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 دیباچه

 باخارجی  و ایرانی پژوهندگان و است شده نوشته فراوان مطالب ایران تاریخ ۀدربار   

 را ایران تاریخ دیگر نگاهی با ام کوشیده نیز من. اند نگریسته ایران تاریخ به گون گونه های دیدگاه

ناگفته نماند که  ،انندگان خواهد رسید. البتهخو به نظر کتاب این در آن حاصل که کنم بررسی

باید  که چنان ام تهنتوانسدر خارج کشور الزم  یها ها و منبع به سبب دسترسی نداشتن به کتاب

 و شهر ۀمسئل و شهرسازی موضوع به ازجمله ،بپردازم بررسی مورد موضوع های جنبه ۀبه هم

از موضوعی بدین بزرگی آسان بگذرم و طرحی کلی و  نخواستم زیرا ،نپرداختم ایران در روستا

به آن خواهم در آینده  ،ناپخته از آن به دست دهم. اگر بتوانم این کمبود کتاب را برطرف کنم

 پرداخت.

هایی  از چه زاویه تاکنوننظرها به دست دهم تا ببینیم   ینادر اینجا بهتر است شرحی کوتاه از 

 بوده حاکم فئودالی تولید ۀویای معتقدند که در ایران ش عده به تاریخ ایران نگریسته شده است.

در آنجا حاکم  ییروبنااوت د فئودالی با اندکی تفتولی ۀویش که دارند عقیده نیز برخی و است

 با ،ها مارکسیست ازای  . پارههستند ییآسیا تولید ۀویبوده است. بعضی دیگر قائل به وجود ش

 ۀویش را ییآسیا تولید ۀویکه مارکس ش رندیگ ینتیجه م ،مارکس آثار از برخی کشیدن پیش

یند که مارکس هیچ گو ها نیز می و برخی از مارکسیست داند یلید دیگری سوای فئودالیسم متو

تغییر  ،طرح نظری مارکس که قبالً به آن پرداخته بود رو  یناای بدان نکرده است و از  اشاره

 گرفته پس را خود حرف وبن بیخ از یا و گذاشته مسکوت را ییآسیا تولید ۀویش ینوع  بهکرده و 

 با تمایز در را ییسیاآ تولید ۀویای ش عده ،کند یمسئله بعد دیگری پیدا ماین،  بر عالوه .است
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 ولی دارند، ییکسان خصوصیات( اقتصادی مناسبات) زیربنا نظر از که نندیب یم این در فئودالیسم

 که هستند هم کسانی ،میان این در .دارند بسیاری یها تفاوت( سیاسی مناسبات) روبنا نظر از

 و آسیا از بزرگی قسمت در که هستند قائل یایی،آس یدتول ۀشیو نام با ،ییمجزا تولید ۀویبه ش

 ۀدست دو به ،زمینه این در ،پردازان نظریه .است داشته وجود جنوبی آمریکای و آفریقا از بخشی

 :شوند یم تقسیم عمده

 نویسندگان روسی -1

 غربی کلی طور  به و ییاروپا نویسندگان -2

. اند نبوده قائل تمام و متا طور  به ییآسیا تولید ۀویاز نویسندگان روسی به ش کدام یچه باًیتقر   

 بسیاری های سهجل و طوالنی های بحث وها  . کنگرهاند کرده کار فراوان باره  ینا درها  آن

 به مجبور خود حقانیت بیان برای دسته هر چراکه ،اند یتاهم حائز سخت کهاند  داشته

 توان یراتشان را ماند و در اغلب موارد رد پای تکامل تدریجی نظ بوده هاییتکاراب و کندوکاوها

 یافت.

 ضعف و قوت نقاط ،وضوح به ،ییآسیا تولید ۀیوسقوط و ظهور شدر کتاب  استفن. پ. دون   

، M. Ia. Godes گودس. یام.  نظرات از وی. است برشمرده را گوناگون یها گروه یها یتلق طرز

. کند یم یاد فسکیکاچانو و زولین نظرات و دیاکونوف ،هاسترو .و .، لنین، کووالف، وکس. یول

تولید آسیائی و سپس سالهای  گشایش بحث پیرامون یها سالرا  ۱۹۳۴-۱۹۲۹ یها سال وی

 ازشمارد.  ها می بحث این ییشکوفا ۀرا دور ۱۹۷۰تا  ۱۹۶۴را دوران فترت آن و از  ۱۹۳۴ ـ ۶۴

 ۱۹۷۲بجز بحثی که در سال  ،خبری ندارد ها بحث این چندوچون از او دیگر بعد به تاریخ این

 .کرده است یو او آن را بررس است گرفته صورت Novyi Mir ،میر نووی ۀیدر نشر
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اش  حمله تیز ۀلب ،روسی نیست اش سندهیبحث دیگری وجود دارد که هرچند نو ،در این میان   

که  دارد شرقی استبدادبا نام  یکتاب فوگل یت. واست استالین دیکتاتوری روش و روسیه متوجه

 جستجوی کتاب این در او کوشش. است ییآسیا تولید ۀیودر دفاع از ش آثار یناز مشهورتر

 تولید ۀویش بررسی کتاب این ۀمطالع بدون گفت توان یم ولی ،است استالینی استبداد یها شهیر

 و علت ترین عمده را ییآسیا کشورهای در آب ۀدر این کتاب مسئل وی. دارد کم چیزی ییآسیا

 استبداد و طویل و عریض بوروکراسی وجود وشمارد  می ییآسیا تولید ۀویش اساسی ویژگی

 .داند یم آن ۀییدزا را عریان

 Perry) آندرسون پری ازجمله ،کنند یممطرح  دیگر نوعی به را مسئله نیز غربی نویسندگان   

Anderson)  پردازد یم مستبد دولت و سیاسی مسائل به ییایآس تولید ۀویدر بررسی شکه. 

اگر  دیگو یو م دهد یکوتاهی از فئودالیسم به دست م یبند جمع (Marc Bloch) بلوخ مارک

 ،. ویدارند یگرید یدتول یها یوهد، شننباش نداشته تییسفئودال های ویژگی یدیهای تول شیوه

 کند. درمقام مقایسه با اروپا مطرح میژاپن را  ،در کتابش

 بین فرق ها آن های تعریف به توجه با ،اند هپرداخت یسمفئودال یاتبه خصوص یانیاز اروپا یبرخ   

 توان یاند را م داده به دست فئودالیسم از ها آن چهآن و است داشته وجود ایران درمثالً  چهآن

، اند دهیرس فرانسه به چنین نتایجی ۱۷۸۹اغلب این نویسندگان در تحلیل انقالب  کرد. یسهمقا

 :است شده آورده ها نظریه از برخی زیر در

 ،انقالب از پیش ،فرانسه ۀدر مورد ساخت اجتماعی جامع (George Lefvbre) فور ژرژ لهنظر  .۱

 « اشراف همان نجبا بودند. که در واقع دو طبقه وجود داشت، نجبا و غیر نجبا: »است چنین

اغلب سینیورها که  دیگو یو م داند ی( را عمده مSingnour)سینیوری  هایامتیازفقط کوبان . ۲

 ۀاند و جامع مالکیتی برخوردار نبوده گونه یچهو در عین حال از داشتند  یفراوان هاییازامت
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 یک کوبان که کرد دقت بایستی. دهد یم نشان معینی ۀطبقهای امتیاز با را فئودالی ۀرندیم

 (۶. )کند می بررسی را یدنهم پاش از حال در فئودالی ۀجامع

 و متمرکز است زمین ۀمسئل بر یشترب اروپا در یسمانحطاط فئودالموریس داب در کتاب  .۳

 .کشد یا پیش مر رعیت و ارباب بین ۀرابط

 اند: های متفاوت توجه کرده از زاویه موضوعنویسندگان ایرانی را هم سراغ داریم که به    

 پیدا دسترسی نو جهان ۀدر مجل هایی هام به سلسله مقال احمد اشرف توانستهاز  تاکنون من. ۱

 در مشخص تولیدی ۀویش ۀنیم در زمحک صدور برای که رسیده است نتیجه این هب وی. کنم

 با سلسله هرچراکه  کرد، مشخص یها تحلیل پادشاهی گوناگون یها سلسله در بایستی ایران

 .شود بررسی ییاهتن هبباید  کدام هر و اند آورده را تولیدی خاص قوانین از نوعی خود

و به نوعی تولید معتقد است که با  کند یمطرح مرا  یخسرو خسروی کاست حکومت. ۲

 .باشدفئودالیسم در تضاد 

دفتر ) کنکاش ۀیدر نشررا « آسیایی تولید وۀیپیرامون ش» ۀ درخور توجهرضا پیمان مقال .3

 .است متفاوت زمینه این در دیگران نظر با وی باورهای از برخی ونوشته است  (چهارم

 نویسندگانبا  مشابهی باورهای کمابیشدر ایران معتقد است و به فئودالیسم  یفرهاد نعمان .4

 .دارد روسی

 نیز او گویا ولی ،ام نداشته دسترسی خاص مورد این در میانهاآبرا اروند یها نوشته به متأسفانه

 Past and) حال و گذشته ۀنشری ۴۱ ۀشمار در. است معتقد ایران در ییآسیا تولید نوعی به

Present) آمده است که در آن  «1953-1905 ایران در سیاست جمعیت»عنوان  اب یا مقاله

 توجه و با برد یمنام  (Absolutism)حکومت مطلقه عنوان  بهآبراهامیان از ایران در قرن نوزدهم 
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کند  یویت فوگل مشرقی  استبداد با ای در انگلیس مقایسه (Tudor) تودورشکل حکومتی  به

 (۷. )است رات آبراهامیانسر نخی برای پی بردن به نظ که

 ،در تعریف یا توصیف فئودالیسم در ایران وجود دارد گوناگونیهای  که نظریه طور  همان ،البته   

 هرگز نیز من به نظر. دارد وجود ییآسیا تولید ۀوینیز در مورد ش گوناگونیهای  تعاریف و تحلیل

 نمودهای ییجغرافیا ۀمنطق هر چون ،یافت دست توان ینم مقوله این از مشخصی تعریف به

 تفاوت خزر دریای ۀدر ایران حوز الًمث ،دهد یر مناطق نشان مسای به نسبت را متفاوتی یشوب کم

 در باید خواننده میبر یم نام ایران از که جا هر حاضر کتاب در. دارد ایران نقاط سایر باای  ویژه

طور   به که ییجاها مگر ،است بودهنظر  مورد  خزر دریای ۀحوزبجز  ایران که باشد داشته نظر

 ویژگی نیز کویر ۀیآن یاد شده است. حاش گوناگونزر یا مناطق خ دریای ۀحوز از صمشخ

 ۀحوز و ایران مرکز باالخره و زدیآم یم هم در ایران نقاط سایر با اغلب ولی ،دارد دیگری خاص

 نشود، افزوده کتاب حجم به اینکه برای. دارند ای دگرگونه های ویژگی کدام هر که فارس خلیج

 با همراه سؤالکتاب به نوعی طرح  ،اشاره کنم. در حقیقت یام به نکات اساس شده مجبور

؛ ولی گاهی خواننده به سندهای طوالنی بر خواهد خورد که به نظر شباهت دارد فشرده یلیتحل

 یود سندو خاست  کرده جلوگیری طوالنی حاتی، چون از توضاست من آوردنشان الزم بوده

 است خوانندگان سندها را دقیق مطالعه کنند. خواهشمند ،. پسدشو می محسوب یاگو

به دست  صورتبدین کتاب  ها آن یاری بی .کنم تشکر مدوستان یبایستی از همکار ،در پایان   

و بازخوانی نوشته را به انجام رساند و  یشیراکه و ینوخرد. از محسن مدیرس یخوانندگان نم

سپاسگزارم. از آقایان عبدی کاتبی و سعید فرزام که  نهایت یبودمندی را یادآور شد تذکرات س

 کهآرش  انتشارات ۀموسس از و گذاشتند من دسترس در باز آغوش با را خود شخصی ۀکتابخان

مجال اختیارم گذاشت بسیار متشکرم. از همسرم که با صبر و صبوری  در را خود امکانات تمام
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 فراوانش های کمک ۀو از دوستی که با هم کنم یتشکر م ،برایم فراهم آوردکار و مطالعه را 

 .سپاسگزارم فراوان بیاورم اینجا در را نامش نخواست

 ریهشیرزاد کل

 ۱۳۶۹آبان  - ۱۹۹۰نوامبر 
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 دوم شرنبرای دیباچه 

 آن لدج 700و در عرض چند ماه تمامی  ستقبال خوانندگان مواجه شداین کتاب با ا اولچاپ 

چاپ اول قولی داده بودم که به مرور زمان آن قول بی رنگ شده و اوضاع بسیار در بپایان رسید. 

  جلد دوم از بین رفت.چاپ ضرورت لذا دگرگون شد. 

زحمت قبول نموده و ویرایش جدیدی از این  افضلی  سعید خواجهاین چاپ جناب آقای در 

ا دقت فراوان کتاب را جلو خود گذاشته و ایراداتی اساسی به بایشان کتاب را به عهده گرفتند. 

برخی از آن ایرادات را توانستم ینجانب ا ه الحق بجا بودند.کتاب گرفتند کل چاپ اوویرایش 

چاپ اول من از دوست مرحومم جناب آقای عبدی در  مرتفع سازم وبرخی دیگر را نتوانستم.

رس آن عزیز باعث شد که ا قرض گرفتم که متاسفانه فوت زودکاتبی کتابهای فراوانی ر

ایراداتی که جناب خواجه افضلی از منابع و  نابراینب ی شخصی وی نیز از بین برود.کتابخانه

-لی درج صفحهو ماجایی منبع کتاب را آوردهمثال . ازمسمرتفع مأخذ گرفتند را بخشا نتوانستم 

 ایراداتدر ابتدا از جناب آقای سعید افضلی تشکر نموده و ذا ل مورد نظر از قلم افتاده است.ی 

 گیرم.نب به عهده میانظر ویراستاری وارد است را اینج ازاین کتاب به چندی که 

کتاب را برای  و دنرا برایم معرفی کرد سعید افضلی که آقایدوست بی همتایم حسین موال از 

کتابهای  مچونهکتاب را این  نهایت تشکر را دارم. به ایران فرستادند، مجدد تایپ و ادیت

 که مورد استقبال خوانندگان قرار گیرد.امیدوارم گذارم. دیگرم بصورت مجانی توی اینترنت می

 احترام شیرزاد کلهریبا                                                                             

استکهلم        2017/07/11  
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 ییاوضاع جغرافیا

کشورها  در تعیین سیر تحوالت ییکه اوضاع جغرافیامعتقدند برخی از تحلیلگران تاریخ    

بزرگ اوضاع  ریخوب که در این نظر هوشمندانه باریک شویم تأث 1.داشته است ییبسزااهمیت 

  درخواهیم یافت. زمین یرانای را در تاریخ متقدم یجغرافیا

جبال زاگرس از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و  های مغرب یا سلسله کوه

تا  هزارلومتر عرض دارد، بلندی این سلسله جبال به کیدویست کیلومتر طول و  هزارمتجاوز از 

کیلومتر  صدتا  پنجاههایی است که  متوازی متعدد و دره های ینچو شامل  رسد یمتر م ۱۷۰۰

البرز است که  یها کوه رشتهکیلومتر عرض دارند و در قسمت شمالی آن  بیستتا  دهطول و 

 مشرق، در کوه رشته این ۀفاع دارد و دنبالمتر ارت ۵۶۰۰ از بیش ،دماوند ،آن ۀقل نیتر مرتفع

 گرداگرد جبال سلسله. است آسان آن از عبور و نیست مرتفع چندان که است خراسان های کوه

 شکافته آن را گذرگاه دوو  شود یم تکمیل باشد، کوه مکران که جنوبی ۀرشت یک با ایران مثلث

د و دیگری گذاری که به وریای عمان باد در دآب بندری گذشته در کهً بندرعباس راه یکی است،

داخلی از  کوه رشتهدر بخش مرکزی نجد که دو » .رود یبه طرف بلوچستان و کویته م و مشرق

کویر جهان است. این منطقه  نیرتریو با وعلف آب یبکه  شود یفرورفتگی مشاهده م گذرد یآن م

وب، نخستین عبارت از : دشت کویر در شمال و دشت لوت در جنشود یبه دو قسمت تقسیم م

و هیچ جانوری زیست  دیرو ینم چیز یچهکه در آن  و نمکزار است آلود گلهای  یک سلسله جلگه

. دارد امکان زندگانی ،است کمتر ها آن نمک هک ییاه . در بعضی مواضع اطراف گودیکند ینم

ی کامالً خشک ا ناحیه ،عکس به ،. کویر لوتدهد یقیقی را تشکیل مح های واحه نقاط قبیل این



 

10 

 

 ،اند اندوست را داشتههعبور از این بیابان نام جرئتاز کاشفان که  یشمار انگشتاست و تعداد 

در مقایسه با این نواحی،  (Gobi)که صحراهای بزرگ آسیای مرکزی مانند گبی  گویند یم

 ۲.« رسد یحاصلخیز به نظر م

ای آزاد قرار دارد، که قسمت مرکزی پایی از سطح دری سه هزارنجد ایران حدوداً در ارتفاع    

 ۲۵ از کمتر آن ۀولی متوسط بارندگی ساالن ،وسیعی است یها دشتآن دارای اراضی و 

گیالن که » دیگر است. یا در شمال ایران وضع به گونه که یحالدر  ۳ .سانتیمتر است

 هزار دوود آن حداکثر تا حد ۀباران ساالن ،زر استخ دریای جنوبی سواحل ۀمنطق ینتر مرطوب

در تبریز  ۱۳۵۰هواشناسی تا  سیمعادل میزان بارندگی از سال تأس»و یا « .رسد یم متر یلیم

 هزار سهتر از  قلل مرتفع .است متر یلیم ۴۶۹و سنندج  متر یلیم ۳۶۵در ارومیه  ،متر یلیم ۳۲۹

 ۴.« ردبا یممتر باران کافی  هزار دوتا  هزار ینب یها متر برف دائمی دارند و در دامنه

رمان گیرشمن بررسی کرده، بسیار جالب توجه است.  که چنان ها، آن طرز قرار گرفتن کوه   

که  برد یهای دیگری نام م وی عالوه بر دو گذرگاه جنوبی که در باال بدان اشاره شد، از گذرگاه

 نچنی یناهای دیگر را  و گذرگاه رود ییکی به بندرعباس و دیگری به بلوچستان و کویته م

 شمارد: برمی

 از که ییها جاده ۀواسط به نامند یم Isthme medige مادی برزخ آن رااصطالحاً  هک ذربایجانآ»

 از مملکت نواحی ینتر سهل از رود یم آن طرف به شرقی شمال و شمال و غربی شمال سمت

در  ،شود یران محسوب مای کوهستانی زره شکاف دو از یکی که ایالت این. است وآمد رفت نظر

حوالی  یها مغوالن و ترکان تاتار در دره طی تاریخ شاهد ورود و اقامت مادها، پارسیان، کردان،

در این ناحیه که به  ،عالوه هاند، ب مادی و پارسی از آنجا برخاسته یها دریاچه بوده است. سلسله

 از یبسیار راه و پرداخته نگهبانی به ها قرن پارسی شاهنشاهی ،است ایران مدخل ۀمنزل
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 ایجاد ۀلیبه وس ،بودند یدهدرنورد را قفقاز و ندآمد جنوبی ۀیروس های جلگه از که را مهاجمان

 عین در و سخت یوهوا آب و نژادها اختالط. است کرده سد مانده، برپا هنوز که استحکاماتی

 و توسعه در که پروراند نیرومند و زحمتکش نژادی ناحیه این حاصلخیزخاک  با مسال حال

 .است کرده بسیار مساعدت ایران باستانی ایالت این ختنسا بختخوش

 آن از عبور و نیست مرتفع چندان که کند یم ایجاد را خراسان جبال البرز ۀمشرق، سلسل در   

 و مو پنبه، برنج، جو، گندم، ها آن در که است حاصلخیز بسیار یها درهدارای و است سهل

 به نفوذ برای مدخل دومین ،خود ییجغرافیا وضع به نظر ،ایران ۀغل انبار این. دیرو یم خشخاش

که هزاران  جایی آمدند، یم یانهم یایآس یها دشتکه از  یت. امواج مهاجماناس نجد داخل

 یرنجد سراز سویراه به  ین، از ابود شمال و مغرب و مشرق گسترده شده یبه سو یلومترک

 وتاز تاختقوام است و تا آخر قرن نوزدهم مورد . خراسان نیز مانند آذربایجان چهارراه اشدند یم

 طبیعی های واحه ،البرز جبال و خزر دریای بین ،گرگان دشت و اترک ۀترکمانان بوده است. در

 آجری دیواری ،خود از دفاع برای ،ساسانی پادشاهانآنجا،  در. دهستن ایران سوی به مهاجرت

 شمال ۀمنطق این از. شود یم دیده هنوز آن بقایای که بودند کرده بنا کیلومتر چندین طول به

 ۵« اند. نند اشکانیان و صفویه و قاجاریه برخاستهما سلسله چندین ایران شرقی

 یها سلسله های خاستگاه و اسامی و اقوام ۀاز چندین اشتباه رمان گیرشمن در مورد حمل   

 برای کوه اهمیت آن و است یافته دست بزرگی ۀنکت به او ،یراست به بگذریم، که پادشاهی

های دورزن  جنگنده خبری بود و نه از موشک و توپ هواپیماهای از نه در آن کهاست  کشوری

بودند که دشمن با تحمل رنج و  ها سدی . کوهندک کها شلی های آن سوی کوه به هدف دتا بتوان

نگری نیز همچون س یداخلبرای جنگجویان  ؛ همچنین،از آن بگذرد توانست یسختی بسیار م

 اه هپناه گیرند و دشمنان خارجی را غافلگیر کنند و یا از قلل کو ها آندر  توانستند یبود که م
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 ،ایران ضعف نقاط از یکی ،بنابراین .کنند تارومار را آنان و ببارند دشمن رس رب عظیم ییها سنگ

 بیشترِ و ندکرد یتر م آسان را ایرانخاک به  ورود که بودند معابری دشمنان، هجوم مقابل در

برخی از آنان را رمان گیرشمن  که چنان ،کردند یدشمنان ایران نیز از همین معابر استفاده م

در این معابر دیوار بکشد و یا  شد یحکومت مرکزی نیز ناچار م ،برشمرده است. از سوی دیگر

دور نگه  های ژرفی بکند تا شهرها را از دسترسی دشمن هایی نفوذناپذیر بسازد و یا خندق دژه

بنا شده در این  یها به استحکامات و قلعه و روم یرانا یها جنگپروکوپیوس در  که چناندارد. 

رومیان را در جنگ با ایران ناشی از وجود  یها شکستو گاه نیز  کند میهای فراوانی  نقاط اشاره

بلکه گاه به  ،رسد یتنها به نتایج اخیر نم رمان گیرشمن نه ،. متأسفانهداند یآن استحکامات م

 یها جنگبلکه  ،سخت نیست که نژادهای زحمتکش پرورانده یوهوا آبفقط . رود یخطا نیز م

 وها  قلعه ساختن در چه باشند، تکاپو دردائماً  است پایان مردم این منطقه را وادار کرده بی

 هیگا و ها خراج پرداختن همچنین و الیموت قوت ۀیته در چه و جنگی ابزار و استحکامات

است. اگر  داده یجویانه را بین این مردمان رواج م این عوامل زندگی ستیزه .کالن یها باج

 ها جنگاند. در  دهوایران و کشورهای همسایه ب ینهمواره مرز ب ها طقهاین من ،نگاه کنیم تر یقدق

و  ینتر خطرناکدر آن زمان که است  شده ینخست وارد این مناطق م نفس تازههمیشه دشمن 

رو  هگاه با دشواری روب به کشور خویش نزدیک بودند و هر چراکه ،اند دشمنان بوده ینتر عالف

 ۀدر آغاز نبرد از توان جسمی و آذوق ،همچنین .گشتند میبه سرزمین خودی باز شدند یم

د سازند. وار دشمنان به مهلکی ضربات توانستند یم رو این از و بودند برخوردار فراوانی جنگی

 ،رسد یم به نظرنیز اشتباه  کند ینژادها بدان اشاره م ترکیبرمان گیرشمن در  ری کهمورد دیگ

گوناگون میان نژادهای  یها جنگبلکه  ،اند در آن مناطق وجود نداشته خود خودبهچراکه نژادها 

دست تعدی بر زنان و دختران  ،شد یمپیروز دشمن اگر . آوردان ارمغ نژادها را بهترکیب بود که 

 باز و شد یم گرفته اسیری بهخورد،  شکست می اگر و گشود یم مغلوب ۀیا منطق قوم و
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 ها جنگ ۀیسا زیر نژادهاترکیب  بنابراین،؛ بپراکند غالب سرزمین در را خود تخم توانست یم

 .بس و است شده حاصل

 وجود به هایی اختالف آن دیگر نقاط به نسبتو جنوب ایران  شمال در بزرگ یها آب وجود   

 بازرگانی رونق باعث عمان دریای و خلیج فارس. شود یم پرداخته آن بهخالصه  طور به کهآورد 

 ۀحمل در است معترف اخبارالطوال در دینوری که چنان. شدند دریایی دشمنان هجوم و دریایی

که در اثر مراوده با چین و  داشتند خلیج فارس بازرگانی بسیار وسیعی ۀحوز مناطق ها عرب

 قدرت و رفت تاراج به ها عرب ۀو این ثروت حاصل از بارزگانی در حمل آمده بود وجود بههند 

 در جنگی تبلیغ برای ها آن که چنان. کرد دوچندان شان یرانیا دشمنان با مقابله در را ها آن مالی

 .کردند یگو مو ان عربستان از فراوانی زر و سیم در ایران گفتنشین بادیه میان

 ریهبر مردمان ش را وی مذار )شهری میان واسط و بصره( رفت که خداوند اوسپس عتبه بس»   

 برداشت را او یها هجام و زد را گردنش که شد اسیر او دست در هرش آن مرزبان و ساخت پیروز

هم  نامه فتحبرای عمر بن خطاب فرستاد و  آن رایاقوت بود و عتبه  و زمرد قطعات او کمربند بر

چگونگی پیکار  ۀو بر فرستاده جمع از او دربار دادند یدیگر را بشارت منوشت و مسلمانان یک

ورند و مردم رغبت  آن شهر در سیم و زر غوطه مسلمانان در گفت یو او م دندیپرس یبصره م

به بصره نشان دادند و شمار ایشان در آن شهر بسیار و نیرومند شدند و  فراوان برای بیرون رفتن

 ۶« .را گشود ها آنی ساحلی فرات بصره حمله کرد و عتبه با آنان به شهرها

 ذنفومحل  عمان دریای و خلیج فارس ۀحوز ،بنگریمموضوع  به تاریخی با رویکردی چنانچه   

 ۀحوز اما؛ است بوده ایران در ها یسیانگل تر خطرناک همه از و اه فرانسوی ،ها یهلند ،ها یپرتغال

 ۀبه منطق توانست ین از طریق خاکی نیز مدشم اینکه آن و داشت خاصی ویژگی خزر دریای

 نداشته چندانی رونقه منطقاین  در کشتیرانی که شدسبب  امر این. کند حمله خود دلخواه
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 دور زدن. کند انتخاب را دریایی راه که نبود متخاصم طرف دو ازیک  هیچ سود بهزیرا  ،باشد

ارتش در مسیر حرکت  ینکهاست داشت. نخ هایییازامت دشمن ۀمنطق به دسترسی برای دریا

مردم شهر و ده و یا دستبرد زدن از آذوقه و مایحتاج خویش را از طریق اخاذی  توانست یخود م

 ،دندیرس یبه مقصد م تر یعسرتأمین کند. دوم اینکه از مسیر خاکی  یشانها اسطبلبه مزارع و 

کشتیرانی نداشتند و با ربارۀ د شناختیبزرگ، مردم منطقه  یها آبنبود دریاها و  یلبه دلزیرا 

 خود بازرگانی رونق برایکه  انگلیس ، همچونشگردها و تجربیات جنگ دریایی آشنا نبودند

ا از زیر ؛کند استفاده دریایی راه از ،فرانسه و آلمان ،اش هیهمسا کشورهای از بیش بود مجبور

به سایر نقاط اروپا  دریایی انگلیسی نسبت برتریآب بود و همین باعث  ۀهمه سو در محاصر

 .شود ییافت نم یا گردید. ولی در آسیا چنین نمونه

 رشد و فراوان بارندگی ۀیما، زیرا بود آفریدهای  دگرگونه اوضاع اش یرانیا ۀدریای خزر در حوز   

 ۀکران البرز یها کوه رشته. آمد وجود به اش یجنوب ۀحوز در انبوهی یها جنگل و شد کشاورزی

. شد برخوردار فراوانیهای  تنعم از منطقه کرد و جدا ایران نقاط سایر از را دریا این جنوبی

 فراوان یها باتالق و بزرگ وکوچک  نهرهای و ها رودخانه، انبوه یها جنگل ،مرتفع های کوه

برای از کشتیرانی کوچکی نیز  ،همچنین. بستند یکه راه نفوذ را بر دشمن م بودند سدی همگی

دیواره ساخته بودند  سه ییها و در برخی نقاط قلعه شد ینزدیک استفاده مبه مناطق  کاال حمل

چراکه از  ،کند یانداز دست ها بدان یراحت به توانست یدریا بود و دشمن نم اش یکه دیوار چهارم

و ساکنان قلعه به آسانی از پای  دیرس یطریق دریا کاال و آذوقه از مناطق دیگر به قلعه م

 ییها قیقا ۀیلوس به توانستند یمردم م ،شکست یاگر زمانی قلعه در هم من ، همچنیآمدند یدرنم

ها و نهرها نیز موانعی  مانند. رودخانهب مصون عام قتل از و برسانند اطراف به را خود   کوچک

پل و یا سدی را ویران کنند تا دشمن را با  دزیرا فقط کافی بو ،طبیعی در برابر دشمنان بودند
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می بتوانند ووجود آورده بود که مردم ب انبوه این امکان را به یها ازند. جنگلدشواری مواجه س

 و رویان و طبرستان تاریخ کتاب. بزنند شبیخون دشمن هب و شوند انهپن ها آنهنگام جنگ در 

 منطقه اینگوناگون  نقاط در ها قلعه به فراوان های هاشار و جنگی شگردهای از است پر مازندران

 .بودند شده ساخته دشمن نوع هر مقابل در دفاع برای که

آبادان کمابیش  مناطق از دورافتادگی و یآب کم یلبه دل که کنیم گذری کویر اطراف به حال   

های  آمدن کوه به وجودو  وهوا آبتغییر »قول فرناند براودل   هاز گزند دشمنان در امان بود. ب

گردید مگر اینکه ریسک مرگ را قبول  به سوی آمریکا ها یکینگوایخی باعث تغییر مسیر 

 مرگ را خطر باید کویر ۀدشمنان برای حمله به مناطق حوز ،بنا به دلیل مشابه ۷.« کردند یم

 نشان کویر ۀچندانی برای تسخیر حوز تمایلدشمنان شد  سببدیگری که  ۀ. مسئلپذیرفتند می

 زیست برای نیز منطقه این در بومیان ،همه  ینا با. بود مناطق این آبی یب و یآب کم ندهند

 باقر قول از خسروی خسرو ینکها. آوردند روی صنعت به و اندیشیدند دیگر یها چاره خویش

تنها  ؛ نهدارد حقیقت« .بافی وجود دارد آب ایران اغلب فرش در مناطق کم»، سدینو یم پرهام

آمد و شاید  وجود هبسازی نیز اول بار در این مناطق  بلکه سفالگری و صنعت کاشی یباف فرش

از سویی مراتع چندان  ها طقهبرگرفته شده باشد. این من ،کاشان ،اسم کاشی نیز از خاستگاه آن

 یلبه دل ،دیگر سوی از .شدند ینم واقع مفید رو کوچ قبایل به حال؛ بنابراین، نداشتند میهم

 نواحی آن مردم ،داشت رابطه انسان یها دست با صنعت این وداشتند  یا شرفتهیپ صنعت اینکه

بهتر بود  مراتب به ها آنبا  رو کوچل قبای و یافتگان اسکان ۀمراود و شدند یم محسوب ثروت جزو

 بردند می شهرهایی به مبادله برای را خود کاالهای کویر ۀتا با همدیگر، چراکه صنعتگران حوز

 .کردند یم تأمین اآنج از را خویش غذایی مواد و اولیه مواد و بود گرم تجارتشان بازار که
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اعم از  ،آنان را های یازمندینو  گرفتند می لبنیات و احشام و پشم رو کوچ قبایل از همچنین،

 .کردند یبرآورده م ،فرش و گلیم و جاجیم و چادر

 عظیم وسعت گرفتن نظر در با ،کردند یم یدار گله و کشاورزی مردم ایران نقاط ۀیدر بق   

 ،ومترمربع(کیل 1.648.000) است مساحت نظر از جهان ورکش شانزدهمین که ایران کخا

 هفده حدود زراعتی های ینزمسطح » .مساحت زیر کشت آن حتی اکنون نیز بسیار کم است

 یا و یرکو ،یربا یها بقیه کوه ۸ «.میلیون هکتار آن دیم است یازده باًیمیلیون هکتار است که تقر

در  همراه بوده است( ینینش اغلب با کوچ یمدر قد) یپروردامرشد  باعثکه  هستند یعمراتع وس

ساخت اجتماعی ایران چه بوده  ۀببینیم نظر متفکرانی چون منتسکیو دربار ،. اکنونشدند یرانا

 وجود و وسیع ۀمعتدل ۀیک منطق وجود عدم ۀواسط  بهولی در آسیا » :سدینو یمنتسکیو م .است

 این هب ،اند شده تقسیم مغلوب و فاتح لتم دو هب آسیایی ملل گرمسیر و سردسیر ۀمنطق دو

دیگر  ۀو دست آورند یدرمو ملل دیگر را تحت رقیت  کنند یم فتح همواره دستهیک  که طریق

 یا هتدستمام ملل نیرومند هستند و  باًیولی در اروپا تقر ،همواره باید تحت رقیت اول باشند

 ضعف و اروپا قوت علل از یکی موضوع این .باشند ینم ناتوانمطلقاً  دیگر ۀدست و قویمطلقاً 

 ولی در اروپا برقرار ،شود یت است که در آسیا هرگز آزادی برقرار نمهج ینبه هم و آسیاست

 ۹.« کند یگردد منتهی شدت و ضعف پیدا م می

 نبود گرمسیر و سردسیر ۀمنطق دو و معتدل ۀ، چراکه وجود یک منطقکرد یمنتسکیو اشتباه م

 را ها ینسرزم این که بود تولید ۀویش یدوگانگ بلکه ،آورد پدید را غلوبم و فاتح ملت دو که

 در که داری گله ،دیگری و آورد یم به دنبال را یافتگی اسکان که کشاورزی ،یکی .کرد یم دوپاره

  .زد یم دامن را عشایر و قبایل یرو کوچ کل

ن دو نوع تولید ای استواری هب خود این و داشت وجود نیز ایران اطراف کشورهای در نظام دو این
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آوردن مراتع وسیع دست  به دستچراکه ایرانیان و همسایگانشان برای  ،کرد یم کمکدر ایران 

به هایی که اوضاع جغرافیایی ایجاد کرده بود  و از گذرگاه کردند یدراز م یگردیکبه تعرض 

دیگر کوچ  یا مردم به منطقهاسرا و گاهی تمام  ،یعنی ؛ گرفتار و مغلوب. گروه تاختند یم یگردیک

و یا اینکه در  پرداختند یو به کشاورزی م افتندی یکه در این حالت یا اسکان مکردند  اجباری می

که  بخشی. در آورند یرو م ینینش کوچبه  شانیها مراتع وسیع ایران برای یافتن علوفه برای گله

 ۀباید افزود که فقط مسئل البته، این قضیه را بیشتر خواهیم شکافت.ام  آب پرداخته ۀبه مسئل

 در استبداد قیدوشرط یب ۀنندیآفر ،دیگو یویت فوگل م که چنان ،به صرف ضرورت تام خود ،آب

 بوده تضادها ترین عمده ۀانگیز کشورها این در تولیدی نظام دو وجود بلکه ؛است نبوده ایران

 ،ینبنابرا ؛تاس نبوده یرپذ نامکا شمشیر و قهر ۀیلوس  به جز تضادها این شدن گشوده و است

پذیر  ملت است و تغییر آن ملت امکان یکذات  دربه سادگی نتیجه گرفت که استبداد  دینبا

بلکه بدان حقانیت نیز  ،زد یدامن مآن تنها به  اوضاعی بود که نه ۀیدینیست. استبداد زا

 یکه سند ،تنسر ۀنام یافت. در توان یسندهای تاریخی مبیشتر و این نکته را هم در  بخشید یم

مردم بر خون ریختن شاهنشاه دراز  یها زبانکه  یو نمود» ست:آمده ا چنین ،است قدیمی

اند، جواب آنست که بسیار پادشاهان باشند که اندک قتل ایشان اسراف  شد، و مستشعر گشته

، از آنکه هزارهزار را بکشند هم زیادت باید کشت بود، اگر ده تن کشند، و بسیار باشند که اگر

اند، شاهنشاه عفو  که مستحق کشتن بسیار کس را هذا معمضطر باشند بدان زمان با قوم او، 

و  تر میاند، رح و به بسیاری از بهمن بن اسفندیار، که امام سلف به رفق او اتفاق کرده دیفرما یم

این زمان، از  است. و من ترا بیان کنم که قلت قتل و عقوبت در آن زمان، و کثرت در آزارتر یب

۱۰« قبل رعیت است نه پادشاه.
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 یبقا برای آن را بلکه ،دینما ینم ناپسند رتنس مثل بزرگی روحانی جانب از اهتن این استبداد نه

 پیشی مهو در اینجاست که پرسشی م داند یم ضروری روحانیت بقای آن تبع به و سلطنت

 نهفته چیزی چه در استبداد ایبق قانون ؟شود یم مقبول ،ضرورت حکم به ،استبداد چرا ؛دیآ یم

 شاید است؟ خاصی ۀدست قدرت ۀدییزا آیا است؟ فردی قدرت ۀدییزا فقطشاه  مانند آیا است؟

ولی قدری تأمل در  ،ذیردبپ مسلم اصل مثابه به را سؤاالت این ،پیش از ،بتواند آشفته ذهنی

 پادشاه ایران در .نیست مطرح قضیه علت اینجا در. دهد ینم را آن قبول ۀوضع ایران به ما اجاز

 ؟دیرس یم پادشاه به چگونه یقدرت یناست که چن این مسئله ،بود برخوردار فراوانی قدرت از

 ای یدهپد ینآوردن چن به وجوددر  یاییغرافج اوضاع اثر است مسلم پژوهش این در که چیزی

 .است

و چندین محل نفوذ دشمن در ها  در کوه متعدد های وجود شکاف دلیل هگفتیم ب که چنان   

جز قدرت  ،چندانی ۀآسان بود و وسیلسرزمین  ایناقوام بیگانه به  وتاز تاختجنوب ایران 

برای دفع  ،بنابراین ؛این بیگانگان در دست نبود مقابله با برای متمرکز ارتش، یرویبا ن یحکومت

ریه در دو هنیروی ق ،به نیروی قهریه توسل جست ستیبا یم ها نیدشمن و باز پس گرفتن زم

که در اصل یک چیز بود. یکی سرکوب دشمنان داخلی و دیگری  شد یکار گرفته م هجهت ب

 ؛پادشاه نه مقصرند رعیت آید یبرم تنسر ۀنام از که چنانسرکوب دشمنان خارجی که در اولی 

 اصل دو ،ینبنابرا است؛ بوده مخالفان کشتار و رعیت سرکوب داخل در قهریه ۀقو کار ،یعنی

 درمقام شاه شخص آن رأس در و موجود رژیم حفظ آن و انجامد یم بنیادی اصلیک  به مذکور

در دست یک فرد همانا  فراوان . دلیل وجود قدرتاست بالمنازع فرمانده و قدرت نماد و نماینده

 ،با فرماندهی واحد عمل واحد انجام دهد توانست ینیاز حکومتی متکی بر ارتش بود که فقط م

 .غیر از آن نه
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 ها: نوشت پی

  .دارند ای عقیده چنین دیگر بسیاریو  یومنتسک ،فرناند براودل -۱

، آژند یعقوب ۀترجم ،(ه. ق ۱۲۱۵-۱۳۳۲ یهقاجار) یرانا یاقتصاد یختار ،چارلز عیسوی -۲

 .۱۳۸۹تهران: گستره، 

 همان. -۳

 .۳۹-۳۸ص  ،۱۳۶۴، تهران: خضرایی، و بلوچستان یستانبه س ینگاه ،ایرج افشار -۴

: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ترجمۀ محمد معین، تهران، اسالم تا آغاز از ایران ،گیرشمن رمان -۵

۱۳۴۹ 

ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی،  ،الطوال اخبار، دینوری هفیابوحن -۶

 .۱۴۹ ص، ۱۳۶۴

7- Fernand Braudel, Civilization and Capitalism (15th - 18th century), 

translation from the French, revised by Sian Reynolds, Fontana Press, p 49. 

 .۴۳ص  ،1364، تهران: خضرایی، نگاهی به سیستان و بلوچستان ،ایرج افشار -۸

 .۴۵۱-۴۵۰ص  ،۱۳۶۲ امیرکبیر،: تهران مهتدی، اکبر علی ترجمۀ ،القوانین روح. منتسکیو -۹

-۶۱ ص، ۱۳۵۴، رضوی محمداسماعیل، با همکاری گشنسب به تنسر ۀناممجتبی مینوی،  -۱۰

۶۲. 
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 آب

گذشته چند چیز همواره سال  ۲۵۰۰که گویا در  دینما یدر بررسی اوضاع جغرافیایی چنین م   

هوا. در تحلیل اوضاع گرمی و سردی باالخره ها، آفتاب و  ، آبها کوهیعنی  ؛اند ثابت عمل کرده

میان آمد و اکنون به آفتاب و آب خواهیم پرداخت. آفتاب از شمال به  هب ها صحبت ایران از کوه

در شمال ایران  و هوا نیز در مرکز ایران خشک و شود یتر م و گرم تر درخشانکشور  جنوب

ایران از لحاظ داشتن آب نیز با هم  نقاط مختلف مرطوب و در حاشیۀ جنوب ایران شرجی است.

 نواحی افتراق هرین وجوت ، از عمدهها کوه بعد ازآب را،  توان یفرق فاحشی دارند و در حقیقت م

 شمرد. ایرانگوناگون 

سخت ضروری است؛ ایران به سبب  یپروردامآب برای نوشیدن حیاتی و برای کشاورزی و    

 برای مهمی ۀمسئل دیرباز از خود همین و ستدر تنگنا آبمیزان  دربارۀارتفاع آن از سطح دریا 

 ؛اند کار گرفته را به فراوانی های شیوه آن آوردن به دست برای و هست و بوده بوممرزو این مردم

 کندن ،ها چشمه کردن ارهم ،ها ر رودخانهد انداختن انشعاب ،کاریزها کندن ،سدها بستن از اعم

 برای خواه و آن تصرف برای خواه آب سر بر که ییها جنگ وها  فتنه چه و ها قنات و ها چاه

آن در  برکه نظارت داشت  اهمیت قدر آنآب  ۀمسئل! است برنخاسته آن از راکیاشت ۀاستفاد

 ۱ .است نرفته خطا به وگلف ویتمورد  این در .بود ارتشی برخی نواحی ایران مستلزم نظمی

اند،  وجود داشته خواهیم دید حتی دیوان مخصوص آب و امرای مخصوص آب در ایران که چنان

و برای  دادند یتن م فرسا جانو گاهی صدها نفر به کاری  ها دهب آوردن آ به دست برای چراکه

که هم آب را به نسبت مقرر تقسیم کنند و  گماشتند یخته مآتقسیم آن نیز ناظرانی با شمشیر 

آمدن  به وجود باعثآب در ایران  ۀمسئل ،هم مانع تجاوز مهمانان ناخوانده شوند. در حقیقت
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بوروکراسی موجود در مناطق پر آب بود و چون برای حفظ و  از بوروکراسی افزون بر ای شاخه

و در  کردندعادت  آقاباالسرپس مردم به وجود  ،داشت یحراست آب باید ارتشی منسجم وجود م

را به زمامداران تلقین کنند. همین حس  یخواه عدالتعین حال سعی داشتند حس 

کمبود آب در ایران به  .درآمدردم در شمار باورهای دینی م رفته رفتهبود که  یخواه عدالت

؛ خورد یچشم م بیشتر به وعلف آب مذهبی شدن مردم نیز دامن زد و این نکته در مناطق کم

 یبندپا  مذهب بهمرکز ایران در شمال ایران کمتر از مردم در گفت مردم  توان یم که چنان

مسئله  این یزد و قم و نکاشا مردم با مازندران و گیالن رهایهای بین مردم ش . مقایسههستند

 کردند یم بلند آسمان سوی به دست باران تمنایبرای  مردم یربازد از چراکه ،کند یم آشکار را

قربانی سر رفتند و  می مصلی به بارید ینم بارانکه  هایی یا سال باران کم یها سال در و

محصوالت کشاورزی،  بلکه کمبود ،نداشت به دنبال. کمبود باران فقط کمبود آب را دندیبر یم

 بزرگی ۀفاجع ،ینبنابرا؛ شد یاحشام را نیز باعث م یروم مرگکمبود علف در مراتع و به تبع آن 

فقط ناشی از  ایران در قحطی که چند هر .نمود یم رخ عظیمی قحطی آن پی در و آمد یم پدید

  .شد می ناشی یزن حشرات ۀو امراض مسری و حمل امان یب یها جنگبلکه از  ،کمبود باران نبود

ای قوی داشته باشد و برای این منظور  ناگزیر بود پشتوانه وضعی، چنین در ،حکومت مرکزی

مگر با  شد یو خزانه نیز پر نم انباشت یم بها گرانمملکت را از جواهرات و اشیاء  ۀخزان

 ،وز قحطیهنگام بر ،ینبنابرا ؛پیایی با کشورهای همسایه و یا افزودن بر مقدار خراج یها جنگ

و اگر حکومت در این امر  شد یای بود که صرف کاهش بالی قحطی م پشتوانه اتنه کشور ۀخزان

 را حکومتی ۀو انبارهای غل زدند ی، همچون زمان مزدک، مردم دست به شورش مکرد یسستی م

 این مردم نیز انهاصف گرفتن همحاصر در و افغان محمود ۀحمل زمان در حتی. ختندیر یم بیرون

  .کردند عمل مزدکیان مانند حسین سلطان مقابل در هرش
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ها  کمبود آب در ایران باعث شد که مردم برای سازگاری با محیط دست به ابتکار بزنند. آن   

 نمودند استفاده آب ۀگیری آب درست کردند، در حمله به دشمنان از حرب انواع واحدهای اندازه

 آوردند وجود به آب ۀریذخ برای فراوانی یانبارها آب و ساختند بادی های آسیاب آبی یب اثر در و

 خشک گوشت ،خشک آلو ،کشمش. کردند خشک را غذایی مواد اقسام و انواع قحطی ترس از و

 مواد نوع صدها و کرده خشک نان ،ای کوزه پنیر ،شده قیمه گوشت ،کرده خشک ۀخربز ،کرده

این عادت وجود دارد که  نیز تا امروز روز مبادا، حتی برایهم   آن دیگر ۀکرد خشاب غذایی

 کردن پنهان به دست ها قحطی و ها یتاراجگر ترس از همواره ما مردم آن زمان است. از بازمانده

در سرکه خواباندن و در روغن نگه ، کردن سود نمک .زدند ییر غذایی و مالی خویش مذخا

  1است. قحطی و گرسنگیابتکارهایی برای مقابله با داشتن 

کم  ریزش که دست-انبوه رسوب: »سدینو یآب در ایران چنین م ۀمسئل ۀنری گوبلوت درباراه   

خیزد. بارندگی به موازات جلگۀ  بیشتر از دریای خزر برمی، در رابطه با سطح پر آب متراکم است

 هنوز که البرز، جبال سلسله شیب تند های دامنه در نیز آن غربی قسمت در ویژه به ساحلی

های نابجا و  به دلیل استفاده آن از قسمتیک  متأسفانه ولی است باشکوه های نگلج دارای

غیرمعقول به خطر افتاده، فراوان است. در فصل زمستان ابرها سلسله جبال را طی کرده و 

 عظیم ابری ایه سیستم بقایای ه، باالخرکند یرا مملو از بارندگی م جنوبی آن یها دامنه

گرس که ایران را از زا موازی های کوه به سوریه، بیابان از گذشتن از پس ای مدیترانه و آتالنتیکی

های  خورد. کمی از آن در کوه ، برمیابدی یعراق جدا ساخته و به موازات خلیج فارس ادامه م

                                                           
که در رده را در ایران دیده باشند، چراها اولین بار این پ اییپکرکره ساختند و شاید ارو ا پردهسفر ین آنان در مقابله با گرمای طاقتهمچن 1

گویند که از  می persienn-en-erزبان سوئدی بدان و در  persiennesو یا به فرانسوی  persiennes persian-blindsانگلیس بدان 

 حوزۀ شهرهای در نیز اکنون که هوا ۀیمعنی ایران گرفته شده است. ساختن تهوه ی بودر زبان فرانس perseدر انگلیسی و  persiaت غل

نگه داشتن آب برای  خنکا و محفظ خود در مقابل گر برایمسکونی  ۀهای خان و کندن و ساختن زیرزمین شود یهای آن دیده م کویر برج

 .را داشت یخچال کارکردکه استفاده از زیرزمین  آشامیدن و باالخره
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بادهای موسمی قرار گرفته  ۀ. شرق ایران کامالً دور از منطقکند یارتفاع فالت مرکزی نفوذ م کم

 است. 

