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معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

دارای  انســانی  و  اخالقــی 
گی های بســیار ارزشــمندی  ویژ

بودند.1

اســتادان بزرگــی نظیــر شــهریار، 
خ خراســانی، امیــری فیروزکوهی، ابوالحســن  اخــوان ثالــث، محمــود فــر
کردند، در  ورزی و… به ســرآمدی اشــعارش در شــعر و ادب فارســی اقرار 
که بهزاد در اواخر زندگی اش هم هنوز از اشعارش راضی نشده بود.  حالی 
برای مثال در شعر زیر استاد شهریار بهزاد را به ماه تشبیه نموده است:

کرمانشــاه ببین  بــرو »جلیلــی« و »بهزاد« را به 
ســیاه ابــر  پشــت  بــه  ببینــی  مــاه  کــه   

زنده یاد امیری فیروزکوهی در نامه ای به استاد بهزاد می نویسد:

قصیــدۀ َغــّرای »خراســانی ها« را به کــرات از مجلــه یغمــا و نامــه  
آزادی مشــهد مقــدس خوانــده و لذت هــا بردم و در بســیاری از 

محافل به ذکر فضائل آن عزیز َرطب الّلسان شدم.

کــه ســخن بــه وصــف بهــزاد  همچنیــن در نمونــه ای دیگــر اخــوان آنجــا 
که اســمش یداهلل  کرمانشــاهی«  می گویــد، از خــود بیخود اســت: »بهزاد 
است از شعرا و سخنوران بسیار قادر سخن و بلیغ و شیوا و سلیم ذوق و 

بلند طبع و لطیف قریحه و نغز اندیشه عصر ماست.2

بهــزاد در اشــعارش غالبــًا متمایــل بــه ســبک خراســانی بــود. قصایــد و 
گــی خاصــی برخوردار اســت. اشــعار این  قطعــات او در ایــن ســبک از ویژ
کــه تنها یک  شــاعر دانشــمند بــه حــدود ده هــزار بیت شــعر نغز می رســد 

.1 یادنامه ، ص 471.
2. یادنامه، ص 30.

کرمانشــاهی یکی از دانشــمندان و شــاعران بلندآوازه  اســتاد یداهلل بهزاد 
کشــور  که آوازه شــهرتش در محافل ادبی سراســر  کرمانشــاه اســت  اقلیم 
پیچید. ایشــان عالوه بر ذوق و قریحه شــعری در خوشنویسی نیز دست 

داشت و انواع خط، به ویژه نستعلیق را در حد عالی می نوشت.

در بهمــن  ایوانــی  حســین  فرزنــد  کرمانشــاهی  بهــزاد  یــداهلل  اســتاد 
گذاشــت.  کرمانشــاه پــا بــه عرصــه وجــود  ماه 1۳۰۴ هجــری شمســی در 
پــس از تحصیــالت ابتدایی و متوســطه در ســال 1۳27 راهی تهران شــد 
و تــا ســال 1۳29 در دانشــکده ادبیــات بــه تحصیــل پرداخــت. در آنجــا 
فیوضات دانشــمندانی چون جالل الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، 
کــرد و از  کســب  دکتــر خانلــری، عصــار، اســتاد دکتر محمــد معین و ... را 
محضــر ایشــان بهره هــای وافــر بــرد. در ســال 1۳۳1بــه اســتخدام وزارت 
فرهنگ درآمــده و پــس از بیســت وهفت ســال تدریــس ادبیــات فارســی 
در دبیرســتان های زادگاه خــود در ســال 1۳59 بنــا بــه درخواســت خــود 

بازنشسته شد..

کرمانشاه  بهزاد بیشتر اوقاتش را به مطالعه و پژوهش درباره آثار شعرای 
گــردآوری و تدویــن آثار آنهــا و همچنین پرداختن به هنر خوشنویســی  و 
که در شــعر و  کنــار مطالعــات عمیقــی  ســپری می کــرد. وی همچنیــن در 
ادب فارســی و عربی داشــته، مواره به پژوهش در عرفان، فلســفه، هنر و 
کتابخانه عظیم و پربار  ایران شناسی می پرداخت. در این زمینه ها شاید 

کشور منحصر به فرد باشد. او در غرب 

که به زرق  که وی صاحبدلی بود  به شــهادت اشــعارش می توان دریافت 
و برق دل نبســته و پیوســته با نفس ســرکش خود در ســتیز بود. ایشــان 
که به واسطه سجایای  ادیبی فرهیخته و اخالق مدار برجسته  ای بودند 

بربلندای بیستون

گلستان فر، ناصر، بربلندای بیستون: یادنامه ی استاد بهزاد کرمانشاهی؛ به 
خواستاری ناصر گلستان فر، ابراهیم رحیمی زنگنه؛ تهران: انتشارات معین. 668 

صفحه، 1394.

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
معصومه امید
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برخی از اشــعار بهزاد به قانونمندی تفکر ویژه  تخیل و ســاختار اشــعار او 
کرده است. اشاره 

ج افشــار نگاشــته  که به قلم ایر »درگذشــت یداهلل بهزاد« مقاله ای اســت 
شــده اســت. صمد امیریــان نیز به بررســی پهلوانان شــاهنامه در اشــعار 
کرمانشــاهی پرداختــه اســت. در مقالــه دیگــر محمدرضــا راشــد  بهــزاد 
ح و تفســیر غزلی از غزلیــات حافظ در  محصــل به یاد اســتاد بهزاد به شــر
ح غزلی از حافظ« پرداخته است. اسماعیل زرعی در مقاله ای  مقاله  »شر
با عنوان »بهزاد قصه گو« به بررسی روایتگری استاد در آفرینش شعری بر 
گلی بیرنگ« و »یادگار مهر« پرداخته  اساس اشعار دو مجموعه ی شعری 
که ردپاهای بســیار از روایت را  اســت. نگارنده مقاله مذکور معتقد اســت 
گاه  گاه به صورت جلوه ای ســایه وار و  کــه  می تــوان در اشــعار بهزاد یافت 

نمودی آشکار حامل عناصر اساسی داستان نویسی  می باشند.

کرمانشــاه از  محمدعلــی ســلطانی در مقالــه ای بــا عنــوان »شــعر فارســی 
کرمانشاه از دوره بازگشت، دوره  بیدل تا بهزاد« بررسی ادوار شعر فارسی 
بیداری، دوره تجدد و پس از آن تا سال 1۳۴۰ شمسی را شامل می شود 
کرمانشاه را در دوره های یادشده  و چهره ها و تأثیرات بزرگان شعر فارسی 

نشان داده است.

کدکنی در »رفتار عارف با زبان« به بررســی نحو زبان  محمدرضا شــفیعی 
و ایجاد مخاطرات زبانی پرداخته اســت. در مقاله ای با عنوان »گل های 
رنگین« ابوالقاسم شیدا نمونه هایی از تشبیه و استعاره از مجموعه شعر 
»گلــی بیرنــگ« را آورده و بــه تفســیر آنهــا پرداخته اســت. مقاله »بررســی 
کرمانشــاهی« توســط  قالبهــای شــعری و اوزان عروضــی در اشــعار بهــزاد 
شهرزاد شیدا نگاشته شده است. همایون شکری در مقاله ای با عنوان 
کتابخانــه اســتاد و وقف نامۀ  »کتابخانــه اســتاد بهــزاد« دربــاره مجموعه 
کتابخانه دانشــگاه رازی بوده اســت  کــه در اصــل وقــف بــه  آن مجموعــه 

پرداخته است.

