شهر تاریخی قزوین
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
(ازص 1تا)11

چکیده:
قزوین به مناسبت موقعیت جغرافیاا مااا خ داودز از ازمنان بهان باه ی ا از
بانونها تمخنّ در فالت ایران بخل گشت .به واسطن موقعیت ساو الجیشا هاهر
قزوین و قرار گرفتن آن بر سر راهها هر و غربز این ههر چه در دوران پای
اسالم و چه در دوران اسالم از اهمیت نظام و سیاس بردوردار بود .پا
ایران به دست ا راب مالمانز قزوین در زمرۀ ی
باط و توسعن قزوین به از هخ دلفا
رونق دو چنخان یافات .در پا

از

از فات

از ثغور دارالاالم درآماخ .فرایناخ

باس آغاز هاخه باودز در

ار سالجوقیان

مناز اات ایاران و نماان در زماان نافویانز هااه

طهماسب اوّل نالح بار در این دیخ به قازوین را باه پایت ات برگزیناخ .در جااتار
حاضر ضمن بررس جایگاه سیاس و نظام قزوین در ا
تاری

ار گوناگونز آثاار و ابنیان

این ههر ا دانه آنان به در هخ نفویه احخاث هخه انخا معرف م گردنخ.
واژههای کلیدی :موقعیت سیاس ا نظام ز نفویانز آثار و ابنین تاری

.

 /2پژوهشهای علوم تاریخی

مقدّمه:
ههر قزوین با  05درجه طول و  10/63درجه رض همال در فانله  111بیلومتر غرب
تهران در جلگه وسیع قرار گرفته است به رض آن از همال تا جنوب و از دااور باه باادتر
تقریباً بین  10تا  05بیلومتر و مجموع مااحت آن بی

از  3میلیون متار مرباو و در بوههاا

درقان واقو هخه از جنوب به ساوه و از هر به ساوجبالغ محخود م هود.
وجود رودها بوچک به از زمینها حانال یز جناوب و جناوبغربا ایان ههرساتان
م گذرد و جلگهها آبرفت در نشیب جنوب ام ان تشا ی اجتما اات بشار را در منااطق
گوناگون این ناحیه به وجود آوره است .آثار بهدستآماخه در حفاریهاا ت اههاا ساگزآباد و
محوطن قبرستان م

وناً "ت ن زاغه" معرّف دوران طوی استقرار بشر در دهات و اطاراف آن

است و معرّف تمخّن است به از هر حیث قاب مقایاه با تمخّن پی

از تاریخ چشمه لا در

فالت ایران است و با توجه به هباهت آثار طبقن مرتفو ت ن زاغه با آثار چشمه ل و همچناین
طبقه دوم سیلک م توان نتیجه گرفت به آدرین دورۀ استقرار در ت ه زاغاه در حاخود اواساط
هزاره پنجم پی

از میالد بوده است(.نگهبانز ص)11

وجود راهها طبیعا باین هار و غارب باه برداورد و اداتال فرهناه و تماخنها را
رفتهرفته بار اهمیات ایان ناحیاه

ام انپذیر سادته استز در دوران آغاز تاریخ و دورۀ تاری

افزوده و در دوران قب از اسالم ح ارهای به در حاوزۀ دهاتب و ابهاررود و داررود بارا
حفظ موجودیت بشتزارها و هات سابنین در برابر هجوم ماردم بوهااتان باه وجاود آماخز
رفتهرفته پایه و اساس ههر را ری ت به اهمیت اقت اد و نظام داهت و دولات ساساان
()1

از آنجا به نورت پایگاه بر ضخ مردم دیلم استفاده م برد.

در سال  11هجر قمر ( 311میالد ) قزوین به ت رف مالمین درآمخ(باالرر ز ص )100و
چون طوایف دیلم در بوهاارها همال حت در اوج قخرت ساسانیان از آنها اطا ات نما -
بردنخ(همانز ص )101ز در برابر فاتحین اسالم نیز ایاتادگ بردنخ و به حمالت دود به قازوین
و نواح اطراف آن بی

از پی

ادامه دادنخ .به همین جهتز مالمانان پ

از فت قزوینز این

شهر تاریخی قزوین3 /

ناحیه را به نورت پایگاه برا جلوگیر از حمالت دیلمیاان درآوردناخ و قازوین باه یاک
منطقن مرز و سنگر مالمین تبخی هاخ(همانجاا) و مورّداان اساالم آن را ی ا از"ثغاور"-
(مرزها) اسالم م داناتنخ(ماتوف ز تاریخ گزیخهز ص )191و هایخ نامگاذار ایان هاهر باه "بااب
الجنه"(درب بهشت) و"بلدۀ الماممنین و مدینۀ المبارباه"(باالرر ز ص )101و آوردن
احادین در فضیلت مانخن در این ههر در بتب اسالم بیشتر به داطر آن بوده است باه ماردم
را به اقامت در آن ترغیب بننخ.
توسعن قزوین در

ر اسالم و در زمان الهاد دلیفن باس به ساال  115هجار آغااز

هخ و این دلیفه در فانلن هزار قخم ههر قخیمز ههر تازها بناا بارد و آن را مخینان موسا
دوانخ(ماتوف ز تاریخ گزیخهز ص )111و غالم او مبارک ترب ز قلعها در آنجا باادت باه مخینان
مبارک دوانخه هخ (بالرر ز ص )101و در زمان حمخاله ماتوف

مبارک آباد نامیخه م هخ( .تاریخ

گزیخهز ماتوف ز ص )110هرون الرهیخ(196ا 115هجر ) به از اهمیت دفا

این ههر اطالع یافتاه

بودز فرمان داد ح ار بر گرد ههر ب شنخ به بر سه ههر هاپور و مخینن موس و مباربیه و
زمینها داد محالت دیگر احاطه داهت(هموز نزه القلوبز ص .)31معت م دلیفه باس باه
لت ترس به از دیلمیان داهاتز ایان ناحیاه را باه ماال وفاادار داود سا رد و ف رالخولاه
ابومن ور بوف ز ام این دلیفهز به ح ومت قزوین رسیخ و بازماناخگان

دویاات ساال بار

این ههر ح ومت بردنخ اما قزوین بیشتر آبادان دود را در زمان سلجوقیان بهدست آورد.
در این دوران به لّت پیشرفت فرقن اسمعیلیه به نیرومنخترین گروه ضخ ح ومت سلجوق
بود و دژ الموت در همال قزوین را در ادتیار داهتنخز این ههر ی بار دیگر ماورد توجاه قارار
گرفت و سالطین سلجوق اه اص مورد ا تماد دود را غالباً به ح ومت قزوین م فرساتادنخ
به از آن جملهز بوزانز غالم زادۀ مل شاه سلجوق و امیر دمارتاش مملوک آنها بود و ها
ادیر به اقخامات دیریه و برپاای ابنیاه و ماارات متعاخد از ایان هاهر پردادات باه از آن
جملهانخ بنا مق ورۀ جامو ببیر به سادتمان آن در سال  055هجار آغااز و باه ساال 059
پایان گرفت(هموز تاریخ گزیخهز ص)101

دمارتاش به حفر قنات نیز اقخام برد به به ناام داود او معاروف اسات و قابالً از ناحن
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ماجخ جامو م گذهت .به دستور این حابم در گرداگرد دادا مق اورۀ جاامو گا بریهاا
بایار نفیا پردادته هخ و بتیبن مف ّل نیز حاو وقفنامها مشعر بار نظاماات مرباو باه
ههر ترتیب داده هخ به االوه بار ارزش هنار از اساناد مهام تااری
هود(.اهراق ز «هرح بر وقفنامن دمارتاش»ز ن

نیاز محااوب ما -

13ا)06

در حملن مغول ههر قزوین گرفتار قت و غارت و آتا ساوز گردیاخ ولا در ح ومات
ایل ان موقعیت گذهته دود را بازیافت و تا ظهور دولت نفو باه ناوان یاک مرباز مهام
اقت اد و ارتباط باق مانخ.
در دورۀ نفو به د وص پ
ممل ت ا به مرزها

از جنه چالخران ( 915ها ) .چون ههر تبریاز پایت ات

نمان نزدیک بودز قزوین مورد توجه قرار گرفت و باه لّات موقعیات

مهم به بر سر راهها ارتباط داهتز رفتهرفته به نورت پایت ات دوم نافویه درآماخ .اماا
انت اب این ههر به طور قطو به نوان پایت ت در سال  931ها. .ناورت گرفات و مقاخّمات
در زمان هاه تهماست اوّل و در سال  901هاا . .فاراهم گردیاخ .قاضا احماخ قما مملاف
خالص التواریخ به این ن ته اهارها دارد و ضمن وقایو سال مذبور م نویاخ:

"در این سال پادهاه را به داطر رسیخ به در قزوین باغ احخاث بنخ تاا این اه در مااه ر

الحج ز اراض موسوم به "زنگ آباد" را از میزرا هرف جهان(قاض احمخ قم ز ص )611
دریخار نمودهز مهنخسان دانشور و بنّایان نااحب هنار ممالاک محروساه را احضاار نماود و
فرمان داد طرح باغ مربّوه

به نام "باغ سعادت آباد" تهیه بننخ و در وسط آن باغز ماارات

ال و تاالرها و ایوانها و حوضها به وجود آورنخ و سردر دروازه را دیل مرتفو بناا بارده؛ آن
را با باه ها الوان بیاراینخ و برفراز آن برج ببوتر باازنخ و سط باغ را به گذرها مربّو و
چمنها منلث و ماخس تقایم برده؛ از وساط دیاباان آن نهار بازر

جاار ساازنخ و در

حواه آن دردتان چنار و س یخار نشانخهز منلثهاا و مرباوهاا اطاراف

را باه دردتاان گا

یاسمن و ارغوان و سایر دردتان میوهدار بیاراینخ"(همانز ص )616

اما ت میم به انتقال پایت ت به قزوین در سال 931ها . .گرفته هخ و آنز هنگام است به هاه
تهماسب از جنگها ایران و نمان فراغت یافته؛ امنیت را به منطقن غرب بازگردانخه است.
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قب از آن به فرمان پادهاه نفو بنا ههر جخیخ باه ناام "جعفرآبااد" در هامال هاهر
قخیم آغاز هخه بود به وجه تامین آن به سبب نام امام جعفر نااد (ع) باود .در ایان هاهر
نوبنیادز طرح مارت دولت انها نیز اف نخه هخ.
در پاییز سال مذبورز پادهاه نفو با تشریفات بایار وارد قزوین گردیخ و چاون ماارت
دولت انن جخیخ پایان نیافته بود به دولت انن بهنه به سابقاً ی

از مناازل قاضا جهاان حاان

بود وارد هخ و از آنجا به امر بشوردار پردادت(همانز ص  .)619قاض احمخ در وقاایو ساال
 933ها . .م نویاخ:
« [در این سال] سی

ظیم به قزوین آمخ و دروازۀ موسوم به دروازۀ ابهر و دانهها باایار

را فروگرفت و در همین سالز مارات الین رفیعه "باغ سعادت آباد" از منازل درون و بیرون و
دیابان و مارات دولت انن مباربه به اتمام رسیخ .چون هاه جهاان و امارا و وزرا و قورجیاان و
مقرّبان و سایر بازیافتگان درگاه همایونز منازل ب نظیر و مارات دل ذیر در جانب همال قزوین
احخاث نمودنخ و سواد م ر ا ظم به هم رسیخز ناواب بامیااب لقاب آن دطان پاابیزه بااب
الجنت نهادهز مام به "جعفر آباد" گردانیخنخ(هماانز ص  )699و در همین ساال باود باه محا
دربار هاه از دولت انه قخیم به دولت انن جخیخ منتق

هخ(».همانز ص)151

در تاریخ اقامت هاه تهماسب در دولت انن واقو در باغ سعادت آبااد قاضا

طاا اهلل راز

ها ر چنین آورده است:
بااه بیااوان مقاباا

زها ا ق ااار باااا رفعااات هااااه اااال

بااه هااخ آسااتان

چااو هاااه برفاارازش رود قاا گویاااخ

بلیمااا گرفتااااات در طااااور مناااازل

پااا سااااال اتمااااام آن ف اااار بااااردم

ز یااک م اارع آمااخ دو تاااریخ حاناا

هاااه از ساااال تااااریخ پرسااایخ گفاااتم:

"بهشت بارین" اسات و "دیار المناازل"

در این قطعه دو بارت "بهشت برین" و "دیر المناازل" باه حاااب حاروف ابجاخز 933
است به با سال استقرار هاه تهماسب در دولت انن قزوین مطابقت دارد(همانجا).

این هعر به دط موالنا مالاک دیلما ز دوهانوی
دولت انه رقم زده هخ .هاه تهماسب این دوهنوی

مشاهور آن زماان در محا مناساب از
نامآور را به در مشهخ در دساتگاه اباراهیم

میرزا به سر م برد و به او دطاط م آمودتز طلب برد و فرمان داد برا نوهتن بتیباههاا
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ایوان چه ستون و دولت انه و سایر مارات هاه

اقخام بنخ(همانجا).

امروز از این باخ هاه به جز مارت باله فرنگ چه ستون به باه ماوزۀ آثاار باساتان
قزوین تبخی هخه و نیز سردرب و ب ش از بنا
این مجمو ن ارزنخه در واقو پ

ال قاپوز اثر باق نماناخه اسات .درابا

از انتقال پایت ت از قزوین به انفهان در سال  1551هجار ز

تخریجاً نورت گرفت .ول بایخ دانات هاه اسمعی ثان ن اتین با بود به دست باه ایان
ویران زد .قاض احمخ در حوادث روزها اوّل زمامخار اسمعی اهارها به این امار دارد و
م نویاخ:
«و هم در این روز (هاه اسمعی ) به دولت انن مباربه آمخه؛ چون به درب ا لا باه در ت ارف
منازل پری ان دانم (همانز ص )316به در حوال دولت انه باودز نمودناخ و تغییار و تباخیالت
بایار فرمودنخ و در روز از روزها به هاه المآرا ابنر منازل هاه جمجاه را فارود آوردهز تا
داب هخه بود؛ به نواب سلطان ابراهیم میرزا دطاب فرمودنخ باه اگار ساالطین روم و هناخ و
ازبک برین م هخنخز این بار نم تواناتنخ برد(.همانجا)»

اینک با استفاده از مخارک و همراه با بررسیهای به در ایان زمیناهز ناورت گرفتاه اساتز
بافت ههر قزوین در زمان نفویه و آثار به از این دوران در محخودۀ بنون بار جاا ماناخه
استز ربر م هود.
حمخاهلل ماتوف برا قزوین هشت دروازه نام م برد به بارتانخ از :دروازه ابهارز دروازه
اردا ز دروازه ر ز دروازه نااامغانز دروازه دسااتجردز دروازه جوسااق و دروازه دزج(ماااتوف ز
تاریخ گزیخهز ص.)110

در زمان نفویه به اسام دیگر از این دروازهها برم دوریم ا به گرچه نام بعض از آنها
در دوران قاجاریه تغییر یافته ا اما مح آنها تغییر ن رده است.
این دروازهها بارتانخ از :دروازه ر ز دروازه پنبه ریاهز دروازه مغاالوکز دروازه هاهزاده
حاین (امام زاده حاین)ز دروازه ابهرز دروازۀ پنجه ل ز دروازۀ بوهک و دروازۀ بنخبار.
بیرون از این محخودهز در طرفین هر و غرب ههرز دو روددانان دیازج و ارنازک جریاان
داهت .ب ش از آبها هرق به از بوه باارجین در هامال ما آماخز آب م ارف آسایابها
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همال را تأمین م برد و در ب

غرب ز نهر از بنار بازار جریان داهت به در مایر قاخیم

آنز دیابان سعخ بنون احخاث هخه است .حخّ جنوب ههرز میمون قلعه و قبرستان تیق قرار
گرفته به قبالً باروی نیز داهته است (همانز ص )106و دروازۀ بوهکز حخّ نهاای هامال هاهر
بوده است.
بخین ترتیبز محخودۀ قزوین در دورۀ نفو به بافت انل هاهر را در بار ما گرفات از
سمت جنوب از میمون قلعه به قبرستان تیق بشیخه هخ؛ مایر روددانن بازار را به سو همال
ط م برد و از آنجا در مایر دنخ همال تا ح م آبااد(گردهاگاه ماوم اماروز ) اداماه
م یافت و س

از مایر روددانن هرق م گذهت و در امتخاد ایان ماایرز دروازههاا پنباه

ریاه و دروازه ر قرار داهت .بافت دوران اسالم ز د وناً دوران سلجوق و مغاولز نظیار
ماجخ جامو تیق و مخرسن حیخریه مقبرۀ حمخاله مااتوف در ب ا

جناوب و هارق ایان

محخوده قرار دارد.
تا زمان هاه تهماسب اوّلز روددانن بازار دنخ غرب ههر بوده و نزدیک این محا دروازۀ
موسوم به پنجه ل قرار داهت و ماجخ نیز به همین نام در داد بارو غرب بود به امروز
نیز پابرجاست .در نقاوۀ آالثار آمخه است به پ

از مر

هاه تهماسب به بین طرفخاران

حیخرمیرزا و اسمعی میرزاز پاران هاهز جناه در گرفاتز قزلباهاان طرفاخار حیاخر از دروازۀ
پنجه ل به باخ ل

قاپو هجوم آوردنخ(.افوهتها نطنز ز ص)11

اهمیت جغرافیا قزوین و واقو هخن آن در مح تقاطو راههاا دراساان و آرربایجاان و
ایران مربز و همال و ارتبا با جلگهها حانل یز ابهر و دهتب و ساوجبالغ و هاهریار و
ر ز ام ان مهم را برا انت اب این ههر به نوان پایت ت فاراهم ساادت و هااه تهماساب
پ

از یک دورۀ پرتالطم جنه با نمان و ازب ان در غرب و هر بشور فرنات باه دسات

آورد تا در نیمن راه مرز بین ان دو دولت ههر قزوین را به پایت ت دود تباخی بناخ و زمینان
این بار را از چنخ سال پی

از آن فراهم سادت و احخاث بناها جخیخ و بازار نو و باغاات و

بوه ها آغاز هخ و به د وص ایجاد بارواناراها و بازارها به رونق اقت اد قزوین افازود و
این ههر رفتهرفته جا تبریز را گرفت و سبب هخ تا خۀ بیشتر از بازرگانان و پیشاهوران در
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محالت جخیخ رح اقامت اف ننخ .پیتارو دالوالاه سایّاح مشاهور ایتالیاای باه در ساال 1311
میالد از قزوین دیخن بردهز م نویاخ :س نن قزوین ماننخ اهال هر ههر به بر سر راه واقاو
هخه باهخ غالباً از بازرگانان و سوداگران هاتنخ(.دالوالهز ص)95

در حال حاضر از بیاات محلاه و گاذر هاهر قازوین آثاار باقیماناخه از دوران نافو در
محلهها زیر واقوانخ:

()1

1ا مخرسه و بقعن پیغمبریه و مارت چه ستون و ال قاپو و مااجخ هااه در محلاه درب
بوهک؛
1ا بقعن چه تن در محله باالغ ؛
6ا ماجخ جامو تیق و آب انبار ماجخ موسوم باه آب انباار لا داان و مخرساه دلیفاه
سلطان در محله دیابان؛
1ا بقعن امامزاده حاین در محله دباغان؛
0ا مخرسه موالویرد دان و آب انبار موالویرد دان در محله قویون میخان(رجاوع هاود
به نقشه ضمیمه)؛
آثار محله درب کوشک:
از ل قاپو به طرف همال تا دروازۀ درب بوهک بناها زیر دیخه م هود:
مجموعه کاخها

این بادها در دورۀ آبادان ز ناحین وسیع از ههر را فرا م گرفته است .این مجمو ه توسط
هاه تهماسب در سال  933ها . .بنیان نهاده هخ و هاه باس اوّل آن را توسعه ب شیخ.
بادها هاه دارا هفت درب ورود بوده به ی

از آنها ال قاپو یاا اال قااپ ناام

داهت و دیگر درب میخان اسب بوده است.
سردرب ل قاپو از آثار هاه باس است و بتیبها به دط ثلث زیباا از لیرضاا
نقاش و دوهنوی

باسا

آن زمان در باال این ساردر وجاود دارد و در قاامت فوقاان بتیباهز در

وسط سردربز پنجرها مشبّک و بزر

از باه معرّ تعبیه هخه و پنجرۀ دیگر نیاز مقابا
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این پنجره در دیوار بریاس قرار دارد به ی

رو به دیابان س ه است.

امروز از بادها هاه نفویه به جز سردرب ال قاپو و ب شا از محوطان دادلا باه
مح ادارۀ ههربان است و مارت چه ستون به به ماوزه تباخی هاخهز اثار بااق نماناخه
است.
مارت ال قاپو در انتها همال دیابان س ه قرارگرفته و دوهب تانه ساردرب و ماخد
و بریاس و گوهوارهها طرفین آن سالم مانخه است.
در زمان هاه تهماسب در جنوب و مغارب مجمو اه بااخهاا سالطنت میاخان بازر

و

مشجّر به نام سعادت آباد سادته هخه بود به از سمت غرب تا محوطه بازار ادامه ما یافات.
پیترو دالواله دربارۀ این میخان م نویاخ:
«قخر از میخان بزر

انفهانز بوچ تر است اما از حیاث زیباای از آن بمتار نیاات و منا

میخان انفهان طول

سه برابر رض م باهخ و با این طول و رض برا چوگان باز سادته

هخه زیرا در دو طرف به فانلن معیّن ستونها سانگ ن اب گردیاخه اسات .دو ق ار در دو
طرف میخان سادتهانخ تا در موقو چوگان باز از آن

استفاده هود(».دالوالهز ص )191

()6

هاردن طول این میخان را  155و رض آن را  105پا نوهته است(».هاردنز ص)60

درزمان هاه تهماسب سُفَرا و نماینخگان دولتهاا داارج در ماارات ایان بااغ پاذیرای
م هخنخ چنان ه سنان بیک به از طرف هاه سلیمان نمان باه سافارت آماخه باود و باایزیاخ
هاهزادۀ نمان و ضیا الخین باه و ابون ر دواف فرستادگان جالل الخین محمخ اببر پادهاه
هنخ مورد پذیرای قرار گرفتنخ(اس نخربیکز ص .)010امروز به جاا میاخان ساعادتز قاامت از
بازار و بنا معظم باروانارا سعادت یا سعخ سلطنه وجاود دارد و احتمااالً ناام بارواناارا
سعادت بایخ از میخان سعادت باق مانخه باهخ.
در همال مجمو ن بادها مارت چه ستون یا باله فرنگ قرار داهته به امروزه بهنورت
یک بنا دو اه وبه باق مانخه است؛ اه وب اوّل آن از آثار نفو و اه وب دوم از بناهاا
قاجاریه است .چنخین سال قب به جا
داهت به در جهت جنوب غرب آن بنا

مارات بنون اطراف چه ستونز باغ وسیع وجاود
ظیم موسوم به ایوان نادر سادته هاخه باود باه
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ل رغم نام آنز سبک بامل از معمار نفویه را مش

م ساادت و در واقاو قاامت از

مارات مجمو ه بادها سلطنت نفویه را تش ی م داد اما از این بنا اماروز اثار برجاا
نمانخه است.
مارت چه ستون به وسیلن یک پل ان مارپیچ به طبقن دوم مربو ما هاود .دیوارهاا و
مقرن باریها دادل این بنا ظریف به در زمان احخاث با نقاه هاا دیاوار زیباای باه
سبک ال قاپو انفهان مزین بوده استز در زمان قاجاریه قشر از گ انخودگردیخ.
در سالها ادیر به توسط وزارت فرهنه اقخام به برداهتن این انخود هخز معخود از ایان
نقشها نمایان گردیخ به متاسفأنه بر اثر بردورد تیشن بنّا به این آثار ظریف هنر تقریبااً تماام
آنها از بین رفته بودنخ و بر اساس اطال ات به ما از دیوان هعر
مورّخ دوران هاه تهماسب بهدست آوردهایمز مش

بخ بیک نویاخ ز هاا ر و

گردیخه به دیوار نگارههاا ازباینرفتاه

هام نحنه های از داستان هایرین و فرهاادز هایرین و چشامن آبز مجلا
چوگانباز ز یوسف و زلی ا و مجل

بازمز ها ارگاه

جنه قزلباس و نمان بوده است(.)1

به نوهتن برد از مورّدین دوران نفو ز در این مارت منق

نیز اه ان چاون وزیار

ا ظم سلیمان پذیرای هخه(اس نخربیکز ص  )110حیخر میرزا فرزناخ هااه تهماساب در سالطنت
ی روزه دود در آنجا به ت ت نشاته و اسمعی دوم نیز آنرا ت تگااه داود قارار داده(افوهاتها

نطنز ز ص )61و مراسم نوروز نیز تا هنگام به پایت ت نفویان در قازوین باود در ماارت
چه ستون برگزار م هخه است(اس نخربیکز ن

053ز  010و .)061

بخ بیک هیراز از تعخاد زیااد بوهاک و بااغ ناام ما بارد باه در اطاراف ماارت
چه ستون احخاث هخه بود .هاه باس اوّلز مارات دیگر بر مجمو ه بادها افزود به ی ا
از آنها مارت دلوتدانه نام داهت و هاه باس ثان نیز مارت موساوم باه ماارت ناو و
باروانارا

ال

در قزوین سادت(.همانز ص)1111

مدرسه و بقعۀ پیغمبریه

این مخرسه و بقعه به ی خیگر مت

انخ و ههرت دارد باه چهاار تان از پیاامبران در بقعاه
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مخفونانخ .مخرسن پیغمبریه در جانب غرب باغ چه ستون و در حاهین هرق دیابان پیغمبریاه
قرار دارد و از طرف جنوب راهروی به حرم پیغمبریه دارد .طرف هرق مخرسه چهار تاا پان
حجره دارد و سرتاسر قامت همال مخرسهز مهتاب پهن و وسیع است به بی

از یاک متار

از سط زمین ارتفاع آن است و در همال مهتاب حجرهها چنخ واقو هخه است .در جاناب
مغرب سابقاً در بوده است به به سرداب بقعه پیغمبریه م رفته و بعخاً ماخود هاخه اسات .از
بتیبن سردر مخرسه چنین برم آیخ به این مخرسه را بان دیگر بوده به موفق به اتمام نشخه و
بعخاً در زمان هاه باس دوم محمخ تقیا ابن میرزا هخایت انفهان معروف به ساروتق مقتاول
در  1500هجر قمر وزیر هاه باس اقخام به اتمام آن نموده است و چگونگ اتماام آن در
بتیبها به باال درِ ورود مخرسه استز به دط ناتعلیق نوهته استز به هرح زیر:
«باسمه ا سبحانه ا در زمان نواب بامیاب س هر رباب اهارف اقاخس و ارفاو هماایون سالطان
سالطین ربو ما ونز غالم باادالص امیرالماممنین حیاخر لیاه ال الوات اهلل الملاک االببارز
ابوالمظفر هاه باس ابن هاه نف الموسو الحاین بهادر دان دلخاله مل هز بنخۀ درگاه االم
پناه وزیر ا ظم این مقام هریف قیام نمود .امیخ آن اه ثاواب
بامیاب ایخ گردد .بتبه الفقیر هفیو بن

باه روزگاار فردناخه آثاار ناواب

بخالجبار ف »1501

پایینتر از این بقعه به طرف جنوب دیابان پیغمبریه و مغارب اال قااپوز مااجخ بزرگا
است موسوم به پنجه ل و مخرسها به همین نام به به مااجخ مت ا اسات .در زماان هااه
تهماسب اوّلز مقارن با ایجاد مارات هاه ز این ماجخ نیز سادته هخ و ظااهراً بوسایله یاک
راهرو زیرزمین به حرمارا مت

بوده و ماجخ به باادت باانوان حارم ادت ااص داهاته

است .دروازۀ پنجه ل به در نقاوۀ آالثار ربر آن رفته احتماالً نزدیک ایان مااجخ باوده
است(.افوهتها نطنز ز ص)11

ماجخ پنجه ل دا را دو درب اسات باه ی ا رو باه مشار و درب دیگار در قاامت
جنوب است .داد ماجخز محوطن سر پوهیخها دارد در حاخود دویاات متار مربّاو باه باا
سقفها آجر میقف و ه

طا در ه

طا است .ازارهها و دیوارهها اطراف و ده ستون

وسط از سنه مرمر است .درازا و پهنا هر یک از سنهها مرمر به در این بنا باه باار رفتاه
استز متجاوز از یک متر است .در ازارۀ بناز باال سنگها مرمار باه پهناا بای

از نایم متار
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باه بار است و باهیها آن زیبا و ظریف و به رنه آبا اسات و دور آنهاا را باا باها
مش

و سرمها حاهیه دادهانخ و در وسط طا دومز محرابا اسات باه دور آن باها آبا

رنه بار گذاهته انخ و اسام ائمن اطهار به داط نااخ و رناه سافیخ در آنهاا منقاوش اسات.
محراب مزبور به نورت مقرن ساز گچبر و رنهآمیز هاخهز و در جبهان محاراب و در
وسط دیوار آنز قطعه سنگ از مرمر نیقل بار گذارده هخه و پنجن بزرگ را نشان م دهخ به
بهه

پن انگشت در سنه فرو رفته اما جا فرو رفتگ انگشاتها نااف و نایقل و داود

پنجه هم بایار بزر

و غیرطبیع و سادتگ

است(.گلریزز ص)001

مسجد النبی(مسجد شاه سابق)

این ماجخ در دیابان امام دمین بین زنانه بازار و بازارچن سعخ سلطنه واقو هاخه اسات و
از لحاظ وسعت بن ا و ظمت و سبک سادتمان و استح امز ی

از بناها بزر

ایران است و

با این ه بتیبهها ماجخ ح ایت از تعلق آن به دوران قاجاریه دارد مو رلک بیفیت بنا و سبک
معمار نشان م دهخ به مربو به دوران نفویه است .هااردن سایّاح فرانااو در سافرنامن
دود از این ماجخ یاد برده و م نویاخ:
«ماجخ هاه قزوین ی

از ابنین ال و مارات با ه وه و معظم ایران باههامار ما رود .ایان

پرستشگاه بایار بزر

در منته الیه دیابان وسیو باب همایون (ظاهراً میخان سعادت) واقو هخه

و دردتان بزر

اطراف آن را احاطه برده است .هاه اسمعی پخر و سادتمان مذبور را آغااز

برد ول به لّت فوت به ت می آن موفق

نگردیخ(».هاردنز ص)69

ابنون این بنا را جزو بناها دورۀ قاجار ثبت بردهانخ و لّت این اهتباهز این است به پا
از انقرض نفویه این ماجخ بزر

رو به ویران رفت و در زماان فتحعلا هااه قاجاار از ناو

مرمّت بلّ هخ و این تجخیخ بنا اساس پادهاه قاجار را به نام بان انل آن معرفا نماود و
این مطلب از بتیبن سردرب همال ماجخ معلوم م هود .دیابان به هاادرن باخان اهااره دارد
به ماجخ در انتها آن قرارگرفته ظاهراً جلودان بنون اسات و احتمااالً بارواناارا هااه
به بنا به نوهتن او دارا  105حجره و یک حوض بزر

آب و دردتان ظیم و در راستها از

دبانها به اجناس بایار گرانبهای در آنها به فروش م رسخ(همانز ص  )63ا باروانارا بناون
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سعخ سلطنه یا سرا سعادت بایخ باهخ( . )0به همین دلی ز ماجخ مورد اهاارۀ هااردنز مااجخ
جامو بنون نیات و با ماجخالنب امروز به ربر آن رفتز بیشتر مطابقت دارد.
نما سر درب همال ماجخ از باهیها مینای و با اسلوب زیبا تزئین هاخه و بتیبان آن از
باه الجورد و به دط ناتعلیق محمخ ظاهر است و الوه بر آنز ناحن مااجخ از چهاار
ایوان تش ی هخه به هر یک دارا بتیبها از باه الجورد به دط ناخ است و مت
ایوان جنوب مق ورۀ رفیع است به ه

باه

مرباو باه طاول پاانزده و ارض چهاارده متار و

مااحت آن دویات و ده مربّو و گنبخ ظیم به مق اوره را پوهاانخه از دادا باا گا و از
دارج با باه مزّین است.
آثار محله خیابان:
مسجد جامع عتیق

این ماجخ در پائین دیابان س ه و در طرف غرب آن واقو هخه و از بناها بهناال اسات
به با نام جامو تیق و جامو ببیرز در بتب تاریخ و جغرافیا اسالم آمخه است و گرچه ان
بنا آن به ادوار اوّلین اسالم م رسخ و برد ز بنا آن را به هارون الرهیخ نابت م دهنخز اما
سادتمان مق وره و گنبخ متعلق به دورۀ سلجوق و قرن هشم هجر است و امیار دمارتااش
حابم قزوین در زمان سلطان محمخ سلجوق به ایان امار اقاخام نماوده اسات و باه فرماان او
بتیبهها نفیا به دط بوف و ثلث و رقاع و ریحان و با اسلوب بمنظیر همراه با گ بریها و
تزئیینات بخیو در اطراف مق وره پخیخ آمخه و ی
دربارۀ اوضاع اجتما

و اقت اد

از این بتیباههاا حااو اطال اات جاالب

قزوین در روزگار سلجوقیان است (اهراق ز هرح بر وقفنامن

امیردمارتاس) .و آنچه در مجمو ن جامو تیق متعلق باه دوران نافویه اساتز هاام ایوانهاا
جنوب و غرب و ایوان و هباتان همال و منارهها آن است.
ایوان جنوب به مق وره و گنبخ دمارتاه در انتها آن قرار داردز مهمترین ایوانهاا ایان
مجمو ه است و بان آنز هاه باس دوم نفو است باه در ساال  1539هجار قمار باه
احخاث آن فرمان داده است و بتیبها نیز در این مورد در مخد مق وره باه رناه الجاورد
مزیّن به باهیها لیموی رنه به دط محمخ نال قزوینا وجاود دارد .ایان ایاوان دارا دو
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اه وب است به اه وب ن اتین سه دهانه و اه وب دوم پن غرفه دارد و بتیبن دیگر نیاز
به دط ناخ ال در باال اه وب دوم به رنه طالی ز در باهیها الجورد وجود دارد باه
هام سورۀ مباربه جمعه است .دو لوحه از سنهها مرمر بر رو ستونها طبقان اوّل ایاوان
تعبیه هخه به یک لوحه به زمان هاه سلیمان نفو و تاریخ  1501هجر قمر تعلاق دارد و
لوحن دیگر متعلق به دوران ح ومت لینق میرزا ربان الخولاه قاجاار اسات و هار دو لوحاه
حاو بعض معافیتها از وارض و تحمیالت دیوان است.
ایوان غرب ماجخ نیز از آثار نفویه و متعلّق به دوران هاه سلیمان نفو اسات و بقایاا
بتیبها به دط باوس م وّر و مزیّن به باه بار هریف باه پز مورّخ به سال  1501ها. .
در پیشان ایوان موجود است.
ایوان همال ماجخ با دو منارۀ باه وه همراه با باه باریها زیبا احتماالً از بناها دوران
نفو است و چون بر اثر مرمّتها م رّرز بتیبها از آن باق مانخه نم توان دربارۀ انتاااب
بام آن به دورۀ نفو اظهارنظر نمود.
آبانبار مسجد جامع

این آبانبار در جهت همال هرق ماجخ قارار دارد و باان آنز لا داان از امارا هااه
سلیمان نفو بوده است و بتیبها دارد بر رو سنه مرمر به دط ناتعلیق ولا باه هنگاام
تعمیر آب انبار این بتیبه جابهجا هخه و در قامت از آنز تااریخ  1596باه ساال احاخاث آب
انبار استز دوانخه م هود.
مدرسۀ خلیفه سلطان

هاردن در سفرنامن دود از مخرسها به نام دلیفهسلطان یاد م بنخ و م نویااخ :مهمتارین
مخرسن قزوین دلیفه سلطان نام دارد به به نام بان آن دلیفهسلطان ناخرا ظم ایاران دواناخه
م هود و بنای

را پنجاه سال پی

به اتمام رسانیخه است(هاردنز ص .)60

این مخرسه سابقاً روبهرو ماجخ جامو در سمت هرق دیابان س ه به هماین ناام وجاود
داهته و امروز از بین رفته است .دلیفه سلطان از جملن سادات بوده و در زمان هاه بااس دوم
نیز من ب نخارت داهته است.
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آثار محلۀ دباغان:
مهمترین آثار این محلهز بقعن متبربن امامزاده حاین (ع) است.
این بقعه در قامت جنوب ماجخ جامو در وساط گورساتان قاخیم واقاو هاخه اسات و
حضرت حاین (ع) فرزنخ امام هشتمز امام رضا(ع)ز در آن مخفون است .ایان بناا یاک هشات
ضلع است با گنبخ و رواقها و ایوان و ناحن آئیناهباار و تزئیناات فاراوان و طاا نماهاا.
حمخاهلل ماتوف در تاریخ گزیخه از بقعه به نوان مشهخ پار لا بان موسا الرضاا(ع) یااد
م بنخ(تاریخ گزیخهز .)101
بقعه در میان نحن بزرگ است به با دو درگاه ورود در همال و جنوب با بیارون ارتباا
پیخا م بنخ .گرداگرد نحنز ایوانهای است با آرای ها باه بار به معماوالً هار یاک باا
طرح داص دود تزیین هخه است .پیشااپی

بقعان متبارک حضارت دو ایاوان در هامال و

جنوب هات به ایوان همال جزو بنا انل است و سقف آن در همه سو با مقرن باار و
لچ

ها پیشان با باه ها دورۀ نفو آراسته است جز آن ه در دورۀ نانر ز تاالر در

جلو آن نمودهانخ .بخنن دارج بقعه در دو سو دیگر هر و غرب با باه بار و نامها
متبرک اهلل و محمخ و ل به دطو بنای و با مشبکهاا باها باار آراساته باوده باه در
تعمیرات ادیر به سبک پی

تجخیخ گردیخه است .در جانب هرق و غرب دو روا باالسار و

پایینپا قرار دارد به درگاه هرق و غرب بخانها گشوده م هود .هر دو روا جزو بناا انال
بقعه است جز آن ه روا پایینپا ساده و ار از تزئین و روا باالسر با نق

و نگار گ بر ز

رنهآمیز هخهز در سقف و بتیبها نو در بمربنخ بنا مزین است...
بنا بقعه از آثار قرن دهم است .در چهار سو بقعهز هاهنشینهای اسات باه از هار یاک
در به ایوان یاا رواقا گشاوده ما هاود .در ورود بقعاه از ایاوان هامال از نفاائ

فان

منبّتبار دورۀ نفو است و درِ ورود جنوب نیز قخیم است .ازارۀ بقعهز باه دشات و
بخنه آینهبار و در باالز گرداگرد بتیبها است بمربنخ به دط ثلث طالی  .در ساردر درگااه
ورود همال ا از داد ا نیز دو بیت در یک سطر به دط بتیبه و از همان تااریخ نوهاته هاخه
است(مخرّس طباطبای ز ن

60ا.)61

 /06پژوهشهای علوم تاریخی

در دورۀ هاه تهماسب به به ایجاد بناها مذهب و ترمیم آنها اهمیت بایار داده ما هاخ
بقعه نیز مرمّت بلّ یافت و زینت بیگم ددتر هاه تهماسب دو سردر و حجرههاای ساادت و
مارت بقعه را تجخیخ برد و بتیبها نیز به دستور او در مورد این تجخیخ مارت نوهاته هاخ
به ابنون در سردرب جنوب بقعهز بار گذاهته هخه است و این بتیبهز این است:
« در ایام دولت سلطان اب المظفر هاه نف بهادر دان زینت بیگم بنات هااه تهماساب باه
بنا این روهه مقخسه فرمان داد .محرم الحرام  1515هجر »
همانظور به در باال اهاره هخ درها ورود حرم به بایار نفی

و مح م است از آثار باا

ارزش دوران هاه تهماسب بههمار م رود به در دماغن آن به دط ناخ ال ز نام پیغمبار ابارم
و ائمه اطهار و در وسطز سه بیت هعر نق هخه است .و در دو لنگه در نیز ضامن هارح باه
دط ناخ بایار زیبا بتیبها به تااریخ اتماامِ در باه ساال  931هجار باه ساربار اساخ اهلل
دروی

محمخ طهران و استاد بار

ال الخین محماخ نجاار راز در آن ربار هاخهز منقاور

است(.)3
پ نوهتها:
1ا الرافع ز التخوین ف ادبار قزوینز نا ن

ا بتاب انه ملّ ایرانز ن

0ا1؛ حمخالاه مااتوف ز تااریخ گزیاخهز

ت حی دبتر بخالحاین نوای ز چاپ تهرانز ص 116؛ ابن فقیه همخان ز ادبار البلخانز ترجمه ح  .مااعودز چااپ تهارانز
ص115؛ یاقوت حمو ز معجم البلخانز ص .09
 1ا محله آدونخز محله دیم ز محله بالغ ز راه چمانز قمال ز پنبه ریاهز مغالوکز گ بینهز تنورساازان راه ر ز دناخ
بارز سربوچه ریحان(م ه هریحان)ز قویون میخانز دیابانز گذر دوین ز گذر هیخ آبادز گذر ساربله و گاذرگاه ناوف و
درب بوهک
 6ا ظاهراً انطالح میخان اسب یا آت میخان به در واقو میخان چوگان باز و ق ق انخاز بوده تا زمان قاجاریاه نیاز باه
بار م رفته و بنت دوسرس میخان نق

جهان انفهان را آت میخان نوهته است(ص)193

1ا احاان اهراق ز «هنر و جامعه در جهان ایران و به زبان فراناه»ز به بوها

هاهریار اخلز پااری

مقاله تحت نوان «تونیف نقاهیها دیوار از میان رفته بادها هاه تهماسب در قزوین» ص 113ا 111
0ا مینودرز ص .195احتماالً این بنا به دورۀ قاجار تعلق دارد.
3ا برا اطالع بیشتر در مورد بقعن متبربه امامزاده حاین رجوع هود به بتاب مینودرز ن

کتابشناسی:

306ا 303

1631/1901؛

شهر تاریخی قزوین07 /

1ا ابن الفقیهز البلخانز الم ال تبز بیروتز .1113

1ا اس نخربیک تربمانز تاریخ الم آرا

باس ز ت حی محماخ اساما ی رضاوان ز 6جز دنیاا دانا ز

تهرانز1611.
6ا اهراق ز احاانز هنر و جامعه در جهان ایران ز گردآورنخه :ههریار خلز توسز تهرانز 1619.

1ا ااااااااااااا ز «نقاه ها دیوار گمشخه باخها هاه تهماساب در قازوین»ز در هنار و جامعاه در
جهان ایران ز به بوه

ههریار خلز توسز تهرانز 1619.

0ا ااااااااااااا ز «هرح بر وقفنامن امیردمارتاش بن بخاهلل ماد جامو قزوینز مجلاه بررسا هاا
تاری

ز همارۀ 1ز سال سیزدهمز درداد ا تیر  1061هاهنشاه ؛ ن

13ا06.

3ا افوهتها نطنز ز نقاوۀ اآلثارز ت حی احاان اهراق ز چاپ دومز لم و فرهنگ ز تهرانز 1616.
1ا بالرر ز فتوح البلخانز ترجمه محمخ توبّ ز نقرهز تهرانز .1661
0ا دالوالهز پیتروز سفرنامن پیترو دالواله (قامت مربو به ایران)ز ترجمه هعاع الخین هفاز چاپ دومز لم

و فرهنگ ز تهرانز 1615.
9ا الرافع ز التخوین ف ادبار قزوینز دارال تب العلمیهز بیروتز 1150ها1901 /. .م.
15ا هاردنز ژانز دائرۀ المعارف تمخن ایران؛ سیاحتنامه هاردنز ترجماه محماخ باسا ز امیرببیارز تهارانز
1660.

11ا قاض احمخ قم ز خالص التواریخز ت حی احاان اهراق ز دانشگاه تهرانز تهرانز 1609.
11ا گلریزز ل ز مینودر یا باب الجن قزوینز دانشگاه تهرانز تهرانز 1661.

16ا مخرّس طباطبای ز سیخحاینز برگ از تاریخ قزوینز بتاب انه مر ش نجف ز قمز 1631.
11ا ماتوف ز حمخاهللز تاریخ گزیخهز ت حی
10ا ااااااااااااااا ز نزه القلوب(ب

بخالحاین نوای ز امیرببیرز تهرانز 1669.
ن ات از مقاله سوم)ز تهرانز طهور ز 1663.

