوبی معلوم میشود که با تولد پیامبر
هزارۀ جدیدی شروع میشود  .هزارۀ قبلی از زمان روشن شدن آتشکدۀ پارسیان آغاز
شده است .گفتیم که یعقوبی تا هزارۀ چهارم را دنبال کرده ،در اینجا تغییر دو هزاره را
مشاهده میکنیم .با این وجود زمان تولد پیامبر(ص) ،هزارۀ ششم به پایان رسیده و
هزارۀ هفتم آغاز شده است .در تاریخ یعقوبی نه مجال این بوده که هزارۀ بعدی دنبال
شود و نه اینکه طبق روایات ( اسالمی و یهودی) عمر دنیا بیش از هفت هزار سال بوده
است (طبری.)7/1 :1375 ،
بنابراین از زمان والدت محمد(ص) هزارۀ پایانی دنیا شروع میشود .همچنین گفتیم
که میراث محمد (ص) در دعوت عباسیان تداوم یافت و در آن مسیر قرار گرفت؛ اما
ادامۀ این جریان به چه سمتی است؟ آیا آینده از دید یعقوبی آیندهای روشن است که از

ژپوهشهای علوم اتریخی

 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -3شمارۀ پیاپی  ،27پاییز163/ 1400 ،

طریق عباسیان رقم زده میشود ؟ آیا یعقوبی در مورد این آینده سخنی گفته است؟ آیا
پایان کتاب یعقوبی باز است و انتهایی برای آن متصور نیست؟
در این مورد شاید بتوان به واقعۀ بسیار مهمی که در زمان مرگ مهدی ،سومین
خلیفۀ عباسی ،به وقوع میپیوندد ،اشارهکنیم .وقتی زمان مرگ مهدی نزدیک میشود،
خلیفه با واقعۀ عجیبی مواجه میشود .هنگامیکه در قصر خود خوابیده ،پیرمردی را
میبیند ،پیرمردی که تنها مهدی او را میدیده و هیچیک از افراد کاخ توانایی دیدنش را
نداشتند .پیرمرد به مهدی میگوید که« :گویی این کاخ را میبینم که اهل آن هالک
شدهاند و عمارت و خانههایش خالی مانده و سرور کاخ پس از خوشی و پادشاهی به
گوری منتقلشده که سنگهای آن بر او بار شده است ،پس جز یادی و داستانی از او
باقی نمانده و زنانش با صدای بلند بر وی شیون میکنند» (یعقوبی.)404/2 :1371 ،
یعقوبی از طریق این خواب ،به آیندۀ خاندان عباسی اشاره میکند ،آیندهای که
روشن نیست ،آیندهای که هالکت و تباهی در پی دارد و البته این آینده تنها آینده
خاندان عباسی نیست ،آینده جامعۀ اسالمی است .است که جامعۀ اسالمی نیز درگیر آن
است .نشانۀ این موضوع در صفحات پایانی کتاب تاریخ یعقوبی نیز هویداست .آخرین
خلیفهای که از او صحبت میشود ،احمد معتمد علی اهلل است .در سالهای پایانی تاریخ
یعقوبی که از سال  257تا  259هجری است ،اتفاقات عجیب و خارقالعادهای میافتد.در
این دوره بیماری وبا در عراق شیوع پیدا میکند و افراد بسیاری از دنیا میروند .در
همین ایام زلزلهها ،بادها و تاریکیها در بادیهها اتفاق میافتد و بسیاری را در کام مرگ
میکشاند .در آسمان آتش عظیمی پدید میآید که از مشرق تا مغرب را می گیرد و بعد
از آن صدای مهیبی در آسمان شنیده میشود و زمینلرزهای رخ میدهد (یعقوبی:1371 ،
.)543/2

