
 دانشنامه کوچک ایران
 
 

 پیشگفتار
  

  

بعضي ملل آسیايي ھستند که کشورشان به عّلت افزايش جمعیت يا نداشتن منابع کشاورزي و 

صادرکننده "معدني کافي درطول تاريخ، يادست کم درطي قرون اخیر، ھمواره مھاجرخیز و

رب و شرق خويش، از مردم ھند، به سرزمین ھاي غ. به شکل گروه ھاي انبوه بوده اند" مھاجران

افغانستان گرفته تا سراسرقاّره آفريقا، و تمام کشورھاي آسیاي جنوب شرقي، مھاجر فرستاده 

تمام کشورھاي عرب حوالي خلیج فارس وعربستان سعودي و کشورھاي نفت خیز آفريقاي . اند

 آن شکم شمالي پر ازکارگران پاکستاني است که، به سوداي يافتن درآمدي مختصر که بتوان با

کشورھاي چین، فیلیپین، ويتنام، . کودکان متعّدد را سیرکرد، به زندگي در غربت تن در داده اند

درحقیقت عواملي بومي و ريشه دار دراين کشورھا . کامبوج و تايلند و کره نیز ھمین حال رادارند

  .موجب ايجاد موجي دائم ازمھاجران مي شود

  

سابقه طوالني و گاه يکي دوھزار ساله در ) به عللي کامًال متفاوتو نیز قوم يھود (اين گونه اقوام  

در آن را نیک " جا افتادن"مھاجرت دارند و به عّلت اين سابقه راه و رسم پاگرفتن درکشور میزبان و 

ھست " شھر چینیان"در بسیاري ازشھرھاي اياالت مّتحد امريکا يک محّله و گاھي يک . مي دانند

  . درسانفرانسیسکو باشد" شھرچین" پرسابقه ترين آنھا که گويا بزرگترين و

  

اّما کشورما درطول تاريخ کمتر سابقه مھاجرت ھاي دسته جمعي داشته است و عواملي مانند 

وکمبود منابع معدني يا ) که امروز درد تازه اي بر دردھاي جامعه ايراني افزوده(انفجارجمعیت 

.  ترِک وطن خود گويند و در غربت سکني گزينندکشاورزي موجب آن نمي شده است که جماعتي

از ھمین روي، مھاجرت ھاي دسته جمعي انگشت شماراست و شگفتا که تمام آنھا موجبي 

پس ازافتادن ايران به دست جنگجويان مسلمان وسقوط . ديني يا مذھبي داشته است

ناع ورزيدند و از  میالدي، گروھي از زرتشتیان ازقبول اسالم امت653شاھنشاھي ايران درسال

 و سال 652اطالعاتي که از آنان در دوران میان سال . سرزمین پدران خود مھاجرت کردند

میالدي، که سال ورود شان به ھند است، دردست داريم بسیار مختصر و براساس قّصه اي 785

اين برطبق ). اواخر قرن ھجدھم(و قّصه زرتشتیان ھندوستان ) م1600(است به نام قّصه سنجان 

م به جزيره ھرمز 751مدارک نخستین دسته زرتشتیان ازخراسان به جنوب ايران رفتند و در سال 

 به طرف جنوب به ساحل 766رسیدند و از آن جا به ديو درکنارخلیج َکمبي وسپس در سال 

سال اقامت درآن جا سفرخود را به سوي جنوب ادامه دادند 19کاتھیاوار رفتند و پس از 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


در سنجان گروه ھاي .  سنجان رسیدند و آتش مقّدس را درآن جا مستقرکردند به785ودرسال

  . ديگري از آوارگان زرتشتي به ايشان پیوستند و جامعه ُپررونقي تشکیل شد

  

اين . مھاجرت بزرگ دّوم درعصرصفويان و دردوران استقرار ورسمیت يافتن تشّیع درايران روي داد

 و بیشتر مھاجران از طبقات ممتاز اجتماع، شاعران، ھنرمندان مھاجرت بسیار وسیع و ُپردامنه بود

ازگروه ھاي مختلف، دولتمردان و سیاست مداران، سرداران و سپاھیان و خالصه کساني بودند که 

و در دربار پادشاھان و دستگاه امیران و فرمانروايان ) ھند(شايستگي ھاي ايشان درکشور میزبان 

  : گويدکاروان ھندگلچین معاني در . آن سامان خريدار بسیار داشت

  

. ه1135(تا پايان کار شاه سلطان حسین صفوي .) ق.ه7ََ90(از آغاز عھد شاه اسماعیل اول . . .  

کاروان يعني درطول مّدتي نزديک دو قرن ونیم ھفتصد وچھل و پنج ترجمه توانسته ام براي .) ق

  . . .  فراھم آورمھند

  

  : صیرت در باب علل مھاجرت اين گروه چنین نوشته استوي به اختصار تمام و از سرب

  

قلمرو (و ھند مغول ) احمدنگر، گلکنده، بیجاپور(رفتن اين گروه به شبه قاّره اعم از دکن ثالثه 

نه از بي توّجھي شاھان صفوي به شعر و . . . و سند. . . و نقاط ديگر چون کشمیر) تیموريان

خروج شاه اسماعیل اّول، :  داشته است از قبیلشاعري بوده، بلکه علل و جھات ديگري

سختگیري ھاي مذھبي شاه طھماسب، فتور ارباب مناصب در زمان شاه اسماعیل ثاني و قتل 

عاّم شاھزادگان که مرّوج شعر و مرّبي شاعران بودند، فتنه ھاي پیاپي اوزبکان، ھجوم عساکر روم 

ان ايران، رنجش و ناخرسندي، گريز از به دفعات، دعوت شاھان ھند از ايشان، ھمراھي سفیر

) ُلر، ترکمان، تکّلو، افشار( تھمت بدمذھبي، قلع و قمع سران طايفه خود درعھد شاه عّباس اول 

آزردگي ازخويشان يا ھمشھريان، درويشي و قلندري، پیوستن به آشنايان و بستگان خود که درآن 

عّیاشي و خوشگذراني، ناسازگاري سامان مقام و منصبي داشتند، سفارت، تجارت، سیاحت، 

گذشته از اينھا مردم ھند، به خصوص آنان که با ايرانیان . روزگار، پیدا کردن کار، راه يافتن به دربار

  .اّتحاد مذھب و اشتراک زبان داشتند ايشان را ارج مي نھادند

  ) ، جلد نخست، مقّدمه، صفحات چھار و پنجکاروان ھند( 

  

به )  میالدي1979( ھجري شمسي1358و فراخدامن ايرانیان، از سال سّومین مھاجرت گسترده 

شھرت يافت اّتفاق افتاد و گروه ھاي انبوه " انقالب اسالمي"بعد، پس ازوقوع انقالبي که به

ايرانیان، بیشتر از فرھیختگان و افراد برجسته طبقه متوسط، پزشکان، مھندسان، مديران، 

ص يافتن در آنھا مستلزم تحصیالت دانشگاھي بود دولتمردان وصاحبان مشاغلي که تخّص

ازکشوربیرون آمدند و در آمريکاي شمالي و کشورھاي اروپايي خاّصه اروپاي غربي و استرالیا 

اکثريت قريب به اتفاق اين مھاجران سابقه زيست درازمّدت درکشوري ديگررا . سکونت گزيدند

که گاھي کودکان خردسال و گاه نوجوانان (وفرزندانعالوه براين، آنان با خانواده خود، زن . نداشتند

به غربت روي آوردند وطبیعي بود که ھمواره روي دل را به سوي وطن داشتند و بسیاري ) بودند
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ازآنان منتظر بودند تا در مّدتي کوتاه آتش التھاب انقالب اسالمي و تب و تاب انقالبیان فرو نشیند و 

 عوامل گوناگون ومھمترين آن گذشت زماني نسبتًا دراز و پايه اّما. آنان به میھن خود بازگردند

گذاري زندگانیي تازه در کشور میزبان و فرستادن فرزندان خود به تحصیل درمدارس آن موجب شد 

  .که خواه ناخواه عزم رحیل آنان به اقامت بدل شود

  

ي بیشتري داشتند، نمي بسیاري ازاين مھاجران، خاّصه آنان که با فرھنگ گرانمايه ايران آشناي 

خواستند فرزندانشان آمريکايي و اروپايي بار آيند و ھیچ اثري ازتمّدن و فرھنگ کھن سال میھن 

از اين گذشته، تماس ھاي گوناگون، رفت و آمد و ديدار . باستاني با ايشان باقي نماند

ه نوجوانان و خويشاوندان مقیم ايران، و احیانًا سفرھاي کوتاه به خاک وطن موجب مي شد ک

جوانان بار آمده در کشور ھای بیگانه از اين که به زبان ھم میھنان خويش سخن نمي توانند گفت 

  .و باجوانان ھمسن و سال خود به آساني نمي توانند جوشید، دل آزرده باشند

  

افزون براين، ايرانیان مھاجر مالحظه مي کردند که بسیاري از گروه ھاي مھاجر ديگر کمابیش  

سیاري از ويژگي ھاي قومي خود را، دستکم دردوراني نسبتًا طوالني پس ازمھاجرت، حفظ کرده ب

اند، زبان مادري خود را يکسره از ياد نبرده اند و فرھنگ و سّنت ھاي مّلي را به صورت ماّده اي 

مردم . براي پیوستن افراد پراکنده ھمکیش و ھم نژاد و ھم وطن خود مورد استفاده قرار داده اند

ايران نیز يکي ازاين گروه ھاي اقّلیت ھستند و براي زندگي درکشوري ديگرھمان راھي را درپیش 

دارندکه سالیان درازاست گروه ھاي مھاجر، که روز به روز ھم بر تعداد ايشان در سراسر جھان 

  .افزوده مي شود، آن را پیموده اند و مي پیمايند

  

ي و توفیق روزافزون و دوام ھمبستگي اقوام يکي از اصول اساسي که موجب بھزيست 

مھاجرشده آن است که ايشان فرزندان خودرا به حفظ سّنت ھا و آداب ورسوم وفرھنگ مّلي 

تشويق کنند و در رأس ھمه آنھا زبان خود را بديشان بیاموزند و آنھا را از سابقه تاريخي و فرھنگي 

ضع جغرافیايي و اقلیمي و اجتماعي کشور قوم خود آگاه کنند و تصويري ھرچند نیم رنگ از و

  .اصلي خويش در اختیار آنان بگذارند

  

وقتي کسي درکشور خود زيست مي کند، نیاز مبرم به داشتن اين گونه اطالعات براي او  

اگر از -محسوس نیست، چه ھرجا راکه خواست مي رود و مي بیند و ھرکس را که خواست 

از . زون و فراوان دردسترس اوست مي خواند و مي شناسد از روي منابعي که ف-گذشتگان است

اين گذشته، تحصیل دبستاني و دبیرستاني نیزخود اطالعاتي قابل مالحظه ازاين دست، در اختیار 

درمدارس از فرھنگي . زبان، زباني ديگراست. اّما درکشور بیگانه چنین نیست. وي قرارمي دھد

ست و اگر او نکوشد تا به جِِّد تمام درعین فراگرفتن ديگر، فرھنگ کشور میزبان سخن درمیان ا

مباحث درسي و فرھنگي کشور میزبان از فرھنگ خود بي خبر نماند، درمحیطي که او رافراگرفته 

است مستغرق خواھد شد و ازکشوري که ھزاران فرسنگ دورتر از محّل زندگي اوست وآن چه 

  . درآن سامان مي گذرد بي خبرخواھد ماند
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مطالعات ايران، براي برآوردن ھمین نیاز سال ھا بودکه تألیف و انتشارکتابي را در نظر داشت بنیاد

که درآن تمام اّطالعاتي که جوانان ايراني مقیم خارج از کشور را دربايست است فراھم آمده 

دانشنامه اي که اکنون پیش روي شماست زاده اجراي ھمان فکر و ھمان نظراست که . باشد

  .ي وسرافرازي به ايرانیان عالقه مند عرضه مي شودباخوشوقت

  

درايران کتاب ھاي متعدد و گوناگون، مفّصل يامختصر، مشتمل بر اطالعات دقیق و معتبر يا مطالب 

افواھي و شايعه مانند، انتشار يافته، حتي سال ھا پیش کتابي قطوربا نامي نزديک به نام ھمین 

اّما ). 1360(در تھران منتشر شده است » ن و مردم ايراندايرةالمعارف سرزمی«کتاب زيرعنوان 

مؤّلف دانشنامه حاضرمطالب را با دقت و وسواس ھرچه تمامتر، از روي مدارک و مأخذ رسمي و 

معتبر فراھم آورده و براي ويراستاري و بازنگري به گروھي از کارشناسان ھريک از رشته ھايي که 

مطالب کتاب به زباني ساده، روشن و دور از ابھام و .  استچیزي از آن در اين کتاب آمده سپرده

پیچیدگي ھاي ناشي از مالحظات دانشمندانه و ارباب تخّصص به خواننده عرضه شده است، تا 

ھريک از ايرانیان، که به طور طبیعي نماينده ويژگي ھاي قومي و مّلي خود در کشورھاي ديگر 

جمالي، براي سؤال ھايي که ممکن است دوستان و جھان ھستند، پاسخ ھايي ھرچند کوتاه و ا

 - ھرچند به اجمال-ھمکاران غیر ايراني آنھا از ايشان بکنند دراختیار داشته باشند و خود نیز

بدانندکه پدرانشان چگونه ودرکجامي زيسته و خود ايشان از کجا آمده اند و فرزندان چه قومي 

  . ھستند

  محّمد جعفر محجوب
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 مقدمه مولف
  

  

  به نام خداوند جان و خرد

جوشد و به ياري آن  عشق از ژرفناي آشنائي مي. پرورد  را مي آفريند، آن دل ما عشق را نمي

سرزمین ايران که روزگاري گوھر . يابد بالد و زندگي معنايي دلپذير مي است که دانائي مي

ت تا در ھرگوشه جھان که  خويش اس  فرزندان راه  به  شبچراغ روزگاران بود، اينک پیوسته چشم

اند با او چنان که بوده است آشنا باشند، به زبان او سخن بگويند و از دل او خاطرات تلخ و  پراکنده

عنوان  را به ھا جنبش و پويندگي گذشتگان شیرين را بجويند تا اين مام گرامي نیز بتواند تجربه قرن

ھا براي آن که او را دوست بدارند و به سرزمین نه تن. میراثي گران بھا بر فرزندان خويش عرضه دارد

نیاکان خويش وابسته باشند، بلکه بیشتر از آن رو که سرمايه ھاي ھستي انساني خويش را با 

جوشد، بچشند و با  ھمان طراوت و تازگي که از سرچشمه زبان و فرھنگ مردم اين سامان مي

 چه سھم بزرگي درساختمان فرھنگي سربلندي و سرافرازي تمام دريابند که پیشینیان ايشان

و باز ھم نه بدان معنا که به خودستائي و غرور گرفتار آيند، بلکه تا بدانند که . اند جھان داشته

 چنان شايسته، براي معنا بخشیدن به زندگي در سراسر اين جھان پھناور، چه بار  فرزندان مردمي

  . بزرگي از وظیفه انساني بردوش دارند

 خود آشنائي دارند، آنست که فرزندان   کھن میراث وااليي   به  که ايراني، آنان ومادران درانپ آرزوي ھمه

مردمي که از میراث معنوي . خود را ھمچون نیاکان، مردمي شايسته و دانا و ُپرتالش ببینند

کوشند تا درشکوفا کردن آن  پراکنند و مي گذشته، بذرھاي دانش و مردم دوستي را در جھان مي

ھا و آزادانديشي ھا، که قرن ھا و ھزاره ھا در سرزمین ما سابقه داشته است، کامروا  زرگيب

  . شوند

 امید فراھم آمده که از جنبه ھاي مختلف تمدن و فرھنگ ايراني در طول  مجموعه به اين اين 

  ھزاران سال تاريخ گذشته، تصويري کلي پیش روي جوانان آشناي امروز و عاشقان فرداي ايران

 کارھرچند گنجاندن دريا در کوزه است، اّما در کوتاه ترين زمان و به ساده ترين زبان، به  اين. بگذارد

 سرزمین و دانش و فلسفه،   از تاريخ و جغرافیاي اين ھايي دھد تا با گوشه فرزندان ايران فرصت مي

  . آشنا شوند  آن  ھنر و صنعت، آداب و رسوم و افکار و عقائد مردم

. ھاي پژوھشگران و دانشمندان درباب فرھنگ و تاريخ ايران است  اين کتاب چکیده نوشتهمطالب

 گرفته که  اين منظور صورت حذف بسیاري نکات و گنجاندن خالصه مطالب در يکي دوصفحه، به 

ھاي کوتاه و  بادّقت و حوصله خوانندگان اين روزگار متناسب باشد؛ با حوصله آناني که از لحظه

  .جويند  اندک نیز براي مطالعه بھره ميفرصت ھاي
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از سوي ديگر، . تواند تاچند برابرحجم فعلي خود افزايش يابد آن چه دراين مجموعه گرد آمده مي

 خواننده برسد که در  ذھن  تاريخي ديگر نیز به ممکن است ھزاران نکته و رويداد و مکان و شخصیت

چیزرا ھمگان دانند و اين مجموعه   ھرحال ھمهبه. اي به آن ھا نشده است اين دانشنامه اشاره

تواند با نظر ھمگان به صورتي درآيد که ھرچه بیشتر و بھتر پاسخگوي نیاز به شناختن  نیز مي

  . تاريخ و فرھنگ سرزمین ما، ايران، باشد

ھا  از ھمین روست که با اشتیاق تمام چشم به راه اين راھنمائي ھا ھستیم و اصالح ھمه لغزش

  .بینند، به ديده مّنت پذيرائیم دانند و مي ھا که بھتر و بیشتر مي آن وي را ازس
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 جغرافیا: بخش نخست
  

  

  

  

آريايیان اقوام سفیدپوستي بودندکه حدودسه ھزار سال . ايران به معني سرزمین قوم آرياست

پیش ازمیالد مسیح از سرزمین اصلي خود به آسیاي مرکزي مھاجرت کردند و طي ھزارو پانصد 

دسته اي از آنان در دّره رود ِسند . سال اندک اندک از آن جا به سوي غرب وجنوب گسترش يافتند

و بخشي از ھندوستان جاي گرفتند و گروھي ديگر باگذشتن از کوه ھاي قفقاز راه خودرا تا اروپا 

 به سرزمین دراين میان، طوايفي از آريايیان نیز از گذرگاه ھايي دردوسوي درياي َخَزر. ادامه دادند

  . ھاي جنوبي راه جستند و در پھنه ايران سکونت گزيدند

  

پیش از آريايیان درنواحي غرب و جنوب غرب ايران کنوني مردمي متمّدن مي زيستند که برخي آثار 

اّما مھاجرين آريايي توانستند تمّدن و فرھنگ بومیان را . باستاني از ايشان به دست آمده است

خوانده » ايران«از آن پس جايگاه آريايیان .  بزرگ و يک پارچه تبديل شوندجذب کنند و به قدرتي

  . شد

  

مي » ايرانشھر«ساسانیان به آن . نام ايران دردوره ھاي مختلف تاريخ اندک تغییرھايي کرده است

اروپايیان نیز به تقلید ازنوشته ھاي يوناني، که بیشتر مربوط به زمان َھخاَمِنشیان است، . گفتند

اّما . مي نامیدند که نام بخشي از ايران يعني فارس است) Persia(يا پرشیا) Perse(ان را پرساير

، به درخواست دولت وقت، نام کشور درنوشته ھا، مکاتبات و در اسناد بین المللي 1935ازسال

  .ھمه جا ايران ذکر شده است

  فالت ایران
و میلیون و ششصدھزار کیلومتر مرّبع ايران بزرگ سرزمین وسیعي به مساحت حدود د) َنجد(فالت

در شمال شرقي، کورا در ) آمودريا(اين فالت بین رودھاي جیحون . درآسیاي جنوب غربي است

فالت پامیر درمشرق، فالت . شمال غربي، ِسند درجنوب شرقي و ِدجله درجنوب غربي قراردارد

درمغرب، ) دو رود ِدجله و ُفراتسرزمین میان(و دشت بین النھرين ) ترکیه(ارمنستان و آسیاي صغیر

سرزمین ھاي میان رود جیحون و سیحون (کوه ھاي قفقاز و درياي خزرو جلگهءفرارود یا ماوراءالنھر 

درشمال و شمال شرق و خلیج فارس ودرياي ُعّمان درجنوب، محدوده طبیعي فالت ) يا سیردريا

ک میلیون و ششصدو چھل و ھشت ايران امروز با مساحتي نزديک به ي. ايران را مشّخص مي کند

  .ھزار کیلومترمرّبع بخشي از اين فالت است

  

سرتاسر شمال فالت ايران را رشته کوه ھاي البرز فرا گرفته است که از آرارات، درکوه ھاي قفقاز 
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اين ديوار . درغرب ايران، تا ھندوُکش در شمال افغانستان و از آن جا تا ھندوستان ادامه دارد

يکي از اين . ست که جز در دو نقطه راه ورود به داخل َنجد ايران را مي بنددطبیعي سّدي ا

دوشکاف طبیعي، درناحیه کوھستاني غور و درمسیر رود جیحون قرار دارد، جائي که شھر بزرگ و 

درنیمه ھزاره دّوم پیش ازمیالد مسیح شاخه اي از . تاريخي َبلْخ نزديک آن ساخته شده است

ن راه به َنجد ايران رخنه کردند ودردّره ھاي حاصلخیز سرزمیني که خراسان بزرگ اقوام آريايي از اي

شکاف ديگر درغرب درياي َخَزر واقع شده است، جائي که رشته . نامیده مي شود سکونت گزيدند

رشته کوه ھاي زاگُرس از شمال . کوه ھاي البرز در آذربايجان به کوه ھاي زاگُرس نزديک مي شود

 شرقي، درمسیرسواحل خلیج فارس و درياي ُعّمان به صورت چین خوردگي ھاي غربي به جنوب

 20 تا 10کیلومتر درازا و 100دّره ھاي اين قسمت، که در بعضي نقاط حدود. موازي قرارگرفته است

گرماي . کیلومتر پھنا دارد، از چراگاه ھاي سرسبز ودرختان جنگلي کھن پوشیده شده است

مردم منطقه را، که به گّله داري و پرورش اسب اشتغال دارند، ناچار مي تابستان دراين دّره ھا 

بدين ترتیب، طبیعت بخش بزرگي از مردم اين . کند که به نواحي کوھستاني وخنک کوچ کنند

در قسمت مرکزي زاگُرس، که ُلرستان کنوني در آن . نواحي را به چادرنشیني ناگزير کرده است

اره دّوم پیش از میالد به باِبل دردشت بین النھرين حمله بردند و بیش قراردارد، اقوام کاسي در ھز

  .از پنج قرن برآن حکومت کردند

  

آذربايجان، که در زاويه دو رشته کوه ھاي البرز و زاگُرس قرارگرفته، منطقه اي است حاصلخیز و 

مال غربي و ُپرجمعیت و به واسطه موقع طبیعي و وجود بريدگي ھاي متعّدد درنواحي شمال و ش

ازطريق اين جاّده ھا نخستین مھاجران آريايي به . شرقي آن، محّل رفت و آمد بسیار بوده است

ايران وارد شدند و به تدريج به تشکیل پادشاھي ھاي مقتدر ماد و َھخاَمِنشي و ايجاد فرھنگي 

  . پويا و ماندگار توفیق يافتند

  

رخراسان بزرگ و ديگري درآذربايجان، اقوام مھاجم اّما درطول تاريخ، ازاين دوگذرگاه مھم، يکي د

اين . بسیار نیز به ايران حمله آورده و موجب ُکشتار و ويراني و بروز بدبختي ھاي بزرگ شده اند

دو جاّده . گذرگاه ھا از نظر داد و ستدمیان چین و سواحل مديترانه نیز داراي اھمّیت بوده است

 غرب جھان متمّدن گذشته را به يکديگر مي پیوست از مھّم بازرگاني که سرزمین ھاي شرق و

  . اين راه ھا مي گذشت

  

عامل ديگري که جايگاه فالت ايران را در تاريخ جھان برجسته مي کند وجود اقوام بیابانگرد نیمه 

وحشی است که پیوسته از آسیاي مرکزي به سوي کشورھاي پیشرفته و ثروتمند درحرکت 

و تسّلط اين اقوام يکي از مھمترين ھدف ھاي نظامي و دفاعي کشورھاي جلوگیري از نفوذ . بودند

از اين رو، با دربندھاي عظیم آھنین از اين دوشکاف در زره . متمّدن و مقتدر جھان باستان بود

درزمان شاھنشاھي ساسانیان، امپراتوري . طبیعي فالت ايران شب و روز پاسداري مي شد

  .  براي نگھداري اين دو دربند مي پرداختمقتدر روم ساالنه مبالغي ھنگفت

  

پس از حمله اعراب و درھم ريختن اساس گذشته، طوايف آسیاي مرکزي به تدريج به درون ايران 
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حمله ويرانگر و خونبارمغول و تیمور به ايران، و پیش از آن پیشروي ھون ھا و آتیال . راه جستند

ق کابوس ھراسناکي بود که صدھا سال خواب دراروپا، درقرن ھاي چھارم و پنجم میالدي، تحّق

  .شاھنشاھان و امپراتوران ايران و روم را مي آشفت

  

درناحیه غرب وجنوب غربي فالت ايران نیز منطقه آسیب پذير کرمانشاھان و دشت خوزستان واقع 

حمله اسکندر، حمله . شده که بسیاري ازحمله ھاي مھم به ايران از آن جا صورت گرفته است

، جنگ و گريزھاي طوالني سپاھیان عثماني و ورود قواي بیگانه به ايران درجنگ ھاي بین اعراب

اين برخوردھا، ھربار به نوعي، نظام اجتماعي و . الملل اّول و دّوم، از اين گذرگاه بوده است

اين . سیاسي و اصول اعتقادي و فرھنگ مردم ايران را دستخوش دگرگوني ھاي اساسي کرد

 وستد علمي و فرھنگي و بازرگاني ايران با جھان متمّدن نیز سھم بزرگي داشته منطقه در داد

  .است

  

ضلع سّوِم َنجد ايران را کوه ھاي ناحیه ُمکران مي پوشاند که ازراه بندرعباس، و جاّده اي که از 

ايالت سیستان . بلوچستان به طرف مشرق تا ُکويته در پاکستان مي رود، با خارج ارتباط دارد

َزَرنک يا َزَرنکا نامیده شده  َاِوستا اين سرزمین در. وقع ويژه خود دراين منطقه قرار گرفته استبام

اّما مقارن حکومت مادھا َسکاھا که از اقوام آريائي بودند دراين سرزمین جا گرفتند و نام خودرا به 

. استان استَسِکستان، َسِجستان يا سیستان از کانون ھاي بزرگ فرھنگي ايران ب. آن دادند

، حماسه مّلي ايران، سخن از داستان ھاي پھلوانان اين سرزمین گفته و َزرُتشت، شاھنامه

سیستان از ديرباز راه . رابه زبان مردم اين ناحیه آورده است َاِوستا پیامبر نور و راستي، کتاب خود

جراجويان بسیار مبادله ھاي بازرگاني و فرھنگي گسترده اي با ھند و گذرگاه کشورگشايان و ما

  . بوده است

  

بخش مرکزي َنجد ايران سرزمیني خشک و بي آب وعلف است که در شمال آن دشت کوير با 

دربرخي از بخش ھاي دشت کوير که نمِک کمتري دارد . جلگه ھايي باتالقي و نمکزار قراردارد

ه مي شود به اّما بخش جنوبي منطقه که کويرلوت خواند. امکان زندگي محدود پديد آمده است

بدين ترتیب، . طورکّلي اززندگي تھي است و کمترکسي جرأت گذشتن از آن را به خود داده است

فالت ايران بزرگ سه گوشه اي است که رأس آن در ناحیه آذربايجان قراردارد و قاعده آن خطي 

 اين .فرضي است که سرچشمه رود جیحون را به رودخانه ِسند و درياي ُعّمان امتداد مي دھد

پھنه وسیع از نظر موقع جغرافیايي چھارراه برخورد اقوام و ملل گوناگون بوده و اين خود درتاريخ و 

  . فرھنگ مردم اين مرز و بوم تأثیري عمیق و ھمه جانبه برجاي گذاشته است

  موقعیت و وسعت 
 نیمه سرزمین ايران با مساحتی حدود یک ملیون و ششصد و چھل و ھشت ھزار کیلومتر مربع در

 18/63 تا5/44 شمالي و47/39 و 3/25جنوبي منطقه معتدله شمالي در قاره آسیا، بین مدارھاي 

جنوبي ترين نقطه ايران بندرَگواِتر درکرانه شمالي . شرقي از نصف النھار گرينیچ، واقع شده است

 ايران در شرقي ترين نقطه. درياي ُعّمان و شمالي ترين نقطه آن دامنه کوه ھاي آرارات است
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ايران درمقايسه با . کوَھک در مرز پاکستان و درغربي ترين آن بازرگان درمرزترکیه قرار دارد

کشورھايي مانند روسیه، اياالِت مّتحد آمريکا، برزيل، کانادا، استرالیا و ھندوستان سرزمیني 

 بزرگ اّما دربرابر کشورھاي اروپاي غربي وشرقي و کناره شرقي مديترانه کشوري. کوچک است

  .به شمار مي رود

  

اين منطقه در جھان امروز واجد اھمیت سیاسي، . ايران درمنطقه خاورمیانه واقع شده است

نظامي و اقتصادي خاص است، زيرا نه تنھا میان سه قاره آسیا، اروپا و آفريقا قرار دارد بلکه 

منطقه يکي درياي راه ھاي عمده آبي اين . بزرگترين دارنده و تولیدکننده نفت درجھان است

است، که درياي مديترانه رابه اقیانوس ھند مربوط مي کند، وديگري تنگه ھرمز، ) بحرَاْحَمر(سرخ

میان خلیج فارس ودرياي ُعّمان، که ازآن راه نفتکش ھاي بزرگ نفت منطقه را به ژاپن، اروپاي 

  .غربي، آمريکا، و بسیاري کشورھاي ديگرمي برند

  

انه، ايران به سبب موقع جغرافیايي، جمعّیت، معادن و منابع طبیعي خود درمیان کشورھاي خاورمی

اھّمیت ويژه اي داشته و نیز، به عنوان راھي براي دستیابي به آب ھاي گرم و راه ھاي بازرگاني، 

  . سالیاني دراز آماج تھاجم روسیه تزاري و اّتحاد جماھیر شوروي سابق بوده است

  مرزھا
افیايي خود در گذشته غالبًا آماج تاخت و تاز ھمسايه ھاي خويش بوده ايران به سبب موقع جغر

دراين برخوردھا ايران گاه براقوام مھاجم پیروز شده و وسعت يافته و گاه مغلوب آنھا شده و . است

نخستین فرمان روايي يکپارچه در تاريخ ايران پادشاھي مادھاست که . پاره پاره گرديده است

سده (در زمان پادشاھي ھوَوخَشَتَره . ان، کردستان، و کرمانشاه فعلي بودشامل ھمدان، آذربايج

گسترش يافت و از مشرق به ) ِقِزل ايرماق(مرزھاي ماد تا رودخانه ھالیس ) ششم پیش از میالد

  .و جیحون رسید) َبْلخ(باختر 

  

قلمرو . آوردندَھخاَمِنشیان وسیع ترين شاھنشاھي و گسترده ترين مرزھاي تاريخي ايران را پديد 

فرمان روايي َھخاَمِنشیان . ايشان بخشي بزرگ از سرزمین ھاي متمّدن آن زمان را در برمي گرفت

باحمله . از اقیانوس ھند تا درياي ِاِژه و ازشمال رودخانه ِسیحون تا مصردر آفريقا گسترش داشت

لت اشکانیان دگربار ايران اّما با تشکیل دو.  پیش از میالد، مصرازخاک ايران جداشد334اسکندر، در

حدود قلمرو اشکانیان را نمي توان با دّقت مشّخص کرد، زيرا . قدرت و وسعت گذشته را بازيافت

با اين ھمه، دردوران عظمت اشکانیان . جنگ ھاي پي درپي موجب تغییر ھمیشگي مرزھا بود

ز مشرق به کوه ھاي حدود ايران در شمال به رود ِسیحون و درياي َخَزر تا کوه ھاي قفقاز، ا

مرزغربي . ھندوُکش و حدود َپنجاب و از جنوب به درياي ُعّمان وخلیج فارس مي رسیده است

اشکانیان به سبب جنگ ھاي دائم با امپراتوري روم پیوسته در تغییر بود اّما کم و بیش تا آن سوي 

  . رود فرات کشیده مي شد

  

د و پیوسته مناطقي درشمال غرب کشور بین آنھا ساسانیان اغلب با امپراتوري روم در نبرد بودن
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حدود قطعي مرزھا درعصرساساني شامل تمام ماوراءالنھر تا شمال . دست به دست مي گرديد

کوه ھاي سلیمان و ھندوُکش دراين زمان . و سیستان و افغانستان امروز بود) َبْلخ(شرقي باختر 

درشمال، ارمنستان . رياي ُعّمان قرار داشتدرجنوب، خلیج فارس و د. مرز ايران به شمار مي رفت

  . وحیره جز و ايران بود و تمام قفقاز و گرجستان و َاران در درون مرزھاي شاھنشاھي قرار داشت

  

اسناد ومدارک به دست آمده نشان مي دھد که قلمرو ايران، درزمان ساسانیان، دربعضي نواحي 

وازه ِدھلي و تاحوالي َبمَبئي نیزگسترش داشته ھندوستان، يعني دّره رود ِسند و َپنجاب، تا در

درزمان شاپور دّوم به عّلت ھجوم اقوام بیابانگرد شمالي مانند ھون ھا اين سرزمین ھا از . است

اّما بارديگر خسرو انوَشروان با سرکوب این اقوام توانست وسعت ايران را . تصّرف ايران خارج گرديد

  . به حّد پیشین برساند

  

راب و سقوط شاھنشاھي ساسانیان و تشکیل خالفت، ايران ديگرازخود حکومت باحمله اع

به تدريج خالفت بني عّباس ) نھم میالدي(مستقّلي نداشت تا آن که از آغاز قرن سّوم ھجري

  . ضعیف شد و حکومت ھاي ايراني با اعالم مرزھاي مستقّل سیاسي درايران پا گرفتند

  مرزھاي ایران پس از اسالم
حکومت مستقّل ايراني پس از اسالم را صّفاريان تشکیل دادند که وسعتِ قلمرو آنان در نخستین 

درشمال . دوران عظمت شان از مشرق به رود ِسند و ازشمال شرقي به رود ِجیحون مي رسید

تمام خراسان، گرگان و طبرستان، در شمال شرقي ترکستان تا مرزھاي چین و، درجنوب، کرمان و 

  .در قلمرو حکومت صّفاريان قرار داشتفارس و سیستان 

  

بود و قلمرو ايشان ھمه این سرزمین ھا، } ماوراءالنھر{ مرکز اصلي سلطنت سامانیان درفرارود

و کرمان ) دامغان(خراسان، سیستان تا شاخه ھاي غربي رود ِسند، گرگان، طبرستان، ري، طوس 

 چین متعّلق به حکومت ساماني در بخش شمال شرقي، ترکستان تا مرزھاي. را در برمي گرفت

  .بود

  

َمرداويج که مؤّسس خاندان زياري بود، درمّدت . آل زيارحکومتي محّلي و محدود تشکیل دادند

کوتاھي طبرستان، قزوين، ھمدان، کاشان، گلپايگان، اصفھان و اھواز را به تصّرف خود درآورد و 

آل بويه واليات مرکزي . ام کشته شددرآرزوي تاجگذاري در تیسفون به دست غالمان ترک در حّم

میان : قلمرو آنان به چھار بخش تقسیم شده بود. وغربي ايران را تا بغداد به تصّرف خود درآوردند

، فارس و خوزستان، کرمان، و ناحیه جبال، شامل شھرھاي ري، ھمدان، }بین النھرین{رودان

  . اصفھان و بخشي از آذربايجان

  

اريان و سامانیان را تصّرف کردند و سلطان محمودَغزَنوي آذربايجان، َغزَنويان سرزمین ھاي صّف

سلجوقیان . طبرستان، خوارزم، سیستان و افغانستان تا ُگَجرات ھند را نیز تحت نفوذ خود درآورد

قلمرِو حکومت آنان به وسعت قلمرو دوره ساسانیان رسید . کشوري وسیع و مقتدر تشکیل دادند
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گفته . نه تنھا ايران که جزيره شام و آسیاي صغیر نیز در قلمرو ايشان بود. فتو گاه ازآن ھم فراترر

اّماپس از درگذشت اين سلطان قدرت . اند که ازَحلََب تا کاشَغر اقلیم سلطان َسنَجر بوده است

خراسان به تصّرف خوارزمشاھیان درآمد و . حکومت مرکزي ازمیان رفت و سرزمین ھا تجزيه گرديد

  . ذربايجان دو سلسله ديگر به نام اتابکان به قدرت رسیدنددر فارس و آ

  

تاحمله مغول به قلمروي وسیعي ) يازدھم میالدي(خوارزمشاھیان، که ازاواخر قرن پنجم ھجري

حکومت ايشان مرزھاي گستردھاي . دست يافتند، مانندَغزَنويان وسلجوقیان ترک و ترکمن بودند

 و فرارود و درغرب، ھمدان و کرمانشاه و، درجنوب، کرمان و يافت و درشمال، آذربايجان، مازندران

مرزشرقي قلمرو خوارزمشاھیان رودخانه ِسند، فراسوي . خلیج فارس تا تنگه ھرمز را دربرگرفت

  . زمین ھاي غور وَغرِجستان وسیستان و زاُبِلستان بود

  

یل حکومت ھاي ايلخانان، جانشینان چنگیز، با تشک. حمله مغول دگرباره ھمه مرزھا را دگرگون کرد

سرزمین ھاي ايلخانان درايران درشمال شرقي به . سرزمین ھاي وي را میان خود تقسیم کردند

رود ِجیحون، درجنوب شرقي به رودخانه ھاي ِسند و َپنجاب و در مغرب به رودخانه ُفرات و 

بي درياي َخَزر را نیز در ساحل غر) حدود باکو(متصّرفات روم شرقي محدود بود وُگرِجستان و دربند 

  .دربرداشت

  

دراواخرحکومت ايلخانان، پس از درگذشت ابوسعید بھادر، حکومت ھاي محّلي قدرت گرفتند و 

چوپانیان در آذربايجان و َاران و قسمتي از نواحي مرکزي ايران . تاحمله امیرتیمور برجاي ماندند

ف به عراق عجم، آذربايجان و شروان آل جالير سرزمین ھاي مرکزي ايران معرو. حکومت مي کردند

آل ُکرت . را در اختیار گرفتند و آل مظّفر کرمان، اصفھان، يزد، فارس و خوزستان را درتصّرف داشتند

را ) سبزوار(درنواحي شرقي وشمال شرقي ايران بودند و َسْرِبداران مّدتي ناحیه غربي خراسان 

 خراسان، دامغان، ِسمنان و فیروزکوه حکومت گرفتند و ُطغا تیموريان درگرگان و بخشي ازشمال

تیمورسرزمین ھاي وسیعي از دورترين نواحي فرارود تامسکو و سواحل درياي مديترانه را . کردند

جانشینان او ترکمانان َقراقويونلو، در آذربايجان، َاران، عراق َعَجم، عراق عرب، فارس، کرمان . گشود

ق قويونلوخود رابه مرز سرزمین ھاي خالفت عثماني درغرب ترکمانان آ. و ارمنستان حکومت کردند

  .و ُگرِجستان درشمال غرب رساندند

  

باتأسیس سلسله صفوي براي نخستین بار پس از سقوط ساسانیان، ايران داراي حکومت مرکزي 

مرزھاي ايران در دوران شاه عّباس بزرگ از شمال به . گرديد وحکومت ھاي محّلي ازمیان رفت

درياي َخَزر و رشته کوه ھاي قفقاز، از شرق به رود ِسند، از جنوب به خلیج فارس و درياي ِجیحون، 

فتنه افغان ھا وجنگ ھاي ايران و . رسید} بین النھرین{ُعّمان، و از غرب به جلگه میان رودان

عثماني و ھجوم روسیه تزاري موجب شد که بخشي ازخاک کشور، از دربند قفقاز تا مازندران، يک 

ره از ايران جدا شود و بارديگرخوزستان، ُلرستان،زنجان،سلطانیه، خلخال واردبیل به تصّرف دولت با

  .عثماني درآيد
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درپايان دوره صفوي، نادرشاه افشار مردانه به پاخاست و با لشکرکشي ھاي خود نه تنھا سرزمین 

کوتاه به وسعتي بیش از ھاي از دست رفته را به خاک اصلي بازگرداند، بلکه ايران را در دوراني 

نادرشاه تا دامنه ھاي ھیمالیا پیش رفت و رود ِسند . وسعت آن در دوران َھخاَمِنشیان رسانید

وي در شمال غرب قفقاز را گرفت و سراسر ترکستان تا . بخشي از مرز جنوب شرقي ايران شد

شاه نه ازسپاه اّما پس از کشته شدن نادر. نواحي جنوبي سیبري به جز ِقرقیزستان را گشود

افغانستان و . گردنکشان سر به شورش برداشتند. بزرگ او اثري ماندو نه از فرماندھان کاردان آن

سرزمین ھاي َپنجاب و ِسند و سیستان و بخشي از خراسان از ايران جدا شد و ُگرِجستان به 

  . تصّرف يکي ديگر از مّدعیان سلطنت درآمد

  

رقابت میان دولت ھاي بزرگ انگلیس، فرانسه و روسیه بر سر با روي کارآمدن قاجاريه و تشديد 

. ايران، بخشي بزرگ از زمین ھاي شمال غرب و شمال شرق کشور از سرزمین اصلي جدا شد

روسیه تزاري درضمن جنگ ھاي ايران و روس قفقاز را تصّرف کرد وانگلستان براي حفظ 

  . ستان و بلوچستان را ازايران بريدھندوستان، که درآن زمان مستعمره آن کشور بود، افغان

  

قرارداد الجزاير،که در . دردوره پھلوي مرزھاي ايران در حد سرحّدات دوره قاجار تثبیت شد

 با موافقت محمدرضاشاه پھلوي وصّدام حسین، مرد قدرتمند عراق، به امضا رسید يکي 1975سال

براين قرارداد، خطِّ میاني اروندرود بخشي بنا. از موارد مھّم اختالفات مرزي ايران و عراق را حل کرد

امضاي اين قرارداد پیروزي بزرگي براي ايران بود زيرا عبور آزاد . ازمرز بین دوکشور شناخته شد

با شروع جنگ ايران و عراق پس از انقالب . کشتي ھاي ايراني را در اين رود ممکن مي ساخت

 دوباره 1975 اّما پس از پايان يافتن جنگ قرارداد اسالمي، عراق يک جانبه اين قرارداد را لغو کرد،

  . اعتبار يافت

  مرزھای کنونی 
و ترکمنستان، که درگذشته ) َاران سابق(ايران درشمال با کشورھاي ارمنستان، آذربايجان 

بخشي ازمرز شمالي ايران را . ازجمھوري ھاي اّتحادجماھیرشوروي سابق بودند، ھم مرز است

بخشي از اين مرز که در مشرق درياي َخَزر قرار . ه ارس تشکیل مي دھددرياي خزر و رودخان

مرز شمالي . گرفته تا نقطه مرزي مشترک میان ايران و افغانستان و ترکمنستان ادامه مي يابد

ازسمت شرق ايران با کشورھاي افغانستان و پاکستان ھم .  کیلومتراست2, 643ايران درحدود 

کیلومتراست و مرز ايران و پاکستان 945افغانستان درحدود خط مرزي ايران و . مرز است

طول . از سوي غرب ايران با کشورھاي ترکیه وعراق ھمسايه است.  کیلومتر طول دارد987درحدود

خط مرزي ايران و .  کیلومتر است1, 609 کیلومتر و با عراق درحدود486خط مرزي با ترکیه درحدود

ثماني است که درجنوب ازمیان َارَوندرود آغاز مي شود، از عراق بخشي از مرز قديمي ايران و ع

بین ايران و عراق . ِدھُلران و قصرشیرين مي گذرد و به نقطه مرزي ايران و عراق و ترکیه مي پیوندد

 با تعیین 1975درمورد اين مرز ھمیشه اختالفاتي وجود داشته است که اکنون بنا بر قراردادسال 

 کیلومتر از خلیج 1, 880خط ساحلي جنوب ايران به طول . ده استخط میانی اروند رود حل ش
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َگواِتر در درياي ُعّمان آغازمي شود ازکرانه ھاي شمالي اين دريا و خلیج فارس مي گذرد و بخشي 

  . از َارَوند رود را در بر مي گیرد

  

  

 

 ای طبیعیجغرافی
  

  

  جغرافیای طبیعی ایران
  

. ازنظر ساختمان طبیعي کشوري بلند ومیانگین ارتفاع آن بیش از يک ھزار متر از سطح درياست

پست ترين . َنجد ايران، شامل کوير نمک و کويرلوت، بیش ازنیمي از مساحت ايران را دربر مي گیرد

جلگه ھاي باريک کرانه . قرار داردنقطه اين نجد درشمال شرقي شھر شھداد در استان کرمان 

درياي َخَزر از سطح درياي آزاد پست تر و زمین ھاي ھموار ساحل خلیج فارس و درياي ُعّمان 

  . ھمسطح درياي آزاد است

  کوه ھا 
  :کوه ھاي ايران به شاخه ھاي مھّم زير تقسیم مي شود

  

لیا است که دردنباله کوه ھیما/کوه ھاي شمالي ايران بخشي از چین خوردگي ھاي بزرگ آلپ. 1

ھاي قفقاز از آرارات در خاک ترکیه شروع شده و در جھت غرب به شرق به کوه ھاي ھندوُکش 

اين رشته عظیم کوه ھاي آذربايجان درشمال غربي، البرز درمرکز . درافغانستان پیوند يافته است

بايجان َاَرسباران در مھمترين رشته کوه ھاي آذر. وکوه ھاي خراسان درمشرق را در برمي گیرد

جبال البرزمانند سّدي عظیم به طول .  متر است3370ساحل رود َاَرس با قله نشان کوه به ارتفاع 

اين ديوار عظیم درغرب .  کیلومتر میان درياي َخَزر و فالت مرکزي ايران واقع شده است600تقريبي

به کوه ھاي خراسان مي با دّره عمیق سفیدرود از کوه ھاي طاِلش جدا مي شود و درمشرق 

 متر 6715پھن ترين و بلندترين قّله جبال البرز قّله دماوند در شمال شرق تھران به ارتفاع . پیوندد

اين کوه ھا مانعي بزرگ براي گذشتن بخارھاي درياي َخَزر و جريان باد و ابر به درون فالت . است

ي از آن کالت نادري نامیده مي که بخش-کوه ھاي خراسان، ھزارمسجد. ايران ايجاد کرده اند

 متر، دنباله کوه ھاي البرز در جھت شمال غربي به جنوب 3520 و بینالود، باقّله اي به ارتفاع-شود
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دراين منطقه از خراسان تا بلوچستان نیز ارتفاعاتي وجود دارد که آتش فشان . شرقي است

  . متر از جمله آنھاست50 ھزار و 4خاموش َتفتان به ارتفاع 

  
  دماوند

  

  

درسراسر غرب ايران سلسله جبال عظیم زاگُرس مانند ديواري از آذربايجان تا ُمکران و . 2

بلوچستان کشیده شده و مجموعه پستي و بلندي ھاي منّظمي را ازکردستان جنوبي تا شمال 

کوه ھاي زاگُرس با جلگه ھاي وسیع کرمانشاه درغرب و شیراز . گه ھرمز تشکیل مي دھدتن

قّله ھا و بلندي ھاي زاگُرس داراي دامنه ھاي ُپرشیب و دّره ھاي . درجنوب ازھم جدامي شود

عمیق و گلوگاه ھاي بسیار تنگ است که بیشتر روزھاي سال درپوششي از برف مي ماند و از 

  .ھاي وسیع و مخازن بزرگ آب اين منطقه به وجود آمده اندبرکت آن چراگاه 

  

 متر، بلندترين 547 ھزار و 4کوه ھاي بختیاري درُلرستان تا جلگه ھاي شیراز و زردکوه با ارتفاع . 3

کوه دينار باقّله . نقطه زاگُرس و سرچشمه دو رود بزرگ ايران، يعني کارون و زاينده رود است

. ارتفاعات ديگري است که از جنوب غربي به سوي شرق ادامه مي يابدمعروف ِدنا در فارس جزو 

 متر ارتفاع از ُقّله ھاي بلند ايران است و به سبب رطوبت فراوان دامنه ھاي 404 ھزار و 4ِدنا با 

  .سبز و خرم دارد

  

کوه ھاي مرکزي ارتفاعاتي درجھت شمال غربي به جنوب شرقي است که از آذربايجان تا . 4

نواحي مرکزي اين کوه . قاِفالن کوه در راه تھران به تبريز، مھم ترين آنھاست. ن ادامه داردبلوچستا

باران کم، تغییرات ناگھاني ھوا، وزش بادھاي . ھا از نظر وجود کان ھاي مختلف اھّمیت بسیار دارد

  .شديد، و سیالبي بودن رودھا از مشّخصات طبیعي اطراف اين کوه ھاست

  

  رودھا
. ن بارندگي کم است رودھاي ُپرآب که تمام سال جريان داشته باشند زياد نیستدرايران چو

گذشته ازآن، بیشتر رودخانه ھاي ايران از کوھستان ھا مي گذرند و در نتیجه قابل کشتي راني 

تنھاروِد قابل کشتیراني قسمت ھاي پايین رودخانه کارون است که به اروندرود مي . نیستند

گ ايران درشمال به درياي َخَزر و درجنوب به خلیج فارس مي ريزند و يا به رودھاي بزر. پیوندد

بعضي از رودھا نیز از مرزھاي ايران بیرون مي روند يا . درياچه ھا وباتالق ھاي داخلي فرومي روند

  .سرچشمه ھايشان بیرون ازخاک اصلي ايران است
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شمالي کوه ھاي البرزسرچشمه گرفته بیشتررودھايي که به درياي َخَزر مي ريزند از دامنه ھاي 

َاَرس : مھمترين اين رودھاعبارتند از. اند و چون بین البرز و دريا فاصله زيادي نیست اغلب کوتاه اند

بخشي از رودخانه َاَرس مرز طبیعي ايران و . که سرچشمهء آن کوه ھاي ھزارِبرکه درترکیه است

ل اوَزن از کوه ھاي چھل چشمه در کردستان سفیدرود ياِقِز. است) َاران(جمھوري آذربايجان 

سرچشمه مي گیرد و ازبريدگي کوه درناحیه رودباِر گیالن راه خود رابه سوي درياي َخَزر دنبال مي 

رودھاي چالوس، َھراز، . سّد َمنجیل درھمین ناحیه بر روي سفي درود بسته شده است. کند

رود َاتَرک نیز که ازکوه ھاي . اين منطقه اندَتَجن، ِنکا و گرگان رود نیزاز رودخانه ھاي بزرگ 

اين رود از محّلي به نام . ھزارمسجدسرچشمه مي گیرد در جنوب شرقي به درياي َخَزرمي ريزد

  . چات مي گذرد و در بخشي ازمسیرخود مرز طبیعي بین ايران و ترکمنستان را تشکیل مي دھد

  

مھمترين آنھا رود . ، ُپرآب و طوالني اندرودخانه ھايي که به خلیج فارس مي ريزند اغلب بزرگ

رودھاي ماھي . گاماسیاب يا گاماساب است که ازکوه ھاي نزديک نھاوند سرچشمه مي گیرد

َدشت، َکَرند، َقَره سو، وديناَور درکرمانشاه به گاماسیاب مي پیوندند و ازسیردان به بعد اين رود 

پل باز اين رودخانه تغییرنام مي دھد و از آن از نقطه اي معروف به پاي . سیَمره خوانده مي شود

. سّد َکرخه قسمت غربي استان زرخیز خوزستان را آبیاري مي کند. پس به َکرخه معروف است

 کیلومتر درازا طوالني 850کارون با. رود َکرخه ازراه باتالق ھاي مرزي ايران وعراق به دجله مي ريزد

یاري سرچشمه مي گیرد و رود آب ديز يا دزفول درمحل ترين رودخانه ايران است و از زردکوه بخت

کارون پس از عبور ازاھواز دوشاخه مي شود، يک شاخه آن به نام . َبندِ قیر به آن مي پیوندد

. بھمنشیربه خلیج فارس مي ريزد و ديگري به نام کارون درکنارخرمشھر به اروند رود مي پیوندد

  . بخش پاياني کارون قابل کشتیراني است

  

رودھاي َجراحي، زھره يا ھنديجان، داَلکي، مھران و میناب نیز از جمله رودھاي ُپرآب اند که به 

  .خلیج فارس مي ريزند

  

درُمکران و بلوچستان نیز رودھايي جريان دارند که چون از شوره زار مي گذرند بیشترشور، کم آب 

 از َبمپور سرچشمه گرفته به خلیج تنھا رودخانه ُپرآب اين منطقه سرباز است که. و بي فايده اند

  . َگواِتردرشرقي ترين نقطه مرزي ايران و پاکستان به درياي ُعّمان مي ريزد

  

ھیرمند . غیر از اينھا، رودھاي ديگري نیز درايران جاري است که سرچشمه آنھا بیرون کشوراست

اين رودخانه پس از . رد کیلومتر طول دا200 ھزار و 1ازکوه بابا درافغانستان سرچشمه مي گیرد و 

درجنوب شرقي درياچه ھامون فرورفتگي . آبیاري جلگه سیستان به درياچه ھامون مي ريزد

رودي موسوم به شله . ديگري به نام گود ِزِره واقع شده که پوشیده از شن ھاي نرم و نمک است

  . ه نام دارد، مي پیوندديا شالق ھنگام ُپرآبي اين فرورفتگي را با باتالق ديگري، که آن ھم گود ِزِر

  

َھريرود يا رودھرات نیزازدامنه جنوبي کوه بابا درافغانستان سرچشمه مي گیرد و پس از عبور از 
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بخش پايیني َھريرود، َتَجن نام . ھرات بخشي از خط مرزي ايران و افغانستان را تشکیل مي دھد

رين شعبه ھاي َھريرود درخاک ايران مھمت. دارد و به ريگزار خوارزم و شرق درياچه َخَزرفرومي رود

رودخانه دياله از کوه ھاي کرمانشاه . َکَشف رود و رودجام است که در خراسان جاري است

وکردستان و رودخانه زاِب کوچک از بلندي ھاي جنوب درياچه ارومیه سرچشمه مي گیرند و 

  .ھردودر جنوب غربي بغداد به دجله مي ريزند

  دریاھا 
  . ن درياي َخَزر و درمرز جنوبي آن خلیج فارس و درياي ُعّمان قراردارددرمرزشمالي ايرا

  

  درياي َخَزر

 ھزار کیلومتر مرّبع بزرگ ترين درياچه روي زمین است و بازمانده 420اين دريا با مساحتي حدود

. درياي بزرگ ِتتیس که در دوران سّوم زمین شناسي بخش بزرگي از َنجد ايران رافرا گرفته بود

اي خزر نام خود را ازاقوامي دارد که در اطراف آن مي زيسته اند و درياي گیالن، درياي مازندران، دري

اروپايي ھا از اين . درياي گرگان، درياي قزوين، درياي طبرستان و درياي ديلم نیز نامیده شده است

يا کاسپین ) اھاَسک(يا درياي آلبانیا و درياي سکوتھا ) گرگان(دريا به نام ھاي درياي ھیرکاني 

  .درياي َخَزر از طريق رودھاي بزرگ به درياي سیاه ارتباط دارد. و درياي خوارزم ياد کرده اند) قزوين(

  
  

  دریای خزر

  

ح آب آن، که بیست وھشت متر درگذشته، اين دريا به تدريج درحال کوچک شدن بود و سط

اّما درسال .  میلیمتر پايینتر مي رفت270ازسطح آب ھاي درياي آزاد پايین تراست، ساالنه حدود

طوِل درياي َخَزر از . ھاي اخیر، سطح آب درياي َخَزر، به داليل گوناگون، رو به افزايش رفته است

اين دريا درنواحي مختلف . ومتر است کیل440 تا160 کیلومتر و عرض آن بین 280,1شمال به جنوب
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 متر و 800 تا500عمق آن درنواحي کوه تالش، يعني درجنوب و جنوب غربي، به. عمق متفاوت دارد

امروز تنھا ساحل جنوبي و بخش کوچکي از کرانه جنوب .  ھزار متر مي رسد1در بعضي نقاط به 

ي اين دريا تا بندر آستارادر جنوب غربي غربي درياي َخَزر، يعني از دھانه رود َاْتَرک در جنوب شرق

کرانه ھاي اين دريا درايران ھمه شنزار و پست است و خلیج ھاي . آن، به ايران پیوسته است

درغرب و ديگري خلیج ) انزلي(دوبريدگي مھم، يکي مرداب گیالن . کوچک و برکه ھاي بسیاردارد

ه میان کاله خشکي نوارمانندي است شبه جزير. گرگان، درگوشه شرقي آن دريا قرار گرفته است

  .که آب ھاي خلیج گرگان را ازدرياي َخَزر جدا مي کند

  

شاھان . درياي َخَزر اززمان ھاي بسیاردوردر دادوستد بازرگاني ايران اھمّیت بسیارداشته است

ن صفوي با ايجاد راه ھايي که نقاط داخلي کشور را به درياي َخَزر مي پیوست به آباداني سواحل آ

 و بندرفرح آباد را -که آن زمان اشرف البالد خوانده مي شد-خدمات شايسته کردند و بندربھشھر 

شاه عّباس بزرگ يکي ازجشن ھاي بزرگ آبريزان رادربندر محمودآباد . در کناردرياي َخَزرساختند

دشگاه ھا، در روزگار پھلوي، با ايجاد مھمانسراھاي بزرگ و ھتل ھا وگر. نزديک آُمل برگزارمي کرد

پس . سواحل درياي َخَزر آباداني بسیاريافت و يکي از مراکز مھّم گردش و استراحت ايرانیان گرديد

اّما ھنوز نیز در . از انقالب اسالمي به سبب محدوديت ھاي گوناگون اين رفت وآمد انبوه کم شد

  .  سفر مي کنندتابستان و ايام فراغت بسیاري ازمردم ايران به خصوص از تھران به آن نواحي

  خلیج فارس

ين خلیج نیمه ی جنوب غربي مرزھاي آبي ايران را تشکیل مي دھد و از دھانهء اروند رود تا شبه ا

 کیلومتر و 250عرض خلیج فارس حداکثر .  کیلومترطول دارد900جزيره ُمسنَدم درُعّمان در حدود 

ارس سرزمین ھاي ايران و دردوسوي خلیج ف. کیلومتراست56باريک ترين آن، درتنگه ھرمز، 

خلیج . عربستان قرار گرفته اند و درنقاط مختلف آن امکان پھلوگرفتن کشتي ھاي بزرگ وجود دارد

فارس تنھا راھي است که ايران را به درياي آزاد مي پیوندد و از ھمین رو براي آن شاھرگي حیاتي 

  . ھّمیت آن افزوده استمنابع عظیم نفت درنزديکي اين راه دريايي برا. به شمارمي آيد

تاريخ فّعال . ازجھت نظامي نیز از روزگاران ديرين خلیج فارس درتاريخ نقش بزرگي داشته است

 پیش از میالد مسیح مي 600 ھزار و 2بودن بنادرخلیج فارس ازنظر نظامي و بازرگاني به حدود

. به مصردست يافتندشاھنشاھان َھخاَمِنشي با ايجاد ناوگاني عظیم ازطريق خلیج فارس . رسد

در دوره ھاي بعد ازاسالم . اين رويداد درکتیبه داريوش که درکانال سوئز يافت شده آمده است

ھرگاه حکومت ھاي مقتدري روي کار آمده اند به خلیج فارس و منافع بي شمار بنادرو سواحل آن 

پايیان و رقابت ھاي مھم ترين حوادث قرن ھاي اخیردراين منطقه آمد و رفت ارو. توجه داشته اند

در سده گذشته با افزايش اھّمیت نفت، که غني ترين منابع . سیاسي واقتصادي آنھا بوده است

  .آن پیرامون خلیج فارس قرار دارد، اين رقابت ھا ابعادي جھاني يافت

  درياي ُعّمان 

ّوم از مرز آبي ايران اين دريا از تنگه ھرمز تا بندر َگواِتر مجاور ايران است و سواحل آن بیش از يک س
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سواحل اين دريا در ايران به طور طبیعي امکان پھلو گرفتن را به . را درجنوب تشکیل مي دھد

کشتي ھاي بزرگ نمي دھد و به ھمین جھت معموًال تنھا قايق ھا و لنچ ھاي کوچک محلي 

 ساختمان بزرگ ، در چھاربھار،1970از ھمین رو، در ابتداي دھه . قادرند به ساحل آن نزديک شوند

  .ترين بندر نظامي و بازرگاني ايران درساحل اين دريا آغاز گرديد

  

  دریاچھ ھا و باتالق ھا 
برخي از آنھا . درياچه ھا و باتالق ھا و نمکزارھاي بزرگ ايران ھمگي بازمانده يک درياي خشکاند

 بسیار به صورت شوره به واسطه آبروفت رودخانه ھا ُپر و باتالقي شده و بعضي ديگر براثر تبخیر

  . زار و کوير درآمده اند

  

  ) رضائیه(درياچه ارومیه 

نام درياچه ی ارومیه و شھر کنارآن دگرگون شده ی واژه ی سریانی اورمیاه به معنی شھر آب 

این دریاچه . است که پاره ی اول آن اور درنام شھرھای دیگر چون اورگنج و اورشلیم نیز آمده 

مساحت آن . متر ازسطح دريا ارتفاع دارد1200درفالت آذربايجان واقع شده و درشمال غربي ايران 

% 23نمک آلودگي آب درياچه ارومیه را تا .  ھزار کیلومترمرّبع وآب آن بسیارشوروتلخ است6حدود

به عّلت اين غلظت ھیچ حیوان دريايي توان زندگي درآن را ندارد، اما جزايربزرگ . برآوردکرده اند

دریکی از جزیزه ھای درياچه . ، محّل تخم گذاري انواع پرندگان مھاجر و بومي استنامسکون آن

ارومیه پارک حفاظت شدھاي ايجاد شده که درآن انواع بي نظیر فالمینگو، پلیکان وگوزن زرد 

درمشرق اين درياچه شبه . ايراني، که از کمیاب ترين انواع آن درجھان است، نگھداري مي شود

.  کیلومترقراردارد که براثر جزرومد ازساحل جدا مي شود2 و پھناي 8درازاي جزيره شاھي به 

مھمترين رودھايي که به درياچه ارومیه مي ريزد عبارت اند از تلخه رود، صافي رود، زّرينه رود و 

  .سیمینه رود

  

  )ساوه ياحوض سلطان(درياچه قم 

فته است و آب آن به عّلت ھواي اين درياچه درپست ترين قسمت دشت تھران و قم وساوه قرارگر

ھنگام .  کیلومترمرّبع است400 ھزار و 2وسعت آن به طورمتوّسط حدود . متغّیرکم وزياد مي شود

درياچه نمک يا کويرَمسیله و دو درياچه : حدوث خشکي دراين ناحیه درياچه سه پاره مي شود

شورو تلخ است و کناره ھاي آب درياچه قم . کوچک ترکه خشکي باريکي آنھارا ازھم جدا مي کند

زّرين رود يا َقَره سو و يا َقَره . آن اغلب باتالقي و تا شعاع بیست کیلومتر پوشیده از رسوب نمک

- کیلومتري تھران برروي آن بسته شده63که سد امیرکبیر در-چاي، َابَھر رود يا رودشور، رودکرج 

  .ه به درياچه قم مي ريزندجاجرود و َحبله رود، از مھمترين رودخانه ھايي ھستند ک

اين رودخانه . آب جاجرودکه ازجنوب تھران مي گذرد درنواحي ورامین به مصرف کشاورزي مي رسد

براي تأمین آب آشامیدني و زراعتي اھّمیت بسیار دارد وبه ھمین جھت سّدي بر روي آن بنا شده 

  . است
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  )بختگان(درياچه نیريز 

. ومتري مشرق شیراز بین دو رشته کوه موازي واقع شده است کیل50درياچه ی نیریزیا بختگان در

 ھزار کیلومتر مرّبع، عمق کم و آب بسیارشور دارد و با دو زبانه باريک از 3اين درياچه با وسعت

میان اين دو درياچه جزيره علي . دوطرف به درياچه کوچک تري به نام َطشِت نرگس مي پیوندد

رودُکر يا . خِتگان ازسمت مغرب به باتالق مرودشت مي پیوندددرياچه َب. يوسف به وجودآمده است

. کورشکه ازکوه ھاي اوجان و خسرو شیرين سرچشمه مي گیرد به درياچه َبخِتگان مي ريزد

شعبه مھّم رودخانه ُکر کام فیروز است که نزديک خرابه ھاي شھر قديمي استخر به رودُکر مي 

که از دوره َھخاَمِنشیان ) رامِگرد(ست يکي به نام رامِجرد اين رود داراي دو سّد تاريخي ا. پیوندد

.  متر درازادارد و در زمان عضدالدوله ديلمي ساخته شده است106بازمانده و ديگري بنِد امیر که 

نوشته اند که بندِ امیر برروي خرابه ھاي سّدي اززمان َھخاَمِنشیان ساخته شده است که 

  .به گردش درمي آمد که ھريک آسیابي را مي چرخانددرگذشته ازنیروي آب آن سیصدچرخ 

  

نزديک کازرون و بھارلو درھجده کیلومتري جنوب شرق شیراز آب رودخانه )فامور(دو درياچه پريشان 

  .ھاي محّلي را درخود جمع مي آورند

  

  )گاوخاني(مرداب گاوخوني 

 به واسطه طغیان وسعت آن در فصل بھار. مرداب گاوخونی درجنوب شرقي اصفھان قرار دارد

اين مرداب از ديرباز محّل مناسبي .  کیلومتر مرّبع مي رسد30زاينده رود زياد مي شود و به حدود

. گفته اند که بھرام گورضمن شکار در پي گورخري به اين مرداب فرو رفت. براي شکار بوده است

  .ه اين باتالق مي ريزدزاينده رود، که سرچشمه آن زردکوه بختیاري است و از اصفھان مي گذرد، ب

  

  باتالق جازموريان 

َھلیل . باتالق جازموریان درجنوب کوه شاھسواران کرمان واقع شده و اطرافش لجنزار وباتالق است

اّولي ازکوه ھاي کرمان سرچشمه مي گیرد وپس . رود و رودَبمپور به اين باتالق وارد مي شوند

 ازمشرق بلوچستان به سوي مشرق باتالق جاري ازآبیاري جیُرفت به باتالق مي پیوندد ودّومي

  .است

  

. رودھاي مارون و سرخ رود دراين ناحیه پس از مشروب کردن رفسنجان به کويرنمک فرو مي روند

آب ھاي فصلي چند رودخانه از جمله رود شور، که ازبیرجند مي گذرد، نیز سرانجام به 

 و شمال غربي بافق، شوراب و روِد کويرباْفق، در مشرق يزد. نمکزارمشرق کرمان مي ريزد

  . شوررابه کام مي کشد

  جزایر
جزيره الرک و . درخلیج فارس جزاير بسیاري وجود دارد که امروز برخي از آنھا متعّلق به ايران است

 کیلومتر جزاير کوچکي ھستند اّما 100جزيره ھرمز در نزديکي تنگه ھرمز ھريک با وسعتي حدود 
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در جزيره ھرمز آثار و خرابه ھاي تاريخي ھست که بخشي از آن به . دموقع نظامي مّھمي دارن

حاکمّیت ايران برجزاير ابوموسي، ُتْنِب بزرگ و ُتْنِب کوچک در . زمان تسّلط پرتغالي ھا بازمي گردد

نام .  کیلومترمربع مساحت دارند 2 و تنب کوچک 10.3تنب بزرگ .  تثبیت شد1970اوايل دھه 

ششم کتیبه ی بیستون به عنوان بخشی از استان پرسیس یا فارس آمده ھردو آن ھا در بند 

مردم محلی جزیره ی ابوموسی را گپ سبزو . درتنب بزرگ معدن خاک سرخ وجود دارد. است

 کیلومترمربع موقعیت استاتژیک مھمی 12این جزیره با مساحت . یعنی سبزه زار بزرگ می گویند

اما تاکنون ھیچ یک از . ی شیخ امارات متحده عربی استاین سه جزیره اکنون مورد ادعا. دارد

بیشتر جزایر ایران درخلیج فارس پیشینه ی . مراجع بین المللی آن را مورد تأیید قرارنداده است

تاریخی پرماجرائی دارند که با حوادث تاریخی بندرھای آن ناحیه، به ویژه بندر عباس و بندر بوشھر 

جزيره ھا ی ھرمز، خاْرک، : لق به ايران در خلیج فارس عبارت اند ازجزاير متع. پیوند نزدیک دارد

  .ِقْشم ، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، الوان و ھنگام

  

 

 جغرافیای اقتصادی
  

  

  جغرافیای اقتصادی ایران
  

ایران سرزمیني پھناور، پرجمعیت، غني و حاصل خیز است و با کوه ھاي بلند و دّره ھاي ُپرآب 

به عالوه، .  حاصلخیز و تنوع آب و خاک ،موقع مناسبي براي کشاورزي و دامپروري داردوجلگه ھاي

در دل کوه ھا و درعمق کويرھا و شوره زارھاي مرکزي اين سرزمین منابع عظیم زيرزمیني، از 

تنّوع اوضاع . سفره ھاي گسترده آب تا معادن سرشار نفت و گاز و آھن و مس، ذخیره شده است

تفاوت بسیار زياد درآب و ھواي مناطق مختلف از ديگر عواملي است که زمینه الزم را جغرافیايي و 

  . براي انواع فّعالیت ھاي اقتصادي در کشور فراھم مي آورد

  کشاورزي 
گرچه حدود ھفتاد درصد از سرزمین ايران کوھستانی یا کویری وغیر قابل کشاورزي است، 

 که پژوھندگان معتقدند اگر ايران کانون نخستین پیشینه کشاورزي درايران چندان قديم است

ازحدود چھارھزارسال پیش از میالد . فّعالیت ھاي کشاورزي نباشد، يکي از قديم ترين آنھاست

وجود سدھا، بندھا، کاريزھا، و منابع . مسیح ساکنان اين سرزمین به کشاورزي مي پرداخته اند

یان کشاورزان تقسیم مي شده، نشان از عظیم آب، که به وسیله ی جوی ھا و آبراه ھا م

کوشش بسیار براي توسعه کشاورزي و سرسبزي و آباداني در دوره شاھنشاھان ايراني پیش از 
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با حمله اعراب و سقوط ساسانیان، براثر نا آشنائی حاکمان عرب و بي توّجھي به . اسالم دارد

ّما با روي کار آمدن نخستین حکومت نگھداري سدھا و آب بندھا، کشاورزي مّدتي از رونق افتاد، ا

امروزه، با تنّوع جنس خاک و آب و ھوا، امکان کشت و . ھاي ايراني دگرباره کارآيي خودرا بازيافت

بھره برداري از ھمهء انواع محصوالت کشاورزي و دامي از سردسیري و گرمسیري در ايران وجود 

  . دارد

  
  

  برنج کاری در گیالن

اّما در . صادرات کشاورزي ايران بیشتر پنبه، حبوبات، سبزيجات، انگور، خرما، وخشکبار بوده است

دھه ھای اخیر، با افزايش جمعّیت و کاھش نسبي تولیدات کشاورزي میزان سرانهء اين گونه 

ابر، نیازايران به وارد کردن کاالھاي غذايي و کشاورزي، از آن جمله صادرات کاھش يافته و، دربر

مشکالت کشاورزي ايران را، . گندم، برنج، روغن، گوشت، چغندر قند و نیشکر روزافزون شده است

عالوه بر کم بود آب و مشکل آبیاري، نارسايي راه ھا و وسايل ارتباطي، زيان آفات نباتي و کم 

با این ھمه امروزه افزون بر مصرف داخلی مقداری محصوالت . ي دانسته اندکاري پنھان در کشاورز

  .کشاورزی از جمله میوه به صورت تازه یا خشک و کنسرو به کشور ھای ھمسایه صادر می شود

  معادن 
. ازکل ذخایر زیرزمینی دارای یکی از بزرگ ترین حوضه ھای نفت و گاز جھان است% 10ایران با 

د از عربستان سعودی مقام دوم را بین اعضای سازمان اوپک دارد ودر بھره دراستخراج نفت بع

با آن که جز در رشته نفت و گاز تحقیقات . برداری از معادن گاز نیز بعد از روسیه قرارمی گیرد

ومطالعات دامنه داري راجع به معادن ايران انجام نیافته است، دربیشتر نقاط کشور آثار وجود کان 

اّما ذخیره بعضي ديگر . ذخیره بعضي از اين معادن ناچیز است. ه چشم مي خوردھاي مختلف ب

افزون بر اين، . چون معادن مس سرچشمه و معادن آھن بافت و َزرََند کرمان چشمگیر است

اّطالعات زمین شناسي و کان شناسي نشان مي دھد که در ايران کان ھايي با میزان ذخیره و 

مھمترين معادني که درايران استخراج . ا معادن بزرگ دنیا برابري مي کندعیار باال وجود دارد که ب

نفت، گاز طبیعي، زغال سنگ، آھن، مس، سرب، منگنز، طال، نقره، : مي شوندعبارت اند از
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گوگرد، پنبه نسوز، خاک سرخ، خاک نسوز، ِنشاُدر، زرنیخ، سنگ مرمر، سنگ گچ و آھک، 

  . ی ساختمانی، شن و فیروزهکرومیت، زاج، نمک، آنتیموآن،سنگ ھا

  صنایع
انواع واقسام ظرف ھا و کوزه . صنعت نیز، مانند کشاورزي، درتاريخ ايران سابقه اي طوالني دارد

