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 مقدمه

و اجتماعی نقش باره در فلور ویلم هلندی معروف ایرانشناس قلم به است ای رساله فارسی چکیده زیر                    نوشته

این با ایرانی» «مطالعات مجله در ٢٠١۶ سال در که اروپائی منابع طبق قاجار دوره ایران در سید ها                    سیاسی

 مشخصات منتشر شده است:

Willem Floor: Seyyeds in Qajar Iran According to European Sources; in: Studia 

Iranica, 45/2 

همه ما ترجمه این در است. شده اشاره منبع چند یا و یک به کدام هر در که دارد زیرنویس ١٢٩ رساله                        اصل

کنیم، پیشگیری نوشته این گرفتن دانشگاهی حالت و کالم طول از تا نکردیم ذکر را منابع و زیرنویس ها                    آن

اگر ایم. داده را استفاده مورد اطالعات منبع باشد، برانگیز سوال است ممکن که اندکی موارد در                   اگرچه

این منابع مورد در بیشتری اطالعات دریافت خواهان بخصوصی موارد در رساله فارسی ترجمه                خوانندگان

 بررسی بودند، خواهش می کنیم به متن اصلی انگلیسی رساله مراجعه کنند.

زبان به ١٩١٣ تا ١٩٠۶ سال های در که است «مالنصرالدین» فکاهی-انتقادی مجله از کاریکاتور ها                همه

تاثیر تحت نیز را ایران مشروطه ادبیات که مجله این می شد. چاپ کنونی) (گرجستان تفلیس در آذری                   ترکی

شوروی حکومت تاسیس از پس سال چند و شد چاپ باکو سپس و تبریز در نیز مدتی بعد ها بود، داده قرار                       خود

 تعطیل گردید.
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 «این قبر ویرانه متعلق به کی است؟

 – (متعلق به (نویسنده مشهور میرزا فتحعلی (آخوندزاده)

 – پس آن قبر با گنبد مال کیست؟

 – مال یک سید…

 کاریکاتور از مجله «مالنصرالدین» ش. ٣، یکم ژانویه ١٩١٣
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 یعنی چه «سّید»؟
 

اسالم پیغمبر اوالد و نوادگان را خود که می شود گفته طبقه ای اعضای به و است موروثی عنوان یک                    «سید»

در که مقامی هستند. نفوذ و احترام صاحب و متدین معموال انسان های از قشری («سادات») سید ها                  می شمارند.

از گنج) دو (حدیث «ثّقلین» نام به حدیثی به شده، داده سید ها به گذشته سال صد ها طول در اجتماعی                     زندگی

یکی می گذارم، گران بها و نفیس امانت دو شما میان در «من می گوید: که می گردد باز اسالم پیامبر                   احادیث

شد نخواهید گمراه هرگز جویید، تمسک دو این از که وقتی تا را. بیت اهل عترتم، دیگری و قرآن، خدا،                      کتاب

 و این دو یادگار من هیچ گاه از همدیگر جدا نمی شوند.»

تنها نه تشیع اهل ویژه به و مسلمانان کال است، موثق یا و صحیح چه اندازه تا نامبرده حدیث اینکه از                      صرفنظر

سید ها از بسیاری و می دهند قرار تکریم و احترام مورد را آنها بلکه هستند، قائل بخصوصی مقام سیدها                    برای

 نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تامین می کنند.

پسرعموی ابیطالب، ابن علی از که است زنی نام به بسته است، سیدی نوع چه سیادت مدعی شخص                    اینکه

نام به دختری اسالم پیامبر است. آورده دنیا به را شخص آن پدری یا و مادری اجداد چهارم، خلیفه و                      پیغمبر

معموال شیعیان، میان در آورد. دنیا به حسین و حسن نام به پسر دو او از و شد علی همسر که داشت                        فاطمه

حساب به «حقیقی» سید های می شمارند، حسین یا و حسن فرزندان از یعنی فاطمه تبار از را خود که                    کسانی

گروه ها این دوی هر به می شوند. نامیده «حسینی» دیگران و «حسنی» سادات آنها از برخی نتیجتا                  می آیند.

دیگر از بلکه فاطمه از نه اما علی، از را خود تبار که کسی برعکس، می شود. گفته فاطمه» «بنی                     مجموعا

 زنان علی می شمارد، «سید حقیقی» به حساب نمی آید. این اشخاص را گاه «سید علوی» نامیده اند.

که است کسانی باالتراز آنها «مقام» می شوند. نامیده «شریف» هستند مرد یعنی ذکور سیدهای نوادگان که                  آنها

 از نوادگان «سیده ها» یعنی سید های زن هستند. آنها هم به نوبه خود «میر» و یا «میرزا» نامیده می شوند.

سید ها اصلی گروه های می شمارند. آنها نوادگان را خود که می شوند نامیده امامانی و اجداد نام با متناسب                   سید ها

جعفری، باقری، زیدی، عابدی، حسینی، طباطبائی، یا و حسنی مانند می شوند، گذاری نام صورت همین                 به

کوچکتر طایفه های و شاخه ها به هم اینها از کدام هر نقوی. تقوی، رضائی، یا و رضوی کاظمی،                   موسوی،
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به منتسب را خود نوعی به که می گیرند را خود محلی اجداد نام معموال محل هر سید های می شوند.                    تقسیم

می آورند، حساب به صفوی» «سید را خود که آنها اردبیل در نمونه برای می شمارند. سادات اصلی                  گروه های

را خود سادات از مهمی شاخه سبزوار در یا و هستند منتسب اردبیلی صفی الدین شیخ به که                   می گویند

 «عربشاهی» می نامند.

 راه تشخیص سید ها

عمامه شان ظاهری نشان اما بود، مال ها شبیه عموما آنها لباس و ظاهر بود. تر آسان سید ها تشخیص گذشته                     در

کار این با و می بستند خود عمامه و عبا به که بود رنگ سبز دیگر عالمت دو یکی یا و سبز کمربندی یا                         و

و رنگ ظاهرا می شد. قبول اسالم پیامبر رنگ همچون سبز، که چرا هستند، پیغمبر» «اوالد که می دادند                   نشان

به و شده رایج سادات میان شام و مصر مملوک های دولت در چهاردهم قرن در که است چیزی سبز                     نشان های

دستور حسن بن شعبان اشرف مملوک، حکمران دوره، همان در است. یافته گسترش اسالم جهان دیگر                  نقاط

 داد همه سید ها نشانه ای سبز رنگ به عمامه خود بزنند.