ترسیم چنین شرایطی در خطوط پایانی تاریخ یعقوبی خواننده را به یاد نشانههای
آخرالزمان میاندازد .چراکه بر طبق روایتهای اسالمی عمر دنیا هفت هزار سال است و
شش هزار و چند سال آن تا دورۀ اسالمی به پایان رسیده است (طبری7/1 :1375،؛ دیلمی،
 1406ق57/3 :؛ طبرانی 1415 ،ق .)302/8 :همچنین بنا بر نقل و قولی از پیامبر ،از زمان او تا
قیامت ،به اندازۀ فاصلۀ انگشت سبابه تا میانه است (طبری .)7/1 :1375 ،بر این اساس از
دیدگاه مورخان اسالمی ،از زمان پیامبر به بعد ،آخرالزمان شروع میشود و تا ظهور
قیامت فاصله چندانی نیست .یعقوبی با قرار دادن این نشانهها در پایان کتابش ،آیندۀ
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جامعۀ اسالمی را روایت میکند .آیندهای که در آخرالزمان تاریخی قرار دارد و به سمت
رستاخیز در حرکت است.
 .8نتیجه
در این مقاله به دو مفهوم گذشته و آینده و تأثیر آنها در کتاب تاریخ یعقوبی پرداخته
شد .این دو مفهوم از آرای و نظریات کوزلک در بحثش مربوط به زمان تاریخی اتخاذ
شد .کوزلک در بحث مربوط به زمان تاریخی از الیههای زمانی مستتر در هر رویداد
تاریخی صحبت میکند  .الیههایی که از فضای تجربه و افق انتظار عامالن تاریخی
درگیر هر رویداد ناشی میشود .الیههایی که مختص هر رویداد منفرد است و برگرفته از
نگاه عامالن تاریخی به رویداد به دست میآید .در این مقاله به طور خاص از گذشته ی
جدیدی صحبت میشود که همزمان با قرن سوم و نگارش آثار تاریخ عمومی برای
مسلمانان ایجاد میشود .در این خصوص تأثیر حضور این گذشته که در ادبیات کوزلک
از آن به فضای تجربه یاد میشود ،در بیان رویدادهای تاریخی سنجیده شد .در کنار آن
بحث آینده از نگاه عامالن تاریخی مورد توجه قرار گرفت .آیندهای که ضمن بیان
روایتهای جاری تاریخی ،مسیر حرکت خود را طی میکند.
در این مقاله این دو مفهوم از نگاه یعقوبی مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد که
گذشتۀ برگرفته از تاریخ پیامبران ساختار اندیشهای برای یعقوبی ایجاد کرده که در
رویدادهای جاری دورۀ اسالمی خودنمایی میکند .یعقوبی این ساختار اندیشهای را،
بهعنوان یک قالب ،برای بیان رویدادهای تاریخی استفاده میکند .بر این اساس تفسیر و
معنای جدیدی از رویداد در بستر روایت شکل می گیرد .همچنین نگاه خاص یعقوبی به
آینده در چینش و بیان روایتهای تاریخی اثرگذار بوده است .یعقوبی در خالل بیان
روایات تاریخی طرح ذهنی خود از آیندۀ تاریخی مسلمانان را پیش میبرد .او از ابتدای
تاریخ خود مسئلۀ حضور همزمان پیامبری و پادشاهی دنبال میکند و آن را تا دورۀ
عباسی دنبال میکند  .یعقوبی تاریخ خود را تا آخرین و هفتمین هزاره دنبال میکند و
پایان تاریخ او در زمان شناور آخرالزمان به انتها می رسد.
پینوشتها
 .1برای اطالعات بیشتر بنگرید؛
David J. Staley, “A History of the Future,” History and Theory 41, no. 1 (2002), 73.
See also Staley, History and Future: Using Historical Thinking to Imagine the
Future (Lanham, MD: Lexington Books, 2007).
 .2همچنین نگاه کنید:
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 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -3شمارۀ پیاپی  ،27پاییز165/ 1400 ،