ھاي سفالي و ابزار فلّزي از دوران پیش از تاريخ جزو آثار باستاني است و نشان از صنعتي 

شاھکارھاي . عت ايران را پديد آوردنداّما ساسانیان درخشان ترين دوره تاريخ صن. پیشرفته دارد

معماري، ظرف ھاي فلّزي و سفالي و پارچه ھاي لطیف و گران بھاي آن دوران خريداران بسیار در 

توانگران روم باستان به خريد دستآوردھاي ايرانیان رغبت بسیار . سرزمین ھاي دور و نزديک داشت

  .داشتند و بھايي گزاف براي آن ھا مي پرداختند

  

قالي ھاي نفیس ابريشمین ايران آن زمان چنان . ره صفويان دوران رونق اقتصادي ايران بوددو

اّما پیشرفت سريع صنعتي . دربازارھاي اروپايي شھرت داشت که نام قالي را با نام ايران درآمیخت

در اروپا بسیار دير و به صورت محدود درصنعت ايران تأثیر گذاشت و در نتیجه زيربناي توسعه 

درنیمه دّوم سلطنت محّمدرضا شاه پھلوي مھمترين . صنعتي ايران تا دوران رضاشاه ريخته نشد

پس از وقفه ای که درزمان جنگ ایران و عراق به . تحّرک صنعتي ايران درتاريخ معاصر صورت گرفت

وجک وجود آمد، دوباره توجه به صنایع و به کار اندازی واحد ھای صنعتی رونق گرفت که در صنایع ک

صنايع امروز ايران را به دو بخش دستي و کارخانه اي مي توان . رو به پیشرفت سریع است

مھمترين بخش صنايع دستي ايران بافت قالي و قالیچه وگلیم است که عالوه بر . تقسیم کرد

خاتم کاري، میناکاري و پارچه ھاي . مصرف گسترده داخلي رقم چشمگیري درصادرات دارد

صنايع .  و زري، که جنبه ھنري نیز دارد، از ديگر صادرات ايران دراين بخش استدستباف ابريشمي

دستي دراقتصاد روستايي ايران بیشتر از آن نظر مھم است که مي تواند بیکاري يا کم کاري 

  .ناشي از طبیعت کار تولید کشاورزي را جبران کند

  

امروزه . ر واحدھاي کوچک آغاز شدصنايع کارخانه اي ايران از دوران سلطنت ناصرالّدين شاه د

صنايع غذايي، نّساجي، سیمان، صنايع سلولزي، چرم و پوست، دخانیات و تولید و مصرف برق و 

صنايع مونتاژقطعه ھای یدکی دراستان ھاي مختلف ايران درحّد مصرف داخلي فّعال است و به 

ت اتومبیل از ديگر صنايع صنعت ماشین سازي و ساخت قطعا. تدریج وارد مرحلهء صادرات می شود

. کارخانه اي نوپاي کشور است که پس از انقالب اسالمي و براثرجنگ باعراق مدتی متوقف ماند

صاحب نظران معتقدند . اما در دھه ی اخیر دوباره فعال شده و درحال گسترش قابل مالحظه است

ي و حّتي صدور به که ايران ظرفّیت گسترش صنايع ماشین سازي را تا حّد تأمین مصرف داخل

  . کشورھاي ھمجوار دارد

  

نفت و گاز مھمترين منابع صنعتي ايران و صادرات اين دوماّده پر بھا و نیروزا بزرگ ترين سرچشمه 

پیش از انقالب اسالمي، ايران پس ازعربستان سعودي، دّومین . درآمد ارزي دولت ايران است

اليشگاه ھاي ايران درآبادان، کرمانشاه، تھران، پا. صادرکننده بزرگ نفت درجھان به شمار مي رفت
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شیراز و مسجد سلیمان، پیش از جنگ با عراق، عالوه بر تأمین مصرف داخلي، مقداري نفت 

  . تصفیه شده را به خارج از کشور صادر مي کرد

  

کارخانه ذوب آھن اصفھان و صنايع وابسته به آن ازجمله کارخانه ھاي ماشین سازي اراک و تبريز 

 کارخانه ھاي تصفیه مس درغني آباد تھران و سرچشمه کرمان در اقتصاد ايران اھمّیت فراوان و

اّما . به طور کلي، ايران براي پیشرفت و گسترش صنعتي از نظر منابع و معادن غني است. دارد

و درچند دھه ی اخیر پايین بودن میزان سرمايه گذاري و کمبود متخّصص، که به ويژه پس از انقالب 

خروج گروه بزرگي از دانش آموختگان و کارشناسان بیشتر احساس مي شود، از موانع گسترش 

با این ھمه پیشرفت درصنایع کوچک درشھرھای مختلف و . سريع تر صنعت درايران بوده است

  . گسترش صنایع سنگین نظامی راه را برای تحولی بزرگ در صنعت آماده می کند

  جھان گردی 
تنّوع، جنگل ھا، گیاھان و جانوران کم ياب و پديده ھاي طبیعي شگفت انگیز طبیعت زيبا و م

درگوشه و کنار کشور، که عرصه ھاي زيبا و ناشناخته بسیار دارد، امکان جلب انبوه جھان گردان 

عالوه براين، تاريخ کھن ايران و آثار باستاني با شکوه و . داخلي و خارجي را فراھم کرده است

صنايع دستي و . ري دوران اسالمي کشور از عوامل مھّم جلب جھان گردان استگنجینه ھاي ھن

در دوره محّمد رضا شاه مقّدمات رشد . ھنرھاي بومي نیز در جلب سّیاحان نقشي عمده دارد

جھانگردي درايران فراھم آمد و مھمانسراھاي بسیار در نواحي مختلف کشور به اين منظور بنا شد 

پس از انقالب اسالمي، به واسطه درگیري ھاي داخلي و جنگ ايران و . افتو وضع راه ھا بھبود ي

اّما، بار . عراق و کمبود امکانات پذيرايي و وسايل ارتباطي، اين صنعت از رونق پیشین خود افتاد

ديگربا تالش گسترده گام ھايي براي جلب مسافران و جھان گردان داخلی و خارجي برداشته 

فاھی و تربیت افراد وارد و متخصص در این زمینه درھمه نقاط ایران در شده و مقدمات وسایل ر

  . دست انجام است

  جمعّیت 
ايران سرزمین پھناوري است که به عّلت وضع طبیعي توزيع جمعّیت در نواحي مختلف آن يکسان 

و بیشتر مردم ايران در نواحي غرب و شمال کشور، در جلگه ھاي واقع بین کوه ھاي البرز . نیست

. درياي مازندران، و دراستان ھای آذربايجان و نیمه ی شمالي دامنه ھاي زاگُرس زندگي مي کنند

آب فراوان، زمین ھاي حاصلخیز و چراگاه ھاي سبز و خّرم مھم ترين عامل اين تراکم جمعّیت 

 درصد کّل 35درصد خاک ايران را تشکیل مي دھد، بیشاز 16اين مناطق، که کمتر از . است

  . ت را در خود جاي داده استجمعّی

  

اين منطقه بیش . کوير لوت و کويرنمک درناحیه مرکزي و شرقي ايران در واقع جاي زندگي نیست

درصد مساحت کّل کشور را دربرمي گیرد اّما کّل ساکنان آن از يک درصد جمعّیت کشور تجاوز 17از 

 کوچک اطراف قنات ھا و در فاصله مردم اين نواحي امروزه نیز اغلب دراجتماعات بسیار. نمي کند

جلگه خوزستان، استان فارس، بخش شمالي خراسان و . ھاي دور از يکديگر زندگي مي کنند
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شھرھاي مرکزي واقع بین کوه ھاي البرز و زاگُرس، تراکم جمعّیتي میانه دارد و نواحي شرقي و 

  . سرتاسر سواحل جنوبي کشور کم جمعّیت است

  

ايجاد کانون ھاي بزرگ صنعتي، امکان دستیابي به خدمات درشھرھاي گذشته از وضع طبیعي، 

بزرگ، افول بخش کشاورزي و ھجوم روستايیان به شھرھا، ھمچنین جنگ ايران و عراق از عوامل 

عامل ديگر درترکیب جمعّیت، انبوه پناھندگان افغان . مؤّثر درجابه جايي جمعّیت کشور بوده است

اين . مارسازمان ملل مّتحد، بیش از دومیلیون تن برآورد می شدبه ايران است که، بنا بر آ

پناھندگان درترکیب و ضريب افزايش جمعّیت نواحي شرقي مانند خراسان، سیستان و بلوچستان 

  . تأثیرداشته اند

  

اما اکنون با بازگشت مھاجران جنگ ایران وعراق به شھرھای خود و بازسازي نواحي ويران شده، 

 تدریجی بسیاری ازدیگر پناھندگان افغانی و عراقی به کشورھای خود درترکیب ھمچنین بازگشت

  . جمعّیت ایران دگرگوني ھايي صورت گرفته است

  

: پس ازاستقرار جمھوري اسالمي، دو عامل ديگر نیز کم وبیش درترکیب جمعّیت ايران مؤّثربود

ولي درسال ھاي . رزندان بسیاريکي مرگ و میر براثر جنگ و ديگر تشويق تعّدد زوجات و داشتن ف

اخیر، خطرھا و مشکالت ناشي از رشد بي تناسب جمعّیت توجه مسئوالن را به خود جلب کرده 

  . وآنھا را به تالش براي جلوگیري از رشد بي رويه جمعّیت ايران واداشته است

  

 آن را 28% تن است که 69618922، جمعّیت ايران بالغ بر)م2004/ش1383برپايه آمار رسمي سال 

 65 سال و بقیه را سالمندان 64تا 15 را بین 76.2%نوزادان تا چھارده سالگان تشکیل می دھند،

  . کل جمعیت می شوند % 4.8سال به باالکه شامل 

  

جمعّیت ايران بسیار جوان است و براساس آمار ياد شده نزديک به یک سوم آن را کودکان و 

مردم تا بیست و پنج سال می % 44این رقم به حدود .  اندنوجوانان زير پانزده سال تشکیل داده

اين رقم . درصد بوده است6/3ش حدود 1360به طورکّلي، نرخ رشد جمعّیت در دھه. رسد

  . درصد افزايش يافت9/4درخراسان، سیستان وبلوچستان، به سبب حضور پناھندگان افغان، تا

  

. رسیده است% 1.7ه و بنابر آمار دولتی به درسال ھاي اخیر نرخ رشد جمعّیت درايران کاھش یافت

ازجمعّیت باالي شش سال ايران، سواد خواندن و % 4179.4براساس آمار منتشرشده، حدود 

نسبت باسوادان، باحّداّقل آموزش . زنان است% 73مردان و % 85.6نوشتن دارند که شامل 

براساس ھمین آمار، . تابتدايي، در شھرھاي بزرگ بیشتر و در نواحي روستايي پايین تراس

 درصد از جمعّیت تھران باسواداند و پس ازآن، به ترتیب، دراستان ھاي اصفھان، يزد، 85نزديک به 

دراين نواحي، به عّلت وجود . فارس و خوزستان با سوادان شامل درصدي باال از جمعّیت مي شوند

گران ماھر و نیمه ماھر تشکیل مي مراکز فّعال صنعتي، تعداد زيادي از باسوادان را متخّصصان و کار

  . دھند
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، %51ایرانی: بنا بر آخرین آمار، نسبت گروه ھای قومی در جمعیت ایران بدین ترتیب است

از کل . دیگران% 1، و %2رکمن، ت%2، لر%3، عرب%&، کرد%8، گیلکی و مازندرانی%24آذری

به ترکی و انواع % 26. به زبان فارسی با کھجه ھای مختلف سخن می گویند% 58جمعیت 

مسلمان شیعه % 89به گویش ھای دیگر در ایران مردم % 3بلوچی و %1کردی، %9محلی آن، 

  .از اقلیت ھای زرتشتی، یھودی، مسیحی و بھائی% 2مسلمان سنی و % 9ھستند، 

  

 

 جغرافیای سیاسی: ومبخش د
  

  

  حکومت 
  

و تصویب قانون اساسی در آذرماه . م1970/ش1357پس از انقالب اسالمی سال 

عنوان رسمی کشور در مجامع بین المللی به جمھوری اسالمی . م1979دیسمبر/ش1358سال

باگسترش اختیارات رئیس جمھور . م1989/ش1369بنابر مصوبه ای دیگردرسال . ایران تغییر یافت

دراین قانون اساسی اداره ء امور مملکت به سه قوهء مجریه، مقننه و . خست وزیر برداشته شدن

در رأس این سه قوه رھبر مذھبی قرار دارد که از سوی شورای رھبری . قضائیه واگذار شده است

قوهء مجریه شامل رئیس . اعضای این شورا خود باتصویب رھبر انتخاب می شوند. تعیین می شود

 نماینده تشکیل می شود 290قوهء مقننه از مجلس شورای اسالمی با .  و ھیئت وزرا ستجمھور

مصوبه ھای مجلس شورای اسالمی باید به . که به نسبت جمعیت بین استان ھا تقسیم شده 

قوهء قضائیه زیر نظر رئیس قوهء قضائیه انجام وظیفه می کند و به امور . تأئید شورای نگھبان برسد

  .ی پردازددادگستری م

  پرچم ایران 
پرچم جمھوری اسالمی ایران مرکب از سه نوارھم پھنای افقی به رنگ ھای سبز، سفید و سرخ 

به صورت گل الله ،نماد شھادت به "اهللا" نشان جمھوری اسالمی، کلمهء. از باال به پائین است

ید عبارت رنگ سرخ در میان قسمت سفید نقش شده ودر حدفاصل ھردو نوار سبزو سرخ باسف

پرچم ایران تاریخچه ای بسیار قدیمی . یازده بار پشت سرھم تکرارگردیده است" اهللا اکبر" قرآنی
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پیش از انقالب اسالمی پرچم ایران . دارد که فراتر از دوران تاریخی به افسانه و حماسه می پیوندد

رشید به رنگ سه نوار ھم پھنای افقی به رنگ ھای سبز، سفید و سرخ بود که نشان شیرو خو

نشان شیرو خورشید روی پرچم ایران . ھای سیاه و زرد درمیان قسمت سفید آن نقش می بست

اما پرچم ایران پیش از انقالب اسالمی، یادگار . به صورت ھای گوناگون بسیار قدیمی است

  . نخستین قانون اساسی ایران بودکه پس از انقالب مشروطه به تصویب رسید

 بخش 707 شھر و678 شھرستان، 265 استان، 26مات کشوري، ايران از براساس آخرين تقسی

 فرماندار، ھر شھر به  توسط يک استاندار، ھر شھرستان توسط يک ھراستان . تشکیل شده است

ھاي ايران،به ترتیب الفبا،  استان. شود  بخشدار اداره مي وسیله يک شھردار و ھربخش زيرنظر يک

  . اند ھا در این بخش توصیف شده ز آنعمده ھر يک ا ومرکز وشھرھاي

  

   

 )بخش اول(تقسیمات کشوری 
  

  

استان ھاي ايران،به ترتیب الفبا، و مرکز و شھرھاي عمده ھر يک از آنھا دراین بخش توصیف شده 

  .اند

  

  استان آذربایجان شرقي . 1

 کیلومترمرّبع، درشمال غرب ايران بین استان 88785تان آذربايجان شرقي، با وسعتي حدوداس

قّله . درصد آن کوھستان و درياچه است71ھاي آذربايجان غربي، زنجان و گیالن واقع شده و حدود

 متر درمشرق، بلندترين ودشت ُمغان درشمال شرقي، با ارتفاع 821 ھزار و 4َسَبالن، باارتفاع 

اين استان کوھستاني، از سردترين .  متر ازسطح دريا، پست ترين نقطه استان است100بي تقري

 درجه زيرصفر سانتیگراد 20مناطق کشور است و در برخي از نقاط آن درجه حرارت در زمستان تا 

درغرب و منابع و ) رضائیه(وجود رودخانه َاَرس درشمال، درياچه بزرگ ارومیه . ھم کاھش مي يابد

ر عظیم آب زيرزمیني و چشمه ھا و آب ھاي راکد، آذربايجان شرقي را به صورت منطقه اي ذخاي

  .بسیار ُپرآب و غني درآورده که داراي زندگي نباتي و حیواني متراکم و متنّوعي است
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  روستای کندوان

 نفر از لحاظ بازرگاني و اقتصادي منطقه بسیار 3482672ذربايجان شرقي با جمعیتی نزدیک به آ

راه آھن و جاده ھاي اسفالته ارتباط اين استان را با تھران و با کشورھاي . مھّمي به شمارمي آيد

ي کشاورز. ھمسايه جمھوري آذربايجان، ارمنستان و ترکیه و ھمچنین با اروپا برقرارکرده است

محصول گندم آذربايجان شرقي بعد از خراسان . وصنعت استان نیز درموقع بسیار خوبي است

پنبه، چغندرقند، خشکبار و میوه ھاي درختي . مقام اّول را داراست و برنج آن شھرت کافي دارد

کارخانه ھاي ماشین سازي، تراکتورسازي، تولید سیمان، پااليش . منبع درآمد مّھم منطقه است

پتروشیمی، چرم سازی و کفاشی تبريز و تولید نیرو از ديگر مراکز مھّم فّعالیت ھاي صنعتي نفت، 

معدن بیشتر در زمینه ی استخراج فلزات از دیگر منابع کار 180فعال بودن بیش از. اين استان است

  .و درآمد مردم این استان است

 از جنگ با عراق، درھمه زمینه به طور کّلي، استان آذربايجان شرقي، باوجود ويراني ھاي ناشي

ھاي اقتصادي، کشاورزي، دام پروري، تجارت و صنعت ھنوز ازفّعال ترين استان ھاي کشور به 

. صنايع دستي اين استان نیزدرنوع خود از شھرت و مرغوبیت بسیار برخوردار است. شمار مي آيد

صوص و شناخته شده در قالي بافي آذربايجان شرقي، خاصه تبريز، با نقش ھا و طرح ھاي مخ

نقره کاري، سرامیک سازي، سفالگري، . صادرات غیرنفتي ايران داراي اھمّیت فوق العاده است

سوزن دوزي، تھیه ابريشم، شال، پتو، گلیم و جاجیم درسراسر استان رواج دارد و فرآورده ھاي 

  .مرغوب براي بازار داخلي و صادرات فراھم مي آورد

بخش بزرگي از ساکنان آذربايجان شرقي را . ه ترکي سخن مي گويندمردم آذربایجان شرقی ب

مھم ترين آنان ايل ھاي شاھَسَون و َاَرسباران درمنطقه ُمغان . ايالت و عشاير تشکیل مي دھند

درآخرين تقسیمات کشوري، استان آذربايجان . متمرکزند و با دامداري وشباني زندگي مي گذرانند

، میانه، )دھخوارقان(، ُاسکو، آذرشھر )مرکز استان(تبريز: ن استشرقي داراي چھارده شھرستا

  .مرند، شبستر، َاَھر، جلفا، ُمغان، ھشترود و بستان آباد
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  تبریز

 کیلومتري غرب تھران در شرق درياچه ارومیه بنا شده 742تبريز، مرکز استان آذربايجان شرقي، در

تبريزتابستان ھاي معتدل و زمستان ھاي .  دارد کیلومتر فاصله50و با قّله َسَھند، درجنوب شھر، 

  . سردو ُپربرف دارد و از دو رودخانه تلخه رود و مھران رود آب مي گیرد

بناي شھرتبريز را بعضي به دوره اشکانیان و ساسانیان و عدھاي به زبیده، ھمسر ھارون الرشید، 

آذربايجان را فتح ) م642(ه22آنچه مسّلم است ھنگامي که اعراب درسال . نسبت مي دھند

آغاز . کردند، تبريز روستايي کوچک بود و آبادي و شھرت امروزي آن در دوره ھاي اسالمي پديد آمد

اھمّیت تاريخي شھر تبريز به دوران فرمان روايي َسلجوقیان عراق و َاتاَبکان آذربايجان درقرن 

 بود که َاتاَبک قزل دراين دوران. مي رسد) دوازدھم و سیزدھم میالدي(ششم و ھفتم ھجري

درحمله مغول، تبريز با تسلیم شدن به مظفرالّدين ُازَبک، از َاتاَبکان . ارسالن تبريز را پايتخت کرد

درجنگ ھاي پي درپي میان سلطان جالل الّدين خوارزم . آذربايجان، از کشتار و ويراني نجات يافت

ه دردوره ايلخانان مغول، آباقاخان آن را شاه و سپاه مغول، تبريز بارھا دست به دست گرديد تا آن ک

در ) پول کاغذي(در زمان گیخاتو، ايلخان مغول، براي نخستین بار درايران چاو . دوباره پايتخت کرد

رونق و شکوه تبريز درزمان غازان . اّما مردم آن را نپذيرفتند و ناچار برچیده گرديد. تبريز منتشر شد

و که مردي خوش ذوق وکوشا و دوستدار آباداني بود در محّل ا. خان به باالترين حّد خود رسید

معروف شد، بزرگترين گنبدي را که تا آن زمان در سرزمین » َشنب غازان«شام تبريز که بعدھا به 

ھاي اسالمي سابقه داشت ساخت و در اطراف آن مسجدي بزرگ و دومدرسه براي پیروان 

يکي ازجغرافیا نويسان اوايل قرن . ابخانه بنا کردمذاھب حنفي و شافعي، و خانقاه و حّمام و کت

از تبريز بسان يک مرکزمھم و بزرگ پیشه وري و صنعت سخن ) سیزدھم میالدي(ھفتم ھجري 

  .گفته است

پس ازآن که غازان خان پايتخت را ازتبريز به سلطانیه برد، درجنگ ھا و ستیزھاي بین مّدعیان 

تبريز شھري ) پانزدھم میالدي(باوجوداين، درقرن نھم ھجري. حکومت، تبريز از رونق و شکوه افتاد

تبريز در آن زمان يکي .  ھزار تن تخمین زده اند200بزرگ و ثروتمند بود که جمعّیت آن را حدود 

  .ازمراکزمھّم تجارت وشھري ُپررفت و آمد توصیف شده است
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  تبریز

تبريز پايتخت فرمانروايان ) شانزدھم میالدي(تا روي کار آمدن َصَفويه در قرن دھم ھجري 

اّما اندکي بعد سلطان . کوچکترمغول بود، شاه اسماعیل َصَفوي نیز درھمین شھر تاج گذاري کرد

ري از صنعتگران و ھنرمندان آن جا سلیم عثماني تبريز راگرفت و پس ازغارت و ويراني بسیارشما

تبريز تا زمان نادرشاه افشار بارھا میان پادشاھان َصَفوي و خلفاي . را با خود به ُقسَطنَطنیه برد

در دوره قاجار تبريز . عثماني و مھاجمان افغان دست به دست شد و از اين رو زيان فراوان ديد

برپا شدن کارخانه ھاي توپ ريزي و نخستین اقامت عّباس میرزا درآن شھر به . ولیعھدنشین شد

. تربیت سربازان به روش اروپايي نیز درھمین زمان در شھر تبريز آغاز گرديد. کارگاه چاپ انجامید

عّباس میرزا راه ھايي رادراين منطقه نوسازي کرد کب آسان شدن رفت و آمد میان ايران و روسیه 

ترکیه و اروپاي غربي از طريق َطرابوزان، از سوي ديگر، از طريق قفقاز، از يک سو، و میان ايران و 

  . شد

  

شاھد جنگ ھاي ايران وروس و امضای ) نوزدھم میالدي(تبريزدرنیمه قرن سیزدھم ھجري

. عھدنامه ھاي ترکمان چاي وگلستان بود که به از دست رفتن بخش بزرگي از خاک ايران انجامید

از جنبش عدالت و آزادی خواھی تا مراحل نھائی، تبريز در رويدادھاي تاريخ مشروطیت ايران از آغ

پس ازجنگ جھاني دّوم حکومت خودمختار . ومردم آن ازجمله ستارخان و باقرخان جايي بزرگ دارند

فرقه دمکرات به رھبري جعفر پیشه وري رويدادھاي ديگري را در اين شھر مو جب شد که درتاريخ 

  .معاصر ايران اھمّیت بسیار دارد

  

ويرانگرترين آن ھا در .يز درطول زمان بارھا دستخوش زمین لرزه ھاي دھشتناک گرديده استتبر

اّما باوجود ويراني ھايي که .  میالدي رخ داده1854 و 1727،1785 ،1042،1641، 858سالھاي 

جنگ ھا و کشمکش ھا و زلزله ھا بر سر بناھاي تبريز آورده است، اين شھر ھنوز آثار تاريخي 

ازجمله اين آثار مسجد جامع دوره َصَفوي است که بر روي شالوده مسجدي ازدوره . ردمھّمي دا

و مسجد ) چھاردھم میالدي(ديگر َارگ علي شاه از آثار قرن ھشتم ھجري . َسلجوقي بنا شده 

مسجد کبود باوجود ويراني ناشي از زلزله . است) پانزدھم میالدي(کبود از نیمه قرن نھم ھجري

اکنون در يکي .  نمونه ھاي کاشي کاري و معماري دوره اسالمي به شمار مي روديکي از بھترين

از محّله ھاي قديمي تبريز خرابه ھاي شھرکي به نام ُربع رشیدي باقي است که به وسیله 

، )اولجايتو(خواجه رشیدالّدين فضل اهللا ھمداني، طبیب و وزير مشھور سلطان محّمد خدابنده 

مقبرة الشعرای . مھّم علمي و صنعتي روزگار ايلخانان مغول بوده استساخته شده و از مراکز 

تبریز درمحلهء سرخاب باوجود آرامگاه شعرا و فضالی بزرگ آذربایجان ازجمله شھریار شاعر معاصر 

  . که به فارسی و ترکی اشعار فراوان دارد، یکی دیگر از اماکن تاریخی این شھر است

  

بديل شدن به يکي از قطب ھاي مھّم صنعتي کشور و به سبب ايجاد تبريز درپنجاه سال اخیر با ت

امکانات اشتغال در . دانشگاه و توّجه به آباداني و فرھنگ آن به صورتي بسیار فّعال درآمده است
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اين شھر مھاجران بسیار را به آن جلب کرده و ايجاد کارخانه ھاي ماشین سازي، تراکتورسازي، 

اجي، قالي بافي و تًاسیس پااليشگاه نفت ، به رشد صنعت در سیمان سازي، چرم سازي، نّس

قرار گرفتن در مسیر راه ھاي بازرگاني ُجلفا به ارمنستان و روسیه و . اين شھر شتاب بخشیده

به طور کّلي، امروز تبريز . بازرگان به ترکیه و اروپا نیز جايگاه بازرگاني مھّمي به تبريز داده است

  . آباد ترين شھرھاي ايران استيکي از فّعال ترين و 

  َمراغھ

َمراغه، به معني چراگاه اسبان، نام يکي از شھرھاي تاريخي استان آذربايجان شرقي است که در 

 کیلومتر 796جنوب کوه َسَھند بین تبريز و میاندوآب و درياچه ارومیه قرار گرفته و فاصله آن تا تھران 

شمه مي گیرد و به درياچه ارومیه میريزد، ازکنار صافیرود، که از کوه ھاي َسَھند سرچ. است

آب و ھواي اين شھردرقسمت کوھستاني معتدل و دربخش جلگه اي گرمسیري . َمراغه مي گذرد

  . است

پس ازسلطه . درزمان ساسانیان به جاي شھرَمراغه شھري به نام افزاره رود قرارداشته است

ن عرب بود و نام َمراغه دراين زمان به اين شھرداده اعراب اين شھرمّدت چند قرن اردوگاه فرمانروايا

باروي نظامي مھّمي را که درنخستین قرن ھاي اسالمي، درزمان ھارون الرشید، در شھر . شد

به . پس از حمله مغول، َمراغه پايتخت ھوالکوخان شد. َمراغه ساخته شده در تاريخ يادکرده اند

مراغه اين .  معروف َمراغه را روي تّپه اي بنا نمودفرمان وي، خواجه نصیرالّدين طوسي رصدخانه

زمان را شھري خّرم و آباد توصیف کرده اند که باغستان ھاي ُپربار و خربزه ھاي شیرين و معّطر 

  .داشته است

ازدوران گذشته آثارتاريخي بسیار درَمراغه برجاي مانده که قديمي ترين آنھا گنبدسرخ متعّلق به 

گنبِد کبود نیز ازآثار ھمین زمان، يعني اواخر دوره . است) م میالديدوازدھ(قرن ششم ھجري

گنبد غّفاريه متعّلق به دوره . گويندکه مادر ھوالکو دراين گنبد دفن شده است. َسلجوقي است

و ستون مسجد شیخ بابا که پنج متر ) چھاردھم میالدي(ابوسعید بھادر در قرن ھشتم ھجري

ساخته شده از ديگر آثار تاريخي و ديدني شھر ) پانزدھم میالدي(بلندي دارد و در قرن نھم ھجري

  .َمراغه است

   

  اھر 

اھر درشمال تبریز، شھری کوھستانی است که به واسطه ی موقع جغرافیائی شاھد حوادث 

بابک خرم دین و پیروان او بیش از بیست سال در دامنه ھای کوھستانی آن با . مھم تاریخی بوده

دردوره ی قاجارھنگام جنگ با روسیه نیز اردوگاه عباس میرزادر این . نگیدندسپاھیان عرب می ج

مسجد جامع اھر که به روزگار سلجوقیان ساخته شده و قصری تاریخی و بقعه ی . جا قرارداشت
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سیزدھم میالدی از جاھای دیدنی این شھر /شیخ شھاب الدین اھری از عرفای قرن ھفتم ھجری

  . است

  شبستر 

تبریز به ترکیه و اروپا یکی دیگر -یلومتری شمال شرق تبریز درمسیر راه آھن تھرانک60شبستر در

 ترابوزان که درزمان صفویه ساخته شد -جادهء معروف تبریز. از شھرھای آذربایجان شرقی است

شبستر زادگاه عارف مشھور، شیخ محمود شبستری مؤلف منظومه . نیز از این شھر می گذشت

مھم ترین بنای تاریخی شبستر . رامگاه او نیز درھمین شھر قرار داردی گلشن راز است که آ

مرند . درزمان سلطان محمد خدابنده است.م1610/ه989مسجد جامع آن ساخته شده در سال

مرند درشمال شرق آذربایجان شرقی درمنطقه ای که دوسوم آن کوھستانی و بقیه ھموارو 

 آثار تاریخی این شھر به روزگار کلده و آشور می بسیار حاصل خیز است، قرار دارد بازمانده ی

آثار . نام آن نیز به معنی جایگاه قوم ماد است که نخستین پادشاھان در تاریخ ایران بوده اند. رسد

آتشکده ای از زمان ساسانیان و ساختمان مسجد جامع بسیار قدیمی متعلق به نخستین قرن 

  . ھای اسالمی از نقاط دیدنی این شھر است

  میانھ

درگذشته از این شھر . میانه در مشرق تبریز بین دو رشته کوه بزگوش و قافانکوه قرار گرفته است

. اما بعد دوباره آباد شد. این شھر درحمله ی مغول کامال ویران گردید. به نام میانج نیز یادشده

.  خوبی داردقالی و قالیچه ھای دست باف میانه با طرح ھای خاص عشایری دربازار فرش جایگاه

پل دختر و قصر نزدیک آن از قدیم . میانه یکی از قدیمی ترین شھرھای آذربایجان شرقی است

امامزاده اسماعیل و مسجد بزرگ سنگی از دیگر اثار تاریخی . ترین آثارباستانی به شمار می رود

  .آن جاست

  استان آذربایجان غربی . 2

کیلومترمرّبع، درشمال غرب ايران بین استان ھاي  39487استان آذربايجان غربي، با وسعت حدود 

کردستان، آذربايجان شرقي، و زنجان قرار دارد و در طرف شمال و غرب با کشورھاي ارمنستان و 

  .ترکیه ھم مرز است

اين منطقه،که بخشي ازآن را درياچه ارومیه فراگرفته، داراي رشته کوه ھاي مرتفِع ديوارمانندي 

کوه ھاي آتشفشاني آرارات دراين قسمت . وب کشیده شده استاست که از شمال به جن

درنواحي مرطوب سنگ ھاي . قراردارد و دردامنه ی آن چشمه ھاي آب معدني متعّدد مي جوشد

  . آتشفشاني به صورت ستون ھاي زيبايي از منشورھاي منّظم چند ضلعي جلوه گر است
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 َخَزر و اقلیم نیمه صحرايي داخلي، و به آب و ھواي آذربايجان غربي حّد فاصل آب و ھواي درياي

زّرينه رود در جنوب درياچه . سبب وجود برف دايمي درکوھستان و آب فراوان، خنک ومطبوع است

مراتع و جنگل .  کیلومتر از رودخانه َاَرس از اين استان مي گذرد135ارومیه ورودخانه َمھاباد و حدود 

وجود تاالب ھاي . الت وموجب رونق دامپروري استھاي غني اين استان محل يیالق و قشالق اي

متعّدد اطراف َنَقده، ماکو، خوي، و َسلماس نیز محیط زيست مناسبي براي پرورش پرندگان پديد 

  .آورده است

 ھزار کیلومتر مرّبع فالت آذربايجان را به طور طبیعي به دو بخش مي 6درياچه ارومیه به مساحت 

 را برخي از ايرانیان براي معالجه بعضي امراض پوستي و روماتیسم لجن و آب درياچه ارومیه. کند

. از ھمین رو، ھرسال عّده زيادي به منظور درمان به سواحل اين درياچه مي روند. مؤّثر مي دانند

مھم ترين بندر اين . این درياچه از نظرحمل ونقل کاال و موقع اقتصادي نیز اھمّیت بسیار دارد

ربايجان شرقي، بندرَشَرفخانه درشمال شرق و، در استان آذربايجان غربي، درياچه، در استان آذ

  . بندر ُگلمانخانه در غرب است

 تن جمعّیت دارد که بیشتر مسلمان شیعه و سّني اند و به زبان 2896657آذربايجان غربي حدود 

ي نیز گروه بزرگي از اقّلیت ھاي آشوري، ارمني و يھود. ھاي ترکي و ُکردي سخن مي گويند

اين استان مجموعه اي از اديان و . درمنطقه ساکن اند وبه زبان ھاي قومي خود سخن مي گويند

وجود مساجد، کلیساھا، ويرانه ی آتشگاه ھا، و مسلمانان شیعه و . فرھنگ ھاي مختلف دارد

سّني، جمعیت آشوري، مسیحیان کاتولیک، ُارُتُدکس و ِپروتستان، و نیز ارامنه ی وابسته به 

بیش ازدويست ھزار تن از اھالي . لیساي گريگوري نمايانگر اين اختالط فرھنگي گسترده استک

منطقه را ايالت ُکرد تشکیل مي دھند که بیشتر سّني شافعي ھستند و شغل اصلي آن ھا 

  . دامداري است

ارومیه :  شھرستان است از جمله14بنا برآخرين تقسیمات کشوري، آذربايجان غربي داراي 

  .ماکو، خوي، َسلماس، َنَقده، َمھاباد، میاندوآب، سردشت و پیران شھر) زاستانمرک(

   

  ) رضائیھ(ارومیھ 

شھر ارومیه، مرکز استان آذربايجان غربي ، میان درياچه ارومیه، مرز ترکیه و شھرھاي سلماس و 

رسبزه و گیاه  کیلومتر با تھران فاصله دارد ارومیه شھری بسیار با صفا و پ951َنَقده واقع شده و

گردنه ی قوشچي درشمال ارومیه بین کوه ھايي واقع شده که مرز . است و تاريخي باستاني دارد

  . مشترک سه کشور ايران، ترکیه و عراق است

آب و ھواي سرد و معتدل اين شھر، و آب فراوان درياچه و رودھايي که از کنار آن مي گذرد، 

جلگه شھر ارومیه درگذرگاه کوه . تماشايي کرده استطبیعت اين سرزمین را زيبا، حاصلخیز و 
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ھاي قفقاز واقع شده و درکاوش ھاي باستان شناسي آثار بسیار قديمي و گران بھايي از تّپه 

ھاي آن به دست آمده است که تاريخ بعضي از آنھا به دوھزار سال پیش از میالد مسیح مي 

اين شھردرگذشته ھاي دور کانون مذھبي و . ندبرخي زادگاه َزرُتشت را نیزارومیه دانسته ا. رسد

علمي مھّمي بوده و آتشگاه ھاي بزرگ و معتبري چون آذرُگَشسب را، که در دوران پیش از اسالم 

افزون بر اين، ارومیه را در دوره ھاي اسالمي شھري . رونق تمام داشته، در بر مي گرفته است

اين شھردر اواخر قرن . ازرگاني و رفت و آمد سودآورآباد وصف کرده اند با باغ ھاي انگور ُپربار وب

در جنگي که بین امیران َسلجوقي درگرفت به تصّرف ُطْغُرل بَن ) دوازدھم میالدي(ششم ھجري

  .ارسالن َسلجوقي درآمد و براثر غارت ويران شد

ن ناحیه ايل از آن پس دراي. امیرتیمور گورکاني ارومیه را به يکي از سرداران خود از ايل افشار داد

درزمان فتحعلي شاه قاجار حاکم ارومیه ازطرف . ھاي ھمسايه پیوسته در ستیز و نزاع بودند

حکومت مرکزي ايران تعیین مي شد، اّما درجنگ ھاي ايران و روس و پیشروي ھاي سپاھیان 

  .عثماني به داخل ايران اين شھر نیز بارھا دست به دست گشت

يان ساکن ارومیه شھر را تصّرف کردند و براثر زدوخوردھا ھنگام نخستین جنگ جھاني، آسور

وخونريزي ھاي مذھبي شھر به ويرانه اي مبّدل شد اّما پس ازآن ارومیه بازھم به سرعت رو به 

اکنون ارومیه در کانون آبادترين و فّعال ترين منطقه کشاورزي آذربايجان قراردارد و . آباداني نھاد

کارخانه . بسیار درجنگ با عراق ھنوز شھري بزرگ وآباد مانده استباوجود صدمات وويراني ھاي 

ھاي تھیه موادغذايي مانند قند، آب انگور، گوجه فرنگي و سبزيجات به تعداد زياد در اين منطقه 

دام داري و پرورش انواع پرندگان و زنبورعسل نیز ازفّعالیت ھاي مھّم کشاورزي اين . وجود دارد

  .ناحیه به شمار مي رود

از آثار تاريخي مھّمي که اکنون در شھرارومیه برجاست، مي توان برج سه گنبد ازقرن ششم 

را ) سیزدھم میالدي(و مسجد جامع از آثار نیمه دّوم قرن ھفتم ھجري) دوازدھم میالدي(ھجري

  . نامبرد که در آغازکلیسا بوده و درزمان شاه عّباس بزرگ به مسجد تبديل شده است

  خوی

 کیلومتري غرب تھران قرار گرفته 807شمال درياچه ارومیه و جنوب مرز بازرگان و شھرخوي در 

اين شھِر بسیار قديمي زماني بر سرراه شاخه اي از بزرگراه باستاني ابريشم واقع بوده و . است

که ريشه زبان مادھا درآن -کلمه خوي به زبان ُکردي . ھنوز نیز داراي موقع نظامي مھّمي است

به معني نمک آمده و ازگذشته ھاي دور به سبب وجود معدن ھاي نمک به اين ناحیه  -بارز است

و درگیري ھاي خلفاي عباسي ) ھشتم میالدي(حمله َخَزرھا درقرن دّوم ھجري . داده شده است

با َقرَمطیان اين ناحیه و دست به دست گشتن شھر میان سرداران ُکرد و ديلمي و ستیزھاي 

اّما درزمان َاتابکان آذربايجان تا . ان پیوسته به اين شھر آسیب رسانده استبسیار دردوره َسلجوقی

روي کارآمدن َصَفويان آرامش نسبي در اين شھر برقراربود و وسعت و استواري باروي شھر و 

  . زيبايي و حاصلخیزي باغ ھا و تاکستان ھاي آن شھرت داشت
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یان عثماني، خوي ھمواره میدان زد و در زمان سلطنت َصَفويه براثر جنگ ھاي دائم با سپاھ

ه 920جنگ چالِدران میان شاه اسماعیل اّول و سلطان َسلیم عثماني درسال . خوردھا بود

اين شھر در اين زمان بارھا به تصّرف عثماني ھا درآمد تا .  کیلومتري خوي درگرفت70در) م1514(

ر دوران سلطنت بازماندگان نادرشاه خوي د. آن که نادرشاه افشار آن را به خاک ايران بازگرداند

مرکزحکومت مستقّل خانواده ُدنُبلي، و درزمان جنگ ھاي ايران و روس مقّر فرماندھي عّباس میرزا 

يک دروازه . در اين شھر آثار تاريخي بسیار از دوره اسالمي برجاي مانده است. نايب السلطنه بود

  . ناره شمس تبريزي از آن جمله استسنگي از اواخر دوره ايلخانان مغول، مسجدخان و م

  ماکو 

ماکو، يکي ديگر از شھرھاي آذربايجان غربي، درشمال خوي و درمنطقه اي کوھستاني و برھنه و 

اين شھر در دامنه کوه به . ُپرصخره قرار دارد که راه ترانزيت میان ايران و اروپا از آن مي گذرد

 درپناه خود گرفته و شھر مانند يک نیم دايره شکلي بنا شده که گويي صخره آن را مانند چتري

دراين شھر آثار باستاني ھفت قرن پیش از میالد شناسايي شده و از جمله . درآن فرو رفته است

اين آثار باستاني دخمه سنگي درھفت کیلومتري ماکو از آثار دوره ماد است که ايوان فرھاد نام 

تري جنوب غربي ماکو به دوره ساسانیان باز مي  کیلوم52،در »پیراحمد َکندي«قبرستان . دارد

ازديگرآثار تاريخي این شھرمقبره و کلیساي طاطاُوس در دھستان چالِدران است که به نام . گردد

اين کلیسا گنبدي ھرمي شکل و برجي دوازده . کلیسای ماري مقّدس ھم خوانده مي شود

  . است) نوزدھم میالدي(ضلعي دارد و متعّلق به قرن سیزدھم ھجري

  َمھاباد 

 کیلومتري غرب تھران، درجنوب درياچه ارومیه بین َنَقده و میاندوآب واقع 873شھرستان َمھاباد در 

آب و ھواي آن در بخش کوھستاني سردسیر و در . شده و داراي پستي و بلندي ھايي است

يران و عراق رودخانه َمھاباد، که ازکوه ھاي مرزي ا. قسمت ھاي جلگه اي و جنگلي معتدل است

  .سرچشمه مي گیرد، پس از عبور از اين شھر به درياچه ارومیه مي ريزد

درگذشته دور به اين ناحیه ساُوج ُبالغ ُمکري مي گفتند که . َمھاباد مرکز سکونت اقوام ُکرد است

ن کتیبه اي به خّط میخي و زبان اورارتويي دراين ناحیه وجود داشته که به قر. َمھاباد مرکز آن بود

سنگ قبري نیز درآن پیدا شده که آن را از آثار . نھم پیش از میالد مسیح مربوط مي شده است

قبرستان ھاي متعّلق به مردم عصرآھن نیز نشان مي دھد که َمھاباد ازقديم . دوره ماد مي دانند

  . ترين روزگاران آباد و مسکون و مرکز تمّدني پیشرفته بوده است

قاجار شورش شیخ ُعبیداهللا از فرقه نقشبنديه، که جنگ ھاي شیعه و در زمان ناصرالّدين شاه 

اين رويداد که . سّني را در پیداشت، دراين شھر روي داد و موجب خون ريزي و کشتار بسیار شد

بیشتر ناشي از احساسات استقالل طلبي کردھا در ايران و عثماني بود به لشکرکشي دولت و 

برخورد نیروھاي دو دولت عثمانی و . روان او به عثماني انجامیدفرارشیخ ُعبیداهللا وگروھي ازپی
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در جنگ . روسیه تزاري در جنگ جھاني اّول نیزاين ناحیه را دستخوش غارت و ويراني بسیار کرد

  .ايران و عراق نیز َمھاباد کانون مھّم نظامي بود و آسیب فراوان ديد

َانَدرقاش درجنوب شرقي گردنه ُگلگاتّپه يافت شده آثار باستاني ساُوج ُبالغ در دھکده َانَدرُکش يا 

درنزديکي اين ويرانه ھا دخمه اي به نام طاق راکا باقي مانده که شیوه سنگ تراشي آن . است

دخمه اي ديگر در نزديکي َمھاباد، که به دوره مادھا . به دخمه ھاي دوره ھخامنشي شباھت دارد

از آثار مذھبي . با چھارستون و شامل چند قبرباز مي گردد، فضايي است دوطبقه دردل کوه 

َمھاباد مدرسه شاه سلیمان صفوي است که در سردرآن کتیبه اي با خّط ِرقاع تاريخ بناي آن را 

. َنَقده نزديک َمھاباد نیز سرزمین حاصلخیزي است که موقع نظامي مھّمي دارد. نشان مي دھد

د از روستاي َحَسنلو در اين منطقه به دست  سال پیش ازمیال600جاِم طاليي حسنلو متعّلق به 

  . آمده است

  سلماس

آب و ھوای آن معتدل و زمین آن .  کیلومتری تھران درجلگه ای کم ارتفاع قراردارد854سلماس در 

درکتاب ھای تاریخی از سلماس به زیبائی و خرمی شھر و بازارھای پر . سرسبز و حاصلخیز است

ھفت .  شھر آثار تاریخی مربوط به زمان ھخامنشیان یافت شده استدر این. رونق آن یاد کرده اند

چشمه ی آب معدنی با خواص درمانی ، ستون خان تختی مربوط به زمان ساسانیان و کلیسای 

  .سنت ژرژ از دیدنی ھای این شھر است

  

  استان َارَدبیل. 3

 در ساحل غربي درياي  کیلومتر مرّبع بین کوه ھاي تالش17881ستان َارَدبیل با وسعتي حدود ا

از . م1993/خ1372این استان درسال . َخَزر و مرز ايران با جمھوري آذربايجان واقع شده است

. طبیعت بارور و بسیار زیبائی به خصوص در نواحی کوھستانی دارد. استان آذربایجان جدا شد

ی تالش دشت مغان درشمال استان اردبیل بین رود ارس و قسمتی از چین خوردگی کوه ھا

ش 1353منطقه ی حاصل خیزی است که با تأسیس سازمان کشت و صنعت دشت ُمغان درسال 

این ناحیه که . و استفاده از روش ھاي مکانیزه و پیش رفته، بسیار موّفق بوده است) م1974(

اکنون سه شھر پارس آباد، بیله سوار و گرمی در آن قراردارد، فعال ترین بخش کشاورزی و صنعتی 

کارخانه قند دشت ُمغان مجّھزترين و مھم ترين کارخانه قند ايران وخاورمیانه به . استان استاین 

نفراست که به زبان ترکی سخن می گویند و 1247202جمعیت استان اردبیل . شمار می رود

مرکز آن شھر تاریخی اردبیل و شھرستان ھای این استان . بیشتر آن ھا مسلمان شیعه ھستند

  .بیله سوار، پارس آباد، جرمی، نمین، خلخال و مشکین شھر: عبارتند از
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  َارَدبیل

درمغرب این شھر آتش .  کیلومتری تھران مرکز استان اردبیل است639شھر اردبیل درفاصلهء 

َارَدبیل يک . فشان خاموش َسَبالن قرارگرفته که چشمه ھاي آبگرم فراوان در دامنه آن مي جوشد

درسه فرسنگي اين شھر آثار . يگاه يا سرزمین مقّدس و پاک استنام َاِوستايي به معني جا

به عالوه، سنگ نبشته . باستاني مربوط به دوازده تا شانزده قرن پیش از میالد مسیح يافت شده

اي مربوط به اقوام آرارات، که در َقَره داغ به دست آمده، تاريخ اين منطقه را تا قرن ھفتم تا نھم 

  .بردپیش از میالد عقب مي 

اقوام َخَزرکه از ديرباز سرزمین ھاي داخلي ايران را تھديد مي کردند و دربند مھّم قفقاز درحدود 

تا ) ھشتم میالدي(باکو براي جلوگیري از پیش روي ايشان ساخته شده بود، در قرن دّوم ھجري 

 منطقه صحنه نیز اين) نھم میالدي(درقرن سّوم ھجري. َارَدبیل پیش آمدند و شھر را ويران کردند

  .مبارزات طوالني و خونین بابک ُخرَّم دين باخالفت بغداد بود

  

  )اردبیل(مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی 

  

، )َاشروَسِنه(لَنھر يک سلسله از امیران ايراني ماَوراءا) نھم میالدي(ازاواخرقرن سّوم ھجري

منسوب به خاندان َافشین، درآذربايجان به قدرت رسیدند که به ظاھر ازخالفت بغداد اطاعت مي 

تا اواخر قرن چھارم . ايشان پس از مدتي کوتاه پايتخت خود را ازمراغه به اردبیل بردند. کردند

دراين زمان از . ار داشته استھجري َارَدبیل شھري بزرگ تر و آبادتر از تبريز بوده و بارويي استو

. َارَدبیل به عنوان شھري بسیار حاصلخیز با عسل فراوان و مشھور و بافت شھري زيبا يادکرده اند

نواحي مختلف شھر به شکل صلیب درچھار راسته ساخته شده و در وسط چھار بازارمسجد شھر 

دوازدھم و ( ھفتم ھجرياّما، حمالت پي در پی ُگرجي ھا درقرن ھاي ششم و. قرارداشته است

  .و کشتار و ويراني مغول َارَدبیل را از جمعّیت تھي و به ويرانه اي تبديل کرد) سیزدھم میالدي
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شیخ صفي الّدين اردبیلي، . اوج شکوه َارَدبیل از قرن نھم ھجري با قدرت يافتن صفويان آغاز شد

امیر تیمور گورکان درحمله ھاي . نھادجّد صفويه، مھم ترين کانون تشّیع امامیه را دراين شھر بنیان 

خود به ايران نسبت به خواجه علي ازجانشینان و فرزندان شیخ صفي الدين اظھار ارادت کرد و 

شھر َارَدبیل را داراالمان خواند، يعني شھري که ھمه مردم ساکن در آن از آسیب و ُکشتار درامان 

ثماني ھا و لشکرکشي ھاي نادرشاه افشار روز رونق و آباداني َارَدبیل از آن پس تا حمله ع. اند

  .افزون بود

پادشاھان صفوي به خصوص شاه عّباس بزرگ، باتقديم ھدايا و توّجه بسیار به مقبره شیخ صفي 

کتابخانه ی نفیسي که شاه عّباس بزرگ وقف . الّدين اسباب رونق بیشتر اين شھر رافراھم آوردند

ران و روس، به دست ژنرال پاسکیويچ افتاد و قبل از امضاي اردبیل کرد بعدھا، ھنگام جنگ ھاي اي

پس از َصَفويه، . عھدنامه ُترَکمان چاي به عنوان غنايم جنگي به َسن ِپِطرزبورگ فرستاده شد

عّباس . َارَدبیل ارزش و اعتبار خودرا از دست داد و در دوره قاجار به تبعیدگاھي سیاسي بدل شد

نرال گاردان در َارَدبیل قلعه استواري ساخت و آن را مرکز فرماندھي میرزا نايب السلطنه به کمک ژ

  .خود درجنگ با روس کرد

امروز َارَدبیل شھري است کوچک که از آثار تاريخي و ھنري با شکوه آن تنھا بقعه شیخ صفي 

 .الّدين َارَدبیلي و مجموعه اي از مسجدھا و پل ھاي متعّلق به دوره َسلجوقي برجاي مانده است

بافت تارعنکبوتي وخیابان ھاي منحني آن، که ھنوز بسیاري از خصوصیات ھزارساله را درخود دارد، 

خلخال خلخال در کوھستان ھای . از ويژگي ھاي معماري زيباي شھر َارَدبیل به شمار مي آيد

 آب و ھوایش در تابستان معتدل و در زمستان سرد و برفی. غرب تالش در استان اردبیل قراردارد

وجود چشمه ھای آب گرم و آب معدنی سالمت بخش، آب و ھوای لطیف ھمواره مسافر . است

شال پشمی از صنایع . ھای زیادی را از جمله برای ورزش ھای زمستانی به آن جا می کشاند

  . دستی رایج این شھر است که شھرت زیاد دارد

  مشکین شھر

دربیشتر نواحی آن اقوام مختلف گله . اردمشکین شھر در غرب اردبیل و شمال کوه سبالن قرار د

دار گشت و گذار می کنند و به طور کلی اقتصاد آن برپایه ی کشاورزی و پرورش دام و پرندگان 

صنایع دستی این شھر شامل بافت انواع فرش، گلیم، جاجیم، شال و درست کردن . استوار است

 ارشاک و نقش برجسته ی از دیدنی ھای مشکین شھر قصر. اشیاء چوبی و فلزکاری است

چشمه ھای آب گرم و گوگردی . شاپور دوم متعلق به دوره ی ساسانی و خانقاه شیخ حیدر است

  ..آن نیز با خواص پزشکی مورد استفاده قراردارد

  استان اصفھان. 4

 کیلومترمرّبع، منطقه وسیعي است درمرکز ايران میان 107027استان اصفھان، بامساحتي حدود 

 مرکزي، ِسمنان، فارس، يزد، خراسان جنوبی، ُلرستان، خوزستان، چھارَمحال بختیاري استان ھاي
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بلندترين نقطه آن . اين استان در دامنه شرقي کوه ھاي زاگُرس قرار دارد. و ُکھگیلويه و ُبويراحمد

دّره طوالني زاينده رود از مغرب به مشرق با .  متر بلندي از سطح درياست0404شاھان کوه با

دي ھاي زاگُرس محصور شده و جلگه وسیع حاصل خیزي را پديد آورده که استان اصفھان بلن

  . است

آب اين . زاينده رود پس از گذشتن از اصفھان به باتالق گاوخوني درجنوب شرقي فرو مي رود

جلگه وسیع زاينده رود ازآبادترين و ُپرجمعّیت ترين مناطق . باتالق شور و اطراف آن نیزار است

ن، درقسمت ھاي شمالي کمي خشک است و به تدريج در جنوب آب و ھواي معتدل مرطوب ايرا

عالوه بر زاينده رود، که از کوه ھاي بختیاري سرچشمه مي گیرد، رودخانه ھاي . پیدا مي کند

بر روي زاينده رود، ازسرچشمه تا گلوگاه آن، بیست . ديگري نیز در استان اصفھان جريان دارد

بسیاري از اين پل ھا درداخل شھراصفھان و برخي از آنھا . ند زده شده استوھشت ُپل وشش ب

پل خواجو، پل زمان خان و سي وسه پل ازجمله آثار تاريخي بنا شده بر . در خارج شھر قراردارند

 متري، تأمین 2700بخش مھّمي از آب زاينده رود از تونل کوھرنگ، درارتفاع . اين رودخانه است

 َصَفويه عالوه بر اقداماتي که براي تأمین آب زاينده رود از کوھرنگ شد، با تعبیه در زمان. مي شود

نوعي شبکه بندي دقیق فني، تقسیم آب زاينده رود چنان به نظم و قاعده درآمد که ھنوز ھم به 

 کیلومتري غرب اصفھان بر روي زاينده رود سّدي زده شده 107در . ھمان ترتیب برجاي مانده است

ه بر تأمین آب مصرفي کارخانه ذوب آھن، درتوسعه کشاورزي منطقه و تولید نیروي برق که عالو

اطراف رودخانه زاينده رود بیشه ھاي زيبا و چراگاه ھاي سرسبز و وسیع با . نیز به کار مي آيد

  . انواع گیاھان براي تغذيه دام وجود دارد

  

  پل خواجو بر زاینده رود

استان اصفھان از صادرکنندگان میوه درختي، غّالت، برنج، سیب زمیني، گندم و جو و ساير 

به عالوه، اين استان ذخاير معدني . تولیدات کشاورزي مانند عسل، ماھي پرورشي و دام است

در دست بھره برداري است، مانند معادن سرب و روي، طال، بسیار سرشاردارد که بیشتر آنھا 

موقع برجسته بازرگاني منطقه و فراواني نیروي ماھر و . تالک، زغال سنگ، آھن و سنگ چیني
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صنايع دستي و ماشیني . مبتکر انساني در آن نیز ازعوامل توسعه و ثروت اين استان است

کارخانه ذوب . عه و پیشرفت روزافزون استاصفھان توسعه در حد قابل مالحظه ای درحال توس

آھن اين شھرکه درزمان سلطنت محمد رضاشاه در برابر فروش گازبه اّتحاد 

استان . ساخته و مورد بھره برداري قرارگرفته، از مھم ترين آنھا ست)سابق(جماھیرشوروي

 به زبان بیشترمردمان اين استان مسلمان شیعه ھستند و.  تن جمعّیت دارد4395645اصفھان 

گروه بزرگي از ارامنه و يھوديان نیز دراین استان اصفھان ساکن . فارسي و ترکي سخن مي گويند

، ارِدستان، )مرکز استان(اصفھان :  شھرستان است از جمله18استان اصفھان داراي . اند

، )ُسفليِسمیُرم (خوانسار، ِسمیُرم، َفريَدن، فريدون شھر، فالَورجان، شھرضا یا ُقمشه، دھاقان 

  . ، نائین، َنَجف آباد و َنَطنز)ِسِده(کاشان، گلپايگان، خمیني شھر 

اصفھان شھرزيبا وتاريخي اصفھان درمرکز ايران میان دامنه ھاي شرقي زاگُرس و کوه ھاي مرکزي 

بخشي ازشھراصفھان درجلگه آبرفت زاينده رود .  کیلومتراست424قراردارد و فاصله آن تا تھران 

آب فراوان زاينده رود، ھواي معتدل . بخش ديگر آن تا دامنه ھاي کوھستان امتداد داردواقع شده و 

  .ومطبوع و فصل ھاي چھارگانه منظم از خصوصیات طبیعي اين شھر است

در افسانه ھا، . اصفھان شھري است باستاني که بنايش را به َتھموِرث ديوبند نسبت مي دھند

ايران خوانده اند، جايي که کاوه آھنگر، پس ازپیروزي اصفھان يا سپاھان رامرکزسپاھي گري 

در زمان َھخاَمِنشیان اصفھان جايگاه اشراف وخاندان ھاي . فريدون بر َضّحاک، برآن فرمانروا گرديد

در دوره ساسانیان اين شھر به دژ استواري مبّدل گرديد که مرکز سپاه و . ھفتگانه سلطنتي شد

فھان ھنگام حمله اعراب از دو بخش بزرگ جداگانه تشکیل مي اص. انبار اسلحه و تجھیزات بود

این شھر در بیشتر دوره ھای تاريخ ايران مرکز مھّم . يکي شھر ِجي و ديگري يھوديه. شد

نوشته اند که درصدر اسالم َحّجاج بن يوسف . اقتصادي، سیاسي، و نظامي کشور بوده است

تورا فرمانروايي «: کي ازسرداران خود گفته بودثقفي ھنگام دادن حکم فرمانروايِي اصفھان به ي

  ».شھري دادم که سنگش سرمه ومگسش زنبور عسل و علفش زعفران باشد

مردم اصفھان به کیفر شورش برضد خلیفه بغداد قتل عام ) نھم میالدي(درنیمه قرن سّوم ھجري

ت ُرکُن الدوله يکي از در زمان حکومت آل بويه اين شھر رونق و آباداني بسیار يافت و پايتخ. شدند

. اصفھان تا زمان سلطنت مسعود َغزَنوي در دست جانشینان آل بويه ماند. برادران آل بويه گرديد

 عالءالدوله کاکويه امیري که ابن سینا سال ھاي پايان زندگي خويش را دردربار او گذراند و

  . را به نام او کرد از این خاندان بوددانشنامه عاليي

. پايتخت سلطان ملکشاه َسلجوقي شد) يازدھم میالدي(مه دّوم قرن پنجم ھجرياصفھان درنی

سلطان و وزيرش خواجه نظام الملک، اصفھان را در عھد خود به يکي از مھمترين و آبادترين 

) دوازدھم میالدي(مھمترين واقعه اي که در قرن ششم ھجري . شھرھاي روزگار بدل کردند

ه شدن مسجد جمعه وکتابخانه معتبرآن توسط پیروان اسماعیلیه دراصفھان رخ داد به آتش کشید

  . بود که پیش از آن ازقلعه شاھِدژ بیرون رانده شده و آزار ديده بودند
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درحمله مغول اصفھان آسیب بسیار نديد، زيرا جنگي که در نزديکي اصفھان بین سپاھیان سلطان 

اّما درزمان . ف را به شّدت کاھش دادجالل الدين َمنِکِبرني و مغول درگرفت نیروي ھردوطر

امیرتیمورگورکان اصفھان شاھد قتل عام دھشتناکي بود زيرا به دستور تیمور بیش از ھفتاد ھزار 

  .تن را دراين شھر کشتند و از سرھاي ُکشتگان مناره ھا برپا کردند

س بزرگ در سال شکوھمند ترين دوره تاريخ اصفھان در زمان َصَفوّيه و ھنگامي است که شاه عّبا

اندکي بعد به فرمان وي حدود . آن را، به جاي قزوين، پايتخت ايران کرد) م1598(ه ق 1007

دوھزارتن از ارامنه ُجلفا در ساحل رود َاَرس را به محّلي به ھمین نام درساحل جنوبي زاينده رود 

 از زيبايي و آباداني و دراين زمان جھانگردان و سفیران اروپايي که به ايران مي آمدند. کوچ دادند

از خالل نوشته ھاي ايشان مي توان به شکوه اين شھر درآن . شکوه اصفھان به حیرت مي افتادند

وسعت و زيبايي ساختمان ھا وباغ ھاي اصفھان پس از شاه عّباس اّول تا آخر دوره . روزگار پي برد

از آن پس در زمان نادرشاه . نھاداّمادرحمله افغان شھر رو به ويراني . َصَفوي رو به افزايش بود

افشارتا دوره قاجار پايتخت از اصفھان به مشھد، شیراز، و سرانجام تھران منتقل گرديد و اصفھان 

  .ديگر اعتبار گذشته خودرا باز نیافت

در دوره قاجاربسیاري از آثار دوران َصَفوي به دستور ِظلّ السلطان، پسر ناصرالّدين شاه، خراب شد 

در دوره پھلوي بسیاري از . ح آن کاخ معروف به پارک ِظّل السلطان درتھران ساخته شودتا ازمصال

آثار تاريخي و ھنري اصفھان که روبه ويراني رفته بود بازسازي شد و اين شھر به سبب موقع مھّم 

صنعتي و کشاورزي خود و قرار گرفتن بر سر شاه راه ھاي نظامي و بازرگاني دوباره رو به رونق و 

  .باداني گذاشتآ

اصفھان، بامجموعه اي از آثار تاريخي و ھنري بسیار نفیس، ھمواره ازمھمترين کانون ھاي جلب 

بعضي از صاحب نظران برآنند که اصفھان يکي از زيباترين و . مسافران و جھانگردان بوده است

ف، اين باستانشناِس معرو) Arthur Pope(پروفسورآرتورپوپ. ديدني ترين شھرھاي جھان است

  .شھر را زيارتگاه مشتاقان ھنر خوانده است

ازجمله آثار تاريخي . آرامگاه وی و ھمسرش به وصیت خود ایشان در حاشیه ی زاینده رود قراردارد

و پرشکوه اصفھان آتشگاھي درنزديکي اصفھان است که از دوره ساساني برجاي مانده، ديگر 

اساس . ماري در نوع خود شايان توجه استچند پل بر روي زاينده رود که ھريک ازجھت مع

ساختمان پل خواجو را متعّلق به دوره ساسانیان مي دانند که بعدھا درزمان ديَلمیان و َسلجوقیان 

مسجد جامع عتیق اصفھان مجموعه اي از بناھا و تزيینات ھنري دوره ھاي . تکمیل شده است

مناره مسجد َبرسیان .  اسالمي استمختلف را يک جا گردآورده و ازشاھکارھاي معماري دوره

 کیلومتري مشرق اصفھان و مناره چھل دختران با تزيینات آجري وکتیبه اي به خط کوفي 42واقع در

منار . و آثار ديگر از دوره َسلجوقي در نزديکی ھاي شھراصفھان نیز اھمّیت تاريخي بسیار دارد

مغول ساخته و برسنِگ قبر آن تاريخ معروف ديگر در اصفھان منارجنبان است که به سبک دوره 
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ھرگاه يکي ازدو مناره ی اين آرامگاه را تکان دھند مناره ديگر وحتي . کنده شده) م1216(ه ق 716

از دوران مغول، . تمام ساختمان مي جنبد به ھمین جھت ساختمان به منارجنبان شھرت دارد

ي اين منطقه نیز آثار تاريخي بسیار جالب تیمور، آل مظّفر و آق قويونلو و ديگرخاندان ھاي فرمانروا

  .توّجه در اصفھان و اطراف آن باقي مانده است

از مھم ترين آنھا . اّما، زيباترين بخش ديدني ھاي تاريخي اصفھان مربوط به دوره َصَفوي است

و کاروانسراي پشت آن و نیز مسجد مقصود بیک يا ُظَلمات از ) مسجد چھارباغ(مدرسه نادرشاه 

اي زمان شاه عّباس بزرگ است که با داشتن محراب نفیس و کتیبه اي به خّط بناھ

میرِعماد، خوش نويس ديگر اين دوره، . علیرضاعّباسي، خوش نويس معروف آن دوره، نامدار است

  .در يکي از حجره ھاي اين مسجد دفن شده است

 میدان شاه يا میدان نقش ازنقاط زيباي شھر اصفھان که به دستور شاه عّباس بزرگ ايجاد گرديد،

در اطراف اين میدان مغازه ھا وکارگاه ھاي . متر پھنا دارد160 متر درازا و 500جھان است که

مسجد شاه يا مسجد سلطاني درجنوب اين میدان از . ھنرمندان در دوطبقه بنا شده است

زدھم نظرکاشي کاري و بلندي مناره ھا و عظمت گنبد يکي ازشاھکارھاي معماري قرن يا

مسجدشیخ لطف ّاهللا، درمشرق . و بلکه ھمه قرون به شمار مي آيد) ھفدھم میالدي(ھجري

. میدان نقش جھان، با کتیبه ھايي به خّط علیرضا عّباسي نیزاز زيباترين آثار شھر اصفھان است

ل و عالي قاپو و کاخ چھل ستون با تاالرھاي آينه و ايوان ھاي بلند از بناھاي دوران شاه عّباس اّو

  .دّوم صفوي، براي تشريفات درباري ساخته شده است

  

  کاخ عالی قاپو

کاروانسراھاي بسیار، ھريک درنھايت زيبايي و وسعت، ھنوز ازآن دوره برجاي مانده ومورد استفاده 

 جنوبي خیابان چھارباغ، بر روي زاينده رود،سي و سه پل قراردارد که چون اهللا درانتھاي. است

وروديخان، يکي از سرداران معروف شاه عّباس بزرگ، مأمور ساختمان آن شده بود به پل ّاهللا 
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 متر عرض دارد و در نوع خود از لحاظ 14 متر طول و 300اين ُپل. ورديخان نیز شھرت يافته است

  . اري شاھکار معماري استزيبايي و استو

  

از دیگر نقاط تاریخی و بسیار دیدنی، کلیسای وانک واقع در ناحیه ی جلفاست که امروزه به شھر 

این کلیسا افزون بر تقدس مذھبی که برای ھمه ی ارمنیان جھان دارد، ھم به . اصفھان پیوسته

 درآن موزه ای ارزشمند واسطه ی ساختمان باشکوه و ھم از جھت گردآمدن آثار ارزندهء ھنری

مسجدھا و مدرسه . است که آثار تاریخی و مذھبی بسیاری ازمسیحیان ایران را در خود گرد آورده

ھاي علوم ديني بسیار و پل ھا و کلیساھا از ديگر آثار تاريخي و تماشايي شھر اصفھان است که 

د ھرجھانگرد ايراني يا ھمراه با انبوه اجناس ھنري و صنايع دستي ممتاز و گوناگون مي توان

شھر اصفھان، عالوه بر جنبه تاريخي و ھنري . خارجي را روزھا و بلکه ماه ھا به خود مشغول دارد

ارزنده خود، به واسطه رونق صنعت، تجارت، و جھانگردي در رديف مھم ترين شھرھاي ايران است 

ذھبی و دانش و فرھنگ و باداشتن دانشگاه ومدارس قديمي يکي از کانون ھاي عمده تعلیمات م

  . کشور نیز به شمار مي رود

  کاشان

کوه ھاي .  کیلومتر فاصله دارد258کاشان شھري است درجنوب کوير و درياچه قم که تا تھران 

مرکزي ايران از کنار اين شھر مي گذرد و بلندترين قّله آن کوه َکرَکس درجنوب شرقي کاشان واقع 

اني سردسیري و در نواحي دامنه جلگه به ويژه حاشیه آب و ھواي کاشان دربخش کوھست. شده

دو رودخانه کوچک کم آب، يکي َقمَصر رود و ديگري قھرود، از اين ناحیه . ی کويرگرمسیري است

  . مي گذرد

  

  کاشان
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تپه ھاي سیاَلک يا سیَلک در سه کیلومتري جنوب . ديمي ايران استکاشان از شھرھاي بسیار ق

درکاوش ھاي باستاني، آثار بسیارمھّمي از تمدن پیش رفته مردم اين . غرب اين شھر قراردارد

دراسناد زمان ساسانیان، تعداد سربازھايي .  سال گذشته يافت شده است4500سامان طي 

در دوره ھاي اسالمي کاشان .  ھزار تن برآورد شده استراکه ازاين شھر می گرفته اند تا بیست

را شھري کوچک باعقرب ھاي خطرناک نوشته اند که درآن کاسه ھاي لعاب دار زيبايي به رنگ 

  .آبي ساخته و به شھرھاي ديگر فرستاده مي شود

. کاشان، مانند ديگر شھرھاي ايران، از حمالت پي درپي قبايل ترک آسیب بسیارديده است

اخت و تاز ُھالکوخان، خواجه نصیرالّدين طوسي توانست با جلب احترام خان مغول نسبت به درت

درحمله امیرتیمور . وجود بابا افضل کاشاني، از بزرگان صوفیه، سپاھیان را از کشتار مردم باز دارد

اشان که با روي کار آمدن َصَفويان، ک. نیز حاکم کاشان با ُحسن تدبیر از کشتار مردم جلوگیري کرد

با وجود چند زلزله سخت که به کاشان و . يکي از مراکز مھّم شیعیان بود رو به آباداني نھاد

روستاھاي اطراف آن آسیب فراوان وارد آورده اين شھرکوچک راھمچنان به خاطر وجود آثار تاريخي 

 گران بھا، گالب َقْمَصر، انواع پارچه ھاي. و فرآورده ھاي صنعتي بايد شھري با اھمّیت دانست

  .کاشي و فرش ھاي پشمي وابريشمي از بھترين نوع، ازمحصوالت برگزيده کاشان است

درمشھد اردھال نزدیکی کاشان ھرساله مراسم قالی شویان برگزارمی شود که به باور محلی 

گروه زیادی از مردم محل و وابستگان آن ھا ھرساله از نقاط مختلف جھان . جنبه ی مذھبی دارد

مراسم گالب گیران در قمصر . کت در مراسم عاشورا و قالی شویان به کاشان می آیندبرای شر

یکی دیگر از شھرھای نزدیک کاشان نیز ھرسال درفصل بھار، اواخر فروردین و اوایل اردیبھشت ماه 

  .مسافران بسیاری را به محل می کشاند

  

  روستای تاریخی ابیانه نزدیک کاشان
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از آثار تاريخي اين شھر دو آتشکده متعّلق به دوره ساسانیان، مسجد جامع و مناره ھاي منتسب 

مقبره امام زاده . به دوره َسلجوقي و آثاري از عھد ايلخانیان مغول و تیموريان رامي توان نام برد

 آثار قرن ھفتم ھجري وآرامگاه شاه عّباس بزرگ ازديگر آثارتاريخي کاشان از) ع(حبیب بن موسي 

باغ شاه، باغي وسیع و ُپرآب و درخت، واقع درناحیه اي به نام فین در شش کیلومتري . است

امیر کبیر در حّمام ھمین باغ کشته . جنوب غربي کاشان نیز به عھد َصَفوّيه و زندّيه بازمي گردد

ھا، از دوره قاجاريه نیز درشھر کاشان آثاري قديمي، از آن جمله گنبد عظیم و عالوه براين . شد

خانه ی بروجردی ھا و طباطبائی ھا نیز با معماری . مناره ھاي بلند مدرسه آقا، برجاي مانده است

  . زیبا و قدیمی خود از دیگر آثار دیدنی کاشان و اطراف است

  گلپایگان 

اين شھر بین َالیگودرز، نجف آباد، ُخمین .  استان اصفھان استگلپايگان يکي از شھرھاي تاريخي

سلسله کوه ھاي مرکزي و رود قبله، که ازکوه .  کیلومتري تھران قراردارد352و محّالت و درفاصله 

نزديک يکي از روستاھاي اطراف . ھاي جنوبي خوانسار سرچشمه مي گیرد، از گلپايگان مي گذرد

آب و ھواي گلپايگان درنواحي کوھستاني . مھّمي بسته شده استشھربر روي اين رودخانه سّد 

  . سردسیري و در نواحي جلگه اي معتدل است

گلپايگان، که عرب ھا آن را ُجرفاَذقان تلّفظ مي کردند، ازشھرھاي قديمي ايران است و نام آن 

 اسالمي بازمي اّما آثار تاريخي اين شھر ھمه به دوره ھاي. درآثار مربوط به دوره ساساني آمده

مسجد جامع گلپايگان از آثار محمد بن ملکشاه َسلجوقي است که چند کتیبه به خط کوفي . گردد

اين مناره با دو . مناره اي بلند، از آثار دوره َسلجوقي، با کتیبه اي آجري نیز دراين شھر است. دارد

دالسادات و ُبقعه ھفده تن از امامزاده سی. در، از بلندترين مناره ھايي استکه درايران ساخته شده

براين بناي اخیرکتیبه اي به خط فارسي در وصف شاه عّباس . ديگر آثار تاريخي گلپايگان است