مقاالت دیگر این بخش عبارتند از: به یاد استاد بهزاد / ادیب برومند، در 
کامیار عبدی، نگاهی به زندگی و آثار یداهلل بهزاد  خجستگی نام ایران / 
گســتردگی زبان و ادبیات پارسی / مسعود  کرمانشــاهی / یداهلل عاطفی، 
کاخی، یادی از دانشی مرد  عرفانیان دالور، یادی دیگر از بهزاد / مرتضی 
کــزازی،  کرم بافتــی، راز روز در دل شــب/ میرجالل الدیــن  کیومــرث   / ...
کشــاورز، بهــزاد و آینــده / ناصر  گــو ... / اردشــیر  شــعر و شــاعران پارســی 

گلستان فر، ارمغانی جاوید / سیدناصر حسینی میبدی.

گردان اســتاد منتشــر شده  در بخش دوم هفده خاطره از دوســتان و شــا
که در ادامه به عنوان آنها اشاره می شود. 

یادی از دبیرستانها و دبیرانم / عبدالحسین آذرنگ، در صحبت دوست 
کبری، بعد از تو / محمد امجدیان، نیم قرن دوســتی با بهزاد  / اردشــیر ا
/ علی باقرزاده، یادباد آن روزگاران )1( / بدرالدین پورمیدانی، اســتاد ما 

گزیده اشــعار »گلی بیرنگ« منتشــر شــده اســت.  دهــم از آنهــا به صورت 
گزیــده  نخســتین  عنــوان  انتخــاب  در  بزرگــوار  آن  بی ادعایــی  و  تواضــع 
اشعارش برای همگان آشکار است. مجموعه دیگری به نام "یادگار مهر" 
پس از درگذشــت اســتاد در ســال 1۳87 منتشــر شده اســت. یک جلد از 
کلیات چند جلدی اشــعار منتشــر نشده اش شامل اخوانیات و یک جلد 
کرمانشــاهی اوســت. یکی دیگر از  کردی  دیگر دربرگیرنده اشــعار محلی و 
خدمات برجســته و ماندگار ادبی اســتاد بهزاد در زمینه شــعر و پژوهش 
کرمانشاه از عصر قاجار تا امروز«  تالیف »تذکره مفصل یا جنگ بزرگ شعر 
که در دو جلد تنظیم شده است. مجموعه های خطی بسیاری از  اســت 
که برای  کرده بود  گانه مدون و آماده چاپ  کرمانشــاه را نیز جدا شــعرای 
کلهر، اهلل دوســت  مثــال می تــوان از دیوان هــای نامــی، بیدل، ســلطانی 
کرمانشــاهی نــام بــرد. برخــی از اشــعار اســتاد  ســالک، بســمل و محــرم 
بهــزاد در ســال های قبل از انقالب اســالمی ـ بیشــتر به وســیله دوســتان 
و ارادتمندانــش ـ در مجلــه وزیــن و ارزشــمندی همچــون یغما، ســخن، 

آینده، صدف، جهان نو، نگین و غیره چاپ و منتشر شده است.۳

پــس از هشــت دهه خدمت بــه فرهنگ و ادب ایران زمیــن و طی دور ی 
کوتاه بیماری، به  سبب ضعف جسمی، استاد بهزاد در ساعت دو بامداد 
روز یکشــنبه پنجم فروردین ماه و آغاز فصل بهار ســال 1۳8۶ دعوت حق 

گفت. را لبیک 

معرفی اثر
کرمانشــاهی  اثر حاضر با عنوان بربلندای بیســتون: یادنامه اســتاد بهزاد 
گلستان فر در سال 1۳9۴ با هدف  با همت ابراهیم رحیمی زنگنه و ناصر 
کرمانشــاهی توســط  پاسداشــت فرهیختــه ای چون اســتاد یــداهلل بهزاد 
انتشــارات معیــن منتشــر شــد. بــرای تدویــن ایــن یادنامه در آبان ســال 
1۳92 فراخوانی برای دریافت هرگونه اثر درباره اســتاد بهزاد منتشــر شد. 
در نهایــت پنجــاه مقاله علمی، خاطره و شــعر از دوســتان اســتاد بهزاد و 
که منجر به تهیه  گردید  اســتادان برجسته  فرهنگ و ادب ایران دریافت 

این مجموعه فاخر شد.

اثــر حاضــر با خــط محمدرضا شــفیعی کدکنی در وصف اســتاد بهــزاد آغاز 
کتاب ســه  کله اصلی  شــده و پس از نمودار سالشــمار زندگی ایشــان، شــا
بخــش اصلی مقاالت، یادها و خاطره ها، یاد بهزاد در شــعر شــاعران، 

آمده است.

که در ادامه به صورت مختصر معرفی  ج شده  در بخش اول 2۳ مقاله در
برخی از مقاالت ارائه می شود.

فریبــرز ابراهیم پــور در مقالــه ی »بــزرگ پنهــان در مــه« بــه معرفی اســتاد 
کالم دیگــر  بهــزاد و بررســی جایــگاه ادبــی ایشــان بــا اســتفاده از اشــعار و 
ح مختصری به  شــاعران دربــاره بهــزاد پرداخته اســت. ابراهیم پور با شــر

3. یادنامه، ص. 344 – 345.



103 155سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394

معریفامجایل تازه های ناگرش و نشر

گل شــاعران معاصــر / عبــاس درویشــی، در این باغ / جعفر درویشــیان، 
کدکنی، مــراد اهل ســکوت / علی  مرثیــه  درخــت / محمدرضــا شــفیعی 
شــمس علیزاده، آرزوی آرزو / اســداهلل عاطفی، قافله ساالر / علی اشرف 
نوبتــی، غریب خوانــی )1( و )2( / جلیــل وفــا، بــه یــاد اســتاد / فرشــید 

یوسفی.

کتاب هــای گلــی بیرنگ، یــادگار مهر،  در انتهــای ایــن بخــش اشــعاری از 
گردآوری شده است. گون و دست نوشته های استاد بهزاد  گونا نشریات 

کتــاب دربرگیرنــده تصاویــری اســت از یــداهلل بهــزاد  همچنیــن انتهــای 
که با خط خوشنویسانی همچون محمدرضا  کرمانشاهی و اشعار ایشان 
کبری و اســتاد یداهلل بهزاد و دیگر هنرمندان نگاشــته  احمدی، اردشــیر ا

شده است.

بهــزاد / عبــداهلل جــواری، آن شــیفته ی دانایی / محمدعلی چاووشــی، 
کرمانشــاهی /  نــوای دلکــش / آرشــام خرســندپور، یادی از یــداهلل بهزاد 
ولــی اهلل درودیــان، از آخریــن وداع / محمد قهرمان، نامه ای از شــفیعی 
کدکنــی، یــاد دورانــی خــوش بــاد / رحیم  کدکنــی / محمدرضــا شــفیعی 
گلبن، یاد بــاد آن روزگاران )2(  کرمانشــاهی،  یاد بهــزاد / محمد  معینــی 
کوچه هــای  / یــداهلل محبــی، آقــای بهــزاد/ ســید مرتضــی معراجــی، در 
کودکی / شــهرام ناظری،  انتقادهای اخوان ثالث ... / منوچهر هدایتی 

خوشکام.

که عناوین برخی از اشعار در ادامه  بخش ســوم شامل ده شــعر می باشد 
آمده است.