Jonas Grethlein, Experience and Teleology in Ancient Historiography: ‘Futures
Past’ from Herodotus to Augustine, Cambridge University Press, 2013.
 .3برای اطالعات بیشتر نگاه کنید:
Experience as horizon: Koselleck, expectation and historical time, Michael
Pickering, 2004, see also: KOSELLECK ON MODERNITY, HISTORIK, AND
LAYERS OF TIMEJUHAN HELLERMA1, History and Theory 59, no. 2 (June
2020),p 188-209.
 .4همچنین نگاه کنید:
Juhan Hellerma, Koselleck on Modernity, Historik, and Layers of Time, History and
Theory 59, no. 2 (June 2020),p 188-209.
 .5در مورد فرمهای روایی که مورخ برای بیان مقصودش در خالل بیان روایتهای تاریخی استفاده میکند ،طیب
الحبری اثر ارزشمندی با نام بازتفسیر تاریخنگاری اسالمی نگاشته است .طیب الحبری به اموری مانند زبان و
الگوهای استعاری ،کنایه ،نشانهشناسی ،و ساخت موجزگرایانه و فرمهای دیگری که مورخ برای بیان مقصودش از
آنها استفاده کرده است ،بپردازد .تک:
Tayeb EL-hibri, Reinterpreting Islamic Historiography Harun al-Rashıd and the
Narrative of the Abbasids Caliphate, Cambridge University Press, UK, 2004; See
also: Boaz Shoshan, Poetics of Islamic Historiography Deconstructing tabari’s
History, Brill, Leiden, 2004.
 .6در مورد گذشتۀ تاریخی و نقش آن در روند شکلگیری تاریخنگاری اسالمی ،نک :چیس رابینسون ،تاریخنگاری
اسالمی ،ترجمۀ محسن الویسی ،تهران :سمت.49-31 :1392 ،
 .7مسعودی از کتابی با نام تاریخ عباسیان که متعلق به یعقوبی بوده ،صحبت میکند ،نک :مسعودی/1 :1409 ،
 . 24همچنین یاقوت حموی به نثل از ابوعمر محمد بن یوسغ کندی (م .بعد از  355ق ).از آثاری مانند اسماء
البلدان ،کتابی در مورد تاریخ ملل پیش از اسالم و کتاب مشاکلۀ الناس الزمانهم نام میبرد و یعقوبی را دارای
تصنیفات زیاد میداند.نک :حموی .557 :1414 ،یعقوبی در کتاب البلدان خود از دو اثر دیگر با نامهای اخبار بالد
الروم و فتح افریقیه و اخبارها نام میبرد .نک :البلدان .160 ،191 :2002 ،آقابزرگ تهرانی نیز کتابی با نام مقتل
الحسین را به یعقوبی منتسب کرده است .نک :تهرانی.23-22 :1983 ،
.8کارل لوویت مشابه این بحث را با عنوان «معنا در تاریخ» و یا «الهیات تاریخ» دارد .معنا در تاریخ به هدف و
الگوی فرجام شناسانه تاریخ اشاره دارد ،هدف نهایی رویدادهای تاریخی که در دورۀ پیشامدرن در جهت تحقق
وعده الهی و رستگاری قرار داشت؛ به عبارت دی گر اگر تاریخ را یک موجود زنده بدانیم که دارای حرکتی هدفمند
است ،الهیات تاریخ این هدف را تحقق وعده الهی که در ادیان به آن مژده داده شده ،میداند؛ و در معنای جدید
فلسفه تاریخ ،این الگوی فرجام شناسانه به سمت سکوالر شدن پیش میرود .یهودیان تاریخ را از یک نقطه آغاز
میکنند ،نقطهای که با آفرینش زمین و آسمان و طبیعت در شش روز آغاز میشود و با هبوط اولین انسان به
زمین ادامه پیدا میکند .در تاریخ یهودیان اما نقطه رستگاری در آیندهای است که هنوز نیامده است و یهودیان آن
را انتظار میکشند .تاریخ مسیحیت از این دیدگاه با تاریخ یهودیان تفاوت بنیادی دارد.تاریخ مسیحیت بر اساس
رویدادی مرکزی ،تولد عیسی (ع) ،آغاز میشود  ،رخدادی که اوج کمال تاریخ آنهاست و زمان بر اساس آن محاسبه
میشود  .با توجه به این رخداد مرکزی زمان از قبل از آن و بعد از آن محاسبه میشود .برای مسیحیان نقطه
رستگاری در آینده اتفاق نمیافتد و در زمان حال است ،زمان حالی که با ظهور مسیح به پختگی رسیده است.
زمان برای مسیحیان ویژگی خطی دارد و وجودی دو سویه ،پیش از میالد مسیح و پس از میالد مسیح ،دارد .البته
حرکت خطی رو به سوی آیندهای دارد که در راستای اجتماع جهانی مؤمنان هوادار حرکت میکند ،هوادارانی که
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تکرار مسیح هستند و کلیسای جهانی را بنا میکنند .نک :کارل لوویت ،معنا در تاریخ ،مترجمان :سعید حاجی
ناصری ،زانیار ابراهیمی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.231-229 -20 :1397 ،
 .9چون بر طبق روایتهای اسالمی ،در زمان پیامبری نوح ،زمین دچار طوفان سهمگینی میشود که تمام افرادی
را که بر روی آن میزیستند ،نابود میکند  .تنها کسانی که به نوح ایمان آورده بودند ،از این طوفان نجات پیدا
میکنند .بعد از آن زمین میان فرزندان نوح تقسیم میشود و اقوام و پادشاهیهای گوناگون که بعدها بر روی زمین
ظاهر می شوند ،از نسل فرزندان نوح هستند نک :طبری ،1375 ،ترجمه ،ج  ،1صص 135-133؛ بلعمی:1378 ،
.100-101 /1
 .10یا چون آنکس که به شهری که بامهایش یکسر فروریخته بود ،عبور کرد [و با خود می] گفت« :چگونه
خداوند[ ،اهلِ] این [ویرانکده] را پس از مرگشان زنده میکند؟» .پس خداوند ،او را [به مدت] صدسال میراند.
آنگاه او را برانگیخت[ ،و به او] گفت« :چقدر درنگ کردی؟» گفت« :یک روز یا پارهای از روز را درنگ کردم».
گفت[« :نه] بلکه صدسال درنگ کردی ،به خوراک و نوشیدنیِ خود بنگر [که طعم و رنگِ آن] تغییر نکرده است ،و
به درازگوش خود نگاه کن [که چگونه متالشیشده است .این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گوییم] و هم
تو را [در مورد معاد] نشانهای برای مردم قرار دهیم؛ و به [این] استخوانها بنگر ،چگونه آنها را برداشته به هم
پیوند میدهیم سپس گوشت بر آن میپوشانیم ».پس هنگامیکه [چگونگیِ زنده ساختن مرده] برای او آشکار شد،
گفت[« :اکنون] می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست »..قرآن کریم ،ترجمۀ فوالدوند ،سورۀ بقره ،آیه .259.
 .11اشاره یعقوبی به کشته شدن محمد بن عبداهلل بن حسن در سال  145هجری در مدینه ،در منطقۀ
احجارالزیت ،است.
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