حتی «آنها آدامز اسحاق نوشته به بنا که جائی تا می شدند، سوار خاکستری اسب سید ها قاجار دوره در                    همچنین،

 ادعا می کردند همه اسب های خاکستری رنگ متعلق به سید ها هستند.» (١)

 ولی چگونه می شد فهمید که مدعیان سیادت که کمربند سبز می بستند، دغل باز نیستند؟

اتخاذ تدبیرها برخی و شده داده تشخیص مشکل این م.، ٨۶٠ سال های در حدودا دقیق ترش اسالم، اوایل                   در

ثبت وظیفه اش که عباسی خلیفه های دوره در االشراف» «نقیب بنام مقامی تاسیس بود جمله آن از بود.                   گردیده

و اثبات و «شریف» ها اعتبار و مادی زندگی از مراقبت و سید ها نامه شجره و تولد و مرگ دفاتر نگهداری                      و

که بودند مواظب زن سیدهای یعنی سیده ها مورد در حتی االشراف» ها «نقیب این بود. سیادت ادعا های رد                   یا

عباسیان پی از که دولت هائی در است. پائین تر آنها خود از شان اجتماعی مقام که نکنند ازدواج مردانی با                     آنها

 در ایران بر سر کار آمدند نیز همین سنت و مقام «نقیب االشراف» با عناوین گوناگون ادامه یافت.

دولت می شدند. نامیده الممالک نقیب یا و االشراف نقیب باشی ها» «سید به اصطالح این نیز صفویان دوره                  در

جمع به «کالنتر» ها با همراه که بود داده هم را صالحیت این آنها به اشخاص این مالی تامین برای                     صفوی

که داشت وجود ایران برای سرتاسری االشراف نقیب یک بپردازند. اصناف بویژه و مردم میان مالیات                  آوری
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نیز قاجار دوره در وضع همین داشت. عهده بر را والیات و ایاالت محلی «نقیب» های مدیریت و                   رهبری

از اصناف به رسیدگی کار بعد ها می نامیدند. سادات» «رئیس را االشراف نقیب دوره این در بود.                  برقرار

که می رسد بنظر گردید. محول آنها به درویشی فرقه های وضع به رسیدگی آن جای به اما شد، سلب                    سیدها

بر نظارت همزمان بطور کرد. تبدیل السادات» «نقیب به را مقام این نام ١٨٧٠ سال های در شاه                   ناصرالدین

طایفه رئیس معموال که شد تعیین السادات» «رئیس نام به سیدی شهر هر در و گردید متمرکز غیر                    سادات

 اصلی سادات محل بود.

یکی نیست. معلوم آنان اختیارات و وظایف حدود و محل ها السادات های رئیس تعیین و انتخاب دقیق                  چگونگی

نوعی به که بود قتل مانند جرایمی و حقوقی دعاوی مورد در قضاوت هم السادات» ها «رئیس این وظایف                    از

وقتی مثال می کردند. پرهیز موارد این در مداخله از دنیوی حکام و دولت که چرا می شد، سید ها به                    مربوط

چونکه بدهد، اعدام مجازات عادی افراد مانند نیز او به کرد نمی جرات کسی می کشت، را عادی فردی                    سیدی

عموما مردم زیرا می شود، محسوب بزرگ گناهی سید) یک اعدام (یعنی کار «این که بود آن بر عمومی                    باور

و تنها را سید یک مجازات و است آفریده او نوادگان و اسالم پیامبر بخاطر را انسان ها خداوند که بودند آن                       بر

یزد در که سیدی ١٩٠٠ سال های در مثال همانجا). (آدامز، کند» صادر می تواند سید همان طایفه رئیس                   تنها

مجتهد فرستاد. تهران به محاکمه جهت را او یزد حاکم رسانید. قتل به را زرتشتی پارسی یک بود محل                     لوطی

شود. آزاد نام برده سید داد دستور نیز شاه و کند خواهش شاه از را قاتل سید آزادی تا رفت تهران به نیز                        یزد

از و می شوند روبرو تری سبک مراتب به مجازات با «سید ها نوشت: ناپیرمالکم نام به بریتانیایی میسیونر                   یک

عکس، بر (٢) شمارند.» نمی نیز است موجود که عدالتی مختصر مقدار آن تابع حتی را خود جهت                    این

دادگاهی در بعد روز قاتل فرد رسانید، قتل به را سیدی شیراز در ژاندارمی ١٩١٣ ژوئیه دهم در که                     هنگامی

 نمایشی محاکمه و بالفاصله اعدام گردید. (٣)

صوری بلکه قاطع چندان نه اقدامی چه اگر حتی عدلیه، وزارت به نقیب ها کردن پاسخگو کوشش همه، این                    با

و جداگانه شاخه این بر کنترل و نظارت نوعی تاسیس بر مبنی دولت آرزوی دهنده نشان تقدیر هر به                     بود،

را خود رسم و راه برده کار به ابتکار دولتی ماموران هم گاه می رفت. شمار به قضائی دستگاه                    غیرمسئول

که خان» گاستیگر «ژنرال به سیدی روزی که می نویسد (۴) موسر مثال هانری می یافتند. سید ها مجازات                 برای

همچنین و شمال به تهران از سازی راه مسئول آمده، ایران به شاه ناصرالدین دعوت به و بود اتریشی                     مهندسی

بر سبزی عمامه بودنش سید نشانه به که را سید آن می دهد دستور گاستیگر می گوید. ناسزا بود، شده                    خراسان
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سبز عمامه ناگهان گاستیگر می شود، چادر وارد سید وقتی می آورند. او چادر به احترام و عزت با داشت،                    سر

این اجرای از پس بزنند. سید به مفصلی کتک که می دهد دستور نوکرانش به سپس و می گیرد او سر از را                       سید

چادر از احترام و عزت همان با را او و گذاشته او سر به دوباره را سید سبز عمامه گاستیگر جدی،                       مجازات

  خود به بیرون روانه می کند.
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 «کارخانه سبد سازی گنجه» کاریکاتور از مجله «مالنصرالدین» ش. 31، سوم نوامبر 1906

 سید های دروغین

ساختگی ادعاهای مورد در قاجاریان و صفویان دوره در می خواستند ایران دولت های که نسبی نظارت                 آن

اسالم پیامبر تبار به ربطی هیچ که خیلی ها که جایی تا نشد، رعایت چندان عمل در شود، برقرار                    سیادت

گویا که بود این سیادت بی دلیل ادعاهای بارز نمونه یک هستند. پیغمبر» اوالد «سید که شدند مدعی                   نداشتند،

 پادشاهان سلسله صفویان از تبار پیغمبر هستند.
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سنی صوفیان همه که صفی آل سران از کدام هیچ یکم اسماعیل شاه یعنی صفوی سلسله بنیانگذار از                    پیش

شاه آنکه از پس اما بودند. نکرده بودن سید ادعای اردبیلی الدین صفی شیخ خود جمله از و بودند                     مذهب

شاه خود گردید، برقرار صفوی جدید نظام و نشست سلطنت تخت بر تبریز در ١۵٠١ سال در                   اسماعیل

سیاست از تبعیت به صفوی، مورخین و دادند ربط اسالم پیغمبر به را صفویان تبار او، جانشینان و                    اسماعیل

 حاکم، روایت های «تاریخی» الزم برای اثبات این ادعا را تهیه کردند.