ک / حسین احمدی محجوب، عید آمد / مهدی اخوان ثالث،  بوی خا

خراج از آغاز فتوحات اسالمی تا 
میانه قرن سوم هجری

خراج از آغاز فتوحات اسالمی تا میانه قرن سوم هجری؛ غیدا خزانه کاتبی؛ ترجمه 
حسین منصوری؛ تهران: سمت، 1393

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر
سعیده سلطانی مقدم

در زمان حاضر با تعداد زیادی تحقیقات و پژوهش های اقتصادی روبرو 
کــه برخی از پژوهشــگران به موضــوع خــراج پرداخته اند، اما آن  هســتیم 
کرده اســت، توجه آن  کتاب آمده اســت و آن را متمایز  که در این  چیزی 
گیر  بــه تمــام جوانب از جملــه جنبه فقهی و تاریخی اســت و با نگاهی فرا
آن را بررســی و عناصر تشــکیل دهنده آن را تشــریح می کند. این پژوهش 
که تنظیم  دارای دو محور اصلی است: محور نخست رخداد عملی است 
و تغییــر خــراج را از روزگار عمر بن خطاب تا اواســط قرن ســوم در بردارد و 
محور دوم بررسی آراء فقها درباره خراج، صوافی و تغییر صوافی در اثنای 
کــه بخش مهم آن به پدیدآمــدن مبانی فقهی نظام  دوره تحقیق اســت 
مالیاتی و اســتقرار آن می پردازد. اثر پیش رو با نام خراج از اغاز فتوحات 
اســالمی تا میانه قرن ســوم هجــری پایان  نامــه دکتری خانــم غیدا خزنه 
کاتبــی اســت و توســط حســین منصــوری ترجمــه شــده اســت. در اینجا 
کرد و توصیفــی اجمالی از آن  کتــاب خواهیم  کوتــاه بر پنج فصل  مــروری 

خواهیم داشت.

فصــل اول ســازمان مالیاتــی عمــر بن خطاب را بررســی می کنــد. در ابتدا 

شــکل گیری  از  قبــل  اقدامــات 
را تشــریح می کنــد  نظــام مالــی 
و بــه دنبــال آن بــه عهــود صلح 
که خالد بن ولید  اشــاره می کند 
در سال دوازده هجری با برخی 

از روســتاهای ســواد بــه امضا می رســاند و بــر تعیین جزیه مشــترک اصرار 
داشــته اســت و اقدامات خالد را شــبیه اقدامات پیامبر )ص( در مناطق 
کتفا شد. که به تعیین جزیه ا تیماء، تباله، جرش، تبوک و جربا می داند 

بعــد از آن بــه میــزان مبلــغ  صلــح در زمــان خالــد در شــهرهای مختلــف 
کمک می گیرد. از جمله ابن  می پردازد و برای بیان آن از راویان مختلفی 
که خالد با اهالی  کیســان آورده است  اســحاق در روایت خود از صالح به 
که در عراق  کرد. این اولین جزیه ای بود  حیره بر ســر 9۰ هزار درهم صلح 
گرفت.  که  صلح بــر 1۰۰ هزار درهم قرار  برقــرار شــد یا بالذری بیان می کند 
که با آوردن و مقایســه مبلغ صلح ســعی داشــته به  نویســنده بر آن بوده 
که مســلمانان در ابتدای امــر بر اهالی بالد فتح شــده  ایــن نتیجــه برســد 
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که تشــکیالت امویــان از زمــان معاویه  نصتــان چنیــن فهمیده می شــود 
مقررات مالیاتی عصر فتوحات و اخذ مواجب را در چارچوب جزیه حفظ 
کــرده، اما پرداخت مالیات مقرر به صورت نقدی نه تنها اجباری نبوده، 

بلکه اختیاری بوده است.

بخــش ســوم فصل دوم بــه اقدامــات مالی امویــان در جزیــره اختصاص 
داده شده است. اقدامات امویان در جزیره با دو پدیده متمایز میشود: 
نخســت تثبیت و تعمیم نظام های مالی خلفای راشــدین و دوم پیروی 
از نظام هــای مالــی خلفــای راشــدین. نویســنده در این باب بــه عملکرد 
کــه معاویــه بــه جزیه اهالی رقه توجه داشــته اســت و  معاویــه می پــردازد 
گنــدم، روغن،  همچــون مابقــی شــهرهای جزیره، یــک دینــار و مقداری 
ســرکه و عســل را جزیه ایشــان مقرر نمود. اقدامات عبدالملک و عمربن 

عبدالعزیز در ادامه امده است.

کــه این  قســمت پایانــی ایــن فصــل بــا مالیاتهای اضافــی پایــان می یابد 
کارگزاران خراج بــر مالیات دهندگان مقرر نمودند و  مالیات هــا را برخــی از 

کرد. عمر بن عبدالعزیز آن را را از روی رأفت و عطوفت بر مردم لغو 

فصل سوم
این فصل دربارۀ اقدامات مالیاتی دوره عباسیان است. در بخش اول آن 
ح می دهد با آمدن عباسیان دوره  اقدامات صورت گرفته در ســواد را شــر
کــه آراء فقها و اظهار نظر وزیران  جدیــدی از نظام مالیاتی شــکل می گرد  
کاتبان این دوره متمایز اســت. نویســنده به نقش ابن مقفع پرداخته  و 
که بــه این مقولــه پرداخته و در  کســی اســت  که او اولین  و نوشــته اســت 
کتاب رســاله الصحابه در عصر منصور عباســی دربارۀ خراج و وضعیت آن 
در سواد نوشته است. در ادامه اقدامات منصور را با توجه به روایت های 
که منصور پس از مالحظه نوســان قیمت ها تصمیم  ح داده  مختلف شــر
که بر اساس نظام مساحت زمین تعیین شده  می گیرد تا مقرری خراج را 

که تولید اساس ارزیابی آن باشد.  کند  بود به نظامی تبدیل 

کامــل توضیح داده  اقدامــات مهــدی خلیفه بعدی عباســی نیز بــه طور 
شــده اســت، امــا اقدامات هارون الرشــید قابــل توجه اســت. او به زمین 
خراجــی و جبایــه آن توجــه خاص داشــت. هارون الرشــید به ابویوســف 
کتابی جامع در نظام مالیات ها و  که برای او  قاضی القضات خود ســپرد 
که باید برای ســامان دادن وضعیت  شــیوه های جبایه و نیز امور ضروری 
کتابی درباره خراج و  گرفت بنویســد و او  مــردم و رفــع ســتم از آنها در نظر 

احکام آن نوشت.

بخــش دوم فصــل ســوم اختصاص به اقدامات عباســیان در شــام دارد. 
گــون اهتمــام  گونا بــالد شــام مرکــز خالفــت امویــان بــود و در زمینه هــای 
کار آمدن عباســیان در شــام والیتی تابع  ویــژه ای بدان می شــد. بــا روی 
کــه در نتیجه جند و دمشــق هماننــد مناطق دیگر  گردیــد  مرکــز خالفــت 
دولــت اســالمی شــد. خالفــت شــیوه واحــدی بــرای ادامــه والیــت شــام 

جزیــه نقــدی یا  عینی وضع نمودنــد، اما درباره زمیــن در عهود صلح آن 
ذکری نشده است و در دست اهالی آن باقی ماند.