13ا نگهبانز ازتاهللز« گازارش مقاخمات دو ماهان ملیاات حفاار منطقاه ساگزآباد»ز مارلیاکز ش 1:ز
اسفنخ1601؛ ن

11ا1

11ا یاقوت حمو ز معجم البلخانز دارنادرز بیروتز 1990.
10ا اااااااااااااااااااااااااا ز ج1ز سازمان میراث فرهنگ ز تهرانز .1606

نگرشی بر
رابطۀ محمدنصیرخان الری با حکومت کریمخان زند
دکتر ایرج تنهاتن ناصری
استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
(از ص 19تا )61

چکیده:
با نگاه به تاریخ ایران چنین استنبا م هود به هالودۀ حابمیت در این سرزمین بار دو
ربن ا تقاد و رف قرار داهته است .نفویان بار اسااس ا تقااد ماردم باه داناخان ایشاان باه
ح ومت رسیخنخ و حخود دویات وپنجاه سال ح ومت بردنخ .اما سقو نفویان نه تنهاا باه
حابمیت آنان پایان داد بل ه قخاست آن دانخان را بهطور قاب مالحظها ب رنه بارد .از ایان
روز از آن به بعخ اساس حابمیت بر رف قارار گرفات باه هاام قاخرت و اناالت داناخان
م هخ .نادرز بر مبنا قخرت و اقبال مردم به ح ومت رسیخ و هرگوناه م االفت را باا بشاتار
م الفین و تبعیخ ایالت سربوب برد .اما ح ومت نادر زمینن اغوا بننخها را برا جاهطلبا و
زیادتدواه سایر رؤسا ایالت بهوجود آورد .قت نادر این فرنات را بارا ساران ایاالت
جهت پ گیر اهخاف دیرینههان فراهم برد .ظهور رقبا متعخد برا دستیاب به سریر قخرتز
موجب جنگهاز قت

امز غارت و آوارگ مردم ایران گردیخ .پیروز باریم داان بار رقباای

برا ح مرانان مناطق و رؤسا ایالت چنخان دوهاینخ نبود و با وجود ح ومات هااهرخ در
دراسانز بهس ت حابمیت بریمدان را پذیرا بودنخ .ح ام و رؤسا ایالت فارس بهد اوص
الرز اقتخار بریم دان را در فاارس تهخیاخ جاخّ بارا حابمیات منطقاها داوی

تلقّا

م بردنخ.
توسعهطلب ح ام الرستان در هنگام ح ومت حاج دان بال ز برادر ن یردانز به حاخّ
رسیخ به در نخد ت رف هیراز برآمخ .چون ح ومت الرستان و سابعه باه محماخ ن ایرداان
رسیخ و تا حخّ مم ن حابمیت بریمدان را ن ذیرفت  .این امر موجب تن

و برداوردهاای

دونین بین هیراز و الر هخ؛
این مقاله بر آن است تا روابط بریمدان و محمخ ن یردان الر را مورد مطالعاه و مخاقاه
قرار دادهز فراز و فرود آن را بر اساس منابو معتبر بررس بنخ.

واژههای

کلیدی :فارسز الرستانز محمخ ن یردان الر ـ بریمدان زنخ.
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مقدّمه:
با نگاه به تاریخ ایران چنین استنبا م هود به هاالودۀ حابمیات در ایاران بار دو ربان
ا تقاد و رف قرار دارد .نفویان بر اساس ا تقاد مردم به دانخان ایشان به ح ومت رسایخنخ و
حخود دویات و پنجاه سال ح ومت بردنخ .قخاست آن دانخانز مانو آن بود به ح ام منااطق
و سران ایالت قخرتمنخ لیه آنان قیام بننخ و مخّ

ح ومت هونخ .اما سقو نفویان نه تنهاا

به حابمیت آنان پایان داد بل ه قخاست آن دانخان را بهطور قاب مالحظها ب رناه بارد .از
آن زمان بهبعخز اساس حابمیت بر رف قرار گرفت به هام قخرت و انالت دانخان م هاخ.
گرچه نادر بر مبنا قخرت و اقبال مردم به ح ومت رسیخ و هرگونه م الفت را با بشتار پاسخ
م داد و ایالت را سربوب و تبعیخ م برد اما نوادهاش هاهرخ بیشتر بر اساس انالت داناخان
نیا مادر اش؛ هاه سلطان حاین نفو و پخر اش نادر باه ح ومات رسایخ .باههار حاال
ح ومت نادر زمینن اغوا بننخها را برا جااهطلبا و زیاادتداواه ساایر ح ّاام منااطق و
رؤسا ایالت بهوجود آورد .قت نادر فرنت طالی برا امیال دیرینان طالباان قاخرت فاراهم
سادت تا برا نی به قخرت و ح ومت به مبارزه و نبرد ب ردازنخ .پیروز بریمداان زناخ بار
رقبای

برا ح مرانان مناطق و رؤسا ایالت چنخان دوهاینخ نبود .بریمدان باهساان ناادر

نبود به مخّ

رهای ایران باهخ و از دانخان ح ومت گرا هم بههامار نما رفات باه اد اا

ح ومت داهته باهخز بهد وص در زمان به هااهرخ در دراساان سالطنت ما باردز ساران
ایالت بزر

و قخرتمنخ مناطقز پذیرش حابمیت هاهرخ را بار حینیت و هاأن داود ت اوّر

نم بردنخز اما سر فرود آوردن در برابر بریمدان برایشان بایار گران بودز از ایانرو حابمیات
بریمدان را به س ت پذیرا بودنخ و تا حخّ ام ان از آن امتناع ورزیخنخ .ح ّام و رؤسا ایاالت
فارس و ساح دلی فارس بهد وص الرستان اقتخار و حابمیت بریمداان را در فاارس باه
رسمیت نم هنادتنخ و حضور و را در فارس تهخیخ جخّ بارا اساتقالل داوی
م بردنخ .در این زمان محمخ ن یردان قخرت را در الر در ادتیار داهت.

تلقّا
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الرستان ،قلمرو نصیرخان الری:
منطقه الرستان در جنوب غرب ایران و جنوب هرق هیراز قرار دارد؛ 1ا قاخمت آن را باه
به

دوران اساطیر و زمان بی ارو م رساننخ و از بُعخ تاری

ر اه انیان ناابت ما دهناخ.

(معینز ج3ز ص )1110به گفتن رضاقل دان هخایت« :والیات الرساتان از معظماات ناوبههاا
فارس و نخ فرسخ در نخ فرسخ است1 ».اا (روضۀ ال ّافاز ج16ز ص ) 1111ایان سارزمین
بهواسطن موقعیت سو الجیش آن به در مایر راه ارتباط و تجار هایراز باه دلای فاارس
واقو هخهز همواره از اهمیت داص سیاس و تجار بردوردار بوده است.
ملوک الطوایف و موروث بوده اسات .و فرمانرویاان آن

سادتار حابمیت در الرستان نو

نه تنها از دودم تار و استقالل دود دفاع م بردناخ بل اه هماواره درناخد گااترش نفاور
دوی

بودهانخ .ی

از وامل به در تنبیت و اقتخار ح ام الرستان ممثر و مفیخ بودهز موقعیت

ههر الر است به در دامنن بوه قرار دارد و قالع سادتههخه در ارتفا ات از ویژگا هاا باارز
این ههر است .این قالع و استح امات آنز چنان با تخبیر و دقیق سادته هخهانخ به دسترس و
ت رف آنها توسط م الفینز بایار مش

و در ف

گرما غیار مم ان باوده اسات .از ایانرو

ح ام الرستان در ابنر مواقو دودم تار و ماتق بودهانخ.
فرمانروایان الرستان حخاق وسعت را به برا حابمیت دوی

در نظر داهاتهاناخز تاالط بار

سواح دلی فارس در جنوب الرستان و مناطق همال تا حخود هیراز بود و آن را از اهخاف مهام
و حیات دود تلقا ما بردناخ و باا جاخّیت و جارنت آن را پا ما گرفتناخ .از ایانرو سا ن
رضاقل دان هخایت به «:همیشه ح ّام و والت آن والیت در بمال جاه و جاالل بودناخ» (هماان)ز

چنخان اغرا آمیز نیات .ح ّام الرستان بر منطقها تالط داهتنخ به االوه بار راه ارتبااط و
تجار هیراز به دلی فارس از آن بور م برد بل اه بناادر و مراباز تجاار ساواح دلای
فارس در جنوب الرستان را نیز زیر نفور دود قرار م دادنخ .در حقیقتز بزرگترین منبو درآماخ
ح ّام الر به جنبن حیات داهت و مبلغ هنگفت را هام م هخ از این طریق بهدست ما آماخ.
به الوه منابو مال دیگر ماننخ وارض گمربا ز راهاخار ز پیشا
لف چرا ایالت الرستان در ف

بوچ را نیز بایات

ز رهاوهز بشااورز و

بر آنها افزود( .جهانگیریهز ص 111؛ پار ز
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ص )119این درآمخها ح ّام الرستان را قادر م سادت نیرو ه

هزار نفر مجهاز و دائما

در ادتیار داهته باهنخ به بهنظر م رسخ در آن منطقه ب نظیر بوده باهخ بهد وص آن ه اهاال
در فن لولهساز تفنه و تهیه باروت مهارت دان داهتنخ و باه تجهیاز ایان نیروهاا بماک
م بردنخ( .جهانگیریهز ص)111

در اوادرح ومت نفویه و دوران تالط افغانها حاج دان و ن یردان دو برادر از اهال بال
الرستان بودنخ به مهارت و چاالب و رباوت دان داهتنخ و به میره ار حاج دان و میرها ار
ن یردان مشهور بودنخ .آنفز نویانخۀ رستم التواریخز ن یردان را ایانطاور تونایف ما بناخ.
« لیجاه ن یردان در زور بازو و نیرومنخ و دلیر و چاالب در فنون ساورا و تفناه اناخاز
فرد بام

خیم النظیر بود( ».رستم التواریخز ن

 ) 616-611ناحب گیت گشا بر این باورست به

«:ن یردان به مرد فرزانه و ناحب تخابیر اقالنه بود( ».نام انفهان ز ص  )10رستم التاواریخ
با سبک و نگارش همیشه اغرا آمیزشز دربارۀ موقعیت و توان نظام ن یردان م نویاخ:
« الیجاه ن یردان حابم ماتعخ ههر پر بلوبات و نواح الر و ظمت آثاار باه چها ز پنجااه
هزارتفنگچ با تربیت به در هب تار چشم مور و مار را نشانه م نمودنخ در تحت امر و نهی
بودنخ قلعهها بامتانت و استح ام بایار مالک بود؛ باد غرور در دماغ

درآمخه و بر قلاه باوه

طغیان و سربش و م الفت به امر و نه پادهاه برآمخ( ».آنفز ص)116

پ

از استیال افغانها بر ایران و نا آرام و هرج و مارج فارا گیار در ممل ات ز ایان دو

برادر خه ا را گرد دود جمو آوردنخ و قلعن مشت و سبعه در بوه دخا آفرین را مقار داود
قرار دادنخ و به تادت و تاز و ا مال قاخرت در منطقاه پردادتناخ .باهنظار ما رساخ در دوران
ح ومت نادرز و بهمنظور آرام

منطقه و به اطا ت در آوردن آنهاا باه هار دو بارادرز لقاب

دان داد و ح ومت سبعه و مناطق هرق الر را بخانها س رد .چنخ بعخ در الر فتناها رخ داد
به در پ آن اهال

لیه حابم الر هورش بردناخ و او را باه قتا رساانیخنخ .احتماال ما رود

حاج دان در این ماجرا دست داهته است( .پر ز ص )116بازمانخگان حابم باه حااج داان و
ن یردان پناه بردنخ و این زمان فرنت مناسب برا دو برادر به منظور نی به ی ا از اهاخاف
دیرینههان بود .حاج دان و ن یردان بههمراه نیروهای

به الر رفتنخ و قرائن نشان ما دهاخ
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با م الفت روبهرو نشخنخ .ن یردان ددتر حابم مقتول را به قخ دود درآورد و با این پیوناخز
مقبولیت برا ح ومت آت دوی
افزای

در الرستان و سابعه فاراهم ساادت .باا گذهات زماان و

قخرت این دو برادرز انگیزۀ توساعهطلبا را در آناان برانگی اتز باهطوری اه ا تناا

چنخان به ح ومت مرباز نخاهاتنخ .در اوادار دوران ناادر ز داود را قاخرت برتار منطقاه
محاوب م بردنخ و از هیبت و سرس ت نادر نیاز بیما نخاهاتنخز از ایانرو از هفات تان
ماموران مالیات نادرز ه

نفر را بشتنخ و نفر هفتم را هم نگه داهنتخ( .آنفزص  ) 150در سال

1131ها. .ز با اطالع از اوضاع ناباامان حابمیت در هیراز ؛ حاج دان به زم ت رف هایراز
با چنخ هزار نفر نیرو ازم آن دیار گردیخ ز اما در توطئها به قت رسیخ و ن یردان نااگزیر باه
بازگشت هخ( .روزنامن بالنترز ص 15و حیان فاای ز ج 1زص)000

از سو دیگرز ن اتین پیامخ فقخان ظمت و نالبت نادر ز تزلزل در وحخت و پیوستگ
سرزمینها ایران بود .هاهرخ در دراسانز سلطنت مااتقل تشا ی داده باود و ساایر نقاا
ایران گرفتار رقابت ح ّام محلّ و سران ایالت مناطق هخه بود .مالیاتها بمارها ن م ارّرز
جنگها متعخدز و قت و غارت متوال ز مردم این مناطق را به ستوه آورده بود .سابنین ههرها و
دهات گرفتار فقر و بیمار آوارگ هخه بودنخ بهطور به گروهای از مردمز نااگزیر باه تارک
آب و داک و وطن هخنخ؛ آنان به بشورها هماایهز ام راطور
مهاجرت بردنخ

نمان ز هناخ و حتا اروپاا

( ( Cambridge, v. 7 p. 75; Carmelities, v. 2 pp. 658 , 660

ح ومت هاهرخ در دراسان با فراز و فرود متعخد مواجه بود و پ

از استقرار نااب در

دراسان توان تش ی ح ومت فراگیر در سراسر ایران را نخاهت و ظااهراً باه دراساان باانخه
برده بود .سایر قامتها سرزمین ایرانز رنان رقابات ح ّاام و ساران ایاالت قخرتمناخ و
ح ومتطلب هخ .مشهورترین آنها ابولفت دانز حابم انفهانز ل مردان دان ب تیار ز آزاد-
دان افغانز محمخحاندان قاجار و بریمدانزنخ بودنخ .در ط بشم
اوّل از رنن رقابت حذف هخنخ.

ها باایارز دو نفار
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رابطۀ محمدنصیرخان الری با حکومت کریمخان:
ازطرف دیگر از هنگام به ن یردان به الر بازگشاتز قاخرت باما الرساتان و سابعه را در
ادتیار گرفت و توجه دود را به جنوب و ساواح دلای فاارس معطاوف بارد و باه گااترش و
تح یم نفور دوی

در آن دطّه پردادت .برا نی بخین مق ود به تقویت نیارو نظاام همّات

گماهت و در ط چهار سال آنرا به حخود پانزده تا هانزده هازار نفار رساانیخ( .پار ز ص )116در
نتیجه ابنر هیوخ رب بنادر سواح دلی فارس را به اطا ت در آورد و باه پردادات داراج
ملزم سادت .بم ان هنخ هرق نیز با تقخیم هاخایا و پیشا

هاا مناسابز رضاایت دااطر

ن یردان را برآورده م برد .در این زمان ن یردان در اوج قاخرت و هاهرت در منطقاه باود.
بخیه بهنظر م رسخ به ن یردان با آن غرور و ت بر به ناوقاخرت مانناخ باریمداان ا تناای
چنخان نخاهته باهخ .رضاقل دان هخایت در این مورد بر این باور است به ن یرداان« :امیار
بزرگوار بود و به دخمتگزار

بریمدان زنخ سر در نم آورد و گردن نم نهاد( » .روض ال افاز

ج16زص ) 1111

اما گاترش روز افزون قخرت بریمدان در منطقن فارس و نیابت سلطنت اوز ن ایرداان را
از آینخه نگران و برا حفظ موقعیت و منافو دوی

به سیاسات و ترفناخها متناوع متوسّا

م برد .در مرتبن ن ات درنخد بود بر موقعیت و قخرت دوی

متّ

باهخ و تا حاخّ ام اان

در برابر بریمدان مقاومت بنخ و در مرتبن دوم در تضعیف و ه ات داان زناخ ب وهاخ و از
رقبا و طرفخار بنخ و در نورت ضرورت به سازش رو آورد.
در سال  1133ها . .آزاددان آفغانز بریمدان را در غرب ایران باهسا ت ه اات داد و
دانخان او را به اسارت درآورد و بریمدان پ

از مخّت جنه و گریز و بشته هاخن بارادرش

اس نخردانز ناگزیر به فارس قبنشین برد( .نام انفهان ز ن

 60-11و مجمو التواریخز ن

 ) 101-101در حقیقتز فارس همواره آدرین پناهگاه بریمدان در مقاب رقبای

-

بود .بریمدان

به نوان نایب الالطنه و با اطالع از قخرت نظام ن یردان از او بمک دواست اما ن ایرداان
ا تنای به دردواست بریمدان ن رد و این اوّلین بخورت قاب مالحظها بود به باین داانِ
زنخ و ن یردان بهوجود آمخ .ن یردان به برتر آزاددان را بر بریمدان محرز ت وّر م بارد
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به آزاددان رو آورد .از سو دیگر با توجه به این ه آرربایجان قلمرو آزاددان و تبریز مقرّش
بودز بعیخ بهنظر م رسیخ به هیراز را به نوان مربز ح ومات داوی

انت ااب بناخ .بناابراین

ن یردان م توانات امیخوار باهخز در نورت پیروز بام دان افغان بار باریمداانز مقاام
بیگلربیگ و یا ح ومت فارس را به و محول بنخ .بخین لحاظ به محا

این اه از پیاروز

قاطعانن آزاددان افغان بر بریمدان و استقرار و در انفهان مطلو هخ؛

باهد اوص آن اه

آزاد دان دود را فرمانروا ایران دوانخه و به نام دوی

سا ه زده باود؛

د وت برد به هیراز زیمت بنخ و فارس را در قلرو دوی

با درناه از و

قرار دهخ .آزاددان افغان به مجرد

این ه از اطا ت ن یردان مطلو هخز به پاس فرمانبردار اش فرمان ح ومت الرساتان و سابعه
را برا او نادر برد .نخور این ح م برا ن ایرداان باایار ماارّت ب ا

باود .الرساتان

هیچگونه ماا خت به بریمدان ن رد و حابمیت آزاددان را پذیرفته بود .از سو دیگارز آزاد
دان به م مّم به نابود بریمدان بود؛ پ

از آمادگ س اهیان

بهسر ت او را تعقیاب

برد .بریمدان تاب مقابله با و را نخاهت الجرم نواح هیراز را تارک و تاا باازرون قاب-
نشین

برد .در آنجا از حمایت ب دریغ ایالت منطقن باازرون و دشات برداوردار هاخ( .ناام

انفهان ز ن  01-06و مجمو التواریخز ص ) 611بخین گونه بریمدان از نابود بام نجات یافات
و در رویاروی با آزاددان افغانز پیروز چشمگیر باب برد و او را به انفهان قب راناخ.
بریمدان به از حمایت مردم هیراز مطمئن بودز در آن ههر ماتقر هخ.آزاددان در انفهان در-
نخد تخاربات مجخّد جهت حملها دیگر به هیراز بود به اطالع یافت محمخ حاندان ازم
ت رف آرربایجان را دارد .بنابراین آزاددان بهناچار باهتاب

بهسو آرربایجان بااز گشات.

برا بریمدان بود و بهنظر

م رسخز القه و دلباتگ بریم-

این اتفا موهبت حیات ب

دان به هیراز و فارس از این زمان آغاز هخ و بنا به گفتن نیبور" هیراز ههر محبوب بریم دان
" هخ (نیبورز ص  )151بنابراین نگران ها ن یردان الر چنخان ب اساس نبود.
مهمترین و قویترین رقیب بریمدانزنخز محمخحاندان قاجار بود به دو بار سرداران زناخ
و هاا

بااریمدااان را ه ااات داد و او را از اناافهان بیاارون رانااخ و در هاار دو مرتبااه

محمخن یردان الر به حمایت محماخ حاانداان برداسات .درباار ن اات باریمداان از
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گاترش روز افزون اقتخار محمخحان دان در همال ایران بیمناک هخه بود و بر آن هخ تا قبا
از آن ه نفور و به سایر نقا توسعه یابخز در همالز او را سربوب بنخ .از اینرو پانزده هازار
نفر س اه به فرمانخه هیخ ل دان زنخ روانن همال بارد .در جنگا باه رو داد سا اهیان
قاجار پیروز دردشان باب نمودنخ .هیخ ل دان از رنن نبرد گری ت و محمخدان زنخ
از سرداران ب همتا زنخز به اسارت درآمخ و باه قتا رسایخ .محماخحاانداان از ایان

ی

موفقیت استفاده برد و ازم انفهان هخ .در سال  1130ها . .بریمدانزنخ ه
در گلوآباد انفهان با محمخحاندان روبهرو هخ اما توان مقابله با و را در دوی
ناگزیرز هتابان از انفهان دارج هخ و تا هیراز قبنشین

اً با تمام قاوا
نیافات و

برد(.غفار باهان ز ص06؛ ؟ ص611ز

سارو ز ن 69 -60؛ ناام انافهان ز نا 06-01؛ نیباور ص  ) 151محماخن ایرداان الر باه از
بریمدان مطلو هخه بودز به حمایت محمخحاان-

ه اتها متوال سرداران زنخ و ه
دان م مّم هخ؛ و با این بین

به مقرّ ح مروای محمخحاندان در استرآباد واقو اسات و

ایالت فارس دور از مربز ح ومت قرار دارد دریافت باه در ناورت پیاروز باما محماخ-
حاندان بر بریمدان و ت رّف هیرازز من ب مناسب و دردورز در انتظار اوست .بناابارایان
نالح در آن بود به ن یردان بار دیگر با تمام توان به بمک و ماا خت داانِ قاجاار اهتماام
ورزد .به این امیخ به محمخحاندان به پاس دخمات

ح ومت فارس را به و ا طا بنخ .از

اینرو با جله و با نیرو دو هزار نفر و ه ت هزار روپیه جهت پیوستن به محماخحاان-
دان از الر زیمت برد .محمخحاندان به در تعقیب بریمدان تاا هایراز آماخه باودز مطلاو
گردیخ به آزاددان افغان درنخد ت رّف گیالن است .از اینرو ناچار هخ به سر ت باازگردد و
بهسو

همال حربت بنخ .ن یردان هم ناامیخ به الر بازگشات(.غفّاار باهاان ز ص 06و ؟ز ص-

613؛ س هرز ج1ز ص 19؛ سارو ز ن

) 15-11

در سال  1130ها . .در هنگام به بین محمخحاندان قاجار و آزاددان افغاان در هامال
ایرانز گیالن و آرربایجانز حخود دو سال در بشم

و جنهها متوال بودنخ؛ بریمداان از

این فرنت استفاده بردز درنخد گاترش نفور دود و تنبیت قخرت
دان زنخ ه

اً فرمانخه نیروهاای

در منطقن فاارس برآماخ.

را هاخهدار باود .و هارگوناه م االفت را باه هاخّت
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سربوب م برد و متمردین را به اطا ات و پردادات داراج هنگفات وادار ما ساادت .ایان
سیاست برا ن یردان حابم مقتخر و توسعهطلب الرستان بایار دطرناک و با اهخاف و منافو
و مغایرت تام داهت .بنابراین در ابتخا زم دوی

را جزم برد باه در برابار باریم مقاومات

بنخ .از اینرو به تهین تخاربات ضرور پردادت .بریمدان به الرساتان رو آورد؛ جاای باه
سرس تترین و پرقخرتترین م الف

در منطقاهز در اساتح امات تقربیااً غیارقابا ت ارف

استقرار داهت .بریم در ابتخا رو سازش نشان داد و ن یردان هم باا تقاخیم هاخایاز اطا ات
دوی

را از دانِ زنخ ابراز نمود و بریمدان هم فرمان ح ومت الر و دلعت برا او فرساتادز

مشرو بر این ه افراد از نزدی ان

را به گروگان نزد بریم روانه سازد .ن یردان نیز اخها

را ا زام برد و ظاهراً دوست و نل بین طرفین برقرار هاخ .اماا باهزود آها ار گردیاخ باه
گروگانها افراد مورد نظر نیاتنخ و ن یردان در این امر نخاقت نخاهاته اسات .از ایانرو باار
دیگر هرایط به ودامت گراییخ .بریمدان گروگانها را رها برد و به محانرۀ قاالع پردادات.
(؟ز ص  110؛ پر ز ص  )111ت رّف نارین قلعه به سر به فلک بشیخه و نعب الونول بود (نام

انفهان ز ص  )10با ام انات س اه بریمدان ام انپذیر بهنظر نم آمخ .حمالت م ارّر سا اه زناخ
برا فت قالع بخون ثمر بود و به الوه با تلفات سنگین مواجه م هاخ .محاناره و جناه تاا
اوادر دومین ماه بهار ادامه پیخا برد تا آن ه گرما هاوا روز باه روز افازای

یافات و هارایط

محانره را برا س اهیان زنخ طاقتفرسا برد .سرانجام ن یردان با پردادت چهار یا پن هازار
تومان دراجز بریمدان را راض

سادت تا به هیراز بااز گاردد( .ناام انافهان ز ص  10؛ حااین

فاای ز ج 1ز ص  091؛ پر ز ص )110

ماجرا جنهها محمخحان قاجار با آزاددان افغان به پیروز مطلق محماخحاانداان
داتمه یافت و آزاددان مجبور به فرار هخ؛ به داک نمان گری ت و بخین ترتیاب از رنان
سیاست ایران بنار رفت .محمخحاندان غرّه از پیروز ها م رّرز برآن هخ برا دوماین باار
با آدرین رقیب نام دودز بریم دان زنخز در انفهان روبهرو هود .البته و با توجه به هرایط
موجود از برتر دوی

مطمئن بود .از اینرو بهسر ت بهسو جنوب و انفهان حربت بارد

و بخون مقاومت وارد آن ههر ماتمزده هخ .سرداران

به سر ت ههرها این منطقه را به اطا ات
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درآوردنخ و نیروها زنخ را به تالیم یا فرار مجبور سادتنخ .ورود محماخحاانداان باه انافهان
م ادف با قحط مهیب سال  1115ها . .در ایران بود .قحط چنان س ت و طاقت فرسا بود باه
مردم ناگزیر به دوردن حیوانات وحش و حت همنوع دود م هخنخ(.پر ز ص )611

ههرت محمخحاندان پ
آن ه ات فاح

از پیروز اش بر آزاددان افغان و ت رف آرربایجان و در پا

بریم دان و فت انفهانز در ایران دوچنخان هخه بود .حضوردان قاجار در

انفهانز نویخ مارّتب شا بارا ن ایردان الر باود .ن ایرداان باا ایان بیان

باه مقارّ

ح مروای محمخحاندان در استرآباد واقو است و احتمال نم رفت به هایراز را باه ناوان
مربز ح مروای انت اب بنخ .از سو دیگر پیروز بام محمخحانداان را بار باریمداان
قریبالوقوع ت ور م برد؛ در آن نورتز فارس ضمیمن قلمرو محمخحاندان قارار دواهاخ
گرفت ؛ بنابراین نالح در آن بود به ن یردان به بمک و ماا خت داان قاجاار اهتماام بناخ؛

باهخ به ح ومت فارس را به و محوّل بنخ .پی
دوی
ن

بین ن یردان با توجه به اهمیت موقعیات

در منطقهز دور از حقیقت نبود( .غفار باهان ز ص  11؛ حاین فاای ز ج1ز ص  090؛ پار ز
)153 -150

سرانجام محمخحاندان ت میم گرفت بهسو هیراز حربات بناخ .او در ماایر داود در
تمام بردوردها با س اهیان زنخ پیروز هخ و چون از نفور ن یردان در منطقه و از ارادت و به
دوی

مطّلو بودز در ح م ز مقام بیگلرییگا فاارس را بارا ن ایردان الر ناادر بارد.

(حاین فاای ز ج 1ز ص  190و پر ز ن

 )150-153ن یردان به آرزو دیریناهاش باه واقعیات

پیوسته بودز برا بار دومز با هتاب به تهیه تخاربات پردادت و با جله به اتفا دو هازار نفار
برا

پیوستن به محمخحاندان قاجار از الر زیمت برد( .غفار باهان ز ص 00؛ نام انافهان ز

ن 113-119؛ پر ز ص ) 100محمخحاندان بخون مقاومت قاب مالحظها از طرف نیروهاا
بریمدانز هیراز را به محانره درآورد .محمخن یردان دود را به نیروها قاجار در محانارۀ
هیراز رسانخ .س اهیان محمخحاندان فاقخ توپ انن سنگین بودناخز در نتیجاه قاادر نبودناخ در
ح ار ههر دلل وارد سازنخ .از سو دیگرز حمالت نیروها قاجار باه دیاوارههاا ح اار
هیراز بهدوب دفو م گردیخ .طوالن هخن محاناره و بمباود آروقاهز مشا

بزرگا بارا
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محمخحاندان ایجاد برد به در ط چنخ هفته بهنورت قحط نمودار هخ .به هماین دااطر
هبانه اردو و را ی

دستههای از س اهیان

م بردنخ(.نام انافهان ز نا

بعخ از دیگر ترک م بردنخ و یا به ههر پناه

 31-33؛ غفاار باهاان ز ص 00؛ مجما التاواریخز نا

)619 -615

سرانجام محمخحاندان ناگزیر به قبنشین هخ .هیخ ل دان زناخ نیاز بالفاناله او را باا
س اهیان

تا همال تعقیب برد .در جنگهای به رو داد محمخحان ه ات دورد و به قتا

رسیخ( .نام انفهان ز ن

11-10؛ غفار باهان ز ن

 151-150؛ سارو ز ص  10؛ حاین فااای ز ج

1ز ص) 355

به هر رو ز بریمدان هیرازز ههر دل واه

را مقرّ ح مروای دوی

قرار داد؛ اتفاق به

ن یردان الر به فال نیک نم گرفت و او را س ت نگران برده بود .بریمداان بعاخ از آن اه
محمّخحاندان را از رنن سیاست بیرون انخادت و حابمیت دوی
تنبیت اقتخار دوی

را محرز دیخز درناخد

در تماام منااطق ماورد نظارش در ایاران بارآماخ .بارا ایان منظاور باه

لشگربش های اقخام بردز ح ام و رؤسا ایاالت سارب

منااطق و محلّا را ی ا بعاخ از

دیگر سربوب نمود .در هنگام به بریمدان در تهران بهسر م برد تا ازم آرربایجان هاودز
ناد دان را بعنوان نایب ح ومت در هیراز من وب برد .ن یردان الر از فرنات اساتفاده
برد و به ا مال قخرت و گرفتن بااج و داراج و حتا غاارت و چ ااول در ناواح سااحل
پردادت .بریمدان محمخول دان زنخ را با چهار هزار س اه مأمور سربوب ن ایردان بارد.
محمّخول دان دشونت و قااوت بایار بهبار برد و از قت و غارت م االفین اباای ن ارد.
همینبه نیرو زنخ ازم الرستان هخز ن یردان در گردنها نزدیک حااج آبااد راه را بار او
بات .محمخول دان در نبرد س تز نیروها ن یرداان را ه اات داد و فرماناخۀ آنهاا را
بشت و ن یردان را مجبور برد تا به قلعه پناه برد .سرانجام بار به م الحه بشیخ و ن یرداان
به اطالع سردار رسانیخ به:
«چنانچه حضرت باار ز معاخلت او را از مالزمات حضاور باه بعلّات ارت ااب بعضا
حربات ناهنجار و انخیشه از غضب قهار قبول هرفیاب مالزمت را در قاوۀ قاخرت و حواناله
دود نم بینخ معاف دارنخ و به این ت لیفز داطر او را در زیار باار ناعوبت نگذارناخ؛ بارادر
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دوی

را با آن قخر تفنگچ به سرانجام از تواباو الر مم ان باهاخ باه درباار معاخلت ماخار

فرستاده و از جمله مالزمان و ملتزمان رباب ن رت انتااب سازد» (غفاار باهاان ز نا

-113

) 110

به هرحال ن یردان به نوان گرمایر باق مانخ مشرو به این ه گروگان به هیراز ا ازام
بنخ و ساالنه مبلغ بیات هزار تومان ب ردازد و نخنفر نفنگچ به اردو بریم ا زام بنخ .برادر
ن یردانز جعفردان به نوان گروگان بههمراه س اه زنخ به هیراز برده هخ .چنخ ناباح بعاخ
ن یردان به تعهخات

ا نتای ن رد و به ا مال قخرت و دودسر و گرفتن باج و دراج ادامه

داد .افراد الر حت راهها تجار هیراز و سواح را به برا اقت اد هیراز اهمیات حیاات
داهتز م ت بردنخ .ناد دان در هیراز ناظر ا مال او بود و چون نیرو نظام بااف بارا
سربوب و در ادتیار نخاهتز الجرم نبر پیشه برد تا بریمدان باز گردد.
پ

از مراجعت بریمدان از آرربایجان و استقرار و در هیراز اوّلین اقاخام و در جهات

امنیت راهها جنوب و سواح بشور دلی فارسز بهمنظور احیاا اقت ااد از هام پاهایخه و
تجارت رابخ مانخۀ سالها گذهته باود .ی ا از بزرگتارین واما اغتشااش و دودسار در
جنوبز ن یردان الر بود .بریمدان از ا مال ن یردان به همچنان از انجام تعهخات

امتنااع

م ورزیخ و از ا زام بنیچه دوددار برده بودز آگاه هخ و با توجاه باه اهمیات راه هایراز باه
سواح دلی فارس به هاهراه اقت اد فارس و سایر مناطق بودز بار آن هاخ باار دیگار بارا
سربوب و اقخام بنخ.
درسال  1139ها .ن یردان بهدوب دریافته بود باریمداان باهزود باهسامت الرساتان
لش ربش دواهخ بردز از اینرو درنخ ایجاد اغتشاش و آهوب فراگیر با هم اار بردا از
ایالت دهتاتان برآمخ؛ اما هیخ ل دان قب از آن ه این ناآراما گااترش یاباخ آنرا ساربوب
برد و ن یردان مجبور به پردادت سه هزار تومان و ا زام دوهزار نفر نیرو بارا پیوساتن باه
قوا زنخ هخ.
در اوای  1115ها .بریمدان درنخد برآمخ جهت استقرار امنیت و حابمیت داوی

در

سراسر به یلویه و دهاتان و بنادر جنوبز س اه ا زام بنخ و هیوخ بناادر و ساواح دلای
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فارس را به تابو ن یردان بودنخ به اطا ت از دانخان زنخ وادار سازد .موفقیت س اه ا زاما در
سربوب و مطیو سادتن ایالت و قبای

رب جناوب ز باایار ارزناخه و قابا مالحظاه باود و

تالشها ن یردان را برا ا ادۀ نفور ازدسترفتن دوی

در سواح ب ثمار ساادت و او را

ملزم به پردادت پن هزار تومان دراج و ا زام دویات نفر نیرو به اردو وبی برد و نااگزیر
گردیخ پارش را به نوان گروگان به هیراز بفرستخ .اما در تمام این موارد ن ایرداان همچناان
ح ومت الرستان را در ادتیار داهت .بههرحالز ن یردان هیچگاه آرام نگرفات و باهناورت
معضل برا دستگاه زنخ باق مانخ.
در اوای بهار سال 1119ها . .ناد دان به از ن ایردان سا ت دلآزرده باودز از طارف
بریمدان مأموریت یافت یکبار و برا همیشه به معض ن ایردان پایاان دهاخ .نااد داان
تقربیاً بخون مقاومت تا الر پی

رفت .ن یردان به قلعهها پناه برد و ههر را ب دفااع گذاهات.

مردم ههر در واقو به استقبال س اه زنخ آمخنخ( .جهانگیریاهز ص  ) 110ن یردان نارین قلعه را مقرّ
دود قرار داد و به دفاع پردادت به این امیخ به گرما تاباتان فرا رسخز ادامن محانره را برا
لش ر زنخ دهوار سازد و ناگزیر به ترک الر رها بنخ .او از استح ام قلعهها و مهاارت و تجهیاز
افرادش مطمئن بود .بهد وص آن ه نارین قلعن با قلعه قخمگاه توساط پلا سارپاوهایخه و از
انظار م ونز بههم ارتبا داهت و دیال ن یردان از توانای اش در برابر حمالت نیارو هاا
ناد دان به دیواره نارین قلعه آسوده بود و امیخ داهت حماالت نیاروهاا نااد داان باه
دیوارۀها قلعهها ب ثمر باهخ( .غفار باهان ز ص 111ا111ز نام انفهان ز ص 113ز پر ز ص )110

ر روز چهارم ی

از اهال قلعه به نزد ناد دان آمخ و پیشنهاد برد باه اگار نیرویا

همراه و ا زام بنخ و آنها را از راه پنهان به قلعان قاخمگاه رساانخه و آن را فات دواهاخ
برد .بخین ترتیب ت رّف نارین قلعه را سهولت دواهخ ب شیخ .ناد پ

از گفتگو با آن مارد

به نخاقت و درست گفتارش اطمینان بارد؛ هابانگاه اخها از نیروهاا ن باه و باارآماخ را
انت اب نمود و به همراه مرد مذبور فرستاد .ناد دان به آنها دستور داد بهمح
قخمگاه با افرودتن آت

ت رّف قلعه

پیروز هان به اطالع او برساننخ تا او نیز حملها را آغاز بنخ .یاورش

هبانه با موقعیت تونم بود؛ نگهبانان قلعه بههخّت غاافلگیر هاخه بودناخ .ناخا تیاراناخاز و
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هیاهو ن یردان را از دواب آسوده سراسیمه بیخار برد .این اتفا فو العاده دور از انتظاار و
بود .او بالفانله برادر دود را با دستها به قلعن قخمگاه فرستاد ز اما باار از باار گذهاته باود.
برادرش دبر سقو قلعه را به ن یردان اطالع داد .هعلهها آت ز پیروز نیروهاا نفاور
ناد دان نشان م داد .از سو دیگرز همزمان نیروها ناد ز حمالت دود به نارین قلعه را
آغاز بردنخ و از دو سوز گلولهها توپ و تفنه به نارین قلعه فرو م ری ت .ن یرداان نبارد
را بادته بود( .نام انفهان ز ن

 )111-119پ

از چنخ روز مقاومت سارانجام رساول را نازد

ناد دان فرستاد و از او امان دواست و طلب فو نمود به:
«اگر نواب دان طریق نایت و مرحمت سا ارد و گناهاان ایان رو سایاه را از رهگاذر فاو و
احاان ب شیخه ز دست تعرض از مال و جان بمترین بناخگان بشایخه دارد ز از رو امیاخ باه
درگاه ال م آیم و بعخ از این طریق بنخگ را به قخم راست و درست ما پیماایم( ».غفاار
باهان ز ص )110

ناد دان تقاضا اورا پذیرفت و ن یردان به اردو او آمخ .ناد پا

از رتاق و فتاق

امور مای دان پار مو ن یردان را به ح ومت الرستان من وب برد و ددتر ن یردان را
به زن گرفت و قلعهها را ویرانه برد و بههمراه ن یردان ازم هیراز هخ.
ن یردان پ

از یک سالز بار دیگر هاوس ح ومات بارد و ایان احاااس و را بار آن

داهت به از بریمدان تمنا بنخ او را مجخداً به ح ومت الر من وب نمایخ .سرانجام بریمداان
با این تقاضا موافقت برد .ن یردان به الر باز گشت اما احتمااالً باه اهاارۀ ماای داانز پاار
موی ز به ح ومت را در ادتیاار داهات توساط ی ا از باخداخایان باه گویاا بیناها از
ن یردان در دل داهتهز با دنجرز مضروب هخه بود و به قت رسانیخ .قرائن نشان م دهخ بریم
نیز از این اتفا ناراض نبود و آنرا پ گیر
حاین فاای ز ج  1ص  351؛ پر ز ص ) 110

نتیجه:

ن رد(.نام انفهان ز ص105؛ غفار باهان ز ص 116؛

نگرشی بر رابطۀ محمدنصیرخان الری با حکومت کریم خان زند33 /

ح ومت و اقتخار ن یردانز نماد از سادتار جامعه ( ای ساالر ) ایران آن زماان اسات.
هرگاه ح ومت مربز به ضعف و ب درد رو م نهادز سران ایالت و ح ّاام منااطق دم از
استقالل و دودم تار م زدنخ .ر وطن و القه به تمامیت ارض سرزمین ماادر چناان
ب رنه م هخ به گوی وجود نخاهت .طبیع بود ن یردان به مرد توانا و داناا باودز بارا
تنبیت ح ومت دود تالش بایار بنخ و برا حفظ آن از هی باار اباا نخاهاته باهاخ .و
آگاه بود هخ و پیمان به پشتوانن قخرت در پ نخاهته باهخز دیر ن واهخ پاییاخ .هماواره در
اوّلین فرنت تعهخات دود را نادیخه م گرفت .م الفت و با بریمدان طبیع بهنظر م رسخ.
الوه بر آن ه از دیخگاه رف ز انالت برا حابمیت و قائ نبود .باریمداان هاهر را باه
نوان مقرّ ح مروای دوی

انت اب برده بود به ن یردان دیال ح ومات بار آن را داهات.

پیامخ این هرایطز م ائب و استنمار ب حخ و انخازۀ مردم این منااطق از ایاران و واپا

ماناخن

ممل ت از باروان تمخّن جهان و نزول اقتخار و قخرت بشور در رنه جهان بود.
پینوشتها:
1ا موقعیت الرستانز  11درجه و  61دقیقن رض جغرافیا و  01درجه و 11دقیقه طول جغرافیای است.
1ا بنا به گفتن رضاقل دان هخایتز ناحب

ۀ ال فاز وسعت الرستانز ناخ فرساخ در ناخ فرساخز برابار اسات

با 635555بیلومتر مربو به از وسعت آلمان امروز بزرگتر است .اما فاای ناحب فارسنامن نانر طول آنرا  01فرساخ
و رض آنرا  10فرسخ ربر برده است به  91615بیلومتر مربو م هود.
6ا مورّدینز بنا الر را به گرگین میالد یا بالش پار فیروز از پادهاهان اه ان نابت م دهنخ( .حااین فااای ز ج1ز
ص )1051

کتابشناسی:
1ـ آنفز محمخ هاهمز رستم التواریخز به اهتمام محمخ مشیر ز انتشارات جیب ز.1606
1ا بن باسیان بات

محمخ ا ظمز تاریخ جهانگیریه و بن

باسیان باتکز به بوها

بااس انجام روزز

.1669
6ا پر ز جانز بریمدان زنخز تاریخ ایران باین ساالهاا 1119اا 1111م.ز ترجماه لا محماخز سااب ز
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انتشارات فرازز .1630
1ا حاین فاای ز میرزا حانز فارسنامن نانر ز ج  1ز 1ز به بوه

من ور رستگارز انتشارات امیارببیارز

.1631
0ا سارو ز محمخ فت اهلل بن محمختق ز تاریخ محمخ (احان التواریخ) باه اهتماام غالمرضاا طباطباائ
مجخز انتشارات امیرببیرز .1611
3ا س هرز لاان الملک محمّخ تق ز ناسخ التواریخز ج 1ز 1ز به اهتماام جمشایخ بیاانفرز انتشاارات اسااطیرز
.1611
1ـ غفار باهان ز ابوالحانز گلشن مرادز به اهتمام غالمرضا مجخ طباطبائ ز انتشارات زرینز.1639
0ا نام انفهان ز میرزا ناد ز تاریخ گیت گشاز با ری آقا محمخرضا هیراز و میرزا بخال ریم ل رضاا
الشریفز با مقخمه سعیخ نفیا ز انتشارات اقبالز .1630
9ا نوائ ز بخالحاین ز بریمدان زنخز انتشارات جیب ز  1063هاهنشاه .
15ا نیبورز بارستنز سفرنامن بارستن نیبورز ترجمن پرویز رجب ز چاپ اوّلز انتشارات توباز .1601

11ا ورهرامز غالمرضاز تاریخ سیاس و اجتما
11ا هخایتز رضاقل دانز
.1611
16ا معینز
11ا جهانگیریهز
10ا

ز مجمو التواریخز

ایران در

ر زنخز انتشارات معینز .1633

ۀ ال فاز ج 16ز بهاهتمام جمشیخ بیانفرز چااپ دومز انتشاارات امیارببیارز

بررسی کارنامۀ فرهنگی میسیونرهای الزاریست فرانسه در ایران
( از اوایل دورۀ قاجار تا جنگ جهانی اوّل )
دکتر ابوطالب سلطانیان
(ازص 35تا) 60

چکیده:
فعالیتها فرهنگ  -آموزه میایونرها الزاریات فراناو ز ب ش ازتاریخ فرهنگا
ناهنادتن دورۀ قاجار را تش ی م دهخ به بازتاب چنخان نیافته و مورد بررسا قارار نگرفتاه
است .هیئتها الزاریات (باتولیکها) به از پشتیبان سیاس  -اقت اد دولات فرانااه نیاز
بردوردار بودنخز پ

از ورود باه ایارانز از دورۀ محمخهااه (1105-1131هاا). .ز باه برپاای

نهادها فرهنگ وآموزه دود پردادتنخ .این نهادهاا باارت بودناخ از ماخارسز بلیاااهااز
چاپ انهها و نهادها دیگر به فعالیتها مذهب و رف آنهاز به ویاژه در منااطق غربا
ایرانز همچنان تا آستانن جنه جهان اوّل ادامه داهت .بررس رونخ تأسی
و بیف و محتوا آموزه آنها به به زبان فراناه بودز ب ش از این پژوه

این نهادهاز و بام
را تش ی ما -

دهخ .از سوی ز رو آور الزاریاتها به آموزش لوم جخیاخ و زباانهاا اروپاای و نیاز
روی رد بایار از ایرانیان به زبانها فرنگ ز به ویژه فراناه به زباان فرهنگا  -سیاسا آن
روزگار نیز به همار م رفتز سبب گاترش بیشتر این نهادها و فعالیتها آموزه آنهاا در
ایران گردیخ .با این همهز این فعالیتها باچال ها سیاس  -اجتما

گوناگون نیاز روباهرو

بودنخ به بر باربرد آنها تاثیر گذار م هخ .بررس و تجزیه تحلی این چال ها وتأثیرات آن-
ها و نیز ارزیاب نقا قوّت و ضعف بااربرد فرهنگا الزاریااتهاا ب ا
پژوه

دیگار از ایان

را تش ی م دهخ.