بسیاری نیز صفویان از بعدتر و پیش تر خیلی نمی داد. تشکیل استثنایی صفوی دوره زمینه، این در                  بی شک

 افراد و طایفه ها چنین ادعا هایی را طرح کرده بودند.

جامعه  در این، و شد معمول از زیادتر سیادت مدعیان تعداد بعد، به قاجار و صفویان دوره از مخصوصا                     اما

«مال گاه که ُخمس و امام» «مال پرداخت قبیل از مالی امتیازات هرحال به نبود. پنهانی راز دوره آن                     ایرانی

این اصلی مشوق می دیدند، دولت و مردم سوی از سیدها که اعتباری حال عین در و می شد نامیده هم                     سید»

آنها کسی که می رفتند مناطقی به کار دغل افراد گروه-گروه ترتیب این با بود. سیادت روزافزون ادعاهای                   قبیل

کمربند تن، بر عبایی بود کافی هم معموال می زدند. جا «راستین» سادات عنوان به را خود و نمی شناخت                    را

و شک حتی الیارد» «هانری گفته به که چرا باشند، داشته سر بر سبزی عمامه احتماال و کمر دور                     سبزی

 سوال در باره صحت ادعای سیادت یک شخص «ُکفر» شمرده می شد. (۵)

را آنها اجداد که بودند نامه هایی شجره صاحب به راستی داشتند، سیادت ادعای که هم خانواده ها بسیاری                  طبیعتا

و می شد منتقل پسر به پدر از نسل به نسل نامه ها شجره این می داد. نشان خود از پیش سال ٢٠٠ تا کم                        دست

و ثبت دوباره را آن می کرد کوشش خانواده رییس می رفت، ازبین یا و می شد گم دلیلی هر به شجره ای                     اگر

به تا را سیادت مدعی آنهمه تبار ساله دویست-سیصد نامه های شجره آن همه که است این واقعیت اما کند.                     احیاء

آرمینیوس معروف شناس شرق نمی رساند. زیسته اند، قبل سال هزار از بیش که شیعه امامان یا و محمد                   تبار

دلیل می شمردند، سید را خود شجره نامه یک به اتکاء با که کسانی درصد ده «حداکثر که می نویسد                   وامبری

همگی ایران «در که می کند عالوه ١٨٨٧ سال در دیوالفوا ژان و (۶) داشتند» خود ادعای این برای                    کافی

ابیطالب بن علی نوادگان از را خود قبول، قابل مدارک و کافی دالیل با که دارند وجود خانواده                    چهار

سادات طایفه بودند، دارا را اعتمادی قابل شجره نامه طباطبایی سیدهای که حالی در مثال (٧)                 می شمارند.»

 محالت که همه به عنوان سید مورد قبول و احترام عام بودند، چنین شجره نامه ای نداشتند.
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سران از یکی و بود شده وزیر نخست و عدلیه وزیر بار چندین که محالتی صدراالشراف محسن سید                    خود

ندیده خود طایفه تبار باره در مدرکی گونه هیچ او که (٨) می نویسد خاطراتش در بود، هم محل سادات                     طایفه

آنان اجداد که می کرد ادعا خانواده خود چه اگر می دانست، را خود اجداد از نفر هفت نام عمویش تنها و                      بود

نزدیکی در عقدا شهر سادات که می نویسد نیز سایکس پرسی اند». آمده محالت به عباسیان خالفت                  در«زمان

 یزد «پارسیان زرتشتی را اجداد خویش می شمردند و در واقع از دین زرتشتی به اسالم گرویده بودند.» (٩)

سامره شهر در نامه ها شجره این اکثر بودند. کرده تهیه شجره نامه خودشان برای هم دروغین سید های                  بسیاری

اشخاص قبیل به این مردم بین جهت این از و می شد جعل کنونی) عراق در شیعیان مقدس شهر های از                    (یکی

 «سید های سامره» می گفتند. (١٠)

در امامزاده ها روزافزون حتی و زیاد تعداد است، دروغین سیدهای فراوانی و وجود یادآور که دیگری                  نکته

امام دوازده نوادگان از یعنی سید که است کسانی قبر های از عبارت امامزاده ها همه این ظاهرا است.                   ایران

این با و می روند مقبره ها این زیارت به نیاز و دعا خیرات، نذر، برای مردم دلیل همین به بوده اند.                     شیعیان

 ترتیب این امامزاده ها تبدیل به مراکز درآمد برای افراد ذینفع شده اند.

از بیش خود او که می نویسد قزوین در مکتب خانه ای مدرس از نقل به دیوالفوا ١٨٨۵ سال در نمونه                    برای

مدفون امامزاده ها همه این در نشان و نام همان با معینی سید گویا که می شناسد ایران در را امامزاده                     بیست

یا و هستند دیگری کس قبر یا آنها همه هم شاید و آنها از مورد ١٩ اقال می شود معلوم ترتیب این با و                         است

امامزاده ای مدفن واقعا قبری نیست هم الزم اصال مدرس آن نظر به یعنی است. نشده دفن کسی آنجا در                     اصوال

تبدیل مردم نیاز و نذر و دعا زیارت، محل به و شود قبول و اعالن «امامزاده» عنوان به مکان آن تا                       باشد

 گردد. (١١)
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 بُریده ای از کتاب «آثار عجم»، نوشته میرزا فرصت شیرازی، بُمبی ١٣١۴، ص. ۴٣٨
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 تعداد سید ها

است سید از پر «ایران است: گفته چنین ١٩٠٠ سال حوالی در ایران سادات شمار مورد در (١٢) ییت                     چارلز

که دارند انتظار اما نمی کنند، کار که هستند بی فایده و تنبل قشری علی االصول اینها فراگرفته اند. را جا همه                    که

 دیگران زندگی آنان را تامین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند.»

هوگو گفته به کرده اند. روایت مشابهی مشاهدات نیز بریکتو و ویلسون فاولر، مانند اروپایی سیاحان                 دیگر

پزشک پوالک، ادوارد یاکوب می کردند. زندگی سید هزار ١٠٠ حدود ایران در ١٩٠٧ سال در                 گروته،

سال های در که (١٣) می گوید بود، نوشته فارسی به درسی کتاب های حتی و کرده زندگی ایران در که                    اتریشی

نوزدهم قرن اروپایی دیگر سیاحان برخی می دادند. تشکیل را ایران جمعیت درصد دو حدود سیدها ١٨۵٠                

اما است، مبالغه آمیز احتماال که زده اند تخمین کشور شهری جمعیت درصد ٢٠ تا حتی را ایران سید های                   تعداد

میان در تصوری چنین ایجاد باعث شهر ها در سادات فراوانی که می دهد نشان گمانه زنی این حال هر                   به

شوشترو قم، مشهد، قبیل از شهرهایی در سادات تعداد تمرکز به هم کمی تصور این است. شده خارجی                    سیاحان

 دزفول مربوط می شود که دارای مقبره امام و یا امامزاده های مهم و معروف هستند.