در قسمت دوم فصل اول مقدمات شکل گیری نظام مالی بالد فتح شده  
که  را بــا توجــه بــه نظــرات جنگجویــان و خالفت این گونــه بیان مــی دارد 
جنگجویــان  بــه اعتبــار اینکــه بــالد فتح شــده غنیمــت اســت، خواهــان 
تقســیم آن میــان فاتحــان بــدون درنظرگرفتــن ســایر مســلمانان بودنــد 
درخواســت آنــان مطابق عملکرد پیامبــر در قبال اهالی خیبــر بود، حال 
آنکــه خالفــت در این امر جهت گیری خود را به اعتبــار اینکه زمین فی به 
عمــوم مســلمین اختصــاص دارد نشــان داده اســت و غنیمــت را تنها بر 

کرده است. اموال منقول خالصه 

کاربردهای آن  در قســمت ســوم همین فصل به مفاهیم عمومی خراج و 
اشــاره می کنــد. در قســمت چهارم اقدامــات مالیاتی عمر بــن خطاب در 
گرفت؛ به صورتی  که اقدامات وی در ســواد الگو قرار  ح داده  ســواد را شــر
که خراج در زمین های بصره و اهواز طبق منطقه ســواد اخذ شــد. دیگر 
آنکــه اقدامــات مالیاتی عمر بن خطاب در شــام و جزیــره در دو بخش به 

صورت مفصل توضیح داده شده است

فصل دوم
اقدامات مالیاتی امویان است. نویسنده در سه بخش مجزا به اقدامات 
امویــان در مناطــق ســواد، شــام، جزیــره می پــردازد و در بخــش چهــارم 

مقرری های مازاد را تشریح می کند.

که آمده اســت سیاســت خاص امویان در بــاب مالیات زمین  همان طور 
که شرایط جدید دولت  ادامه روش عمر بن خطاب با برخی تعدیالت بود 
که عمر بن  آن را اقتضا می کرد. روایات در این نکته با هم اتفاق نظر دارند 
که همان جریب با نقد  خطاب، خراج را بر اســاس واحد مســاحت زمین 
و نــوع بــا هم )درهم و قفیز( بود تعیین نمود. با به قدرت رســیدن امویان 
که آشــکارا به تحقق نظام واحد و منســجم مالیاتی  تعدیالتی انجام شــد 
که  در شهرهای مختلف منجرگردید. نویسنده تالش می کند نشان دهد 
که تثبیت وضعیت امور خراج و تدابیر مالیاتی ارتباط مســتقیمی با والی 
منطقه داشــته و از آن روی به اقدامات بعضی از والیان اشــاره می کند؛ از 
جملــه اقدامات حجــاج، از معروف ترین والیان عبدالملک، بســیار مهم 
است. در مشرق زمین برای بازگرداندن آرامش به دولت  مقابله با بحران 
که آثــار آن بــرای مدتی طوالنی باقــی ماند.  مالــی نقش بســزایی داشــت 
حجــاج بــرای توفیق در بازســازی ســواد و نظم دادن بــه زارعت آن تالش 
که لوازم عمده شــکوفایی زراعت و ایجاد یک تغییر عمده به  کرد  بســیار 

کار و غیره را فراهم آورده بود. عبارتی فراهم نمودن آب، مال، نیروی 

کــه  اقدامــات امویــان در شــام در بخــش دوم ایــن فصــل آمــده اســت 
نویســنده بررســی تشــکیالت مالــی شــام در عصــر امویــان را بــا توجــه بــه 
کافی بودن اطالعات درباره آن مشــکل می دانــد. مثاًل از پاپیروس های  نا
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مهم تریــن دیوان هــای بیت المــال، خراج،  هزینه ها و مــدت اجرای آنها 
توسط عرب و عجم قبل از تعریب را توضیح می دهد.

کارگــزاران  مأموران مالیاتی  گزینش  بخش ســوم از فصل چهارم، شــروط 
را بیان می کند و اما قســمت چهــارم و پایانی این فصل به تحقیق درباره 
جبایه خراج با ارائه میزان افزایش خراج در سواد و شام و جزیره در روزگار 

خلفای راشدین و امویان و عباسیان پرداخته است.

فصل پنجم
که شــامل یــک مقدمــه و چهار  ایــن فصــل بــه مفهــوم صوافــی پرداخته 
بخش است. در مقدمه نگارنده سیاست مالی عمر بن خطاب را بررسی 
کیــد بر سیاســت شــفاف و صریح عمر بن خطاب اســت.  می کنــد و بــاز تأ
کــه  در ادامــه اقدامــات عبدالملــک در مــورد زمین هــای صوافــی اســت 
که صاحبان آنها مردند و وارثی نداشــتند به صوافی  زمین هــای خراجــی 
کار آمــد بــرای بهره بــردن از  کــه روی  اضافــه شــدند. عمربــن عبدالعزیــر 
کرد و آن را در وضعیــت زمین خراج قرار داد تا منبع ثابتی  صوافــی تــالش 

برای دولت باشد.

در بخــش اول ایــن فصــل مفهوم صوافــی در عهد راشــدین توضیح داده 
کــه عمربن خطــاب  در  شــده اســت و نویســنده بــه ایــن نتیجــه رســیده 
نهایــت خریــد و فــروش امــوال صوافــی را غیــر قانونــی اعــالم می کنــد، اما 
در زمــان خالفــت عثمــان بار دیگر مشــکل صوافــی به وجــود می آید؛ زیرا 
خلیفــه بخشــی از صوافــی ســواد را بــه بعضــی از اصحــاب داد. نویســنده 
که ایشــان  کوتاهــی را نیــز به اقدامــات حضرت علــی)ع( پرداخته  بخــش 

نسبت به اموال فی و تقسیم عادالنه آن به شدت مراقبت داشتند.

بخــش دوم فصــل آخر به مفهــوم صوافی در عصر ســفیانی می پردازد. در 
که ایشان به  ح داده شده  این فصل اقدامات معاویه بن ابی سفیان شر
که وی به خلیفه عثمان  مســئله صوافی توجه خاص داشــت، به طوری 

که آنها را اقطاع دهد. نوشت و از او خواست 

بخش سوم فصل پنجم به مفهم صوافی در عهد اموی اختصاص دارد و 
گرچه تدابیر عملی در سواد، شام و جزیره  که  به این نتیجه رسیده شده 
متفاوت بوده اســت، اما ســمت و ســوی آن تشــکیل نظام واحد مالیاتی 
بــود. در بخــش پایانــی ایــن فصل به مفهــوم صوافــی در دوره عباســیان 
که  با آمدن عباسیان تصرف  کید دارد  پرداخته شده است و نویسنده تأ
کرد. بعد از اینکــه اقطاع اراضی به  صوافــی در فکــر و اندیشــه آنان رســوخ 
گردیــد، اقطاعات رو بــه فزونی نهاد و آشــفتگی اوضاع  اذن خلفــا  منــوط 
سیاســی دولت و به هم ریختگی اوضاع مالی، آنان را بر آن داشت تا برای 

کنند. جذب طرفداران به عنوان پاداش به آنان اقطاعاتی عطا 

یــا اجنــاد و توابــع آن به طــور جدا اخذ نکرد. در زمان عباســیان در شــام 
که علــت آن افزایش مالیات ها بر مســیحیان بود. آنچه  شــورش درگرفت 
که بــه ظاهر رفع  در ایــن زمــان قابــل توجه اســت، تعدیل اقداماتــی بود 
ستم از پرداخت کنندگان مالیات می کرد، اما این اقدامات به شکل های 
مختلف ســبب ســتم بر آنها می شد. منصور خود توجه ویژه ای داشت تا 
مانــع تجاوزگری هــا به حقوق بیت المال و تثبیت وضعیت خراج زمین ها 
گــردد. مســئلیت مهــم تعدیل بر عهده فقها بود و دلیــل آن توان فقها در 

تشخیص اراضی خراج و عشر به نظر می رسید.