  .بزرگ ديده مي شود

  استان ایالم. 5

 538877 کیلومترمرّبع و جمعّیتي نزديک به 20151استان ايالم در غرب ايران، با مساحتي حدود

ھان، خوزستان و ُلرستان واقع شده و ازجنوب و مغرب با کشور نفر، بین استان ھاي کرمانشا

رشته جبال زاگُرس در امتداد شمال غرب به جنوب شرق، اين .  کیلومترمرزمشترک دارد425عراق 

نیمه شرقي . استان را به دو قسمت مي کند و ارتباط شھرھا را بامرکز استان دشوارمي سازد

ه غربي آن ازمناطق کم ارتفاع دشت ھاي گرمسیر وشمال شرقي منطقه ازکوھستان ھا ونیم

دشت ھاي حوزه شرقي، يعني شھرستان ايالم، به . منطقه ِمھران و ِدھُلران تشکیل شده است

سبب دسترسي به آبھاي سطحي محّلي مناسب، براي پديد آمدن شھرھا و آبادي ھاي 

  .پرجمعّیت است
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مناطق مرتفع زاگُرس، که دراين استان .  استآب و ھواي ايالم در دو ناحیه مختلف کامًال متفاوت

بادھاي خشک . خوانده مي شود، سردسیر و دشت ھاي جنوب و غرب گرمسیر است» کبیرکوه«

و سوزان صحراي عربستان نیز در تابستان به مناطق غربي وجنوبي نفوذ مي کند و برخشکي 

 دشت ھاي کم ارتفاع، به عّلت دراين میان دامنه ھاي دينار کوه، حّدفاصل. وگرمي ھوا مي افزايد

تنّوع آب و ھوا و جنگل ھاي انبوه کوھستاني، به عنوان چراگاه ھاي خوب منطقه مورد بھره 

برداري عشاير و دام داران قرار مي گیرد و يیالق و قشالق ساالنه عشاير دراين نواحي انجام مي 

  .شود

. ز شاخه رود بزرگ گاماسیاب استايالم استاني پرآب و مھم ترين رودخانه آن سیَمره بخشي ا

. عالوه براين، از آب ھاي زير زمیني استان با چاه ھاي عمیق و نیمه عمیق بھره برداري مي شود

مردم ايالم که بیشتر آنھا را ايالت ُکرد و ُلر تشکیل مي دھند به دام داري و کشاورزي ديم و کشت 

با اين . گشوده شد)م1976(ش 1355درسال دانشکده دام پروري ايالم . گندم و جو اشتغال دارند

ھمه، کمبود نیروي انساني ماھر و نیمه ماھر در ھمه زمینه ھا از مھمترين علل عقب ماندگي 

گرچه اين منطقه با داشتن معادن سنگ ھاي ساختماني، نفت، قیر، زغال . اين استان بوده است

 اّما اين معادن ھنوز چنان که بايد سنگ، آھن، گاز طبیعي، گوگرد و تیزاب ثروتي انباشته دارد،

به طور کّلي، استان ايالم با وجود تنّوع آب و . شناسايي نشده ومورد بھره برداري قرار نگرفته اند

ھوا و وضع اقلیمي مناسب و معادن فراوان، ازنظر اقتصادي چندان رونق نیافته و درسال ھاي جنگ 

  .  آسیب بسیار وارد آمده استایران و عراق نیز به منابع طبیعي و انساني آن

مردم ايالم بیشترمسلمان و شیعه دوازده امامي ھستند و اقلیتي نیز از اھل تسّنن و اديان 

مردم اگرچه اغلب زبان فارسي را مي فھمند اّما به زبان ھاي ُکردي و ُلري و . ديگردرآن ساکن اند

:  شھرستان دارد از جمله7م مطابق آخرين تقسیمات کشوري استان ايال. عربي سخن مي گويند

  .دّره شھر، ِدھُلران، شیروان، َچرداُول و ِمھران) مرکز استان(ايالم 

  

  ایالم 

) م1936(ش1315 کیلومترفاصله دارد، تا سال 801شھرستان ايالم، مرکز استان ايالم که تا تھران 

و ِمھران واقع شده و از اين شھر میان اسالم آباد غرب، خّرم آباد، . منصور آباد پشت کوه نام داشت

روده ايي که از کنار اين شھر . مغرب به مرز ايران و عراق محدود است و آب و ھوايي معتدل دارد

  .مي گذرند ھمه از کبیرکوه سرچشمه گرفته و به رودخانه سیَمره مي ريزند

ي محّلي اھمّیت شھرستان ايالم بیشتر به خاطرتمرکز داد و ستد و امور اداري عشاير و بازرگان

پیدا شدن پیکره ھا و الواح . ازنظرتاريخي ايالم درمنطقه تمّدن ھاي باستاني قرار دارد. درآن است

در دامنه ی . گلی با نقش اناھیتا متعلق به حدود ھفت قرن پیش از میالد مسیح از آن جمله است

طاق .  شدهکبیرکوه، درسرآبکالن شیروان نیز بقاياي شھرھاي قديمي دوران ساساني شناسايي
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فرھاد وشیرين بین راه سومارو تنگ چوبین، يا شکارگاه بھرام چوبین، دراين منطقه به ھمین دوران 

مھران مھران یکی از شھرھای استان ایالم درمرز عراق و حدود صد کیلومتری بغداد . باز مي گردد

نگ به تصرف عراق درج. م1986/خ1365این شھر با نزدیک به پنجاه ھزار جمعیت درسال . قرار دارد

این شھر محل رفت و آمد زائران به اماکن مقدسه ی . درآمد، اما کمتر از یک ماه بعد آزاد شد

  .شیعیان به خصوص زیارت حرم امام حسین درکربال است

  استان بوشھر. 6

 تن، درجنوب 808482 کیلومترمرّبع و جمعّیتي نزديک به23168استان بوشھر، با مساحتي حدود 

اين استان درجلگه بین دنباله کوه ھاي زاگُرس درشمال و . شیه خلیج فارس واقع استايران وحا

شمال شرق و خلیج فارس درجنوب قرار گرفته و با استان ھاي خوزستان، ُکھگیلويه و ُبوير احمد و 

آب و ھواي آن در نوارساحلي گرم و مرطوب و درقسمت ھاي داخلي . ھرمزگان ھمسايه است

به علت . طوفان ھاي خلیج فارس اغلب به گرمي ھوا مي افزايد. ي استگرم و خشک صحراي

عبور رودخانه ھا از شوره زار بیشتر آب ھاي جاري منطقه براي نوشیدن و کشت مناسب نیست و 

زمین از پوشش گیاھي ناچیزي برخوردار است و به ھمین سبب کمبود مواد غذايي در اين استان 

، در اين استان ازچوب درختان گرمسیري براي ساختن کشتي با اين ھمه. کامالً محسوس است

اّما، در ُبرازجان، تنھا منطقه کشاورزي استان، تنباکو و خرما وغالت و . و قايق استفاده مي شود

شاھرگ اقتصادي بوشھرماھیگیري و صید میگو است که بھترين نوع . سبزيجات به عمل مي آيد

  .دآن در دنیا در خلیج فارس يافت مي شو

پیش از انقالب، پااليشگاھي براي استفاده از منابع . استان بوشھر از نظر معادن بسیار غني است

عظیم گاز طبیعي َکْنگان در دست ساختمان بود که بعد از توقف زمان جنگ اکنون تکمیل شده و 

له به نفت استخراج شده از ذخاير بزرگ نفت استان برای بارگیری نفتکش ھا از راه لو. فعال است

  . اسکله خاْرک منتقل مي شود

کارخانه ھای فلزکاری، پارچه بافی، سیمان و تھیه ی کود کیاھی نیز در بوشھر مشغول به کار 

  . در کارگاه ھای قالی بافی نیز عدهء قابل توجھی کار می کنند. است

 واسطه ی به. ساکنان بوشھر به زبان فارسي با لھجه محّلي و يا به زبان عربي گفتگو مي کنند

موقعیت بندری در این شھرنژادھا و اقوام گوناگون سکونت دارند که اگرچه جذب جامعه ی ایرانی 

بزرگترین این گروه ھا را سیاه . شده اند ، اما تأثیرھای ژنتیک و فرھنگی نیز از خود گذاشته اند

 ھاي نفتي و به دلیل موقع نظامي اين استان و وجود شرکت. پوستان افریقائی تشکیل می دھند

پروژه ھاي صنعتي در آن، نیروھاي فّعال استان ھاي مجاور و مناطق ديگر به اين منطقه جذب مي 

امروزه بنادر اين استان ، به خصوص بندر بوشھر و گناوه که پیش ازآن جندان فعال نبود، بر . شوند

  . تري يافته انداثر آسیبي که در جنگ ايران و عراق به بنادر ديگر وارد آمد ، اھمّیت بیش
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، گناوه، )ُبرازجان(، دشِتستان)مرکز استان(بوشھر: شھرستان ھاي استان بوشھر عبارت است از

  . جزيره خاْرک نیزبه اين استان تعّلق دارد. َکنگان، دشتي و تنگستان، وَدير

  بندر بوِشھر

انه خلیج اين بندر، که درجلگه اي وسیع میان دريا و بلندي ھاي ساحلي ساخته شده، در کر

 کیلومتر 1218فارس درسمت جنوب بھبھان و ُبرازجان و باختر فیروز آباد قرارگرفته است و تا تھران 

آب و ھواي بوِشھر گرم ومرطوب است و از آب چند رودي که پیرامون آن جاري است به . فاصله دارد

  . علت شوري زياد نمي توان بھره برداري کرد

نادرشاه افشار به سال . مي محّل رفت و آمد دريايي بوده استبوِشھراز نخستین قرن ھاي اسال

پس از اين تاريخ، کمپاني . آن را به صورت پايگاه دريايي ايران درخلیج فارس درآورد) م1733(ه 1146

ھاي ھند شرقي بريتانیا و ھلند تجارت خانه ھاي خود را از بندرعّباس به بندر بوِشھر آوردند و 

درزمان کريم خان زند اھمّیت اين شھر فزوني يافت، زيرا راه . ين بندر شدندموجب رونق بازرگاني ا

درزمان ناصرالدين شاه قاجار، انگلیس ھا براي . کاروانرو شیراز، پايتخت زنديه، بدان مي پیوست

پس از عقب . مقابله با حمله سپاه ايران به َھرات، جزيره خاْرک و بندر بوِشھر را اشغال کردند

اما پس . نیان از افغانستان، تخلیه بوِشھر نیز در قرارداد صلح بین دوکشور گنجانده شدنشیني ايرا

از آن انگلیسی ھا از تعھد خروج سرباز زدند و سربازان ایشان پیوسته در خاک ایران رفت و آمد 

عاقبت مردم محلی به رھبری رئیس علی دلواری با شبیخون به کشتی ھاو واردن . می کردند

درزمان سلطنت . ات ازجمله کشتن فرمانده آنان را ناچار به تخلیه ی خاک ایران نمودندآوردن تلف

به بندرخمینی درجنوب و ) بندرشاه(رضاشاه، کشیدن راه آھِن سراسري ايران از بندر ُترَکَمن 

که به -اّما درسال ھاي اخیر براثر جنگ باعراق . توسعه بندر ُخّرمشھر، بوِشھر را از اھمیت انداخت

 بندرھاي بوِشھر و گناوه، درنزديکي آن، دوباره مرکز رفت و آمد -ويراني کامل ُخّرمّّشھر انجامید

  . کشتي ھا و حمل کاالي بازرگاني شد و ديگر بار موقع نظامي و تجاري مھّمي يافت

ذخایرنفتی و تأسیسات کشف و استخراج گاز پارس در جنوب بوشھر که در دھه ھای اخیر راه 

 بزرگترین حوضه ی گاز طبیعی منطقه را دارد و سرمایه گذاری کالنی روی آن صورت اندازی شده

  .گرفته است

قرارداد ساختمان نیروگاه اتمی در دوازده کیلومتری بوشھربین دولت ایران . م1975/خ1354در سال 

. آن به پایان رسیده بود% 50درزمان وقوع انقالب اسالمی . و شرکت زینس آلمان به امضا رسید

پس از پایان جنگ به دالیل سیاسی . درجنگ باعراق راکتور اتمی بر اثر بمباران از بین رفت

نگرانی از . جمھوری اسالمی ناچار شد برای تکمیل ساختمان آن با روس ھا قرارداد ببندد

دستیابی جمھوری اسالمی به تسلیحات اتمی باوجود انکار آن از سوی دولت و مذاکرات بین ایران 

  . ادیه ی اروپا در این زمینه اکنون درجریان استو اتح
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بناھاي تاريخي بوِشھر، که ھمگي جنبه مذھبي دارند، دردوران اسالمي تاريخ ايران ساخته شده 

از ديگر آثار تاريخي نزديک به . اند، از آن جمله ُبقعه خواجه خضر و مسجد کوفي و مسجد جمعه

تري خورموج است که دردل کوه کنده شده وتاالري بندر بوِشھر آتشکده کوه بند دربیست کیلوم

بندر بوِشھر درکنار يکي از کانون ھاي بسیارمھّم تمّدن باستاني . چھارگوش با آتشداني گرد دارد

ريشھر، دردوازده کیلومتري بندربوِشھر، بیش از دوھزارسال پیش از مسیح وجود . واقع شده است

يادگارھاي . ودار و درآن سوي ِسند واقع بوده استداشته و بر سر راه دريايي شوش به موِھنج

عالوه براين ھا، . ايالمیان و بازمانده بناھاي تاريخي عھد ساسانیان را در ريشھر مي توان يافت

  .درزمان ِسلوکیان نیز دراين ناحیه شھري به جاي شھر کھنه ايالمي ساخته شده است

. مي توان در رديف تمّدن شوش دانستبراساس يافته ھاي باستان شناسان تمّدن ريشھر را 

تابوت ھاي سفالي يا خمره ھاي بزرگ، که اسکلت انسان درون آنھا يافت شده، و نیز کتیبه ھاي 

قدیم ترین تمبرھای پستی ایران در . میخي باِبلي از نشانه ھاي پیشینه ی تاريخي اين شھراند

بدین جھت . تند چاپ شده استبه وسیله ی انگلیس ھا که ایران را در اشغال داش1915سال 

امروزه مجموعه داران تمبرھای پستی این شھر به واسطه ی دردست داشتن تمبرھای قدیمی 

  .شھرت بسیار دارند

   

  تنگستان 

کیلومتر مربع و جمعیت حدود 2215تنگستان که مرکز آن احرام نام دارد منطقه ای است با وسعت 

. آب گرم اطراف آن مورد استفادهء مردم محل استچشمه ھای . کیلومتری بوشھر57نفر در59000

در اطراف این شھر گرم و مرطوب ساحلی، دلوار زادگاه رئیس علی دلواری کشاورز تنگستانی 

برضد پیشروی سربازان انگیسی در داخل خاک ایران قیام کرد و به یاری 1915وی درسال . قراردارد

مان از آن روستای کوچک تا کازرون و فیروز آباد میارزات او در اندک ز. مردم آن ھا را شکست داد

گفته اند می خواست با اجازه ی حکومت بحرین را نیز از انگیس ھا بازپس . فارس گسترش یافت

موزه ی رئیس علی در . اما درھمان سال ترور شد و جنازه اش را در نجف به خاک سپردند. بگیرد

  . ھا آماده می شدند، ساخته شده استدلوار، ھمان محلی که مردم برای جنگ با انگیس 

  جزیره خاْرک 

 کیلومتري شمال غرب بندربوشھر واقع شده و 60خاْرک ازجزايرخلیج فارس است که در فاصله 

 کیلومترمرّبع دارد عمیق 50اين جزيره، که مساحتي تنھا حدود . جزئی از استان بوشھر است 

از سه . امکان پھلو گرفتن در کنار آن را دارندترین بندر نفتی جھان است و بزرگترین نفت کش ھا 

با کشیدن . ھزار سال پیش از مسیح شناخته بوده و جزو قلمرو ايالم به شمار مي آمده است

لوله نفت از گچساران به اين جزيره، خاْرک مھمترين بندر بارگیري نفت ايران شد و رفت و آمد 
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درجنگ ايران و عراق تأسیسات .  بخشیدروزانه نفتکش ھاي غول پیکر اھمّیت اقتصادي بدان

  .ترمینال نفت خاْرک آسیب بسیار ديد و بخش بزرگي از کار افتاد

  

  استان تھران. 7

 کیلومترمرّبع و جمعیتی حدود دوازده ملیون نفر، پایتخت و 19195استان تھران با وسعتي معادل

. ، و سمنان واقع شده استمرکز اداری حکومت ایران، بین استان ھای مازندران، مرکزي، زنجان

بلندترين قسمت رشته کوه ھاي البرز در بخش مرکزي، حّد شمالي استان تھران را تعیین مي 

 متر از سطح دريا، در شمال تھران سر برافراشته و با قّله پربرف خود با 5678دماوند با بلندي . کند

مي است که مراحل پیش از اين کوه مخروط آتش فشان عظی. شکوه و زيبايي تمام جلوه گر است

  . خاموشي را مي گذراند

رشته کوه ھاي البرز و َکنُدوان و طالقان در شمال شرقي و بلندي ھاي فیروزکوه و سوادکوه در 

دنباله آن ديوار طبیعي بلندي است که تھران را از طرف شمال دربرگرفته و مانع نفوذ بخار آب 

جھت دشت ھاي جنوبي کوھپايه ھاي البرز آب و به ھمین . درياي خزر به اين ناحیه مي شود

ھواي گرم و خشک و پرگرد وغبارکويري دارد که تنھا گھگاه با وزش بادھاي غربي اندکي ماليم تر 

ُپرآب ترين . درمناطق کوھستاني استان تھران آب و ھوا معتدل و اندکي مرطوب است. مي شود

درشمال . ي البرز در تمام سال جريان داردرودخانه اين ناحیه رود کرج است که در دامنه جنوب

ناحیه اي به نام آدران، کنارجاده کرج به چالوس، سّد کرج یا سد امیرکبیر بر روي اين رودخانه زده 

مصرف آب و برق تھران از مخازن . ازآن بھره برداري مي شود) م1964(ش 1343شده که از سال 

درگذشته، تھران . از و جاِجرود، تأمین مي شوداين سد و سّد َلتیان، بر روي رودخانه ھاي َھر

اّما امروز . چشمه ھا و قنات ھاي معروف فراوان داشت که آب مشروب شھر را تأمین مي کرد

  . ھمه آنھا از میان رفته اند

دامداران اندِک اين ناحیه ناچار . استان تھران، با آب و ھواي صحرايي، پوشش گیاھي فقیري دارد

اّما، ازحدود سي و پنجسال پیش به اين سو، ِاحداث جنگل ھاي . ک انداز مصرف علوفه خش

مصنوعي و پارک ھاي جنگلي حفاظت شده دردرون شھر و تپه ھاي اطراف تھران درلطافت ھوا و 

  .باال بردن میزان بارندگي و سرسبزي محیط تًاثیري محسوس داشته است

والت کشاورزي، به سبب تمرکز امور استان تھران، با وجود سھم بسیار کوچکش در تولید محص

اقتصادي و تجارتي و رشد بي اندازه کانون ھاي صنعتي درآن، درچھل سال اخیر، موقع ويژه اي 

صنايع غذايي، نّساجي و چرم، سلولزي، . يافته و بزرگترين قطب اقتصادي کشور شده است

و پنجره آھني، برق و شیمیايي، دارويي، کاني غیرفلّزي، تولید اتومبیل، مخازن بزرگ، در 

نخستین کارخانه تولید سیمان ايران به . الکترونیک از جمله صنايع و تولیدات استان تھران است
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درشھرري شروع به کار کرد و بزرگ ترين کارخانه تولید سیمان کشورنیز ) م1925(ش 1304سال 

  . دراين استان مورد بھره برداري قرار گرفت) م1954(ش1333درسال 

مردم .  تن متراکم ترين استان ايران است931656 ملیون و11ھران با جمعّیتي نزديک بهاستان ت

ساکن تھران، که اکثر آنان از نقاط مختلف کشور به آنجا آمده اند، عالوه بر گويش ھاي محلي 

بزرگترين تعداد اقّلیت ھاي مذھبي ايران ساکن تھران اند و . خود، به زبان فارسي گفتگو مي کنند

  .ي بزرگ از خارجیان ساکن ايران نیز در تھران به سر مي برندگروھ

مرکز (تھران : بنا بر آخرين تقسیمات کشوري، استان تھران داراي دوازده شھرستان است 

، شمیرانات، َکَرج، دماوند، ورامین، شھریار، ساوج بالغ، ری، جاجرود، الر پاکدشت، )استان

  . ناظرآباد

  تھران

وبي البرز میان دو رود َکَرج و جاِجرود واقع شده و ازجنوب به شھرري و شھرتھران دردامنه جن

تھران روستاي بزرگي بود که ) شانزدھم میالدي(تا قرن دھم ھجري . درياچه نمک محدود است

  .بعداز خرابي شھر تاريخي ري رفته رفته وسعت و شھرت يافت

مّدتي ) ع(اي زيارت امام ھشتم شاھان َصَفوي درلشکرکشي ھا و در راه مسافرت به خراسان بر

درھمین زمان، بارويي گرِد تھران ساختند که . در تھران، که نزديک پايتخت، قزوين، بود، مي ماندند

درزمان شاه عّباس اّول، که پايتخت رابه . و چھار دروازه داشت) به تعداد سوره ھاي قرآن( برج 114

واله در سفر خود به ايران تھران را چنارستان نامید، اصفھان برد، جھانگردي اروپايي به نام ِپیتروِدال

قطربرخي از اين . زيرا در ھمه کوچه ھا و خیابان ھاي اين شھر چنارھاي کھن به چشم مي خورد

درختان چنان بزرگ بود که چھارتن مي بايست دست به دست ھم دھند تا بتوانند آن را در 

  . برگیرند
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  )آزادی(میدان شھیاد 

، آقامحّمدخان قاجار تھران را پايتخت خود کرد و ده سال بعد درھمین )م1786(ه 1200درنوروز سال

ازآن پس ساختمان قصرھا، باغ ھا، میدان ھا و خیابان ھاي ُپردرخت درتھران . شھر تاجگذاري نمود

لي شاه درتھران بناھاي بسیار ازجمله قصرھا و کاروانسراھا ساخت و باغ ھايي فتحع. آغازشد

میرزا . در زمان ناصرالدين شاه توسعه و ساختمان تھران سرعت گرفت. نیز بیرون تھران بنا کرد

تقي خان امیرکبیر سنگ بناي دارالفنون را گذاشت و در پي آن گسترش و آباداني تھران روز افزون 

 سلطنت پھلوي و با ساخته شدن شاھراه ھاي بزرگ ومجتمع ھاي بلند مسکوني دردوران. شد

وکاخ ھاي اداري در اين شھر، تھران به صورت يکي از بزرگترين و پرجمعّیت ترين شھرھاي 

دو فرودگاه بین المللي مھرآباد و خمینی ، دو فرودگاه نظامي دوشان تپه و قلعه . خاورمیانه درآمد

ار ترمینال مسافربري به سراسر نقاط کشور، تھران را با سراسر ايران و خارج مرغي، راه آھن و چھ

مرکز تھّیه و پخش برنامه ھاي راديو و تلويزيون و مراکز مخابرات داخلي . از کشور مرتبط مي سازد

  . و بین المللي نیز در تھران است و سراسرکشور را زير پوشش ارتباطي و مخابراتي قرارمي دھد

. م1934/خ1313الفنون به وسیله ی میرزاتقی خان امیر کبیر و دانشگاه تھران درسال تأسیس دار

که تاکنون توسعه ی بسیار یافته و و دیگر دانشگاه ھائی که تا آخر دوره ی پھلوی به تدریج به 

پس از انقالب اسالمی . وجود آمد، از دیگر پدیده ھای مھم تاریخی و فرھنگی شھر تھران است

ن ھا دانشگاه ھا و آموزشگاه ھای دینی،علمی ، صنعتی و فرھنگی بسیار درسراسر افزون بر آ

  .کشور راه اندازی شده که شاخه ی اصلی بیشتر آن ھا در تھران قرار دارد

جمعیت تھران بر اثر مھاجرت وسیع مردم از شھرھا و روستاھاي سراسرايران افزايشي بي رويه 

درجستجوي کار و شرکت در فّعالیت ھاي تجاري، ساکنان ديگر نواحي کشور . يافته است

تمرکز اداري و امکانات پیشرفته . صنعتي، آموزشي، و سیاسي به تھران سرازير مي شوند

اين مھاجرت . بھداشتي و آموزشي و سرمايه گزاري نیز از ديگر عّلت ھاي مھاجرت به تھران است

 شده و فضاي آن راکه به طورطبیعي موجب تراکم فزاينده جمعیت و وسعت بي اندازه شھر تھران

با اين ھمه، تھران، . خشک و پرگرد وغباراست به دود و گاز و سروصداي زياد نیز آلوده کرده است

چون ديگر پايتخت ھاي بزرگ جھان، از امکانات مناسب براي زندگي و رفت و آمد بسیار مردم از 

 اجتماعي و اقتصادي را از مھمترين ھمین تحرک فوق العاده. داخل و خارج کشور برخوردار است

  .امتیازات اين شھر بزرگ مي توان شمرد

ازمیان مھمترين مکان ھاي مذھبي شھر تھران، امامزاده صالح، امامزاده حسن، امامزاده سّید 

. اسماعیل، مسجد شاه، مدرسه و مسجد سپھساالر، ومدرسه خان مروي را مي توان نام برد

، آرامگاه امام خمینی و )شھیاد(ه، کاخ فرح آباد، بناي میدان آزادي کاخ گلستان، کاخ صاحبقرانی

  .موزه ھا و پارک ھاي عمومي نیز از جمله بناھا و محله اي ديدني تھران است
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  شمیرانات

شمیرانات، با آب و ھوايي خنک، درشمال تھران در میان دره ھا و بلندي ھاي کوه ھاي البرز 

دراين بلندي ھا، روستاھاي ِشمَشک و ديزين، با زمستان .  استقرارگرفته و يیالق مردم تھران

ھاي سرد و برفگیر جايي است که ھمه ساله دوستداران ورزش را براي اسکي و کوھنوردي به 

در اين روستا، رگه ھاي بزرگ زغال سنگ نیز وجود دارد که از زمان سلطنت . سوي خود مي خواند

براثر وسعت شھر تھران شمیران اکنون بدان پیوسته . مي شودرضا شاه تا کنون از آن بھره برداري 

با این ھمه به دلیل تراکم کمتر جمعیت و بلندی بیشتر . و به صورت یکی از نواحی آن درآمده است

  .ھوای آن آلودگی کمتری دارد

   

  ری

شھرري، در جنوب تھران، يکي از شھرھاي باستاني ايران است و در نوشته ھاي مربوط به قرن 

دراين ناحیه آثار . اّول میالدي، از آن به عنوان بزرگترين شھر حکومت ماد نامبرده شده 

  .شھرنشیني، که به حدود سه ھزار سال پیش از میالد مسیح بازمي گردد، يافت شده است

ري از قديم ترين روزگاران برسر راه ھاي بازرگاني مھّمي بوده که از شرق به غرب و از شمال به 

اين شھر براثرحوادث طبیعي و ويراني ھاي جنگ چند بار جا به .  ايران مي رفته استجنوب فالت

ري باستان درجنوب چشمه علي میان باروي عظیمي قرار داشته، اّما بعدھا در . جا شده است

ري درھمه اين . زمان ساسانیان، ساختمان ھاي شھر ري در جنوب کوه بي بي شھربانو بنا گرديد

 میالدي، يزدگرد 641ھنگام حمله اعراب به ايران، در سال. زرگ و آباد بوده استدوران ھا شھري ب

کوه بي بي شھربانو . سوم پادشاه ساساني در راه فرار به سوي خراسان مدتي در ري ماند

منسوب به دختر ھمین شاھنشاه ساساني است که پس از شکست ايران به اسارت اعراب 

مشھور است . ازدواج کرد) ع(ني ھا، چندي بعد با حسین بن عليدرآمد و، به باور بسیاري از ايرا

که شھربانو در واقعه کربال به ايران گريخت و در اين محل از ترس سپاھیان يزيد، خلیفه ُاَموي، به 

معتقدان به اين باور از . به دعاي او دو کوه به ھم آمد و او را پنھان داشت. شکاف کوه پناه برد

  .  گرامي که ازشکاف کوه بیرون مانده است حاجت مي خواھندگوشه چادر آن بانوي

پس . دربرخي از تاريخ ھاي ابومسلم خراساني نوشته اند که وي خزائن خود را در ري پنھان نمود

از قتل او َسنباد مجوس، که به خونخواھي ابوُمسلم برخاسته بود، آنھا را به دست آورد و مّدتي با 

چندي بعد مھدي، پدر ھارون الرشید، که به سرکوبي مردم طبرستان . دخلیفه و کارگزاران او جنگی

  . ھارون الرشید در اين شھر زاده شد. فرستاده شده بود، در ري آباداني بسیارکرد

، ري يکي ازمراکز مھّم حکمراني ايران ساماني و بسیار آباد و )دھم میالدي(در قرن چھارم ھجري

زَنوي پس از آن که سامانیان را برانداخت، در ري ُکشتار کرد و سلطان محمود َغ. ُپر رفت و آمد بود
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دستور داد شمار بسیاري از دانشمندان و علماي ايراني شیعي مذھب را به دار کشند و انبوھي 

درحمله ُغزھا و . از کتاب ھاي کتابخانه معروف آن شھر را زير اجساد آتش زنند و ھمه رابسوزانند

عالوه برآن، کشمکش ھاي مذھبي نیز خرابي فراوان براين . بسیار ديدَسلجوقیان نیز، ري آسیب 

از سھمناک ترين اين گونه برخوردھا ) م1186(ه582جنگ شیعه و ُسّني درسال . شھر وارد کرد

شھرري پس از حمله مغول و اندکي بعد درھجوم سپاھیان تیمور، چنان ازکشتار و ويراني . بود

  .نق نیافتآسیب ديد که ديگر آباداني و رو

اکنون شھرري چسبیده به تھران است و تولیدمصالح ساختماني و فّعالیت ھاي کشاورزي استان 

مجتمع ھاي بزرگ صنعتي، پااليشگاه نفت، کارخانه . تھران بیشتر پیرامون اين شھرجريان دارد

نبارھاي اين شھر درعین حال بزرگ ترين ا. سیمان، و کوره پزخانه ھا نیز در ري مشغول به کاراند

  . کاالي وارداتي ايران را در خود جاي داده و به اين جھت از تحّرک تجاري بسیار برخوردار است

. در ري يکي از مھمترين زيارتگاه ھاي شیعیان است) شاه عبدالعظیم(مرقد حضرت عبدالعظیم 

نّقاره بقعه بي بي شھربانو، ويرانه ھاي کاخ اشکانیان بر روي چشمه علي و بقاياي برج آجري 

برج مغول و زندان . خانه از دوره َسلجوقي از نقاط تاريخي و ديدني شھر ري به شمار مي رود

دھم میالدي، نیز در شھر ري / ھارون، منسوب به دوره امارت آل بويه، يعني قرن چھارم ھجري

  . قرار دارد

  ورامین

گذشته ھای دور از ورامین در جنوب شرقی تھران امروزه مھم ترین مرکز کشت سبزیجات و در

قرن {مسجد جامع ورامین که در زمان سلطان محمد خدابنده،. شھرھای تاریخی بوده است

ساخته شده با چھار ایوان شبستان بلند و کتیبه ھای کاشی }چھاردھم میالدی/ھشتم ھجری

کاری ارزشمند و انواع طرح ھای اسلیمی و خط ھای عربی ، کوفی و فارسی به خصوص گچ بری 

در کنار این مسجد، برج . طراف محراب از شگفتی ھای ھنر معماری و تزئین ساختمان استھای ا

  .عالءالدوله برپاست که بیش از ھشتصد سال پیش از این ساخته شده

  

  استان چھار محال و بختیاري. 8

استان چھارمحال و بختیاري درمرکزايران، بین استان ھاي اصفھان، خوزستان، ُکھگیلويه، و ُبوير 

کوه .  ھزار نفردارد833 کیلومترمّربع و جمعیتي نزديک به 16201احمد قرارگرفته ومساحتي حدود

ھاي زاگُرس درسرتاسر اين استان کشیده شده، بلندترين نقطه آن زردکوه بختیاري است که 

دو رودخانه بزرگ و . اين کوه ھا تمام سال پوشیده ازبرف است.  متر ازسطح دريا ارتفاع دارد4536

زاينده رود ازشمال شرقي . ائمي کشور، زاينده رود و کارون، از زردکوه سرچشمه مي گیرندد

زردکوه سرازيرمي شود و سپس ھمراه با بخشي از آب کوھرنگ و چند رود ديگر وارد اصفھان مي 
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رودخانه کارون نیز بخشي ديگر از آب سّد کوھرنگ را مي گیرد و به سوي خوزستان مي . شود

یشترين آب مصرفي استان چھارمحال و بختیاري از چشمه ھاي طبیعي، که فراوان در اّما ب. رود

جنگل ھاي متنّوع اين استان در امتداد زاگُرس قرارگرفته . منطقه مي جوشد، تأمین مي گردد

امتیاز ديگر منطقه فراواني گیاھان دارويي آن است که از ديرباز شناخته بوده و پیوسته . است

  . رارمی گرفته استمورد استفاده ق

استان چھار محال و بختیاری باوجود داشتن معادن و کارخانه ھای نّساجي و موادغذايي 

اين استان منطقه اي است عشايري و بخش . وشیمیايي و دارويي ، از صنايع بزرگ محروم است

تان اين استان شامل پنج شھرس. بزرگي ازمردم آن وابسته به عشاير بختیاري و بقیه ُکرداند

  ). فارسان(ُبروِجن، ُلردگان، و میزَدج ). مرکزاستان(شھِرُکرد: است

  شھرِِ ُکرد

 کیلومتري تھران و بین شھرھاي 543شھرُِِکرد، مرکز استان چھارمحال و بختیاري، در فاصله 

کوه ھاي بلند . اصفھان، بروجرد، ايذه، و داران در جلگه اي بلند و سردسیر واقع شده است

تاريخ پیدايش شھِرُکرد . را فراگرفته و زردکوه، سرچشمه زاينده رود، نزديک آن استپیرامون شھر 

دراين زمان اتاَبکان فارس و ُلرستان براين . فراتر نمي رود) سیزدھم میالدي(از قرن ھفتم ھجري 

براي حفظ مسافران و امنّیت رفت و آمد دراين منطقه کوھستاني نیاز . منطقه حکومت مي کردند

از آن جا که پاسداران اين پاسگاه را ُکردھا . گاھي بود که در مّحل امروزي شھِرُکرد برپا شدبه پاس

چنان . تشکیل مي دادند، نخست به ِده ُکرد و سپس براثر توسعه محل به شھرُکرد معروف گرديد

  .که گفته شد، امروزه بیشتر ساکنین شھِرُکرد از طوايف بختیا ري ھستند

  

  خراسان

استان پھناور خراسان به سه قسمت اداری به نام ھای خراسان رضوی، . م2004/خ1383درسال 

مساحت خراسان پیش از جداشدن وبه طور . خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد

 کیلومتر مرّبع بود وبزرگ ترين استان کشور ايران در بیش از يک پنجم مساحت 247622کامل حدود 

از آن جا که ھنوز آمار و .  نفرداشت6444330عّیتي نزديک به کّل کشوربه شمار می رفت و جم

مشخصات دقیق ھریک از این استان ھا در دسترس عموم قرار نگرفته، در این جا دانستنی ھای 

  . مربوط به ھرسه بخش آن را یک جا مورد مطالعه قرارمی دھیم 

ب به جنوب شرق استان بلندي ھاي خراسان درشمال دنباله کوه ھاي البرز است که ازشمال غر

زمین ھاي ھموار استان خراسان دّره . ادامه دارد و به کوه ھاي ھندوُکش در افغانستان مي پیوندد

ھايي است که به سبب پھناي زياد حالت جلگه و دشت پیدا کرده و بخش ھاي مسکوني را 

ست و آب و ھواي استان خراسان درقسمت ھاي شمالي معتدِل کوھستاني ا. تشکیل مي دھد
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رودھاي مّھم اين استان رود اتَرک، َکَشفرود و . در بخش ھاي جنوبي آن گرما افزايش مي يابد

بھره برداري از آب . رودخانه جام است که ھرسه ی آن ھا در استان خراسان رضوی جاری است

 و ھاي زيرزمیني به صورت قنات که پیش از این با بازده بسیار معمول بوده، باحفر چاه ھاي عمیق

ارتفاعات شمال غرب خراسان، يعني غرب شھر بجنورد در . نیمه عمیق متروک گرديده است

استان خراسان شمالی، پوشیده ازجنگل ھاي ُتُنک است که به جانب مغرب برانبوھي آن افزوده 

چراگاه ھاي خراسان درنواحي َسَرخس . ديگرمناطق استان تقريبًا عاري ازجنگل است. مي شود

اّما در قسمت ھائی ازاستان خراسان جنوبي، حدود چھار میلیون ھکتار چراگاه .  اندبسیار مرغوب

. استان خراسان از نظر تولید غّالت درايران مقام اّول را دارد. از کیفیت بااليي برخوردار نیست

کشت چغندر قند، دامپروري و مرغداري، ھمچنین پرورش زنبور عسل و تکثیر ماھي کپور و قزل آال 

  . رياچه َبَزنگان از ديگر فعالیت ھاي مّھم اقتصادي استان استدر د

سنگ ھاي ساختماني . خراسان از لحاظ منابع معدني نیز از غني ترين استان ھاي کشور است

ومنابع گاز طبیعي َسَرْخس از غني ترين معادن درنوع خود است که عالوه بر مصارف داخلي 

گاز اين منطقه به کشورھاي شمالي . ا نیز فراھم مي کنداستان سوخت نیروگاه ِنکا درمازندران ر

ازمعادن ذغال در آق دربند َسَرخس، چشمه گل و ُترَبِت جام و معادن سرب و . نیز صادر مي شود

معادن سنگ آھن ِسِنجان خواف، بیشترين ذخايرخاورمیانه . روي در َاخَلَمد بھره برداري مي شود

ھرت ديرين جھاني و مرغوبیت محصول ھنوز قابل بھره برداري معدن فیروزه نیشابور با ش. رادارد

  . است

وجود ده کارخانه قند و بسیاري کارخانه ھاي . در بخش صنايع نیز استان خراسان فّعال است

کمپوت، کنسرو، نان ماشیني، روغن کشي و بوجاري نمودار وسعت صنايع غذايي دراين استان 

دربخش خصوصي فّعال شده و کارخانه ) م1953(ش1332کارخانه سیمان مشھد ازسال . است

دربخش . ھاي بافندگي، ساخت پروفیل، و لوازم فّلزي نیز در اقتصاد استان خراسان سھمي دارد

ھمچنین .صنايع دستي خراسان از ھزاران کارگاه قالي بافي و گلیم بافي بھره برداري مي شود

 خريداران مشتاق آن زائران حرم مطّھرحضرت بايد از قّالب دوزي و ديگر ھنرھاي دستي نام برد که

. و مسافران فراواني ھستند که درھمه فصل ھاي سال به اين استان سفرمي کنند) ع(رضا 

عمده ترين کاالي صادراتي خراسان درسال ھاي اخیر زرشک، زعفران، خشکبار، وفرآورده ھاي 

  . دامي، پوست، روده و پشم، وخاک سرخ بوده است
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مردم خراسان، که پس ازاستان تھران پرجمعّیت ترين استان ايران است، به فارسي با لھجه 

درنواحي شمالي استان به زبان ھاي ُکردي، ترکي، و عربي نیز گفتگو . محّلي سخن مي گويند

ھا مسلمان شیعه ھستند اّما در نواحي شمال و شرقي آن گروھي بیشتر مردم شھر. مي شود

حدود صدھزار تن از مردم خراسان راعشاير کوچ نشین ُکرد و . از اھل تسّنن نیز سکونت دارند

  .قبايل سیستاني و بلوچ تشکیل می دھند

  

  استان خراسان رضوی. 9
   

مرزھای جمھوری استان خراسان رضوی یخش شرقی خراسان را تشکیل می دھد و بین 

. ترکمنستان، افغانستان و استان ھای خراسان شمالی و جنوبی،یزد و سمنان قرار گرفته است

، قوچان، درگز، چناران، سرخس ، فریمان ، }مرکز استان{مشھد: شھرھای بزرگ آن عبارتند از

  .تربت جام، تایباد، فردوس، قاین، خواف، کاشمر، نیشابور،سبزوار، گناباد و کالت

   

  شھدم

 کیلومتري شمال شرق تھران درمرز ايران، 909مشھد، مرکز استان خراسان رضوی، در فاصله 

اين . ترکمنستان و افغانستان در جلگه اي بین کوه ھاي ھزار مسجد و بینالود واقع شده است

شھر آب و ھوايي معتدل با رطوبت نسبي دارد که اغلب با توفان ھاي کويري خشک و غبارآلود 

  .مي شود
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روستايي کوچک به نام َسناباد در نزديکي ) نھم میالدي(مشھد تا آغاز قرن سّوم ھجري 

دراين زمان ھارون الرشید، خلیفه ُپرآوازه عبّاسي، درسفري که . شھربزرگ و تاريخي توس بود

براي سرکوبي مخالفان به خراسان کرده بود درگذشت و درباغي دراين روستا به خاک سپرده 

، امام ھشتم شیعیان علي بن موسي )م818(ه 203ال پس ازآن، يعني در سالحدود ده س. شد

، ولیعھد مأمون، نیز پس ازشھادت در ھمان باغ به خاک سپرده شد و بعدھا سلطان )ع(الرضا

از زمان سلجوقیان نیز درقسمت ھايي ازبناي حرم علي . محمود غزنوي بر روي آن گنبدي بنا کرد

  . ثاری برجاي مانده استتاکنون آ) ع(بن موسي الرضا

مشھد، به معني محّل شھادت امام ھشتم شیعیان ، پس از ُکشتار عظیم مردم و ويراني توس 

شاھرخ، فرزند امیرتیمور، به مشھد . به دست مھاجمان خونخوار مغول رو به آباداني و وسعت نھاد

گم، با بناي ھمسراو، گوھرشاد بی. توّجه خاص داشت و در اطراف حرم بناھاي بسیارساخت

مسجد و ايوان گوھرشاد در نزديکي حرم امام رضا شاھکاري ازمعماري و کاشي کاري و تذھیب 

به وجود آورد که ھنوز باقي است و از زيباترين و ھنري ترين بناھاي تاريخي ايران به شمار مي 

  .رود

رگ، مشھد رونق در زمان َصَفويه، به ويژه در دوران سلطنت شاه َطھماْسب اول و شاه عّباس بز

شاه عّباس اّول بنا بر نذري که در آغاز سلطنت خود کرده بود، پس از سرکوبي . بسیار يافت

توسعه و بناي صحنه اي اطراف . مخالفان، پیاده ازقزوين به مشھد آمد و دراين شھر تاجگذاري کرد

در ) خیابانپايین خیابان و باال(حرم و ساختن خیابان ھاي وسیع در دو سوي شرق و غرب آن 

تازماني نه چندان دور از روزگار ما اين . اقامت يکساله شاه عّباس بزرگ و درباريان او انجام گرفت

شاه عّباس دراين مّدت خود به . خیابان ھا با نھر و درخت ھاي ُکھن در دو سوي آن برجاي بود

، ازبزرگان زمان آرامگاه شیخ بھائي. جاروکشي حرم و درختکاري درخیابان ھاي شھر مي پرداخت

  . قرار دارد) ع(صفوي، نیز اکنون درنزديک مرقد امام ھشتم 

درشھرمشھد مکان مقّدسي است که درھمه اّيام سال سیل زائران را مي ) ع(حرم امام رضا 

صحن ھا، ايوان ھا، ضريح مسجدگوھرشاد، موزه، کتابخانه مدرسه ھاي علوم قديمه و . پذيرد

اخته شده ھمه با کاشي، آينه، انواع مرمرھاي رنگین، روکش مسجدھايي که پیرامون حرم س

اين آثار مجموعه اي از تجّلي ذوق مردم . ھاي طال ومنّبت کاري ھاي ظريف پوشیده شده است

  . ايران درطول قرن ھاست
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   )مشھد( رضا حرم امام

امروزه، مشھد شھربزرگ و ُپرجمعّیت وُپررفت و آمدي است که با کشاورزي گسترده، صنعت، 

عالوه برحرم مطّھر ومکان ھاي مذھبي در . تجارت، ومسافرپذيرِي بسیارُپررونق وممتازشده است

. استمشھد ديدني ھاي ديگري نیز وجود دارد که بیشترآنھا مربوط به دوران تیموري وَصَفوي 

گنبدسبز، مدرسه ھاي دو در، پريزاد، و باالسر، گنبد خشتي و مدفن شیخ محّمدحکیم مؤمن 

و مقبره نادر شاه افشار ) در خاصیت داروھا و گیاھان و غذاھا ( تحفه حکیم مؤمننويسنده کتاب

 .مقبره نادر شاه در باغي به ھمین نام داراي ساختماني زيبا اّما جديد است. از آن جمله است

موزه ابزار جنگ، که ازسالح ھاي قرن ھاي پیش نمونه ھايي درآن گرد آمده، ديدار از مقبره را 

  . جالب تر مي کند

  َدرََِِگز 

اين شھرازجنوب به مشھد و . شھرستان َدَرَگز درشمال شرق ايران و در مرز ترکمنستان قرار دارد

جنوب آن مي گذرد و راه شوسه رشته کوه ھاي ھزارمسجد از. ازمغرب به باجگیران محدود است

پیرامون اين شھررا . اي که قوچان را به َدَرَگز مي پیوندد ازگردنه ی معروف اهللا اکبر عبورمي کند

مھمترين رودخانه آن . کوه ھا و تّپه ھا فراگرفته اند و از اين رو آب و ھوايي گرمسیري دارد

  .َزنگالوست که از کوه ھاي ھزارمسجد سرچشمه مي گیرد

ل َدَرَگز را جاي شھر قديمي َنسا مي دانند که دشت خاوران بین آن و َسَرخس واقع بوده مّح

مرکز دشت خاوران ِمھنه نام داشته و زادگاه ابوسعید ابي الخیر،عارف مشھورخراساني، . است

َدَرَگز به سبب مجاورت با مرز اھمّیت سیاسي و نظامي دارد و شھر عشق آباد، مرکز . بوده است

اين شھر، که نام آن را . ي ترکمنستان، با فاصله کمي از آن درآن سوي مرز واقع استجمھور

اَرشک يا َاشک آباد دانسته اند، در زمان اشکانیان يکي از مراکز مّھم شاھنشاھي ايران بوده 

  . است
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ر قرن شھرت قلعه َکالت از اواخ. قلعه مشھور و استوار نادري در بخش َکالت نزديک َدَرَگز قرار دارد

. است که امیر تیمور آن را تصّرف و ويران کرد و دوباره ساخت) چھاردھم میالدي(ھشتم ھجري 

نادرشاه افشار از اين قلعه دور از دسترس براي پنھان کردن گنجینه ھايي که از ھندوستان به 

ديده باني َکالت برج ھاي . در َدَرَگز آثار تاريخي بسیار نیز وجود دارد. غنیمت آورده بود استفاده کرد

آب انبارھاي قديمي قريه اي نزديک . که اھمّیت نظامي دارند درزمان نادر شاه افشارساخته شد

از ديگر آثار تاريخي اين شھر .  متر نیز ديدني است70کالت و سّدي بر رودخانه به بلندي 

زياد منزلگاه قصرخورشید است که در زمان نادرشاه در میان باغي بزرگ ساخته شده و به احتمال 

 کیلومتري َسَرْخس است، که کتیبه اي به زبان 138ديگر دربند نادري، در . خود نادر بوده است

  . مسجدي نیز درزمان نادر شاه درھمین محل ساخته شده است. فارسي و ترکي دارد

  َسبِزوار
الشور میان نیشابور،  کیلومتري تھران، در دامنه کوه َانِدقان و کنار رودخانه ک654َسبِزوار در فاصله 

وجود شوره زارھاي کويري درجنوب سبزوار و بادھاي غبارآلود و . شاھرود، و کاشَمر قرار دارد

سبزوار درگذشته منطقه . طوفان ھاي شني آب و ھواي اين شھررا گرم وخشک ساخته است

درشتي و ھندوانه َسبِزوار به . بسیار وسیع بوده و بازارھاي غّله میوه آن شھرت داشته است

  . َسبِزوار نزديک خسروِگرد، از شھرھاي دورهء ساساني واقع شده. ُپرآبي ھنوز زبانزد است

مردم آن ازديرباز معتقد بوده اند که شھرشان با بسیاري ازافسانه ھاي حماسي ايران ارتباط دارد 

 از حمله گمان مي رود که اين باورھا پس. و میدان قديمي شھر را میدان ديو سفید مي خواندند

در تاريخ اين شھر مي خوانیم که اين . مغول و احساس نیاز به دالوري و جوانمردي پیدا شده باشد

گروھي از مردم روستاھاي سبزوار در . اّما دوباره آباد شد. شھردرحمله مغول به کّلي ويران گرديد

ن که خود را اينا. مقابل گماشتگان مغول سربرافراشتند و به تدریج قدرتي به ھم رساندند

سربداران می خواندند، ھمگي شیعي مذھب و از دالوران و جوانمرداني بودند که به آداب پھلواني 

. امین الّدين عبدالرّزاق، رئیس ايشان، خود پھلواني ُکشتي گیر بود. در زورخانه ھا گرد مي آمدند

ِزوار در تاریخ مبارزه پیروزی ایشان در بیرون راندن حاکم مغول از منطقه موجب شھرت بیشتر َسب

سبزوار در زمان شاه عبّاس اول درحمله ازبک ھا ويران شد و مردم آن در . برضد بیگانگان گرديد

  .ُکشتاري بزرگ از میان رفتند

از آثار تاريخي آن بايد مناره خسروِگرد را نام برد که . امروز َسبِزوار از شھرھاي بزرگ خراسان است

بناي مسجد .  متر بلندي دارد28برجاي مانده و حدود ) میالديدوازدھم (از قرن ششم ھجري 

آرامگاه حاج مّالھادي سبزواري، فیلسوف بزرگ شیعه امامیه، . پاِمنار نیز يادگار دوران َصَفوي است

مّالحسین . نیز درسبزواراست) ھفدھم میالدي(و مّالحسین واعظ کاشفي از قرن يازدھم ھجري 

.  در بیان مصائب امامان شیعه استروضةالشھدا از جمله کاشفي صاحب کتاب ھاي بسیار،

روضه و روضه خواني را، که اززمان صفوّيه به صورت مراسمي مذھبي بین شیعیان ايران رواج دارد، 

  . بايد مديون اين کتاب دانست
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  توس 

توس که درروزگارما روستايي کوچک درسي و پنج کیلومتري غرب مشھد است، درگذشته شھري 

اين شھر در ناحیه شمالي خراسان .  بزرگ بوده و حوادث تاريخي بسیار به خود ديده استآباد و

بناي . درکنارَکَشفرود قرار داشته وازبخش ھاي نوغان، طاَبران، و راَدکان تشکیل مي شده است

آن را به جمشید و توسعه و آباداني اش رابه توس، پسر نوذر از سپھساالران اساطیري ايران، 

با آن که این شھردر زمان ساسانیان شھرت و اعتباري داشته، اّما وقايع تاريخي .  دھندنسبت مي

در دوران اسالمي، توس پس از نیشابور آبادترين ناحیه اين . آن به دوران پس از اسالم باز مي گردد

گتر از نوغان در قرن ھاي اول اسالمي و تاَبران پس از آن آبادتر و بزر. منطقه از خراسان بوده است

از تاَبران و قلعه بزرگ و با ) دھم میالدي(در قرن چھارم ھجري . ساير نواحي توصیف شده اند

  .شکوه آن و مسجد و بازارھاي ُپرازکاال و خريداران آن به تفصیل ياد کرده اند

درزمان سلطان محمودغزنوي، درتوس جنگي بین سرداران ساماني درگرفت که به غارت و ويراني 

سال ھا پس از آن ملکشاه َسلجوقي توس را به وزيرخويش خواجه نظام الملک، که . یدشھر انجام

ُغزھا، پس ) م1153(ه 548اّما درسال . وي در آن جا آباداني بسیارکرد. اھل توس بود، بخشید

ازغلبه برسلطان سنجر، شھرھاي بزرگ خراسان از جمله توس را قتل عام کردند و آسیب بسیار 

  . بدان رساندند

درآن زمان بازماندگان ُکشتار مغول از آن . درحمله مغول توس، مانند نیشابور، با خاک يکسان شد

، پناه بردند و رفته رفته بر وسعت آن )ع(جا به روستاي َسناباد، کنار حرم مطّھر امام ھشتم

 درزمان ايلخانان، این شھرمرکزمّھم. جانشینان چنگیز توس را مرّمت و آباد کردند. افزودند

با حمله . به سمت َمطران چین انتخاب شد) م1297(ه697مسیحیان بود و اسقف آن درسال 

بیش ازده ھزارتن ازمردم اين ناحیه را سر . امیرتیمور به ايران، مردم توس بارديگر قتل عام شدند

ني آن بارديگرجانشین تیمور، شاھرخ به آبادا. بريدند و در پاي دروازه ھاي شھرکّله مناره برپا کردند

  .ھّمت گماشت وبناھايي پیرامون حرم در َسناباد ساخت

پیش ازروي کارآمدن صفوّيه، توس پي درپي به وسیله ُازبک ھا تاراج مي شد تا آن که شاه 

اّما با توجه به آبادي روزافزون مشھد، . اسماعیل َصَفوي دست ُازبک ھا را از خراسان کوتاه کرد

از بناھاي مّھم تاريخي درنقاط مختلف توس مي توان . امي رفتتوس ديگر رونق نیافت و رو به گمن

به گنبد ھارونیه، سر راه مشھد به توس، اشاره کرد که ساختمان کنوني آن از قرن ھشتم ھجري 

 37ديگر گنبدي است در. گمان مي رود که اين بنا خانقاه يا آرامگاه امام محّمد غّزالي باشد. است

فريمان، که مقبره ارسالن جاذب يکي ازحامیان فردوسي در کیلومتري شرق مشھد، سر راه 

درچند متري اين گنبد برج . سرودن شاھنامه و حکمران توس در زمان سلطان محمود غزنوي است

مناره ی .ديدباني به بلندي چھل متر ھنوز برپاست و خرابه ھاي وسیعي اطراف آن ديده مي شود

 کیلومتري شمال توس برپاست که 22ق به دوره تیموري در ديگري به نام َاَفنجان يا َاَفنگان متعّل

  .کاشي کاري ساده و زيبايي دارد
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اّما، مھمترين مّحل تاريخي توس آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسي است که حدود آن ازقرن ھا 

این مکان . شناخته بود و اوايل دوره پھلوي ساختمان و سال ھا بعد گسترده تر و بلندترگرديد

مھدی اخوان . ه باغي باصفاست که خاطره استاد حماسه سراي توس راگرامي مي داردامروز

ثالث شاعر بلند آوازه ی معاصر نیز درھمان جا در بخش غربی بنای آرامگاه، به خاک سپرده شده 

  . است

  نیشابور

رکز نیشابور يکي ازشھرھاي آباد، ُپرجمعّیت و تاريخي خراسان بزرگ و با پیش از حمله ی مغول م

 کیلومتري شرق تھران دردشت جنوبي کوه 768اکنون نیشابوردر . يکي ازچھاربخش آن بوده است

بینالود بین مشھد و ُترَبِت حیدريه وکاشَمر و سبِزوار قرارگرفته است و آب و ھوايي معتدل و 

ساختن نیشابور را به شاپور اّول ساساني نسبت مي . درنواحي کوھستاني اندکي سرد دارد

نیشابور در اوايل دوره اسالمي َاَبرشھر .  و اسم شھررا به معني نھاده نیِک شاپور مي داننددھند

احتمال دارد که اين نام در اصل شھر آپارناک يا آپارني و جايگاه يکي از . خوانده مي شده است

  . سه قبیله مّھم پارت بوده باشد که شاھنشاھي نیرومند اشکاني رابنیان گذاشتند

، که طاھريان و صّفاريان در آن بناھاي زيبا ساختند و )دھم میالدي(ر در قرن چھارم ھجرياز نیشابو

ُکَھن ِدز يا َارگ يا . مسجدھا برپا نمودند، به عنوان شھري آباد، زيبا و ُپرجمعّیت ياد شده است

در قرن چھرم و پنجم ھجری براي نیشابور بیش از . قلعه شاھي درمرکزشھر، واقع بوده است

اه دروازه بزرگ برشمرده اند که خیابان ھاي شھر به آنھا مي رسیده است و چھل و دو محّله پنج

که برخي از آنھا به اندازه ی نیمي از شھر شیراز که درآن زمان پايتخت زيبا و باشکوه َعِضدالدوله 

رواني بازار نیشابور نیز رونق بسیار داشته و ھر روزکا. ديلمي و نگین شھرھاي ايران بوده است

درآن کاالي خود را به انبارھا مي فرستاده و از اجناس گوناگون، به خصوص پارچه ھاي پشمي و 

دراين زمان رودخانه بزرگي از شھر مي گذشته و در راه . نخي مشھور نیشابور بارمي زده است

  . ھفتاد آسیاب را مي گردانده است

 سنجر و حمله ی بی امان ترکان غز جنگ ھای محمود و مسعود غزنویو در پی آن غلبه ی سلطان

داماد چنگیز خان . اما ھربار مردم آن را از نو ساختند. پیش از مغول ، موجب ویرانی نیشابور گردید

که پس از نخستین حمله به فرماندھی سپاه در نیشابور مانده بود ، براثر مبارزات مردم شھر 

نوشته . یشابور را یکسره نابود کردندچندی بعد سپاھیان مغول به خون خواھی او ن. کشته شد

اند به اصرار دختر چنگیزخان که ھمسرش را مردم شھر کشته بودند، مردم را تا آخرین نفر کشتند 

گفته . ب رویرانه ی شھر آب بستند و در آن جو کاشتند . و بناھا را تا آخرین خشت ویران ساختند

  . پنجاه ھزار تن کشته شده انداند که در این واقعه بیش از یک ملیون و ھفتصد و 

اواخر دوران ایلخانان مغول، یعنی حدود صدسال بعد ، نیشابور باز سربلند کرد و شھری کوچک اما 

در این زمان سربداران سبزوار آن جا را تصرف کردند و تسلیم آخرین فرد ایشان در برابر . آباد شد

در زمان تیموریان با وجود رونق فراوان شھر . یدامیر تیمور ، نیشابور را از ویرانی دوباره نجات بخش
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اما زلزله ھای پی در پی بخش ھائی از ان را . ھرات، نیشابور نیز شھر مھمی به حساب می آمد

  .ویران کرد

با این . امروزه نیشابور ھمچنان شھری زیبا و خوش آب و ھواست، اما دیگر شکوه گذشته را ندارد

. رم امام ھشتم و مسافران خراسان را پیوسته به خود می خواندھمه ، آثار تاریخی آن زائران ح

پانردھم میالدی و بقعه ی امام زاده محروق و گنبد /مسجد جمعه از بناھای قرن نھم ھجری

یادمان و . قدمگاه که در بلندی مضھر قناتی پرآب بنا شده ، از بناھای مذھبی نیشابور است

 و شاعر بزرگ ایرانی ، در نزدیکی بنای امامزاده محروق آرامگاه حکیم عمر خیام ، منجم ، متفکر

آرامگاه . در جائی که به پیشگوئی خود او ھرسال دوبار بھار براو گل افشانی می کند. قرار دارد

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ، عارف و صوفی بزرگ، در سوی دیگر امامزاده محروق بناشده و 

  .وره ی قاجار نیز در کنار آن قرار داردآرامگاه کمال الملک ، نقاش بزرگ د

  

  استان خراسان شمالی. 10

استان در غرب خراسان رضوی بین استان ھای گلستان و سمنان واقع شده و با جمھوری  این 

آب و ھوای مساعد امکان پروزش دام و طیور، ھمچنین . کیلومتر مز مشترک دارد197.1ترکمنستان 

مجتمع بزرگ پتروشیمی و کارخانهء سیمان بین .اھم آورده استکشاورزی و باغداری را در آن فر

شھرھای بجنورد و شیروان و کارخانه ھای تھیه ی محصوالت غذائی ، ساخت سیم و کابل برق، 

پالستیک و تفلون از فعالیت ھای صنعتی این استان است که با بھره برداری از معادن فیروزه ، 

  .  می شودسنک ھای ساختمانی و ریخته گری ھمراه

بیشتر جمعیت خراسان شمالی از قبایل ترک و کردی ھستند که در زمان ھای مختلف به این 

بافت قالی، گلیم، جاجیم و دیگر دستباف ھای عشایری به . ناحیه آمده یا کوچانده شده اند

دربخش کشاورزی و . خصوص بین کردھا رواج بسیار دارد و نقش و رنگ آن ھا خاص منطقه است

ری تولید پنبه و چغندر قند و حبوبات و پیاز و گوجه فرنگی و میوه ھای درختی فعال است و باغدا

مرکز استان خراسان شمالی بجنورد و شھرھای مھم آن شیروان، . بخشی از آن صادرمی شود

  .جاجرم و اسفراین است

  بجنورد

ا جمھوری کیلومتری تھران، ب701بجنورد در شمالی ترین قسمت خراسان شمالی وفاصلهء 

این .  کیلومتر فاصله دارد20 کیلومتر مرزمشترک و با پایتخت آن ،عشق آباد 97101ترکمنستان 

رودخانه ی اترک ازشرق به . شھر در زمینی ھموار که اطراف آن را کوه ھا فراگرفته واقع است

 معتدل درنواحی مختلف، آب و ھوای آن معتدل مرطوب، معتدل نیمه مرطوب و. غرب آن جریان دارد
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قرارگرفتن درمسیر جاده ی آسیائی و رفت و آمد مسافران به خصوص زائران . کوھستانی است

  . مشھد و حمل و نقل کاالی تجارتی، برای بجنورد امتیاز بزرگی به حساب می آید

درشمال شرق برروی تپه . گفته اند نام بجنورد در اصل بیژن جرد به معنی جایگاه بیژن بوده است

بقعه ی شیخ علی .  قدیمی وجود دارد که اکنون ساربان محله خوانده می شودآثار شھری

اسفراینی و امامزاده سلطان سید عباس ازجاھای مذھبی و آئینه خانه ی مفخم از نقاط دیدنی 

این تاالر بسیار زیبا با آئینه کاری و نقاشی و گچ بری ھای جالب توجه، بخش بازمانده از . آن است

ان ھائی مربوط به زمان ناصرالدین شاه قاجار است که بیشتر آن بر اثر زلزله از مجموعه ی ساختم

گردشگاه ھای پرآب و درخت باباامان و بشقارداش نزدیک شھربجنورد نیز ھمواره پذیرای . بین رفته

بشقارداش به معنی . انبوه بازدیدکنندگان و مسافرانی است که سرراه مدتی در آن جا می مانند

  .، چشمه ای جوشان است که آب درپنج شاخه ی جداگانه از آن جاری می شودپنج برادر

  استان خراسان جنوبی. 11

استان خراسان جنوبی درمرزافغانستان بین استان ھای خراسان رضوی، کرمان، سیستان و 

مرکز آن بیرجند و شھرھای دیگر آن قاین، نھبندان و . بلوچستان، اصفھان و یزد واقع شده است 

  .شه اندسربی

   

  بیرجند

کیلومتری تھران در زمینی ھموار که دورادور آن را بیابان کویر فرا گرفته، واقع شده 1309بیرجند در 

این شھر . در نواحي پست آن آب وھوا، گرم کويري و در نواحي کوھستاني معتدل است. است

ستان و کرمان واقع که درمرز افغانستان، درمسیر بزرگ راه آسیائی مشھد به زاھدان سر راه سی

  . شده، از اھمّیت سیاسي، نظامي، و بازرگاني ويژه برخورداراست

در گذشته، . کشاورزی و دام داری از منابع اصلی درآمد مردم این شھر مردم این شھر است

اّما امروزه کشت زعفران و زرشک و عنّاب بیش از . محصول انگور این نواحی شھرت بسیار داشت

ورزي آن رونق و بازار دارد و ھمه ساله مقدار زيادي از اين فرآورده ھا به خارج ديگرمحصوالت کشا

به دلیل استفاده از پشم طبیعی در بافت قالی و قالیچه، فرش ھای دست بافت . صادر مي شود

  . این ناحیه کیفیت وشھرت خوبی دارد

 اھمیت چندانی بیرجند، در گذشته ھای دور قسمت کوچکی ازناحیه ی تاریخی قائنات بود و

از قرن ھفدھم میالدی با روی کار آمدن صفویان و اھمیت زیادی که به تجارت می دادند، . نداشت

پیشینه ی . این منطقه روبه رشد نھاد و مرکز تجارت بین دیگر شھرھای جنوبی ایران با ھند گردید

کیلومتری آن است  105تاریخی بیرجند به شھرت شھر قاین ياقاينات، که امروزه شھری کوچک در 
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این شھر از دیرباز به واسطه ی محصول بی نظیر زعفران شھرت جھانی داشته . بازمی گردد

  . است

. درگذشته جغرافي دانان اسالمي ازاين منطقه به نام ُقِھستان يعني کوھستان یادکرده اند

. ود استُقِھستان ازجنوب نیشابور تاسیستان وسعت دارد و ازمغرب و جنوب به کويرلوت محد

اّماھنگام تّصرف ايران به وسیله اعراب . ازتاريخ پیش از اسالِم ُقِھستان اطالعي دردست نیست

، که "کاين"و " تون"گمان مي رود که . مسلمان، ِھفتالیان،ُقِھستان رادرتّصرف خود داشته اند

ن در ُقِھستان و قاِي) فردوس(مارکوپولو در سفرنامه خود ازآنھا ياد کرده، اشاره به دو شھر تون 

به دلیل موقع جغرافیايي قُُِھستان، یعنی دوربودن ازمرکزخالفت بغداد و قرارداشتن . باشد

. درحاشیه ی کوير، اين منطقه در حمله ی اعراب و گسترش اسالم، پناھگاه زرتشتیان شده بود

راي خود نیز پیروان اسماعیلیه دراين ناحیه قلعه ھايي ب) يازدھم میالدي(درقرن پنجم ھجري

َسلجوقیان و خواَرزْمشاھیان براي سرکوب کردن اسماعیلیه، بارھا به ُقِھستان . بناکرده بودند

ناصرخسرو . لشکرکشیدند، اّما سرانجام ھوالکوخان ايشان را برانداخت و ُقِھستان را ویران کرد

ي مذھب سخن درسفرنامه خويش از اقامت در اين منطقه و ديدار با بزرگان و دانشمندان اسماعیل

  .ھا گفته است

) چھاردھم میالدي(ازمھم ترين آثار تاريخي قاينات مسجد جامع آن است که از قرن ھشتم ھجري 

بقعه ی امامزاده موسی و قصر علم دربیرجند و غارھای طبیعی پیرامون آن از دیگر . به يادگار مانده

  .دیدنی ھای آن جاست

  

  استان خوزستان. 12

 کیلومترمّربع، درجنوب غرب ايران و بین استان 213 ھزار و 63ساحتي حدود استان خوزستان، با م

ھاي ُلرستان، اصفھان، ايالم، چھارمحال و بختیاري، ُکھگیلويه و ُبوير احمد واقع شده وازجنوب با 

بخش جنوبي کوه ھاي زاگُرس ازشمال . خلیج فارس و از مغرب با کشورعراق ھمسايه است

و دامنه ھاي آن به سوي خلیج فارس به صورت جلگه اي باشیب وشرق خوزستان مي گذرد 

  .شمالي ترين نقطه اين جلگه حوالي دزفول است. ماليم امتداد دارد

آب وھواي خوزستان درمناطق کوھستاني شمال معتدل است، اّما درمناطق جنوب و جنوب شرق 

ي در اين نواحي بسیار کم مقدار بارندگ. به آب و ھواي بیاباني و نیمه بیاباني نزديک مي شود

درتابستان جريان ھواي گرم و مرطوب، که درمحل آن را َشرجي مي گويند، تحّمل ھوا را . است

اين باد از . نامطلوب ترين وضع ھوا زماني است که باد سموم وزیدن می گیرد. مشکل مي کند

  . صحراھاي عربستان برمي خیزد و ھمیشه مقداري شن و خاک ھمراه دارد
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تان محّل عبور سه رودخانه مھم َکرخه، کارون، و ِدز است که طوالني ترين و ُپرآب ترين خوزس

در زمان سلطنت محّمد رضا شاه پھلوي با مکانیزه کردن و به . رودھاي ايران به شمارمي روند

کاربردن اصول علمي در کشاورزي و به واسطه وجود آب و حاصلخیزي زمین، خوزستان به صورت 

 ھزارھکتاررا 105بناي سّد ِدز و تأمین آب و انرژي الزم منطقه اي حدود . خیز درآمدسرزمیني زر

ازجمله مي توان از . خوزستان مناطق مناسب براي بستن سدھاي ديگر نیز دارد. زيرکشت ُبرد

سدھايي نام برد که اکنون برروي رودخانه ھاي کرخه و دو سّد ديگر برروي رودخانه ِدز و ھفت سد 

سدھايي که بررودخانه ھاي کارون و ُزھره دردست ساختمان يا . نه کارون بناشده استبر رودخا

  .مطالعه بوده امکان استفاده کشاورزي از يک میلیون ھکتار ديگر را نیز فراھم آورده است

. محصوالت عمده کشاورزي خوزستان عبارت است از گندم، جو، برنج، نیشکر، خرما، و مرکّبات

خانه ھاي ھفت تّپه تبديل به شکرسفید و درکارخانه پارس ، کاغذ مي شود و محصول نیشکردرکار

دامپروري و ماھیگیري نیز به وسیله . پسمانده آن نیز به صورت خوراک دام به مصرف مي رسد

  . عشاير و شیالت در نواحي مختلف استان در سطح گسترده اي انجام مي گیرد

. زه ھاي نفت دنیا و منابع عظیم گاز طبیعي استاستان خوزستان داراي يکي از غني ترين حو

در . آغاجاري، ھفِت گل، گچساران، اللي، و پازنان مھمترين حوضه ھاي نفتي اين منطقه اند

گذشته از مناطق نفت سفید و مسجد سلیمان نیز استفاده ی بسیار می شده که اکنون خالی و 

به راه افتادن .  ايران به شمار مي رودصدور نفت و گاز مھمترين منبع درآمد ارزي. تعطیل است

صنايع پتروشیمي، که مواد اّولیه آن از نفت تأمین مي شود، ازمھمترين پروژه ھايي است که پس 

پیش ازجنگ ایران و عراق، که بزرگ ترين . از وقفه ی ناشی از جنگ ایران و عراق فعال شده است

 460پااليشگاه آبادان با ظرفیت تصفیه صدمات مادي آن متوّجه تأسیسات صنعت نفت جنوب شد، 

 نوع محصول با مشخّصات دقیق بین المللي، ازمھمترين 120ھزار بشکه در روز و تّھیه بیش از

اکنون پااليشگاه گاز بیدبلند نزديک بھبھان، مجتمع ھاي . پااليشگاه ھاي جھان به شمار مي رفت

ر امام خمینی و ماه شھر، ھمچنین بزرگ گاز و صنایع پتروشیمي و شیمیايي و صنعتی در بند

صنايع دستي مانند قالي بافي، قّالبدوزي، و بافت انواع پارچه ازديگر زمینه ھاي فّعالیت ھاي 

  .صنعت مردم خوزستان است

خوزستان کانون يکي از تمّدن ھاي قديم بشري است که شش ھزارسال پیش ازمیالد در شوش 

پس ازاسالم . ستان بسیار آباد و ُپرجمعّیت و با شکوه بودتا قبل از سلطه ی اعراب، خوز. پديد آمد

نیز اين منطقه، به خصوص به واسطه نزديکي به کانون خالفت بغداد، اعتبار بسیار يافت و در اواخر 

دوره قاجار و در پي کشف و استخراج نفت به دست اروپايیان نیز باز از نظر اقتصادي اھمیت بسیار 

  . پیدا کرد

  

ّیتي حدود چھار میلیون و دویست و ھفتاد و ھفت ھزار و نھصد و نود و ھشت نفر خوزستان جمع

دارد که اغلب مسلمان شیعه و اقلیتی از آنان سنیان ھستند و به لھجه ھاي گوناگون زبان ھاي 

گویش ھای بھبھانی، شوشتری، دزفولی، بختیاری و بندری از . فارسي و عربي سخن مي گويند
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و کارگراني که از نواحي مختلف به اين استان مي آيند اغلب گروه ھاي عشاير . آن جمله اند

به سبب حضور . بزرگي را تشکیل مي دھند که به زبان ھا و لھجه ھاي محّلي خود تکّلم مي کنند

طوالني اروپايیان، به خصوص انگلیس ھا، مردم خوزستان بیش ازساير نواحي ايران با زبان 

، )مرکز استان(اھواز :  شھرستان است از جمله16تان داراي خوزس. انگلیسي آشنايي دارند

، بھبھان، خّرمشھر،شادکان، ِدزفول، )بندرشاھپور(آبادان، ايِذه، بندر ماھشھر، بندر امام خمیني 

  .َانديِمشک، مسجدسلیمان، ودشت میشان

   

  اھواز

کارون و در مسیر  کیلومتري جنوب غرب تھران در دو سوي رود 922اھواز مرکز استان خوزستان در

اين شھِر بسیارگرم و مرطوب برخرابه ھاي شھري باستاني . راه آھن سراسري قرار گرفته است

بناشده که ديرينگي تاريخ آن به دوران تمّدن ايالم، قبل از ورود مھاجران آريايي به آن سرزمین، مي 

  . رسد

ھنگامي که . حل بوده است، نام قبیله اي ساکن دراين م)خوز(کلمه اھواز به عربي جمع ھوز 

اعراب خوزستان را تصّرف کردند، شھر ھرمزداردشیر را سوق االھواز يعني بازار ھوزي ھا يا خوزي 