 رشدمتری قرار گرفته که اجازۀ  خط همبارش دویست میلییک اعظم مملکت در قسمت    

 یک. دینما یم عرضه گوسفند و شتر برای هایی چراگاه نهایت در و دهد ینم را محصول نوع هیچ

 آن در و دارد قرار متری میلی سیصد همبارش خط ایالت درکوچک  و محدود بسیار قسمت

 ؛دیآ یم دست به کرد تولیدش دیمی کشاورزی با توان یم هک زمستانی حبوبات از کمی محصول

و عالوه بر آن منبع  سازد یله را مقدور مئشرایط حرارتی و ارتفاع این مس که یزمان ،یعنی

خزری، و چند  یها . به غیر از جلگهسازد یروستاها را برآورده م الزم برایمجاور، احتیاجات آب 

 یها ریزش فراوان فقط در دامنه-غربی زاگرس، رسوب یها های تنگ البرز و دره تا از دره

 . نیستی که از کشت و زرع و سکونت خبری ییعنی جا ،شود یکوهستانی دیده م

 میلیارد ارصدهریزش این منطقه بین سیصد و چ-تقریبی مقدار کل رسوب ۀبا یک محاسب   

-بین رسوا ت زیادی ازقسم که بسیار زیاد است. شود می برآورد مترمکعب( میلیون هزار یعنی)

که هوای زمستانی بسیار خشک یی له در جاصبالفا ،تعیین کرد توان یرا نم که مقدار آنریزش 

 یها شهیردر های سطحی زمین فرو رفته و  . قسمت دیگرش در الیهشود است، تبخیر می

 یکعنوان  ؛ پس از اینکه نقش خود را بهشود یم جذب سبزیجاتی که به صورت متراکم است،

. حال آنکه قسمت شود ا بازی کرد با عمل رسوب تبخیری در فضا محو میذغ ۀرسانند ۀماد

گیاهان و نباتات  ۀای که ریش ین منطقهیدر پا ،یعنی ؛کند یاز آن در عمق زمین نفوذ م یدیگر

 زیرزمینی آب از رپ ایه حوض وا پر رخاک  زیر خالی ایه در اینجا قسمت کند. یجذبش م

 . کند یم ایجاد
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. شود یم آن دوبارۀ آمدن رو موجب و است مساعد بسیار عاملی در ایران یدگاهد این از   

 آبرفتی خاک از پر مرکزی فالت نیز و زاگرس باز جبال سلسله بین گسترده و عظیم فروبارهای

در پای سلسله جبال  یشو یها دور م کوه ۀز دامنا چقدر هر میان، این در است؛ چهارمی دوران

پر منفذی را  ۀر نرم و گلی و رسی است الیصها، شن و ریگ و عنا سنگ از تخته که مرکب

فرج هم در خاک خبری نیست.  و در جایی که بارانی وجود ندارد از خلل قاًیو دق یکن یمشاهده م

ای شنی از دوره  دوران چهارمی بر روی الیه منفذهای آبرفتی پر از  عالوه بر این، این خاک

 واست  یمضخ یاربس یدارد، ول خوردگی ینچ یشوبگرفته است که کم قرار( Plioceneپلیوسن )

ها تا آن آن ۀبالقوه اشباع شد ۀو منطق یرزمینی استز یاهحوض دارای ،خود ۀبه نوب ،باز هم

تنها آبی   . نهسازد یها را دوچندان م شده، اهمیت آن دهیشی کدوران چهارم یهاآبرفت یسو

تند  یها بلکه آبی هم که در دامنه ،کند یها رخنه م در آن زدیر یم شدهاشباع ۀکه در منطق

لیون هکتار زمین زیر کشت قرار دارد که یمکند. شش  یم نفوذ اه در آن شود یشیب جاری م

؛ به عالوه، تعدادی از محصوالت زیر کشت در فالت شود یقنات آبیاری مبا استفاده از ف آن صن

اینکه در جوار آن امکان ایجاد  مگر شود ی، کشت نمدیآ یو یا دامنه که دیمی به عمل م

قنات انجام شود. در مورد این اختراع جالب بایستی بگویم با استفاده از روستایی باشد و باغبانی 

 یها یو بدون آن ارکان اقتصادی امپراتوراست سال قبل ایجاد شده  سه هزارکه نزدیک به 

 توانست یهای باستانی نم و نیز تعدادی از ساتراپآمد  میوجود ن بهمقتدر روزگار باستان ایران 

رهایی چون تبریز، همدان، قزوین، ساوه، تهران، هد. بدون قنات هرگز ششوآن ایجاد  دونب

در ایران چند تا قنات وجود دارد و چه  ،. امروزهافتی یکاشان، یزد، کرمان و شیراز تأسیس نم

قلمداد سی هزار تا پنجاه هزار اد قنات را بین تعدآید؟ پژوهشگران  دست می بهمقدار آب 

. من رقمی کنند برآورد میمترمکعب در هر ثانیه  ۷۵۰ تاپانصد ها را بین  و مقدار آب آن اند کرده

قنات با مقدار آب  چهل هزار ،یعنی ؛رمیپذ یم ،را که آقای اصفیا چند سال پیش عرضه کرد
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نظر  هبمنطقی  یلیتر در هر ثانیه که رقم پانصدمترمکعب در هر ثانیه یا هر قنات ششصد 

 مچنینه. این مقدار آب شود می سال استفادهدر  ،آن ۀتا آخرین قطر ،. این جریان آبرسد یم

 ایران دیگر های رودخانه تمام آب کل با معادل باًیتقر و هرخرمش در رود کارون آب کل با معادل

 کمتر بار سه یا بردو در گارونه آب متوسط حد با معادل مقایسه، مقام در آب، مقدار این است.

 به استفاده نقطۀ در قاًیدق که است بزرگی رودخانۀ نظیر قنات. است سن رود آب مقدار از

  ۲« است. یباورنکردن ۀپدید یک باًیتقر که -شود یم تقسیم نهر هزاران

و حاصلخیز . یکی مناطق پرآب شود یممشخص بسیاری  یها در بررسی گوبلوت نکتهبا دقت    

نامناسب بارندگی تبدیل به مراتع شده  وضعو جنگلی اطراف دریای خزر دومی مناطقی که در 

است و همین خود به رشد و در عین حال بقاء عشایر دامن زده است که در تاریخ ایران 

 ایه ایران را کشوری با ذخایر عظیم آبهمچنین، کننده داشته است.  عملکردی اساسی و تعیین

در آخر،  منبع عظیم آبی استفاده نمود.درمقام  آن از توان یم که کند یم معرفی ینیزیرزم

تصویری که  ،همه  با این وهوا احتیاجی به شرح ندارد. که از لحاظ آب است مناطق کویری

 ،با آن همه وسعت ،آبی عظیمی است که فالت ایران بی بیانگر دست داده، هنری گوبلوت باه

تأمین آب به مخازن زیرزمینی توجه داشتند و برای  برای ،از دیرباز ،راندچارش است. مردم ای

دست یافتن به آن به کندن قنات روی آوردند و هنوز که هنوز است تعداد فراوانی قنات در 

، احداث قنات احتیاج به کار فراوان و مخارج هنگفتی داشته استبدون تردید ایران وجود دارد. 

 است؛ هبود خارج عادی مردمدۀ هکه از ع شده یآن مبالغ گزافی خرج م نگهداری و الیروبیبرای 

عهده  هی آبرسانی و درآوردن چشمه را امرا و پادشاهان باه کانال و قنات احداث راین،ببنا

 آب امتیازات و شدند یم محسوب حکومتی بزرگان اه صاحب اصلی آن ،. در حقیقتگرفتند یم

 اراضی جزو داشت فراوانی آب که قناتدهانۀ  اطراف. بود آنان به متعلق خود، خودی به نیز،
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 و حفظو به بهانۀ  شد ینان سرازیر مآ جیب به آب فروش از آمده دست به عایدات ،شد یم بزرگان

 و کنند حفظ آنجا در را رژیم منافع تا شدند یم گماشته منطقه در خاصی عامالن آب نگهداری

 دست به  چماق  نهایت در و نمایند مطالبه زور به ضرور عمواق در را آب از شده حاصل عایدات یا

ات برای رژیم از لحاظ نظامی و اقتصادی مفید واقع قن احداث بنابراین، منطقه بودند؛ در رژیم

 .شد یم

اغلب آنان  د،نمودن یم یگذار نامها بودند  ها را به اسم کسانی که بانی آن قنات تاریخ قمبنابر    

رو رودی به قم آمد و والی قم شد مپس چون احمد بن علی ال» اند: ودهنیز امرای منطقه ب

علوم م 3« قومشان را به بیرون آوردن آب این کاریزها بداشت و مالی بسیار بر آن خرج کرد.

 به خود را کاریزها درآمد از گزاف میهس هکه بعد از این خرج گزاف والی نامبرد شود یم

کس از یک یا چند کاریزی که صاحبش بوده معلوم سهم هر  رمقدا. است داده اختصاص

 ست.ا شده یم

ها و مزارع  ها، ضعیت حمام»آب کاریزها برای استفاده در  آید یبرمهای تاریخ  که از کتاب چنان   

که  آب چنان ،است. بنابراین رفته یکار م هب ۴« ای بزرگ عماراته انبارها و حوض ها و آب و باغ

، ومنال آوردن مال  دست به برای حکام رو این از و بود اهسخت گرانب دلیل کمبودشه گفته شد ب

و برای اینکه  جستند یخود از این کمبود سودها م یها یاشیارتش و دیوانیان و ع ۀتأمین هزین

را به عربی  که آن ،این منبع درآمد را همیشه در دست داشته باشند دیوان مخصوص آب

در نیشابور رودی بزرگ به نام سفارذ وجود دارد که » ه بودند:تأسیس کرد ،گفتند یمالماء  دیوان

 بدان بسیار ایهروستا وشهر  ایه باغ از برخی و ندیآ یم گرد آن در رههای ش بیشتر قنات

ها  برخی از آب ۵ «.است بانانیهنگ را زیرزمینی ایه قنات مچنینه و رود این ،شوند یم سیراب

متولی این آب »بود که  یا مثالً در مرو رودخانه ،ا داشتندهای شهرها ر امرایی باالتر از والی
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تر است، و من شنیدم که بیش از ده  امیری مستقل )مفرد( است که از والی معونه در مرو بزرگ

آب »یا و  ۶ .«کنند یو بدین وسیله زندگی خود را تأمین م برند یهزار تن از این آب بهره م

و گروهی مأمور سد شکاف نهرها و  ندینش یسمرقند مرودخانه امیری بزرگوار دارد که در 

 7«نگهداری مجاری و بندها هستند.

. وی خطاب به عامل مشخص است زمان صاحب بن عباد حدود قدرت امرا در آنرسائل در    

باشد که قرار داده شده و معمول گردیده  گونه همانتقسیم آب به »قم سفارش کرده است که 

 از یکی اگر وعایت شود و کسی تعدی ننماید ر( اه رئیس یا محافظ جویبذها ) است با نظر جوی

 8 «باشد ما مزارع به مربوط اگرچه برسد، شدید کیفر به کرد، پیدا تعدی جرئت ینزارع

هنگامی که  .شدند یم یبانگر به دستزارعین دیگر  کشاورزان نیز برای دست یافتن به آب با   

دست آوردن آب ه برای یمره و انار بتبا اهالی ، به اطراف قم کوچیدنداعراب  بعضی

عرب دست برآوردند » شدند و چون اهالی تیمره و انار از دادن آب امتناع کردند: یبانگر به دست

قم روانه  جانب بهها نهاده بودند مجموع خراب کردند و آب مجموع را  هو سدها که میان رودخان

سبزه و اورکار زراعت کردند و کشتزارهای تیمره و انار  گردانیدند و به قم باغات ساختند و انواع

 کارزار و کردند یم کوشش ایشان با عرب اوقات ۀخشک گشتند و خراب شدند هم یکل به

 9.« دندیرسان یو بدیشان انواع مضرت و زیان م گرفتند یشان را به اسیری مای مردم و نمودند یم

 از پیش از رودخانه، باالی ایه باغ و اراضی مالکین با قم ایه اختالف میان مالکین اراضی و باغ»

 بیش و کم پیش سال چهل-تا سی همها  آن از بعد و خاندان این زمان در داشته وجود بویه آل

ها به عمال آن شهر سفارش  است، چند نامه از صاحب بن عباد باقی است که در آن بوده برقرار

ها ناگزیر  نیز برای جلوگیری از این درگیری اه یحکومت 10« شده که در رفع اختالف بکوشند

کار  هآمیز بزنند و یا ارتش ثابتی برای رفع این اختالفات ب دست به اعمال خشونت شدند یم
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های   بود که زمینبه این دلیل وکشتار مردم بلکه  ها نه از بابت کشت چراکه ترس رژیم ،ببرند

و زمین خشک و خراب  شدند یاین جنگ و ستیزها خشک و خراب م ه علتبسیاری ب

که  چنان ،بردند یهای دیگر نیز م رههآب ب ۀگر از مسئل سلطه یها میخراج بپردازد. رژ توانست ینم

های خود را وقف پادشاهان و یا  زمین آمدند یگیری حاکمان و امرا به تنگ م وقتی مردم از خراج

زمین تا پایان حکومت آن امیر و یا  ، یکی اینکهبردند یو با این کار دو فایده م کردند یخلفا م

نبودند و در ضمن قلدری تنگنا و دیگر اینکه از لحاظ آب در  ماند یشاه و خلیفه در دستشان م

 دادند ی. ولی چیزی که در این میان از دست مکردند یحکمرانان را باالی سر خود حس نم

برداشت نیز باید مقداری  و پس از شد یمستقیم از دستشان خارج م مالکیت زمین بود که غیر

 ان. چنین بود که ترس زارعدادند یبه افراد مذکور مشد  محسوب میحق وقفی که از محصول را 

 در را دولت قدرت و تازی یکه و شد یم دولت مالکیت تقویت ۀیاز تاراج شدن جان و مالشان ما

باطن از ترس  و دردر ظاهر خودخواسته  ،مردمکه  نیست سبب بی و افزود یم مردم مقابل

 کردند و یرژیم و دولتیان تصرف مرا  شان یشمشیر نامرئی و یا حتی در جنگ مستقیم، هست

 اند. های وقت نبوده ها و دولت هرگز دوستدار رژیم

و با امتیازاتی که به  بردند یکار م دیگری نیز به ۀگیری خود شیو در آغاز کار قدرت ها میرژ   

: ببرند استفاده مردم از دشمن برابر در تا کردند یم جلب خود سوی به  را اه آندادند  مردم می

 و سعد آل معتمدان دست در است بوده دواوین انفراد به قم به را آب این که گوید چنین راوی»

 و اند نموده محافظت بدان خود امالک اصول و اند کرده بدان وهبه حوالت و فروخت و خرید

اند تا به دویست دینار رسیده و به هر  ده است و زیادت کردهستقه صد و بیست دینار بوم قیمت

اند و همچنین این آب  و از هر ده دینار دو دینار اکره داده اند دهیمستقه ده دینار به دیران رسان

ا بوده است تا آنگاه که جیل )گیل( و دیلم بدین نواحی غلبه کردند دیوان آب هرا قیمت و ب
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 یچبه ه آب همستق چندین هک غایت تا نماند قیمت را آب و ندادهباطل شد و اقطاعات به ن

 11 «.دندیخر ینم

رسمی به کناری زده  ان، چراکه مالکاست سابق انسلب مالکیت از مالکاین امر به معنای 

قیمت آب را  اًیاند و ثان اند و آب را به اقطاع به فرماندهان و امرای لشکر حکومت جدید داده شده

 دیآ یم دست به میان این در که دیگری مهم بسیار ۀجی. نتاند دهیرسان« یچهه ب»بدین وسیله 

 عتاًیطب نشستند یم حکومت رسری رب طوالنی زمانی مدت هک اییه حکومت در که این است

 و افتی یم رونق تجارت حتی و زمین یدوفروشخر و شد یم فرما حکم مملکت در نسبی آرامشی

ها وحشت داشت  آن ۀهمواره از رشد فزایند که حکومت وردآ یید مپد جدیدی مالکین خود این

، می جدیدوکه ق . ولی هنگامیکرد یاموالشان را مصادره مگوناگون  یها انههو از همین رو به ب

زمین  و ختیر یم به هم را دواوین قدیم، همۀ آمد یسلسله و یا جهانگشایی جدید به روی کار م

 سرنگونسلسلۀ  از قبل دوباره دورانو  کرد یان را تصرف م، زمین و اموال دیگرداد یبه اقطاع م

 زمین و آب تصرف سر بر که هایی درگیری و آب اثرهای دیگر به بازگردیم. شد یمزنده  شده

 در را محل همین های چراگاه آنجا مردم که بود شهری صایک نواحی در». شدند یم پدیدار

ها را از  تحمل نکردند و بعضی از زمین رف داشتند و آمدن یهودان را به همسایگی خودتص

 کشمکش هب یکدیگر با اه دست ایشان گرفتند و به همین سبب میان ایشان جنگ افتاد و مدت

 و گردید تکمیل یهودیه یۀناح ایجاد ترتیب بدین و شدند چیره ودانهی سرانجام تا پرداختند

کاری و  ستخراج کردند و به درختها ا های دیگری نیز از چاه ان در آمد و آبآن تصرف به ها آب

از این مطلب سه  12 «.کردند زراعتی ایه زمین هب تبدیل را ربای ایه جز آن پرداختند و زمین

 سپس و ودیانهی توسط آب تصرف هگاآن: نخست گرفتن زمین از یهودیان و شود ینکته آشکار م

 همچون گذشته شد اشاره زنیقبالً  که چنان اول مورد دو .ی زراعتیاه زمین هب مراتع تبدیل



 

30 

 

 رس به جدال در یکدیگر با قوم دو حاکم ایه رژیم جای به اینجا در که تفاوت این با دارد، ادامه

 آن در که شود یم مشخص سوم مورد در نیز قوم دو این همسایگی چگونگی ،بردند یم

م یهود اسکان که قومشخص است  ،بنابراین ؛شود یم تبدیل زراعتی های زمین به بایر های زمین

بود و  کداران نواحی صای که قبالً جزو مراتع گله گرفت ییافته بود و کشاورزی در جایی انجام م

تنها  با مهمان ناخوانده درگیر شوند. نتیجه اینکه نه دادند یداران به خود حق م این گله عتاًیطب

ابیش در تمامی مناطق و کم بیشتربلکه در فقط یک نمونه بود، خصوص که  هدر این محل ب

 است. شده یم تکرارپیشامدها  گونه یناایران  دوران تاریخی مورد بحث در

دار را  که وجود عشایر و اقوام گلهشده اوضاع جغرافیایی  سبب ایجاد کمبود آب در ایران   

ولی برای اینکه تردیدی در این امر باقی نماند اشارات تاریخی دیگری را که  ،ناگزیر ساخته است

 .میآور یداری در این مرزوبوم است شاهد م بر وجود احشام فراوان و رونق گله دال

در زمان جنگ که همواره دامنگیر بود و کمتر زمانی را سراغ داریم که نشانی از آرامش در ایران 

حیواناتی که هم خواروبار  ،کردند یها برای تحرک جنگی از حیوانات استفاده م ارتش ،یافته شود

تر اینکه به همراه  و مهم کردند یو هم گوشت مورد نیاز سپاهیان را تأمین م دندکر یحمل م

ا را بر دوش ه افرادی آن بایدبردن حیوانات مثل حمل اشیاء و ادوات جنگی و یا غله نبود که 

استفاده راه  و از مراتع سر شدند یخودشان در پی لشکر روان محیوانات بلکه  ،ندیدکش می

و مواد غذایی چون لبنیات و  کردند یع دشمن چرا متهای کشاورزی و مرا مینزدر یا کردند  می

 .شد یجنگی تلقی م یها یو برتر هاوجود احشام جزو امتیاز ،بنابراین ؛کردند یگوشت تولید م

به اقوال و محاسباتی که  در حمله به یونان بنا یارشاخشادر مورد تعداد سپاهیان  یکامیاب خلیل

 دهد. دست می به نین ارقامی راانجام شده است، چ

 نفر 241.400  نفر دویستهر کشتی  کشتی جنگی از قرار ۱۲۰۷ملوانان  -۱
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 نفر 36.210   کشتی 1207 برای ،نفر سی جنگی کشتی هرخدمۀ  -۲

 نفر 240.000  نفر هشتادکشتی  کشتی باری از قرار هر سه هزارملوانان  -۳

 نفر 517.610   جمع 

 نفر 1.700.0000    نظام سپاه پیاده -4

 هشتاد هزار نفر     نظام سواره -5

 بیست هزار نفر     شترسواران -6

 نفر 1.800.000   جمع   

 324.000نظام تزاس  نفر و سپاه پیاده دویستی تزاسی از قرار هر کشتی تکش ۱۲۰ملوانان  -۷

 نفر 2.641.610جمع کل سپاه  ،نفر

مه و خدمتگزار وجود داشته است، پس جمع کل هرودوت مدعی است همین تعداد نیز خد -۸

مطرح نفر نیروی زمینی  هشتصد هزارفورس این تعداد را اِ  بعدها  است. نفر 5.283.220نفرات 

نیز  دان، تاریخ ،. ادوارد مایرداند ینفر م هفتصد هزارو کتزیاس نیروی زمینی را  کرده است

 در نظرگرفتنبا  ،ژنرال ا. و. فیشر نینهمچزند،  نفر تخمین می صد هزارتعداد را بیشترین 

 کند. رقم پنجاه هزار نفر را ذکر می ،احتیاط

که  یهنگام» شود، میتأیید  بیشتر دیگری از هرودوت یها با گفتهدرستی این محاسبه 

، هر کرد یآن را از طرف شاه اداره م ،(Artabazusپسر آرتابز ) ،(Tritantaechmes) یانتکمسترت

 یها اسطبلدر  یجنگ یهاعالوه بر اسب ی، ولآورد یخدمت م ه( نقره بArtabaآرتبه ) یکروز 

 اسطبل یکها در رأس از آن یستداشت که هر ب یانو هزار و ششصد ماد یابوخود هشتصد 
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معاف  یگرد یالتاز هر گونه تحم یهداشت که چهار قر یتاز یهاسگ زیادی ۀعد یبودند وانگه

 14 «.بودند ها آن خوراک یۀو فقط مأمور ته

لشکرکشی کوروش بر علیه پسر این ملکه که »جا مانده است،  دیگر از مستنداتی که بهنمونۀ  

قوع پیوست. وقتی که ه وها بود ب مانند پدر خود اسم البین توس داشت و پادشاه آشوری

م و احشا با مهماتی که با کمال دقت در مملکت فراهم شده و با اغنام رود یشاهنشاه به جنگ م

ه شام خود را بحکه گفته شد پادشاه برای لشکرکشی ا چنان 15 «باش یشخصی خود مجهز م

دربارۀ  پلوتارک را مورد این کرد. می داریهنگ احشام و شده اغنام فتح مناطق در و برد می همراه

و بزرگی و افتخار بعد از شاهنشاه  ثروت در سورن»کند:  ذکر می نیز اشکانی، سردار سورن،

. از لحاظ بلندی آمد یشمار م هل ایران بود. از حیث فضیلت و لیاقت سرآمد پارتیان بشخص او

و دویست ارابه  برد یاو را م باروبنهباال و حسن اندام مانند نداشت. هنگام لشکرکشی هزار شتر 

بیشتری سرباز  ۀپوش و عد او بود. هزار سوار زره خوابگان هممخصوص حمل همسران و 

 گماردگان از قسمتی که داشت، سوار هزار ده مه روی وا، زیرا رفت یاب او مدر رک اسلحه سبک

 16 «.بودند او بندگان از قسمتی و

 از»: داشت وجود قاجار ۀداری وسیع در ایران است که تا دور ا جملگی نمایانگر گلهه این

 نظام دو توأم رشد داشت، ادامه قاجاریه ۀدور در حتی که داری زمین دیگر خصوصیات

 نظام دو تاریخی، خاص خصوصیات به نظر ایران اجتماع در ،باشد یم چادرنشینی و داری زمین

 از که پدرساالری اصول. است کرده نمو و رشد به شروع هم کنار در داری زمین و چادرنشینی

سختی مقاومت کرد، بدین لحاظ  به اسالم دین قوانین مقابل در است عشایری نظام خصوصیات

های  بکند، همان قدرت توانست یگری م قدرتی که در اجتماع فئودالی ایران جلوه تنها نیرو و

 روی بر اعرابکه در ایران پس از حملۀ  ییها عشایری بود و تصادفی نیست که بیشتر سلسله

 17.« داری ینزمند نه به نظام بود متعلق عشایری نظام به ابتدا که بودند گروهی از ،اند آمده کار
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آن  ۀهمسایدر کشورهای ایران و ، در سندهای تاریخیبر اساس اوضاع جغرافیایی و  متأثر از   

کشاورز و دامپرور به ترتیب  هر یک که مدپدید آ گرد یابانبو یافته  اسکانزندگی ۀ ویدو ش

پایان شد و وجود همسایگانی با وضع  های بی جنگباعث  در ایران کمبود آب ،شدند. در حقیقت

به شد و از بین رفتن مالکیت  سببهای جنگ افزود و جنگ  شعلهبر شابه نیز م باًیتولیدی تقر

 ، این امرگونه که در بخش مربوط به عشایر خواهد آمد . و همانزد داری دامن داری و تیول اقطاع

 دیدهت .ه در تهدید نابودی قرار گرفتیافتگی هموار و اسکانشد سبب گسترش زندگی عشیرتی 

که  بوده است. چنان تاریخی یا دوره نابودی آثار و تمدن تهدید یقت،حق در یافتگی، اسکان

سلطان  ،مثال عنوان به ؛اند های بزرگی در ایران به راه انداخته سوزی گران کتاب دانیم سلطه می

 گونه این. کرد مبدل خاکستر از تلی به را عباد بن صاحب عظیم ۀمحمود غزنوی کتابخان

دی نابو و ریختن مه هب در نیز دیگری یها . علتبودند ناپذیر رانجب هایی باعث زیان پیشامدها

با شعار برابری به پیش  ،در ابتدا ،ها ها. آن عرب ۀحملمانند اند  تمدن در ایران دخیل بوده

شد تا با بدل ای  حربه ن بهگرا تاختند. این برابری در حد شعار باقی ماند و در دست سلطه

واحوال هر منطقه به مذاهب مختلفی تجزیه گردید  موافق اوضاع شعار ینپس ا ،برابری بستیزند

اقوام گردید و از سوی  همبستگی سببسو  از یک این امر .و با سامان مادی آن مناطق آمیخت

 ،بنابراین 2.انجامید« دو ملت و هفتاد»در بین اقوام دیگر شد و به جنگ جدایی  سببدیگر 

                                                           
ی و دری به زبان وتغییر زبان ایرانی از اوستایی، پهل و در ایران گوناگون یها ها و لهجه ها پیامدهای دیگری نیز داشتند. زبان البته این جنگ 2

 خود لغات از بسیاری عربی زبان که چنان. است دهوب ایران حریم به همجوار کشورهای تجاوز یا و دیگر امواق استیالی ۀجیفارسی کنونی در نت

آثاری باستانی دست  به شناسان باستانیونانی پس از استیالی اسکندر مقدونی در ایران اشاعه یافت و  و فرهنگ گذاشت ارگیاده ب ایران در را

اند ولی به قیمت پایمال  با اینکه این عوامل در گسترش فرهنگ و هنر و زبان ایران سهم داشته18 .اند شدهیونانی ساخته  ککه به سب اند افتهی

بلکه به گسترش و رشد آن نیز  ،اند رفتهیاند. گاه ایرانیان فرهنگ کشور غالب را نه تنها پذ کردن خود این فرهنگ و هنر و زبان جان گرفته

 و نویسندگان بیشتر ،ها یسعد وها  حافظ و ها یفردوس مثل ییموردها استثنای به ها عرب ۀاز حمل بعد که چناناند.  شایانی کرده ککم

 دستور و کردند عربی نیز را خودشان اسامی ایرانیان حتیاند.  شتهون عربی به را خود آثار اغلب بیرونی ابوریحان و سینا ابن چون متفکران

 نادیده فارسی زبان به را آنان اعتنایی بی توان ینم ولی ،بودند خویش عصر فخر ۀیی دانشمند و مانگاشتند. گرچه آن متفکران مردان عربی زبان

 . پنداشت

و از اینکه این  میکرد یی یاد منیک به الملک نظام خواجه همدانی و اهلل فضل رشیدالدین خواجه برامکه، مانند وزیرانی از ایرانیان ما روزگاری   

 ریشه و بیشتر عمر طول ۀیما بیگانگان به آنان کمک که حالی در میدیبال یم خود بر بودند آموختهن اادن بیگانگانبه  وزیران آئین حکمرانی را
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درآمیختن  انجامید، هند اسالمی از اندلس تا شرقدر هم ریختن امپراتوری عظیم به آنچه 

آن با همین اوضاع از سوی دیگر بود. در ایران منطبق نبودن سو و  اسالم با اوضاع مادی از یک

که در مراکز ایران  در حالی ،گری بوده است ی شیعهها جنبش خاستگاه خزر دریاینیز حوزۀ 

وجود آورده بود با وضعی که  هدگی شبانی را بزن ۀزیرا وضعی که شیو ؛اند مذهب بوده مردم سنی

اوضاع شمال ایران متفاوت از این  خاستگاه اسالم بود، یعنی زندگی شبانی، همخوانی داشت ولی

 دو بود.

و بر  زد یآب وابسته بود و رشد بوروکراسی را دامن م ۀدیگری که خود به مسئل واملاز ع... 

ای  ها از ارزش ویژه شده بود تا آسیابسبب آبی  د. کمآبی بو یها ، آسیابافزود یقدرت مرکزی م

ن آبادا نه و سی: بوده یک و پنجاه قم به ها یابآس»: دیگو یم قم تاریخ سندۀیبرخوردار شوند. نو

. برد یاند نام م ها که وقف بوده ها و صاحبانشان و تعدادی از آن او از آسیاب 19« و دوازده خراب.

ها وجود داشته است  و مقدار مالیات آسیابدرآمدها رسیدگی به برای نیز  یوکتاب حساباحتماالً 

مربوط به دیوان بوده است. همین نویسنده  گردانده یها را م و یا حداقل آبی که این آسیاب

 :دیگو یشمارد و م های آبی و دیمی را برمی ها و زمین حوض ،ها مقدار خراج هر کدام از آسیاب

و جبال کاشان و جبال خوی  کوزدرو ساوه و رستاق انار و فراهان و هستان قم قُآسیایی که در »

 20« و طبرش خارج بوده به هر آسیابی بیست و پنج درهم خراج گذاشته بودند.

                                                                                                                                                                                            
غیر از ترس از جان، این وزیران  چراکه ،است روشن خوبی هب نیز همکاری این دلیل البته. بود شده زمانشان ایران فرهنگ در اینان گرفتن

ن حکمران، زیرا همگی برای مردم آکه این حکمران سرکار باشد یا  کرد یند و برای مردم ایران نیز فرقی نمدوطالب قدرت و شوکت نیز ب

خاندان برامکه را قتل  یدالرش هارونیش شدند. وظلم و ستم بودند و جالب اینجاست که این وزیران آستان بوس قاتالن خ وهر استبداد ظم

یعنی  ها یای معتقدند او را باطن چند که عده را، هر را کشتند و ملکشاه خواجه نظام الملک اهلل فضلها خواجه رشیدالدین  مغول عام کرد،

بلکه وزیران و بزرگان دیگر را نیز در  ،کشتار فقط شامل حال مردم عادی نبودو ولی در مجموع قتل  ،سن صباح به قتل رساندندحطرفداران 

 . گرفت یبرم

دست محمدرضا پهلوی ه قتل برادران و پسران توسط شاهان دیگر و حتی به روایتی قتل علیرضا پهلوی بفرزندان شاه عباس دوم صفوی و    

، حفظ قدرت در دست پادشاه بود و گرفت یهمه قتل و کشتار که گریبان از باال تا پائین هرم قدرت را م کتمان کرد. دالیل این توان یرا نم

گفته شد این وضع مادی از اوضاع جغرافیایی و  که چنان. گرفت یه قدرت حاکمه را نشانه مها وضع مادی بود که هموار این ۀدر اساس هم

 .بود دیگر سوی از بیگانگان ۀداری از سویی و حمل ها ناشی از دو نوع تولید کشاورزی و گله کمبود آب و به تبع آن
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رود )زرن رود( چون به دروازۀ  آب زاینده»ها بوده است:  مورد دیگر انشعاب انداختن در رودخانه

آن را بر  شود یبسیاری تقسیم م یها و چشمه ها و به شعبه رسد یار مصنزدیک ح شهرستان

حق »عبارت  21.« شود یرود تلف نم ترتیب آب زاینده و بدین کنند یحسب حق مشرب بخش م

وجود عوامل حکام  ،یعنی ؛کردند یکه این حق را اعطاء مکند  می ثابت راوجود ناظرانی « مشرب

 .اند که ناظر بر این امور بوده

وامل بوده است. از آنجا که سدسازی به پول فراوان نیاز داشت، تنها سد نیز یکی از این ع   

از آثار مهم آنجا : »دیگو یاند، ابن حوقل م آمده میساختن آن بر ۀشاهان و امیران از عهد

انگیز و استوار، طول  را ساخته است. بنایی است شگفت شادروانی )سد، بند( است که شاپور آن

و آب تا باب  ردیگ یکه جلو آب را م چنان ،ساخته شده است میل و با آجر کآن در حدود ی

و  شد یرونق کشاورزی م ۀبدیهی است که ساختن چنین سدی هم مای 22 .«دیآ یشوشتر باال م

 یرهای دا و زمین کرد یبه یکجانشینی تشویق م ،هم عشایر را که مخل حکومت مرکزی بودند

ها ارتش  است. شاه از درآمد این زمین افزوده یبیشتری را به دارایی شاه و خاندان سلطنتی م

دیگران عنوان تیول به  را بهها  آنو نیز  کرد یو مخارجش را تأمین م داد یخود را گسترش م

با نام آبادانی دست به کارهایی  انگیخت یبرمکه شاهان را  یترین علت . شاید عمدهکرد یاعطا م

 اند.  بوده ها نیبزنند هم

 کشدن آب ی کداشت که خش ریه همان اندازه در زندگی مردم تأثسد ب کویران شدن ی

را از سکنه خالی کنند و یا به  یا مردم برای کسب روزی منطقه شد یمسبب رودخانه و همین 

. ابن حوقل راه بین نائین دز یصحرانشینی دامن ممسئله به دزدی و راهزنی روی آورند که این 

 .سکنه بوده است که آنجا بر اثر کمبود آب خالی از کند یو روشن مزند  مثال می را به خراسان

اند از دست دادن سد فاجعه محسوب  شده برای مناطقی که با سدبندی آبیاری می شک، بی
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غیر از موارد یاد شد.  منجر میرو به پراکندگی جمعیت در سایر نقاط مملکت  و از این شد یم

 دشمنان دیدهان توت جمله می اند که از آن ههای دیگری نیز در ساختن سد دخیل بود شده علت

 سوی از که دریایی دزدان جانب از ایران ۀخط تهدید و بابل سقوط از بعد. کرد یاد را خارجی

 برای ایرانیان»اندیشیدند، مانند  تدابیری سلسله ایرانیان ،شدند یم سرازیر فارس خلیج

 راه و بسته کارون مدخل در سدی هگردیدند ک مصمم اجماتهت گونه این از جلوگیری

مین ه ایرانیان به سدینو یم استرابو که چنان و سازند مسدود آن روی بر را ها کشتی عبورومرور

هایی ایجاد کردند.  منظور در نقاط مختلف رودخانه سدهای سنگی بسته و آبشارها یا شالله

و ارتباطات بحری سدهای مذکور تا زمان اسکندر باقی بود و وی چون به اهمیت تجارت دریا 

لیکن اجل  ،خوبی واقف بود مصمم گردید که پس از مراجعت از هندوستان سدها را بشکند هب

مهلتش نداد و قبل از اجرای این منظور درگذشت. این سدها در غالب موارد فقط به منظور 

گردد چنین  که اکنون نظیر آن در فرات سفلی احداث می چنان ،آبیاری ساخته شده است

ها معبرهای  در کارون سفلی تا اواخر قرن هیجدهم باقی بود ولی همیشه در کنار آن ییسدها

هرگز از جانب دریا خطری  ها نی. با وجود اگذاشتند یهای کوچک باز م تنگی برای عبور کشتی

 23« تقلیل یافت. ها یرانیا تسلط ۀها در دور با آنکه تجارت بحری بابلی، متوجه ایرانیان نگردید

دفاعی  یا لهیمد و هم وسآ کار می وآمد به برای رفت، هم نیز مانند سد بسیار سودمند بود پل   

مرزبان چنان کرد و پل را که ویران کرده بود تا اعراب از آن »که  میخوان یم اخبار الطولبود. در 

رستاد عبور نکنند بازسازی کرد که مثنی و یارانش از آن گذشتند، مرزبان راهنمایانی هم با او ف

۲۴ «و مثنی بامداد به محل بازار رسید. مردم گریختند.
 

 توان یم حتی و بسیاری داردزانو درآوردن دشمن سابقۀ ه استفاده از آب برای بدر ایران،    

یا قرار داشتند نیز وجود داشت. کوروش آس در که ایران قدیمی همسایگان در سابقه این گفت
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و یا تیمور لنگ برای  کند یم منشعبکانال  360گیندر را به زانو درآوردن بابلیان آب ه برای ب

 . بندد یها م آب را به روی ساکنان قلعه فتح شهرها

اخذ  برای راهداران چه ،شدند یم محسوب هم درآمد ممر بودند، دفاعی لۀیوسآنکه ها بجز  پل

و عواید مقرری را  را کنترل ها هالتجار و مال کردند یها کمین م مالیات راهداری در انتهای پل

 .کردند یدریافت م

مهم یکی از ارکان  ،و در حقیقتداشته است ای  آب در ایران ارزش ویژه ،که دیدیم پس چنان   

 دیوانای از اصطالحاتی که در  است. خوارزمی در خصوص پاره آمده یشمار م بهبرانگیز  و چالش

 الماء دیوان  در که الفاظی دربارۀ تمهف فصل» :دیگو یم چنین داشت، وجود آب ۀیا ادار الماء 

 یعنی افزود کاست( مخفف یا) معرب کستبرود،. شود یم گفته مروانقله سد به ،رود یم کار به

در آن ثبت  آب مالکان از یک هر خراج که است دیوانی آن از مقصود آب، زیادی و نقصان

 آن در دیگری، مالک هب مالکی از انتقال ویک  ره مهگردد، همچنین زیاد و کم شدن س می

 هر و است مالک کس هر آب مقدار هر که است دیوانی مرو در آب دیوان اما. شود یم نگاهداری

 رب مازاد های آب که جایی مفرغه،. است شده ثبت آن در شود یم خرید و فروش که مقدار

 ز،طرا ،باشد یم هم کشتی صاحب به معنی ،هر، مالح، متصدی نشود یاحتیاج در آن جمع م

 عرض در که طنابی و ریسمان یا زنجیر مأصر، ها، پل اطراف ۀیپا شادروان، نهر، در مقسم

 وسیله، بدون و بود زمین روی که آبی کنند، عبور نتوانند ها کشتی تا ،شد یم بسته رودخانه

و برای کشیدن آب از رودخانه، جهت زراعت از  دندینام ی، سیح مگرفت یقرار م برداری بهره مورد

 25« .شد یاز قبیل دوالب، دالیه، غزانه، زرنوق، ناغوره، منجنون استفاده م یلیاوس

اصطالحاً  و مخصوص متصدی بر، سهم مالکان وجود ۀدهند نشان اینکه سوای خوارزمیگفتۀ 

 که چنان هست، نیز جنگی ۀحرب مثابه به نوعی از مصرف آب ۀدهند نشان بود،( آب میر) آب امیر
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احتی ر به آن از نتواند دشمن تا ببندد را رودخانه راه که بوده مأصر این کار آید، برمی باالگفتۀ  از

دست آوردن حق کشتیرانی بوده است، ه ببرای عبور کند و یا اینکه اگر قرار بر پرداختن مالیات 

و  برد یمنام صر، را أاست. ناصرخسرو نوع دیگری از م کرده یگیری را میسر م کنترل امر مالیات

 را مشاهده کرده است. وی صر عربی همان مینا باشد که ناصرخسرو در شهر صور آنأید میا شا

 آن و میناست، را ساحل ایهرهش بیشتر و صور رهدر ش» :دیگو یم سفرنامه 20در صفحۀ 

. دارد شهرستان بر پشت که اسطبل، مانند ،اند ساخته ها کشتی محافظت جهت که است چیزی

 از زنجیرها آنکه ااِل دیوار، بیاند  بگذاشته گز پنجاه گاهی در و آمده در دریا آب لب بر دیوارها و

کنند،  ستس رهای، که چون خواهند که کشتی در مینا آید زنجاند دهیکش دیوار بدان دیوار این

به زیر آب فرو رود، و کشتی بر سر آن زنجیر از آب بگذرد، و با زنجیرها بکشند تا کسی بیگانه 

در برخی و  کردند یها تعیین م دلیل نیست که امرایی بر آب بی« نتواند کرد. ها قصد این کشتی

متولی این آب امیری مستقل )مفرد( » .مواقع قدرت این امیران از والی یک شهر بیشتر بود

تر است؛ و من شنیدم که بیش از ده هزار تن از این آب  است که از والی معونه در مرو بزرگ

آب رودخانه امیری »و یا  26 «.کنند یوسیله زندگی خود را تأمین مو بدین  بردند یبهره م

و گروهی مأمور سد شکاف نهرها و نگهداری مجاری و  ندینش یبزرگوار دارد که در سمرقند م

 کمبودش علت  به شماری نیز بود، زیرا بی یها شغلسبب ایجاد  ، آبدر ایران 27 «بندها هستند.

 شغل شهرها در عمومی یها . حمامشده است مصرف می عمومی صورت به موارد اغلب در

سقاها و  ،خانگی رفبرای مص ،مخصوص برداشت آب های رد و محلآو وجود به را حمامی

 اه های کارکشته را پرورش داد و احداث سدها و پل کندن کاریز مقنی .فروشان را پدید آورد آب

 برای حفظ و ا پرورش یابنده آن احداث و تعمیرات مخصوص ناظران و ندسانهباعث شد م

 سرچشمه آب منافعشان از که یافتند پرورش مخصوصی بانانهنگ و ارتش اهاین بنا تمامی

 گاهی و نابودی کشاورزی سبب تنها نه  سال یک در باران کمبود که نبود دلیل بی. گرفت یم
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و  شدند کار می اشتغال داشتند، بی آب به نظارت امر به که کسانی بیشتر بلکه ،شد یم داری گله

 دچار قحطی به که دیگر ای  را علیه منطقه یا و یا منطقه گرفت شدت می ها ها و شورش آشوب

 .نمود یم بسیج بود نشده

ای نسبت به هم داشتند. اگر به چند مورد زیر توجه  های دوگانه هآب و پرآب چهر مناطق کم   

کالوون و کابرون باغ و آب جاری »آب را مشاهده خواهیم کرد:  کنیم وجوه تشابه مناطق کم

و مردم به زراعت بارانی و گوسفنداری اشتغال  شود یم نیها از باران و چاه تأم ندارند و آب آن

 اند مشغولعلت کمی آب مردم به تربیت شتر ه در سرخس ب»و یا به قول ابن حوقل  28« .دارند

و در  «و آسیای آبی ندارند. کنند یده مو در آسیاها از چاپار استفا شود یو آب آن از چاه تأمین م

 کند یم هدهمشا گناباد و خور طبسین، تاین، شهرهای در حوقل ابن که را اوضاعی آنادامۀ 

 به دلیل وجود نیشابور اوضاع ولی است، کابرون و کالوون و سرخس اوضاع مانند درست

 بیشتر هک دارد وجود ذدر نیشابور رودی بزرگ به نام سفار» :است دگرگونه فراوان ایه قنات

 سیراب بدان بسیار روستاهای و شمس ایه و برخی از باغ ندیآ ین گرد مآ در هرش ایه قنات

 «.است بانانیهنگ را زمینرزی ایه قنات همچنین و رود . اینشوند یم

 شمال درمثالً  ؛است گذاشته معماری شهرها نیز تأثیر ۀشیو برکمبود آب در ایران تردید،  بی

 شدیدی باران زیر در شدند یم ساخته گل باها  خانه سقف اگر خزر، دریای ۀیحاش یعنی ایران،

. شدند یم تبدیل گل به کوتاهی مدت ظرف ،رسد یم متر دو تا آنساالنۀ  متوسط ارتفاع که

های خود را با نی و یا سفال  بام کاری پشت محکم برای بودند مجبور منطقه این مردم بنابراین،

 و بادگیرها محتاج مردم عوض در ایران جنوب یا و کویر یۀآب حاش در مناطق کم بپوشانند ولی

 سطح از باالتر کمی را شانیها خانه مردم ایران شمال در. بگریزند گرما از تا بودند ها زیرزمین
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شود و رطوبت به داخل خانه راه نیابد و اغلب ن شسته آب با ساختمان پی تا سازند یم زمین

 ها چوبی و سنگی است.  خانه یها هیپا

های  بیماریسبب گرم، معتدل، سرد و شرجی در ایران از جمله  ع هواووجود چندین ن   

که در هوای خشک پیدا  آورد ی. هوای مرطوب نوع خاصی از بیماری را پدید مشد یگوناگون م

 ،و یا کسانی که به هوای سرد عادت داشتند برای انطباق خویش با هوای گرم شدند ینم

ای  منطقهها را از  بیماریو همچنین در سفرهای خود  شدند یدچار مشکالت فراوانی م ،عکسرب

 گمان. مردند یمو  شدند جدید مبتال می ۀمنطقهای  گاهی به بیماری و بردند یم دیگر  ۀبه منطق

 نیز خوارزمشاهی هریذخدر کتاب جرجانی ز اشارات ا و باشند کرده درک را این نیز مردم رود یم

 دشمن آوردن در زانو برای به مورد این از گاهی و ندبود برده پی امر این به مردم که پیداست

 سیسورانون دژ رۀمحاص چون عالوه به»: دارد ای اشاره باره این در پروکوپیوس. جستند یم سودها

(Sisoranon مدتی دراز به طول انجامیده بود، بیشتر سپاهیان مبتال به تب و بیماری سخت )

 و گرم اندازه بی واییهالنهرین که در تصرف ایرانیان است  بین کگردیدند. زیرا آن قسمت از خا

 و شدند بیمار تابستان گرمی اثر بر ندارند عادت هوایی چنین به که رومیان و دارد خشک

 29 «.رسیدند هالکت به نزدیک ها آن افراد سوم یک

رشد ارتش و بوروکراسی  وگیری  شکل بسبشمار  های داخلی و خارجی بی کمبود آب و جنگ

به  ها انسان و آمد وجود به مجزاکامالً  سیاسی نظر از فرمانبر و فرمانده ۀ. دو طبقشد در ایران

 خزر دریایحوزۀ  در فقط. جنگیدند باید می یا کردند و می باید کار یا که بدل شدند یا لهیوس

ولی در سایر نقاط امر فرماندهی و  ،د شداش بحث خواه درباره جداگانه که کرد یم فرق مسئله

هر هدفی بودند، زمینشان به تصرف در خدمت ای  ها وسیله انسان ،یعنی ؛فرمانبری برقرار بود

 از رشانیناپذ سیری واتهش ارضای برای تا بودند حکمرانان دست ۀچی، دخترانشان بازآمد یدرم
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را  فرماندهاندند تا مرزهای سرزمین های جنگ بو نمیدا بالی سپر پسرانشان جویند، کام آنان

و  یاییاوضاع را کمبود آب و اوضاع جغراف ینا یها بیفزایند. جملگ حفظ نمایند و به خزاین آن

. بدبختی ایران در این بود که در برخی یدندآفر یر)تخته قاپو( و عشا یافتگیها اسکانبه تبع آن

ولی آب تمامی مسئله  ،آبی محض بود مناطق آب نسبتاً کافی داشت و برخی دیگر دچار بی

 ۀبیشتر برخوردها و سرچشم سببداری  داری و گله ع تولید متکی بر زمینونبود، وجود دو ن

قدرت توسط یک فرد با عناوین پادشاه، سلطان و حتی دست آوردن   ها بود. به تمام نابسامانی

جمعی و منافع جمعی  دلیل حرکته که ب عشایر بود، همچنین برخوردها این ۀدییخلیفه زا

در این میان نقش بزرگی داشتند. همین فرماندهی واحد  خود نیازمند فرماندهی واحدی بودند

 در تا اش یا لهیقب یۀبا همان روح صدالبته، و شد یها تبدیل م ها و سردودمان به سرسلسله

ها و  و آبها  دم گرفته تا زمینمر از را چیز همه و بیابد وسیع فرمانبرانی وسیع میدانی

که در مقابل ارتش  ،سرداران رم ،و هرموژن سها را صاحب شود. به سخنرانی بلیزاریو التجاره مال

اما راجع به فزونی دشمن )ایرانیان( که بیش از هر »توجه کنیم: آرایی کرده بودند  ایران صف

نظام  زیرا پیاده اعتنایی به آن بنگرید، ، باید با کمال بیشود یچیز دیگر باعث ترس و رعب شما م

ها را به قصد خراب کردن حصارها و لخت  سروپاست که آن ها عبارت از گروهی دهقانان بی آن

و به همین جهت هم  آورند یبه میدان جنگ م نمودن مقتولین و خدمتگزاری سربازان دیگر

 تیر یبآس از ا راه آن تا ندهن می دوششان رب بزرگی رسپ فقط و ندهد اسلحه به دست ایشان نمی

 ایران قشون در که ای پیاده سربازان تمام معرکه این در جنگ ۀو ادام 30« .بدارد محفوظ دشمن

 عام قتل را اه آن مانعی یچه ا بیه رومی و انداختند یم زمین به را خود سپرهای ترس از بودند

 31 «.کردند یم
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فرستاده بود و برای  تلگاهقلشکر به  سیاهیهمچون رعیت را  (!) انوشیروان عادل ،در حقیقت   

 اینکه شورش نکنند تنها به سپر مجهزشان کرده بود. چراکه حق برداشتن سالح برای غیر

و نه فرمانبردار، تشکیل  ،سپاهی مجاز نبود، و ارتش اغلب از فرزندان زیردستان فرمانده

 مراتب سلسلهتا مبادا بر  دندیگرد یو فرماندهان ارتش از بزرگان حکومتی انتخاب م شدند یم

 شدند کشته می خدمات، فرمانبران یعنی عادی، مردم اه در جنگ ،ای وارد شود. سرانجام خدشه

