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«قاضی شارع» تحت تعقیب!

گزارش تاریخی

ترفندهای شاه عباس برای کسب درآمد

چقدرطال میدین تا نیام؟!

عصر شــاه عــبــاس یکم
صــفــوی ،یکی از دوره
هــای درخــشــان تاریخ
ایران بعد از اسالم است.
در این دوره ،ایــران بار
دیــگــر ق ــدرت و وحــدت
ملی پیشین را به دست
آورد و مردم کشور ما ،زیر نظام سیاسی و مذهبی
واحــد ،متحد شدند؛ مرزهای ایــران ،تقریب ًا به
حدود طبیعی خود بازگشت و شرایط برای رونق
اقتصادی و البته ،فرهنگی و هنری فراهم شد.
این وضعیت بر تعداد افراد ثروتمند جامعه افزود
و ایــن صاحبان مکنت ،باید در عــوض آ نچــه به
دست آورده بودند ،حکومت را شارژ میکردند!
با این حال ،مالیاتی که توسط متموالن و البته،
عموم مردم پرداخت میشد و همچنین ،عواید
ناشی از انحصار تجارت ابریشم ایران که پولش
به جیب شاه صفوی میرفت ،رضایت خاطر او
را فراهم نمیکرد .به همین دلیل ،به مناسبت
های مختلف ،رعایا ناچار بودند مبالغی را عالوه بر
آنچه به صورت قانونی مقرر شده بود ،به حکومت
بپردازند .به عنوان نمونه ،در جشنهایی مانند
نوروز و مهرگان ،شاهان صفوی در انتظار هدایای
گرانقیمتبودند.اینتقدیمیها،نقشمهمیدر
نوع نگاه شاهان صفوی به افراد داشت .اما شاید
جالب باشد که بدانید شاه عباس یکم ،افزون بر
همه این مداخل ،نوعی درآمد ویژه و اقتصادی نیز
داشت و آن عبارت بود از تلکه کردن مردم با نرفتن
به شهر آنها! شاه عباس عادت داشت که هر وقت
خبر مثبت مالی از شهر و دیاری میشنید ،اعالم
میکرد که قصد دارد به آنجا سفر کند و احوال
مردم را بپرسد .اما همه میدانستند که قصد شاه
از این سفر ،گرفتن بخشی از درآمد یا ثروتی است
که به دست آوردهاند .از این نظر ،وقتی خبر سفر
شاه به شهری پخش میشد ،چهارستون بدن
رعایا میلرزید؛ آن ها میدانستند که اگر پای شاه
به شهرشان برسد ،از هستی ساقط میشوند و
دوبرابر آنچه را به دست آوردهاند،باید دو دستی
تقدیم کنند .به همین دلیل ،ترجیح میدادند باج
مد نظر شاه را یکجا بپردازند تا او از خیر سفر به
شهرشان بگذرد و بگذارد به دردشــان بمیرند!
شاه عباس هم که با این شیوه ،زودتر و راحتتر به
به مقصود میرسید ،باج اهالی را میپذیرفت و
میگفت که فعال گرفتار است و نمیتواند به شهر
مربوط سفر کند!

چند خط تاریخ

دردسرهای غذا خوردن
اولین سفیر ژاپن در ایران!
ژاپنیها در عصر امپراتور «میجی» ،تغییرات
بنیادین اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را در
کشورشان آغاز کردند؛ درهای این سرزمین که
برای چند قرن به روی خارجیها بسته شده بود،
دوباره باز شد و به این ترتیب ،ژاپن قدم در مسیر
فعالیتهای دیپلماتیک گذاشت .آن ها ابتدا به
کشورهای اروپایی سفیرهایی را اعزام کردند و
حتی در برخی پایتختها سفارتخانه ساختند.
حدود  140سال قبل ،در  1258هـ.ش ،میجی،
امپراتور ژاپن ،تصمیم گرفت سفیری به ایران
بفرستد .به این ترتیب ،یوشیدا ماساهارو به
عنوان نخستین سفیر ژاپن به ایران آمد  .آنچه در
ادامه میخوانید ،گزیدهای از خاطرات ماساهارو
است که توسط دکتر هاشم رجبزاده و در قالب
یک کتاب ،منتشر شده است .ماساهارو در این
نوشتار به آداب غذایی ایرانیان دوره قاجار و
دردسرهایی که سفیر ژاپن برای خــوردن یک
لقمه غذا تحمل کرده است ،اشاره میکند که
مطالعه آن ،خالی از لطف نیست« :خــوراک
معمولی مــردم اینجا برنج ،خربزه و گوشت
گوسفند است .آنها ،به پیروی از تعالیم اسالم،
ماهی بیفلس و گوشت خــوک نمیخورند و
مشروب الکلی نمینوشند .ما ژاپنیها ساکی
مینوشیدیم و خــوراک گوشت گاو را با کارد و
چنگال میخوردیم .مردم محل با دیدن رفتار
و خــورد و خوراکمان ما را فرنگستانی ،یعنی
اروپایی ،میخواندند .اما ایرانیها باز در سیمای
گندمگونی ما خیره میشدند و میدیدند که ما
روی قالی مینشینیم و برنج را تقریب ًا مثل آنها
میخوریم و فکر میکردند که ما باید مردمی
از تیره هندو یا عرب باشیم .در آغاز ورودمان به
بوشهر ،در خانه ای که به شیوهایرانی ساخته
و آراسته شده بود ماندیم ،آرام و ساکت بودیم
و برنج میخوردیم .از همین جا ایرانیها به ما
احساس نزدیکی و دوستی پیدا کردند .وقتی
که با ایرانیها هم سفره میشدیم ،آنها خوراک
را با انگشتان دست راست به دهان میبردند
و میخوردند .من دوست نداشتم که با دست
غذا بخورم ،پس تکه چوبی پیدا کردم و با آن یک
جفت چوب غذاخوری برای خودم ساختم».
یوشیدا ماساهارو؛ سفرنامه یوشیدا ماساهارو؛
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نکته تاریخی