احتمال مي رود که شھرکنوني اھواز . اين نام تاکنون به صورت اھواز باقي مانده است. ھا نامیدند

 باَبکان از نوساخته شد و درمحل شھر باستاني تاريانا بنا شده باشد که در زمان اردشیر

  .اين شھر درتمام دوران ساسانیان مرکز شوش و بسیار آباد و ثروتمند بود. ھرمزداردشیرنام گرفت

. دراّولین دوره ھاي اسالمي، اھواز ھمچنان آباد و ُپر رفت و آمد و ازمراکز مّھم کشت نیشکر بود

سربه شورش برداشتند رھبر ) دينھم میال(ھنگامي که بردگان سیاه بصره در قرن سّوم ھجري 

درآن زمان . اھواز در سرکوبي زنگیان آسیب بسیارديد. ايشان، صاحب الَزنج، در اھواز مي زيست

عضدالدوله . دو بخش شھر اھواز در دو سوي کارون را ُپلي به نام ھندوان به ھم مي پیوست

 ازشھر بر روي رودخانه سّد کمي پايینتر. ديلمي اين ُپل آجري بزرگ را خراب کرد و از نو ساخت

اين سد در قرن . بزرگي به نام شاُدروان ساخته بودند که آب را براي مصرف کشاورزي باال مي آورد

از آن پس تا آغاز قرن بیستم . درھم شکست و آب شھر را فراگرفت) پانزدھم میالدي(نھم ھجري

  . میالدي اھواز ديگر آباد نشد و اھمّیتي نیافت

دوباره اھواز در زمان سلطنت ناصرالّدين شاه، ھمزمان با بازشدن کانال سوئز و توسعه و رونق 

نیاز کشتي ھا به انبار براي . رفت و آمد کشتي ھاي تجارتي اروپايیان درخلیج فارس، صورت گرفت

تخلیه کاال موجب ساخته شدن بناھائی درجنوب اھواز قديم شد و تأسیسات راھداري و حفاظت 

ن موجب جلب جمعّیت بیشتري از پیشه وران و بازرگانان شھرھاي آن حدود، از بندر نیز درپي آ

توسعه فّعالیت ھاي مربوط به استخراج و پااليش نفت درخوزستان . جمله شوشتر و دزفول، شد

  . رونق شھر اھواز را روز افزون کرد
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ت صنعتي آن بخش ھاي بسیاري از شھر اھواز در دوران جنگ ايران و عراق ويران شد و تأسیسا

درتمام مّدت جنگ امکانات شھري و اقتصادي و اداري اين شھردرخدمت نیروي . آسیب فراوان ديد

با اين ھمه، اھواز امروز شھري است ُپرجمعّیت و ُپر تّحرک، رفت و آمد و داد و ستد . نظامي بود

دانشگاه . دبسیار درآن صورت مي گیرد و موقع مّھم صنعتي، اقتصادي، شھري، و دانشگاھي دار

ُجندي شاپور اھواز که بعد از انقالب اسالمی نام آن به دانشگاه شھید چمران تغییر یافته، ھم 

اکنون ازکانون ھاي مّھم علمي کشور است، که امکاناتي وسیع براي پرورش متخّصصان در دانش 

  .ھاي مربوط به کشاورزي، فّعالیت ھاي دريايي، و نفت دارد

   

  آبادان 

شه شمال غربي خلیج فارس، کنار ُخّرمشھر، و درِدلتاي کارون و اروندرود قرارگرفته و تا آبادان درگو

آبادان و ُخّرمشھر، که درزمینه اي شور ھزار ساحلي .  کیلومتر فاصله دارد46تھران ھزار و 

ظامي قرارگرفته و به ويژه در تابستان آب و ھواي بسیارگرم دارند، ازديرباز تنھا اھمّیت بازرگاني و ن

در آثارمربوط به پنج قرن پیش از میالد به وجود بنادري دراين قسمت از خلیج فارس . داشته اند

  . اشاره شده است

دردوره ھاي اسالمي، به ويژه با رونق و ثروت شھر بصره، آبادان اھمّیت چنداني نداشت و تنھا به 

حدود قرن چھارم ھجري . ود عنوان پايگاھي براي محافظت از راه آبي درآن نواحي ساخته شده ب

در زمان َصفويه و پس . ناصرخسرو در سفرنامه خود از اين ناحیه ياد کرده است) دھم میالدي(

ازآن، اين منطقه بازھم به سبب اھمّیت بندري آن مورد اختالف و کشمکش بین ايران و عثماني 

درآبادان، که . یت ايران درآمدبه مالک) م1264(ه 663بود تا آن که به موجب معاھده َارزروم در سال 

دردوره ھاي اسالمي َعّبادان و جزيرةالخضرخوانده مي شد، تاآخرين سال ھاي قرن نوزدھم 

میالدي جز تعدادي خانه ھاي حصیري و چند نخلستان و عّده اي عرب صحرانشین يافت نمي 

ان مرکز تصفیه و اّما پس از شروع به استخراج و پااليش نفت در خوزستان، آبادان به عنو. شد

صدور نفت اھمّیتي روز افزون يافت و به تدريج شھري بزرگ با تأسیسات صنعتي عظیم گرديد که 

تأسیسات نفتی آبادان در جنگ . گروه بزرگي از متخّصصان ايراني و خارجي درآن کار مي کردند

 تدریج شھر دوباره اما اکنون به. ایران و عراق صدمه ی بسیار دید و ساکنانش سال ھا آواره بودند

اما ھنوز فعالیت ھای اقتصادی . ساخته می شود و بسیاری از ساکنان محلی بدان بازگشته اند

  .بزرک در آن دیده نمی شود
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  ایذه

 کیلومتري تھران، میان َالیگوَدرز، شھِرُکرد، ِدھَدشت، و مسجدسلیمان 47 ھزار و 1ايذه، در 

اين شھرکه مدت ھا مالِِ امیر يا . ھواي معتدل دارددرمنطقه اي کوھستاني قرارگرفته و آب و 

مالمیر نامیده مي شد، درگذشته مرکز تمّدن بزرگ َانزان يا َانشان از تمّدن ھاي باستاني 

درقرن . خوزستاني بوده که کورش بزرگ، شاھنشاه َھخاَمِنشي، خود را پادشاه آن خوانده است

 رونق ترين شھرھاي خوزستان شمرده شده، اّماپس ھاي اّول اسالمي ايذه يکي از آبادترين و ُپر

دراين ) دوازدھم تا پانزدھم میالدي(از آن، با آن که اتاَبکان ُلرستان ازقرن ششم تا نھم ھجري 

  . شھر مي زيسته اند، ديگر اھمیت گذشته را پیدا نکرده است

ايب شھرھا خوانده درايذه بر روي رودخانه کارون ُپل بزرگ سنگي بسته شده بود که آن را ازعج

فکر ساختمان اين ُپل را به مادر اردشیر .  متر از سطح آب داشت150اين ُپل طاقي به ارتفاع . اند

درکناراين پلُ ازآتشکدھاي سخن رفته که آتش آن تا . بابکان، شاھنشاه ساساني، نسبت داده اند

ن ايذه رخ داده بیشتر اين براثر زلزله ھاي بسیارکه پیرامو. زمان ھارون الرشید روشن بوده است

درکاوش ھاي باستان شناسي در اين شھر آثار تاريخي مھّمي مانند . بناھا از میان رفته است

  .سنگ نوشته ھاي پرستشگاه ھا و تنديس ھاي ِمفَرغي شايان توجھي به دست آمده است

   

  ُخّرمشھر

ي تھران، میان اھواز،  کیلومتر48 ھزار و 1ُخّرمشھر، ازبنادر جنوبي مّھم کشور، درفاصله 

زمین ُخّرمشھر شورھزار . بندرماھشھر و آبادان واقع شده و ازسمت مغرب با عراق ھم مرز است

رود کارون که نزديک .  متر ازسطح دريا بلندي دارد8و آب وھواي آن گرم ومرطوب است و تنھا حدود

ي و ُزھره نیز دربخش ھاي رودھاي َجرّاح. ُخّرمشھر به اروند رود مي ريزد، ازمیان آن مي گذرد

  . شادگان و ھنديجان اين شھرستان جريان دارد

ش 1314اين شھر نزديک بندرقديمي ُمَحمِّره بناشده و نام ُخّرمشھر را فرھنگستان ايران درسال 

ُمَحمِّره خود درکنارشھر بیان جاي داشته که جغرافیا نويسان دوره . براي آن برگزيده است) م1935(

نوزدھم (اعتبار بندري اين شھردر اوايل قرن سیزدھم ھجري . صیل از آن يادکرده انداسالمي به تف

ھنگامي باال رفت که طايفه بني َکعب آن نواحي رابه اختیار گرفت و در آن امنّیت نسبي ) میالدي

 ھنگامي که محّمدشاه. درآن زمان از لحاظ موقع بندري ُمَحمِّره با َبْصره پھلو مي زد. به وجود آمد

قاجار شھرَھرات را محاصره کرد، يکي از سرداران عثماني فرصت را غنیمت شمرد و با سپاھي 

اّما باگشوده شدن کانال . مجّھز به اين بندر تاخت و با قتل و غارت بسیار آن را به ويراني کشانید

مّیت بسیار سوئز و توجه اروپايیان به معادن زيرزمیني اين منطقه، به ويژه نفت، دوباره موقع آن اھ

درجنگ جھاني اّول و دّوم اين بندر چنان مھم شدکه چندي به اشغال دولت انگلیس درآمد و . يافت
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دردوره سلطنت پھلوي، ُخّرمشھر موقع بازرگاني و نظامي ممتازي . از پايگاه ھاي مّتفقین گرديد

  .ديافت و تأسیسات عظیم بندري و باراندازي و اسکله ھا و انبارھا درآن ساخته ش

 ھزار تن جمعّیت آن يا 230باحمله عراق به ايران، اين بندر مھّم کشور، به ويرانه اي بدل گرديد و 

شھر، ّطي چھل روزمقاومت دلیرانه مردم، به . ُکشته و اسیر شدند يا به ديگر شھرھا گريختند

بخش سرانجام، نیروھاي عراقي بخشش مالي کارون را که وسیع تر ازديگر . شّدت بمباران شد

در زمان اشغال، اموال مردم و انبارھاي گمرک و تأسیسات . ھاي آن است به تّصرف درآوردند

بندري غارت گرديد، ساختمان ھا ازخانه و مدرسه و مسجد تا بیمارستان و انبار ومغازه ھمگي 

شھر ُھويزه نزديک خرمشھر . منفجرشد و تأسیسات راه آھن و ُپل اصلي و ُمدرن شھراز بین رفت

) 1982مارس (1361آن بخش ازخرمشھرکه تا فروردين ماه. ز به کّلي غارت شد وويران گرديدنی

پس از پایان جنگ بازسازی . دراشغال عراق بود تا آزادسازي کامِل شھر خونین شھر خوانده شد

شھر به تدریج آغاز شد و اکنون بعضی قسمت ھای ادرات دولتی و ساختمان ھای تجاری برای 

عده ای از ساکنان محلی نیز بازگشته اند و به بازسازی و تعمیر خانه . ه می شوداستفاده آماد

بعضی قسمت ھای بندری این . نفر جمعیت دارد150000خرمشھر اکنون . ھای خود می پردازند

  .شھر آزاد اعالم شده و بازرگانان ایرانی و خارجی از تسھیالت گمرکی آن استفاده می کنند

   

  دزفول

، يکي از شھرھاي بسیار )ِدژُپل(ني قلعه اي که براي نگھباني پل ساخته شده دزفول، به مع

 کیلومتري جنوب غرب تھران بین خّرم آباد، شوشَتر، 771اين شھردر. قديمي خوزستان است

دزفول، که آب وھوايي گرم دارد، . اھواز، و ِدھُلران جاي دارد و نزديک شھرباستاني شوش است

رود ِدز، که ازکوه ھاي . ا سايرقسمت ھاي آن درجلگه واقع شدهدرشمال کوھستاني است ام

  .ُلرستان سرچشمه مي گیرد، پس ازعبور ازکنار اين شھر به کارون مي پیوندد

به توصیف نوشته اي از قرن . بناي دزفول و پل آن را به شاپور دّوم ساساني نسبت مي دھند

ندي شاپور بنا شده و پلي، به نام پل دزفول بر دو طرف آب ُج) چھاردھم میالدي(ھشتم ھجري 

به نظر مي رسد که دزفول پس از خراب .  چشمه داشته است42َانديِمشک، بر روي آن بوده که 

درحمله مغول و تیمور به دزفول . شدن ُجندي شاپور به تدريج ُپرجمعّیت تر و آبادتر شده است

 براي رويارويي با تاخت و تاز ُلرھا قلعه در زمان نادر شاه افشاردراين شھر. خرابي زياد وارد نیامد

درقرن نوزدھم میالدي، دزفول يکي از مھمترين نواحي کشت گیاِه نیل بود که در . دژشاه بنا شد

دزفول . اين محصول مھم از دزفول به سرزمین ھاي دور صادر مي شد. رنگرزي به کار مي رود

  . آسیب ديددرجنگ ايران وعراق نیز از موشک اندازي ھاي دشمن سخت

. دزفول نزديک کھن ترين مناطق عظمت و تمّدن مردم بومي پیش از آريايي ايران قرار گرفته است

 پیش 639-642خرابه ھاي شوش، شھري که پس از ويراني درحمله آشور بانیپال بین سال ھاي 
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نزديک ازمیالد، درزمان کورش بزرگ دوباره اعتبار يافت و پايتخت زمستاني ھخامنشیان گرديد، 

  .دزفول است

کیلومتري آن نام 18از آثار تاريخي دزفول، غیر ازخرابه ھاي شوش، مي توان از ايوان َکرخه در 

مسجد جامع دزفول نیز از آثارقرن . بردکه خرابه ھاي کاخ آجري عظیمي از دوره ساساني است

ترمیم ) ديسیزدھم وھجدھم میال(ھاي اولّیه اسالمي است که در قرن ھفتم و دوازدھم ھجري 

  .شده و توسعه يافته است

  شوش

شوش بخشي از شھرستان دزفول است باآب و ھوايي معتدل و خشک و زمیني سبز و خّرم و 

قبر دانیال نبی زیارتگاھی باگنبد کشیده و سفید درکنارمسجدي زيبا دراين شھر قرار . حاصلخیز

ل دريا را در برمي گرفته شوش درگذشته بخش بزرگي ازجلگه خوزستان بوده که تاساح. دارد

، جغرافیدان يوناني قرن اّول میالدي، سوسیان يا )Strabo(اين منطقه درآثار استرابون . است

میان پارس و باِبل قرار داشته و ) خوزستان(به گفته وي سوسیان . سوزيان نامیده شده است

يالم است، به قدمت شوش، که جايگاه تمّدن باستاني ا. بوده است) شوش(شھر مھّمش سوس 

ايالمي ھا ازکوه ھاي شمال و مشرق دشت . حدود سه ھزارسال پیش از میالد مسیح مي رسد

شوش به جلگه فرود آمدند وکشوري وسیع تا ساحل خلیج فارس و ريشھر نزديک بوشھر تشکیل 

دادند و پس از تشکیل پادشاھي سامي نژاِد سارُگن مّدت ھا براي حفظ آزادي و استقالل خود با 

 کیلومتري شوش، معبد ايالمي است که روي تپه خاکي 20زيگورات َچغازنبیل، در. آن جنگیدند

بزرگي در ساحل رود ِدز قرارگرفته ودرزمان آنتاشگال، پادشاه ايالم، حدود سده ی سیزدھم پیش 

  .از میالد بنا شده است

 کرد، شوش را ھنگامي که کورش بزرگ پايه ھاي شاھنشاھي عظیم َھخاَمِنشي را استوار مي

. درزمان داريوش بزرگ اعتبار و عظمت شوش بازھم بیشتر شد. به عنوان نخستین پايتخت برگزيد

که با (خرابه ھاي کاخ آپادانا . وي قلعه اي استوار با ساختمان ھاي باشکوه بسیار درآن جا بناکرد

 ھنوز در شوش و ساختمان ھاي مسکوني پیرامون آن) آپاداناي تخت جمشید نبايد اشتباه شود

شرح ساختمان اين قصرھا درکتیبه اي درھمان محل به دست آمده که آن را يکي از . باقي است

کاخ ھاي تخت جمشید ازروي نقشه و . بھترين نوشته ھاي ادبي رسمي َھخاَمِنشي دانسته اند

نمونه آتشگاه ھا و کاخ ھاي شوش به دستور داريوش بزرگ نزديک شھر امروزي شیراز ساخته 

  .شد

، شوش ھنوز از )يازدھم میالدي(در دوران ساساني، وپس ازآن تا اواخر قرن پنجم ھجري 

از آثار باستانِي . اّما ازآن پس رفته رفته رو به خرابي نھاد. شھرھاي بزرگ و ُپر آمد و رفِت ايران بود

، لوحه به دست آمده دراين شھر، عالوه برکاخ ھاي داريوش بزرگ با کاشي ھاي بسیار نفیس آن

. مشھور قانون َحمورابي پادشاه َکلده است که نخستین قانون عھدباستان به شمارمي رود
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 سال کاوش در آثار باستاني اين منطقه، ھنوز 65باستان شناسان معتقدند که، باوجود بیش از 

  . قسمت ھاي مھّمي از آن ناشناخته مانده است

  شوشتر 

 دزفول قرار گرفته است و يکي ازشھرھاي قديمي شوشتر بین ايذه، مسجد سلیمان، اھواز، و

رودخانه کارون، که درشمال . آب و ھواي اين شھرگرمسیري است. خوزستان به شمار مي رود

شاخه . غربي شھردوشاخه مي شود، شوشتر راکه در جلگه قرارگرفته از دو سوي دربردارد

. ار بزرگ به وجود مي آوردمعروف به َگرَگر از شمال شرقي شھرمي گذرد و داخل شھرچند آبش

شاخه ديگرکه شطیط نام دارد ازشمال غربي شھرازسّد معروف شاُدروان مي گذرد و در بند قیر به 

مي " میون او"جلگه بین اين دو رودخانه را میان آب يا به لھجه محّلي . شاخه اّول مي پیوندد

  . گويند

ده شده، اّما در دوره ايالمي ھا ساختمان شوشتر در افسانه ھا به ھوشنگ پیشدادي نسبت دا

نزديک شوشتر امروزي شھري به نام ھیدالو وجود داشته که سپاھیان آشورباني پال در فتح 

درتاريخ آمده . شوشتردرزمان ساسانیان شھري بزرگ بوده است. شوش تا بدان جا پیش رفته اند

اپور اّول ساساني درآمد،  میالدي درجنگ به اسارت ش260است که واِلرَين قیصر روم، که درسال 

به ھمین . ھفت سال با ديگر اسیران به ساختن سّد شاُدروان نزديک شوشترمشغول بود

  . مناسبت نام بندقیر دراصل بند قیصربوده است

در زمان حکومت ُمِعزالدوله ديَلمي اين . شوشتر در ّطي تاريخ بارھا ويران و دوباره بنا شده است

درھمین زمان در شوشتر نیشکر فراوان بود . ب سّکه در خوزستان بودشھر يکي از مراکز مّھم ضر

پوشش خانه کعبه نیز از . و پارچه ھاي ديباي نفیس وگران بھاي آن به نقاط دور صادر مي شد

اين شھريکي از مراکز مھّم خوارج و مبارزان ضّدخلفاي عّباسي . ديباي شوشتر انتخاب مي شد

. و عارف مشھور ايراني، نیز چندي در آن مي زيسته استبوده و حسین منصورحّالج، صوفي 

  . درزمان او از وجود آتشکدھاي بزرگ در شوشتر ياد کرده اند

درقرن نھم ھجري، درزمان حکمراني مشعشعیان درخوزستان، شوشتر يکي ازمھمترين مراکز 

ه جنگ ھاي حیدري معروف ترين رويداد شوشتر در زمان َصَفّوي. تبلیغ مذھب شیعه و بسیار آباد بود

قاضي . و نعمتي است که برسر تعّصب ھاي مذھبي بین مردم محّله ھاي مختلف شھر درگرفت

نوراهللا شوشتري، از متعّصب ترين مردم اين زمان که سرانجام جان بر سر تعّصب خود نھاد، کتابي 

ه و به  داردکه درآن ھر صاحب نام مسلمان و ايراني را شیعه شمردمجالس المؤمنینبه نام 

  . ھمین ّعلت شیعه تراش لقب گرفته است

  

 کیلومتري شمال غرب شوشتر، خرابه ھاي شھر تاريخي ُگندي شاپور يا ُجندي شاپور 50در

اين شھردرزمان . بناي ُجندي شاپور را به شاپور اّول ساساني نسبت مي دھند. قراردارد
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ستین ساکنان ُجندي شاپور نخ. ساسانیان بسیار بزرگ و معتبر و مرکز خوزستان بوده است

ازاين رو، آن شھر ازمراکز مّھم مسیحیان و جايگاه ُاسُقف بزرگ . اسیران انطاکیه شام بودند

تشکیالت عظیم بیمارستان و دانشگاه پزشکي ُجندي شاپور، که تاقرن ھا پس . َنسطوريان بود

 بسیاري از .ازاسالم اعتبار داشت، به وسیله ُبختیشوع، پزشک مسیحي، برپا شده بود

دانشمندان اين مرکزعلمي بعدھا در دوره خالفت عبّاسي به ترجمه آثار مھم از پھلوي، ُسرياني و 

  . يوناني به عربي پرداختند

آورده اند که بريکي ازدروازه ھاي شھرُجندي شاپور جسد ماني پیامبر ايراني را آويختند که به 

تا . جیر کشیده شده و پس از چندي مرده بودبه زندان در زن) م272-275(فرمان بھرام ساساني 

  .قرن ھا پس از اسالم اين محل به دروازه ماني شھرت داشت

افزون بر آثار باستانی از دوره ھای ھخامنشی، پارتی و ساسانی باید از ساختمان آسیاب ھای 

  .عضیمی یاد کرد که اکنون قسمت ھائی ازآن نشان از مھارت فنی بسیار دارد

  

 

 )بخش دوم (2شوری تقسیمات ک
  

  

  استان زنجان. 13

 کیلومترمرّبع، میان استان ھای مازندران، گیالن، آذربايجان، 21841استان زنجان، با مساحت 

شھر و روستاھاي اين استان کوھستاني در دامنه . کردستان، ھمدان و قزوین واقع شده است

رشمال استان قراردارد و سلسله جبال البرزد. دشت ھاي بین رشته کوه ھا ساخته شده اند

درمنطقه طاُرم ھوا مرطوب تر از ديگر نواحي . بلندي ھاي موازي آن زنجان را از قزوين جدا مي کند

  . است

بزرگ ترين رودخانه استان زنجان ِقِزل اوَزن ازکوه ھاي چھل چشمه درُکردستان سرچشمه مي 

رودخانه . ّد سفیدرود مي شودگیرد و نزديک منجیل به رودخانه شاھرود مي پیوندد و وارد س

دراين استان چشمه ھاي فراوان آب نوشیدني، آبگرم، و . طالقان نیزدشت قزوين را آبیاري مي کند

مراتع وسیع منطقه درنواحي کوھستاني دامداري را براي بیشتر ساکنان . آب معدني وجود دارد

  . محل به صورت شغلي دائمي درآورده است
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غّالت، نباتات علوفه اي، و انگور از . ت مساعد کشاورزي برخوردار استاستان زنجان، از امکانا

 1340مجتمع ھاي کشت و صنعت سلطانیه دردھه ی . فراورده ھاي مھّم آن به شمار مي آيد

تأسیسات دامپروري . ھجری تأسیس و بازسازي آنھا پس از خاتمه جنگ با عراق آغاز شده است

استخراج معادن زغال سنگ زياران از دیگر .  درحال توسعه استومرغ داري نیزدرکنار اين مجتمع ھا

بافت قالي و گلیم، سفالگري و ساختن قاشق و چاقو ازقديم . فعالیت ھای اقتصادی استان است

  . ترين و مشھورترين صنايع دستي اين شھر به شمار مي رود

زبان فارسي . ستند تن دارد که بیشتر آنھا ترک زبان ھ963434استان زنجان جمعّیتي حدود 

گروھي از ايالت ُلر و ُکرد و شاھَسَون در اين . وگويش ھاي ديگر مثل ُکردي نیز درمنطقه رايج است

استان رفت و آمد موسمي دارند و از چراگاه ھاي فراوان و سر سبز آن براي دام ھاي خود بھره 

، َابَھر، سلطانیه، و )مرکز استان(زنجان : شھرستان ھای استان زنجان عبارتند از. مي برند

  . خدابنده

  زنجان 

شھرزنجان درشمال غرب ايران بین شھرھاي َخلخال، قزوين، ھمدان، میاندوآب، ومیانه، در فاصله 

شمال و جنوب زنجان را، که تابستاني معتدل و زمستاني .  کیلومتري تھران قرارگرفته است328

  . ون آن درجريان استسرد دارد، کوه فراگرفته و رودخانه ھاي بسیار پیرام

موقع جغرافیايي زنجان و قرارگرفتن آن در شاه راھھايي که آن را به خراسان، از سويي، و به تبريز 

و قفقاز وعراق و عربستان، ازسوي ديگر، مي پیوسته، سبب شده است که از دیرباز از آن در آثار 

  .زا و زنگان یاد کرده انددر این آثار از زنجان با نام ھای آگان. گوناگون نام برده شود

یکی از استوار ترین دژھای نظامی دوران اسالمی درنزدیکی شھر زنجان قرار داشته و سلطان 

سپاھیان مغول . محمدخوارزم شاه، ھنگام گریزاز سپاھیان مغول یک ھفته در آن جا زیسته است

ن، نزديک زنجان شھري به غازان خان، يکي ازجانشینان ُھالکوخا. بعد از آن زنجان را ویران کردند

. نام سلطانیه ساخت که پس ازاو درزمان سلطان محّمدخدابنده اولجايتو پايتخت ايلخانان شد

پھناي ديوار به اندازه اي بود که . سلطانیه قلعه اي بزرگ داشت که بارويي ضخیم برِگرد آن بود

ا مقبره و گنبدي براي سلطان محّمد درآن ج. چھار سوار شانه به شانه از روي آن مي گذشتند

به امر او دراطراف شھر و گنبد نیز ھفت مسجد، بیمارستان، داروخانه، خانقاه و . خود ساخت

بسیاري ازپیشه وران و صنعتگران و طالبان علم . مدرسه اي بزرگ شبیه ُمسَتنَصريه بغداد بنا شد

ز شھرھاي بسیار مھّم آن زمان را از تبريز به اين شھر آوردند و در اندک زمان سلطانیه را به يکي ا

با اين ھمه، سلطانیه در زمان . بدل کردند که با چھار سوي سرزمین ھاي اسالمي در ارتباط بود

تیموريان آسیب بسیار ديد و با انتقال مرکز تجارت و سیاست به تبريز در زمان شاه تھماسب اّول 

  .صفوي از اھمّیت افتاد و رو به ويراني نھاد
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اريخي که تاکنون درزنجان برجاي مانده ُپِل دختر است که بر روي رودخانه ِقِزل اوَزن مھمترين اثرت

قرن چھارم (اين ُپل داراي کتیبه اي است که تاريخ ساختن . بین راه زنجان ومیانه بنا شده

نام دختر برروي اين ُپل نشان آن است که . و مرّمت آن را نشان مي دھد) دھم میالدي/ھجري

تان نیز در آن جا ُپلي به ھمین نام بوده، زيرا، بنابر پژوھش ھاي باستان شناسان، دردوران باس

  .بناھايي که به نام دختر نامیده شده مربوط به ايزد بانو آناھیتا بوده است

  

  )مقبره سلطان محّمد خدابنده اولجايتو(یه ُگنبد سلطان

از قرن ھاي ھفتم و ھشتم ) مقبره سلطان محّمد خدابنده اولجايتو(بقعه قیدار و ُگنبد سلطانیه 

مسجد جامع عتیق، . از ديگر آثار تاريخي مھّم زنجان است) سیزدھم و چھاردھم میالدي(ھجري 

حلیمه خاتون نیز از مکان ھاي مذھبي زنجان صحن و مقبره امام زاده حسین، بقعه آمنه خاتون و 

  .است

   

  ابھر

ابھر با آب و ھوای کوھستانی و زمستان ھای بسیار سرد و پربرف دو طرف رودخانه ی ابھررود 

محل . نام آن درزبان پھلوی به معنی جایگاه تنظیم پخش آب است. نزدیک شھر زنجان قرارگرفته

ت درکناره ی رود ابھر قرارداشته و یکی از قدیم اصلی شھر که تپه قلعه گفته می شود، درس

شواھد باستان شناسی نشان می . ترین جایگاه ھای مسکونی انسان درجھان به شمار می رود

ابھر از باستانی ترین . دھدکه مردم از چھار ھزارسال پیش از میالد مسیح در آن جا ساکن بوده اند

 میالد بنیان شده و درسده ی نھم پیش از شھر ھای ایران است، حدود ھزاره ی دوم پیش از

ارک . میالد مسیح از اتحاد اقوام مختلف ماد نخستین پادشاھی تاریخ ایران تشکیل شده است

شاھی سلطانیه و مجموعه بناھای چلبی اوقلی و موزه ی پیراحمد زھرنوش و مالحسین کاشی 

  . از دیدنی ھای این شھر است
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  استان ِسمنان. 14

 کیلومتر مرّبع، میان استان ھاي مازندران، اصفھان، 98816 در مساحتي حدود استان ِسمنان،

خراسان، استان مرکزي و تھران در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز واقع شده و تادشت کوير 

بلندترين قسمت کوه ھاي البرز در اين ناحیه در شمال غرب َشھمیرزاد قراردارد . امتداد يافته است

گردنه ھاي طبیعي که در زمستان مسدود مي شود ازگذرگاه ھاي . ازبرف استو اغلب پوشیده 

 متر بین گرگان و 6 و عرض 135عمده منطقه به شمار مي آيد، از جمله گردنه شمشیرُبر به طول 

  .دامغان که اھمّیت نظامي و تاريخي دارد و نیزگردنه خوش يیالق بین شاھرود و گرگان

احي شمال و شمال شرق، يا سرد و خشک و يا گرم کويري و آب وھواي اين استان، جز درنو

از ھمین رو، استان ِسمنان ھمواره با کمبود آب روبرو است و بیشتر آب خود را از . خشک است

.  متري فرورفت120منابع زير زمیني تأمین مي کند که براي دستیابي به آن نیزگاه بايد به عمق 

 و چشمه علي دامغان ھمگي به دشت کوير فرو مي رودخانه ھاي تاش يا شاھرود، کالشور،

پوشش گیاھي منطقه محدود به درخت ھا و درختچه ھاي کويري است که بخش بزرگي از . روند

چراگاه ھاي منطقه نیزتنھا درمحدوده جنوبي کوه . آن براي تثبیت شن ھاي روان کاشته شده

  .ھاي البرز امکاناتي براي پرورش دام دارد

ستان ِسمنان موقع کشاورزي مساعدي ندارد، اّما گندم و سیب زمیني و فلفل و بدين ترتیب، ا

با . تنباکو در آن کشت مي شود و محصول پسته اش به خصوص در دامغان مرغوب و معروف است

) َسنگَسر(وجود نامساعد بودن وضع اقلیم، دراستان ِسمنان به خصوص شاھرود و مھدي شھر

ار است و نه تنھا در اقتصاد منطقه بلکه در سطح کشور اھمّیت دامداري از رونقي خاص برخورد

  .فراوان دارد

اّما معادن منطقه بسیارغني . جز قالي بافي، صنعت عمده ديگري درِسمنان پاي نگرفته است

. است وازمعادن ذغال سنگ در شھرستان ھاي شاھرود و دامغان بھره برداري مي شود

  .  میلیون تن برآورد کرده اند5 ذخايرمعدني آھن اين ناحیه را حدود

 تن جمعّیت دارد که به گویشی اصیل ازبقاياي زبان پھلوي سخن 578910استان ِسمنان درحدود 

اغلب مردم اين استان مسلمان شیعه اند ولي پیروان مذاھب ديگر ني زدر برخي از . مي گويند

، دامغان، )مرکز استان (ِسمنان: ِسمنان داراي چھار شھرستان است. نواحي آن سکونت دارند

  . شاھرود، و گرمسار

  ِسمنان

ِسمنان در دامنه جبال البرز واقع است و دامغان، گرمسار، و دشت کوير در سه سوي ديگر آن 

ِسمنان بر سر راه . آب و ھواي اين شھر درتابستان گرم و در زمستان معتدل است. قرارگرفته اند

 کیلومتر فاصله دارد و به ھمین جھت از دير باز محّل 221قديمي ري به توس واقع شده و تا تھران 
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ازمتصّرفات ) دھم میالدي(سمنان در قرن چھارم ھجري . رفت و آمد اقوام گوناگون بوده است

اوايل قرن پنجم ھجري . ِزياریان و سپس آِل بويه بود وجزو سرزمین ديَلم به حساب مي آمد

پس از آن درحمله مغول اين .  بسیار برِسمنان وارد آمد، در حمله ترکان ُغز خرابي)يازدھم میالدي(

شھر به کّلي ويران گرديد، اّما به واسطه موقع جغرافیايي و قرارگرفتن آن بر سرراه ھاي تجاري 

  . امروز ِسمنان بزرگترين مرکز دامداري کشور است. دوباره رونقي نسبي يافت

ي به خط کوفي و مسجد جمعه، ازآثار دوره منارھاي از دوره سلجوقي با بدنه ی آجري و کتیبه ا

تیموري و خانقاه و آرامگاه عالءالدوله سمنانی صوفی مشھور از يادگارھاي تاريخي ِسمنان به 

  . شمارمي آيد

  دامغان

 کیلومتري تھران قرار گرفته وازشمال به گرگان و 335دامغان در امتداد جاّده قديمي ري به توس در 

ه شاھرود، از جنوب به دشت کوير، و ازمغرب به ِسمنان محدود شده بھشھر و ساري، از شرق ب

رشته کوه ھاي البرز در شمال دامغان قراردارد و بقیه نواحي آن را بیابان و کوير مي . است

ھواي آن در قسمت شمالي . در دامغان بیشتر اوقات بادھاي شديد غبار آلودمي وزد. پوشاند

  .ک استمعتدل و در منطقه کويري گرم و خش

تاريخ ناحیه اي را که امروز دامغان در آن واقع شده، و در گذشته قوِمس خوانده مي شد، به روزگار 

با تشکیل شاھنشاھي اشکاني تیسفون جايگاه حکومت و اداره امور کشور . باستان مي پیوندد

روازه، و اّما به علت گرماي ھوا، دربار دربخشي ازسال به شھرھاي ھمدان، ري، شھرصد د. گرديد

بر پايه مدارک معتبر شھر صد دروازه مّدتي مرکز قدرت اشکانیان بوده و . گرگان تغییرمکان مي داد

محل دقیق اين شھر ھنوز کامًال مشخص نیست، اّما آن را . وسعت و اعتبار بسیار داشته است

  .درنزديکي دامغان مي دانند

 که اسماعیلیان پس ازکشتن خواجه درسه فرسنگي شمال دامغان برفرازِگردکوه قلعه اي است

زد و خورد برسراين قلعه سبب آسیب فراوان به شھر دامغان . نظام الملک آن رابه تصّرف درآوردند

درحمله . ديري نگذشت که سپاھیان مغول نیز سر رسیدند و شھر را بارديگر ويران کردند. شد

ھنگامي که شاه . آشوب فراوان برپا شدسپاه تاتار و درگیري ھاي آنان با ُازبک ھا نیز در دامغان 

اسماعیل َصَفوي براي دفع ُازبکان به سوي دامغان به راه افتاد، ُازبک ھا که توان مقاومت درخود 

يکي از جنگ ھاي نادر شاه افشار و . نمي ديدند پس از ويران کردن دامغان به َھرات گريختند

دامغان روي داد که به شکست کامل ُازبک اشرف افغان نیز کنار رودخانه ی مھمان دوست نزديک 

از ديگر وقايع تاريخ، توّلد فتحعلي شاه قاجار در دامغان و در ساختماني است که . ھا انجامید

  . بعدھا مولودي خانه نام گرفت

تّپه حصار، دريک کیلومتري جنوب شرق دامغان، . در دامغان آثارتاريخي جالب توّجھي وجود دارد

آثار باستاني مربوط به دوره ساساني . ن ھاي بسیار قديم پیش ازآريايي استجايگاه يکي از تمّد
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دیگر مسجد تاريخانه يا خدايخانه دردامغان . نیز درھمان اطراف از زير خاک بیرون آورده شده است

است که به سبک بناھاي ساساني ساخته ) ھشتم میالدي(مربوط به نیمه ی قرن دّوم ھجري 

آرامگاه پیرعلمدار با کتبیه اي که تاريخ بناي آن را . د موجود در ايران استشده و قديم ترين مسج

مي رساند و بازمانده ھاي مسجدي از زمان سلطان محّمد ) يازدھم میالدي(به قرن پنجم ھجري 

خدا بنده اولجايتو و چندين مسجد و ُبرج و ُگنبد متعّلق به دوره ھاي گوناگون تاريخ از ديگر آثار 

  .اريخي دردامغان استگوناگون ت

  شاھرود 

شاھرود سر راه تھران به رشت و ھمدان و تبریز و مشھد محل برخورد جاده ھای زمینی و خط 

 کیلومتری شرق تھران از بین رشته کوه ھای البرز 410این شھر در. ھای راه آھن سراسری است

آب و ھوای شاھرود . ودرود تاش بعد از عبور از آن به کویرنمک فرومی ر. وکویر نمک واقع شده

  . درکوھستان ھای شمال آن یعنی دامنه ھای جنوبی البرز سردو دربقیه جاھا معتدل است

قدیم ترین ساختمان آن قصری . شاھرود تاپیش از زمان فتح علی شاه قاجار روستای کوچکی بود

. ری دارنداما اطراف آن بیارجمند ، میامی و بسطام تاریخ بیشت. است که وی در آن جا ساخته

بنای آن را به اردشیر . بسطام درشش کیلومتری شاھرود شھری سرسبزو خوش آب و ھواست

آن را مرکزناحیه ی . ق. ه438ناصرخسرو درسفرنامه ی خود. دوم ساسانی نسبت می دھند

این شھر نیز در حمله ی مغول از بین رفت و پس از سال ھا شاھرود به . قومس نوشته است

  . سعه گذاشتجای آن رو به تو

از جاھای تاریخی بسطام قسمتی از بنای مسجد دوره ی سلجوقی و خانقاه بایزید بسطامی با 

چھاردھم میالدی است که حدود صدسال پیش از این بازسازی /گنبد آجری از قرن ھشتم ھجری

در روستای خرقان دوازده کیلومتری بسطام نیز مقبره ی شیخ ابوالحسن . و تعمیر شده است

موزه ی شاھرود و قصری از زمان قاجاریه در . نی، از صوفیان بزرگ قرن پنجم ھجری قرارداردخرقا

  .بیارجمند که مسجدی قدیمی دارد، از دیگر آثار تاریخی آن نواحی است

   استان سیستان و بلوچستان-15

  کیلومترمرّبع، بین178431استان سیستان و بلوچستان درجنوب شرقي ايران، با وسعتي حدود 

استان ھاي خراسان جنوبی، کرمان و ھرمزگان و ھم مرز با کشورھاي افغانستان و پاکستان 

  .قرارگرفته و مرز جنوبي آن درياي عّمان است

 متر درشھرخاش قرار دارد و ازآن پیوسته بخار 4042دھانه ی آتشفشان نیمه فّعال َتفتان با بلندي 

ين چاله کويري فالت داخلي ايران که از گرم بزرگ تر-بخشي ازکوير لوت . گوگرد خارج مي شود

درمغرب آن کويري . میان سیستان و بلوچستان واقع شده-ترين و خشک ترين مناطق دنیاست
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ديگر به نام نمکزار وجود دارد که از سنگ ريزه ھاي سیاه پوشیده شده و درفصول بارندگي عبور از 

  .آن بسیار مشکل است

تنھا درجلگه ساحلي .  نوسان شديد حرارت درآن بسیار زياد استآب و ھواي اين منطقه بیاباني و

درمجموع، سیستان و بلوچستان خشک . است که درياي ُعّمان اندکي از خشکي آن مي کاھد

حدود بھار . ترين استان ايران است و کم آبي ھمواره از مشکالت اساسي آن به شمار مي رود

 کیلومتر درساعت، توده ھاي بزرگ 120 حدود بادھاي شديد صد و بیست روزه، گاه با سرعتي

ھمچنین بادي سرد، معروف به گاوکش، در زمستان ھا سبب . شن را به حرکت درمي آورد

  .خسارات جاني و مالي بسیار مي شود

رودخانه ھیرَمند يا ِھلمند، تنھا شريان حیاتي سیستان، با دوسّد َزَھک و َکُھک، که در سال 

درياچه ھامون در دشت .  است، کمي از مشکالت مي کاھدبسته شده) م1956(ش 1335

از نیزارھاي آن نیز براي حصیر . سیستان در تأمین علوفه دام ھا وپرورش ماھي اھمّیت بسیار دارد

مراتع اين منطقه با وجود تنّوع گیاھان فقیر مي نمايد، اّما تثبیت شن . بافي استفاده مي شود

درگوشه ی . تاحّدي وضع منطقه را بھبود بخشیده استھاي روان با کشت درخت ھاي مخصوص 

جنوب شرقي اين استان تاالبي با نوعي کمیاب از ِتمساح وجود دارد که مورد حمايت سازمان 

  . محیط زيست است

محصوالت کشاورزي اين ناحیه، که بیشتر درجلگه ساحلي درياي ُعّمان به دست مي آيد، عبارت 

دام پروري و ماھیگیري نیز براي رفع نیاز محّلي کافي . ج، و موزاست از نارگیل، گندم، جو، برن

منطقه سیستان و بلوچستان اگرچه داراي معادن غني است اّما کمتر مورد بھره برداري . است

تنھا جمع آوري نمک از حوضه ھايي که درکنار درياي ُعّمان ساخته مي شود تا . قرار گرفته است

  . اھم مي آوردحّدي وسیله اشتغال مردم را فر

قالي . سوزن دوزي معروف زنان بلوچ، سفال گری، و ساختن ِلنج از صنايع دستي اين منطقه است

اکثر جمعّیت سیستان وبلوچستان را که . بافي باطرح ويژه و مرغوب بلوچ نیز شھرت بسیار دارد

ی، ریگی  تن است، مسلمانان سّني مذھب وابسته به ايل ھای ناروئی، سرگلزائ2219393حدود 

اما به سبب خشکسالي و کمبود امکان کار، بسیاري از ساکنان اين . و زھی تشکیل می دھند

  . استان به مھاجرت دائم يا فصلي به جلگه گیالن و کشورھاي خلیج فارس و پاکستان مي روند

  
  لوچستانب
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اين استان . و بلوچي است) زاُبلي(زبان مردم سیستان وبلوچستان فارسي با گويش سیستاني 

  .، زاُبل، َسراوان، خاش، ايران شھر، و چابھار)مرکز استان(زاھدان : ھفت شھرستان دارد از جمله

   

  زاھدان

اشیه مرزھاي شھرستان زاھدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، در جنوب کوير لوت و درح

اين شھر در دشت . افغانستان و پاکستان واقع شده و از جنوب به ايران شھر و چا بھار راه دارد

آب و . قرارگرفته و کوه ھاي اطراف آن عبارت است از کوه ھاي مرزي ملک سیاه و میرجاوه و َتفتان

  . ھواي زاھدان در قسمت جنوب گرمسیري و در شمال تا اندازه اي معتدل است

 ُدزداب 1936این شھر/ ش1315از آن جا که آب زمین زاھدان را به آساني فرومي برد، تا سال 

اکنون زاھدان به وسیله . نامیده مي شد و ناحیه سرحّدي کوچکي بود که به تدريج توسعه يافت

. خطوط ھوايي و جاده اسفالته و خّط راه آھن با پاکستان و از آن طريق با ھند ارتباط يافته است

اين شھر، که از نظر اقتصادي تولید چنداني ندارد، در سال ھاي اخیر محّل رفت و آمد مسافران و 

  .بازرگانان واز نظر بازرگانی بسیار فعال گرديده است

  زاُبل

 کیلومتري تھران در شمال زاھدان بین مرز افغانستان وکويرلوت و درجلگه 1 828شھرستان زاُبل در 

کوه خواجه يا رستم تنھا بلندي آن ناحیه درانتھاي غربي . استاي وسیع و پست واقع شده 

باران ھاي موسمي اين منطقه در بھار سیل روان مي کند و ھواي گرم در . درياچه ھامون است

مھمترين رودخانه زاُبل ھیرَمند است که از کوه ھاي . تابستان از خشکي ھمه جا را مي سوزاند

  .  و به درياچه ھامون در باختر زاُبل مي ريزدبابا در افغانستان سرچشمه مي گیرد

. زاُبل را درکتاب ھاي قديمي انبار غّله ايران خوانده اند اّما امروز شھري کوچک و فقیر است

درگذشته زاُبلستان يا زاُوِلستان به بخش بزرگي از سیستان گفته مي شد که تا نواحي مرکزي 

اُبلستان زادگاه زال پدررستم است که خاندانش از درافسانه ھا ز. افغانستان امروز دامنه داشت

  .قبیله َسکاھا، فرمانروايان زاُبلستان، بودند

. بنا به روايات َزرُتشتي، زاُبلستان يکي ازمراکزمّھم پیدايش وگسترش دين َزرُتشت بوده است

ان با آب تني دوشیزگ) سوشیانت ھا(َزرُتشتیان برآنند که در آخر زمان موعودھاي َزرُتشتي 

مرکز . دردرياچه ھامون متوّلد خواھند شد، زيرا نطفه آنان را َزرُتشت به آب اين درياچه سپرده است

زاُبلستان از دير باز تا حمله امیرتیمورگورکان شھري به نام َزَرنگ يا َزَرنج بود که خرابه ھايش ھنوز 

ار مي آمد و آثار آن، که  پیش ازمیالد مسیح مرکز دنیاي شرق به شم2500َزَرنج در . . باقي است
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درزمان حمله امیرتیمور به آتش کشیده شده، به طرز شگفت انگیزي سالم مانده و اکنون نیز قابل 

در پايان قرن . شھرَکرکويه، با آتشگاه بزرگ و پرآوازه ی آن نیز نزديک زاُبل بوده است. بررسي است

، که بر سرھريک شاخ گاوي نصب ، اين آتشگاه با دو گنبد بزرگ)سیزدھم میالدي(ھفتم ھجري 

  .شده بود، توصیف شده است

يعقوب لیث و َعمرولیث که ھردو سیستاني بودند به ياري . َزَرنج بزرگترين کانون عّیاران در ايران بود

خرابه ھاي قلعه و مسجد و قصر . عّیاران نخستین حکومت محلی مستقل ايراني را تشکیل دادند

از ديگر آثار باستاني َزَرنج، درجلگه اطراف درياچه ھامون، مناره يا میل . صّفاريان در زاُبل برجاست

است که در روي بدنه آجري آن کتیبه اي ) دوازدھم میالدي(قاسم آباد زاُبل از قرن ششم ھجري 

آثار آتشکده و کاخي عظیم از . اين مناره در سال ھاي اخیر آسیب ديده است. به خّط کوفي بوده

شھرسوخته برسرجاده ی . ي بر باالي کوه خواجه نیز ھنوز برجاي مانده استنخستین قرن میالد

باستان . زابل آثار تاریخی مھمی ھست که امروزه به نام شھر سوخته خوانده می شود–زاھدان 

اما درھمین انک کاوش ھا سنگ نوشته . شناسان در این شھر کاوش ھای اندکی انجام داده اند

. سال پیش از میالد مسیح است3200به رویدادھای تاریخی بیش از ای به دست آمده که مربوط 

 سال پیش از میالد براثر حادثه ای غیر طبیعی و به 2000حدس زده می شود که شھر حدود 

شواھد به دست آمده نشان از پیشرفت . احتمال زیاد در برخوردھای سیاسی سوخته باشد

بنابر مدارک به دست آمده مردم آن توانائی . دبسیار زیاد دانش و فرھنگ اجتماعی مردم آن دار

جراحی مغز را داشته اند و وجود آبراه ھای بسیار منظم و پیچیده در سراسر شھر نمودار پیشرفت 

این شھر برسر راه ھای تجاری مھم شرق و غرب قرارداشته و . عظیم شھرنشینی در آن است

  . مرکز مھم رفت و آمد ملل مختلف روزگار خود بوده است

  چابھار

چابھاردرجنوب شرق ایران بین نیک شھر کرمان، مرز پاکستان و دریای عمان قرار گرفته، امروزه 

شھری کوچک و بندری بزرگ است که از طریق دریای عمان به اقیانوس و راه ھای آبی بین 

طوبت نام آن را چھار بھار نیز می گویند زیرا با داشتن آب و ھوائی گرم، ر. المللی می پیوندد

متوسط و وزش دائم باد مالیم از سوی دریای عمان، خنک ترین و به نسبت سرسبزترین ناحیه ی 

 نفر جمعیت داردکه به زبان فارسی و گویش ھای محلی بلوچی 65000حدود . جنوب ایران است

رونق و گسترش شھر و بندر چابھار یکی از اھداف . نزدیک به زبان ھای ھندی سخن می گویند

اکنون . انجام گرفت. م1993/خ1372 اقتصادی بود که در سال -اول توسعه ی اجتماعینقشه ی 

چابھار بندر مھمی است که با داشتن وسایل حمل و نقل پیشرفته ی زمینی، دریائی و ھوائی با 

کیلومترمربع 140. ھمه کشور ھای خاور میانه، افغانستان، اقیانوس ھند و کانال سوئز ارتباط دارد

کیلومتر آن فعالیت ھای صنعتی 100لیج چابھار منطقه ی آزاد تجاری است که در در مشرق خ

  . صورت می گیرد و قسمت دیگر به بخش بازرگانی و توریسم و خدمات اختصاص دارد
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   استان فارس-16

 کیلومتر مرّبع، در جنوب ايران و بین استان ھاي اصفھان، 121825استان فارس، با وسعتي حدود 

اين استان سرزمیني . ُکھگیلويه و ُبويراحمد، و ھرمزگان و کرمان واقع شده استيزد، بوشھر، 

است کوھستاني درمسیر رشته کوه ھاي زاگُرس که آب آن از بلندي ھاي برفگیر تأمین مي شود 

و با آن که درمنطقه اي خشک و نیمه خشک قرار دارد، کوه ھا در ماليم کردن آب و ھواي آن 

  . بسیار مؤثراند

ترين رودخانه استان فارس رود ُکر است که ازکوه ھاي اطراف َارَدکان دراستان يزد سرچشمه مھم

به عّلت شوري و کم آبي رودخانه ھاي فارس، . مي ريزد) نیريز(مي گیرد و به درياچه َبخَتگان 

چشمه ھا و قنات ھا و چاه ھاي عمیق و نیمه عمیق در آبیاري و کشاورزي اين استان اھمّیت 

 کیلومترمرّبع، بزرگترين درياچه 3120درياچه بختگان در شرق استان، باوسعتي حدود .  داردزيادي

  .فارس است

مھمترين محصوالت کشاورزي فارس گندم، جو، برنج، چغندر قند، مرّکبات، و انواع میوه و سبزيجات 

.  می شوددامداري، پرورش زنبور عسل، و مرغداري نیز درمراکزعشايري به قراوانی انجام. است

شیراز، با صنايع الکتريکي و الکترونیکي، الستیک و پالستیک سازي، ريخته گري قطعات ماشین و 

ريسندگي و بافندگي و صنايع فلّزي و غیرفلّزي نیز . اتومبیل، مھمترين شھر صنعتي استان است

مورد ) م1973(ش1352پااليشگاه نفت شیراز از سال . با کارگاه ھاي وسیع دراين استان وجود دارد

بھره برداري قرار گرفت و تأسیسات گاز طبیعي اين شھر براي نخستین بار در ايران به مردم شیراز 

  .امکان استفاده از اين ثروت مّلي را درخانه ھا و کارگاه ھا داد

  

  )رازشی(دروازه قرآن 

قالي، قالیچه، گلیم، پارچه ھاي . صنايع دستي فارس از جھت تنّوع و مرغوبیت شھرت بسیار دارد

. ابريشمي و نخي و پشمي، قّالب دوزي و سوزن دوزي، حصیربافي و سفالگري از آن جمله اند

انواع گلیم و قالي و قالیچه، که عشاير قشقايي با طرح ھاي سّنتي مي بافند، در بازارھاي 

استان فارس از مراکز مّھم مسگري و نقره و خاتم کاري ايران نیز ھست . ھاني ارزش بسیار داردج

منبت کاری و بافت گیوه در آباده، يکي ديگر از . که بخش اعظم آن درشیراز تولید مي شود

  .شھرھاي استان فارس، شھرت و مرغوبیت خاص دارد
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ه زبان ھاي فارسي، ترکي، ُلري، و عربي  نفر دارد که ب4323626استان فارس جمعّیتي حدود 

اکثريت ساکنین اين استان شیعه دوازده امامي اند، اّما اقلیت ھاي يھودي، . سخن مي گويند

استان فارس بزرگترين منطقه . مسیحي، ارمني، آسوري و َزرُتشتي نیز در آن سکونت دارند

 ھا و تیره ھاي کوچکتر درآن جا عشاير قشقايي، َخمسه، َمَمسَّني و طايفه. عشايري ايران است

  . به سر مي برند که بیشترشان ترک زبانند

، آباده، ِاصَطھبانات، )مرکز استان(شیراز: اين استان داراي شانزده شھرستان است از جمله

  . َجھُرم، داراب، َفسا، فیروزآباد، الر، مرودشت و نیريز

  شیراز

 تھران به صورت باريکه ی ھمواري میان دو  کیلومتري919شیراز، مرکز استان فارس، درفاصله 

 کیلومتر و پھناي آن را نزديک به 32درازاي دشت شیرازرا حدود. رشته کوه موازي واقع شده است

رودھا و چشمه . اين شھر آب و ھوايي معتدل و فصل ھايي منّظم دارد.  کیلومتر برآورد کرده اند10

مھمترين رودخانه ھاي . مون آن را تأمین مي کندسارھا و قنات ھاي بسیار آب مصرفي شھر و پیرا

  .اين شھرُکر، سیَوند، َقَره آغاج، ششپیر، و قره باغ است

اين افسانه خود نشان . بناي شیراز را به شیراز پسر فارس، پسر تھمورث، نسبت مي دھند

. يرينگي استوجود آثار باشکوه تخت جمشید نیز گواه ديگري براين د. ازديرينگِي تاريِخ شیراز دارد

 کیلومتري شیراز، از دوره َھخاَمِنشي و بازمانده مجموعه بزرگي 50آثار باستانی تخت جمشید، در

تخت جمشید درزمان داريوش بزرگ، پادشاه َھخاَمِنشي، باھمان . از قصرھاي سلطنتي است

ا پھنه اي که کاخ ھا برآن بن. مشّخصات معماري و ھنري کاخ ھاي داريوش درشوش ساخته شد

پّلکاني پھن . شده برکوه تکیه دارد و قسمتي از آن بر اثر ھموار کردن صخره فراھم آمده است

چرخ زنان از پايین تّپه به سطح کاخ ھا مي رسد و از آن جا دو پّلکان ديگر به آپادانا يا تاالر بار وارد 

 سرگاونر يا ھفتاد و دوستون به ارتفاع نزديک به بیست متر، که برسر ھريک تنه و. مي شود

بر بدنه پّله ھا نقش . شیرشاخدار نصب شده، سقفي ازچوب سدر رانگھداري مي کرده است

صف طوالني سپاھیان جاويدان و درباريان ماد و َھخاَمِنشي و ھمچنین فرستادگان سرزمین ھاي 

  .مختلف شاھنشاھي، که ھداياي نفیس خودرا حمل مي کنند، کنده شده است
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  تخت جمشید

نزديک کاخ آپادانا، کاخ داريوش واقع شده که امروزه از میان رفته، اّما پنجره ھا و سردرھاي کنده 

تخت جمشید درزمان خشايارشا با ساختمان ھاي تازه اي . کاري شده آن ھنوز برجاي است

  .  ھم اکنون آثار بسیاري از آن ھا برجاي مانده استتکمیل شد که

نقش شاپور و خرابه ھاي تّل َضّحاک در َفسا، نقش رستم و پاسارگاد در َمرودشت و آتشگاه ھا و 

قبرھاي شاھان َھخاَمِنشي وساساني دردلکوه، باکتبیه ھاي بسیار مھّم تاريخي، ازديگر نقاط 

شیراز دردوره ھاي اسالمي نیز ھمواره آباد و . تتاريخي و ديدني شیراز و پیرامون آن اس

  .پرجمعّیت ومرکز داد و ستد و رفت و آمد بسیار بوده است

شیرازرا پايتخت خود کرد و شھري زيبا و ) دھم میالدي(عضدالدوله ديلمي در قرن چھارم ھجري 

بنِد امیر، . باعظمت ساخت و ھرسال به مناسبت تمام شدن ساختمان آن جشن مي گرفت

درجنوب شرقي َمرودشت و پل تاريخي که بر روي رودخانه ُکر بسته شده از آثار دوره َعِضُدالدوله و 

درزمان اتاَبکان فارس، که از نیمه قرن ششم تا اواخر قرن ھفتم ھجري . ھنوز برجاي است

شیراز نه . درفارس حکومت مي کردند، اين شھر آباد و وسیع و ُپر رونق بود) سیزدھم میالدي(

نھا به تدبیر اتاَبکان از ويراني درحمله مغول درامان ماند بلکه بعدھا، درزمان امیرتیمور گورکان، ت

نیزکه جنگي سخت در نزديکي آن روي داد و به کُشته شدن شاه منصور، پسر امیر مبارزالّدين 

ھجدھم (درقرن دوازھم ھجري . محّمد آل مظّفر، انجامید، به آن آسیب چندان نرسید

،کريم خان زند شیراز را پايتخت خود ساخت و آبادانی بسیار درآن کرد، ازآن جمله )میالدي

  . خلوتخانه ی کريمخاني، مسجد، بازار و حّمام وکیل، که بیشتر آن ھا ھنوز برجاي است

در اين شھر، باغ . شیراز از ديرباز شھري زيبا و با صفا بوده و باغ ھاي بسیار و نامدار داشته است

باغ دلگشا، نزديک آرامگاه سعدي، با . خاطر سرو ھاي ناز زيبايش شھرتي خاص داردِاَرم به 

ساختماني باشکوه و نارنجستاني بزرگ، باغ عفیف آباد، باغ گلشن، باغ خلیلي، باغ فارس و باغ 

شیراز سرزمین برخي از بزرگان دانش و ھنر وانديشه . تخت از ديگر جاھاي فرح بخش شیراز است

  .  دو شاعر بزرگ ايراني، سعدي و حافظ، درآن جاستآرامگاه. است
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  باغ ِاَرم

  

ُبقعه شاه چراغ ومرقد حضرت . از اين شھر ھنر پرور متفکران بزرگی چون مّالصدرا نیز برخاسته اند

مسجد جامع عتیق شیراز، از بناھاي دوره . قّدس شیراز استسّید امیراحمد از مکان ھاي م

َعمرولیث صّفاري، و مدرسه خان، محّل تدريس مّالصدراي شیرازي، نیز از جاھاي ديدني آن به 

  . شمار مي رود

امروزه شیراز، باوجود کارخانه ھای بزرگ و پاالیشگاه و دانشگاه وسیع و مجھز و معتبر آن و 

تأسیس . م1949/خ1328دانشگاه شیرازکه درسال . ، شھری ممتاز استاھمیت نظامی کل ناحیه

  .شد، از مراکز معتبر علمی و آموزشی ایران به شمار می رود

   

  فیروز آباد

کیلومتر 1035فیروزآباد میان شیراز، کازرون، جھرم ،الرو برازجان واقع شده و فاصله اش تا تھران 

 این شھر می گذرد و دو کوه سفیدار و سرخ در شمال رودخانه ھای قره آغاج و فیروزآباداز. است

این کوه ھا ھردو پوشیده از جنگل اند و رفت و آمد در آن ھا . این شھر حد فاصل آن با شیراز است

آب و ھوای فیروزآباد درنواحی شمالی معتدل و در قسمت ھای جنوبی . بسیار دشوار است

  .گرمسیری است

گفته اند که . ر، در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شده استفیروزآباد نزدیک شھر باستانی گو

ازھمین رو نام شھر را به . عضدالدوله از مرگ و آن چه او را به یاد مرگ می انداخت نفرت داشت
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. گور شھري قديمي است که بناي آن را به اردشیر باَبکان نسبت مي دھند. فیروزآباد برگرداند

اره چھارضلعي بلندي براي افروختن آتش درمیان آن شھر به صورت دايره اي است که من

درزمان َعِضدالدوله از گور به . اين شھر دردوره ساسانیان مرکز ناحیه اي از فارس بود. قرارداشته

اين شھراز دير زمان به خاطر . عنوان شھري بزرگ با باغ ھاي گل سرخ و آب بسیار ياد کرده اند

ن مختلف، به خصوص گل سرخ، شھرت بسیار داشته تھیه عطرھاي روغني وعرقیات ازگیاھا

گالب، عطرھاي شیشه، عطر نیلوفر، نرگس، زنبق، مورد، َمرَزنجوش، بادرنگ و بھار نارنج و . است

زعفران، سوسن و بید از جمله کاالھايي بوده است که ازاين شھربه دورترين کشورھاي مشرق 

  .زمین فرستاده مي شده

اين آثارکه اغلب نقش ھاي سلطنتي . ھمسنگ تخت جمشید دانسته اندآثارتاريخي فیروز آباد را 

مھمترين آن ھا آتشکده و نقش . و کنده کاري برسینه کوه ھاست به دوره ساسانیان باز مي گردد

اين نقش درکوه، کنار . برجسته اردشیر باَبکان درحال دريافت حلقه سلطنتي از اھورامزداست

قلعه دختر، نزديک فیروز آباد، متعّلق به زمان . ي فیروز آباد قراردارد کیلومتر18رودخانه َتنگاب، در 

از ديگر آثار . شاپور اّول ساساني، که معبد آناھیتا و آتشگاه بوده، اثر تاريخي ديگر اين شھر است

  .قديمي فیروز آباد مناره بلندي است که ويرانه آتشکده گور در نزديکي آن قراردارد

  استان قزوین. 17

کیلومترمربع بین استان ھای 15491ن قزوين دردامنه ی جنوبي البرز در مساحتی نزدیک به استا

درجنوب قزوين کوه . نفر جمعیت دارد1133547تھران، مرکزی، زنجان، گیالن و ھمدان قرارگرفته و

. ھاي َزَرند و َخِرقان کشیده شده و رودخانه َخررود از آن جا به سوي دشت قزوين جاري است

  .ه طالقان نیزدشت قزوين را آبیاري مي کندرودخان

استان قزوین موقع مھم تجاری و . قزوين آب و ھوايي متغییر و زمستان ھايي بسیار سرد دارد

مجتمع ھای کشاورزی مکانیزه و کشت انگور، و پنبه زمینه . استعداد زیاد کشاورزی وصنعتی دارد

.  آرد و پارچه بافی فراھم آورده استی خوبی برای کارخانجات محصوالت غذائی و آسیاب ھای

کارخانه ی سیمان آِبِیک، کارخانه معظم شیشه قزوين وکارگاه ھاي متعّدد صنايع چوب و وسایل و 

تجھیزات الکتریکی و ساخت کارتن و در و پنجره درنواحي مختلف، به ويژه در قزوين، بدان چھره اي 

 کیلومتري تھران نیز موقع خوبي 120دوده ممنوعیت برپا کردن صنايع در مح. صنعتي داده است

  .براي گسترش واحدھاي صنعتي نو دراين استان فراھم آورده

. مردم قزوین مسلمان شیعه ھستند و تعدادی از اقلیت ھای مذھبی نیز ھنوز در ان سکونت دارند

یار رایج اما به دلیل رفت و آمد زیاد در محل زبان فارسی بس. بیشتر انان به ترکی سخن می گویند

قسمتی از استان زنجان بود، شھر قزوین و . م1990/خ1368مرکزاین استان که تاسال. است

  .ازدیگر شھرھای مھم آن شاھرود، تاکستان ، آبیک، بوئین زھرا و آوج است
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  قزوین

کیلومتری برسرراه تھران به گیالن و ھمدان و 144قزوين يکي از شھرھاي قديمي ايران است که

نام آن را با کلمه کاسپَین و َخَزر مربوط مي دانند . رارگرفته وموقع نظامي مھّمي دارد آذربايجان ق

که به مناسبت سکونت اقوام کاسي در ساحل غربي درياچه خزر به آن درياچه و اين شھر داده 

گفته اند که شھر در زمان شاپور اّول ساساني به صورت دژي در برابر مھاجمان . شده است

در دوره اسالمي نیز .  شده که درکوھستان ھا با حکومت مرکزي مي جنگیده اندديلمي ساخته

قزوين قلعه ی مسلمانان براي مبارزه با ديلمیان بود که درآن سوي کوه ھاي البرز از پذيرش اسالم 

درزمان ھارون الرشید گردشھر قزوين . و پس از آن از تسلیم به خالفت عباسي سرباز مي زدند

  . پايان يافت) نھم میالدي(ي آغاز شد که پس از او در نیمه دّوم قرن سّوم ھجري ساختمان باروي

در زمان حسن َصّباح واسماعیلیان، که دژھاي خودرا بر فرازکوه ھاي َالََموت ساخته بودند، قزوين 

کانون درگیري سپاھیان خلفاي عّباسي با آنان بود تا آن که با حمله مغول درآغاز قرن ھفتم ھجري 

اّما پس از آن قزوين به . ھم قزوين وھم دژھاي اسماعیلیه ويران گرديد) یزدھم میالديس(

مناسبت موقع مھّم نظامیاش دوباره آباد شد و درآغاز سلطنت َصَفوّيه به مّدت پنجاه سال پايتخت 

  . در جنگ ھاي جھاني اّول و دّوم قزوين به اشغال سپاه بیگانه درآمد. ايشان بود

ن درقزوين آثارمھّمي باقي نمانده است، اّما پیشینیان به بقاياي آتشکده ھايي در ازدوران باستا

بي گمان، پیش از اسالم قزوين شھري بسیار بزرگ تر و آبادتر از دوره . پیرامون آن اشاره کرده اند

. م1921/ش1299از رویدادھای مھم این شھر شروع کودتای اسفند سال. ھاي بعد بوده است

از آثار تاريخي مّھم قزوين مي توان مسجد جامع . ی کار آمدن رضاشاه انجامیداست که به رو

مربوط به دوران ملکشاه سلجوقي را نام برد که از زيباترين بناھاي تاريخي قرن ششم ھجري 

است و گچ ُبري ھا وخط ھاي مختلف کوفي، ِرقاع، ريحاني و ُثلث براي تزيین ) دوازدھم میالدي(

مدرسه حیدريه و برج آجري گنبد دارمقبره حمداهللا مستوفي، موّرخ . ستدرآن به کاررفته ا

، و ھمچنین ايوان وگنبد شاھزاده )چھاردھم میالدي(وجغرافي ادان نامدار قرن ھشتم ھجري 

  .از ديگر آثارمھّم تاريخي اين شھر است) ع(حسین فرزند امام رضا

قاپو، متعّلق به دوره شاه تھماسب اّول و از ديدني ھاي قزوين سردر و کتیبه کاشي ُمَعرَّق عالي 

جز . اين کتبیه با خط علیرضا عّباسي تنھا اثر از نوع خود است. شاه عّباس بزرگ صفوي، است

اين، بناھاي زيبا و تاريخي ديگري نیز درقزوین وجود دارد که درزمان قاجاریه ساخته شده یا بر باقی 

ازجمله ی آنھا آب انبار، بازار و کاروانسراھا و قصرموزه . مانده ی آثار زمان صفویه بنا گرديده است

  . ی چھل ستون و حسینیه ی امینی ھاست که اکنون مورد بازدید مردم قرار می گیرد

  استان قم . 18

 نفر جمعیت 1038424 کیلومتر مرّبع در جنوب تھران واقع شده و 11237استان قم با مساحت 

استان قم در خاور کویر نمک، . از استان مرکزی جداشد. م1990/ش1378این استان در سال . دارد
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بین استان ھای تھران ، مرکزی و اصفھان واقع شده و دو دریاچه ی حوض سلطان و نمک در آن 

  . قراردارد

قم شھری مذھبی است که بر سرراه تھران به . ھوای این استان گرم و خشک و کویری است

ه و از طربق شھرھای ساوه و قزوین به گرگان و گیالن راه استان ھا ی مرکزی و جنوبی قرار گرفت

. بدین جھت رفت و آمدھای زیارتی و تجاری و صنعتی مھمی پیرامون آن صورت می گیرد. دارد

افزون بر آن نزدیکی به تھران موجب راه اندازی کارخانجات و صنایع از جمله تصفیه ی نفت و 

  .تپبروشیمی و کارخانجات کوجک در آن شده اس

. سوھان قم ازسوغات ھای این شھر است که دربیشتر مغازه ھای بین راه نیز فروخته می شود

مرکز استان شھر . مردم این شھر مسلمان شیعه ھستند و به فارسی و ترکی سخن می گویند

  . قم است

  قم 

رم  کیلومتري جنوب تھران با آب و ھواي نیمه بیاباني و تابستان ھاي گ154اين شھردر فاصله 

، و حوزه )ع(، خواھر امام ھشتم)ع(وخشک و آب شور، به سبب وجود حرم مطھر حضرت معصومه

بناي شھر قم را به َتھموِرث از پادشاھان افسانه . علمیه از اھمّیت مذھبي ويژه اي برخوردار است

درآغاز خالفت . اّما بیشترشھرت آن به دوران اسالمي مي رسد. اي ايران نسبت مي دھند

 بسیاري از سادات و شیعیان علوي که مورد تعقیب و آزار عّباسیان بودند به قم پناه آوردند عّباسي

نھم میالدي، / درزمان خالفت مأمون، و بارديگر درنیمه قرن سّوم ھجري. و در آن جا ساکن شدند

مردم قم به مخالفت با خلیفه شورش کردند و ھر دوبار باروي شھر ويران شد و شمار بسیاري از 

براساس روايات تاريخي، حضرت فاطمه، ملقب به معصومه، دختر امام . ساکنان آن کشته شدند

در راه سفر به خراسان درقم درگذشت و ھمان جا ) م816. (ق.  ه201، درسال )ع(موسي کاظم

ازھمان زمان قم يکي از مراکزعمده . که امروز آستانه حضرت معصومه نام دارد به خاک سپرده شد

ساختمان حرم مطّھر . یان علوي گردید که پیوسته مورد آزار خلفاي عباسي بودندزيارت شیع

نھم میالدي شروع شد و طي چند قرن ُقّبه و گنبد و /ازقرن سّوم ھجري) ع(حضرت معصومه

برخي از پادشاھان َصَفوي، از جمله شاه عّباس دوم و شاه سلیمان و . تزئینات بدان افزوده شد

  .م به خاک سپرده شده اندشاه سلطان حسین، در ق
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  )ع(حرم حضرت معصومه

  

َصَفويان به . قم، مانند بسیاري از ديگر شھرھاي ايران، درحمله مغول و تیمور آسیب بسیار ديد

اّما شھر بارديگر درحمله . تشّیع داشتند آن را آباد کردنددلیل اعتقاد و احترام زيادي که نسبت به 

پس ازانقالب . در دوران قاجار قم به تدريج رونق از دست رفته خودرا باز يافت. افغان ھا ويران شد

  . اسالمي نیز اين شھر وسعتي بیشتر يافته و از امکانات شھري فراوان بھره مند شده است

ه و گلدسته ھاي متعّدد و کاشي کاري زيبا ونفیس عالوه برجنبه حرم حضرت معصومه با ايوان آيین

ی اعتقادی که پیوسته گروه زیادی از مردم برای زیارت آن می روند، از نظر ھنري و صنعتي نیز 

در موزه ی این آستانه اشیاء و کتاب ھای دینی و تاریخی قابل توجھی . بسیار جالب وديدني است

  . گرد آوری شده است

، مسجد روستای جمکران نزدیک قم نیز دردھه ھای اخیر )ع(ر آستانه حضرت معصومهعالوه ب

مسجد جمعه از دوره سلجوقي و امام زاده ابراھیم در بیرون دروازه . جنبه ی زیارتی یافته است

چھاردھم میالدي، از دیگر مکان ھاي تاريخي و مذھبي اين /قم، متعّلق به قرن ھشتم ھجري

  . شھراست

مدرسه ی فیضیه و دانشگاه شیخ مفید با . م ترین مرکز تحصیالت علوم دینی استشھر قم مھ

کتابخانه . کتابخانه ھا و امکانات آموزشی بسیار پیشرفته از مھمترین این مراکز به شمار می آید

 دست نوشته و انواع نسخه ھای چاپی مجھز به 500000ی آیت اهللا مرعشی نجفی با بیش از 

 امروز و ارتباط با کتابخانه ھای ایران و دیگر کشورھا، کانون تحقیقات مذھبی وسایل اطالع رسانی

  .بسیار، به خصوص درمعارف اسالمی است

  استان ُکردستان. 19

 کیلومتر مرّبع دارد و درمغرب ايران میان آذربايجان غربي، زنجان، 28817ُکردستان مساحتي حدود 

  .راق ھمسايه استھمدان،کرمانشاھان واقع شده و از مغرب با ع

کُُردستان، در معناي وسیع کلمه، ناحیه کوھستاني پھناوري درآسیا و محّل سکونت ُکردھاست و 

شامل بخشي بزرگ ازنواحي کوھستاني جنوب شرق ترکیه و شمال شرق عراق و شمال غرب 

اين منطقه، ازشمال به جنوب، ازرودخانه ارس ومرکزکشور ترکیه و جمھوري . ايران مي شود

رمنستان تا رودخانه دياله، و از شرق به غرب، ازکوه ھاي ايران درمغرب ھمدان تا رودخانه ِدجله ا