 ۀنید و هزبکنن جان تا گشتند یبازم شبانی به یا و مزارع سر دوباره بر ماندند یم زنده اگر و

 نیز ندشم اسرای را تأمین نمایند. با روحانیان و دیوانیان و درباریان یها پاشو ریخت

 در ها آن از کشیدن کار و فروختن گرفتن، کنیزی به جمله از ،شد یم دیگری های معامله

که  ادسا مردم به انطاکیه اسرای فروختن و جمشید تخت ساختن کاخ مثل ساختمانی کارهای

غیر مسلمان که به دست و یا فروش مردم کشورهای  دست به این کار زد وانانوشیر خسرو

 رفت.صورت گ مسلمانان

 تا آنان را همیشه خوار و زبون نگه دادند یهر چیز زشت و زننده را نیز به مردم نسبت م   

 این و اند کرده گوناگون یاد های اهانت با مردم از نویسان تاریخ اواخر، این تا تنسر ۀنامدارند. از 

 نانحکمرا و سیاستمداران ۀحملهدف در آن مردم همیشه  که اوضاعی از است نشانی خود

 که است، هیبت جمله آن از»: میخوان یم چنین نمونه، برای ،فخری تاریخ در. داشتند قرار ایران

 ،هدر گذشت .شود یم جلوگیری رعیت های آزمندی از ماند، محفوظ کشور نظام آن ۀلیوس به

 و فیل و شیر تعدادی که آنجا تا کردند یم مبالغه خویش حیثیت و هیبت حفظ در پادشاهان

 طبل و باش آماده بوق مانند بزرگ ییها بوق ایشان ۀخان در بر و داشتند یم نگاه خود زدن پلنگ

برای اثبات هیبت در  اه این ۀهم و ،افراشتند یم سرشان باالی علم و پرچم و ،نواختند یم سنج و

 چندین نشست می تخت بر گاه هر عضدالدولهکه  دل رعیت و حفظ حیثیت کشور بود. چنان
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 در رعب ایجاد و مردم ترساندن برای آورده، وی نزد بودند بسته زنجیر به را پلنگ و شیر و فیل

 .(یفخر یختار ۲۸و  ۲۷ صفحات) «.داشتند یم نگاه وی مجلس کنار در ایشان دل

 بررسی ایزدی ۀ)این مورد در بخش فر .ای بسازد رعیت باید وحشت کند و از سلطان خداگونه   

 و اهانت و سرکوب تواند ینم رعیت زیرا دارد، دیگری دلیل است دآزمن رعیت اینکه( شد. خواهد

 یغما به را امرا و پادشاهان ۀخزان و مال و دارد یبرم طغیان درفش پس. کند تحمل را زورگویی

گرفتن  زور بهررت لزوم وکه در حقیقت مال خودش است و مال خود را خواستن و در ص برد یم

 تحلیل به که آنجا تا تکرار شده است. فراوان اه زمندیآاین نوع تاریخ ایران از در  .است یآزمند

ا انقالب مشروطیت )و بعد از ت مزدک از مردمی ایه قیام به اه آزمندی این شود یم مربوط اخیر

( امتداد .که جزو بررسی این اثر نیست ۱۳۵۷دولت ملی دکتر مصدق و انقالب بهمن  ،آن

 .ابدی یم

 و پستی و پادشاه عدالت از جشنسف به خطاب تنسر ۀ. نامرسد ینممسئله در اینجا به پایان 

ها دارد و  اطاعت کردن سخن در باب نصیحت و برند ینم فرمان که خصوص آنان به مردم دنائت

که در آینده بایستی مواجهیم  پدری به پسرش های تیحصنبا  نامه مرزبان در صدها سال بعد

 چاپلوسان شگردهای از و آموزد یم را چاپلوسی ۀقیطر پدر به پسر .کمر به خدمت شاهان ببندد

ن فرزندش گوی میدا این در که دارد دوست و کند یم یاد تر تمام چه هر شگفتی به بزرگ

در . ردیگ یگویی را در تاریخ ایران م جای حقیقت« نان قرض دادن»ببرد.  ها سبقت را از آن

اولین حتی پس از ومت مرکزی و از تشکیل حک پس ییگو دروغتاریخ ایران چاپلوسی و 

، گو اینکه مردم همان مردمی بسیار تکرار شده استوجود آمد  هزمین ب حکومتی که در ایران

ولی بعد از آن، از بردیای  .که از دروغ متنفرند گفت یها م ت در مورد آنونبودند که هرود

و  ها هو معامل ها بهاتو مک ها همکالم ه درکاموری شد  نیتر یدروغ جزو عاد ،دروغین تاکنون
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 راستی چرا دروغ در فرهنگ ایران وارد شد؟  رسوخ کرد، بهروابط مردم 

برای اینکه  ها ، آنکرد یاقتصادی و سیاسی مردم را همواره نگران م ،ثباتی اوضاع اجتماعی بی

 ،تصادیقرا قدری استواری ببخشند و از زیر فشار ا متزلزلشانخود را حفظ کنند و وضع همواره 

مال و شدند  مجبور می ؛بگریزند ،وجود آورده بودند هکه حکمرانان برایشان ب ،سیاسی و اجتماعی

سپاه نبرند آنان را  به و حتی برای اینکه فرزندانشان را را پنهان کنند خویش یها ییثروت و دارا

و هر دولتی  دانستند یدولت و حکومت را هرگز از آن خود نممردم . کردند ینیز مخفی م

 را به جای دولت حفظ کرد قبیله و فرد خانواده، خود، د، پس بایبود آور ثبات و زیان برایشان بی

حکومت به در نهایت،  .گزندی که همواره ویرانساز بود ،ر به ایشان نرسدذگزندی از این رهگ تا

دند ها شکست خور و شاید یکی از عواملی که ایرانیان از اسکندر و عرب ، بودشاه ،سود یک نفر

م کشته ومثالً وقتی داریوش س ؛لشکر داشتند ۀفرماند یکاین امر بود که ایرانیان همواره 

قدری شهامت نشان  ،سردار ایرانی ،، آریوبرزندهد یپراکندگی در صفوف ایرانیان رخ م شود یم

ارتش پراکنده  شود یهنگامی که رستم فرخزاد کشته م ،. همچنینشود یکشته م اما دهد یم

ها نسبت به اهمیتی  در صفوف عرب فرماندهان ولی ،ابندی یها به پیروزی دست م و عرب شود یم

 یکاسامی چندین فرمانده در  لااخبارالطو در .شدند یداشتند انتخاب مگوناگون که قبایل 

گرفت  دست می بهدومی پرچم را  ،شد یکه اگر یکی در جنگ کشته م نام برده شده استلشکر 

  اشت.این روند ادامه د و

امری های ایرانیان چنین  در تاریخ لشکرکشی است کرده درک سطور این ۀسندیکه نو  چنان آن

 گرفتند قرار ایرانیان داری مملکت ۀویها تحت تأثیر ش وقتی عرب ،ت. البتهسیافت نشده ا

 به دستیابی اوایل در فقط اش ایرانی به نحو امور ۀادار چراکه شد، شروع نیز هایشان شکست

دلیل اینکه اغلب حکمرانان ایران از دل م به هآن  شود؛ واقع سودمند توانست یم تحکوم
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ور و قدرت رزمی بیشتری هت ۀای و عشیرتی که مای عشایر برآمده بودند و در ابتدا بر سنت قبیله

آلوده  ،ها اثر کرد قاپو بودن در آن قول ابن خلدون لذت تختهه و بعد که ب رفتند یبود به جنگ م

روز از نو و  رفت یو آن قدرت رزمی از بین م شدند یطلبی م وغ و فریب و نیرنگ و آسایشبه در

 .شد یجدید همه چیز از نو آغاز م یافتگان و مالکان برای اسکانو روزی از نو، 
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 .۲۲۴همان، ص  -۲۷

 .۱۷۵همان، ص  -۲۸

فرهنگی،  و ، تهران: علمی3سعیدی، چ  محمدترجمۀ ، و روم یرانا یها جنگ، یوسپوکپرو  -۲۹

 .181، ص 1365

 .۶۸همان، ص  -۳۰

   .۷۲همان، ص  -۳۱
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انوضع عشایر در ایر                      

، چادرنشینان و طوایف ها لیبر شناخت ا یا مقدمهاز کتاب  به طور دقیق، ،در اینجا تعریف ایل   

را در  های گوناگونی توصیفتعریف او . دوش یایرج افشار سیستانی نقل م فیتأل عشایری ایران

مغولی که هم به جای -یاست ترک یا ایل واژه»ای دارد.  و از این لحاظ ارزش ویژه ردیگ یبرم

و معنی آن صلح، انقیاد، قوم، طایفه، ملت، رعیت و مردم  رود یکار م م و هم به جای صفت بهاس

کار رفته و ایل به معنی انقیاد و متابعت  ت از عهد مغول در تاریخ ایران مکرر بهغ. این لباشد یم

 اهلل واژۀ سامی ۀشیو ایل ر باشد ینیز استعمال شده است. به زبان سامی ایل به معنی خدا م

 زبان در ایلواژۀ  همچنین .رساند یم را خدا مفهوم که است( االله عربیکلمۀ  اختصاری صورت)

که از زبان یونانی گرفته شده و به معنی چرانیدن و کسانی که  شود یگفته م Namade اروپایی

 آمده است. ،در جستجوی مرتع باشند

عنی برادران و تبار و نزدیکان از عربی است و به م ۀواژ باشد یت عشیره که مترادف ایل ملغ

عشیره اسم فارسی مأخوذ از عربی  .و جمع آن عشایر و عشیرات است باشد یجانب آبا )پدران( م

 نیز خیل معنی به ایلبه معنی خویشان و نزدیکان و تبار اهل خانه و قبیله و طایفه است. واژۀ 

 است. دودمان و خاندان معنی به خانه خیل و( ایلخانی) ایل رئیس معنی به سرخیل و باشد یم

 خانه برانند بینوایی را خیل ز   کمگر حالل نباشد که بندگان ملو

 «سعدی»

 منخانۀ  خیل مانده عرب در   منعجم خزانۀ  کهمه مل

 «نظامی»
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 ننوازد خانه خیل از کسش    بیندازد پادشه رانکه آ و

 «سعدی» 

ولی امروزه این نام فقط به  ،دندینام یم( Kord)نشین را چوپان یا کرد  عشایر کوچ ،در گذشته   

 به کرد، در حالی که در قرون وسطی کلمۀ شود یشمالی و کردستان اطالق م زاگرسچوپانان 

 و»: دیگو یم فارس چادرنشینان توصیف در استخری. شد یم گفته ایران چادرنشینان تمام

در پارسی پانصد هزار خانه بیش  یای کردان بیش از آن است کی در شمار آید و گویند که جوم

ها نشینند و کسی باشد از ایشان کی دویست مرد  باشند کی زمستان و تابستان به چراگاه

به این ماند و عدد ایشان نتوان شناخت  آنچپیوسته دارد از چوپان و مزدور و شاگرد و غالم و 

 «.مگر از دیوان صدقات

 همان این ،گفتند یم رم را گوناگون کرد طوایف اسالمی،دورۀ  بخشی از و ساسانیدر دورۀ    

 که وارد شده است هم عربی زبان به کلمه این است، شده رمه ما زمان در که است یا کلمه

 اند. نوشته زموم باشد رموم باید جمعش را که و زم را آن به اشتباه، اغلب،

معنی تیره است که به  رم در نزد کردان به»: سدینو یم برگزیده مشترککتاب  در حموی یاقوت

 ،این حال با ترند. گویند، در فارسی تیره از ایل و در عربی حی و بطن از قبیله کوچک یح عربی

رم )جز به صورت رمه( و زم و اویماق و اولوس،  یها های کنونی ایران واژه در عرف ایل

. نزد شوند یص مهایی چون طایفه و تیره مشخ اند و تقسیمات بزرگ ایلی بیشتر با واژه متروک

، باشد یو دوستی نیز م به معنی اطاعت ،ایل، عالوه بر مفهوم متعارف آن ۀطوایف ترک واژ

و در اکثر : سدینو یدر تاریخ مغول در ذیل عنوان قوم تاتار م التواریخ جامعف کتاب ؤلکه م چنان

 «اندبوده گذار پادشاهان ختای مطیع و خراج و اوقات ایل
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ها و چادرنشینان و تمیز آنان از دیگر اقشار اجتماع  ب باال، برای تشخیص ایلبا توجه به مطال   

. ابن اند دهینشینان کوش کوچ دقیق نظران برای تعریف ولی صاحب ،درستی در کار نیست کمال

مردمی که معاش خویش را از راه پرورش چارپایان مانند گاو و گوسفند به : »سدینو یخلدون م

 حال در خود ایه حیوان آب کردن هآماد و اه هجوی چراگاو رند برای جستناگزی ،آورند یدست م

 و است تر شایسته ایشان برای دیگر سوی به سویی از آمدوشد زیرا باشند، گردی یابانب و حرکت

 «.نامندمیدار ا مالی گوسفنددار را آنان

را چنین « Nomadisime Pastoral»پرویز ورجاوند نیز زندگی چادرنشینی یا به دیگر سخن    

جایی سالیانه و موسمی که گروهی از مردم همراه  هاز زندگی جاب یا وهیش»توصیف نموده است: 

 اجرا مورد به تابستانی ایه هگاچرا تا زمستانی اردوی چادرهای محل از را خود ارپایانهبا چ

 «.گردند یبازم زمستانی اردوگاه به سرما فصل درمجدداً  و آورند یدرم

 یا و گله و دامداری بر مبتنیعمدتاً  واساساً  ینینش کوچ زندگی» :سدینو یم ودیعی ظمکا دکتر

 که است معتقد نیز تهرانی آشفته امیر دکتر «.است دام پرورش کلی طور به و گردانی رمه

 یکجا شود و  هسال زیستگاهش دو یا چند بار جاب یکنشین کسی است که در گذار  کوچ»

 «.دینبرنگزمعین زیستگاه 

 به رفته، کار به ایلخانان دوران در فارسی زبان در بار نخستین که( ایل جمع) ایالتواژۀ    

به  نیز طوایف و قبایل عشایر، های واژه است، صحرانشین نیمه و صحرانشین طوایف معنای

 همین معنی، خواه ایل کامالً صحرانشین باشد یا نباشد، استعمال شده است، در متون دوران

 ۀخوریم، در آثار قرون وسطی کلم وسطی و معاصر به عبارت ترکیبی ایالت و عشایر برمیقرون 

 یعنی پیروان ایلی و اویماق ذکر شده است.، ایالت همراه با اولوس
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عنوان مجموع عشایر و قبایل مختلف و »دهخدا زیر عنوان ایالت آمده است:  ۀنام در لغت   

 مختلف نقاط در و باشند یم مرکزی حکومت تابع اًطور مستقل و یا الاقل اسمه مجزا که ب

 تربیت بهغالباً  و کنند یم زندگی خویش های بیگی ایل ا وه ایلخانی مطلق ریاست تحت مملکت

 ایران عشایر و ایالت تعداد. کنند یم واند  کرده معیشت زراعت به گاه و چادرنشینی و احشام

با یکدیگر اختالف بسیار دارد و لیکن به طور  ورسوم و طرز معیشت آنان نیز ت و آداباس زیاد

کلی کوچ مرتب سالیانه بین ییالق و قشالق و دوری و برکناری از لوازم تربیت مدنی و زندگی 

 «است.ه آن کو تربیت مواشی از اوصاف مشتر چادرها یاهدر س

 ،کند یمایز مکه آن را از سایر انواع معیشت متدارد هایی  به هر حال این نوع امرار معاش جنبه

 اند از: ترین وجوه تمایز این نوع زندگی عبارت مهم

 حیوان هب انسان وابستگی -الف

 طبیعی ایه هچراگا از هاستفاد -ب

های طبیعی و احتراز از سرما و  گیری از چراگاه جایی انسان و دام به منظور بهره کوچ یا جابه -ج

بیانگر زندگی ایلی و  تواند ینم ییتنها بهاز موارد باال  یک یچگرمای شدید. بدیهی است که ه

 1 «نشینی باشد. کوچ

سرزمین ایران از راه گوناگون به قول ایرج افشار سیستانی مردم بسیاری از مناطق  بنا   

در  (،Tulaeeی )ا توله ۀدر کاوش تپ ،۱۳۵۲در سال  ،پرفسور هول .اند کرده داری زندگی می رمه

گروه کوچک از چادرنشینان برخورده که مربوط به  یکبه جایگاه  ،جنوب غربی اندیمشک

 چادرنشین لۀیها قب ساکارت ،توقول هروده ب ،در ایران .است بوده سال پیش هشت هزار
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 ماروها، مانند بودند تر تیاهم کم و تر کوچک که دیگری یها نیچادرنش واند  بوده معتبری

2 «.گذرانیدند یم گارروز غارها و ها صخره شکاف در که ها نیدا و ها دروپیک
 

ساسانی فصلی بود و به احتمال زیاد  و هخامنشی، اشکانی یها های پادشاهان سلسله یتختپا   

. زدند یو در پیرامون پایتخت خیمه و خرگاه م بردند یخود را همراه م یها گله ییجا هنگام جابه

 قدرتدهندۀ  و این نشانها و طوایف بودند  ها اغلب از بزرگان اقوام و ایل سرکردگان دودمان

 این در نیز زندیه قاجار و خاندان. است بوده یافتگان اسکان یعنی قاپوها تختهقابل م در عشایر

 اند. بوده خود طوایف قدرت به متکی اواخر

 این نیتر . بزرگاست نموده اشاره فارس( رم جمع) رموم یا عشایری ۀیابن حوقل به پنج ناح»   

و از خوزستان تا اصفهان  شد ین نیز خوانده مالرمیجا رم که داشت نام( هکهکیلوی) جیلویه رموم،

اللوالیجان( در کوره اردشیر  گسترده بود. نواحی دیگر عبارت بودند از رم احمد بن لیث )رم

که  یزیبازنجان( که از آن چ) اریخوره، رم حسین بن صالح )رمالدیوان( در کوره شاپور، رم شهر

رم احمد بن الحسن )کاریان( که حدود آن سیف آل صفار، رم بازنجان،  در عمل فارس نبوده و

 کرد مشهور طوایف ها نی: ادیگو یم فارس چادرنشینانو دربارۀ  کرمان و اردشیر خوره بود

 پانصد از بیش فارس اکراد. نیست ممکن صدقات دیوان از جز طوایفهمۀ  دانستن و هستند

ار دارد، این طوایف جز گروه اندکی که در نواحی وهزار س شکمابی طایفه هر واند  خانواده هزار

 طوایف .روند یم اه ییالق و اه قشالق و ها چراگاه هسردسیر سکونت دارند در زمستان و تابستان ب

 به سلطان اگر که آنجا تا دارند فراواناندازۀ  به ستور وب ادو و مردان و نیرو و سازوبرگ کرد

 و سرانجام بنا« وی دشوار شود. صد ستمکاری داشته باشد کار بریا ق کند تجاوز آنان سرزمین

که هفت طایفه  های موسوم به قفص )کوچ( و بلوص )بلوچ در کرمان( به قول ابن حوقل به ایل

و بعد در حوالی خاش )خواش(  کند یاشاره م ،بودند و حدود ده هزار تن و همه نیرومند بودند
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هایی دارند اشاره نموده  نی است و چراگاه از شانیها که خانهنشین و شتردار  نیز به مردم بادیه

هایی  هاشارگوناگون و فردوسی نیز به اقوام  البلدان تقویمو حدودالعالم است. مقدسی و کتاب 

 و وسعت و اه و ایل ها ایفهشمردن طرب از برد. لمبتون بعد می نام اه آن از افشار ایرج هکدارند 

 هم، روی بر: »دیگو یم وی ،شود یم دچار تناقض یک به خود دۀیعق بیان رایب آنان عظمت

 با است کشوری تصویر ،دهند یدقت م به ایران از اسالمی ۀیاول قرون جغرافیادانان که تصویری

 دستی یعصناعالوه  به زرع، و کشت مه و است معمول دامداری هم اه آن در که آباد روستاهای

. از جمله، ابن حوقل، در استان جبال، باشد یوردار مای برخ نیز از پیشرفت قابل مالحظه

های آنان،  در نوشته ،. با این حالکند یکار مردم را پرورش گوسفند )االغنام( ذکر م نیتر مهم

خوریم.  که آشکارا صحرانشین باشند برمی ییها جز در مورد آسیای مرکزی، کمتر به شرح گروه

.( دینما یتر م این دلیل موجه)ا دسترسی نداشتند یا ه گروه گونه ینشاید به خاطر اینکه به ا

 اقوال که است محرز باًیران بعدی بوده است. تقروها در آن روزگار کمتر از د اهمیت آن

ر ایلغار مغول اث بر که سلجوقیان هجوم پی در نه و اعرابحملۀ  اثر بر نه ایران، در یکجانشینی

عی مد ،فارسنامهمؤلف  ،ابن بلخی» :سدینو یم چنین دیگرو سپس در صفحۀ  3« رخ داده است.

ها کشته یا آواره  است که کردان زبدگان لشکر ساسانیان بودند و در عهد اسالم همه در جنگ

 «شدند.

اند و ایرج افشار نیز از قول فردوسی  که در زمان ساسانیان نیز کردان بوده شود یپس معلوم م   

مه اشاره به قوم بلوچ نموده و مردان آن قوم را در فردوسی نیز در شاهنا: »سدینو یچنین م

لشکریان کیخسرو به شجاعت و مردانگی ستوده و در جای دیگر از اتحاد و اتفاق بلوچان با اقوام 

 آنان با انوشیروان سخن رانده است:  گیالنی و جنگ

 4« سگالیده جنگ مانند قوچ   سپاهی زگردان کوچ و بلوچ
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که وجود اقوام و عشایر در ایران زمان ساسانیان خود یک  میبر یز پی مو یا از قول ابن اثیر نی

ومرج زمان وی بوده است که چگونه انوشیروان قوم بارز )پاریز( را کوچاند و یا با سران  پای هرج

ای از  عده»که  میخوان یمدر کتاب ابن اثیر جا  اقوام عربی مثل منذر اتحاد برقرار کرد و در همان

اند  اند و مرزداران ری نتوانسته قتل و تاراج پرداختهه طرف ری هجوم آورده و به بسای دیلم ؤر

در زمان بهرام ساسانی بوده امر این  «.پردازند یجلوی آنان را بگیرند و ناچار خراجی مرتب م

اگرچه اغلب شود،  ثابت می مطالب اخیر وجود قبایل و عشایر در ایرانبر اساس است. 

و عشایر وجود داشتند و یا  وایففتن این موضوع که در ایران قبل از اسالم طاز پذیر خواهند یم

 داست که بای یپیچیدگی موضوع چنین واکنشی وجود آنان ناچیز نبوده است، طفره روند. دلیل

 وۀیشداشت؟ کننده  تعییننقشی و متداول بود چه نوع تولیدی در ایران . بدان پرداخته شود

چون  است؟ چه بوده سیاسی و اجتماعی اقتصادی،عرصۀ  رات آن برتأثی و بود چگونه تولید

و وجود دارد تصوری کلی فقط الم کم است، اس پیش از ایران تاریخی مدارک و منابع متأسفانه،

ودالی در ایران حاکم بوده ئاثبات کنند که روابط تولیدی ف، به هر طریقی ،خواهند یاغلب مافراد 

رو عمق الزم را داشته  ای را پیش بگیریم تا بررسی پیش کرد تازهرویمجبوریم  ؛ بنابراین،است

دوره خواهیم  آن در مصرفی غذایی به بررسی مواد ناچیز کرمدا و اسناد باشد. به دلیل

جغرافیای با مراجعه به کتاب کتاب مذکور  ۴۳صفحۀ  در سیستانی افشار ایرج که چنان. پرداخت

نشینان از لحاظ مواد خوراکی  کوچ: »نویسد می ۱۴۷ ۀصفح ،جلد دوم( یعی)بد مفصل ایران

 باشند یای صاحب تعدادی دام م هر خانواده ،از این رو .باشند یوابسته به محصوالت دامی خود م

پشم از  اعظم محصوالت دامی خود را چون گوشت، شیر، کره، روغن، پوست و که قسمت

عنوان یک  به ،نشین هر خانوار کوچ: »سدینو یمدر جایی دیگر و یا « .آورند یت مسد گوسفند به

و غذاخوری، رختخواب، مشک  وپز پختواحد مستقل، نیاز به چادر با سایر وسایلی چون وسایل 

مخصوص برای حمل آب و مواد غذایی، طناب و زنجیر برای باربندی و بستن  یها سهیو ک
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زم را خود آنان با استفاده از حیوانات، تیشه، تبر، پتک، اره، کارد و غیره دارد، برخی از این لوا

 5 «.کنند یهای دامی تهیه م فرآورده

ر دکه چادرنشینی  شود یآشکار مشد،  یاد او از پیشتر که هول پروفسوربا توجه به گفتۀ    

 شمار دلیل اینکهرا به  گیران آن اگر خرده .سال قبل از اسالم وجود داشت ۶۵۰۰ایران 

 و پوشاک به شد، گفته که چنان مجبوریم، باشند، داشتهن قبول است بوده اندک ینانچادرنش

. میکن یبندی کنیم. از کتاب هرودوت شروع م معج را حاصله نتایج بعد و بپردازیم غذایی مواد

 آه،: »دیگو یم چنین لودیه، پادشاه کراسوس، به لودیه، مردم از ساندانیس، نصیحت مورد در وی

ند و تمام دار چرمی شلوارهای که بروی جنگی هب مردانی ضد بر یخواه یم تو پادشاها،

بلکه فقط چیزهایی  ،چرم است. خوراکشان از چیزهای خوب و مطلوب نیست یشانها لباس

 یخور ت آورند، مردمی که شرابسد به توانند یاست که از سرزمین خشک و سخت خود م

سپس هرودوت در گرچه ا «.اند و از انجیر یا چیزهای لذیذ محروم آشامند یندارند و فقط آب م

 آن از زیاد و دارند شراب به بسیارایشان )ایرانیان( عالقۀ : »دیگو یکتابش م ۱۰۵صفحۀ 

 هخامنشیان دورۀ اواخر در کهگردد  برمی هرودوت خود زمان به اشاره این شاید و «.نوشند یم

 که بود نیزما فاصلۀ این در گویا و برخاست کراسوس با جنگ به که کوروش زمان تا ستیز یم

ولی موضوع اساسی این است که ایرانیان د، نوشیدن زیاد ا شناختند و از آنر شراب ایرانیان

آب و اوضاع جغرافیایی ایران گفتیم،  ۀمسئلدربارۀ که در بحث  چنان .های چرمی داشتند لباس

را مطلب  ندرستی ای هرودوتو گفتۀ بود  مناسب دامپروریداشت که برای ایران مراتع وسیعی 

که در ایران دامپروری بدان حدی بوده است که مردم برای حفاظت خود از سرما و  کند ثابت می

وسعت دامپروری و به  امر. این اند دهیپوش یطور کلی حفاظت تن خویش لباس چرمی مه یا ب

ایرانیان نیز در آن زمان، به قول  ک. خوراکند را ثابت می و عشایر دامدار وایفتبع آن وجود ط
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از تمام روزهای سال یگانه روزی را که ایشان » ودوت، در روز تولدشان از این قرار بوده است:هر

ها را با  روز خانه روز تولدشان است و مرسوم است که در آن رندیگ یبیش از ایام دیگر جشن م

 . ایرانیان ثروتمند گاو یا اسب یا شتری قربانیکنند یاسباب بیشتر از معمول مفروش و مزین م

جای آن، حیوانات ه ب ،. طبقات فقیرخوردند یو االغ را تمام و درست کباب نموده م کنند یم

های فراوان صرف  هولی میو، خوردند ی. ایشان غذاهای پر گوشت کم مپزند یتر م کوچک یاهل

 گویند: مین دلیل است که ایشان میه و به گذارند یو چند ظرف از آن بر سفره م کنند یم

 اه زیرا بعد از غذا چیز قابل ذکری برای آن ،خیزند برمی گرسنه طعامز سفرۀ ا ها یونانی

 دست خوردن از نددگذار یم چیزی اه آن پیش هم باز اگر هصورتی ک در ،آورند ینم

  6«.دندیکش یم

 از اطمینان کمال با توانم یم من که است صفاتی اه این» :نویسد یهرودوت مدر جایی دیگر،    

 ،با تکیه به این مطالب ،بنابراین 7« یرانیان بگویم.ا به راجع خود شخصی واقعی اطالعات روی

وضع که هر چند به مقدار کم  ،کردند یکه ایرانیان غذای گوشتی مصرف م میبر یپی م

 یا هی. حتی در زمان ساسانیان شاهد فرهنگ غذایی پرماکند را ثابت می دامپروری بهتر ایرانیان

در قصر شاهنشاه غذاهای مطبوع و گوارا » :دیگو یقول ثعالبی چنین م سن از هستیم. کریستین

خورش  ییک کردند یکه برای پادشاه والش مهیا م ییها بسیار مورد توجه بود. از جمله طعام

شاهی نام داشت که مرکب بود از گوشت گرم و گوشت سرد، برنج فسرده، برگ معطر، مرغان 

ها خورش خراسانی بود، که از گوشت کباب شده به  اماو طبر زد! دیگر از طع یصمسمن و خب

، دیگر خورش رومی که گاه با افتی یارات ترکیب مصسیخ، و گوشت پخته در دیگ و کره و ع

، دیگر خورش شد یشیر و شکر و گاه با تخم و عسل و گاه برنج با کره و شکر و شیر ساخته م
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رسود )گوشتی که در رب انار بخوابانند( ، و ناسود نمکدهقانی که عبارت بود از گوشت گوسفند 

 ه.ختو تخم پ

 ۀاز جمله گوشت بزغال شمارد: ها را چنین می آرزو در پاسخ خسرو بهترین طعام خوش کرید   

زیتون بپزند، دیگر  ۀدو ماهه که شیر مادر و شیر ماده گاوی خورده باشد، مخصوصاً اگر با عصار

آشی است که با اسفناج  اکپذپخته باشد. )سپی Spedh pak کگاو فربهی که در سپیذپا ۀسین

آرزو از میان  فی و طبرزد تناول کنند. خوشصرا با شکر م و بعد آن (.اند ساخته و آرد و سرکه می

که خوراکش شاهدانه و روغن زیتون باشد، این مرغ  برد یماکیانی را نام م ،مخصوصاً ،انواع طیور

روز به  یکروز بپا و  را پر کنند و یک کشتن باید آنپیش از کشتن باید ناشتا باشد؛ بعد از 

 که قسمت آنویزند و سپس در شورآبگ )آب نمک( بپزند. پشت آن مرغ، مخصوصاً اگردن بی

هستند که از  هایی آن سرد غذاهای لذیذترین. آن است قسمت لذیذترین است، به دم تر نزدیک

شند. از جمله غذاهای سرد بسیار ساخته با کخو و ساله و گاومیش گوشت گورخر و شتر یک

و جو خورده باشد، ساخته  یونجهع و لذیذ خورشی است که از گوشت گورخر اهلی، که ومطب

شاهدانه که در مانند  پاشند یو انواع ادویه بر آن م خوابانند ی، این گوشت را در ماست مشود یم

سن  کریستین ،البته است. این غذاها اغلب با گوشت تهیه شده 8«.کوهی سرخ شده باشد بز ۀپی

 رواجی چنان گوشتی غذاهای که اینجاست مهم ولی ،شمارد میبر مه غذاهای دیگر گیاهی را

پروکوپیوس چنین  مقاطع همین در درست. آورد پدیدغذایی متنوعی  فرهنگی چنین که داشت

 اه رومی و دش یر الزیکا یافت نمددیگر لوازم زندگی  وشراب  و غله و دوم آنکه نمک» :دیگو یم

و کاالهای دیگری که در الزیکا فراوان و با پوست و غالم  آورند یکشتی بدانجا م با را مواد این

گرفتند. پس وقتی الزیکا از تصرف روم بیرون  ها نمی کردند و پول نقد از آن است، معاوضه می

الطبیعه نسبت تجارت میان دو کشور قطع گردید، مردم در فشار و مضیقه واقع شدند و بآمد و 
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درصدد برآمد که  شخصه متوجه این مسائل بود هبه حکومت ایران بدبین گردیدند. خسرو چون ب

ایران رسد  نظر می به  9 «.بیندیشد تدبیری اهیبرای جلوگیری قطعی از شورش و طغیان الز

 کم نیازهای ایران پوست بگیرد و شراب بدهد و یا دست توانست یپوست فراوانی داشت و نم

را ثابت دامداری رواج ها بوده است. وجود پوست فراوان و غذاهای گوشتی  مثل نیازهای الزی

 اند. داده میهای فراوان پرورش  دامداران احشام و رمه کند. می

را ایران مطالب جالبی  یشناس در مبحث پیش از تاریخ خود، در مورد باستان ،گیرشمن  رمان   

 شده پیدا که اییه استخوان در مورد. دهد را نشان می در ایرانرونق دامداری کند که  مطرح می

 سگ از نوعی یها استخوان قبل، عهد به مربوط اهلی حیوانات ایه استخوان بر عالوه» است،

و در مورد نقاشی  10 «دقت آمده است. نیز به( Przjevalsky)نوع پرزژوالسکی  از اسبی و تازی

هنرمندان در آغاز کار » :کند یمندان را چنین بازگو متمایل هنر ،در آن دوران ،روی ظروف

لک  و تصاویر مار، پلنگ، قوچ کوهی، مرال، لک دادند یم تمایل بیشتری نسبت به رئالیسم نشان

 11 «.کردند یو شترمرغ را پشت سرهم یا در فواصل مربع با مهارت نقش م

ها  تر شد و شاخ نور دراز و کشیدهبعد از آن، تنوع سبک به وجود آمد، بدین ترتیب که دم جا»   

 «نیز بدون تناسب پهن و بزرگ گردید و همین ترتیب در مورد گردن مرغ و درازپا معمول شد.

 :دیگو یایرانیان در بخش اشیاء مفرغی لرستان مدربارۀ مهارت  در فصل دوم ،سرانجام12

 شمشیرهای شده، شنق آن بر جانوران یا آدمی سر که آهنیشمشیرهای آهنی دراز با قبضۀ »

 سر یا انسانی نقش به ها آنقبضۀ  که آهنی یا مفرغی خنجرهای مجوف،قبضۀ  با کوتاه مفرغی

ها و تبرهای آهنی یا مفرغی، غالباً مزین به تصاویر حیوانات یا  است، کلنگ مزین جانوری

که از  یا ه یا قبضهغها عبارت از تبرهایی است با تی اجزایی از حیوانات است، ممتازترین آن

دامپروری و شکار در ایران بر اساس این شواهد،  13 «.شود یفکین باز جانور درنده خارج م
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 به تا که چنان. است بوده شان زندگی بخشی از احشام و کشیده شد هنری صۀباستان به عر

 14. است رسیده هم آالت زینت

بدویانی که به اروپا هجوم »د، دان میقومی شبان  را دلیل نیست که رمان گیرشمن ایرانیان بی   

و یا با استناد به  15« .کمتر، فالح بودند یا بردند مانند ایرانیان اصالً قومی شبان و به درجه

 یکیکه گفته شد: دیاکو به منزلۀ  آن استتر از  ارزش حقیقت کم: »دیگو یهای آشوری م سالنامه

 به که- وی قوم قبایل بر که دیشدی تهدید از آگاهی با کهگردد  می محسوب ماد رؤسای از

ستین کسانی نخ از یکی که رسد یم نظر به ،آمد یم وارد -بود شده تقسیم قبیله ده چندین

 از قبل ایران در قبایل وجودکه این نشانۀ  16 «.است کرده طرح را آنان وحدتباشد که نقشۀ 

اقتصاد در عهد ه نام کتابش ب رد را ایران اقتصاد گیرشمن رمان چند هر. اسالم است ومغول 

بخشی از اقتصاد گویی دامپروری  17. داند یم شاهوابسته به کشاورزی و تجارت  ساسانی

از چرانیدن اغنام و احشام سخن  در همان عصراین در حالی است که . شود یمحسوب نم

اید نب ،. البتهبرد یها نوع کوچ دادن و کوچ کردن اسم م از ده ،در سراسر کتابشاو، وید. گ می

 .دان نویس است تا تاریخ فراموش کرد که وی تاریخ

افتادن به دام تفکرات از  ،بدون اشاره به دامپروری، در حقیقت ،بیان مسائل اقتصادی آن زمان   

 یک پا کند و ایران و روم را  هودالیسم را در ایران بئعلم ف خواهد یاست که م یا شده پیش تعیین

ران و روم، بر مبانی مواریث قدیم، به قسمی از فئودالیسم دست ای: »دیگو یکاسه نماید. وی م

 17 .«یافتند که بیش از ادوار سابق ثمربخش بود

( در T. J. ARNEتی. جی. آرنه ) .کند یماشاره تنها رمان گیرشمن نیست که به آثار باستانی 

در مورد )کتاب به زبان سوئدی است( بمعنی فرهنگ ایران کهن  Forniransk Kulturکتاب 

 است، لرستان کشف شده درو  است استانی که به دو هزار سال پیش از مسیح متعلقآثار ب
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اناتی بر روی اشیاء مورد وآدمیان و حرکات حی یها افهیحیوانات کوچک و ق یها نقش: »دیگو یم

خوریم که مرد  برمی ییها . گاه به مجسمهکند یمصرفشان آدمی را به سوی خود جلب م

 18« است. گرفته را شیر تا دو گلوی خاصی وۀیکه به ش دهند یا نشان مداری ر ریش

ها را  به آن ادنهن ارج و حیوانات هحیوانات در آثار باستانی وابستگی زندگی آدمیان بحضور    

 از و ساختند یم را زندگی لوازم دیگر و خواب وسایل و چادر پشمش از هکند، چراک ثابت می

 را شیرش و خوردند یم را گوشتش و کردند یم تهیه شکم و تشکچه و لباس پوستش

عی است اگر این چارپایان نماد طبی پس .گرفتند یم آن گوناگون از هایی فرآورده و دندیدوش یم

پای ارتش پیش  هو پاب کردند یم نیتأم نعمت و روزی بوده باشند. خوراک ارتش را چارپایان

دیگر نبودند. پس  تبر دوش انسان و یا حیوانامثل حبوبات و غالت، باری  ،و خود رفتند یم

 نمودند می آسوده بارکشی از را ارتش و کردند یمتر  آسانگی را جن تجایی تدارکا هو جاب کتحر

 تبحر کوچنده های طایفه و اقوام که نیست سبب بی. افزودند یم سپاهیان جنگی تحرک بر و

 از تا باشند روان گله دنبال به اسب با همیشه بودند مجبور ها آن چه داشتند، فراوانی جنگی

آبی، نبود مرتع خوب و  و دشواری مثل بی سختی هنگام کنند و حیوانات جلوگیری پراکندگی

 را صحرانشینی خصوصیات از بعضی ند،هد تن مگینهس ایه جنگ هبنبود محصوالت کشاورزی 

 و سادگی از پر دنیایی ،زدسا یم آشنا ها آن درونی دنیای با را ما و دینما یم باز خلدون ابن

نشینان به  بادیه»خورده است.  گره و پیچیده هم به صحرانشینی زندگی درون در که خشونت

سر بردن در نواحی دورافتاده و دور بودن از نیروهای   هسبب جدایی از اجتماعات بزرگ و تنها ب

ار دفاع از جان و مال د عهده ،خود خودی هب ،ها ها و دروازه همحافظ و نگهبان و نداشتن بار

ن باره اعتماد ندارند، از این رو یکس در ا و به هیچ کنند یدیگری واگذار نمه را ب و آن اند شیخو

 مواظب و نگرند می جوانبها با توجه کامل به همۀ  و در راه باشند یپیوسته مسلح و مجهز م
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 خواب مگر ،کنند یم زپرهی کردن استراحت و خوابیدن ازها  . آنباشند یم خطری هر از خود

مواره با ه مسافرت هنگام شتران جهاز باالی بر واند  نشسته که جایگاهی همان در اندکی

و در  دهند یگوش فرا م شنوند یبانگ آهسته یا غرش سهمناکی که از دور م کنجکاوی دقیق بر

یش نفس خو هبا اتکا به دالوری و سرسختی و اعتمادب کهای خشک و صحراهای وحشتنا دشت

که گویی سرسختی ایشان و دالوری سجیت و سرشت آنان شده است  چنان ،کنند یتنها سفر م

سوی آن ه درنگ ب بی ،یاری طلبده را ب که موجی پدید آید یا بانگی برخیزد و آنان و همین

 19 «.دهند یخود راه نمه گونه هراس ب و هیچ شتابند یم

که از لحاظ  چنان ،دهد یینان مشبه صحرانفرسا خو و عاداتی حیوانی  این زندگی طاقت   

دلیل حفظ ه ب معتقد است ابن خلدون. از حیوانات ندارند یکم سختی و درندگی دست جان

اند، لذا در حفظ این پیوند قومی سخت  احشام خویش به اصل و نسب و اقوام خویش وابسته

آشکار است که . پس نددان یکوشا هستند و تمامی قوم خویش را باالتر و فراتر از دیگران م

ه زیرا ریاست جز ب» اقوام باشد.شوند که رئیس فردی از میان  ریاست را در حالی پذیرا می

 حاصل عصبیت راه از اهتن کردیم یاد که چنان هم غلبه و دیآ یت نمسد به غلبه و قدرت لۀیوس

ی ها تیعصب ایکیک بر که برخیزد عصبیتی از قوم یک بر ریاست باید رو ناچار این از. شود یم

 عصبیتغلبۀ  و قدرت های آن خاندان دیگر همان قوم مسلط باشد، زیرا همین که دیگر عصبیت

و پیروی از  کنند یو ریاست او را اذعان م آورند یود مفر سر کنند، احساس را رئیس آن خاندان

یشان نباشد و کسی که از خارج بر قومی فرود آید و از دودمان ا شمردند یوی را بر خود الزم م

ست که به آنان چسبیده و ا ای بیتی از راه نسب نخواهد داشت، چه او بیگانهصدر میان ایشان ع

پیمانی )والء( و  حدود هممنتهای تمایلی که به او نشان دهند و از وی دفاع کنند در 

 20 «.بود نخواهد برایشان اوغلبۀ  موجب گمان بی راین ام سوگندی )حلف( خواهد بود و هم
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 ؛ایزدی را از سوی دیگر توضیح داد ۀها را از سویی و فر ومرج هرج توان یاز اینجاست که م   

چرا فره شامل  یا پا گردید هب های زیادی شورش ،پادشاه هخامنشی ،در زمان داریوشاینکه چرا 

 در آرامش و ثبات های دوره داشت. هدهع هب که فرماندهی کل اقوام را شد یحال پادشاهی م

 شود یم برقرار کشاورزی به مربوط قوانینی کههاست  دوره همین در ولی است، بوده کوتاه ایران

که در پیش   چنان آن ،. با این همه، اوضاع جغرافیایی ایرانگیرد احشام تعلق می به مالیات یا و

نشین به  کوچ واناود اقوام فرجلذا و و کشاورزیبود تا توضیح داده شد، مستعد دامپروری 

. زد یم فراوانیلطمۀ شد،  میصورت دیم انجام ه که اغلب با آبیاری مصنوعی و یا ب ،زیکشاور

به نظام حکومتی متمرکز و قدرتمند بود که بتواند  نیاز مبرم کشاورزیثبات برای  ،بنابراین

به عناوین  ،برای رام کردن این اقوام ،ها کشاورزی را از گزند این اقوام محفوظ بدارد. رژیم

که در این  کردند ی، یا در قدرت شریکشان مکرد یاقوام فرق مجمعیت به با توجه که ی گوناگون

ضعیف  یا لهیو یا اینکه اگر با قبگرفتند  میها را گروگان  یا چند نفر از بزرگان آن صورت یک

 خود تنها راه بود و خودی ه. این بکردند یم عشانیراه و مط زور سربهاستفاده از سروکار داشتند با 

بگیرد.  خود را از سر یا ، تا اینکه اوضاع گردش دورهزد یهمواره جنگی نیز بدان دامن موضع 

ومرج و پراکندگی  ، هرجآورد یلشکر خود را به میدان م ، دشمنآمدند یپس، قبایل جدیدی مس

و اینان در صورت اسکان یافتن با  گشت یاجباری مزید بر علت م یها ، کوچنمود یاز نو روی م

سرگردنه  یدزدبه که یا  دندیگرد یای پراکنده م و عده شدند ییافتگان سابق گالویز م ناسکا

. گاهی تعدادی از عشایر در هم گشتند یو یا اینکه به عشایر جدیدی مبدل مآوردند  روی می

 حکومت با و گفتند یم زورکوچک  قبایل به و دادند یم تشکیل را بزرگی لۀیو قب ختندیآم یم

 .خاستند یبرم گجن به مرکزی
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کشاورز  انو کشاورزی از کمبود مرد گسترد یم را خویش شوم ۀیسا جا همه در دائمی جنگ   

نشست و بحران و قحطی عمیقی مملکت  دامپرور به خاک سیاه می انو دامپروری از کمبود مرد

حکومت  دوباره .پرداخت یآورد و به یغما و تاراج م برمی و هر کس از سویی سر گرفت یرا فرا م

 تا اینکه آن آورد یوجود م هو ثباتی ظاهری و آرامشی نسبی ب گذاشت یمقتدری پا به عرصه م

 انحطاط و سستی به رو شد یم که با آن مواجه هایی بحران با و خویش درونیهم در استحالۀ 

 سروکار زمین با چون کشاورزی. گستراند یم سایه باز ومرج هرج و آشوب و بلوا و گذاشت یم

دی اقتصا عامل به ثبات دورۀ در و گرفت یم قرار کنترل زیر نبود، داری گله مثل و شتدا

محصوالت یا همۀ و  دیپاش یطلبان از هم م مرج و ، وگرنه در زیر لگد هرجشد یتبدیل م حکومتی

 شوم ۀیو قحطی سا زد یدامن ماین وضع . کمبود آب نیز به رفت یاز بین م ۀ آنقسمت عمد

 با انوشیروان، پدر قباد، خود و قباد، پدر فیروز، های جنگ از بعد که چنان. دانگستر یم را خود

گیری  بود که به قدرتاز عواملی و این قحطی  دهد یام دیگر قحطی عظیمی روی ماقو و هیاطله

 مقابل در ساسانیان شکست ایه یکی از علت ،همچنین .روزافزون مزدک و مزدکیان یاری رساند

 اعرابحملۀ  از قبل سالیان طی دیگر اقوام و رومیان با ایرانیان که بود اوانیفر ایه جنگ اسالم

ی و کشاورزی و دامپروری از سوی دیگر یرده بودند. هدر رفتن نسل جوان و جنگجو از سوک

ها  ومرج ها و هرج رو کرده بود و شکست همملکت را با بحران عظیم اقتصادی و نیروی انسانی روب

حمایت نکنند. حکومت در مقابل بیگانگان از جود بیزار شوند و وز وضع مکه مردم اباعث شد 

 و کشاورزان و زدند سرباز اعرابحملۀ  در حکومت پشتیبانی از دامپرور و دامدار اقوام و عشایر

 و گذاشتند تنها دشمن مقابل در اند غافل جنگی فنون از خلدون ابن قول به که را شهرنشینانی

ته بودند و یاف اسکان ساسانیان درآمد. اعراب تصرف به سنگر پشت رسنگ و قلعه پشت قلعه

 و بود رایج همچنان چادرنشینی زندگی ولی بود، یافته فراوان رشد سلسله اینشهرنشینی در 

 بود. نرفته میان از هنوز بود آن ضروریات از غارت و جنگ که چادرنشینی اجتماعی نظام آثار
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رسد  به نظر می. شد یم تشکیل چادرنشینان از ساسانیان ورآ جنگ نظامی نیروهای ترین عمده

نشینان  علل شکست ایرانیان از بادیه ینتر ضعف چادرنشینی و رواج یکجانشینی در ایران از مهم

 .است عرب

ها و شهرها  قلعه در فارس بر کوهپنج هزار  حدود» هجری، سوم قرن در استخری،بنابر نوشتۀ    

ها  ها و تابستان که در زمستان یلهقب هزار پانصد را نگشوده بود و هی آنبود، که هرگز هیچ پادشا

زاگرس نیز  . چنین وضعی در دیگر مناطقکردند ی، در فارس زندگی مبردند یسر م در چراگاه به

 21« طرف ماندند. بوده که مردم آن در جنگ ساسانیان با تازیان بی

دامپرور که تحوالت  های ایفهعشایر و طگفتاوردهای باال شاهدی است بر نیروی عظیم    

نداشته ها  بر وضع آنتأثیر چندانی  ،چه عرب بیاید چه حکومت باقی بماند ،حکومت مرکزی

 و داشت یبرنمیافتگان در بهبود وضع قبایل گامی  که حکومت اسکان شود یاست. پس معلوم م

 بودند؛ هکرد خم کمر اه مالیات یوغ رنیز در زی انکشاورز .کرد یاز ستیز با آنان نیز خودداری م

 مختص مالیات و شد یم گرفته کشاورزان از شد، یم اخذ مداوم ایه جنگ برای که اییه مالیات

ولی آنان  ،بودند که مالیات بر احشامشان بسته شده بود نیز . قبایل و عشایر کوچکیبود ها به آن

رچه این مسئله به معنای آن نیست نبودند. اگ یافتگان اسکان اقتصادی وضع واقعیکنندۀ  تعیین

 تشکیل عشایر را جنگجو ارتشی نیروی و ارتش. است بوده استوار زمین بر ایران اقتصاد که

های فراوانی از ذخایر کشورهای  د به اطراف، خزاین و گنجینهخو حمالت در که دادند یم

زیر  همچنین،. که در اقتصاد کشور نقش اساسی داشت نمودند یهمجوار به مملکت سرازیر م

 پدید نسبی آسایشی بودند مقتدر و متمرکز های حکومت پرچم زیر که جنگجویان این ۀیسا

از مالیات  شد سبب می. شاید عاملی که پرداختند یم کشاورزی تولید به کشاورزان آمد و می

 مورد. بوده است آنان جنگجویین دلیل نظامی و حرفۀ یان آید همیم هعشایر کمتر حرفی ب



 

66 

 

 تولید حکم به حقیقت، در. بود نیز قبایل از دولت وحشت است نظر این مؤید که ریدیگ

 ،یافتگان بودند من اسکاندش عشایر و عشایر دشمن یافتگان اسکان آن زمان، در خویش،جداگانۀ 

تازها  و تاخت گرفت یم ییها و از اقوام گروگان آمد یوجود م هکه حکومت مقتدری ب ولی هنگامی

. در زد یها دامن م و به اختالف داد یرخ م ای نشده بینی یشپمگر اینکه اتفاق  ،دیرس یپایان م به

بود و این خود در مالیات شده عامل وحشت حکمرانان  ،خود خودی هب ،سرکشی قبایل، عومجم

دار  پذیرفت که قبایل گله توان یم دیگو ی. بنابر آنچه استخری متأثیر داشت نبستن به قبایل

ان ساسانیان وجود داشته است و چنان تعدادشان فراوان بوده که به قول خسرو وسیعی در زم

یکی از علل سقوط حکومت ساسانیان بوده  ضعیف شدنشانطرف ماندن آنان و یا  خسروی بی

 است.