واژههای کلیدی :الزاریاتهاز فعالیت فرهنگ ز مخارسز لوم و زبانز مایحیان.
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مقدّمه:
هخف ازاین پژوه ز بررس گوهههای از تاریخ فرهنگ ناهنادتن دوران قاجارز بهویژه در
رابطه با جامعن مایحیان ایران است به چنخان هنادتههخه نیات .بررس هاای از ایان دساتز
م تواننخ ما را در هنادت بهترز از اوضاع و آرمانها فرهنگ حابم بر آن دوره یار دهنخ.
در آن دورهز مایحیان ایران به اقلیت بزرگ از جامعه را تشا ی ما دادناخز ماورد توجاه
()1

میایونرها

()2

و مبلغان مذهب ز به ویژه الزاریاتها) ( Lazaristes

قرار گرفتنخ .میایونرها

الزاریات (باتولیک ها فرانااو )ز وابااته باه بلیااا الزاریاات فرانااه و آن نیاز تاابو
بلیاا باتولیک رم بود .جمعیت الزاریاتز موسوم به «وناانتیان»ز هام بشیشان باتولیک و
دادمان نومعهها در هیئتها میایونر بود به درساال  1310توساط «سان ونااان دوپا »

) )3(( Saint Vincent de paulبنا نهاده هخ .ا ضا این جمعیت یک زنخگ رهبان داهته و با
فقرز تقوا و تابعیت مح

از مافو دود م زیاتنخ .اهاخاف انال ایان نهااد باارت باود از

هخایت میایون ها به ویاژه در منااطق روساتای ز اداره باردن ماخارس ماذهب ز آماوزش اماور
گوناگون دیریهز و تعلیم و تربیت .پایگاه مجمو اال آن در پااری

قارار داهات و دارا 13

حوزۀ سراُسقف و نایب اُسقف در سراسر جهان بود به توسط سر اُسقفان و معاونان آناان اداره
م هخ )  .( Encyclopedia, p. 133همچنینز راهبهها این جمعیت را به هادها از آن نهااد
به همار م رفت «راهبهها سن وناان دوپ »ز و داواهران یاا ددتاران نی وباار ما نامیخناخ.
بشیشان را نیز در ایران «پادر » م گفتنخ.
هرچنخ به فعالیتها و تبلیغات مذهب میاایونرها الزاریاات جامعان ماایحیان را دربار
م گرفتز اما آموزشها

رف آنانز یعن آموزش لوم جخیخ غربز زبان و ادبیات فراناه و

دیگر زبان ها اروپای ز بایار از ایرانیان را در نواح غرب بشور و نیز در ههرهاای مانناخ
تهرانز انفهان و غیره تحت پوها

قارار ما داد .ماخارس الزاریااتهاا باه از ساال 1060

(1101ها ). .به تخری در ایران پا گرفتنخز حخود نیم قرن از دو نهاد آموزه دیگار فرانااو
یعن آلیان

فراناه و آلیان

یهود به به ترتیب در سالها  1009و 1090م .در ایران تأسای

ا
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هخنخ ا پیشینن آموزه بیشتر داهتنخ .از این روز الزاریاتها را بایاخ از پیشاگامان تأسای
مخارس نوین در ایران دانات .ایان ن تاه را هام بایاخ افازود باه هار ساه نهااد آموزها ز از
پشتیبان ها سیاس

ا اقت اد دولت فراناه نیز بردوردار بودنخز زیرا راهبرد آن بشور بارا
باایار دهاوار باودز راهبارد

نفور در ایرانز به در آن رقابت با قخرتهاا روس و انگلای
فرهنگ به همار م رفت.

الزاریاتها چنخان در ایران بازتاب

با این همهز بم وبیف بوه ها فرهنگ ا اجتما

ا اجتما

نیافته است .ازسوی ز این فعالیتها با چال ها و موانو سیاس

بایار نیز روباهرو

بوده استز هرچنخ به از برد پشتیبان ها و مشوّ ها نیز بردوردار بوده اسات .از ایان روز در
این جا این پرسا

هاا مطارح هااتنخ باه گااترۀ ساادتار و محتاوای داخمات فرهنگا

الزاریاتها به چه میزان بوده است؟ و این چال ها چه تأثیر بار فرایناخ فعالیاتهاا آناان
داهته است؟ و در نهایت این ه حضور و فعالیتها آنان در ایران در مجماوع چاه پیاماخها
منبت و منف به همراه داهته است؟
با نایت به آنچه گفته هخز فرض بر این است باه الزاریااتهاا ماخارس باایار را بناا
بردهانخ و این مخارسز با وجود چال ها و موانو بایارز نق

ممثر در گاترش لوم نوین و

زبان وادبیات فراناه در ایران ایفا نمودهانخ .در ایان راساتاز ن اات بوها هاا فرهنگا
اجتما

ا

الزاریاتها در سه دورۀ جخاگانه :دورۀ محمّخهاهز دورۀ نانرالخین هاه و دورۀ پا

از آن تا آستانن جنه جهان اوّلز با یک روی رد تاری
گاترۀ فعالیتها آنان هنادته هود .س

مورد بررس قرار م گیردز تا میازان و

چال ها بازدارنخه و نانر پای

برناخۀ راهبارد

الزاریاتها از آن رو وارس م هونخ تا بتوان با نایت به تأثیر آنهااز ارزیااب دقیقتار از
باربرد فرهنگ آنان بهدست داد.
نگاهی به زمینههای ورود الزاریستها به ایران:
رو آور ایرانیان به فراناه و در پ آن ورود الزاریاتها به ایاران را بایاخ از پیاماخهاا
جنه روسها بر ضخّ ایران و مخادالت ب پایاان روس و انگلای

در ایاران داناات .در دورۀ
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قاجارز ن اتین بار در زمان فتحعل هاه ( 1111 -1105ها ). .بود به بلیاا باتولیاک فرانااهز
دو بشی

به نامها « دامااد » ) (Damadeو «مااربوپول » ( )Marcopoliرا هماراه باا هیئات

نظام ژنرال گاردان به ایران ا زام نمود تا وضو مایحیان را به از دورۀ نفویه در انافهان و
آرربایجان به سر م بردنخز بررس نماینخ .آنان در مخّت بمتر از یک سال اقامت دود در ایرانز
گزارشهای

تهیه برده و به مربز دود در استانبول فرستادنخ (احمخ ز ن

 .)11این گزارشهاا

به ن اتین اقخام در راستا ورود الزاریاتهاز به منظور تبلیغ در بین مایحیان ایران به هامار
م رفتز اطال ات را دربارۀ وضعیت مایحیان ایران در ادتیار آنان قرار ما داد .از جملان ایان
اطال اتز سادتار جمعیت و پرابنخگ جغرافیای مایحیان بوم ایران بود به در این دوره باه
چنخ دسته و فرقن مذهب تقایم م هخنخ .آسور ها به در متون ادبیات ایرانز ن ران ز ن ار
یاا ن اارا دواناخه ما هاخنخز بیشترهاان ماذهب نااتور داهاته و پیاارو «نااتوریوس»

) )4((Nestoriousقاطنطنیه بودنخ .فرنگ ها آسور هاا پروتاتان یاا «لاوتر » را آهاور ز و

باتولیکها را بلخها

یا بلخانیان م دوانخنخ (ناطقز بارنامن فرهنگ فرنگ در ایرانز ص .)100

با این همهز ارائن آمار دقیق از جمعیت ماایحیان باوم ایاران در آن دوره باایار دهاوار
استز لی ن به نظر م رسخ به همار آنان فراتر از برآوردها موجود باهخ .جمعیات ن ارانیان
را در مرزها ایران و نمان بین  105/555تا  155/555تن بارآورد بارده اناخ .از ایان تعاخاد
حخود  15/555تن در روستاها ارومیه و بردستان م زیاتنخ .ارمنیان نیاز از نظار ماذهب باه
چنخ دسته تقایم م هخنخ :ارمنیان ارتخب ز ارمنیان پروتاتان و ارمنیان باتولیک .همار ارمنیان
را در تبریز  61555تن و در جلفا انفهان  1555تن ارزیاب بردهانخ .چنخ هزار تن دیگر نیاز
در ارومیهز تهران و ههرها دیگر به سر م بردنخ (همانز ن  .)100-103باتولیکها ارمنا و
بلخانیان بیشتر در ارومیهز سلماسز داروآباد و تعخاد نیز در تبریزز تهارانز هماخان و ناحنن
بردستان م زیاتنخ

(غفار ز ص .)161

بنابراینز در زمان محمخهاه (1131ا  1105ها). .ز مایحیان اقلیت بزرگ را در میان جمعیات
 1میلیون ایران تش ی م دادنخز باهگوناها باه بردا محاالز مانناخ سالماس و دااروآباد
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ی ارچه مایح نشینز به ویژه باتولیک بودنخ .از این روز الزاریاتها ن ات در ساال 1060
( 1101هاا ). .به این والیات رو آوردنخ و به برنامهریز و ساازمانخه نهادهاا آموزها و
دین دود اقخام نمودنخ .راهبهها «سن وناان دوپ » نیز از سال 1015م.

( 1103ها.

 ).در ارومیاه

ماتقر هخنخ .از آن پ ز دستههای از این راهبهها باه تاخری در دااروآبادز تبریازز تهاران و
جلفا انفهان به فعالیتها آموزه و فرهنگ پردادتنخ

(همانز ن

110ا.)111

بنابرآنچه گفته هخز آموزشها مذهب ( به به زبان فراناه بود ) و تبلیغات دینا در میاان
جمعیت بزر

مایحیان ایرانز از مهمترین انگیزهها آغازین ورود الزاریاتهاا باه ایاران باه

همار م رفت .الزاریاتها فراناو به واباته به بلیاا باتولیک روم بودنخز از ماخّتهاا
پی

نگران از دست رفتن پیاروان داوی ز باه ویاژه در اثار تبلیغاات گااتردۀ میاایونرها

آمری اای بودنخ به پیشتر و از سال 1066م 1119 (.ها ). .در ارومیه س ن
 .) 309از این روز بوه

داهتنخ (بارزنز ص

مبلغان الزاریات در این راستا بود به ارمنیان را از مذهب ارتخب

و

آسوریان را از دین ناتور و پروتاتان برگرداننخ .همچنینز ب ش دیگر از فعالیت آناان را در
ایرانز رقابت با میایونرها پروتاتان آمری ای ِ ماورد حمایات انگلیاا هاا و نیاز رقابات باا
میایونرها ارتخب

مورد حمایت روسها تش ی م داد .با این همهز چنان به دواهاخ آماخز

این رقابتها نیز در موارد به گاترش فعالیتها فرهنگ الزاریاتها در ایران م انجامیخ.
روند فعالیتهای فرهنگی -آموزشی الزاریستها:
برا بررس دقیقتر فعالیتها فرهنگ ا آموزه الزاریاتهاز م توان فعالیات ایشاان را
به سه دورۀ مخه تقایم برد:
1ا دورۀ محمّخهاه 1010ا 1061م1131( .ا  1105ها). .
1ا دورۀ نانرالخین هاه 1090ا 1010م1616(.ا  1131ها). .
6ا از ترور نانرالخین هاه تا جنه جهان اوّل 1911ا 1090م1666(.ا  1616ها). .
الف) دورۀ نخست ،دورۀ استقرار و آغاز فعالیتها

به لحاظ سیاس ز هرایط در این دوره به گونها بود به زمیناه را بارا اساتقرار و تقویات
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الزاریاتها در ایران فراهم برد .در این دوره نیز هماننخ دورۀ فتحعل

هاه (1105ا  1111ها). .ز

به لت فشارها روزافزون روس و انگلی ز محمخهااه و وزیارش حااج میارزا آقاسا ز باه
فراناه رو آورده بودنخ .اینان ورود و حضور سفیر فراناه را در ایران هام باه لحااظ موازنان
سیاس ز و هم از آن رو به و م توانات ناظر رفتار آن دو قخرت زورگو بوده و ا مال آنان
را در نزد اروپائیان افشا نمایخز ضرور م داناتنخ .در پا چناین سیاسات باود باه دو سافیر
فراناه ا ی

بنت دوسرس و دیگر سارتیژ ا به ترتیب در ساالهاا  1015و 1011م .وارد

ایران هخنخ .دوسرس در آوری 1015م( .نفر 1101ها). .ز موفاق باه دریافات دو فرماان از
محمخهاه هخنخ .در ن اتین فرمانز به حابم انفهان دستور داده هخ تا هر آنچه از دارای هاا

«ژزوئیتها»(( )5یاو یون) به از دورۀ نفویه باق مانخه بودز به الزاریاتها واگاذار نمایاخ و
ارامنن ارتخب

جلفا را به مورد حمایت روسیه بودناخز از ددا و ت ارف در آنهاا بااز دارد

(دو سرسا ز ص  .)155این دارای هاز بارت بودنخ از بلیااز بتاب انهز منازل ماا ون ز بااغهاا و
گورستان به تعخاد زیاد از اروپائیان در آن مخفون هخه بودنخ .این تأسیاااتز حتا پا
سقو نفویه و در هرج و مرجها پی

از

آمخه نیز همچنان محفوظ مانخه بود .لی ن ب شا از

این امالکز توسط مایحیان انشعاب غ ب هخه و یا توساط ادارهبنناخگان ارمنا آن حیاف و
می هخه بود (گوبینوز ص  .) 611فرمان دوم به همزمان به فرانااهز ارمنا و ساریان ترجماه و
منتشر گردیخز فرمان «ان آزاد ا تقاد» نام گرفت و مایحیان ایران را از همان حقاوق بهاره
منخ م سادت به دیگر ایرانیان از آن بردوردار بودنخ .طبق این فرمانز باتولیکها در بنا باردن
و تعمیر معابخز دفن امواتز انجام مراسم دین ز دریخ و فروشز تأسی

مخارس لوم و تربیات

اطفال و غیره آزاد بودنخ (اقبالز ص  .)30بخین ساانز الزاریااتهاا باه از ساال 1060م1101( .
ها ). .به ایران آمخه بودنخز جان تازه گرفته و به برپای نهادهاا فرهنگا و آموزها داود
پردادتنخ.
از سااوی ز اسااتقرار و تقویاات الزاریاااتهااا در ایااران ا گذهااته از بوه ا هااا بناات
دو سرس تا حخّ مخیون بوه ها ی

از الزاریاتها برجااته باه ناام «اوژن باوره»
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) (Eugène Boréبود به با برد زبانها هرق نیاز آهانای داهات .و از ساو «مجماو
لم فراناه» و یااا به گفتها ز از سو «فرانااواگیزو»ز وزیار دارجاه وقات فرانااهز بارا
بررس ها

لم به ایران ا زام هخه بود )  . ( Naraghi, p. 92هخف انل باورهز باا ایان باه

یک بشی

لوم جخیخز تبلیغ فرهنگ و بر پاای ماخارس رفا باودز تاا بتواناخ

بودز تروی

مالمانان و مایحیان را در بنار هم بنشانخ .هعار بورهز «پ

تمخّن از راه فرهناه» باود .و

بر این باور بود به یگانه ابزار پی ار با تاریکانخیش هاز همانا دان
هک ایجاد م بنخ و س
بوه

پرور است و این ه دان

زمانه بار داود را دواهاخبرد )  .( Boré, p. 362الزاریااتهاا باه

و ز به مرد راساخ و دااتگ ناپاذیر باودز توانااتنخ نهادهاا ماذهب بازماناخه از
گیرنخ .هم او بود به بلیاا باتولیک روم را به فرساتادن

ژزوئیتها دورۀ نفویه را باز پ

هیئت به ایران تشویق برد .بوره در بنا مخرسه نیز پیشگام بود و ن اتین مخرسن فرانااو را
با هزینن دوی

در سال 1069م 1100(.ها ). .در تبریز با  11هاگرد آراست .آماوزش در ایان

مخرسه ا به به زود دان آموزان زیاد را جذب برد ا به زبان فرانااه باود .ی ااال بعاخز
بنت دوسرس در گذرش از تبریزز گزارش داد باه ایان مخرساه دارا  65هااگرد ماایح و
مالمان بود به به فراناه ت لّم م بردنخ و انول از ریاضایات و جغرافیاا را فراگرفتاه بودناخ
(دوسرس ز ص  .) 90بوره به یار دان آموزان همین مخرسهز ن اتین واژهنامن فراناه ا فارسا
را تخوین برده و به محمخهاه تقخیم نمود .و یک سال بعخز هاعبها از هماان مخرساه را در
جلفا انفهان تأسی
دود تخری

نمود و دان

آموزان ماایح و ماالمان در آن ثبات ناام بردناخ .و

فراناه و جغرافیا را در این ماخرسه به هاخه داهت(Boré, p. 362 ).بارن دو بخز

دبیر سفارت روس به  0ماه پ

از گشای

مخرسن جلفا آن را دیخه بودز گاواه داد باه ایان

مخرسن  61دان آموز داهت به  0نفر از آنان مالمان بودنخ .در این ماخرسهز دان آماوزان باه
فراگیر ِ فراناهز ارمن ز فاارس و جغرافیاا مشاغول بودناخ)  ( .De Bode, p. 45باخین ساانز
نق

بوره و نیز همراه و همف ر و با الزاریااتهااز آناان را بای

از پای

باه برپاای

نهادها فرهنگ هانز به ویژه در آرربایجان دلگرم برد .ایرانیان نیز رو هم رفته بوه هاا
فرهنگ بوره را م ستودنخ .چنان ه مهخ لیا به او و اخه داده باود باه پاار داود نانارالخین
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میرزا ولیعهخ را برا آمودتن زبان فراناه به او با ارد .محمخهااه نیاز بتبااً او را باه اداماان
راه

تشویق م برد ( اقبالز ص  .)36اما بوره به مورد دشم رقیبان پروتاتان و ارتاخب

قارار

گرفته بودز سرانجام نتوانات بار این همه دهمن را بر دوش بشخ و ناگزیر ایران را ترک برده
و به مأموریت اورهلیم رفت.
در این دورهز با همن دهوار های به هیئتها آمری ای ز انگلیا ها و روسهااز پنهاان و
آه ار برا الزاریاتها ایجاد م بردنخز آنان توانااتنخ در ساال1015م1103 (.هاا). .ز یاک
مخرسن پارانه در ارومیه و دو مخرسه در انفهان برپا نماینخ )  .( Naraghi, p. 93بوه هاا
آنان تا سال 1011م1100 (.ها). .ز منجار باه تأسای

چناخین مخرسان پاارانه و ددتراناه در

داروآبادز و در روستاها «مارانا»ز «پتاور»ز «گلزان»ز «نقخه» و غیره گردیخ .رو هم رفتاهز تاا
پایان دورۀ محمخهاهز آنان تواناتنخ  13مخرسن پارانه با  155دان
چنخ پرورهگاه و درمانگاه تأسی

آموزز  3مخرسن ددتراناه و

نماینخ .برنامن مخارسز یاک دورۀ چهاار سااله باود و متاون

درس ِ آنها دراین دوره بارت بود از  :زبان فرانااهز زباان ساریان ز متاون ماذهب ز فارسا ز
حاابز تاریخ و جغرافیاز تاریخ فلافه و سرودها دین
ن

(ناطقز بارنامان فرهنگا فرنگا در ایارانز

111ا .) 130
ب) دورۀ دوم  :دورۀ شتاب فعالیتهای فرهنگی:

در این دورهز فعالیتها فرهنگ الزاریاتهاز به لحاظ بم و بیف ز هاتاب بیشاتر باه
دود گرفت .در فانلن سالها 1030ا 1035م.ز آنها یاک مخرسان پاارانه باا  10هااگرد در
داروآباد و یک نهاد هبانهروز «پانایون» برا بودبان ارمن در تبریز برپا بردنخ .همچناینز
راهبهها «سن وناان دوپ » مخارس ددترانن ارومیاهز سالماسز تبریاز و انافهان را تأسای
نمودنخ )  .( Naraghi, p. 93درط همین سال هاز چنان به دواهاخ آماخز الزاریااتهاا چناخ
مخرسن مهم نیز در پایت ت بنا نهادنخ .در سال 1031م 1101( .ها ). .مخرسن ددترانان ارومیاهز
 105دان آموز داهت به راهبهها ناگزیر به تأمین دوراک و پوهاک آنان هم هخنخز زیرا چناین
رسم را هیئتها آمری ای ز به توان مال بیشتر داهتنخز بنا نهاده بودنخ و الزاریاتهاا در
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همچشم با آنان ناگزیر به پیرو از آن هخه بودنخ .در همین سالز راهباههاا یاک پرورهاگاه
هبانه روز در داروآباد بنا نهادنخ به در آنز  65ددتر بچه نگهخار م هخ .به این هاگردانز
در بنار زبان فراناهز پنبهریا ز نابونساز

و پ ت نان را هم آموزش م دادنخ ( ناطقز بارنامان

فرهنگ فرنگ در ایرانز ص .) 106

در پ سیاستها ضخ مایح

نمانیانز دطّن آرربایجان هرازچنخگاه مورد تادت و تاز

آنان و بردان نمان قرار م گرفت .در ی ا از ایان یاورشهاا باه در ساال 1011م1191( .
ها ). .رو داده بودز بایار از مخارسز بلیااها و دیگار تأسیااات الزاریااتهاا غاارت و
ت ریب هخه بود .با فروب

بردن این یورشز الزاریاتها به بازسااز ماخارس ویاران هاخۀ

دود برآمخنخ .طبق گزاره ز در ط این سالهاز الزاریاتها در  10روستا آرربایجاان غربا
 10مخرسن پارانه را با  601دان

آموز اداره م بردنخ .همچنین در نواح سلماسز داروآباد

و روسااتاها اطااراف آنز  9مخرساان ددترانااه را بااا  611هاااگرد و نیااز  11یتاایم دانااه را در
آباد ها م تلف هخه دار بودنخ ( ناطقز بارنامن فرهنگ فرنگ در ایران  .) 195افزای

یتیمدانهها

و پرورهگاههاز دود نشاندهنخۀ بشتارها پیاپ سابنان این نواح بهدست مهاجماان نماان
بود .در سال  1010م 1191(.ها ). .نیز الزاریاتها یک مخرسان پاارانن ناوینز یاک مخرسان
ددترانه و یک درمانگاه در انفهان بنا نهادنخ .در گشای
انفهانز به فرزنخان

ایان ماخارسز ظا ّ الاالطان حاابم

را نیز فراناویان آموزش م دادنخ با ایشان همراه نمود .در  1091م-( .

 1611ها ). .مخرسها در نحنن بردستان با مخیریت پادر «مونتت » گشای

یافت به در آن

بیشتر به زبان فراناه آموزش داده م هخ و بمک هزینن آن را نیز الزاریاتهاا تهاران ما -
پردادتنخ)(.Bulletin, p. 84

ج) دورۀ سوم :دورۀ اوج فعالیتهای فرهنگی:

این دورهز چنخ ویژگ مهم داهت؛ ن ات آن ه هور و هو سالها مشروطه همراه باود
با افزای

فعالیتها فرهنگ و نهضت مخرسهساز الزاریاتها؛ دوم این ه ماخارس ماذهب

به تخری تغییر ماهیت داده و تبخی به نیمه رف و رفا ما هاخنخ .ساوم این اهز گذهاته از
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گاترش زبان و ادبیات فراناهز روی رد به لاوم ناوین نیاز در برناماههاا آموزها ماخارس
رونخ فزاینخه یافت؛ به طور منالز برا ن اتین بار در مخارس ارومیاهز رهاتههاای از لاوم
چون حاابز مقخمات جبر و هنخساهز فیزیاک و هایم ز لاوم طبیعا ز تااریخ و جغرافیااز و
دورهها ویژۀ دفتردار آموزش داده م هخ (غفاار ز ص  .)101در سال 1955م1610 ( .ها). .
«فراناوالنه» )  ( François Lesneاز رهبران الزاریاتز بلیااا بزرگا را باا  65555فراناک
هزینه در ارومیه بنا بارد .الزاریاات هاا در تبریازز تهارانز دااروآباد و جلفاا انافهان نیاز
بلیااهاای داهتنخ )  . ( Rosand, p. 432س

الزاریاتها مخارس تربیات بشای

نیز در تبریز و داروآباد توسعه دادنخ .در سال 1955م .مخرسن تربیت بشای
طلبن بشی

داود را

دااروآبادز 11

داهت به به آنان افزون بر زبان فااراناهز زباان التاین نیاز آماوزش داده ما هاخ

).(Châtlet, p. 446
در سالها 1955 -1951م.ز الزاریاتها آموزه خهها نوین را در اطراف دااروآباد و
در روستاها پتاورز گلزانز جمال آباد و غیره به راه انخادتنخ باه در آن هاا  615هااگرد درس
م دوانخنخ .در این مخارسز گذهته از زباان و ادبیاات فرانااهز زباان ساریان و فارسا نیاز
تخری

م هخ .حت ی

از فرزنخان مظفرالخین هاه هم در مخرسان دااروآباد فرانااه درس

م دوانخ .در سال 1951م 1619 ( .ها ). .پادر «ماالوال» با سه تان از هم ااران

از ارومیاه

به تبریز آمخه و مخرسها را با  30هاگرد آراست .این تعخاد در ساال بعاخ باه  10تان افازای
یافت .همین هیئت برا ن اتین بار دست به تربیت بشی

زد و چناخ دانا

آماوز ارمنا را

برا دخمت در بلیاا باتولیک آماده سادت .مخرسن هیئت ماالوال در تبریز بیشتر رف بود
تا مذهب ؛ تا جای باه ساال تح ایل را باا اجارا قطعاات از چناخ نمایشانامه آغااز بارد.
دان آموزان این مخرسهز فراناه را تا آن حخ م داناتنخ به نمایشنامن «نامزد اجباار » ماولیر را
در دو پرده به اجرا در آورنخ؛ به گونها
فرهنگ فرنگ در ایرانز نا

به تماهاگران را س ت دوش آمخه بود (نااطقز بارنامان

 113و  .)116البتاه اجارا نمایشانامه باه زباان فرانااهز ب شا از

برنامهها فرهنگ مخارس الزاریاتها را تشا ی ما داد .ایانگوناه نمایشانامههاا بیشاتر در
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جشنها پایان تح یل اجرا م هخ .به نوان منالز در مراسام باه پا

از امتحاناات ساال

 1951ا 1953ز برا اهخا جوایز به هاگردان برگزار هخز آثار از مولیر چون «طبیب اجبار »
و «دسای

اس اپن» به زبان فراناه توسط هاگردان به نماای

درآماخ باه باا اساتقبال داوب

تماهاگران روبهرو هخ .دخمات الزاریاتها مورد توجه ح ومت نیز بود .محماخ ل میارزا
ولیعهخز در سال  1951م 1619(.ها ). .از بالسهاز چاپ انه و بلیاا الزاریاتهاا و نیاز از
مخرسن هبانه روز و درمانگاه راهبهها بازدیخ به م آورد .الزاریاتها به این مراسام را باا
ه وه و تشریفات دان برگزار برده بودنخ این ما آنهاا ولیعهاخ را باایار داوش آماخ و
فردا همان روز بمک ماال چشمگیر برا

آنان فرستاد ) .( Châtlet, pp. 96-100

بر اساس آمار بل سالها  1951ا1955م .مجمو ن نهادهاز ا ضا و ام اناات داخمات

ا

آموزه الزاریاتها در ایران به این هرح بوده است :بشیشاان الزاریاات  11تانز راهباههاا
(دواهران نی وبار)  69نفرز برادر مذهب  1نفرز مطران بلخان  6نفرز بشی
بشی

بلاخان  10نفارز

ارمن  3نفرز مخرسه  13باب باا  6613هااگردز بیمارساتان  1باابز درمانگااه  0باابز

چاپ انه  1بابز بلیاا و نمازدانه  15باب (غفاار ز ص  .)161در آماار دیگار باه مرباو باه
ی اال بعاخز یعنا ساال 1950م 1616( .هاا ). .اساتز الزاریااتهاا تنهاا در دااروآباد و
روستاها اطراف آنز  16مخرسه باا  093هااگرد (  191پاار و  651ددتار ) داهاتنخ .از ایان
تعخادز  30نفر فقط فراناه م آمودتنخ و  30نفر زبانها دیگر اروپای ز  15نفر زبان روسا و
 11نفر نیز فارس م آمااودتنخ (نااطقز بارنامان فرهنگا فرنگا در ایارانز ص  .)115در ساالهاا
1951ا  1953نیز الزاریاتها تنها در ارومیه و روستاها اطراف آن دارا  01مخرسه با 1100
هاگرد بودنخ به به فراگیر

لوم و زبانها دارجه اهتغال داهتنخ.

آمار و دادهها فو نشان م دهنخ به در آغاز انقاالب مشاروطه باه هاور آزاد داواه
بشور را فرا گرفته بودز بوه ها فرهنگا اا اجتماا

الزاریااتهاا نیاز افازای

همچنینز از فعالیتها مذهب آنان به تخری باسته هخه و بر
آنان افزوده هخ .از آن سو ز استقبال از این مخارس نیز افزای
«ماالوال» تبریز دیگر گنجای

یافات.

بر هامار ماخارس رفا
یافتز چنان اه مخرسان رفا

داوطلبان را نخاهات و الزاریااتهاا نااگزیر بارا ساادتن دو
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مخرسن ارمن و مالمان از پادر «فیا»ز رئی

با الزاریااتهاا در پااری ز تقاضاا ا تباار

بردنخ .و نیز مبلغ  00555فرانک ا تبار به این طرح ها ادت اص داد .سرانجام هر دو مخرسه
در سال  1915م 1610(.ها ). .باه بهاره باردار رسایخ )  .( Châtlet, p. 446بنااباراینز ساال
ها 1915-11م .را م توان دورۀ اوج فعالیتها فرهنگ الزاریاتها در ایران داناات .ایان
مفهوم را م توان از آمار مربو به ساال 1911م 1619( .هاا ). .باه در آنز میازان ام اناات و
دخمات فرهنگ ا اجتما

الزاریاتها آمخه استز به داوب دریافات :مطاران الزاریاات و

نماینخۀ پاپ یک نفرز مطران بلخان  1نفرز بشی
نفرز مخرسه تربیت بشی

 1بابز طالب بشی

الزاریات  11نفرز بشای
 15نفرز معاون بشی

مبلّاغ باوم 01

یک نفرز راهبه  60نفرز

مایح هخگان  16نفرز غا تعمیخ اطفال  161موردز بلیاا و نمازدانه  36باابز مخرساه 30
باب با 1105هاگردز بال ودان سرا  6باب با  005هاگردز بیمارساتان وآسایشاگاه معلاولین 6
بابز پرورهگاه  0باب با  95باودکز درماانگاه  0باب با  03636مورد مراجعه ( Annales, p.

 .) 387از آن پ

تا آستانن جنه جهان اوّلز بوه ها فرهنگ

رف الزاریاتهاز با ت یاه

بر آموزش لوم جخیخز زبان و ادبیات فراناهز با وجود بردا دهاوار هاا همچناان اساتمرار
یافت .اما در آستانن جنهز به لّت رقابت هخیخ زبان انگلیا

ا به از پشاتیبان ماال فاراوان

میایونرها آمری ای بردوردار بود ا و نیز مهاجرت مایحیان باوم باه روسایه و آمری اا و
برد ممالک دیگرز به در پ مش الت اقت اد و ناامن ها رو داده بودز از تعاخاد هااگردان

مخارس الزاریات باسته هخ(. )6

مدارس الزاریستها در پایتخت و ویژگیهای آن در ترویج علوم ،زبان و ادبیات فرانسه:

مخارس الزاریاتها در پایت تز به لحاظ تروی

لوم جخیخز و زباان و ادبیاات فرانااه از

اهمیت ویژها بردوردار بود .این مخارس رقیبان سرس ت برا دیگر مخارس ناوین ایرانا و
دارج ز ماننخ دارالفنون و آلیان

فراناهز به همار م رفت .در میان ماخارس الزاریااتهاا در

پایت تز چنان ه دواهیم دیخز مخرسن معروف «سن لوی » از همه دردشانتر بود و نق

مهم
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در آموزش زبان فراناه و لوم جخیخ ایفا م نمود.
دو تن از بشیشان الزاریات به از سال 1035م 1111( .ها ). .در تهران ماتقر هخه بودنخز
توسط «آرتور بنت دو گوبینو»ز سفیر وقت فراناهز تشویق هخنخ تا مخرسها در پایت ات برپاا
نماینخز تا هر چه بیشتر زبان و ادبیات فراناه را ا به به گفتان و طرفاخاران زیااد در ایاران
داهت ا تروی نماینخ (گوبینوز ص  .)661همزمان با گوبینوز حانعل دان گروس ز سافیر ایاران
رف فرا دوانخز تا ایرانیاان از دانا

در پاری ز پادریان را به برپای نهادها آموزه

جهاان

غرب بهرهمنخ هونخ .بخینسانز مخرسن پارانه الزاریاتها در تهرانز باا ناام «سان لاوی »ز در
مارس سال 1031م 1119( .ها ). .با  10هاگرد گشای
این مخرسه تا  05نفر ظرفیت داهت .س
ب الزاریات ها در پااری

یافت به نیم از آنان مالمان بودناخ.

گوبینو از طریق وزارت دارجان فرانااهز از رئای

دواسات تاا دو بشای

هم ار با این مخرسه ا زام نمایخز تا بنج او

محتاا و باا معلوماات بااف را جهات

لم ایرانیان را به باامالً بیاخار هاخه بودناخ

ارضا نماینخ .و افزود به آموزش زبان فراناه بایخ هخف انل الزاریاتها باهخز تا ههرت
و ا تبار بیشتر ن یب آنان گردد (گوبینوز ص  .)660بخینسانز با پشتیبان ها گوبینو مخرسه رو
به گاترش نهاد .درآغازز دورۀ تح ی در مخرسن سن لوی  0ساله باود و هااگردان در پایاان
دورهز گواه ابتخای مخارس فراناو را دریافت م بردنخ .برنامن درس مخرسه باارت باود
از :زبان و ادبیات فراناهز زبان ارمن ز فارس ز تاریخ و جغرافیاز حااب سایا ز داط و نقاها
(هیخ رضای ز ص.)90

اما ظرفیت سن لوی همچنان افزای
بی

ما یافاتز چنان اه در ساال 1950م 1616( .هاا). .

از  105هاگرد داهت .بایار از ایرانیان دردواست ثبت نام رایگان داهتنخز ول پادریاان

به لّت ب پول یا بمبود جا نم تواناتنخ به این دردواست ها پاساخ منبات دهناخ .سارانجامز
الزاریات ها برا توسعن فضا آموزه ز مبادرت به دریخ دانن هاجاع الاالطنه نمودناخ باه
حخود  1555مترمربو مااحت داهت .برا دریخ ایان ساادتمان و تجهیاز آن باه  16باالس
درسز به ظرفیت  655تا  605دان
پاری

ابتخا  65/555فرانک و پ

آموز را داهتز پادر «فیا» رئای

با الزاریااتهاا در

از آن نیز  0555فرانک ادت اص داد .مبلغ چشامگیر نیاز
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دواهر «تارد »ز از سرپرستان راهبههاز ادت اص داد .سافیر فرانااه هام از ساو آن دولاتز
ساالنه  1555فرانک ماتمر برا مخرسه برقرار بارد .ایان مخرساه سا
آموزه دود پردادت و سرانجام در س تامبر 1959م .گشاای

باه تقویات باادر

یافات و تباخی باه بزرگتارین
از

مخرسن پایت ت گردیخ (غفار ز ص 106؛ نااطقز بارنامان فرهنگا فرنگا در ایارانز ص  .)101پا

مخت ز الزاریاتها در نخد برآمخنخ تا مخرسه را به دبیرستان متوسطه تبخی نماینخ .از این روز
در سال 1916م 1661( .ها ). .برنامن آموزه مخرسه را در رهاتههاا زباانهاا داارج و
دیگر لومز با برنامن دانشگاهها فراناه هماهنه سادتنخ و بخینسان تأسی
لوی » را با انتشار یک آگه

«دبیرساتان سان

به اطالع موم رسانخنخ ) .( Châtlet, p. 605

از سو دیگرز از سال 1005م 1190( .ها ). .راهبهها سن و ناان دوپ نیاز هاعبها از
مخرسن ددترانن «سن ژوزف» را در محلان ارمنیاان دروازه قازوین تهاران گشاودنخ .اماا طاول
ن شیخ به در بنار این مخرسن ددترانهز مخرسن پارانن « سن ژوزف » را هم برپا بردناخ .برنامان
درس این آموزهگاه چناخان تفااوت باا برنامان مخرسان سان لاوی نخاهاتز ولا از تعاخاد
دان آموزان آن چنخان اطال

در دست نیات .لی ن دانم «دیوالفوآ»ز باستانهاناس معاروف

فراناو ز به سفرنامهاش را م هناسیمز در ساال 1001م 1651( .هاا ). .از مخرسان راهباههاا
دیخن برد و گواه داد به همار زیاد از دان آموزان ارمن و مالمان در بنار هم به تح ی
مشغول بودنخ .ددتران نیز گذهته از زباان فرانااه و درسهاا دیگارز دوزناخگ ز اتوها ز و
بخبانوی

را هم م آمودتنخ) .( Dieulafoy, p.60-61

همچنان به اهاره هخز مخرسن سن لوی بزرگترین مخرسن پایت ات باه هامار ما رفات و
چان ه دواهخ آمخ ه

یتها نامآور را نیز در دامن دود پرورانخ .به طاور بلّا ز تفااوت

مخارس الزاریات ها تهران با مخارس ارومیه و داروآباد در این بود به مخارس تهران بامالً
روی رد

رف داهتنخ .در همین راستاز هاگردان سن لوی از پادر «پالنیار» م دواستنخ باه

بیشتر به آموزش متون فلاف جهان غرب ب ردازدز و بتب مربوطه را نیز سافارش دهناخ تاا از
فراناه بیاورنخ .گوبینو نیز با چنین روی ارد از پادریاان ما دواسات باه بنج ااو

لما
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جوانان ایران

را پاس گو باهنخ ( گوبینوز ن

660ا.) 661

نگاهی به دیگر اقدامات فرهنگی الزاریستها:
ب

دیگر از فعالیتها فرهنگ الزاریاتها را ا گذهاته از تبلیغاات دینا ز ساادتن

بلیاا و نمازدانهز تربیت بشی

و غیره ا به بررسا دیگار را ما طلبناخ ا .اماور چااپ و

انتشارات تش ی م داد .الزاریاتها ن اتین چاپ انن دود را در سال1031م 1119( .هاا). .
و در زمان نانرالخین هاه در ارومیه به راه انخادتنخ .آنان تا آن زمانز نوهتهها دود را توساط
چاپ انها در مون انتشار م دادنخ .در سال 1011م 1191( .ها ). .پادر «بلوزول»()7ز ی
از رؤسا الزاریاتز در بازگشت از فراناه چاپ انن نوین را با دود به ارومیه آورد و به باار
انخادت .این چاپ انه به بزرگترین چاپ انن این هیئت در ایران به هامار ما رفاتز چناخ باار
مورد حمله و ت ریب رقیبان آمری ای و دیگران قرار گرفته بود .باا ایان هماهز ایان چاپ اناه
توانات تا سال 1091م 1611( .ها 10 ). .جلخ بتاب و رساله چاپ بناخ باه از جملان آنهاا
ریاضیاتز واژه نامن فراناه ا سریان ز دودآموز آداب دان ز بتب زبان و رسالههاا دینا باود
( ناطقز بارنامن فرهنگا فرنگا در ایارانز ص  .) 191در ساال 1955م 1610( .هاا ). .باه بشای
«سالومون» امور چاپ انه را به هخه گرفاتز دساتور زباان بلاخان و بتااب الفباا بلاخان
فارس را تألیف برد .در ساال 1956م 1611( .هاا ). .نیاز «پا دارماو»ز بشای
دودآموز م المن چنخ زبان را به ه

ا

الزاریااتز

زبان فراناهز انگلیا ز روس ز فارس ز بلخان و ارمنا

به پایان رسانخ)  .( Châtlet, p. 440گذهته از چاپ بتب لم و دین ز چاپ انن ارومیاهز یاک
ماهنامه هم به زبان سریان ز به نام «باالدهرارا» )  ( Kala de chraraیا «نخا حقیقات»ز منتشار
م نمود به با ماهنامن هیئت آمری ای بهنام «پرتو دورهیخ» رقابت م برد .گذهاته از چاپ انان
بزر

ارومیهز الزاریاتها تا سال 1950م 1613( .ها ). .یک چاپ انه هم در جلفا انافهان

به راه انخادته بودنخ (غفار ز ص .)101

چالشهای بازدارنده و عناصر پیشبرندۀ راهبرد فرهنگی الزاریستها:
چال ها و موانو پی

رو الزاریاتها و نیز مشوّ ها آنان از آن رو بررس م هونخ
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تا بتوان ارزیاب دقیقتر از بااربرد فرهنگا آناان باهدسات داد .مناابو نشاان ما دهناخ باه
الزاریاتها از همان آغاز بارز در هاهرها و منااطق م تلاف ایارانز باا مواناو و چاال هاا
گوناگون سیاس

ا اجتما

و اقت اد روبهرو بودهانخ .چنان ه از منابو بر ما آیاخز رو هام

رفتهز نانر بازدارنخه و چال ها پی

رو الزاریاتها را در ایران م توان به چهاار دساتن

مخه تقایم برد:
1ا د ومتها و ادتالفات به از ی او بین الزاریاتها و هیئتها پروتاتان آمری اای
و ارتخب

روس ز و از سو دیگر بین الزاریاتها و بشیشان بوم وجود داهت؛

 -1سیاستها ضخ یاو

نمان هاز به هرازچنخگاه سابب یاورش آناان باه ناواح

یااو نشااین آرربایجااان و قتا و غااارت مااایحیان و ت ریاب مااخارس و بلیااااها آنااان
م گردیخ؛
6ا چال های به آنان با برد ح ام محلّ و یا مالمانان بههخّت متع ب داهتهانخ؛
1ا ادتالفات درون دود الزاریاتها به به ویژه در داروآباد و تهران نمایانتر بود؛
ناه یبای و وابن

فرقهها مایح در برابر ی خیگر بایار هگفتانگیاز باود .گذهاته از

رقابت با هم()8ز از ت ریب ی خیگر نیز ابای نخاهتنخ .بنت دوسرس به تل

یاد ما بناخ باه

«آنچه غمانگیز به نظر م رسخ این است به این دانوادۀ بوچک مایح ز دائم با هم اداتالف و
بشم

دارنخ .اسقف بزر

ارمن ها انشعاب و بشی

ارتخب

با هم در حاال جناهاناخ»

(بنت دوسرس ز ص  .)151آنان بهجا پردادتن به آموزش و تخری ز ب ش از تاوان و ام اناات
دود را در جهت ت ریب ی خیگر هخر م دادنخ پروتاتانها آمری ای به از ام انات بهتار
بردوردار بودنخ و زودتر هم دارا چاپ انه هخه بودنخز پیاپ بر ضخ الزاریااتهاا ا المیاه و
بیانیه چاپ و منتشر م ساادتنخ )  .( Anderson, p. 182البتاه در برابار ایانگوناه بردوردهااز
الزاریاتها نیز وابن

نشان داده و رقیبان را بخبی

بردنخ .سرانجامز در برابر این بشم
ح ومتز ناگزیر به وابن

م دوانخناخ و لیاه آناان باخگوی ما

ها به برا تمامیت ارضا ایاران هام با دطار نباودز

هخه و محمخهاه با همن بردبار اشز در سال 1011م.