اصطالح ُکردستان راظاھرًا .  ھزار کیلومترمرّبع است192کشیده شده و مساحت آن قريب 

َسلجوقیان براي تشخیص نواحي ُکردنشین از واليات جبال وضع کردند و آن ايالتي بود مشتمل 

مرکز اين . ین ھاي بین آذربايجان و ُلرستان و قسمتي از اراضي سلسله جبال زاگُرسبرسرزم

  .ايالت ابتدا درشھر َوھارا يا بھار در سه فرسنگي شمال غربي ھمدان قرار داشت
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  روستایی در کردستان

ن ُکردستان منطقه اي است کوھستاني که درغرب با يک رشته کوه ھاي گنبدي و در شرق استا

اين بلندي ھا به صورت ديواري کوھستاني دشت ھاي . با بلندي ھاي آتشفشاني محدود شده

آب و ھواي منطقه معتدل سرداست و زمستان ھايي بسیارسرد و . بلند ھموار را دربرگرفته است

منطقه باباگورگور درشمال شھرستان ُقروه، چشمه ھاي آب معدني و گازدار در. ُپربارندگي دارد

درياچه زرھوار درسه . به طورکّلي اين منطقه ازنظر آب ھاي زيرزمیني غني است. بسیاراست

کیلومتري غرب َمريوان ازچشمه ھاي آب شیرين که درکف آن مي جوشد ُپرمي شود و نه تنھا يچ 

اين درياچه منبع .  بلکه رودخانه َمريوان نیز ازآن سرچشمه مي گیردرودخانه اي به آن نمي ريزد،

درمنطقه . تولید ماھي و جلب پرندگان بسیار است که به زيبايي و باروري طبیعي آن مي افزايد

برخي از آنھا به سفیدرود مي . ُپرآب وکوھستاني ُکردستان رودخانه ھاي بسیارجاري است

رودخانه سیروان پس از پیوستن به ِدجله درخاک .  ارومیه مي ريزندپیوندند و برخي ديگر به درياچه

ُکردستان پوشیده ازجنگل ھاي درھم و مراتع سبز وخّرم . عراق به خلیج فارس وارد مي شود

اقتصاد اين استان بر پايه دامداري و کشاورزي بنا شده . است و جانوران گوناگون درآن مي زيند

فرش . و صنايع محدود محّلي نیز منبع درآمد قابل توجه منطقه استمعادن غني مواد اّولیه . است

شھرستان بیجار، بانقش درختان میوه و برگ خرما بین فرش ھاي دستباف ُکردستان به استحکام 

  . و لطافت و نرمي شھرت دارد

 تن، شامل عشاير ُکرد با گويش ھای مختلف ُکردي است که به 1546256جمعّیت ُکردستان 

بیشتر .  و کشاورزي و تولید صنايع دستي نظیر قالي، قالیچه و گلیم روزگار مي گذراننددامپروري

آن ھا پیرو دين اسالم و مذھب تسّنن اند و وابسته به صوفیان طریقت ھای نقش بندی، قادری و 

  . اھل حق

َمريوان، ، َسقِّز، بیجار، )مرکز استان(َسَنْنَدج :  شھرستان است از جمله8استان ُکردستان شامل 

  .ُقروه، و بانه 

  َسَننَدج

 کیلومتري غرب تھران بین میاندوآب، 578َسَننَدج، مرکز استان ُکردستان ايران، درفاصله 

کوه ھاي شاھو،چھل چشمه، و رشته کوه ھاي مرزي اورامان . بیجار،ُقروه، َمريوان و َسقِّز قراردارد
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بلندي آن از سطح . آن را دربرگرفته استو شبکه رودھاي َجغتو، سیروان، سفیدرود، و َقَره سو 

نام سنندج يا َسنھدژ درقرن دھم .  متر است و آب و ھوايي معتدل و کوھستاني دارد1،346دريا 

سنندج مرکز اداري و نظامي و خدماتي استان . براين شھرنھاده شده) شانزدھم میالدي(ھجري 

  . ان، زيبا و استوار استمسجدجامع و موزه سنندج، با وجود تازگي نسبي ساختم. است

 کیلومتري شمال غربي ديواندّره در پیرامون َسَننَدج، داراي آثاري از تمّدن دوران 52غار کرفتو، در

دراين غار دو ساختمان درون سنگ ھاکنده . پیش از تاريخ و آغاز مھاجرت آريايیان به ايران است

ناني زير تصوير سواري درحال شکار کاري شده است که در يکي از آنھا سنگ نوشته اي به خط يو

ظاھرًا اين کنده . به يوناني برباالي تصويرحک شده است) ِھرکول(نام ِھراکِلس. آھو ديده مي شود

دراين غار اتاق ھايي با کنده . کاري به مناسبت پیروزي ايرانیان درجنگ با ارمنستان انجام شده

ره ماد و اشکاني و برخي ديگر به دوران کاري ھاي مختلف وجود دارد که برخي از آن ھا به دو

  .مغول باز مي گردد

  َسقِّز 

 706َسقِّز، يکي ازشھرھاي ُکردستان ايران، بین میاندوآب، َمھاباد، َسَننَدج، و بانه قرار دارد و در

مي گويند َسقِّز از نام َسکاھا يعني تیره اي از آريايیان گرفته شده است . کیلومتري تھران است

اه ھاي قفقاز به درون فالت ايران سرازير شدند و اين مکان را در جنوب درياچه ارومیه که ازگذرگ

تیره اي ديگر از َسکاھا دامنه ھاي جنوبي البرز را دور زدند و در سیستان . پايتخت خود قراردادند

  . جاي گرفتند

شرق اين شھر در چھل کیلومتري م. سّقز از نظر باستان شناسي از مّھم ترين مناطق ايران است

ھمچنین در کاوش ھاي باستان شناسي در . آثار قبرستاني از دوره َھخاَمِنشي يافت شده است

  . اين ناحیه آثاري يافته اند که ازقدمت آن تا قرن نھم پیش ازمیالد حکايت مي کند

  استان کرمان. 20

ه استان ھاي  کیلومتر مرّبع، ب181/814استان کرمان درجنوب شرقي ايران، بامساحتي حدود 

رشته کوه ھاي . خراسان جنوبی، يزد، ھرمزگان، سیستان، بلوچستان، وفارس محدود مي شود

زاگُرس از میان اين استان مي گذرد و دشت ھاي وسیع خشک و کويري بخش ھاي آن را از 

  .حد فاصل اين استان با ھرمزگان نیز دنباله ھمین رشته کوه ھاست. يکديگر جدا مي سازد
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  بادگیرھا در کرمان

آب و ھواي استان کرمان درقسمت شمال و شمال غرب معتدل و خشک و درجنوب و جنوب شرق 

بادھاي محّلي و موسمي بسیار ھمراه با طوفان و گرد و خاک پیوسته انبوه . گرم و مرطوب است

جريان ھاي .  خاک و شن را جا به جا مي کند وگاه شھرھا و روستاھا را زير خود مي پوشاندي

موسمي آب و آب َھلیل رود، که تنھا رودخانه دائمي منطقه است، وارد آب ھاي راکد باتالق 

کم بود شديد آب از دير باز استفاده از قنات را در استان . جازموريان و ُترشاب َبردسیر مي گردد

  .مان رواج داده استکر

عالوه . با وجود شرايط سخت اقلیمي، استان کرمان درکشاورزي و دام پروري جايي براي خود دارد

برکشت گندم، جو و سیب زمیني، محصول پسته، حنا، َوسمه، زيره، مرّکبات، خرما، ونباتات 

.  استان استصنعتي مانند کتیرا، دانه ھاي روغني، وريشه ی شیرين بیان ازصادرات کشاورزي

  .دامپروري نیز به ھردو شیوه سّنتي و جديد صورت مي گیرد

ازمعادن سرشار آھن، . کرمان از حیث ذخاير معدني براي آينده صنعتي کشور اھمیتي خاص دارد

منابع مس سرچشمه در اين استان از . زغال سنگ، و مس آن ھم امروز بھره برداري مي شود

مله صنايع عمده منطقه ازکارخانه ھاي سیمان، خانه سازي، از ج. معادن غني مس درجھان است

تولید قند، نّساجي و ُکک پزي، که مصرف کارخانه ذوب آھن اصفھان را تأمین مي کند، و صنايع 

تأسیس دانشگاه و مجتمع ھاي آموزشي فني دراواخر سلطنت . مس سرچشمه بايد نام ُبرد

 در بخش فرھنگي و صنعتي اين استان بوده محمدرضاشاه پھلوي سرآغازتحّرک فوق العاده اي

َپته دوزي وقالي بافي اين استان، با جنس . صنايع دستي کرمان نیز درنوع خود ممتازاست. است

مرغوب و طرح و رنگ آمیزي مخصوص و بي نظیر، شھرت جھاني دارد و از ارقام بزرگ صادراِت 

  . غیرنفتي کشور به شمار مي رود
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 تن است که به زبان فارسي بالھجه کرماني گفتگو مي 2380682د جمعّیت استان کرمان حدو

مردم اين استان بیشترمسلمان اھل . بین ايالت وعشاير، زبان ترکیو بلوچي نیز رايج است. کنند

مرکز . تشّیع اند و دربین آنھا پیروان ديگر مذاھب، به خصوص َزرُتشتیان و يھوديان، ھم وجود دارند

نعمت اهللا ولی، ھمچنین پیروان شیخ احمد احسائی نیز در شھر کرمان صوفیان اھل طریقت شاه 

  .است

، باْفت، َبم، جیُرفت، َکھنوج، )مرکز استان(کرمان : استان کرمان داراي ده شھرستان است

  . َرفَسنجان، سیرجان، َبردسیر، شھر بابک، و َزَرند

  کرمان

ت کوير و َبم و باْفت و َرفَسنجان در  کیلومتري تھران، بین يزد و دش1076شھرکرمان، در فاصله 

دنباله کوه ھاي مرکزي و کوه ھاي مشرق فارس تا مرکز وغرب کرمان . دشت قرارگرفته است

بخشي درکوير لوت واقع . اين کوه ھا شھرکرمان را به دو بخش تقسیم مي کند. ادامه يافته است

آب و ھواي معتدل و بیشتِر شده و آب و ھواي بیاباني دارد و بخش ديگر کوھستاني است با 

به عّلت وزش بادھاي گرم و خشک کوير که ابرھا را مي پراکند، . جمعّیت شھر را درخود جا داده

کمي ريزش باران . آسمان کرمان، چون آسمان ديگر نواحي کويري، بیشتر صاف و شّفاف است

میني و با کندن قنات موجب شده است که مردم کرمان آب مورد نیاز خود را ناچار از منابع زيرز

  . فراھم کنند) کاريز(

  

  )کرمان(حمام ظھیرالدوله 

کرمان شھري بزرگ و ُپر جمعّیت است که انواع فّعالیت ھاي کشاورزي، صنعتي، و دانشگاھي 

صنايع دستي کرمان به خصوص قالي بافي و پارچه بافي و . ن دارددرسطحي گسترده درآن جريا

بناي آن را . کرمان سابقه تاريخي طوالني دارد. انواع ھنرھاي دستي آن داراي شھرت بسیار است
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درافسانه ھا آمده است که پیش از اردشیر باَبکان دراين محل . به اردشیر باَبکان نسبت مي دھند

اردشیر باَبکان قلعه شھر را ساخت و شاپور ذواالکتاف بناھاي . بودُگشتاسب آتشگاھي بناکرده 

نام قديمي اين شھر در آثار اسالمي َبردسیر آمده و ايرانیان آن را َبردشیر . ديگر به آن افزود

  . ياَگواشیر مي گفته اند

ر حکومت ھاي آِل بويه، َسالجقه کرمان و خواَرزمشاھیان مرکز حکومت خودرا در اين شھر قرا

دوازدھم میالدي ترکمانان ُغز درحمله به ايران کرمان را نیز متصّرف /درقرن ششم ھجري. دادند

ُغزھا در َبردسیرحکومت َقراَختائیان را تشکیل دادند که . شدند و بخش بزرگي از آن را ويران کردند

  . بعدھا با جانشینان امیرمبارزالّدين محمد ازآل مظّفرپیوند نمودند

  

اّما براثر حمالت تیمور و افغان ھا، و در پي آن آقامحّمدخان . رکرمان تأثیر زيادي نکردحمله مغول د

آقامحّمدخان، که درکرمان با مقاومت دلیرانه لطفعلي خان . قاجار، کرمان به ويرانه اي تبديل شد

ر کرد زند و اھالي شھر روبرو شده بود، پس از پیروزي، بیش از بیست ھزار تن از مردم کرمان را کو

بعد از مرگ آقامحّمدخان، و درزمان فتحعلي . و از سرھاي بريده ساکنان آن کّله مناره ھا برپا کرد

  . شاه، شھرجديد کرمان در شمال غربي شھر قديم بناشد

  

ازجمله مھمترين آنھا مسجد جامع کبیر است که درقرن .کرمان آثار تاريخي و ديدني بسیاردارد

درزمان حکومت امیرمبارزالدين محّمد، معاصرحافظ، بناشده و چھاردھم میالدي /ھشتم ھجري

يازدھم میالدي، که در زمان توران شاه سلجوقي / ديگر مسجد َمِلک، متعّلق به قرن پنجم ھجري

از ديگر آثار تاريخي، . از میان اين مسجد قناتي مي گذرد که ھنوز ُپرآب است. ساخته شده است

حّمام، کاروانسرا، بازار، آب انبار، و میدان است که در عصر مجموعه گنج علیخان شامل مدرسه، 

گنبد ِجِبلیه اثر تاريخي . َصَفوي بنا شده و از نظرمعماري و کاشي کاري درنوع خود بي مانند است

ديگري است که در اصل آتشکده اي مربوط به دوران ساساني بوده و ساختمان امروزي آن را به 

 قلعه دختر برفراز تّپه ھاي بلند شرقي کرمان را نیز عّده اي .دوران سلجوقي نسبت مي دھند

مقبره امام زاده شاه زاده حسین از بناھاي دوره َصَفوي . مکان آتشکده و معبد آناھیتا مي شمرند

و مقبره شاه نعمت اهللا ولي، از َاقطاب صوفّیه قرن ھشتم ھجري نزديکي کرمان، درمحّلي به نام 

  . تاريخي کرمان استماھان، نیز ازجمله آثار

   

  َبم 

 کیلومتري تھران میان کرمان، زاھدان، 1283َبم از شھرھاي استان کرمان است که در فاصله 

رودخانه .  متري سطح دريا قرار دارد1000در بلندي .ايرانشھر، باْفت، و سیرجان واقع شده است و

آب و ھواي َبم در .  شودموسمي َتھرود مّدتي درسال از آن مي گذرد و دربقیه ی سال خشک می

َبم . قسمت جلگه اي گرمسیري و در مناطق کوھستاني معتدل و بسیار سالم و خوش است
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آب وھواي . درگذشته شھري بزرگ بوده و يکي از بخش ھاي فارس به شمار مي رفته است

ران لطیف وسالم، نخلستان ھاي زيبا و باغ ھای پرتقال و نارنج ُپربار، و پارچه ھاي مرغوب و گ

  .بھاي َبم سبب نام آوري بسیار اين شھر درتاريخ شده است 

َبم درمسیرجاده ھاي ارتباطي افغانستان، سیستان و بلوچستان با جنوب غربي ايران قرار دارد و 

اواخردوران . به ھمین جھت از دوره ساسانیان اھمّیت نظامي و بازرگاني بسیار داشته است

اّما چندي بعد نادر شاه افشار اشرف افغان را شکست .  درآمدصفوي، َبم به تصّرف محمود افغان

  .داد و ازآن جا بیرون راند

  

  ارگ بم

ه حکومت بوده از مھمترين آثار تاريخي َبم َارگ اين شھر است که تا زمان زنديه آباد و مورد استفاد

خرابه ھای اين َارگ نشان از وسعت و عظمت . آقا محّمدخان قاجار دستور ويراني آن را داد. است

ساختمان آن دارد که در عرصه اي به مساحت شش کیلومترمرّبع ساخته شده و دوھزار سال 

 متحد ارگ بم که به عنوان یکی از میراث ھای فرھنگی جھانی سازمان ملل. سابقه تاريخي دارد

به ثبت رسیده و بیشتر قسمت ھای آن تعمیر و بازسازی شده بود، در زلزله ی بسیارشدید 

بنا برافسانه ھا َبم جايي است که داستان . آسیب فراوان دید و ویران شد. م2002/ خ1382سال

ج حدس زده اند که اين افسانه از روا. ِکرم َھْفتواد که در شاھنامه ھم آمده درآن روي داده است

پرورش کرم ابريشم بايد پديدآمده باشد ودال بر آن است که تھیه پارچه ھاي خوب، که از قديم به 

  .َبم نسبت داده شده، پیشینه اي ديرين دراين سرزمین داشته است
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  سیرجان

سیرجان از شھرھاي استان کرمان است که بین َرفَسنجان، باْفت، و نیريز واقع شده و از جنوب با 

در شمال و شرق سیرجان کوه ھاي پنج تن و الله .  استان ساحلي ھمسايه استنمک زارھاي

اين شھر تا تھران . آب و ھواي آن در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل است. زار قرار دارد

  .  کیلومتر فاصله دارد1099

ف آِل بويه دھم میالدي، که کرمان به تصّر/سیرجان از زمان ساسانیان تاحدود قرن چھارم ھجري

پس از آن َبردسیر، محلي که امروز شھرکرمان درآن قرار دارد، مرکز ايالت . درآمد، مرکز کرمان بود

نوشته اند که درزمان آِل بويه سیرجان از بھترين و آبادترين شھرھا و از شیراز بزرگتر . کرمان شد

ي گران بھا، درشھرھاي  مسجد کوچک و بزرگ داشته و محصوالت آن، به ويژه پارچه ھا45بوده، 

َعِضدالدوله ديلمي نزديک يکي از دروازه ھاي سیرجان قصري . ديگر داد و ستد مي شده است

آب شھر در زمان وي . بزرگ و باشکوه ساخته و براي مسجد جامع آن شھر مناره اي بنا کرده بود

گان صّفاري َحفر نھم میالدي يکي از امیر زاد/ از دو قنات فراھم مي شد که در قرن سوم ھجري

  .کرده بود

حمله تیمور ھم بارديگر ھمه . پس از حمله مغول سیرجان و مرکز آن سعید آباد به کّلي ويران شد

درجنگ ھاي سپاھیان . ی ايالت کرمان را ويران کرد، چنان که ديگر ھرگز به آباداني گذشته نرسید

بعد محّل سیرجان را از روي خرابه قرن ھا . تیمور قلعه بزرگ و بسیار استوار سیرجان ويران شد

سیرجان کنوني در محل سعیدآباد نزديک . ھاي قلعه سنگ، سر راه باْفت، شناسايي کردند

اھمیت اين شھر بیشتر به واسطه موقع جغرافیايي و قرار گرفتن . سیرجان پیشین بنا شده است

صنعت و کشف و بر اثر فعال شدن . آن بر سر راه ھايي است که ازچھارسوي آن مي گذرد

استخراج معادن در نواحی مختلف کرمان، سیرجان نیز با کارخانجات تھیه ی وسائل الکتریکی و 

  .الکترونیکی و دیگر صنایع وابسته چھره ی تازه ای به خود گرفته است

  استان کرمانشاھان. 21

باختران . م1990-1979/خ1369-1358استان کرمانشاھان که پس از انقالب اسالمی بین سال ھای

 کیلومترمرّبع، درمنطقه کوھستان زاگُرس 24641خوانده می شد، درمغرب ايران، با وسعتي حدود 

قرار دارد و با استان ھاي کردستان، ُلرستان، ايالم وھمدان و ازسوي مغرب باکشور عراق 

ات کوه ھاي داالھو، پوشیده ازجنگل ھاي انبوه و مراتع سرسبز و غني، از ارتفاع. ھمسايه است

کوه ھاي َپراد نیز در امتداد الوند از شمال غربي به سوي طاق بستان امتداد دارد . اين ناحیه است

و کتیبه معروف بیستون از زمان َھخاَمِنشیان ھمراه با حّجاري ھاي قابل توّجه دوران بعد بر سینه 

 کرمانشاھان را عالوه براين، کوه ھاي متعّدد ديگر تمام نواحي استان. اين کوه کنده شده است

پوشانده و ُقّله ھاي برف گیردائمي و مناطق عظیم جنگلي زمین ھاي بسیار آماده براي کشاورزي 

دشت بین کوه ھاي . و دامداري در دامنه کوه ھا و جلگه ھاي وسیع بین آنھا فراھم آورده است
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ار مي رود ودشت  کیلومتر، ازنواحي حاصلخیز اين منطقه به شم55الوند درخاور، با پھنايي حدود

  .بین صحنه و کرمانشاه نیز با آب ھاي سطحي فراوان ازنظر کشاورزي داراي اھمّیت بسیار است

اّما قصرشیرين، سرُپل َزھاب، سومار و . آب وھواي منطقه کرمانشاھان معتدل وکوھستاني است

ھاي وزش بادھاي مرطوب مديترانه اي و چشمه سار. نفت شھر آب و ھواي گرم ومطبوع دارد

. ُپرآب و متعّدد منطقه و جريان رودھاي بزرگ و دايمي از خصوصیات طبیعي اين استان است

ازجمله چشمه ھاي جوشان و زيباي اين منطقه از سراب قنبر، سراب طاق بستان، سراب خضر 

تمام اين . زنده و سراب نیلوفر، که سطح آب آن را گل ھاي نیلوفر پوشانده، مي توان نام برد

زجنگل ھا و مراتع غني پوشیده شده و گیاھان دارويي و خوراکي و معّطر از جمله مواھب منطقه ا

استان کرمانشاھان در کارکشاورزي و دامداري سابقه ی طوالني . طبیعي آن به شمار مي رود

گندم، جو، دانه ھاي روغني، و نباتات علوفه اي، و چغندر به مقدار زياد در اين استان کشت . دارد

روغن زردکرمانشاھي که ازکره گرفته مي شود، . دامپروري ايالت آن نیز زبانزد است. مي شود

مرغ داري، زنبورداري، و پرورش و پرورش و صیدماھي . ازديرباز درھمه جاي ايران مشھوربوده است

  . نیز در اين استان به فراواني انجام مي گیرد

، )شاه آبادغرب(بیستون و اسالم آباد دربخش صنايع، کارخانه سیمان غرب، کارخانه ھاي قند 

کارخانه بافندگي کشمیر درحوالي شھرکرمانشاه و پااليشگاه نفت کنار رودخانه َقَره سو از کانون 

درصنايع دستي، عالوه بر قالي و گلیم بافي عشايري، به . ھاي صنعتي بزرگ کرمانشاھان است

درَکَرند، که يکي از شھرھاي . شاره کردمصنوعات فلّزي و گیوه ھاي معروف اين استان مي توان ا

باستاني کرمانشاھان است و نام آن دراوستا آمده، اسلحه شکاري، قفل، چاقو و ديگر وسايل 

  . فلّزي ساخته مي شود

 تن جمعّیت دارد که به زبان ھاي فارسي، ترکي و گویش 1921284استان کرمانشاھان درحدود

تقادات مذھبي خود پیرو تّشیع و تسّنن و صوفیان اھل ھای مختلف ُکردي سخن مي گويند و در اع

، قصر شیرين، )مرکز استان(کرمانشاھان : اين استان يازده شھرستان دارد از جمله. حق اند

  . ، َکنگاَور، ُسنُقرُکلیائي، گیالن غرب، و سرُپِل َزھاب)اورامانات(اسالم آبادغرب، پاوه 

  کرمانشاه

 کیلومتري غرب تھران که از شمال به سنندج، 588در کرمانشاه شھري است بزرگ و آباد 

اين شھربا . ازمشرق به ھمدان، از جنوب به ُلرستان، و از مغرب به اسالم آباد غرب مرتبط است

آب و ھواي معتدل و رودخانه ھاي بزرگ ُپرآب درجلگه اي بلند در دامنه کوه ھاي َپراد و بیستون 

  .قرار دارد

واحي مسکونی ايران وسرزمین نخستین تمّدن ھاي پیش رفته بوده اين منطقه ازقديمي ترين ن

نخستین بار اقوام کاسي درھزاره چھارم و سّوم پیش ازمیالد در اين منطقه ساکن شدند و . است

پیش . آن گاه به تدريج به تصّرف بین النھرين، سرزمین ھاي بین دو رودخانه ِدجله و ُفرات، پرداختند
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م چھارم اين شھر کرمانشاه خوانده شود آن را سرزمین ماد يا ماي و يا، از آن که در زمان بھرا

  .چنان که تاريخ نويسان دوره اسالمي نوشته اند، ماه مي نامیدند

در دوره عّباسیان، ھارون . کرمانشاه از نخستین شھرھايي بود که به تصّرف اعراب مسلمان درآمد

ي که سرزمین ھاي اسالمي را درنورديده اند اين بیشتر جھانگردان. الرشید مّدتي در آن جا زيست

درزمان َسلجوقیان درقرن . شھر را به سرسبزي و ُپرآبي و حاصلخیزي و رفاه مردمانش ستوده اند

. دھم میالدي نواحي غرب ايران، از جمله کرمانشاه، مرکز درگیري ھاي بسیار بود/چھارم ھجري

در اين دوران از نو . َفويه رونق و آباداني نداشتاين شھر درحمله مغول ويران شد و تا دوران َص

بناشد و چون پیوسته سپاه عثماني به آن مي تاخت بارھا دست به دست گرديد تا آن که 

در دوره قاجار کرمانشاه به . نادرشاه افشار توانست دست عثماني ھا را از اين منطقه کوتاه کند

رآمد و با ضمیمه شدن خوزستان بدان اعتبارش صورت پايگاه بزرگ نظامي دربرابرحکومت عثماني د

  .فزوني گرفت و ِاحداث بناھاي بزرگ ديواني موجب آباداني و وسعت آن گرديد

کرمانشاه درمسیر جاده طبیعي به عراق قرار گرفته و از اين لحاظ در طول تاريخ اھّمیت نظامي و 

 متفقین درآمد و درجنگ ايران درجنگ جھاني دّوم اين شھر به تصّرف قواي. بازرگاني داشته است

و عراق نیز مورد تھديد مستقیم بود و ويراني و تلفات بسیار ديد و دوشھر قصر شیرین و سرپل 

با اين ھمه، کرمانشاه دوباره جان گرفت واکنون شھري است آباد، زيبا، . زھاب کامال ویران گردید

  . سرسبز، و ُپرجمعّیت

طاق خسرو و طاق ُبستان و تخت شیرين و نقش ھا و کتیبه از آثار تاريخي کرمانشاه، عالوه بر

ھاي تاريخي بسیار مھّم بیستون، بايد از قصر زيباي َعِضدالدوله ديلمي نام برد که در کنار جاده 

  . ساخته شده و ھنوز پاي برجاست

  کنگاور

 شھر اھمیت این. کنگاور شھرکوچکی سرراه جاده ی تھران به کرمانشاه در دره ی اسدآباد است

کوچک به واسطه ی آثار بازمانده از بنای باشکوه ستایشگاه آناھیتاست که درمعتقدات ایرانیان 

. پ م359-404این معبد درزمان اردشیر دوم ھخامنشی . باستان فرشته ی آب انگاشته می شده

. با ھمان مشخصات معماری قصرھا و ستایشگاه ھای دوران ھخامنشی ساخته شده است

پیوستگی قطعه ھای سنگ دربنای .  را بیشتر از یک کیلومتر مربع تخمین زده اندوسعت ساختمان

ساختمان و ستون ھای عظیم آن تنھا با برش ھائی بین تکه ھای مختلف ، بی ھیچ میخ و 

با آن که بنا بر شواھد تاریخی اسکندر مقدونی آن جا را نیزھمچون . بستی صورت گرفته است

ینه ھای ھخامنشی و قطعه ھای طال و نقره ی روکش ساختمان و تخت جمشید ویران کرد و گنج

کف آن را ربود و این تاراج بارھا به وسیله ی فرمان روایان بعد از او تکرارشد، درکاوش ھای 

  . باستانی ذخایر بسیاری از دوره ی ساسانی در آن به دست آمده است
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اه، طاق خسرو پرویز باسنگ نوشته در طاق بستان واقع در ادامه ی مسیر راه تھران به کرمانش

در این صحنه خسرو تاج پادشاھی را درحضور و با حمایت . ای از حوادث تاریخی کنده شده است

زیرا بنا بر باورایرانیان باستان . اردوی سور آناھیتا فرشته ی آب، از موبدان موبد دریافت می دارد

  .وی تاج بخش نیزبوده است

  دُکھگیلویھ و ُبویر احم. 22

 کیلومترمرّبع، درجنوب ايران میان استان 15563استان ُکھگیلويه و ُبوير احمد، با وسعتي حدود 

سراسر اين . ھاي چارمحال و بختیاري، اصفھان، فارس، بوشھر، و خوزستان واقع شده است

اين ناحیه کوھستاني به . استان را کوه ھاي زاگُرس و رشته کوه ھاي موازي آن فرا گرفته است

قسمت ھاي شمالي و شرقي آن که داراي . سمت پشت کوه و زيرکوه تقسیم مي شوددوق

وسعت زيادتري است پشت کوه نامیده مي شود و قسمت ھاي جنوبي و غربي، که دنباله 

 متر ارتفاع در اين استان قرار گرفته و 5200قّله ِدنا با . سرزمین ھاي فارس است، زيرکوه نام دارد

آب و ھوا در اين . اي طبیعي سرچشمه دو رود مّھم ُکر و آبگرم استبه عّلت وجود يخچال ھ

منطقه جنوب وجنوب غرب براثر بادھاي گرم خوزستان، نیمه خشک است و . استان يکسان نیست

قسمت شمال و شرق . گاه در تابستان بادگرم به محصوالت کشاورزي آسیب فراوان مي رساند

دراين استان چراگاه . نبوه گرمسیري وسردسیري استاستان سرد و مرطوب و داراي جنگل ھاي ا

ھاي وسیع، زيستگاه جانوران گوناگون شده و پرندگان بومي و مھاجر، جانوران مناطق 

به سبب موقع طبیعي . کوھستاني، و ماھي ھاي آب گرم و سرد دراين استان فراوان وجود دارد

دام ھاي اين منطقه ازبھترين انواع . سیاردارداستان ُکھگیلويه و ُبويراحمد دامپروري نیز درآن رواج ب

پرورش زنبور عسل، مرغ داري، کشت گندم، جو، برنج و باغ داري از ديگر فّعالیت . آن درايران است

  .ھاي اقتصادي اين استان است

تخمین مي . استان ُکھگیلويه و ُبويراحمد يکي از مراکز مّھم استخراج و بھره برداري نفت است

نفت خام دوُگنبدان، مرکز .  منطقه يکي ازعظیم ترين منابع نفتي دنیا را در دل خود داردزنند که اين

شھرستان گچساران، به وسیله لوله ازطريق جزيره خارک به نفتکش ھاي عظیم بارگیري مي 

اّما، جز کارخانه قند . دوُگنَبدان از اين لحاظ کانون مّھم اقتصادي، صنعتي، و آموزشي است. شد

تأسیس گرديده، و واحد صنعتي وابسته به کشاورزي ) م1967(ش 1346که درسال ياسوج، 

است، صنعت مھّم ديگري در اين استان وجود ندارد و تنھا تأسیسات نفتي است که به اين استان 

  .چھرھاي صنعتي داده

 تن جمعّیت دارد که بیشتر آن را عشاير ِاسکان يافته و کوچ نشین 674113اين استان درحدود 

ايالت بزرگ منطقه عبارتند از ايل ھاي کھگیلویه، بوير احمد، باشت و بابوئي، . تشکیل مي دھند

مردم منطقه باگویش ُلري بسیار نزديک به زبان فارسي سخن می . طّیبي، دشمن زياري و َچرام

بیشتر مردم، . گویش ھاي ترکي قشقايي و اردکاني نیز بین گروه ھاي قومي رايج است. گویند

. ان شیعه ھستند و از راه دام پروري و تولید محصوالت کشاورزي و دامي گذران مي کنندمسلم
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استان کھگیلویه و بویر اجمد از سه منطقه ی عشایری ُبويراحمد، ُکھگیلويه، و گچساران تشکیل 

مرکز کھگیلویه دھدشت و . شھر یاسوج مرکز بویر احمد، مرکز استان نیز ھست. شده

ان، ازمّھم ترين مراکز استخراج و بھره برداري نفت و داراي اھّمیت اقتصادي، مرکزگچساران دوگنبد

  .صنعتي، و آموزشي است

  یاسوج

در دره ھای اطراف آن . یاسوج درشرق کھگیلویه منطقه ای سردسیر و پر پرف و باران است

 قله شھر در جنگلی کسترده کنار رودخانه ِبشار در دامنه ی. درھمه ی سال پرف دیده می شود

منظره تماشايي . ی ِدنا ساخته شده و مرکزداد و ستد عشاير و اردوي پادگان نظامي شیرازاست

در گذشته شھر . آبشار و شکوه قُله دنا از عوامل جلب جھانگردان به اين منطقه به شمارمي رود

  .قدیمی تل خسرو در شش کیلومتری یاسوج مرکز رؤسای قبایل بود 

ساختمان ھای تازه ای در یاسوج ساخته شد و . م1940-1930/ خ1320-1310بعد از سال ھای

تپه ی خسرو، کوشک ملکانیه، نقاره خانه، آبشار بھرام بیگی و . جمعیت بیشتری را درخود جاداد

  . کوه دنا از دیدنی ھای این شھر است

  ِدھَدشت 

ي و خدماتي مرکز ُکھگیلويه، دھدشت، شھري با سابقه تاريخي است که اکنون بعضی امور ادار

 کیلومتري جنوب غرب تھران بین بروِجن، 980این شھردر فاصله ی . منطقه در آن انجام می شود

ازآن جا که این محل بر سر راه شیراز و اصفھان . ايذه، ياسوج، بھبھان، و رامھرمز قرار گرفته است

ني زيادي داشت و و شوشتر قرار داشت و به بنادر خلیج فارس نزديک بود، رونق و اھمّیت بازرگا

در زمان شاه عّباس اول، با ساخته شدن راه اصفھان، . کاروان ھای کاالي ھند از آن مي گذشت

اّما بعد از کريم خان زند، به سبب آشفتگي . ِدھَدشت به صورت يکي از مراکز مّھم تجارت درآمد

  .ھايي که به غارت ساکنان آن انجامید، مردم ھمگي از آن جا گريختند

دھدشت، که محل قشالق ايالت ُبوير احمد و قشقايي است، به سبب نزديکي به حوضه اکنون 

ھاي نفت دوباره اھمّیت خودرا باز يافته و شھري رو به آباداني است که به تدريج جمعّیت آن 

  .فزوني مي گیرد

  استان گلستان. 23

ن مازندران از استا. م1997/ه1376 کیلومترمربع درسال 20896استان گلستان با مساحت 

این استان بین دریای خزرو استان ھای مازندران،سمنان و خراسان شمالی واقع شده . جداگردید

منطقه ی شرقی آن، پارک مّلي گلستان، جنگلی طبیعی . آب و ھوائی گرم و مرطوب دارد. است

 کیلومتر مرّبع است که زيرنظر سازمان حفاظت محیط زيست نگه داری می شودو 900به وسعت 

  .از زيباترين و غني ترين مناطق جنگلي ايران است
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کارخانه ھای . استان گلستان مرکز مھم کشت پنبه، برنج، گندم و انواع دانه ھای روغنی است

روغن کشی، پنبه پاک کنی، درودگری و برش قطعات چوبی، پارچه بافی و انواع صنایع کوچک 

صالح ساختمانی ، از دیگر فعالیت ھای معادن زغال سنگ و م. خانگی درآن مشغول به کار است

درزمینه ی صنایع دستی بافت قالی و قالیچه به خصوص بین مردم ترکمن . صنعتی استان است

  .صحرا رواج بسیار دارد

گنبد قابوس، کردکوی، مینو : مرکز استان گلستان، گرگان و دیگر شھرھای مھم آن عبارت است از

  . دشت و ترکمن صحرا

  ُگرگان 

ان دردامنه شمالي کوه ھاي البرز، میان گنبدقابوس، بھشھر، درياي َخَزر، و مرز جمھوري شھرُگرگ

اين شھر با آب و ھواي معتدل و .  کیلومتر فاصله دارد420ترکمنستان واقع شده و تا تھران 

مرطوب، رودخانه ھاي بسیار و محصوالت گرمسیري فراوان دارد و در آن از دير باز نخل، مرّکبات و 

. ور درکنار يکديگر به بار نشسته و غّله، پنبه و ابريشم از آن جا به ديگر نواحي صادر شده استانگ

سد ُوشمگیر بر روي رودخانه گرگان امکان آب رسانی کشاورزی را به بخش مھمی از ناحیه فراھم 

  . می کند

 باستان ايران دردوره دراوستا از آن يادشده و نويسندگان تاريخ. ُگرگان درمنطقه اي تاريخي قراردارد

ُگرگان . ھاي شاھنشاھي از آن به نام ھیرکانیا ياد کرده اند که بعدھا ِاستراباد خوانده شده است 

بر سر شاه راه بین المللي ابريشم قرار داشته و به واسطه بندر آِبسکون در درياي َخَزر موقع 

، که راه آھن سراسري ايران از )هبندرشا(بندر ترکمن. بازرگاني و نظامي آن بسیار مھم بوده است

در مشرق . آن جا آغاز مي شود، در نزديکي ُگرگان در گوشه شرقي و جنوبي درياي َخَزر قرار دارد

درياچه َخَزر، به سوي شمال، بیابان خوارزم که امروز در خاک جمھوری ترکمنستان است، قرار دارد 

واحي اطراف آن در واقع مرز طبیعي سرزمین ازھمین رو، ُگرگان و ن. که درگذشته گذرناپذير بوده

درشھرھاي . ھاي ايراني و اسالمي و متصّرفات ايالت ترک از جمله ُغزھا به شمار مي رفته است

اين ناحیه ھمواره دژھاي نظامي و پادگان ھاي بزرگ برپا مي کرده اند تا منطقه را از تاخت و تاز 

  .رھا را به شاھنشاھان ساساني نسبت مي دھندبناي بیشتر اين شھ. اقوام ترک در امان دارند

دھم میالدي ُگرگان مرکز آل زيار بود وقابوس بن ُوشمگیر دراين شھر آباداني /درقرن چھارم ھجری

. اّما اندکي بعد ُگرگان مرکز درگیري ھاي آل زيار و آل بويه شد و آسیب بسیار ديد. بسیارکرد

رگان در درياي َخَزر، قرار داشت، آخرين پناھگاه درحمله مغول جزيره آِبسکون، که درنزديکي ُگ

 ه 617وي پس ازگريز از برابر سپاھیان مغول سرانجام به سال . سلطان محّمد خوارزمشاه شد

  .جزيره آِبسکون بعدھا به زير آب رفت. در اين جزيره به خواري ُمرد) م1220(

ي ديگر ايران در حمله مغول و ُگرگان مانند سايرشھرھاي جنوبي درياي َخَزر و بسیاري شھرھا

قاجاريه نیز . اّما در دوره َصَفويه رونق و اعتباري يافت و آباد گرديد. سپس در ھجوم تیمور ويران شد

  .به دلیل مرکزيت آن براي ايل قاجار ُگرگان را مورد توجه قرار دادند
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، شھري است آباد و امروز ُگرگان، که بخش بزرگي از جمعّیت آن را اقوام ترکمن تشکیل مي دھند

انواع دیگر محصوالت کشاورزي نیزدر آن به فراواني به . ثروتمند با کشتزارھاي عظیم پنبه و برنج

اين منطقه نخستین قسمتي است که در زمان سلطنت پھلوي کشاورزي آن . دست مي آيد

یفی با افزون بر کشاورزی و تربیت اسب ، ترکمن ھای این استان قالیچه ھای ظر. مکانیزه شد

  . نقش ھای خاص ترکمن می بافند که بسیار مرغوب و معروف است

با اين . آثار تاريخي شھرباستاني ُگرگان، بارھا بر اثر زلزله يا ھجوم اقوام وحشي از بین رفته است

از آثار . ھمه، دراين منطقه آثار باستاني مربوط به شش ھزار سال پیش از میالد به دست آمده

يازدھم میالدي برج آجري راَدکان برجاي مانده که مقبره يکي از اسپھبدان /ھجرياوايل قرن پنجم 

از مسجد جامع ُگرگان که متعّلق به دوره َسلجوقي است امروزه تنھا مناره اي . تبرستان است

بر سر راه ُگرگان به بندر ترکمن نیز بناي امام . آجري باقي است که کتیبه اي به خط کوفي دارد

  .پانزدھم میالدي قرار دارد/باد از بناھاي قرن نھم ھجريزاده روشن آ

  ]گنبد کاوس[گنبد قابوس 

 کیلومتري شرق تھران، بین بجنورد و شاھرود و ُگرگان و مرز ايران و جمھوري 516اين شھر در 

آب و ھواي آن . رودھاي َاتَرک و ُگرگان از آن مي گذرد. ترکمنستان در دشت ُگرگان واقع شده است

این شھر نام خود را از بناي عظیم آجري دارد . ستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل استدر تاب

اين . که آرامگاه شمس الَمعالي قابوس بن ُوشمگیر از پادشاھان دانشمند و ھنر پرور آلِ زيار است

بناي بلند ھشت گوش از با شکوه ترين آثار معماري ايراني به شمار مي رود که در قرن چھارم 

درمحل اّتصال برج به گنبد مخروطي دو رديف کتیبه به . دھم میالدي ساخته شده است/ھجري

  . خّط کوفي کار گذاشته شده است

  

  گنبد قابوس
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اين خرابه ھا به صورت . ان و ِاستراباد واقع شده استگنبد قابوس نزديک خرابه ھاي باستاني ُگرگ

درکاوش ھاي باستان شناسي ازاين تّپه ھا، آثاري مربوط . چند تّپه در اطراف شھر ديده مي شود

. به عھدحجر و عھد ِمفَرغ يافت شده که به بیش از پنج ھزار سال پیش ازمیالد مربوط مي شود

دراين تّپه ھا ديده شده که نشان از اھمیت تاريخي اين آثاري از دوره شاھنشاھي ساسانیان نیز 

  .منطقه دارد

  استان گیالن. 24

 کیلومترمرّبع، درجنوب درياي َخَزرمیان استان ھاي آذربايجان 13952استان گیالن، به وسعت 

اين استان باحصار بلند .  نفر جمعیت است2389195شرقي، مازندران، و زنجان قرارگرفته و دارای 

از بقیه سرزمین ايران جدا شده و به واسطه ی تماس مستقیم با روسیه و از راه آن با اروپا، البرز 

رشته کوه ھاي غربي . يکي از دو راه بزرگي است که دنیاي غرب رابه آسیا و ايران مي پیوندد

مانند سّدي میان آذربايجان و درياي َخَزر، مانع عبور بخارآب و در نتیجه باعث بارندگي 

  .درمنطقه و ايجاد آب و ھواي معتدل و مرطوب درزمستان و تابستان مي گرددبسیار

مھمترين آنھا سفیدرود است که از کوه چھل . رودخانه ھاي گیالن فراوان، ُپرآب ودائمي است

چشمه درُکردستان سرچشمه مي گیرد و پس ازعبور از کوه ھاي َاَلموت وطالقان به درياي َخَزر 

ودخانه سّدي بسته شده که عالوه بر تولید برق زمین ھاي جلگه فوَمنات را برروي اين ر. مي ريزد

درقسمت جنوبي بندر َانَزلي مردابي به وسعت نود کیلومترمرّبع وجود دارد که . آبیاري مي کند

از . براي تخم ريزي و پرورش ماھي و زيست میلیون ھا پرنده بومي و مھاجر بسیار مناسب است

اصلخیز، جلگه گیالن پوشیده از جنگل ھاي انبوه با درختان تنومند و مراتع برکت اين آب و خاک ح

  . سرسبز مناسب براي پرورش دام است

گیالن با امکانات کشاورزي خوب ھمه ساله محصوالت فراوان وگوناگون روانه بازارھاي کشورمي 

. جام مي شودکشت برنج، گندم، چاي، توتون، مرکبات و زيتون در اغلب نواحي استان ان. کند

دامداري و دامپروري به روش ھاي نوين، صیدماھي و تھیه خاويار و پرورش کرم ابريشم، که در 

  .سال ھاي اخیر دوباره رونق يافته، از ديگر منابع مّھم اقتصادي استان به شمارمي رود
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  ماسوله

تولیدات صنايع گیالن ازنوع ريسندگي و بافندگي و صنايع غذايي تنھا بخشي از نیاز داخلي 

کارخانه چوب َاساِلم درشھرستان تاِلش عالوه بر َتراورس و َالوار که . کشوررا برآورده مي کند

و صندلي به ديگر مصرف صنعتي دارد، تولیدات خودرا به صورت لوازم خانگي، تخت خواب، و میز 

  . نقاط کشور مي فرستد

استان گیالن با بیش از دومیلیون و سیصد ھزار تن ساکن، پس از استان تھران متراکم ترين 

جمعّیت را داراست، زيرا سرزمینی ست مھاجرپذير که از قرون گذشته تا امروز اقوام و ايالت و 

یَلکي و تاِلشي است که اّولي ازگويش زبان محلي مردم گ. عشاير گوناگون درآن سکني گزيده اند

شانزدھم میالدي در /ھاي ايراني قديم و ديگري شبیه زباني است که تاحدود قرن دھم ھجري

اکثر مردم گیالن مسلمان شیعه ھستند، اّما در برخي شھرھا، . آذربايجان متداول بوده است

 به زبان قومي خود سخن مي ازجمله در بندر َانَزلي، اقلّیت مسیحیان ارمني سکونت دارند که

  . گويند

، آستارا، آستانه )مرکز استان(رشت : استان گیالن داراي دوازده شھرستان است از جمله

  . اشرفیه، َانَزلي، رودبار، رودَسر، صومعه سرا، ماسوله، تاِلش، فوَمن، الھیجان و َلنَگرود

  رشت

ر فاصله ندارد، درشمال رشته اين شھر درجلگه وسیعي که تا درياي خزر بیش از سي کیلومت

آب و ھواي رشت مرطوب و متغّیر است و بادھاي درياي َخَزر که . جبال البرز، قرارگرفته است

رودخانه . ازسمت شمال شرقي به جنوب غربي مي وزد موجب بارش فراوان در شھرمي شود

  .زدھاي بزرگي چون سفید رود و شاھرود پس از عبور از رشت به درياي َخَزر مي ري

چھاردھم میالدي ھیچ يک از /پیش از قرن ھشتم ھجري. رشت شھري نسبتًا نوبنیاد است

اّما درشروع اقتدار َصَفويه، در قرن شانزدھم میالدي، . جغرافیانويسان به آن اشاره اي نکرده اند
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اھمّیت و آباداني اين شھررا مديون شاه عّباس بزرگ مي . رشت يکي از دو مرکز گیالن بوده است

  .دانند که براي پرورش کرم ابريشم در اين منطقه بسیار بدان توّجه مي کرد

ھفدھم میالدي، نواحي مختلف گیالن از جمله رشت از طرف قواي روسیه /ازقرن يازدھم ھجري

بھانه ھاي مختلف، ازجمله محاصره رشت از سوي افغان ھا، . تزاري پیوسته در معرض تھديد بود

حّتي وقتي که .  روسیه سپاھیان خودرا به اين منطقه بفرستندسبب مي شد که امپراتوران

کاترين، ملکه روسیه، براساس موافقت نامه اي دستور تخلیه رشت را داد، باز سپاھیان روس به 

ق 1247طاعوني مرگبار به سال . اين ناحیه تاختند و مردم گیالن در برابرشان دلیرانه ايستادند

نیز به جمعّیت و آباداني شھر رشت ) م1899(ش 1277 در و يک آتش سوزي ھولناک) م1831(

  . خسارات بسیار وارد کرد

درپايان جنگ جھاني اّول، نیروھاي روسیه . رشت در انقالب مشروطیت نقشي مؤّثر داشت

انگلیس ھا نیز به . شوروي به بھانه تعقیب ناوگان روس ھاي سفید بندر انزلي را اشغال کردند

د و به نام مقابله باقواي مّتحدين از جانب غرب و ُکردستان به درون خاک حمايت از روس ھاي سفی

  .اين وقايع با جنبش میرزاکوچک خان جنگلي در رشت ھم زمان بود. ايران نفوذ کردند

خريداران . شھرھاي استان گیالن، ازجمله رشت، از روزگارگذشته مرکز تجارت ابريشم بوده است

امروز رشت شھري بزرگ و ُپرجمعّیت . ناحیه رفت و آمد مي کردندابريشم بیش از ديگران به اين 

است که جاذبه ھاي کشاورزي و بازرگاني بسیاردارد اّما از آن جا که شھري نوبنیاد است داراي 

تنھا ُبقعه شیخ زاھد گیالني درالھیجان و پل قديمي در َلنَگرود . بناھاي تاريخي مھّمي نیست

له درحومه ی فوَمن نیز با منظره بديع و معماري دلپذيرش ازجاھاي روستاي ماسو. قابل توجه اند

  . ديدني اين ناحیه است

  )بندر پھلوي(بندر َانَزلي 

 388 کیلومتري شمال غرب رشت قرار دارد و فاصله آن تا تھران 35اين بندردر ساحل درياي َخَزر و 

ي َخَزر و مرداب َانَزلي بخش ھاي مختلف اين شھرستان، که ازسه سو با دريا. کیلومتر است

مرداب . احاطه شده و به صورت شبه جزيره ھايي درآمده، به وسیله دو ُپل به ھم پیوسته است

در دو جانب .  کیلومتر است10 کیلومتر درازا دارد و پھناي متوّسط آن 30َانَزلي از مغرب به مشرق 

ش رفته، دوموج شکن ساخته دھانه ی اين مرداب که به شکل خلیجي از درياي َخَزر درخشکي پی

آب وھواي بندرَانَزلي معتدل و .  متر طول دارد880 متر و غربي599موج شکن شرقي . شده است

.  میلي متراست2200 تا 1900مرطوب و مقدار باران ساالنه آن بیش از ديگر نواحي شمال و بین 

نان امروزي اين ناحیه به نژاد بیشترساک. چاکرود، ماسال و ُخمامرود اين شھررا آبیاري مي کنند

در گويش کنوني مردم گیالن کاس به معني زاغ و چشم آبی . اقوام کاسپي يا کاسي مي رسد

  . بسیاري ازمردم اين شھرستان ارمني و پیرو دين مسیح اند. است
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َانَزلي با داشتن موج شکن ھا و ساير تأسیسات بندري ازمناسب ترين لنگرگاه ھاي ايران در 

و ) بادکوبه(رفت و آمد کشتي ھاي بازرگاني و مسافري ازحاجي ترخان و باکو .  استدرياي َخَزر

ساير بندرھاي ساحل غربي درياي َخَزر بندر َانَزلي را از اھمّیت نظامي و بازرگاني ويژه اي برخوردار 

درگذشته، به خصوص ھم . دردوره قاجار مسافرت به اروپا از راه َانَزلي انجام مي شد. مي کند

مان با سلطنت قاجاريه، درجنگ ھاي ايران و روس و پس از آن درنخستین جنگ جھاني، اين بندر ز

دردھه ھاي اخیر رفت و آمد مسافران و کاالھاي تجارتي . بارھا آماج حمله قواي نظامي بیگانه شد

اين شھرستان، که اقتصادش به درآمدھاي توريسم، . از راه َانَزلي توسعه فراوان يافته است

رانزيت و کشاورزي وابسته است، با موقع ممتاز طبیعي، مناطق حفاظت شده ی مردابي و ت

وعصر پھلوي درآن جا ساخته ) م1815/ق1230(بناھايي که در زمان حکومت خسروخان گرجي 

  . شده، در جلب جھانگردان بسیار موفق بوده است

  رودبار

نام گرفته است، در شکاف " رودبار زيتون"رودبارگیالن که، براي بازشناخته شدن از رود بارقزوين،

در .  کیلومتري تھران قرار دارد268کوه ھاي البرز، کمي باالتر از سّد َمنجیل، برسرراه سفیدرود در 

با کاوش ھاي . اين شھرباغ ھاي وسیع زيتون و کارخانه ھاي کوچک روغن کشي وجود دارد

ي، از جمله آرامگاه ھاي زيرزمیني و آثار باستاني مھّم) م1961(ش 1340باستان شناسي درسال

اشیاء زّرين و سیمین و ظرف ھاي سفالین و لوازم زينتي مربوط به ھزاره اّول پیش از میالد، دراين 

اين کاوش ھا، اگرچه به طور محدود انجام گرفت، اّما نشان داد که در گیالن و . ناحیه به دست آمد

ینه ھايي از تمّدن باستاني ايران در زير خاک نھفته نواحي شرقي آن مانند َامَلش و ِتماجان گنج

  . است

  استان ُلرستان. 25

 کیلومترمرّبع، بین استان ھاي مرکزي، ھمدان، خوزستان، اصفھان، 392/28این استان، بامساحت 

ھواي آن . کرمانشاھان و ايالم درمنطقه کوه ھاي زاگُرس واقع شده و سرزمیني است کوھستاني

ُلرستان يکي از غني ترين شبکه ی .  سرد و درتابستان معتدل و مرطوب استدر زمستان بسیار

آب ھاي زير زمیني و چشمه ھاي آب شیرين و آب معدني و گوگرددار و . آب ھاي روان ايران را دارد

آبشار نوژيان، حوالي ُخّرم آباد، . آبشارھا و درياچه ھاي بسیار، درجاي جاي آن به چشم مي خورد

ُگھر، در دامنه ُاشَتران کوه از جمله ديدني ھاي زيباي منطقه و مناسب براي تفريح و و درياچه ُگل

  . ورزش است

. دراين سرزمین کوھستاني و جنگلي، انواع گیاھان خوراکي ودارويي کشت و يافت مي شود

درگذشته منطقه ی کوه دشت به انبار غّله معروف بود، و اين حکايت از کشاورزي وسیع اين ناحیه 

با اين ھمه، . اکنون نیز کشاورزي در ُلرستان اھمیت نسبي خودرا حفظ کرده است. اشته استد

گّله داري و دام پروري، که بیشتر به وسیله عشاير ساکن و کوچ نشین ُلر انجام مي گیرد، اھمّیت 

  .اقتصادي بیشتريافته و ھمراه با پرورش ماکیان و زنبورعسل منبع درآمد مھّم منطقه است
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ظر صنعتي، عالوه برکارخانه ھاي کوچک که بخشي ازمواد مصرف داخلي را تولید مي کنند، از ن

. مجتمع کارخانه ھاي سیمان و فاسیت دورود يکي از واحدھاي بزرگ تولید سیمان کشور است

) م1959( شمسي 1338اين مجتمع شامل سه کارخانه ی سیمان است که ساختمان آن از 

 1350درکارخانه فاسیت، که به سال. آماده بھره برداري شد) م1980( 1359آغازگرديد و در سال 

برپا شد، لوله و ورق موج دار، الستیک، ريخته گري و ساير نیازھاي کارخانه ھاي سیمان ) م1971(

  .تولید مي گردد

تن است که مسلمان شیعه اند و به فارسي و گويش ھاي ُلري و 1739644جمعّیت ُلرستان حدود 

. اقلیتي از ارامنه و يھوديان نیز در آبادي ھا ومحالت مخصوص سکونت دارند. ي گويندَلکي سخن م

  .با مھاجرت گروه ھايي از مردم آذربايجان به اين منطقه زبان ترکي نیز به آن جا راه يافته است

استان لرستان شامل آن بخش از زمین ھای شمالی کبیرکوه ،معروف به پیشکوه است که از قرن 

سلسله ای . م1627-1190/ه ق1006-570ازسال . جری تاکنون لرکوچک خوانده می شودجھارم ھ

از حکمرانان محلی معروف به اتابکان لرکوچک یا اتابکان فضلوی در این ناحیه حکومت محلی 

  . داشته اند

جرد، ، َالیگوَدرز، درود، برو)مرکزاستان(ُخّرم آباد : استان ُلرستان داراي ُنه شھرستان است از جمله

  .پل دختر، ازنا، دلفان و کازرون

   

  ُخّرم آباد 

 کیلومتري تھران، بین کرمانشاه، بروجرد، دزفول، و اسالم آباد غرب قرارگرفته 494اين شھر در

ُخّرم آباد شھري کوھستاني با آب و ھواي معتدل است که بخش جنوبي آن آب و ھواي . است

  . ه سیَمره از غرب آن مي گذردگرم جلگه خوزستان را به خود گرفته و رودخان

، نسبت مي دھند که چه بسا بعد از )م1303(ه ق600بناي شھرکنوني ُخّرم آباد را به حدود سال

اين قسمت ازشھردرقرن . خراب شدن شھرقديمي خايدالو در نزديکي آن ساخته شده است

 به قسمت ديگر ھجدھم میالدي به وسیله ُپل بزرگي برروي رودخانه ُخّرم آباد/دوازدھم ھجري

  . شھر، که اطراف قلعه َفَلُک االفالک بنا شده بود، مّتصل گرديد

فلک االفالک ساختمان باستانی باعظمتی ازدوره ی ساسانی است که روی تپه ی بلندی میان 

باستان شناسان نشانه ھای وجود دستگاه ضد رطوبت بسیار پیچیده ای . شھر خرم آباد قرارگرفته

کاخ با . کشف کرده اند که یکی از عجایب روزگاران گذشته به شمار می آیدرا درساختمان آن 

 متر 22.5برج بلند داشته و ارتفاع بلند ترین قسمت دیوار آن به 12 مترمربع، 2860وسعتی حدود 

این ساختمان در زمان فتح علی شاه قاجار تعمیر شد و دراوایل سلطنت پھلوی . می رسیده است
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اکنون ایرانیان درپی آنند که آن را به عنوان یکی از میراث ھای . در آمدمدتی به صورت زندان 

  . جھانی در یونسکو به ثبت برسانند

در تّپه ھاي جنوبي شھر، نزديک دو روستاي گلدان و شاھین آباد نیز، آثار تاريخي شھر خايدالو 

ازديگر آثار .  رسد پیش ازمیالد و به تمّدن ايالم مي1500 تا 1800يافت شده که تاريخ آن به 

 دھانه دارد و 12 متر ارتفاع و 20تاريخي ُخّرم آباد ُپل َکنکان رود بین ُخّرم آباد و َانديِمشک است که 

کتیبه اي بر روي اين ُپل به قرن چھارم . بناي اصلي آن را به دوره ساسانیان نسبت مي دھند

ي به خط کوفي حک شده وگويا از مناره آجري بلندي نیزکه برآن نوشته ھاي. ھجري باز مي گردد

  .آثار دوره سلجوقي است، در اين شھر قراردارد

  بروجرد

 کیلومتري تھران قرار 394بروجرد در استان ُلرستان بین نھاوند، مالير، اراک، َالیگودرز و ُخّرم آباد در

 ِدز از آن دشت ُپرآب و ُپر بار بروجرد ازغرب به کوه ھاي زاگُرس محدود مي شود و رودخانه. دارد

بناي اين شھر را به ُاُرد . آب و ھواي بروجرد در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. مي گذرد

اسم شھر از دو جزء ُورد و ِگرد به معني ساخته شده به . پادشاه اشکاني نسبت مي دھند

ھاي در دوره ھاي اسالمي از بروجرد به نام شھري خوش آب و ھوا با میوه . دست ُاُرد است

  .گوناگون فراوان و زعفران خوب ياد شده است

ازحوادث مھّم تاريخي در بروجرد جنگ َبرکیاُرق، پسر سلطان ملکشاه َسلجوقي، درقرن پنجم 

. وي سپاھیان مادر خود، ُترکان خاتون، را در اين شھر شکست داد. يازدھم میالدي است/ھجري

  .ترکان خاتون در ھمین شھر درگذشت

 جامع اين شھر از قرن پنجم ھجري است و درزمان شاه عّباس بزرگ گلدسته بناي اصلي مسجد

بنای امام زاده جعفر از قرن ششم ھجری سبک معماری خاصی . ھايي بلند به آن افزوده شد

مسجد سلطاني از قرن سیزدھم ھجري از . دارد که درجاھای دیگر ایران به ندرت دیده می شود

 وسیع دارد که گنبد و ايوان ھاي بلند آن با کاشي ھا و کتیبه ديگر بناھاي مذھبي بروجرد صحني

امام زاده قاسم در سه کیلومتري شرق ايستگاه راه آھن نیز اھمیت بسیار . ھا تزيین شده است

دارد، زيرا اين بنا که درقرن ھشتم ھجري در زمان شاھرخ تیموري ساخته شده، مجموعه اي 

  . رد آورده استنفیس از ھنرھاي درودگري را در خود گ

  کازرون 

کازرون و ممسنی که تاچندی پیش از شھرھای استان فارس بود، اکنون جزو استان لرستان شده 

کازرون در باختر شیراز، بین ُبرازجان و فیروز آباد و َمَمسََّني قرارگرفته و فاصله آن تا تھران . است

شقائی است که در آن جا به مبادله این شھر ازمرکز ھای گرمسیر قبایل لر و ق. کیلومتراست1032

ممسنی نیز درھمان ناحیه قراردارد و مرکز یکی از قبایل لر به نام شول است . ی کاال می پردازند
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اين منطقه کوھستاني، که درياچه پريشان . که در گذشته به نام آنان شولستان خوانده می شده

  . مي شود و آب و ھوايي بسیار گرم دارددرآن واقع شده، از رودخانه ھاي شاپور و شش پیر آبیاري

حدود . کازرون ازشھرھاي قديمي ايران است که درزمان ساسانیان شھرشاپور خوانده مي شد

بیست کیلومتر دورتر از این شھر، نقش ھاي سنگی بسیار برسینه کوه ھا کنده شده که 

قش رستم، صحنه اي است مھم ترين اين آثار ن. درنمودن تاريخ دوره ساساني اھمّیتي ويژه دارد

ھمچنین مجّسمه ی شاپور اّول که تنھا مجّسمه بازمانده . از غلبه شاپور اّول بر والرَين امپراتور روم

نقش برجسته بھرام دّوم ساساني در حال نبرد با دو شیر، نقش ھاي ديگر در . از آندوران است

اطراف شھر کازرون از ديگر آثار و ويرانه ھاي آتشکده ھايي ) تنگ چوگان(دّره رودخانه شاپور 

عارف مشھور ابواسحاق کازرونی و . تاريخي متعّلق به ساسانیان دراين ناحیه به شمارمي رود

  . عالمه دوانی اھل کازرون بوده اند

  استان مازندران. 26

  

 کیلومترمرّبع، بین درياي َخَزر، جمھوري 23833مازندران درشمال ايران، با مساحتي حدود

جلگه ی کناره ی . ن و استان ھاي گلستان، ِسمنان، تھران، زنجان، و گیالن جاي داردترکمنستا

درياي َخَزر سرزمین ھاللي شکل ھمواري است که کوه ھاي البرز آن راازقسمت داخلي کشور 

آب و ھواي مازندران معتدل و مرطوب است و جريان بادھاي سیبري و اقیانوس اطلس و . جدا کرده

 در زمستان و تابستان باعث ريزش برف و باران فراوان مي شود و بر رطوبت ھوا درياي مديترانه

  .مي افزايد

سّد الر درقسمت باالي رودخانه ُپر آب و دائمي . دراين استان رودخانه ھاي بسیارجاري است

درياي َخَزر، بزرگترين . َھراز، امکان آبیاري کشتزارھاي وسیعي را در منطقه فراھم آورده است

دومرکز ماھیگیري شیالت دررامسر با صید ماھي . اچه جھان، درشمال استان مازندران قراردارددري

ازديگر امتیازھاي اين استان وجود پوشش گیاھي . خاويارازعوامل مّھم اقتصادي استان است

وسیع است که به صورت جنگل ھا و چراگاه ھا سراسر منطقه را پوشانده و امکان پرورش انواع 

  .  پرندگان بومي و مھاجررا فراھم آوردهدام ھا و
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  مازندران

. با اين امکانات طبیعي، مازندران ازمناطق مّھم کشاورزي و دام پروري ايران به شمار مي رود

و، و چاي با بھترين کیفّیت و به میزان فراوان دراين برنج، پنبه، دانه ھاي روغني سويا، گندم، ج

تشکیالت وسیع ماھیگیري که خاويار آن شھرت . منطقه، به خصوص اطراف سّدالر، تولید مي شود

  . جھاني دارد و پرورش گسترده دام و طیور و زنبور عسل نیز در اقتصاد منطقه نقشي عمده دارد

کارخانه ھاي نّساجي، پتوبافي، تولید کلید و . ي رودمازندران منطقه اي صنعتي نیز به شمار م

پريز برق، پالستیک سازي، و استخراج معادن زغال سنگ و روي و اکتشاف مخازن نفت 

صنايع دستي، انواع قالي و . درشھرھاي مختلف استان به رشد صنعتي اين منطقه کمک کرده اند

اي ھنري روي چوب، زيلو و حصیر نیز از قالیچه، به خصوص با نقش ترکمني، نّجاري و انواع کارھ

  .منابع مّھم اقتصادي استان مازندران است

بازماندهء زبان - نفر جمعّیت دارد که اکثريت آن به گویش مازندراني2796120استان مازندران 

ترکي با لھجه ترکمني نیز زبان ايل ترکمن است .  سخن مي گويند-)پارسي میانه(ايرانیان قديم 

اکثر مردم مازندران . قابوس جاي دارند و در جلگه گرگان يیالق و قشالق مي کنندکه در گنبد

  . مسلمان شیعه اند و ايل ترکمن سّني مذھب

، ُکردکوي، قائم شھر )مرکز استان(ساري : استان مازندران بیست شھرستان دارد از جمله

، )شھسوار(ُتِنکابن ) ه، نوشھر، بھشھر، سواد کو)بندر شاه(، باُبل، آُمل، نور، بندر ترکمن )شاھي(

  .و رامسر

   

  ساری

 کیلومتري تھران، میان درياي َخَزر و رشته کوه ھاي البرز قراردارد و از 277اين شھردرفاصله 

دو رشته کوه ھاي البرز، . محدود مي شود) شاھي(مشرق به بھشھر و از مغرب به قائم شھر 

ه درجھت تقريبًا جنوب به شمال و مايل به که درجنوب ساري قرار گرفته، و ھفت رشته فرعي ک

اين بلندي ھا تنھاچند گذرگاه سخت . غرب ساري مي گذرد، ھمه پوشیده از جنگل انبوه است

آب وھواي ساري معتدل و مرطوب است و رودخانه ھاي بسیار از جمله رود َتَجن و شاخه . دارد

  . ھاي آن از شھر مي گذرد

تم میالدي، به دستور اسپھبد طبرستان، درھمسايگي يکي ھف/ساري در اواخر قرن اّول ھجري

اين شھر مرکز فرمانروايي . ازشھرھاي باستاني ساخته و بھنام فرزند او سارويه خوانده شد

طاھريان، حسن بن زيد از علويان طبرستان، و آل . نخستین پادشاھان ايراني بعد از اسالم بود

  . باَوند درآن جا حکومت مي کردند
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درقرن چھارم . نھم میالدي درتاخت و تازاقوام بیگانه درآتش سوخت/اخر قرن سّوم ھجريساري او

ھجري براثر سیل آسیب ديد و درحمله سلطان َتِکش خوارزمشاه به گرگان ومازندران به کّلي 

سپاھیان سلطان محّمدخوارزم شاه و درپي ايشان مھاجمان مغول شھر را تاراج و . ويران شد

 از اندک آباداني، اين شھر باز درحمله امیرتیمور غارت شد و شمار بسیاري از پس. ويران کردند

اّما در قرن سیزدھم . شاه عّباس َصَفوي به آباداني آن ھّمت گماشت. ساکنانش ُکشته شدند

  .نوزدھم میالدي، ابتدا زلزله و پس از آن طاعون شھر را ويران و از مردم خالي کرد/ھجري

 با توّجه خاص رضا شاه به شھرھاي مازندران و گذر راه آھن سراسري در زمان سلطنت پھلوي،

ايران از کنارساري، اين شھر با ساختمان ھاي دولتي و خیابان ھاي بسیار آراسته شد و ھمچنان 

  .مرکز استان مازندران باقي ماند

. تیبه اي دارداز آثار تاريخي ساري يکي ُبقعه مّالمجدالّدين از اّولین قرن ھاي اسالمي است که ک

امام زاده يحیي، برج سلطان زين العابدين با گنبد مخروطي ھشت َترک متعّلق به اوايل قرن نھم 

پانزدھم میالدي و مسجدجامع اين شھر،که به زمان خالفت ھارون الرشید باز مي گردد، از /ھجري

  .ديگر بناھاي مذھبي و تاريخي شھر ساري است

   

  آُمل 

ي َخَزر بین باُبل و نوشھر واقع شده و ازجنوب به رشته کوه ھاي البرز اين شھردرکناره ی دريا

رودخانه َھراز ازمیان شھر، که آب و ھوايي گرم و مرطوب دارد، مي گذرد و به درياي . محدود است

آُمل کنوني در نزديکي شھر قديمي بناشده که گويا محّل سکونت آماردھا، ازاقوام . َخَزر مي ريزد

. آُمل درقرن ھاي نخست اسالمي مرکز فرمان روايان عرب بود. يايیان، بوده استبومي پیش ازآر

اگرچه طاھريان و علويان مرکزمازندران را به ساري منتقل کردند، اّما پس ازايشان آُمل دوباره 

دھم میالدي آُمل شھري آباد و پرجمعّیت /درقرن چھارم ھجري. اھمّیت سیاسي خود را باز يافت

سجد و يک بیمارستان داشته و فراواني محصول برنج موجب رونق تجارت آن بوده بوده که دو م

دو . درقرن پنجم ھجري سلطان مسعود غزنوي به اين شھر لشکر کشید و آن را غارت کرد. است

قرن بعد، سلطان محّمد خوارزم شاه نیز به مازندران حمله بر دو شھرھاي آن ازجمله آُمل را تصّرف 

باحمله مغول ھم آُمل ويران شد و ھم سلطان خوارزمشاه از .  سنگیني بستکرد و برآن خراج

اگرچه سادات مرعشي شھر را . حمله وکشتار امیرتیمور بازھم آُمل را درھم کوفت. میان رفت

از مّھم ترين آثار تاريخي اين شھر . باري ديگر از نو بنا کردند، اّما ديگر اھمّیت گذشته را باز نیافت

. رالحق و شمس َطَبرسي درکناريکديگر است که اکنون خرابه اي از آن باقي ماندهگنبدھاي ناص

ازبناھاي مذھبي ديگرآُمل ُبقعه سه سّید يا میرحیدر و امام زاده ابراھیم از فرزندان امام موسي 

  . شانزدھم میالدي باز مي گردد/کاظم است که ساختمان آن به اوايل قرن دھم ھجري
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  باُبل 

 کیلومتري تھران، میان درياي َخَزر و ارتفاعات البرز و شھرھاي آُمل و شاھي واقع 268اين شھر در 

بخش جنوبي اين شھر کوھستاني است و آب و ھواي سردسیر دارد اّما بخش . شده است

رودخانه باُبل که از . شمالي آن، که دردشت قرار گرفته، داراي آب و ھواي جلگه اي معتدل است

سواد کوه سرچشمه مي گیرد و پس از عبور از باُبلسر به درياي َخَزر مي اين شھرمي گذرد از 

  .ريزد

در سده ھاي اّول اسالمي به جاي باُبل دھکده اي به نام ماَمطیر قرار داشت که ھنگام قیام 

چھاردھم میالدي با روي کار آمدن /درقرن ھشتم ھجري. زيديان علوي طبرستان اعتبار يافت

درھمین زمان . ايران، باُبل مرکز رفت و آمد دراويش نقاط مختلف شدسادات مرعشي در شمال 

کشتي ھاي بازرگاني از بندر حاجي َطرخان درساحل غربي درياي َخَزر به بندر مشھدسر، که 

امروز باُبلسر خوانده مي شود، رفت و آمد مي کردند و چون داد وستد کاال درمحل امروزي باُبل 

  .  بارفروش شھرت يافتانجام مي گرفت آن جا به نام

شانزدھم میالدي، به فرمان شاه عّباس بزرگ، که با مرعشیان مازندران /درقرن دھم ھجري

ازجمله در قسمت جنوبي شھر باغ . خويشاوندي داشت، دراين شھر آباداني ھايي صورت گرفت

انه، به اين زنديه نیز باساختن بناھايي، از جمله پلي بر روي رودخ. شاه يا باغ ِاَرم ساخته شد

اّما قاجاريه به سبب دشمني با زنديان آن را واگذاشتند و شھر رو به خرابي . شھر توجه داشتند

 روسیه يکي از مراکز مّھم 1917باوجود اين باُبل دوباره اعتبار يافت و تاپیش از انقالب اکتبر . رفت

  . بازرگاني شمال با آن کشور بود

نین نام گرفت، امروزه شھر بزرگي است که به واسطه باُبل، که در دوره سلطنت رضاشاه چ

قرارگرفتن بر سرراه اسفالته شمال و راه کناره رفت و آمد بسیار در آن صورت مي گیرد و از مراکز 

  . مھّم جھانگردي و کشاورزي استان است

 و نھم باُبل آثار تاريخي و بناھاي قديمي بسیار دارد که بیشتر آن ھا بازمانده از قرن ھاي ھشتم

امام زاده ابراھیم در بابلسر، مقبره ی درويش فخرالدين و بقعه ی سلطان . ھجري است

بقعه شیخ . ، در چھارکیلومتري باُبل از آن جمله اند)ع(محّمدطاھر، فرزند امام موسي کاظم

  . َطَبرسي و مسجد جامع از ديگر آثار تاريخي اين شھر است

  )شاھي(قائم شھر

انقالب اسالمي شاھي نام داشت، در دشت سبز و خّرم ساحل درياي قائم شھر، که پیش از 

کوھستان ھاي البرز .  کیلومتر فاصله دارد257َخَزر، بین دو شھر ساري و باُبل واقع شده و تا تھران 