بخــش ســوم در فصــل ســوم بــه اقدامــات مالــی در جزیــره می پــردازد. 
کثرت  جزیــره در آن زمــان بــه دلیل جمعیت فــراوان، تعدد محصــوالت، 
که زراعت  ع نســبت به جاهای دیگر متمایز بوده؛ چرا  کســتان ها و مزار تا
کشت  که برای  کوچکی را هم  کشاورزان زمین های  در آنجا پررونق بود و 
گســترش اراضی آتش نزاع را در  مناســب بود، به ســادگی رها نمی کردند. 
کارگــزاران منجر  کــرد. ایــن درگیری ها به عــزل  کشــاورزان شــعله ور  میــان 
کــه بــه نظــر  می شــد و تصمیمــات تعدیلــی منصــور را بــه دنبــال داشــت 
می رســد هــدف وی افــزودن خــراج بوده اســت. اوضــاع جزیــزه در زمان 
هارون الرشــید با تغییری روبرو نشــد و مشــکالت بیشتر شــد، اما مامون 
در اخذ خراج شــیوه ای جدید برگزید. وی از مردم خواســت خراج مقرر را 

کنند، اما با مخالفت شدید روبرو شد. دریک مرحله پرداخت 

ح داده شــده  در بخــش چهــارم فصــل ســوم مالیات هــای تحمیلــی شــر
که در این دوره امور پیچیده تر و ســخت تر  اســت. نویســنده آورده اســت 
شــد ظهــور مالیات هــای جدید عالوه بر ســنگینی بــار مالیات های قدیم 
در ایــن دوره بــر مردم ســایه افکنــد. مالیات های تحمیلــی عبارت بودند 
از مالیــات مــزد مــدی، احتفــان، حمــل و نقل، اجــرت قبــان داران، حق 
کــه هرکدام از ایــن مالیات ها بــه طور مفصل  کاه  تقســیم، نائبــه و بهــای 

توضیح داده شده است.

فصل چهارم 
اداره و ساماندهی مالیات ها را بررسی می کند. سیاست خلفا برای اداره 
که به دو اصل اساســی مرتبط  و ســاماندهی مالیــات را توصیــف می کنــد 
که مستقیمًا به مالیات ها مربوط می شدند.  می شد: زمین و زمین داران 
که هدف خالفت اســالمی از آغاز واردنکردن خسارت به  به نظر می رســد 
زمیــن یا زمین دار بوده اســت و هدف توجه به تــوان زمین در حد امکان 
کمک به زارعین و توانمندی های مالی آنان بوده است.  و از سوی دیگر 
در ادامــه از اقدامــات خلفــای راشــدین ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ از 
که قوانین او برای حفظ اراضی و بایرنشدن زمین  جمله عمر بن خطاب 
کارگزاران به صراحت و روشنی  صریح و روشن است و حتی فرمان وی به 

بیان می شده است.

بخــش دوم همین فصل مربوط می شــود بــه اداره مالیات هــا و در ادامه 
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مؤلــف با همیــن تعریــف و بیان 
گی هــا به ایــن نتیجه  برخــی ویژ
کــه ده جریــان عمــده  می رســد 
حــوزوی را در قالب ســه جریان 
اســت:  کــرده  شناســایی  کلــی 
)ســنتی  اجتهــادی  جریــان 

و پویــا(، جریــان نص گــرا )نوتفکیکــی، شــبه عقالنی و والیتی هــا، جریــان 
داعیه دار بازگشت به قرآن(، جریان عقل محور )کالمی از نوع تکلیف گرایی 
فلسفی، کالمی داعیه دار تمدن اسالمی موسوم به فرهنگستان، فلسفی 

دموکراسی خواه، فلسفی موسوم به نواندیشی دینی(.

که سال هاست  نویسنده از جریان اجتهادی با عنوان جریانی نام می برد 
کرده اســت)ص 199(،  هژمونــی خــود را بر ســطوح مختلــف حوزه حفــظ 
که لحن نویســنده نســبت به جریان ســنتی اجتهاد  امــا به نظر می رســد 
غلبــه  از  خــود  گالیه آمیــز  لحــن  می کوشــد  و  نیســت  همدالنــه  چنــدان 
گوشه نشــینی جریان هــای »پویــا« و »نوگــرا« را در ســیاق  ایــن جریــان و 
کــه این ناهمســویی با جریان ســنتی بر  کالم خــود نشــان دهــد تا حدی 
کنونی حوزه ســایه می افکند، به ویژه آنجا  قضاوت های او درباره فضای 
کــه مدعــی می شــود: »بســیاری از مراجع حاضر بــر اســاس روش اجتهاد 
کمتر مجتهــدی در حوزه از  پویــا به اســتنباط احــکام پرداختند. امــروزه 
گی های اجتهاد ســنتی دفاع می کند و غالبًا خود را طرفدار بهره گیری  ویژ
از روش عقالنــی بــرای مراجعــه به نصوص دینی می داننــد«. )ص8۶( در 
جــای دیگــری نیــز تلویحــًا از جریــان »فقــه پویا« بــه عنوان جریــان غالب 
گردان و هم فکران امام خمینی  که بســیاری از شا حوزه یاد شــده و آمده 
کرده اند. )ص7۳( در جای  از دیدگاه ایشــان در زمینه فقه پویا اســتقبال 
دیگــری نیــز در تبییــن جریان اجتهاد ســنتی آورده اســت: »ســنتی های 
گردان و حامیان خــود را دارند«.  اندکــی در قــم زندگــی می کنند، امــا شــا
آقایــان ســیدتقی طباطبایــی قمــی، رســتگار  از  نیــز  ادامــه  )ص۶۳( در 
جویبــاری و موســوی ده ســرخی به عنــوان نمادهای اجتهاد ســنتی یاد 

کمتر  کــه  بررســی فضــای معاصــر حــوزه علمیــه قــم از موضوعاتــی اســت 
گرفته است. حتی در فضای  مورد توجه نویســندگان و پژوهشــگران قرار 
کتاب  و مطبوعات پیشــی  که امروزه از لحاظ تولید محتوا بر  مجــازی نیــز 
کمتر مطلبی درباره تحلیل فضای فکری حوزه قم در دوره  گرفته اســت، 

معاصر دیده می شود.

کتابی 2۰7 صفحه ای از سیدمحسن طباطبایی فر  چندی پیش نشر نی 
گزارشی  که  کرد  با عنوان »جریان های فکری در حوزه معاصر قم« منتشر 
از ده جریــان فکــری حوزه معاصر قم ارائــه داده و به نتایجی درباره آینده 
که به دلیل بکربودن نســبی  فکــری این حوزه دســت یافته اســت. اثــری 

گرفت. سوژه آن، به سرعت مورد توجه خوانندگان و پژوهشگران قرار 

کــه یک دســت دیدن پهنــای  کــرده  کتــاب تصریــح  نویســنده در مقدمــه 
گفتگــو بــا آن را از جامعــه می گیــرد. تــالش  اندیشــگی حــوزه قــم، امــکان 
گزاره مهم اســت، بــه ویژه آنکه  کتــاب نیــز مبتنــی بر همین  نویســنده در 
کوشــیده بــا آوردن اهمیــت ســنت و شــناخت آن، و از منظــر ســنت بــه 
کنونی حوزه قم بنگرد. هرچند در اواخر مقدمه تصریح  شناخت واقعیت 
کــه هنوز حــوزه قم تصویــر درســتی از وضعیت فعلی خــود از حیث  کــرده 

نرم افزاری ندارد.