(-
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1101ها). .ز فرمان منو تبلیغ را نادر نمود .در این فرمان آمخه بود به اگر بشی
از باتولیک و ارامنه و دیگران تبلیغ نماینخ و ی اخیگر را باه بای

یا طایفاها

داود در آورناخ مماداذه و

سیاست دواهنخ هخ ( ناطقز ایران در راهیاب فرهنگ ز ص  .) 195هر چنخ به فرمان هااه اناخبا از
درگیر ها آه ار باستز اما در مجموع هیئاتهاا پروتااتان و ارتاخب
انگلی

باه از حمایات

و روس نیز بردوردار بودنخز چنخان از این فرمان پیرو نم بردنخ.

سال1011م 1100(.ها ). .نیز سال دهوار برا الزاریاتها بود .روس و انگلای

فشاار

زیاد آورده بودنخ و در نتیجه ملک قاسم میرزاز حابم ارومیهز باه از دوساتخاران زباان و ادب
فراناه و نیز پشتیبان فراناویان بودز از ح ومت بربنار هخ .روسها به این هم ابتفاا ن ارده و
دواستار ادراج پادر بلوزلز از بشیشاان فعّاال الزاریااتز از ایاران هاخه بودناخ .سارانجام
الزاریاتها به مجتهخ و امام جمعن ارومیهز بخالمجیخ متوس هخنخ .و نیز به دل دوها از
روسها نخاهتز فتوا داد به اتهامات وارده به باتولیکها ناه از جها اسات و ایان پادریاان
هرگز قخم در م الفت با اساالم بارنخاهاتهاناخ .ایان پشاتیبان اناخب گاره از باار فروبااتن
الزاریاتها گشود ) .( Châtlet, p. 508

رو همرفتهز روس و انگلی

از مخارس فراناو و فعالیتها آموزه الزاریااتهاا ناا

دشنود بودنخ .از این روز در هر فرنت از باره ن دریغ نم ورزیخناخ .بناابرایانز مهمتارین
چالش به الزاریاتها و مخارس فراناو باا آن مواجاه بودناخز سیاسا باودز زیارا در نازد
سیاستمخاران و درباریان نانرالخین هاهز نام فراناه تخا بننخۀ انقاالب ببیار آن بشاور باود.
رقیبان و دهمنان نیز همواره در نزد دولتمردان چنین وانمود م بردناخ باه ماخارس فرانااو
بانون پرورش اف ار انقالب است و این ه زبان و فرهناه فرانااه را جاز هاورش لیاه نظام
موجود تعبیر دیگر نیات و سرانجام هاگردان را به جمهور دواه دواهخ گرواناخ .چناین
تلقینات سرانجام سبب هخ به هاه در سال 1009م1651(.ها). .ز ط فرمان گشاودن ماخارس
جخیخ دارج را در ایران ممنوع ا الم نمایخ و در نتیجاه تاا ماخت میاایونرها از برناماههاا
آموزه دود باز ماننخ (بارزنز ص  .)391چنان ه در پی

اهااره هاخز ب ا

دیگار از مواناو

الزاریاتهاز تادتوتازها پیاپ بردان و تربان نمان به مناطق مایح نشین غارب بشاور
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بود .این یورشها به گاه دست روسهاا نیاز درآن دیاخه ما هاخز بشاتار و غاارت اماوالز
ت ریب مخارس و بلیااها را درپ داهت و آنان را از بوه هایشان باز م داهت.
اماز در برابر همن این موانو و چال هاز الزاریاتهاا از پشاتیبانا هاا و مشاوّ هاای نیاز
بردوردار بودنخ .گذهته از پشتیبان دولت و سفارت فراناهز دولت و ح ام ایران نیز همیشها
نرف نظر از برد موارد استننای ا با بلناخ نظار و ماخارا ناابت باه اتبااع ماایح رفتاار
م بردنخ .در این میانز الزاریاتهاز از زمان محمخهااه از پشاتیبان هاا بیشاتر برداوردار
بودهانخ .در آغاز ح ومت نانرالخین هاه نیز میرزا تق دان امیرببیرز به دوران دخمت داود را
در آرربایجان گذرانخه بود و از نزدیاک از احاوال یااویان آگااه باودز از میازان مالیااتهاا
باتولیکها باست .و حت بوهیخ به یاویان را از لحاظ اجتما
دهخ .از این روز و از ناوز فرمان «ان آزاد

با ماالمانان برابار قارار

ا تقاد» محمخهاه را به رسمیت هنادت (آدمیتز

ص  .)161در انفهان نیز بنا به دردواست گوبینوز سفیر فراناهز دولات از باتولیاکهاا مالیاات
اضاف دریافت نم برد .روحانیان بلنخپایه هام مومااً از الزاریااتهاا پشاتیبان ما بردناخ.
چنان ه در پی

اهاره هخز مجتهاخ ارومیاه در مقابا فتناه انگیاز هاا رقیباانز باه حقانیات

الزاریاتها فتوا داد .امام جمعن انفهان نیز بنا به دردواست گوبینوز از باتولیاکهاا در برابار
م الفان حمایت برد (گوبینوز ص  .) 650همچنینز میرزا فضلعل ز امام جمعن تبریز باه رسایخگ
به ه ایت پروتاتانها به و

واگذار هخه بودز جانب الزاریاتها را گرفت (احمخ ز ص.) 01 :

درواقوز زورگاوی هاا و ساتمهاا روس و انگلای

و وابااتگان آنهااز سابب باروز چناین

وابن های برضخ آنان و به سود الزریاتها تمام م هخ و این داود ی ا از لا پیاروز
اینان به همار م رفت.
دورۀ نخارت میرزا حاین دان س هااالر (1190ا  1110ها ). .نیز دورۀ ه وفای مخارس و
نهادها آموزه باتولیکها به همار م رفت .و چون دود در فرانااه درس دواناخه باودز
بیشتر دل به سو مخارس فراناو داهت .در دورۀ اوز دستاوردها اقلیتها ماذهب ایاران
ب سابقه بود .او بود به برا ن اتین بار اجازۀ برپای مخارس فراناو زباان آلیاان

یهاود را
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نیز از نانرالخین هاه گرفت .اما و در س تامبر 1005م( .هوال 1190ها ). .از بار ناخارت و
وزارت بر بنار و به مشهخ تبعیخ گردیخ .از این بربنار ز ماننخ همیشهز اقلیتها ماذهب زیاان
دیخنخ .فراناویان گزارش دادنخ به س هااالر هرگز دست از پشتیبان باتولیاکهاا ن شایخ .در
س اسگزار از این نوعپرور بود به پاپ او را به حمای «سان گار گاوار» آراسات و ایان
دریافت م برد (ناطقز ص .)196

ن اتین بار بود به یک مالمان هیعه چنین نشان

در مجموعز بنا بر آنچه گفته هخز یورشهاا پیااپ

نمانیاان وساتیزهاا دادلا جامعان

مایحیتز رقابت پروتاتانها آمری ای تحت حمایت انگلای

و ارتاخب هاا روسا ز از

مهمترین موانو و چال ها در پیشبرد راهبرد فرهنگ الزاریاتها به هامار ما رفات .باا ایان
همهز این چال ها گرچه آنان را با دهوار ها بایار مواجه م سادتز اما هرگز آناان را از
ادامن راهشان باز نم داهت.
ارزیابی و نقد کارکردهای فرهنگی الزاریستها:
ارزیاب و نقخ فعالیتها فرهنگ

ا اجتما

الزاریاتها در ایرانز نقا قوّت و ضعف و

میزان تأثیرگذار بوه ها آنان را نمایانتر دواهخ بارد .نهادهاا فرهنگا الزاریااتهااز
بی

از نیم قرن زودتر از دو نهاد آموزه دیگر فراناویان ا آلیان

فراناه و آلیاان

()9

یهاود

در ایران ماتقر هخه و به فعالیت پردادتنخ .از این روز نهادها آموزه الزاریاتهااز هام باه
لحاظ گاتردگ و هم به لحاظ پیشینن آموزه ز بر آن دو نهاد دیگر برتر داهته انخ .از ساو
دیگرز مخارس الزاریات ها با چنان پیشینن دراز ز دود الگوی هخنخ برا ایرانیان به در پا
برپای مخارس نوین به سبک فرنه بودنخ .بارا نموناهز ماخارس لقمانیاه و ساعادت دو نهااد
فرنگ مآب و فرنگ زبان بودنخ به در پیونخ تنگاتنه با مخارس فراناو در تبریز پاگرفتناخ
(ناطقز بارنامن فرهنگ فرنگ در ایرانز ص  .) 36افزون بر اینهاز مخارس الزاریات نق
آهنا سادتن بایار از ایرانیان به فلافه و دان
بودنخ به دان

مهما در

نوین غرب داهتهانخ .مخارس چون سن لوی

آمودتگان نامخار هماننخ ناد هخایتز نیمایوهای ز رهایخ یاسام ز محماخ

حجاز (رمان نوی ) و دیگران را در دامن دود پرورانخنخ (آرینپورز نفحات م تلاف) .ماخارس
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متعخد الزاریاتها در نقا م تلف ایرانز سهم بزرگ در گاترش زباان و ادبیاات فرانااه و
دیگر زبانها فرنگ داهتهانخ .این مفهوم در بیان دبتار «باوپن» ( ) Coppinز پزهاک نظاام
محمخ ل میرزا ولیعهخز به دوب نمایان است .و ضمن ستودن روی رد ایرانیان به زباان و
فرهنه فراناهز گفته است« :امروز در ایران زبان فراناه جا زبان سیاس را گرفت و باایار
از دولتمردان این بشور زبان ما را ب غلط حرف م زننخز تا جای به به درست م توان گفات
به ایرانیانز فراناویان دااور زمین هاتنخ (ناطقز بارنامن فرهنگا فرنگا در ایارانز ص  .) 150البتاه
رو آور ایرانیان به این مخارس نیز ناه از رونخ فزاینخۀ نوگرای و تمای روزافزون آنان باه
دان

جخیخ بود .برا ایرانیان آمودتن زبان فرنگ ز به ویژه فاراناهز به زبان «روسو» و «ولتر»

هم بودز ابزار باربر برا دست یافتن به دان
راستاز گرای

و مخنیت جخیخ انگاهته م هاخ )11(.در هماین

ایرانیان به مخارس الزاریاتها و دیگر مخارس فراناو از چنخ بابت بود  :ی

این ه فراناویان را وارثان ب چون و چرا انخیشهها
م داناتنخز بخون آن ه از تاریخ سیاس ا اجتما

ر روهنگر و انقالب ببیار فرانااه

آن بشور آگاه باف داهاته باهانخ .دیگار

این ه به دطا یا به درستز فراناویان را در سیاساتهاا اساتعمار روس و انگلای
نم داناتنخ .از ایان روز ناه تنهاا پیاخای

ساهیم

ایان ماخارس را دوهاامخ گفتناخز بل اه در آساتانن

مشروطیت دود به برپای آموزه خههای با همان الگو مخارس فراناو نیز برآمخنخ.
ب ش دیگر از دخمات فرهنگ الزاریاتهاز همچنان باه در پای

گفتاه هاخز در زمینان

چاپ و انتشارات بود .آنان با به راه انخادتن چاپ انههای در آرربایجان و انفهانز مبادرت باه
نگارش و چاپ واژه نامهها دو زبانهز دودآموزهاز انواع بتب و رسالهها آموزه و دینا و
نیز ماهنامههای به زبانها
دخمات اجتما

م تلف نمودنخ (غفار ز ن

101ا  .) 103در بنار دخمات فرهنگ ز

آنان نیز چشمگیر بود .ایجااد پرورهاگاههااز درمانگااههااز بیمارساتان و نیاز

بمکها اقت اد به دان آموزان روستای ز از جملن اینگونه دخمات به همار م رود.
اما در بنار همن این دخمات ارزهمنخز نبایخ برد پیامخها منف فعالیت الزاریاتهاا راز
هماننخ سایر میایونرهاز از نظر دور داهت .نابردبار و ستیزها هیئتها گونااگون ماایح
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و نیز سیاستها نادرست و د مانن دولتهاا ماایح ز باایار از فعالیاتهاا ساازنخۀ
میایونرهاز به ویژه الزاریاتها فراناو را دنن م بردنخ و یا از گاترش آنها جلاوگیر
م نمود (همانز ص .)115از سوی ز میایونرهاز چاه فرانااو و چاه آمری اای ز بیشاتر دلااوز
مذاهب دود و در ف ر تروی آیین دود بودنخ و چنخان پا بنخ سرنوهت سیاسا

ا اجتماا

یاویان ایران نبودنخ .بشیشاان الزاریاات و پروتااتان آمری اای ز مانناخ همیشاه باه جاا
هوادار و بای مردمز به جان هم افتادنخ و بر سار یاارگیر از ماایحیان باوم سارودسات
م ه اتنخ ( ناطقز بارنامن فرهنگ فرنگ در ایرانز ص  .)111از این روز مایحیانز منطقه را به چناخ
دستگ و ستیز با ی خیگر بشانخنخ؛ نیروهایشان را پرابنخه بردنخ و زمینه را برا سربوبهاا
پیاپ تربان و هیوخ برد نمان و روسها فراهم سادتنخ.
افزون بر اینهاز پرس

دیگر به پیرامون برد از آموزشها الزاریاتها مطرح اساتز

این است به درس فراناه یا انگلیا و یا آوازها دین ز در روستاها آرربایجاان و در میاان
دانوادهها بشاورز به به نان هب نیازمنخ بودنخز به چه بار م آمخ؟ و بخام گره از بار آنان
را م گشود؟ چنین بود به ب بار دان آمودتگان ایان ماخارسز هماراه باا ساتیز و دهامن
هیئتها مایح ز سبب هخ تا نه تنها مایحیان منطقه از نیمن دوم قرن نوزدهم پرابنخه هخه و
راه بشورها دیگر هونخز بل ه ب

بزرگ از نیرو ها فعال منطقه را نیز به همراه داود

ببرنخ .چنان ه الزاریاتها گزارش دادهانخز ساالنه حخود  0555مایح ایران را ترک م گفتنخ.
البته در آغازز برا میایونرها الزاریاتز مانخن یا نمانخن مایحیان در ایران چنخان مهم نبودز
بل ه آنچه مهم بود این بود به دان آمودتگانشان هر جا به هاتنخ مذهب آنان را تبلیغ نمایناخ
و تودهها را از گرویخن به پروتاتان و ارتخب

باز دارنخ .اماا هنگاام پیاماخها زیانباار ایان

مهاجرتها را دریافتنخ به از همار داوطلبان مخارسشان باسته هخه بود .آنگاه برآن هخنخ تا آن
را متوقف سازنخ.
با این همهز در جموبنخ نهای بایخ گفت به در بنار بردا پیااماخها منفا یااد هاخهز
دخمات فرهنگ ا اجتما

الزاریاتها در ایران ارزهمنخ بود .این دخماتز در جامعان ایاران

ر قاجارز به ویژه در دورۀ پی

از مشروطیتز به حخود نود درنخ مردم ب سواد بودنخز گام

 /56پژوهشهای علوم تاریخی

مهم در راستا سوادآموز به سبک نوین به همار م رفات .همچناینز درماان بیماارانز در
هرایط به هر سال بیمار ها گوناگونز نهال زنخگ هزاران نفر را م درویخز مرهم بود بار
جام و روحِ ب شا از طبقان محاروم ایان سارزمین .ایرانیاان نیاز از هماین روز از داخمات
الزاریاتها و دیگر نهادها آموزه فراناویان دشنود بودناخ .ایان درسانخ از محبوبیات
دان به آنان در میان ایرانیان یافتاه بودناخز بیشاتر نمایاان ما هاود .مانالًز «هاانر ویولاه»
باستانشناس فراناو به در آستانن جنه جهان ی م در ایران بهسر م باردز باه دولات متباوع
دود هشخار داد به محبوبیت فراناویان در ایران چنان است به رهک دول رقیب را برانگی تاه
است .بنا براینز فراناه بایخ پشتیبان ی ارچگ ایران باهخ و راه دو دولت رقیب را ن یمایاخز تاا
آن محبوبیت بزرگ

را باه بهدست آوردهز از دست نخهخ (ناطقز بارنامن فرهنگا فرنگا در ایارانز

ص  .)111اما دولت فراناه در آن هنگام راهبرد دود را در ایران تغییر داده باود و دیگار گاوش
دولتمردان آن بشور به این پنخها بخه ار نبود .از این روز فراناه نه تنها مخارس الزاریااتهاا
را هماننخ مخارس آلیان

وانهاد و آزاد دواهان را طرد نماود و جاناب مااتبخین را گرفاتز

بل ه به دیال درگیر با آلمان در داک ایران افتاد .چنین راهبرد سبب هخ تا ایرانیان نیز رفته
رفته از آن بشور دلارد هخه و رو به سو آلمان نهنخ به هوادار ی ارچگ ایران بود.
نتیجه:
هرچنخ به هیئتها باتولیک فراناو از دورۀ نفویان در ایران جاا گرفتاه بودناخز اماا
دور جخیخ فعالیتها فرهنگ آنانز در ه

هیئتها الزاریاتز پ

از جنهها ایاران و

روس آغاز هخ و از ترور نانرالخین هاه تا آستانن جنه جهان اوّل به اوج داود رسایخ .ایان
بررس نشان داد به در دورۀ قاجارز میایونرها الزاریات فرانااو ز باا وجاود چاال هاا
گوناگونز تواناتنخ نهادها فرهنگ

ا اجتما

بایار چون مخارسز بلیاااهاز درمانگااههااز

چاپ انهها و نهادها دیریه دیگر را در یک فرایناخ طاوالن در منااطق م تلاف ایاران برپاا
نماینخ .بامیاب آنان در ایران بی

از دیگر میایونها مایح بود و این امار باه چناخ اما
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باتگ داهت :ن ات آن ه دولت فرانااه بارا پیشابرد راهبارد فرهنگا داود در ایاران از
الزاریاتها پشتیبان سیاس ا اقت اد م نمود؛ دوم آن ه زورگوی هاا و ساتمهاا روس و
انگلی

در ایرانز ح ومت و روحانیان بلنخپایه را به وابن های به زیان هیئتها پروتااتان

و ارتخب

مورد حمایت آنانز و به سود الزاریاتها برانگی ت؛ سوم آن ه الزاریااتهااز باا

توجه به رونخ نوگرای در ایرانز همگام با آموزش زبان و ادبیات فراناهز بهتاخری از آماوزش
ها مذهب به آموزش دان ها ناوین غارب رو آورده و از ایان راه توانااتنخ باایار از
جوانان را به مخارس دود جذب نماینخ .بخین سانز الزاریاتها بایار از ایرانیان ماایح و
غیرمایح را با لوم و فلافن نوین جهان غرب آهنا سادتنخ .دیگر دخمات آنانز یعن ایجااد
پرورهگاهز درمانگاهز بیمارستان وغیره نیز در جا دود بایار ارزهمنخ بوده.
اما در بنار همن این دخماتز برد پیامخها منف فعالیاتهاا آناانز مانناخ رقاباتهاا
م رّبز ستیز و دهمن بین هیئتها الزاریات و پروتاتان و ارتخب
آه ار روس و انگلی

به دستها پنهان و

و نمان نیز در آنها دیخه م هخز سبب از بین رفتن یگانگ مایحیان

بوم و ایجاد دهمن بین آنان گشته و در نهایتز بایار از آنان را وادار باه مهااجرت نماود؛
پیامخهای از این دست به حت برا تمامیت ارض ایران نیز ب دطر نبودنخ .با این همهز بایاخ
گفت به نتای منبت باربردها فرهنگ ا اجتما

الزاریاتها بای

از پیاماخها منفا آن

بوده است.
پینوشتها:
1ا انطالح «میایونر » )  ( Missionaryبه برآمخه از فع التین «( »Mittereفرستادن) استز به با اهاره دارد باه
به مأموریت فرستاده م هود .از میانن سخۀ هفخهمز این واژه برا تونیف مردان و زنان به بار م رفت به به ه

هیئات

ها مذهب به منظور گاترش مذهب ( به نقا گوناگون ) فرستاده م هخنخ ( .( Encyclopedia, 227h

1ا همچنین گفته هخ به چون الزاریاتها در آغاز بار در بلیاا متروک سان الزار جماو ما هاخنخ باه ایان ناام
معروف هخنخ (احمخ ز ص  .)11طبق افاانها «سن الزار» از یاران یاا پیاامبر باوده و یاا او را پا

از درگذهاتنز

دوباره زنخه برد .در سخهها پاین سن الزار ناگهان به ههر مارس درآمخ و اسقف بلیاا آنجا گردیخ و در همانجا نیاز
به ههادت رسیخ.
 6ا در معرف سن وناان دوپ و آیین و گفتاه هاخ باه و یاک بشای

باتولیاک ماذهب فرانااو و از دسات
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انخرباران بلیاا س ت نادرسنخ بود .و آیین را درسال  1310بنیان نهاد باه هاخف آنز پرساتار از افاراد ازباار افتاادهز
بمک به ته دستانز یتیمانز زنخانیانز مهاجران جنگ و هماننخ آنها بود .پ
اروپای ز آمری ا و س

ازمرگ ز آیین و در بایار از بشاورها

دربشورها الجزایرز تون ز اردنز ترگیه و غیره گاترش یافت (احمخ ز ص .)11

1ا ناتوریان فرقها از مایحیان و پیرو ناتوریوسز اسقف بلیاا قاطنطنیه باین ساال هاا  110تاا  161مایالد
بودنخ .تفاوت ا تقاد اینان با باتولیکها در این است به مریم را مادر مای م داننخ نه مادر دخا .به هماین دلیا ز بلیااا
ان ار این بشی

را در سال  161میالد مح وم برد .س

دود را پاس داهتنخ .از این روز مایحیانز بلیاا

اینان به ایرانز سوریه و هنخوستان مهااجرت بردناخ و ماذهب

ن رانیان را بلیاا هر م نامنخ (ناطقز بارنامن فرهنگ فرنگ در ایارانز

ص .)100
0ا ژزوئیتها )  ( Jésuitesیا یاو یون فرقها از ماایحیان بودناخ بااه توساط « اینیااس دو الیاوال » )Ignace de
( Loyolaدر سخۀ هانزدهم پایهگذار هاخ .ایان فرقاهز معتقاخ باه انا تقاواز فقار و اطا ات از پااپ بودناخ ) 36-37

 .)Encyclopedia,ژزوئیتها از دورۀ نفویه در انفهان جا گرفته بودنخ.
3ا با این همهز تا سال 1916م 1661(.ها ). .هنوز تعخاد مخارس و هاگردان آنها چشمگیر بودنخ .آمار زیار ا باا این اه
در آن از تمام مخارس رف و هبانه روز نام برده نشخه ا گویا رونق فعالیت الزاریاتهاا در ایان دوره باوده اسات:
ارومیه و روستاها اطراف آنز  01مخرسه با  1630هاگردز داروآباد و روستاها اطراف آن  11مخرسه و یک پانایون باا
 335هاگردز تهران  1مخرسه با  361هاگردز تبریز  1مخرسه (؟)ز انفهان  1مخرسه با  110هااگرد ( نااطقز بارنامان فرهنگا
فرنگ در ایرانز ص .) 163

1ا پادر بلوزول از رؤسا هیئت الزاریاتز نماینخۀ پاپ و ح م میان مالمانان و یاویان باود .و پا

از چها

سال اقامت در ایرانز در پاییز  1001م1655(.ها ). .در سن  31سالگ درگذهت .باه دساتور ح ومات در ارومیاه ازا
موم ا الم هخ و مقامات بشور و لشگر در مراسم تشییو و هربت بردنخ.
0ا البته گاه این رقابتها سودمنخ واقو م هخنخ .منالًز درارومیه الزاریاتها برا این ه بلاخان هاا را از رو آور
به مخارس پروتاتان من رف نماینخز دورهها

زبان انگلیا به فراناهز فارس ز بلخان و ارمن تش ی داده بودنخ (غفاار ز

ص .)105-01

9ا مخارس آلیان

فراناه از سال 1009م 1651( .ها ). .در ایران پاا گرفتناخ .آلیاان

(1103ها ). .توسط تعخاد از روهنف ران یهود در پاری
برابر بر ضخ تبعی

یهاود نیاز باه درساال 1015م.

بنیان گرفتز دو هخف مخه را دنبال م برد .ی

مبارزه برا

فرد و جمع ز و دیگر گاترش تمخّن غرب در بشورها توساعه نیافتاه .در ایان راساتاز ن ااتین

مخرسه اش را در سال 1090م 1613( .ها ). .به منظور آموزش زبان فراناه در تهران گشود و تا ساالهاا 1953اا 1950
دارا هفت مخرسه در ههرها تهرانز همخانز انفهانز هیرازز برمانشاهز یزد و نحنه بردستان گاردیخ )Beikbaghban,
.( p. 87

15ا منالًز هور و هو زمانه برا آمودتن زبان فراناه در ایران چنان بود به « در ق بن دل ال » هم انخیشن تاخری
زبان فراناه جان گرفت و با است خام دو آموزگارز مخرسن نانار دل اال در ساال 1950م 1613( .هاا ). .گشاوده هاخ
(داطرات و اسناد نانر روای ز ص  .)11جالبتر آن ه ظ الالطانز حابم انفهان هم رو دست همگ بردااست و داود
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به هوس تخری

زبان فراناه افتاد .او دود زبان فراناه را نزد دانم «مارگریت» به از اهال پاری

بود آمودتاه باود (ظا -

الالطانز ص  .)65این رو آور گاتردۀ ایرانیان به زبان و ادبیات فراناهز سر انجاام سابب هاخ باه ایان زباان تباخی باه
ن اتین زبان دارج ایرانیان در دورۀ قاجار گردد .از سال  1951م 1615(.ها ). .نیاز آهانای باه ایان زباان بارا تماام
داوطلبان دخمت دیوان ز اجبار هخه بود.
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جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری/شانزدهم میالدی
(شواهد :منابع عربی)

دکتر کیومرث قرقلو
استادیار دانشگاه فردوس مشهخ
(ازص 60تا )96

چکیده:
این مقاله م بوهخ دادهها مرتبط باا هامارز داساتگاهز د ونایّاتز محاخودۀ
زمان و دالی مهاجرت آن دسته از ایرانیان را به در طول سخۀ دهم هجر /هانزدهم
میالد در هام اقامت بردهانخز مورد بررس ِ تحلیل قرار دهخ .ایان اطال اات از ساه
مجمو ن تراجم و یک رحلن رب گردآور هخه و ناظر بر هویّت  01نفر از ایرانیاان
مقیم دو مربز انل هام یعن دمشق یا حلب م باهنخ .الوه بر اینز دالی مهاجرت
ایرانیان به هام نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .هخف از انجام این تحقیقز پوهاانخن
دأل موجود پیرامون هویّت تبعیخیان ایرانا اوایا

ار نافو و روهان ساادتن

هرایط ناه از اقخامات سلب ح ومت نفو در برداورد باا دگرانخیشاان قیاخت

است به با هخف تأمین وحخت قیخت نورت م گرفت.
واژهای کلیدی :مهاجرتز هامز نفویانز نمانیانز مجمو ه تراجم رب .
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مقدّمه:
مائلن تحقیق حاضرز گردآور ز تحلیا و بررسا اطّال اات مارتبط باا هامارز داساتگاهز
د ونیّاتز زمان و دالی مهاجرت آن دسته از ایرانیان است به در طول سخۀ دهم هجر به
اقامت در مرابز ههر فتوحات رب

نمانیان در هامز هام ههرها دمشق و حلب یاا مقارّ

سلطنت سالطین نمان در استانبول تن دادنخ .در بنار مراجعه به دساتنوی

آثاار بازماناخه از

برد از این مهاجران به هنوز در ایران منتشر نشخهز منابو انال تحقیاق حاضارز ساه تاذبرۀ
رجال و یک رحلن رب است .نویانخگان این آثارز در البهال ساایر مطالاب داودز باه درج
یادداهتهای راجو به احوال همار از ایرانیان سرهناس مبادرت بردهانخ به در قلمرو نماان
اقامت داهتنخ .هخف این تحقیقز پوهانخن دأل موجود پیراماون تبعیاخیان ایرانا اوایا

ار

نفو و روهن ساادتن ابعااد ا ز نتاای اقاخامات سالب ح ومات نافو در برداورد باا
دگرانخیشان قیخت است به با هخف تأمین وحخت قیخت نورت م گرفت.
در تحقیقات انتشاریافته تنها دوران بار و تحوّالت ف ر معخود از ایرانیان به در سخۀ
مورد نظر به نمان مهاجرت بردنخز مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات .میارزا م اخوم هاریف
(حخود  990ها1010/. .م).ز از نخور هخ هاه اسما ی دوم ( 900-901ها1010-1013/. .م ).به پ

از بشته هخن او به نمان گری ت و اثر جخل دود النواق

لبنیاان الارواف

را باه سالطان

مراد ثالث ( 1556-901هاا1090-1011/. .م ).اتحاف بردز مورد توجّه تحقیقات جخیخ بوده اسات.
احوال هاریف

در دو مقالاه (قزوینا ز نا

01-39؛  )Gholsorkhi pp. 477-88و یاک تحقیاق

ماتق ( )Stanfield, 1993مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات .جاخا از اهاارات پرابناخۀ بردا
تحقیقات (ریاح 151-116؛ )Cağman & Tanindi p. 142, 148n54; Woods pp. 221, 229-30

در باب مهاجرت ایرانیان به قلمرو نمان در سخۀ دهم هجر ز منابو مورد اساتفاده در تحقیاق
حاضرز جز آن ه در تحقیق راجو به سفر سالها  996-991ها 1000-1006/. .م .هیخ بهای
( )Stewart 1996: 1-70مورد مراجعه قرار گرفتهانخز در تحقیقات مذبور مورد استفاده نباوده و
در این موضوعز بر مبنا این منابوز تحقیق منتشر نشخه است.
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الفوائد السنية في الرحلة المدنيۀة و الروميۀة از
قطبالخین محمّخ النهروال یمن االن ( 13ربیوالنان  995ها 15/. .ماه 1001م ).باه ادیاراً

ترجمن انگلیا آن انتشار یافته است؛ نهروال ز موماًز به داطر ت نیف بتاب البر الیمان ف
الفت العنمان به گزاره است از فات یمان و در ساال 910هاا1011/. .م .نوهاته هاخهز در
تاریخ نمان ههرت یافته است ( .) 99-101Babinger pp.او در ساال  911هاا1011/. .م .در
ههر نهرواله گجرات زاده هخ به پخران
 961ها1013/. .م.ز پ

به سالطین آنجا دخمت م بردناخ .احتمااالً از ساال

از چنخ بار ماافرت به حجازز پخر نهروال در حجاز مااتقر هاخ .در

آنجاز نهروال مورد توجّه هرفا م ّه قرار گرفت و باا مقاماات اال رتبان ح اومت

نماان

روابط دوستانه برقرار برد .به واسطن تعلّق داطر به گردآور بتابز در میان لما اه سانّت
نیز فرد آهنا بود ( .)Blackburn V. xi-xivسفرنامن نهروال به ن ات ترجماها م ت ار از
آن به ترب انتشار یافت ()Kâmıl pp. 1-90ز به سفارت سال 930ها1000-1001/. .م .و باه
دربار سلیمان قانون (911-913هاا1013-1015/. .م ).مربو م هود .از این اثر در تحقیق حاضار
بمتر استفادۀ ماتقیم هخهز زیرا نهروال در این مایرز بمتر با ایرانیان مالقات برده است.
بتاااب تااراجم اي یااان ماان نبنااا الزمااان از بخرالااخین حااان البااورین

( 16جماااد االول ا

1511ها 11/. .ژوئان 1310م ).منبو دیگر این تحقیق به هامار ما رود .نویاانخۀ هاافع ماذهب
بتابز اه ق بن نفوریّه فلاطین بود و در دردسال همراه دانوادهاش به دمشق بوچیاخ .اثار
اوز پی

از اینز نزد محقّقان مطالعاات اساالم هانادته هاخه

( Brockelmann Geschichte der

arabischen Literatur Suppl 374-5; Brockelmann Geschichte der arabischen Literatur Suppl
)401ز و گزاره هم ادیراً در رابطه با اهمیّت آن برا تاریخ نفویّه انتشار یافته است (زویار ز

ن

 .)101-119در دمشقز بورین به تح یالت دود اداماه داد و باه تاخری
” .)Brockelmann.“Al-Būrīnī.و م

ههر مشغول هخ

(1333a

فارس از هان

بیشتر برا آهنای با ایرانیان مقیم هام بردوردار بود.

در ماخارس آن

وناً باه جهات دانااتن زباان

بتاب معادن الذهب ف اي یان المشرف بهم حلب از اب الوفاا العُرضا

(م 1 .محارّم

1511هااا 9/. .ابتباار 1335م)Brockelmann Geschichte der arabischen Literatur Suppl 376 ( ).

تخاوم سنّت تاریخ محلّ حلب به همار م رود .العرض در سال 996هاا1000/. .م .زاده هاخ.
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پخران

از لما هافع هام بودنخ و دود العرض تح ی معارف قرآن را نزد پخرشز مر

بن بخالوهّاب (م1511 .ها1310/. .م).ز دنبال برد (العُرض ز ص  .)11بتاب معادن الاذهب سرهات
محلّ دارد و در آن تنها به هرح احوال لما معانر حلب ابتفا هخه است.
هیخ نجمالخین محمّخ الغَزّ (م 11 .جماد النان 1531ها 1/. .ژوئان 1301م ).نویاانخۀ هاافع

یک دانشنامن رجال با نوان ال واباب السائرۀ بأ یاان المئۀ
است .نویانخه در سال

العاشۀرۀ

 911ها 1039/. .م .زاده هخ .الغزّ ز در مقایاه با نویانخگان آثار

دیگرز سفرها بیشتر برد و در مخارس و محاف

لم هامز حجازز رومز و م ر به تاخری

و تح ی رو آورد .و در دمشق درگذهت (الغازّ ز ص :1ک ا ر) .و ضمن استفادۀ ماورد
از روش م احبهز هرح حال بایار از افراد را با اساتناد باه ماامو ات و مطالعاات داوی
تنظیم برده است.
شمار ،خاستگاه جغرافیایی و زمان مهاجرت:
شمار مهاجران ایرانی:

در مجموع بتب طبقات و تراجم به مورد مطالعه قرار گرفتز  01مخد ماتق به هارح
حال ایرانیان سرهناس ادت اص دارد به در طول سخۀ دهم هجر /هانزدهم مایالد در هاام
اقامت داهتنخ .با در نظر گرفتن رقم  1916مخد در بلیّت هر سه متن تراجم (الغزّ باا 1391
مخد در  6جلخ؛ بورین با  100مخد در  1جلاخ؛ العُرضا باا  13ماخد در یاک جلاخ؛ و
نهروال با  1مخد در یک جلخ)ز مخاد مربو به ایرانیاان سرهاناس مقایم هاام  %1از با ّ
مخاد مطالعه هخه را تش ی م دهناخ .ایان ناابت نااچیزز در واقاوز مح اول حجام انباوه
مخادل است به الغزّ در دانشنامن تراجم دود گردآور برده است .این مخاد تنها هارح
حال آن دسته از ایرانیان را هام م هود به سرهناس و مورد توجّه نویانخگان بتاب تاراجم
بودهانخ .احتماالً جز این افراد همار دیگر از ایرانیان نیز همزمان با دورۀ مورد بحاثز در هاام
اقامت داهتهانخز بخون آن ه سرگذهت آنان مورد توجّه نویانخگان آثار فو قرار گرفته باهخ.
خاستگاه جغرافیایی مهاجران:
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در مورد داستگاه جغرافیای مهاجران با دألها اطّال اات مواجاه هااتیم .در حاال باه
نویانخگان بتب تراجم استناد به معلومات تبارهنادت را ی ا از محورهاا باار داود قارار
م دهنخ و تا جای به به ناحبان تراجم دارا تبار رب مربو هااتز ایان قا اخهز ر ایات
هخهز در مورد «ا جام»ز دادهها ناابهانادت ز اغلاب نااق
نویانخگانز م

اسات .در ایان گوناه ماواردز

وناً الغزّ ز نرفاً به ربر پاونخ « جم » در مورد ایرانیاان نااحب ترجماه

بانخه بردهانخ .با این حالز تنها در معخود مواردز نابت جغرافیای ایرانیاان نااحب ترجماه
مغفول مانخه است.
اغلب ایرانیان مقیم هام در سخۀ مورد نظر اه آرربایجان بودنخ .از میان مجموع  01ماخد
مربو به ایرانیان مقایم هاامز  15ماورد ( )%19حااو هارح احاوال مهااجران اسات باه از
آرربایجان راه هام هخنخ .ههرهای به به نوان پاونخ اسام ایان افارادز باه ناوان ناو
هاد

تبارهنادت ز قیخ هخه بارتانخ از :تبریزز هباترز هماد ز اردبی ز دل الز ن جاوانز

گنجهز برد هز و هروان .به استننا  1مخد به مربو به اه ان باا انالیّت غیرآرربایجاان
هاتنخز مابق مخاد ( 63مخد ) در مورد افراد است به انالتاً اه آرربایجان بودهانخ .ایان
 1مخد ز در واقوز مربو به افراد است به مخّتها در تبریز اقامت داهته و از آنجا راه باالد
هام هخنخ.
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جخول ( :)1داستگاه جغرافیای ایرانیان هام در سخۀ دهم هجر /هانزدهم میالد بر مبنا هواهخ از منابو رب

منطقن فارسز از حیث داستگاه ایرانیان مقیم هاامز در اولویّات بعاخ قارار ما گیارد16 .
مخد ( )%13به اهال فارس ادت اص دارد به در این زمان در هام مقیم باودهاناخ .در ماابق
مواردز به اسام  0نفر از دراسانز  1نفر از گیالنز  1نفر از قزوینز و  1نفار از انافهان اهااره
هخه است .از سایر بالدز به اسام  10نفر اهاره هخه 1 :نفر از بنگااور؛  1نفار از مازناخران؛ 1
نفر از را

جمز بخون ربر ههر و مبخن جغرافیای معیّن؛  1نفر از باطام؛  1نفر از بخلی

باه

در سخۀ مذبور تحت استیال نفویان قرار داهت؛ و  15نفر دیگر به تنها پاونخ « جما » باه
نام آنان افزوده هخه است و توضی بیشتر در مورد واباتگ جغرافیای آنان ارائه نم هود.
زمان مهاجرت:

زمان مهاجرت ایرانیان مقیم هام هاد

بایار مهمّ است به منابو ما متأسفانه در ثبت آن

بمتر دقّت بردهانخ .با وجود اینز بار اسااس هماین اطّال اات نااق
جزئیات مهاجرت ایرانیان مقیم هام ارائه برد .ی

ما تاوان دورنماای از

از سرن های باه ما تواناخ در ایان رابطاه

مورد توجّه قرار گیردز تاریخ والدت یا وفات مهاجران ایرانا مقایم هاام اسات باه در اغلاب
مخاد ز م

وناً در مورد تاریخ وفاتز ثبت هخه است .جخا از بورین باه ب ا

بزرگا از

مخاد اثر و مح ول م احبن ماتقیم با انحاب ترجمه و از این رو حاو جزئیات احاوال
ایشان استز مخاد بتاب ال وابب السائرۀز نیز بر مبنا یک تقایمبنخ زمان تنظایم
هخه است .الغزّ ز در همان مقخّمن اثر دودز به این ن ته اهاره و تقایمبنخ سهگانان اثار داود را
ارائه م بنخ :طبقن ن ات وفیات محخودۀ زمان میان ابتخا سخۀ 15قمار 13/مایالد  .تاا پایاان
سال 966ها1011-1190/. .م .واقو هخه است؛ طبقن دوّم دربرگیرنخۀ وفیاات حاخّ فانا ابتاخا
سال 961ها . .تا پایان سال 933ها1009-1010/. .م.؛ و نهایتاًز طبقن سوم به باه وفیّاات ساالها
931ها . .تا 1555ها1091-1035/. .م .ادت اص دارد (الغازّ ز ج1ز ص .)1باا در نظار گارفتن
موارد فو ز برا تخقیق بیشتر در مباحثز به نورت تقریب ز قائ به چهار بازۀ زمان برا تعیاین
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تاریخ مهاجرت ایرانیان هخهایم )1( :سالها  955تا 965ها1011-1190/. .م.؛ ( )1سالها  961تا
935ها1006-1010/. .م.؛ ( )6سالها  931تا 995ها1006-1001/. .ها. .؛ و ( )1ساالها 991
تا 1515ها1311-1001/. .م.

جخول ( :)1بازۀ زمان مهاجرت ایرانیان به هام در سخۀ دهم هجر /هانزدهم میالد بر مبنا هواهخ منابو رب

در بازه زمان همارۀ ()1ز  11ماخد از مجماوع  01ماخد گاردآور هاخه ( )%13قارار
م گیرد .در این محخودۀ زمان ز در ایران دو رویخاد مهم رخ داد :قخرتیاب نفویان و تح ایم
جایگاه تشیّو اثنا شر به نوان دین ح ومت ؛ و رویاروی نفویان و نمانیان باه باا جناه
چالخران و ه ات تابتی

قزلباهان به اوج دود رسیخ .در حال به واقعان ن اات باه نظار

م رسخ تأثیر نامطلوب بر مرابز آموزه اه تانّن در قلمرو نافو نهااده باهاخز در جریاان
واقعن دومز هنگام حضور موقّت قوا
نوهتن ی

نمان در آرربایجانز به دساتور سالطان سالیم اوّلز باه

از همین مهاجران ایران ز «بع

اغنیا به از اغبیا ممتاز بودنخ باه اساتنبول فرساتاده

هخنخ» (الر ز م اا  .)911 :1100هر دو اتّفا در باز هخن مایر مهاجرت به قلمرو نماان بارا
همار از ایرانیان موثّر بود.
در بازۀ زمان همارۀ ()1ز بر تعخاد مخاد افزوده م هود .از مجموع  01مخد ز  60مخد
( )%11مربو به مهاجران ایران بازۀ زماان 935-961هاا1006-1010/. .م .اسات .از حیاث
رویخادها تاری

برجاتهز این دورهز مقارن بود با پایان یاافتن سالطنت اساما ی اوّلز دهان
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ن ات سلطنت طهماسا ب اوّل باه م اروف جناه دادلا ائتالفهاا ایلا قزلباهاان هاخز
تهاجمات نمانیان به مرزها غرب نافویّه و ت ارّف منااطق م تلاف در آرربایجاانز هار
آناتول ز را

ربز و بردستانز هروع نزاع نفویان و نمانیان در قفقازز و تاخاوم مباارزه باا

تانّن در داد قلمرو نفو به راجو به آن در ادامه با هاواهخ تااری
مجمو ن این تحوّالت هایخ بتوانخ افزای

بحاث دواهاخ هاخ.

همار مهاجران ایران مقایم هاام را توجیاه بناخ .در

بازهها زمان ( )6و ( )1از همار مهاجران ایران مقیم هام باسته م هود .این دو دورۀ زماان
با دوران نل ناب در رواباط داارج نافویّهز ا تازال هااه طهماساب در درباارز جلاوس
اسما ی دوم به سیاست حمایت از تشیّو اثنا شر به نوان دین ح ومت را دست وش وقفاه
بردز و نهایتاً جانشین محمّخ دخابنخۀ نابینا به جا او و آهافتگیها نظاام و ادار ناها از
این تحوّل مقارن بودهانخ .احتمال این ه این تحوّالت در باه

مهاجرت ایرانیان باه هاام تاأثیر

داهته باهنخز ضعیف نیات .متأسفانهز دألها موجود در منابوز ام اان تعیاین تااریخ تقریبا
مهاجرت ناحبان  3مخد از تراجم را در حال حاضر نامیاّر سادته است.
خصوصیّات مهاجران ایرانی:
ـ وابستگی مذهبی و جهتگیری عقیدتی/تحصیلی

در میان ایرانیان هامز با همار قاب مالحظها از اه تانّن هافع مذهب مواجه هااتیم .از
 01مخد ز ناحبان  61مخد ( )%11مذهب هافع داهتنخ .یحتم میان  61نفر به اهارها
به واباتگ مذهب آنان نشخهز هافع مذهبان دیگر وجود دارنخ 16 .ناحب ترجماه ()%13
پیرو تانّن حنف بودنخ و با توجّاه باه حضاور احتماال سانیان حنفا در هامار بااان باه
واباتگ مذهب هان نامعلوم مانخهز این رقم م توانخ افازای
هیعن زیخ و هر دو اه گیالن هاتنخ به ی

یاباخ .از نااحبان تاراجم  1نفار

از این دوز در هامز باه تاانّن هاافع گرویاخ

(العرض ز ص  .)155در این جموز یک نفرز در هام به «رافض » (هیعن اثنا شار ) باودن اهاتهار
داهت (الغزّ ز خ1ز ص.)111
از جمو  01مخد ز  11نفر از ناحبان تراجم ( )%65گرایشها آه ار به ت وّف داهتنخ.
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این گروه از مت وّفهز مختاًز یا اه آرربایجان بودنخ .افازون بار جما ات آرربایجاان ز هامار
معخود نوف دراسان نیازز در جماو ایرانیاان هاام حضاور داهاتنخ .در حاال باه اغلاب
آرربایجانیها در طریقتها فعّال در تبریز یا هروان ضویّت داهتنخ (نظیر هعبن اللاو طریقات
ببرویّه یا دلوتیّه و هعبن گلشنیّن آن)ز نوفیان دراسان از بقایا طریقت بزر
برجاتهترین نوف دراسان هامز هیخ محمّخ دراساان نجما

ببرویّه بودناخ.