آیا شخصیت قاضی باشتین در «سربداران» که با نقشآفرینی استاد علی نصیریان جاودانه شد ،واقعیت تاریخی دارد؟
جواد نوائیان رودسری – قیام سربداران در
تاریخ ایــران ،از دو منظر حائز اهمیت است؛
نخستشکلگرفتنقیامیبیشترمردمیعلیه
استیالی ستمگرانه ایلخانان مغول و در پی
آن ،پیروزی قاطع ایرانیان و دوم ،شکل گرفتن
نخستین حکومت شیعی در تاریخ ایــران.
هرچند که پیش از سربداران ،آلبویه شیعی
مذهب نیز ،اقتداری به هم زدند ،اما تشیع در
ارکان قدرت آن ها مانند سربداران ،ساری و
جاری نبود .چنان که مشهور است ،خواجه
علی بن مؤید ،آخرین امیر سربداری ،برای به
کار گرفتن فقه حکومتی شیعه اثنیعشری
در بدنه حاکمیت ،تالش وافــر کرد و حاصل
درخواست وی از شمسالدین محمد بن ّ
مکی،
مشهور به شهید اول ،در این زمینه ،نگارش
کتاب «لمعه دمشقیه» بود که بعدها شرحهای
فراوانی بر آن نوشته شد و امروزه نیز ،جزو آثار
مورد مراجعه طالب و دانشجویان محسوب
میشود .با این حال ،مردم ما ،سربداران را
بیشتر با سریالی تلویزیونی میشناسند که
در سالهای نخستین پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،با کارگردانی محمدعلی نجفی در
رسانه ملی پخش شد و مخاطبان بسیاری را
به خود جلب کرد .هرچند که سازندگان فیلم
تالش کردند تا منطبق با شرایط آن روزهــا،
روایــتــی تاریخی از مقاومت خراسانیان در
مقابل مغوالن ارائــه کنند ،امــا آ نچــه از آب
درآمد ،صرف نظر از توفیقش در انعکاس این
مقاومت ،با بسیاری از روایـتهــای تاریخی
سازگاری نداشت و به ویــژه ،شخصیتهایی
که نقش محوری را در سریال ایفا میکردند،
در متون پیشینیان ،قابل احصا نبودند .در این
نوشتار کوتاه ،سعی خواهیم کرد که سریال
خوش ساخت و خاطر هانگیز سربداران را از
منظر تاریخی ،نقد و بررسی کنیم.
▪فضای مغول زده!

دورانــی که در سریال روایت میشود ،اواخر
عصر ایلخانی است؛ ابوسعید ،واپسین ایلخان
مغول که روزگ ــار را به عیاشی و میگساری
میگذراند ،کشور را به دست کارگزاران ایرانی
و مغول سپرد .اوضاع داخلی بسیار آشفته بود و
ناامنی در همه جا گسترش داشت؛ با این حال،
مغوالنبرکیشپیشینیانخودنبودند؛هرچند
رسوم مغولی ،هنوز رواج داشت ،اما بر آن لعابی
از فرهنگ ایرانی و آداب اسالمی کشیده شده
بود .مخاطبان سریال ،یعنی افــرادی که در
تاریخ مطالعه چندانی نداشتهاند و حکومت
مغول را با چنگیزخان یکی میگیرند ،فضای
سربداران را ،فضای عهد ایلغار و هجمه چنگیز
میپندارند .جالب است بدانید که مغوالن،
در زمان غازانخان ،سال  694هـ.ق ،به طور
رسمی پذیرای اسالم شدند و همه سرداران و