اند و با نگاهی  ا دادههنویسندگان و کاوشگران تاریخ ایران به مسائل عشایر و قبایل کم ب   

که وجود  ، در حالیاند پوشی کرده آن چشمجوانب گوناگون ند و گاهی بر ا از آن گذشتهسطحی 

و این کند  را ثابت میغیر از تولید کشاورزی  ،قبایل و عشایر دامپرور در ایران تولید دیگری

است که تحلیل دقیقی از اوضاع ایران داده نشود و سبب شده همجواری دو نوع تولید در ایران 

مورد تحلیل قرار نگیرد و علت اساسی دستگاه عریض و  هاوع تولیدمناسبات ناشی از این ن

استبداد در ایران فقط با توسل  ۀمسئلبنابراین، طویل دیوانی در ایران بدون کندوکاو باقی بماند؛ 

سلطنت و خواستاران به موارد استبدادی و استناد به قتل و برادرکشی و کور کردن چشم 

 های تحلیلبه و شده تبیین  های مردمی خودش و سرکوبی قیامفرزندان پادشاه توسط  عام قتل

 به این مسئله خواهیم پرداخت. های بعدی در بخش .ی منجر شده استا هیپا ست و بیس

که بعدها آن را منتشر کرد  ،ایران در اسالمیجامعۀ  دکترای خود،بتون در رسالۀ مآن ل   

 اقدام خودمختار جوامع تشکیل بهغالباً  المیاس دروان در ای عشیره های گروه» :سدینو یم چنین
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 عنصراند. ادارۀ  رهبری و هدایت شیوخ و زعمای خود انجام داده تحت را عملی چنین واند  کرده

 تمام در. است بوده ایران دولت عمدۀ مشکالت از یکی حاضر حال در و قدیم در ای عشیره

عهدۀ  به عشایر مسئولیت است، دهبو کار سر بر نیرومندی دولت که مواردی در جز مواقع،

 ای و حل تاریخ ایران همانا منازعه بین عنصر عشیرهمرا از یکی. است شده گذاشته آنان رؤسای

که به اشکال مختلف تا هم امروز دوام آورده است. این است  یا ای بوده است. منازعه غیر عشیره

در تمام موارد معلوم  باًیآمدند. تقرهای ایرانی با حمایت عشایر بر سر کار  که بسیاری از دولت

کشور قرار گیرند، اساس ناپایداری  ۀشده است که عشایر، برای اینکه مبانی ساختمان آیند

 ۀلئقدرت رسیدند بسیار زود با مسه ای ب عنوان رهبران مهاجر عشیره اند. سلجوقیان که به بوده

ه ت آنان در حل این قضیه بای در ساختمان دولت مواجه شدند و شکس اختالط عنصر عشیره

ای  نحو تام و تمامی یکی از علل سقوط آنان بود. صفویان نیز مثل سلجوقیان با حمایت عشیره

ای و جسارت قبایل تهدیدی برای وجود  ولی طولی نکشید که غرور عشیره ،روی کار آمدند

ای، که تا آن  این ترتیب دست به انحالل نیروهای عشیره هشمار رفت. شاه طهماسب ب هدولت ب

 د، زد.دنزمان ستون فقرات و رکن اساسی سیستم و نظام حکومت صفویه بو

 تا کرد ییهاکوشش دولت ،تحت رهبری قاجاریه که خود اساساً از رهبران عشایر بودند   

 ها یگی. ایلخانان و ایل بیردرا در دست گ یها و مشاغل دولتانتصاب رهبران آن یا یرکنترل عشا

و واحدهای  کردند یمنصوب شدند. آنان مالیات حکومت را جمع م یتر عیبایل وسبه رهبری ق

 نه وغالباً  کارگزاران این. بودند ای عشیره مسائلهمۀ  مسئولو اساساً  دادند ینظامی را تشکیل م

 دولت وقتی. شود موروثی آنان مقام که داشت وجود تمایلی و بودند عشایرسرکردۀ  همیشه

ران عشایر تقلیل داده شود و تنها رهب قدرت که داشت وجود امکان این دبو نیرومند و قوی

که دولت در مرتبۀ  افتاد یولی غالباً اتفاق م ،لقب ایلخانی را برای آنان محفوظ بدارندی گاه
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 عشایر رهبران که مواردی در بنابراین،؛ دیگرد یم عشایر تسلیم ایلخانی یا بیگی ایل انتصاب

اند در خدمت  ت آوردهسد ن عشیره بهسرا عنوان به خود موقعیت از که را نیرویی توانستند یم

نظر  کو عامل اشترا شد یو وضعیت آنان بهتر م دیگرد یپیروانشان بگمارند تعداد آنان افزوده م

22 «.داد یو اهمیت خود را از دست م افتی یتخفیف م
 

داری همواره در فرازوفرود  گلهبه جرئت گفت که  توان یبا در دست داشتن اسناد و شواهد م   

عامل  .رفت یاز بین م ، البته نه به طور کامل،داری گله گرفت یبوده است. شهرنشینی که پا م

و  گرفت ینی رونق میشهرنش ،بود. در دوران آرامش درپی یپهای  جنگ داری نابودی گلهاصلی 

 صحرانشینان. در حملۀ شد یو همه چیز از نو آغاز م رفت یدر حرکت بعدی از بین مدوباره 

های کشاورزی کاسته  زمین از و شدند یم جدید سرزمین وارد آنان همراه به بزرگی یها گله

خانم لمبتون گاهی این  به قول. بودند جدید تصاحب مراتع برایها  حمله اغلب چراکه شد، می

، شانیها که آمدن سلجوقیان همراه رمه رود یحتی ظن آن م» ،حمالت سودی نیز در بر داشت

های لبنی مصرف شهرها، پشم و پوست مورد نیاز صنعت و کود  در حدی که گوشت و فرآورده

شتر آنان نیز  یها بسا گله ، به حال کشور مفید هم بوده و چهکردند یالزم برای مراتع را تأمین م

  صورته ولی هر چه بودند اغلب ب ۲۳«نقل کاال فراهم آورده باشند. و گشایشی در امر حمل

 ثابت را یافتگان خاموش با حکومت اسکان یزیکه این خود ست کردند یخودمختار زندگی م

دیوانی در این  عمالتری بود و هکوهیان کوفج هفت گروه بودند و هر گروهی را م. »کند می

  ۲۴.« پرداختند یی بر مقاطعه مغو رؤسا خود همه ساله مبل رفتند یها نم کوه

ولی بعد از اسکان  ،آوردند یارتش را صحرانشینان فراهم م ینترمنددرتذکر شد که قتر  پیش   

( قوم بلوص سدینو یحدود العالم )م: »گذاشت یبا آنان م ییافتن، حکومت مرکزی بنای ناسازگار

اند  )بلوچ( نشسته بر صحرای میان جیرفت و بافت و میان کوه کوفج ذکر شده که مردمانی
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های گوناگون  بسیار از آنان را به حیلت ییر، فناخسرو بوو خونخوا کدزدپیشه و شبان و ناپا

که عضدوالدوله نیز بر این طایفه استیال یافت. ابن حوقل محل  سدینو یبکشت، مقدسی م

صنعی از اکراد )یعنی چادرنشینان  دیافزا یو م سدینو یم سکونت آنان را در مرز متوجان و هرمز

 حدود ایشان خودو به گفتۀ  دانستند یرا از عرب منیمه صحرانشین و صحرانشین( بودند و خود 

و موجب ناامنی  کردند یتن بودند. از سلطان جامگی داشتند ولی با این همه راهزنی م هزار ده

 25« .شدند یهای کرمان تا حدود بیابان سیستان و تا فارس م راه

ولی شد، ی نیز رشد بازرگانسبب ، دیطلب یرشد شهرنشینی که قدرت مرکزی متمرکزی را م   

ن آ های هو صدم کشاندها بر اثر سستی حکومت مرکزی بازرگانی را به رکود  ناامنی جاده

حکومت مرکزی سود سستی . از سوی دیگر عشایر از کرد را متوقف رفته بازرگانی رفته

تا حکومت را به چنگ آورند و حتی سرکوب آنان هم برای حکومت مرکزی بسیار  جستند یم

. گاه نیز حکومت برای تنبیه آنان یا به دیانجام یمحکومت و به تضعیف  شد یگران تمام م

عنوان  هو ب گرفت یو یا مقادیر زیادی از احشامشان را م دیازی یکوچاندن اجباری آنان دست م

 از چادرنشینان سر نزند. ییتا خطا برد یضمانت چند تن از بزرگان قبایل را به گروگان م

 تصرف وۀیشگیری  شکل سببصحرانشینان  فتگان و صحرانشینان و نیمهیا تضاد بین اسکان   

بنیادی آب بود و صحرانشین  ۀبلکه مسئل ،ودنب زمین تصرف عامل تنها این البته گردید، مالکیت

 لمبتون در .کرد یم خود آن از ا راه زمین ترین پرآب و مراتع ترینهب برد یبه هر جا که حمله م

 زور به یا و داشتند تیول به که الکاهایی در خود اولوس رؤسای»: سدینو یم چنین باره این

 26 «کومت ایاالت و والیات را نیز داشتند.ح آنان از بسیاری. ستندیز یم بودند کرده تصرف

 از را آن مالکیت تا داشته وا می جنگ به را ها آن که بوده دیگران مالکیت تصرف ایناحتماالً 

 امتیازهای خود ایل به ،دندیرس یم قدرت به ها کمک ایل به که یهای مثالً حکومت ندهند؛ کف
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خانوار داشت که از  پانصدتا  چهارصدترآباد اس قاجار ایل لمبتونگفتۀ  به. دادند یای م ویژه

برای دفع بودند قدرت رسیده ها به  ه کمک ایلب یی کهها پرداختن مالیات معاف بودند. حکومت

نادرشاه که » .کردند می اجباری وادار کوچ به را آنانفته شد که گ دیگر چنان های تعرض ایل

جا  هانان و ترکمانان را داشت، چندین گروه از ایالت را جابغمذهب، از جمله اف جانب ایالت سنی

میالدی پنجاه  1730با  هـ. برابر 1143-1142 کرد تا از خطر عصیان سرکشان بکاهد، در سال

ذربایجان، عراق عجم و فارس را به خراسان کوچاند. دو سال هزار خانوار از عشایر آ شصت تا

لنگ  هزار خانوار هفت سههزار ابدالی حوالی هرات را به مشهد و نیشابور و دامغان و  شصتبعد، 

  27 «بختیاری را به خراسان فرستاد.

 خانآغامحمدشاه و  یقول ابن اثیر، خسرو انوشیروان نیز این کار را کرده بود و فتحعله ب   

کنندگان  و کوچ ها وحشت ایلباعث قاجار نیز به همین سان عمل کردند. غیر از مورد اخیر که 

شاه بسیاری از  یبود. فتحعل یریگ گروگانکه به اشاره از آن گذشتیم،  چنان ،عامل دیگر ،بود

رۀ کینیر دربا دونالد مکرا معدوم کرد و تنی چند را نیز به دربار خویش آورد،  ها رؤسای ایل

 نخست طراز افراد نفوذ، لحاظ از هم و نسب لحاظ از آنان هم» است، نوشته ها ایل رؤسای

های میان  چشمی و دشمنی دارند و شاه با دامن زدن به اختالف ر همیکدیگ با همواره ؛کشورند

قدرت یکی را با قدرت دیگری خنثی کرده، امنیت خود و آرامش  ،آنان، با ظرافت هر چه تمام

 را او. در دربار رسم بر این است که رئیس یا بخشی از خانوادۀ کند یویش را تضمین مقلمرو خ

 ،از این زمان به بعد، سیاست متعارف دولت تا ایل خلف وعده نکند. بدارند نگاه گروگانعنوان  به

 دیگر، لۀیای علیه قب تفرقه و تقسیم برای حکومت کردن شد: با برانگیختن قبیله یلی،در مناطق ا

 به یا و انعام صورت به یا رؤسا به دادن رشوه خانوادگی، های رقابت و ها اختالف به زدن امند

از ایالت نیز  یریگ گروگانابر رقبای ریاست طایفه یا ایل رسم دیرین بر در حمایتوعدۀ  صورت
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 نگاه قدرت کۀیرغم ناتوانی، دولت را در ار چون گذشته ادامه داشت. این سیاست، هر چند علی

نشین  ومرجی که معموالً در مناطق ایل موجب سلب اعتماد ایالت از آن شد و بر هرج ،داشت یم

ها  که به آن ییها نامه به صورت قرآن حاکم بود دامن زد. دولتیان زیر لوای صلح و با ارسال امان

، آمدند یو چون م خواندند یگو فرا مو سوگند وفای عهد خورده بودند، رؤسای ایالت را به گفت

داشتند که  می نجام مذاکرات و رخصت دادن، کسانی را وااو یا پس از  کردند یبازداشتشان م

به گلوله ببندند. رؤسای ایالت نیز غالباً عوامل خود را در دربار داشتند تا آنان را  واًهایشان را س

م گیرد پیشاپیش ویژه اگر قرار بود اقدامی علیه آنان انجا ها ذینفع بودند، به از اموری که در آن

 اثر بر اتحاد سازد مطیع را ایالت آن لۀیبه وس دیکوش یآگاه سازد. طریق دیگری که دولت م

 28 «.بود ازدواج

 و ها ایل و صحرانشینان بر سر مقتدران و مرکزی ایه دولت طرف از که بودند مصائبی اه این   

بتون معشان همواره در خطر بود. لمناف زیرا ،مواظب استقالل خود بودند ها . آندیبار یم عشایر

استقالل ها  آننظر ه پس ب ،اند که چون عشایر به زندگی عشایری دلبسته دیگو یبه نقل از ژوبر م

 ییها تیها و محروم که عشایر از سختی دیگو یو یا از قول ملکم م است  یخوشبخت ینتر بزرگ

که  ردیگ یمبتون نتیجه مل. دندیبال یبر خود م دندیکش یاستقالل خود مکسب  برایکه 

ای از حقیقت را در بردارد و بر روی هم عشایر از بیم آنکه استقالل  ها گوشه تردید این گفته بی»

وی دلیل این  29 «اند. خود را از دست ندهند تا این اواخر هم در برابر اسکان ایستادگی کرده

ها بود که از  آن یماد یندگامر معلول وضع متزلزل ز این .کند یخواهی را مطرح نم استقالل

طور خودمختار ه که قبالً اشاره شد، عشایر اغلب ب و چنانشد  یم یدتهد یافتگان جانب اسکان

 توانستند یپس نم ،کردند ینم کیافتگان منافع ایشان را در . از آنجا که اسکانکردند یزندگی م

عشایر نیز بر این امر تاریخی شان باشند و یا از منافع آنان دفاع کنند و صحرانشینان و  یحام
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 یبلکه به چشم دشمن دائم یحام یایافتگان نه به چشم دوست و  بر اسکان ین،بنابرا ؛آگاه بودند

های  های سرگردنه و حتی ربودن احشام و اندوخته ها و دزدی و حمله به آبادی ستندینگر یم

است. این عملیات  شده یم یافتگان جزئی از مبارزات آنان محسوب کشاورزی و زر و سیم اسکان

تردید تکرار  بی دادند یخود ادامه محیات یافتگی به  را عشایر تا زمانی که در جوار اسکان

یافتگان به قدرتی  و اگر اسکان کردند ییافتگان را همواره تهدید م و حیات اسکان کردند یم

 .انداختند یخطر م حیات آن دیگری را به دندیرس یم
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 :ها شتنو پی

، تهران: مؤلف، یرانا یریعشا یفو طوا ینان، چادرنشها یلبر شناخت ا یا مقدمه ،ایرج افشار -۱

 .۱۳-۱۱ ص ،۱۳۶۶

 همان. -2

 .۱۹۹-۱۹۷ص  ،۱۳۶۲، تهران: آگاه، یرو عشا یالتاعباس بخشنده،  -۳

 ان، تهریرانا یریعشا یفو طوا ینان، چادرنشها یلبر شناخت ا یا مقدمه ،ایرج افشار -۴

 .جاهمان -5

، ۱۳۶۳فرهنگی،  و علمی ، تهران: انتشارات۳مازندرانی، چ  وحید. غترجمۀ  .هرودوت تاریخ -۶

 .۱۰۵، ۱۰۴ ،۵۸ ص

 همان. -7

 امیرکبیر،: تهران یاسمی، رشید ترجمۀ ،ساسانیان زمان در ایران  سن، کریستین آرتور -۸

 .451-449ص  ،1367

فرهنگی،  و ، تهران: علمی3سعیدی، چ  محمدترجمۀ ، و روم یرانا یها جنگ، یوسپوکپرو -۹

 .۲۱۰ص ، 1365

 ۱۹و  ۱۸ه صفح یرشمنرمان گ -۱۰

 ۲۱ه صفح یرشمنرمان گ -۱۱ 

 ۲۲ه صفح یرشمنرمان گ -۱۲ 
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 ۱۰۱ه صفح یرشمنرمان گ -۱۳ 

 ۱۰۳ه صفح یرشمنرمان گ – ۱۴

 ۴۰۶ه صفح یرشمنرمان گ -۱۵ 

 ۴۱۲ه صفح یرشمنرمان گ -۱۶ 

 ۴۱۳ه صفح نیرشمرمان گ -۱۷ 

18- Arne T. J., Forniransk Kultur, utstdllnmg av fynden frdn Svenska Iran 

expeditionen 1932-33 samt andra fynd fr8n Iran, p 31.  

 ، تهران:5گنابادی، چ  پروین محمدترجمۀ  ،خلدون ابنمقدمۀ ، خلدون بن عبدالرحمن -۱۹

 .۲۵۱، ۲۴۹، ۲۳۵ص فرهنگی،  و علمی

 مان.ه -۲۰

 .۲۹-۲۸ص، ۱۳۵۶، تهران: دنیای نو، مزدک ،خسرو خسروی -۲۱

-۶۱ ، ص۱۳۵۱، ترجمۀ حمید حمید، تهران: نیما، ایران در اسالمی ۀجامع ،تونمبآن ل -۲۲

۶۳. 

 .۲۰۱ ص ،۱۳۶۲، تهران: آگاه، ایالت و عشایرعباس بخشنده،  -۲۳

 .۲۰۲همان، ص  -۲۴

 .۲۰۳همان، ص  -۲۵

 .۲۰۴همان، ص  -۲۶

 .۲۱۴، ص ناهم -۲۷
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 .۲۱۸-۲۱۷همان، ص  -۲۸

 .۷۶ص  ،همان -۲۹
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 وضع عشایر )دنباله(

، زدند یم دامن کوچ به نیز دیگری عوامل داشت، اساسی نقش کوچاندن در که آببجز مسئلۀ    

های موجود  به تأثیر عامل مذکور در حفظ رژیم همچنان کههاست و  عامل سیاسی یکی از آن

. موارد بسیاری را سراغ داریم تبدیل شد ها یمحفظ رژ برایعاملی به  اشاره کردیم، کوچاندن نیز

پروکوپیوس  اند تا از گزند قومی مشخص در امان بمانند. زده که پادشاهان دست به کوچاندن می

خسرو چون به شخصه »در مورد اعمال خسرو انوشیروان اشاراتی چند به این موضوع دارد. 

 ها آمد که برای جلوگیری قطعی از شورش و طغیان الزیمتوجه این مسائل بود در صدد بر

 )الزیکا( ها آن پادشاه اوالً گوباز، که دانست الزم باالخره بسیارشد و پس از مطالعۀ یتدبیری بیند

ای که ممکن است از سرزمین خودشان  ها را تا اندازه الزی اًیاز میان بردارد و ثان زودتر چه هر را

خسرو برای »و یا 1« نان مهاجرین تازه از ایران و از سایر ملل بفرستد.جای آه بیرون نماید و ب

جبران این پیشامد سوگند یاد کرد که مردم ادسا را تماماً به اسیری به ایران بیاورد و شهر 

 2 «ایشان را به چراگاه گوسفند مبدل سازد.

به اعمال انوشیروان است.  که راجع مینیب یاثر ابن اثیر دو مورد دیگر را م الکامل همچنین در   

 از داد و نیکی در و برگزید شایسته حکام و عمال و کرد بنا کاروانسراها ا وه رباط اه در راه»

مملکت را تا سند و بست و رخج و زابلستان و طخارستان رساند و با  دحدو و کرد پیروی اردشیر

 و بنجر و ابخاز حال همین در. داد کوچ سکونتشان محل از را آنان بقایای و کرد اه بارز جنگ

 کرد صبر انوشیروان کردند، غارت را ارمنستان و شدند هماهنگ او کشور قصد به ها االن و بلنجر

 ها اسیر که تا کامالً در سرزمین او داخل شوند، سپس ناگهان بر سر آنان تاخت و عالوه بر ده

 3« داد.ایجان مسکن قتل آوردند و اسرا را در آذرب گرفتند، جمعی کثیر را نیز به
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پس از فتح »صدها سال پس از انوشیروان، ما شاهد چنین اعمالی از سوی نادر هستیم.    

قندهار نادر با افاغنه غلجائی به مهربانی رفتار نمود، حسین را به حبس به مازندران فرستاد و 

 و آورد نادرآباد به را کهنه قندهارحدود نیشابور کوچاند و اکثر سکنۀ  هجمعی از غلجائیان را ب

 4 .«گرفت را قندهار کهنه جای تدریج به جدید شهر این

نیز حکام و دولتیان  شان یبان و و باعث دندیانجام یهای دیگری که به کوچ اجباری م از عامل   

های گزافی بود که کشاورزان قادر به پرداختش نبودند و دیگری آزار و اذیتی  یکی مالیات ،بودند

 ضرب و داشتند یم روا مردم حق در دولتان و امرا و داروغگان گماشتۀ بود که حاکم

اندوختۀ  از بتوانند تا بود جوالن در رعیت سر فراز بر همیشه شان هیتنب شالق و شمشیرشان

و یا  ختندیگر یستم م و بزنند. پس مردم از جور خود جیب به نقبی ها آن روزی از یا و مردم

 .آوردند ینشینی روی م کوچک به کوچ های ایفهیا به صورت طو  شدند یدزدان سر گردنه م

که  چنان ،داشتزیادی نشینی و کاهش جمعیت تأثیر  قحطی نیز عامل دیگری بود که در کوچ   

ایران همواره دچار کمبود آب بوده و هست و بر اثر کمی و یا  ،در بخش مربوط به آب گفته شد

یا به حداقل  شدند یها خشک م ها و رودخانه چشمه ها و نبود بارندگی، آب کاریزها و قنات

بود که حتی کفاف  کو یا چندان اند آمد یبار نم محصوالت کشاورزی به ین،بنابرا ؛دندیرس یم

و به اطراف  کردند میمردم شهر و دیار خود را رها  . در این موقع چه پیش آمد؟داد یمردم را نم

آبی برسند سکنی  و پرمناسب های  به زمین شدند یمها موفق  کوچ این طیاگر در کوچیدند،  می

و پیروزی و شکستشان سرنوشت کردند  می ستیزبا بومیان آنجا  نخواهی خواهیو  دندیگز یم

ی دست یابند، از گرسنگی و تشنگی یها به چنین مکان توانستند ی. اگر نمکرد یآنان را تعیین م

 محرم پنجم»شده است:  اشاره قحطی ردمو چندین به ناصرخسرو ۀسفرنامدر . شدند یتلف م

از تاریخ ( ۴۱۵) اربعمائه و عشر خمسدهم مرداد ماه سنۀ ( ۴۳۸) اربعمائه و ثالثین ثمانسنۀ 
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فرس، به جانب قزوین روانه شدم و به دیه قوهه رسیدم. قحط بود و آنجا یک من نان جو به دو 

 5.« . از آنجا برفتم، نهم محرم به قزوین رسیدمدادند یدرهم م

یل بن سلجوق، رحمه اهلل ئابوطالب محمد ابن میکا کو چون سلطان طغرل بی»و یا جای دیگر: 

با خطی نیکو،  نیکعلیه، آن شهر را گرفته بود مردی جوان آنجا گماشته بود نیشابوری، دبیری 

سخن و کریم، و  دوست بود و خوش ، فضلگفتند یمردی آهسته، نیکولقا، و او را خواجه عمید م

لطان فرموده بود که سه سال از مردم هیچ نخواهند، و او بر آن رفت، و پراکندگان همه روی س

اده بودند. و این مرد از دبیران سوری بود. و پیش از رسیدن ما قحطی عظیم افتاده هبه وطن ن

و یک من و نیم نان گندم به یک درم عدل و سه  دندیدرو یبود. اما چون ما آنجا رسیدیم جو م

 6« هم. ان جوینمن ن

 اثر بر زیرا ،شدند یم پراکنده قحطسالی از مردم دیآ یمبر نیز ناصرخسرو دومکه از گفتۀ  چنان   

و به جاهای  ختندیگر یاز دست دولت م؛ بنابراین، مالیات بپردازند توانستند ینم محصول نبود

 پی در نیز گاه و نبود یآب بی دۀییقحطی همیشه زا ،ود را سیر کنند. البتهختا  دندیکوچ یدیگر م

 بزرگ مرۀی، ملخ در روستای ت۳۳۴به سال »مد. آ یموذی و عمدتاً ملخ پیش م تحشراحملۀ 

 7.« افتادند وطن جالی شۀیاند به و شدند نومید غالت تحصیل از مردم و شد فراوان

اهواز و  در ۲۵۸به سال »، کرد یمردم را پراکنده م از عواملی بود که های واگیردار نیز بیماری

م برخاسته و طوال به قرقیسیا از والیت مکر عسکر ۀیعراق بیماری وبا شیوع یافت که از ناح

فرات و عرضا به حلوان و حدود آن رسیده بود و آغاز آن از صحرای عرب بود. این بیماری چنان 

ها  شدگان فرمان داد و معلوم شد که تعداد آن داد به شمارش دفنغشدت یافت که سلطان از ب

جالی وطن اوضاعی  چنین وجود بامردم تردید،  بی 8 «تن است. ششصدتا  پانصدهر روز مابین 

هجری در والیات  ۲۲۲در سال » :است شدهاشاره  یابال یناز ا یکیمثال به  برای. کردند یم
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ها ناتوان شدند و  سرخس و مرورود قسمتی از موش به شمار فراوان ظاهر شد. مردم از دفع آن

ومیر،  ع مرگوهای بسیار رسانید و غالت والیات مذکور را تباه کرد، سپس با وق انموش زی

به هنگام خالفت متوکل باد سخت و  234 در سال»همچنین و  9«ها نیز از میان رفتند. موش

ساخت. این باد مدت  کوزید و مردم را بیمنا ،پیش از آن نظیرش دیده نشده بودسمومی که 

داد و غروز عرفه( تا آخرین روز تموز ادامه داشت و کوفه و ب)م حزیران پنجاه و اند روز از سو

واسط و بصره را فراگرفت و از آنجا به عبادان )آبادان( سرازیر شد و از واسط به اهواز رفت و 

ها را کشت و کسی از آفت باد جان به در نبرد. آنگاه به اهواز بازگشت و به  رهگذران و قافله

د و بیست روز آنجا بوزید و کشتزارها را بسوزانید. سپس همدان را ترک سوی همدان حرکت کر

گرفت، و مردمان یا ستوران را که از  ری به موصل رسید و بیابان سنجار را فرایکرد و چون ت

مردم را از  و دیوز یو نیز درختان را نابود ساخت و در موصل همچنان م گذشتند یآنجا م

و  ها هیسان بازارها تعطیل شد و حمل کاال و خواروبار در میان د ، و بدینداشت یبازموآمد  رفت

 10« شهرها متوقف گردید.

و همین خود موجب ازدیاد  گرفتند یو راه کوچ در پیش م کردند یپس مردم ترک دیار م   

 بومی مردم و روان کوچ میان اه خشونت وها  نفوس شهرهای دیگر و باال گرفتن دامنۀ درگیری

 یدر اثنا»عرب درست گفته باشند  مورخان اگر حتی، خلیل لیپیف به قول هک چنان آن ،شد یم

با جمع عوامل  11.« رخ داده است بزرگ یاز چهل وبا یشتردنبال فتح بود ب هچهار قرن که ب

خانه و  ها آن از بسیاریو  بودمردم رو به کاهش  تعدادحدس زد که  توان یطبیعی دیگر م

 ی وقحط یر. برای پی بردن به تأثندشد یمنامعلو سرنوشت رهسپار و دکردن رها را خود یانۀآش

 اجمالی نگاهی انهاصف هرش مورد هب زد یکه به جالی وطن دامن م گوناگون های جنگ

-۱۱۹8میالدی ) ۱۷۸۵-۱۷۸۴در سنوات  (Ferier Sauveboeuf) سوف فریر»: میانداز یم
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کند  هزار نفر نقل می ین شهر را سیصدجمعیت ا قاجاریه، و زندیه کشمکشیعنی دورۀ ( ۱۱۹9

هجری( این رقم را به  ۱۲۳۰مسیحی ) ۱۸۱۵در سال  یرانا یخارتو سرجان ملکم مؤلف 

 جمعیت، العادۀ فوقفرض کرد که علت این کاهش  توان ی. مدهد ینفر تقلیل م هزار دویست

( جریه زدهمدوا قرن) یالدیم هیجدهم قرن طول در که است بوده هایی نظمی بی وها  شورش

 های قحطی قاجار دورۀ شروع تا انهفصا بر اه افغان استیالی آغاز از. بود هآمد وجود به ایران در

مؤثر  سخت اصفهان جمله آن از و ایران شهرهای جمعیت کاهش با و مرض شیوع و درپی پی

 و آمد پدید اصفهان در قحطی قاجار شاه ین ناصرالد سلطنتدورۀ  در که چنان. است بوده

فهان است و صزد مردم ازبان قحطی این شومخاطرۀ  هم هنوز. یافت تقلیل نصف به آن جمعیت

 اند: راجع به آن تاریخ گفته

 هزار و دویست است و هشتادوهشت   گرانی که آدمخوری باب گشت

های دیگری که باعث تقلیل جمعیت اصفهان شد به طوری که مرحوم سید علی جناب  قحطی   

هجری  ۱۲۵۰تا  ۱۲۴۷، ۱۲۰۲، ۱۱۷۱های  سال در است هکرد ضبط ،انهفاالصصاحب کتاب 

  12«قمری اتفاق افتاده است.

های فراوانی بدون  زمین شد و میکار و حتی دامپروری  و کشتسبب کاهش کمبود جمعیت    

 .کاست یقشون بستگی داشت، مکمیت که به  ،نظامیبرتری از  امر این .شدند یبرزگر رها م

 و دیگرد یمتر  ضعیف نیز دولتخزانۀ  و شد یکاسته م دهندگان یاتتعداد مال از همچنین،

هنگامی : »دارد گویایی و کوتاه سخن مورد این در براودل. شد یم رو روبه مالی بحران با مملکت

 13.« افتی یم افزایش نیز تجارت و تولید ،افتی یم افزایش جمعیت تعداد که

مردانی نسبتاً . »دادند یاوالد پسر اهمیت م دارندگان به ایرانی شاهان که نیست ببس بی

. از دیرباز رسم آنان بوده است که چند همسر کنند یثروتمند به داشتن یک همسر اکتفا نم
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بعد از میالد مسیح( گمان دارد که  ۲۱قبل از میالد، مرگ  ۶۳تولد )داشته باشند، استرابون 

 14« است. داده یجایزه م آورند یند پسر به دنیا مشاه ساالنه به کسانی که بیش از دیگران فرز

 آمد یکار م چراکه پسر در زراعت و دامپروری به ،منافع بسیاری داشته استپسر  تردید، فرزند بی

د یا را هم بهمسئله . این دکر یهای دائمی پر م ویژه صفوف سپاهیان رزمی را برای جنگ هو ب

 آنموجود در  های یچپاول و غارتگر ،ها ، باج و خراجها ها به سبب غرامت داشته باشیم که جنگ

 .شد یعامل مهم اقتصادی محسوب م

مناطق همواره  ایندر که  شود یو محیط زیست آنان آشکار م ها ایفهاز تاریخ عشایر و ط   

 ا وهرهش وضع و اه آن رمسی تغییر و اه ه. وضع جادداد روی میشمار  های بی ها و خونریزی جنگ

 آثار»: اند دیده خود به آرامش روی کمتر مناطق این که آن هستند گویای جملگی اه آن نابودی

 بومیان را بناها این از بسیاری ولی. دارد وجود کرخهدرۀ  در ساسانی زمان شهرهای از بسیاری

از  یا برجسته آثار. دهند یم نسبت بودند کرده بازسازی را ها آن ناًیقی که لرستان اتابکان به

 وۀیشیک  از حاکی مانده جای بر سوسیاناکه هنوز در قسمت باالی رودخانۀ  ییها و راه ها پل

 شده بریده کوه دل در که هایی گذرگاه سنگفرش های راه آثار. است پیچیده بسیار معماری

کی نزدی در جاده این آثار. دارد وجود هنوز( مالمیر و اصفهان )بین سروک تنگ در است،

 «.خورد یچشم م ط به زمان ساسانیان است بهی که مربویها حجاری

در  نیز چریکو .راه وجود دارد یکبین دزفول و قیرآب نیز آثاری از  ،بنابر روایت راولینسون   

 آنجایی که از. است کرده اشاره خاوه دشت در ها راه آثار به دارد نام خسرو ۀجادکتاب خود که 

دهم میالدی( هنوز زبان خوزی را )ی خر قرن چهارم هجراوا تا خوزستانجلگۀ  ساکنین

افتادۀ  های دور از این قوم بستانی در قسمت ییها فراموش نکرده بودند بعید نیست که گروه

 زمان در فقط را خود کنونی فرهنگ ویژگی لرها. شوند یافت لرستان کوهستانی مناطق
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 اند نهاده جای بر لرستانۀ دانان عرب دربار جغرافی که اند. اطالعاتی هم زده به اتابکان حکمرانی

 راه دربارۀ. اند کرده توصیف وضوح به را منطقه این های راه وضع حال، این با است، مختصر بسیار

 مورد در. دهند یت مسد به جامعی اطالعات مقدسی و خردادبه ابن اصفهان و خوزستان بین

فرسنگ، از  سیور تا شاپورخواست ل از»: سدینو یم استخری لرستان به خوزستانجادۀ 

این جاده باید ) .فرسنگ دهفرسنگ، از لشتر تا نهاوند دوازده شاپورخواست به لشتر )اشتر( 

( با توصیفی که مقدسی از این جاده .در قسمت سفالی باالرود ادامه داشته است همان باشد که

زلگاه ترتیب هشت منه را تا حدی روشن کرده است. وی ب نکات مبهم مربوط به آن ،نموده است

هرو است که در  منظورش شک بدونخروز )-فرونددارکان- کرج از: است هشرح زیر نام برده را ب

 دز هب اللور و مانا از – خان لا –( ؟کوش )کر -آباد(  ( شاپورخواست )خرم.آباد است شمال خرم

 رزمینیس از که است فرسنگ چهل گلپایگان به آنجا از منزل یک رایگان به آنجا از و منزلگاه دو

 است: چنین لرستان در باستانی شهرهای از برخی آثار .نماید یم عبور نامسکون

 شهر اللور که در حدود دو فرسنگی شمال دزفول واقع بوده است.. ۱

آباد اندیمشک  در صحرای لور در نزدیکی صلح توان یرا م کنزت اندامیش که محل آن .2

 جستجو کرد.

 در الشتر قرار داشته است. کجای نمانده است و بدون ششهر لشتر که آثاری از آن به  .3

 شاپورخواست رهآباد بوده است. یافتن جای ش شاپورخواست که به یقین در محل کنونی خرم. ۴

 مهم هداد روی( میالدی سیزدهم قرن با )برابر هجری پنجم قرن در هک حوادثی از اطالع برای

بر . است داشته قرار آباد خرم کنونی محل در شاپورخواست که است معتقد است. راولینسون

 شاپورخواست شهر بر اینکه مبنی راولینسون نظریۀ دو هر و مقدسی، استخری اساس شواهد

است  معتقد نیز شوارتز است. لسترنج ۀینظر ادعا خالف شود. این تأیید می است، آباد خرم همان
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 ،است گرفته صورت میالدی زدهمسی قرن در یقین به شاپورخواست نام ییرتغ یا و محل تغییر

برده  نام کوچک لر رهایهکه ش ی( هنگامیالدیم ۱۳۴۰ ی،هجر ۷۴۰) القلوب نزهت در زیرا

 برد یم نام آباد خرم از بار، نخستین مؤلف، برای و آید نمی میان به نامی شاپورخواست از شود یم

 قرار آباد خرم نزدیکی در لر کاناتاب زادگان مانرود والیت. احتماالً ویران است شهری سدینو یم و

کرد.  ووج جست همنگر نزدیکی در اللور رهشمال ش در بایستی را مانرود محل. است داشته

 دز قلعه همان بایستی دزسیاذکر شده در مانرود قرار داشته و قلعۀ  یدهگز یختارها که در  سم

والی پشتکوه ویران  میالدی به دست ۱۸۹۵ سال در و داشته قرار منگره مدخل در که باشد

از  یدهگز یختاروجود داشته و مؤلف  پاپی فۀیشده است؛ و باالخره دژی در گریت سرزمین طا

15« آن نام برده است.
 

های پیاپی  و جنگ  است از ناامنی یا دی شهرها همگی نشانهوها و ناب انحراف جاده ،وجود دژها   

. زدند یو عشایر سر باز م ها ایفهاین اقوام و طکه گاهی حکمرانان پرقدرت از درگیر شدن با  چنان

ناگزیر بودند به  گذشت یم ها یبابل که از قلمرو کاست-هخامنشیان هنگام گذر از راه همدان»

کوچک و لر بزرگ(  اتابک )لرمالیاتی که هر یک از دو »و یا  16 «ها باج بپردازند. کاستی

 ۹۱۰۰۰ده است که از این مبلغ فقط ون دینار تخمین زده شیلیدر حدود یک م گرفتند یم

: دیگو ی( و سرانجام مینورسکی مالقلوبنزهت) .دادند یحکمران مغول تحویل م ۀدینار به خزان

طور کامل سرزمین  هنتوانستند ب کردند یدر مدت یک قرن و نیم که قاجار بر ایران حکومت م»

 بار اولین برای پهلوی شاه رضا زمان در فقط .آورند در خودلرهای بختیاری را تحت سلطۀ 

دو سفرنامه دربارۀ  انو مترجم« و آرامش برقرار کند. نظم منطقه این در توانست مرکزی دولت

اغلب، 17« کنترل کنند. نیز را پشتکوه های والی نتوانستند قاجار همچنین: »معتقدند نیز لرستان

، از جمله راهزنی و زدند یاین طوایف چون به قدرت خودشان واقف بودند، دست به هر عملی م
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اللهی  ها که تا اوایل همین قرن ادامه داشته است. دکتر سکندر امان ایجاد ناامنی در جاده

ادموندز در این سفر ضمن » اتفاق افتاده است: ۱۹۱۳که در سال  کند یای یاد م بهاروند از واقعه

 این اما؛ کرد فراهم لرستان طریق از را کاروانیک  عبور نۀیمذاکره با سران ایالت لرستان، زم

به  ر و االغ )حامل اجناس انگلیسی( بود، به محض ورودقاط رأس چند هزار شامل که کاروان

 18 «.رفت تاراج به لرها یلۀوس همیانکوه باالگریوه ب

مانند  یرانا یاواخر وضع مناطق مرکز ینکه تا ا یمتا نشان ده یمآورد یلدل یناین مطلب را بد

 .نداشت یشبه صدها سال پ نسبت تفاوتیدان سابق بود و چن

 های راه و گذشت یها م کوه در بیشتر آید یبرم مینورسکیکه از گفتۀ  زندگی عشایر چنان   

 غارها، و ها صخره بر عالوه دیگر، های پژوهش اساس بر. کند را اثبات می نکته همین کوهستانی

نویسان  . تاریخگذشت یم داری گله راه از انش زندگی چراکه بردند، می سر به نیز چادرها در آنان

در زمان »، گذارد یو سعید نفیسی نیز بر این گفته صحه م شناختند یرا با اسم کرد م قدیم آنان

 بیشتر ساسانیخوریم. در دورۀ  نام کرد برمیه هخامنشیان در میان طوایف چادرنشین فارس ب

و طوایف دیگری در اطراف  اند ستهیز یم آباده و اصفهان بین ایران مرکزی نواحی در کردها

 بویراحمد و ممسنی طوایف کهاند  بوده هم بوشهر حوالی تا آنجا از و کرمان دل تا نیریز اچۀیدر

 کرد ساسانیان اصالً که هست بسیاری دالیل. اند یشانا بازماندگان شبانکاره و کهکیلویه و

 نیریز ۀیز پیشوایان قبایل کرد ناحا یکی تردخ بابکان اردشیر مادر الاقل شکی هیچ بی واند  بوده

کامالً  و بیابانگرد معنی به ایرانی های زبان دراصالً  کرد که هست دیگر دالیل باز. است بوده

 و است چراننده معنی به یونانی شۀیر از که است( نوماد؟) نوماس فرانسویکلمۀ  همان مترادف

 ،اند و طبیعی هم هست کار برده هب چران گله نیمع به را کرد هم فارسی زبان در اینکهتر  شگفت

الزم و ملزوم  یا اندازه هچرانی ب اند. معنی کرد با گله دار بوده چادرنشینان همیشه گله یراز
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 و گفتند یم را رم کرد مختلف طوایف اسالمیدورۀ  از مدتی تا ساسانییکدیگرند که در دورۀ 

به زبان عرب رفته اغلب به  کلمه این و است هشد رمه ما زمان در که است یا کلمه همان این

 19 «اند. را که باید رموم باشد زموم نوشته را زم و جمع آن خطا آن

 کردبارها به کلمۀ کنیم  مراجعه دارند، اختصاص یرانکهن ا یخبه تار که هایی کتاب بهاگر    

 هنگام ایران عشایر گذشته، در. میابی یمدر را آنان زندگی چندوچون حدودی تا و خوریم برمی

 یافتگان، اسکان  دشمن بابت این از و کردند یم راهزنی و دزدی سیاسی های اغتشاش یا و قحطی

از عهدۀ  ،اگر قدرت سیاسی متمرکزی در کار بود ،این احوال در. بودند بازرگانان و وران پیشه

 و داشت وا می هراس و لهو به را طوالنی مردم منطقه های مدت تا تاراجگری وگرنه آمد برمی آنان

 پشت با ها راه که نیست سبب بی پس. کردند یم کج را خود مسیر بازرگانی های راه و خطوط

 پناه جان کوهستانی مناطق یا و کویر .شدند می نو احداث ایه هرا یا و افتادند یم رونق از اه راه

 سرپناهی مستحکم به آنان قوی دشمن چنگ از ماندن امان در برای چراکه بودند، عشایر

 صورهابن حوقل در پایشان گم شود.  رد که ای مثل کویر منطقه کم دست یا و داشتند احتیاج

وضع منطقۀ  قاًیدر بخش بیابان خراسان و فارس اشارتی به این موضوع دارد و دق و االرض

 شوند یی مدزدان این بیابان پناهگاهی دارند که در آنجا مخف» :سازد یم نمایان را دزدان کویری

. این پناهگاه جبل کرکس کویه نام دارد و کرکس کویه کنند یو اموال و ذخایر خود را پنهان م

بیابان است و شنیدم که محیط پایین آن دو  کوه بزرگی نیست و از جبال بریده شده و پیرامون

نام آب ه ب ام. در این کوه آبی و فقط از آنجا عبور کرده فرسخ است ولی خود به آن آگاهی ندارم

است؛ و راهی که بدان به  کهای آن آب اند بیده هست و وسط کوه چون هامون و در بیراهه

دارد و اگر کسی در آن متواری شود  کهای ترسنا و راه ها نتوان رفت کم است. گردنه قلل آن
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و دست یافت و آنگاه که کسی به آب بیده برسد گویی در دیوار بستی قرار گرفته  توان یبدو نم

 20 «کوه او را احاطه کرده است.

راهزنان  وقمع قلعاقدام عضدالدوله در این خصوص  نیتر مهم» :میخوان یم یهآل بو یختار در   

که به آن  یا فهیزیرا طا ،های کرمان و فارس بسیار ترسناک است فص بود، مقدسی گوید که راهقُ

با  ک، مردمی بدخوی و وحشتناوندش یها سرازیر م های کرمان به این راه قفص گویند از کوه

. آنان در راهزنی تنها به بردن کنند یکس ابقا نم و دلیر، به هیچ کبا ی چون سنگ و بییها دل

، کشند یگونه که مار را م آور، به همان بلکه صاحب مال را به طرزی رعب ،ندینما یمال اکتفا نم

یا  کوبند یقدر م و آن زنند یسنگ میا به  کوبند ی، سر مسافر را با سنگ مرسانند یقتل م هب

گفتند ما به این علت  ،مقدسی( علت این کار را از خود آنان جویا شدم)تا له شود. من  زنند یم

ها  این راهزنان در کوه زده و فاسد نشود. که شمشیرهایمان زنگ میکش یاین اسیران را با سنگ م

 21« ی دارند که کسی را به آن دسترسی نیست.یها کمینگاه

و در مقابل مقاوم سخت و  ، آنان را جانکردند یاوضاع دشواری که عشایر در آن زیست م   

. ابن خلدون نیز به همین نکته پرداخته است و یا در آورد یرحم بار میحوادث ناگوار دلیر و ب

از طرف والی  یا که بدرقه یا هر قافله: »میخوان یم یهآل بونقل از کتاب ه ب یماحسن التقاس

فارس همراه آن باشد از تعرض قفصان در امان است. این قوم بیشتر از تمام خلق خدا در برابر 

 ها یسخت جانبه این  22 «تشنگی و گرسنگی قدرت تحمل دارند و خوراکشان مشتی بلوط است.

ها باید عنصر دیگری نیز افزود و آن عمل مشترک است. دزدی مشترک، چرای  و شجاعت

و نیروی تعرض آنان را  شد یاتحاد مباعث مشترک و جنگ  مشترک، زیست مشترک

 هایو نظر کردند یجمعی عمل م ها تا حدودی دسته . این اقوام در مشورتافزود یم ازپیش یشب

 طبق بر دیگران و بود طایفه یا ایلسرکردۀ  با اییهن تصمیم ولی گذاشتند، میان می خود را در
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 این و بودند اقوام بدبختی و روزی تیره یا و قدرت رهسرکردگان مظ نای. کردند یم رفتار آن

 مردم اذهان در مقدسی نیروی شد، همچون خواهد بحث آن از ایزدی ۀفر در که چنان مظهر،

 .است کرده حفظ را خود تأثیر هم هنوز و کرد یم عمل

 یرأثو ت فرماندهی و فرمانبری از گزنفون نیز آمده است که ماد تاریخاز کتاب  33 ۀصفح در   

مراتب باال کوروش نامه را » :سدینو یاکونوف از قول وی مدی ا. م.. است آورده میان  آن سخن به

. فقط این نکته را باید افزود که شخصیت سلطان مقتدر که کند یمعرفی م کاز لحاظ ادبی نی

 و است گزنفون محبوب ندهن را گردن می یطوق طاعت و ودل جاناتباع و بندگان و نزدیکان از 

لشکرکشی ده ): کوروش کوچک در آناباسیس داند یم منظور غایت و آل ایده را کسی چنین

 ۀمدح نام( و آگسیالی در اقتصاد) یکااکونوم( در کتاب ISXOMAXهزارنفری( و ایسخوماخ )

 این نیک خصلت نیتر بزرگ گزنفون دۀیعقه . بصفات هستند این واجد همه یونان تاریخ و وی

 دۀیبه عق: »دیافزا یدر ادامه م کتاب همین 35 صفحۀ در و «.برد فرمان ندبتوا آدمی که است

 که عالی پرورش و آموزش مبنای است، شده بیان نامه کوروش صفحات نخستین در که گزنفون

 بردن فرمان و دادن فرمان در که بود مهارتی همانا ،اند بوده برخوردار آن از ایرانیان وی زعم به

 « اند. داشته

 به مشترک عمل. شود یم قوم کپارچۀیو  کمان دادن و فرمان بردن سبب عمل مشترفر   

 یکدیگر از انگشتری نگین چون و ننمایند اعتماد کسی به خودی جز که دهد یم یاد ها آن

 است، در به یکدیگر وابسته مشترکشان زیرا عالوه بر آنکه درآمد کنند، مراقبت و مواظبت

بین آنان رواج دارد اتحادشان  در که خونخواهی و یکدیگرند تیبانپش ها یبدبخت و ها خوشبختی

و قدر و  شود یرا یادآور م شان یو نمادی است که به زندگان شدت وابستگ دارد یرا استوار نگه م

ها نفر  . حتی اگر در راه خونخواهی دهشناساند یبه ایشان م اند منزلتی را که برای یکدیگر قائل
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 قربانیوحدت و  یقوم های تحفظ سنبرای نیست، زیرا آن را  شان ید باکدیگر را از دست بدهن

زیرا دروغ  ،صفتی نکوهیده است ییگو دروغ. درست بدین علت است که در میانشان اند کرده

 تلقی که جرم اتحاد سختشکستن صخرۀ  ،یعنی ؛اعتمادی به قوم اعتمادی است و بی نشان بی

شمار  ک دشمن شجاعت بهکود و زن دشمن و تصرف، دروغ گفتن به حال ین. در عشد می

 توانستند یها نیز نم که در پیش دیگران و غریبه دیرس یبه حدی م ییگو راست. گاه این آمد یم

سان توجیه کرد. او به  به همین توان یتشت را مزردروغ بگویند. زشت شمردن دروغ در نزد 

از تبار  ،به احتمال زیاد ،م است. خود ویدرستی درک کرده بود که دروغ منشأ فساد در بین اقوا

: دیگو یاست که از سگ سخن م یدادوند رو بود و دلیل این مدعا فرگرد سیزدهم از قبایل کوچ

شبانی را چنان بزند که جان بسپارد هشتصد تازیانه است، سزای کشتن   سزای کسی که سگ»

پانصد تازیانه   سگ لهسگ خانگی هفتصد و سزای کشتن سگ شکاری ششصد و سزای کشتن تو

 23« است.