(م .روالحجان 910هاا/. .دساامبر

1019م).ز در حلب س ونت داهت و درقن دود را به نجمالخین ببر

ماتنخ م برد (الغازّ زج1ز

ص  .)91از جملن مریخان ایران او در حلب م توان از هیخ قاسم جم یااد بارد باه بعاخ از
سال 961ها1010-1011/. .م .در مایر جزیرۀ رودس درگذهت (همانز ج1ز ص )116؛ نیز دیگر
مریخ او محمّخ بن ل گیالن (م .هعبان 915ها/. .آوری  )1936مقایم حلاب باود باه در اوادار
مرش به بغخاد سفر برد (همانز 6ز ص .)33به نظر م رسخ محمّاخ دراساان تواناات جایگااه
طریقت دود را در حلب تنبیت بنخز زیرا پ

از مر

نامبردهز به دستور حابم نمان ههرز بر

فراز مزارشز مقبرها احاخاث گردیاخ (هماانز ج1ز ص )91باه مریاخان و در همانجاا ماخفون
م هخنخ.

جخول ( :)6واباتگ مذهب جما ت ایران هام در سخۀ دهم  /هانزدهم میالد بر مبنا هواهخ از منابو رب

ی

از مریخان دده مر روهن (م096 .ها1101/. .م).ز از دلفا دلوتیّه در تبریزز به ناام

هیخ احمخ به در اوادر مر ی

خسالن دود به واسطن نابینای به هیخ احماخ ضاریر هاهرت
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یافته بودز یحتم در اوان سخۀ دهم هجر /هانزدهم مایالد وارد هاام هاخ و پا

از ماخّت

اقامت در آنجاز به م ر بوچیخ (الغزّ زج1ز ص) .با در نظر گرفتن انتقال مربز فعالیّتهاا دلوتیّاه
به م ر به از اوادر سخۀ نهم هجر /هانزدهم میالد

به بعخ نورت گرفات (Clayer pp. 7-

)8ز م توان زیمت احمخ تبریز به م ر را توجیه برد .فرار بنیانگذار طریقت گلشان ز هایخ

ابراهیم گلشن (م911 .ها1061/. .م).ز از تعقیب قزلباهان در بتاب مناقاب اباراهیم گلشان

باه

توسّط هیخ محی گلشن (م .حخود 1510هاا1353/. .م).ز باا اساتناد باه ادباار هافاه مریاخانز
گردآور هخز روایت هخه است .پ

از اساتقرار نهاای در قااهرهز اباراهیم گلشان ز پاذیرا

فراریان دیگر از مریخان دود به در هخ هاه طهماسب از قلمرو نفو گری ته بودناخز هاخ
( )Curry p. 52و به پشتوانن حضور آنان دامنن نفور طریقت دود را در م ر گاترش داد.
(م 11 .ربیاو-

از مت وّفن اللو تبریزز م توان از احمخ بن مال هیخ دواجه بمال اللن تبریز
النان  0/963ژانویه  )1065یاد برد به «برد به او به واسطن تعلّق داطر به والیت [ ل
داهتنخ» و پ

از مرگ ز او را به رف

(ع)

] انتقااد

متّهم بردنخ (الغزّ زج150زن .)159-1

یک ضو دیگر هادن تبریز طریقت ببرویّنز میرجان بباب ز بود به در سال 961هاا . .در
حلب اقامت موقّت داهت« .هاه اسما ی به دلی تانّن ق خ قتل
دارج نمود و دود را به ه

را بردز پا

لبااس از تان

مجانین درآورد ».از و به نوان الم یاد هخه به قرآن را باه

هیوۀ نجمالخین ببر تفایر م برده است (همانزج161ز ص .)1حافظ حاین بربالیا تبریاز ز
در حخود سال 909ها1001-1001/. .م .از تبریاز اازم دمشاق هاخ .و باه ناوان ی ا از
ا ضا هادن اللو طریقت ببرویّه در تبریزز زمان به میر مجتب اللن تبریاز

(م10 .

ربیاواالول

906ها 11/. .ژوئین 1010م ).ز در هخ هاه طهماسبز به اتّهام تانّن و احتمال م اتباه باا نمانیاان
(بااورین ز تااراجم اال یااانز ج1ز ص  )131از تبریااز بااه اناافهان تبعیااخ هااخنخ – حااخود سااال
903ها1019/. .م( .بربالی تبریز ز ج1ز ص )666ا مخّت را در آن هاهر گذراناخه باود .بربالیا
تبریز ز در جریان یک وبا فراگیر در دمشقز متعاقب وفات دو پار دود احمخ و محمّاخز در
 13ر القعخۀ سال 991ها 13/. .س تامبر 1009م.ز درگذهت.

جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری /شانزدهم میالدی70 /

از ن ات جالب توجه حضور مت وّفن ایران در هامز مهاجرت برد از وابااتگان طریقات
نفویّه است .از این جملهز م توان به حاین بن احمخ بن مهنّا اردبیلا از مریاخان طریقات
نفویّه ـ احتماالً هادن غیرقزلباش آن ـ اهاره برد به از آرربایجان مهاجرت نماود و در حلاب
اقامت گزیخ .نامبرده از مالزمان نقیاب االهاراف حلاب هاخ و بعاخ ًا باه مقاام قضااوت رسایخ.
همچنینز در لم موسیق ناحب نظر بود (العرض ز ص  .)113محمّخ بن احمخ حلب باه درقان
دود را ماتنخ به هیوخ نفویّه م بردز در حلب اقامت داهات و در ساال 913هاا-1019/. .
1015م .درگذهت (الغازّ ز ج1ز ص  .)61در ساال 911هاا1011-1015/. .م.ز ی ا از ا ضاا
دانخان نفو ز یعن دواجه مال پار سایّخ قاسام بان هایخ جعفار (از طارف ماادر ز ناوادۀ
جهانشاه قراقوینلو) به ظاهر ًا به واساطن د اومت باا داناخان هایخ جنیاخز پا

از قاخرتیاب

اسما ی ز نزد نمانیان پناهنخه هخه بودز در استانبول درگذهت (بربالی تبریز ز ج1ز ص.)111
از نقشبنخیّن تبریزز دانخان مجخالخین ننواهلل باوزهبناان تبریاز در هاام اقامات بردناخ.
ننواهلل بوزهبنان (م961 .ها1010/. .م ).در اوادر سخۀ نهم هجر /پانزدهم میالد

ازم هارات

هخ و در آن ههرز در زمرۀ مریخان بخالرحمان جام (م090 .هاا1191/. .م ).و هایوخ نقشابنخیّه
درآمخ (بربالی تبریاز ز ج1ز نا 99اا .)155و نقا

برجااتها در گااترش دامنان فعالیّات

نقشبنخیّه در آرربایجان و تبریز تا پایاان سالطنت اساما ی اوّل داهات و باه ارهااد دراویا
نقشبنخ آرربایجان مشغول بود (دوانخمیرز ج1ز ص  .) 359لیرغم این ه در یاک تحقیاق جخیاخ
( )Algar pp. 26-7در این ه طریقت نقشبنخ هخف سربوب نفویان بودهز اظهار تردیخ هخه و
در بنار هواهخ دیگر از قت رهبران و پیروان طریقت نقشبنخ به مقالن حاضر جا بحاث از
آنها نیاتز سرنوهت اوالد ننواهلل بوزهبنان ز م توانخ هواهخ بارا باه زیار سائوال باردن
درست استنتاج فو ارائه بنخ.
بورین در گزارش دود از احوال هیخ ابوسعیخ بن ننواهلل تبریز باه سا تیهای باه ایان
دانخان از جانب قزلباهان متحمّ هخنخز اهاره م بنخ؛ مقامات نافو باه محا

آگااه از

ق خ ابوسعیخ به مهاجرت به سو قلمرو نمان ز او را محبوس بردنخ؛ اماالک داانوادگ اش
م ادره هخز و ده هازار دیناار طاال جریماه داد .باا ایان حاالز او باه اردبیا گری ات و باا
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باتنشاتن در بقعن نیا نفویّه از مجازات بیشتر م ون مانخز و در نهایت زمان باه سالطان
سلیمان در دهن 915ها1066/. .م .یا 905ها1016/. .م .آرربایجان را تاا یر باردز باه قاوا
نمان پیوست و آرربایجان را به همراه ماو داود تارک بارد .پا

از ورود باه نماان ز

ابوسعیخ به حلب رفت و مخّت در آن ههر اقامت داهت .این اطّال ات با روایات سلاالهنامان
دواجگان نقشبنخ از محمّخ بن حاین قزوین باه در یاک تحقیاق جخیاخ باه آن اساتناد هاخه
()Algar ,p. 16ز هم وان دارد .برادر اوز اسخز نیز در دمشق ساابن باود و نظاارت بیمارساتان
نور این ههر را بر هخه داهت .در میان مردم دمشقز هایو بود به «رافض [هیعن اثنا شر ]
و هراب وار است» .و

در آدر ربیواالول سال 963ها 11/. .دسامبر 1019م .درگذهت (الغزّ ز

ج 1ز ص) .
نقشبنخیان از سو دربار نمان مورد حمایت ماال قارار ما گرفتناخ .در یاک وقایعنامان
نفو به حمایت مال بایزیخ ثان از هیوخ نقشبنخ اهاره هخه است مبن بر این به هر سال
مبلغ ده هزار درهم نقره برا مشایخ ایشان به ب ارا ما فرساتاد (بخلیاا ز ج1ز ص  .)101ماراد
ثالثز مریخ ی

از هیوخ نقشبنخ مقیم قلمرو نمان به نام هیخ هعبان افناخ نقشابنخ (م.

1551هااا1091/. .م ).بااود

(625a

 .)Kütükoğlu,اسااما ی هااروان (م 15 .یااا  15روالحجاان

911هااا 65/. .مااه یااا  9ژوئاان) از جملااه نااوفیان نقشاابنخ بااود بااه در اوای ا سااخۀ دهاام
هجر /هانزدهم میالد ز مجاور بیت اهلل هخ و مخّت پ

از آنز به طور موقّت در دمشق منازل

گزیخ (الغزّ ز ج1ز ص .)116از دیگر نقشبنخیها مهاجر م تاوان باه هام الاخین محمّاخ بان
بخاالوّل حاین تبریز (م936 .ها1000/. .م ).اهاره بردز نوادۀ اسما ی هنبغازان تبریاز
(م 10 .محرّم 919ها 0/. .آوری 1016م .).در حال به سیّخ اساما ی هاافع ماذهب در تبریاز
مانخ (بربالی تبریز ز ج1ز ن

 161ا )160ز نوادهاش محمّخ پ

از سال 911ها1011/. .م .به

نمان رحلت برد (الغزّ ز ج1ز ص.)69

جز دلباتگان ت وّفز در میان جما ت ایران مقیم هام با همار از دطّاطان و باتبان نیاز
مواجه م هویم به برد از آنان اه هیراز بودهانخ .این امر ت ادف نبود؛ در اوادر ساخۀ نهام

جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری /شانزدهم میالدی73 /

هجر /پانزدهم میالد و اوای سخۀ دهام هجار /هاانزدهم مایالد ز مناابو روایا معانارز
هواهخ از اهمیّت جایگاه هیراز به نوان ی

از مرابز مخۀ تولیخ بتابها فارس در سراسر

ایران ارائه م بننخ (.)Uluç, pp. 36-37

ل بن امیر هیراز (م .هعبان 993ها/. .ژوئن و ژوئیاه 1000م« ).نااحب دطّا باود باه باه
دودش مناوب است و م احف فراوان را باه آن داط نوهات و آنهاا را باه بهاا فاراوان
م فرودت و تفایر ابنبمال پاها و تفاایر ابوالااعود و غیار آن را بتابات بارد» (الغازّ ز ج6ز

ص .)195حاین بن قنبر هیراز (م .اوادر  993یا اوای 991ها/. .ابتبر یا ناوامبر 1000م ).از ماذهّبان
برجاتن ایران مقیم هام بود .از و به نوان ی

از استادان تذهیب یاد هخه است .او قبا از

ورود به هامز به سیر طواف و بالد رو آوردز مخّت در باهان مقیم بود و با هعرا مشهور آن
ههر همچون وحش و محتشم م ااحبت داهات (باورین زتراجم اال یاانز ج1زص  .)115باه نظار
م ا رسااخ تاااریخ تقریب ا ورود او بااه هااام اواداار دهاان 915هااا1066/. .م .و اوای ا دهاان
905ها1061/. .م .بوده باهخز زیرا پ

از ورود به قلمرو نمان ز «در جریان غازوات امارا و

سالطین ن مان با سالطین جم حضور یافت و بتاب هم به نام وزیر سردار حاان پاهاا بان
محمّخپاها ت نیف بردز حاو ح ایات واقعات به الفاظ نی و و معان

پانخیخه» (باورین زتراجم

اال باانز ج1ز ص  .)111نامبرده در طا ون فراگیر سالها 991-993ها1009-1001/. .م .در هاام
مطعون گشت و درگذهت (همانز ص .)110
حافظ حاین بربالی تبریز به در هعر فارس «دادم» ت لّ

ما بارد «دطّا

جیاب

داهت به هیوۀ باتب مشهور ال بک تبریز » (هماانز ص )133؛ قاسم بن محمّخ هرو تبریز
(969-960ها1061-1061/. .م).ز مشهور به مالزادهز به در سال 915ها1011/. .م.ز متعاقاب نبارد
چالخرانز به دستور سلیم راه قلمرو نمان هخ .به نوهاتن الغازّ ز «فارد

االم و ادیاب و

فاض بودز بهرها از ت وّف داهت و داط را باه نی اوی ما نوهات» (الغازّ ز ج1ز ص .)169
بخاللطیف بن مرتض

جم (م900 .ها1010/. .م).ز مقیم هامز «باتب گرانمایاه باود باه بتاب

بایار را بتابت برد به به واسطن دطّ دوه به م نوهتز سالطین به آنهاا راغاب بودناخ»
(همانز ج1ز ص .)101مال اسخ بن معینالخین (م .جماد النان 990هاا/. .آوریا 1095م ).باه در یاک
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منبو از و به نوان هیراز (همانز ج6ز ص )110و در منبع دیگار باه ا تباار آن باه دلیا
م احبت نویانخه و ناحب ترجمه بیشتر به نظر م رسخز باه ناوان تبریاز

(باورین ز تاراجم

اال یانز ج1زص)61ز یاد هخهز نیزز دطّاط حرفها بود و «دیوان اب تمّام و متنبّ و بتب دیگر را
به دط دوی

بتابت م برد» (الغزّ ز ج6ز ص  .)110به ت ری بورین ز ملّا اسخ مذبور «با آن ه

مولخش تبر یز بود و انالت
نظم

جم ز به ساه زباان ربا و فارسا و تربا تاالّط داهات و

به رب بود .ننر به به رب م نوهت مافو

رب انی باودز باه نحاو باه از آن

بااو تعجّاام بااه هاای وجااه نما آمااخ» (بااورین ز تااراجم اال یااانز ص .)15از مااال لا تبریااز
(م960 .ها1061/. .م).ز مقیم دمشق نیز به واسطن تبحّر در دوهنویا (ناتعلیق) ستای

م هود

(الغزّ زج1ز ص .)110بخالفتّاح جم (م916 .ها1011/. .م).ز باه واساطن تاالّط بار دوهنویاا
ههرت داهته است (همانز ج1ز ص .)115مال لا بنگااور (م1510 .هاا1315/. .م).ز از ایرانیاان
مقیم دمشق نیز به نوان ی

از دطاطان ممتاز معرف هخه است به «غایت حانداط داهات

 ...در دط ناتعلیق ب همتا بود و دیوانها فارس را به لطف و دقّت بتابت ما بارد ».تااریخ
والدت او سال 911ها1030/. .م .ربر هخه و وفات
ج1ز ن

در دمشق رخ داد (باورین ز تاراجم اال یاانز

.)661-660

در میان ایرانیان مقیم هامز جز نوفیان و هنرمنخانز لما برجاتها هام حضاور داهاتنخ
به در منابع به به آنها رجوع هخز اغلبز تبحّر آنان در رهتهها
است .هیرازز م

لاوم قلا ساتای

وناً در اوادر سخۀ نهم هجر /پانزدهم میالد ی

هاخه

از مرابز ممتاز تح ی

معارف دین و لوم قل در سراسر ایران به همار م رفت .حضور برجاتن مال جااللالاخین
اسعخ دوان در هیراز و بوه

او برا تربیت هاگردان به به طور داص در رهتهها

لاوم

قل نزدش تح ی م بردنخز در این مقطو زمان ز به ههرت و ا تبار ماخارس هایراز افازوده
بود .در بخو هخ نفو ز با وجود آن به دود دوانا حاین گریاز از دسات قزلباهاانز دچاار
بیمار هخ و درگذهتز برد از هاگردان او به به تشیّو گارای

داهاتنخز باه ایان ح ومات

پیوستنخ .در مقاب ز برد دیگر نیز همچون استاد دودز به ناابت باه نظام قزلباهاان ناهماخل
مانخنخز در ایران به حاهیه رانخه هخنخ یا راه مهاجرت در پی

گرفتنخ.

جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری /شانزدهم میالدی75 /

از جملن این افراد مظفرالخین ل بن محمّخ هایراز

(م 910 .یاا 911هاا 1011/. .یاا 1013م).

بود .و در سال 913ها1011/. .م .از موطن داود گری ات و در حلاب اقامات گزیاخ .او از
دانخان بزغ
ل

هیراز بود به رهبر هادن طریقت سهروردیّه در هیراز را بر هخه داهتنخ .ماال

هیراز ز همچنینز داماد جاللالخین دوان ز و در منطق المه باود (الغازّ ز ج1ز نا
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 .)136ابوالفت هباتر (م931 .ها1000/. .م).ز سابن دمشق ا به از استادان برجاتن معقول و
منقول در آن ههر بود ا انالت ایران داهت (همانز ج1ز ص .)91هخایتاهلل بن ناار ل تبریاز
(م919-910 .ها )/. .به مخّت در حلب و دمشق س ونت داهت و در اوادر مر به اساتانبول
بوچیخز از متبحرّان در لم بالم هنادته م هخ (همانز ص .)103ههابالخین احمخ بن بخاالوّل
سعیخ قزوین (م 11 .هعبان 933ها 11/. .مه 1009م ).از ی
به تبارش را به ی
وم

از دانخان ا یان قزوین برداسته بود

از شرۀ مبشّرهز سعیخ بن زیخز م رسانخ؛ او نیز از لما

لوم قل باود

وناً در زمینن منطق ارسطوی در میان لما هام ههرت داهت (هماانز ص .)115داان

احمخ باربیای گیالن (م1559 .ها1355/. .م).ز تح ی بردۀ م تب دربار طهماسب اوّل به برد
جزئیات راجو به آن توسّط ی
سالها پایان مر دوی

از هاگردان ثبت هخه است (بخلیاا ز ج1ز نا )105- 119ز در

به توسّط قزلباهان زادگاه

گیالن به نمان گری ت و در آدرین

سفر مرش از استانبول به بغخادز مخّت در دمشق اقامت داهتز به جهت تبحّر در لوم نجاومز
موسیق ز و ریاض ز مورد توجّه و ستای

لما

هام قرار گرفت (بورین ز تراجم اال یانز ج1ز ص-

 .)103محی الخین محمّخ دوان مشهور به ابن معمار (م961 .ها1011/. .م).ز باه نظار ما رساخ از
هاگردان مال دوان بوده باهخ؛ جز ناابت دوانا باه قریناها اسات ضاعیف بارا چناین
احتمال ز منبو ما (الغزّ ز ج1ز ص )30معلومات دیگر ارائه نم بنخ .محمّخ بن بخاالول تبریاز
(م900-901 .ها1010-1011/. .م).ز مقیم دمشقز در هیراز در دروس ملّا دوان حضور م یافتز
و بعخها تح یالت دود را در زمینن لوم قل اداماه داد (هماانز ص .)69ماال هاهام جما ز
سابن دمشق در سال 911ها1061/. .م.ز مطابق ارزیاب یک منبو (همانز ص)100ز «در معقوالت
لّامه بود» .محمود جم (م 16 .ربیواآلدر 905ها 13/. .ژوئیه 1016م ).به در مخرسن اتاب یّن دمشق
تخری

م بردز در معقوالت استاد بوده است (همانز ص .)119مال محمّخ تربمان به در منبو ماا
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از و تحت نوان نامأنوس و نامفهوم «مالدران» یاد هخه استز از هاگردان مال دوان باود
به در حلب س ونت یافت و در سال 915ها1011/. .م .در همان ههر درگذهات (هماانز ج1ز

ص  .)01اسما ی هروان نقشبنخ به پی
ملّ اا دوان ا بااود و پ ا

از اینز مورد اهاره قرار گرفت نیزز ماخّت هااگرد

از آن بااه طریقاات نقشاابنخ گااروش یافاات؛ و در اواداار دهاان

965ها1011/. .م .در دمشق زنخگ م برد (الغزّ ز ج1ز ص.)116
در میان ایرانیان هامز جز طبقات مذبور ز بایخ به نام یک مورّخ نیز اهاره بنیم :م ل الاخین
محمّخ بن نالح الر نویانخۀ تاری
راز پ

با نوان مرآت االدوار و مرقات االدبار به تاریخ داود

از اتمام ت نیف آن در سال 911ها1033/. .م.ز به سلطان نماان ز سالیم دوم (-1033

1011م901-911/.ها). .ز اتحاف برد .الر پی

از ورود دود به قلمرو نمانیاانز باه هناخ و

حجاز سفر برده بود .در هنخز مخّت معلمّ همایون پادهاه را بر هخه داهت و پا

از وفاات

و در  11ربیواالول 936ها 11/. .ژانویه 1003م.ز بارا حا باه حجااز رفات .و هاافع
مذهب بود و از هاگردان غیاثالخین بن نخرالخین محمّخ هیراز  .تااریخ ورودش باه حلاب
سال 931ها1001/. .م .و با ث این سفر نیز انجام امور تجار ربر هخه اسات .پا

از حا ز

دوباره به حلب بازگشت و این بار در آنجا اقامت گزیخ .نهایتاًز راه استانبول هاخز در آنجاا از
مقامات دلعت و مواجب به ارزش روزانه  15آقچاه گرفات؛ باه حلاب بازگشات و در ساال
931ها1035/. .م .از آن ههر به آمخ بوچیخ (همانز ج6ز ن  .)35-31پ

از استقرار در این آمخ

(دیارب ر)ز به مخرّس مخرسن دارویّه آن هاهر اهاتغال یافات و در ساال 919هاا1011/. .م.
درگذهت ( .)Babinger pp. 105-106افزون بر الر ز مورّدان ایران دیگر نیز در سخۀ دهام
هجر /هانزدهم میالد به قلمرو نمانیان رفتنخ و در آنجا آثار برجاتها ت انیف بردناخ .از
آن جمله ادری

بن حاامالخین بخلیا (م911 .ها1011/. .م ).اسات .باه نوهاتن ی ا از مناابو

(الغزّ ز ج1ز ص)135ز بخلیا «زمان به فتنن ابن اردبی [هاه اسما ی نفو ] رو دادز به روم
رحلت برد؛ مورد ابرام سلطان بایزیخ [ثان ] قرار گرفتز برای

مشاهره و وجه معاش در نظار

گرفتز و به امر و تواریخ آل نمان را به فارس نوهت( ».همانز ص .)135تااریخ دقیاق فارار

جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری /شانزدهم میالدی77 /

و از ایرانز ساال 951هاا1051/. .م .اسات ( .)Tekindağ, 204n15بخلیاا مااتقیماً اازم
نمااان نشااخ؛ قباا از ورود بااه قلماارو نمانیااانز و مااخّت در حجاااز اقاماات داهاات
(.)Cemâleddin,p. 39

شبکۀ ارتباطات ،منزلت اجتماعی ،و سرگذشت حرفهای:
از موارد به در موضوع هب ن ارتباط جما ت ایران هام م توانخ به ابهامزدای بینجامخز
توجّه به آن دسته از ایرانیان است به فراتر از چارچوب محلّ هامز در سادتار قخرت نماان
نفور بردنخ و به منانب ال رسیخنخ .در محخودۀ زمان مورد بحثز برجااتهتارین ماورد از
این دست را م توان در وجود دانخان ایران تبار دواجه سعخالخین افناخ ز از مشااهیر وزرا و
هیخاالسالمان نمان در سخۀ دهم هجر /هانزدهم میالد ز مشاهخه برد.
سعخالخین بان حاان جاان بان حاافظ محمّاخ انافهان در ساال 916هاا1061/. .م .در
از مالزمان امرا باینخر بود باه در نهایات باه داخمت هااه

استانبولز زاده هخ .پخربزرگ

اسما ی درآمخ .حافظ محمّخ انفهان (م919 .ها1016-1011/. .م ).در جناه چالاخران هاربت
داهتز و پ

از پیروز سلیمز از تبریز ازم استانبول هخ .به زود مورد توجّاه سالطان قارار

گرفت به مقام حافظ م

وص سلطان رسایخ و در سافر م ار (913هاا1011/. .م ).سالطان را

همراه برد .از این پ ز تمام ا ضا دانخان اوز از جملاه پاار و ناوادهاشز ماورد نایات
سالطین نمان قرار گرفتنخ و سعخالخینز تحت هرایط بار و مادّ مطلوب پخر و پخربزر
دودز به تح یالت دوی
هااخ .پ ا

ادامه داد .پ

از آن به تخری

در مخارس گوناگون نمان مشغول

از درگذهاات پااخرش حااان جااان در سااال 911هااا1031-1033/. .م.ز در سااال

919ها1011/. .م .به مخرّس ی

از مخارس ثامنهز ترفیو یافت و انخب بعخ از آنز به معلّما

ههزاده مراد رسیخ و به مانیاا رفت .رسیخن به این مقام به نفور سعخالخین به نحاو چشامگیر
افزود .پ

از جلوس ههزاده به نوان سلطان مراد ثالث در سال 901هاا1011/. .م.ز باه مقاام

«سردار لما و ماتشار امور دین و دنیا» ارتقا یافت و در سیاست دادل و دارج ام راتور
نمان – م

وناً در آغاز روابط نماان و انگلای

و مناز اات باا ایاران ــ نقا

باایار

تاثیرگاااذار ایفاااا بااارد ( .)Turan [n.d.]: 28a-9a; Kütükoğlu, 624bو در ساااال
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1550هااا1099/. .م .درگذهاات و در حظیاارۀ دارالقارّا در جااوار ماازار ابوایااوب ان ااار در
استانبول به داک س رده هخ.
نفور فراگیر سعخالخینز محخود به مربز ام راتاور نباود .باه هاهادت مناابو ربا ماورد
مطالعهز و و فرزنخان

در هام ناحب تعلّقاات مل ا و تح ایل بودناخ .ایان داانواده در

فراهم آوردن تاهیالت بار و مادّ برا برد از مهاجران ایرانا مقایم هاام ایفاا نقا
بردنخ .از میان فرزنخان اوز اسعخ (م1563 .ها)1313/. .ز به مخّت قضا
هخه داهتز پ
(العرض زناا

ا ر رومایل را بار

از انف ال از این مقامز در حلب اقامت گزیخ و بعخ از آنز راها دمشاق هاخ
( .)01-11بااورین ز تااراجم اال یااانز ج1ز ص )05دباار ماا دهااخ بااه و در سااال

1551ها1091/. .م .ز قاض استانبول بوده و از سرآمخان روزگار دود در لوم قل و منطق به
همار م رفته است .در میان ایرانیان مقیم هام به با این دانخان روابط نزدیک داهتنخز بایاخ باه
اسام دو تن اهاره برد :ی

ملّا توفیق گیالن (م )/1501 .به پ

از ورود به هام باه هماراه

پخرش ملّا احمخ در حخود سال 1553ها1091/. .م -.احتماالً همراه دان احماخ گیالنا – در
منازل پاران سعخالخین در دمشق اقامات گزیاخ و معلمّا پااران ساعخالخینز محمّاخز اساعخز
بخالعزیزز و نال ز را بر هخه گرفت .نهایتاً نیز با نوادۀ سعخالخین ازدواج برد (العرضا ز نا

 .)155-151او تا قب از آمخن به دمشقز مخّت در دیارب ر اقامت داهات و از ونالت باا ناوادۀ
سعخالخین ناحب دو فرزنخ هخ (بورین ز تراجم اال یانز ج1ز ن

میرزا م خوم در مقخّمن بتاب جخل دودز النواق
ماجرا پناهنخه هخن دوی

.)110-119

لبنیان الارواف

ز باه نحاو ماوجز باه

به نمانیان اهاره م بنخ و م افزایخ به «تف ی این حال را باط

دادهام در رسالها به نام آن را الیار بعخ العار نهاده و مزیّناش بردهام به نام  ...موالنا ساعخ
چلب مشهور به دواجه افنخ معلّم  ...سلطان مراد» (هریف م ا  .)5a :OR 7991به وسااطت
سعخالخین بود به میرزا م خوم توانات با همار از مقامات دین /ادار ح ومات نماان در
استانبول مالقات بنخ و جزئیات فرار پرماجرا دوی
 .)7b-7a :OR 7991ی

را به آگاه ایشان برسانخ (هریف م ا

از منابو رب تحقیق حاضرز به نقا

ساعخالخین در پاذیرش و از

جماعت ایرانی شام در سدۀ دهم هجری قمری /شانزدهم میالدی79 /

سو

نمانیان اهاره م بنخ (بورین ز تراجم اال یانز ج1ز ص  .)06میارزا م اخومز پا

مشاغ قضاوت و مخرّس در آمخز دیارب ر و طرابل
مراد قرار گرفت و پ

از ت اخّ

هامز مورد التفات و ا تقاد ویاژۀ سالطان

از مخّت به مقام قضا م ّه گمارده هخ به سه سال باه درازا بشایخ .در

ادامه نیز مخّت را در مقام قضا

ا ر آناتول و رومایل داخمت بارد (هماانز ص  .)01ارادت

سلطان مراد ثالث به میرزا م خوم چنان بود به به دربانان باب اال دساتور داده باود باه هار
زمان و ارادۀ ددول در هب و روز داهته باهخز درها را به رو او باز بننخ (همانز ص  .)00در
اوادر مرز در م ه اقامت گزیخ؛ ددترش را به ن اح پاار هاریف وقات م ّاه درآورد (هماانز

ص )01و در سال 990ها1001/. .م .همانجا درگذهت.
برد از ایرانیانز نیزز پ

از اقامت در هامز سع بردنخ از طریق ونلت سبب باا ا یاان و

بزرگان مذهب منطقهز جایگاه داود را در سارزمین مق اخ تنبیات و هاب ن ارتبااط داود را
بازساز بننخ .از این جملهز م توان به هیخ اسخ تبریز اهاره بارد باه در حلاب باا ی ا از
ددتران دانوادۀ ا یان آل منقار ونلت برد .این دانخان از بزرگان حلب بودنخ به تبار دوی
را به بّاس بن بخالمطلّب ما رساانخنخ و هاعبات دیگار از آن نیاز در ساایر منااطق هاامز
م

وناً دمشاقز حضاور داهاتنخ (هماانز ج1ز ص .)136محماود بیاه ن جاوان – احتمااالً از

بارگزاران سابق هروانشاهان یا آ قوینلوها – به متعاقب قاخرتیاب قزلباهاان از زادگااه
دمشق رحلت بردز در دورۀ سلطان سلیمان در زمرۀ انحاب ز امت (نو
نمان ) قرار گرفت به  15هزار آقچه ارزش داهتز و با ی

باه

از اقطاع نظاام در

از دانوادهها این ههر ونالت

برد .از این ونلت ناحب دو پار هخ به نامها حبیاب و فارّخ باه بعاخهاز پاار ارهاخ اوز
حبیب به بعخاً به مقام چاووش و سانجا بیگ رسیخز در جریان سربوب هورش جاانبال ز در
سال 1513ها1350/. .م .در انطابیّه درگذهت (همانزج1ز ص .)191
جخا از این مواردز برد از ایرانیان مقیم هامز نیزز به واسطن ثروت فراوانا باه از آن بهاره
م بردنخز به سهولتز در زمرۀ ا یان منطقه قرار م گرفتنخ .هایخ احماخ جاوهر بهارامآبااد
انااافهان (م 1 .ربیاااواالول 905هاااا 11/. .ژوئیاااه 1011م ).باااه پااای
913ها1011/. .م.ز دانوادهاش ـ ظاهراً پخربزرگ

از تولاااخ او در ساااال

هیخ حان و پخر دود احمخ ـ از انافهان
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به دمشق بوچیخه بودنخز از این جمله افراد است .به نوهاتن باورین (هماانز ج1زص )111ز هایخ
احمخ به غایت ثروتمنخ بود و در نهایت تموّل م زیات و همین ثروت باه و ام اان داد باه
در دمشقز روابط گاتردها با ا یان ههر برقرار بنخ .به نوهاتن باورین (هماانز ص )110ز هایخ
احمخ «در لم بیمیاز دست داهت و در آن راهز مال هنگفت را نرف برد .جاخّ و ز نیازز ساه
قنخی برا جامو امو دمشق فراهم آورده و آنها را وقف برده بود ».افزون بار ایانز نیاا اوز
هیخ حان جوهر «دارا منازلز مارات و ماجخ در دمشق بود به اوقاف هام داهات» و
چنان به گفته م هخز بخالرحمن جام ز هنگام زیارت ح ز در دمشقز مخّت در ی

از منازل

دانخان جوهر اقامت برده بود (همانز ص .)113هیخ احمخ در دمشاق باا ی ا از داناخانها
ا یان ههر ونلت برد و از این ونلت ناحب چهاار پاار هاخ .ی ا از پااران او باه ناام
سلیمان در دریا مخیترانه به اسارت هوالیهها مالت درآمخ و باه واساطن اساارت ساه ساالن
دودز هنگام به به دمشق بازگشتز به جهت تالّط بار زباان فرنگا ــ ایتالیاای یاا التاین ا
ههرت و آوازه یافت (همانز ص  .)116احمخ بن بخاالوّل سعیخ قزوین در دمشق باه واساطن
ثروت فراوان به انخودته بودز در زمرۀ ا یان ههر قرار گرفت .به لطف همین ثاروتز ی ا از
منازل متعلّق به آل فرفور از ا یان بوم دمشق را دریخار برد؛ «دردتان مشتم بار دردتاان
میوه و اتاقها فراوان با سقفها

ال و ت تها

ظیم در آنجا انشا برد و هنرمنخان در آنجاا

مشغول به سادتن انواع مارات بودنخ» (الغزّ ز ج1ز ص .)111یک ایران دیگرز به نام هاخایتاهلل
بن نار ل تبریز (م910 .ا919ها1011/. .ا1011م).ز ثروت دود را نرف گردآور بتب نفای
م برد و به این واسطه در دمشق هاهرت داهات .همچناینز در حلابز دمشاقز و قااهره نیاز
ناحب امالک بود (همانز ص .)103در میان ایرانیان مقیم هام بایخ به بقایا داانوادۀ الوناخ آ -
قوینلااو اه ااره باارد بااه ی ا از ا ضااا آن بااه نااام انااالن باان ل ا
1560ها1313/. .م).ز در تخاوم مایر بار پخر دودز در زمرۀ ن بگان نظاام
را بود و دانوادۀ او از ا یان نظام

هام به همار م آمخناخ (العرضا ز نا

پاهااا باان الونااخ (م.

نماان در هاام و
 .)101-100حااج

احمخ جم ( 6ربیواالول 1515ها 61/. .اوت 1351م).ز نیزز چنان ثروت داهات باه توانااته باود
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منزل سابق ی

از امرا بزر

هامز یعن قان وه الغزاو ز را دریخار بنخ .برادر اوز نیازز باه

نام من ورز از ا یان دمشق بود و فرزنخش احمخ بن من ورز با بورین
تراجمه اال یانز ج1ز ن

جز این مواردز ب

رفاقات داهات (باورین ز

.)166-163

بزرگ از  01مخدل باه بارا مطالعان حاضار گاردآور هاخهاناخز

ف الواقوز هرح احوال ایرانیان است به در دوران اقامت دود در هاام باه مناناب و مشااغ
لما ا و ح اااومت گماااارده هاااخه بودناااخ .هااایخ قاسااام ماااالزاده هااارو تبریاااز
(م969-960 .ها1061-1061/. .م).ز با روز  05آقچهز از ساو سالطان سالیم موظّاف هاخ
بتاب در باب تواریخ آل نمان ت انیف بناخز ولا

قبا از اتماام آنز درگذهات (الغازّ ز ج1ز

ص .)169بخاللطیف بن مرتض (م900 .ها1010/. .م).ز از هرفا (از طرف مادر سایّخ) جامز
در سلطنت سلیمان قانون به نقیباالهراف استانبول رسیخ (همانز ص .)101محمّخ بن باخاالول
حاین تبریز

(م .محرّم 936ها/. .نوامبر و دسامبر 1000م).ز به مخرّس ماخارس ناحن ثامناه در

استانبولز ارتقا یافت .در دوران اقامت در قلمرو نمان بود به ظااهراً از ماذهب هاافع باه
مذهب حنف تغییر گرای

داد .در سال 919ها1011/. .م .از و به ناوان قاضا حلاب یااد

م هود و در 901ها1010/. .م .به من ب قاضا حنفا دمشاق گماارده هاخ .و از جملاه
لما

ال رتبن حنف بود به در 906ها1013/. .م .ح م تحاریم قهاوه را امضاا بارد و نازد

سلطان سلیمان قانون فرستاد (همانز ص .)69بخاهلل بن اباراهیم هبااتر باه در اوان سالطنت
سلطان سلیمان درگذهتز در هخ سلیم باا حقاو روزاناه  65آقچاه باه تاخری
مخارس استانبول اهتغال یافت (همانز ج1ز ص .)111اسخ بن ننواهلل باوزهبناان

در ی ا از
(م 65 .ربیاواالول

963ها 1/. .دسامبر 1019م ).در دمشق به مقام نظارت بیمارستان ناور رسایخ و مترجما لطفا
پاها وال وقت هام را بر هخه گرفت (همانز ج1ز ص .)111محی الخین محمّخ دوان ز به مخرّس
مخارس ثامنه ارتقا یافت؛ مخّت قاض حلب بود؛ باه ماخارس ثامناه بازگشات و باا بااالترین
حقو ز یعن روزانه  05آقچهز به تخری

ادامه داد .مجخّداً قاض حلب هاخ و در هماین مقاام

درگذهت (همانز ص .)30محمّخ بن بخاالول تبریاز باه مخرّسا ماخارس ثامناه در اساتانبول
گمارده هخ و چون نابینا گردیخز با حقو روزانه  05آقچاه تقا اخ گزیاخ (هماانز ص .)69سایّخ
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ابراهیم جم (م960 .ها1010/. .م).ز در اوادر هخ بایزیخ ثان مفت هافع آماسایّه هاخز و باا
مواجب روزانه  155آقچه متقا خ گردیخ؛ پ

از جلوس سلیمز به دستور و منزلا بارای

در

استانبول دریخار هخ (همانز ن  .)01-06داماد مال دوان ز ل بن محمّخ هیراز ز در هاخ
بایزیخ ثان ز مخرّس مخارس ثامنه هخز ول به جهت نابینای ز با مواجب روزانه  35آقچه تقا اخ
گزیخ (هماانز ج1ز ص  .)136هخایتاهلل تبریز ز پ
تخری

از انجام تح ایالت داود در اساتانبولز باه

رو آورد و در نهایت به مقام قضا م ّه من وب گردیاخ (هماانز ج1ز ص .)103احماخ

بن بخاالول سعیخ قزوین ز جزو بارگزاران محلّ در حلب بودز بعخاً ماخرّس ماخارس ثامنان
استانبول هخ .با سلطان سلیمان به جنه قزلباهان رفت و در این سفر از ناخما

او باود (هماانز

ص .)115بخالجبّار بن ول

جم تبریز (م933 .هاا1000/. .م).ز به در زمان بایزیاخ ثاان وارد

قلمرو نمان هخه بودز پ

در بورسا و اساتانبولز در ساال 930هاا1001/. .م .باه

از تخری

مق ام معل ّم ههزاده بایزیخ بان سالیمان قاانون من اوب هاخ و در آساتانن هاورش بایزیاخ و
پناهنخگ او به نفویانز درگذهت ( .)Blackburn, pp. 145هیخ بمال اللن تبریز اولین نااظر
ب ّ دمشق و متولّ جامو امو ز ت ین سالیمیّه و بیمارساتان مجااور آن باود و بعاخ از مارگ ز
پارشز احمخز به وظیفه داهت ساالنه مبالغ از وجوه اوقاف را جبایات و باه دزانان مرباز
ارسال بنخز این منانب را بر هخه گرفت (الغزّ ز ج1ز ن .)150
در میان ایرانیانز البتّهز معخود باان بودنخ به وارد فعالیّت سیاسا لاه یاا لیاه ح ومات
نفو هخنخ .از جملن آنانز بایخ به محمّخ ایج

(م 15 .جماد االولا 900هاا 13/. .ژوئیاه 1011م).