ادامه او نبود. زیاد ایران شهر های دیگر و یزد مثال با مقایسه در سیدها تعداد بلوچستان در می نویسد                    فلویر

اندازه این تا عمرم در هرگز من و است سید نفرشان یک بچه پسر یا و مرد دو هر از کرمان «در که                         می دهد

دزفول در لوفتوس کنت ویلیام گفته به ترتیب، همین به (١۴) بودم.» نیامده تنگ به محمد تبار مدعیان دست                     از

(١۵) می آمد. شمار به شهر مذهبی معتبر اشخاص جزو یا و بود پیغمبر اوالد از یا نفر یک نفر سه هر                       از

 همچنین جمعیت بعضی روستا ها از قبیل خابوجان در خراسان صرفا و یا عمدتا عبارت از سید ها بود.

 عزت و احترام به سید ها

که «تبارشان» به خاطر سید ها اما باشند، داشته برابر حقوق بود قرار مسلمانان همه هم دوره آن در                   اگرچه

خود گذشته در سیدها دیدیم، که طوری بودند. مسلمانان دیگر از «برابرتر» می رسد، اسالم پیامبر به                  می گفتند

با مقایسه در هم داران حکومت و می شمردند حکومتی و قانونی مجبوریت های و محدودیت ها از خارج                  را

یا و احترام و عزت این با ظاهرا هم مردم اما می دادند. نشان بیشتری چشم پوشی سیدها برابر در عادی،                     مردم

 مقام ویژه سیدها در جامعه مشکل چندانی نداشت.
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احترام شاهزاده یک از بیشتر او به می بینند، را السادات نقیب وقتی «مردم می نویسد (همانجا)                 آدامز

 می گذارند.» هرگاه سیدی وارد مجلسی شد، همه برخاسته جای خود را به او تعارف می کردند.

پادشاه پیش می توانند خواستند وقت هر که می کنند حساب مقامی در را خود «سید ها می نویسد: بوه کوتسه                   فون

و بشود خواست، که هرخانه ای وارد می تواند سید یک بگویند. او به می شمارند، درست که را هرآنچه                   رفته

 صاحب خانه مکلف است که از او به بهترین صورت پذیرایی بکند و حتی پیشکش هایی به او تقدیم کند.» (١۶)

محافظت تحت و همراه که هم کسی بلکه داد، نشان احترامی بی یا و خشونت سید یک به نبود ممکن تنها                       نه

به را شیعه زوار مسافرت» «راهنمای مانند سید ها جهت این از می شد. محسوب امان» «در بود، سید                   یک

آنان راهنما سید شدند، مواجه راهزنان حمله با اگر راه در تا می کردند مشایعت کنونی عراق عتبات یا و                     مشهد

منبع به تبدیل کار این و می کردند تقدیم پیشکش هایی و هدایا او به متقابال نیز زوار آورد. بیرون مهلکه از                      را

 درآمد دیگری برای سیدها شده بود.

مناطق از می خواستند به خصوص و می کردند مسافرت ایران در که مسلمانانی غیر نوزدهم قرن اواخر                 تا

الیارد شود. کمتر راه در غارت و حمله خطر تا داشتند همراه به خود با را سیدی بگذرند، ناامن و                      خطرناک

به که چرا داشت، همراه به ابوالحسن» «سید بنام را شخصی می گذشت خوزستان و لرستان از که                   زمانی

هم اروپایی، بخصوص و خارجی هر به نسبت که می زیستند «قبایلی مناطق این در (همانجا) الیارد خود                   نوشته

ترتیب همین به بود». مهمی امتیاز من کنار در سید یک حضور شرایط آن در و بودند مشکوک هم و                      متعصب

به سایکس پرسی که هنگامی یا و می رفت ترکمن ها پیش و خیوه به استرآباد از کونولی آرتور که                    زمانی

 مکران سفر می کردند، از همراهی سید ها استفاده کردند.

و دین که هستند خالصی مسلمانان آنها که بود آن بر فرض و می شدند شمرده «مقدسی» انسان های                   سیدها

قادر و «مقدس» انسان هایی را آنان هم و بود زیاد بسیار سیدها به احترام هم جهت، این از است. کامل                      ایمانشان

سید هم و مال هم کسی اگر به خصوص می کردند. حساب بیماران معالجه مانند خارق العاده کار های انجام                  به

صورت آن در می شد. شمرده عادی غیر قدرتی صاحب و احترام قابل معصوم، کامال شخصی عنوان به                   بود،

در تا می کردند نگهداری کرده جمع ظرفی در می ریخت، مال سیدهای وضوی از که را آبی زنان،                   مثال

 صورت وقوع هر بیماری، آن آب را جهت معالجه بنوشند.
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سید که می کردند خواهش سید از آورده قندی تکه مادران می شد. محسوب درد» هر «دوای هم سید ها دهان                    آب

نبودند حاضر که زنانی حتی می دادند. خود بیمار کودک به ُبرده را آن سپس کند، خیس خود دهان آب با را                       آن

قسمت های روی سید یک که می دادند رضایت دهند، نشان حکیم ها به حتی را خود صورت عنوان هیچ                   به

 محرم بدن آنان دعایی بنویسد تا مثال باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرانشان را جلب کند.

و تهران در سال چندین آمده، به ایران ١٩١٠ سال در که میسیونر و آمریکایی زن یک دونالدسون، آلن                    بس

بنام کسی داستان ایران» در اسالمی فولکلور و «جادو بنام خود معروف کتاب در بود، کرده آموزگاری                   مشهد

فقرا میان تا می کرد جمع پول مردم از و بود متمولی مرد که (١٧) می کند تعریف را مشهد در شاه»                      «سید

او از پولی سکه تا می گذاشتند شاه سید خانه سوی به رو مردم انبوه دینی، مخصوص روزهای در کند.                     تقسیم

که این داشتند باور مردم و بود خورده آن به سید دست که چرا می شد محسوب «تبّرک» سکه ها این                    بگیرند.