زودرنج است و با سگ به هشت کس همانند است: با چیز کم خوشنود است و »در جای دیگر: 

، جنگد یآهنگ است و از برای چهارپایان م پیشوا( پیش)آنزبان  یک، مانند سازد یخورش کم م

خواب است و  کسب ارتشتار )رزمی( بیدار و کو مان در گردش است مانند ی در پیش و پس خان

 24« .ومان را نگهبان است، مانند یک برزیگر خدمتگزار است و بیگانه آزار است خان یشوپ پس

آهنگ است و  پیش»های دیگر جرم داشته است و یا جملۀ  پس کشتن سگ شبان بیش از سگ

زار خدمتگ»تا کشاورزی و باالخره  دهد می را نشان قدرت شبانی« .جنگد یاز برای چهارپایان م

که دهد  را نشان میرو  کوچ رو و یا طوایف نیمه خوی و عادات اقوام کوچ« است و بیگانه آزار

چراکه همواره  ،خواب بودن برزیگر نیز روشن است . دلیل سبکدیستا یرا م چنین آن زرتشت این

 به نسبت ،از لحاظ وضع مادی ،یافتگان عشایر و اسکان است. دهید یگزند م ها ایفهاز طرف این ط
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دزدید و  میاز آن  یستیببرد با یبنص یشتراز محصول ب ینکها یاند. دهقان برا هم متفاوت بوده

 گرد، یابانب های یلهقب ۀحملگفت و نیز  برای اینکه خراج کمتری بپردازد بایستی دروغ می

 احساس دشمن جانب از همواره که برزگر. نمود یمتقویت  را محصوالت کردن مخفی و دزدیدن

و محصوالتش را در آنجا از دسترس دشمنان و  دید یتدارک م هایی یگاهمخف کرد یم خطر

مجبور بود حاشا کند  شد، می گرد یابانحاکم و یا اقوام بگرفتار و اگر  داشت یحاکمان دور نگه م

محصوالتش بایستی مخفیگاهش را از همسایگان و خویشانش  حفظ. دهقان برای بگویدو دروغ 

خبر  ،شود یبشنص یزیچ ینکها یبرا یشیخو یا یههمسا ،، مبادا دوستداشت مینیز پنهان نگه 

به غارت  شو محصوالت شد یم یدهکشاورز به صالبه کش آنگاهرساند و  می دیگرانرا به گوش 

، چراکه دهقانان در تفرقه و دوزوکلک کرد ی. پس وضع دهقان با وضع عشایر فرق مرفت یم

به این رفتار  کرد ید و اتفاق. عامل دیگری که دهقانان را وادار مولی عشایر در اتحا ،ستندیز یم

 از جمله خرج هایشان عشرت و ی عیشو تمام معاش دست بیازند وجود حاکمان انتصابی بود که

 بنابراین،؛ آمد می به چنگ رعیت یسۀاز ک یشانها و کاخ ها زینت و زیور ها، عیاشی ها، سفره

که عشایر رهبران قبایلشان را  ی، در حالکرد یدشمن نگاه م رعیت همواره به حاکمان به چشم

 یها تا بتوانند در برابر فرمان شد یو همین وحدت سبب م ستندینگر یبه چشم عامل وحدت م

 کنند و از پرداختن خراج شانه خالی کنند. یحکام گردنکش

ا حکام بوده ضدیت و دشمنی ب رسد یبه نظر م کمشتر یافتگان عشایر و اسکان ینآنچه ب   

 آنان ۀفیو آن هنگامی بود که طا آمد یدر مورد عشایر استثناهای فراوانی نیز پیش م ،است. البته

دفاع به از حکومت در مقابل دیگران  یرکه در این صورت عشا کرد یقبضه م را دولتی قدرت

 هنادرشا زند، خان یمکر یها حکومت زند و افشار و قاجار در مقابل های ایفهمثل ط خاستند، یبرم

 دریای ۀیوردار بودند؟ به غیر از حاشبرخ موهبتی چنین از یافتگان اسکان آیا قاجار. ولی و افشار
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 عشایر که  یوقت حتی نداشت، وجود یافتگان اسکان سایر برای موقعیتی چنینابداً  مازندران

 رغی خصوصیات زیرا نهاد، یزوال م روبه حکومت مدتی از بعد. افتندی یم اسکان حکومت حامی

 سبب ی. بآورد یپرور بار م و تن تنبل را آنان و افتی یم رواج میانشان در یافتگان اسکان رزمی

را تا آخر  وتبارش یلکه او تمامی ا سدینو یم یجهانگشا یمورمنم تنیست که تیمور در کتاب 

را ها آن  مسجد متحرکی برایش ساخته بودند که در جنگ یحت، در چادر نگه داشت شعمر

. پس از مرگ تیمور، پسران و نزدیکانش برای کسب رهبری به جان هم دندیکش یم یدک

 آنان یافتگی اسکان از ناشی قلمروشان سرتاسر در مغول یها سقوط حکومت ین،بنابرا ؛افتادند

 .است

 خود اموال چشم دیگران به اموال به آنان که دهد یم نشان عشایر زندگی وۀیش و اوضاع   

کس که غیر خودی بود دشمن محسوب  هر. آوردند می چنگشان به بایستی که ندستینگر یم

 وقتی که نیست سبب یب .بود حیاتی امری قبیلهدشمن برای رشد و توسعۀ  دی و خلع شد یم

 پیشین حکومتبه  متعلققبالً  که شدند یم هایی ییدارا تمام مالک دندیرس یم قدرت به عشایر

حکومت  دارایی تمام خالصهها و  کاخ دولتی، ۀخزان سیم، و زر ام،احش رعیت، امالک، مانند بود

 که) هلیقب یا کالن نظام رشرط بنیادی مالکیت مبتنی ب» .کردند می تصاحب راسابق که آن 

غلبۀ یک  با که شود یم سبب قبیله یا کالن به تعلق همان یعنی( ندارد آن با فرقی ابتدا جماعت

جزو شرایط غیر  او به متعلق اراضی و گردد مالکیت لوب سلبمغ کالن از دیگر کالن بر کالن

 اه، بنابراین تنداند یخود م کهم مل آلی بازتولید استیالگری بشود که حتی جماعت مغلوب را

 ای بردگی های نظام پیدایش قبیله، یا کالن نظام بر مبتنی مالکیتتوسعۀ  ممکن شکل

 ریی، این تأثیهای آسیا . در نظامدهند یماً تغییر مرا الزا یا لهیقب یها مداری است که شکل رعیت

طور  که مالکیت ارضی و کشاورزی به ییزیرا نسبت به جاها ،کمتر از همه است ییردهندهتغ
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 صنایعی که مبتنی بر واحدهای خودبسندۀ ی، در نظام آسیایدندانحصاری وجه مسلط تول

بردگان چندان ضرورتی ندارد.  خیل بر دستیابی و غلبه و فتح ،است یکشاورز و کارگاهی

و تنها از حق تصرف  شود ینم کی از آنجا که فرد در این شکل از نظام تولیدی هرگز مالهوانگ

 وحدت مظهر که است کسیی، یعنی بردۀ یایت در حکم داراهبرخوردار است. خود او در ن

 25.« است جماعت

ولی وجود عشایر آن را دوباره قوت  ،گذاشت یاین وضع رو به سستی م یافتگان در مورد اسکان   

خود رودرروی  ، زیرا در آن صورت خودبهنداشت ی، وضعی که در آن فرد هیچ آزاددیبخش یم

 رسمیت به را ی. درست بدین دلیل است که حق فردگرفت یقبیله و یا طایفه قرار م

 و یلهقب فه،یدست به دامان طا دید یر مهتو در این میان فرد برای کسب هویت ب شناختند نمی

 گرفت یم قرار جامعه رودرروی فرد مقام دروگرنه  ید،درآ آن خدمت به بستو در باشدحکومت 

 .بود نابودی به محکوم و

 حکمروایی یاوضاع چنین در بقاء تنازع نام با چه و درندگی خوی نام با چه جنگل قانون   

اند،  قومی همواره ستوده-لیغیرت یا حمیت ای یها ت که آن را با ناماس همان این کرد و می

که  یا یدئولوژیا .است شده بدل یقوم یدئولوژیاز ا یبخش هغیرتی که با تعصبات درآمیخته و ب

 قبیله بدون مردم داشت؛ تام مقبولیت نیز مردمسخت دلخواه حکومت بود و از سوی عامۀ 

بود.  قومیت یارع تمام رهقبیله نیز نماد و مظ رهبرو شاه یا  شناختند ینم خود برای هویتی

 خدمت در که بود تبلیغاتی ییها دهل عطوفت و عفو گاهی و خشم ، جنگ ، ییسرا قصه ، یمداح

 و زد میقومی نیز بدان دامن  های . تعصبگرفت یتفکر و نیز حکومت قرار م زطر گونه ینا

که برای شخص  کند یم یتحکا یوجود تعصب از منافع زیرابیار معرکه بود؛  همواره آتش

با نام تعصب  و شد یدامن نیز زده م ها این تعصب بر ،ای مادی و عینی دارد. البته جلوه بمتعص
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 گرفت یدرم  یو سن هتعصب مذهبی جنگ و ستیزهای فراوانی که در بغداد میان شیعو یا قومی 

و گاه  گرفتند یو آنان گاه جانب این و گاه جانب آن دسته را م شد یتغییر سیاست خلفا مسبب 

در همه حال سعی داشتند که غائله به نفع خودشان پایان  تردید بیو  کردند یطرفی پیشه م بی

 یابد.

که  دیآ یدشمن قبایل دیگر است و گاه پیش م قبیله و قبیله دشمن همه قبایل دۀیدر د   

قبایل با چنگ زدن به عامل سومی به وحدت موقت برسند، مثل عامل مذهب در حکومت 

افتند،  و باز اقوام و قبایل به جان هم می رود یچندی این عامل از میان م صفویان و بعد از

همچون درگیری قبایل افشار و قاجار و زندیه که برای روی کار آوردن صفویان دو قبیلۀ اول با 

همواره وضع موجود از نو تکرار  ،بعد بر سر حکومت به جان هم افتادند؛ بنابراینمتحد شدند هم 

و صلح موقت در  شدند یها آغاز م ، جنگستندینگر یم یکدیگرا چشم دشمن به و همه ب شد یم

 .ییدگرا یبه انحطاط و سقوط م دوبارهو همه چیز  ختیر یهم م

 ها ینزم و رفت یم تاراج هب احشام و دام ،شد یکمتر م و کم جمعیت ها یغماگری و ها در جنگ   

 ستیبا یم آنگاه و دیرس یم فرا آرامش دوران سپس. گشت یم بدل به ویرانه ستوران سم زیر

 تحمیل فراوانی را رنج و درد کار این که پیداست و کرد زنده نو از را رفته کف از ۀیسرما

. در اینجا بردند یدیگران دست مدارایی ا به ی و آوردند یم روی دزدی به یا زدگان جنگ. کرد می

و شد  می یگریسبب جنگ د یجنگ؛ از این رو هر شد یمحسوب مدارایی  از بخشیهمه چیز 

 .شد یم یدو ثروت تشد یتدر جمع کاهش

تنها عامل وحدت بود و این  ها، ییپادشاه، در مقام مالک تمام دارا وجود اوضاعی، چنین در

بود و کشتار و زور متشنج زیرا اوضاع همواره آمد،  نمی دست بهنیز جز از طریق کشتار  کتمل

 از افرادنیست که هنوز هم بسیاری  سبب یب) شد. پنداشته میبخش  شمشیر تنها میانجی سامان
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به  سینه به ینهکه س برند یم سر بهچراکه اینان هنوز در اوهامی  ،خواهان دیکتاتور عادل هستند

 و بود ناامنیاستبداد زادۀ در حقیقت ، شد یاست.( از اینجا بود که استبداد زاده م یدهرس یشانا

ها  ییشاه مالک تمامی داراهمچنین، . شد می تلقیامنیت و استبداد میانجی  ا منجی بیتنه شاه

. شود دفاع آن از دیگر مالکان ۀبه واسط ینکهمگر ا شد یشناخته نم یترسم بهتملک  ینبود و ا

 خود شاه داشت؛ وجود مایملک ۀهم برای مالک یک تنها زیرا نداشتند، استقالل هم مالکان

. داد ی( مساتراپ)اقطاع،  تیول هب انتصابی مالکان این بین را ها ینو زم آفرید یم را دیگر مالکان

کوچک  چند هرخطۀ  دریک  هر که ساخت یگوش م به حلقه مالک ای عده حقیقت، در شاه،

 هر از و کند یانداز دست دیگران امالک به تا بود آماده آن هر نیز او کردند و می پادشاهی خود

ای جز سر  این اوضاع برای حکمرانی مطلوب نبود، ولی چاره ،تهالب. بگیرد ماهی یآلود گل آب

 «چشم و گوش شاه»مقام  دررا  افرادیشاهان  بعضیفرود آوردن در برابر آن هم وجود نداشت. 

 و امیرانوروز  حال از تا« جاسوسان گماردن» نامه یاستس سندۀیو یا به قول نو گماردند یم کار به

 و شاه برای ناگواریاحتمال وقوع هر حادثۀ  این، وجود. با اورندبی خبر ایشان برای شورشیان

 ثروت به همه رو ین ا از و بود مایملک نامشروع مالک سلطنتی هرچراکه  داشت، وجود سلطنت

وابسته به  مالکیت ،دیانجام یم قانونی یب به مداوم یها یچی. سرپبودند دوخته چشم موجود

تنها قانون اوضاعی  چنین درایستی با همه جنگید، و برای دفاع از آن ببود اقتضاعات زمان 

که  چنان ،را بودذگ یموهبت یتامن .ماندموجود جنگ بود، قانونی که در تمامی این دوران پابرجا 

 .است امنیت حفظخوانان و آخوندها  روضه یدعا ها یهدر مسجدها و تک یزتا زمان حاضر ن

 وجود که برد نام زمین صاحبان از ،خزر ایدری مناطق از غیر ایران، در توان می زمانی   

اند و به دامن  ده انگاشتهنادیرا  ها آننیز  مورخان اغلب. گرفت نادیده را عشایر و ها طایفه

هاست. او در پیشگفتار کتاب مشهور خود  تون یکی از این نمونهمباند. ل غلط افتاده یها تحلیل
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یازدهم میالدی( معمول )قرن پنجم هجری  روش اقطاع در»: سدینو یم یرانمالک و زارع در ا

ت به آن اشاره دارد از زمان هخامنشیان وکه هرود نانچکه این روش  یدر حال 26« شده است.

 .گذارد یتیول و اقطاع پا به میدان م گوناگونبا نام ساتراپ وجود داشته است، بعدها با اسامی 

عام دهقانان و  و نیز قتل هایشان ینزم تاریخ ایران صدها بار فرار دهقانان و رعیت ازدر    

. به تکرار شده است و به تصرف در آمدن زمین از طریق این یا آن متجاوز و چپاولگر داران یولت

 نام با «مقتدرطبقۀ ». در این میان کدام دادند یجای حقوق زمین مه سربازان مغول نیز ب

 وی تحلیلادامۀ  در ؟برد یم نام نآ از لمبتون که بگیرد ریشه ایران در توانست یم «مالک»

 صاحب یها میرژ ندۀینما خود که باشند« داران اقطاع» همان گویا طبقه این که شود یم معلوم

 دفاع دهقانان از حکومت برابر در توانستند ینم هرگز لمبتون نظر خالف بر اینان و بودند قدرت

 دنبال به ایران در محققان همۀ دیآ یم پیش طبقاتمسئلۀ  وقتی که است این عجیب .کنند

 تراشند یای م طبقه عریضه نبودن خالی برای نیافتند کالسیک یا طبقه اگر و گردند یم یا طبقه

. تحلیلگران روسی در این میدان پیشتاز تحلیلگران دیگرند. شوند یم ییگو دچار تناقض عتاًیطب و

 به را بسیاری اراضی پارس رتسخی هنگام به عرب پیشوایان» :کنید توجه پطروشفسکیبه گفتۀ 

له بن تمیم اهل بحرین از لحاظ ثروت در حنظ. خانوادۀ کردند غصب آورده در خویش تصرف

 طرف از مالکیت تصرف همیندرست در ادامۀ  «پارسی مقام اول را احراز کرد. داران ینمیان زم

با  هایی یمانز پولی بسیاری از دهقانان ایرانی پارس نی» :دهد یم ادامه چنین او مهاجمان،

فاتحان بسته سر به اطاعت ایشان نهادند و اراضی و قالع و حقوق و امتیازات فئودالی خویش را 

که مالکیت از طریق  کند یرا تصویر م یا او جامعه ،شود یکه مالحظه م چنان 27« حفظ کردند.

 به ای لیشهک و سنتی رویکرد بااست. اگر  بوده اکمدر آنجا ح باهمتصرف و حقوق فئودالی 

یکدیگر را تحمل  توانند یهای تولیدی متفاوتی هستند که نم این دو شیوهکنیم،  نگاه موضوع
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 با همواره تولید وۀیش دو این کرد، خواهیم مشاهده خزر دریایکه در بخش حوزۀ  کنند. چنان

سال در » :دارد اشاره چنین ینا خزر دریای حوالی به پطروشفسکیاند.  بوده ستیز در یکدیگر

 ایآمودر تا باًیتقر ایرانهجری( شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد و همۀ  ۳۱) یالدیم ۶۵۱

 و کابل و زابلستان و غور و بلخ نواحی فقط. گشت اعراب مسخر شرق شمال از( جیحون)

 مردم. ماندند باقی مستقل طبرستان و گیالن و دیلم یعنی خزر، دریایکرانۀ  های ینسرزم

 ۷۰۷بلخ به طور قطع در سال  .شدند مطیع بعدها و کردند پایداری لجوجانه مزبور نواحی

 را دلیلی هیچ او اما 28« ولی دیلم و غور و کابل مسخر اعراب نگشتند. (،هجری ۸۹) میالدی

 در سپس نگشت، اعراب مسخر ها، مکان بقیۀ خالف بر خزر، دریای ۀکه چرا حوزکند  نمی مطرح

هجری  ۸۰۹در سال »کند:  وغریبی اشاره می یبعج نکتۀ به ایران در اسالم کتاب 380 ۀصفح

 قرن در گیالن مازندران عۀیسادات ش یها پس از قیام مجددی دولت مازندران احیا شد. دولت

 .« گشت مبدل فئودالی خرده عادی یها دولت به هجری، نهم

است؟ در وسعت مالکیت منظور ؟ آیا معناست چه بهفئودالی  معلوم نیست که اصطالح خرده   

منظور که نشده است؛ و اگر  شد یم فئودال معین یکآن صورت بایستی حدود مالکیت 

. ولی شد می مشخص باید است یربه پادشاه و ام یکیو نزد یو دور یاسیو س یحقوق یازاتامت

 فئودالی وی نظر از ایرانچراکه  است، انهپن پطروشفسکی نظر ازها  هر چه هست تمامی تفاوت

فئودالی نامیده  کل عادی حکومت نیز اگر فئودالی نبوده باشد پس بایستی خردهش و است بوده

ولی در آثار  ،ها را شاهدیم حاضر فئودال و که ما همواره در فئودالیسم وجود حی یشود. در حال

گاهی مثل آثار پطروشفسکی  کنند ینویسندگانی که وجود فئودالیسم را در ایران مطرح م

با اشغال  شک، بی. آورد یو باز برای خالی نبودن عریضه سر برم کند یمفئودالیسم رخ پنهان 

مجدداً  ولی ،شد یم انحطاط دچار آنجا فئودالی شبه حکومت گاهی خزر دریایمناطق کرانۀ 
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کرانۀ  بخش در. نداریم سراغ ایران جاهای دیگر در را خزرکرانۀ  ثبات رو  ینا از. گردید یم برقرار

 یها قطب توجه به بابخش  ینا یانخواهیم پرداخت. در پا سئلهه این متر ب مفصل خزر دریای

 :است گرفته صورت بندی جمع یردرگ

 رعشای با رعشای -1

 یافتگان عشایر با نیمه اسکان -۲

 یافتگان عشایر با اسکان -۳

 یافتگان اسکان با یافتگان اسکان -4

 با عشایر ها میرژ -۵

 یافتگان با اسکان ها میرژ -۶

 .همسایه یها میبا رژ ها میرژ -۷
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 :ها نوشت پی

فرهنگی،  و ، تهران: علمی3سعیدی، چ  محمدترجمۀ ، و روم یرانا یها جنگ، یوسپوکپرو -۱

 .210، ص 1365

 .20، ص  همان -۲

: تهران پاریزی، باستانی محمدابراهیم ترجمۀ ،اثیر ابن الکامل از ایران اخبار عزالدین بن اثیر، -۳

 .ص؟، 1349 هران،ت دانشگاه

 .۷۲۵ص ، قاجاریه ۀاز آغاز تا انقراض سلسل یرانا یختارعباس اقبال آشتیانی،  -۴

 ،5 چ پور،وزین نادر دکتر کوشش به ،ناصرخسرو سفرنامۀ مروزی، ناصرخسرو قبادیانی -۵

  .۵ص 1362 جیبی، های کتاب سهامی شرکت: تهران

 .118همان، ص  -۶

شعار، تهران:  جعفر دکترترجمۀ ، شاهان و پیامبران تاریخ، حمزه بن حسن اصفهانی -۷

 .180 ص، 1367امیرکبیر، 

 .۱۷۷ ، ص همان -۸ 

 .۱۷۵ ، ص همان -۹

 .۱۷۶ ، ص همان -۱۰

-۶۲۵ص  ،1366ه، پاینده، تهران: آگا ابوالقاسمترجمۀ ، عرب تاریخ، خلیل حتی یلیپف -۱۱

۶۲۶. 
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 .؟ ص، 1356 فرانکلین، نتشاراتا: تهران ،2 چ ،اصفهان ،اهلل هنرفر دکتر لطف -۱۲

 Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism (15th - 18th براودل: - فرناند -۱۳

century), translation from the French, revised by Sian Reynolds, Fontana Press 

 ۳۲ ۀجلد اول صفح

 .؟ ص، 1385 نو، ابتکار: تهران بهپور، احمد ترجمۀ ،اولئاریوس سفرنامۀ اولئاریوس، آدام -۱۴

ترجمۀ  ،(لرها و لرستان ۀرسال با همراه) لرستان ۀدو سفرنامه دربارجان ادموندز و دیگران،  -۱۵

 .۱۹-۱۷ ، ص1362بختیار، تهران: بابک،  لیلی و بهاروند یهالل امان سکندر

 .۱۶ ، ص همان -۱۶

 .۵۵، ۳۸، ۳۷ ، ص همان -۱۷

 .۶۲ ، ص همان -۱۸

، 2ایالت، چ  و عشایرپژوهشی دربارۀ  :در ایران ینینش کوچبهاروند،  یالله امان سکندر -۱۹

 .2-1 ص، 1367 تهران: آگاه،

 دکتر توضیح و ترجمه ،االرض رهوص در ایران: حوقل ابن سفرنامۀ حوقل، محمد ابوالقاسم -۲۰

 .؟ ص ،1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .۵۸۶ص  ،1378، تهران: سمت، یهآل بو یختاراصغر فهیمی،  علی -۲۱

 . همان -۲۲

 .216 -۲۱۵ص  ،1326ن، تهران: دانشگاه تهران، فرهنگ ایران باستاابراهیم پور داود،  -۲۳

 .۲۱۶ ، ص همان. ۲۴
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ص ، ترجمۀ باقر پرهام، سوئد، سال ؟، سیاسی اقتصاد نقد مبانی: گروندریسهکارل مارکس،  -۲۵

۴۹۷. 

، علمی و فرهنگی ، تهران:3ی، چ امیر منوچهرترجمۀ  ،ارع در ایرانز و مالک، تونمبلآن  -۲۶

 .۳۶ص ، 1362

ص ، 1352ان: پیام، ترجمۀ کریم کشاورز، تهر ،ایران در اسالمپطروشفسکی،  پاولویچایلیا  -۲۷

۴۲. 

 .۴۳ ، ص همان -۲۸
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 خزر دریایحوزۀ 

 است: متفاوت یراننقاط ا یرسا یاتبه خصوص نسبتمنطقه  ینا یاییجغراف یاتخصوص   

و رطوبت هوا در حدود  رسد یسانتیمتر م ۱۶۲تا  ۱۲۵دارای بارندگی فراوان که ارتفاع آن از »

. میزان باشد یدرجه در تابستان م ۳۷ستان و در زم سه حدود تا حرارتدرصد است. درجۀ  ۹۵

گیالن زیاد نیست و حداکثر ارتفاع برف ممکن است به دو متر  یخبنداننزول برف چون دورۀ 

 رساند یکه تولید کشاورزی را به حد اعال مدارد فراوانی  یها رها و رودخانههغیر از آن ن 1«برسد.

 و طارم طالش، های کوه وجود .است نبوده انایر نقاط سایر مانند هرگز آنجا در آبو مسئلۀ 

. از سوی دارد یم نگهالبرز این منطقه را همچون دژی مستحکم  یها کوه دنبالۀ رشته و خلخال

 نقاط سایر در که ساخت پذیر امکان را خاصی جنگی وۀیش منطقه این هانبو یها جنگل ردیگ

 مقابل در مردم این حامی نیتر زرگها ب کوه و ها جنگل حقیقت، در. بود ناپذیر ایران امکان

سال در منطقۀ  ۸۲۱پذیرفتنی است اگر خاندان جشنسف  رو ین ا ازاند.  بوده دشمن تعرض

 :است آمده مشروطیت انقالباز آغاز تا  گیالنکتاب  در  2، باشند کرده حکومت گیالن

لی دیگر که گاوبارگان پادوسبانی تا اواسط سلطنت شاه عباس صفوی در کنار حکمرانان مح»

 باًیی خود را حفظ کردند و تقریقدرت فرمانروا جای دابویگان را گرفته بودند در گوشه و کنار

یعنی  ،هجری ۱۰۰۶انگیر چهارم آخرین فرد سلسله در سال هج کباید گفت با کشته شدن مل

 3.« یه در گیالن به تاریخ پادوسپانیان نیز خاتمه داده شدئزمان با برچیده شدن حکومت گیامه

 کرده درک را خزر دریای حوزۀمنطقۀ  موقعیت نیز گیالن فرمانروایان سندۀیه. ل. رابینو نو   

 از پوشیده که سرزمینی این به آمدن برای ندرت به متجاوز سپاهیان» :سدینو یم وی. بود

صورت  ینا غیر در زیرا ،انداختند یم خطر به را خود جان است، مرداب و باتالق و انبوه جنگل
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، در آمدند ینین آنجا که غافلگیرانه از کمینگاهشان بیرون مساک هجوم و خطرناک یها تب

 4.« شدند یانتظارشان بود. همچنین در فراهم کردن خواروبار )برای سپاه( با دشواری روبرو م

 و مازندران و گیالنخزر ) دریایحوزۀ گوناگون ی را که در نواحی یها این نویسنده اکثر خاندان

 در گیالن سامان» :است رسیده چشمگیری جۀینام برده و به نت ،راندند می حکم( دیلم و نگرگا

 در ییدژها دور روزگاران در. بود( تالش خود جمله از) کنونی تالش تا چالوس رود از گذشته

 عبارت کوهستانی بخش بودند، کرده پا بر رستمدار به دیلمیان هجوم از جلوگیری برای چالوس

که  برد یاو از سیزده تن نام م 5« ی داشت.یکه در هرکدام خاندانی فرمانروا بود احیهن چندین از

برایمان امکان ندارد این کسان را » :دیافزا یو م کردند یدر آن مناطق حکومت م ۲۵۰در سال 

نیز از  ۳۸۸و  ۳۱۱و  ۲۶۰ یها وی برای سال 6.« کنیمی بند بر حسب خاندان و ناحیه دسته

 یتوالجا یختارسپس بخشی از متن  ،عاجز است شان یبند که از دسته برد ینام مچندین خاندان 

که در آن زمان  شود یرا آورده است که در آن از مناطق و پادشاهان یاد شده است، معلوم م

هر  وتقسیم شده بود  شان یپادشاهان یا امرای محل تدس به خزرمناطق شمالی ایران در حوزۀ 

 اهلل فضل رشیدالدین خواجهنوشتۀ  یخجامع التوارشتند. در فصلی از یک برای خود قدرتی دا

 استحکامات و قالع به فراوانی های اشاره اوست، جانشینان و صباح حسن به مربوط همدانی که

صورت  شمال را که بیشتر به مردم ایه جنگ و مقاومت و رود ی( مایران بخشحوزۀ خزر )

 الموتاز توصیف قلعۀ  .برد ینام م یانو از حکومت باطن ودش می یادآور ،شد یپارتیزانی انجام م

 کوهی الموت و»، اند بوده برخوردار فراوانی مالی قدرت از قلعه سازندگان که آید برمی چنین

است که  یا و آن قلعه اند کرده نهاده زمین به گردن و زده زانو شتری به آن تشبیه که است

ص صا شبیه و نظیر نیست. جدران محصص و بنیان مرمداخل و مخارج و مراقی و معارج آن ر

و در احجام آن  زدند یبر سنگ م یاگوئچنان استحکامی داده بودند که پوالد به وقت تخریب 
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های عمیق که از استعمال سنگی و  احجار چند ساباط با طول و عرض و به ارتفاع و حوض

فت آن وارد ساخته صدر « رهینتئحتون من الجمال بیوتا فا»نا حاصل داشت آیت غصاروج است

ها کنده، در وقت  بودند و جهت سرکه و شراب و انواع مایعات و اجناس جامدات انبارها و حوض

 جوی دو ریو از رودخانۀ تأث کردند یتاراج و استخراج ذخایر لشکریان در حوض عسل غوص م

 آن شیب در و بریده گسن در جوئی قلعه مۀیبه پای قلعه آورده بودند و از آنجا بر مدار ن آب

 آنجا در ذخیره جهت خویش پای به آب که بودند ساخته سنگ از هم آسا دریاها  حوض

 7.« بودی روان آنجا پیوسته و یرفت یم

بر تفاوت آنان نسبت به  یا قدرت جنگی و استحکامات آنان نشانه ،اقتدار پادشاهان کوچک   

 که خوریم یبرم زمین قبالهیک  دربارۀ ای شارها به نیز حوقل ابنبوده است. در سفرنامۀ  یهبق

 زمان در که اختاللی از پس گرگان ارتفاع اما» :است زمین بر قانونی مالکان وجوددهندۀ  نشان

بیستون( بن وشمگیر بن زیار است و این )ستون هز آن وشمگیر بن زیار و با داد رخ آنجا در ما

که به  هایی یو حقوق سلطانی و آنچه از کشت ها جبایات( و قباله)عواید شامل است به خراج 

 حدود در عواید، همۀ شود یگرفته م کنند یوآمد م دریای طبرستان واقع در آبسکون رفت

درازی است که به دست  یها عایدی طبرستان سال میلیون درهم است.دو تا  هزار دویست

ر روزگار گذشته عواید آن گردد و د دست می به زیرا این سرزمین میان حکمرانان دست ،دیآ ینم

های روینج و فاذوسبان  کوه» :کند یابن حوقل در جای دیگر اشاره م 8 «چون عواید گرگان بود.

پادوسپان( و قارن بسیار استوارند و هر کوهی را رئیسی است و اغلب دارای درختان بلند و )

های ابن حوقل  از نوشته 9 «ها را فراگرفته است و بسیار فراخ نعمت است. ها آن و آب هاست شهیب

رئیس اسم نام که وی از ایشان با  اند زیسته یکه در شمال ایران مالکانی م آید یچنین برم

. اند داشته نیز قباله رؤسا این کهگردد  می روشن شود سنجیده وی اولکه اگر با گفتۀ  برد یم
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 به اینجا در رئیسچراکه  است، داده نسبت دیلمان به را دوم مورد و گرگان به را اول مورد وی

که در مورد امرای منطقه طرف یکی را ند بود انت و گویا همین مالکاس منطقه مالک معنای

 . اند گرفته یم

همچنین در عرف » چنین آمده است: یالنگ یانفرمانروادر بخشی از تاریخ اولجایتو در کتاب    

فرمان او باشند رشاساالر گویند و  اصیل را که امرا و سپاه بسیار در یباهل گیالن پادشاه نس

وندند و والیان خطۀ  اطالق این اسم بر ملوک دو قبیله است از آن یکی ساسان خالو که مرداویج

 اگر که افتاده چنان عادت و رسم و بودند برادر مرداویج و اسحاق و( وندند اسحاق که) فومن

 جانب یک مساعدت و مدد را گیالن اهالی سایر افتد مخاصمت اصیل نسیب پادشاه دو میان

ال جایز هرا تقاعد و تکاسل و اهمال و ام یک یچم و هصبعضی را معاونت طرف خ و کرد باید

پادشاهی  رد هم که گویند انوزوند اند کوتم حاکم که شاهنشاه بن کیکاووس لۀینباشد و قب

س زن و مقدم و سرور پیش گیالن و خواهر کیکاوو اند نسیب و اصیل و بزرگ و قدیم

است و او به استقبال هوالکو خان در مبادرت  ینالدین حسن نومسلمان و مادر عالءالد جالل

گیالن به پادشاهی قریب عهدند و  کمسابقت نمود و با سیورغامیشی مراجعت کرد و دیگر ملو

اند و هر  با اصالت و استقالل گرفته و اگر نه در قدیم همه مطیع این دو قبیله معتبر بوده کمل

 10« رئیسی صاحب تیر )تیغ( و تبر جگنه گویند.

که در  و چنان شمارد یوی رؤسا و گاهی به اسم، پادشاهان منطقه را برم ،بعد از این سخنان   

پادشاه را قبول همگی، به اتفاق،  ،یعنی« دند.هگیالن به پادشاهی قریب ع کدیگر ملو»باال آمد 

. در دیگر کنند یم یتحما دانند یم یلاهی اصدارند و در حقیقت خاندانی را که برای پادش

یک خاندان را به سلطنت برگزینند و  همگیکه  ندارند وجود ؤساییجاهای ایران هرگز چنان ر

جالب اینجاست که اغلب ریاست مناطق بعد از پدر به پسر  .کنند طرفداری دهزایلاص یک ازیا 
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، زمین وجود داشت لکتنها ما طقه نهدر آن منشک،  بیتا در آن به امیری بنشیند. ید رس یم

 .ندکرده بود یداپ یمیو بر اثر اتفاق و اتحاد قدرت عظ ندداشت یزن یبلکه آنان قدرت فراوان

بیلمان  یدوالب در چهار منزل دیگو یمقدسی، در تنها کتاب مسالکی که به دست ما رسیده، م»

 والیت مهم نقاط از یکی ظاهراً و بوده قریهیک  مانندکوچک  شهری ابوالفداءاست که به گفتۀ 

 رئیس داعی، رر خشم مقهمان شبیل ارمنزلیهچ و یدرودسف منزلی دو در. است بوده طالش

 داشت مستقل انۀیاغی سلطنت والیات آن تمام بر سوم قرن دوم مۀین در که داشت قرار علویان،

 11.« نبود خلیفه اطاعت در و

 مرکز( کنونی مازندران باًیتقر) طبرستان از رخز دریای ایرانیبیهوده نیست که حوزۀ    

قالبی و شورشگری ایران بوده است و دیلم و گیل چنان ان مراکز از و یکی تاریخی مانانهرق

 بغدادو  ساقط را خلفا قدرت توانستند هجری، ارمهقرن چ یه،آل بو زمان که درداشتند قدرتی 

 پی در همواره مردم ولی کرد، سقوط منطقه این عباس شاه حکومت اواسط در. کنند فتح را

 کی نیز به تجمع رهبران و پیروانشان کمجغرافیای موقعیت. ندبود سابق وضع کردن زنده

 مقاومت با» و ندداشت هایی قلعه آنجا در بابیهبه قول محمدجعفر خورموجی فرقۀ ، کرد یم

12« گردید.این قلعه فتح  ۱۲۶۵ سال در عاقبت کردند طبرسیقلعۀ  در آنان که شدیدی
 

مردم  همه،  ینبا ا ؛وتاز قرار گرفت بعد از حکومت شاه عباس این منطقه همواره مورد تاخت   

 شمال خواست یم پرآشوب اوضاع آن در پطر وقتی. کردند حفظ همچنان را سلحشوری ۀیروح

 حدودی که تا دهد، اسکان گیالن در را ارمنستان و گرجستان مردم آورد و دست به را ایران

اتیوشکین پس از در هم شکستن پایداری م. »شد رو روبه گیالن مردم پایداری چنین کرد، با

علت این پایداری هم روشن  13« گذاشت. ای در سلیان ایرانیان در گیالن دست به ساختن قلعه

در مورد طبرستان  .پادشاهی صفویه کارهای بسیاری کرده بودند ریزی یها در پ بود، زیرا شمالی



 

105 

 

به دست ما  یفراوان های یترخ داده بود روا ایران شمال مردم وها  عرب بین هک اییه جنگ از نیز

 بر اینها هرگز به آنجا دسترسی پیدا نکردند و برخی  عربکه  معتقدنداست. برخی  یدهرس

 ییدر جانویسنده است.  هایی هم دستخوش تناقضالبلدان فتوحکتاب  ،آنجا فتح شدکه  باورند

طبرستان و رویان و دنباوند را گشود و اهل جبال وی را مالی  یها ید، دشتعس سپ: »دیگو یم

ای شود،  آنکه مطالبه طبرستان و نواحی آن، گاه بی یها در جنگ» :سدینو یو سپس م 14« دادند.

  .«دادند یها و نبرد به پرداختن آن تن در م ، گاه پس از جنگپرداختند یخود خراج م

ثعلبه بن شیبان بن ثعلبه بن فیان، مصقله بن هبیره بن شبل، از طایفۀ بنو اما معاویه بن ابی س»

عکابه را به فتح طبرستان فرستاد. مردمان طبرستان همه جنگی و دلیرند. معاویه ده هزار، یا به 

قولی بیست هزار مرد همراه او کرد. دشمنان با وی حیله کردند و چنان وانمودند که هیبت وی 

های  گذرگاه کچون نزدی سته است تا مصقله سپاه را به درون آن دیار آورد. ونش یشانها بر دل

کوهستانی را بر سر ایشان  یها کوهستانی رسید، دشمن در آنجا کمین کرده بود. پس سنگ

و مصقله نیز کشته شد. از آنجای این مثل شدند  ککه آن لشکریان همه هال افکندند؛ چنان

15« ن برگردد.آوردند که تا مصقله از طبرستا
 

، زیرا مطمئن پرداختند یطرز دادن خراج بود که مردم به میل خویش م اینجا در مهممسئلۀ    

پس از آن مسلمین در »: شان را نخواهند داشت به منطقهورود بودند که مسلمانان هرگز یارای 

اید در ب 16 .«کردند یو از پیشروی در سرزمین دشمن پرهیز م دندیجنگ یاطراف آن نواحی م

 حال عین در بودند و یافته اسکان( ایران بخشنظر داشت کمابیش تمامی مناطق حوزۀ خزر )

 از نه و دلبخواه اتحاد دلیل به بایداحتماالً  قدرت این. بودند ایرانمنطقۀ  ترین پرقدرت همواره

 حریم به تعرض منطقه به تعرض که چنان. باشد بوده زمین بر مالکیت احساس نیز و اجبار روی

و اگر  شود یکه در سایر نقاط ایران چنین چیزی مشاهده نم یاست. در حال شده یم تلقی آنان
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تصرف  هم بدین سبب که در آن مناطق  و زودگذر بوده است، آنناچیز هم مشاهده شود 

هرگز  اند کرده یو آنانی که روی زمین کار مبود  متغیر ینزم مالکیتفرما بوده است.  حکم

چراکه او بایستی درآمد را بر طبق  ،نبوده است که چه کسی صاحب اصلی است مهم برایشان

و وی را گذشت  میینی عولی وقتی این شروط از حد م د،کر یشروط و نه قوانین تقسیم م

داشت. ویژگی اصلی  و یا سر به طغیان برمی کرد ی، یا از زمین فرار مداد یفشار قرار م تحت

 بزرگ نیز بوده است. طق این تفاوتشمال ایران نسبت به سایر منا

که تجارت در شمال ایران رونق فراوان داشته است، حتی پل  آید یاز کتب تاریخی چنین برم   

نقاط کشور سایر ی به یوت گیاهان دارومکه از ال کند یاشاره م وتمخداوند المیر نیز در کتاب آ

ب داشته و نه بازارهای مهم و نه خو یها بروان نه خانه» :دیگو یمقدسی م است. شده یصادر م

و چون تجاری ثروتمند در آنجا  گفتند یآن ناحیه را شهرستان م یننش مساجد جامع، حاکم

اند  یاقوت و ابوالفدا هر دو نقل کرده» :همچنینو  17« مقیم بودند آن شهر رونق و آبادی داشت.

 داشته مسافت راه روزیک  دریا خود تا و بوده یکه کوتم در قرن هشتم بندر تجارتی پررونق

پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم در شمال رونق فراوان داشت که خود این،  بر عالوه 18.«است

م بوده است. حمداهلل مستوفی در مورد مه نیز تجارت برای بلکه لباس ۀیتنها برای ته  نه

ابن حوقل نیز  18.وردآ یم محصوالت الهیجان و فومن و رشت از تولید ابریشم صحبت به میان

 میان در و فرستند یجا م همه به که دیآ یم دست به ابریشم طبرستان نواحیدر همۀ » :دیگو یم

 و چوب و ،رسد ینم طبرستان ۀیپا به ابریشم کثرت در ای ناحیه کفر و اسالمی کشورهای

 مانند یب آنجا شوحط و شمشاد و دارد سرخی و سیاهی آن چوب که رنگین مو نیز و خدنگ

  .است

آنان  کاند. خورا مردم طبرستان پرمو و پیوسته ابرو، و دارای سرعت تکلم و شتابناک و سبک
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گوناگون  یها هماهی و سیر است و همچنین است دیلم و گیالن. از طبرستان جام ،نان، برنج

هیچ سرزمینی  یها هو جام دیآ یدست مانگیز به بها و گلیم سیاه شگفت ابریشمی و پشمی گران

از آن  تر گران کمی یا فارسین خوبی و گرانی نیست و هر گاه از زر بافته باشند مانند جامۀ بد

19« است.
 

صنعتی و یا به عبارت دیگر  یها شمشار )شمشاد( و شوحط همه چوب ،چوب خدنگ   

 ها چوب این از را تیر و کمان ترینهو ب خوردند یرتش ماهستند که به درد  ییها چوب

صادراتی  محصوالتجزو  یعصنا ینآنجا ا یمها و گل هجام یضمن با توجه به گرانساختند، در  یم

در طبرستان »کند:  می اضافه ینابن حوقل همچن اند. مردم طبرستان و گیالن و دیلم بوده

. سازند یهب مذو شرابی و نیز دستک )نوعی ظرف( ساده و م بافند یای م دستار )دستمال( پنبه

و از این حیث مشهور  ماند یباقی م آن طالی زربفتکه در جامۀ  ت چنانمانند اس طالی آنجا بی

 خوبی جواهر آنجا طالی از نیز و است، زرد اندکی و صنعاء و صعدهپنبۀ  شبیه آنجااست. پنبۀ 

 مرکز خزر دریای جنوبی ۀمشخص است که حوز پس 20.« آنند خریدار عراق مردم که سازند یم

قدرت و  یگرد یسو ازو  طبیعی ثروت و قدرتسو  یکاز  و ودهب گسترده بازرگانی و دادوستد

ها بود، پس امنیت  تداوم بازرگانی متکی به امنیت جاده این، بر عالوه. است داشته یثروت تجار

 ده است.بونیز برقرار 

بادوسبان( )وسبان ذهای روینج و فا را که در مورد کوه چهجالب اینجاست که ابن حوقل آن   

های استوار  ها و قلعه اغلب توابع گرگان کوهستان» .کند یمورد گرگان نیز تکرار م ، دردویگ یم

ی است که دست وشمگیر بن زیار بدان نرسیده است. و یها اکنون در آنجا قلعه است و هم

 قلعه هر و هزار، از بیش هاآنمردم شهر شمارۀ  ۀهمچنان در دست مردمان قلعه است و به گفت

و  پردازند یهمچون مقاطعه به فرمانروای گرگان م مالی قالع مردمان و است، ضیعه دو یا یک را
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 و رفق به و کنند یم رفتارت ملامس به آنان با رو این از و ورزند یم امتناع آن ۀیبسا اوقات از تاد

نان آ ۀاز عمدو  خیزند برمی دفاع به درشتی صورت در و رندیگ یم است ممکن که آنچه مدارا

  21« برنتوان آمد.

 در مازندران دریای کنارۀدربارۀ  نیز کالوزنر کارالنوشتۀ  یدر عهد سلجوق یساالریواندکتاب    

 که مازندران دریایو نیز نواحی مختلف کنارۀ » ای این گونه دارد: زمان سلجوقیان نیز اشاره

  22« .داشتند قرار طبرستان اسپهبدان و طارم سالریان نظیر محلی یها سلطۀ سلسله تحت

که در سایر نقاط  است  رشد بازرگانی و وضع مالی خوب مردم نشانی از آرامش در منطقه   

ای  که در دست عده ییها مناطق و قلعه ،همه وجود امیران تر از مهمایران وجود نداشته است. 

. نیز داشتند قدرت و استقالل حال عین در که است منطقه در بزرگ مالکاندهندۀ  نشانو بود 

 تاریخ از که چنان و بود عجین شاهی یا و امیری عنوان با مالکیت ایران شمال در گویی تو

، که حق طبیعی و یا قانونی شانافراد در راه مالکیت ،دیآ یبرمو مازندران  یانرو و طبرستان

 .جنگیدند می، پنداشتند یخویش م

 پدر کهبعد از آن وید رس یخانواده ماعضای دیگر مالکیت با عنوان امیری از پدر به    

. قدرت گرفت یعهده م پسر ارشد و یا فرد دیگری از خانواده مالکیت و امیری را به گذشت، درمی

 یکه از لحاظ قانون یو ملک زمین سبببه  نخست، ؛این امیران از دو جنبه حائز اهمیت بود

 اتحاد دشمنان به هنگام حملۀ دوم، و هرگز حاضر نبودند از دستش بدهند. ها بود متعلق به آن

درآیند و از مالکیت خویش  بزرگی امیر فرمان زیر آنان شد یم سبب و بود ضروری امیران این

بودند در  کدفاع کنند؛ بدین سبب آنان همچون یک نیروی متمرکز که در منافع مشخصی شری

دم مر یننظر داشت که وضع ا البته، باید این مسئله را در .کردند یم ییآرا برابر دشمن صف



 

109 

 

 ین. در چنبود ندگی دیگری داشتند، متفاوتکه روش ز ،مردم مناطق اطرافشان به نسبت

 .بودند آماده ینظر رزم ازو همواره  دندید یدر تهدید همسایگان م ماًئآنان خود را دا ی،وضع

ستیز بر سر مالکیت با  نخست،وجود هزاران قلعه در منطقه محصول دو علت است:    

شگردهای جنگی که  جنگ با عوامل و دشمنان خارجی. وم،آشنایان و د و خویشان ،همسایگان

ورزیدگی و پختگی اهالی و  شود، یها یاد م از آن و مازندران یانطبرستان و رو یخارتدر 

و در ضمن گویای این است که آنان پیوسته از هر سو تهدید کند  می ثابت راآوران منطقه  رزم

 .ندشدیم

 سبب به و بود برخوردار خاصی استحکام از ویژه جغرافیای داشتن علت به خزرمنطقۀ حوزۀ    

 منطقه این در آسایش و آرامش بنابراین، آمد؛ یشمار م به حاصلخیزیاوان منطقۀ فر آب داشتن

 این بر فراوان دلیل یها قلعه وجود که نماند ناگفته البته،. است بوده ایران نقاط سایر از بیشتر

 و مالکیت وجود نشان جنگی تهدید بلکه برد، می سر به جنگ وضع دراً دائم منطقه که نیست

 یگذران خوشو اطرافیان خویش و یا برای  یالعواهل یفه،طا ،ه برای حفظ خودک بود مالکانی

سر برند و ثروت و خزاین خویش را از شر  تا در فراغت کامل به کردند یی درست میها قلعه

 دشمنان دیگر محفوظ بدارند. دزدان و تاراجگران و یاغیان و

های عظیمی هستیم که  و قیام ها نقالبا ها، جنبش شاهد منطقه، در ها عرببعد از سلطۀ    

 جمله دارد از وجود ها جنبش این بر دلیل چندین. است خزرحوزۀ  در اغلب ها آنسرچشمۀ 

 بین در کم ستد که مالکیت حق شمردن محترم مثالًرفته بودند  یناز ب قوانین یبرخ اینکه

عنوانی  و اسم هر با دیگران ملک و مال تصرف و زورگویی و قانونی بی و بود برقرار منطقه مالکان

بودند و کشاورزان و رعیت نیز که قبالً افتاده بود. مالکان سابق به تکاپو شده آزاد 

تحقیر بودن و  یهای رنگارنگ مثل مالیات سر و ذم خاطری نسبی داشتند از دست خراج آسایش
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 ینچن ینا یول شد، ن نمیها به تنگ آمده بودند. از اربابان سابق نیز چیزی عایدشا از جانب عرب

 وضع. داشتند ینسب یکم در آن زمان آرامشدست شدند، متحمل نمی هم راو خفت  یسخت

ها کامالً کنار نیاید. وجود بعضی مقررات در  عرب تخواس با هرگز منطقه شد که سبب موجود

نیز که مخالف با مقررات جاری در منطقه بود، مثل حق تحصیل و فراگیری علم برای  اسالم

خود از و همه و یا همسرگزینی اسالمی و تحریم رباخواری با مذاق اربابان و امیران سازگار نبود 

از قوانین و گوناگون  یدنظرهایتجدو  یرها. تفسدیانجام یهای متعدد م بود که به قیام ییها علت

به  یا و اسالم را مهه قیام امیمت باًیتقر هک ها بود. چنانیامپس ق در مستتر اندیشۀم قرآن احکا

 .داشت خود بر قرآن اخص طور

و  قرآن احکام با مخالفت نخست، .کرد پیدا رشد منطقه در شکنی سنت نوع دو حقیقت، در   

و شد  یانمأمن شیع مسکن و، دانیم که می چنان این مسئله، 3.یشینپ های سنت شکستن دوم،

 حتی. گشت ایران در ها، عربسال سلطۀ  نهصدبعد از  ،حکومت ملیتشکیل  در نهایت منجر به

 سقوط مردم وسیلۀ همین به بغداد بار، اولین برای ملی، حکومت برقراری از قبل سال ششصد

این رسم  ن داد و بعد از وی نیزسلطا به و گرفت خلفا از را داری خزانه حق معزالدوله و کرد

 برداشته شد. برقرار بود تا اینکه حکومت خلفا یکسره از میان

 

 

 

 

                                                           
 دیگری به خود گرفته است. یها طور مجزا گونهه های ایران با در نظر گرفتن هر منطقه ب شکنی مضاعف در سایر قیام این سنت 3
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 :ها نوشت پی

، ص 1366، رشت: هدایت، مشروطیت انقالب تا آغاز از گیالن ی،می میرابوالقاسمحمدتق -۱

40. 