طباطبایی فــر پیــش از آنکه به معرفی و بررســی جریان هــای عمده حوزه 
کنونی قم بپردازد، با قطعیت می گوید: »هیچ یک از جریانات آتی امکان 
انتخاب های متهورانه ای ندارند. نص در حکم خاســتگاه و بازگشــت گاه 
بحث هــای دینــی از ســویی راهگشــای عمــل جریان هــای مختلــف و از 
ســویی محدودکننده آنهاســت. هیچ جریان حوزوی نمی تواند خود را از 

کند«. )ص۴1( دغدغه نص تهی 

آن گاه در بیــان موضــوع بــه تعریفی از یــک »جریان حــوزوی« می پردازد: 
جریانــات فکــری حــوزه بــه مفروضات روش شــناختی، هستی شناســی و 
گروهی از روحانیون برحسب آن می اندیشند،  که  گفته می شــود  الهیاتی 

تولید حکم می کنند و آثار اجتماعی به بار می آورند. )ص۴۶(.

یان های فکری در حوزه  جر
معاصر قم

جریان های فکری در حوزه معاصر قم؛ سیدمحسن طباطبایی فر؛ تهران: نی، 1394

معـریف امجــایل

تازه های ناگرش و نشر

علی اشرف فتحی
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معتقدیــن بــه فقــه حکومتــی را می تــوان فقیــه پویــا شــمرد؟ آیــا فقهای 
که دارای نظام فکری مبتنی بر فقه حکومتی نیستند، ولی واجد  دیگری 

دیگر مؤلفه ها هستند پویا محسوب نمی شوند؟

کــه مؤلف  کــه می توانــد پرســش برانگیز باشــد، این اســت  نکتــه دیگــری 
کاربردهای عقلی دانســته اســت،  تفکیکی هــا را مخالــف همــه قرائــات و 
امــا بــرای دو جریان وابســته آیت اهلل مصبــاح یزدی و فرهنگســتان علوم 
کــرده اســت. )ص1۳7( آیــا  کالمــی مســتقلی تعریــف  اســالمی، عقالنیــت 
نمی شــد تفکیکی هــا را نیــز واجد یــک عقالنیت خاص دانســت؟ به ویژه 
آنکه بســیای از نیروهای نوگرای دینی نســب به جریــان تفکیک می برند 
گفته  که به  کردن تفکیکی ها« درســت نیست، هما ن گونه  کاســه  و »یک  

نویسنده محترم »یک دست دیدن روحانیت« مانع دیالوگ می شود.

همچنیــن تعریف هــا و مصداق یابی هــای مؤلــف در برخــی مــوارد دچــار 
ناهمســانی اســت. بــرای نمونــه اصرار  بــر برگزاری مراســم عــزاداری برای 
گی هــای جریــان  دیگــر ائمــه  معصومیــن )جــز امــام حســین »ع«( از ویژ
تبرائی و والیتی شــمرده شــده اســت. )118( با این حال مشــخص نکرده 
کــه مرحــوم آیت اهلل العظمــی فاضــل لنکرانــی آیا با ایــن تعریف در دســته 
گنجانــده می شــود یــا جریــان اجتهــادی پویــا؟ بــا  تبرائیــان و والیتی هــا 
که مرحوم فاضل لنکرانــی به عنوان یکی از پیروان  اینکــه همــه می دانند 

شاخص مکتب اجتهادی امام خمینی شمرده می شد.

تصویرســازی های تاریخــی مؤلــف نیــز دچــار خطاهایــی اســت. مثــاًل در 
ج حــوزه قــم در دوره آیت اهلل العظمی  که دروس خــار گفتــه شــده  جایــی 
ج شــد. )ص17( مشــخص  بروجــردی از انحصــار چنــد مرجــع بــزرگ خار
کــه طبق چه مســتندی مؤلــف به این نتیجه رســیده اســت. در  نیســت 
کــه »عموم طــالب قم« صرفــًا حامی  بخــش نتیجه گیــری نیــز ادعا شــده 
مراجــع هســتند و در برابر »هرگونــه تعرض به ســاحت مرجعیت« موضع 
می گیرنــد. )ص191( مســتند و مصادیــق ایــن ادعــا نیــز چندان روشــن و 

موجود نیست.

که  کتــاب نیــز بــه تعریفــی از سکوالریســم برمی خوریــم  در بخــش پایانــی 
عــدم دخالت اجرایی روحانیون در سیاســت را معیار ســکوالربودن آنان 
می داند و طبق این تعریف سکوالرها منفعالن حوزه معاصر دسته بندی 
که آیا با این تعریف، همه فعاالن  گفت  شده اند. )ص199( اینجا نیز باید 

حوزوی ذیل جریان سکوالر نیستند؟

کتــاب طباطبایی فــر از ایــده ای بســیار بکر و  کــه  کل بــه نظــر می رســد  در 
جــذاب برخوردار اســت، ولی از پرداخت مغشــوش و ناقص به مفاهیم و 
گرچه شاید چون جزء نخستین پژوهش ها حول  مصادیق رنج می برد.  ا

کمی طبیعی به نظر برسد. این موضوع است، این ایراد نیز 

می کنــد. در البــه الی مطالــب ایــن بخــش نیــز با ارجــاع دادن بــه نظرات 
و آرای حضــرت آیــات وحیــد خراســانی و صــادق شــیرازی از آنهــا نیــز بــه 
کــه توقف بــر مصرحات  عنــوان نمادهــای جریــان ســنتی نام برده اســت 
منصوصــات، فهــم ســنتی از اجتهــاد و ایجــاد پیوند با نظــم قدمایی، به 

باور مؤلف از خصوصیات نظام فکری آنان است.

کــه طباطبایی فر تعریف خاصی  گرانیــگاه بحث فوق بر این مبتنی اســت 
کــه آن را منطبــق بــر برخــی جریان هــای  از عقالنیــت و خــردورزی دارد 
که  موجــود حوزه از جمله مجتهدین ســنتی و تفکیکی ها نمی بیند؛ چرا 
در بررســی جریان هــای نص گــرا نیــز از مکتــب تفکیــک به عنــوان جریانی 
کاربردی« بوده  که در پی به »حاشــیه بردن عقل با هر قرائت و  کرده  یاد 
اســت. )ص9۳( طرفــه آنکــه وی از همین منظر مدیران مدرســه مرحوم 
گلپایگانــی قم را با ســران مکتــب تفکیک در یک تــرازو قرار داده  آیــت اهلل 
گفتــه بود فقــه پویا جریــان غالب  کــه پیش تــر  اســت، )ص98( در حالــی 
کمتر مجتهــدی به روش های ســنتی پایبند مانده اســت  حــوزه شــده و 
گلپایگانــی بزرگ ترین مرکــز برگزاری  که مدرســه مرحوم  و اینجــا می گویــد 

دروس سطوح عالی حوزه است.

گاه مســامحه های  مؤلــف در معرفــی و تبیین برخی جریان های حوزوی 
ج داده و ضمــن پررنگ دیــدن برخی چهره هــا از نظر  دیگــری نیــز بــه خــر
و  نجفــی  آیت اهلل العظمــی مرعشــی  )ماننــد مرحــوم  اثرگــذاری حــوزوی 
فقهــای  برخــی  و 11۴(،  رســتگار جویبــاری در صــص 2۳، ۶۳  آیــت اهلل 
شــاخص و تأثیرگــذار معاصر  همچــون حضرات آیات عظــام مرحوم میرزا 
گرفته است. این پرسش  جواد تبریزی و شبیری زنجانی را اساسًا نادیده 
که چرا مراجع بزرگ دوره معاصر و بسیاری  ح است  به صورت جدی مطر
کنونی در ذیل جریان سنتی تعریف نشده اند؟ آیا محدودکردن  از مراجع 
کم اثر  جریــان ســنتی بــه آیت اهلل العظمــی وحید خراســانی و چند اســتاد 

حوزه با واقعیت های موجود سازگار است؟

گریــزی بــه تعریــف و تبیین نویســنده از فقــه پویا  از همیــن جــا می شــود 
کــه لحــن همدالنــه پررنگی نیــز دارد. بــا این حال بــه جز چند  پرداخــت 
شــهید  اســتاد  و  منتظــری  آیت اهلل العظمــی  مرحــوم  بــه  جزئــی  ارجــاع 
مطهــری، مصداق یابــی دیگــری از مجتهدیــن پویــا شــاهد نیســتیم، به 
ویــژه آنکــه اســتاد مطهری اساســًا متعلق به دوره پیــش از رواج اصطالح 
»فقــه پویــا« بوده و به عنــوان نظریه پرداز فقهی نیــز در حوزه های علمیه 
محســوب نمی شده  و دغدغه اصلی اش فلسفه اسالمی و مباحث نوین 

کالمی بود.