هافع مذهبز مقیم نالحیّن دمشق اهاره برد به در سال 915ها1011/. .م .وارد دمشاق هاخ.
ظاهراً و از هاگردان ملّا دوان بوده و از جملن متبحرّان در لوم قلا باه هامار ما آماخ
(همانز ج6ز ن  .)61-69محمّخ ایج در زمان ورود به م رز ماورد التفاات مقاماات ح اومت
ممالیکز از جمله قان و الغور ز قرارگرفت .ایج و نزدی ان ز در ابتخا اقامت در هاامز باه
نوان واسطن میان هاه اسما ی و قان و الغور
م اتبه میان این دو فرمانرواز ی

م م بردنخ باه در جریاان یاک نوبات از

از هاگردان او به حام نامن غور به هاه اسما ی باودز در
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حلب هنادته هخ و به اتّهام رافض بودن به دست سنّیان آن هاهر باه قتا رسایخ و جااخش
سوزانخه هخ (همانز ج1زص  .)00محرّک این اقخام نیز یک ایران دیگر اها حلاب باه ناام ماال
محمّخ رب (م 1 .محرّم 960ها 11/. .اوت 1061م ).از هاگردان سابق تفتازان ز هیخاالسالم هراتز
بود .تفتازان ز زمان به هرات به دست قزلباهان افتاد (911ها1010/. .م).ز در  05سالگ ز توسّاط
ه

هاه اسما ی به در آن هنگام  19ساله بودز به قت رسیخ و جااخش را در باازار ملاک

هرات سودتنخ (دوغالتز ن

 .)631-630مشابه واقعن قتا هااگرد ایجا در حلابز در ساال

910ها1059/. .م .در دمشق رخ داد به در جریان آنز قانخ و ی

از دلفاا هااه اساما ی

توسّط اهال ههر ت ه ت ه و سوزانخه هخنخ ( .)Clifford, p. 273بر اثر این واقعهز نائب مملوک
در حلبز دیربکز مال رب را از حلب ادراج برد؛ ول پ
رب مورد التفات نمانیان قرار گرفات (الغازّ ز ج1ز نا

از سقو سلطنت ممالیاکز ماال
 .)00-03متقاابالًز ایجا سرنوهات

دوهاینخ نخاهت؛ در مخّت اقامت در دمشقز یک بار به ارتخاد و گرای
هخ و به حب
دزد

به دین یهاود ماتّهم

افتادز و بار دیگر به اتّهام همخست با راهزنان باه در ماایر دمشاق باه حجااز

م بردنخز مورد قوبت قرار گرفت (همانز ج6ز ص .)60

ظهیرالااخین اردبیلاا مشااهور بااه قاضاا زادۀ اردبیلاا حنفاا مااذهب بااود و در سااال
915ها1011/. .م .همراه سلیم به نمان آمخ و مخّت در هام اقامت داهات .سا
رفت و در آنجا س ونت گزیخ .ن اتین وال

باه م ار

نمان م رز احمخ پاهاز در بخو سلطنت سلیمان

مقام وزارت ثالث داهت و امیخوار بود باه باه مقاام وزارت ا ظما برساخ .چاونز آرزویا
برآورده نشخز در سال 965ها1016/. .م.ز به تقاضا دودز به ح ومت م ر من اوب گردیاخ.
در م رز بقایا ن بگان نظام مملوک را به از سلطن نمانیان ناراضا بودناخز باای بارد و
لیه ح ومات مرباز سار باه هاورش برداهات ( .)Inalcik "Ahmad Pasha" 293ظااهراًز
بالفانله پ

از ورود به م رز احمخ پاها باب م اتبه با دربار نفو را گشوده بود .قاض زادۀ

اردبیل هایخ تنها با در م ر بود به م توانات به افتتاح ایان م اتباات بماک برساانخ .در
نتیجهز «احمخ پاها را به مذهب هاه اسما ی نوف گروانخ تا از و طلاب یاار و پشاتیبان
بنخ و در این رابطه م اتبات میان طرفین نورت گرفت و زم بر اظهار هعار رفا

و ا تقااد
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امامیّه در منابر داهت تا جای به نامبرده گفته بود به مخح ناحابه در مناابر واجاب نیاات و
دلل در دطبه ایجاد نم بنخ( ».الغزّ ز ج 1ز ن  113و  .)100باا ایان حاالز بوها

انایان

نتیجه نخاد .هورش سربوب هخ و قاض زادۀ اردبیلا در  15ربیاوالناان ساال 965هاا10/. .
فوریه 1011م .به قت رسیخ.
علل مهاجرت:
علل مربوط به سرزمین مبدأ

بنار زده هخن تانّن از جایگاه محور دود در حیات قیاخت جامعان ایرانا یاک پیاماخ
انل قخرتیاب نفویان بود .ل رغم گاات نفویّه از گذهتن مذهب سرزمینها مفتوحهز
یاک مطالعاه ( )Aubin "Šah Isma‘il" 37-81نشاان داد باه رژیام نوپاا نافو در حاوزۀ
اجتما ز سیاست محافظهبارانه در پی
آن دانخانها ا یان زمینخار ایران

گرفت و نظم اجتما

از پی

موجود را به در رنس

قرار داهتنخز بر هم نزد .مطابق اساتنتاج ایان مطالعاه ( Ibid,

)p.78ز «بادرها موروث اهرافیّت ایران ز در محخودۀ فتوحات از ماورا النهر تا دلای فاارسز
برا ا مال نفور دود بر یک جنب

مذهب ِ ار از درونماین اجتما

و ح ومت فاقخ سانّت

سیاس با مش ل مواجه نشخنخ ».به این ترتیبز بایار از ا یان زمیندار در آرربایجانز ارا
جمز فارسز و دراسان به دستگاه ح ومت نفویّه پیوستنخ و باا آن هم اار بردناخ .اتّ اار
روی رد تنخروانه در حوزۀ قیخت و همزمان با آن محافظهباار در زمینان اجتماا

موجاب

بروز ناهماهنگیهای بود .در نتیجهز موارد آه ار از هم ار دانخانها ا یان سنّ مذهب به
در زنجیرۀ چنخین نا به دربارهای با گرایشها غیرهیع آه ار داخمت بارده و داود نیاز
سابقن طوالن از گرای

به تانّن داهتنخز با ح ومت نفویّه در دست هات به اگار ب اواهیم

فقط یک نمونه ربر بنیمز بایخ به دانخان سنّ مذهب سیف قزوین اهاره بنیم به تانّن ایشان
تا نیمن ن ات سخۀ یازدهم هجر /هفخهم میالد آه ار و مورد بحث بودز ول در داخمت
به دستگاه ادار نفویان و حتّ ارتقا در سلاله مراتب آن با ماانع

مواجاه نشاخنخ (داوزان
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انفهان ز م ا هامارۀ  .)167b :OR 3248لذاز در تحقیقات جخیخ راجو به تحوّالت ماذهب ایاران
ناافو

(Lapolitique-Arjomand, pp. 119-121; Stanfield-Johnson, p. 123; Aubin

 )religieus238به حذف تخریج تانّن از جامعن نفو اهاره هخه و حتّ از «روناخ نهادیناه
هخن تشیّو» به نوان یک تحوّل فرهنگ ( )Ashtiani 1989: 481-492بحث هخه است.
در بنار رونخ موم حذف تخریج تانّنز م

ونااً در ساخۀ دهام هجار  /هاانزدهم

میالد ز نمونههای پرابنخه از ا مال دشونت و روهاها تناخ لیاه رهباران تاانّن مشااهخه
م هود .متأسفانهز بایار از منابو روای نفو اغلب این موارد را نادیخه گرفتهانخ .باا وجاود
اینز در جریان فت تبریز دشونتهای

لیه اه تانّن و دهمنان سیاس نفویّهز بروز یافت باه

از آن جمله م توانیم اهاره بنیم به قت ههابالخین محمّخ هرو ز از ببرویّن مقیم تبریزز به در
زاوین او در آن ههر به دست قزلباهان نورت گرفت (بربالی تبریز ز ج1ز ص) 101؛ نب

قبار و

سوزانخن بقایا جاخ نانرالخین بخاهلل بیضاو ز از لماا مشاهور سانّ و نااحب تفاایر
بیضاو ز به در چرنخاب تبریز مخفون بودز توسّط تبراییان در ساال 901هاا1011/. .م( .هماانز

ج1ز ص)610؛ نب

قبر و سوزانخن بقایا جاخ یعقوب آ قوینلو به در مجمو ن ن اریّن تبریاز

مخفون بود (دنج انافهان ز ص )116؛ تبعیخ سادات سنّ ماذهب اللاه از تبریاز باه انافهان در
سالها 900ا903ها1010/. .ا1019م .به قبالً به آن اهااره هاخ؛ ت ریاب مقبارۀ ابوحنیفاه در
بغخاد و تبخی

آن به «چاه بالو ه» در سال 911ها1050/. .م( .حااین ز نا

هیخاالسالم سنّ هراتز تفتازان ز به دست ه
منبو غیرنفو

هاه اسما ی به جزئیاات آن تنهاا در یاک

قیخ هخهز در سال 911ها1010/. .م( .دوغاالتز نا

اهاره هخ؛ و قت دطبا سنّ

61اا)63؛ تیربااران

630اا )631و قابالً باه آن

مذهب طریقت بازرونیّاه و ت ریاب بقااع آناان ( Aubin "Šah

 .)Isma‘il" 58در بنار اینز برقرار آیین سبّ و لعن و فعالیّتهاا تبراییاان باه م

ونااً در

دورۀ طهماسب هخّت یافت و قانخ ونیز ز می له ممبرهز ط ّ اقامت دود در تبریز بین سالها
1069ا1011م910/.ا910ها. .ز نمونههای از هخّت م آنان لیه اها سانّت را ثبات بارده
است ()Membré,pp.20, 24, 41, 52ز همچنینز از رونق افتادن مرابز آموزه اها تاانّن در
ایرانز م

وناً در تبریز و هیرازز م توانات در ترغیب بازماناخگان تاانّن در ایاران نافو
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برا انت اب س ونت در دارج از قلمرو نفو ممثر بوده باهخ .سربوب اه تاانّن تاا ساخۀ
یازدهم هجر /هفخهم میالد نیز ادامه داهت به برا نمونهز مورّخ ارمن ز آراب تبریاز ز در
سال 1353م1511/.ها. .ز قت

ام ی

از طوایف سنّ مذهب مقیم گنجهز یعن ایا ج رلاوز

را به به دستور هاه بّاس نورت گرفت و زنان و اطفال ایشاان هام از ایان مجاازات بربناار
نمانخنخز ثبت م بنخ ()Arakel p. 77؛ یا قت

ام اه تانّن مقایم سارده باه باه دساتور هااه

بّاس نورت گرفت و در یک مطالعه مورد بحث بوده است (.)Aubin Les Sunnites,p. 152

الزم به یادآور است به نفویان در ا مال دشونت لیه دگرانخیشان مقیم قلمارو داود تنهاا
نبودنخ؛ در دود ام راتور

نمان نیزز از سخۀ دهم هجر /هانزدهم مایالد باه بعاخز مباارزه

لیه هیعیانز د وناً باان به مظنون به هم ار با قزلباهان بودنخز جریان داهت و از قتا
تا بوچ اجباار و تبعیضاها مالیاات متغیّار باود .ساربوب هایعیان آنااتول در ساخۀ دهام
هجر /هانزدهم میالد در دو مطالعهز با اساتنتاد باه اساناد نماان

( ;Imber 1979: 245-73

)Zarinebaf-Shahr 1997:1-15ز مورد مطالعه قرار گرفتاه و در تحقیقا
 )57-63به موارد از س تگیرها مالیات و امنیت

لیه هیعیان هام م

دیگار ( Winter, pp.

وناً لبنان طا ّ ساخۀ

دهم هجر /هانزدهم میالد و اوای سخۀ یازدهم هجر /هفخهم میالد اهاره هخه اساتز و
نهایتاً نخور فتواها ارتخاد لیه هیعیان اثنا شر به حخاق پن مورد از مشاهیر ایان فتااو
در یک تحقیق ( )Eberhard,pp. 45-61مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات و بحاث از همان ایان
مقوالت از حیطن مقالن حاضر دارج است .وانگه ز حتّ در مورد مشاهیر لما هیعه نیزز باه
از بابت ارتبا احتمال با قزلباهان مورد سو ظن قرار م گرفتنخز نمانیان از ا ماال دشاونت
ابای نخاهتنخ به از آن جمله م توان به سرنوهت ههیخ ثان ز هیخ زینالخین امل ز اهاره برد
به در  0هعبان 930ها 13/. .مه 1000م.ز پ

از آن به به سعایت قاض دمشق حان بیاه ــ

یک جخیخاالسالم آلمان تبار ـ دستگیر هخز به دستور رستم پاهاا وزیارا ظم نماان باه قتا
رسیخ (.)Blackburn, p. 208-210

از لما اه سنّت تبریز به متعاقاب تنبیات حابمیّات قزلباهاان در آرربایجاانز باه هاام
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گری تنخز بایخ به هیخ ابراهیم باله حان هباتر (م911 .ها1016/. .م ).و پارش بخاهلل اهااره
برد به در مایر دود به هام در ارزنجان به دست هورهایان قزلبااش آنااتول باه در
هاهقل

ایان

ت لو لیه نمانیان وارد جنه مالّحانه هخه بودنخز به قت رسیخ (بربالیا تبریاز ز ج1ز

ص 00الغازّ ز ج1ز ص)115ز ول پارش زنخه مانخ و در زمرۀ مالزماان ساالطین نماان درآماخ
(همانزج1ز ص .)111قاسم بن محمّخ هرو تبریز به پخرشز ههابالاخین محمّاخز باه دساتور
اسما ی در تبریز به قت رسیخه بودز پ

از چالخرانز راه قلمرو نمان هخ و مخّت در هاام

اقامت داهت (همانز ج1ز ص .)169محمّخ ایج هم به متعاقب نبرد چالخران به نمان گری تز
در هام مقیم هخ و دست بم یک نوبت به نوان رابط میان هاه اسما ی و ممالیک م باردز
در جریان محابمن دود به اتّهام ارتخادز اظهار برده بود به برا فارار از سابّ ناحابه از دیاار
دود به دیار ا راب مهاجرت برده است (همانز ج6ز ص.)61
تأثیر جابهجای اقلیم در منزلت اجتما

دانخانها ا یان زمینخار ایران متعاقاب برآماخن

نفویّه را نیز نبایخ در ترغیب ایرانیان به ترک قلمرو نفو نادیخه گرفت .از این موارد م توان
به سرنوهت چنخ دانخان در تبریز و قازوین اهااره بارد باه بردا از ا ضاا آنهاا باه هاام
مهاجرت برده بودنخ .در حال به دانخان سادات حاین هنبغازان تبریز باه واساطن تاانّن
حرمت و ا تبار تبار نبو دود را در هخ نفو از دست رفته م دیخنخ و بقایا این داناخان
تا پایان سخۀ دهم هجر /هانزدهم میالد در دود تبریز در زمرۀ ر ایا معمول هاهر بودناخ
(بربالی تبریز ز ج1ز ص )000ز هادها دیگار از ساادات تبریازز یعنا داناخان ساادات نقیاب
حان ز نرفاً به واسطن هم ار با نفویانز در زمرۀ ا یان ح ومت
ن

 .)100-101از این بخترز دانخان تیق

قارار گرفتناخ (هماانز ج1ز

تبریز به تبار دود را به ابوب ر م رساانخنخ (هماانز

ص)030ز با به قخرت رسیخن نفویانز نه تنها ی باره از همن مزایا چنین انتااب به در درازا
سخهها از آن بهرهمنخ بودنخز محروم هخنخز بل ه مورد تعقیب و تبعای

نیاز قارار گرفتناخ و از

آنان دیگر نشان در تبریز باق نمانخ .به نحو مشابهز در قزوینز دانخان دالخ به ناب دود
را به دالخ بن ولیخ م رسانخنخ و همزمان جزو نقشبنخیان ههر بودنخز به نارف انتاااب داود
به دالخ بن ولیخز مجازات هخنخ ( .)Algar, p. 21دانخان سعیخ هماین هاهر نیاز باه واساطن
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انتااب به سعیخ بن زیخ از شرۀ مبشّره به در نخر اساالم از حامیاان اولیّان نماان باودز نیاز
ظاهراً راه جز مهاجرت از ایران نیافتنخ .از این دانخان ههابالاخین احماخ بان باخاالول در
هام اقامت گزیخ (الغزّ ز ج1ز ص .)115هادها از سادات الله تبریز به مذهب تاانّن داهاتنخ
همز پ

از مواجهه با تضییقات فراوان در تبریز و تجربن یک دورۀ تبعیخ در انافهانز باه هاام

مهاجرت بردنخ .از این دانخانز در اوادر سخۀ دهم هجار /هاانزدهم مایالد و اوایا ساخۀ
یازدهم هجر /هفخهم میالد ز سیّخ هرفالخین مقیم دمشق بود و از ساال 1511هاا1350/. .
م.در زمرۀ مالزمان حابم نمان بغخادز جغالاوغل ز قرار گرفت (بورین تاراجم اال یاانز ج 1ز ص
.)161

علل مربوط به سرزمین مقصد:
در بنار تضییقات متخاول در قلمرو نفویّه لیه اه تانّنز داود هاام دارا جارباههاای
برا مهاجران ایران بوده است .این منطقهز به همراه م رز ب شها انل جهان اساالم بودناخ
به از حمالت مغوالن و تبعات ویرانگر آن در امان مانخنخ .از مظاهر اساتمرار حیاات ماخن در
هامز تخاوم فعالیّت نهادها دین بود .در هخ ممالیک بحار (106-300هاا1601-1135/. .م ).و
پا

از آن در دوران اسااتیال ممالیااک برج ا (911-106هااا1013-1601/. .م).ز مااخارس هااام

مهمترین مرابز آموزه اه سنّت بودنخ .در هخ ممالیاک بحار تعاخاد ماخارس دمشاق 10
مخرسه بود به جز آنز  1مخرسن دیگر م

وص بانوان در آن ههر فعالیّت داهتنخ ( Burns, p.

 .)209در این دوره مهمترین مخرسن هامز مخرسن نالحیّه دمشق بود باه بعاخها در ساخۀ دهام
هجر /هانزدهم میالد مح اقامت بایار از مهاجران ایران هاخ .در هاخ سالطنت تنگیاز
(111-111ها1611-1615/. .م ).یک ایران به نام فریاخون العجما (م119 .هاا1610/. .م ).مخرسان
العجم را تأسی
( .)Ibid, p. 214م

برد به ی

از ن اتین نمونهها سبک معمار ممالیک به هامار ما رود

وناً در سخهها نهم هجر /پانزدهم میالد ز هام و نیاز هماراه م ار و

حجازز ما ن بزرگترین لما حخین اه تانّن بود .سابقن حضور ایرانیان در هام طا ّ ایان
سخه نیز حاب از اهمیّت مالحظات آموزه و قیخت آنان برا اقامت در مرابز هاهر ایان
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سرزمین است .از برجاتهترین این افرادز به ی

از وزرا برسبا بایخ اهاره برد به نام دلیا

تبریز (م013 .هاا1111/. .م ).به ن اتین پروژۀ معمار بزر

دمشق ا یعن ماجخ به به نام

دودش به ماجخ دلی التوریز مشهور هخ ا را در دوران پ
مورد حمایت قرار داد .پ

از حملن مغوالن از حیث مال

از وفات اوز دایرۀ موقوفاات ایان مااجخ گااترش یافات ( Ibid,

 .)p.220وانگه ز هام باه ناوان محا آغااز فریضان حا ز از حیاث ماذهب ز دارا اهمیّتا
منح ربهفرد بوده است .همچنین م
ی

وناً از سخۀ نهم هجر /پانزدهم میالد باه بعاخز هاام

از مجار انل دادوستخ جهان اسالم با اروپاییان به همار م رفت.
نمانیانز به نابت هخ ممالیکز از همار تأسیاات جخیاخ دینا در هاام

در زمان استیال

باسته هخ؛ این امرز بازتاب بود از مش الت نظام ادار
دستگاه ادار

ا مال

نمان در هام .نظاام ماهاین و دقیاق

نمان به به محروم سادتن امرا ایاالت از منابو ماال منجار ما هاخز

همچنین س تگیریها مال مقامات ایالت ز هام را به باتر هورهها ضخ نمان بخل برده بود.
از جملن این هورهها در اوادر ساخۀ نهام هجار /هاانزدهم مایالد و اوایا ساخۀ یاازدهم
هجر /هفخهم میالد بایخ به هورش ف رالخین ابنمعنز رهبر دروزیها هام اهاره برد به تاا
مخّتها ادامه داهت و با پیوستن مایحیان مارون لبناان باه آن هاخّت بیشاتر

گرفات ( Firro,

)27ff.؛ همچنینز هورش امرا بردتبار دانخان جانبوال (جانپوالدز جُنبال ) از اوادار ساخۀ
دهم هجر /هانزدهم میالد و همخست آنان با دروزیها و مارونیها به تشتّت سیاسا در هاام
افزود .بین سالها 1111-911ها1101-1013/. .م.ز  110امیار در هاام ح ومات بردناخ باه
میانگین ح ومت آنان بمتر از  1ساال اسات و از ایان جماوز  10نفار فقاط در ساخۀ یاازدهم
به مقام امارت در هام اهتغال داهتنخ (.)Burns, p. 226

هجر /هفخهم میالد

به موازات این تحوّالتز از سخۀ دهم هجر /هفخهم میالد ز همزمان با تأسی

مخارس جخیخ

در مربز ام راتور ز گرانیگاه مذهب و آموزه قلمرو نماان باه اساتانبول منتقا هاخ .در دورۀ
سلیمان قانون ز ه

مخرسهز همراه با موقوفات م

مخارس نمان ز این ه

وص به دودز تأسی

مخرسه ال ترین مخارس سراسر ام راتور

در رنس آنها مخارس ثامنیّه یا ثامنه قرار داهتنخ به ویاژۀ دروس ت

هخ .در سلالهمراتاب

نمان به همار ما آمخناخ.
ّ ا محااوب ما هاخنخ و
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مخرّسان آنها باالترین میزان دستمزد را دریافت م بردناخInalcik The Ottoman Empire, p. ( .

 .)169بایار از ایرانیان مقیم هامز م
برا تخری

وناً در نیمن دوّم سخۀ دهام هجار /هاانزدهم مایالد ز

به استانبول منتق هخنخ و در همین مخارس ثامنه به بار پردادتنخ .این تحوّلز گواه

است از بیفیّت باال تح یل و آموزه

ی

لما ایران مقیم هام.

از ماائ انل به موجب حضور ایرانیان در هام م هخز مائلن حا باود .از ابتاخا

برآماخن ناافویّه تااا پاای

از باااته هااخن معاهااخۀ آماسایّه (931هااا1000/. .م).ز ایرانیااان بااخون

بردوردار از تضمین امنیّت از سو

نمانیانز به سفر ح مبادرت م بردنخ .برا باان باه

ادامن اقامتشان در قلمرو نفو دهوار بودز سفر ح ز در هر ناورتز ی ا از مجاار انال
مهاجرت محاوب م هخ .ح ز همواره در میان مالمانان باه باه هار دلیا در ماوطن داود
هرایط نامطلوب داهتنخز یک محم هر
چنین مورد را در دود ام راتور

برا مبادرت به مهاجرت محاوب م هاخ .نمونان

نمان در مورد هاهزاده قورقاود (م919 .هاا1016/. .م ).باه

امیخ دستیاب به مقام سلطنت نمان را پ

از پخرش بایزیخ ثان ز بمرناه ما دیاخز از طریاق

هامز راه ِ حجاز هخ و برا آن ه از تبعات سیاس نادوهااینخ فارار با اجاازۀ داود ب اهاخز
بوهیخ مقولن ح را به نوان یک مبنا مشروع برا مهاجرت دودز تبیین بنخ .در این ماوردز
قب از ترک مح دخمت دود در انطالیّهز رسالها با نوان وسۀيل االحبااب دطااب باه
پخرش نوهت و در آن اقخام به فرارِ دود را مشرو یّت مذهب

ب شایخ (.)Tikriti, pp. 128-31

در مورد مهاجران ایران مقیم هام نیز مشاهخه م هود به اغلب آنان در موسم ح یا در ماایر
حجاز وارد مرابز ههر هام هخنخ و در آنجا اقامت گزیخنخ .در سخۀ دهام هجار /هاانزدهم
میالد ز هر ساله بین  15تا  65هزار و در موارد تا  35هزار زائار ماالمان در دمشاق اقامات
م بردنخ و در موسم ح  %65از جمعیّت ههر را همین حجاج تش ی ما دادناخ ( Burns, p.

 .)228در این دوره از دمشق با نوان «درب الح » یاد م هخ؛ پاها دمشاقز مقاام امیرالحااج
داهتز و در جریان سفر  6ماهن ح ز تجارت و آمخوهخ در این ههر رونق و فزون م گرفات
( .)Elisséef, 287bبا این حاابز دمشقز به نوان مبخن انل هروع رسم ح ز پذیرا همار
قاب توجّه از ایرانیان بود .به نظر م رسخز پ

از سال 931ها1000/. .م.ز زمان باه سالطان
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سلیمان قانون در بنخ سوم از م توب دود باه هااه طهماساب ا باه از آن باه ناوان معاهاخۀ
آماسیّه یاد م هود ا پذیرفت امنیّت باروان حجاج ایران را تقبّ بنخ ()Kılıç,p. 353ز بر همار
حجّاج ایران افزوده هخه باهخ .هایخ این مورد بتوانخ افزای

ناب همار ایرانیان باه در ایان

محخودۀ زمان در هام اقامت داهتنخ را توجیه بنخ.
نتیجه:
در سخۀ دهم هجر /هانزدهم میالد ز دو مربز انل ههر هامز دمشق و حلبز پاذیرا
همار از ایرانیان سرهناس بودنخ باه هااتن یاک «جما ات» ( )communityایرانا را در آن
سرزمین به وجود آوردنخ .با مراجعه به منابو رب ز هویّت  01نفر از ایان ایرانیاان هناساای و
اطّال ات مرباو باه آناان گاردآور هاخ .بار اسااس ایان اطال ااتز داساتگاه جغرافیاای ز
گرای ها

قیخت و بازۀ زمان مهاجرت آنان مورد تحلی قرار گرفت .بر اساس این تحلیا ز

ابنریّت جما ت ایران ز اه آرربایجان یا فارس بودنخ؛ ابنریّت آنان مذهب هاافع داهاتنخ؛ و
بیشتر این گروه در محخودۀ زماان نیمان دوّم ساخۀ دهام هجار /هاانزدهم مایالد باه هاام
مهاجرت برده بودنخ .همار قاب توجّه از این ایرانیان دلبااتن طریقتهاا ناوفیّهز م

ونااً

نقشبنخیّهز ببرویّهز و دلوتیّهز بودنخ به متعاقب برآمخن نافویان فعالیّتهاا آناان در ایاران بام
رونق هخه بود .راجو به د ونیّاتز سرگذهت حرفاها و منزلات اجتماا

ایان افاراد نیاز

اطّال ات گردآور هخهز به نورت تونیف ز ارائه گردیخ .اغلب این ایرانیان در زمارۀ لماا
ر دود بودنخ .در میان آنانز هنرمنخان دوهنوی

و بتابااز نیز وجاود داهات .باایار از

ایرانیانز در سرزمین مق خز از منزلت اجتما ِ ماا خ بردوردار هخنخ و برد توانااتنخ باه
بمک آن دسته از هموطنان دود به در سادتار قخرت نمان نفاور بارده بودناخز سرگذهات
حرفها ِ ( )careerموفقّ را باازنخ .دالی مهاجرت این گروه از ایرانیان بامالً روهان نیااتز
ول سهم دالی مذهب و ا تقاد را نبایخ نادیخه گرفتز زیرا همار از آنان به دلیا تغییارات
مذهب در ایران نفو تن به مهاجرت دادنخ .انت ااب هاام بارا مهااجرتز دالیلا داهات؛
الوه بر اهمیّت آموزه و لم هام برا ادامن تح یالت دین اه تانّنز قرار گرفتن ایان
سرزمین در بانون سفر ح نیز در اقبال ایرانیان به اقامت در آنجا نم تواناات با تاأثیر باوده
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باهخ .در مجموعز م توان نتیجهگیر برد به مهاجرت ایرانیان به هام از تبعات بردورد سالب
نفویان با دگرانخیشان مذهب بود .در سخۀ یازدهم هجر /هفخهم میالد ز باا مغضاوبهاخن
نوفیان و فالسفهز و در سخه ها بعخ باا باه حاهایه راناخه هاخن م تاب ادباار ز و نهایتا ًا
سربوب فرقن متنبیّاان بااب و بهاای ز هااهخ باروز نموناههاا دیگار از مهااجرت ایرانیاان
دگرانخی

به سرزمینها مجاور هاتیم .در مورد مائلن این مقالهز با مراجعه به سایر منابع به

مورد استفاده قرار نگرفته استز م توان به جزئیات بیشتر دست یافت.
کتابشناسی:
بخلیا ز هرفز هرفنامهز  1جلخز چاپ والدیمیر و .زرنوفز اساطیرز تهرانز.1611
بورین ز حانز تراجم اال یان من ابنا الزمانز جلخ 1ز چاپ نالحالخین المنجخز المجمو العلم العرب بخمشقز
دمشقز .1909
اااااااااااا ز تراجم اال یان من ابنا الزمانز جلخ 1ز چاپ نالحالخین المنجخز المجمو العلم العرب بخمشقز
دمشقز .1936
حاین ز دورهاهز تاریخ ایلچ نظامهاهز چاپ محمّخرضا ن یر و بوئیچ هاناهداز انجمان مفاادر فرهنگا ز
تهرانز .1619
دنج انفهان ز فض اهللز تاریخ المآرا امین ز چاپ جان وودزز انجمن سلطنت مطالعاات آسایای ز لناخنز -
.1991
دوانخمیرز غیاثالخینز تاریخ حبیبالایّر ف ادبار افراد بشرز  1جلخز بتاب انن دیّامز تهرانز .1666
دوغالتز محمّخحیخرز تاریخ رهیخ ز چاپ باسقل غفّار فردز میراث م توبز تهرانز .1606
ریاح ز محمّخامینز زبان و ادب فارس در قلمرو نمان ز پاژنهز تهرانز .1639
زویر ز محجوبز «معرّف اثر هنادتهنشخها در تاریخ

مقاالت در پاسخاهت مقام لم ز فرهنگ و تاری

ر نفویّه؛ تراجم اي یان من نبنا الزمان» در مجمو ه
دبتر بخالحااین ناوائ ز گردآورناخه الهاام مل ازادهز

نوگ ز تهرانز .1600

هریف ز اهرفز النواق

لبنیان الرواف

ز م طوطن همارۀ OR. 7991ز بتاب انن بریتانیاز لنخنز

العُرض ز ابوالوفا ز معادن الذهب ف اي یان المشرفه بهم حلبز چاپ بخاهلل الغزال ز م تبه دار العروبهز بویتز
.1901
الغزّ ز محمّخز ال وابب الاائره بأ یان المئه العاهرهز  6جلخز چاپ جبرائی سلیمان جبّاورز داراالفاا الجخیاخهز
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.1919 بیروتز
.1661 .39-01 :1 قزوین ز محمّخز «هرح احوال میرزا م خوم هریف » فرهنه ایران زمینز
ز بتاب انن مرباز آساتان قاخس رضاو ز1100 الر ز محمّخز مرآت االدوار و مرقات االدبارز م طوطن همارۀ
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نقوش سکّههای الیمایی و ارتباط آن با دریانوردی
دکتر حسین کیانراد
فارغالتح ی گروه تاریخ دانشگاه تهران
(ازص  90تا )111

چکیده:
موقعیت جغرافیای سرزمین الیمای ز واقو در ب
با ث هخه بود تا این ناحیهز نق

هاای از دوزساتان اماروز ز

واسطه را میان آبراهههای به به رنس دلی فاارس

دتم م هخنخ با فالت ایران و همچنین میانرودان ایفا بنخ .باور ی ا از مهامتارین
جاده ها بازرگان ایران از این سارزمین در بناار باارور ناها از جریاان داهاتن
چنخین روددانه با ث هخه بود به الیمای به بانون اقت ااد و بازرگاان مهمّا در
دورۀ اه ان تبخی هود.
آثار باستان برجا مانخه از فرمانروایان محلّ الیمای همچون سنه نوهتههاا ز
سنه نگاره ها ن رها و مهمتر از همهز س ه هاا فاراوانز نشاان از روناق ایان
سرزمین در دورۀ مورد نظر دارد .وجود دو درمسرا در ههرها سلوبیه بنار هاخیفون
(جراح ) و هوش (سلوبیه بنار اوالئوس) م توانخ تأییخ دیگار بارا ایان روناق
اقت اد باهخ .س هها ضرب هخه در این درمساراها ز متاأثر از سا ه هاا

ار

سلوب دارا نقوه همچون هاللِ ماه ز ستاره ز سر ِ اسب و نقش لنگرگونه هاتنخ.
مائلن انل در پژوه

بناون ز تفاایر نقاوش ماذبور و چگاونگ ارتباا آن باا

سرزمین الیمای و فرمانروایان محلّ آن است .از این رو پیونخ برد نقوش موجاود
بر رو

س هها الیمای

با دریا و دریانورد و ایزدان یونان و ایران مرتبط با آب

و روددانه به نوان یک فرضایه مطارح هاخه اسات .در ایان میاانز ردّپاا دو ایازد
پوزوئیخون و آرتمی ز پررنهتر است .ایزدبانو آناهیتا و نانایا باه ناوان معاادل هاا
آرتمی

در ایران و میانرودان نیز قاب توجهانخ و این اه بار اسااس مناابو نوهاتار ز

پرستشگاهها ثروتمنخ متعلق به آنها در ناحین الیمای وجود داهته است.
واژههای کلیدی :س هها الیمای ز اه انیانز پوزوئیخونز آناهیتااز آرتمای
آب .

ز
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مقدّمه:
سرزمین الیمای در جنوب بادتر ایران و در ب ش از قلمرو یالم بهن قرار گرفته بود و
به همین دلی نزد تاریخنگاران و جغراف نویاان یونان و روم به الیمیای مشهور گردیخ .
)(Strabo,XVI.I.XVIII

این سرزمین در محخوده ا واقاو هاخه باود باه از سامت دشا

ساه راه باه آن منتها

م گردیخ .ن ات از سمت ماد و بوههاا زاگارسز دوم از سامت هاوش و ساوم از سامت
پارس .بطلمیوسز مردمان الیمای را سابن در ب

ساحل سرزمین سوزیانا م دانخ.

)(Ptolemy ,Vl .lll

به نظر م رسخ نواح بوهاتان در ایذه و ب ش از بوه هاا ب تیاار هام در محاخودۀ
الیمیای قرار داهتنخ  .قلمرو بوچک الیمای تربیب از دهت و بوه باود؛ سارزمین حانال یز
به روددانهها فراوان در آنز جار

بودنخ (.ماربوارتز ص) 61

سرزمین الیمای در موقعیت قرار گرفته بود به ی

از جادهها انل بازرگان از آن ما

گذهت و بخین ترتیبز رنس دلی فارس به واسطن این سرزمین به فاالت ایاران مت ا ما
هخ .این موقعیت برجاته زمینا و دریاای ز الیماای را باه ی ا از باانون هاا اقت ااد و
بازرگان سلوبیان و اه انیان تبخی برده بود.
فرمانروایان محل الیمای در اوادر

ر سلوب به ضرب س ه پردادتنخ و این باار را در

سراسر دورۀ اه ان ادامه دادنخ  .فراوان س ه ها الیمای به دست آمخه م توانخ دبر از رونق
اقت اد این ناحیه داهته باهخ چرا به این سرزمین بر سر راهها دریای و زمین قارار گرفتاه
بود.
تا بنون پژوه ها چنخ راجو به سا ههاا الیماای ناورت گرفتاه باه از آن جملاه
م توان به آثار ف . .هیا ( 1960م ) .ز دیویاخ سالوود (  1906/1910م ).و جاان هاناامن
(  1995م ) .اهاره برد .اما در مورد نقوش رو این س هها و تفاایر نمادهاا موجاود هناوز
ام ان مطالعات فراوان وجود دارد .در این پاژوه ز تاالش بار ایان اسات تاا باا اساتفاده از
دادهها باستانهناس ز اسطوره هناسا و مناابو نوهاتار ز باه ویاژه آثاار تااریخ نگااران و
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جغراف نویاان یونان و روم ز به تفایر برد از نقوش موجود بار رو سا ههاا الیماای
ب ردازیم.
نخستین سکهها و درمسراهای الیمایی :
با باسته هخن از قخرت و نفور سلوبیانز بردا فرمانروایاان محلّا در الیماای توانااتنخ
انخک قخرت به هم بزننخ و به ضرب س ه ب ردازنخ .ی
بود به در سال 131

از ن اتین این هاهکها هوبناپاا

 .م .س ها برنز ضرب برد  .س هها و سب

به بلّ یونان گارا

داهتنخ (Sellwood,pp. 299-321) .

س هها بعخ این دودمان از آنِ فرد با نام بامناس یرس است به موفق هاخ افازون بار
س هها برنز به ضرب س ه ها چهار درهم نقره نیز ب ردازد .این س ه ها نیز از سرمشاق
س هها سلوب پیرو

م بردنخ)lbid) .

هنینه بر اساس سنه نوهته ها تنه سروک در دوزستان باه ده پادهااه الیماای اهااره
دارد به نام های چون بامناس یرسز اردز فراات

و دارو دارنخ .و همچنین بر اساس س ه-

ها به دست آمخه از این پادهاهان احتمال م دهخ بیشتر ایان اساام ز متعلاق باه دساتن دوم
فرمانروایان الیمای باهخ به هایخ هاده ا فر

از دانخان اه ان محاوب م هخنخ.

) )Hening ,p.383در واقوز ن اتین بارز این مهارداد ی ام باود باه در ساال 160
سرزمین الیمای

.م .وارد

هخ(Vanden Berghe, pp.155-167).

بر اساس س ه ها به دست آماخه در منطقان الیماای و حاوزۀ فرماانروای دودماان باه باه
بامناس یرسها مشهور هخنخ مش

م هود به دو ضراب انه ز ی

در هوش (سلوبیه بناار

اوالئوس) و دیگر سلوبیه بنار هخیفون (جراح ) بیشتر فعّال بوده است .گویا هوش توساط
بامناس یرس ی م ضمیمن قلمرو الیمای هخ و درمسرا ههرز این بار برا پادهاه الیماای باه
ضاارب س ا ه پرداداات .امااا چنااین بااه نظاار م ا رسااخ بااه پ ا

از وارد هااخن مهاارداد دوم

( . 116 – 00م ) .به هوش و فعالیت ضراب انن ههر برا ضرب س هها و ز سا ه هاا
ماتق الیمای در جای دیگر یعن در سلوبیه بنار هخیفون ضرب

هخ(Sellwood, pp. 299-321).
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این مربز الیمای در بنار رود جراح به از راه این روددانه با دلی فارس در ارتبا باودز
م توانات در چردن بازرگان دریای ِ

ر اه ان نیز قرار گیرد.

ضرب س ه ها نقره و برنز توسط هاهان این ناحیه با ث هخ تا الیمای ز نقا

مامثر در

نظارت و بنترل تجارت دریای منطقه ایفا بنخ .وجود پرستشگاهها ثروتمنخ ایزدان محلّا در
بنار ویژگ ها مذبور بر موقعیت اقت اد ح ومت الیمای م افزود و هایخ به هماین دلیا
بود به برد پادهاهان سلوب ز اه ان و حت اردهایر پاپ اان باه تاا یر آن ناحیاه همّات
گماهتنخ.
نقوش روی سکههای الیمایی :
س هدانهها سلوب در ایرانز هم ا باربرد دط و سمب ها یونان ز نقوها از داخایان
این سرزمین را نیز رو س هها رواج دادنخ .س هها ضربِ سلوبین بنار هخیفون هم متاأثر از
دمتریاوس و الئودی اه بودناخ .در بیشاتر

طرحها پیشین و هماان با طرح س هها سلوب

س هها الیمای به تقلیخ از س هها سلوب ت ویر ایزدان یوناان مانناخ آپولاون ز زئاوس و
آرتمی

نق

هخه است .برد از این ت اویر تا دورها از ح ومت اه انیان نیاز رو سا ه

ها وجود داهت )wiesehofer ,p.119) .آرتمی
س هها الیمیای به وفور مشاهخه م

ی

از ایزدان است به نیم تنن آن بر پشت

هود (.نک  :ت ویر ها  1ز 1و)6

به واسطن یورشها غارتگرانن پادهاهان سلوب برا به دست آوردن ثروت پرستشاگاه هاا
الیمای پ م بریم به ایزدان چون آناهیتا ( مل زاده بیان زج 1ص) 61ز نانایاا زآرتمای

ز بعا و

آتنا دارا پرستشگاه های در محخودۀ سرزمین الیمای بودهانخ (.وانخنبر ز های مان ز نا
 )15ایزیخور دارابا نیز از پرستشگاه های متعلق به آرتمی
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در برد ههرها اها ان چاون

بُن ُبار ( بنگاور ) در ناحین مادز و باسیلیا در میان رودان نام م برد(Isidore of charax., 6 ).

بر ریتونها اه ان ناا به از اج سادته هخهانخ نیاز گااه آرتمای
م بینیم(.ماسون ز پوگاچن وز ص  ) 01هایخ بتاوان آرتمای
آناهیتا (ایزد بانو آبها جار ) در ایران ی

را باا بماان پاارت

یوناان را باا نانایاا در میاان رودان و

پنخاهت به هر سه ایزد بانوان در ارتباا باا
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بارور و آب بودنخ .به نظر م رسخ دو ایزدبانو آرتمی

هلن و آناهیتاا آسایای باه طاور

بام با هم ادغام هخه باهنخ (.همانز ص  ) 151در ارمناتان نیز روحانیون ارمن ز تنخی
آرتمی
آرتمی

یوناان

را در پرستشگاه آناهیتا ههر اریزا قرار داده انخ( .هماانز ص ) 155ت ویر از آناهیتا –
بر یک دسته از س ه ها اه ان نیز نق

باته به بایار هبیه به آرتمی

ریتونهاا

ناا است  ( .همانز ص  ) 151از جمله این س ه ها م توان به س ه ها برنز مهرداد دوم ( بازر
اردوان سوم و گودرز اهاره برد (.مل زاده بیان زج 1ن

)ز

 10ز 111و)113

اما بر رو س هها الیمای ز افزون بر نگاره ها ایزدانز گاه نمادهای نیز مشاهخه م هاود
به به نظر م رسخ آن ها هم در ارتبا با همان ایزدان باهنخ و در واقوز نماد برا هر یاک از
آن ها به همار م رونخ  .برا نمونه بر س ه ها ضرب هوشز نق

سر یک اسبز و بر رو

س ه ها ضرب سلوبیه بنار هخیفونز نقش لنگرگونه دیخه م هود .این نشان ها به از دوران
ح ومت سلوبیان بر س ه ها الیمای نق

باته بود تا دوران اه انیان نیز همچناان باه باار

م فت(.همانز ج  1زص  ) 01برد بر این باورنخ به این نمادهااز نشاانههاا ضارب انها ویاژه
درهر یک از این ههرهاست(Hensman ,pp.1-6) .

اما س ه های نیز در دست است به جا این دو نماد بر آن ها وض هخه اسات و نشاان
م دهخ به این سمب ها م توانخ فراتر از یک نشان ضراب انها باهخ .همچنین پی

از این بار

برد س ه ها اس نخر به به « ضرب آسیای » مشهورنخ نیز نقوه چاون قااب ز نایم تنان
اسب ز دوهن گنخم یا لنگار مشااهخه ما هاود( .مل ازاده بیاان زج  1ص )115از سالوبوس ی ام
(ح ومت . 105 – 611 :م ) .نیز س ه های برجا مانخه به در یک طرف آنز نیم تنه اساب
و در دیگر سو نق

لنگر نقر گردیخه است( .همانزج1زص )110

افزون بر دو نماد سر ِ اسب و نق

لنگرگونه ز بر سه درهم ها الیمای ز نقاوش دیگار

چون قاب ز هاللِ ماه و ستاره ( نک :ت ویر  ) 6نیز وجاود دارد باه تاا بناون بارا آنهاا نیاز
تفایرها متفاوت ربر هخه است.
تفسیر نقوش:

تا بنون تفاسیر گوناگون از نشانهها موجود بر رو سا ههاا الیماای ناورت گرفتاه
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است  .سلوود ظهور نیم تنن بر رو این س ه ها را ملهم از س هدانهها اه ان م دانخ.
) (sellwood , pp.299-321هانااامن سااتاره و نشااان لنگرگونااه را نماااد دودمااان باارا
بامناس یرس ها در هوش م

پنخارد)Hansman, p.7( .

همچنین ماه و ستاره را نماد برا اه انیان نیز م داننخ( .مل زاده بیاان ز ج1ز ص ) 15بردا
نیز لنگر را ی

از نشانهها داص دودمان سلوب در نظر م گیرنخ .آپیان ز تاریخ نگار یونان

سخه دوم میالد ز به نق از بطلمیوس ز پار الگوس لنگر را نماد سالمت و امنیت ما داناخ و
م گویخ به همین دلی بود به سلوبوس پ

از رسیخن به پادهااه ز ایان نمااد را بارا مهار

انگشتر دود برگزیخ )Appian ,Vlll.11., 9( .بنا به داستان به و در این زمیناه بیاان ما بناخ
مادر سلوبوس در در هنگام باردار دردوابز قطعه آهن به ه
م بینخ و وقت

لنگر بار آن نقا

باوده را

بیخار م هود آن قطعه منقوش را در بنار دود م یابخ(Idem) .

از این گونه داستان ها به به افاانه م مانخ در اثر ژوستن نیز وجود دارد .روایت ژوساتن از
این افاانه چنین است به مادر سالوبوس از هاوهرش بااردار نشاخه و در واقاو آپولاون پاخر
اوست .آپولونز به یادگارز انگشاتر باه و داد باه نقا

لنگار رو آن باود و هنگاام باه

نقا

از او

سلوبوس هم به دنیا آمخ بر رو ی
فرزنخان

نیز همین نق

از ران های

لنگار وجاود داهات وپا

را بر بخن داهتنخ (Justin ,xv.4).

افاانه ا بودن این داستان ها تا حخود آه ار است .آنچه این متاون ق اخ دارناخ باه آن
اهاره بننخ این است به لنگرز رمز ایازدان بارا موفقیات سالوبوس در پیشابرد هاخف هاا و
پیروز بر رقبا دود و تش ی ام راتور سلوب پی
هخ پی

از سلوبوس هم نق

از سو دیگرز نق
در تفایر دیگر نق

از زای

و بوده است .چنان ه گفتاه

لنگر رو س هها اس نخر وجود داهت.

لنگر را با ی

از ایزدان هوش درارتبا م

پنخارنخ)Hill ,p.404) .