 .40 ص، همان -۲

 .41همان، ص  -۳

 .۱۰۷ ص، 1365 گیلکان،: رشت ،یالنگ یانفرمانروا ینو،راب یلوئ یاسنت. ب. م -۴

 .۱۰۸ ، صهمان -۵

 .113، ص همان -۶

، یخاز جامع التوار یفصل -او  ینانحسن صباح و جانشاهلل همدانی،  خواجه رشیدالدین فضل -۷

 .136-۱۳۵ص ، 1385، تهران: خجسته، به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی

 دکتر توضیح و ترجمه ،االرض هروص در ایران: حوقل ابن سفرنامۀ حوقل، محمد ابوالقاسم -۸

 .۱۳۷ص ، 1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .120-۱۱۹ ، صهمان -۹

 .۱۸۴-۱۸۳ص  ،1365، رشت: گیلکان، فرمانروایان گیالنم. ب. یاسنت لوئی رابینو،  -۱۰

عرفان، تهران:  محمودترجمۀ ، یخالفت شرق یهاینسرزم یخیتار یایغرافجلسترنج، گای  -۱۱

 .۱۸۷ص ، 1364 رهنگی،ف و علمی

 .به بعد ۶۱ص ، 1362، تهران: نی، 2، چ یاالخبار ناصر یقحقا، محمدجعفر خورموجی -۱۲
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، ترجمۀ مصطفی ایران در افاغنه استیالی ایام و صفویه سلسلۀ انقراض لکهارت، الرنس -۱۳

 .۲۸۷ ص، 1368 مروارید،: تهران عماد، قلی

 استاد تصحیح به آذرنوش، آذرتاش دکترترجمۀ  ،انالبلد فتوح یحیی البالذری، ابن احمد -۱۴

 .92ص ، 1364تهران: سروش،  ،2 چ ،فرزان محمد عالمه

 همان. -۱۵

 .۹۳ ، صهمان -۱۶

عرفان، تهران:  محمودترجمۀ ، یخالفت شرق یهاینسرزم یخیتار یایغرافجلسترنج، گای  -۱۷

 .۱۸۶ ، ص1364 فرهنگی، و علمی

 .۱۸۷ ، صهمان -۱۸

 دکتر توضیح و ترجمه ،االرض رهوص در ایران: حوقل ابن سفرنامۀ حوقل، محمد سمابوالقا -۱۹

 .۱۲۳ص ، 1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .124-123 ، صهمان -۲۰

 .۱۲۵ ، صهمان -۲۱

 یعقوب ترجمۀ ،(سلجوقی عهد در وزارت) سلجوقی دهع در ساالری دیوان کلوزنر، کارال -۲۲

 .۲۱ص ، 1389 امیرکبیر،: تهران آژند،

  



 

113 

 

 فرۀ ایزدی

 به اش شهیر برخی گمان به که است خداوندی دۀیایزدی به معنای تأیید الهی یا برگز ۀفر   

 اسالم از قبل ایران مردم تاریخ کتاب در کوب زرین عبدالحسین. گردد برمی دور بسیار های زمان

 وجود ایرانی کهن سیارب اقوام در مفهوم این او دۀیعق به است، کرده معنی الهی تأیید آن را

ایرانیان باستان غرب ایران، طوایف ماد و پارس،  کبدون ش» :سدینو یکه م چنان ،اشته استد

 مثل ستیبا یم بگذارند، قدم تاریخها قبل از آنکه در مجاورت آشور و عیالم، به صحنۀ  هم قرن

 طالیی بهشت این .باشند گذاشته سر پشت آن را ناپیدای ایهافق ایران شرق اوستایی اقوام

 جمشیدپدرانۀ  فرمانرواییدائیتی صحنۀ  کآید در کنار رود نی برمی اوستاه از وندیداد کچنان

 انجمن خدا باها  انسان خوباین دارندۀ رمۀ  ییایدر دنیای رؤ .بودها  افسانه پادشاه( خشئته یمه)

ند بار نسل چ. بردند یم رس به فراوانی و خرسندی و شادی در را عمر یشانها رمه با و کردند یم

 سرانجام. کردتر  ها فراخ انسان خاطر به را زمین خوب یها ها فزونی یافت و دارندۀ رمه انسان

 دیو حضور معرفغالباً  اساطیر و ها سنت در و کرد یم تهدید را چیز همه که سرما از طوفانی

بین نرود به  از آریاها این نسل آنکه برای خوب، یها . دارندۀ رمهرسید راه از ،دیآ یم نظر به

ها و دیگر  ور، ورجمکرت( و کوشید تا از انسان)ساخت  ییاشارت اوهرمزد )اهورامزدا( بنا

که از  همه، چنان است در پناه آن از گزند اهریمن حفظ کند. با این موجودات هر چه را ممکن

 و افتاد دیو دام در خود نیز خوب یها روزگاری پس از آن، دارندۀ رمه دیآ یروایت دیگر برم کی

او گناه جمشید را، از قول سپس 1 «.داد دست از بود او پشتیبان که را( یهال دییتأ) ایزدی ۀفر

 یشو گرادروغ  برابر در شدن یمکردن مردم به خوردن گوشت و تسل رهنمونزرتشت در گاثاها، 

ی این شهریار ایرانه وئجه یبه خاطر گرایش به دروغ فرمانروا» :دیافزا یو م کند یبه آن قلمداد م
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ایزدی که نگهبان قدرتش بود ترکش کرد و جمشید از دست دشمنان خویش  ۀباد رفت، فر بر

 2.« بگردد نهانگاه دنبال به جا همه شد ناچار و گشت آفاقسرگشتۀ 

تجربۀ  اولیندوران کیانیان در حقیقت دورۀ » :سدینو یم ایزدی فرۀو در همان کتاب دربارۀ 

 حق کیانی فرمانروای آن طی در که است شرقی ایرانیان بین در( استبداد) ائیهخوت خویش

 کاهنان که کیانیان. کند یم توجیه کیانی( الهی )فرۀ تأیید یک اتکا به را خویش سلطنت

اما  ،کردند یمنسوب م ،شد یشمرده م ایزدی که فره این به البته را خود قدرت بودند فرمانروا

ها در  تعهد آن داشت یها م ایزدی حامی آن ۀکه آنچه این فر دهد یشان من ها در داستانتأمل 

پیمان  هم ویکه آژدهاگ و افراسیاب بدان سبب که با دحق( بود. چنان و پیروی از رته )راستی

از داریوش بزرگ  ای کتیبه  کوب به طلب زرینم تأیید برای.« ماندند محروم ایزدی ۀبودند از فر

 مضمون وجود بدین شعری نیز( )آشیل آیسخولوسنوشتۀ  یرانیانا در کتاب .کند ینیز اشاره م

 :دارد

 !ایران ظریف زنان بانویدرود ای شهر»

 داریوش رخشایار و همس کهنسال مامای 

  یخدا باشهمبستر خدای ایران، و مادر 

 « باشد. برنگشتهاگر نیکبختی دیرین اکنون به زیان سپاه ما 

. کند کمک میکه به مشخص شدن موضوع  کند یم مطرحرا  ای لهمسئ کتابمترجم  پایان، در

آتوسا )دختر کورش، زن داریوش، مادر خشایارشا( را هماوازان )مادر خدا( » :دیگو یوی م

اگر سپاه ایران شکست خورده  ،؛ یعنیشوند یو در این مصرع شرطی برای آن قائل م خوانند یم

 3« او مادر خدا نخواهد بود. باشد، خشایارشا دیگر خدا نیست و در نتیجه
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این توهم که وی مورد تأیید خدا بوده است در بین مردم  ،و این یعنی اگر شاه شکست بخورد

 یناز ابعضی  ؟است شکسته یرا در هم م« تأیید»این  یزهاییچه چباید پرسید خواهد شکست. 

را در ابتدای این  وبک ینزر های گفتهاند،  سن برشمردهیستنو کر یرشمنگ کوب، ینشروط را زر

تر  اهورامزدا بغ بزرگی است. او بزرگ: »میپرداز یرمان گیرشمن مبه نظر بخش آوردیم و اکنون 

 روی که را بشر او آفریده، را مردان او. است آفریده را زمین و آسمان که اوست بغانست،از همۀ 

ش شاه را بر این رار داده است. اوست که داریوق خود الطاف مورد است ساکن( )زمین آن

 و ملل ماد پارس،: هسرزمین تسلط بخشیده، )سرزمینی( که شامل چندین کشور است از جمل

و یا در  «.صحرا جانب آن از دریا و جانب این از ،ها دشت وها  کوه مختلف، یها زبانبا  دیگر

همۀ  عمتن یول همه، آفریدگار بزرگ، خدای اهورامزدا، وجه، بدین» :کند می اضافه جایی دیگر

 کرده اعطا بدو را قدرت خود را که شاه اعمال خویشارادۀ  به که اوست. است زنده آفریدگان

 به خود سرزمین از دورهم   آن را خویش شمشیر خود نام به هخامنشی پادشاه. کند یم هدایت

بزرگ خدای  تجویز و تصویب مورد هپادشا اعمال ی،هال ییها فرمان اجرای راه در بلکه نبرده، کار

 اهورامزداشمشیر پادشاه با ارادۀ  ،بنابراین 4« است. این امر مبین اطاعت و انقیاد محض است.

 شکست شد، ولی یم توجیه الهی یا گونه به پادشاه اعمالهمۀ  و دکر یم جوالن جا همه در

 و پسندیدند نمی خدایان که داد یم روی ییخطا ینکها مگرنبود،  پذیر توجیه هرگز پادشاه

 .شد یدار م در مورد آن پادشاه خدشه یزدیا رۀصورت تفکر ف یندر ا بود، پادشاه آن بمسب

 به را اردشیر اهورامزدا گماردن» مجلس رستم، حجاری نقش بۀیسن نیز به کت کریستن   

ر آن هم نم ای سپیتمان!» :میخوان یچنین م اوستا درهمچنین . کند یاشاره م 5« شاهنشاهی

، )آن( بلندپایگاه نیرومند مانند یمهربان ب و( دلبر مینوی، )آن( بسیار) نیک دۀینخستین آفر

ساخت با  افزار خوش رزم کآن پیروزمندی که )همواره( ی .میستا یرا م یآزما دالور، )آن( یل رزم
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نشدنی است. زورمندترین زورمندان است. دلیرترین  که در ژرفای تاریکی فریفته خود دارد. آن

 هزار که آن. اوست آن از ایزدی ۀآن پیروزمندی که فر رین بخشندگان است.دلیران است. دانات

 6 «نشدنی. فریفته دانای نیرومند مهر آن. دارد بان یدهد هزار ده و چشم هزار ده و گوش

گردد، رهبر قدرت  ، هر عمل وی عملی الهی میردیگ یهمه چیز در خدمت پادشاه قرار م   

 ؛از وی سرزده باشد یاله ییخطا ینکهناپذیر، مگر ا . قدرتی افولاستتاز  یکه و دارد وکمال تمام

و هر  یکننده، دشمن ظفرنمون زلزله، فقر، قحطصورت، اهورامزدا، در نقش مردم خروج یندر ا

-یبه میدان م یزدبرخ یاله یرناپذ مملکت و آن قدرت خدشه یرگیبانگر آسیبیکه از آن  یزیچ

ولی در هیئت اهریمن، ارواح  ،ستنده دستان اهورامزدا در قالب مادی خویش بزارا . اینآید

 خویش عینیو  یماد جنبۀ دوباره و دنشو می ظاهر خدایان برگرداندن روی و الهی رهق یث،خب

است و همه چیز  امریراند. قدرتی که فراسوی هر  قدرت الهوتی حکم می ینجا. در ادنیاب یا مر

 شود یتکرار م یزن یاسالم یلفاخ در یگرد یپادشاه به نوع یاله مقام. بازد یدر مقابل آن رنگ م

 .یابد یو ادامه م

را یارای یک چنین گفتاری نبود،  کس یچمیانجی خداوند بود و غیر از او ه پیامبر منجی بی   

 بارتولد، یمیروویچوالد واسیلی. نامید نیرالمؤمنیام را خود عمر و اهلل رسول فۀیابوبکر خود را خل

 خود را گویا که معاویهگذشته از داستان معروف دربارۀ »نویسد:  می روسی، نامور شناس ایران

دانیم که نخستین بار ولید بود که بساط  ( در اسالم نامیده بود، نیز میکه )ملپادشا نخستین

 عملرفته جامۀ  رفته ستیبا یسلطنت را بر گرد خودش فراهم کرد. روشن است که این روند م

 چگونه و زمان چه در که بیابیم میتوان ینم را پرسش این به پاسخ حتی ها، یتروا در اما؛ پوشد

چه  ،س که سیر بعدی تحول تدریجی را پدید آورد، صورت گرفته است؛ یعنیمحسو تغییر آن

 زمین در خدا جانشین پندار به را خود جای( اهلل رسول فۀیزمانی پندار جانشین پیامبر خدا )خل
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مغایر  آغازین اسالم با بن و بیخ از که خلیفهواژۀ  ۀتازاین تفسیر  .است داده( االرض یف اهلل یفه)خل

شهریاران  یگزینمهربان، خلیفه را جا ۀرفته به خواست پروردگار بخشایند رفته ستیبا یبود، م

پرست و یا مسیحی گرداند. هنوز روشن نیست که این تحول در چه زمانی و در چه  آتش

 هک گفت توان ا میهتن ؟هن یا است هبود آن یرو بر بیزانس أثیرشرایطی روی داده است، آیا ت

ای  چامه امیه، یکار رفته است. از فرزدق، شاعر روزگار بنبه امیه یدر روزگار بن اهلل یفهخل لقب

نامیده  اهلل یفهعمر دوم، خل ۀم.( سلف خلیف ۷۱۷تا  ۷۱۵از )هست که در آن خلیفه سلیمان 

 شده است.

یکی از چاپلوسان از او پرسیده  ( که چگونهم 743-724) هشام خلیفهداستانی هست دربارۀ 

و، هنگامی که  “( را و یا پیامبر را؟ات فهیجانشینت )خل ،یدار یم تر یچه کسی را گرام”بود: 

، چاپلوس نتیجه گرفته بود که خلیفه نزد پروردگار از پیامبر “جانشینم را”خلیفه پاسخ داده بود 

باشد، بایستی  شده خوانده درست تازی-بیزانسی سینمسکۀ  یک رویباالتر است. اگر نوشتۀ 

 هفتمهنوز پیش از تغییر سکه در سدۀ  هشام، پدر ولید، سلیمان و کبپذیریم که عبدالمل

 که یهنگام یعنی عبدالملک، پولی رفورم ویژگی اما؛ است بوده نامیده اهلل یفهخل را خود میالدی

ی زر و سیم تنها ها سکه روی و بگذارند پیامبر و خدا نام کنار را خلیفه نام نداشتند تالش هنوز

که فرمانروایان هنوز بر آن نبودند که  دهد یبه خوبی نشان م ،و بس نوشتند یآیات و احادیث م

 و کنند منتقل شرعحوزۀ  به درگاهشان خوشامدگویی و چاپلوسیرا از حوزۀ  اهلل یفهمفهوم خل

  7«.دهند گسترش

محروم از  یامام اهلل یفهخل ،نان کوچک و بزرگحکمرا به خالفت ۀیبعد از این دوران و تجز   

اهلل سلطان ظل»اند که  اهلل شد. حدیثی به پیامبر نسبت دادهو سلطان ظل بود یویحکومت دن

 یها این حدیث را بارون روزن در فهرست نسخه»، «ستمدیدگاندر زمین است و پناه همۀ 
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آورده  خارجه امور وزارت خاوری یها زبان درسیعبۀ ( شیالدیم پانزدهخطی فارسی )آثار سدۀ 

که پیش از  ییها ها در نوشته سلطان (۵۷ ۀصفح ROSEN, LES MANUSCRITS persans) است.

  8.«اند دهیاهلل نامها بوده خود را ظل آمدن مغول

تا  ۷۲۴تاریخ  اگر ینهمچن ،نامید اهلل یفهکه خلیفه سلیمان خود را خل ۷۱۷تا  ۷۱۵سال از    

که چگونه بعد از تصرف بغداد در سال شد  خواهد ، مشخصرا برای هشام در نظر بگیریم ۷۴۳

که خود را  یهگذشته، توسط آل بو« اهلل یفهخل»سال از عمر  یستاز دو یشب یعنی ۹۴۶

شد و عمر خلفا را در حکومت دنیوی پایان بخشیدند و شکاف عمیقی  یرتسخ یدندشاهنشاه نام

 ۹۸۱)هجری  ۳۷۰پس از حج سال  یدر اذهان مردم ایجاد کردند. وقت لهیال یفهدر تفکر خل

 و مهدیه در ابتدا فاطمیان) آمد فاطمی فۀیعباسی نام خل ۀ( در مکه به جای نام خلیفیالدیم

 پیشین اهمیت دیگر اسالم مقدس شهرهای داشتن دست در ،(راندند یم حکم قاهره در سپس

 امیرالمؤمنین لقب داشتن برای حتمی شرطی را آن شیعیان، هم و سنیان هم. نداشترا 

به ترکی نبود که  شباهت ینشست، ب اهلل یفهسخت خل ۀکی که بر جداررَسرانجام تَ 9. دانستند ینم

        نشینان افتاد.  تخت جمشید و فره ،شوش ،به دیوارهای ایوان مدائن

 و بازگشت وطن به ردیدستاو بدون با سکاها حاصل یب یها وقتی داریوش پس از جنگ   

ایزدی در اذهان سست  ۀز در مقابل یونانیان کاری از پیش نبرد، باور به فرنی خشایارشا سپس

 رود یاز بین مدوباره و  دشو یهای دیگری تکرار م ایزدی بعدها به گونه ۀچرا فر این، وجود با شد.

 ۀین فرایش را در ویکی ختاریخ ایران حیات فکری و ایدئولوژ ییتو گو ؟ردیگ یو از نو جان م

 دربارۀ مغوالن که چنان ،دندیپرست یم بت مثل را اسماعیلها  قزلباش است. هجست می یهال

 داشتند.  مشابه باوری کوروش قوانین به پارسیان و چنگیز
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بلکه  دانستند، نمی آسمانی بالی راآن  دیگر مردم هک بود دائمی و طوالنیقدر  ها آن جنگ   

 به وبود  استبداد تحمل نوعی همیشگی های جنگ این. بود شده شان روزمره زندگیاز  یبخش

خود  آن از را ها آنشد که مردم هرگز  نسبت داده  ییها دولت خصوصی کار به تدریج

 ایزدی سرگردانینشانۀ  وجود آمد،فراوانی که بعد از اسالم در ایران به یها . سلسلهدانستند نمی

ای به درد مردم  چنین ایزد سرگشته کرد، هدیه می آن و این به را خویش ۀفر روز هر که بود

امور مادی آنان دخالتی در مردم در خلوتگاه خویش به ایزدانی که خورد. از این رو،  نمی

تعبیر کردند و برای  ایمان ییزدانی و دولت را مظهر ب نداشتند روی آوردند و قدرت را در بی

 . شدهمیشه دولت از مردم جدا 

به قول پل آمیر، بر طبق قانون حسن صباح نماز و روزه را لغو کرد،  ،که در آغاز ها یباطن جنبش

 گسترش ینیگز عزلت عرفان و کنج ،دینانه کشیده شد و از سوی دیگر صوفیگری به جنگ بی

به سوی پس باید  ،دیآ یدست نم رحمانه به . از آنجا که دنیای مادی جز از راه کشاکش بییافت

اخیر وقتی  یها ور شد. جنبش و در دنیای شکوهمند خیال غوطهی حرکت کرد خلوص معنو

 و ملک که دانست باید حقیقت به را ایشان: »که دیدند را الملکنظام خواجهصراحت این گفتۀ 

 رعیت با اند یا شحنه چون همچنین، والیان و ایشان، سر بر مقطعان. راست سلطان همه، رعیت،

ه و عذاب آخرت ایمن پادشا عقوبت از و باشد پسندیده تا رعایا دیگر با پادشاه که روند همچنان

 .آخرتدهندگان زمین و  کردن کاخ عقوبت یروزبر، مگر زماند یدیگر چه م 10« باشند.

و هر دو از تفکری که این  خاست یذهن برم یکچه عقوبت پادشاه و عذاب آخرت، هر دو از    

را شامل « اهلل لظ السلطان» و« ایزدیفرۀ »و هر دو  ستدان یرا یکی م« عذاب»و آن « عقوبت»

 یخبه تار شاه محمدعلی به مجلس. این همواره ورد زبان بود. حتی در نامۀ کرد یحال پادشاه م

خطاب « خلداهلل ملکه و سلطانه»هجری قمری غیر از اینکه وی را  ۱۳۳۶ االول یجماد ۱۵
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است که به موهبت الهی از طرف  یا عهینت ودسلط: »میخوان ی، در متن نامه چنین مکنند یم

و این موهبت حتی تا زمان محمدرضا پهلوی  11« مردم به شخص پادشاه مفوض شده است.

ر نامید. آریا منتسب به قوم هادامه داشت و وی گام را فراتر گذاشت و خود را خدایگان آریام

ی ایرانیان بود. لذا در این ترین خدا هنر خداوند خورشید و عدالت و بخشش و کهی و میآریا

و بلکه صدها سال قبل از آن برنداشته است.  ۲۵۰۰ از فراتر گامی هیچ ایران( ایزدی ۀمعنا )فر

است. همواره دولت جدا از ملت و ملت دشمن دولت بود  رانده یگویا تاریخی ثابت بر آن حکم م

سرشت  درست مثل دو اند، متعلق به دولت و حکومت و حکمران مافوق ملت بوده ینو قوان

 متفاوت.

 کار در همواره تغییر عنصر آمد، پدید یونانی تفکر گسترش در که کوتاهیبجز وقفۀ  ،در اروپا   

 یرس یراندر ا یول ینده،رو به آ پیوستهبازگشت و  بدونتحوالت  و ییراتهم تغ  است، آن بوده

و آنگاه دوباره با  گشت یبازم ینآغاز یها که به مرحله ییبود تا جا ارتجاعیتحوالت همواره 

تحلیلی از این  توانند ی. آیا طرفداران فئودالیسم در ایران مکرد یتفاوت خود را تکرار م یاندک

 معضل به دست دهند؟
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 :ها نوشت پی

 ، ۱۳۷۷تهران: امیرکبیر،  قبل از اسالم(، یران)ا یرانمردم ا یختارکوب،  ینزرعبدالحسین  -1

 .۲۱ص 

 ان.هم -2

 .۵۷، ۱۷، ص ۱۳۵۶تهران: سروش،  یلی،خل یابکام ۀترجم ،ایرانیان آیسخولوس، -3

، ترجمۀ محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، اسالم تا آغاز از ایران گیرشمن، رمان -۴

۱۳۴۹ ،۱۷۱-۱۷۲. 

 یر،امیرکب: تهران یاسمی، رشید ترجمۀ ،ساسانیان زمان در ایران  سن، کریستین آرتور -۵

 .۱۱ص  ،۱۳۶۷



 

122 

 

 ،۴ ج پورداوود، ابراهیم گزارش یشتها، ،ایرانیان سرودهای ترین کهن اوستا دوستخواه، جلیل -۶

 .۲۳۳ص  ،۱۳۶۳ مروارید،: تهران

ص  ،۱۳۵۸، تهران: امیرکبیر، 1، چ برمکیان ۀدربار یو سلطان و مختصر یفهخل ،و. و. باتولد -۷

۱۶-۱۷. 

 .۲۴ ، ص همان -۸

 .۲۱ ، ص همان -۹

: تهران ،۲ ج شعار، جعفر دکتر کوشش به ،(سیرالملوک) نامه سیاست. الملک نظام خواجه -۱۰

 .۳۶ص  ،۱۳۸۷ امیرکبیر،

 .۱۴۴، ص ۱۳۶۱، ۱ ج ،تاریخی های یادداشت افشار،ایرج  –۱۱
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 های ایزدی قدرت پادشاهان و شیوه

یا مقام  الهیا وجودات مش (Shmakh baghan)ان غپادشاهان ساسانی را به لقب شماخ ب»   

 .یعنی اولین انسان بود (mardan pahlomهلم ). پادشاه مردان پکردند یالوهیت شما خطاب م

آمده است، که هرگز رعایا  جاحظالتاج . در کتاب آوردند ینم زبان به را او نام خطاب موقع در

نه در مذاکرات رسمی، و نه هنگام  ورند، نه در اشعار،انام و لقب شاه را نبایستی به زبان بی

کسی دعای عافیت بخواند، یا چون  کرد یستایش. همچنین ممنوع بود که چون شاه عطسه م

بخواند کسی آمین بگوید: پادشاه پرهیزگار از جمله مختصات وظایفش این بود که  ییشاه دعا

عالوه امتیاز ه ب است.دعاها  ینتر د دعا کند، زیرا دعای پادشاه مستجابوبرای رعایای متقی خ

پادشاه از آحاد رعیت به طریق دیگر معین گشته بود، روزی که پادشاه حجامت یا قصد فصد 

. در این روز درباریان و سکنۀ دیرسان ی، منادی این خبر را به عامه مخورد یی مییا دوا کرد یم

ن صورت تأثیر آن دوا در پایتخت از اقدام به نظایر آن عمل ممنوع بودند، زیرا به زعم آنان در ای

. اگر کسی در همان روز کس یچهمه برای او و او برای هیعنی  این 1.« شد یمزاج شاه کاسته م

ابهت و عظمتی که عاید  بود، برتر همه از ی. ومرد یبیمار بود و احتیاج به دارو داشت بایستی م

برای ادامۀ حیات  خود پیروزی بزرگی افتاد یو هراسی که در دل فرودستان م شد یشاه م

بود، رهبری فرهمند بود. در  سلطنت بود. او مقام الوهیت داشت و مثل تمام خدایان دیگر

قدر عادل بود که در بخشش و عطایش، و این هر دو در بین عوام و رعیت  خود همانستمکاری 

 زمان زا ایزدی ۀفر .بود ظلم و عدالت بینواسطۀ  تنها شمشیر داشتند، مقبولیت همبه اندازۀ 

ها  ود دارند که بتوان بر آنوج فراوانی یها بهی. کتداشت وجود آن از تر یشپ شاید و هخامنشیان

 با: »دیگو یم داندامایف. است داشته الوهیت مقام پادشاه اسالم از پیشاستناد کرد که در دورۀ 
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 حقوقی، مهم اردمو در. کند وضع ای تازه قوانین توانست یم شاهنشاه اهورامزدا، خواست بر اشاره

 «یکدرا» ۀبه انحصار ضرب سک نویسنده همچنین 2 «.کرد یم انتصاب را قضاتشخصاً  شاهنشاه

مایف نیز شاه را جدا از اداند وسیله ینبد .کند می اشاره پرداخت، نمیعشر معابد  بهشاه  اینکهو 

 ،رویچ لوکونینتألیف والدیمیر گریگو ،یساسان یرانا تمدن. در کتاب دینما یدیگران معرفی م

که درستی این ادعا را است  آورده شده یفراوان یها ها و بشقاب سکه یها رو و نوشته ها یبهکت

  :شود یها اشاره م . در زیر به چند نمونه از آنکنند یتأکید م

«mzdysn bgy, whrmdy mlk, n mlk, yr, n w., nyr, n Mhw ctry Mnyzd, n»  

هرمزد شاهان شاه ایران و انیران که چهره از ایزدان دارد. این  به معنی بغ مزداپرست، خدایگان

و در جای دیگر: عنوان اردشیر  3« اده است.دبه دست  ،مترجم کتاب ،اهلل رضا ترجمه را عنایت

 :یگذار پیش و پس از تاج

 rthstr Mlk, BRH 

bgyp pky Ml 

در  ۲۲۷در سال ) یگذار ز تاجبعد ا ،خدایگان اردشیر شاه، فرزند خدایگان پاپک شاه» به معنی 

 :عنواناست ضرب شده  بر آن اردشیر یگذار تاج سممرا که یا سکه روی( اپساینوشتۀ 

        n wctry Mn yze mzdysn bgy, rthstre Mlk n Mlk yr n Mn 

 ر از ایزدان دارد.همعنی بغ )اهورا( مزداپرست، خدایگان اردشیر شاهان شاه ایران که چ به 

 از یبخش تاج یا یگذار تاج یاه هنقش های نوشتهلوکونین این عنوان بعدها در همۀ  به قول   

 اردشیر ازها  آن در که ساسانیان شاهنشاهی آغاز های کتیبه ۀهم و رستم نقش در ایزد سوی

 نقش دیگر ۀها نمون ده و ها ینا .است شده استفاده ساسانی شاهنشاهان یۀکل یرابو  رفته سخن

 . دهد یرا نشان م اسالم از پیش ایران در پادشاهی-خدایی یا و شاهی-مذهبی
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 صفاتی داشت، صفاتی کشد بر دوش پادشاهان برای را پرچم این باید که خدا بعد و اهورامزدا   

 بردن آنان، پناه مافوق قدرت از وحشت ی،هال عدل ی،هخشم ال داشتند مانند نیز پادشاهان که

 رسوخ مردم روان و روح در باید هک صفاتی آنان، شکوه و عظمت پناهی، بی حال در آنان به

را در  الهی رهنشان و م خود یخود ها به این جلوه حال عین در. کند جلوگیری ظلم از تا نماید

 در که چنان. است نبوده تأثیر یب شده القاء افکار این ییگو. کردند یم حک یهروند پادشا

 از که دهقانیخانۀ  در وی ماندن و گور رامهب کردن گم ره از است آمده داستانی نامه مرزبان

رام گور هنکرد و مهمانی مفصلی برای ب یبه و یدانچن التفات رو این از و بود خبر یب وی مقام

 و نیکو خوی با داشت دوشیزه دختری( دهقان) نما خره: »میخوان یم داستاندر ادامۀ  ،نداده بود

 معنی کمال از صورتش جمال کند حکایت شراب تلطاف از ظرف نظافت، چنانک پاکیزه روی

( که ممکنست امروز پادشاه ما را نیت با رعیت دیگو یم او به دهقانگفت ) او با ،داد یم خبر

 ۴.«کند یم تأثیر گوسفندان شیر هشتست و حسن نظر از ما منقطع گردانیده که در قطع مادگبر

اده بودند. بعد از این ماجرا دهقان به گویا آن روز گوسفندان نسبت به روز قبل کمتر شیر د

گردد و  و چون بهرام به کاخ برمیشود  یو شیر گوسفندانش نیز افزوده م کند یمهمان خدمت م

 را مطلب کنهنامه  مرزبان سندۀیو بعد نو سدینو یامالک آن دیه و بیشتر از آن به اسم دهقان م

 بدین پادشاه نیت تبعیت روزگار که دانی ات گفتم آن بهر از افسانه این. »کند یم ادا چنین ینا

 رعیت با پیشانی طالقت و زبان ذالقت و نیکوکاری و یآزار کم خوی که پادشاه و کند صفت

و یا در جای دیگر صفت پادشاه  ۴« ک الزم آید.نزدی و دور رمیدگی و یابد راه بفرق تفرق ندارد

 یها خشنده ماند و رعیت به چراغزاده گفت پادشاه به آفتاب ر ملک»را چنین توصیف کند: 

 نور او ذاتی انوارمقابلۀ  در و نکند تیزی سر چراغافروخته آنجا که آفتاب تیغ زند سنان شعلۀ 

ار سجاحت خلق خویش پیدا کند و نظر پادشاهی آث پادشاه چون همچنین و سپارد باز مستعار

و عموم خلل در طباع عوام صفت  او بر رعیت تعلق گیرد ناچار تخلق ایشان به عادات او الزم آید
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او را میل  آنچ اند زمانه در دل پادشاه نگرد تا خود او را چگونه بیند بر خصوصی پذیرد و گفته

اند تا ایزد تعالی دولت بخشیده از قومی  یر الزمان، و گفتهغباشد مایل گردد، اذا تغیر السلطان ت

به  یدنبخش برتری رویکرد ینا تردید، بی 5« باز نستاند عنان عنایت پادشاه از ایشان برنگرداند.

رد داند گناه رعیت خُ هگفت هرک» از هرگونه گناه دانستن است: یاو را معصوم و بر وپادشاه 

احه شمرد حق تجاوز پادشاه نشناسد، ملک السّ کار را بری گناه کهعفو پادشاه را بزرگ نداند و هر

و غرامت و گناه و ندامت همه در راه  را این وقاحت ازو سخت منکر آمد و گفت: تقصیر

 6.« شده اصرار شرط نیست فرودستان آمدست و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستقبل آن

شان  خواستند بنمایند و آنچه رعیت درباره ای است از آنچه پادشاهان می گوشه ها نیا

ملی و عینی به نمایش ع یها ها با چه صورت ولی برای نمایاندن اینکه این شیوه ،دیشیاند یم

 عملکردی و عینیهای دینی و ذهنی و تأثیرات روانی به عرصۀ  از جنبه یدبا شد یگذاشته م

 شده می را سبب روانی و ذهنی یها عرصه رشد عرصه این چگونه شود مشخص توجه کرد تا

هانه در م کند که آن عماری پادشاوپادشاه چون آن عماری بدید، غالمی را بدوانید تا معل» .است

این زمانه از آن کیست، که مهد و عماری جز الیق مواکب شهریاری نیاید، منجوق و ماه جز 

هنوز هم در بین ما ایرانیان به هر چیز  7 «.نبود هنشاهموافق حرم پادشاه و مالیم بارگاه شا

ار، ی شاهانه، شاهدانه، شاهرگ، شاهکی. مثل شاهراه، غذاندیافزا یم« شاه» یکخوب و یا بزرگ 

از سوی دیگر این امر بر شاه نیز مشتبه شده بوده که گویا او با همۀ  پسند. شاه و انی شاهانهممه

وی ورای  خویی یکو ن یباییو ز دیگران است فراسوی وی لیاقت و کند یم فرق دنیا مردم

  «ایزدان دارد. چهر»که  و او فردی است هاست خویی یکو ن ها یباییتمامی ز



 

127 

 

عوفی نیز این صورت زیبای محمد  سدیدالدین اثر یاتلوامع الروا و یاتالحکا جوامعحتی در    

او  ۀیناصاز  کهوشنگ بود، و شعاع سعادت مل 4نبسگان طهمورث از»مشهود است:  شاهانه

 :نویسد در جایی دیگر می و 8.« او پیدا بود جبینو آثار سروری و مخایل پادشاهی در  تافت یم

رنجید، تا او را پسری آمد  می ندی که بیامدی نزیستی، و او از آنگویند یزدجرد را هر فرز»

متناسب اطراف، خوب شمایل، که آثار بزرگی در جبین او پیدا بود، و مخایل شهریاری در 

دهد و به  عوفی در نیمۀ اول قرن هفتم هجری توضیحاتی می 9« حرکات و سکنات او ظاهر.

ی یتی پیش از تاریخ میالدی رایج بوده است. تو گوکه پیش از اسالم و ح پردازد یم ییها قصه

. بر نخستین است نیامده وجود به های شاهانه خواهی هیچ تفاوتی در خصایل و رفتارها و تمام

که  10« که نماینده از سوی خداست. ییفرمانروا»شده است:  کشاهان پارس چنین ح یها سکه

ای بین  نیز مقایسه نامهیاستس، در دهد یاین نمایندگی وی را فرادست انسان زمینی قرار م

و هم در خبر » دارد که خود گویای همین مطلب است:وجود شبان و سلطان و رمه و رعیت 

ان، بر خلق یا بر مقیمان هاست که روز قیامت، هر که او را بر کسی فرمانی بوده باشد در این ج

که گوسفندان نگاه داشته باشد، کنند؛ و شبانی  سؤالسرای و بر زیردستان خویش، او را بدان 

 :رسد یو پادشاه به اوج شبانی م کنند یمردم به حد رمه تنزل م 11« جواب آن از او بخواهند.

 خلل با و آشفته سخت رعیت و مملکت احوال و ما، امین ما وزیر و ما هستندرعیت ما رمۀ »

که قبل از اسالم آن را  شد ینگهبانی گمارده م« رمه»بر این  ،در عین حال ،ولی 12.« نمیب یم

گفتۀ ه ب ،تا اخبار را به پادشاه گزارش دهد و چون چنین باشد گفتند یشاه م« چشم و گوش»

 را کسی و ترسند، پادشاه تأدیب از و باشند حریص طاعت بر پیوسته مردمان: »الملک نظام

همین کلمۀ  13« .اندیشیدن یارد او بد با یا و بود تواند عاصی پادشاه در که نباشد آنزهرۀ 

م خود دبه مر یینما کار رفته که از شمار بیرون است. قدرت هقدر در ادبیات قدیم ب آن« زهره»

                                                           
 های دختری باشد.نبسگان بایستی به معنی از نوهی دختری است. نوهبه معنی نبسه  4
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بود که آنان را از عظمت پادشاه به وحشت اندازد. این اعمال با بستن  یا ییکی از رفتارهای روان

و یا  گرفته یورت مدر کاخ و یا در دو طرف شاه برای نمایش ابهت وی ص یشیر یا فیل در جلو

، که شاه بر او خشم افتی یاگر کسی خبر م»اند:  کرده گاهی قوانین عجیب دیگری حکم می

یۀ پا مقدس، بلکه بایستی بر سه یها گرفته است، نه حق فرار داشت، نه بست نشستن در مکان

مدت آهنین که در مقابل قصر بود، بنشینند تا شاه در حق او حکمی صادر کند، در ظرف این 

ر اجرا صکسی جرئت نداشت او را حمایت کند. حکم اعدام را در میدان وسیعی در وسط ق

 . در آنجا سر و دست و پای مقصرین، یا کسانی را که مستوجب غضب شاه بودند،کردند یم

  14.« دندیبر یم

ها خوشش آمده بود و دوست  اعدام انگلیسیروش در سفرش به انگلیس از  شاه  ینناصرالد   

ولی چون مجرمی در کار نبود به  ،چشم وی مجرم را اعدام کنند تا تماشا کند یاشت در جلود

نفر ایرانی را که  یکچیزی گفت و آنگاه پس از چندی پنهانی یکی از بزرگان پهلودستی خود 

ها مانع از اعدام  تا اعدامش کنند که انگلیسی کنند یمعلوم نبود از کجا گیر آورده بودند حاضر م

 است، ایرانیان از برخی افتخار ۀیما همه  ینکه ا ،شاه اسماعیلهمچنین،  .شوند یم گناه یبآن 

اسماعیل غنیمتی از خیمه و اسب و » :کند می اشاره او دربارۀ صفات به این ونیزی تاجر یک

برگرفت و سپاهیانش نیز خود را با غنائم جنگی غنی کردند، وی چهار روز  ها ینسالح و مانند ا

ن محل ماند تا لشکریانی که از جنگیدن خسته و ناتوان بودند نفس تازه کنند. سپس وی در آ

 راروی به تبریز نهاد. در آنجا با هیچ مقاومتی روبرو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر 

ی که در شکم داشتند کشتند، گور یها رد. حتی کسانش زنان آبستن را با جنینکعام  قتل

رانی را که در نبرد دربند شرکت کرده بودند نبش کردند و یبسیاری از امسلطان یعقوب و 

ف آوردند و هر یک را به دو نیمه صرا سوختند. سیصد تن از زنان روسپی را به  یشانها استخوان
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کردند. سپس هشتصد تن از مالزمان را که در دستگاه الوند پرورش یافته بودند سر بریدند. 

 اسماعیل سپس. شدند دیگر فجایع بسیاری مرتکب و کردند کشتار را تبریز سگانحتی همۀ 

 به که شد معلوم چون و داشت خویشاوندی یعقوب سلطان با جهتی از که فراخواند را خود مادر

نبرد در بند در آمده بود، پس از طعن و لعن فراوان، فرمان داد تا  رد حاضر امیران از یکی عقد

 جهان به آشامی خوناز زمان نرون چنین ستمکارۀ  کنم یان نم. گمیدنداو را در برابرش سر بر

دومین بار اسماعیل به تبریز  که یهنگام: »دیگو یهمین تاجر در جای دیگر م 15 «.باشد آمده

زیرا فرمان داد تا دوازده تن از زیباترین جوانان شهر را به  ،آمد کاری بس ننگین از او سر زد

عمل شنیع انجام داد و سپس آنان را به همین نیت به امرای بهشت برند و با ایشان  کاخ هشت

خود داد. اندکی پیش از آن دستور داده بود تا دو تن از اطفال مردان محترم را به همان ترتیب 

 است بسنجید گفته مغوالناگر این مطالب را با داستانی که جوینی دربارۀ  16 «دستگیر کنند.

خلی از نظر جنایت چندان فرقی نبوده است دا پادشاهان و خارجی دشمنان بین در که دینیب یم

 و وحشت اطرافیان دل در هم و بگذارند نمایش به را خویش ایزدی ۀهم فر وسیله ینتا اینکه بد

 . سر زند به شاهی طمع که نباشد آن زهرۀ را کسی تا بنشانند ارعاب

بر اهل : »دیگو یم جهانگشای یختار در که چنان و داشت عقیده ایزدی ۀفر به نیز خود جوینی   

ها  الهام ایشان بر و اند زدانیتشخیص و بزرگان پوشیده نیست که پادشاهان برداشته و برگرفتۀ 

 دشمن و ایران پادشاه بین ای مقایسه منظور به جهانگشای تاریخ از زیر داستان ولی.« شود یم

مبنی بر  شود یپراکنده م یا عهیشا بود، آن سر بر امیر هزاری که ای قبیله در»است.  خارجی

اند. اهالی از ترس، بیشتر  اینکه فرمان داده شده است دختران این قوم را به گروهی نامزد کرده

، این شوند ی. برخی هم تسلیم بر حادثه منتظر مدهند یدختران را مابین قوم خود شوهر م

را امرا  . سلطان گروهی ازرسد یقاآن( م) هتا به گوش پادشا ابدی یها انتشار م ها در زبان سخن
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؛ دستور شود یحقیقت معلوم م تا ببینند آیا این عمل واقعیت دارد یا نه! وقتی کند یتعیین م

رسیده و هر کسی که در آن سال شوهر کرده است  یسالگ : هر دختر که به هفتدهد یم

، گرد کردند. بردند یها را م کنند. چهار هزار دختر همچون ستاره که دل یآور بازستانند و جمع

ها خلوت نمایند.  ان داد تا با آنمابتدا دستور داد دختران امرا را جدا کنند و به تمام حاضران فر

خاموش شد. بقیه را دستور داد مقابل اردو  شان یاز این میان دو دختر چون ماه، شمع زندگ

پیش یوزپلنگان و صف کشیدند. آنچه الیق اردو بود به حرمسرای خویش فرستاد و برخی را 

ها فرستاد  خانه خانه و ایلچی درندگان افکند، گروهی را به مالزمان بخشید و بعضی را به فاحشه

تا در خدمت مسافران باشند. آنچه باقی ماند فرمان داد تا مغوالن و مسلمانان ربودند. پدران و 

دم زدن داشتند و نه  این ماجرا بودند. ولی نه جرئت دو شوهران شاه یشانوخو برادران و قوم

  17 «گستاخی زبان جنباندن!

که در آن زمان  کند می برمال را یژهو یرعب و وحشت نگارش، نوع در یز،ن یجهانگشا یختار   

 فتح را ایران که بیگانگانی بین در ایزدیحاکم بوده است. ایجاد وحشت برای حفظ فرۀ 

 انجام یراحت  به چنان کار این و است بوده عادی امری ایران پادشاهان میان در و کردند یم

و یا میل به چشمانشان  نکشته را برادرانش که یافت توان یم ایران در پادشاهی کمتر که شد یم

چشم خارجیان و مسافران نیز رایج  ینکشیده باشد. به راه انداختن رعب و وحشت حتی در جلو

بل دیگران مثل سفرا و فرستادگان ها ناشی از ابراز قدرت در مقا بوده است. برخی از خشونت

 باز راها  شهر نامه را بگشود. پس از آنکه آن( عباس خودش )شاه»کشورهای دیگر بوده است. 

 بسته گران زنجیرهای در که آوردند کاخ هرا ب ترک اسیر نفر یک ،ها آن خواندن از پیش و کرد

 دیگری از پس را یکی که آوردند شاه برای دو شمشیر بعد. زد زانو اعلیحضرت برابر در و بودند

عنوان  داشت چند روز بعد به ییاش و غالفش تزئینات طال شمشیر اولی که دسته .کرد آزمایش
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هدیه برای من فرستاده شد. اما شمشیر دوم را شاه از غالف برکشید و از جای خود برخاست و 

را که در  کنی تراحساس و هیجانی را نشان دهد سر زندا ینتر اش کوچک بدون آنکه چهره

  18« قطع نمود. ،کرد یبرابرش عجزوالبه م

. موارد اسپانیا، اتفاق افتادسفیر  یخو،در مقابل کالوو در دربار تیمور مشابه این رویداد    

که گذشت این  چنان و ایدئولوژی حکمرانی بیان شده است مثابه به نامهیاستس در چنینی ینا

 نباشد آنکس را زهرۀ » :نویسد ک مینظام المل ،بوده استقدرت و خشونت  شنمای نوعیاعمال 

  «.کند طمع حکومت به که

 اینجا در» آمده است، اصفهان بهعباس  شاه ارتش یدنرس دربارۀ شرلی برادران ۀسفرنام در   

 بعضی آورد، جنگ یببه ترت را خود سربازهای که کرد امر کل سردار به پادشاه و نمودیم مکث

ازها سرب وضع از همچنین. کنند رفتار بود شاه رضایت که یطور  به نتوانستند شاهپاد های آدم از

 و هشد داخلها  که مترقب بود، راضی نشد. و شمشیر خود را کشیده میان آن یقدر  هم به

 و. برید را نفر چند یها . کتفشد بیشتر غضبشرفته  رفته و زد منکری زخم را نفر ارهچدفعتاً 

 پادشاه. آمد ما میان به ما از استعانت برای نداشت تبسم جز کاری همیشه که بزرگان از نفر یک

 ،شبیه همین اعمال را در تیمور لنگ 19.« ملتفت شده چنان ضربتی به او زد که دو نصف شد

پیش او رفته بودند، در جشنی  اسپانیاوقتی سفیران » نیز سراغ داریم. ،که پادشاهی بیگانه بود

داری نیز برقرار کرده بود که از حاکم سابق سمرقند به اسم  یها بود طناب برپاکه در سمرقند 

که برای شفاعت وی پیش تیمور رفته بود به اسم بوروندی  ینشدنیا گرفته تا مردی از مقرب

  20.« زندیآو یم دار به فراوانمیرزا را بعد از شکنجۀ 

 .دادند یانجام م خارجی و سفرایشان های اعمال را در مقابل ایلچی گونه یناکه  نبود دلیل بی   

که شاهان از کشورهای همسایه و یا کشورهای دوردست است  یا واهمهدهندۀ  نشان امر این
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دشمن را  وسیله ینتا بد دادند یداشتند و با این اعمال قهر و خشونت خود را به حریفان نشان م

چند صباحی حکومت کنند.  تندتوانس یبود که م ییها به وحشت اندازند. با ایجاد چنین وحشت

و  داد یبود که به این اعمال مشروعیت م ییها متوسل شدن به دین و مذهب نیز یکی از راه

 ،بوده است ی رایجها الناس را بفریبد. در ایران استفاده از این شیوه یکی از شیوه عوام توانست یم

 فراوانی یها حربه استفادهاز این  گذاشتند یها رو به ضعف و کاستی م خصوص وقتی دولته ب

، مثل انتخاب بردیای دروغین در زمان کمبوجیه و قیام مزدک در زمان پادشاهی قباد کردند یم

 به قدرت بود.  یدنرس یبرا کهخان  یزو یا آزاد کردن دین و مذهب از جانب کوروش و چنگ

تفاده از مذهب سازد. اس آسانبدل شده بود تا کسب قدرت را  یابزار به یند یقت،در حق   

داشته  یاداند. به  تشیع در زمان صفویان و مسلمان شدن برخی از شاهان مغول نیز از این مقوله

صورت امری جداگانه و سوای   ، دین بهدیچرب یباشیم که وقتی قدرت دولتی بر قدرت دینی م

 مغان اضایتق حقیقت، در بابکان، اردشیر زمان در تنسرکه نامۀ  چنان د،ش یگر م سیاست جلوه

است؛ و یا بعد از اسالم مقرری بستن معزالدوله در  شرکت در امور سیاسی بوده برای زرتشتی

ۀ خود المال را به کیس ی که تا آن زمان بیتیبه خلفا، همان خلفا ۳۳۴ االول یجماد 11تاریخ 

خواه  همشروط یانروحان علیهنیز در ابتدا خشونت  هدر جریان انقالب مشروطکردند.  سرازیر می

 وقت دولت برند، می پی مردمولی وقتی به قدرت و نفوذ آنان در میان عامۀ  ،ابدی یشدت م

 21شود.  می آشکار اول مجلس در روحانیان قدرت میزان زیر جدول از .شود یم سازش به مجبور

 توزیع نمایندگان مجلس اول بر حسب مراتب اجتماعی آنان

مراتب 

 اجتماعی

 درصد تعداد

1 .8 5 
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دگان شاهزا

 و قاجاریه

. علما و 2

 طالب

47 29.2 

. عمال 3

دیوانی 

 )اعیان(

36 22.3 

 17.4 28 . تجار4

 18 29 . اصناف5

. سایر و 6

 نامعلوم

13 8 

 100 161 جمع

 

و این خود نشان از  استبیشتر  دیگران به نسبتن یاتعداد و درصد روحانجدول،  به توجه با   

ن پروبال یابه روحان یاجتماع یفشارها یرز و یشقدرت خو فظحکه برای  استضعف حکومتی 

ن را به یاضعف حکومتی یا حکمرانان را به دین نزدیک کرده و یا روحان توان گفت که می. داد یم

 حکومت رسانده است. 