گی هــای جریــان فقــه پویا، مؤلــف به خصوصیاتــی همچون  در بیــان ویژ
پرهیــز از جمــود و تحجر، توجه به ابعاد اجتماعی اســالم، توجه به نقش 
زمــان و مــکان در اجتهــاد و لــزوم دخالت در سیاســت و حکومت اشــاره 
کــه آیا فقط  ح اســت  کــرده اســت. )ص72 بــه بعد( حال این ســؤال مطر
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گردی داشتند  دامپروری و بیابا
و یکجانشــینی و تأســیس شــهر 
برایشان معنایی نداشته است. 
بــا توجه به اشــارات بخش های 
که  گروهــی  کهــن متــون آریایــی 

مقــام رهبری کننــده را در دســت داشــته اند، بــه نوعی رهبــر دینی هم به 
کــه دارای حق قدرت  شــمار می آمدنــد و »دین مــرد« نامیده می شــدند 
سیاســی، فرمانروایــی و حکمرانــی بودند. با توجه  به ســروده های ریگ 
ودا، قرارگرفتن دین مردان در باالترین جایگاه دینی، سیاســی و قضایی 
قبیلــه از آنهــا شــخصیت هایی مقدس در باور هند و آریایی ســاخته بود. 
متمایزشــدن »دین مردان« از دیگر »مردمان عادی« باعث شــکل گیری 
که بعدها  کهن شــده بود  گروهی در قبایل آریایی  یک سلســله مراتب دو 
بــا تحول جامعه جایگاه، »شــاهـ  دین مردان« بــه عنوان عالی ترین مقام 
تصمیم گیــری سیاســی و قضایــی قبیلــه در چارچوب یک نهاد سیاســی 

ارتقا یافت.

جایــگاه  تحــول  و  وی  آییــن  رواج  زردشــت،  ظهــور  بــه  ســوم  فصــل  در 
عصــر  جامعــه  می شــود.  پرداختــه  جامعــه  طبقه بنــدی  در  جنــگاوران 
گروه دین مردان، جنگاوران و شبانان بخش شده بود.  زردشــت به ســه 
این جنگاوران در روند مهاجرت و سرزمین گشــایی دارای قدرت و ثروت 
گرفتند. برای این  شــدند و به مرور در مقام رقیب شــاه ـ دین مردان قرار 
مــردان جنگاور ارزش های اخالقی و سیاســی حــول انجمن های برادری 
جنگجویان آریایی دور می زد. در میان آنها نیایش های خونین، مراســم 
که در حالت خشــم به اوج می رسید معمول  قربانی و حرکات خلســه آمیز 
بود. زردشــت از این اقدامات خونین دین مردان و جنگاوران ناخشــنود 
گــروه خدایان بودند: 1. آدیتیاها شــامل میتره ـ  بــود. در این جامعه ســه 
که جایگاهشان در آسمان بود. 2. خدایان جنگاور شامل ایندرا و  ورونه 
که خدایان  که جایگاهشان در فضای میانه بود. ۳. ناساتیاها  مروت ها 

کتــاب مبحــث تــازه ای دربــارۀ ایــران باســتان اســت. نویســنده  موضــوع 
به خوبی توانسته شرح مبسوطی از جامعه ایران باستان و تحول تدریجی 
که  اندیشــه سیاســی در آن را ارائــه دهد.کتــاب دارای هشــت فصل اســت 
نویســنده در هــر فصــل به سیاســت و تحول اندیشــه سیاســی ایرانیان در 
کتاب را به  مقاطع مختلف باســتان پرداخته اســت. نویســنده فصل آخر 
کلــی اختصــاص داده اســت. در فصل نخســت تاریخ  گیــری  یــک نتیجــه 
کوچ نشــین به ســه  مهاجــرت اقــوام آریایــی مــورد بحــث اســت. این اقوام 
کوچ نشین  دسته تقسیم شده اند: الف( بخش قابل توجهی از این قبایل 
به سمت سرزمین های جنوب و جنوب غربی )رشته کوه های هندوکش و 
گروه بعدی  کردند. ب(  مناطق شــرقی و شــمال شرقی فالت ایران(حرکت 
کــه بعدهــا هندواروپایی های میتانی نامیده شــدند، در میانــه هزاره دوم 
پیش از میالد به ســوی شــمال میان رودان روانه شدند و آنجا از نظر زبانی 
گروه از قبایل آریایی پس  و فرهنگی با اقوام هوری درآمیختند. ج( آخرین 
کن در مناطق شرقی و شمال شرقی فالت  از جدایی از قبایل آســیایی ســا

گرس رساندند. کوه های زا ایران، خود را به دامنه های رشته 

در فصــل دوم بــه بخش بندی هــای مختلف جامعه آریایی هــای آغازین 
جامعــه  اجتماعــی  ـ  سیاســی  واحــد  کوچکتریــن  می شــود.  پرداختــه 
کــه در محلــی بــه نــام dom زندگــی  آریایی هــای آغازیــن خانــواده بــوده 
می کردند. هســته اصلی جامعه آنها را مجموعه ای از پدر، مادر، دختران 
و پســران و همســران پســران را حــول آتــش یــا اجــاق خانــواده تشــکیل 
مــی داده اســت. از مجموعــه چنــد خانــواده، واحــد سیاســی اجتماعــی 
بزرگتــری بــه نــام طایفــه  vis و از مجموعــه چنــد طایفــه واحــد سیاســی 
 zantu کــه آن را ـ اجتماعــی بزرگتــری بــه نــام قبیلــه بــه وجــود می آمــد 
کهن متــون آریایی  می نامیدنــد. بر اســاس اشــارات آمــده در بخش های 
اداره کننــدۀ خانــه را nmanapati )خانه بد(، رهبــر طایفه را vispad )ویس 
بــد(، جایــگاه رهبــر قبیلــه را zantupati )زندبک( و جایگاه رهبر ســرزمین 
کرده انــد. آریایی هــا زندگــی  را بــا عنــوان dahyupati )دهیوبــد( مشــخص 
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کشــمکش سیاســی در نظام سیاســی  فرمانروایــی الهــی اســت. راز عــدم 
که شــاهان عیالمی برای جلوگیری از بحران جانشــینی با  عیالم آن بوده 
ترویج ازدواج با نزدیکان به ایجاد پیوند خانوادگی اســتوار میان اعضای 
حکومتــی می پرداختنــد. توجیــه اخالقی ازدواج با نزدیکان در سیاســت 
عیالمــی در باورهــای دینــی عیالمی هــا در رابطه بــا ازوداج مقدس میان 
خدایــان عیالمــی وجــود دارد. مهم تریــن شــاهد از ازدواج مقدس میان 
کیریریشــه )مــادر خدایان( بــا هومبان )خدای  خدایــان عیالمی، ازدواج 
بزرگ عیالمی( و اینشوشــینک )خدای محبوب عیالمی( است. هومبان 
که در ســندی عیالمی.  کــه با خواهر خــود  و اینشــوینک دو بــرادر بودنــد 