فقط را سید «مبارک» دست می کردند کوشش مردم می رفت، بیرون خانه از سید وقتی هستند. خوش ُیمن                  سکه ها

همیشه دلیل همین به و می کرد حس جماعت اخالق» «معلم را خودش ضمن در سید کنند. لمس بار                    یک

و نتراشیده ته از را سرش که می دید را مردی که هنگامی داشت. همراه به خود با کالنی و ُخرد                      چوبدست های

را زنی هرگاه و کند تنبیه را او تا می زد مرد آن سر به کوچک چوبدست یک با تراشیده، را ریشش                       برعکس

بر محکم چوبدست یک با باز نمی کند، را اسالمی اصول رعایت کافی قدر به پوشش اش سید نظر به که                     می دید

خوردن از پس بار یک که بود گفته دونالدسون، بس کتاب، نویسنده به زنان همین از یکی می زد. زن آن                      سر

 ضربه های چوبدست سید شاه، سرش ساعت ها درد می کرد.
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 «حاال فرض کنیم من همه این ملخ ها را از بین بردم. پس این ملخ های عمامه به سر را چه کنم؟»

 مجله «مالنصرالدین» 12 مه 1917

 ترس از سیدها

را سیدها که «ایرانیان می نوشت ١٩٠٩ سال در هیوم-گریفیث می کند. ایجاد هم ترس اغلب حد، از بیش                   احترام

) دارند» هراس آنها رنجاندن و سید ها با مخالفت هرگونه از می گیرند، نظر در مذهبی شخصیت های                 همچون

این کنند. زندگی هم سید ها آنها روستای در که نمی آید خوششان روستاییان که می نویسد (همانجا) بریکتو .(١٨                 

عین در باشد؟ داشته مفت» «شریک زحمتش و کار محصول برای می خواهد کسی چه نیست. انگیز شگفت                   هم

برای می تواند آنها روستای در سید یک بد احوال هم و خوب احوال هم هرحال به که می کنند فکر آنها                      حال

 «دنیا و یا آخرت» عواقب ناخوشایندی داشته باشد.
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تصور با یوموت راهزن های بار یک که هنگامی داشتند. ویژه ای مقام یوموت ایل ترکمن های میان در                  سیدها

بوده محل سید به متعلق گوسفند ها آن که آمد عمل به کاشف بودند، دزدیده را گوسفندانی «گوکالن» ایل                    یغمای

یوموت ترکمن های سراغ به محل سید» «خواجه هم جریان این از بعد می نامند. «خواجه» ترکمن ها که                  است

بخشایش، طلب و توبه» «توبه، هزار با زده وحشت ترکمن های و گشت گوسفندهایش برگرداندن خواستار                 آمده

 گوسفند های سید را پس دادند (ییت، همانجا.)

که خود میانرودان» و کردستان «سفرنامه در (١٩) فرایزر جیمز نیست. یکسان سید ها همه منزلت و مقام                   اما

زده اند، هم به خارق العاده کارهای مورد در که شهرتی به وابسته آنها مقام می نویسد شده، چاپ ١٨۴٠ سال                    در

وارد گویا که بوده کسی سیدها، بلندپایه ترین از یکی والیات آن در فرایزر گفته به است. پایین تر یا و                     باالتر

دست آنکه بدون و می گرفته دست به را هیزم سوزان تکه های می شده، رنگ سرخ و آتشین هیزم های با                    تنوری

از باشد سوخته بدنش از نقطه ای آنکه بدون مزبور سید آنگاه هست!» سردم «من می گفته بسوزد، بدنش یا                    و

در فرایزر اما گشته، محل سید آن نفوذ و شهرت گرفتن اوج باعث داستان این است. می آمده بیرون تنور                     درون

سوزان تنوری درون در را نام برده سید شخصا کس هیچ طبیعتا که می کند عالوه هم را این محتاطانه                    اینجا

 ندیده بود.

اما می آمد، خوششان می شد، آنان اعتبار و نفوذ افزایش باعث که خوف انگیز داستان های از هم سیدها                  البته

مثال می گشت. بر سید ها رفتار نمی گذاشت، محلی آن به و نمی کرد باور داستان ها این به شخصی که                   هنگامی

می کردند، هرچه اما بود. گرفته را مردم امان و امن که بود آذربایجان در راهزنی ١٨٩٠ سال های                   در

خواندن با تومان پانصد ازای در که داد وعده «سیدی باالخره کنند. دستگیر را نامبرده راهزن                  نمی توانستند

که چرا نترسید، تهدید ها این از گردنه سر راهزن اما (٢٠) شود» مزبور راهزن بازداشت باعث                  دعایی

را او سید، چشم دو وسط به گلوله ای شلیک با مزبور راهزن نتیجه در بودند. شده همدست او با محل                      سربازان

 از پا درآورد.

بلوچستان در فلویر کنند. دسترس آنها از پولی شاید تا می کردند آزمایش هم «فرنگی ها» با را خود بخت                    سید ها

جا عوض هم فلویر بگیرند. پولی او از می خواستند تشر و توپ با که بود برخورده جاافتاده و مسن سید دو                       به

دیده را اوضاع این دو آن وقتی بود. پرداخته سید دو آن به نسبت تشر و توپ به خود پول، پرداختن و                        زدن

آنها درخواستی مقدار از بیشتر حتی فلویر نتیجه در که بودند کرده پول خواهش و تمنا به شروع بار این                      بودند،

 پولی پرداخته، کار را با خوشی پایان داده بود (٢١).
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اما دارند. حدی از بیش توقعات آنها که می کردند فکر که چرا نبودند، سیده زنان با ازدواج خواهان                    مردها

هم را عروسی مخارج و نخواهند هم مهریه حتی و بدهند سیدی عقد به را خود دختر بودند مایل                     خانواده ها

 خودشان تقبل نمایند، زیرا امتیاز و فواید ازدواج با یک سید آشکارا بیشتر از غیر سید ها بود.

اما (٢٢) باشد.» باز حقه باید دارد، سر بر سبز عمامه که کسی «هر می نویسد مبالغه آمیزی شکل به                    موسر

به گرچه بودند، محترم فرد، عنوان به مالها و ها سید که می کند عالوه کرده «نسبی» را تشخیص این                     مالکلم

 عنوان یک قشر کسی به آنها حرمت نمی کرد.

مردم هستند. مردم زالوهای بدترین «سیدها می نویسد: داشت، سیدها عادات و رفتار با نزدیکی آشنایی که                  فریر

قابل غیر هم هرقدر آنها اما نیست، نادان سیدها درجه به کس هیچ کنند. تامین را آنها زندگی خرج                     مجبورند

 تحمل باشند، مردم جسارت نمی کنند توقعات آنها را رد کنند.» (٢٣)

 منبع درآمد سیدها

حتی و گوناگون حدیث چندین نه، یا می گیرد تعلق سید ها به است، اسالمی مالیات نوعی که خمس اینکه                    درباره

تا است، شده پرداخت سید ها به هم و روحانیون به هم خمس، شیعیان، میان در عمل در اما دارد. وجود                      متضاد

به صدقه دادن از بزرگتری ثواب مست سیِد یک به خمس «دادن می شد گفته حتی سایکس قول به که                     جایی

کوچه در و هستند سید که می کردند ادعا حرفه ای گدایان بسیاری جهت این از (٢۴) است.» گدایان                   محتاج ترین