  .در جنوب اين شھر کشیده شده است و دو رودخانه باُبل و تاالر از آن مي گذرد
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درعصر پھلوي اّول، قائم شھر دھي کوچک به نام علي آباد از تاپیش از توسعه و عمران اين منطقه 

اّما قرار گرفتن بر سر راه آھن سراسري و تأسیس کارخانه ھاي بزرگ . بخش ھاي ساري بود

ريسندگي، بافندگي، گوني بافي، برنج پاک کني و کنسروسازي آن را به يک شھر صنعتي فّعال 

  . ل و ادارات دولتي شکوھي خاص بدان بخشیدمبّدل کرد و بناھاي زيباي کاخ سلطنتي وھت

منطقه اي که قائم شھر درآن قرار دارد، محّل اصلي زندگي تیپورھا، نخستین ساکنان باستاني 

درنخستین سده ھاي اسالمي، اسپھبدان . مازندران، است که کلمه طبرستان از آن آمده

 و به ھمین جھت درنوشته ھاي مازندران با شجاعت در برابر مھاجمان عرب ايستادگي مي کردند

  . آن زمان از ايشان به نام ملوک جبال بسیار ياد شده است

  

  )بین شاھی و فیروز کوه(پل راه آھن ورسک 

اين . مین نام نزديک قائم شھر استمّھم ترين بناي تاريخي اين ناحیه برج ِرسِکت دردھي به ھ

يازدھم میالدي است که دو /برج آجري ِگرد با گنبد شلغمي شکل از بناھاي آغاز قرن پنجم ھجري

برج . رشته کتیبه به خط پھلوي و کوفي دارد و آن را مدفن يکي از شھرياران آل باوند مي دانند

جیم نیز با دو کتیبه به خّط پھلوي و الجیم معروف به مقبره ی امام زاده عبداهللا در روستاي ال

)  میالدي1022( ھجري قمري 413کوفي، ديگر يادگار تاريخي اين منطقه است که بر روي آن تاريخ 

  .ديده مي شود

  استان مرکزی . 27

 کیلومتر مرّبع، در مرکز ايران و بین استان ھاي تھران، 29406ستان مرکزي، با مساحتي حدود ا

. ان، ُلرستان و ِسمنان و درزاويه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگُرس قرارداردزنجان، ھمدان، اصفھ
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 متر ارتفاع 790 متر و پست ترين نقطه درياچه نمک با 388 ھزار و 3بلندترين نقطه آن قّله شھباز با 

  .از سطح درياست

اوه، آثار سّدي َقَره چاي يا َقَره سو ُپرآب ترين رود اين منطقه است که، در بیست کیلومتري س

اين سد به دستور شمس الّدين محّمد .  سال پیش بر روي آن ديده مي شود700قديمي از حدود

درياچه موسمي اين استان در فصل . ُجويني وزيربزرگ دربار ايلخانان مغول ساخته شده است

بیل مقدار خشکي به صورت باتالق و نمکزار در مي آيد، به طوري که ھر ساله در تابستان از آن با 

انار فراوان و . دراستان مرکزي حبوبات و آفتاب گردان کشت مي شود. زيادي نمک جمع مي کنند

. ايالت ناحیه نیز درسطحي وسیع به دامپروري مي پردازند. مرغوب ساوه شھرت بسیار دارد

معادن نفت، گاز و سنگ آھن زير نظر شرکت ملي ذوب آھن استخراج مي شود و انواع مصالح 

کارخانه ماشین سازي اراک و کارخانه ھاي . تماني از سرمايه ھاي طبیعي اين استان استساخ

قند شاَزند و ريسندگي و بافندگي و آلومینیوم سازي و تأسیسات ذخاير عظیم نفت و گاز نزديک 

  .قم را بايد از جمله کانون ھاي صنعتي مھّم استان مرکزي به شمار آورد

سیرراه آھن سراسري و لوله ھاي نفت خام از جنوب به تھران و قرار گرفتن استان مرکزي درم

وجود مراکز صنعت در آن سبب شده است که اين استان، به خصوص اراک، در دھه ھاي اخیر 

  . مھاجران بسیار به خود جلب کند

 تن است که به زبان فارسي سخن مي گويند و اکثر 1344920جمعّیت استان مرکزي نزديک به 

عشاير . اقلّیتي از مسیحیان ارمني نیز در اين استان زندگي مي کنند.  اندمسلمان شیعه

استان مرکزي که درسال . شاھَسَون و ايل َزند نیز دراين ناحیه به گشت و گذار فصلي مي پردازند

، ساوه، )مرکز استان(َاراک : از تھران جداشد، ھشت شھرستان دارد از جمله. م1980/خ1359

  .، َتفِرش ، ِدلیجان و آشتیان)شازند(ند ُخمین، محّالت، سرب

  اراک

اراک شھري است نوبنیاد که در زمان فتحعلي شاه قاجار بنا شده و بین شھرھاي قم، َتفِرش، 

 کیلومتري تھران قرار دارد وکوه ھاي راسَوند دوسوي جنوب و 295ُخمین، و َمالير و در فاصله 

اّما سختي زمین آن .  زلزله خیز به شمار مي روداراک از نواحي. شمال غربي آن را فراگرفته است

اراک، به سبب موقع جغرافیايي . تاکنون از وارد شدن خسارات بسیار بر شھر جلوگیري کرده است

و صنعتي خود، شھري ُپرتحّرک و مھاجرپذير شده و در دھه ھاي اخیر به سرعت توسعه يافته 

  .است

آتشکده ُبرزو از دوره شاھنشاھي ساسانیان در . دارددر اطراف شھراراک آثارباستاني بسیار وجود 

از ديدني ھاي تاريخي و شگفت انگیز اين منطقه . دوازده کیلومتري اراک يکي از آن ھاست

درباره غار . غارھاي طبیعي و دست ساِز بشر است که ازنظر َزرُتشتیان اھمیت مذھبي نیز دارد

غار قلعه .  افسانه ھاي بسیار آمده استشاھزند، در سي و پنج کیلومتري جنوب غرب اراک،
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جوق، نزديک قريه چھرھقان از روستاھاي اراک، غار ديگري است که به دست بشر در دل کوه 

براي ورود به اين غار بايد از نردبان . بوده است) ُاستودان(کنده شده و چه بسا دخمه مردگان 

نگي سرتاسري است که در اطراف آن دھلیز اصلي غار داالن س. شانزده پّله ی بزرگي باال رفت

بلندي محل . سیزده اتاق کم نّظم يک شکل با اصول ھندسي دقیق در دل سنگ حفر شده است

و پديدآورد نفضايي بزرگ در دل سنگ سخت، نشان محاسبات دقیق و نتیجه کار وکوشش سالیان 

 کامل از بدنه آن آويخته غار مصنوعي ھیَزج نیز، با آويزه آھکي عجیبي که مانند يک دل. دراز است

  .شده و صاف و صیقلي مي نمايد، از ديگر نقاط ديدني اطراف اراک است

   

  ساوه

 140ساوه از شھرھاي تاريخي استان مرکزي بین قزوين، قم، َتفِرش، و ھمدان و در فاصله 

ھاي درگذشته اين شھرسر راه کاروان ھاي حّج بود و از نخستین قرن . کیلومتري تھران قراردارد

نزديک ساوه شھرديگري به نام آوه يا آَوج . اسالمي شترھا و شتربانان کارآزموده آن شھرت داشت

دعواي شیعه و سنّّي بین مردم ساوه، که . وجود داشته که ساکنان آن شیعه امامیه بوده اند

  . سّني مذھب بودند، بامردم آوه از خصوصیات تاريخي اين منطقه بوده است

ه 617اّما، سپاھیان مغول درسال . دھم میالدي ساوه شھري آباد بود/يدرقرن چھارم ھجر

نوشته اند که درآن زمان کتابخانه بزرگي که در . آن را ويران و ساکنانش را قتل عام کردند) م1220(

درآن کتاب خانه . دنیاي اسالم کم نظیر بوده است دراين شھر براثر حمله مغول طعمه آتش گرديد

) کیھان شناسي(ره ھاي جغرافیايي براي مطالعه و تحقیق در زمینه علم ھیأت ُاسُطرالب ھا وک

درقرن ھشتم ھجري، خواجه ظھیرالدين ساوجي، از بزرگان . وجود داشت که ھمگي از میان رفت

از آن دوران، تّپه ھاي . دربار ايلخانان مغول، باروي شھر ساوه را تعمیر کرد و به آباداني آن پرداخت

 کیلومتري جنوب شرقي ساوه و مناره ی مسجد میدان از بناھاي قرن پنجم 40 در باستاني آوه

مسجد جمعه ساوه و مناره آن که به تدريج در دوران . يازدھم میالدي برجاي مانده است/ھجري

تیموري و َصَفوي ساخته شده و ھمچنین مقبره سید اسحاق از بناھاي قرن ھفتم ھجري از نقاط 

  .شھر استتاريخي و ديدني اين 

  استان ھرمزگان . 28

 کیلومتر مرّبع، بین استان ھاي کرمان، فارس، 71193ين استان در جنوب ايران، با مساحتي حدود ا

بوشھر، سیستان و بلوچستان قرار گرفته و از جنوب به آب ھاي نیلگون خلیج فارس و درياي ُعّمان 

  .محدود است

کوه ھاي زاگُرس و کوه ھاي پراکنده مرکزي امتداد . بخش عمده اين سرزمین کوھستاني است

تنھا زمین ھموار اين . بسان دژي محکم و نفوذناپذير شمال تنگه ی ھرمز را در برگرفته است
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درنواحي پست ساحلي رسوبات . استان جلگه اي است که به موازات ساحل گسترده شده

  .نمکي وجود دارد که مايه ی شوري اکثر رودھاي اين استان است

رودمیناب، که ازکوه ھاي . ن ھرمزگان از مناطق گرم وخشک وآب و ھواي آن بیاباني استاستا

شرقي داراب سرچشمه مي گیرد و در شمال تنگه ھرمز به خلیج فارس مي ريزد، تنھا آب شیرين 

دنباله رشته . اين منطقه است و سّدي که برروي آن بسته شده منبع آب بندرعباس را ايجاد کرده

زاگُرس در دريا جزيره ھايي چند پديد آورده که بزرگ ترين آنھا جزيره ِقشم به وسعت ھاي جنوبي 

 میل 12 کیلومترمرّبع درشمال تنگه ھرمز است و تا اسکله بندرعباس 2500 ھزار و 1تقريبي 

  . دريايي فاصله دارد

تباط نزديک  کیلومتر يکي از حیاتي ترين راه ھاي آبي جھان است که ار55تنگه ی ھرمز با پھناي 

. به ھزارکیلومتر راه آبي جنوب ايران را به آب ھاي آزاد جھان ازطريق درياي ُعّمان ممکن مي سازد

  . خلیج فارس از مّھم ترين مراکز صید ماھي و مرواريد است و درکف آن منابع عظیم نفت وجود دارد

  

شرکت شیالت جنوب و کارخانه . دراستان ھرمزگان پرورش درخت خرما و انواع مرّکبات رايج است

ساخت و تعمیرکشتي و قايق و اداره تأسیسات بندري واسکله ھاي بندرعّباس که طي سال 

اي ساخته شده و نیزمعادن ِکرمیت، ازديگر حوزه ھ) م1967 تا 1939(ش 1346 تا 1318ھاي 

  ا. فعالیت اقتصادي منطقه اند

ھستند و ) شافعي( تن جمعّیت دارد که مسلمان شیعه و سّني 1287925ستان ھرمزگان حدود 

اين استان شامل . به زبان فارسي و ھمچنین به زبان ھاي محّلي و عربي سخن مي گويند

 جزیره ھای ، بندر َلنگه، میناب، و)مرکز استان(بندرعّباس : ھشت شھرستان است از جمله

  . ِقشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي، الوان و ھنگام
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  بندر عّباس 

بندرعّباس، بر دھانه خلیج فارس، درست در ساحل شمالي تنگه و جزيره ی ھرمز، و در فاصله 

اين شھر قديمي .  کیلومتري تھران، قرار دارد و آب و ھواي آن بیشترگرم ومرطوب است1484

ان داريوش بزرگ، شاھنشاه َھخاَمِنشي، بوده و درطول تاريخ نام ھاي گوناگون روزگاري مرکز ناوگ

بود که ماھي گیران و صّیادان " شھرو"روزگاري دھکده اي کوچک به نام . به خودگرفته است

بارونق بازرگاني جزيره . در آن ھنگام جزيره ھرمز، َجرون نام داشت. مرواريد درآن مي زيستند

 ه ق 913در سال .  کشتي ھا درآن پھلو مي گرفت نیز َجرون خوانده شدھرمز، شھر ساحلي که

از آن پس بندرعّباس . آلبوِکرک، درياساالر پرتقالي، جزيره ھرمزرا در جنگ سختي گرفت) م1507(

مي گويند اين نام از نام نوعي ماھي، که درآن جا صید مي . امروزي َگمبرون يا گامرون نام گرفت

  .شده، آمده است

رفت و آمد ناوگان کشورھاي اروپايي، که درپي به دست آوردن مستعمرات جديد بودند، اھمّیت با 

شاه . جزاير و بنادرخلیج فارس روزافزون شد و در نتیجه درگیري ھا و کشمکش ھا نیز باال گرفت

، با کمک کشتي ھاي انگلیسي، پرتقالي ھا را از جزيره )م1622(ه 1032عّباس بزرگ درسال 

از آن پس اين شھر . رون راند ودر برابر به کمپاني ھند شرقي مزايايي دراين بندر دادھرمز بی

  . بندرعّباس نام گرفت

پس از اين دوران بندرعّباس مدت ھا راکد ماند، به خصوص که با تأسیس پايگاه ھاي دريايي در 

د شصت سال دراين میان، حدو. بندر بوشھر در دوران نادرشاه افشار از اھمیت آن کاسته شد

، که ايران بار )م1868(ه 1285اّما از سال . ناحیه ساحلي بندرعّباس به سلطان عّمان واگذار گرديد

ديگر تسّلط خود را براين ناحیه به دست آورد، بندرعّباس رفته رفته رو به فّعالیت ھاي نظامي و 

. عّباس فّعال ترشددر دوران سلطنت پھلوي با کشیده شدن راه ھاي شوسه بندر. بازرگاني نھاد

درجنگ ايران و عراق، که موجب ويراني بندرھاي آبادان و ُخّرمشھر شد، بندرعّباس، به سبب 

. نزديکي آن به تنگه ی ھرمز، يک باره به کانون بیشترين فّعالیت ھاي نظامي و تجارتي تبديل شد

. اه دريايي ايران استاکنون بندرعّباس مھم ترين مرکز داد و ستد کاالي تجارتي و مھمترين پايگ

وجود انبارھاي عظیم و اسکله ھاي فراوان براي پھلوگرفتن کشتي ھا، که مقّدمات آن در دوره 

  . پھلوي فراھم آمده بود، امروز بندرعّباس را به يک مرکز ُپر تحرک تجاري تبديل کرده است

چشمه . ندوھا قرار دارددر بندرعّباس آثار و بناھاي تاريخي از جمله عمارت کاله فرنگي و معبد ھ

ھاي آب گرم اطراف بندرعّباس ، جزیره ی بزرگ و برتحرک قشم ، قلعه ی پرتقالی ھا با چراغ 

دريايي بندر َلنگه ، تأسیسات توريستي و کاخ ھا و بازارھا و تفریح گاه ھای جزيره کیش ، از ديگر 

  . ديدني ھاي اطراف اين بندر است
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  قشم 

 500 ھزار و 2ت ترين جزيره ايراني درخلیج فارس، باوسعتي حدود ِقْشم بزرگ ترين و پرجمعّی

اين جزيره، باھوايي . کیلومتر مرّبع در جنوب بندرعباس واقع شده وجزو استان ھرمزگان است

 آبادي دارد و جمعیتی بیش از پنجاه و ھشت ھزار نفر در آن زندگی 40سوزان در تابستان، بیش از

مانان سنی مذھب اند و به زبان ھای فارسی، عربی و ھندی بیشتر مردم آن مسل. می کنند

امروزه قشم وابسته به استان ھرمزگان و بزرگ ترین پایگاه نیروی دریائی ایران . سخن می گویند

به واسطه ی قرارگرفتن در دھانه ی خلیج فارس کشتی ھای تجاری و نفتکش ھای بزرگ . است

به سرعت در حال توسعه است و امکان سرمایه گذاری این محل . از کنار آن رفت و آمد می کنند

جضور ناوگان دریائی نیاز به تأسیسات صنعتی بزرگی . ھای داخلی و خارجی در آن فراھم می آید

  .را فراھم آورده که بسیاری از آن ھا تاکنون به بھره برداری رسیده است 

تلف محلی ھمچنین گذشته ی قشم با تنوع فرھنگ ھا ی مردم در این جزیره و آداب و رسوم مخ

مردم . تاریخی و سواحل آفتابی و امکانات پذیرائی ، دارای جاذبه ھای جھان گردی نیز ھست

  . بسیار به خصوص از دیگر جزایر خلیج فارس برای استراحت بدان جا می آیند

  جزیره کیش 

 120جزيره که حدود اين . کیش، بعدازِقْشم، مھمترين جزيره ايران و جزئی از استان ھرمزگان است

کیلومتر مرّبع وسعت دارد، در دویست کیلومتری دو بندر مھم تجاری و نظامی بندر عباس و دوبی 

قرارگرفته و در واقع ُقله آتش فشان خاموشي است که دامنه ھاي مرجانی آن به صورت جلگه 

درخت ھای آب و ھوائی گرم و خشک دارد و انواع . ھاي ھموار درآمده و قابل کشاورزي شده

  . گرمسیری در آن یافت می شود

بوده } ماوراء النھر {کیش از زمان ھخامنشیان مرکز صید مروارید و دادوستد بین ھند و فرارود

پس از حمله ی مغول و در روزگار اتابکان اھمیت بیشتر یافت و مرکز حکومت جزایر خلیج . است

 خلیج فارس رفت و آمد می کرد، عوارض در این زمان از ناوگان دریائی که در سواحل. فارس شد

درزمان سلطنت پھلوي، به منظور جلب جھان گردان و بازرگانان، ويالھا و ُمتل ھا و . می گرفت

  . گردشگاه ھائی در آن در دست ساختمان بود

پس از انقالب اسالمی و پایان جنگ ایران و عراق توسعه و ساختمان تأسیسات آن شتاب بیشتر 

یکی از مھم ترین مناطق آزاد تجاری و تفریح گاه ھای ساحلی منطقه است که گرفت و اکنون 

ایرانیان و خارجیان مي توانند با رعايت مقّرراتي خاص از محیط زیبا و مجھز استراحتگاه ھا و 

احداث تأسیسات تجاری و جھانگردی زیرزمینی که اکنون . معافیت ھاي گمرکي آن استفاده کنند

انجام است، با جلوگیری از گرما و آفتاب سوزان در آینده می تواند از نظر ساختمان آن در حال 

  .توریستی و تجارتی امکانات بسیار بھتری فراھم آورد
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  استان ھمدان . 29

 کیلومترمرّبع، بین استان ھاي زنجان، ُلرستان، مرکزي، 19547استان ھمدان با مساحت 

ي و سردسیر که در دامنه کوه ھاي داخلي کرمانشاھان و ُکردستان، منطقه اي است کوھستان

 متر ارتفاع درجنوب غرب ھمدان، ھمواره پوشیده ازبرف و 3574قّله َالَوند، با . زاگُرس قرار گرفته

سرچشمه رودخانه ھاي دائمي و موسمِي چندي است که از شمال و شرق به رودخانه ھاي 

احیه جنوب و جنوب غربي رودخانه بزرگ جاري به سوي درياي َخَزر و درياچه قم مي پیوندند و درن

  .گاماسیاب را راھي خلیج فارس مي کند

چغندر . اساس اقتصاد اين استان برکشاورزي و دام پروري و استخراج معادن و صنايع دستي است

قند، میوه جات صیفي، گندم، جو، و سیب زمیني در استان ھمدان کشت مي شود و چراگاه 

معادن گرانیت، انواع سنگ ھاي . را به بھترين گونه فراھم مي آوردھاي عالي امکان پرورش دام 

از . ساختماني، سرب، روي، و سنگ آھن درنواحي مختلف استان مورد بھره برداري قرار مي گیرد

  .صنايع دستي اين استان سفال گري، قالي بافي، پوستین دوزي، و َدّباغي را مي توان نام برد

 کیلومتري ھمدان، از راه دو آنتن بزرگ با ماھواره 65لي َاَسد آباد، در ايستگاه ماھوارھاي بین المل

مخابراتي اقیانوس ھند و کشورھاي خاور دور، خلیج فارس، و اروپا ارتباط مستقیم ايجاد کرده 

تن مي رسد که حدود پنجاه ھزار تن از آنان را عشاير 1732080جمعیت استان ھمدان به . است

آنھا از مسلمانان شیعه و سّني و اھل حق ھستند و به . شکیل مي دھندکوچ نشین ُکرد و ُلر ت

استان ھمدان ھشت شھرستان دارد از . زبان ھاي فارسي، ترکي، ُلري، و ُکردي سخن مي گويند

  . ، َمالير، نھاوند، و تويِسرکان)مرکز استان(ھمدان : جمله

  ھمدان 

 کیلومتري غرب تھران در دامنه 237 ھمدان تاريخي ترين شھر بزرگ ايران است که در فاصله

متر از سطح دریا بلند تر است واقع شده و آب فراوان، 1850شمالي کوه َالَوند بر روی تپه ای که 

  . خاک حاصلخیز، زمستان ھاي سرد، و تابستان ھاي معتدل آن از دير باز مشھور بوده است

ل پیش ازمیالد مسیح آمده، آمادانه  سا1100ھمدان يا، آن گونه که درکتیبه پادشاه آشور، حدود 

 سال 700به گفته ھروُدت، دياُاکو، پادشاه بزرگ ماد، در حدود . ھمان ِھگَمتانه و ِاکباتان است

ِھگَمتانه ھفت قلعه ی تودرتو بود و ديوار ھريک از . پیش ازمیالد پايتخت خود را درآن جا بنا کرد

باِبلیان در باره رنگ ھاي سّیارات ھفتگانه منطبق قلعه ھا رنگ خاص خود را داشت که با اعتقادات 

در دروني ترين بخش، کاخ پادشاھي با ديوارھاي سفید قرارداشت که درباريان درآن مي . بود

 بناي ھفت پیکرقرن ھا بعد نظامي َگنَجوي، شاعر داستان سراي ايراني، در منظومه ی . زيستند

  .تقصري اين چنین را به بھرام گور نسبت داده اس
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  )ھمدان(گنبد ِاسِتر و ُمرْدخاي 

پس از مادھا، در دوره ھاي َھخاَمِنشي و اشکاني نیز ھمدان ھمچنان قصر تابستاني پادشاھان 

ي با ديوارھاي سفید، به واسطه استواري ساختمان بود که از َارگ ِاکباتان، يعني ھمان قلعه درون

نوشته اند که اسکندر . و امکان نگھباني از آن به عنوان خزانه سلطنتي استفاده مي کردند

نشانه ھايي . مقدوني نیز غنايمي را که از تخت جمشید به دست آورده بود درھمین جا پنھان کرد

با خشت ھاي طال و نقره ساخته شده بود که ھست که در دوره اشکاني در پاي اين قلعه قصري 

در دوره ساسانیان ھمدان چندان مورد توجه نبوده است و در دوره . معبد آناھیتا درآن قرار داشت

ھاي اسالمي نیز از ھمدان تنھا به عنوان شھري حاصل خیز که محصول آن غّله و زعفران است 

  .ياد شده

از آن پس ھمدان اگرچه به واسطه . ايران ويران شددرحمله مغول ھمدان نیز چون ديگر شھرھاي 

قرار داشتن در مسیر مھم ترين جاده ھاي شرق به غرب اھمیت بازرگاني بسیار داشته اّما ديگر 

  . شکوه و آباداني گذشته را نیافته است

ھمدان و سرزمین ھای پیرامون آن ُپراز آثار تاريخي مربوط به دوران شاھنشاھي ايران پیش و پس 

کتیبه ھاي گنج نامه متعّلق به دوره َھخاَمِنشي، تّپه مصّلي بازمانده بارويي از . ز اسالم استا

عھد اشکاني، مجسمه شیر سنگي، گنبد علويان از اواخردوران َسلجوقي، گنبد ِاسِتر ملکه ی 

و یھودی ھخامنشی وُمرْدخاي، یادگار نزدیک به دوازده سده پیش ، آرامگاه بوعلي سینا دانشمند 

  . فیلسوف ايراني قرن دھم میالدي، و مقبره باباطاھر، عارف بزرگ ايراني، از جمله اين آثاراند

برروی . دو سرداب به نام استر و مرد خای وجود دارد. گنبد ِاسِتر و ُمرْدخاي زیارتگاه یھودیان است

ز کتیبه ھای صیدوقی منبت کاری شده، نام بانی این محل به خط عربی کنده شده و روی دیوار نی

ازجمله آنھا غاِر . دراين منطقه غارھاي شگفتي نیزوجود دارد. گچ بری به خط عبری دیده می شود

 کیلومتري ھمدان با مناب ععظیم آب زيرزمیني و رسوبات کربن 60در )علي صدر(علي سرد 

 مي اين غار يکي از زيباترين و بي نظیرترين پديده ھاي طبیعي جھان به شمار. اتکلسیم است

  . رود
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  َنھاوند 

 کیلومتري غرب تھران بین َمالير، ھمدان،ُخّرم آباد و کرمانشاه واقع شده و 452شھرستان َنھاوند در

َنھاوند ازسوي شمال و . جزء سرزمین ھايي است که درگذشته به آن ماد يا ماه گفته مي شد

َنھاوند . چشمه مي گیردجنوب بین دو رشته کوه قراردارد که رودخانه بزرگ گاماسیاب ازآنھا سر

. درمنطقه اي خوش آب و ھوا و حاصل خیز بنا شده و درگذشته جمعّیتي بسیار داشته است

بعضي باستان شناسان بناي آن را به دوران ُسلوکیان نسبت مي دھند و نام ديرين آن را 

نیان که به مھم ترين جنگ اعراب با ايرا. تاريخ َنھاوند بسیار ديرينه است. الئوديسه مي دانند

در قرن چھارم . دراين شھرروي داد) م641(ه21سقوط شاھنشاھي ساساني انجامید درسال 

امروز بیشتر . دھم میالدي َنھاوند بسیار آباد و ُپرجمعّیت بود و بازرگاني ُپررونقي داشت/ھجري

  .جمعّیت آن ُکرداند

متري غرب اين شھر قرار دارد که  کیلو9مھم ترين آثارتاريخي َنھاوند درتّپه مشھور کیان در فاصله 

اين . باستان شناسان درآن آثار تمّدن حدود ھزار وسیصد سال پیش از مسیح را به دست آورده اند

نمونھھاي . آثار نمودار مراحل مختلف تمّدن مردم اين سرزمین پیش از ورود آريايیان بھمنطقه است

درآن يافت شدھنشان میدھدکه دادوستد بسیاري که از اشیاء متعّلق به سرزمین ھاي بسیار دور 

درپي کاوشھاي باستان شناسانه در اين ناحیه معبدي . نیز از روزگار باستان درآنرونق داشته است

کتیبه اي نیز از دوران آنتیوکوس و به خّط . اززيرخاک درآمده که متعّلق به دوران ِسلوکي ھاست

  . يوناني قديم دراين معبد يافت شده است

  

  ان یزداست. 30

 کیلومترمرّبع، در مرکز ايران و حاشیه کوير مرکزي 811 ھزار و128استان يزد، بامساحتي حدود 

کوه ھاي بختیاري، . میان استان ھاي اصفھان، خراسان جنوبی، فارس، و کرمان واقع شده است

 قّله .با يخچال ھاي طبیعي وقّله ھايي ھمیشه پوشیده از برف، درجنوب غرب استان يزد قراردارد

درمناطق پست تر اين منطقه براثر .  ارتفاع بلندترين نقطه اين استان است75 ھزار و 4شیرکوه با 

کفه نمک َاَبرقو، نزديک شھري به . تبخیر آب ھاي سطحي کّفه ھاي نمک برجاي مانده است

  . ھمین نام، وسیع ترين آن ھاست

د پي درپي مي وزد و موجب جا به جايي  روز توفان ھاي شدي60 تا40دراين ناحیه، درسال گاه بین 

آب و ھواي خشک وکويري و نوسانات شديد حرارت . تّپه ھاي متحّرک شن و ريگ مي شود

دراين منطقه به سبب کم آبي شديد، . نیزموجب آسیب فراوان به کشاورزي منطقه يزد مي شود

مخازن .  محسوس استنیاز به بھره برداري ازقنات و چاه ھاي عمیق و نیمه عمیق ھنوز کامًال

عظیم آبي یا آب انبار که براي مقابله با کم آبي و رفع نیازمردم، به سبک معماري زيباي سّنتي 
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به طورکّلي، معماري اين استان . ساخته شده از ديدني ھاي استان يزد به شمار مي رود

  . متناسب با آب و ھواي محلي است و سبکي خاص و شايان توجه دارد

مکانات کشاورزي، کشاورزان و باغبانان اين استان را سختکوش و کارآزموده کرده و محدود بودن ا

بافت ِترِمه و انواع پارچه ھاي دست . انگیزه اي براي گسترش فّعالیت ھاي صنعتي شده است

کارخانه ھاي ريسندگي و بافندگي پتو وقالي ھاي . باف سابقه طوالني و شھرت بسیار دارد

بھره برداری ازذخاير عظیم . رنقاط مختلف استان به چشم مي خورددستي و ماشیني نیز د

معدني مانند آھن، اورانیوم، سرب، و روي، به خصوص در دھه ھای اخیر نیز به گسترش اشتغال 

درکارخانه ی چینی و کاشی سازی میبد یکی از شھر ھای این استان اکنون . کمک کرده است

ی و آجرھای کف پوش ساختمانی تولید و افزون بر انواع ظرف ھای ظریف و خوش نقش غذاخور

  .مصرف داخلی مقدار قابل توجھی صادر می شود

استان يزد جمعّیتي حدود نھصد و چھل ھزارو ھشتصد تن دارد که به فارسي با لھجه ی محلی 

از ديرگاه جمعّیتي از اقلیت ھاي زرتشتي و . سخن مي گويند و بیشترمسلمان شیعه ھستند

مرکز (يزد : استان يزد ھفت شھرستان دارد از جمله. ر اين استان زندگي مي کننديھودي نیز د

،ابرقو، َارَدکان، َتفت، ِمھريز، باْفق وطبس که از خراسان جدا و به استان یزد افزوده شده )استان

  .است

   

  یزد

تري تھران  کیلوم689اين شھر درمرکز ايران بین دشت کوير، کوير لوت، کرمان و اصفھان و در فاصله 

شیرکوه درجنوب غربي شھرحدود . يزد شھري مرتفع است و دورادور آن را کوه فراگرفته. قرار دارد

. آب و ھواي يزد خشک کويري و باران سالیانه اش اندک است.  متر از سطح دريا بلندي دارد600

گاه تابستانی اماکوھپایه ھای آن در دامنه ھای شیرکوه دارای اب و ھوائی خنگ و مطبوع استراحت

گفته اند . بناي شھر باستاني یزد را به اسکندر مقدوني نسبت مي دھند. خوبی فراھم می آورد

به ھمین جھت . که وي در آن جا زنداني ساخت که درادب فارسي به زندان اسکندر شھرت دارد

دگرد اّول ازسوی دیگر، نام شھر را برگرفته از نام يز. شھر يزد به زندان سکندر نیز معروف شده

نوشته اند که . شاھنشاه ساساني دانسته اند که درآغاز قرن پنجم میالدي مي زيسته است

چون چندتن ازشاھبانوان ساساني در توسعه و آباداني اين شھرکوشیده اند، درآمد و مالیات يزد تا 

  .اواخر دوره ساساني به بانوان دربار آنان تعّلق داشته است

خرين شاھنشاه ساساني، آمده که وي پس از شکست نھاوند خزاين درسرگذشت يزدگردسّوم، آ

پس از ُکشته شدن . دربار را در يزد پنھان ساخت و گنج نامه ھاي آن را ھمراه خود به خراسان برد

يزدگرد در َمرْو اين گنج نامه ھا به دست مردم افتاد وقرن ھا پس از آن کساني درجستجوي آن 
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چھاردھم میالدي به دست امیر /ز آن خزاين در قرن ھشتم ھجرييکي ا. گنج ھا به يزد آمدند

  . مبارزالدين محّمد از آلِ مظّفر افتاد

  

دھم میالدي، / درقرن چھارم ھجري. يزد با وجود موقع کويري شھري ُپرآب و حاصلخیز بوده است

زرگاني يزد موقع با. از فراواني میوه ھايي که از اين شھر به اصفھان صادر مي شده ياد کرده اند

نیز در تاريخ داراي اھمّیت است زيرا اين شھر برسر راه ھايي قرار دارد که به بندرھای خلیج فارس 

  .مي رسد

. ازويژگي ھاي يزد معماري سّنتي آن است که متناسب با آب و ھواي خشک کويري به وجود آمده

یگانه و سايباني براي روزھاي ديوارھاي بلند خانه ھا دراين شھر درطول تاريخ سّدي دربرابر حمله ب

بادگیرھاي اين زير . گرم بوده و زيرزمین ھاي بزرگ آن استراحتگاھي براي تابستان ھاي طوالني

زمین ھا، که ھوا را به خوبي خنک مي کند، در معماري سّنتي يزد چندان مھم است که اين شھر 

  .را شھر بادگیرھا نامیده اند

آب انبارھاي بزرگ، که اغلب به وسیله .  خود تأمین مي شودآب آشامیدني يزد نیز از راه خاص

برخي ازاين آب انبارھا که . نیکوکاران ايجاد و وقف مي شده، محّل ذخیره آب براي مردم بوده است

ساختمان محّلي به اين وسعت که بتواند در برابر . ھنوز باقي است بیش از صد پّله عمق دارد

  . دقیق استادان معمار در اين شھرحکايت داردفشار آب پايداري کند ازمحاسبات

کندن چاه ھايي که گاه تاُعمق چھل متري زمین مي رسد و براي تأمین آب کشاورزي ضروري 

است از ديگر مھارت ھاي مردم کوير نشین خاصه يزدي ھاست که دريافتن محّل آب ھاي 

  .، توانايي خاص دارندزيرزمیني و مسیري که بايد قنات ھا و کاريزھا درطول آن کنده شود

آتشکده يزداْن آتش . سکونت گروه بزرگي از َزرُتشتیان ايران در يزد ويژگي ديگر اين شھر است

 . سال پیشتاکنون درخود روشن نگاه داشته است700مقّدِس آتشگاه فارس را از حدود 

 

 

 شھرھای تاریخی ایران
  

  

ر اثر حوادث روزگار از سرزمین اصلي در تاريخ ايران اغلب نام شھرھايي به چشم مي خوردکه ب
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از آن جا که آشنايي با تاريخ گذشته بدون دانستن وضع . جدا شده و امروز جزو خاک ايران نیست

  . وموقع اين نواحي ممکن نیست، به تعدادي از مھمترين آن ھا به اختصار اشارتي مي رود

  باکو 
 میالدي جزو ايالت 1812ه تا سال باکو بندري است بزرگ در ساحل غربي درياي َخَزر است ک

دراين سال باکو و بخش بزرگي از سرزمین ھاي شمال . ِشروان و از شھرھاي تاريخي ايران بود

غرب ايران پس از شکست در جنگ ھاي ايران و روس براساس دو معاھده گلستان و ترکمان چاي 

  . به تصّرف روسیه تزاري درآمد

  

و ) کورش(ه کوه ھاي قفقاز به دريا فرو مي رود، بین رودخانه ُکر باکو درکنار درياي َخَزر، جايي ک

قسمت شمالي اين بندر را دامنه کوه . َطوالش واقع شده و از جنوب به شھر َقراباغ محدود است

باکو و اطراف آن آب و ھوايي معتدل و مرطوب . ھاي قفقازفراگرفته که اغلب پوشیده از برف است

  .مي معروف استدارد و به حاصلخیزي و خّر

  

باکو درجنوب دربند مشھور قفقاز واقع شده که در دوره ھاي اسالمي به آن باب اَالبواب يا سّد  

اين سد بین دو کوه ُمشرف بر بندرگاه ساخته شده و . ذوالَقرنین يا سّد يأجوج ومأجوج مي گفتند

وقتي زنجیر بسته . شددرگذشته، دھانه آن با زنجیري که برآن قفلي بزرگ آويخته بود بسته مي 

اين سد را، که ازسنگ وسرب و به قولي ديگر از . بود ھیچ کشتي نمي توانست از آن بگذرد

خشت ھاي عظیم آھنین پوشیده از مس ساخته شده بود، يادگار خسرو انوشیروان شاھنشاه 

راتوري دو امپ. ساساني مي دانند که آن را براي جلوگیري از ھجوم اقوام نیمه وحشي ساخته بود

يکي -نیرومند ساساني و روم طي قرن ھا با يکديگر قراردادھايي براي نگه داري دو دربند داشتند 

، سر راه َنْخَشب و ديگري درغرِب درياچه َخَزر و )آن سوي َبْلخ(در امتداد رود جیحون نزديک ِترِمْذ

بیابانگرد آسیاي مرکزي به  تا از سرازير شدن مھاجمان -محّل برخورد کوه ھاي قفقاز با درياي َخَزر

  .سوي ايران و، ازطريق گذرگاه ھاي غرب کشور، به اروپا جلوگیري شود

  

. در باکومنابع عظیم نفت وجود دارد که در منطقه اي بزرگ به اليه ھاي سطحي نفوذ کرده است 

 به اين جھت از ديرباز آتش ھاي جاويداني که دراين شھر شعله مي کشیده از نظر َزرُتشتیان

باکو، باکوبه، بادکوبه، و باگوان، نام ھاي گوناگون اين شھر، به مناسبت وجود . گرامي بوده است

درکنار قلعه ی . گرفته شده و به معناي شھِر خداست) خدا" (بغ"آتشکده بزرگ آن شھر، ازکلمه 

باني قدیمی استواری که بیش از چھل متر بلندا داشته، ُبرج دختر واقع شده که از آن براي نگھ

گمان می رود اين برج، پیش از آن پرستشگاه آناھیتا و منسوب . بندر قفقاز استفاده مي کرده اند

اکنون برج دختر جايگاه چراغ دريايي است که . به دوران اشکانیان يا َھخاَمِنشیان بوده است

ز بنايي آتشکده پارسیان مقیم ھند نی. کشتي ھا را ھنگام رفت و آمد به بندر راھنمايي مي کند

اين آتشکده ساختماني مرّبع دارد که اطاقي درمیان آن . ديگر از دوران باستان دراين شھراست

اين اتاق، به سبک ديگر آتشکده ھاي َزرُتشتي، از چھار سوباز است و گنبدي کوچک . قرار گرفته

  .در مرکزاين آتشکده گودالي است که آتش از آن شعله مي کشد. برآن استوارشده
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 بزرگ از آثار دوران شاه عّباس اّول و مسجدي برفراز کوھي درنزديکي دربند قفقاز از ديگر کاخي 

مسجد در قلعه اي به نام ِقبله از آثار دوره ساسانیان قرار گرفته . آثار تاريخي اين شھر است

 در شرح جنگ ھاي دراز امیرتیمور گورکان در منطقه آذربايجان بارھا نام قلعه قبله آمده. است

  .است

  ُبخارا
اين شھر به فاصله کمي درجنوب رودخانه . ُبخارا يکي از شھرھاي باستاني ايران بزرگ است

در قرن نوزدھم میالدي، ھمزمان با سلطنت . َزرَافشان و در شرق بیابان خواَرْزم قرار گرفته است

َسَمرَقند، و ُبخارا قاجار درايران، نیروھاي روسیه تزاري شھرھاي بزرگ اين ناحیه ازجمله تاشَکند، 

  .امروز ُبخارا جزو جمھوري ازبکستان شوروي است. را يکي پس از ديگري از ايران جدا کردند

  

خرابه ھاي شھر باستاني در نزديکي . ُبخارا درسرزمیني ُپرآب وحاصلخیز و خرم بنا شده است 

در افسانه ھاي . تاريخ اين شھر به قرن ھا پیش از میالد مي رسد. شھرکنوني ھنوز برجاي است

براساس . ايراني، افراسیاب توراني، سیاوش، شاھزاده زيبا و دلیر ايراني، را در اين شھر ُکشت

اين افسانه ھمه ساله دراين شھر مراسمي به اين مناسبت برگزار مي گرديده که به گريستن 

  .ُمغان يا سوگ سیاوش معروف بوده است

  

 که با مقاومت سرداران و مردم ماوراء النھر روبرو مي سپاھیان عرب پس از حمله ھاي پي در پي 

ظرف ھاي چیني و زّرين . م توانستند به ُبخارا دست يابند730/ ه112شد، سرانجام درسال 

ُپرنقش و نگار و گران بھايي که پس از ُکشته شدن آخرين شھريار ُبخارا به تاراج رفت و وصف آن در 

  . ثروت اين شھر بزرگ در دوران پیش از اسالم داردتاريخ ھا آمده است، نشان از اھمیت و

  

در عصر ُپرشکوه اين . اّما روزگار زرين ُبخارا و نواحي پیرامون آن ھمزمان با حکومت سامانیان است 

. شاھان ايراني، ُبخارا پايتختي بود آباد و پررونق با باغ ھا و کاخ ھا و حّمام ھا ومسجدھاي بسیار

انشمندان بزرگي در اين شھرمي زيستند که زبان و ادب فارسي و شاعران و نويسندگان و د

پس از سامانیان، در دوران سلجوقیان نیز ُبخارا . فرھنگ اسالمي را به اوج شکوفايي رساندند

ھنوز اعتبار بسیار داشت، اّما ديگر نتوانست به عظمت گذشته باز گردد و به شھرتي که در زمان 

  .چین تا اسپانیا، داشت برسدسامانیان در سراسر جھان، از 

  

نوشته اند . درحمله مغول نخستین شھري که ويران شد و مردم آن از دم تیغ گذشتند، ُبخارا بود 

که از آن شھر بزرگ و زيبا و آبادان، تنھا مسجد جامع و بعضي قسمتھاي قصرھاي استوار آن 

 ُبخارا نیز درکنار سمرقند از نو بنا با وجود اين، با به قدرت رسیدن امیر تیمورگورکان،. برجاي ماند

  . شد و اھمیت و اعتبار يافت

  

گويند که نام ُبخارا از کلمه َوھاره يا بھار، که در زبان . ُبخارا از ديرباز داراي اھمیت ديني بوده است
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درکاوش ھاي باستان شناسي در اطراف . ھاي ايراني به معني ُبتکده است، گرفته شده

ار يک آتشکده زرتشتي و، در زير آن، ديري بودائي را يافته اند که در دوران مسجدي در ُبخارا آث

پس از حمله اعراب عده اي . ھاي گوناگون پیاپي بر روي و به جاي يکديگر ساخته شده است

یکی از آنان، الُمَقنََّع، که َزرُتشتي بود، به . ازمردم ُبخارا در گرويدن به اسالم مقاومت مي کردند

 خواھي قتل ابوُمسِلم خراساني که در دربار خلیفه عّباسي کشته شده بود، مّدتي بھانه خون

وي در شھري نزديک ُبخارا مي زيست . دراز با پیروان خود در برابر سپاھیان خلیفه ايستادگي کرد

 پیروان الُمَقنََّع را سپیدجاِمگان. و توانست چندماه بخشي از نواحي آن حدود را به اختیار خود گیرد

در زمان . نیز گفته اند، دربرابر سیاه جاِمگان که طرفداران بني عّباس و دستگاه خالفت بودند

اسماعیلیان ھم دراين زمان مرکز فّعالیت خود را در . سامانیان ُبخارا ازمراکز مّھم مذھب َحَنفي شد

ي دارد به وسیله دردوره تیموري فرقه مشھور نقشبندي نیز که ھنوز پیروان. ُبخارا قرار داده بودند

  .بھاءالّدين نقش بندي در ُبخارا تأسیس شد

  

بزرگان، دانشمندان، شاعران، و متفکران بزرگ ُبخارا به خصوص در عصر طاليي قرن چھارم  

ابوعلي سینا، ابوالفضل و ابوعلي . دھم میالدي در تاريخ ايران و اسالم بي ماننداند/ھجري

ن با فرھنگ او، ابو منصورحسن بن نوح القمري پزشک َبلَعمي، ابو عبداهللا جیھاني و خاندا

 و بزرگان ديگري از اين جوامع الحکاياتدانشمند و استاد ابوعلي سینا، محّمدعوفي مؤلف 

  . دست ھمگي از ُبخارا برخاسته اند

  َبْلخ
َبْلخ يکي از شھرھاي باستاني و بسیار مشھور خراسان بزرگ است که در جلگه جنوبي رودخانه 

بین ُتخارستان و جوزجانان قرار گرفته و از ديرباز درآثار ايراني به باکتريا يا باختر و َبْلخ جیحون 

. بناي َبْلخ را به چند تن از شاھان افسانه اي ايران نسبت مي دھند. باشکوه معروف بوده است

ب در بلخ  آمده، ھنگامي که َزرُتشت دين خود را آشکار کرد به دربار ُگشتاْسشاھنامهچنان که در 

آن چه مسّلم است از دوران ساسانیان تا حمله مغول اين . رفت و مورد حمايت وي قرار گرفت

شھر قديم ترين مرکز تمدن ايراني و کانون مھم ترين تشکیالت امپراتوري ھاي بزرگ ايران بوده 

  . است

  

معبد . فته استشھر َبْلخ از زمان ُسھراب و ُگشتاْسب از مراکز مّھم مذھبي نیز به شمار مي ر

. بزرگ ومشھور اين شھر به نام نوبھار در زمان ساسانیان ثروت و آرايش بسیار داشته است

نوشته اند که ديوارھاي نوبھار را باجواھرات گران بھا آراسته و پرده ھاي زربافت بر روي آنھا 

ه در فصل بھار که درتمام سال، زائران از ھرسو به زيارت اين معبد مي آمدند به ويژ. کشیده بودند

گمان مي رود که برگزاري باشکوه جشن گل سرخ ازمراسم زيارت . با انواع گل ھا آراسته مي شد

در توصیف معبد نوبھار نوشته اند که برفراز آن گنبدي بزرگ بود که . نوبھار َبْلخ برجاي مانده باشد

ريشمین قرار داشت و بیش از صدمتر بلندي داشت، در باالي آن درفش ھايي از پارچه ھاي اب

دراين معبد چند ُبت وجود داشت که مردم ازکاُبل و . دورادورش راسیصد و شصت ِرواق فراگرفته بود

زمین ھاي اطراف نوبھار به مساحت ھفت فرسخ درھفت . ھند و چین به زيارت آنھا مي آمدند
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  .فرسخ وقف اين معبد بود و ھزينه ھنگفت آن را تأمین مي کرد

  

ريخ نگاران برآنند که نوبھار در آغاز آتشکده َزرُتشتیان بوده و سپس يکي از کانون ھاي برخي از تا 

نوبھار پس از فتخ َبْلخ به وسیله مسلمانان در زمان خلیفه سّوم . فعالیت پیروان بودا شده است

فت به که پس از انتقال خال-َبرَمکیان . رئیس موبدان نوبھار َبْلخ َبرَمک نامیده مي شد. ويران شد

 مقام رياست نوبھار را از دوران باستان به ارث -عّباسیان در دستگاه ايشان به وزارت رسیدند

پس از آن به صورت ويرانه اي درآمد که اگر چه . بلخ تا زمان حمله مغول آباد و ُپر رونق بود. داشتند

امروز بلخ شھری . فتبعدھا به فرمان امیرتیمور گورکان بازسازي شد اّما ديگر رونق گذشته را نیا

گويند درسال . کوچک در افغانستان است که شھر بزرگ مزاِرشريف نزدیک آن ساخته شده

براثر خواب نما شدن يکي از درباريان نوشته اي منسوب به زمان سلطان َسْنَجر پیدا . م1480/ه885

. شده بوددراين شھر اشاره ) ع(شد که در آن به وجود مرقد شاه اولیاء علي بن ابي طالب 

سلطان حسین باَيقرا، آخرين امیر خاندان تیموري، بزرگان را جمع آورد و در قريه اي که در سه 

درآن محل گنبدي بلند . فرسنگي َبْلخ بود سنگ سفیدي يافت که نشان مرقد امیر مؤمنان بود

گاه ھرسال در بھار مراسمی در این زیارت. ساخته شد که ھنوز زيارتگاه مردم آن نواحي است

شھرت دارد و سنت ھای گذشته ی زیارت معبد } سیر گل{برگزار می شود که به نام سیل گل

َبْلخ کھنه که ھنوز نیمه ويرانه اي از آن باقي است در چند کیلومتري . شھر را به یاد می آورد

سبب وجود درنزديکي َبْلخ شھري ديگر به نام بامیان قرار دارد که از ديرباز به . مزاِرشريف قرار دارد

در آن شھرت بسیار داشته } سرخ بت و خنگ بت یا بوداھای سرخ و خاکستری{دو ُبت بزرگ بودا

  . میالدی به دستور طالبان از میان برده شد2000این دومجسمه در سال . است

  

دراين ُبتکده ُبتي بزرگ از آھن . بتکده مولتان نیز در نزديکي بامیان از بناھاي مشھور بوده است

ھنديان براي زيارت . ن گنبدي قرار داشته که به نیروي آھن ربا معلق نگه داشته شده استدرمیا

این بت نیز در . ُبت خانه موْلتان که ھمسايه بلخ است از راه دريا و صحرا به آن نواحي مي آمده اند

  .موْلتان اکنون درخاک پاکستان است. زمان سلطان محمود غزنوی از میان رفت

  

.  َبْلخ و شھرھاي ھمسايه آن از زمان ھاي گذشته مرکز ديني مّھمي بوده استاز ھمین رو، 

بسیاري از علماي مسلمان از اھالي َبْلخ بوده اند و آثار مّھمي در حديث، فقه، و علم کالم از خود 

از دانشمندان به نام اين شھر يکي ابوَمعَشر َبْلخي است که درقرن سّوم . به يادگار گذاشته اند

وي از تاريخ و اخبار پادشاھان . نھم میالدي مي زيست و از ستاره شناسان معروف بود/ھجري

از ديگر نامداران َبْلخ . پارس و اقوام ديگر نیز آگاه بود و مجموعه آثارش نمودار وسعت دانش اوست

دوازدھم / است که درقرن ششم ھجريمقامات حمیديقاضي حمیدالّدين َبْلخي نويسنده 

کتاب با نثري پیچیده و متکّلف نوشته شده و انواع صنايع لفظي درآن به قدري . تهمیالدي مي زيس

زياد است که گويي ھدف از نوشتن آن نمايش توانايي در به کار بردن لفظ بوده است نه بازگو 

 مقامات با اين حال يکي از سرمشق ھاي سعدي درنوشتن گلستان را ھمین. نمودن معنا

  .  دانسته اندحمیدي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فون تیس
تلفظ مي شده و رومي ھا آن را ِکتیسفون مي نامیدند، " ِتھسیفون"تیسفون، که به زبان پھلوي 

درقرن سّوم . شھري باستاني درکناره شرقي ِدجله و در ھفت فرسنگي بغداد کنوني بوده است

پیش از میالد اين شھر نزديک ِسلوکیه قرار داشت و شاھنشاھان اشکاني، که از نواحي شرقي 

ِسلوکیه، پايتخت ِسلوکوس نیکاِتر . ان آمده بودند، آن جا را پايتخت زمستاني خود کردنداير

ھنگامي که تیسفون پايتخت اشکانیان شد، اين دو شھر به ھم پیوست . ازجانشینان اسکندر، بود

  .و رفته رفته شھر باِبل را که درکنار رود ُفرات جاي داشت از اعتبار انداخت

  

  

  طاق کسری

  

شاھان و سرداراني بزرگ چون . باِبل بزرگ ترين و آبادترين و با شکوه ترين شھر دنیاي باستان بود

خشايارشا ھنگام . کورش کبیر و اسکندر مقدوني با تصّرف آن شھر به اوج قدرت رسیدند

 که مردم اين شھر بر ضد پادشاه دست نشانده او کرده بودند، باروي شھر را فرونشاندن شورشي

ُبت زّرين و بزرگ َمردوک را که نشان ماندگاري . ويران کرد و معبد آن، ِاساھیل، را درھم فروريخت

شھر بود و شاھان باِبل در آغاز ھرسال با َلمس کردن دست آن اعالم قدرت مي کردند باخود به 

شھر باِبل، با آن که بارديگر آباد گرديد و معبد و ُبتي ديگر در . و دستور داد آن را ذوب کنندايران آورد 

آن ساخته شد که سپاھیان اسکندر از زيبائي و ثروت و جاللش انگشت حیرت به دندان گزيدند، 

  .ديگر کمر راست نکرد و با رونق گرفتن تیسفون اندک اندک از صفحه تاريخ ناپديد شد

  

ر باَبکان پس از شکست دادن َارَدوان پنجم اشکاني وارد تیسفون شد و در ھمان جا اردشی 

اين شھر درصد . درتمام دوران شاھنشاھي ساسانیان تیسفون پايتخت ايران بود. تاجگذاري کرد

يعني "َمْلکا"سال آخر شاھنشاھي ساسانیان مجموعه اي از پنج تا ھفت شھر بوده است و 

مي شده و گاھي ھم از آن به نام مذيناتا يا مدينه و شھرھا ياد کرده اند شھرھاي شاھان خوانده 

، َدرَزنیزان، )ِسلوکیه(تیسفون، روَمگان، َوھاردشیر . که اعراب پس از اسالم به آن مدائن گفته اند

تیسفون، که با ُپل ھا و آب بندھاي روي . َوالشآباذ، َاسپانَبر و ماحوزا شھرھاي مدائن بوده اند

در دوسوي رود گسترش يافته بود، دراواخر دوران ساساني دچار طغیان رودخانه و دجله 

نوشته اند که در زمان ُقباد، پدرخسرو انوشیروان، درسّد دجله نزديک . شکستگي سدھا گرديد

اواخر روزگار خسرو پرويز نیز طغیان . دشت میشان شکاف افتاد و بسیاري از کشتزارھا زير آب رفت
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درھمین زمان .  چند سد را درھم شکست که براي بازسازي آنھا تالش بسیار شدِدجله و ُفرات

بعدھا تاريخنگاران اسالمي اين . نیز شکست برداشت)کسرا(براثرزلزله قسمتي ازايوان َکسري 

  .رويدادھا را نشانه ھاي سقوط سلسله ساساني شمردند

  

ست که گفته اند درزمان خسرو طاق َکسري بنايي عظیم و با شکوه در ساحل راست رود دجله ا 

اين بنا را مھمترين اثرمعماري دوره ساساني و نمودار ويژگي ھاي آن . انوشیروان ساخته شده

يکي از جغرافیانويسان دوره اسالمي که خود ايوان مدائن و کاخ سفید درنزديکي آن . مي شمرند

ازاين .  آنھا نوشته استمنسوب به دوران اشکانی را ديده، شرحي حیرت انگیز ازعظمت و شکوه

  .بناھا اکنون در نزدیکی بغداد جز ويرانه ھايي به چشم نمي خورد

  

درحمله اعراب، يزدگرد سوم ھمراه دربار و حرم سرا و گنج ھاي خود از پايتخت گريخت و 

گويند . م ھنگامي که اعراب تکبیرگويان وارد تیسفون شدند پايتخت را خالي يافتند627/ه 16درسال

دبن ابن َوّقاص، سردار سپاه عرب، از ديدن عظمت و جالل ايوان َکسري ھشت رکعت نماز که سع

از آن پس شھرھاي حیره و کوفه نزديک مدائن ساخته شد و تیسفون رو به . فتح به جاي آورد

  .ويراني نھاد

  

ھشتم میالدي منصور خلیفه عّباسي خواست از مصالح ايوان َکسري /درمیانه قرن دوم ھجري 

خلیفه اورا به . اّما خالد َبرَمکي وزير ايراني او اين کار را درست ندانست.  بغداد را بسازدشھر

اّما ھزينه گزاف خراب کردن و حمل مصالح خلیفه را واداشت که از . تعصب ايرانیگري متّھم کرد

م میالدي نھ/ايوان َکسري نجات يافت، اّما در اواخر قرن سّوم ھجري. تصمیم نابخردانه خود بازگردد

  .به دستور خلیفه مقداري از سنگ ھاي آن را در ساختمان قصر تاج در بغداد خاوري به کار بردند

  

دھم میالدي شھري کوچک اّما ُپر /امروزه درکنار ويرانه ھاي تیسفون که تا قرن چھارم ھجري 

ارد که به قرار د) ص(جمعّیت بود، گور َسلمان فارسي، يکي از نزديکترين صحابه پیغمبر اکرم 

  . َسلمان پاک مشھور است

  َسَمرَقند 
، سرزمین }ماوراءالنھر{ َسَمرَقند يکي ازشھرھاي بسیار قديمي، بزرگ، آباد و ُپرجمعیت ورارود

حاصلخیز بین دو رود بزرگ جیحون و سیحون، بوده است که در ساحل رودخانه ی زرافشان درايالت 

شھر در قرن ھجدھم میالدي رونق گذشته خود را از اين . ُسغد يا ُسغدياناي باستان قرارگرفته

 پس از درگیري ھاي خونین طوالني به دست نیروھاي روسیه تزاري 1868دست داد و درسال 

  .افتاد و امروزه مرکز اداري جمھوري ُازبکستان است

  

م و َسَمرَقند قديمي ترين شھر آسیاي میانه است که درآن آثار باستاني متعّلق به قرن ھاي سّو 

ھنگامي که اسکندر در حمله به ايران َسَمرَقند را ويران کرد، اين . چھارم پیش ازمیالد يافت شده

پس از . شھر برج و باروئي عظیم داشت و مدّت ھا کانون مقاومت در برابر نیروھاي بیگانه بود
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 مستقلي اسکندر، تا فتح اين سرزمین ھا به دست سپاھیان اسالم، در َبْلخ و َسَمرَقند حکومت

با اين ھمه، نفوذ تمدن و فرھنگ . وجود داشت که از نظر تاريخي آن نواحي را از ايران جدا مي کرد

از جمله در زمان ساسانیان، سمرقند مھم ترين کانون ديني . ايراني درآن ناحیه پیوسته باقي ماند

  .مانويان بود

  

مي رسد، زماني که سامانیان دھم میالدي /اوج رونق وشکوه شھرسمرقند به قرن چھارم ھجري 

اين خاندان فرھنگ دوسِت ايراني اين ناحیه خّرم حاصل خیز را به . درماوراء النھر به قدرت رسیدند

درزمان اسماعیل بن احمد . درجه اي از اعتبار رساندند که از آن پس مانند آن به خود نديد

، و ثروتمند بود که بربلندي ساماني، سمرقند يکي از مراکزمّھم حکومت و بندري بزرگ، آباد

نوشته اند که . قرارداشت و درھمه خانه ھا وکوچه ھاي آن، درخت ھاي سرو قد برافراشته بود

  . شھر از باالي قلعه چنان به نظرمي رسید که گويي پوشیده از درخت و سبزه است

  

رزمین ھاي دور و از ھمه س. بازار سمرقند نیز به واسطه وسعت، زيبايي، و رونق زبانزد بوده است

نزديک به اين بازار کاال وارد مي شد و مشتريان و بازرگانان سرزمین ھاي دور ھمیشه درآن جا 

، پارچه ھاي گران بھا، زين و ابزار )نوعي پارچه از ابريشم خام(ديباي سرخ . رفت و آمد مي کردند

ن بازار به فراواني اسب، شیشه ھاي نقش دار رنگین و انواع محصوالت کشاورزي و دامي در اي

اّما معروف ترين کاالي سمرقند کاغذ بود که بیشتر نقاط خاور زمین از آن جا . دادوستد مي شد

  .وارد می کردند

  

حمله مغول سمرقند را نیز چون ديگر شھرھاي ماوراءالنھر و خراسان بزرگ ويران کرد و به نابودي  

و مردم را از کوچک و بزرگ و زن و مرد خانه سپاھیان مغول شھر . بسیاري از ساکنان آن انجامید

اّما ديري نپايید که امیرتیمور گورکان در . به خانه ُکشتند و ھرچه يافتند کندند و بردند و سوختند

چھاردھم میالدي َسَمرَقند را پايتخت خود کرد و ساختمان ھاي با شکوه /قرن ھشتم ھجري

.  اين شھررا نیز از غنايم فتح ھندوستان ساختاو مسجد بزرگ و زيباي. بسیار درآن بنیان نھاد

َکالويخو، سفیر اسپانیا، که درآن زمان به َسَمرَقند رفته بود، يک يک اين بناھاي شاھانه را توصیف 

امیر تیمور درجنگ ھا و فتوحات خود دانشمندان، ھنرمندان، و صنعت گران را برمي . کرده است

 گونه که در زمان او و جانشینانش، اين شھر بزرگ ترين مرکز گزيد و با خود به َسَمرَقند مي برد آن

رصدخانه َسَمرَقند، که به دستور ُاُلغ بیگ ساخته شد، يکي از مراکز مھّم . دانش و ھنر روزگار شد

اّما پیش از امیرتیمور نیز َسَمرَقند کانون دانشمندان و عرفا و ھنرمندان بزرگ . علمي زمان بود

  . َمرَقندي پدر شعر فارسي برترين ايشان استرودکي َس. ايراني بود

  َمْرو
َمرو در شمال شرق خراسان کنوني يکي از شھرھاي آباد و ُپر اھمیت خراسان بزرگ بوده و اکنون 

به نام مرو یا َمري، شھری کوچک در جمھوري ترکمنستان است که بسیاري از مردم آن با زبان 

مرو در امتداد رودخانه اي بنا . نی را دوست دارند فارسي آشنا ھستند و فرھنگ و ادبیات ایرا

شده بود که از کوه ھاي غور درشمال خاوري ھرات سرچشمه مي گرفت و در ريگستان ھاي 
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اين رودخانه َمرورود يا َمرغاب نام داشته و در مسیر خود دو شھر را . بیابان ُغز ناپديد مي شد

باالي رودخانه، و ديگري َمرو بزرگ يا َمرِو آبیاري مي کرده است، يکي َمرو کوچک، در قسمت 

  .شاھجان

  

آن چه مسّلم است بعد از حمله . بناي شھر مََرو را به اسکندر و جانشینان او نسبت مي دھند 

اسکندر دراين ناحیه حکومتي طرفدار يونان تشکیل شد که از نواحي بلخ و َمرو تا انتھاي ُسغد و 

 در زمان پارت ھا، که خراسان به چھار مرزباني تقسیم شد، َمرو پس از آن. َسَمرَقند را دربر داشت

  . مرکز يکي از آن چھار بخش و مراکز سه بخش ديگر بلخ و ھرات و نیشابور بودند

  

َمرو شھري ثروتمند بوده و انواع محصوالت کشاورزي و صنايع دستي آن، ازجمله ابريشم و پارچه 

ا اھمیت اصلي َمرو، عالوه بر حاصل خیزي خاک و اّم. ھاي گران بھا، شھرت بسیارداشته است

فراواني آب، از موقع سیاسي آن بر سر شاه راه ھاي بزرگ بین المللي دنیاي قديم ناشی می 

جاده ابريشم و راھي که از آن عاج و ادويه ازھندوستان به سواحل درياي مديترانه مي . شده

گرد سّوم، آخرين شاھنشاه ساساني، از از ھمین راه بود که يزد. رفت، ازاين شھر مي گذشت

  .تیسفون و ھمدان و ري به مرو گريخت و در يکي از روستاھاي آن به دست آسیاباني ُکشته شد

  

مسجد بزرگ . َمرو دردوراني از آبادترين و ثروتمند ترين سرزمین ھاي اسالمي به شمار مي رفت 

در زمان . ن ھا شھرتي بسیار داشتو با شکوھي که ابومسلم خراساني در آن ساخته بود تا قر

َمرو تا . ھارون الرشید پسرش مأمون، در مقام امارت در کاخي با شکوه در اين شھر مي زيست

  .زمان مغول ھمواره مرکز حکومت ماند و آبادي و رونق آن برجاي بود

  

 زمان دراين نوشته اند که درآن. درحمله مغول اين شھر نیز با ويراني و ُکشتار بسیار روبه رو شد 

از کتابخانه کوچک ديگري نیز . شھر دوکتاب خانه بزرگ و خزانه کتاب معتبر ديگري وجود داشت

يادکرده اند که داراي دويست جلد کتاب بود، ھمگي بي ھمتا با خط زيبا و تذھیب عالي و چنان 

ن قدر ھمراه اين آثار فرھنگي گرا.  دينار طال ارزش داشت200نفیس و گران بھا که ھريک بیش از 

با ھزاران تن ازساکنان و ھمه بناھاي باشکوه شھر وجايگاه ھاي پخش آب رودخانه ی َمرغاب، که 

 آورده،  احسن التقاسیمتوصیف عظمت و دقت مھندسی آن را ابوطاھر مقدسی در کتاب

  .درحمله مغول از میان رفت

  

ت و شکوه گذشته خود را َمرو در زمان شاھرخ، جانشین امیر تیمور گورکان، قسمتي از عظم 

سرانجام . بازيافت، اّما از حمله دائم ُازَبک ھا و افغان ھا و آسیب ھاي ناشي از آن درامان نبود

  .م، روس ھا مرو را تصرف کردند1884درسال 

  َھرات 
َھرات درگذشته نام منطقه بزرگي بوده است که يکي از چھار ايالت خراسان بزرگ را تشکیل مي 

َھرات درھمان حال نام شھري است حاصلخیز در . مام اين ناحیه در افغانستان استامروز ت. داده
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ھمین منطقه که باغ ھاي سرسبز، آب وھواي سالم و مطبوع و باد پیوسته و ماليم آن در تابستان 

َھري رود يا رودخانه َھرات از کوه ھاي غور سرچشمه مي گیرد و . از ديرباز شھرت داشته است

  .عّدد از شھر مي گذرددرشاخه ھاي مت

  

آثار تاريخي بسیار از دژھا و آتشگاه ھا و . بناي شھرَھرات را به دوران باستان نسبت داده اند 

درقرن چھارم . کلیساي مسیحیان ھمگي نشان از ديرينگي و رونق اين شھر درھمه ادوار دارد

وت و جمعّیتي افزون دھم میالدي با روي کار آمدن امیران ساماني شھر ھرات رونق و ثر/ھجري

مسجد بزرگ شھر و بازارھاي . يافت و يکي از کانون ھاي بزرگ علم و ادب و دانش و انديشه شد

ُپرکاالي پیرامون آن و باروي استوار با دروازه ھاي آھنین و چوبین بسیار، که به سوي نواحي 

آنان مسجد جامع به نوشته يکي از . گوناگون باز مي شد، جھانگردان را به خود جلب مي کرد

  . َھرات در زيبايي و کثرت نمازگزاران در تمام خاک خراسان و سیستان بي نظیر بود

  

بسیاري از جنبش ھاي ايرانیان به مخالفت . مردم َھرات به جوانمردي و عّیاري شھرت داشته اند

َقنَّع، و قیام استاْدسیس، به خونخواھي ابومسلم و الُم. با اعراب دراين ناحیه صورت گرفته است

خروج َقرَمطیان ھرات در قرن سّوم ھجري، که در آن بیش از دو ھزار تن از پاي درآمدند، از اين 

  . جمله است

  

. َھرات درحمله مغول سرسختانه پايداري کرد و ھراسناک ترين ُکشتارھا و ويراني ھا را به خود ديد

ز لشکريان سلطان محّمد خوارزم شاه را بار اّول که مغوالن َھرات را گشودند تنھا دوازه ھزار تن ا

ُکشتند، اّما بار ديگر که بر اثر قیام مردم َھرات به آن شھر آمدند، به گفته اي، از خون ھیچ کس 

درمیان بیش از يک میلیون و ششصدھزار تن نگذشتند، رقمي که خود نشان وسعت و جمعیت 

  . ھرات در آن زمان است

  

. آباد شد تا آن جا که تیموريان پايتخت خودرا به آن جا بردندپس ازحمله مغول َھرات به زودي 

پس از او در زمان سلطان . باْيُسنُقرمیرزا پسر شاھرخ و نواده امیرتیمور ھرات را پايتخت خود کرد

حسین باَيقرا و وزيرھنرمند و باکفايتش، امیرعلي شیرنوائي، اين شھر مرکز بزرگ ھنر و شعر و 

 َھرات در نیمه دّوم قرن نوزدھم میالدي، در زمان ناصرالدين شاه قاجار، .ادب و دانش روزگار شد

براثر تحريکات خارجي از ايران جدا شد اّما پیوستگي تاريخي و فرھنگي آن با ايران ھمچنان 

  . برجاست

  

از آثار تاريخي مّھم َھرات قلعه اي استوار به نام َشمیُرم است که بناي آن به روزگار باستان مي 

در دامنه کوھي که اين قلعه برفراز آن قرار دارد بقاياي يک آتشکده که در آن جا آتش خانه . رسد

خوانده می شود، برجای مانده و در نزديکي ھاي شھر کلیساي کھني متعّلق به مسیحیان وجود 

مسجد زيبا و قديمي ھرات در جنگ داخلي افغانستان در سال ھاي اخیر آسیب بسیار ديده . دارد

عالوه براين ھا، آرامگاه .  ھنوز ھم آن را بايد از زيباترين مسجدھاي اسالمي به حساب آورداّما

از بزرگان ناحیه . بزرگاني چون پیرھري، خواجه عبداهللا انصاري، و امام فخر رازي دراين شھر است
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ي ھم و. ھرات به نام ابوحاتم َاسِفزاري نیز اشاره کرده اند که در شھري به ھمین نام مي زيست

دوران خّیام نیشابوري بود و در ستاره شناسي و رياضي و ھندسه و مکانیک نوشته ھاي بسیار 

آورده اند که وي براساس نظريه َاَرشمیُدس ترازويي ساخت که میزان ناخالصي فلزات را . دارد

 از بیم آن را به خزانه سلطان َسْنَجر فرستاد، اّما خزانه دار که مردي نادرست بود. نشان مي داد

گويند که ابوحاتم به شنیدن خبر از شدت اندوه . آشکار شدن نادرستي ھايش ترازو را ُخرد کرد

  .درگذشت

  مسجد جامع یزد

  

/ مھم ترين اثر تاريخي يزد مسجد جامع آن است که ساختمان اصلي آن به قرن ششم ھجري

ّفر در قرن ھشتم ھجري بنا اّما ساختمان کنوني آن در دوره آِل مظ. دوازدھم میالدي بازمي گردد

اين مسجد جامع دو کتیبه بسیار نفیس يکي به خّط کوفي و ديگري به خّط ُثلث دارد . شده است

مدرسه و خانقاه سید شمس الدين و بقعه . که در متن آن نام شاھرخ تیموري خوانده مي شود

الب توّجه و باغ دولت و مسجد پیرَچخماق با سردري بلند و جلوخاني ج) ُرکنیه(سید ُرکن الدين 

آباد از زمان شاھرخ تیموري، که چندي محل سکونت کريم خان زند بوده، از ديگر آثار تاريخي شھر 

براين ھمه بايد بادگیرھا و آب انبارھاي قديمي يزد را افزود که ھمواره مورد توّجه جھان . يزد است

  . گردان داخلي و خارجي بوده است

ری شیرینی ھائی که در یزد پخته می شود، از بھترین و معروف ترین باقلوا، حاجی بادام و دیگ

سوغات ھای شھر یزد است که بسته ھای آن رادرھمه ی اوقات به خصوص نوروز به شھرھای 

باقلوای یزد با انواع گوناگون بادامی ، پسته ای و نارگیلی بین ایرانیان بسیار . مختلف می برند

  .خواھان دارد

  اردکان 

 کیلومتری یزد دردامنه ی شیرکوه 60ھر بزرگ استان یزد اردکان است که درفاصله ی دومین ش

در . واقع شده، شھری خوش آب و ھوا و استراحتگاه مردم درتابستان ھای گرم و سوزان منطقه

این شھر که نام آن به معنی مکان پاک یا مقدس است، از قرن دوازدھم میالدی تا کنون مکان 

بنای مسجد جامع و امامزاده میر سید محمد و تکیه ازآن جمله . برجای ماندهھای مذھبی زیادی 

  . است

یکی از مھم ترین زیارتگاه ھای زرتشیان در شریف آباد روستائی نزدیک اردکان است که ھرساله 

ھزاران نفر، که بیشتر آن ھا زرتشیان ایرانی یا خارجی به خصوص ھندی ھستند به آن جا می 

 این محل که پیرچک چک نام دارد ، زیارتگاه ھای دیگر زرتشتی در آن محل عبارتند افزون بر. آیند

-24زیارت پیرچک چک ھمه ساله از. پیر شاه اشتات ایزد،پیرشاه مھرایزد و پیرشاه مراد:از

رسم آن است که زایران ازھنگامی که نخستین نگاھشان . جون صورت می گیرد18-14/خرداد28
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درآن جا از چشمه ای پنھان در دل . پیاده به سوی آن از کوه باالمی روندبه ستایشگاه می افتد، 

به باور زرتشتیان،درجمله ی اعراب به ایران ، نیک . کوه قرن ھاست که قطره قطره آب می چکد

بانو دختر دوم یزدگرد آخرین شاھنشاه ساسانی از ترس اسارت و مرگ ھنگام گریز به اھورا مزدا 

قطره ھای . ھمان دم کوه معجزآسا از ھم شکافت و اورا درخود گرفت.  برھاندمناجات کرد که او را

افسانه از بیرون ماندن پاره ای پیراھن رنگین دختر از . آب اشک ھای ترس و اندوه نیک بانوست

درکنار این محل درخت بسیار بزرگی . شکاف کوه سخن دارد که کسی تا کنون آن را ندیده است

  .  می شود عصای نیک بانوستسربرافراشته که گفته

ورودی . ستایشگاه درواقع ساختمانی سرپوشیده در بریدگی کوه است که دو در برنزی بزرگ دارد