نمایی از سریال سربداران و استاد نصیریان در نقش قاضی شارع

سرکردگان آن ها ،به جامه مسلمانی درآمدند.
وزرای ایرانی ،همچون خواجه رشیدالدین
فضلا ...و تعدادی دیگر ،اهتمام فراوانی برای
ترمیم خرابیهای ایجاد شده داشتند و تاحدی
توانستند آسیبهای وارد شده را جبران کنند.
سران مغول ،عموم ًا خود را پایبند به اسالم و
در اواخر دوره ایلخانی ،متمایل به تاریخ ایران
نشان میدادند .میدانیم که یکی از مدعیان
ایلخانی ،پس از مرگ ابوسعید ،شخصی به نام
«انوشیروان» از دودمان چنگیز بود! در دربار
مغوالن خاندانهایی وجود داشتند که به رغم
تبار مغولی و گاه چنگیزی ،سخت پایبند به
دیانت محمدی بودند که خاندان امیرچوپان،
نمونهای از این خاندا نهاست .با اینحال،
سریال یکسره در پی تاراندن مغوالن به زاویه
تاریک تاریخ است و از این لحاظ ،میخواهد
«پیاز داغ» مسئله ستمگری و خانمان سوزی
آن ها را کمی زیادتر کند .بنابراین ،فضای
سریال ،با وجود بیان برخی حقایق ،چندان
منطبق با واقعیتهای تاریخی نیست؛ به دیگر
سخن ،به جای آ نکــه صحنهها ،القا کننده
فضای سالهای  720تا  730هـ.ق باشند که
میانه دوره ابوسعید است ،بیشتر جو سالهای
 616تا  620هـ.ق را در ذهن خواننده خلق
میکنند که مطابق با دوران هجوم چنگیز و
قتلعام وحشیانه ساکنان فالت ایران است.
▪آدمهای ناواقعی

اگــر تصمیم گرفتهاید در تــاریــخ بــه دنبال
شخصیتهای مهم سریال سربداران ،مانند
قاضی شارع بگردید ،بیخیال شوید ،چون
چیزی به دســت نخواهید آورد! هرچند که
کارگردا نهای معروف هم ،هنگام ساخت
فیلمهای تاریخی ،به خلق شخصیتهای
مجعول برای باالبردن کیفیت کار و باورپذیرتر
کردن آن برای مخاطب میپردازند ،اما اینکه
بیاییم و افزون بر شخصیتسازی ،جای افراد
را هم عوض کنیم ،خیلی نادر است .به عنوان
مثال ،بسیاری از شخصیتهای برجسته

سریال سربداران ،واقعی نیستند یا دست کم
یافتن مصداق آن ها در تاریخ ،کار هر کسی
نیست .قاضی شارع که با نقشآفرینی جذاب
و جاودانه علی نصیریان ،در ذهن مخاطبان
سریال جا خوش کرد و برای سالها ماندگار
شد ،اصو ًال نظیر بیرونی و تاریخی ندارد؛ هر
چند که در دوره مغول ،مانند دورههــای قبل
و بعد از آن ،همواره وعاظالسالطین به توجیه
جنایات و هموار کردن راه ناصواب شاهان و
امیران مشغول بودهاند ،اما در دوره ابوسعید،
آن هم در خراسان ،نمیتوان نشانی از فردی
بــه نــام قــاضــی ش ــارع گــرفــت .گــویــی تعقیب
قاضیالقضات باشتین در صفحات تاریخ به
جایی نمیرسد و مورخ ،باید دست خالی به
جای اولش برگردد .نظیر همین مسئله درباره
خواجه قشیری نیز ،صدق میکند .حتی در
سریال جای برخی از شخصیتها عوض شده
است .مث ً
ال «آیتخت» که نقش او را در سریال،
حسین خانیبیک بــازی میکند ،بــرد های
است محنت کشیده و سیاه که میخواهد در
این قیام جایگاهی داشته باشد؛ اما در تاریخ
نامی از او نیست و خــوانــدن اســم وی برای
مــورخ ،بیشتر یــادآور نام «آیتیمور» ،دومین
امیر سربداری است که پس از وجیهالدین
مسعود به حکومت رسید .در این بین ،البته
میتوان شخصیتهای واقعی را هم در سریال
محمدعلی نجفی ســراغ گرفت؛ مثال «کلو