نتیجه همانجا.) (دونالدسون، است» واجب من به صدقه دادن و هستم پیغمبر اوالد سید «من می گفتند عابرین                   به

که می شود گدا طبقه ای صرف ایران در خیریه کمک های از بزرگی «بخش مالکلم بقول که بود آن وضع                    این

 از هر نگاه باری بر دوش جامعه شده است.» (٢۵)

خانه در تر محترم «سیدهای می گوید آدامز نمی کردند. محترمانه» «گدایی بازار و کوچه در فقط سید ها                  اما

مردم اگر و می فرستند. پول با همراه چایی قهوه، میوه، طبق های آنها به بر و دور مردم و می نشینند                     خودشان

٢۶) بیاورند.» گرفته، مردم از دارند نیاز که را آنچه تا می فرستند را نوکری سیدها نکنند، را کار این                    خودشان

درآمد در وقفه ای تا گیرد صورت ماه هر و منظم بطور هدایا و صدقه ها این می کردند کوشش ضمن در آنها (                     

را سید دو یکی معاش که نبود ثروتمندی و مرفه فرد شهر ها بسیاری در ترتیب این با نیاید. وجود به آنها                       ماهانه

می زدند. دهات به را خود می شد، خرمن فصل روستاها در وقتی «دون پایه تر» سید های نپردازد. منظم                 به طور
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یک کدخدا بعد می شمارد. بزرگ افتخاری را سید ها آمدن که می روند ده کدخدای پیش «آنها می نویسد:                  دروویل

نذر ارائه آماده که بخواهد مردم از زده جار اهالی به را سید ها آمدن خبر بلند صدای با تا می فرستد ده به را                         نفر

نقره سکه پول، پنیر، کره، جو، گندم، قبیل از سید» «سهمیه های آن همه باشند… خود پیشکش های و خیرات                    و

و می شوند جمع کدخدا خانه در ده ریش سفیدان و کدخدا سیدها، بعد می شود. جمع آوری کدخدا خانه در غیره                    و

 او از سیدها خواهش می کند که هدایای آنها را قبول بفرمایند و آنها هم طبیعتا این کار را می کنند…» (٢٧)

یک خانه در بار یک فریر می رفت. پیش احترامی بی و گستاخی حد تا اغلب سیدها سوی از پول طلب                      شیوه

بهانه هزار با می کردند تالش که می یابد سمج سید چندین محاصره در را خود ناگهان که بود مهمان لشکر                     امیر

این بی شرمی اندازه بتواند ندارد امکان باشد، ندیده تجربه به خود کسی «اگر می نویسد: او بگیرند. پول او                    از

 مدعیان تبار پیغمبر را تصور کند» (فریر، همانجا).

پول کالهبرداری و گدایی راه از آنها همه یا و بودند گستاخ سیدها همه که کنیم تصور اگر بود خواهد اشتباه                       اما

مانند که بودند هم بسیاری سیدهای بعد به بیستم سده اوایل از مخصوصا می آوردند. بیرون جیبشان از را                    مردم

با مسلمان غیر خارجیان با حتی و عادی مردم با و بودند معمولی زندگی و عادی کارهای مشغول                    دیگران

در حتی و نبودند مذهبی متعصب یا و ضدخارجی اصوال سید ها بسیاری می کردند. رفتار نیکی و                  مهربانی

شناس گیاه یک که بود حسین محمد بنام سیدی اصفهان در مثال می کردند. هم کمک خارجی ها به موارد                    بسیاری

گویا فرانسوی شناس گیاه که چرا کرد، رها جلفا خشمگین ارامنه پیگرد از را بوره اوژن بنام                   فرانسوی

در ابتدا را فرانسوی شناس گیاه حسین، محمد کند. جلب ُرم کاتولیک مذهب به را ارتدوکس ارامنه                   می خواسته

 خانه اش در اصفهان پنهان کرد و سپس به او کمک کرد تا از طریق انزلی به خارج فرار کند. (٢٨)

افتاده رواج از دیگر آنها پول گرفتن و مردم انداختن» تور «به سنت ١٨٨٠ سال های تا که می نویسد                    دیوالفوا

دکانداران میان معینی نفوذ بود، زیاد سیدشان که اصفهان مانند بزرگ شهرهای در سید ها همه این با                   بود.

و مقاومت سیدها مقابل در نمی توانستند چندان باالتر، طبقه متمول مردم برخالف آنها که چرا داشتند،                  متوسط

سادات موروثی طبقه نراقی مهدی محمد مانند روحانی علمای برخی حتی دیگر سوی از (٢٩) کنند.                  مخالفت

قبیل این اگرچه می داد، قرار انتقاد مورد می پندارند، مقدس و معصوم را خود همگی که آن خاطر به                    را

 روحانیون استثناء به شمار می رفتند (همانجا).
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عمومی تحصیل شد، دگرگون پوشاک طرز یافت، گسترش مدرنیسم و تجدد که اندیشه های بعد به بیستم قرن                   از

«حق پرداخت مانند سنت ها و عادت ها قبیل این گرفت، صورت اجتماعی تحوالت دیگر و شد سرتاسری                  و

برای مردم» «توده اصطالح به و پایین طبقات اما یافت، کاهش تدریج به تحصیلکردگان میان غیره و                   سید»

 ده ها سال از این قبیل عادات و سنت های خود دست بردار نبودند.

مجله در را اشعارش برخی و می نوشت آذری ترکی به را خود اشعار همه که شبستری معجز علی                    میرزا

سید های فقیرانه و «ذلت آمیز» زندگی و کردن گدایی (٣٠) «سید» شعر در می کرد، منتشر هم                 «مالنصرالدین»

سه تنها اینجا در می گرفت. تنقید تازیانه به بروند، کار و کسب دنبال عادی مردم مانند نمی خواستند که را                     جوان

 بیت نخست آن شعر نقل می شود:

 «سید»

 سبب نه دور، اوال محتاج این و آن، سید --- زراعت ایلمیه، آچمییه دکان، سید

 جهت نه دور دورا منبر دیبینده ذلتیله --- نچون گره ک ال آچا خلقه، بو جوان سید؟

 نه خسته دور، نه چوالخدور، نه کوردور، نه قوجا --- گوراخ نه ایش گوره بیلمز بو پهلوان سید؟

 ترجمه فارسی:

 چرا باید شود محتاج این و آن، جوان سید --- زراعت میکند؟ نه، یا تجارت؟ نه، جوان سید

 چرا باید به ذلت پای منبر ایستد، نالد --- گدایی پیشه سازد بهر خود با صد زبان، سید؟

  نه بیمار است اگر، نه پیر و نه کور و نه هم معیوب --- چه کاری هست نتواند کند، این پهلوان سید؟

به شروع تدریج به سیدها اجتماعی وضع بعد به بیستم قرن اوایل از به خصوص رفت، شرحش که آنگونه                    اما

 تغییر یافت و آنها هرچه بیشتر مانند دیگران در زندگی اجتماعی مردم سهم گرفتند.
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 کسب وکار سیدها
 

در بود، کرده زندگی تبریز به خصوص و ایران در طوالنی مدتی خود که ویلسون ساموئل آمریکایی                  میسیونر

یک در همه این با هستند، محترمی و متمول انسان های آنها از «بسیاری نوشته است: سید ها درباره ١٨٩٠                   سال

 مملکت داشتن چنین قشری که بدون هیچ دلیلی صاحب امتیاز باشد، کار درستی نیست» (٣١).