لنگرگونه را هماان با وسیلن نیخ سنّت ماهیگیران ( بن ) در بنار رود

بارون و ارونخ( پابزادیان ز ص  ) 01یا نماد از وسیلن برج رانان و بشات باناان میاان رودان و
المت اتحاد ملوانان فرات ما پنخارناخ ( .همانجاا) در واقاوز ایان ا تقااد نیاز وجاود دارد باه
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سلوبوس پ

از تا یر باب ز این نماد میانرودان را بارا

داود برگزیاخ (.مل ازاده بیاان ز ج1ز

ص) 113

پوزوئیدون ـ آرتمیس /آناهیتا ،ایزدانی در پیوند با آب و دریا:
با وجود باربرد ت اویر از ایزدان یونان ( به ویژه آرتمی ) بر رو ریتونهاا اها ان
ناا (ماسون ز پوگاچن وز ص ) 156و س ه هاا سالوب و الیماای و همچناین اهااره باه وجاود
پرستشگاه های برا برد از این ایزدان در ناحیه الیمای ز هایخ ضرب نمادهاای وابااته باه
این ایزدان بر رو س هها نیز چنخان هگفتانگیز نباهخ .به این ترتیب احتماالً برد نمادها
نق باته بر رو س هها الیمای ز با پوزوئیخون ز ایزد دریاها و ایزدبانو آرتمای

در اسااطیر

یونان باستان یا آناهیتا ایران در ارتبا هاتنخ.
در واقو نق

لنگر به بر رو س ه ها سلوب مشاهخه م هود با نماد موجود بر رو

س هها الیمای به آن را لنگر م پنخارنخ متفاوت است و رو به باال دارد .در نورت به نقا
س هها الیمای

به سمت پایین است ( .نک :ت ویرها  3و  ) 0این نمااد بای

از آن اه هابیه

لنگر باهخ ز هماان فراوان با نیازۀ ساه هاادن پوزوئیاخون دارد ( .ناک :ت اویر ) 0ایان نیازه
( تریخنت ) نشانن انل پوزوئیخون به همار م رفت به آیین و در سراسر یونان ز به ویژه در
ههرها ساحل

گاترش یافته بود  (.ژیران ز ن

)136– 131

پوزوئیخون نه تنها دخاونخگار دریا بل ه ایزد دریاچهها و روددانهها نیز محاوب ما هاخ.
در دورۀ اه ان نیز او را با روددانه و همچنین با سواربار

در پیوناخ ما دانااتنخ( .ماساون ز

پوگااچن وز ص  ) 151هایخ قرار گرفتن ناحین الیمای در برانن دلی فارس و وجود روددانهها
فراوان در دهت سوزیانا با ث هخه تا یونانیانِ تازه وارد به این ناحیهز آنجا را بی

از هار ایازد

دیگر قلمرو متعلق به پوزوئیخون ب نخارنخ .بنا به گزارش نئاردوس ز دریاسااالر اسا نخرز و و
اس نخر برا به سالمت رسیخن ناوگان دریای مقخون ( در سفر دریاای از سانخ باه دجلاه )
بارها حت پی
بد

از آغاز سفر تا هنگام رسیخن به هوش برا

قربان م بننخ

پوزوئیخون و دیگر ایزدان نجاات

)see: Arrian, V. VIII )Indica)) .

همچنین نئاردوس به جزیره ا در بنار جزیره اُآرابتا ( بشم  /قشم ) اهاره دارد به وقف
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پوزوئیخون بوده است(Idem ,1-6.61()1( .

به جز برانهها و جزایر دلی فارس در بمتر جای از ایران م توان ردّپاای از پوزوئیاخون
یافت .به نظر م رسخ وجود آب فراوانز تأثیر زیاد در این مائله داهته است .در سرزمین بم
آب همچون ایران ز ناحین دوزستان م توانات یک استننا باهخ .هایخ تنها نمونن دیگار باه
م توانخ با این ایزد در ارتبا باهخ نگاره ها دیوار بوه دواجه در سیاتان است .
) (Ghanimati ,pp.137-150; Colledge ,p. 163

در آنجا نیز نگارۀ ایزد با
هنخ هیوا ی

ای سه هاده بر دیوارز نقاه هاخه باه گااه آن را باا ایازد

م پنخارنخ .اما اگر به موقعیت جغرافیای بوه دواجه و قرار گرفتن

دریاچن هامون توجه بنیم هایخ بتوان حضور پوزوئیخون را در آنجا بی تر ح

در وسط

برد.

ن تن جالب این است به اسب نیز از حیوانات ویژۀ پوزوئیخون به همار م رود و نشانهها
فراوان از ارتبا این ایزد با اسب و به طور بلّ اسب و روددانه (آب) وجود دارد .در یوناان
بوستان برا تقخی

نژاد اسب به افت ار پوزوئیخون جشن م گرفتنخ و مردم منطقه تاال بار

این باور بودنخ به پوزوئیخونز اسب را با ضربن نیزه سههادهاش آفریخه است( .ژیاران ز ص)131

همچنین گردونن پوزوئیخون را اسبان تیزتک با یالها زرّین و نع هاا برناز ما بشایخنخ.
(همانز ص  )131در داستان اساطیر ز پوزوئیخون در مبارزه با آتنا بر فراز آبروپولی ز آتنه را باا
نیزۀ سه هادن دود بر زمین م زنخ و س

به ه

اسب بیرون م رود  .و همچناین موفّاق

م هود مخوسا را در پرستشگاه آتنا بفریبخ .اسب بالخار در اساطیر یونان به پِگاساوس ناام دارد
از نا مخوسا و پوزوئیخون است( .هال ز ص  ) 11همچنین در جای دیگر ایزد دمتر دود را باه
گونن مادیان در م آورد تا از دست پوزوئیخون بگریزد اما پوزوئیخون باز به ه

نریاان در-

م آیخ و او را به دست م آورد .از آمیزش پوزوئیخون با و اسب وحش به نام آریون زاییاخه
م هود به پا راست

انااانگوناه اسات و نیاز تاوان سا ن گاوی

دارد (.ژیاران ز ص ) 130

همچنان ه بخان دواهیم پردادت ارتبا آب و اسب در ماورد دو ایزدباانو یوناان و ایرانا
یعن آرتمی

و آناهیتا نیز قاب بررس است.

همچنین همن باان به در سواح تائوری

بشت هان به ن ره بردورد ما بارد بارا
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آرتمی

قربان ها دونین م بردنخ ( .هماان ز ص  ) 110ایان پنخاهات و ارتباا آرتمای

باا

دریانورد هنگام پر رنهتر م هود به متون بالسیک یونان و روم باه وجاود پرستشاگاه
های متعلق به آرتمی

در ناحین الیمای و دیگر نواح ساحل و جزایر دلای فاارس اهااره

دارنخ .برا نمونهز آریان باه وجاود ی ا از ایان پرستشاگاه هاا در
ای اروس اهاره

دارد2-3( .

راسا نخر در جزیارۀ

 (Arrian ,Vll,20.امروزه یافته ها باستان هناس نیز در منطقن فیل ه

این موضوع را تأییخ م بننخ

(potts,V.2 p.165) .

از سو دیگر هالل ماه نیز از نمادها آرتمی

و سلنه در یونان باستان به هامار ما رود.

(هال ز ن  116و  )110هایخ بتوان نماد لنگرگونه ز اسب ز ماه و ستاره را نمادهاای متعلاق باه
پوزوئیخون و آرتمی

 /آناهیتا دانات به با روددانه ز دریاا و دریاانورد در ارتباا بودناخ.

همچنین بر س ه ها ضرب سل وبیه بنار دجلاه نیاز آرتمای

بماان باه دسات را ما بینایم

( مل زاده بیان ز1ج ص ) 119به باز م توانخ در ارتبا با روددانه و آب باهخ.
به طور بلّ روددانهها مورد ستای

اه انیان بودنخ .گفته هخه به تیرداد سوم ( سخۀ ی م

 .م) اسب س یخ راباه پیشاگاه رود دجلاه قرباان نماود (Tacitus,Vl.37).رابطان اساب و
روددانه یا آب هم بایارجالب توجه است؛ اسب ز به ویاژه اساب سا یخ باا میناره ( مهار ) و
اردو سور آناهیتا در ارتبا بود و پهلوانان و ه
به نوان پیش

یت ها اساطیر ایاران همیشاه اساب را

به درگاه این ایزدان تقخیم ما بردناخ .در اسااطیر ایرانا اردویااور آناهیتاا

دارا اسب تنخرو است و همچنین گردونها

با چهار اسب سا یخ دارد  ( .قلا زادهز نا

 96و

 ) 13مردم روزگار باستان بر این باور بودنخ به ماهیت اسب از آب است .اژ دهاک به بردا
ه

یت اسطورها او را با دش اال در ارتبا م داننخ نیز لقب « بیوَر اسب » ( دارناخه ده

هزار اسب ) دارد( .بنخه ز ص )110ایزد اپام ن ات نیز دارا نفت « اروناخ اساب » ز باه معنا
دارنخۀ اسب تیزرو است ( .قلا زادهز ص  ) 11همچنین اپوش ز دیو دش اال در اساطیر ایرانا
نیز به نورت اسب تنفّرانگیز ظاهر م هود و در مقاب تیشتر ِ بارانزا ط ساه مرحلاه و در
نهایت در هیئت اسب س یخ ز هماننخ برف ز بر و
اسب س یخ در آیینها اه ان نیز نق

پیاروز ما گاردد( .بناخه ز نا

) 36 – 30

مهم ایفا م بنخ .بیشتر این آیینها هایخ در ارتبا با
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آب (روددانه) بوده است( .ماسون ز پوگااچن وز ص  ) 105در سراسار آسایا مرباز نیاز اساب
جادوی با نام « اس یوب » وجود داهت به بنا بر افااانه هاا بااال باوههاا در ابرهاا زناخگ
م برد و بر ابرها باران زا و آب رودهای به درون دره ها جریان داهاتنخ فرماان ما راناخ.
(ماسون ز پوگاچن وز ص ) 106

س ههای از دودمان هنخو ا س ای در ایالت تابایال ( ناحین پنجااب و دّرۀ رود سانخ ) و
نواح همال بادتر آن به دست آمخه به در واقوز تقلیخ از س ه ها هنخو – یونان اسات.
در این س هها نقوه از آتمی

سوار بر ارابه ا دو اسبه و یا نقا

اساب باه تنهاای وجاود

دارد(See:Senior).

همچنین مائوئ

سر دودماا ن ایان ح وماتز ناو

سا ن برناز باا نقوها تربیبا از

پوزوئیخون و یک ایزدبانو بارور ز ضرب و در سراسر قلمروش پ

برد(lbid) .

هنگام به به موقعیت جغرافیای قلمرو ح ومت هنخوس ای ز به ویژه ایالات تاباایال در
ناحین پرآب پنجاب رود سنخ توجه م بنیم هایخ بهتر م توانیم وجود ارتباط میان این ویژگ
و نقوش ایزدان چون پوزوئیخون و آرتمای

بار رو سا ه هاا را احاااس بنایم .در سانه

نوهتها به در فیل ه ( ای اروس باستان ) در رنس دلی فارس به دست آمخه اسات نیاز ناام
پوزوئیخون وآرتمی
آرتمی

در بنار هم دیخه م هود (Tod,pp. 112-11 :Potts,V.2P.184).

و پوزوئیخونز حام دریانوردان بودنخ و باه هماین دلیا ز مااافران دریاا از آناان

س اسگزار ِ ویژه ا م بردنخ تا از دطرات سهمناب چون ه اتن بشات در طاول سافر در
امان باهنخ .
از سو دیگرز وجود سمب ها مذبور بر رو س هها الیماای ما تواناخ نشاان دهناخۀ
پیونخ این ح ومت با دریا و دریانورد باهخ .وجود حجم فراوان از سا ههاا ضارب هاخه
توسط هاهان الیمای م توانخ در ارتبا با تجارت دریای و رونق آن در

ار ماورد نظار ماا

باهخ .ب هک ناحین الیمای به واسطن رودهای چاون جراحا یاا باارون باا دلای فاارس و
تجارت دریای آن زمان در پیونخ بود .در آغاز سخۀ ن ات مایالد تماام پشات سا ههاا
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الیمای به زمینها برا نق

زدن دطوط به در همهجا پاهیخه هاخه باود تباخی هاخ .ایان

دطو با امواج دریا نیز ی

پنخاهته هخه و آن را بیانگر ارتبا و واباتگ مردم الیماای باه

دریا و اقت اد دریای

م داننخ ( .پابزادیان ز ص () 19نک :ت ویر ) 1

در س ه ها ن اتین هاهان الیمای به بیشتر متاثر از س ه ها سلوب بودز دط و زبانِ به
بار رفتهز یونان بود .هایخ ی ا از دالیا اساتفاده از ایان داطز هارایط دااص تجاارت باا
بازرگانان یونان و روم بوده است ( .همان .ص  ) 15اما در واپاین سالها ح ومات دودماان
ن ات الیمای یعن دودمان بامناس یرسها بم بم دط یونان نادوانا هخ و به تخری داط و
زبان س هها به آرام تغییر یافت .هر چنخ هنوز مم ن بود در هوش س ههای به دط یوناان
ضرب هود اما سلوبیه بنار هخیفون این تغییر را زودتر آغاز برده بود (.همان ز ص ) 11
به نظر م رسخ با گرای

هر چه بیشتر اه انیان به فرهنه بوم ِ دود و بام رناه هاخن

نانر فرهنگ هلنیام به از سخۀ ن ات میالد آغاز هخه بودز ت ااویر هنار باساتان نیاز
تحت تأثیر دگرگون ها قاب مالحظه ا قرار گرفت (ماسون ز پوگااچن وز ص  . ) 06در هماین
راستا ن ات بیفیت طرح نمادها غیرایران ِ موجود رو س ه ها تنزل یافت و س

همانناخ

زبان نوهتار هان ز به تخری باربرد دود را از دست دادنخ .با به قخرت رسایخن هااده ا از
دانخان اه ان در سرزمین الیمای این سرنوهت برا س ه ها الیمای نیز رقم دورد .باخین
ترتیب از
نشخ و پ

ر پادهاه مهرداد ی م تا مهرداد دوم دیگر نق
از ارد دومز دیگر هی پادهاه اه ان از نق

لنگرگونهز رو س ههاا دیاخه

لنگر استفاده ن رد(Hansman ,p.5).

نتیجه :
بایار از نقوش نمادین موجود رو س ه ها الیمای ز ریشه در باورها مذهب مردماان
آن ناحیه دارد به دود م توانخ متأثر از موقعیت جغرافیاای سارزمین الیماای باهاخ .محاخود
هخن مرزها جنوب سرزمین الیمای به برانهها دلی فارس و وجود روددانهها پار آبا
همچون جراح ز بارون ز برده و دز در این ناحیه با ث هخه تا در دورۀ سلوب و اها ان ز
ایزدان ایران و یونان مرتبط با آب ز روددانه و دریا همچون پوزوئیاخون ز آرتمای

 /آناهیتاا
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بیشتر در سرزمین الیمای مورد پرست

باهنخ .منابو نوهتار ز به ویاژه آثاار تااریخ نگااران و

جغراف نگاران یونان و روم نیز به وجود پرستشاگاه هاا متعاخد و ثروتمناخ مرباو باه
آرتمی

 /آناهیتا یا نانایا در ناحین الیمای اهاره دارنخ.

به این ترتیب هایخ بتوان نماد لنگرگونن موجود رو س هها الیمای به با نیزۀ سه هادن
پوزوئیخون ز ایزد دریاها در اساطیر یونان باستانزهماان فراوان دارد را در پیونخ با ایان ایازد
دانات .همچنین هالل ماه و سر اسب نیز از نمادها ایازد باانو آرتمای  /آناهیتاا باه هامار
م رونخ به نیمتنهاش بر پشت بایار از س ههاا الیماای دیاخه ما هاود .در واقاوز اساب
زپیونخ ناگااتن با روددانه ز آب و بارور دارد .دو درمسرا الیماای (سالوبیه ز هاوش)
نیز هر دو در بنار دو روددانه (جراح ز دز) قرار داهتنخ .آرتمی
حام دریانوردان به همار م رفتنخ و به ناوان میاراث

و پوزوئیاخون نیاز هار دو

ار سالوب ز پرستشاگاه هاای در

برانهها و برد جزایر دریا پارس داهتنخ.
به طور بلّ ز وجود سمب ها مذبور بر رو س ه ها الیمای م تواناخ نشاان دهناخۀ
پیونخ این ح ومت با دریا و دریانورد باهخز زیرا ناحین الیمای باه واساطن رودهاا پُار آب
مذبور با دلی فارس و تجارت دریای آن زمان در ارتبا بود و از سو دیگار نقا

واساطه

میان آبراهه ها بازرگان به به رنس دلی فارس منته م هخنخ با فالت ایران و میاان رودان
را ایفا م برد .به دست آمخن حجم فراوان از س ه ها ضرب هخه توساط هااهان الیماای
نیز م توانخ با تجارت دریای و رونق آن در

ر مورد نظر در ارتبا باهخ.

پینوشتها :
 -1امروزه در سراسر نواح ساحل و حت جزایر دلی فارس و دریا

مان (از آبادان تا بنخر باس ) زیارتگااههاا و

قخمگاههای مناوب به دضر نب وجود دارد به به نظر م رسخ آن ها نیز با دریانورد در ارتبا هاتنخ .
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تصاویر:

 - 1س ها از بامناس یرس هشم همراه با ت ویر آرتمی

 - 1س ه فراات

با نیزۀ سه هاده ونق

آرتمی

در پشت س ه

بمان به دست در پشت
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–6
از

سه درهم
بامناس یرس
هشم

 – 1درادمای از ارد دوم با نق

آرتمی

در پشت س ه
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0

 - 0س ن ارد ی م با نق

 – 3نق

نیزۀ سه هاده و هالل ماه و ستاره

انل لنگر در پشت س هها سلوب ؛ مقایاه بنیخ با س هها الیمای
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 - 1س ن ارد با نقوه هبیه موج دریا در پشت س ه
0

 - 0ت ویر از پوزوئیخونز ایزد دریاها
با نیزۀ سه هادهاش
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سنورنامه در دورۀ صفویه
بهروز گودرزی
دانشجو دبتر گروه تاریخ دانشگاه تهران
(ازص 116تا)111

چکیده:
اوّلین معاهخات مرز بین ایران و هماایگان
ر نفویه و با ام راتور

به اسناد از آن به جا مانخهز در

نمان به امضاا رسایخه اسات .ایان معاهاخات ابتاخا باه

نورت مبادلن نامههای بلّ ز حاب از پذیرش نل باه جاا جناه باین ساران دو
طرف بود .بعخاً اسناد با نوان «سنورنامه» یا «سنورنامچه» ممهور به مهر بزرگاان باه
همراه نامهها سالطین مبادله م هخ .در نیمن دوم دورۀ نفویه ظاهراً با هخف تح یم
ا تبار ایان اسانادز جزئیاات سانورنامههاا درون نامان ساران دو طارف قارار گرفات.
سنورنامهها هام مش

ات جغرافیای نظیر نام ههرهاز روساتاهاز باوههااز درههاا و

مناطق بود به دط مرز از آن ها بور م برد .در برد موارد نام طوایف سابن در
نواح سرحخ و تابعیت آنها به هر طرف و نیز استح امات به بایخ در مرزهاا ویاران
بمانخ هم ربر م هخ.
واژههای کلیدی :سنورنامهز نفویهز مرزز معاهخه.
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مقدّمه:
از قخیم ترین روزگارانز ممیّزات جغرافیای و اقلیم در مناطق بوچک و بازر
ویژگ ها حیات اجتما

جهاان و

و فرهنگ مردم به در آن سرزمینها زنخگ م بردناخز موجاب

پیخا هخن حخود و مرزهای میان گروهها گوناگون اناان هخه است .در این امر گااه واما
اقت اد (بشتزارهاز باغ ها و مراتو) و گاه سلطهطلب ها سیاس (توسعه قلمروها ح ومت
و مال یتها) اثر چشمگیر ماتمر داهته است (ت می همایونز ص  .)15مفهوم مارز در گذهاته
با امروز متفاوت بوده است .در قرنها پیشین مرز به نورت یک دط نبود .منطقاها پهنااور
حخّفان دو ام راتور قرار داهت به بایخ آن را منطقن مرز نامیخ و معموالً اتفاق ه

م -

گرفت نه با توافق قبل دو طرف (میرحیخرز ص  .)03سنور (به ضم اوّل ودوم) معنا مرزز حخ و
ناحین مرز م دهخ (ناور ز ج 1ز ص )1663و سنورنامچه قرارداد به بین سران دو بشور بااته
م هخه است (همانجا) .همچنین سنوردژ به معن سرحخ و فانلن دو والیت ربر هخه و ریشن
آن ترب

است (رام ور ز ص.)101

مفهوم مرز به معنا امروز آن و تش ی بشور ( )Stateپ

از معاهاخه وساتفالیا در ساال

 1310میالد در اروپا و بعخاً در همن جهان مطرح هخ .این معاهخه در پایاان جناههاا سا
ساله بین باتولیکها و پروتاتان هاا باه امضاا رسایخ؛ با اث تغییار پاارادایم موجاود در نظاام
بینالملل هخ و نقطن پایان بر حابمیت ایالتها گذاهت .در نظام جخیخز حابمیات دولاتهاا
با مرزها باینالمللا

باه رسامیت هانادته هاخ ( Okhonomia, “State Without Borders

 .)...”pp.177-182برد محققین معتقخنخ به ایران هام در دورۀ نافو وارد
هخ .میش استاتی

ار جخیاخ

م گویخ این ن ته به ایران جخیاخ باا سلااله نافویان در قارن هاانزدهم

میالد آغاز هخز به طور موم پذیرفته هخه است .و سرزمین با مرزها مش

ز استقرار

دولت و ح ومت و بردوردار از استقالل در امور دادل و دارج را سه ویژگ بشورها
مخرن برم همارد و م نویاخ به ایران نفو بم و بی

این سه ویژگا را باه دسات آورده

بود)Stathis,“The Safavids and the Begining of the Modern Iranian ...”,p.?( .

پی

از

ر نفو معاهخات بین سران ح ومتهاز هام تبادل اسناد مرز نبوده اسات.

محمخ بن هنخو هاه ن جوان به در هخ جالیریان نمونههای از انواع و اقاام نامههاا رایا
در سط ح ومت و مردم اد را در اثر دود درج برده استز ری

ناوان هخناماههااز ساه

نمونه از نامهها سالطین را برا دردواست نل و سه نمونه برا قبول آن ارائه م دهخ باه
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در هی یک اثر از توافقها مرز دیخه نم هود (ن جوان ز ن 191ا .)101اوّلین باار توافاق-
ها مرز ایران با نمان به در آن اسناد مف ّ حاو جزئیات مرزها دو طارفز مبادلاه
هخز در دورۀ قاجارها و در معاهخۀ ارزنة الروم (1136ها1011 /. .م ).بود .از دورۀ نافویه چناین
اسناد در دست نیات .در این نورتز معاهخات نل به موماً متضمن تعیین مرز باین آن-
ها بودهز به چه نورت تهیه و امضا م هخه است؟ در حال به ام راتور
ویژه پ

نمان در اروپاا باه

از معاهخه وستفالیاز به تخری با مفهوم جخیخ مرز آهنا م هخز درسمت هار ز اوّلاین

توافقها مربو به سرحخّات با ایران را در معاهخۀ آماسیه تجربه برد .این پیماان مهام سانه
بنا اوّلین مرزها رسم ایران در غرب به هامار ما رود باه مهامتارین معاهاخات بعاخ ز
برمبنا آن ه

گرفت و با تغییرات ناچیز تا امروز هم باق مانخه است .این مقاله تالش ما -

بنخ رونخ ت امل تهیه و مبادلان اساناد مارز را در دورۀ نافویه و در ماورد مرزهاا غربا
بررس بنخ.
مرزهای بیتوافقنامه:
در دورۀ آ قوینلوها رود فرات در هبه جزیرۀ آناتول تا ورودش پ

از الحاا باه دجلاهز

مرز غرب ایران بود به در مناطق همال ز ایان سارزمین را از ام راتاور

نماان و در منااطق

جنوب ز از ام راتور ممالیک جخا م برد )confederation, p.134( .هر سه قخرت منطقه بم و
بی

در پ توسعن سرزمین ز لیه ی خیگر بودنخ درحال به هی گونه توافاق یاا معاهاخها در

مورد مرزها نخاهتنخ .ماافران اروپای به در آن زمان از مناطق م تلف این مرزهاا باور بارده
انخز جزئیات آن را توضی

دادهانخ (سفرنامهها ونیزیانز نا

103و166و156و 96ا 91و 09ا  .)00در

دورۀ ح ومت هاه اسما ی ( 965ا  951ها 1011 /. .ا 1051م ).بنیانگذار سلالن نفو هام باه
وارث مرزها آ قوینلوها در غرب بودز هی گونه توافق مرز با هماایگان نورت ناخاد .در
این دورهز پ

از جنه چالخران سرزمین آناتول هرق از ایرانز جخا و به ام راتاور

ضمیمه هخ (قاض احمخ قما ز ج 1ز نا
نمان ها (محمّخ هباروز نا

نماان

 161ا  )160و باا فروپاها ممالیاک م ار باه دسات

161و111و)110ز آنهاا تنهاا هماااین غربا ایاران هاخنخ .چناین

وضعیت با ث ادامن نبردها ایران و نمان در زماان هااه طهماساب اوّل و سالطان سالیمان
قانون در دورۀ بعخ هخ به نتیجن آن هم جخا هخن باینالنهارین و منطقان وان از ایاران باود.
(روملوز ن

 661ا  610و تذبره هاه طهماسبز ص  )03ام راتور

نمان به برا به دسات آوردن

 /006پژوهشهای علوم تاریخی

این مناطق هزینهها و تلفات سنگین متحم هاخه باودز ناچاار هاخ باا باه رسامیت هانادتن
ح ومت نفویان بر ایرانز اوّلین معاهخۀ مرز تاریخ ایاران را باه اساناد از آن بااق ماناخه
استز با طرف ایران

در ههر آماسیه امضا بنخ ( 931ها1000 /. .مSvanidze, “The Amasia ( .).

”?)Peace Treaty ..., p.
معاهدۀ آماسیه:

آنچه از معاهخۀ آماسیه در دست استز هباهت به توافقها مرز دورهها بعاخ ناخارد.
مهمترین سنخ موجودز نامها از سلطان سلیمان قانون دطاب به هاه طهماسب نافو اسات
به در آنز ضمن ابراز احترام به هاه ایرانز موافقت دود را با پایان جنه و برقرار نل ا الم
برده است( .غفّار فاردز ص  )111اما در آن دبر از جزئیات مرزها توافاق هاخه ز نیاات .از
سو دیگرز هواهخ متعخّد نشان م دهخ به دو طرف در مورد مرزها توافق بردهانخ و حت از
جزئیات آن دبر دادهانخ (اس نخربیهز ج 1ز ن

 919ا 910؛ ج1ز ص  .)161فقخان سنخ به حاو

توافقات مرز باهخز معاهخۀ آماسیه را برا بردا از محقّقاان در هالاها از ابهاام قارار داده
است( .هوهنه مهخو ز ص  )66اما نرفنظر از هواهخ تاری

موجودز این معاهخه باه گوناها

بوده است به تا زمان پیمان زهابز هرگاه دو طرف به توافق رسیخنخز مبنا را همان قرار دادنخ:
«حقیقتاً ابنر حخود حاالی سمت آرربایجان به قرار به از بتب تواریخ معلوم ما هاود
بارت از حخود قخیمه دولتین لیّتین اسالم اسات باه در هخنامان هااه طهماساب اوّل
نفو مغفور با سلطان سلیمان مورّده به تاریخ ال ل دیر و همچنین در هخناماه هااه
باس ماض مبرور با سلطان نمان منعقاخه در سانه  1519باین الاخولتین مقارّر باوده»
(جعفردان مشیرالخّولهز ص .)160

سنورنامۀ شاه عباس ـ سلطان مراد سوم:
پیمان آماسیه در زمان سلطان محمّخ دخابنخۀ نفو از سو

نمان ها نق

هخ و آنها باا

استفا ده از دال قاخرت ناها از رقابات هاا ساران قزلبااش و نااتوان هااه نافو ز ابتاخا
گرجاتان و هیروان و س

تبریز و آرربایجان و نهایتاً نهاونخ را اهغال بردنخ (ساالنی

 111ا  113و افوهتها نطنز ز ن

ز نا

111اا  .)131توافق بعخ هنگام نورت گرفت به هاه باس

اوّلز تازه به قخرت رسیخه بود و برا بیرون بردن ازبکهاا از هار ز باه آراما
غرب ز نیاز داهت (اس نخر بیکز باس ز ج 1ز ن

در مرزهاا

115ا  .)159در ایان توافاق باه براسااس تعلاق

سرزمینها اهغال به نمان ها نورت گرفتز دو تفاوت با نل آماسیه مشااهخه ما هاود.
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اوّل این ه در نامن سلطان مراد سوم مبن بر پذیرش نل ز بردالف نامن سلطان سلیمان باه ناام
ههر یا منطقها ربر نشخه بودز سلطان مراد با ربر نامز بر تعلق تبریزز قراچاه داغز گنجاهز قاره
باغز هیروانز گرجاتانز نهاونخز لرستان و «لواحق و مضافات» آنها تأبیاخ بارده باود (فریاخون

 101ا  .)119ن تن دوم ظهور اسناد به نام سنورنامه است به جزئیات نابتاً دقیقا از

بیهز ن

دط مرز دو طرف دارد .نمونها به نگارنخه در جنه احمخ غالم یافته استز نشان ما دهاخ
به سرحخ طرف تبریز از مراغه تا رود ارسز از چه روستاهاز رودها و مناطق م گذرد:
« ...ییال نورلق در مراغه با بمال رضایت و ادتیار ابتخا مرز تعیین هخ .در ادامهز مارز
از نورلق به ییال گلاتان و از آن جا به ناحین طیطابیه و س
یافت .در ادامهز مرز با راه هشترود به از نزدی

به قریه لا آبااد امتاخاد

قریه مذبور م گذرد همراه م هود تا به

اوجان قخیم به به جبه دانه معروف است م رسخ و از آنجا باه نهار اوجاان تاا محا
تالق آن با رود آج سو و از آنجا تا روستا دواجه دوهنام م رود و از آنجا به طاغ
ایلقلو و از آن طاغ به دان مال یوسف و از دان مرقوم به طاغ چ ق تاورمز باه ایان طااغ
مت

م هود به ییال اه نبر به ربر هخ .مرز س

از طریاق راها باه از بماور دره

م آیخ به دیر گوگجه سلطان ایلنعه بنخ مت

م هود و از نهار مزباور باه دربناخ باه

معروف به دربنخ دلوبلوطاش م رود به مت

از

به رود ارس است داط مارز سا

دربنخ م گذرد و در نواح متعلق به منطقه منجوان تعخاد چنخ قریه این طارف نهار ارس
به از قخیم تابو ایروان بوده ( »...سنورنامه هااه بااس و سالطان ماراد ساومز ناا ن دطا ز
ش6100 :ز بتاب انن مجل

هورا اسالم ).

این سنورنامه را قراحان استاجلو و باطام آقا تربمان باه نمایناخگ از ایاران و جعفرپاهاا
حابمِ تبریزِ اهغال از جانب نمان هاز به همراه تعخاد دیگر از بزرگان دو طرف تهیه و امضا
برده بودنخ( .همانجا)

کمیسیون مشترک مرزی:
روال ربر نام برد ههرها و مناطق در نامهها سالطین نمان در پیمانها نل بعاخ
ادامه یافت .هنگام به هاه باس اوّل موفق هخ مناطق اهاغال را باازپ

گیاردز توافاقهاا

بعخ برمبنا مرزها معاهخۀ آماسیه نورت گرفات .دو بمیاایون مشاترک مارز در ساال
 1511ها1316 /. .م .برا تعیین مرزها دو طرف در ناحین آرربایجان و را

رب تشا ی

هخ به در مورد آرربایجان با موفقیت به انجام رسیخ و سنورنامهز تهیه و مبادله هخ .اما در مورد

 /008پژوهشهای علوم تاریخی

رب تالشها به ه ات انجامیخ:

را

«نواب داقان سنور آرربایجان را منو باه ناالح و بااردان امیرگوناهداان بیگلربیگا
چ ورسعخ بردهانخ اما طرف بغخاد را به هخه مقرب الحضارت مهاخ قلا بیاک امیار
آدورباه جغتا مقرّر فرمودنخ .چون از زمان م الحه نواب داقان رضوان م ان (هااه
طهماسب اوّل) مخّت مخیخ گذهته بودز ادتالف بایار در آن واقو هخه بود؛ بعضا قاالع
و محال طرف رباتان و بغخاد داد سنور رومیه باود و ت لیاه و تاالیم آنهاا از ایان
طرف دهوار بود .این را مر

داهتهز آنچه در ت رف هر طارف باود واگذاهاته سانور

سرحخ بر این طریق قرار دادنخ به دفو مادۀ د ومت و نزاع بال لیه هود و امیرگونهداان
به سلماس رفته پاها نیز به آنجا آمخهز تا دو ماه اوقات نرف بردهز سنور سارحخ تعیاین
یافت .دستورنامچه (سنورنامچه) نوهته هخهز به مهر محمخپاها و سنجق بیگیاان و ا یاان
رومیه رسانیخهز به امیرگونه دان دادنخ و نورت آن را نیز به مهر امیرگوناهداان و امارا
قزلباش رسانیخهز به محمخپاها س ردنخ و از ی خیگر جخا هخهز هر یاک باه والیات داود
رفتنخ»

(حاین استرآباد ز ص .)151

به این ترتیب معلوم م هود به تش ی نو
رونخ ه

بمیایون مشترک مرز و تهیان سانورنامه در

گیر پیمانها نل به نورت روال درآمخه بود .البته از این سنخ هم هناوز اثار

به دست نیامخه اما در رونوهت نامها به از هاه بااس اوّل وجاود داردز باه آن اساتناد هاخه
است( .نامه هاه باس اوّل به وزیر ا ظم سلطان مراد سومز نا ه دطا ش6100ز بتاب اناه مجلا

هاورا

اسالم )

ادغام سنورنامه در نامۀ سران:
در پیمان زهابز سنورنامه و نامن سران دو طرف ادغام هخ .پا

از ساقو بغاخاد در ساال

 1510ها1360 /. .م.ز م طف پاها وزیر ا ظم نمان از ساو سالطان ماراد چهاارم ماأمور
مذابرات نل هخ به تا آغاز سال بعخ هجر قمر به طول انجامیاخ (ناالح ز نا

؟) و

دو طرف بر سر مرزها جخیخ توافق بردنخ به تقریباً منطبق بار مرزهاا پیماان آماسایه باود.
اینبار نامه ها سلطان مراد چهارم و هاه ناف باه ی اخیگرز االوه بار ا االم پایاان نازاع و
برقرار نل ز جزئیات توافقات مرز را هم هام م هخ .اگر چه انا ایان ناماههاا ابناون
وجود نخارد اما رونوهتها متعخد از نا هها فارس و ترب آن در بتابها تاری

ِ به

جا مانخه از آن دوران و نیز در مجمو هها و جنهها دط موجود در بتاب انههاا ایاران و
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تربیه وجود دارد( .سنورنامه هاه نف و سلطان مراد چهاارمز ناا ن دطا ز ش 61NK1913/0ز بتاب اناه
ملّ آن ارا):

«از حخود و سنور واقعه در سمت بغخاد و آرربایجان محلین موسوم به جااان و باادرای
متعلق به جانب همایون گردیخه و بلوک منخلی تا درتنه باه محا موساوم باه سارمی
سنور درتنه معین هخه استز با نحار واقعه در میان آنهاا باه جاناب هماایون ماا و
بوه به در قرب آن واقو است به آن طرف باق مانخه و می باها سانور هاخه ( »...از
ترجمن نامه سلطان مراد چهارم به هاه نف ز جعفردان مشیرالخولهز ن

 05ا .)19

«جاان و بادرای تعلق به پادهاه روم دارد .ق بن مناخلی الا درتناه باه سانور درتناه
سرمی استز نحرا آن از پادهاه روم و بوه تعلق به دودمان دالفات نشاان دارد .درتناه و
درنه به سنور آن سرمی است تعلق به پادهاه روم دارد  ...زلم بوه باه در بااال قلعاه زلام
است و به زلم نگاه م بنخ از مناوبان پادهاه روم است و قلعه اورمان و ده خههاا تواباو از
داقان همایون اهرف است ( »...از نامن هاه نف به سلطان مراد چهارمز انفهان ز ص .)115
در این معاهخهز اوّلین بار تقایم طوایف مرزنشین هم دیخه م هودز به طور به ضیا الخین
و هارون از هادهها ای جاف به نمان ز و بیره و زردون به ایران تعلق گرفات .همچناین
ت ریب برد استح امات نظام مرز به منظور تأمین امنیت بیشتر در پیمان زهاب ربر هاخه
است (قلعه ها قطورز مابو و مغازبرد) و این مورد در معاهخۀ آماسیه هم (قلعن قارص) ساابقه
داهت (همانجا) .در منابو فارس این نامه ها باه «سانورنامه»ز و در مناابو تربا باه «ناورت
م الحه» ههرت یافته است.
روال ادغام سنورنامه در نامن سالطین را در توافقنامن سلطان احمخ نمان و اهرف افغاانز
حابم وقت انفهان هم مشاهخه م بنیم (مجمو ه معاهخه س ز ن

 610ا  .)616پیمان زهاب پ

از دوام نود سالهز با سقو انفهان به دست محمود افغانز از سو
غرب

ایران اهغال هخ (اساترآباد ز ص  13و حازینز نا

نمان ها نق

و ناواح

 03ا  .)00اهارف افغاان باه جانشاین

محمود هخه بودز در سال  1160ها1113 /. .م .موفق هخ س اهیان نمان را در دهت فراهاان
ه ات دهخ (فلورز نا

 19ا  )10و مذابرات بعخ دو طرف منجر به امضا موافقتنامها هخ

به برا اهرف به رسمیت هنادته هاخن باه ناوان هااه ایاران از ساو

نماان هاا و بارا

نمان هاز الحا مناطق اهغال به سرزمینها دود را در پا داهات (اساترآباد ز ص  .)10ایان
پیمان هم به سیا پیمان زهابز در قالب نامن سلطان نمان به اهرف افغان ه

گرفات باه

 /021پژوهشهای علوم تاریخی

حاو جزئیات مرز (سنورنامه) بود:
« ...آنچه به با لش ر دود طو اً یا برهااً تاا یر باردهایام باارت اسات از هماخان و
برمانشاهان و اردالن و لرستان فیل و یزدجرد و سلطانیه و زنجان و ابهر و طارم لو و
از طرف یزدجرد و طارم لو و ارنجه آنچه میان آنها از ق بهها و روساتاها و ناواح
و اراض و بوهها و نحراها و ت ههاز چه آباد و چه درابز و در جاناب تبریاز آنچاه از
قلعهها و بقعهها واقو است و در جانب گنجه و تفلی

و ایروان آنچه باه قبضاه تاا یر

درآمخه  ...همه در ت رف دولت ما باق م مانخ» (مجمو ه معاهخه س ز معاهخه سلطان احمخ
سوم با اهرف افغانز ن

 610ا .)616

در این معاهخه برا اوّلین بار س ن از المتگذار مرزها به میان آمخه است:
«پ

از آنبه به واسطن المتگذار ز مرزها قطع و مش

هخز هی گونه دد و

ت رف از طرفین به مغایر حخود نامهها و هرایط آن باهخز حت باه اناخازۀ یاک وجاب
نورت ن واهخ گرفت».

(همانجا)

هنگام به نادر مقتخرانه سرزمینها اهغال ایاران را از نماان هاا باازپ
نبردهای

متعخد آنها را ه ات دادز (ماتوف ز ن

 133ا  131و استرآباد ز ن

دیگر همااین غرب به مرزها طبیع دو طرف به پ

گرفات و در
 130ا  )161باار

از یک و نیم قرن نبرد و بشام

در

معاهخۀ زهاب تنبیت هخه بودز رضایت داد .در پیمان نهای نل نادر هاه با نماان هاا باه در
بردان برج به امضا رسیخز چون دو طرف مرزها توافقنامن زهاب را پذیرفتنخز دیگر جزئیاات
مرز را در م اتبات دو طرف یا نل

نامهها ت رار ن ردنخ (مجمو اه معاهاخه سا ز ریا معاهاخۀ

نادرهاه با سلطان محمود نمان ز ص  .)615م طف نظیف سفیر ا زام

نمان به ایاران باه ماأمور

مذابرات نل بودز در گزارش مأموریت دود جزئیات را از چگاونگ توافاق در ماذابرات و
تهیه متن آن توضی داده است:
«بعخ از گفتگو و بحثها گوناگون ماوارد مقتضا در آن تااویخ (ماتن توافاق) جارح و
تعخی هخ و به نورت مطابق دستور و فرمان ول نعمتها نورت نظام یافت .آنگااه جنااب
مهخ دان (استرآباد ) هم نل نامها را به معیردان از طرف نادرهااه باه ماا دواهاخ دادز
مطابق متن نوهته هخۀ چابر تاویخ برد .در دو مجل

نیز دربارۀ این ماتن باا مقاخّمات نارم و

مالیمز تهذیب و تنقی الزم به م آمخ .به ون و نایت اله مجمو اً با پان جلااه گفتگاو
بار نل انجام و پایان یافت و نل نامهها
ها1113 /. .م ).پابنوی

هخ»( .ریاح ز ن

دو طارف باه تااریخ روز هفاخهم هاعبان (1109
 196ا )191
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نتیجه:
سنورنامه یا سنورنامچه آنگونه به در اوّلین نل هاه باس اوّل با سلطان مراد ساوم نشاان
م دهخز سنخ جخا از نامن سران دو طرف مبن بر پایان جنه و برقرار نل باوده اسات.
از آنجا به در نامهها سلطان سلیمان قانون و هاه طهماسب اوّل به هنگام نل آماسایه هام
ربر از جزئیات توافق هخۀ مرز به میان نیامخه استز به قریناه ما تاوان احتماال داد در آن
مورد هم سنورنامها تهیه هخه باهخ به ابنون اثر از آن در دست نیات .توافاقهاا بعاخ
هاه باس با سالطین نمان ز نشانهها بیشتر از تهین سنورنامه دارد .منابو م تلفز تشا ی
بمیایون مشترک مرز و تهین سنخ حاو جزئیات مرز را گزارش دادهانخ .از پیماان زهااب
به بعخ سنورنامه در نامهها سالطین ادغام هخ و این روال تا حابمیت افغانهاا بار انافهان و
سلطنت نادر ادامه یافت.
کتابشناسی:
1ا استرآباد ز میرزا مهخ ز تاریخ جهانگشا نادر ز مقخّمه بخالعل ادیب برومناخز انتشاارات ساروش و
نگارز تهرانز1615.
1ا انفهان ز محمخ مع وم بن دواجگ ز خالصةالایرز زیر نظر ایرج افشارز انتشارات لم ز تهرانز .1630
6ا انور ز حانز فرهنه فشردۀ س نز ج دومز س نز تهرانز .1601
1ا تربمانز اس نخر بیهز الم آرا

باس ز ج اوّلز زیر نظر ایرج افشارز امیرببیرز تهرانز 1601.

0ا ت می همایونز نانرز گاترۀ فرهنگ و مرزها تاری

ایران زماینز چااپ دومز دفتار پاژوه هاا

فرهنگ ز تهرانز .1605
3ا حاین استرآباد ز سیخ حاین بن مرتض ز از هیخ نف تا هااه ناف ز باه بوها

احااان اهاراق ز

انتشارات لم ز تهرانز 1633.
1ا روملوز حانز احان التواریخز به اهتمام بخالحاین نوای ز بنگاه ترجمه و نشر بتابز تهرانز .1619
0ا ریاح ز محمّخ امینز سفارتنامهها ایرانز توسز تهرانز .1630
9ا سالنی

ز م طف افنخ ز تاریخ سالنی

ز مطبعن امرهز استانبولز  1101ها. .

15ا سنورنامه هاه نف و سلطان مراد چهارم زب

دط بتاب انه مل آن اراز ش .61NK1913/0

11ا سنورنامن هاه باس و سلطان مراد سومز نا ن دط جناه احماخ غاالمز بتاب اناه مجلا

هاورا

اسالم ز ش .6100
11ا نالح ز ن راهللز «رویاروی ایران و نمان بر سر بغخاد ( 1510ا  1519ها 1360 /. .ا 1369م :).ل
و نتای »ز ف

نامه مطالعات و تحقیقات تاری

ز ش پانزدهمز بهار 1603.
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16ا طهماسب بن اسما ی ز تذبره هاه طهماسابز مقخماه و فهرسات ا االم :اماراهلل نافر ز چااپ دومز
انتشارات هر .
11ا غفار فردز باسقل ز بررس مجمو ه فریخون بک (منشآت الاالطین)ز پایان ناماه بارهناسا ارهاخز
دانشگاه تهرانز گروه تاریخز به راهنمای دبتر احاان اهراق ز 3ا .1603
10ا رام ور غیاث الخین محمّخ بن جالل الخین بن هرف الخینز غیاث اللغاتز به بوه

من ور ثاروتز

امیرببیرز تهرانز .1636
13ا فریخون بیه :منشآت الاالطینز استانبولز  1110ها. .
11ا فلورز ویلمز اهرف افغان در ت تگاه انفهان (روایت هاهخان هلنخ )ز ترجمه ابوالقاسم سار ز تاوسز
تهرانز .1613
10ا قم ز قاض احمخبن هرف الخین الحاین الحاین  :خالصة التواریخز ت حی احاان اهراق ز دانشگاه
تهرانز تهرانز 1609.
19ا محمخ بن هنخو هاه ن جوان ز دستورال اتب ف تعیین المراتبز به سع واهتمام وت حی
ل اوغل

باخال ریم

ل زادهز جز اوّل از جلخ ی مز فرهنگاتان لوم جمهور هورو سوسیالیات ز ما وز 1931م.