 معلول خود ایزدی ۀفر بلکهنبود،  ایزدی ۀفر یرانو استبداد در ا رحمی یعلت شقاوت و ب   

 در یعتاً،طب. کرد یم تعیین را مالکیت حدود قدرت آن در که اوضاعی بود، ایران بر حاکم اوضاع

وگرنه صاحب ملک و  یرددست گقدرت را به یدهر کس که طالب مالکیت باشد باوضعی،  چنین
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 نیز مردم های ایده یندۀنما باید یتحفظ قدرت و به تبع آن مالک یآبی نخواهد بود. دولت برا

به .« اند یشخو پادشاه دین به مردم» کهرا  حکیمانه ۀگفت این شد، در اینجا،شاید بهتر با .باشد

اگر  .نبود ممکنگرنه حفظ قدرت بود ومردم خویش  به دین پادشاه یم،کن یرشکل برعکس تعب

بالفاصله با دشمنان حکومت، که همواره  دندید یمردم حکومت را ناسازگار با عقاید خویش م

و آئین مغول بر این است تا کسی  یاسا»: دیگو ی. جوینی مشدند می د، متحآماده بودند ر وحاض

به گردد.  خاطر می آسوده و ایمن سخت،مقابلۀ  قهر واز هجوم و شود  تسلیم و مطیع ایشان می

 خود، جای که متعرض. شوند ینم متعرض و ندارند کاری مذاهب و ادیان به اینان عالوه

خان شرف اسالم را با اقبال  یزتن از خاندان چنگ دینچن دیگر سوی از. هستند نیز پشتیبان

پیروان، زیردستان و افراد آنان که تعدادشان از شماره خارج  اند و بسیاری از دنیوی جمع کرده

  22«.اند پیراسته شده است، به زیور عزت دین آراسته و

 سلطنت ایادی بین و در دولت در فراوانی ذنفو ماتاریخ منطقۀ  درواره میاران ه و دیندین    

 ضعف درونی بابل را چنین دریافته بود: ودیهی یک ۵۵۶-۵۳۸ یها سال در. مثالً اند داشته

 برنشاندند تخت به آنجا در را پادشاه ارهچ سال شش هکوتا مدت در نظامی و روحانی یها گروه»

 سبب ی. باستدر درون حکومت  ینقدرت د ۀدهند نشان یافتدر ینا 23 «.برداشتند تخت از و

که  شد ینیست که در اغلب موارد خواب دیدن پادشاه به صورت گوناگون تعبیر و یا تفسیر م

که از شکم دخترش تاکی  ندیب یخواب م ک. آستیاکند می اثبات را یزدیاین خود وجود وهم ا

و ابوالفضل  افتد یکه از اسب م ندیب ی. محمدرضا پهلوی خواب مگیرد یکه جهان را برم دیرو یم

 .شود می تکرار یراندر ا یختار یی. گوردیگ یرا م او

 پذیرارا  گوناگون یاناد یا ینگرفت که چرا د خرده یرانا یخمردم در تار به یدنبا ،البته   

ترس و وحشت از عوامل طبیعی مثل قحطی و سیل و از همه بیشتر مداوم، ؛ زیرا جنگ اند بوده
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 یبرا زیرا؛ شدند ین و دزدان همگی باعث رونق دین مپادشاها ،امپراتوران ،اقوام ها، طایفهحملۀ 

 شد. از یاحساس م ینیزم یها قدرت ورای یروییبه پناه بردن به ن یازن ینیزم یمقابله با خطرها

طبیعی آنان را به دست  ءمردم در طول تاریخ به چشم دیده بودند که این نیروی ماوراکه  آنجا

طبیعی را  ءیکی اینکه دین و نیروی ماورا :ردن نهادندر سپرده است، طبق تجربه به دو چیز گهق

به آرامش و  یدنرس برای ینکهر زمینی همواره وجود داشت، دوم اهحفظ کنند، چراکه عوامل ق

و  ساختنددژها و باروها  ،ها قلعه ین،بسازند؛ بنابرا گاهیخود پناه برایعوامل  یندفاع در مقابل ا

 آوردند.  یرو یجنگ های یوهها و ش به انواع و اقسام سالح

و است  داشته انعکاسمت و حکمرانان ودر درون حک ،عتاًیطب ،دو عامل دفاع مادی و معنوی   

با دین داشته است. در اروپا نیز هنگامی که  ناپذیر ییحکومت در ایران همواره پیوندی جدا

 ینتر ت و بزرگها و مجارها آغاز شد، مذهب شدت و قوت گرف ساراسین ها، یکینگوا های هحمل

دعاها در بین مردم و در کلیساها درخواست نجات مردم از شر متجاوزین و اشرار  ترین یجو را

ها رو به زوال گذاشتند. در ایران  این نشانه ،دیچرب که قدرت مادی بر قدرت دینی  یزمان 23 .بود

به  مذهب دش یم آغاز دیدهت چون و ادهن ضعف هب دین رو دیچرب ینیز وقتی قدرت مادی م

 . افتی یم رشد شدت

 در که را زندگی مادی وضع بهبود بروند، نسیه دنبال به کردند تا نمی رها را نقد مردم که آنجا از

و وجود آن را ناشی از قدرت  نهادند یش ارج مپرست حد به داشت، قرار آرامش و صلح آن رأس

و  یحدر را به القاب و مداسبب بود که پادشاه مقت ین. بدکردند یپادشاهان خویش تلقی م

 یۀسا زیر در ها این ۀهم تردید، بیاز اقتدار و عدالت بودند و  یاکه نشانه ییهاییداستانسرا

 و واقع از دورقدر  ها آن ها و القاب و داستان مدح این اغلب. ستودند یم آمد، یم دست به شمشیر

شک،  بیه فردی زمینی باشد. این صفات منصوب ب کند یکه آدمی گمان نمهستند  هم به شبیه
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ثبات در  ییریتغ هنگامی کهها به حیات صلح و آرامش بستگی داشت و  حیات این ستایش

 ۀنشان فقطوجود مداحان  ،. البتهشد یم یلبه عکس خود تبد یزندیگری  آمد، می وجود حاکم به

هراس ود. این ترس و وحشت از پادشاه و عوامل حکومتی نیز ب نشانۀ، بلکه نبودصلح و آرامش 

وحشت بود که  ینهم گری یانجیبه م ید،رس یم یعهگاهی به حد وحشت از نیروی ماوراءالطب

 ۀسلسل زرینلوح به  که« نهخدا، شاه، می». شعار آمیختدر هم  یرانا یخخدا و شاه در تار

اش  در سرزمینی که هنوز که هنوز است محدوده زیرا نبود، بیش مهملی بود شده بدل پهلوی

و زمانی دیگر فقط شامل بخشی از  دیرس یزمانی مرزهایش از حبشه تا هند م و ص نیستمشخ

 هچ میهننبود،  یرانیحکمرانان ا رهبری تحت یزن یو زمان بود آذربایجان و کردستان کنونی

 مرزی حدود سر بر هنوز ایم؟ داشته را ملیما کدام محدودۀ  که است اینسؤال  داشت؟ مفهومی

 نشان ما به را غایب اتصال یک« میهن شاه، خدا،» شعار . است نیافته پایان عراق با اختالف

 و استبداد آن واند  رابطه یک دهندۀ نشان ،تک به تک طور به نه سه، هر اینکه آن و دهد یم

 ای بین شاه و سرزمین است.  است که در آن خدا عامل واسطه قهر طریق از مالکیت تصرف

. در شوند ی، مردم مجبور به تبعیت از آن مشود یکومتی تبدیل مدین مردم وقتی به دین ح   

 شود یمتبدیل گردد و به قوانینی  دین از صورت روحانی خود به درآمده زمینی می ،صورت ینا

 چنین ،ردیگ یم عهده به را حکومت از پاسداری فۀیمدت، دین وظ تا افول این قوانین کوتاهو 

 در قاًیدق است و داشته عهدهبه را وظیفه این دیرباز از یند نیز ایران در .نیست خدایی دینی

که قبل از  انچن. دندیازی یم دست دینی نوآوری یا و تفسیر و تأویل به اوضاعی مردم چنین

و مزدک. اسالم که در آغاز با شعار برادری و  مبر ظهور کردند: زرتشت، مانیغاسالم سه پی

 مردم، و تبدیل شد زمینی دینی به پادشاهان ،ها سلطان خلفا،سلطۀ زیر  ،برابری پیش آمده بود

 به خدمت برای الملک نظام خواجه مثل نیز ای عده و حکمرانان با ضدیت برایکم  دست
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کردند و با خلفا  هم خروج ای عده. اسالم زدند از تفسیرهای مختلف به دست حکمرانان،

سانی مثل حالج فریاد انالحقش تا جنگیدند، مثل مختار ثقفی که خون حسین را بهانه کرد و ک

دینی را تا به دست آوردن  یها ئینرامطه و حسن صباح آقنسیمی و نعیمی رسید و یا چون 

 خودشیعه و سنی که هر کدام به نوبۀ  یها حکومت عدالت از میان برداشتند و سرانجام فرقه

 .شدند موجود یها حکومت موافقان و مخالفان

ها را برانگیختند،  یز باعث اغتشاشات دیگری شدند و جنگ فرقهمختلف دینی ن های رقهف   

 ها ست. اغلب این اغتشاشها بیان واقعی این اغتشاش .«جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه»

احتیاج  گو فقط مواقعی که حکومت برای جن شد یبه دست حکومت در میان مردم دامن زده م

و با استفاده از صلح موقت بین مردم ارتشی بزرگی  ردک یبه ارتش داشت در این امور مداخله م

حکومت  یفتضعبرای  یندرون سرزم یها دشمنان از جنگ فرقه یزن ی. گاهداد یتشکیل م

 و مزید شد یم خونریزی و جنگ فزونی ۀییک دین به چندین فرقه ما ۀی. تجزکردند یاستفاده م

در ده » .داشت وجود عینی موقعیت و ضاعاو اقتضای بهقبالً  که بود دائمینسبتاً  یها جنگ بر

های حاجیان حمله  قافله الهبیر( )رملقرمطیان در بادیه به  ۳۱۲روز مانده به آخر ماه محرم 

بردند. مردان سلطان را اسیر کردند و حاجیان را کشته، زنان را اسیر گرفتند و اموال را غارتیدند 

 یختار دریا  24 «ن مصیبت گرفتار شده بود.و شماسیه را برگرفتند، و سراسر بالد اسالم بدی

 در تاریخ کامل چنین است: میان اصحاب ابوبکر مروزی حنبلی و» آمده است: شاهان و یامبرانپ

 از قران، و خلق انبوه از سپاه در آن فتنه داخل شدند یا هیعوام فتنه برخاست به سبب تفسیر آ

 «.شدندکشته  طرف ود از بسیاری جنگ این در اصفهانیقول حمزۀ ه که ب

 طرف یب توانست یخلیفه نم ،آمدند یوجود م مختلف به های هدر این اوضاع که فرقتردید،  بی   

اسالمی گردید و  های ینساالری در سرزم باشد و همین خود یکی از علل اصلی فروپاشی خلیفه
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ا آن همه فرقه، برای ، بایم بر آن متمرکز شده در این پژوهش که ،ایران یژهو  به ها یناین سرزم

با  یصفو یلشاه اسماع را امر این .داشت کاینکه وحدت بیابد احتیاج به وحدت ایدئولوژی

 که نیست نشانۀ این شمشیر یلۀوس  به ایدئولوژی تزریق. کرد آغاز تبریز مردم رحمانۀ یکشتار ب

 طرفدارانهمراه به  که ای قبیله اتفاقاً هشت بلکه باشند، خویش شاهان دین در بایستی مردم

 قدرت و بودند یرفتهپذ را شیعه طریقت همگی نهادند بنا را حکومت ۀیپا صفوی خاندان متفرق

 باًیتا اینکه تقر افتی ها بود. لذا مذهب نیز به همراه تصرف سرزمین انتقال  در دست آن یاصل

 . یدسرتاسر ایران را درنورد

 آن رأس در که دولت. بود ملت از دولت املک جدایی دیآ یم پیش اینجا در که مهمیمسئلۀ    

به یا نان هیبت کاذب ولی برنده و کشندهچ داشت، قرار پادشاه آن هرم رأس در و سلطنت

و  دادند یو عناصر دولتی چنان خودشان را جدا از مردم و حاکم بر آنان نشان م آورد یوجود م

بقیه رعیتی بیش نیستند و  ،یی غیر از عناصر حکومتیکه گو کردند یگونه نیز عمل م بدان

خود را  ،در برابر باالدست ،مراتب در درون عناصر حکومتی چنان بود که زیردست همواره سلسله

. در ایران همواره دولت از مردم جدا بود و مردم به ایادی دولت با چشم کرد یرعیت احساس م

حکومت  وقتی ضعف و هرگز هم از این فاصله کاسته نشد. بدین دلیل ستندینگر یدشمن م

 رأسو چون پادشاه در  کردند یدرباریان از ترس جان خود قصد جان پادشاه را م آمد یپیش م

مانند  رساند یوزیری را به قتل م یراحت  العاده برخوردار بود و به هرم قرار داشت از قدرت فوق

 هم اگر تخفیفی .بیرامیرک خان یتق یرزام و کالمل اهلل همدانی، نظام قتل خواجه رشیدالدین فضل

 دلیل یب ،بنابراین که زندانی شدند؛ ا هویداو یمثل بوذرجمهر  افکند یبه زندانشان م ،داد یم

 ای چیدند و او را کشتند. فزونی گذاشت درباریان دسیسه نیست که وقتی خشم نادرشاه رو به
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 امیرکبیر،: تهران یاسمی، رشید ترجمۀ ،ساسانیان زمان در ایران  سن، کریستین آرتور -1
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 قوانین

های تولید  و شیوه« فئودالیسم در ایران»میان طرفداران مهم  وضوعاتاز م یکیمبحث  این   

خواهد  هاشاره آن که ب ،ای برخوردار است. با نگاهی به فئودالیسم از اهمیت ویژهگوناگون است و 

 مشخص فئودالیسم نام با که تولید، از مرحله آن یا و تولید وۀیکه در آن شیابیم  درمی شد،

اسبات و روابط تولیدی مختص من واقعیت از ناشی که یا یدرون پویایی از قوانین ،شود یم

ایت هردد و در نگ و دگرگون می ردیپذ یتحول م ،ابدی ی، رشد مآورد یفئودالیسم است، سر برم

 مناسبات اینکه است تا تحول و تغییرپروسۀ  همانکه ادامۀ  گیرد یآن را م جایقوانین دیگری 

 .ریزند را در هم می گذشته و قوانین گذارند یپا به میدان م ،یشخو خاص روابط با تولیدی، دیگر

 بیابد، درونی لتکام که بینیم مشخصی را نمی قوانین .ندارد وجود روندی چنین ایران در   

. یدنما تعیین را آزادی یا و سیاسی اجتماعی، امتیازات مالکیت،و حدود و ثغور  شود دگرگون

در آزادی مطلق برای شاه و آزادی نسبی برای  ،حداقل تا انقالب مشروطیت، تمامی تاریخ ایران

 هم قانونی راگ شود. می مردم خالصهدرباریان و دولتمردان و ستم و اختناق کامل برای تودۀ 

و  گرفت میرا در بر ها ییافع باالمن تردید بی و شد یم صادر باال از یمبه طور مستق داشت، وجود

 خسروی، خسرو. بر خالف گفتۀ نداشتند یگونه حقوق و آزاد هیچ یینو طبقات پا یترع

  چهارصد حکومت شود یم مگر. کرد یگذار نام کاست اسم به ایران در توان ینم هرگز را ها ییباال

 کاست، طبق مدتی، ماهیت از بعد! نامید؟ کاست را سلجوقیانسالۀ  ۱۳۰ یا و ساسانیانسالۀ 

. حکومتی که از اولین روز به قدرت رسیدنش وضع شود یم مشخص آن، داول ازمت تعاریف

ای جز برقراری  مشخصی دارد اطالق نام کاست بدان اشتباه است. در ایران حکمرانان چاره

 از یارذگ قانون نیز استبداد برقراریو  گسست یم هم از کارها رازۀیاشتند وگرنه شاستبداد ند
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ی است که دائماً حکومت یها در ایران، برخاسته از تزلزل و خلل اجباری استبداد .طلبد یم را باال

 نبود»از  یخود ناش کرد یایران را تهدید م یها میرژ که ثباتی یو آن تزلزل و ب کرد یرا تهدید م

مالکیت، به این معنا نیست که مالکیت در ایران نبود  گوییم یبود. اینکه م یراندر ا «یتمالک

وجود نداشته است، بلکه مقصود این است که مالکیت در ایران تداوم نداشته و بنابراین موروثی 

موقتی بود که  یها تیمالکدهندۀ  نشان« ساتراپ»و  «اقطاع»، «تیول»نیز نبوده است. مفاهیم 

جای حقوق و مزایا واگذار ه دیوان و دولتیان خویش ب ،بزرگان ارتش ،حکمرانان به طرفداران

اند و بالطبع بعد از سرنگونی حکومتی به دست حکومت دیگر از صاحبان قبلی پس  کرده می

صاحب قبلی را کمی عقب  خواست ی. تا رعیت مشد یبه صاحبان جدید داده م شد و میگرفته 

سرش  یآخته باال یریو شمش یدبا قدرت جد یدجد یبگیرد، صاحب ایییازهراند و امتب

تا  بودپادشاهی موقت متمرکز بر مالکان موقت  علیهمبارزه جای  بهنیز  ها ه لذا مبارز .ایستاد یم

مردم توهمی  در هر تغییر و تحولی جدید ناگفته نماند ،این گردش از نو آغاز شود. البتهدوباره 

و جای خود را به همان توهم  شد یرفته این توهم زدوده م داشتند که رفتهموقت به رژیم جدید 

 خویش را درهای  خواستهبار آورد که همواره و این خود ملتی به سپرد یدر رژیم دیگر م

اش  حمله ،که گذشت، در هر مقطعی که به خود آمده ساخته است. چنان یعمل یاهایشرؤ

 است.علیه رژیم و دولتیان بوده  ماًیمستق

کیت در دست کسانی بوده است که در به قدرت مال گردش همان ییجا جابه ایندلیل عمدۀ    

 دیآفر یای م تازه ساالری یوانرفته د اند. این تحول مالکیت رفته رساندن رژیم نقش مهمی داشته

 و ودافز یم اوضاع وخامت بر خود،به نوبۀ  ،این وپس گرفته شوند دوباره تا امتیازات داده شده 

؛ افتی یادامه م یا صورت دوره وقفه و به بی وضع این. شد یم رژیم یسرنگون وومرج  هرج باعث

 در جایی به ین جاا آنکه بی شدند، می جدید نابود قوانین یلۀوس به قدیمیقوانین  ،بنابراین
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 را وی جای انوشیروان و شود برکنار قباد بود کافی پذیرد مثالً فقط انجام طوالنی ای پروسه

 .تبدیل شود (ندرک تحاسم) تهمساح به مقاسمه از خراج تا بگیرد

اد و باز از نو نه قرا میهکه سیر تکامل قوانین بعد از مدتی رو به ق رسد یدر ایران به نظر م   

 به تنسرتفاوت چندانی با نامۀ  میخوان یم نامه یاستسکه در  ییها . درسگرفت یجان م

 دلک و تنسر وجوالم نظام خواجه بین یا یطوالن بس زمانیکه فاصلۀ  یحال در. ندارد گشنسب

 که است آن مؤید این. است نداده رخ اساسی تغییر هیچ گویی ساله چندصدلۀ صدارد. در این فا

 مالکان اروپا در. است نیامده پیش هرگز اروپا در که سیری داشته، دورانی سیری همواره جامعه

ولی در ایران  ،تندداش نقشها  آن تعیین رد حداقل یا و کردند یم تعیین را سیاستمداران

 ینا تاکه  یافت توان یم یتفاوت یناز ابیشتر ، آیا گماردند یسیاستمداران مالکان را بر سر ملک م

 در فئودالیجامعۀ  طرفداران نظر ازها  تفاوت این باشد؟ متأسفانه، دور فئودالی ۀجامع ازاندازه 

مالکیت موروثی بین مردم وجود  که دهند نشان توانند یمنه  آنان ،شود یم گرفته نادیده ایران

 نه واند  بوده حکمرانان قدرت ۀیاثبات کنند که مالکان فئودال پا توانند یو نه م است داشته

 این برای گویا. باشند کرده دفاع مالکان همین از حتی که دهند نشان قوانینی توانند یم

به  ،بنابراین ؛دار چه فئودال باشد و چه تیولکسی است.  هچ مالک که نیست مهم تحلیلگران

زده بود، پس  و رعیت ستم نداست که بگویند مالکانی وجود داشت مهم مسئله نظر آنان تنها این

 کمونآن زمان(  تاطور کالسیک طبقاتی بوده است. جوامع طبقاتی نیز از سه مرحلۀ ) جامعه به

به عنوان یز این مراحل را پشت سر گذاشته است. داری و فئودالیسم گذشته و ایران ن ، بردهاولیه

 نظرهای« هخامنشیان اقتصادی و سیاسی تاریخ» عنوان تحت خودداندامایف در مقالۀ  مثال

ی، شهرنشینان اجتماع گروه سه از جامعه باستان، شرق در»: دیگو یم سویی از. یضی داردضدونق

کشورهای  نیتر شرفتهیدر پ .شد یشکیل مبا حقوق کامل، مردم وابسته )مقید، تابع( و بردگان ت
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 راها  . آنساختند یم را منقول ۀیبخش سرما ینتر امپراتوری هخامنشی، بردگان و احشام مهم

به کارهای  را بردگان از زیادی. عدۀ بدهند میراث به یا کنند هدیه بفروشند، توانستند یم

اختمانی در بناهای سلطنتی ها و کارهای س مختلف خانگی، کشاورزی و یا برای شکستن سنگ

ای هم کارگر ماهر )نساج، کفشدوز، معمار و امثالهم( پیدا  . در میان بردگان عدهگماشتند یم

اند، یعنی تنها مصرفشان  یادمان بماند که بردگان با احشام در یک رده قرار داده شده 1 .«شد یم

تعداد : »دهد یمایف چنین ادامه مدر همان کتاب، داندا شان بوده است. نمیر روزانهو غذای بخور 

مصر . مثالً اسیرانی که از دزیاد بو نسبتاً هخامنشیاناسیران جنگی که برده شده بودند در دورۀ 

 1«.عنوان برده در بابل فروختند به (کمان غنیمتبلخ و سایر کشورها آورده بودند )و 

ائه شده بزرگی عدۀ آنان است، هیچ معلوم نشد که چرا این تعداد فروخته شد و تنها دلیل ار   

همانند »دهد:  ی که بپذیریم که یک چنین چیزی اتفاق افتاده باشد. وی سپس ادامه میبه شرط

ها( بردۀ فرمانروا  بیشتر کشورهای شرق، باستان، تمام رعایا، اشراف و بزرگان )مثالً ساتراپ

 خودمقابل اعضای خانوادۀ های پدرشاهی در  سای خانوادهؤرشدند. در ایران، تمام  محسوب می

( garda) گروه یعنی برده ایرانی های واژه از یکی دیدگاه این از. داشتند برده صاحب مقاماصوالً 

 1«.است خانگیجالب توجه است؛ زیرا معنی اصلی آن بردۀ 

 مردم ۀیبنابراین اگر پادشاهی بر سر قدرت باشد، غیر از وی که مقام صاحب برده را دارد، بق   

 که احشام این برای داندامایف ولی. دارند برابر حقوق احشام با و شوند یم محسوب برده یهمگ

. وی ادامه شود یبه انسان دارند حقوقی متفاوت با حقوق احشام قائل م شباهت بدشان بخت از

-۴۹۲ یها تخت جمشید، که در فاصلۀ سالۀ معروف به الواح گنجین یها در لوحه» :دهد یم

شاهنشاهی کار  کاند؛ و مربوط به پرداخت مزد کارگرانی است که در امال ه شدهم. نوشت.ق ۴۶۰

و در جای  1«.است شده ثبت کورتش ومهاند، مف کرده و نقره و یا جنس دریافت می کرده یم
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ها، عالوه بر نقره مقدار نسبتاً  بار کامرون بر این عقیده بود که کورتش ینا» :دیگو یدیگری م

 ،هاین است ک اشنیل و ایمهنظر آلت» :دهد یو آنگاه ادامه م 1«اند. کرده میزیادی جنس دریافت 

اند که همیشه  هم وجود داشتهآزاد اند، مردم  ها، که برده بوده کورتشبر  عالوه جمشید، تخت در

 1«.اند ، اگرچه از نظر مقدار و مدت کار مساوی بودهاند کرده یم یافتها در مزدی کمتر از کورتش

 های یفبا توص حتی ها تعریف اینچراکه  است، ی داندامایففکر اغتشاشدهندۀ  نشان ها نیا

. شاید خود وی نیز آید یجور درنم ،رود یکار م در دنیای باستان به بردگان مورد در که ای عامیانه

به این ترتیب بود که در ایران، » :دیگو یداری م در پایان بخش برده ، زیراکرده است کاین را در

 استفاده یسو  به پدرشاهی، ابتدایی داری برده صورت از شیهج وسیع، های جهانگیری جۀیدر نت

قسمتی از این بردگان را به امالک »و « کشاورزی و صنعت پیدا شد. دربردگان بیگانه  رکا از

کار  به مستقالً اه این. شدند یم هو بقیه در اراضی سکنی داد آوردند یامرا و بزرگان پارسی م

 1«.دادند یو به شاهنشاه مالیات م ختندپردا یم

بلکه به رعیت و خدمتکار تبدیل  ،شدند یبرده نم اما شدند یاسرا به بردگی گرفته مدر نتیجه،    

غریبی که  های ما با چنین تعریف ،نه برده، البته پرداخت یچراکه مالیات را رعیت م ،گشتند یم

تر برای اثبات بیش دالیل گونه ینا گذشت که نانچ. داریم ییآشنا اند دست داده ان روسی بهمحقق

 .بنشاند کرسی به را روسی درستی مارکسیسم تا است تاریخدرست بودن سه مرحلۀ 

 ،کار کند، درآمد داشته باشد مستقل طور بهای  پذیرفت که بردهتوان  میچگونه این نکته را    

 انهماجرا پن ینپشت ا هدفی نکهیود. مگر اش مد خودش مالیات دهد و برده نیز نامیدهآاز در

 و شود یم دیده تاریخ از ییها برداشت چنین نیز فسکیپطروش اثر ایران در اسالم کتاب در. باشد

در  پطروشفسکی. گفتۀ ندارد پطروشفسکی از یکم دست بابت این از هم دیاکونوف یها کتاب

حسن ااسالم است را با  از بعدلی فئودا دهندۀ ایران نشان حداقل که ایران در اسالم کتاب 
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 اقطاعاتی وسعت که دید یدهاهلل مقایسه کنید، آنگاه خوا تألیف خواجه رشیدالدین فضل یخالتوار

امیر یورنتاش ملکشاهی » .گنجد ینم فئودالی قالب هیچ در کند یم بیان رشیدالدین خواجه که

در جای دیگر و  2« اخت.ت وت میموت اقطاع او بود، متواتر و متعاقب بپای المبود که نواحی ال

 گشت، منتشر حواشی و حوالی در اوو چون حکایت دعوت سیدنا فاش شد و آوازۀ »آمده است: 

 آنجا ۀینزار دفع به و داد اقطاع به قهستان را نام سارغ قزل خود غالمان از ملکشاه سلطان

 3 .«فرستاد

. حتی با در نظر شد یه ماین مزایای داده شده چندی بعد بنا به مصالح سیاسی باز پس گرفت

که داندامایف اشاره  یسال بعد از زمان نهصدحدود ، داندامایف معتقد است که شیهگرفتن ج

عزالدوله برای اینکه اقطاعات بزرگان دیلمی را : »آمده است چنین ، در زمان آل بویهکند یم

حقوقشان بیفزاید و  آنان را به نقاط دور فرستاد، زیردستان دیلمی از او خواستند بر ،ضبط کند

 ماترک و اموال ضبط کهآن زمان  مواریثو یا در ادارۀ  3«درخواستشان همراه با تندی بود.

 نامیده قراریطی که مردی قول از تنوخی قاضی»: است شده درج چنین گرفت یم صورت

 دار امور مواریث بودم، یکی از امرا وفات در خلیفه، عهدهمقت زمان در که است گفته ،شد یم

المتقی، پس از آنکه  یافت و خلیفه مرا فرستاد تا اموال او را ضبط و ثبت کنم. همچنین خلیفه

)میلیون( دینار بود، ضبط هزار را به قتل رسانید، اموال او را که بیش از یک هزار کبجکم تر

 3«کرد.

تخصص  یلدلتا به امور مالی به  شود یکه به امور اداری مربوط م ییدر مواردی استثنا ،البته   

است. مثل  شده یطور ارثی از پدر به پسر منتقل م  ای در این امر، این تخصص به خانواده

 در حوقل ابن که یا نمونه یا و یافتند وزارت سمت پسرانش مدتی که الملک نظام خواجهخانوادۀ 

می قدی یها فارس را آئین پسندیده است و آن بزرگداشت خاندان مردم»آورد.  می العرضصورت
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 از را دیوانی کارهای که است ییها و گرامی داشتن بزرگان و منعمان است. در آنجا خاندان

  4.« است حبیب آل آنانجملۀ  از برند یم ارث به یکدیگر از ما زمان تا قدیم روزگار

ابن جعفر بسیار ثروتمند بوده است و دلیل اهل قلم بودنش نیز از همین ثروتش ناشی    

 ،ارث گونه ینا .دهد یرا در همان کتاب توضیح م اش یحوقل مقدار و وضع مالکه ابن  شود یم

به حکایت » ساسانی نیز بوده است. جزو قوانین شاهنشاهی ،که داشت یعلل مادجدا از 

هزار دینار وام بگیرد، کفشگری  یصدشاهنامه انوشیروان برای تأمین مخارج جنگی ناچار شد س

از شاهنشاه خواست که موافقت کند فرزند الیق و مستعد او داوطلب پرداخت این مبلغ شد و 

شیروان با وفرهنگیان با علم و دانش آشنا شود، باشد که روزی به مقام دبیری برسد، ان یردستز

 5« .مخواهموزه دوزان این تقاضا مخالفت کرد، پول را پس فرستاد و گفت: درم خواه، از 

 میان: »دهد یم نسبت شاهنشاه به را عامی مردم و انحکمران بین یبند درجه این تنسرنامۀ    

اس و سرای و بستان و زن و لب و مرکب به آورد باید عام و ظاهر تمیزی عامه و درجات اهل

خدمتکار، بعد از آن میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد به مدخل و شرب و مجلس و موقف و 

 فراخور محل و حظ و دارند نگه خویش ایه خان تا یک هرجامه و حلیه و ابنیه، بر قدر درجۀ 

و به نسب و  تعیش اسباب در نکند مشارکت ایشان با عامی هیچ که چنان بشناسند، خود

 6« مناکحه محظور باشد از جانبین.

قوانین که  گونه یندانست. ا یکی ینبر زم یتبودن مالک یبا موروث یستیرا ابداً نبا ینقوان ینا   

ای این بوده است که همواره دولت و سلطنت را از مردم عادی جدا نگه ، برشد یاز باال وضع م

 هستیم. گوناگون یها نیست که حتی بعد از اسالم نیز شاهد موروثی بودن شغل دلیل یدارد و ب

حکایت کنند که ضرابان در قم بودند اصل ایشان از اصفهان بوده است و این عمل ضرب در »

 یکدیگر بر شد یم حاصل آن از آنچ و رسید میاصاغر  به اکابر از و بوده موروثی ایشان انۀیم
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 هر و نبود شریک حاصل و شغل این در ایشان با کس یچه شهر صرافان از و کردند یم قسمت

ست از منافع دارالضرب ا هنبود نصیبی والدت نصیب از را او آمد یم وجود در ایشان از که فرزند

پس هر صنعتگری صنعت خویش  7 «عمل بوده و هست.و این رسم در میان ایشان جاری و مست

 ای عده نزد ثروتو این امری طبیعی نیز بوده است، زیرا وقتی که همۀ  برد یرا از پدر به ارث م

 .ندارد وجود صنعت موروثی انتقال جز راهی شود یدست م به دائماً دست

 نگاهی قم تاریخ به مورد این در شرعی، کاله وۀیش به مالکیت تصرفردیم به مسئلۀ برگ حال   

 ها رایهید زمین کردند نزول قم به عرب چون که است آورده خود کتاب در برقی و: »میانداز یم

 8.« دندیرسان یم دیوان به آن عشر و کردند یم عمارت و ادندهن بنا می آن رب و گرفتند فرا می

در  یوکتاب از اسالم هیچ حساب ل بعدثدر زمان قبل از اسالم نیز وجود داشته و م یدار اقطاع   

که کیخسرو بعد از ظفر یافتن به افراسیاب چون شنید که بیژن آب منطقۀ  آن نبوده است. چنان

 بدو اقطاع به مواضع چندین جرجان و خراسان نواحی از» فراوان هدایای از غیر گشوده را التویه

ت و به اقطاع به بعضی از خدمتکاران شابستانان، این دیه را یکی از اکاسره بنا کرده اس»و .« داد

  9« خود داد. یانسرا و خواجه

گیری چندین بار مساحت کردند  عوامل خلفا قم را برای خراج آید یبرم قم یختارکه از  چنان   

)خراج آن موقع به مساحت بوده است( و اختالف خراج را در هشت مساحت کردن مختلف ذکر 

بخشی از ، آید که در امر مساحت برمی قم یختاراز  است. یقانون یکردند که خود نشانی از ب

اگر خداوند ضیعت » است. دهیرس یزمین زیر کشت به سلطان و بخشی دیگر به صاحب زمین م

زیرا که سلطان را در مال او هیچ  ،مند شود بعضی از مساحت بزه کنعت و حیلت کند در ترص

ن آکه بعضی از مساحت که سلطان را بر  زیرا ،راست خورده باشده حقی نیست و او سوگند ب
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و در قسمت  یربخورونمدر حد  محصول صاحب زمین ،البته« حقی نبوده است ترک کرده است.

 آب زمین قرار داشته است. کم

. گرفت بایستی را خراج هشد هک صورتی ره هب است، هبود حاکم قانون اهتن گیری جخرا گویا   

آن  در که طبیعی زیان و ضرر باالخره و سیل و ملخحملۀ  یا و یزدگ آفت و یسالطقح در مگر

خراج حکمرانان به هر حیله و ستمی دست  گرفتن برای نبود، گرفتن برای چیزی همموقع 

بوقت » ؛ و این ستم به همراه خراج اصل تغییرناپذیر سراسر این دوران بوده است.زدند یم

 دیرس یتا بدان م کردند یو ایشان امتناع م نمودند یاستخراج مال خراج از ایشان مطالبات مال م

های  و ضیع کردند یو سراهای ایشان خراب م زدند یو م آویختند یدرمکه ایشان را سرنگون 

اوضاع رو به وخامت  یوقت 10.« داشتند یبرمو اموال ایشان را  گرفتند یدست فرو م هایشان را ب

 قرن اوایل در افغانان،در زمان حملۀ  که . چناندیرس یبه اوج خود م قانونی ی، بگذاشت یم

ر این لحظات قدرت پادشاه و د و گذارد یم نظمی بی به رو سرعت به ایران اوضاع هجدهم،

  گردد. ی حکام آشکار مییزورگو

گروه نخبگان حاکم چنان به پول نیاز داشتند که برای به دست آوردن آن به » ۱۷۱۶در سال    

را  (دباغ، کش، شعرباف زرکش، سیم)گون  ااه کار اصناف گون. شجستند یای تشبث م هر وسیله

بردند حکم شاه  باشی یمنزد اعتمادالدوله و حک هایی یشکشها پ آن که ی قدغن کرد؛ اما هنگام

 و طریق هدایا از کهدریافت مقداری وجه بوده است برای این عمل  تردید، بی 11« و شد.غل

 .است گردیده نیتأم ها شکشیپ

 بهره یب آب ازآباد  حومۀ فرج بازگشت، اصفهان بهآباد  فرج از شاه)همان سال(  اوت تمهش در»   

 ازآباد  کامالً معلوم است که چرا حومۀ فرج «آباد آورده بودند. را به فرج نقاط آب چون بود شده

 و رساندند یم آنان تفریحات و مالزمان و شاه مصرف به را آب تمامی زیرا بود، شده محروم آب
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امر منع کند؟ نگاهی  نای از را شاه که بود قانونی آیا! شدند ینم قائل مردم برای ارزشی مترینک

 دچار ابریشم ۀیدر گیالن در پی شورش دهقانان ته ۱۷۱۷سال » به وضع زیردستان بیفکنیم.

 ها آن دهات از عبور هنگام که رجالمستبدانۀ  رفتار علیه نیز دیگر نقاط دهقانان بود، شده رکود

 12 .«زدند شورش به دست کردند یم مطالبه سورسات

. شد یوکاست اجرا م چند هزار سال بدون کم که یقانون دائم یگانه ،قانون حاکم تنها زور بود    

و در این مقطعی که در نظر گرفته شده نیز  داد یظلم و استبداد به هر صورتی خود را نشان م

و تعویض سرداران سپاه و  13« مثقال کمتر ۱٫۶ های عباسی با مقدار در ضرب سکه»خود را 

حاکمان شهرها و محالت، ناسزاگویی به بزرگان حکومتی از جانب همدیگر و شاه، کشتار مردم، 

، هر چند سطحی کردند یکه حکمرانان صادر م ینیقوان به. داد یومرج و دزدی نشان م بروز هرج

 اوضاع بود ثباتی یب یلدل به همچنین و درست به این دلیل .دش یو ظاهری، وقعی گذاشته نم

خواری و گاهی قدرت دوگانه اوضاع  در ادوار گذشته اذعان داشت. رشوه قانونی یب به توان یم که

المال را از  . مثالً بعد از آنکه آل بویه بغداد را به تصرف درآوردند و بیتختیر یهم م به کرا پا

، از قدرت خلفا کاستند و برای آنان حقوق و ار کردندذبه سلطان واگ و نددست خلفا درآورد

حکومت دارای دو قدرت شد. یکی قدرت سلطان و  به طور موقتمستمری تعیین کردند 

نیز رخ  ییها دیگری قدرت خلیفه که چشم دیدن همدیگر را نداشتند. در این اوضاع کشمکش

 خویش بود، حکومت ۀشی. خلیفه در پی قدرت دادن به افراد خویش و سلطان نیز در اندداد یم

 .کرد یم عوض را قوانین تمامی هرشو و شد یم دیده آشکارا زمان آن در محض قانونی یب لذا

بوالعباس بن ا. خلیفه از تفویض منصب قضاء به ـه ۳۵۰ سال در که است گفته همدانی»

ل وی را به لیکن معزالدوله با دریافت دویست هزار درهم از او در هر سا ،وارب امتناع کردالشّ ابی

 14.« گماشتمقام 
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کسی  چراکهاند،  رسانیده به هممردم  سر صدقهشود که قضات درآمد کالنی از  از اینجا معلوم می

غیر از مخارج عیش و  ،سالی دویست هزار درهمکند که بتواند  چنین منصبی را قبول می

رارداد را این قتردید  بی نداشت،به شاه بپردازد و اگر چنین درآمدی  ،عشرت خویش

پیش  ییبلکه کار را رشوه و زورگو ،. پس قضاوت با عدل و قانون کاری نداشتپذیرفت ینم

 و پادشاه نیز خوب از این موضوع باخبر بود. دبر یم

ایم بیانگر این نکته است که قوانین از باال تنظیم  قوانین به دست داده ۀآنچه تاکنون دربار

قوانین از بطن جامعه  ،اند؛ بنابراین از آن قوانین بودهها ملزم به اطاعت  ینییو پا شده یم

قوانین هم فقط به  گونه ینآن را قانون نامید. ا توان یو به همین علت نیز نم یدجوش ینم

 در تکاملی تاریخ از نشانی لذا داشت، بستگی مملکت اوضاع و شاهیسلسلۀ  ،مقتضیات هر شاه

 .است نداشته بر

بری با نیرنگ و کلک همراه بوده است.  . ارثمیرسان یری به پایان مب رثامسئلۀ این فصل را با    

 .نبود یودالفئ جوامع وۀیولی هرگز به ش است، میان آمدهبری سخن به با اینکه در اسالم از ارث

که طبق قانون  شد ی. ارثیه یا چند تکه مدیرس یمپسر اغلب ارث به فرزند بزرگ  در آن جوامع

و یا اینکه جزو متصرفات حکمرانی در  رسد یارث به دختر م کر و یاسالم دو ارث به پس

. بردند کار می به ای حیله. گاهی برای اینکه بتوانند عمر موجودی خویش را دراز کنند، آمد یم

ها را به بزرگان و امرای  در فارس امالکی بود که صاحبانشان آن»هجری قمری  ۳۵۰حدود سال 

و در  شود یها برداشته م نام ایشان است و چهار یک از آن هو ب اند سلطان عراق واگذار کرده

مردم  ،در حقیقت 15« .ردیگ یدست اهل آنجاست و مورد دادوستد و همچنین توارث قرار م

 و گردند خویش مال عوض صاحب در و بدهند دست از را درآمد از مقداری هک دندید یم رتهب
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 کمل صاحبان ظاهر بهداروندار  رفتن دست از امکان گفتیم مالکیت تصرفدربارۀ  که چنان

  بسیار بوده است.

 هر است، خزر اچۀیدر وسط در که االبواب باب رۀی( و در جزیردعدر نواحی ورثان و بزرعه )»   

 آذربایجان پادشاهان به دیگر لوازم با معینی خراج ساله هر که بود فرمانروایانی را کدام

قطع و امتناع  و خراج خود را بی برد یشاه خود فرمان مپاد از فرمانروایی هر و پرداختند یم

لیکن چون این  ،رفتیپذ یعنوان هدیه م نیز به ک، و این ابن ابی ساج گاه چیزی اندپرداخت یم

 قوانین و ها یواند درآمد( ساالر) سالر هب معروف رمساف ابن محمد ابن مرزبان تصرفه مملکت ب

با عوض  آید یکه از این گفته برم چنان 16« بی ضبط نمود.خو به را بقایا و منافع و کرد برقرار

است. حتی ابن حوقل در بعضی مواقع از دارایی برخی  شده یشدن حاکمان قوانین نیز عوض م

گویند در چاچ )شاش( )در ماوراءالنهر( و فرغانه سازوبرگ : »دیگو یو م کند یحیرت م ها یترع

تن رعیت در حدود  یکزمان ما مانند ندارد تا آنجا که  چنان است که در هیچ یک از مرزها در

 «صد تا پانصد تا دو هزار رأس چارپا دارد و از امرای سلطان هم نیست.

 ایران نقاط سایر با هکماوراءالنهر  در مالکیت نوع یکی ،رساند یم را چیز دو حوقل ابنگفتۀ 

تعجب وی است که رعایا ثروت  گریدی است، یا جداگانه بحث خود که دهد یم نشان را تفاوتی

آن است  دهندۀ موضوع نشانو شاهان هم نیستند. این  یرانو در عین حال از ام دارند  تیو مالک

چنین خبرهایی  ،و به ماوراءالنهر رسیده است ها عبور کرده که در مناطقی که ابن حوقل از آن

 اند. رخوردار بودهتصرف امالک ببرای نبوده است و امرا و سلطان از قدرت فراوانی 

عجیف بن عنبسه در یکی از قرای آن ساکن »النهر قرار داشت ءدر شهر اشتیخن که در ماورا   

عتمد مها را تصرف کرد و ال خن که المعتصم آنیها و مزارع و بازارهای واقع در اشت بوده و دهکده

تصرف حتی  17«است.محمد بن طاهر قرار داد و به همین عجیف تعلق داشته  ها را در اقطاع آن
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اما زموم » .شد یم ،گاه با مصالحه و گاه به اجبار ،صحرانشینان حرانشینان و نیمهصشامل حال 

، خراج هر باشد یمناطق کردنشین(، هر منطقه شامل قرا و شهرها و به طور مجتمع م)فارس 

ها و نگاهداری  الح امور آنجا و فرستادن کاروانصمنطقه به یکی از بزرگان اکراد سپرده شده و ا

 این و اوستبر عهدۀ  یشها جا بیاید اجرای فرمان ها و انجام دادن امور سلطان. هر گاه بدان راه

و یا در موضوع  خوردند یگاه عشایر از حکومت وقت شکست م 18 «اند. ممالک مانند مناطق

و  شدند یو گاهی عشایر قوی م دادند یو در آن حالت به حکومت خراج م گرفتند یضعف قرار م

و از آنان دیناری طلب  گذاشت یو آنان را به حال خویش م کرد یحکومت از آنان وحشت م

بود. اگر  ها لهیو قب ها فهیبلکه تابع قدرت و یا ضعف طا ،تابع قانون نبود یریگیات. مالکرد ینم

 .شد یتابع این کشمکش قدرت م ماند یهم م یا هیارث
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 ها:  نوشت پی

پور، تهران:  نبی میرکمالترجمۀ  ،یانهخامنش یو اقتصاد یاسیس یختار، ایفم. ا. داندام -۱

 .۲۵ص ، 1358فروزان روز، 

)تحت نام حسن صباح و  ،التواریخ از جامع فصلی ی،اهلل همدان فضل یدالدینخواجه رش -۲

 .16 -۱۵ص  ،نشر البرز: تهران ،یاقیس یردب محمد یداو( به کوشش دکتر س ینانجانش

 .۱۶ص ،  همان -۳

 دکتر توضیح و ترجمه ،االرض رهوص در ایران: حوقل ابن سفرنامۀ حوقل، محمد ابوالقاسم -۴

 .۵۹ص ، 1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .۲۴ص ، 1362 زوار،: تهران ،روزگاران خالل در ایرانیان زندگی راوندی،مرتضی  -۵

 - مینوی مجتبی گردآوری هب و مینوی مجتبی تصحیح به ،گشنسب به تنسر ۀنام ،تنسر -6

 .۶۵ ص، 1354 خوارزمی،: تهران ،رضوی اسماعیل محمد

 39 صفحۀ - قم تاریخ -7

 .59، ص  همان -8

 .۸۶ ، ص همان -۹

 .۱۶۱ ، ص همان -۱۰

 ،1 چ سرّی، ابوالقاسم دکتر ترجمۀ ،افغان محمود برآمدن و صفویان برافتادن فلور،ویلم  -۱۱

 .۲۸ص ، 1365 توس،: تهران
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 .۳۰ ، ص همان -۱۲

 .۱۵۳ ، ص همان -۱۳

 .۱۴ص  ،1378، تهران: سمت، یهآل بو یختاراصغر فهیمی،  علی -۱۴

 دکتر توضیح و ترجمه ،االرض رهوص در ایران: حوقل ابن سفرنامۀ حوقل، محمد ابوالقاسم -۱۵

 .۷۰ص ، 1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .۹۵همان، ص  -۱۶

 .۲۲۷همان، ص  -۱۷

 .۳۹ص  همان، -۱۸
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استبداد  ی نشانهرمزآلود که  های دربارۀ بیان

 است.

 که در عین کوتاهی بسیار گویاست:دارد  هایی گفتهدر این مورد دکتر سید جعفر سجادی    

 چبود اعراف و دوزخ و شتهب  بگو سیمرغ و کوه قاف چبود»

 است کدام جابلسا رهش انهج  مستکدا جابلقا هک بنما بیا

 و حکم و امثال و هجائی ادبیاتاند  ها گفته ملت فرهنگ و ادب محققان و نشناسا جامعه   

 آن یها ملت که کند یم نمو و رشد و آید می پدید هایی ینسرزم در سمبولیک ادبیات باالخره

است  یاسیو س یوضع اجتماع در چنین. اند برده سر به مرگبار و سکوت سکون و خاموشی در

و جمالت  یزآم مبولیک و ساختن و پرداخت جمالت هزل و مزاحکه با سرودن اشعار رمزی و س

 سندینو یگویند، به رمز م سخنان خود را به رمز می ،کنند یو کلمات قصار مقاصد خود را بیان م

 .کنند می پنهان را حقیقتو 

مشرق زمین به اصطالحاتی از قبیل توریه، تعریض، کنایه، شطح و طامات  یها در بین ملت   

یا  انگیز است. به از راست مفسدت یزآم دروغ مصلحت ریم و تعبیراتی از این دسته کهخو برمی

های  کوچک و بزرگ که سمبل یها ه و داستانصو هزاران ق؛ بر باد دهد یزبان سرخ سر سبز م

ع و طیورند سبا ال و روباه، شیر و پلنگ و انواعغ، غول بیابان، شوسفید یاهآنان شاه پریان، دیو س

است؛  روح یب ءاز اشیا اناًیدیگری که اح یاه مرغان )سیمرغ(، هدهد، کبوتر و رمزهامانند ش

 ۀقلع، سالمان و ابسالمانند  ییها مانند کوه قاف، درخت طوبی، جابلقا و جابلسا و داستان
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هزارها داستان کوچک و بزرگ از این قبیل که به طور قطع در  بلکه و صدها و الصور ذات

و رعب و هراس باشد، رعب و هراس از نظام حاکم و یا  ییمودار نفاق و دورون تواند یمواردی م

 ها که به تعبیر حافظ: اسرار خرابات بجز مست نداند. جهل و نادانی جامعه

الصفا، تشکیالت حسن  اخوان های یتجمع مانند هایی یتوجود تشکیالت سری و جمع الًواص   

 هبود زمان و ردور از چشم حکام محصول اختناق عص صباح، زندیان و قرامطه به طور نهانی و به

 آثار در آن از قسمتی که است؛ رمزی نیز مشرق زمین عرفانی ادبیات از میهم بخش است،

 باًیان نیز از این دسته است. تقرهروزب شطحیات دارد، انعکاسها  آن جز و جامی مولوی، عطار،

 است، رمزی ادبیات رهمظ روردیهس یندال شیخ مقتول شهاب یلرساله از رسا یزدهس -دوازده

 ،سیمرغ صفیر ،صوفیان جماعت با روزی ،هدهد ،سرخ عقل ،جبرئیل پر آواز ،موران لغتمانند 

ول سعی کرده مطالب و مقت شیخ اینکه وصف با .العشق رساله و الطفولیه حالته فی رساله

و  ینالد شمشیر صالحخود را به زبان رمز بگوید؛ لکن نتوانست از زخم ماللت  یها خواست

 فرزندش جان سال به در ببرد.