قاضی شارع که با
نقشآفرینی جذاب و جاودانه
علی نصیریان ،در ذهن
مخاطبان سریال جا خوش
کرد و برای سالها ماندگار
شد ،اصو ً
ال نظیر بیرونی
و تاریخی ندارد؛ در دوره
ابوسعید ،آن هم در خراسان،
نمیتوان نشانی از فردی به
نام قاضی شارع گرفت
اسفندیار» که ظاهر ًا رئیس صنف آهنگران بود
و در قیام نقشی محوری ایفا کرد و در سریال
نیز ،میتوان نشانی از وی یافت .کلو اسفندیار
بعدها یکی از امرای سربداری شد و به دلیل
رقابت داخلی یا ظلم و ستمی که به مردم روا
میکرد ،به قتل رسید .از دیگر شخصیتهای
سریال که میتوان رد آن ها را در تاریخ زد،
طغاتیمور است که در سریال با عنوان طغای
شناخته مـیشــود و زنــد هیــاد فــیــروز بهجت
محمدی با ایفای نقش وی ،شهرت فراوانی
پیدا کرد .او یکی از شاهزادگان مغول بود که
در پی مرگ ابوسعید ،مدعی حکومت شد و به
نام خود سکه زد .ظاهر ًا مرکزیت حکومت او در
اسفراین قرار داشت .طغای به وسیله خواجه
یحیی کرابی ،امیر سربداری مغلوب و مقتول
شد .نکته جالب توجه درباره سریال سربداران،
افزون بر زمان ساخت و فضای پخش آن ،نقش
عبدالرفیع حقیقت ،به عنوان مشاور تاریخی
پروژه است؛ او که یکی از پژوهشگران شناخته
شــده در عرصه مطالعات تاریخی محسوب
میشود ،متن تحقیقی سریال سربداران را به
رشته تحریر درآورده است؛ اما اینکه کیهان
رهگذر ،نویسنده فیلم نامه ،چقدر به متن
تحقیقی عبدالرفیع حقیقت وفــادار مانده،
مسئله ای است که باید پس از مطالعه هر دو
نوشته ،دربارهاش نظر داد.

سرنوشت آخرین سرباز کلنل چگونه رقم خورد؟

کامبوزیا؛ از همراهی با پسیان
تا تقابل با صهیونیسم

مــجــتــبــی ســــــادات
الریجانی  -امیرتوکل
کـــامـــبـــوزیـــا(– 1353
 )1283را که نویسنده،
محقق ،مورخ و حقوقدان
برجست های بود ،میتوان
مــــبــــارزی ســرســخــت
و خستگی ناپذیر در برابر ظلم و استکبار هم
دانست .وی در عنفوان جوانی ،از یاران و نزدیکان
مورد اعتماد کلنل پسیان بود و به واسطه لیاقت و
کاردانی خود ،از طرف او به سمت ریاست اداره
تلگراف خراسان منصوب شد .بعد از واقعه کشته
شدن کلنل پسیان ،کامبوزیا دستگیر و ابتدا
به بیرجند و سپس به زاهــدان تبعید شد .بین
سا لهای  1300تا  1332هـــ.ش ،کامبوزیا
در کنار فعالیت های خود که شامل تدریس،
تحقیق ،نگارش کتاب و مقاالت و امور کشاورزی
میشد ،به نهضت مبارزه برای ملی شدن صنعت
نفت پیوست و در نامههایی به مرحوم آیـتا...
کاشانی و شهید نواب صفوی ،حمایت خود را
از مبارزه این بزرگواران اعالم کرد .او مدتی به
عضویت حزب ایران در آمد و نماینده این حزب
در سیستان بود؛ اما پس از کودتای  28مرداد و
بازگشت استبداد ،کامبوزیا فعالیت های سیاسی
را کنار گذاشت و به اجبار انزوا پیشه کرد .او بین
سالهای  1332تا  ،1342با توجه به دیدگاهها
و نوشتههایش ،به دنبال رهبری میگشت که
با پیروی از او راه را از بیراهه بشناسد .با شروع
نهضت امام خمینی(ره) ،کامبوزیا فعالیتهای
خود را علیه رژیم شاه وسعت بخشید و تبدیل به
یکی از مهمترین سوژههای ساواک در سیستان
و بلوچستان شــد .پس از مدتی ،او را از کلیه
سمتهایی که داشت برکنار کردند .از وجوه بارز
مبارزات کامبوزیا ،میتوان به مخالفت صریح و
بیپرده او با صهیونیستها اشاره کرد .او اعتقاد
داشت که اختالف افکنی بین شیعه و سنی و نیز،
کلیه به اصطالح اصالحاتی که در زمینههای
مختلف اجتماعی  ،فرهنگی  ،آموزشی و ...
توسط رژیم پهلوی در ایران رقم میخورد ،پیروی
کورکورانه از سیاستهای صهیونیستهاست.