اکثر واقع در شد. روبرو سیدها با بود ممکن مردم طبقه و قشر هر در نبودند. ثروتمند و مرفه سیدها همه                       اما

را آنها مردم بیشتر که آنجا از البته باشند. داشته اشتغال کاری به خود حیات ادامه برای بودند مجبور                     آنان

می نوشت صدر محسن می شد. مذهب و دین به مربوط نوعی به آنان اکثر کار می شمردند، مقدسی                  انسان های

مساجد خادم و موذن بعضی ها .(٣٢) می کردند تامین روضه خوانی با را خود گذران و بودند مال سیدها                   اکثر

می شد. سپرده سید یک به ترجیحًا آن خادمی مقام بود، موجود امامزاده ای روستایی یا و شهر در اگر                    بودند.

آغاز به مانده ماه دو حدودًا می دادند. ترتیب نیز را مشهد بخصوص و عتبات به گروهی زیارت های                   سیدها

می داد، ترتیب را سفر که سیدی می کردند. جمع داوطلب زیارت، برای گرفته، را مومنین سراغ سیدها                  سفر،

که می داد اطمینان آنها به می رفت، آنها از یک هر سراغ به یافت، را داوطلب زوار کافی تعداد آنکه از                      پس

پول معینی مقدار آنها از کدام هر از و داشت خواهند رضا امام مرقد به الهی رضایت شایسته و بی خطر                      سفری

به یمن خوش روزهای در نجوم علم با مطابق کرده بررسی را ستارگان حرکت که می داد قول او                    می گرفت.

را زوار و کرد خواهد توقف منازل ترین ارزان و بهترین در تنها و تنها راه سر داد، خواهد ادامه قافله                       حرکت

 از چشم نحس انسان ها و اغوای شیطان حفظ خواهد کرد…» (٣٣)

از عبارت گروه یک می گرفتند. پیشواز را آنها سید ها و مالها از گروهی می رسیدند، مشهد به زوار                   وقتی

کنند بازگو عربی به آنها از تقلید به را الزم دعاهای تا می کردند کمک آنها به رضا امام مرقد ورودی از                       سیدها

 و بعد به آنها شرح می دادند که مراسم زیارت مرقد چگونه است.

نوزدهم قرن نخست دهه دو داشت نظر در با مالکلم داشتند. حضور نیز شیعه روحانیت عالی مراتب در                    سیدها

(٣۴) می شود» تشکیل سید ها از ایران در روحانیت همه بیش و «کم می نوشت: -م.) پیش، سال دویست                   (حدودا

شیخ مجتهد، می توانند سیدها «تنها که می کرد عالوه آمیز، مبالغه صورتی به حتی ١٨۶٠ سال در پوالک                   و

حاکم عتبات دینی امور اداره بر که همچنان سادات که می رسد نظر به .(٣۵) شوند» جمعه امام یا و                     االسالم
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تمام در ظاهرا داشتند. خود دست در نیز را کشور روحانیت مقام های و مناصب اکثر قاجار دوره در                    بودند،

باالترین بودند، سادات برتر طبقه که عالی» «سادات اصطالح به است. یافته ادامه وضع این نیز نوزدهم                   قرن

 مقام های دینی کشور و مقام های دولتی-دینی را در اختیار داشتند و حتی برخی از حاکمان هم سید بودند.

برخی حتی و روستاییان و مالکین کدخداها، برخی مثًال می بینیم. را سید ها حضور نیز دیگر کارهای در                   اما

اما داشت، معینی ثروت که می کرد زندگی اسماعیل سید حاج بنام صرافی تهران در بودند. سید هم                   صراف ها

خود پول معینی، مبلغ ازای در کرده اعتماد او امانتداری به طبقات همه مردم که چرا بود، یافته زیادی                     شهرت

قومای میرزا مانند ثروتمند سیدهای برخی شاهد هم تجار میان .(٣۶) می سپردند او به نگه داری برای                  را

 بهبهانی در اوسط دوره قاجاریان (سال های ١٨۴٠) هستیم که مدتی حتی حکومت بهبهان را به دست گرفت.

پیشه وری، زراعت، مانند عادی کارهای دعانویسی، و روضه خوانی از غیر به سیدها، فقیرتر اکثریت                اما

 سربازی و حتی خدمتکاری انجام می دادند.

موارد در که داشتند دست زیر نیز «لوطی» گروه یک معموال محل هر مذهبی و دولتی مسئولین این، بر                     عالوه

و شایعه پخش یا و مخالفین ضد بر معرکه انداختن راه موارد بود جمله آن از می کردند. استفاده آنها از                      مختلف

در سید ها حضور نیز موارد گونه این در اشخاص. آن قتل حتی نیز گاه و کردن زخمی و تظاهرات                     برگزاری

کسی که هنگامی ١٩٠٩ سال ژانویه در (٣٧) می کرد. آسانتر را عملی نتیجه آوردن دست به لوطیان،                   جمع

ساختگی ای نامه اظهار خواست کند، کشور وارد بوشهر بندری گمرک از را چای صندوق چندین                  می خواست

صاحب کرد. مصادره را چای صندوق های آن گمرک اداره مامور جهت همین به و دهد تحویل گمرک اداره                    به

اداره به را سید چندین هم شیخ و کرد شکایت بود محل مالهای از یکی که دشتی علی شیخ به چای                       صندوق های

شوند، خارج کنترل از کار ها آنکه از پیش اما شد. هم طور همین و بیندازند. راه سروصدا تا فرستاد                     گمرک

خوابید. غائله ترتیب این با و کرد پرداخت مزبور سیدهای به «پیشکش» عنوان به مبلغی گمرک اداره                   رییس

تا داد تومان ٢۵٠ پیشاپیش سیدها همان از یکی به بوشهر گمرک رییس سال همان مارس در دیگری حادثه                     در

 از وقوع اعتراض و شورشی جدید بر ضد اداره گمرک جلوگیری نماید. (٣٨)

اجرای برای دینی و دولتی مسئوالن مثال بودند. دیگران از تر مناسب آن انجام برای سیدها که بود هم                     کارهایی

استفاده نیز سید ها از فراش ها، و «محصل» ها کنار در دیگری به یکی بدهی وصول جمله از و قضایی                    احکام