آن با سنگ مرمر فرش شده و دیوارھا از آتش مقدسی که قرن ھاست در آن جا افروخته نگاه 

 مسافران چند جایگاه در بریدگی ھای زیر ستایشگاه برای پذیرائی از. داشته شده، سیاه گردیده

  .سرپوشیده ساخته اند

  ابرقو

. یا ابرکوه ابرقو درھجده کیلومتری جنوب غرب یزد شھری کوجک و نسبتآ خوش آب و ھواست

 ساله ی آن را دراین سرزمین 2500دراین شھردرخت سروی بزرگ و قدیمی وجود دارد که وجود 

َطَبس َطَبس .  مقدس می دانندکویری یکی از شگفتی ھای طبیعی و دراعتقاد عامه درختی

 کیلومتر مربع يکي از شھرھاي قديمي استان خراسان بوده که از سال 55344باوسعت

این شھردر حاشیه کوير لوت و در دامنه کوه نیزار . به استان یزد پیوسته است. م2002/ش1381

 سوزان واقع شده و آب و ھواي آن در نواحي کوھستاني معتدل و در قسمت جلگه اي گرم و

  .است

  َطِبس

درگذشته از خرما و عنّاب . درکنارکويرخشک و سوزان مرکز ايران شھري آباد و ُپردرخت است

امروزه َطَبس انواع درخت ھاي گرمسیري و باغ ھاي بزرگ مرکبات دارد و . فراوان آن ياد کرده اند

يگر خراسان برده ھمه ساله در زمستان و نوروز گل ھاي نرگس فراواني از آن جا به شھرھاي د

  .مي شود

زيرا بیشتر راه ھايي که از کوير مي . شھرت داشت" دروازه خراسان"طَََبس درقرن اّول اسالمي به 

گذشت به اين شھرمي رسید اھمّیت تاريخي َطَبس بیش ازھمه به واسطه دژھاي اسماعیلیه در 

که َطَبس به تصّرف ، ھنگامي )يازدھم میالدي(آن جاست، که درنیمه دّوم قرن پنجم ھجري 

سپاھیان سلطان َسنَجر يک بار آن جا راگرفتند و ُکشتار و خرابي بسیار . اسماعیلیه درآمد، بناشد

ويراني َطَبس بار ديگر در زمان شاه عّباس بزرگ روي داد که ُازَبک ھا به آن جا حمله . به بار آوردند

 به کّلي درھم کوبید و زلزله ی بسیار سختي این شھررا} م1878(ش1357درسال. بردند

  . پس از آن َطَبس از نو ساخته شد. ساختمان ھاي قديمي آن را از میان برد
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واقعه مّھم ديگری که، پس از انقالب اسالمي درنزدیکی این شھر روی داد، سقوط چند ھلیکوپتر 

ھاي آمريکايي بر اثر توفان شن و منفجر شدن برخي از آن ھا بود که براي آزاد کردن گروگان 

از آثار تاريخي َطَبس، که بسیاري از . سفارت امريکا در تھران در نزديک اين شھر فرود آمده بودند

آنھا در زلزله آسیب فراوان ديد، مي توان بناي امامزاده حسین ومناره ی کبیر و برج يا مناره کرات را 

جامع و قلعه اي مسجد. بازمي گردند) يازدھم میالدي(نام برد که ھمگی به قرن پنجم ھجري 

  .متعّلق به دوران َصَفوّيه نیز در اين شھر ھمچنان برجاي است

 
 
 

 اقوام
  

  

  

به گواھي اسناد تاريخي و مدارک باستان شناسي، از ھزاران سال پیش سرزمین ايران رھگذر و 

جايگاه زندگي اقوام گوناگوني بوده است که خصوصیات جسماني و زبان ھا و آداب متفاوتي 

پیش ازاستقرار آريايیان، دراين فالت اقوام بومي اي مي زيستند که امروز آن ھا را به . دداشته ان

اقوامي که خط و نوشته ازخود برجاي گذاشته يا نامشان در اسناد و . نام آسیاني مي شناسیم

ايالمي ھا که در خوزستان و حدودپشتکوه مي زيستند؛ گوتي ھا : کتیبه ھاي قديم آمده عبارتنداز

لوبي ھا درنواحي کرمانشاه، کاسي ھا در دامنه ھاي زاگُرس و ُلرستان؛ اورارتوھا درشمال؛ و ولو

  .آماردھا و تیپوري ھا در حاشیه جنوبي درياي َخَزر

  

اورارتوھا از قرن نھم تا ھفتم پیش از میالد در ارمنستان کنوني و شرق آسیاي صغیر و شمال 

ه آرارات، که از نام ھمین قوم گرفته شده، درکشورآنان آذربايجان حکومتي تشکیل داده بودند و کو

اين قوم تمّدني درخشان داشت و با کندن کاريزھا و آباداني زمین ھاي بي حاصل . قرار داشت

کاسي ھا در نیمه اّول ھزاره دوم پیش ازمیالد در دّره ھاي . درکشاورزي پیشرفت بسیار کرده بود

کاسپَین، نام ديگر درياي َخَزر از . ن بر باِبل حکومت کردندزاگُرس به سر مي بردند و حدود شش قر

شھرامروزي آُمل و ناحیه تبرستان نام خود را از آماردھا و . نام ھمین قوم گرفته شده است

  . تیپورھا، اقوام قبل از آريائي ساکن سرزمین ايران گرفته است
 
 

 آریاھای ایرانی
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  آریاھای ایرانی 
  

  

 سال پیش از میالد مسیح به شکل قبیله ھاي کوچک در دورترين نقطه آريايیان حدود دوھزار

اينان زبان و آداب و رسوم مشترکي داشتند . شرقي فالت ايران و در مغرب فالت پامیر مي زيستند

. يعني چراگاه شبانان آريايي مي نامیدند" َآيرانا َوئَج"آمده،  اوستا و سرزمین خود را آن گونه که در

ايش تعداد اعضا، اين قبايل ناچار به مھاجرت شدند و به نواحي شرق و غرب و جنوب بعدھا، باافز

  . سرزمین اصلي خود کوچ کردند

  

اگرچه گاه برخوردھاي میان . مھاجرت آريايي ھا به تدريج و در دوره ھاي مختلف صورت گرفت

، اّما به طور کّلي مھاجران آريايي و اقوام بومي به از بین رفتن دسته ھاي بزرگ مھاجر انجامید

آريايیان که قومي با . آمیزش میان اقوام بومي و مھاجر با تفاھم و ماليمت صورت مي گرفت

امروزه فرزندان آريايیان ساکن . فرھنگ بودند با جذب مردم بومي تمّدن خودرا وسعت دادند

به ھمین . سرزمین ھايي ھستند که از دورترين مرزھاي شرقي ھندوستان تا اروپا امتداد دارد

آريايیان ھندواروپايي به دو شاخه بزرگ شرقي . اروپايي گفته مي شود-جھت به آنان نژاد ھندو

تیره غربي که درياي َخَزر را دور زده و از گذرگاه ھاي قفقاز به غرب رفته . وغربي تقسیم مي شوند

 مختلف جمعیت اقوام شرقي شامل تیره ھاي. اندعبارتند از اقوام ژرمن، آنگلوساکسن و اسالو

ھنديان و ايرانیان با داشتن وجوه مشترک فرھنگي، پس از . ھند و مردم ايران و قوم ارمني ھستند

قرن ھاي دراز زيستن درکنار يکديگر، براثر کثرت جمعّیت و تنگي جا ناچار از ھم جدا شدند و در دو 

  . فالت پامیر و ايران جا گرفتند

  

احي غرب فالت ايران موفق به تشکیل حکومتي منطقه اي نخستین دسته از آريايیان که در نو

پارس ھا، قوم ديگر آريايي، ابتدا در نواحي شمال و غرب ايران ساکن شدند و . شد، قوم ماد بود

پارس ھا با پذيرفتن جنبه ھايي از تمّدن ھاي . سپس به تدريج به سوي جنوب کوچ کردند

  .ي بزرگ َھخاَمِنشي را بر پا کردندپیشرفته بومي به سرعت قدرت يافتند و شاھنشاھ

  

آنان با استفاده . پارت ھا، ديگر قوم آريايي، ابتدا در نواحي شرقي حدود ماوراء النھر مي زيستند 

توراني ھا و َسکاھا . از ضعف جانشینان اسکندر به تشکیل شاھنشاھي اشکاني توفیق يافتند

اين اقوام تمّدني پائینتر از . ین ايران وارد شدندنیز از اقوام آريايي بودند که از سوي شمال به سرزم

 داستان برخوردھا و جنگ ھاي ايشان با ديگر اقوام ايراني به تفصیل در. ديگر اقوام آريايي داشتند

  . ، آمده استشاھنامهو حماسه مّلي ايرانیان، َاوستا 

  

ابتدادردامنه کوه ھاي زاگُرس دسته اي از َسکاھا که ازگذرگاه ھاي قفقاز به داخل ايران راه يافتند، 

اّما بعدھا با دور زدن دامنه ھاي جنوبي البرز به َزَرنگ يا َدَرتگیانا رفتند و آن سرزمین را . جاي گرفتند

بیشتر افسانه . که در آن زمان بسیار خّرم و حاصل خیز بود به کانون تمّدني بزرگ بدل ساختند
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ن قوم َسکا و سرزمین ايشان که َسِکستان و بعدھا ھاي پھلوانان و شاھان باستاني ايراني درمیا

از ديگر اقوام آريايي باختريان و ُسغديان بودند که جايگاه . سیستان خوانده شد اتفاق افتاده است

و ُسغد يا ُسغديانا ) َبلخ(ايشان در نواحي شمال افغانستان و ماوراء النھر به نام ساکنان آن باختر 

  . خوانده شده است

  

 

 کنونی ایراناقوام 
  

  

  اقوام کنونی ایران
  

  

. از ورود نخستین آريائیان تا امروز درآمیختگي قومي با درجات گوناگون درايران ادامه داشته است

 يوناني را به ازدواج با ايرانیان تشويق مي اسکندر در فتوحات خود سرداران و سپاھیان مقدوني و

ھنگام حمله اعراب قبايل و طوايف بزرگ عرب به نواحي مختلف ايران کوچ کردند و رفته رفته . کرد

. بعدھا قبايل ترک در گروه ھاي بزرگ عشايري به ايران ھجوم آوردند. درجمعّیت ايران جذب شدند

باحمله مغول و کشتار بي امان . اي اين مھاجمان بودندترکان َغزَنوي و َسلجوقي بزرگترين دسته ھ

پس از آن . مردم، سرزمین ھاي ويران و خالي را طوايف ُپرجمعّیت زردپوست مغول وتاتار ُپرکردند

حکومت ھاي ايران، به منظور پاسداري از مرزھاي کشور، قبايل بیابان گرد را از نواحي دوردست به 

در . ھا، َبرَبرھا، و ترکمان ھا از اين طريق به تدريج وارد ايران شدندُازَبک . داخل ايران کوچ دادند

اوايل توسعه قدرت َصَفوي نیروھاي وفادار به شاه، که شاھَسَون يا ِقَزلباش خوانده مي شدند، 

ھمگي از قبايل ترک بودند و سران ايشان بعدھا حکم راني سراسر ايران را به خود اختصاص 

  . دادند

  

آمیزش اقوام گوناگون از سويي و وضع جغرافیايي و آب و ھواي مناطق گوناگون بدين ترتیب، 

به عنوان نمونه، مي توان اندام . درمشخّصات ساکنان نواحي مختلف ايران بي تأثیر نبوده است

بلند و تنومند ايل نشینان مناطق زاگُرس را نام برد که آن ھا را از ساکنان کناره ھاي درياي َخَزر، 

اين خصوصیات درمورد نواحي .  کوتاه و چھره و موي و چشم روشن دارند، متفاوت مي کندکه قّدي

جنوب کشور، از جمله خوزستان، نیز قابل توّجه است زيرا ساکنان اين نواحي نیز برخي ويژگي 

  .ھاي ھمسايگان از جمله اعراب را به خودگرفته اند
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مردم . توان به دو دسته اصلي تقسیم کردمردم امروز ايران را از نظر روش گذران زندگي مي 

ايل کلمه اي است ترکي و از زمان مغول ھا به فارسي . ساکن شھرھا و مردم روستاھا و ايالت

ايل معموًال به عشاير و قبايلي اطالق مي شود که در جستجوي چراگاه براي دام ھاي . راه يافته

اني اکثريت جمعّیت ايران را تشکیل مي جامعه عشايري زم. خود در ايام سال تغییر جا مي دھند

اّما عوامل گوناگون از جمله قدرت گیری حکومت ھای مرکزی به تدريج بر شمار ساکنان . داد

  . شھرھا و روستاھا افزوده است

  

 طايفه مستقل وجود داردکه 482 ايل بزرگ و 92م، در ايران 1985/ش1364براساس آمار سال

ازسه . تري، که به نھاد خانواده مي رسد تقسیم مي شوندھريک از آنھا به واحدھاي کوچک 

. ويژگي مّھم زندگي ايلیاتي يکي دام داري سّنتي است که اساس اقتصاد آن به شمارمي رود

ديگر، جا به جائي دائم يا رفتن به يیالق و مناطق سردسیر در فصل گرما و بازگشت به قشالق 

ايي به منظور بھره جويي ازپوشش گیاھي طبیعي اين جابه ج. يانواحي گرمسیر در زمستان است

کوچ نشینان نواحي البرز و دامنه ھاي زاگُرس معموًال کوچ . و دسترسي به آب صورت مي گیرد

درنواحي . عمودي دارند، يعني ازدشت ھا و جلگه ھا به بلندي ھاي کوھستاني سفر مي کنند

ظر گیاھي قابل توّجه نیست، کوچ سیستان و بلوچستان که تفاوت بین نقاط پست و بلند از ن

سّومین ويژگي عشاير وابستگي اعضاي آن به ساختار سیاسي و . درمسیرافقي صورت مي گیرد

اجتماعي ايل است که بر اساس آن ريیس يا خان يا ايلخان اختیار تصمیم گیري، داوري و قدرت 

الت و توانايي آنھا در اين خود ازعوامل اساسي نیرومندي اي. اجرايي دستورات را يک جا دارد

  . سرنگوني و تأسیس حکومت ھا در طول تاريخ بوده است

  

ستیز دائم و بي امان با طبیعت، مردم کوچ نشین را آشنا باسرزمین، دالور، بردبار و وابسته به 

عشاير ايران در نبردھاي داخلي و خارجي نیز سھم مّھمي داشته اند و به . يکديگر بارمي آورد

ُکردھا، . ان َھخاَمِنشي به بعد مرزداري از شغل ھاي مھّم آنان به شمار مي رفته استويژه از دور

ُلرھا، بلوچ ھا، قشقايي ھا، ترکمن ھا، ايالت خمسه، کولي ھا، و عشاير عرب زبان از جمله اقوام 

  . و عشاير عمده ايران اند

  ُکردھا
 از جنوب شھر باکو در آذربايجان تا ُکردھا از اقوام اصیل آريايي اند که در طول کوه ھاي زاگُرس

گروه بزرگي از ُکردھا نیز در مشرق ترکیه وشمال ِعراق . شمال ُلرستان و خوزستان سکونت دارند

در قديم ترين آثار و مدارکي که از تمّدن ھاي . وسوريه و بخش جنوبي ارمنستان زندگي مي کنند

يونانیان نیز .  به ُکردھا اشاره شده استباستاني بابل و آشور وَ َاِکد و سوِمر به دست آمده،

  . درنوشته ھاي خود بارھا از ُکردان و دلیري آن ھا ياد کرده اند
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يشان نیز در دوره طوايفي از ا. بخش بزرگي از ُکردھاي ايران امروزه در شھرھاي مختلف ساکن اند

ھم اکنون درخراسان، به خصوص در قوچان و َدِرَگز . ھاي مختلف به نواحي ديگر کوچ داده شده اند

و ُبجنورد، شمار قابل توجھي ُکرد زندگي مي کنند که از قرن ھا پیش براي مقابله با ُازبک ھا 

غربي زندگي مي کنند تیره ھاي مھّم ُکرد که درآذربايجان . دراين نواحي جاي گزين شده اند

َمنگور درمھاباد، َجاليي در اطراف ماکو، میالن ساکن خوي و َقره پاپاقي و َشکاک و بیک : عبارتند از

ايالت ُکرد بیشتر در مغرب َسقِّز . زاده، که به ترتیب درجنوب َنَقده و َسلماس و ارومیه سکونت دارند

ين آنھا ايل ھاي َسنجابي، باباخاني، معروف تر. و َسَنندج و کرمانشاه رفت و آمد مي کنند

َسنجابی ھا، که بیشترشان در اطراف . ُکماسي، گوران و َکلُھر و فتح علي بیگي ھستند

جمعّیت ايل . کرمانشاه سکونت دارند، جمعّیتي بین سه تا چھار ھزار خانوار را تشکیل مي دھند

اين ايل در . نوار برآورد شده استَکلُھر، که درجنوب کرمانشاه زندگي مي کنند، حدود ده ھزار خا

به يیالق مي روند و قشالقشان اطراف گیالن ) شاه آباد غرب(تابستان ھا به اطراف اسالم آباد 

  . غرب است

  

اّما طوايفي از آن ھا مانند سنجابي ھا و بعضي شاخه ھاي ايل . ُکردھا بیشتر سّني ھستند

ُکردھا به زباني از ريشه ی زبان ھاي .  حق اندعده اي نیز پي رو اھل. گوران مذھب تشیُّع دارند

دو گویش اصلي آن ُکردي ُمکري و . باستاني ايران سخن مي گويند که گویش ھاي مختلفي دارد

ُکردي َسنه است که از ساير گویش ھا رواج بیشتر دارد و آثار شعرو ادبیات قابل توجھی از آن ھا 

ُکردھا از نظر خصوصیات . و ززکی استگویش ھای دیگرکرمانجی، سورانی . در دست است

دالوري و آزاد منشي و آزاد انديشي ايشان در بین ايرانیان . اخالقي و فرھنگي نیز ممتاز اند

موسیقي و رقص ُکردي و ھمچنین زيبايي و رنگارنگي جامه ھا و زينت ھاي ُکردان . مشھور است

  . در فرھنگ ايراني مشھور و شایان توجه است
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  ُلرھا
.  در مغرب رشته کوه ھاي زاگُرس در منطقه اي جنوبي تر از ُکردستان سکونت دارندلُُرھا

اّما بعدھا برمبناي ويژگي ھاي زبان شناسي طايفه . درگذشته ُلرھا را ازطوايف ُکرد مي دانستند

ي به نظر م. ھاي َسگَوند، بختیاري، َمَمسَّني، لََک و عشاير ُکھگیلويه و ُبوير احمد را ُلر نامیدند

ُلرھا در زمان حکومت . رسید که اين طوايف از اختالط میان اقوام مھاجر به وجود آمده باشند

بین اين دو . ايلخانان مغول در دو منطقه مي زيستند که ُلر بزرگ و ُلر کوچک نامیده مي شد

ن به اکنون ُکھگیلويه به جاي ُلر بزرگ و ُلرستا. منطقه ناحیه سّومي به نام شوِلستان وجود داشت

  .َمَمسَّني نیز جايگزين شوِلستان شده است. جاي ُلر کوچک قرار دارد

  
  

ايالت بختیاري، که در نواحي بین اصفھان و خوزستان و ُلرستان و بروجرد سکونت دارند، با 

بختیاري ھا .  ھزار تن بزرگترين اجتماع عشايري ايران را تشکیل مي دھندجمعّیتي حدود چھارصد

شیعي مذھب ھستند و به لھجه اي از زبان ھاي قديم ايران سخن مي گويند که داراي ادبیاتي 

موسیقی و رقص و آداب و رسوم خاص و پیوندھاي محکم ايلیاتي ايشان در . قابل توّجه است

  . تاريخ ايران مشھور است

  

انین بختیاري در بعضي حوادث تاريخي ايران در اواخر دوره َصَفوي و ھم زمان با ظھور نادرشاه خو

درتاريخ مشروطیت نیز قیام سردار اسعد بختیاري به حمايت از . افشار دخالت مؤثر داشتند

مجاھدين و بر ضد محمدعلي شاه براي پايان دادن به دوره استبداد صغیر اھمّیت بسیار داشته 

که در تاريخ ايران به رشادت و درعین حال ماليمت طبع و مردم ) وکیل الُرعايا( کريم خان زند.است

  . دوستي شھرت داشته، از میان طوايف ُلر برخاسته است

  بلوچ ھا 
بلوچ ھا از اقوام باستاني ايران اند که در استان ھاي شرقي کشور، بلوچستان، سیستان، کرمان، 

درخارج ازمرزھاي ايران نیز بلوچ ھا در نواحي ِسند و . ي مي کنندو بعضي نواحي خراسان زندگ
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زندگي ايلي ايشان با دام داري، . بلوچ ھاي ايران اکثر سّني مذھب اند. َپنجاب ساکن اند

شماري از ايشان ھمواره به رفت و آمد بین ايران . کشاورزي، و پرورش درخت ھای نخل مي گذرد

مھم ترين طوايف بلوچ ياراحمد . دادوستد کاال روزگار مي گذرانندو پاکستان مشغول اند و از راه 

  .زايي، میرَعبدي، ريگي و َسراواني نام دارند

  
  

ف ايران شده طبیعت نامساعد بلوچستان موجب مھاجرت ھاي وسیع اقوام بلوچ به نواحي مختل

درگیالن، مازندران، آذربايجان، و خراسان عده زيادي از بلوچ ھا به کشاورزي و کارگري . است

  . سکونت بعضي ازآن ھا در اين نواحي فصلي و بعضي ديگر دائمي است. اشتغال دارند

  ترکمن ھا
اي اين نام درقرن ھاي نخست اسالمي به ترک ھايي که از سوي آسیاي مرکزي به سرزمین ھ

يازدھم میالدي درخراسان /ُغزھا که در قرن پنجم ھجري. ايراني مي آمدند اطالق شده است

ترکمن ھا امروز در شمال خراسان و مشرق مازندران سکونت . فجايع بسیار کردند از آن جمله اند

دامداري، کشاورزي، به خصوص پنبه . دارند، به زبان ترکي سخن مي گويند و سّني مذھب اند

تربیت بھترين اسب ھا درھمین مناطق . درگنبدقابوس و دشت گرگان شغل اغلب آنھاستکاري، 

به وسیله ترکمن ھا صورت مي گیرد و مھمترين مسابقات اسب دواني کشور بین ترکمن ھا ھمه 

  .ساله برگزار مي گردد
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طوايف عمده ترکمن . ترکمن ھا ازحیث خصوصیات ظاھري با ديگر مردم ايران تفاوت ھاي بارز دارند

نواحي کوھستاني شرق دشت گرگان اطراف ُبجنورد محل . کوَکالن، َيموت و تکه: عبارتند از

طايفه تکه بیشتر در ترکمنستان سکونت . سکونت کوَکالن ھا و دشت گرگان از آن َيموت ھاست

  .اّما حدود يکصد خانوار از آن ھا اطراف گنبدکاوس زندگي مي کنند. رنددا

  

طوايف ترکمن با حفظ خصوصیات قومي خود امروز از لحاظ تولید اقتصادي در زمره فّعال ترين مردم 

تھیه و بافت قالیچه ھاي معروف ترکمن، کشت و برداشت و تصفیه و تجارت پنبه در . ايران اند

یت دام و پرورش اسب ھاي مسابقه از مھم ترين مشغولیت ھاي ترکمانان واحدھاي بزرگ، ترب

  . اين طوايف در آداب و رسوم و موسیقي و رقص و جامه ھاي رنگین و زيبا نیز پرآوازه اند. است

  قشقایي ھا
قشقايي ھاکه يکي ازبزرگ ترين و مقتدرترين ايل ھاي ايران را تشکیل مي دھند در مسیري 

. ل خلیج فارس و اطراف اصفھان، در يیالق و قشالق ساالنه ھستندطوالني، بین سواح

بعضي اصل آن ھا را قبايل ترک َخَلج مید . درموردخاستگاه اصلي ايل قشقايي نظرھا مختلف است

نظر بعضي ديگر . انند و بعضي ديگر آنان را به سرزمین ھاي بین ھند و سیستان نسبت مي دھند

فقاز مي زيسته اند و از ھمین روست که يادگارھايي از آن آن است که قشقايي ھا نخست درق

دوران را در شیوه زندگي و ھنرھای مختلف از موسیقی و رقص تا نقش ھای زیبای پوشش و 

محل اصلي سکونت قشقايي ھا و حوزه نفوذ و قدرت سیاسي محلي . فرش خود حفظ کرده اند

   .آنان درقرن ھاي اخیر در اطراف شھر شیراز بوده است

  شاھَسَون ھا
شاھَسَون ھا که در شمار ايالت ترک زبان ايران اند درشھرھاي َارَدبیل، َزنجان و شمال فارس و 

قشالق آن ھا دشت ُمغان و يیالق آن ھا بین َارَدبیل و مشکین شھر به . شھر ساوه سکونت دارند

آذري سخن مي شاھَسَون ھا پیرو مذھب تشّیع اند و به لھجه ترکي . طرف کوه َسَبالن است

ايالت شاھَسَون از زمان َصَفويه به بعد در دوره ھاي مختلف . گويند و شامل تیره ھاي گوناگون اند
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دوتیره از شاھسون ھا که امروز . به وسیله فرمان روايان ازجايي به جاي ديگر کوچ داده شده اند

حتمال زياد در دوران در ساوه ساکناند يکي در زمان شاه عّباس بزرگ از شیراز و ديگري، به ا

در نیم قرن اخیر، دشت ُمغان با فعالیت ھاي . نادرشاه افشار، از ُمغان به اين ناحیه کوچ کرده اند

شاھَسَون، يا . گسترده کشاورزي مکانیزه محل سکونت قسمتي از ايل شاھَسَون شده است

درآغاز . ش داده شددوستدار و فدايي شاه، نامي است که در زمان َصِفويه به سپاھیان ِقِزلبا

ِقِزلباش به معني ُسرخسر نام گروھي از مريدان شیخ ُجَنید َصَفوي از صوفیان به نام غرب ايران 

. بود که با تعلیمات مذھبي شیخ براي جنگ و محاربه با دشمنان شیعیان و ُکّفار آماده شده بودند

ونت بسیار در نبرد شھرت اينان ھمگي از طوايف مختلف ترکمن برگزيده شده و به چاالکي و خش

وظیفه طوايف مختلف که در سپاھیان قزلباش گرد آمده بودند جھاد با ُکّفار، ترويج مذھب . داشتند

آنان در راه مقاصد شاه که اورا مرشد کامل . شیعه دوازده امامي و پاسداري از سلطنت َصَفوي بود

يان و مذھب تشّیع از ھیچ خشونتي مي دانستند فداکاري مي کردند و در مقابله با دشمنان َصَفو

  .ِابا نداشتند

  

نه طايفه روملو، شاملو، ُاستاجلو، ِتکِّلو، ذوالقدر، قاجار، افشار، ورساق و صوفیان قراباغ 

شاه اسماعیل َصَفوي پس از فتح ھر واليت غنائم و زمین ھا . درسپاھیان قزلباش وارد شده بودند

ه او بودند تقسیم مي کرد و آنان را درھر واليت باالقاب را بین سران اين طوايف که سرداران سپا

سپاھیان . وعناويني چون امیراُالمرا، بیگ، بیگلربیگ، خان و سلطان به حکومت مي گماشت

پانزدھم میالدي سلطان حیدر و پسر او شاه اسماعیل را /ِقِزلباش نخستین بار در قرن نھم ھجري

بار به دستور سلطان حیدر اينان تاج ِقِزلباش بر سر نخستین . در رسیدن به سلطنت ياري کردند

تاج ِقِزلباش کاله نمدين سرخ رنگي بود که نوکي بلند و . گذاشتند تا از ديگر صوفیان ممتاز باشند

دورا . قسمت باالي کاله به عدد دوازده امام، دوازده چین کوچک يا َتَرک مي خورد. ضخیم داشت

ز از پشم يا ابريشم مي پیچیدند که آن را به صورت عمامه دور کاله سرخ دستاري سپید يا سب

  .بزرگي جلوه مي داد و نوک سرخ بلند و دوازده َتَرک کاله از میان عمامه بیرون مي ماند

  

فتوحات شاه اسماعیل و گماشتن سران ِقِزلباش به حکومت ھاي محّلي به زودي سراسر ايران را 

عاده سران ِقِزلباش که با حرص و آز درجمع مال و کسب قدرت نفوذ فوق ال. در اختیار آنان قرار داد

آنان ولیعھِد شاه طھماسب را ُکشتند و به میل . ھمراه شده بود، عاقبت اوضاع را در ھم ريخت

خود ديگران را به قدرت رساندند و فراتر از اين با دشمنان ايران براي حمله و تجاوز بر واليات 

  . سرحدي ھم داستان شدند

  

امي که شاه عّباس بزرگ به سلطنت رسید به محدود کردن قدرت و اختیار سران ِقِزلباش ھنگ

وي دو دسته سپاه منّظم، يکي از غالمان ترکمن ُگرجي، َچرَکس و ارمني و ديگر . ھّمت گماشت

اين نیروھا . سپاه دوم با سالح آتشین نیز مجھز بود. و ايراني ترتیب داد) غیرترک(از رعاياي تاجیک 

الوه بر سپاھیگري مقابله با سران قبايل ترک و حفظ توازن قدرت میان آنان را نیز به عھده ع

  .داشتند
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  ایالت خمسھ 
اينانلو، بھارلو، باصري، : چنان که از خود نام برمي آيد، ايالت خمسه از پنج ايل تشکیل شده است

 درنواحي فارس وساوه و اين ايل ھا، که اغلب در زمان مغول به ايران آمده اند،. نغر و عرب

  . آذربايجان و نقاط مرکزي ايران يیالق و قشالق مي کنند

  عشایر عرب زبان 
عشايري که در خوزستان و سواحل خلیج فارس از تربیت حیوانات اھلي و ماھي گیري و پرورش 

بزرگ ترين اين طوايف آل کثیر شرقي است که . نخل روزگار مي گذرانند ھمگي عرب زبان ھستند

اواخر سلطنت َصَفوي اين عشاير به نواحي . ر زمان ُمشعَشعیان از عراق به خوزستان آمده اندد

  . شرقي خوزستان کوچ کردند و بین شوشتر و ِدزفول و اھواز ساکن شدند

  
  

عشاير عرب ساکن خوزستان ھستند که ورود آن ھا را در آغاز سلطنت بني َکْعب يکي ديگر از 

از ديگر عشاير عرب زبان که در خوزستان به سر مي . شاه عّباس بزرگ به اين منطقه دانسته اند

اين . برند و با زرگری و کارھای فنی و میکانیکی زندگی می کنند، بايد صاِبئان یا صبیان را نام برد

صابئان يا ُمغَتِسله که عده اي . ارند که به پیش از میالد مسیح مي رسدمردم تاريخي کھن د

سرزمین اصلي آن ھا را ُارُدن و شام دانسته اند، ھمان طايفه اند که يحیي بن زکريا از میان 

مراسم غسل تعمید و شستشو . ايشان برخاست و ھمگان را به ظھور عیسي مسیح بشارت داد

حدس زده اند که پدر ماني . دن از گناھان، از معتقدات ايشان استدر رودخانه اردن براي پاک ش

  . پیامبر بزرگ ايراني اعتقادات صابئان را برگرفته بوده و خود ماني از افکار ايشان بھره جسته است

  کولي ھا یا لوري ھا 
کساني نیز کولي را -کولي ھا که برخي موطن نخستین آنان را ھند و عده اي مصر مي دانند 

 بازماندگان طوايفي ھستند که در قرن نھم -مي شمرند" کاُبلي یاکاولی"ییر شکل يافته تغ

نخستین بار در افسانه ھاي مربوط به بھرام . میالدي از طريق ايران رھسپار مغرب زمین شدند

با نام اين طوايف روبرو مي شويم که بنابرآن َشنُگل پادشاه ھند بنا به ) بھرامگور(پنجم ساساني 

  . واست بھرام ده ھزار لوري خواننده و نوازنده را به ايران فرستاددرخ
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درفارس کولي، در کرمان : کولي ھا درنقاط مختلف ايران به نام ھاي گوناگون خوانده مي شوند

اصطالحات غربتي و َچنگانه و زنگاري نیز درباره . لولي، درآذربايجان قراچي، درخراسان ِغِرْشمال

منبع درآمد اين طوايف دام پروري و بعضي صنايع دستي مانند غربال . استايشان به کار رفته 

بندي و آھنگري است و از زن و مرد به کارھايي ديگر مانند فالگیري، نوازندگي، و طالع بیني نیز 

  . مي پردازند

  

  : منابع
 تھران، شوراي جشن. وضع جغرافیائي و تاريخي خوزستان ودشت میشان.  آزمند، عبدالصاحب-

  .1350شاھنشاھي، 

  

  . 1345تھران، . راھنماي شھرستان ھاي ايران.  اصالح عرباني، ابراھیم-

  

  .1366تھران، نشرھنر، . نگاھي به ايالم.  افشار سیستاني، ايرج-

  

  .1366تھران، نشر ھنر، . نگاھي به خوزستان. -------

  

  .1328تھران، . ل خلیج فارسمطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواح.  اقبال آشتباني، عّباس-

  

  . 1356تھران، ابن سینا، . آثار تاريخي شھرھا و بنادر خلیج فارس.  اقتداري، احمد-

  

  .1354تھران، انجمن آثار ملي، . ديار شھرياران. -------

  

  .1356تھران، انتشارات فرانکلین،. خلیج فارس. -------

  

  .1359انجمن آثار ملي، تھران، . خوزستان، کھگیلويه و ممّسني. -------

  

تھران، کتابخانه ملي . مشھد طوس، يک فصل ازجغرافیاي تاريخي خراسان.  امام، محمد کاظم-

  .1348ملک، 

  

به کوشش جواد صفي نژاد، تھران، انتشارات يساولي، .  بختیاري، سرداراسعد، تاريخ بختیاري-

1361.  

  

  .1336ان، چاپ سّوم، تھر. جغرافیاي مختصر کرمانشاھان.  بیات، عزيزاهللا-

  

  .1367تھران، امیرکبیر، . کّلیات جغرافیاي طبیعي و تاريخي ايران. --------
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  . 1352تھران، . تاريخ کرمان.  باستاني پاريزي، محّمد ابراھیم-

  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر . به کوشش ايرج افشار. تاريخ يزد.  جعفري، جعفربن محمدبن حسن-

  .1343کتاب، 

  

  .1348تھران، ابن سینا، . زنده رود يا جغرافیاي تاريخي اصفھان و جلفا. ھر کالم، علي جوا-

  

  .1338تھران، . سرگذشت بلوچستان و مرزھاي آن.  جھانباني، امان اهللا-

  

  .1362تھران، چاپ دوم، کاويان، . تاريخ قومس.  حقیقت، عبدالرفیع-

  

  .1335تھران، ابن سینا، . تیاريسفرنامه از خراسان تا بخ.  دالماني، ھانري رونه-

  

. با ھمکاري ايرج افشار، و محمد تقي دانش پژوه. استراباد نامه). ويراستار( ذبیحي، مسیح -

  . 1356تھران، 

  

ترجمه جعفر خمامي زاده، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . واليت دارالمرز ايران، گیالن.  رابینو، پل-

1350.  

  

  .1350تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . تصحیح واعظ شیرازي. شیرازنامه. زرکوب شیرازي-

  

  . 1343خّرم آباد، . جغرافیاي تاريخي و تاريخ لرستان.  ساکي، محّمدعلي-

  

  .1343تھران، کانون دانش پارس، . پارس در عھد باستاني.  سامي، علي-

  

انتشارات تھران، . ترجمه حسین سعادت نوري. ده ھزار مايل در ايران.  سايکس، سرپرسي-

   1363لوحه، 

  

به . فخرالکتاب، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافیاي کردستان.  سنندجي، میرزا شکراهللا-

  .1366تھران، انتشارات امیر کبیر، . کوشش حشمت اهللا طبیبي

  

  .1349تھران، انجمن آثار ملي، . از آستارا تا آستاراباد.  ستوده، منوچھر-

  

  .1354ترجمه سیروس سھامي، تھران، پیام، . تاريخ گیالن. شودزکو، الکساندر-
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  . 1350تصحیح اسماعیل واعظ شیرازي، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . شیرازنامه.  شیرازي، زرکوب-

  

  . 1353تھران، . جغرافیاي تاريخي شھر بزرگ ھگمتانه و انشان.  صدقي، احمد-

  

تصحیح و تحشیه . لي عبدالملک قميترجمه حسن بن ع.  قمي، حسن بن محمد، تاريخ قم-

  . 1361تھران، انتشارات توس، . سّید جالل الدين طھراني

  

  .1355تھران، دانشگاه ملي، . تھران در گذشته و حال.  کريمیان، حسین-

  

 اصالح -تھران، شرکت . چاپ دّوم. ترجمه محمد معین. ايران از آغاز تا اسالم.  گیرشمن، ر-

نگاھي .  افشار سیستاني، ايرج-. 1345تھران، . اي شھرستان ھاي ايرانراھنم. عرباني، ابراھیم

  .1366تھران، نشرھنر، . به ايالم

  

مطالعاتي در باب .  اقبال آشتباني، عّباس-. 1366تھران، نشر ھنر، . نگاھي به خوزستان. -------

  . 1328تھران، . بحرين و جزاير و سواحل خلیج فارس

  

  . 1356تھران، ابن سینا، . اريخي شھرھا و بنادر خلیج فارسآثار ت.  اقتداري، احمد-

  

  .1354تھران، انجمن آثار ملي، . ديار شھرياران. -------

  

  .1356تھران، انتشارات فرانکلین،. خلیج فارس. -------

  

  .1359تھران، انجمن آثار ملي، . خوزستان، کھگیلويه و ممّسني. -------

  

تھران، کتابخانھملیملک، . ، يک فصل ازجغرافیاي تاريخیخراسانمشھد طوس.  امام، محمد کاظم-

1348.  

  

  . 1361بھکوششجواد صفینژاد، تھران، انتشاراتیساولي، .  بختیاري، سرداراسعد، تاريخ بختیاري-

  

  .1336تھران، چاپ سّوم، . جغرافیاي مختصر کرمانشاھان.  بیات، عزيزاهللا-

  

  .1367تھران، امیرکبیر، . اريخي ايرانکّلیات جغرافیاي طبیعي و ت. --------

  

  .1352تھران، . تاريخ کرمان.  باستاني پاريزي، محّمد ابراھیم-

  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر . به کوشش ايرج افشار. تاريخ يزد.  جعفري، جعفربن محمدبن حسن-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  . 1343کتاب، 

  

  .1348 تھران، ابن سینا، .زنده رود يا جغرافیاي تاريخي اصفھان و جلفا.  جواھر کالم، علي-

  

  . 1338تھران، . سرگذشت بلوچستان و مرزھاي آن.  جھانباني، امان اهللا-

  

  .1362تھران، چاپ دوم، کاويان، . تاريخ قومس.  حقیقت، عبدالرفیع-

  

  .1335تھران، ابن سینا، . سفرنامه از خراسان تا بختیاري.  دالماني، ھانري رونه-

  

. با ھمکاري ايرج افشار، و محمد تقي دانش پژوه. استراباد نامه. )ويراستار( ذبیحي، مسیح -

  .1356تھران، 

  

ترجمه جعفر خمامي زاده، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . واليت دارالمرز ايران، گیالن.  رابینو، پل-

1350.  

  

  .1350تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . تصحیح واعظ شیرازي. شیرازنامه. زرکوب شیرازي-

  

  .1343خّرم آباد، . جغرافیاي تاريخي و تاريخ لرستان. کي، محّمدعلي سا-

  

  . 1343تھران، کانون دانش پارس، . پارس در عھد باستاني.  سامي، علي-

  

تھران، انتشارات . ترجمه حسین سعادت نوري. ده ھزار مايل در ايران.  سايکس، سرپرسي-

   1363لوحه، 

  

به . ، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافیاي کردستانفخرالکتاب.  سنندجي، میرزا شکراهللا-

  . 1366تھران، انتشارات امیر کبیر، . کوشش حشمت اهللا طبیبي

  

  . 1349تھران، انجمن آثار ملي، . از آستارا تا آستاراباد.  ستوده، منوچھر-

  

  .1354ترجمه سیروس سھامي، تھران، پیام، . تاريخ گیالن. شودزکو، الکساندر-

  

  .1350تصحیح اسماعیل واعظ شیرازي، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . شیرازنامه. شیرازي، زرکوب -

  

  . 1353تھران، . جغرافیاي تاريخي شھر بزرگ ھگمتانه و انشان.  صدقي، احمد-

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تصحیح و تحشیه . ترجمه حسن بن علي عبدالملک قمي.  قمي، حسن بن محمد، تاريخ قم-

  . 1361تھران، انتشارات توس، . سّید جالل الدين طھراني

  

  . 1355تھران، دانشگاه ملي، . تھران در گذشته و حال.  کريمیان، حسین-

  

تھران، شرکت انتشارات . چاپ دّوم. ترجمه محمد معین. ايران از آغاز تا اسالم.  گیرشمن، ر-

  .1364علمي و فرھنگي 

  

تھران، . ر باستاني و جمعیت شناسي آننظري به تاريخ آذربايجان و آثا.  مشکور، دکتر محمد جواد-

  .1364انتشارات علمي و فرھنگي . 1349انجمن آثار ملي، 

  

تھران، . نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعیت شناسي آن.  مشکور، دکتر محمد جواد-

  .1349انجمن آثار ملي، 

  

  . 1345، تھران. راھنماي شھرستان ھاي ايران.  اصالح عرباني، ابراھیم-

  

  .1366تھران، نشرھنر، . نگاھي به ايالم.  افشار سیستاني، ايرج-

  

  .1345تھران، . راھنماي شھرستان ھاي ايران.  اصالح عرباني، ابراھیم-

  

  .1366تھران، نشرھنر، . نگاھي به ايالم.  افشار سیستاني، ايرج-

  

مطالعاتي در باب . شتباني، عّباس اقبال آ-. 1366تھران، نشر ھنر، . نگاھي به خوزستان. -------

  .1328تھران، . بحرين و جزاير و سواحل خلیج فارس

  

  . 1356تھران، ابن سینا، . آثار تاريخي شھرھا و بنادر خلیج فارس.  اقتداري، احمد-

  

  . 1354تھران، انجمن آثار ملي، . ديار شھرياران. -------

  

  .1356،تھران، انتشارات فرانکلین. خلیج فارس. -------

  

  . 1359تھران، انجمن آثار ملي، . خوزستان، کھگیلويه و ممّسني. -------

  

تھران، کتابخانھملیملک، . مشھد طوس، يک فصل ازجغرافیاي تاريخیخراسان.  امام، محمد کاظم-

1348 .  
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  . 1361بھکوششجواد صفینژاد، تھران، انتشاراتیساولي، .  بختیاري، سرداراسعد، تاريخ بختیاري-

  

  . 1336تھران، چاپ سّوم، . جغرافیاي مختصر کرمانشاھان.  بیات، عزيزاهللا-

  

  . 1367تھران، امیرکبیر، . کّلیات جغرافیاي طبیعي و تاريخي ايران. --------

  

  .1352تھران، . تاريخ کرمان.  باستاني پاريزي، محّمد ابراھیم-

  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر . فشاربه کوشش ايرج ا. تاريخ يزد.  جعفري، جعفربن محمدبن حسن-

  . 1343کتاب، 

  

  . 1348تھران، ابن سینا، . زنده رود يا جغرافیاي تاريخي اصفھان و جلفا.  جواھر کالم، علي-

  

  . 1338تھران، . سرگذشت بلوچستان و مرزھاي آن.  جھانباني، امان اهللا-

  

  . 1362تھران، چاپ دوم، کاويان، . تاريخ قومس.  حقیقت، عبدالرفیع-

  

  . 1335تھران، ابن سینا، . سفرنامه از خراسان تا بختیاري.  دالماني، ھانري رونه-

  

. با ھمکاري ايرج افشار، و محمد تقي دانش پژوه. استراباد نامه). ويراستار( ذبیحي، مسیح -

  . 1356تھران، 

  

، بنیاد فرھنگ ايران، ترجمه جعفر خمامي زاده، تھران. واليت دارالمرز ايران، گیالن.  رابینو، پل-

1350.  

  

  . 1350تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . تصحیح واعظ شیرازي. شیرازنامه. زرکوب شیرازي-

  

  . 1343خّرم آباد، . جغرافیاي تاريخي و تاريخ لرستان.  ساکي، محّمدعلي-

  

  . 1343تھران، کانون دانش پارس، . پارس در عھد باستاني.  سامي، علي-

  

تھران، انتشارات . ترجمه حسین سعادت نوري. ده ھزار مايل در ايران. ي سايکس، سرپرس-

   1363لوحه، 

  

به . فخرالکتاب، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافیاي کردستان.  سنندجي، میرزا شکراهللا-

  . 1366تھران، انتشارات امیر کبیر، . کوشش حشمت اهللا طبیبي
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  .1349تھران، انجمن آثار ملي، . اراباداز آستارا تا آست.  ستوده، منوچھر-

  

  .1354ترجمه سیروس سھامي، تھران، پیام، . تاريخ گیالن. شودزکو، الکساندر-

  

  .1350تصحیح اسماعیل واعظ شیرازي، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . شیرازنامه.  شیرازي، زرکوب-

  

  . 1353ان، تھر. جغرافیاي تاريخي شھر بزرگ ھگمتانه و انشان.  صدقي، احمد-

  

تصحیح و تحشیه . ترجمه حسن بن علي عبدالملک قمي.  قمي، حسن بن محمد، تاريخ قم-

  .1361تھران، انتشارات توس، . سّید جالل الدين طھراني

  

  .1355تھران، دانشگاه ملي، . تھران در گذشته و حال.  کريمیان، حسین-

  

تھران، شرکت انتشارات . چاپ دّوم. نترجمه محمد معی. ايران از آغاز تا اسالم.  گیرشمن، ر-

نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و .  مشکور، دکتر محمد جواد-. 1364علمي و فرھنگي 

  . 1349تھران، انجمن آثار ملي، . جمعیت شناسي آن

  

  .1366تھران، نشر ھنر، . نگاھي به خوزستان. -------

  

  . 1328تھران، .  بحرين و جزاير و سواحل خلیج فارسمطالعاتي در باب.  اقبال آشتباني، عّباس-

  

  .1356تھران، ابن سینا، . آثار تاريخي شھرھا و بنادر خلیج فارس.  اقتداري، احمد-

  

  . 1354تھران، انجمن آثار ملي، . ديار شھرياران. -------

  

  .1356تھران، انتشارات فرانکلین،. خلیج فارس. -------

  

  .1359تھران، انجمن آثار ملي، . لويه و ممّسنيخوزستان، کھگی. -------

  

تھران، کتابخانھملیملک، . مشھد طوس، يک فصل ازجغرافیاي تاريخیخراسان.  امام، محمد کاظم-

1348 .  

  

  . 1361بھکوششجواد صفینژاد، تھران، انتشاراتیساولي، .  بختیاري، سرداراسعد، تاريخ بختیاري-

  

  .1336تھران، چاپ سّوم، . ر کرمانشاھانجغرافیاي مختص.  بیات، عزيزاهللا-
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  .1367تھران، امیرکبیر، . کّلیات جغرافیاي طبیعي و تاريخي ايران. --------

  

  . 1352تھران، . تاريخ کرمان.  باستاني پاريزي، محّمد ابراھیم-

  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر . به کوشش ايرج افشار. تاريخ يزد.  جعفري، جعفربن محمدبن حسن-

  .1343تاب، ک

  

  . 1348تھران، ابن سینا، . زنده رود يا جغرافیاي تاريخي اصفھان و جلفا.  جواھر کالم، علي-

  

  . 1338تھران، . سرگذشت بلوچستان و مرزھاي آن.  جھانباني، امان اهللا-

  

  . 1362تھران، چاپ دوم، کاويان، . تاريخ قومس.  حقیقت، عبدالرفیع-

  

  . 1335تھران، ابن سینا، . نامه از خراسان تا بختیاريسفر.  دالماني، ھانري رونه-

  

. با ھمکاري ايرج افشار، و محمد تقي دانش پژوه. استراباد نامه). ويراستار( ذبیحي، مسیح -

  . 1356تھران، 

  

ترجمه جعفر خمامي زاده، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . واليت دارالمرز ايران، گیالن.  رابینو، پل-

1350.  

  

  .1350تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . تصحیح واعظ شیرازي. شیرازنامه. ب شیرازيزرکو-

  

  . 1343خّرم آباد، . جغرافیاي تاريخي و تاريخ لرستان.  ساکي، محّمدعلي-

  

  .1343تھران، کانون دانش پارس، . پارس در عھد باستاني.  سامي، علي-

  

تھران، انتشارات . ن سعادت نوريترجمه حسی. ده ھزار مايل در ايران.  سايکس، سرپرسي-

  1363لوحه، 

  

به . فخرالکتاب، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافیاي کردستان.  سنندجي، میرزا شکراهللا-

  . 1366تھران، انتشارات امیر کبیر، . کوشش حشمت اهللا طبیبي

  

تاريخ . شودزکو، الکساندر- .1349تھران، انجمن آثار ملي، . از آستارا تا آستاراباد.  ستوده، منوچھر-

  . 1354ترجمه سیروس سھامي، تھران، پیام، . گیالن
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  . 1350تصحیح اسماعیل واعظ شیرازي، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . شیرازنامه.  شیرازي، زرکوب-

  

  . 1353تھران، . جغرافیاي تاريخي شھر بزرگ ھگمتانه و انشان.  صدقي، احمد-

  

تصحیح و تحشیه . ترجمه حسن بن علي عبدالملک قمي. يخ قم قمي، حسن بن محمد، تار-

  . 1361تھران، انتشارات توس، . سّید جالل الدين طھراني

  

  .1355تھران، دانشگاه ملي، . تھران در گذشته و حال.  کريمیان، حسین-

  

تھران، شرکت انتشارات . چاپ دّوم. ترجمه محمد معین. ايران از آغاز تا اسالم.  گیرشمن، ر-

  . 1364علمي و فرھنگي 

  

تھران، . نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعیت شناسي آن.  مشکور، دکتر محمد جواد-

  .1349انجمن آثار ملي، 

  

  . 1345تھران، . راھنماي شھرستان ھاي ايران.  اصالح عرباني، ابراھیم-

  

  . 1366تھران، نشرھنر، . نگاھي به ايالم.  افشار سیستاني، ايرج-

  

  . 1366تھران، نشر ھنر، . نگاھي به خوزستان. -------

  

  .1328تھران، . مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل خلیج فارس.  اقبال آشتباني، عّباس-

  

  . 1356تھران، ابن سینا، . آثار تاريخي شھرھا و بنادر خلیج فارس.  اقتداري، احمد-

  

  .1354نجمن آثار ملي، تھران، ا. ديار شھرياران. -------

  

  .1356تھران، انتشارات فرانکلین،. خلیج فارس. -------

  

  . 1359تھران، انجمن آثار ملي، . خوزستان، کھگیلويه و ممّسني. -------

  

تھران، کتابخانھملیملک، . مشھد طوس، يک فصل ازجغرافیاي تاريخیخراسان.  امام، محمد کاظم-

1348 .  

  

  .1361بھکوششجواد صفینژاد، تھران، انتشاراتیساولي، . تاريخ بختیاري بختیاري، سرداراسعد، -
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  .1336تھران، چاپ سّوم، . جغرافیاي مختصر کرمانشاھان.  بیات، عزيزاهللا-

  

  .1367تھران، امیرکبیر، . کّلیات جغرافیاي طبیعي و تاريخي ايران. --------

  

  . 1352ن، تھرا. تاريخ کرمان.  باستاني پاريزي، محّمد ابراھیم-

  

تھران، بنگاه ترجمه و نشر . به کوشش ايرج افشار. تاريخ يزد.  جعفري، جعفربن محمدبن حسن-

  . 1343کتاب، 

  

  . 1348تھران، ابن سینا، . زنده رود يا جغرافیاي تاريخي اصفھان و جلفا.  جواھر کالم، علي-

  

  . 1338تھران، . سرگذشت بلوچستان و مرزھاي آن.  جھانباني، امان اهللا-

  

  . 1362تھران، چاپ دوم، کاويان، . تاريخ قومس.  حقیقت، عبدالرفیع-

  

  . 1335تھران، ابن سینا، . سفرنامه از خراسان تا بختیاري.  دالماني، ھانري رونه-

  

. با ھمکاري ايرج افشار، و محمد تقي دانش پژوه. استراباد نامه). ويراستار( ذبیحي، مسیح -

  . 1356تھران، 

  

ترجمه جعفر خمامي زاده، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . واليت دارالمرز ايران، گیالن. و، پل رابین-

1350 .  

  

  . 1350تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . تصحیح واعظ شیرازي. شیرازنامه. زرکوب شیرازي-

  

  . 1343خّرم آباد، . جغرافیاي تاريخي و تاريخ لرستان.  ساکي، محّمدعلي-

  

  . 1343تھران، کانون دانش پارس، . رس در عھد باستانيپا.  سامي، علي-

  

تھران، انتشارات . ترجمه حسین سعادت نوري. ده ھزار مايل در ايران.  سايکس، سرپرسي-

  1363لوحه، 

  

به . فخرالکتاب، کردستان، تحفه ناصري در تاريخ و جغرافیاي کردستان.  سنندجي، میرزا شکراهللا-

  . 1366ن، انتشارات امیر کبیر، تھرا. کوشش حشمت اهللا طبیبي
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  . 1349تھران، انجمن آثار ملي، . از آستارا تا آستاراباد.  ستوده، منوچھر-

  

  . 1354ترجمه سیروس سھامي، تھران، پیام، . تاريخ گیالن. شودزکو، الکساندر-

  

  .1350تصحیح اسماعیل واعظ شیرازي، تھران، بنیاد فرھنگ ايران، . شیرازنامه.  شیرازي، زرکوب-

  

  . 1353تھران، . جغرافیاي تاريخي شھر بزرگ ھگمتانه و انشان.  صدقي، احمد-

  

تصحیح و تحشیه . ترجمه حسن بن علي عبدالملک قمي.  قمي، حسن بن محمد، تاريخ قم-

  . 1361تھران، انتشارات توس، . سّید جالل الدين طھراني

  

  .1355گاه ملي، تھران، دانش. تھران در گذشته و حال.  کريمیان، حسین-

  

تھران، شرکت انتشارات . چاپ دّوم. ترجمه محمد معین. ايران از آغاز تا اسالم.  گیرشمن، ر-

  . 1364علمي و فرھنگي 

  

تھران، . نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعیت شناسي آن.  مشکور، دکتر محمد جواد-

  .1349آثار ملي، . 1349انجمن آثار ملي، 

  

  . 1344تھران، . جغرافیاي تاريخي گرگان و دشت. ني، اسداهللا معی-

  

ترجمه . مطالعات جغرافیايي غرب ايران: 2. ج. ھیئت علمي فرانسه در ايران.  مورگان، ژاک دو-

  .1338کاظم وديعي، تبريز 

  

  . 1358ترجمه حمزه سردادور، تھران، . جغرافیاي تاريخي ايران.  بارتولد، واسیلي والديمیر-

  

  . 1349تھران، انجمن آثار ملي، . سرزمین قزوين. ورجاوند، پرويز -

  

مجموعه وقايع و گزارش نظامیخلیج فارس ازقديم ترين ازمنه تاقرن .  ويلسن، آرنولد تالبوت-

  . 1348تھران، ترجمه و نشرکتاب، . ترجمه محّمد سعیدي. بیستم

  

  . 1350 اصفھان،. گنجینه آثار تاريخي اصفھان.  ھنرفر، لطف اهللا-

  

  .1332تھران، . جغرافیاي تاريخي ري. يکرنگیان، میرحسین-

  

گردآوری مؤسسهء . منابع و مآخذ عشایر ایران به فارسی، به کوشش شورای عالی عشایر ایران-
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   1366مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تھران،

  

  . 1368تھران،امیرکبیر . عشایرمرکزی ایران. صفی نژاد،جواد-

  

تھران، چاپ دّوم، شرکت . ترجمه محمود عرفان. سرزمین ھاي خالفت شرقي. نج لستر-

  . 1364انتشارات علمي و فرھنگي، 

  

کسروی، . 1344تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، . ترجمه مسعود رجب نیا. سفرنامه.  کالويخو-

  . تاریخچهء شیرو خورشید. احمد

  

تھران، شرکت . ترجمه علینقي منزوي. الَتقاسیمَاحَسن .  مقّدسي، ابوعبداهللا محمدبن احمد-

   1361مؤلفان و مترجمان، 
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 بخش دوم تاریخ
 

 تاریخ
  

تاريخ ايران با قدرت يافتن قوم ماد و تشکیل نخستین پادشاھي آريائي در اواخر قرن ھشتم پیش 

 پیش از ورود آرياھا، دراين سرزمین تمّدن ھايي پیش رفته وجودداشت و. ازمسیح آغازشد

اّما آريايي ھا توانستند با ساکنان محّلي . گرفت آساني صورت نمي گزيني اقوام تازه وارد به جاي

  . درآمیزند و به تدريج با جذب آن ھا تمّدني بزرگ و درخشان به وجود آورند

النھرين و روي کار آمدن فرھنگ  پادشاھي مادمقارن فروپاشي تمّدن ھاي باستاني سامي دربین

 ھم زمان درفالت ايران وسواحل و جزاير شرقي و شمالي درياي مديترانه شکوفا آريايي بودکه

اين دوران، که درايران با اعتقاد به دين . شد، و با فتوحات کورش بزرگ، عصر جديدي را آغاز کرد

 سال به درازا کشید وسرانجام با ظھور اسالم و سقوط 1300شود، حدود  َزرُتشت مشّخص مي

دراين مّدت حکومت میان سه تیره از اقوام آريايي، ماد، . پايان پذيرفتشاھنشاھي ساساني 

اين اقوام به ترتیب پادشاھي ماد، شاھنشاھي . شد پارس و پارت، دست به دست مي

در آغاز قرن سّوم میالدي، پس از گذشت پانصدسال از . َھخاَمِنشي و اشکاني را تشکیل دادند

رس ھا به حکومت رسیدند و شاھنشاھي متمرکز و مقتدر برافتادن َھخاَمِنشیان، بار ديگر پا

  .ساساني را تأسیس کردند

جايي در دودمان ھاي مختلف شاھنشاھي، تاريخ ايران پیش از اسالم داراي يک  با وجود جابه

دراين روزگار دراز، سپاھیان ايران، دردوجبھه . پارچگي و تداوم نسبي فرھنگي و سیاسي بود

ھاي بیرون از فالت  روي درسرزمین  حال پس راندن اقوام مھاجم و پیششرق و غرب، پیوسته در

دست آمده از فتوحات،  ھاي به دردرون فالت ايران درسايه امنیت و ثبات و غنیمت. ايران بودند

شد و امکانات کشاورزي و صنعت و تجارت  درپي ساخته مي شھرھاي بزرگ و آباد و ُپرجمعّیت پي

  .انباشت  ميايران را از ثروت و نعمت

درجبھه . جنگ ھاي ايران و سرزمین ھاي ھمسايه درطول تاريخ از اھمّیت بسیار برخوردار است

گردرودر رو بودندکه به قصدغارت و چپاول به کشتارو ويراني  ھمواره با اقوام بیابان شرقي، ايرانیان

ده آنان را آرام نشان ھاي دست ھرگاه حکومت مرکزي مقتدر بود، باگماشتن حکومت.پرداختند مي

  . داشت، اّما به ھنگام ضعف حکومت ايران سرکشي و ھجوم دوباره آغاز مي شد نگاه مي

 سال پیش 150دوحمله بزرگ اين اقوام از سوي شمال و شرق، يکي ازطرف طوايف َسکا، حدود

) َھیاِطله(ديگري ھجوم ِھبتالیان . ازمیالد، بود که به دست ِمھرداد اّول پادشاه اشکاني مھار گرديد

. يا ھون ھاي سفید بود که در زمان يزِدِگرد اّول ساساني آغاز شد و سال ھا به طول انجامید
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اّما اينان در . ِھبتالیان را شاپور دّوم به جاي کوشانیان درنواحي مجاورسیستان مستقرگردانده بود

داختند و  میالدي با آغاز ضعف در دربار ساساني به گسترش سرزمین ھاي خود پر450حدود

اقوام بیابان گرد غالبًا پس از استقرار در . عاقبت در زمان خسرو انوشیروان سرکوب گرديدند

گرفتند و  سرزمین ھاي ھمسايه فالت ايران به سرعت تحت تأثیر فرھنگ و تمّدن ايراني قرار مي

 ھمواره براي گرفت، اّما حمله و ھجوم مداوم ايشان در نتیجه ھوّيتشان نیز رنگ ايراني به خود مي

  .ايران مصیبت بار بود

. بودند ايرانیان، در طول تاريخ پیش از اسالم، در نواحي غرب سرزمین خود نیز پیوسته درحال جنگ

جھان تمّدن و فرھنگي ديرين داشتند و ايرانیان براي کشورگشايي و  سوي مردم اين

جزيره  ر و سوريه تا شبهالنھرين، آسیاي صغی بین. رفتند سوپیش مي شاھنشاھي به آن گسترش

ترين  عربستان و بخشي بزرگ از شمال آفريقا، به خصوص سرزمین باستاني َفراِعنه، عرصه مھم

يونان و پس از آن امپراتوري روم دو . پیروزي ھاي َھخاَمِنشیان، اشکانیان و ساسانیان بوده است

يکديگر پیوسته کشمکش  صّرفاتمت قدرت مھّم اروپايي بودند که با ايرانیان برسرمحدودکردن دامنه

درمسیر دادوستد کاالھاي بازرگاني بین چین  ايرانیان،باتشکیل شاھنشاھي َھخاَمِنشي. داشتند

و سواحل مديترانه، در واقع نبض تجارت جھان متمّدن را در دست گرفتند و از ھمین راه به قدرت و 

ھاي  اب اين فتوحات، به جنگبازت. شوکتي رسیدند و تا سرزمین ھاي دوردست غرب پیش رفتند

ايران و يونان وحمله بزرگ اسکندر مقدوني به ايران انجامیدکه شاھنشاھي َھخاَمِنشي را بر 

  .انداخت و تا ھند پیش رفت

فتح ايران به دست اسکندر، با ھمه ويراني و کشتار، چون از سوي مردمي متمّدن صورت گرفته 

اشکانیان، که پس از جانشینان اسکندر درايران روي کار . بود، به باروري فرھنگ ايراني ياري رساند

نامیدند اّما پس از چندي، با تجديد دين، آداب و  آمدند، اگرچه درآغاز خودرا دوست داران يونان مي

. ارزش ھاي اصیل ايراني، زمینه پیوستگي فرھنگي وتاريخي شاھنشاھي ايران را آماده ساختند

اھنشاھان اشکاني و ساساني، به تحريک اقوام مھاجم شرقي فالت امپراتوران روم در رقابت با ش

ايران دست مي زدند؛ سیاستي که بعدھا به وسیله دربار واتیکان و استعمارگران اروپائي نیز 

بسیاري از . روي اين اقوام وحشي درھراس بودند اّما رومیان خود نیز ازھجوم و پیش. دنبال شد

فظ دربندھاي مھم و نفوذناپذيري بود که بر دھانه رود جیحون ھاي ايران و روم براي ح مصالحه

بدين ترتیب، در سراسر تاريخ . درشرق و درگذرگاه قفقاز در مغرب درياي َخَزر ساخته شده بود

پیش از اسالم، ايران به سبب موقع خاص جغرافیايي خود ھمچون سپري در برابرسیل ھجوم 

اّما خود نیز به . حفظ و رشدتمّدن اروپا کمک مي کرد ين راه بهاقوام غیرمتمّدن قرار گرفته بود و از ا

ھاي بازرگاني شرق و غرب، سود فراوان ماّدي و فرھنگي  ترين جاده خاطر واقع شدن درمسیر مھم

  .مي برد

از . از اواسط دوران شاھنشاھي ساساني، فشار اقوام نیمه متمّدن شرق ايران افزايش يافت

ن و درگیري دائم و خون بار درجبھه غرب و شمال غرب، مردم کشور درپي با ايشا جنگ ھاي پي

اّما ضربه نھائي برپیکر شاھنشاھي ساساني را اعراب وارد آوردند . ايران صدمات بسیار ديدند
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حمله اعراب، به . اي يافته بودند العاده به اّتحاد زيردرفش اسالم گرد آمده و نیروي معنوي خارق که

بان گرد شرقي، عالوه بر فروپاشیدن شاھنشاھي ايران، اساس معتقدات و خالف ھجوم اقوام بیا

نظام اجتماعي ايران را ديگرگون ساخت و شخصّیت و ھوّيتي تازه در کشور ايجاد کرد که تا امروز، 

  . يعني بیش از چھارده قرن، تداوم يافته است

سرزمین ھاي وسیع با سقوط ساسانیان، ايران استقالل سیاسي خودرا از دست داد و جزو 

دراين . ھاي سیحون و ِسند را در برمي گرفت الطارق تا رودخانه خالفت اسالمي شد که از َجَبل

عرصه وسیع ايران تنھا کشوري بود که با وجود پذيرش اسالم، زبان خودرا حفظ کرد و عناصري از 

و  اسي، نظاميھاي سی فرھنگ ديرين خود را به معتقدات جديد پیوست و درعین حال در زمینه

  .فرھنگي تمّدن اسالمي را بارور ساخت

از فرداي شکست براي کسب استقالل و بیرون راندن بیگانگان از سرزمین خود به پا  ايرانیان

درآغاز باسرداران عرب درافتادندو سپس به مبارزات خود رنگ ھواداري از شیعیان آل علي . خاستند

قیام ابومسلم خراساني براي انتقال خالفت از ُامويان به . و دوست داران خاندان پیامبر را دادند

با وجود اين بدعھدي، . قتل ابومسلم مخالفت ھا را آشکارتر کرد. بني عّباس اوج اين تالش ھا بود

. ھشتم میالدي روزگار احترام و اھمّیت ايرانیان در دستگاه خالفت عّباسي است/دّوم ھجري قرن

ن بزرگ ايراني ديوان خالفت به ترتیب دوران ساساني پايه گذاري مدارا به ھّمت وزيران و سیاست

اين نفوذ و اعتبار تا قرن سّوم رو به افزايش بود، اّما از آن پس خلفاي عّباسي، ھراسان از . گرديد

قدرت ھمه جانبه ايرانیان، به غالمان ترک روي آوردند و آنان را که لشکرياني خشن و جنگجو بودند 

حاصل آن شد که امیران ترک بغداد را عرصه قدرت نمايي ھا و زشت .  گماشتندبه کارھاي بزرگ

  .ھايي بي اختیار درآورند کاري ھاي خود کنند و خلفا را به صورت بازيچه

دراين قرن ديلََمیان . دھم میالدي دوران طاليي تاريخ ايران بعد از اسالم است/قرن چھارم ھجري

زدن امیران ترک،  ل ايران، قدرت يافتند و تا بغداد تاختند و با پسشما اي آوران حرفه آلِِ بويه، جنگ

دراين قرن خاندان ھاي دانش دوست و ھنر پرور ايراني دربخش . خلیفه را به اختیار گرفتند

کردن آداب و رسوم و برگزاري  مستقّلي ترتیب دادند وبا زنده محّلي ھاي حکومت ايران ازفالت بزرگي

راني و تشويق و حمايت از گويندگان، نويسندگان، دانشمندان، و انديشه جشن ھا و آيین ھاي اي

  .وران بار ديگر فرھنگ ايراني را درخشان ساختند

ھاي داخلي راه قبايل ترک و توراني  تحريک دستگاه خالفت و اختالف. اّما اين روزگارطاليي ديرنپايید

ھا لرزه براندام دربارھاي ايران و  قرن که اي هاقوام يأجوج و مأجوج افسان. را به درون فالت ايران گشود

م اّولین موج ترک ھاي َقراخاني يا 992/ه382در سال . پیش راندند افکندند در اين فرصت به روم مي

آل افراسیاب شھر باستاني ُبخارا را فرا گرفت و زنگ خطر را در گوش ھوش آشنايان با تاريخ 

دوستان براي تدوين حماسه مّلي، و  ان شديد میھنھیج. واساطیر کھن ايراني به صدا درآورد

بازنمودن خطر تورانیان در آن چھره زشت که از افراسیاب در شاھنامه تصوير شده است، گويي 
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بیني آن خطر بزرگ بود که نشانه ھاي آن از نیمه قرن چھارم به بعد آشکار  نگراني ناشي از پیش

  . شد مي

که به تقلید از دربارھاي ايراني سامانیان  اله خود، با آنسلطان محمود َغزَنوي در سلطنت سي س

گوي را گرد آورده  و صّفاريان و آل بويه و آل زيار و مأمونیان خواَرزم، شاعران و نويسندگان پارسي

را  ھاي ايراني فرستاد، خود ھمه خاندان ھرسوي کس مي ايراني به بود و در پِي دانشمندان وبزرگان

  . را معرض ھجوم ترکمانان َسلجوقي کرد يرانبرانداخت وسرزمین ا

اّما ايرانیان که . يازدھم میالدي روزگار به بارنشستن دوران خوش قرن چھارم بود/قرن پنجم ھجري

ھاي شادخواري و  تازه پس از سیصد سال مبارزه از يوغ اعراب رھاشده بودند درنخستین جرعه

قھر ومبارزه کساني چون .  انديشي ديدندآزادي، دوباره خودرا گرفتار خشونت و تعّصب خشک

ناصرخسرو و َسنائي و افسوس ھاي حکیمانه خّیام نیشابوري ومبارزات خشونت بارفدايیان 

  .اسماعیلي ھريک به گونه اي بازتاب اين روزگار نامیمون است

اعتنايي و  بي نتیجه تسّلط صدو بیست ساله َسلجوقیان برسرزمین ھاي ايران پديد آمدن نوعي

سران سپاه ھمه از غالمان . ھل انگاري در دفاع از آب و خاک و نام و ناموس مردم ايران گرديدس

آوردند و ويراني و مصیبت  ترک و ترکمان بودند که پیوسته به شھرھا و روستاھاي ايران حمله مي

 پارچگي مردم ايران و مرکزّيت حکومت را َسلجوقیان، يک خاني حکومت خان. گذاشتند برجاي مي

کّلي از میان برد و ھمین امر به چنگیزخان مغول و امیرتیمور گورکان فرصت داد که با استفاده از  به

شاه، که خود از خاندان غالمان ترک بود، به  رواياني چون سلطان محّمد خواَرزم غرور و ضعف فرمان

  .ايران سرازيرشوند

 گرايش به خونريزي و ويرانگري، پس گردان ترک و ترکمان، با ھمه بیابان که اين اّما، شگفت آن

ماندند نیاز به تدبیر و کشورداري ايرانیان ايشان را در اندک زمان به خوي و  مي درايران که ازچندي

ھاي قبیله  آمدند، پیوندخود را باديگر تیره به ھمین رو، به دين اسالم درمي. آورد آداب ايراني درمي

آوردند، زبان  راني به دانش و انديشه و ادب روي ميگسستند و با برپا کردن دربارھاي اي مي

  .جستند آموختند و از وزيران و دبیران کار آزموده ايراني در اداره کشور ياري مي فارسي مي

ھاي مّھم تاريخ ايران بعد از  شانزدھم میالدي يکي از سرفصل/ظھورَصَفويه درآغاز قرن دھم ھجري

 تشّیع ايران را از ديگرکشورھاي اسالمي جدا کردند و با زيرا آنان با اعالم رسمیت. اسالم است

اصطالح شاھَسَون يا . ِسالح اعتقاد طوايف مختلف ترکمان را درسپاه ِقِزلباش گرد ھم آوردند

کرد و ھم قدرت حکومت و  خاطره فرمان روايان ايران پیش از اسالم را بیدار مي شاه، ھم فدايي

ھمین يک پارچگي به َصَفويه فرصت داد که ايران . داد ميمذھب را يک جا در شخص شاه مرکزيت 

با اين ھمه، در .را از افتادن به دام خالفت عثماني نجات بخشند و به استقالل سیاسي برسانند

نیمه دوم دوران سلطنت َصَفوي در ايران، بار ديگر سران قبايل ترکمان که در سپاه ِقِزلباش گرد 

ھايي چون  اين وضع بار ديگر به گروه. حکومت و سروري کردند ادعاياي  آمده بودند، ھريک در ناحیه

  .افغانان فرصت داد که به ايران بتازند و يک چند آشوب و کشتار برپا کنند
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ھايي که بعد از َصَفويه روي کار آمدند تا پیش از دوران پھلوي ھمه از سران ِقِزلباش و  سلسله

ھم زمان با َسلجوقیان به ايران راه جستند و در سپاه ھاي ترکمان بودند که  اغلب از ھمان تیره

قاجاريه، که آخرين اين سلسله ھا بود، توانست بیش از ديگران . ِقِزلباش منصب و حکومت يافتند

ھم زماني دوران قاجاريه با تحّوالت . دوام بیاورد و نزديک به صدو پنجاه سال بر ايران حکومت کند

 اروپايي براي گسترش تسّلط سیاسي و اقتصادي خود به عظیم جھان غرب و تالش کشورھاي

انقالب مشروطّیت که در زمان مظفرالّدين شاه . مشرق زمین، جامعه ايراني را نیز به جنبش آورد

  .قاجار صورت گرفت، آغاز دوران متحّول و پر ماجراي جديد تاريخ ايران است

  

 ایران باستان
  

  مادھا

مادھا مردمي . کند وسیله قوم ماد بنیان گذاري شد از آن يادمينخستین پادشاھي ايران که تاريخ 

از تیره آريايیان بودند که درآغاز قرن ھفتم تا میانه قرن ششم پیش ازمیالد، در نواحي غربي 

مادھا ابتدا دست . ومرکزي ايران، حدود آذربايجان و ُکردستان امروز حکومتي مقتدر تشکیل دادند

م برآن کشورغلبه .پ612بعدھا با ھمدستي َکلده و باِبل درسال. ندنشانده دولت بزرگ آشوربود