15ا محمخ هباروز

امز دولت ممالیک و نق

سیاسا و تماخّن آناان در تااریخ اساالمز ترجماه هاهال

ب تیار ز پژوهش خۀ حوزه و دانشگاهز قمز .1605
11ا محمود بن افوهتها نطنز ز نقاوة اآلثار ف ربر االدیارز به اهتمام احاان اهراق ز چاپ دوّمز انتشارات
لم و فرهنگ ز تهرانز.1616
11ا ماتوف ز محمّخمحانز زبدة التواریخز به بوه

بهروز گودرز ز موقوفات افشارز تهرانز 1610.

16ا مهنخس باه (مشیرالخوله)ز میرزا سیخ جعفر دانز رساله تحقیقات سرحخیهز به اهتمام محمخ مشیر ز
انتشارات بنیاد فرهنه ایرانز تهرانز 1610.
11ا میرحیخرز درّهز انول و مبان جغرافیا سیاس ز سیمرغز تهرانز 1611.
10ا نامه هاه باس اوّل به وزیر ا ظم سلطان مراد سومز نا ه دط جنه احمخ غاالمز بتاب اناه مجلا
هورا اسالم ز ش.6100
13ا نویانخگان ونیز ز سفرنامهها ونیزیان در ایرانز ترجمه منوچهر امیر ز دوارزم ز تهرانز 1619.
11ا هوهنه مهخو ز بخالرضاز تاریخ روابط دارج ایران از ابتخا دوران نفویه تا پایان جنه دوم جهاان ز
امیرببیرز تهرانز .1610
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سنورنامن هاه نف و سلطان مراد چهارم

سنورنامن هاه باس اوّل و سلطان مراد سوم

ساختکالبدی ـ فضایی شیراز؛
همسازگری و ناهمسازگری قبایل و یکجانشینان
از آغاز زندیه تا پایان عصر ناصری
دکتر محمد باقر وثوقی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
و
علی ستّاری
(ازص 119تا )110

چکیده:
قبایا ساارزمین فاارس در دورههااا زنااخ و قاجاار از گاروههااا تأثیرگااذار و
تغییرآفرین سیاس و اجتما

بودنخ .هنگاام باه درآماخها یاک ایا پاسا گو

نیازها آنها نبود به ههرها و به ویژه ههر هیراز به از نظر آنها مربز انباهت باال و
ثروت بودز هجوم م بردنخ و به قت و غارت مبادرت م نمودناخ .هاهر هایراز مرباز
قخرت سیاس ایران در دولت زنخ و مربز حابمیت سیاسا ایالات وسایو فاارس در
ح ومت قاجار بود؛ به الوه مزایا اقت اد ز اجتما

و فرهنگ هیراز نیاز موجاب

مطلوبیت آن برا قبای هخه بودز بخین سان آنها هماازگر و ناهماازگر های باا
ی جانشینان هیراز داهتهانخ.چگونگ ز نق

و تأثیر این فراینخ در سادتار بالباخ

ا

فضااای هاایراز از آغاااز ح وماات زنااخ تااا پایااان ح وماات ناناارالخین هاااه
قاجار(1136ها1105/. .م.تا 1616ها1090/. .م ).با رهیافاتهاا

تااری

بررسا

نشخه است؛ همچنین اوضاع جغرافیای در ایجاد زمینهها هماازگر و ناهااازگر
میان قبای و ی جانشینان نق

داهاته؛ فرایناخ همااازگر و ناهمااازگر قبایا و

ی جانشینان در سادتار فضای محاالت و فضااها فرهنگا ز اجتماا

و اقت ااد

هیراز تأثیرات داهته به بررس هخه است.
واژههای کلیدی :همااازگر ز ناهمااازگر ز قبایا ز ی جانشاینانز ساادتار
بالبخ ا فضای .
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مقدّمه:
ههرهیراز در دورۀ زنخ مربز قخرت سیاس ز تجار (بازار)ز هاهر آرماان زنخیاهز هاهر
زیارت (ههرا مذهب)ز دار العلم و دارا موقعیت جغرافیای سو الجیش بود .این ویژگا هاا
موجب توجه قبای به این ههر در دورۀ زنخ و قاجار هخ .ههرها ایران به ویژه هایراز مرباز
پیونخها ب همار دیگر و پیامخها نامحخود این پیونخها بودهانخ(.حبیب ز ص )0قبایا ز ی ا از
گروهها تأثیرگذار بر قخرت سیاس و به تبو آن ثروتز اجتماعز فرهناه و اقت ااد در هایراز
بودهانخ؛ یعن ز سادت قبیلها بر سادت ههر تأثیر گذاهاته اسات؛ آنهاا باا همااازگر و
ناهماازگر ها دود برجامعن ی جا نشین هیرازز نفاورز تاأثیر و حتا تاالط آها ار و گااه
نامحاوس داهتهانخ(.فرنت هیراز ز ج 1ز ص )195اما هنوز چگونگ و پیامخها این فرایناخ بار
سادتار بالبخ ا فضای هیراز براساس رهیافتهاا تااری

بررسا نشاخه اسات؛ در بارش

زمان مورد تحقیقز قبای فارسز جمعیت قاب مالحظها ز دارا اناجام قبیلها و تاأثیرگاذار
بودهانخ (.مر ش نفو ز ص30ز ا تمااد الاالطنهز ور 31ب؛ بالنتارز نا

10-19؛ مل امز ج 1ز ص113؛

برزنز ج1ز ن 095ز009ز )000آنها برا حفظ و تخاوم قخرت و نفور دودز سادتار قبیلها را به
نااورت ابااازار سیاساا حفااظ نماااودهاناااخ .بااه ایااان ترتیااابز سااازوباااار سیاساا
قااخرتب ا (سااادتار قبیلااها ) در سااادتار هااهر هاایراز نهادینااه هااخه و هماااازگر هااا و
ناهماازگر های با ی جانشینان داهته است و هنادت این فراینخ برا روهنهخن ب شا از
تاریخ ایران و درک مبان تحوّالت تاری

ههر هیراز به نوان نمونها از یاک هاهر ایرانا ز

ضرور است .تونیف و تحلی نمودهاا بالباخ

ا فضاای باه قبایا در ایجااد آن نقا

ماتقیم داهته یا حضور و بن ها آنها به نورت غیرماتقیم با ث ایجاد آن هخه اساتز در
این مقاله مطم نظر م باهخ .دراین پژوه

از روش تونیف ا تحلیل با یک دیخگاه تربیبا

مشاتم بار چشاماناخازهاا تفاایر تبیینا

(approachExplanative and

 ) Interpret ativeو

روی ردها سادتار ا باربرد ( )Structural functioalismاستفاده هخه است.
انطالح افراد قبیلها ز هام تمام باان است به براساس سادت قبیلاها

ما بارده و

ساخت کالبدی ـ فضایی شیراز 027 / ...

دود را متعلق به قبیله م داننخ .پ

این تعریفز هام

شایر باوچرو و بااان باه در هاهر

هیراز سابن هخهانخ اما هناوز هویات قبیلاها داود را حفاظ باردهاناخز ما هاود .منظاور از
ی جانشینانز آن گروه از سابنان هیراز است به تابو سلاله مراتب ایلا نباوده و هاغ آنهاا
موماً تجارتز بشاورز ز ننایو دست و پیشهور بوده است.
نقش عوامل جغرافیایی در همسازگری و ناهمسازگری قبایل و یکجانشینان:
اوضاع جغرافیای فارسز زمینه را برا زنخگ

بوچرو (قبیلها ) فراهم برده باود(.حااین

فاای ز ج1زص951؛ فرنات هایراز ص151؛ طااهر ز ج1ص051؛ باخیع ز ج1زص )113در این حاالز
بمآب ز دش اال و نامناسب بودن زمان بارشز مش ل باود باه بیشاتر منااطق فاارس باا آن
درگیر بودز نتیجن آنز باه

بازده مراتوز مح والت بشاورز و بروز قحط و متعاقاب آن

پخیخۀ تادت و تاز قبای به ههر هیراز و غارت آن باود( .النگلا ز نا

61-61؛ حااین فااای ز

همانز ج 1ز ص015؛ ظ الالطانز ص11؛ وقایو االتفاقیهز گزارش دفیهنویاان انگلی
از سال 1661ا1191ز ص111؛ جونزز ن

در والیات جنوب ایران

33ز13ز61ز10؛ موالی ز ص359؛
)Kinneir p55;Brittelebank,141,144,145,153,154.

در این هرایط درآمخها ای ز پاس گو نیازها قبای نبود؛ به الوه امراض دام و
مر

و میر گاتردۀ دامها این فراینخ را تشخیخ م برده است.

(نجمالخولهز ص )110آنها برا زنخه مانخن ناچاار ما هاخنخ ی جانشاینان را باه معماوالً دارا
ردایر از باالها مورد نیاز زنخگ بودنخز غارت نماینخ(پخیخۀ غارت ا دفاع) .این فرایناخ در
سادت بالبخ

ا فضای هیراز پیامخهای داهته است؛ بخینسانز سادت بالبخ هایرازز متاأثر

از هرایط مذبور بوده است الوه براینز وضعیت جغرافیای فارسز موجب آن هاخه باود باه
قبای مهم و بوچ رو فارسز سال

دو مرتبه از بنار هیراز بور نماینخ(دورموج ز ن

111-115؛

برزنز ج1ز ص169ا160ز حاین فاای ز همانز ج 1ز نا 1010-1006ز م اطفو بلاو بهلاوز ص )11در
نتیجهز هماازگر و ناهماازگر های با ی جانشینان داهتهانخ.
همسازگری قبایل و یکجانشینان بر کلیات ساختار فضایی شیراز:
دور تا دور هیراز را در دورۀ زنخیهز دیوار (ح ار ) با دنخق

فراگرفته بود( .نیباورز ص-
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 )31این ح ار را نال دان بیات حابم فارسز در سال  1131ها1119/ . .م( .پای

ازتاالط

بریم دان زنخ) سادت؛ بریمدان زنخ در تجخیخ بنا ح اار هاهرز محایط آن را بوچاکتار
ننمود بل ه در سال  1105ها1133/. .م .دستور داد به جا باارو ناال داان ح اار از
گ ز سنهز آجر و آهاک بناا نهناخ(.حااین فااای ز ج 1ز ص )951مناابو آن را مرتفاو و اری
تونیف بردهانخ) Francklin, p.52 (.؛ رستم الح ماز ص  )119در اطراف این ح ارز دناخق باه
مق ه ت پا و رض بیات پاا حفار هاخه باود( )Francklin,.p.52و دااک دناخ را باه
موازات بر لب دنخ مذبور بر رو هم انباهته بودنخ به از آن ماانع م انو

ایجااد هاخه

بود(.رستم الح ماز ص )119این استح امات فقط م توانات در مقابا حملان نیروهاا م االف
ح ومت هیراز به فاقخ توپ انه بودنخ مختهاا مقاومات بناخ(  )Francklin, p.53باه معماوالً
نیرو قبیلها بودنخ .در ماافت پرتاپ یک تیر یا هر هشتاد قخم بر رو ح ار برج ساادته
بودنخ( .نام ز ص )01هیرازز ههر باود باه نزدیاک مارز و تهخیاخها ارضا بیگانگاان قارار
نخاهت .ی

از دالی مهم سادتن ح ار با مش

ات ماذبور ما تواناات بارا مقابلاه باا

نیروها قبیله ا باهخ به فاقخ توپ انه و سایر ادوات قلعهگیر بودنخ .نال دان بیاتز ح ار
را در دورۀ رقابت و بشم

ها قبای برا بااب قاخرت و جلاوگیر از ت ارف هار باه

دست قبای م الف احخاث برد؛ پ

این ح ار و استح اماتز نتیجن ناهماازگر ها قبایا

بوده استز زیرا قبای ز ههر را قت

ام و غارت م بردنخ؛ برا منال :هجوم لا ماردانداان

ب تیار به بعخ از ورود ( 1130ها1101/. .م ).ه

ماه در هیراز مانخ(حااین فااای ز هماانز

ج1ز ص009-95؛ نام ز ص )10س تگیر ها و فشارها فراوان به ی جانشینان وارد برد".هیراز
از ظلم و بیخاد الوار ب تیار دراب و بار بااد گردیاخ" (.مفتاون دنبلا ز ج 1ز ص " )10باغاات و
مارات هیراز آنچه در حین طغیان تق دان دراب نشخه بود در تالط ل مردان دان ناابود
و دراب مطلق گردیخ(".بالنترز ص )10

مورّدین و سیّاحانز بوچهها ههر هیراز را در دورۀ زنخ و قاجاارز باایار تناه و با و
معوج نوهتهانخ و تفاوت چنخان

گزارش نشخه است(.نیبورز ص 100ز هیروان ز ریااض الاایاحهز ص

ساخت کالبدی ـ فضایی شیراز 029 / ...

001؛ باتان الایاحهز ص603ز لت ز ص  )05دانهها هیراز فاقخ تزئینات ظاهر (نمابار ) بود ولا
درون دانهها با سلیقه تزئین هخه بود.
(موریهز ج1ز ن

 111ز111؛ باروگ ز ص163؛ حااج سایاحز ص 61ز لتا ز ص 39؛ هایروان ز ریااض

الایاحهز ص001؛ دو سفرنامه از جنوب ایران در سالها  1103ها 1651 . .ها .ز ص 9اا10؛ های ز ص 11؛
100ا16؛ بروب ز ج 1ز ص133؛ موریهز ج 1ز ص)135

نیبورز ن

این ویژگ ز ناه از بمبود امنیت در هیراز بود به در طول تاریخز بیشتر به وسایلن قبایا
م ت م هخ؛ مردم هیراز برا دفاع در مقاب ناامن ها احتماال (غاارت) باه مم ان باود از
سو قبای ایجاد هود این نوع سادتار معمار را ترجی م دادنخ؛ به ویژهز زمان باه دولاتز
باربرد دود را به تأمین امنیت بود به درست انجام نم داد؛ لذا مردم بارا داهاتن امنیات باه
نوان یک سازبار درونزا مبادرت به این نوع معمار م بردهانخ؛ دیگر دلی آنز رواج پخیاخه
"اس یزوفرن جمع "است(پیرانز ص  )10به از ترس غارت هخن به وسیلن قبای ز ظاهر دانههاا
ساده وبخون تزئینات بودز زیرا قبای در زمان غارتز دانههای را به ظاهر زیبا داهاتنخ از آنِ
ثروتمنخان م پنخاهتنخ؛ در وحلن ن ات آنها را غارت م بردنخ پ

همین ترس نهادینه هخهز

تأثیر دود را به نورت به بیان هخ در سادت فضای هیراز گذاهته اسات؛ باه دالیا ماذبور
م توان گفت ناهماازگر قبای ی

از مبان مهم گاترش این نوع معمار در هاهر هایراز

بوده است.
ه

بلّ ههر تا پایان دورۀ زنخیه به همان ناورت بااق ماناخ؛ آقاا محماخ داان قاجاار

درسال 1151ها1191/ .م دستور داد ح ار هاهر را ت ریاب و دناخق
ص )01در دورۀ فتحعل هاه تالشهای

را پار بنناخ(.باام ز

در جهت آباد بردن ویران ها انجام هاخ(.هماانز ص )30

در دورۀ محمخ هاه قاجار (1131ا1105ها ). .همچنان ح ار قبل گرد ههر حفظ هاخه باود؛
ول دنخ دور ح ار دراب هخه و بعض از جاهاا

ح اار نیاز ت ریاب گردیاخه باود(.دو

سفرنامه از جنوب ایاران در ساالها  1103هاا . .اا 1651هاا .ز ص 9اا10؛ ورهارامز ص )115در اوادار
ح ومت نانرالخین هاهز سیّاحانز ح ار ههر را ویران گزارش بردهانخ و از ح ارز اثر جاز
بنار دروازهها ههر نخیخهانخ(.حاج پیرزادهز ج 1ز ص 15؛ نجم الخولهز ص )119ایانز زماان اسات
به قخرت ح ومت مربز زیاد هخه و توان جلوگیر از ناهماازگر قبای را پیخا برده باود
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لذا نیاز به ایجاد یا مرمّت ح ار احااس نم هخ.
تأثیر همسازگری و ناهمسازگری قبایل و یکجانشینان در محالت شیراز:
فضاها ما ون هیراز در دورۀ زنخیاه تاا نانارالاخینهااه قاجاارز مربّاب از مجمو اه
واحخهای برا زنخگ بود به محلّه نام داهت؛ این محالتز واحخها انال تشا ی دهناخۀ
بالبخ ا فضای ههر بودنخ .بریمدان زنخ محالت را با نایت به نتیجن تغییر و تحوّالت سیاس
اجتما

و جمعیت رخ داده از سقو نفویه تا رو باار آماخن زنخیاهز مجاخداً ساازمانخه

نموده و آنها را به  11و به روایت  11محله تقلی

داد(.حاین فااای ز ج 1ز ص Waring , )) 950

( Atour to Shiraz by kazroon and Feerozabad ,p,64

به اسام آنها از این قراراست:
1ا محلن اسحقبیه 1ا محلن بازار مرغ 6ا محلن باالبفت 1ا محلن درب هاهزاده 0ا محلان
میخان هاه 3ا محلن سرباغ 1ا محلن سردزک 0ا محلن سنه سیاه 9ا محلن لابآب 15اا محلان
درب ماجخ نو 11ا محلن بلیمیان (حاین فاای ج 1ز ص 950؛ فرنت هیراز ز ج 1؛ ص  ( 111باال

بفخ (بال بفت))ز محالت هیرازز سازمان اسناد و بتاب انه مل جمهور اساالم ایارانز هامارۀ
ردیف سنخز ( 190555110بال بفت ( )waring, p . 64بناا باه دالیلا قبایا در چهاار محلّاه
سابن هخه و تأثیرات در سادت فضای ا بالبخ ههر برجا نهاده بودنخ.
محلن اسحقبیهز مح س ونت گروه از قبیلن ترک بیات از شایر سابن در هایراز باوده
است آنها همچنان تا سال  1651ها1006/ .م .هویات قبیلاها داود را حفاظ بارده بودناخ؛
امروزه هنوز گذر به نام "گذر بیات" در این محلّه وجود دارد .آنها در دورۀ نانارالخینهااه
به زبان ترب نحبت م بردنخ و هغ آنها هام در ارتباا باا تولیاخات و مایحتااج قبیلاها
معرف هخه است .قبیلن" دلف بیگ " به جاخّ ا اال آنهاا خليفۀ ال لفاا دورۀ هااه
اسما ی نفو بود؛ در زمان هاه سلیمان نفو ( 1511ا 1150ها1396-1333/. .م ) ی ا
از ا قاب او به فرمانروای فارس رسیخ( .حاین فاای ز ج1ز ص )910و باایار از افاراد قبیلان
داااود را در محلااان اساااحقبیاااه ساااابن نماااود .آنهاااا نیاااز در زماااان نگاااارش
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فارسنامه(1651ها1006/. .م ).ماهیت و هویت قبیلها

دود را حفظ برده بودنخ(همانز ج 1ز ص

 )913با وجود این به در تواریخ نیامخه اما وجود گذر به نام"فیل ها" در ایان محلاه یااد آور
حضور قبای فیل لرستان است به همزمان با حضور بریم دان به آنجا مهاجرت برده بودنخ.
در ادوار بعخ نیز همچنان در ههر هیرازز تعخاد از مردمز با فرهنه و روابط ایلیاات سا ونت
گزیخهانخ؛ در زمان بریمدانزنخ محلن هیادان و موردستان یک محله هخ و دربهااهزاده ناام-
گذار گردیخ .موردستان به ما ن قبیلن" بخ المل

" ادت اص یافت به از قبای لاک زباان

لرستان و برمانشاه بودنخ .این محلاهز سا ونتگاه ح اام نیاز باود .دیوان اناهز ار ز بااغ نظارز
میخان ها متعخدز جبادانهز بازار وبی ز ماجخ وبی و باروانارا بزر
قرار داهت؛ بعخها حاج ابراهیم بالنترز بخالمل

هاهر در ایان محلاه

هاا را از ایان محلاه اداراج بارد و در دورۀ

فتحعل هاه قاجار ( 1111ا  1105ها1191. .ا1061م ).این محله به طایفاه ناور باه از ناور
مازنخران همراه با حاینعل میرزا فرمانفرما از سال 1111ها1199/. .م .به هیراز آمخناخز جهات
س ونت داده هخ .در ین حالز در سال 1111هاا1010/. .م .نیاز ناور هاا از هایراز اداراج
هخنخ(.همان ج 1ز ص  )913اما در دورۀ محمخهاه قاجار"به سبب نزول ااابر من اوره داراب
ویران هخه است(".دو سفرنامه از جنوب ایران در سالها  1103هاا 1651 . .هاا .ز ص 19ز
حاین فاای ز ج1ز ص 911؛ موریهز ج 1ز ص  )110بنابه وام مذبورز ما تاوان گفات باا
تغییر حابمیت سیاس ز قبای طرفخار ح ومت جخیخز در این محله سابن م هخنخ تا در موقاو
لزوم از ح ومت حمایت نماینخ .از ام نن قخیم واقو در محلن سنه سیاه باه یاادآور تاأثیر و
نفور و حضور قبای است حاینین بردها م باهخ(.موریهز ج 1ز ص 110؛ دو سفرنامه از جناوب ایاران

در سالها  1103ها 1651 . .ها .ز ص 01ز حاین فاای همانز ج 1ز ص  )1539آنهاا جمعیتا قابا
ا تنا داهتهانخ و به داهتن حاینیها ماتق احااس نیاز م بردهانخ.
دانخان ایل ان به نوان یک نیرو قبیلها ز مجمو ه بناهای در محلن میاخان هااه هایراز
سادتهانخ و خها از مردم قبیلن قشقای را در آنجا س ن

دادهانخ( .دو سفرنامه از جنوب ایاران در

سالها  1103ها 1651 . .ها .ز ص 05؛ موریهز ج 1ز ص 110ز حاین فااای ز ج  1ص 1591؛ بیاان ز ص

 )01از تجزیه و تحلی اسناد و مخارک تاری

در د وص محالت هایراز ما تاوان گفات
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ادتالف هخیخ با نوان حیخر و نعمت بین محالت هاهر وجاود داهاته اسات باه از زماان
نفویه در ههرها ایران رای هخه بود .این ادتالف با ث اتحاد درون محالت م هخه است
زیرا برا غلبه بر رقیبز هر محلاه ما بایاات اتحااد درونا داود را حفاظ ما بارد .ایان
دستهبنخ ها آنقخر اهمیت داهته است به فاای در هنگام تقاایم محاالتز آنهاا را باه پان
محله نعمت دانه و پن محله حیخر دانه تقایم م نمایخ و سفرنامه نوی
هر وقت م دواهخ دربارۀ محلها توضی دهخ مش
رابرت برانت واتان واباتن سفارت انگلی

دورۀ محماخهااه

م نمایخ به حیخر یا نعمتا اسات.

در دربار ایاران مقاارن سالطنت نانارالخین هااه

(اواسط قرن )19دربارۀ ادتالف نعمت و حیخر در هیراز م نویاخ ":هر هفته روزها جمعه
دستجات حیخر و نعمت ز بیرون ح ار ههر جمو م هونخ و با قالب سانه باا هام مباارزه
م بننخ و غالباً این زد و دوردها به مناز ات تن به تن و همشیر و دنجار منتها ما هاود"
(واتانز ص 19؛ حاین فاای ز ج  1ص 950ز دو سفرنامه از جناوب ایاران در ساالها  1103هاا1651 . .
ها ..ز ن

پ

 01تا )19

م توان گفت هر محله به لحاظ دادل یک مجمو ان باه هام پیوساته و منااجم را

تش ی م داد هبیه آنچه دوربیم جامعه هناس مشهور فرانااو آن را"همبااتگ م اانی

"

نامیخه است .سابنان محالت دارا هیوۀ زناخگ مشاترکز و روحیاات و مشاتربات فرهنگا
معیّن بوده و روابط اجتما

نمیمانها با ی خیگر برقرار م بردنخ بنابراین م توان گفت هار

محله برا ا ضا دود یک گروه باته و یا نو
و روزنبر ز ن

"گروهدود " بود( .داباارز ص 110؛ باوزر

190ا151؛ توسل ز ص)31

از دادهها منابو چنین برم آیخ به هر محلّه دارا یاک همااان و یگاانگ و همبااتگ
دانوادگ و هغل و طبقات بوده است؛ منالً مردم محلن سنه سیاه بیشاتر زارع و پیشاهاناخ و
سابنان"سرباغ" تجار و معقولین"یا محلن دربهاهزاده "نشایمن حاابم" اسات و در محاالت
دیگر هم اقشاردان زنخگ
ن

نزدی

م بردهانخ(برا اطال ات بیشتر مراجعه هاود باه :حااین فااای ز ج 1ز

 951تا  1563و دو سفرنامه از جنوب ایران در سالها  1103ها 1651 . .ها .ز ن

 06ا  ) 19ایان

و هماان موجب ایجاد نمیمیت و روابط بایار نزدیک منا گاروههاا ن ااتین
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م هخه؛ به بارت ز هر محله یک واحخ جامعههنادت (مجتمو زیات ) به همار م آمخ.
در هیراز محالت حیخر دانه در فراینخ تاری
دانهها برتر
فاای ز ج1ز ن

دود همچنان از نظار جمعیات و تعاخادز

دود را از دورۀ زنخیه تا پایان نانرالخین هاه قاجاار حفاظ باردهاناخ(.حااین
915-116ز دو سفرنامه از جنوب ایران در سالها  1103ها 1651 . .ها ..ز نا

15اا19؛

موریهز ج1ز ن 105ا )110پن محلن اسحقبیهز بازارمرغز باالبفتز دربهاهزاده و میخانهااه را
حیخر

دانه م گفتنخ( .حاین فاای ز ج1ز ص915؛ دو سفرنامه از جنوب ایران در سالها  1103هاا. .

 1651ها .ز ص)05

نزدی

به مقرّ ح ومت (میخانهاه و دربهاهزاده) و دسترس به حابمیت سیاس ز با اث

حمایت ح ومت از آنها هخه و امنیت این منطقه بهتر حفظ م هخ مرباز ثقا هاهرز در ایان
محالت بوده است؛ بازار انل ههرز ماجخ بزر

هاهرز زیارتگااههاا مهامز راه مواناالت

انل و بارواناراها معتبر ههر همگ در این محالت قرار داهته اسات .اما مهام دیگارز
حضور نیروها قبیلها و س ونت آنها در محالت حیخر دانه است به با توجه به د الت
جنگجوی و

یبت قوم هخیخ قبای ز این ام م تواناته در برتر سیاسا نظاام آنهاا

در ادتالفات حیخر و نعمت نق

مخها داهاته باهاخ؛ چنانچاه محلان اساحقبیاه محا

س ونت قبای بیات و فیل هاا لار باود؛ قشاقای هاا در محلان میاخان هااه حضاور داهاتنخ؛
بخالمل

ها در محلن دربهاهزاده ما ون بودنخ به در دورۀ قاجار ناور هاا جاا آنهاا را

گرفتنخ.
هر چنخ به نزدی

به دستگاه ادار و سیاس موجبات برتر سیاسا و نظاام محاالت

حیخر دانه هخه استز در ین حالز همین نزدی

ما تواناات با اث ویرانا و ت ریاب

دانه ها این محالت بشود زیرا س اهیان ح ومت مربز زمان باه باه هایراز ما آمخناخ در
محالت نزدیک مقرّ ح ومت هیرازز موقتاً س ونت ادتیار م بردنخ منالً در دورۀ محمخ هاه به
نیروها ح ومت مربز برا سربوب فرمانفرما به هایراز آمخناخ در محلان باالبفات ساابن
هخنخ؛ از محلن باال بفت در همین زمانز ن ف دانهها دارابز و بهخاهات ماوم در ساط
پائین گزارش هخه و همچنین محلن دربهاهزاده و میخان هاه به لّت " نازول ااابر" یاک
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سوم آنها هم دراب گزارش گردیخه است( .دو سفرنامه از جنوب ایران در ساالها  1103هاا1651 . .

ها .ز ص )01در دورۀ فتحعل هاه محلن باال بفت از نظر تعخاد دانه از بقین محالت برتر بوده و
س

محلن اسحقبیه و دربهاهزادهز این برتر را حفاظ بردناخ ولا در دورۀ نانارالخین

هاهز باز محلن باال بفت از نظر تعخاد دانه و جمعیت به بزر ترین محلن هیراز تبخی هاخ؛ باا
احتااب وجود یهودیان در محلن میخان هاه در دورۀ نانرالخین هاه قاجار م توان گفت به باه
جز دورۀ محمخ هاهز این محلهز ی

از محالت مهم و بمتغییار از نظار جمعیات و وساعت و

تعخاد دانه در بین محالت بوده است .قبای در این محالت به ساتون انال جمعیتا هاهر
بودنخ سابن گزیخه بودنخ؛ محلهز فضاها د ون ز نیمهد ون و نیمه موم و ماوم
داهته است؛ من دانهها به فضای د ون بوده و هشت ها نیمه د ون و بنبااتهاا و
بوچهها فر

و راسته بوچههاز نیمه موم و دیابان به فضای

موم بوده( .این تحلیا

از مشاهخۀ میخان و حضور در محلهها قخیم به هنوز تا حخّ زیااد دسات ن اورده بااق
مانخه ارائه م هود) الزم به ربر است به هر محلّهز حمامز ماجخ و بازارچن م
را داهته به جزو فضاها

موم

وص به داود

محاوب م هخه است( .اهرفز ص19؛ مهریارز محمخ و دیگارانز

ص )111-110این سادتار و نوع معمار بر م گردد به ناامن ها ایجاد هخه به وسیلن قبای به
ضرورت داهت برا دفاع در برابر هجوم آنها سادتار فضای ز اینگونه طراح هود.
فرهنه قبیلها در تش ی و تخاوم سادتار محالت هایرازز نقا

غیرقابا ان اار داهاته

است و این محالتز نظام دود را از نظام قبیلاها وام گرفتاه بودناخ یاا از آن متاأثر باودهاناخ
همچنان ه س ونتگاه قومز نژادز مذهبز فرقاه و یاا حرفاها دااص بودناخ .در واقاو نیااز باه
همباتگ دادل و از طرف قخرتمنخ سادتن"گروه اجتما

دود " در مقاب دیگران از یک

سو ز دود ات ای ناب را در تمام زمینهها در محالت ههر فراهم م برد؛ همان داودات اای
ناب به در قبای وجود داهت و همان روحیه به در نظام قبیلها آنها را در بنار هام قارار -
م دادز به نو

در سادتار محالت هیراز تأثیر گذاهته و اینجا هام منا قبایا در بناار هام

هاتنخ هر چنخ در ههر زنخگ م بننخ اما روابط اجتما

حابم بیشتر رابطاها قبیلاها باود.
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نتیجن این فراینخز تأثیر در م انیاب ههر هیراز اسات .بنابراین من قبای یا از ترس غاارت-
هخن به وسیلن قبای ز گروهها ناژاد و حرفاها در بناار هام در محلاها دااص زناخگ
م بردنخ .وقت به بریمدان هیراز را به پایت ت برگزیخز قبای به طور گااترده و ساازمانخه
هخه دراین ههر سابن هخنخ؛ بریمدان  10555نفر لش ر در هیراز نگاه داهته بود؛ از جملاه
 11555هزار نفر" لک و لر" جزو آنها بودنخ؛ این ایالت لر و لکز چنخین هزار دانه در هیراز
به اسم " دانه ههر " داهتنخ(حاین فاای ز ج 1ز ص  )310و در آن زنخگ م بردهاناخ؛ باخیه
است این جمعیت زیاد و برجاته با پشتیبان قاخرت سیاسا ما تواناات ساادتار و رواباط
قبیلها را در ههر هیراز نهادینه نمایخ .دانههای در هیراز برا س ونت آنها سادته هخه بود
به مالماً در سادت فضای محالت هیراز تأثیر داهته تا جای به به دانههاا هاهر قبایا ز
معروف و در تواریخ مضبو هخه است .
ساختار فضایی ـ فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی شیراز؛
همسازگری و ناهمسازگری قبایل و یکجانشینان:

تأثیر هماازگر و ناهماازگر قبای و ی جانشینان منح ر در ناوع معماار و چیاخمان
دانهها در بنار هم و سادتار بلّ محالت نبوده بل ه در رنههاا دیگار بالباخ نیاز مامثر
بودهانخ؛ در این حالز قبای با فرهنه ههر هیراز هماازگر نماوده و مباادرت باه احاخاث
بناهای در سادت بالبخ ا فضای هیراز بردهاناخ؛ باخینساان؛ قبایا از جغرافیاا فرهنگا
هیراز متأثر هخهانخ؛ آن ها در ی

از برجاتهترین مظاهر بالباخ هایرازز یعنا احاخاث بااغز

مبادرت به ایفا نق

بردهانخ؛ من باغ ارم به در یک میل همال غربا هایراز قارار داهات.

بان آن دقیقاً مش

نیات اما تحقیقات ادیر بناا آن را باه اتاب اان ساغلر ناابت ما -

دهنخ(آریان پوز ص)651آنچه از منظر این پژوه

اهمیت دارد این است به به مخّت  10ساال در

ادتیار سران قبای قشقای بوده است حت مملف فارسنامن نانر ز آن را از بناها جان داان
ایل ان قشقای م دانخ( .حاین فاای ز ج 1ز ص 1111؛ هخایت سبی ز ص )95از این بااغ باه ناوان
مربز سیاس (هخایت قبیله) و حفاظت از منافو قبیله در برابر ی جانشینان و ارتبا با ح ومات
استفاده م هخه زیرا مربز و مح س ونت باالترین مقام جامعن ایل باوده اسات؛ ساران قبیلان
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قشقای به همپیمان زنخیه بودنخ و بعخها در دورۀ فتحعل هاه نیز با ح ومت قاجار همااهنگ
پیخا بردنخز در این مح سابن بودنخ(بیان ز ص  )01در دورههاا بعاخ همچناان بااغ ارم را باه
نوان یک فضا سیاس در ادتیار داهتنخز هر چنخ مخت در اوادر دورۀ نانرالخین هااه ایان
باغ به میرزا حاینعل دان ن یرالملک فرودته هخ اما بعخها آن را سران قشقای پ

گرفتنخ و

تا دوران نولتالخوله قشقای مقر و مربز انل فرمانخه و رهبر قبیلان قشاقای در هایراز
بوده است (.نولت قشقای ز ص  06؛ ظ الالطانز ص ) 619

در سادتار فرهنگ و مذهب هیرازز قبای نق آفرینا هاا دیگار نیاز داهاتهاناخ مانناخ
سادت مخرسهز بتاب انهز ماجخز ت یهز حاینیه؛ چنانچه جان دان ایل اان قشاقای در حاخود
سال  1115ها1050/. .م در محلن میخان هاه مخرسها بنا نهاده است باه باه مخرسان ایل اان
معروف هخز این مخرسه با نام بمالیه مشهور باود و سالهاسات باه دبیرساتان "حیاات" در آن
برقرار است .مخرسن حاینیه قوامالملک به به وسیلن میرزا ل اببر قوام الملاک در ساال 1115
ها1006/. .م .در محلن باالبفت احخاث گردیخ و امالب بر آن وقف هاخه اساتز مقاخار از
ایخات وقف آن نرف ارتزا قبای تحت نظر واقف هخه است .این مخرسه امروزه به ناوان
یک حوزۀ لمیهز مح درس و زنخگ طالب لوم دین
امخادز ص )115پ

به نو

است( .حااین فااای ز ج 1ز ص 1111؛

این مخرسه با قبای مرتبط است.

در تحلی نهای م توان گفت به در جریان بشم

ها قبیلها بارا بااب قاخرت یاا

اهخاف دیگر از دورۀ زنخیه تا پایان نانر ز نیروها قبیلها بارا ماخارسز اهمیاتز ارزش و
قخاست قائ بودهانخ و هی گزاره از آسیب رسانخن به مخارس در منابو منع

نشخه است؛

نیروها قبیلها حت در توافق و هماهنگ با ی جانشینان به احخاث مخرساه در هایراز اقاخام
م بردهانخ؛ نمونن مش

آنز مخرسن ایل ان اسات باه در همااازگر و متاأثر از فرهناه

ی جانشینان بنا هخه هرچنخ در منابو مش
بودهانخ یا از ی جانشینان ول نف

نشخه است به طاالب آن از نیاروهاا قبیلاها

م به ایجاد مخرسه استز بیاانگر همااازگر قبایا باا

ی جانشینان است و تأثیر است به قبای در بالبخ فضای و فرهنگ هیراز بر جا نهادهانخ.
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محمخقل دان قشقای ز ای دان قبیلن قشاقای باه مارد هاعر دوسات و ادب پارور باود
بتاب انها در دانن دود ایجاد برده بود .این بتاب انه بعخ از مر
(امخادز ص 119؛ بهروز ز ن

ایل ان از باین رفتاه اسات

01اا )05اما ماجخ به قطعاً بنا آن داستگاه قبیلها دارد ماجخ

ایل ان است به در بنار دانن جان دان ایل ان قبیلن قشقای در سال  1115هاا1050/. .م .در
محلن میخان هاه بنا گردیخه است(.حاین فااای ز ج  1ص 1119ز فرنات هایراز ز ج1؛ ص  )115در
سادتار بالبخ هیرازز حمامها ی وجود داهته به ی

از معروفترین آنها حمام ایل اان در

باغ ارم است Asyria Bucking ham ,travels (.حاین فاای ؛ ج 1ز ص  965فرنت هیراز ز ج1ز
ص)010

حمام نیز پخیخها ههر است و مربو به جامعن ی جانشین است به در همااازگر باا
آن سادته هخه است.
ت یهها به سبب احترام و تقخس به اقشار م تلف جامعه بارا آن قائا بودناخ باه ناوان
پناهگاه مردم در مواقو هجوم دهمنان (از جمله قبای ) ماورد اساتفاده قارار ما گرفات؛ باخین
ترتیبز نق

سیاس ا اجتما

پیخا م برد.

با توجه به فقخان مهمان انهز ماافردانه یا محل برا استراحت مااافرینز ایان اماابن باه
منابه ما ن دراوی ز فقراز ابنسبی و ماافرین ا م از افراد قبیلها باود باه دویشااونخ در
هیراز نخاهتنخ( .ماننخ ت ین هفت تنانز چه تنان و ساعخ ) قطعااً افاراد باه در ایان اماابن
بیتوته م بردنخ ادبار و اطال ات زیاد را از اق ا نقاا فاارس و ایاران باا هام ردّ و باخل
م بردنخ .باربرد اطالع رسان ت یهز زمان روهنتر م گردد به باخانیم ورود باه آنجاا تاابو
مقررات س ت مذهب نبوده است و امن مردم به آسان م تواناتنخ وارد آنجا هونخ.
این ت یهها امابن برا

رضه و فروش باال بود به د وص مح والت بشااورز ز بااغ

و فرآوردهها دام ؛ نظیر ت ین هاه دا

و جنب ت ین سعخ ( .هیروان ز بااتان الاایاحهز ص603؛

حاین فاای ز ج1ز ص)1166

هیراز ههر است به در آن مقبرۀ امام زادههاز بزرگان نوفیه و فرهنه و ادب قرار دارد و
از آن به برج اولیا یاد هخه است ی

از این امابن مقخّس هیراز بقعن ب ب ددتاران در محلان
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میخان هاه است به محمخ قل دان ایل ان قشقای بنا
ن

آن را تجخیخ برد(.فرنت هیراز ز ج 1ز

 133ا 130؛حاین فاای ز ج 1ز ص  )1191الوه بر حاینیه بردها به یاادآور حضاور قبایا

همراه بریمدان در هیراز است حاینین ایل ان قطعاً به وسیلن داوانین قبایا ساادته هاخه و
مورد استفاده قرار م گرفت .این حاینیه به در میخان هاه اسات باه وسایلن محماخ قلا داان
ایل ان قشقای

(  1106هاا1033/ . .م ).ساادته هاخه اسات( .فرنات هایراز ز ج 1ز ص)011

حاینههاز بقاع و دانقاهها باربرد مذهب و فرهنگ داهتنخ زیرا هم محلّ برا برپای مراسام
مذهب و هم در ایجاد هویت فرهنگ در هیراز با دادن تعلیم و آموزشها داص تاأثیرگاذار
بودنخ .نق

این امابن در بای تودهها در مواقو بحران و استفاده از آنها باه ناوان پناهگااه

مردم در هنگام دطر به سبب قخاست به داهتنخز بود .در هنگاام آراما

حااینیههاا باه ویاژه

حاینین بردها و ایل ان برا نشان دادن ا تبارز اقتخار و ا تقااد ماذهب نیروهاا قبیلاها باا
برپای مراسم م تلف مذهب نق

داود را در ساادتار اجتماا

ایفاا ما بارده اسات .ایان

باربردها باربردهای پنهان بودنخ و اساساً باربرد آه ار حاینیهها باربرد مذهب است.
بهترین و زیباترین قال و قالیچهها را شایر بهد وص قبای قشقای ز و از میان آنها هام
تیرهها ه

بلوب

و بُلّو م بافتنخ(.رزم آراز ص 11؛ فرنتز هیراز ز ج 1ز ص955ز ویلار؛ ص )106

روغنها نبات از نظر تولیخ و م رف در ایران رواج نخاهت و روغن مرغوب را هم قبای باه
ههر م آوردنخ و برا فروش رضه م بردنخ(حاج پیرزادهز ص  )01و ایران ها به ویاژه هاهر-
نشینها در آها ز روغان زیااد م ارف ما بردناخ( )Bradburd, p. 904و نیاز از مهمتارین
مح والت نادرات ایران از زنخیه تا دورۀ نانر الخین هاه قاجارز اسبز قااطرز پشام و فارش
بوده است به به هنخ و اروپا و چین نادر م هخه (موریاهز ج 1ز ص 150؛ ظا الاالطانز ص )111

طبیع م نمایخ به قبای ز م انهای برا

رضن مح والت دود در بازار داهته باهنخ هرچناخ

در منابو به نراحت به وجود محلّ برا این امر اهاره نشاخه اماا از دادههاا ما تاوان چناین
برداهت را ارائه دادز چنانچه قبیلن بیات به در محلن اسحقبیاه هایراز بودناخ " حرفاتهاا
ههرستان را ننه دود همارنخ و هغ

موم آنهاز اسب ایران دریخن و به هنخوستان بردن
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و فرودتن است و بعض

معامله روغن و گوسفنخ و پوست بره را دارنخ (".حااین فااای ز ج 1ز

ص  )919میرزا محمود حاین در سفر نامن دود به هنخوستان وقت در ههر گود (گودا) هناخ
سرگردان بوده و دنبال م ان جهت اس ان و استراحت م گشتهز دونفر فروهنخۀ اسب هیراز
را م بینخ؛ آنها بمک نمودنخ تاا م اان جهات اسا ان و فاراهم هاود(.حااین ز ص )13در
روستا "ده هیخ" به منزلگاه اوّل بین راه هیراز به بهبهان است دوانین قشاقای بارواناارای
سادتهانخ(.هخایت سبی ز ص )31اینچنین سران قبای زمینن روناق تجاارت را باه باه طاور سانّت
متعلق به جامعن ی جانشین بود با سادت باروانارا فراهم بردنخ.
نتیجه:
قبای در فارس دارا قخرت سیاس ا نظام برتر بودنخ؛ بر ی جانشینان تاأثیر گذاهاته و از
آنها تأثیر پذیرفتهانخ به در هر دو نورت نمود آن در ساادت فضاای هایراز متبلاور اسات.
هماازگر و ناهماازگر قبای برمبنا بمآب و دش اال ز قاب تبیین است؛ پیاماخها آن
را چنین م توان نوان برد :ترس از هجومز قت و غارت ههر هیراز به وسیلن قبای منجار باه
احخاث ح ار و دنخ با ویژگیها داص به دور ههر هخ .دانهها فاقخ نماباار و تزئیناات
ظاهر لی ن انخرون آنها بایار زیبا و مزیّن بوده است .بوچهها تنهز دانهها بههام نزدیاکز
محالت دارا بازارز حمامز ماجخ و مخرسن داص بودنخ؛ بخین ترتیبز دودبانخگ اجتما
ا اقت اد قبای و ترس از آنها در بالبخ فضای به ه
بازار م انهای برا

مذبور داود را نشاان ما دهاخ .در

رضن مح والت و تولیخات قبیلها بوده استز من ِ میاخان دامز مغاازه-

ها فروش فرآوردها دام ز و ننایو دست ماننخ فرش.
قبای در هماازگر با فرهنه و ارزشها ی جانشینان به دلیا نیاازهاای باه باه آنهاا
داهتنخ و نیز برا باب مشرو یت در میان ی جانشینان و متأثر از آنهاا مباادرت باه احاخاث
بناهای در ههر هیراز نمودنخ به پخیخها ههر محاوب م هخ اما باه وسایلن قبایا ایجااد
م گردیخ ماننخ احخاث باغز ماجخز مخرسهز حاینیهز بتاب انهز حمام و مغازه.
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