کردند نمی جرات بدهکار فرد نوکران مثال و کردند نمی رفتار تندخویی با سیدها با مردم که چرا                    می کردند،
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میرزا، مظفرالدین که بود دلیل همین به بودند. آمده بدهی وصول برای که کنند سیدهایی زدن کتک به                    اقدام

کوچه به بزرگ دسته های صورت «به که بود داده دستور سید ها به بود آذربایجان حاکم که زمانی قاجار                    ولیعهد

مامور را آنها ندارند حق هستند، سید ها این ارباب که «تجاری که بود کرده امر همچنین او درنیایند». بازار                     و

 وصول بدهی های مردم کنند.» (٣٩)

 نفوذ محلی سیدها

تبار به وابسته سیدی اگر و می خورد چشم به آنان خود زندگی محل در همه از بیش سیدها اعتبار و                      نفوذ

شمار به دیگران از باالتر اعتبارش و بیشتر نسبت همین به او نفوذ بود، غیره و طباطبایی ها مانند                    معتبری

مشهد در بخصوص می شدند، شمرده رضا هشتم امام تبار از که «رضوی» سید های ترتیب همین به                  می رفت.

معاش امرار برای آنان از کمتری بسیار تعداد سادات، دیگر با مقایسه در و داشتند بلندی بسیار اعتبار و                     نفوذ

 خود ناچار به کار کردن بود.

از عبارت کدام هر که بود موجود اراک فراهان سادات یا و محالت سادات مانند طایفه یک شهرها بسیاری                     در

سید های سبزوار در بودند. سیدها از نخبگان، و باالدست خانواده های اکثریت شوشتر در بودند. خانواده                 چندین

یکی بودند. گرفته ریشه عربشاهیان بخصوص قبیله یک از همه که می دادند تشکیل را حاکم طایفه                  عربشاهی،

طایفه این داشت. برعهده را شیعیان هفتم امام جعفر بن موسی فرزند یحیی مرقد تولیت عربشاهی ها همین                   از

اختالفات وجود با خانواده ها این می زیستند. آن اطراف و سبزوار در که بودند خانواده صد حدود از                   عبارت

که داشتند رییسی آنها می دادند. نشان خود از یکپارچه و متحد ظاهری طایفه، از خارج در خود، میان                    داخلی

حمایت نیازمند دولت مامور چه و حاکم و مال چه کس، هر و همه سبزوار در می کرد. اطاعت او از طایفه                       تمام

در و کسی با عربشاهی ها اگر کنند. جلب را آنها رضایت که می کردند کوشش نیز مردم و بود                    عربشاهی ها

مجلسی آنها وقت هر می شد. مشکالت دچار شخص آن یا و کار آن می آمدند، در مخالفت در از چیزی                     مورد

بودند. تاجر و عالم طلبه، مال، زارع، زمیندار، عربشاهیان اشتغال، نگاه از می رفتند. آنجا به همه                  می گذاشتند،

آنها اگر می کردند. کمک مردم به آنها می آورد. بجا را آن می داد، قولی عربشاهی یک وقتی حال عین                    در

مقابل در معتبر حجت االسالم های می گردید. عملی می گرفتند، که تصمیمی هر می شد. بسته بازار               می خواستند،

سبزوار در کاری آنها رضایت بدون می دانستند چون بودند، آنها با دوستی پی از دولتیان و می کردند تعظیم                    آنها

استفاده سوء خود موقعیت این از عربشاهی ها که می شد گفته نفوذ، و قدرت اینهمه با اما رفت. نخواهد پیش                     به

  نمی کردند. (۴٠)
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 نتیجه گیری برای بحث
 

از اسالم پیامبر تبار از را خود که هستند مردم از گروهی سیدها که دیدیم بررسی این گذشته بخش های                     در

سید که فایده هایی همین خاطر به درست انسان ها بسیاری می شمارند. فاطمه یعنی علی همسر و او دختر                   طریق

ادعای مجازات) و توبیخ از مصونیت و حقوقی مادی، مالی، برتری های قبیل (از دارد همراه به خود با                    بودن

ثبت، برای نظامی اسالم، اوایل همان از جهت این از گردند. بهره مند امتیاز ها این از تا اند کرده                    سیادت

ادعاهای طرح برای بسیاری فرصت های سال صدها طول در اما شد. تاسیس سیدها مدیریت و                 هماهنگی

معرفی «سید» همچون را خود دروغ به جسته سود فرصت ها این از هم بسیاری و شد پیدا سیادت                    دروغین

 کردند.

تاسیس سیدها کار بر نظارت برای ایران تمام در سرتاسری نظامی که رسد نمی نظر به قاجار دوره ابتدای                     در

ناصرالدین که است ١٨٧٠ سال های در تنها باشد. یافته انجام محلی سطح در کار این دارد احتمال باشد.                    شده

سر بر تیره آبی یا و سبز عمامه های سیدها کرد. برقرار دوباره را سادات قشر بر سرتاسری نظارت نوعی                     شاه

به هم آنها، می شدند. پذیرفته احترام و عزت با مردم اکثر سوی از و می بستند سبز کمربندهای یا و                     می گذاشتند

می کردند. طلب پول جماعت از اصرار با هم و می کردند تقدیم نویسی طلسم و دعا و خوانی روضه                    مردم

مشکالت و اختالفات حل در معینی نقش آنها سادات، بودن مقدس بر مبنی عمومی تصور جهت به                   همچنین

می کردند، فعالیت مذهبی و دینی امور با رابطه در همه از بیشتر سیدها اگرچه می کردند. بازی مردم                   گوناگون

ازای در تنها آنها از برخی داشتند. حضور نیز اجتماعی فعالیت و زندگی حوزه های و سطوح دیگر در آنها                     اما

انسان هایی هم دیگر سیدهای از برخی اما بودند. طلبکار پیوسته و گستاخ می دادند، انجام را کاری                  پول

معنا، این در می آمدند. حساب به طبقه دو این میان در مخلوطی یا و بودند متواضع و رسان یاری                     خیرخواه،

تصور وجود با که می دادند نشان ترتیب این با و بودند دوران آن در ایرانی جامعه رنگارنگی از آیینه ای                     سیدها

از که عمیقی دگرگونی های بودند. معمولی انسان هایی دیگران مانند نیز آنها سادات، تقدس بر مبنی                 عمومی

مذهبی، مراسم اهمیت کاهش باعث داد، رخ ایرانی جامعه در بعد به شاه رضا دوره یعنی ،١٩٢٠                   سال های

به احترام و عزت و اجتماعی نقش آن نتیجه، در گردید. جدید تحصیالت گسترش و افزایش و لباس                    تغییر
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حتی خواهند نمی اصال سیدها از بسیاری امروزه جایی که تا یافت، کاهش نیز سادات به نسبت                  خصوص

 اشاره ای به سید بودن خود کنند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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