کردند. عنوان همسر بزرگ را هم دارد ازدواج 

فصــل ششــم اهمیــت سنگ نوشــته بغســتان را بــه عنــوان اســاس نامه 
ح بحرانــی  هخامنشــی بررســی می کنــد؛ زیــرا ایــن سنگ نوشــته در شــر
گیــر در آغــاز فرمانروایی داریوش بزرگ و چگونگی حل آن توســط وی  فرا
نگاشــته شــده است. داریوش در بســیاری از سنگ نوشته هایش از خود 
که حق قدرت سیاســی اســت نام می برد. او  کســی  به عنوان شــاه؛ یعنی 
که از  خود را شــاه بزرگ، شــاه شــاهان، می نامد. الواح دیوانی متعددی 
آن دوران به جای مانده، دارای اطالعات ارزشمندی درباره ثبت دقیق 
حقــوق ماهیانه و پاداش مقام های متعدد شاهنشــاهی و حتی طبقات 
عادی جامعه اســت. در سنگ نوشــته بغستان و دیگر سنگ نوشته های 
کــه دیگــران بایــد  داریــوش، بــه تکــرار دلیــل شــاه بودن وی و چرایــی آن 
فرمانبردار وی باشــند آمده است: اعطای مقام شاهی از طرف اهورامزدا 
که  به وی. در بیشــتر سنگ نوشــته های هخامنشــی به تکرار بــه موازاتی 
از شــاه بزرگ به عنوان شــاه بر شاهان یاد شده، از بغ بزرگ، اهورامزدا به 

عنوان خدا بر خدایان اشاره شده است.

فصل هفتم تأثیر عمیق اندیشــه سیاســی عیالمی را بر اندیشــه سیاســی 
شاهنشــاهی هخامنشــی نشــان می دهــد. پــس از ســقوط شاهنشــاهی 
کــورش اول و جانشــینان وی بــه پــارس دیریــن عیالمی هــا لقب  عیــالم، 
کهن شــاه انشــان نهادند. این انتخاب از نظر سیاســی نمادی بود تا آنها 
با معرفی خود به عنوان جانشــینان شــاهان مشهور عیالم بر مشروعیت 
خویــش در میــان عیالمیــان و حتی رقبای خود در خاور نزدیک باســتان 
کــرد و خود را داریوش  کورش اول عمل  بیفزاینــد، امــا داریــوش بر خالف 
کار ارتباط مشــروعیت شــاهی  کــرد. داریوش بــا این  شــاه پــارس معرفــی 
گسســته بود؛  کورش بــزرگ را نــزد عیالمی ها  خــود بــا مشــروعیت شــاهی 
که برای عیالمی ها شاه انشان و از این رو فرمانروایی مشروع  فرمانروایی 
به شــمار می آمد. در همه نگاره ها و متون هخامنشــی همواره نام عیالم 
که خویشاوندان  پس از ماد و در ردیف دوم و پیش از اقوام پارتی و مادی 
پارس هــا بودند ذکر شــده اســت. فرهنــگ و تمدن و نظــام اداری مقتدر 
عیالمی نه تنها برای شاهنشــاهی هخامنشــی بود، بلکه برایشان نیروی 

نظامی در ارتش بزرگ شاهنشاهی بود.

مربوط به حاصلخیزی و برکت بوده و جایگاهشــان در زمین بوده است. 
که  نکته قابل توجه درباره منطق سیاســت نزد هندوایرانی ها این اســت 
خوبی و بدی فرمانروایان سیاســی به خشــنودی و ناخشنودی خدایان 
که صرفًا آموزه های آیینی  وابســته بوده اســت، اما در آموزه های زردشت 
که وظیفه انســان بــرای بهبود شــرایط زندگی اش تنهــا به انجام  نیســت 
کرده باشد، بلکه  یکسری مناسک آیینی تقدیم فدیه به خدایان موکول 
کنــار اهمیت دادن به انجام  گــذار به آموزه های آیینیـ  اخالقی در  وی بــا 
مناســک آیین برای انســان شأن و وظیفه ای در رابطه با داشتن فضایل 
اخالقــی بــرای بهبود شــرایط ایــن جهان و امــکان رســتگاری ابدی قائل 
کم شدن نقش دین مردان در زندگانی مردم  کار  شــده است. نتیجه این 
که باعث رنجش آنها به ویژه شــاه ـ دین مرد از زردشت  قبیله بوده اســت 

بوده است.

کنان مختلــف فــالت ایــران پیــش از  نویســنده در فصــل چهــارم بــه ســا
ورود اقــوام آریایــی پرداختــه و ایرانویــچ را بــه عنــوان چهــارراه فرهنگ و 
سیاســت نامیــده اســت. پژوهش هــای تاریخــی و مطالعــات تطبیقی در 
رابطه با تحول دین  فرهنگ آریایی های مادی و پارســی، نشــان دهنده 
کن شــدن و ســروری ایــن قبایــل بر مناطــق غربی فالت ایــران در یک  سا
گوتی ها مردمانی با تجارب نظامی و  روند تدریجی میســر شده اســت: 1. 
سیاســی دوهزارساله در تأســیس فرمانروایی های سیاسی بزرگ در خاور 
نزدیک باســتان بودند. آنها از هزاره سوم پیش از میالد در سرزمین های 
کن  کــه ســا کاســی ها اقوامــی  غربــی فــالت ایــران ســکونت داشــتند. 2. 
گرس بوده و مدتی طوالنی با تسلط بر فرمانروایی عیالم و میان رودان  زا
مناطــق  در  مشــهور  کنان  ســا دیگــر  از  لولوبی هــا   .۳ کردنــد.  حکومــت 
غربــی فالت ایران هســتند. مشــهورترین اثــر بازمانده از این قــوم نگاره و 
کــدی متعلق به آنوبانــی نی در حدود  نوشــته ای بــه خــط میخی و زبان ا
ســالهای 2۰۰۰ پیــش از میالد در نزدیکی ســرپل ذهاب اســت. ۴. ماناها 
محــل سکونتشــان در منطقــه جنوب شــرقی دریاچــه اورمیه بــوده. آنها 
کنان مشهور سرزمین های غربی فالت ایران بودند. 5. عیالمی ها در  ســا
جنوب غربی فالت ایران در دشت شوشان و ارتفاعات انشان قرار داشت 
و مهمترین قدرت سیاســی فالت ایران تا پیش از تاســیس شاهنشــاهی 

به شمار می آیند.

در فصل پنجم نویسنده به دلیل اهمیت فرهنگ مؤثر عیالمیان به شکل 
گســترده به فرهنگ و سیاســت آنها پرداخته است. عیالمیان در تاریخی 
کار  کهن به مرحله پیشــرفت ســاختارهای اداری، ایجاد تقســیم  بســیار 
کهن همراه  اجتماعــی و توســعه روابــط تجاری رســیده بودند. در عیــالم 
با حق جانشــینی برادر، نوعی ادعای مشــروعیت مبتنی بر پیوند مادری 
کهن درباره حق مادری  که باقی مانده باورهای بسیار  هم وجود داشــته 
)دوره مادرساالری( بوده است. با توجه به سنگ نوشته های فرمانروایان 
عیالمــی، نــوع مشــروعیت فرمانروایــی سیاســی در عیــالم از نــوع نظریــه 