تنها روشنفکران  ؛ نهشود یرمز گویی پیامد استبداد است که در سرتاسر تاریخ ایران دیده م   

بلکه حتی بزرگان دولتی و حکومتی نیز هرگز جرئت لب گشودن در مقابل پادشاهان و 

داشتند. مورد اخیر حتی قبل از اسالم نیز ای در مقابل زبردستان را ن زیردستان یارای بیان کلمه

که  توسط کمبوجیه باشد و چه در زمان ساسانیان، چنان  چه جریان قتل بردیا شود یمشاهده م

 و صنعت خداوندان از ،یهر گروه خداوند ترانهم. »انوشیروان برای اجرای تصمیمات خود

روزی میعاد کرد که بر در وی  تران دبیران، همه کس فرستاد بخواندهسپاه و م و لشکر ترانهم

د، روز میعاد همه گرد هها برایشان ن ها برایشان عرضه کند و این خراج تا او این جریده یندگرد آ

  .آمدند
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پس از آن انوشیروان با موبد موبدان، حکما و علما، وزیران و دستوران انجمن تشکیل داد و وضع 

به قانون مالیاتی او اعتراض کرد در همان  شریح کرد و نخستین کسی از دبیران کهتمالیاتی 

خراج  کمجلس به فرمان وی به قتل رسید. مردی از میان برخاست نه از معروفان، گفت: ای مل

 ادن،هن توان هچیزی بود که جاودانه بماند و مردم فنا شود و چیزی باقی را بر چیزی فانی چگون

 رب وبماند ) وی خراج و شود ویران زمین آن رعص این پس از فردا یهن خراج آبادان زمینی ره

( .خراب باقی بماند و بر فرزندان وی بماند های ینر زمب خراج آن و بمیرد و یهن خراج مردی

 1« ی و نادانی نکن و بفرمود که دویت بر سر او همی زنند تاش بکشتند.هانوشیروان گفت: ابل

همین قرار بوده است.  الم نیز وضع برایرانی بعد از اس یها در زمان خلفای عباسی و سلسله   

 .است بوده فرادستان از ترس و استبداد دۀییما ایرانیان است زا ژۀیلذا دالیل ایماء و اشاره که و

بسته  دست و نشستن طرز پرندگان، و مرغان زبان ازها  داستان حکم، و امثال رمزگویی،

 از نشانی همگی ها یپابوس وها  زدن زانو و یبوس دست و بزرگان مقابل در کردن سجده ایستادن،

از استبداد و خود ناشی بلکه  ،انسانی نبوده و نیستوضع  دۀییزا هرگز ها نی: ااست بوده وحشت

 تقلید و مراجع اهنشانی از وحشت است. برخاستن پیش پای دیگران، حتی بوسیدن دست سید

 مثل اشخاص یاسام پس و پیش در وجود القاب و شدن هسیا وحشت جهنم و از دینی

جملگی به  نیرالمؤمنیامو  ، عزالدین، فخرالدینالملک نظام معتمدالملک، ،الدوله رکن عمادالدوله،

نیز ناشی از ستمی بوده است که امرا، جهانگشایان، پادشاهان و  نشینی بست. وحشت بود دلیل

 در را پناهندگی یها شیوه از مفصلینسبتاً  خچۀیاند. تار داشته ظالم به مردم روا میحاکمان 

 به بردن پناه. خواند توان یم خالصی عباس دکتر تألیف نشینی بست و بست یخچۀتار کتاب

حفظ جان، شفاعت، توبه، امان برای استعاذه، پرداختن جزیه و مهمان،  نمک و  نانهمسایه، حق 

 است.شده  یادها  که در کتاب اخیر از آن شود یمحسوب م «بست»خواستن، نوعی از 
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 فریدوننوشتۀ  یرانو ا یرکبیراماز کتاب  اقتباسنشینی را به نقل و  ین بستئکستن آاو ش

 سرای ،ها امامزاده برخی. بود کهن مدنی بنیادهای از نشستن بست» :کند یم بیان چنین آدمیت

 قانون یب حکومت در بودند. مصون تعرض از شاهیو اسطبل  رانهت هشا مسجد بزرگ، دانهمجت

. جستند یها پناه م برای احقاق حق یا ترس از شکنجه و ستمگری حکومت به آنایران مردم گاه 

ی بست کار چون در این کار هم قانونی نبود از اندازه گذشت و هر گناهکار و آدمکشی و هرزه

 به کسان آن که افتاد یمنشست و کسی را یارای تعقیب آنان نبود. خاصه آنکه اغلب اتفاق  می

 دولت برابر در خود قدرت اعمال لۀیآن را وس نیز روحانیان و بردند یم پناه نفوذ با مالیانخانۀ 

 مدنی سنت آن واقع جویی. در تحصن آئین از بود دیگریسوءاستفاده  خود این. بردند یم کاربه

 قضایی دستگاه آشفتگی و دولت ناتوانی ۀیما یافته ماهیت تغییر داشت نیکویی آثار اصل در که

سازگار نبود، یکی از آن جهت که حکومت  خان یتق یرزام نظم اصول با بستۀ قاعد .بود گردیده

 ۱۲۶۶در سال  دیگر آنکه قدرت دولت متمرکز گشته بود.، قانون و عدالت برقرار ساخته بود

تهران را که حاال با  ۀین بست را لغو کرد و در این تصمیم دلیرانه موافقت امام جمعئق( امیر آه.)

ینی پناهگاه سنتی مردم نیز نش بستدر حقیقت، با لغو  2« آورده بود. دستبه آمد یدولت راه م

 اینمردم  ها و جالدان با شمشیر آخته بر سر مردم نازل شدند. صاحب شرطهبسته شد و 

رمزآلود  های گفتهها و پاها  در صورت و دست ییرهاییبا تغ و دارند  زبان ایماء و اشارهسرزمین 

دهان گذاشتن، لب گزیدن، کف  یل چشمک زدن، انگشت سبابه جلوخود را منتقل کنند مث

تا  شود یگفته م کالم یرازند. سخن ب و ها حرکت دیگر که بیانگر رمز دست به زانو زدن و ده

 فراوان های یستانها و چ ها، متل المثل ضرب ها سر درآورد. مأمور و یا شاهدی نتواند از آن

که  وجود داردهای اجتماعی هستند. در زبان آذری مثالی از این استبداد و فشار ییها نشانه

 وحشتدهندۀ  نشان خود این و« .ردیگ یم ارابه با را خرگوش دولت: »شود یم چنین آنترجمۀ 

 هر ناممکنی را ممکن سازد. تواند یاست که گویا محاکم  قدرت و دولت از
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 :ها نوشت پی

تهران:  ،در ایران )از ساسانیان تا سلجوقیان( از زمین یبردار بهره های نظامخسرو خسروی،  -1

 .32-31 ، ص1358، شبگیر

 .۱۴۰-۱۳۹ ص ،1366 علمی،: تهران ،نشینی بست و بست تاریخچۀ خالصی، عباس -۲
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 شدند. عوامل دیگری که باعث خشونت می

قدرت رسیدن شاهان و  ما بیش از هر چیز به سرگذشت و نوع زیست و به نگاران یخاغلب تار   

ها کاری بسیار  مردم از خالل این نوشته که پی بردن به وضع زندگی اند. چنان خلفا پرداخته

توان انعکاس زندگی پادشاهان را در مردم و انعکاس  موشکافانه می. ولی با دیدی دینما یدشوار م

 چراکهاستبداد است،  سلطۀ یرز یآمدهای زندگ را در پادشاهان یافت و این از پیزندگی مردم 

 طلبد. ی، هماهنگی کاملی را میارتش یستمس یکمثل  درست نظام استبدادی،

 های یامیا در مواردی به قو حالت دفاعی  را به مردم حکومتی اعمال و رفتار پادشاهان و ایادی   

کند  پیدا ای هچار هشد را وضاع حکومت ناگزیر میاداشت که گریزناپذیر بود. در این  خونین وامی

که نرمش نشان داده،  ییو در مواقع استثنا آورد یخونین مردم روی م سرکوب به اوقات راکث و

تاریخ ایران پر از  گرفت. سراسر کرد، احتمال سرنگونی حکومت قوت می نشینی می عقب قدری

رشیان را نگاران گذشته شو یخو کوچک بوده است و پادشاهان به قول تار گبزر یها شورش

اند و یا شهری را با تمامی بناها و مردمش  به جای دیگر کوچانده ییجااز  یاو اند  شمالی دادهگو

 اند. یکسان کرده کبا خا

و این  گذاشتند یشاهان برای حکومت کردن بایستی قدرت خویش را به نمایش م   

همخوانی داشته است. به نمایش « است. عقل مردم به چشمشان»ل معروف ثبا م یینما قدرت

مردم را به شگفتی وادارد و  توانست یم مانند یبزرگ و بهای  و یا جشنگذاشتن خزانۀ دولتی 

جز در  اگرچه ،شاید این ثروت به دادشان برسد ها یحداقل به این امیدوار کند که در قحطسال

 تواند یکه حکومت مایجاد کند در مردم این گمان را همچنین، موارد اندکی به دادشان نرسید. 
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سرکوب آنان اجیر نماید و باالخره این ثروت خود برای ان فراوانی را با این ثروت و خزانه کس

 .بود اش یمدع ثروتیکه هر دارندۀ  آمد یحساب ممانند قدرتی خدایی به

 در که شد یم انجام کالنی های وپاش یختر و گشت یم برپا ای بیهوده یها جشن موارد بعضی در

سرش عبداهلل معتز دستور داد تا پ یسوران ختنه برای عباسی فۀیخل متوکل: »دیگنج ینم عقل

هزار دینار  هفرشی را که به طول و عرض تاالر بخورد بیابند و وقتی این فرش را پیدا کردند به د

آن را خرید و بعد در باالی تاالر، برای خلیفه تختی گذاشتند، در مقابل تخت خلیفه، چهار هزار 

 وردند.آمملو از درهم و دینار  ییها لیراشان، زنبصندلی طال و مرصع به جواهر، قرار دادند، ف

ها  تکلیف کردند به آن مقدار که دستشان گنجایش دارد، از پول ینبه حاضر ،پس از میگساری

ها را پر  آن یجا ،شود یاز درهم و دینارها کم مکه فراشان آماده بودند تا هر اندازه  .بردارند

دادند و متوکل از طرف معتز هزار بنده آزاد خلعت  ۀسه جام ینرضاز حا یککنند. به هر 

فتح ابن خاقان،  ،یک صد دینار و سه جامه عطا کرد. به فرمان متوکل وزیرش ساخت و به هر

ار آماده شده بود، بر سر زنان و خدام و ثبیست هزارهزار )بیست میلیون( درهمی که برای ن

ا اینکه خود فتح درهمی از زمین ت کرد یها را نم حواشی نثار کرد. کسی یارای برداشتن آن

 .بردند جومهها  برداشت، آنگاه همه برای جمع کردن پول

 های درهم پسرش کردن ختنه مناسبت به بود داده دستور معتز، مادر و متوکل زن قبیصه،

 عبداهلل ابی العذار اهلل من برکه: بود چنین ها درهم آن نقش بودند، کرده ضرب مخصوصی

خدا به مناسبت ختنه کردن ابوعبداهلل المعتز باهلل. مبلغ  ی است از سویاهلل، برکتالمعتزب

)آرایشگر(،  مزین برها  هزارهزار )یک میلیون( از این نوع درهم سکه زده شد و همۀ آن

متوکل وقتی مخارج آن جشن را  .شد نثار مخصوص خادمان و پیشکاران و غالمان و کننده ختنه

 1« میلیون( درهم شده بود. 86هزار )هزار 86بعد از سه روز پرسید، 
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و آمد  می دست به ،شد یهنگفت از خراجی که از مردم گرفته م یها اینکه مبلغتوجه به با    

که  مشخص است همچنین،قدرت خلیفه را دریافت.  توان یم ،شد یم وپاش یختر چنین ینا

 اسم با سلطنت این دانست یچراکه نم داشت، هراس خالفتشخلیفه تا چه اندازه از ادامۀ 

 سرپیچی به شروع متوکل از قبل بزرگی مناطق ماند؛ خواهد او یها دست در مدتی چه خالفت،

، یکی از بازماندگان امویان، اموی عبدالرحمن. »بودند کرده بغداد خلفای فرمان ازجدا شدن  و

از فرمان  کرد و سی( را تأساسپانیا، دولت امویان اندلس )میالدی( 755) هجری ۱۳۸در سال 

، دولت نیرالمؤمنیسی سال بعد، ادریس یکی از نوادگان علی ام خلفای عباسی سر پیچید.

(، شهر تدغه یالدیم ۷۸۸هجری ) ۱۷۲ سال در و ادهن علویان را در مغرب اقصی بنا

(TUDGHA.را مرکز حکومت خویش ساخت )  

احل شمال آفریقا نیز از هجری، وقتی بنی اغلب در قیروان مستقر شدند، تمام سو ۱۸۴در سال 

مأمون برادرش امین را به خاطر خالفت کشته  ،قبل از آن 2« دست خلفای عباسی خارج شد.

نگونی و قتل عام سلسلۀ سر با خودشانسلسلۀ  ،هجری ۱۳۲ ،بود و درست صد سال پیش

 بهتر پس شد، یم خلیفه هراس سبب اعمال این تمام تردید، بی. بود رسیده قدرت به امویان

 .شمارد غنیمت یگذران خوش برای را دمی هر که دید یم

استبداد در  وجود و مردم زندگی به او اعتنایی یاین حوادث و خرج گزاف خلیفه نشانۀ ب   

، حتی اگر زیر لوای حکمرانانی باشد که مسئولیت دینی بودمردم  ازحکمرانان  ییجامعه و جدا

 اعتماد رسد مینظر  ؟ بهی چیستیاعتنا بی گونه ینراستی دالیل ابه بکشند.  یدکرا نیز با خود 

 داشت، دست در را حکومت که حکمرانی ندۀی. هیچ اعتمادی به آبود رفته میان از امور همۀ در

 را فردا زیرا شمرند، غنیمت را دم تا دندیکوش یم نیز مردم. بود موقت دولتی هر خالصه و نبود

 اعتماد یکدیگر به مردم. آورد یم بار اعتماد بی افراد اعتمادی یب بر مبتنی اوضاع .نبود اعتباری
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که مال مردم  است شده برده نام ییها یالملک از قاض خواجه نظاماثر  نامه یاستس در، ندنداشت

به جان و مال و زن و فرزند مردم  یکه به راحت برد یاز حکامی نام م نویسنده و یا خوردند یرا م

 کردند، میحداکثر استفاده را  یشو از قدرت خو کردند یاحب منان را تصآو به زور  یدراز دست

 .اگر مطمئن نبودند فردا همچنان بر توسن قدرت سوار باشند حتی

 از که شدند یم مبادا روز رمنتظ و کردند یپنهانشان م و آوردند یدست مبه ییها نان گنجآ   

 از داستانی نامه یاستس در. تندگف ینم کسی با دل راز و استفاده کننداند،  کرده ذخیره آنچه

پس چون بر این سخن دو »: میخوان یمتی از آن چنین مقس در است، آمده عضدالدوله و قاضی

ماه بگذشت، روزی گرمگاه، به وقت قیلوله، عضدالدوله کس فرستاد و قاضی را بخواند و با او 

 داند. ترهب کگفت: مل ام؟ ر چه رنجه کردههخلوت کرد و گفت: ای قاضی، دانی که تو را از ب

ام، و در این فکر و سودا خواب از چشم من رمیده است که بر  شده یشاند عاقبت که بدان: گفت

این دنیا و مملکت دنیا معولی نیست و نه بر این زندگانی هیچ اعتمادی است. از دو بیرون 

 که ما از د، چنانای برخیزد و این پادشاهی از دست ما بیرون کن جویی از گوشه مُلکنیست: یا 

ها به من رسید تا من یک راه چنین راست توانستم  دست دیگری کردیم؛ و بنگر تا چه رنج

 3« تخت و مملکت جدا گرداند به ناکام. نشست؛ و یا فرمان حق در رسد و ما را ناگاه از این

بلکه با طور موروثی  است، وقتی مالکیت نه به بودهوحشتی شامل تمامی پادشاهان ایران  نچنی

تصاحب از جانب کسانی دیگر را نیز داشت. همین وحشت  تصرف انتقال بیابد بایستی انتظار

فراوانی شده است و از سوی دیگر درآوردن چشمه و ساختن  یها خزاین و گنجباعث دفن 

اش  دههاحتیاج به توان مالی فراوان داشت که تنها حکومت از ع ها ینعمارات و آباد کردن زم

وحوش کاریز از  ، بهترین نقاط پر آب در حولدیرس ی. بعد از آنکه کاریزکنی به پایان مآمد یبرم

رعیت و یا  .کردند یعنوان تیول خویش دریافت م آن پادشاه و دیوانیان و امرا بود که آن را به
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د، در این میان سهم بیشتری ببرن برای اینکه کردند یکار م ها ینگماشتگانی که روی این زم

تا  کردند یرا مخفی م اش یدیو عا رساندند یفروش مه مخفیانه ب کردند و محصوالت را پنهان می

و اقسام  عن باخبر شوند؛ برای اینکه خراج کمتر دهند و یا اصالً ندهند به انواآمبادا دولتیان از 

بخشش  و بذل و از دادند یحسنات فراوانی م و . تجار خیراتدندیازی یدست م غدوزوکلک و درو

به فرزندانشان روی  بعد از آنانامیدوار بودند که مردم نیز  و دادند یهراسی به خود راه نم

 تجار نیز خسیس و زراندوزبعضی  .خوشی نشان دهند و در موقع احتیاج به کمکشان بشتابند

 گدا تا هشاهزاد از بردند و می سر به فرزندانشان و خویش وتار یرهت ندۀیآ شۀیدر اند ها آن بودند،

 اسراف و داشت آنان زندگی در مبهمی نقش زمان بودند، نامعلومشان ندۀیآ نگران نوعی به همه

گویای زمان « .لی خوش باش و عمر بر باد مکنحا. »بود تاریک زمانی نشانۀ ها یولخرج و

  ایستاست.

شار واقعیت، الوقت بودن روش و منش نیاکان ما بود، از سالطین تا گدایان و دراویش، ف ابن   

باش ملتی  ، همه و همه گویای آمادهها یدر بهناپذیر، در پایان های یزور شمشیر و اسلحه، قصاب

با خود، با دشمنان و با طبیعت بودند. مملکت پادگان بزرگی بود که  بود که دائماً در حال جنگ

 شمشیری نیز دکانکو یباز اسباب حتی آلود، رزم فرهنگ آلود، رزم هنر. بود رزمهر لحظه آمادۀ 

 جنگ گیری، قلعه مانده است همچون باقی امروز به تا که ای کودکانه یها ی. بازبود چوبین

از »بود.  ایشان یسازی دائم ها بازی دیگر همه برای آماده و ده کباش میسواری، قا ها، چوب کوچه

نات و شمشیر و آید که در ایام عید )نوروز و سده( تصویر حیوا فحوای سخن غزالی چنین برمی

 4« است. شده یکودکان، در بازارها فروخته م یباز عنوان اسباب سپر چوبین و شیپور سفالین، به

 ورزیدگی نوعی سرگرمی، از گذشته: »است برده پی مسئله بدین گویا بویه آل تاریخ سندۀینو   

 با زیرا است، بوده امور گونه ینا و گیری قلعه و دفاع و تعرض از اعم نبرد برای رزمی آمادگی و



 

167 

 

ز کودکی اشمن یا غارتگر، الزم بود دحملۀ  برابر در شدن غافلگیر وآن روز  اوضاع به توجه

 معمولها  همۀ زمان در ها یباز نوع این. ظاهراً شود پیدا اجمهآمادگی برای ایستادن در برابر م

حملۀ  از معانعت) است محاجزه ساوه مردم یها عادت از که گوید قزوینی است: زکریای بوده

ر روز جمعه، بعد از نماز، )نماز جمعه( از ه ار،به موسم در که است چنین آن کیفیت و( دشمن

که برهنه هستند در دو صف بیرون  ید پسربچه، در حالصدویست یا سی یا دو محله، از هر محله

، این زنند یم و به شدیدترین وجهی به یکدیگر سیلی رندیگ یو در برابر یکدیگر قرار م ندیآ یم

تا سیلی زمانه را  شد یکودک آماده م 5«تا یکی از طرفین بگریزد. کشد یقدر طول م کار آن

ها بود که عوامل  . از همین کنششد ینواخته م صورتشکه دیر یا زود به  یا یلیتحمل کند، س

  .شد یده مییقتل و غارت و دزدی و گردنکشی زا

ای از دزدان و راهزنان، علت دزدی و راهزنی خود را،  هپار»آمده است:  بویه آل تاریخدر    

، یکی از راهزنان گفته بود که چون به جوانی دانستند یحکومت و تعدی عمال م توجهی یب

شغلی دیوانی  تاآمدم  ، به بغداددساخته نبو رسیدم، جز به کار بردن سالح، کار دیگری از من

 اگر پرداختم، کار این به ناچار نپذیرفت، مرا سک هیچ آورم، دست هبمقصود دیوان سپاه است( )

را  ام یتا بتوانم زندگ گماشت یو مرا به شغلی که مناسب دالوری من بود م داد یطان انصاف مسل

نام ابن حمدون گفت نفرین بر ه راهزن دیگری ب .رفتم یاداره کنم، هرگز به سوی راهزنی نم

ارزاق ما را قطع نمود، ناگزیر ما به دزدی دست  خلیفه( باد که ما را محتاج دزدی کرد،)سلطان 

 .«کشاند یو آنان را به فقر م کند یبغداد اموال مردم را مصادره مدر زدیم این شیراز )شیرزاد( 

 سپاه به برای پرداختن پولی کرد یم گزافی ایه خرج چنان هخلیف وقتی هآشکار است ک   

 بودند شده پختهها  جنگ در سپاهیان چون و کند مرخص را هاآن بود مجبور و نداشت خویش

ا دزدان چابکی ذداشتند، ل یفراوان های هتجرب و بودند ها را خوب آموخته سالح کار بردن  به و
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شاه افشار و یعقوب لیث  از جمله تیمور لنگ و نادر یزن نفردزدان چند  ینا یان. از مشدند یم

 صفاری به پادشاهی رسیدند.

و امراض  کن یاندهشتناک و بن یو بادها یلهجوم ملخ، س ی،طمثل قح یعیطب حوادث   

 طبق بر ،کند یم اشاره ها ینا از برخی به اصفهانی ه. حمززد می وضع دامن ینبر ا یزن یمسر

 ملخحملۀ  ۳۳۴داد رخ داد، در سال غقحطی ب ۳۲۳ سال در ،شاهان و پیامبران تاریخوی،  کتاب

بیماری خون و صفرا در اصفهان  ۳۴۴ سال از محرم هما در شد، شروع بزرگ تیمرۀ روستای در

سه  ۳۴۴هزار نفر را کشت و از اهواز و بصره و بغداد نیز گذشت. در سال  وجود آمد و هزارانبه

باد  ۲۴۱باریدن گرفت و جزایر را در شتا پوشاند. در سال  آسا یلاالخر باران س  روز مانده از ربیع

برخاست و به سرخس رسید و از آنجا به نیشابور و  کتراز سرزمین  آورد یسردی که زکام م

ای مردم قومس  لرزه زمین ۲۴۱همدان و حلوان و سامره و بغداد و بصره و اهواز رسید. در سال 

 «کرد. )کومش( را به زمین فرو

 ها یو برای ترمیم خراب گشتند یمردم از هستی ساقط م شد یوقتی اوضاع چنین متردید،  بی   

، زدند ی، دست به هر کاری مافتاد یوسیعی که اتفاق م یروم بعد از هر مرگ ،روی کارو یافتن نی

ها و  التجاره ها و مال مردم و یا شبیخون به کاروان ءاز دزدی آدمی گرفته تا دزدی اموال و اشیا

بلکه به  ،کاست یتنها از خشونت نم دهات کوچک و یا شهرهای دور افتاده. لذا این اعمال نه

برای رام کردن  ها می. رژکرد یهر لحظه خشونت خود را بازتولید م یی، گوافزود ینیز مخشونت 

 نقصان کشت و کشتار. اگر دولت در ضعف ودوباره  یعنی این و زدند یدزدان به سرکوب دست م

آورد و برای آراستن لشکر به شهرها و دهات حمله  برمی سر یوتخت از هر طرف مدعی تاج ،بود

برای زهر چشم گرفتن مردم  ،خورد یکند و اگر شکست مبردار  فرماندم را مطیع و تا مر کرد یم

 برایدزدی همیشه بد نبوده است و گاهی از آن  ها یمبرای رژ ،البته .کرد می عام قتلشهر و ده 
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در بغداد » .بردند می مهطمع استفاده  ناپذیر یریعطش س نخاموش کرد وزر و سیم کسب 

دزد مزبور  ۳۳۲، خلیفه را عاجز کرده بود. در ماه صفر سال شد یمیده مدزدی که ابن حمدی نا

 کبه او خلعت بخشید و وی را در سل ،خود را آشکار ساخت و ابن شیرزاد، سردار خلیفه

سپاهیان گماشت و میان او و ابن شیرزاد قراردادی بسته شد مبنی بر اینکه ابن حمدی و 

از اموال دزدی به ابن شیرزاد بپردازند و رسید بگیرند. ابن  یارانش، در هر ماه پانزده هزار دینار

ها  به اعتماد این قرارداد، شبمزبور  هم به خط خود داد، دزد یا حمدی در این خصوص نوشته

 ۳۳۲. در همان سال کرد یهای مردم را خالی م و خانه رفت یبا مشعل و شمع به دزدی م

احمدی را که خواب و آرام از مردم دور ساخته بود، ابوالعباس اشکورج، صاحب شرطه بغداد، ابن 

 6 «کرد. را از میان دو نیم دستگیر ساخت و او

 از یکی» مأمون زمان در. اند ه بود نیز ها یمرژ نفع به یگدار گاه دزدان شد گفته کهچنان   

حال  مون( شدند ومأ) خدمت به عباس ابن محمد نام به مغاره اهل از کسی نیز و همام فرزندان

به او واگذارند و همه  کگفتند که مردم را همه دل بدان خوش گردد که مل یزبا وی بگفتند. ن

کشاورزان وی باشند تا خلیفه را برایشان نظر بود و دزدان و راهزنان را از ایشان براند. مأمون 

در شمار الح مغاره یاری کنند. پس آنجا نیز صپذیرفت و فرمان داد که آنان را در آبادانی و ا

 7« آمد.ضیاع خالفت در

 که گرفت نظر در باید. بود زراندوزی در سیاست نوعی دزدان از خلفا و سالطیناستفادۀ    

دلیل  به منطقه یک مردم موارد برخی در بلکه نبودند، جیره بی یا و فراری سربازان فقط دزدان

ها پناه  و به کوه کردند ییه مدشمنان شهر را به کلی تخل یها حمله و بیماری قحطی، زیاد، خراج

 دزدان که افتاد یم اتفاق گاهی. شدند یم دزدی به مجبور روزی خویش ۀیو برای ته بردند یم

 .ساختند یم نیز بناهاییآنجاها  دراحتماالً  و کردند یم خویش دزدی مرکز را طرف یب یا منطقه
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و در جبل پراکنده شده آنجای  رت یافتندثدی، دزدان و راهزنان کمه یرالمؤمنینام روزگار به»

 8 «را پناهگاه و سرزمین خویش ساختند.

 گریخته خود خداوندانگروهی برده که از خانۀ »دزدان همان اسرا و غالمان بودند:  یگاه    

لیمان بن علی و نیز کسان س ابن محمد نوکران( از یا دسته و) باهله، موالی از قومی و بودند

ند و به قطع طریق و شورش و مبارزه با حکامشان برانگیختند. پیش از دیگر نزد ایشان فرود آمد

 هب انیهپن اندک، مالی در پی و بودبها  کم و راین، غرض آنان تنها به دست آوردن چیزی حقی

درشت، آب  یها ، به چوبعُجیف .دندیدزد یم گشت یو هر چه میسر م شدند یم رب ها یکشت

ند و کسی از ایشان را گریختن دست نداد. عجیف، همه را برایشان سد کرد و همه گرفتار آمد

 ۀیها نشاند و به بغداد آورد. سپس گروهی را در خانقین جای داد و دیگران را در ناح در زورق

 (۹«)د.بپراکن اسالم مرزهای و زربه عین

و  آورند یروی م یرقانونی،غ ییزورگو نوعی ی،گروهی برده به دزد شود یکه مشاهده م چنان   

اند در بازگرداندن  و اغلب هم توانسته نشاند یسرجایشان م ییآنان را با زورگو یتر زورگوی بزرگ

ییناگون و با حفظ زورگوگو انواع هب یبعد یها حکومت در زورگویی .حالت عادی موفق شوند

و قرض بالعوض ها  صنفو  اجرانشاهان قاجار به ت ییادامه یافت، مثل زورگو ییابتدا یها

 ن از آنان.گرفت

سردمداران نیز باعث  های عوامل ذهنی و گاهی خیال ،که شمرده شدند یعوامل ماد بجز   

 ها را بخورند. بچه مردم هک شد باعث انیهاصف هکه قحطی به قول حمز شد. چنان خشونت می

نادرشاه  های لکه به قتل ناموفق کورش فرمان دهد و یا خیاشد خواب دیدن آستیاک نیز باعث 

باعث  گبکشاند. خواب تیمور لن کهال ۀکه پسران و بسیاری از نزدیکانش را به ورط شدث باع

ایم که وزیری و یا بزرگی  . اغلب شاهد این بودهشدشمار  امان وی و قتل و غارت بی بی یها حمله
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و ذهنیت شاه را نسبت به او  پرداخت یی وزیر و یا بزرگ حکومتی دیگری میگو به  از بزرگان به

 یرزای در مورد بزرگمهر گرفته تا میاز بدگو 5.شد یکه باالخره باعث قتلش م کرد یم عوض

بدان دامن  یزها نییبدگو ینداشت که ا وجود یزن مسائل دیگری ،امیرکبیر. البته خان یتق

ها وزیر و شاهزاده و امرای دولتی  سرتاسر تاریخ ایران شاهد قتل ده که در . چناناند زده یم

گردد که حاکمان در از دست  برمی ییها ها و وحشت ه واهمهبها  خشونت اینهمۀ  علت ایم. هبود

همواره لرزان بوده است و در تیررس دشمنی  که یوتخت . تاجشدند یوتخت دچارش م دادن تاج

 تصرف آن. صدددر

 و صفوی سلیمان شاه زمان در اولی که شود اشاره مورد دو به مبحث اینبد نیست در خاتمۀ    

 سلیمان شاه واحوال اوضاع عنوان با کروسینسکی، در سفرنامۀ افتاد اتفاق بان قاجاریهز در ومید

و  شفقت یو ب رحم یو بدسرشت و عجول و غضوب و ب یپادشاهی بدخو» :میخوان یم چنین

تر از همه شاه سلطان حسین بود. روزی،  خودبین و ناهموار بوده است و سه پسر داشت کوچک

بش اشتعال یافت، نه ضتش نبود از فرزند بزرگش سر زد، آتش غمطبع ضنما حرکتی که مرضی

جرمی  دکشفقت پدرانه طبعش را مانع، نه شفاعت مشفعین جوش غضبش را دافع گشته، به ان

 10« به قتل پسر بیچاره فرمان داد.

و لباس  من استراحت کردم»: میخوان یچنین منیز محمد شاه قاجار  یزمان پادشاه در   

ار فراش برای گردش در بازار رفتم. مجبور شدم که از فعالیت نوکرها جلوگیری هبا چ شیدم وپو

. از افکندند یها با ضرب چماق و لگد اشخاصی را که در سر راه ما بودند از پای درم کنم. چه آن

این گذشته رسم این ممالک از این قرار است. چند روز قبل از رسیدن ما، چون گدای 

 کها خوب کت بدبختی دست به جانب یکی از اعیان دراز کرده بود، توسط فراش سروپای یب

                                                           
انتشارات  ی،به قلم ناصر نجم ی،فاطم ینتا دکتر حس یبرمک جعفر از «یرانمقتول ا یرانوز»به کتاب  یدمورد رجوع کن یندر ا 5

 .۱۳۶۸ارغوان، چاپ اول، سال 
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و یا  دندیکش یها را م ، یا ریش آنکردند یخورده بوده حتی پیرمردان را از سر راه من دور م

ب آدم( یمتشخص )نجد رم عبور یک باید صورت رهبیرا ز ،کوفتند یها م آن صورت همشت ب

 که است احترامی تظاهر لۀیاین تنها وس رب چوب معلوم گردد.خود را بخشیده و به ض ریتأث

 بگویم ندارد لزومی است، این بدبخت یها انسان سرنوشت اگر. دینما یم ایجاب شخص آن شأن

 بودند، شده واقع من تفریح و گردش راه سر در و گرفتار بدبختی ینبه ا که شترانی و خران

گناهش  ا و از این طوفان ضربات که من موجد بی. من واقعاً از این سروصدخوردند خوب کتک

  11«بودم گیج شده بودم.

که مردم عادی و فرزند برای مستبد هیچ شود  مشخصاین دو نمونه مشتی از خروار بودند تا    

سال استبداد بر مردم چه گذشته  ۲۵۰۰حدس زد که در طول  توان ی. حال مکند یفرقی نم

 .اند  قتل و کشتار را پشت سر گذاشته ،خشونت از سرشار یخیتار یرانیاناست. ا
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 :ها نوشت پی

 .417-415ص  ،1378، تهران: سمت، یهآل بو یختاراصغر فهیمی،  علی -۱

 صادق ترجمۀ ،حکومتگر های خاندان و اسالمی های دولت تاریخ دیگران، و پل لین استانلی -۲

 .12-۱۱ص ، 1363 ایران، تاریخ ،1 چ سجادی،

: تهران ،2 چ شعار، جعفر دکتر کوشش به ،(سیرالملوک) نامه سیاست الملک، نظام خواجه -۳

 .94-93ص ، 1387 امیرکبیر،

 .۴۹۹ص  ،1378، تهران: سمت، یهآل بو یختاراصغر فهیمی،  علی -۴

 .۵۰۰ ، ص همان -۵

 .۵۸۷همان، ص  -۶

 استاد حیحتص به آذرنوش، آذرتاش دکتر ترجمۀ ،البلدان فتوح یحیی البالذری، ابن احمد -۷

 .۷۱ ص، 1364 سروش،: تهران ،2 چ ،فرزان محمد عالمه

 .۷۰ ، صهمان -۸

 .131-130 ، ص همان -۹

 با )مفتون( دنبلی عبدالرزاقۀ مترج، کروسینسکی ۀسفرنامیوداش تادیوش کروسینسکی،  -۱۰

 .۱۹ص ، ۱36۲ توس، انتشارات ، تهران:1میراحمدی، چ  مریم دکتر تصحیح مقدمه و

فرهنگی،  و ، تهران: علمی2صبا، چ  محسنترجمۀ  ،مسافرت به ایران، سولتیکف الکسیس -۱۱

 .64-63، ص1365
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:منابع            

  

، ترجمۀ محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: اثیر ابن الکامل از ایران اخبارابن اثیر، عزالدین.  -

 .1349دانشگاه تهران، 

 .1359زمینه،  تهران: قاجاریه(، )دورۀ ایران در داری سرمایه درش تاریخی موانعاشرف، احمد.  -

شعار، تهران: امیرکبیر،  جعفر دکترترجمۀ ، شاهان و پیامبران تاریخ. حمزه بن حسن، اصفهانی -

1367. 

: ناشر ،ایران عشایری طوایف و چادرنشینان ها، ایل شناخت بر ایمقدمهافشار سیستانی، ایرج.  -

 .1366 مؤلف،

 .1362 تهران: خضرائی، ،1 چ ،بلوچستان و سیستان به نگاهیشار سیستانی، ایرج. اف -

 .1361 ناشر؟، نام: محل؟، 1، چ تاریخی های یادداشتافشار، ایرج.  -

محسنیان،  محسن ، ترجمۀ سیدتاریخ پویۀ در ایرانی نشین کوه عشایر: ها بختیاریامان، دیتر.  -

 .1369ضوی، های آستان قدس ر مشهد: بنیاد پژوهش

 .1385بهپور، تهران: ابتکار نو،  احمد ، ترجمهاولئاریوس سفرنامۀاولئاریوس، آدام.  -

 .1356 سروش،: تهران خلیلی، کامیاب ترجمۀ ،ایرانیان. آیسخولوس -

 اسـتاد  تصـحیح  بـه  آذرنـوش،  آذرتاش دکتر ترجمۀ ،البلدان فتوح. یحیی ابن احمد البالذری، -

 .1364 سروش،: تهران ،2 چ فرزان، محمد عالمه

ترجمـۀ   ،(لرهـا  و لرسـتان  ۀرسال با همراه) لرستان ۀدو سفرنامه دربارادموندز، جان و دیگران.  -

 .1362بختیار، تهران: بابک،  لیلی و بهاروند یالله امان سکندر
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: ، تهران2چ  (،ایالت و عشایر ۀدربار ی)پژوهش یراندر ا ینینش کوچبهاروند، سکندر.  اللهی امان -

 .1367 آگاه،

 .1386، تهران: جاویدان، وریصمن اهلل یحذب، ترجمۀ خداوند الموتآمیر، پل.  -

 .1358، تهران: امیرکبیر، 1، چ برمکیان ۀدربار یو سلطان و مختصر یفهخلبارتولد، و.و.  -

 .1362دهباشی، تهران: آگاه،  بهزادترجمۀ ، فئودالی ۀجامعبلوخ، مارک.  -

 .1352ترجمۀ کریم کشاورز، تهران: پیام،  ،ایران در اسالمی، ایلیا. پطروشفسک پاولویچ - 

فرهنگـی،   و ، تهـران: علمـی  3سعیدی، چ  محمدترجمۀ ، و روم یرانا یها جنگ. یوسپوکپرو -

1365. 

، تهران: مرکز، 1مخبر، چ  عباسترجمۀ ، آسیایی تولید شیوۀ ظهور و سقوطدون، استفن. . پ -

1368. 

  .1326، تهران: دانشگاه تهران، باستان ایران فرهنگم. پور داود، ابراهی -

، تهران: معیار علم، قاجاریه انقراض تا آغاز از ایران تاریخپیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی.  -

1379. 

، ترجمـۀ  «اول عبـاس  شـاه  دربـار  به سفارتی گزارش » ایترپرسیکوم. ژرژ، ن دریابلوتکتاندرف -

 .۱3۵1یز یپا ،تشارات بنیاد فرهنگ ایرانانمحمود تفضلی، تهران: 

 - مینـوی  مجتبـی  گـردآوری  بـه  و مینـوی  مجتبی تصحیح به ،گشنسب به تنسر نامۀتنسر.  -

 .1354رضوی، تهران: خوارزمی،  اسماعیل محمد

: تهران منصوری، اهلل ذبیح: اقتباس بریون، مارسل: گردآورنده ،انگشاهج تیمور منم. لنگ تیمور -

 .1362 مستوفی،
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 .1363امیرکبیر،  ، تهران:جوینی ملک عطا انگشایهج تاریخثروت، منصور.  -

 دکتـر  توضـیح  و ، ترجمـه االرض رهوصـ  در ایران: حوقل ابن سفرنامۀحوقل، ابوالقاسم محمد.  -

 .1366 امیرکبیر،: تهران شعار، جعفر

 .1366، تهران: علمی، نشینی بست و بست . تاریخچۀخالصی، عباس -

 .1356 نو، دنیای: تهران ،مزدک. روخس خسروی، -

: تهـران  ،(یانتا سـلجوق  یان)از ساسان یراندر ا یناز زم یبردار بهره های نظام. خسرو خسروی، -

 .1358 شبگیر،

، تهـران:  2شـعار، چ   جعفـر  دکتـر  کوشش به، (سیرالملوک) نامه سیاستالملک.  نظام خواجه -

 .1387امیرکبیر، 

 .1381، تهران: فرس، ایران روستایی یشناس جامعهخسروی، خسرو.  -

 .1366ه، پاینده، تهران: آگا ابوالقاسمترجمۀ ، عرب تاریخحتی، فیلیپ.  خلیل -

 .1362، تهران: نی، 2، چ یاالخبار ناصر یقحقا. محمدجعفر، خورموجی -

ان پور، تهران: فروز نبی میرکمالترجمۀ  ،یانهخامنش یو اقتصاد یاسیس یختار، م. ا. داندامایف -

  .1358روز، 

 .1345پیام،  انتشارات کشاورز، تهران: کریمترجمۀ  ،ماد تاریخا. م.  ،دیاکونوف -

، ترجمۀ دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهـران:  الطوال اخباردنیوری، ابوحنیفه احمد بن داود.  -

 .1364نی، 

، 4پـورداوود، چ  ، از گـزارش ابـراهیم   ایرانیـان  سـرودهای  ترین کهن اوستادوستخواه، جلیل.   -

 . 1363تهران: مروارید، 
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 .1362، تهران: زوار، روزگاران خالل در ایرانیان زندگیراوندی، مرتضی.  -

 .1368، تهران: گستره، 2(، چ عه السراج لحضره التاجمل) بختیارنامهروشن، محمد.  -

 گیلکان، نشر :مدنی، رشت رضا دکتر جکتاجی و. پ. مترجمۀ  ،یالنگ یانفرمانروا. ل. ه رابینو، -

1364. 

، تهـران: امیرکبیـر،   خراسان بزرگ )بحثی پیرامون چند شـهر خراسـان بـزرگ(   رنجبر، احمد.  -

1362. 

 .1377تهران: امیرکبیر،  قبل از اسالم(، یران)ا یرانمردم ا یختارکوب، عبدالحسین.  ینزر -

مجموعـۀ  ) 1 ش، ادبیـات  و تـاریخ از گسـترۀ  ، «الطیر رساله بر شرحی»فر. سید جعسجادی،  -

 .(مقاالت

فرهنگـی،   و ، تهران: علمـی 2صبا، چ  محسنترجمۀ  ،یرانمسافرت به ا ، الکسیس.سولتیکف - 

1365. 

 انتشـارات  دهباشـی،  علـی به کوشش  آوانس، ، ترجمۀشرلی برادران ۀسفرنامشرلی، آنتونی.  -  

  .1362نگاه، 

 ، تهـران: 5گنابـادی، چ   پـروین  محمـد ترجمـۀ   ،خلدون ابن ۀمقدم، خلدون بن عبدالرحمن -  

 .1366فرهنگی،  و علمی

، 1، چ بـه کوشـش جعفـر شـعار    ، یاتو لوامع الروا یاتجوامع الحکا. سدیدالدین محمدعوفی،  -

 .1363تهران: علمی و فرهنگی، 
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 آژنـد،  یعقوب ترجمۀ ،(ق. ه 1215 - ۱۲۲۲ - قاجاریه) ایران اقتصادی تاریخعیسوی، چارلز.  -

 .1362 گستره،: تهران

 .1365، تهران: صبا، بویه آلاصغر.  فقیهی، علی -

، 1سـرّی، چ   ابوالقاسـم  دکتـر ترجمـۀ  ، افغـان  محمود برآمدن و صفویان برافتادنفلور، ویلم.  -

 .1365تهران: توس، 

، تهران: 5، چ روپ نوزی نادر دکتر کوشش ، بهناصرخسرو سفرنامۀمروزی، ناصرخسرو.  قبادیانی -

 .1362ای جیبی، ه شرکت سهامی کتاب

بـه   ،قمـی  کبدالملع حسن بن علی بن حسن ترجمۀ ،قم تاریخ. محمدحسن بن قمی، حسن -

 .1361توس،  تهرانی، تهران: انتشارات ینالد جالل سید یۀتصحیح و تحش

 بـا  )مفتـون(  دنبلـی  عبدالرزاقۀ مترج، کروسینسکی ۀسفرنامکروسینسکی، یوداش تادیوش.  - 

 .۱36۲ توس، انتشارات ، تهران:1میراحمدی، چ  مریم دکتر تصحیح مقدمه و

، تهران: انتشارات علمی و 1ترجمۀ حسن انوشه، چ  تاریخ، دم سپیده در ایرانکامرون، جورج.  -

 .1365فرهنگی، 

 .1367، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر، ساسانیان زمان در ایرانسن، آرتور.  کریستین -

 و علمـی : تهـران  ،1 چ نیـا،  رجـب  مسـعود  ، ترجمۀکالویخو ۀنامسفرکالویخو، روی گونزالس.  -

 .1366 فرهنگی،

آژنـد،   یعقوبترجمۀ  ،(سلجوقی عهد در وزارت) سلجوقی دهع در ساالری دیوانکلوزنر، کارال.  -

 .1389تهران: امیرکبیر، 

و نشـر   ترجمۀ دکتر محمد معین، تهران: بنگاه ترجمهاسالم،  تا آغاز از ایرانگیرشمن، رومن.  -

 .1349کتاب، 
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عرفـان، تهـران:    محمـود ترجمۀ ، یخالفت شرق یهاینسرزم یخیتار یایغرافجلسترنج،گای.  -

 .1364 فرهنگی، و علمی

 .1351، ترجمۀ حمید حمید، تهران: نیما، ایران در اسالمی ۀجامعلمبتون، آن.  -

، علمـی و فرهنگـی   ران:، تهـ 3ی، چ امیر منوچهرترجمۀ  ،یرانارع در از و مالک، آن. تونمبل - 

1362. 

رضـا، تهـران: بنگـاه     اهلل عنایـت ترجمـۀ  ، ساسـانی  ایران تمدنگریگورویچ.  لوکونین، والدیمیر -

 .1350ترجمه و نشر کتاب، 

، ترجمۀ مصطفی قلـی  فویه و ایام استیالی افاغنه در ایرانصنقراض سلسلۀ الکهارت، الرنس.   -

 .1368عماد، تهران: مروارید، 

 ، ترجمـۀ صـادق  حکومتگر های خاندان و اسالمی های دولت تاریخ، استانلی و دیگران. لین پل -

  .1363، تاریخ ایران، 1سجادی، چ 

 ، ترجمۀ باقر پرهام، سوئد،گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسیمارکس، کارل.  -

 چ قزوینی، لوهابعبدا محمد تحشیۀ و تصحیح به - ،نامه مرزبان. شروین بن رستم بن مرزبان -

2 ،1363. 

 .1362مهتدی، تهران: امیرکبیر،  اکبر یعل، ترجمۀ القوانین روحمنتسکیو.  -

 .1366، رشت: هدایت، مشروطیت انقالب تا آغاز از گیالنی. محمدتقمیرابوالقاسمی،  -

ل ضید ابوالفسرجمۀ تهجری(،  241)در سال  ایران در ابودلف سفرنامۀمینورسکی، والدیمیر.  -

 .1354، تهران: زوار، 2، چ ییطباطبا

 :، تهـران 1چ  ،فـاطمی  حسـین  دکتـر  تـا  برمکـی  جعفـر  از: ایران مقتول وزیراننجمی، ناصر.  -

 .1368 ارغوان،
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 .1370تهران: هماذر،  ،قاجاریه تا مغول از جهان و ایراننوایی، عبدالحسین.  -

 .1361 ، تهران: آگاه،1 چاپ ،دهقانی و ارضی مسائل ی نشریه ـ

 گسـتره،  ، تهـران: نشـر  1چ  ،و مازنـدران  یـان طبرستان و رو یختارمرعشی، سید ظهیرالدین.  -

۱36۲. 

 انتشارات دوانی(، قم: علی اضافات: و تعلیقات و )مقدمه ،قم تاریخین. محمدحسناصرالشریعه،  -  

 دارالفکر.

 و علمـی  ، تهـران: انتشـارات  2عیدی، چ سـ  محمـد ترجمـۀ  ، فـارس  یج خلویلسن، سر آرنولد.  -

 .1366فرهنگی، 

فرهنگی،  و علمی ، تهران: انتشارات3مازندرانی، چ  وحید. غترجمۀ  .هرودوت تاریخهرودوت.  -

1363. 

به ، یخاز جامع التوار یفصل -او  ینانحسن صباح و جانشاهلل.  همدانی، خواجه رشیدالدین فضل -

  .1385تهران: خجسته،  ،کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی

)تحـت نـام حسـن صـباح و      ،التـواریخ  از جـامع  فصـلی  اهلل. فضـل  رشیدالدین همدانی، خواجه -

 .1366 البرز، سیاقی، تهران: نشر دبیر محمد سید دکتر کوشش بهجانشینان او( 

 . 1356، تهران: انتشارات فرانکلین، 2، چ اصفهاناهلل.  هنرفر، لطف -
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 :دیگر نویسندهآثار 

با آدرس:  یرزاد کلهریشتوانید مستقیما از سایت دیگر نویسنده را میآثار 

www.kalhori.com .توانید با جمله کتابهای زیر از آثار نویسنده است که میز ا دانلود کنید

 و کامیاب باشید.وفق م مراجعه به سایت فوق مجاناً دریافت کنید.
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