تا خراسان ) ِقِزل ايرماق(يافتند و پادشاھي وسیعي تشکیل دادند که از رود ھالیس در ترکیه امروز 

  . سال دراقتدار زيست150امتداد داشت و حدود

اي ھفت قلعه تودرتو ساخت و  دياُاکو بنیان گذار پادشاھي ماد درپايتخت خود، ھمدان، بر روي تّپه

نام اين شھر آمادانه به معني جايگاه مادھاست که به زبان . ھريک را به رنگي خاص درآورد

باغ ھاي معّلق باِبل که از عجايب ھفت گانه دنیاي . گفتند پارسي َھخاَمِنشي آن را ِھگَمتانه مي

ترين   ُھَوْخَشَتره، بزرگتي نوه آمده وسیله ُبخت َنصر براي ھمسرش آمي قديم به حساب مي

ملکه  پادشاه ماد که حکومت آشور را بر انداخت، ساخته شده است، که به خطا به ِسمیرامیس

مجّلل  درباري دادن دھاک، باترتیب مادھا، آژي پادشاه آخرين. شود داستاني آشور نسبت داده مي

م کورش سپاه او را .پ550درسال . را از خود ناراضي کرد گذراني و بوالھوسي بسیارمردم وخوش

  . شکست داد وپادشاھي از قوم ماد به َھخاَمِنشیان در مرکز و جنوب ايران منتقل شد

اگرچه از اين قوم ھیچ نوشته . رو دين َمزَدَيسنا بودند نامیدند و پي مادھا، روحانیان خود را ُمغ مي

ان ايشان به کلماتي چون سپاکو اي برجاي نمانده اّما ھروُدت، به تفصیل از ايشان يادکرده و از زب

امروز اين . به معني سگ ماده وَپَرَدُنر به معني باغ ھاي پیرامون کاخ و آبادي اشاره کرده است

زبان و خّط مادھا را . رود کلمات ھنوز در زبان ھاي ديگر به معني سگ و باغ بھشت به کار مي
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اّما، ھنوز در . به تدريج ازمیان رفته استزنند که  بسیار نزديک به زبان و خطّّ َھخاَمِنشي حدس مي

ھاي  درنقش. شود نواحي آذربايجان لھجه ھايي از بقاياي زبان مادي شنیده مي

ازآثار باستاني منسوب به . شوند دراز ديده مي جمشیدمادھا باکاله نمدين و قباي آستین تخت

. مانده باقي رستانوُل ايشان بناھا و حّجاري ھايي است که در نواحي ھمدان، کرمانشاھان

  .است جمله ھايي بانقِش َفَرَوھر از آن شیرسنگي ودخمه مجسمه

  َھخاَمِنشیان

  )م. پ330-559(

آنان . وجودآوردند پس از بر افتادن حکومت مادھا، َھخاَمِنشیان وسیع ترين شاھنشاھي ايران را به

نھم پیش از میالد مسیح نام ھاي آشوري از سده  ازقوم آريايي پارس يا پارسواش بودند که درکتیبه

زمان با مادھا به نواحي غربي ايران سرازير شدند و پیرامون درياچه  پارس ھا ھم. آنان آمده است

باضعف دولت عیالم، نفوذ قوم پارس به . ارومیه و کرمانشاھان ساکن گرديدند

  . يافت گسترش مرکزي فالت ايران ونواحي خوزستان

کوُرش، . از بزرگان پارس، خود را شاه َانزان يا َانشان خواندم، َھخاَمِنش، .پ700حدودسال 

ششمین پادشاه اين خانواده، به دالوري و مھارت خويش درفنون جنگ، مادھا را برانداخت و در 

درپي باِبل را گرفت و در اندک زمان پادشاھي کوچک پدران خودرا به شاھنشاھي  ھاي پي جنگ

ريه، مصر، آسیاي صغیر، بخش بزرگي از شھرھا وجزايريونان بین النھرين، سو. عظیمي تبديل کرد

  .وسراسرفالت ايران و قسمتي از ھند جزيي از اين شاھنشاھي عظیم گرديد

درواقع، نخستین . اند شرق با غرب تعبیر کرده پیدايش شاھنشاھي َھخاَمِنشي را به روبروئي

ھاي بازرگاني مھّمي بود که داد و ھدف بزرگ کورش که به پیروزي انجامید در اختیار گرفتن راه 

راه ھايي که مشھورترين آن ھا جاده ابريشم نامیده . گذشت ستد جھان متمّدن آن روز از آن مي

شده و از دورترين نقاط شرق چین کاالي بازرگاني را به سواحل درياي مديترانه و از آن جا به جزاير 

، ھمگي از حدودفالت ايران بزرگ اين راه ھا. رسانده است و شھرھاي يونان باستان مي

توانست درعین نگھباني از چنین مسیر طوالني و  تنھا يک دولت مقتدر و متمرکز مي. گذشت مي

کورش اين ھدف بزرگ را به مھارت . ُپر مخاطره بر نیروي سیاسي خود بیفزايد و بھره مادي برد

ز آن جا که مردم اين نواحي از دنبال کرد و اغلب دولت ھاي اين مسیررا مطیع خود ساخت، اّما ا

لحاظ فرھنگي متنّوع و متفاوت بودند، به دورانديشي و بزرگ منشي، با آن ھا سیاست مدارا 

ھا و آداب مردم سرزمین ھاي مغلوب موجب شدکه  احترام به اديان، زبان ھا، فرھنگ. گرفت پیش

پارسیان بودند محفوظ بماند ھاي باستاني که بسیاري از آن ھا برتر از  دانش و تمدن ھمه فرھنگ

ھاي  از ھمین رو، تمّدن َھخاَمِنشي ترکیبي از ھمه فرھنگ. و از ترکیب آن ھا تمّدني بالنده پديدآيد

داد و سیاست  استقالل وسیعي که کورش به کشورھاي مغلوب مي. رفته زمان خود بود پیش

اَمِنشي در برابر جھان دنبال کرد، موجب شد که شاھنشاھي َھخ اي که داريوش بزرگ زيرکانه

  .متمّدن غرب به عنوان قدرتي معتبر سر برافرازد
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ھدف ديگر کورش بزرگ مطیع کردن اقوام مھاجر و مھاجمي بود که ازسوي شرق پیوسته به راه 

آوردند و موجب زيان ھاي بسیار  ھاي بازرگاني و سرزمین ھاي داخلي فالت ايران ھجوم مي

م شاھنشاھي َھخاَمِنشي در ايجاد آرامش و ثباتي بود که با اھمّیت پیدايش و دوا. شدند مي

ھاي جیحون و سیحون را درآرامش نگه  وجود جنگ ھاي مدام باز بیش از دوقرن نواحي بین رودخانه

با . داشت و فرصت داد که شھرھا و مراکز مھم کشاورزي و بازرگاني درآن ناحیه به وجود آيد

سويي تمّدني کم نظیر و حکومتي نیرومند ايجاد کردند و از تعقیب اين دو ھدف َھخاَمِنشیان از

  .پاشیدگي را در درون قلمرو وسیع خود فراھم آوردند واز ھم سوي ديگر عوامل اختالف

گسترش امپراتوري روم و پیش از آن دولت ھاي يونان نتیجه توسعه تدريجي و پیشرفت ھماھنگ 

خود را به  در طول يک نسل پادشاھي کوچک و محّلياّما، َھخاَمِنشیان تنھا . فکري و فرھنگي بود

ھمه، شاھنشاھي ھخامنشي، تنھا درحّديک  با اين. يک شاھنشاھي عظیم جھاني تبديل کردند

َھخاَمِنشیان با توفیق در اداره . قدرت بزرگ نظامي باقي نماند و به تمّدني جھاني بدل شد

 آوردن امکانات براي رونق اقتصادي و تجاري سرزمین ھايي چنین بزرگ و پراکنده و متنّوع و فراھم

  .توانستند کشورھاي زير فرمان خودرا کامًال دگرگون سازند

ايجادکانال . ازجھت کشاورزي و آباداني وصنعت، دوران َھخاَمِنشي را بايد دوراني بي نظیر دانست

 سرزمین ھاي ياري و استفاده از آب ھاي زير زمیني به وسیله کاريز و ساختن سدھا در ھاي آب

آثار و دستاوردھاي ھنري مانده از اين دوران . دور مانند مصر، در زمان َھخاَمِنشیان روي داد

اي است از میراث ھمه مردم متمّدن آن روزگار، اّما با جنبه ھايي از ويژگي ھاي کامًال  مجموعه

زھندتامصر وشمال ھاي ويژه ھخامنشیان را در آثار تمّدن ھاي دوردست ا سبک. ايراني و متمايز

ھا و معبدھا و ھم در پارچه ھا  ھاي درياي سیاه، ھم در ساختمان بناھا و ُپل افريقا و قبرس و کناره

  .اي و ديگر زمینه ھا، مي توان ديد و اشیاء فلزي و شیشه

 سال دوام يافت و عاقبت باحمله اسکندر مقدوني و کشته 250شاھنشاھي َھخاَمِنشي حدود

مھم ترين دلیل ازھم پاشیدگي اين شاھنشاھي را در . از میان رفتشدن داريوش سّوم 

ناھماھنگي اقوام و قبايل مختلفي دانسته اند که قرار بود جذب جامعه اي متمّدن و پیش رفته 

درنیمه دّوم حکومت َھخاَمِنشیان، کشمکش ھاي دائم میان اقوام گوناگون منجر به تضعیف . شوند

 گرديد، به خصوص که ساکنان مناطق غربي اين امپراطوري نیز به تدريجي پايه ھاي قدرت حکومت

افزون بر . نظام سیاسي و اجتماعي يونان نظر دوخته بودند که با خوي و فرھنگشان سازگارتر بود

کوشي و پاي بندي به اصول  اين، در اواخر دوره َھخاَمِنشي سپاھیان و درباريان انضباط و سخت

استواري حکومت بود از دست دادند و قرباني فساد مالي و دسیسه اخالقي را که موجب ثبات و 

با اين ھمه، شاھنشاھان َھخاَمِنشي حّتي درچشم اسکندر و سرداران . ھاي سیاسي شدند

ھاي  اي که شکست يونانیان با ھمه دشمني وکینه. مورداحترام بودند فاتح مقدونیه نیز حرفايي

 دل آن ھا کاشته بود، در آثارخودازايرانیان و شاھنشاھان درپي از سپاھیان و ناوگان ايران در پي

  .يادکرده اند بزرگ َھخاَمِنشي باشگفتي وستايش فراوان
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َھخاَمِنشیان را، به سبب آزادانديشي و مسالمت جويي آنان نسبت به جوامع مختلف بشري، در 

ه عنوان نخستین اند و به طور کلي از آنان ب مؤّثردانسته قوم يھودعاملي فرھنگ وبقاي حفظ

  .شرق و غرب سخن گفته اند بین ديني وفرھنگي ماّدي ومعتقدات کنندگان تمّدن مبادله

  )م.  پ551-529(کورش بزرگ 

َھخاَمِنشیان . کورش بزرگ ھفتمین پادشاه َھخاَمِنشي و فرزندماندانا دختر آخرين پادشاه ماد بود

د بودند و در مشرق شوشتر درحوالي کارون نژا يا پادشاھان محلي َانشان، از قوم پارس و آريايي

دولت َانشان ابتدا از عیالم و آشور و سپس تا زمان کورش از حکومت ماد اطاعت . فرمان مي راندند

در زمان حکومت ماد، به تدريج که قدرت حکومت و تعدادجمعیت َھخاَمِنشیان افزوني . کرد مي

سرزمین جديد دادند، آن را  خودرا به تند و نامتر راه جس ھاي شمالي يافت، از خوزستان به سرزمین

  .خواندند) پازارگاد(فارس يا پارس و پايتخت خود را پارساگاد 

. ھاي بسیار نقل شده است کورش، که او را سیروس خوانده اند، افسانه درکتب يوناني از کودکي

 که بر ديري نگذشت. م، به جاي پدر به تخت پادشاھي نشست. پ559وي درجواني، به سال

پس از آن، در ترکیه . دھاک پدر بزرگ مادري خويش سرِکشي آغاز کرد و دولت ماد را برانداخت اژي

. مند و آباد بود، و به سارد طاليي شھرت داشت، تسخیر کرد امروز، سارد را که بسیار ثروت

 تصّرف آسیاي صغیر، که. ِکِرزوس پادشاه سوريه نیز از کورش شکست خورد و تسلیم او شد

مند  وي به شھرھاي ثروت. ھاي مھّم دريايي داشتند ھدف بعدي کورش بود ھا درآن پايگاه يوناني

سپس برخي را به زور . يوناني درسواحل دريا توصیه کرد که بي قید و شرط تسلیم او شوند

 تصّرف شھرھاي يونان براي. اسلحه و برخي ديگر را با تطمیع حکم رانان آنان به اطاعت خود درآورد

اين شھرھا عالوه . کورش اعتبار و شھرتي تازه فراھم آورد و شاھنشاھي بزرگ او را تحکیم کرد

ضعف اين شھرھا . بر موقع مھّم نظامي داراي مردمي پیشرفته در صنعت و سپاھي گري بودند

  . بیشتر ناشي از تفرقه میان آنان بود که راه را براي پیروزي و تسّلط نیروھاي مھاجم مي گشود

گاه  وي با شکوه و جالل تمام وارد اين شھرشد، به پرستش. تبار کورش بافتح باِبل فزوني يافتاع

اند،  را نخستین اعالمیه حقوق بشر نامیده اي، که آن َمردوک رفت و درآنجا تاج گذاري کرد و دربیانیه

مزاحمت وي سپاھیان خود را از خون ريزي و غارت و. ازحقوق انساني و برابري اقوام سخن گفت

کورش خود را نه فاتح باِبل که . کسان برحذر داشت و معتقدات مذھبي مردم را محترم دانست

منجي آن خواند و با پادشاه باِبل که اسیر او شد به نیکي رفتار کرد و پس از مرگ او، در سال بعد، 

ه سپاھیان ايران بنا به دستور کورش درکشورھاي مغلوب ب. در مراسم عزايش حضور يافت

کردند و يونانیان  ايرانیان از کورش به عنوان پدر يادمي. گذاشتند معتقدات مذھبي مردم احترام مي

  .که وي ممالک ايشان را تسخیر کرده بود او را سرَور و قانون گذار نامیدند

ه ازجمله اسرا پنجاه ھزار يھودي بودند که در زمان ُبخت َنصر ب. اقوام اسیررا آزاد کرد کورش درباِبل

کورش به آنان اجازه داد به . باِبل آورده شده بودند و چھل سال بود که در اسارت مي زيستند

به ھزينه . سرزمین خود، فلسطین، باز گردند و شھر باستاني ومقّدس خوداورشلیم را از نوبسازند
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به دستور کورش ھمه ظرف ھاي . دولت شاھنشاھي ايران،يھوديان معبد خودرا دوباره ساختند

در . مین و زّريني که از معبد يھوديان به غنیمت به باِبل آورده شده بود بدان جا بازگردانده شدسی

تورات که پس از اين واقعه مھم دوباره جمع آوري شده از کورش تجلیل بسیار به عمل آمده و از او 

  .به عنوان نجات دھنده و يار مظلومان و اسیران ياد شده است

) سیر دريا(ھاي قفقاز و درياي َخَزر و رودسیحون  ايران از شمال به کوهدر دوران کورش مرزھاي 

مرز جنوبي شاھنشاھي کورش . رسید و از مغرب به داردانل و مديترانه تا شمال افريقا مي

در اين زمان شھرھاي . عربستان و درياي ُعّمان بود و حد شرقي آن رود ِسند و کوه ھاي ھندوُکش

کورش . سارگاد ھرچھار پايتخت شاھنشاھي عظیم َھخاَمِنشي بودشوش، ھمدان، باِبل و پا

حدس زده اند که . ھاي سلطنتي ماد محفوظ داشت اسنادخاندان خود را به ھمدان برد و در خزانه

لوحه ھاي زّرين با عالئم میخي به زبان پارسي باستان در باره پادشاھان َانشان، بدين طريق به 

اي وسیع را به صورت اردوگاه ساخت و درون  زارگادمنطقهکورش در پا. ھمدان رسیده است

گاوھاي بال دار عظیم در . ھا و معابد َزرُتشتي بنا نمود اي از قصرھا و آتشگاه ديوارھاي آن مجموعه

دوطرف در ورودي قصر و کتیبه اي به زبان ھاي پارسي باستان، باِبلي و عیالمي در زمان کورش 

آثار عظمت ديرين آن ھنوز قابل مالحظه است جلوه وسیعي از پازارگاد که . ساخته شده است

  .رود که به دست اقوام مختلف ساکن در قلمرو اين پادشاه پديد آمده است شمار مي ھنر ايراني به

اين اقوام نیمه وحشي . کورش درپايان حیات خود درجنگ ھاي طوالني با َسکاھا درگیر شد

کردند و پیوسته به داخل مرزھاي ايران ھجوم  ندگي ميچادرنشین درشمال نواحي درياچه آرال ز

اي  پیکر اورا در پاسارگاد درون مقبره. کورش دريکي از اين برخوردھا زخمي وُکشته شد. آوردند مي

اي به خط میخي و زبان  سنگ نوشته. شود به خاک سپردند که امروز آرامگاه کورش خوانده مي

کورش رھبري بزرگ، دانا به فنون جنگ و .  وجود داردپارسي باستان درکنار مجسمه آن پادشاه

او با آن که نخستین پادشاه خاندان خود نبود، اساس . ھاي حکومت بر مردم بود آشنا با ريزه کاري

  . شاھنشاھي گسترده و مقتدري را برجاي گذاشت که تا زمان ھاي طوالني پس از او دوام يافت

  )م.پ522-486(داريوش بزرگ 

مبوجیه پسر کورش کبیر به فتح مصر و شمال آفريقا توفیق يافت ِگئوماته ُمغ يکي از ھنگامي که ک

ِگئوماته که َزرُتشتي متعصبي بود دستور داد ھمه معابد . بزرگان َزرُتشتي پايتخت برضد او قیام کرد

چندي بعد بزرگان خاندان ھاي اشرافي ھم دست . کنند خانه ھا، جز آتشکده ھا را ويران و ُبت

ھرودت موّرخ يوناني نوشته . ند، او را ُکشتند و خود بر سر نوع حکومت به گفتگو نشستندشد

. است که در مرگ ِگئوماته ُمغ ھمه ملل آسیا بجز پارسیان متأثر بودند و براي او مي گريستند

او در . يکي از ھفت تن بزرگان پارسي داريوش بود که توانست شاھنشاھي را از آن خود کند

از حکومت خويش با شورش ھاي متعّدد در ھرگوشه سرزمین ايران روبرو شد و پیروز دوسال آغ

سنگ نوشته اي بر بلنداي کوه بیستون درکنار جاده کرمانشاه به ھمدان شرح اقدامات . بیرون آمد

داريوش سپس به آسیاي صغیر و مصر لشکر کشید و قلمرو . داريوش در سرکوبي مخالفان است
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تونس امروز، قرباني ) کارتاژ(وي درَقرطاجنه .  تا سرزمین لیبي گسترش دادشاھنشاھي ايران را

مصررابنواخت  کمبوجیه مردم کردوبرخالف راممنوع ھا وخوردن گوشت سگ کردن انسان در برابر ُبت

وي دستور داد ترعه اي بَکَنند که درياي . ھاي ايشان پرداخت وبازسازي پرستشگاه وبه مرّمت

به اين منظور در نزديکي ترعه سوئز کانالي . ه رود نیل به درياي سرخ متّصل سازدمديترانه را از را

کندند و کتیبه اي به چھار زبان پارسي باستان، عیالمي، باِبلي و مصري قديم در نزديکي آن دفن 

  .کردند

ا از از ديگر اقدامات داريوش سرکوب کامل َسکاھا درحوالي درياچه آرال بود که غالبًا خاک ايران ر

َسکاھا، شکست . کردند دادند و قتل و غارت بسیار مي مغرب و مشرق مورد تاخت و تاز قرار مي

خورده، به قلب روسیه عقب نشستند اّما داريوش به تعقیب ايشان نپرداخت و سربازان خودرا 

اه به درسرما و يخ بندان سرگردان نکرد بلکه از راه ُپلي بر روي رودخانه دانوب از شمال درياي سی

مسیر او، از بغاز ُبسفر، ترکیه، روماني شرقي، بلغارستان و جنوب . ُبسُفر و شھر سارد بازگشت

داريوش آنگاه به تسخیر پنجاب و ِسند رفت و . رسید اوکراين، تقريبًا به دوھزارکیلومتر مي

ن داريوش به نوشته ھروُدت، سپاھیا. لشکرکشي او به اين ديار مبداء تاريخ قديم کشور ھند گرديد

از رود ِسند سرازير شدند، سواحل بلوچستان وُمکران را پیمودند و از اقیانوس ھند ازطريق 

داريوش ساخته بودند، از راه  فرمان به الَمنَدب به درياي سرخ رسیدند و سپس، از راه کانالي که باب

  .نیل به مصر و از آن جا به درياي مديترانه راه يافتند

م .  پ500درسال . ز يک سّوم سرزمین ھاي يونان تحت حکومت ايران بوددرزمان داريوش بیش ا

. زد به تحريک آِتن و ِاسپارت، شورش کردوساردراآتش) ترکیه امروز(يکي از شھرھاي آسیاي صغیر 

صدکشتي از راه  داريوش شورش را سرکوب کرد و به قصد گوشمالي آِتني ھا سپاه خود را باشش

درناحیه ماراُتن سوار نظام ايران وارد خشکي شد و بسوي آِتن . رستاددريا به شبه جزيره آتیک ف

فتح ماراتُُن ازنظر . داد را شکست اّماسپاه آِتن به مقابله برخاست و اندکي بعد ايرانیان. حرکت کرد

  .اي بسیار مھم بود و مقّدمه جنگ ھايي شدکه عاقبت به حمله اسکندر انجامید يونان حادثه

کرد که از شمال به رود دانوب و درياي سیاه و ِاسِتپ  بزرگي را اداره ميداريوش شاھنشاھي 

رسید، از شرق کوه ھاي  ھاي روسیه و درياچه آرال و سرزمین ھاي پشت رود سیحون مي

درجنوب درياي ُعّمان و خلیج . ھیمالیا و ھندوستان واراضي پشت رودخانه ِسند مرز ايران بود

. اشت و در مغرب آن درياي مديترانه و شبه جزيره آتیک و تونسقرار د) حبشه(فارس تا اتیوپي 

براي اداره اين قلمرو گسترده تشکیالتي بسیار دقیق و آزموده مورد نیاز بود که داريوش بزرگ به 

وي سراسر شاھنشاھي را به سي استان تقسیم کرد و ھريک از آن . ترتیب دادن آن توفیق يافت

ھايي از  داريوش سپس به ساختن راه. اني ساتراپ گفته اند سپردھا را به يک شھربان که به يون

شھر ِممفیس، در مصر نزديک قاھره امروزي، تا سارد، بابل، ھمدان وشوش تا شھر کورش درکنار 

سراھاي مجھز و آماده  ھا ومھمان در مسیر اين راه ھا چاپارخانه. رودخانه سیحون ھّمت گماشت

گونه که يک  شدآن ھاي راھوار و تندرو نگه داري مي  فرسنگ اسبايجاد گرديد و به فاصله ھرچھار
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توانست، با تعويض اسب و نفرات، از پايتخت تا دورترين نقطه مملکت را درکوتاه ترين  پیک مي

  .از ھمین رو، داريوش را نخستین بنیان گذار تشکیالت پست دانسته اند. فرصت طي کند

یاتي يک نواخت و ضرب سّکه از ديگر اقدامات مّھم زمان ايجاد سپاھي منّظم و تنظیم قوانین مال

تھیه ناوگان منّظم و رونق کشاورزي و ساختمان بناھا و . شاھنشاھي داريوش بزرگ است

ھاي بسیار دوران شاھنشاھي داريوش را به يکي از بالنده ترين دوران تاريخ ايران تبديل  آتشگاه

العاده ھنر و صنعت و شکوه  نمودار عظمت فوققصرھاي شوش و مشابه آن در تخت جمشید . کرد

تنظیم قوانیني براي رونق اقتصادي و تعیین مزد برحسب نوع کار . و جالل روزگار داريوش اّول است

قوانین وضع شده درزمان داريوش را مکّمل قوانین . نیز از ديگر اقدامات مھم اين دوره است

  .اند حمورابي و در دقت و اھمیت برتر از آن دانسته

  )م.پ486-466(خشايارشا

وي پس از داريوش در سي و پنج . خشايارشا پسر داريوش بزرگ و آتوسا دخترکورش بزرگ بود

سالگي به پادشاھي رسید و بي فاصله به فرونشاندن شورش مصر که پس از جنگ ماراُتن آغاز 

 از اطاعت سپس به سوي باِبل لشکر کشید و مردم اين سرزمین را که سر. شده بود پرداخت

خشايارشا دراين جنگ معبد باِبل را ويران . حاکم ايران برتافته بودند به سختي گوش مالي داد

رفت با خود به ايران آورد و ذوب  ساخت و مجسمه زّرين َمردوک را که نگھبان آن شھر به شمار مي

  .از آن پس باِبل به صورت يکي از اياالت شاھنشاھي ايران درآمد. کرد

درباريان که شکست ماراُتن را باعث ننگ .  جنگ ھاي خشايارشا با يونانیان بودمھم ترين

. دانستند وي را واداشتند سپاھي عظیم وناوگاني مجّھز به سوي يونان به راه اندازد مي

چھارسال، به اين منظور بسیج کرد بزرگ ترين سپاھي بود که تا آن  خشايارشا، طي که لشکري

سپاھیان اين لشکر افراد چھل و شش تیره و قوم گوناگون را دربر . بودروزگار به حرکت درآمده 

ھا، َسکايي  َبلخ، پارت آسوريان، مردم) گرگان مردم(ھا ھیرکانیان  ھا، مادھا، کاسي پارس. گرفت مي

ھا، و حّتي مردم جزاير دوردست خلیج فارس، ھريک با  ھا، اعراب، حبشي ھا، ھنديان، کاسپین

  .خود درجنگ شرکت داشتندجامه و ابزار خاص 

شد که فینیقي ھا و مصريان و  نیروي دريايي سپاه خشايارشا از ھزار و دويست ناو تشکیل مي

کردند و درھر ناو چند تن پارسي يا َسکايي بر کارھا نظارت  يونانیان تابع ايران آن ھارا ھدايت مي

سپاه بزرگ شھرت يافته، بیش لشکرکشي را،که در تاريخ به  شمار شرکت کنندگان دراين. داشتند

از يک میلیون و ھفتصدھزار سوار و صد ھزارملوان و نیروي دريايي و پانصد و ده ھزار تن نیروھاي 

اين جنگ بزرگ، که شرح آن را موّرخان يوناني به تفصیل آورده اند، نخست به . کمکي دانسته اند

به تالفي . ازمردم يافتند آن راخاليسقوط شھر آِتن انجامید اّما وقتي پارسیان وارد شھر شدند 

که شھر سارد طاليي را ويران کرد، ايرانیان آِتن را  سوزي بزرگ يونانیان درزمان داريوش بزرگ آتش

  .به آتش کشیدند
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درسال بعد، بار ديگرمیان يونانیان و سپاه خشايارشا در ساالمین نزديک آتیک، جنگ ديگري 

کرد و منظومه معروف پارسیان را  ن را از بلندي تماشا ميدرگرفت که آشیل شاعر معروف يوناني آ

اين جنگ که با تلفات بسیار ھمراه بود عاقبت به شکست ايرانیان انجامید و . درباره آن سرود

شوراي جنگي ايرانیان نظر داد که شاھنشاه به سارد باز گردد و دنباله جنگ را تا تسخیر يونان 

ھاي مختلف طي سه سال صورت   اّما اين جنگ که در محل.برعھده فرمانده سپاه خود بگذارد

يونان . گرفت عاقبت به شکست ايرانیان انجامید و براي شاھنشاھي آن بسیار گران تمام شد

توانست ايران را ازھمه سرزمین ھاي غرب تا پس تنگه ھا عقب راَند و مقّدمات پیروزي غرب را 

  .برشرق در زمان اسکندر فراھم آورد

 پس از عقب نشیني در راه سارد بسیاري از سپاھیان خودرا از دست داد و ھنگامي خشايارشا

کشید عاشق ھمسر برادر خود شد و  که دراين شھر براي لشکرکشي تازه اي به يونان نقشه مي

پس از بازگشت به ايران، خشايارشاکه از . به کشمکش ھاي خانوادگي گرفتار آمد

وي در تخت جمشید و شوش به . ت ھاي خود بیرون نیامدھاخشمگین بود ديگر از پايتخ شکست

ايجاد بناھاي تازه اي درکنار قصرھاي پدرش، داريوش بزرگ، پرداخت که ازنظر معماري عظمت و 

  .سبک اين بناھا را نمودار تکّبر بي اندازه و استبداد وي دانسته اند. شکوھي خاص داشت

وي رامردي خوش سیما، .  بر اثر توطئھ درباریان خود کشتھ شدخشایارشا بیست سال شاھنشاه ایران بود و عاقبت
ھاي او بھ دل داشتند  اي کھ ازلشکرکشي یونانیان با وجود کینھ. بخشنده و بزرگ منش توصیف کرده اند

گذران و شھوت ران نیز دانستھ اند کھ شیفتگي اش بھ زنان  بسیار ازاو یادکرده اند، اّماوي را خوش بااحترام
بنابر روایت کتاب ِاسِتر در تورات خشایارشا، درسال . موجب افتادن کارھا بھ دست خواجھ سرایان شدزیباروي 

. سّوم پادشاھي خود، درجشني ازھمسر محبوب خود خواست تا بھ حضور بیاید و زیبایي خود را بھ بزرگان بنماید
بانویي برگزید و او را ِاسِتر  ا بھ شھشاه درخشم شد و بھ جاي او یک دختر یھودي ر. ملکھ از آمدن خودداري کرد

پسر عموي ِاسِتر، بھ نام ُمردخاي دسیسھ دوتن از درباریان برضد شاه را کشف کرد و بھ شاه . یعني ستاره نامید
ھامان یکي از بزرگان کشور کھ از نفوذ ُمردخاي ناخشنود بود کینھ یھودیان را در دل گرفت و از شاه . آشکار نمود

دستي کردو بھ وساطت ِاسِتر دستور ُکشتن ھامان را بھ  اّما مردخاي پیش. تل ھمھ آنان فرمان دھدخواست کھ بھ ق
بنای . از این واقعھ، کھ نشان نوسان در تصمیمات خشایارشاست در تورات بھ تفصیل سخن رفتھ است. دست آورد

  ..تاریخی استر و مردخای در ھمدان را آرامگاه این دو می دانند
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  بنای تاریخی استر و مردخای در ھمدان

  )م. پ466-424(اردشیر دراز دست 

اردشیر اول مشھور به دراز دست پس از ُکشته شدن پدرش خشايارشا به شاھنشاھي ايران 

.  اند که دست ھا يا تنھا دست راستش بیش از اندازه بلند بوددرباره شھرت او گمان برده. رسید

اند، وي چنان کاردان و مقتدر و دانا بود که در ھمه حوادث سیاسي و  اّما چنان که يونانیان نوشته

نظامي دورترين نقاط جھان آن روز يعني مصر و يونان دست داشت و از اين رو او را دراز دست 

  .ه انديعني توانا و مسّلط خواند

اردشیر دراز دست درآغاز چندي با برادران و ديگر مّدعیان به نبرد پرداخت و ايشان را مطیع و رام 

اّما پس از آن تا پايان دوران چھل ساله سلطنتش به جنگ نپرداخت و از گسترش نفوذ خود در . کرد

که پیوسته  شتبا اين ھمه وي سرداران و فرماندھان اليقي دا. سرزمین ھاي يونان چشم پوشید

ھاي مھّم ايشان درآغاز  نمايي يکي از قدرت. افزودند بر قدرت و نفوذ شاھنشاھي پارس مي

  .سلطنت اردشیر دراز دست، با سرکوبي شورش مصر، به ظھور رسید

وي براي . باشکوه را بنیان نھاده بود از مردان شايسته آِتن، دوراني درآن زمان ِپريکِلس، يکي

ِاسپارت و آزاد ساختن جزاير يوناني از تسّلط و نفوذ نیروھاي پارس، اّتحاديه جلوگیري از تجاوز 

اعضاي اّتحاديه ِدلوس خواھان . را ترتیب داد و ھمین امر بر اقتدارش افزود) Delos(ِدلوس 

. يابي به گندم مصر بودند و از ھمین رو مصريان را برضّد امپراتوري ايران تحريک مي کردند دست

. اران اردشیر دراز دست براي سرکوبي شورش مصر چندين سال به درازا کشیدجنگ ھاي سرد

. دراين مّدت، جنگ و گريز پراکنده بین ناوگان دريايي پارس و کشتي ھاي يوناني ادامه داشت

عاقبت با شکست سخت مصري ھا از سپاھیان ايران، ِپريکِلس و اعضاء اّتحاديه ِدلوس نیز به رفع 

در پايان گفتگو . داختند و نمايندگاني از آِتن و جزيره آرگوس به شوش فرستادنداختالف با ايران پر

ھا، آِتن حاکمّیت شاھنشاه ايران را بر جزيره ِقبِرس، که پايگاه نظامي مھّمي بود، پذيرفت و تعّھد 

يي اردشیردرازدست نیز موافقت کرد که از جزاير اروپا. کند در امورمصرولیبي خودداري ازدخالت کردکه
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ھاي اّتحاديه ِدلوس باج و خراج نگیرد و اداره آن ھا مطابق خواست و سّنت ھاي  و سرزمین

از آن پس بسیاري از نواحي يوناني نشین اگرچه عمًال دست نشانده . ساکنان آن نواحي باشد

ھاي بین دو طرف را به  اين توافق اگرچه کشمکش. شاھنشاه پارس بود، به ظاھر استقالل يافت

ز میان نبرد، اّما به نوعي ثبات در اداره جزاير يوناني و سرزمین ھاي شمال افريقا، که تابع کّلي ا

  .شاھنشاھي پارس بودند، انجامید

. در زمان اردشیر دراز دست، شوش، پايتخت شاھنشاھان َھخاَمِنشي، مرکز پناھندگان بود

 خشايارشا و ناوگان او را در تنگه ِتمیستوکل سردار معروف آِتني و فرمانده نیروي دريايي يونان، که

وي به ايران گريخت و به . ساالمین شکست داده بود، به اّتھام آزمندي به محاکمه خوانده شد

شاھنشاه ايران او را پذيرفت و پس ازچندي او را به حکومت شھري . اردشیر دراز دست پناه برد

ونان ماند و گاه به رايزني شاه ايران ِتمیستوکل تا پايان زندگي دور از ي. درآسیاي میانه گماشت

ھم زمان با وي پادشاه تبعید شده ِاسپارت نیز به عنوان پناھنده در شوش . فراخوانده مي شد

  .زيست مي

اين دو که . اردشیر درازدست با ِھروُدت و ِگِزنوفون، از تاريخ نگاران مشھور يونان، ھم دوران بود

جھت  ا آمده بودند تابعّیت ايراني داشتند و به ھمیندرسرزمین ھاي دست نشانده پارس به دنی

توانستندبه آساني به سرزمین ھايي چون مصر و باِبل و شوش رفت و آمد کنند و در باره آداب  مي

رسد که  نظر مي به. ھاي بسیار به دست آورند و عادات و معتقدات و مراسم ايراني اخبار و داستان

ني درآِتن وخوگرفتن با طرز حکومت در آن سرزمین، نظام اين دو موّرخ، به سبب زندگي طوال

ايران به نیکي يادنکرده  جھت در نوشته ھاي خود از شاھان پسنديدند و به ھمین پادشاھي را نمي

زمان باسقراط مي زيست، چند سال  دانشمند يوناني نیز که ھم) ذيِمقراطیس(ديموکريتوس . اند

ھاي متداول آن زمان از کاِھنان مصري و روحانیان  ر باره دانشرا در مصر و باِبل و پارس گذراند ود

رودھمین آگاھي ھا زمینه نظريه وي  گمان مي. باِبلي و ُمغ ھاي ايراني آگاھي ھاي به دست آورد

  .درباره تشکیل ھستي از اجزاء جدا نشدني شده باشد

د شاھان پارس خوانده اردشیر درازدست را شاھي دادگستر و جوانمرد توصیف کرده و او را سرآم

المقّدس و اقداماتي که براي رفع اختالف  بازگشت دادن بقاياي اسیران يھودي از باِبل به بیت. اند

اند وي سال ھاي پاياني  گفته. خوئي اوست بین يھوديان انجام داد نشاني ديگر از بزرگواري و نرم

گذرانید و نسبت به امور مملکتي  ميشمار  عمر خودرا بیشتر در باِبل و بین خدمتکاران و زنان بي

  .چندان توجھي نداشت

  )م.پ336-330(داريوش سّوم 

سال به درازا  او، که سلطنتش بیشتر ازشش. داريوش سّوم آخرين شاھنشاه َھخاَمِنشي است

نکشید، در برابر حمله اسکندر مقدوني به ايران دلیرانه پايداري کرد اّما عاقبت درنزديکي دامغان به 

ستود، فرمان داد جسد  اسکندر که دالوري داريوش را مي. کي از سرداران خود کشته شددست ي

  .او را با بزرگ داشت فراوان به پازارگاد برند و به دخمه شاھان بسپارند
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داريوش سّوم، از شاه زادگان َھخاَمِنشي، در زمان شاپور دّوم به پاداش رشادت درجنگ والي 

، خواجه مصري دربار اردشیر سّوم، پس )Bagoas(ند که باگواس حدس زده ا. ارمنستان شده بود

از ُکشتن شاه و تني چند از فرزندانش، داريوش سّوم را که دور از پايتخت بود به شاھي برگزيد تا 

دستي کرد و  اّما داريوش که دلیر و آگاه بود، پیش. خود بتواند زمام امور را يکسره در دست گیرد

  . زھري را که براي کشتن او فراھم آورده بود خود بیاشامددستور داد باگواس جام

داريوش درآغاز پادشاھي، ھنگامي که ھنوز فیلیپ مقدوني پدر اسکندر ُکشته نشده بود، قصد 

اّما با شنیدن خبرکشته شدن او . داشت به مقدونیه لشکر کشد و مانع پیش رفت ھاي او شود

ندر در يونان او را وا داشت که برادر يکي از چندي بعد خبر فتوحات اسک. خیالش آسوده شد

سرداران اھل جزيره رودْس را که در مصر به اردشیر سّوم خدمت بسیار کرده بود به سرداري سپاه 

روي ھاي اسکندر با مرگ اين سردار اليق مصادف شد و داريوش سّوم را  پیش. خود برگزيند

تجّمل و تشريفات و زيادي نفرات و . گیردواداشت که خود فرماندھي سپاه ايران را به عھده ب

دھد  آراستگي ابزار جنگ و گردونه ھاي سپاه ايران را موّرخان چنان توصیف کرده اند که نشان مي

سبک باري و ورزيدگي سپاھیان اسکندر چه نقش مھّمي در پیروزي ايشان برايرانیان داشته 

  .است

راني آتشیني  اسکندرپس از سخن. روبرو شدنددرجنگ ايسوس، درکنار خلیج ِاسَکنَدرون دو سپاه 

ايرانیان دلیرانه مقاومت کردند اّما، با رمیدن . خطاب به سپاھیان خود به سوي گردونه شاه تاخت

اسب ھاي گردونه شاه، سربازان اطراف او رو به فرار نھادند و داريوش نیز سوار براسب از معرکه 

يوش اسیر اسکندرشدند و بارگاه ُپرتجمل مادر، زن، دختر و پسر شش ساله دار. گريخت

  .که بر سیصد شتر بار بود به دست او افتاد شاھنشاه وخزايني

در پي اين شکست، داريوش در سه نامه به اسکندر از او خواست به ازاي دريافت غرامت و در 

از در صلح و ازدواج با دختر او، ) ِقِزل ايرماق(اختیار گرفتن سرزمین ھاي آن سوي رودخانه ھالیس 

داريوش سّوم ناگزير با اصالحاتي که در سپاه . ديد نپذيرفت اّما اسکندر که خودرا پیروز مي. درآيد

دراين جنگ . النھرين در محلي به نام گوَگَمل با اسکندر روبرو گرديد انجام داد بار ديگر در بین

ھاي سپاه وي که  ّما،َسکاييا. داريوش توانست ابتدا سواران خودرا بر سپاه مقدونیه پیروز گرداند

به غارت باروبنه مقدوني ھا پرداخته بودند باعث اختالل شدند و بار ديگر داريوش ناچار روي به گريز 

داريوش قصد داشت با گذر از دربندھاي َخَزر در . نھاد و از راه ارمنستان به سرزمین ماد رفت

اّما درنزديکي دامغان به دست سه . مشرق ايران سپاھي براي روبرو شدن با اسکندرفراھم آورد

  . تن از سرداران خود اسیر و کشته شد

خواست اوضاع ایران را، کھ بھ سبب فساد  تاریخ نگاران، داریوش سّوم را شاھنشاھي نیک منش دانستھ اند کھ مي
او، .  او گرفتاّما حملھ اسکندر فرصت را از. پرستي درباریان رو بھ خرابي نھاده بود، سرو سامان دھد و تجّمل

اّما تا پایان زندگي از مقاومت در برابر اگرچھ تدبیر و سیاست شاھان و جنگ آوران بزرگ ایران را نداشت 
  .دشمنان دست نکشید
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  سلوکی ھا 

  .)پ م306-129(

دست یابی بھ پایتخت ھخامنشیان و بھ آتش کشیدن تخت جمشید راه خود را بھ سوی شرق ادامھ داد  اسکندر پس از
اما درجنگ عدهء زیادی از سربازان خود را از دست . ا مرزفرمانروائی امپراتور ھند، چاندراگوپتا پیش رفتو ت

جوانی و سرعت پیشروی سپاه بھ او . درھمانجا درگذشت. پ م323سال داد و ناچاربھ بابل بازگشت و درتابستان
پس از مرگ او فرماندھان . راندا ده بودمجال ترتیب دادن سازمانی برای حکومت در سرزمین ھائی چنین گسترده 

ادارهء قسمتی از متصرفات وی ازمقدونیھ و مصرو شمال افریقا تا سوریھ و آسیای صغیر و ایران تا  سپاه ھریک
یکی از . مرزھای امپراتوری گوپتا درھند را بھ دست گرفتند و ھمواره بین خود بھ درگیری و جنگ مشغول بودند

سلوکوس اول نیکاترکھ بین اشراف پارس حامیانی پیداکرده بود، پس از چند سال درگیری با این فرماندھان بھ نام 
خود را شاه بایل خواند وتوانست نواحی شرقی متصرفات اسکندر ازبایل تا . پ م306دیگر مدعیان عاقبت درسال 

ود درآسیای صغیر و و درجنگ ھای پی درپی بھ متصرفات خ را دراختیار بگیرد)بلخ(و باکتریا) سیستان(زرنگ
اگرچھ بیشتراین مدت بھ درگیری . فرمانروائی سولوکوس و فرزندانش حدود ھشتاد سال ادامھ یافت. سوریھ بیفزاید

از سوی شرق بھ تدریج در برابر ایشان  ھای پی درپی با دیگر مدعیان مقدونی گذشت ؛ اما مھم ترین قدرتی کھ
  . سربلند کرد، قوم پارت بود

او و دیگر سلوکی ھا بھ ساختن و . س اول نیکاتر، انتیگوس ازمادری ایرانی از اشراف پارس بودجانشین سلوکو
آبادکردن شھرھا اھمیت زیاد می دادند و سعی داشتند تمدن و فرھنگ یونانی را گسترش دھند و درعین حال خود 

ازدواج با دختران .  درآمدندمانند اسکندر بھ آداب و رسوم و جامھ و روش ھائی از ادارهء شھرھا و امثال آن
اشراف ایرانی و ساختن آمفی تیأترو میدان و تأسیسات ورزشی و امثال آن درشھرھا بھ این منظور صورت می 

زبان رسمی حکومت یونانی بود و مردم شھری و افراد برگزیدهء طبقات باالی اجتماعی نیزبھ زبان . گرفت
. ھا و طبقات پائین زبان و فرھنگ ایرانی خود را حفظ کرده بودنداما مردم روستا. آشنائی کامل داشتند یونانی

بھ دلیل این .ادارهء شھرھای ایران دردورهء سلوکی ھا درواقع بھ دست شھربانان ایرانی دوستدار مقدونی ھا بود
اما اختالف فرھنگی و اصراری کھ . ھمکاری در آغاز سلوکی ھا بھ قدرت گرفتن پارت ھا اھمیت نمی دادند

دونی ھا درتسلط سیاسی و اجتماعی بر سرزمین ھای بھ دست آورده داشتند و مقاومت ایرانیان درپذیرش آن بھ مق
قوم پارت در سرزمین ھای شرقی بھ گسترش نفوذ خودمی پرداختندوھمین پیشروی ھا . تدریج شکل می گرفت

  . سرنگونی سلوکی ھا را درپی داشت عاقبت

اما درجنگی بیرون شھر اکباتان . صدد جلوگیری از پیشرفت پارت ھا برآمددیمتریوس ھفتم در. پ م140درسال 
پارت ھا پایتخت سلوکی را متصرف نشدند ، اما دربخش . خود کشتھ شد و سپاھیانش از ھم گسیختند) ھمدان(

 پایان این .شرقی رود فرات پادگان برزگ نظامی خود را ترتیب دادند کھ بعد ھا پایتخت اشکانیان و ساسانیان بود
  .دوران فرمانروائی جانشینان اسکندر بر بخش ھائی ازایران ھمچنین تسلط فرھنگ یونانی برجامعھء ایرانی بود
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پس از دیمتریوس ھفتم ، جانشین او انتیوخوس ھفتم چندسالی درنواحی سوریه  
  به دست رومی ھا ازمیان رفت. پ م129حکومت داشت و درسال 

  

  اشکانیان

  )م-224م. پ250(

انیان سلسله پادشاھي مقتدري بود که از میان قوم پارت ساکن َپرَثَوه يا َپھله يا خراسان اشک

پارت ھا از اقوام آريايي، که در شرق درياچه َخَزر ساکن بودند، جدا شدند و در . امروزي برخاست

ز سرزمین آن ھا از مغرب به دامغان و سواحل جنوب شرقي درياي َخَزر، ا. خراسان مسکن گزيدند

. شد شمال به ترکستان، از شرق به رود َتِجن و از جنوب به کوير نمک و سیستان محدود مي

از  پس. پارت باشورش برپادشاه ِسلوکي اعالم استقالل کرد م آَرشک از سرکردگان.پ250درسال 

او جانشینانش درطي صدسال دولت يوناني َبلْخ را در مشرق و دولت يوناني ِسلوکي را در مغرب 

  .ب نمودندمغلو

دراين دوران پادشاھان اشکاني با حکومت مقتدر . اواسط دوران اشکاني روزگار عظمت آن ھاست

سال دوام يافت و 470حکومت اشکاني. روم و مھاجمان نیمه متمّدن آريايي درشرق درمبارزه بودند

جنوب به مرزھاي کشور در دوره عظمت آن از مغرب به رود ُفرات، از مشرق به پنجاب و ِسند، از

خلیج فارس و درياي ُعّمان و اقیانوس ھند و از شمال به کوه ھاي ھیمالیا و رود سیحون و درياي 

شکوه شاھنشاھي اشکاني را در دوران پادشاھي َاشک . َخَزر و کوه ھاي قفقاز مي رسید

را به ) َبلخ(وي بخش بزرگي از کشور باختر. دانسته اند.) م. پ174-136(ششم، مھرداد اّول 

سپس درمغرب پادشاه ِسلوکي را در . سرزمین ھاي خود افزود و پس از آن تا َپنجاب پیش رفت

  .جنگ شکست داد اّما با او به مدارا رفتار کرد و دخترش را به ازدواج وي درآورد

ازديگر پادشاھان بزرگ اشکاني مھرداد دّوم است که با چینیان پیمان بازرگاني و حّق عبور کاال 

اختالف دو دولت بر سر . ن او ايران و روم براي نخستین بار با يکديگر رو به رو شدنددر زما. بست

مھرداد پس از آن که َسکاھا را در مشرق به سختي شکست داد به . حکومت بر ارمنستان بود

ارمنستان لشکر کشید و درآن جا پادشاه دست نشانده روم را خلع و تیگران را از طرف خود به 

حدود شاھنشاھي مھرداد دّوم از سوي مشرق تا کوه ھاي ھیمالیا .  کردپادشاھي منصوب

مھرداد دّوم پادشاھي . وي نخستین پادشاه اشکاني است که خود را شاھنشاه نامید. رسید

سازمان اداري . بسیار مقتدر و در اداره امور مملکت دانا و کار آمد بود

  .اند بزرگ برابردانسته داريوش کومتيح نظم وکارآيي باتشکیالت اوراازجھت وسیع شاھنشاھي

در زمان َارَدوان پنجم، . آخرين پادشاه اشکاني، َارَدوان پنجم، درجنگ با اردشیر باَبکان کشته شد

وي به بھانه اّتحاد بین روم و . کاراکاّال، امپراتور خون خوار روم، براي تسخیر ايران حیله اي انديشید
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 اّما وقتي َارَدوان با سردارانش به استقبال او رفت رومیان .پارت، دختر شاه را خواستگاري کرد

کاراکاّال رادر ُکشتار مردمان و غارت . تنھا َارَدوان از مھلکه گريخت. مسّلح ھمه را قتل عام کردند

وي عاقبت به دست يکي از . شھرھا و سوختن روستاھاي ايران در تاريخ کم نظیر شمرده اند

از او، حکومت روم به ناچار از َارَدوان پنجم عذرخواھي کرد و با پس . سربازان خود ُکشته شد

تقاضاي صلح اسیران پارتي را ھمراه با غنايمي که کاراکاّال از ايران برده بود باز گرداند و افزون بر 

  .اين پنجاه میلیون دينار رومي نیز به عنوان غرامت به دولت اشکاني پرداخت

در و جنگ جو و در عین حال معتقد به اصول اخالقي و انساني پادشاھان اشکاني پادشاھاني مقت

مذاھب و معتقدات کسان را محترم . کردند بودند وبااقوام شکست خورده به رأفت بسیار رفتار مي

آنان ھمواره با دو مجلس . کردند داشتند و شاھان مغلوب را با شرايطي دوباره مصدر کار مي مي

عضاي خاندان سلطنت و ديگري متشّکل از سران سالخورده مرّکب ازا کردند، يکي مشورت مي

الطوايفي و واليت ھاي خودمختار بود  اساس سلطنت در اين دوره بر ملوک. روحاني و غیرروحاني

. دادند پرداختند و ھنگام جنگ با سپاه و سرباز او را ياري مي که ھمه ساله به شاھنشاه باج مي

گرفتند، عقب  مي تند به اين ترتیب که غالبًا حالت تدافعيپارت ھا درفنون نظامي روشي خاص داش

  .شدند نشستند و با کشاندن دشمن به درون کشور براو غالب مي مي

پیش رفت بسیار درکشاورزي، صنعت و تجارت و راه . اقتصادايران دراين دوره رونقي خاص داشت

شد، ھمه  شم نامیده ميھا ازچین به روم، که جاده ابري ھاي حفاظت شده براي عبور کاروان

پايتخت اشکانیان ابتدا شھر َنساء . نشان از وجود تشکیالت دولتي منّظم وکارآ در اين دوره است

بود و بعد از آن که مرز ايران به رود ُفرات رسید شھر تیسفون ) نزديک عشق آباد درترکمنستان(

  .درجانب چپ ِدجله پايتخت آنان گرديد

از آداب آن ھا گرامي داشت . خواندند  مردمان را به صلح ھمگاني فراميبودند و ِمھرپرست اشکانیان

رسم برادري ِمھرپرستان و . گاو، غسل تعمید و خوردن نان و آب و شراب در مراسم ديني بود

بسیاري از رومیان پیش از . احترام به مرّبیان که پدر خوانده مي شدند از اين زمان به اروپا رفت

با آنکه اشکانیان ابتدا تحت تأثیر فرھنگ . بودند) میترائیست(ِمھر پرست گرويدن به دين مسیح 

در اواسط دوران . يوناني قرار داشتند اّما موّفق شدند مّلیت و فرھنگ ايراني را دوباره زنده کنند

. اشکاني، َبالش اول دين َزرُتشتي و آداب و رسم ايراني را بنا به روايات موبدان َزرُتشتي ترويج کرد

خوش آتش سوزي  ر زمان او خط از يوناني به پھلوي بازگشت و درھمین زمان اوستا، که دستد

  .شده بود دوباره گردآوري گرديد

شاھنامھ ، کتاب افسانھ ھا و تاریخ ایران پیش از . دربارهء تاریخ دورهء اشکانی اسناد زیادی برجای نمانده است
بعضی مورخان بر آنند کھ ساسانیان مدارک تاریخی آنان .اشاره دارداسالم بھ نبود آگاھی ھای بسیار دربارهء آنان 

با این ھمھ در نوشتھ ھای یونانی و رومی و تا اندازه ای چینی، ھمچنین از خالل سنگ نوشتھ . را از میان برده اند
العات ھا و نقش برجستھ ھای بازمانده از دوران ایشان و سکھ ھا و ساختمان شھرھا و قصرھا روز بھ روز اط

پژوھشگران حماسھء ملی ایران بر آنند کھ بسیاری از پھلوانان و شخصیت ھای برجستھء . بیشتری بھ دست می آید
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افزون برآن بسیاری آثار ادبی . اساطیری شاھنامھ سیمای بزرگان اشکانی و دالوران پارتی را پیش رو می گذارد
  .ای امروزی بھ دوران اشکانیان بستگی پیدا می کندکھ از پیش از اسالم بھ دوره ھای بعد رسیده با پژوھش ھ

فرھادچھارم از شھرت  مھرداد اول و دوم و از بین ایشان. درتاریخ اشکانیان بیش از چھل پادشاه شناختھ است
  .خاص برخوردارند

  

  .)م.پ138-171(مھرداد اول 

راندن   باعقبوي . َاشک ششم، مھرداد اّول دانسته اند  شکوه پادشاھی اشکاني را در دوران

خود افزود و پس از  را به سرزمین ھاي) َبلخ(سلوکی ھا تا بابل پیش رفت ، بخش بزرگي از باختر

سپس درمغرب پادشاه ِسلوکي را در جنگ شکست داد اّما با او به مدارا . آن تا َپنجاب پیش رفت

ی اسکندر تا سند  بدین ترتیب وی پس از پیشروی ھا.رفتار کرد و دخترش را به ازدواج وي درآورد

توانست مرز ایران را از سوی مغرب تا پشت رود فرات برساند و چیرگی فرھنگی یونانی را از میان 

  . ببرد

با  درزمان او نخستین جھانگردان چینی در نواحی بلخ و سغد با پارت ھا آشنا شدند و از آنان بھ عنوان مردمی 
ل و چانشینان او با امپراتوری چین روابط نزدیک تجاری و از آن پس مھرداد او. فرھنگ پیشرفتھ یاد نمودند

  .فرھنگی داشتند وبین دولت ھای آنان سفیرانی رد و بدل می شد

   

  .)م.پ88-123(مھرداد دوم

وی درآغازفرمانروائی خود در جنگ با . ازدیگر پادشاھان بزرگ اشکاني مھرداد دّوم پسر اردوان اول است
در زمان او ایران و . رد و توانست قبایل مھاجم را تا پشت رود جیھون عقب راندسکاھا پیروزی بزرگ بھ دست آو

مھرداد پس از . اختالف دو دولت بر سر حکومت ارمنستان بود . روم براي نخستین بار با یکدیگر رو بھ رو شدند
 نشانده روم را آن کھ َسکاھا را در مشرق بھ سختي شکست داد بھ ارمنستان لشکر کشید و درآن جا پادشاه دست

دراین زمان ایران زیر فرمانروائی اشکانیان بھ . خلع و تیگران را از طرف خود بھ پادشاھي منصوب کرد
مھرداد . باالترین درجھ وسعت و شوکت رسیده و مرزھای آن از رود فرات تا کوه ھای ھیمالیا گسترده شده بود

او را از  وسیع  سازمان اداري شاھنشاھي. ا و کار آمد بوددّوم پادشاھي بسیار مقتدر و در اداره امور مملکت دان
بر اثر این پیروزی ھا او نخستین فرد از  .اند بزرگ برابردانستھ داریوش  حکومتي   نظم و کارآیي باتشکیالت جھت

  . اشکانی شاھنشاه خوانده شدند اشکانیان بود کھ خود را شاھنشاه نامید و پس از او ھمھ پادشاھان

پیش از میالد سفیری از سوی امپراتور چین بھ دربار مھرداد دوم آمد و پیمان تجارتی مھمی با ایران 115درسال 
پیش از آن یکی از جھانگردان چینی پارت ھا را مردمی با فرھنگ و قابل اعتماد معرفی کرده بود کھ . بست

ین اعتبار گذشتھء ھخامنشیان را قرار داد تجارتی ایران و چ. درصحنھء تجارت جھان آن روز سھم بزرگی دارند
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از آن پس رومی ھا ناچاربودند در روابط خود با اشکانیان بھ مذاکره . در عرصھء بین الملل آن روزگار بازگرداند
  .بپردازند

دورهء شاھنشاھی مھرداد دوم را افزون بر گسترش پھنھء قدرت اشکانیان، بھ دلیل زنده کردن سیاست ھای ایران 
اشکانی از مھم ترین دوره ھای -بر دوستادری فرھنگ یونانی و پایھ گذاری فرھنگ خاص ایرانیگرایانھ در برا

  . تاریخ ایران شمرده اند

   

  .)م.پ2-38(فرھادچھارم

اوچندی پس از جنگ مھمی کھ سورن در آن سپاه کراسوس، ثروتمند . فرھاد چھارم پسر ارد دوم اشکانی است
وی کھ پس از جنگی داخلی برضد نیرداد پیروز . بود، بھ پادشاھی رسیدترین مرد سیاسی روم را درھم شکستھ 

اما . شده بود، درنخستین اقدام جنگی خارجی خود سپاه روم بھ فرماندھی مارک آنتونی را از ایران بیرون راند
  .موافقت کرد غنائم جنگی و پرچم و عالئم نظامی رومی و اسیران سپاه کراسوس را بھ روم باز گرداند

   

  .)م224-216(اردوان پنجم

در زمان َارَدوان پنجم، کاراکاّال، . آخرین پادشاه اشکاني، َارَدوان پنجم، درجنگ با اردشیر باَبکان کشتھ شد
وي بھ بھانھ اّتحاد بین روم و پارت، دختر شاه را . امپراتور خون خوار روم، براي تسخیر ایران حیلھ اي اندیشید

تنھا . رَدوان با سردارانش بھ استقبال او رفت رومیان مسّلح ھمھ را قتل عام کردنداّما وقتي َا. خواستگاري کرد
کاراکاّال رادر ُکشتار مردمان و غارت شھرھا و سوختن روستاھاي ایران در تاریخ کم . َارَدوان از مھلکھ گریخت

 روم بھ ناچار از َارَدوان پس از او، حکومت. وي عاقبت بھ دست یکي از سربازان خود ُکشتھ شد. نظیر شمرده اند
پنجم عذرخواھي کرد و با تقاضاي صلح، اسیران پارتي را ھمراه با غنایمي کھ کاراکاّال از ایران برده بود باز 

  .گرداند و افزون بر این پنجاه میلیون دینار رومي نیز بھ عنوان غرامت بھ دولت اشکاني پرداخت

. فرسایشی رومی ھا بر سر بھ دست آوردن ارمنستان دانستھ اندضعف و فروپاشی اشکانیان را براثر جنگ ھای 
این عوامل . پیش از اردوان پنجم ، تراژان رومی توانستھ بود این سرزمین را تصرف کند و تا تیسفون پیش برود

ھمراه با قدرت گرفتن ساسانیان موجب بروز درگیری ھائی می شد کھ در یکی از آن ھا اردوان در جنگ با 
  .بابکان براثر حادثھ ای کشتھ شد و بامرگ او دودمان اشکانی برافتاداردشیر 
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  )م224-636(ساسانیان

تشکیل شاھنشاھي ساساني در آغاز قرن سّوم میالدي بار ديگر مجد وعظمت گذشته ايران را 

ساسان مردي از دودمان بزرگان پارس بود و درشھر استخر رياست مذھبي معبد آناھیتا . زنده کرد

پسر او، باَبک، پس از ازدواج با دختر فرمان رواي شھر به قدرت رسید و به .  عھده داشترا بر

دھي باتدبیر بود،  فرزند باَبک، اردشیر که جواني دلیر و فرمان. زودي خودحکومت را به دست گرفت

به ياري بخت، در اندک زمان بر کرمان و نواحي اطراف فارس مسّلط شد و درجنگ سختي که بین 

و َارَدوان پنجم درھرمزگان درگرفت، سلسله اشکاني را برانداخت و پیروزمندانه وارد تیسفون او 

  .شد و باِبل را به اطاعت خود در آورد

ايشان خود را . ساسانیان بیش از چھار صد سال با شوکت و قدرت تمام شاھنشاھي کردند

متي مرکزي ترتیب دادند که در آن، دانستند و در عمل نیز مانند آنان حکو جانشین َھخاَمِنشیان مي

برخالف دوران اشکاني، پادشاھان محّلي قدرت و نفوذ چنداني نداشتند و ھمگي از شاھنشاه 

شاھنشاھي ايشان بر دو پايه قدرت مذھبي و مرکزيت استوار بود و . کردند ساساني اطاعت مي

  .گر از آِن امپراتوري روم بودنیِمدي. بیش از نیمي از جھان متمّدن آن روزگار را زير نگین داشت

سه جبھه . ھاي دائم بودند و کشمکش خودگرفتارجنگ ساسانیان در سراسر دوران شاھنشاھي

اصلي جنگ ھاي خارجي ايشان، يکي در مشرق و شمال شرق با کوشانیان و ھیاطله يا 

ود ِسند و ِھبتالیان بود که مردمي متمّدن بودند ودر سرزمین ھاي شرقي افغانستان و آن سوي ر

کوشانیان در زمان شاھپور اّول از . کردند ُتخارستان ونواحي ُسغد و َبَدخشان و َبلْخ حکومت مي

شاه به سرزمین آنان  میان رفتند و از آن پس شاھنشاھان ساساني، استانداراني به نام کوشان

تي ِھبتالیان تا زمان خسرو انوشروان قدرت داشتند، و به گماني، مّد. فرستادند مي

سرانجام دولت آنان در زمان خسرو انوشروان برافتاد . ساساني باج گزار ايشان بودند شاھنشاھان

جبھه ديگر جنگ ھاي شاھنشاھان ساساني . و سرزمینشان بین ايران و ترکان تقسیم شد

 درشمال ايران، چه در شرق و چه در غرب، با اقوام وحشي بیابان گرد بود که بر اثر ازدياد روزافزون

ھجوم اين اقوام ھمیشه با . ھاي خّرم پیوسته به ايران مي تاختند جمعّیت و درجستجوي چراگاه

جبھه سّوم جنگ ھاي خارجي ساسانیان با امپراتوري روم بود که به . غارت و ُکشتار ھمراه بود

يران ھاي بزرگ و فرساينده با ا بھانه حمايت از ارمنستان تا پايان دوره ساسانیان پیوسته به جنگ

زادگان اشکاني بود که حکومت ارمنستان را  اين جنگ ھا ابتدا به بھانه حمايت از شاه. پرداختند مي

پس از آن که امپراتوري روم شرقي در زمان ُکنستانتین کبیر مسیحیت را دين رسمي . داشتند

 از خود اعالم کرد بسیاري از مردم ارمنستان به مسیحیت گرويدند و اين جنگ ھا رنگ حمايت

  .مسیحیان را به خود گرفت

افزون بر جنگ ھاي خارجي، شاھنشاھي ساساني در داخل نیز پیوسته درگیر اختالف و مبارزه با 

الطوايفي اشکانیان قدرت بسیار يافته بودند و با دولت  پادشاھان محّلي بود که در دوران ملوک

کشید،   زور و رقابت ھاي شديد مياين اختالفات داخلي که گاه به ِاعمال. کردند مرکزي رقابت مي
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استوار بود،  ھمراه با دشواري ھاي سازمان اداري و اجتماعي ساسانیان که بر پايه برتري طبقاتي

عاقبت به ظھور َمزَدک و گسترش عقايد مذھبي و اجتماعي او انجامید که به سرعت میان مردم 

يد َمزَدک که رنگ مذھبي داشت عقا. به خصوص روستائیان و کشاورزان و پیشه وران روج يافت

پايه ھاي جامعه ساساني را متزلزل کرد و نفوذ آن تا دربار و شخص شاه رسید و موجب واکنش 

به دنبال رواج اين عقايد کشمکش ھاي خونین در . شديد اشراف و موبدان بزرگ َزرُتشتي شد

و پذيرش اسالم از سوي شھرھا و روستاھا رخ داد و زمینه تحّول اجتماعي را براي حمله اعراب 

  .ايرانیان آماده ساخت

ھا در جبھه ھاي خارجي و داخلي، موّفق به ايجاد يک  ساسانیان با ھمه نبردھا و کشمکش

آباداني و پیش رفت صنعت و ھنر در عھد آنان قابل مالحظه . شاھنشاھي مقتدر و با شکوه شدند

ياري که به دّقت و براساس  آبھاي عظیم  پارچه بافي، فلزکاري، شیشه سازي، شبکه. بود

محاسبات دقیق ساخته و نگه داري شده بود، ھمه نشان از پیشرفت سطح دانش و صنعت در 

فرھنگ و دانش، گرچه در دسترس ھمگان نبود، اّما در میان درباريان و نزد . اين دوران داشت

ّکران بزرگ کشورھاي ترجمه آثار دانشمندان و متف. اشراف و روحانیان جايگاھي بزرگ يافته بود

ديگر، دعوت از فالسفه، پزشکان، منّجمان و دانشمندان سرزمین ھاي دور دست و بحث در باره 

عقايد آنان و اّطالع از تمّدن و فرھنگ کشورھاي ھمسايه از آغاز شاھنشاھي ساساني رونقي 

و ديگري در اواخر پیدايش دو متفّکر و پیامبر ايراني، ماني و مزدک، يکي در آغاز . به سزا داشت

دوران ساسانیان، نیز ھم نمودار تضادھاي شديد اجتماعي میان طبقات ثروتمند و تھي دست بود 

و ھم نشان دھنده اين حقیقت که سرزمین ايران در اين دوران خاستگاه مردمي دانا و حکیماني 

ھاي دراز، حدود ھزارسال آراء و انديشه ھاي اين دو نه تنھا در فرھنگ ايران بلکه تا زمان . آگاه بود

  .پس از آن، درچین و اروپا نفوذي فراوان داشت

جنگ ھاي خونین و ثروت بر بادده با دشمنان خارجي، تفرقه ھاي دروني، اقتدار فزون از حّد مغان 

و موبدان و فشار بر طبقات فرودست در جامعه بسته ساساني، سرانجام مقّدمات فروپاشي اين 

اعراب پا برھنه و فقیر اّما تازه نفس و مؤمن، که قرن ھا . فراھم آوردشاھنشاھي با شکوه را 

سوداي بھشت ايران و سرزمین ھاي ھمسايه را در سر داشتند، با يک پارچگي و اّتکاي به اسالم 

به ايران حمله آوردند و به گونه اي نامنتظره شاھنشاھي ساساني را که ھنوز شکوه بیش از حد 

  . ديد يک سره نابود کردند ه چشم ميدربارخسرو پرويز را ب

  )م226-241(اردشیر باَبکان 

پسر . کرد بود که بر آتشکده آناھیتا در شھر استخر فارس رياست مي پارس موَبدي ازُنجباي ساسان

. و نوه او باَبک و اردشیر به تدريج قدرت يافتند و شھر َنساء را که پايتخت َزَرنگیان بود تصّرف کردند

ز سال ھا مبارزه و کسب قدرت، عاقبت درجنگ سختي که بین او و ارَدوان پنجم اردشیر پس ا

اردشیربه تیسفون . شاھنشاه اشکاني درگرفت پیروز شد و به اين ترتیب سلسله اشکاني برافتاد

  . میالدي سلسله ساسانیان را پايه گذاري کرد224آمد و درسال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


از جمله پادشاه کوشان درمشرق و پادشاه . رو بود اردشیراز ھمان آغاز کار با مخالفان بسیار روبه

دست نشانده اشکانیان در ارمنستان و امپراتوري روم براي از بین بردن وي ھمدست شدند و با 

اردشیر به زيرکي نخست سپاھي را که به خوزستان حمله . سه لشگر بزرگ به ايران حمله آوردند

پس ازآن . دشمنان را از ھم گسستآورده بود تارو مار کرد و به اين طريق رابطه 

ملوک  رابه قلمرو خود پیوست و با عزل پادشاھان محلي وبرانداختن نظام ارمنستان خاک تدريج به

  .الطوايفي، که از دوران اشکاني برجاي مانده بود، به ايجاد يک حکومت مقتدر مرکزي موّفق شد

. ظامي منّظم و يک پارچه پرداختاردشیر پس از استقرار شاھنشاھي خود به تشکیل يک نیروي ن

پیش از آن پادشاھان محّلي تنھا به ھنگام جنگ به بسیج روستائیان و ديگر ساکنان قلمرو خويش 

اّما اردشیر نیروي نظامي شاھنشاھي خودرا به ترتیبي که در زمان َھخاَمِنشیان . دست مي زدند

اردشیر . يیان شاه بودند پرداخت مرسوم بود سرو سامان داد و به ايجاد سپاه جاويدان که فدا

اردشیر، کنار ِدجله و  شھر گور درمحّل فیروزآباد کنوني درفارس، به. باَبکان شھرھاي بسیار بنا کرد

ري . ريواردشیر، نزديک بوشھر، از جمله شھرھايي ھستند که به فرمان وي ساخته شدند

  .شھرکنوني،نزديک بوشھر،بر بقاياي ريواردشیر بنا شده است

. دشیر کمي پیش از مرگ با تسلیم تاج و تخت به پسر خود شاپور اّول ازسلطنت کناره گرفتار

درجنگ با رومیان نیز پس از چند شکست . وسعت قلمرو وي ازُفرات تا َمرو، َھرات و سیستان بود

اردشیر بابکان، . عاقبت دو شھر مستحکم و نظامي مھّم نصیبین و َحرّان را در بین النھرين گشود

. ه خود موَبد زاده بود، دين َزرُتشتي را آيین رسمي کرد و اعتقاد به اديان ديگر را ممنوع ساختک

َتنَسر وزير وي اوستاي پراکنده را گرد آورد پس از آن به ھّمت موَبدان ديگر چون آذرَبِدمھرِسَپندان و 

يم به پھلوي ترجمه َکرتیر موَبد زمان ھرمزد و بھرام اّول ساساني، بیست و يک َنسک اوستاي قد

را  سپس شرحي ساده به زبان پھلوي برآن افزودند و آن. شد که آن را زند، يعني تفسیر، نامیدند

  . پازند خواندند

اردشیر باَبکان در تاريخ ايران از جمله پادشاھان بزرگي است که در باره اش افسانه بسیار آفريده 

خسرو درحماسه مّلي ايران نیز از  مّلي کيبه گماني، شخصیت واالي پھلواني، مذھبي و . شده

  .زندگي و سرگذشت درخشان اردشیر باَبکان مايه گرفته است

  )م241-272(شاپور اّول 

م به حکومت رسید و سال بعد، در 241شاپور اّول پسر اردشیر باَبکان بود و پس از پدر درسال 

.  را به او تقديم داشتمراسم تاج گذاري وي، ماني خطبه اي خواند وکتاب خود شاپورگان

نخستین سال ھاي سلطنت شاپور به جنگ با اقوام وحشي درگذرگاه ھاي قفقاز و برانداختن 

داري  کوشانیان پادشاھاني متمّدن و ثروت مند بودند که راه. پادشاھي کوشان درمشرق گذشت

ھاي ايران  رزمیندر اواخر دوره اشکانیان، ايشان به س. بخشي ازجاده ابريشم را به اختیارداشتند

  .شاه مي خواند شاپور فرستاده ھاي خود به آن سرزمین را کوشان. کردند دست اندازي مي
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درپي اين فتوحات، شاپور،که لقب نبرده يعني جنگجو و پیروزداشت، ارمنستان را مطیع و شھر 

در برابر اين شھر دژي استوار داشت که . الَحضراء را که در اختیار پادشاھي عرب بود تسخیرکرد

اّما سرانجام دختر پادشاه الَحضر که عاشق شاپور شده بودشبانه . سپاه ايران سرسختانه ايستاد

نوشته اند که شاپور پس از ازدواج با اين دختر، که بسیار زيبا بود، . دروازه شھر را به روي اوگشود

ت و در بیابان به سبب خیانتي که به پدر خود کرده بود، گیسوانش را به دم اسبي سرکش بس

  .رھا ساخت

شاپور اّول در دوران پادشاھي خود افزون برمطیع کردن ھمه گردن کشان سرزمین ھاي داخل 

فالت ايران، تا دور دست ھاي شام پیش رفت و ارمنستان و بین النھرين و بخشي از متصّرفات روم 

 را درآن ھا شرح نوشته ھا و حّجاري ھايي که پیروزي ھاي خود وي درسنگ. را به دست آورد

اردشیر باَبکان تنھا به عنوان شاھنشاه . کند داده، از خود با عنوان شاھنشاه ايران و انیران ياد مي

اّما شاپورکلمه انیران، به معني غیر ايران، را نیز به مناسبت فتوحات خود . ايران بسنده کرده بود

  .سرزمین اصلي ايران برآن افزود درشرق، شمال وغرب

 میالدي، پس از آن که شاپور بر بخشي بزرگ از شام دست يافته بود، سپاه امپراتور 260درسال 

شاھپور نقشه دفاع را چنان ريخت که امپراتور، والرَين، وسپاھیانش . روم به جنگ با او شتافت

 ھزار لژيون رومي، را به خوزستان 70امپراتور روم، ھمراه با . درمحاصره افتادند و شکست خوردند

واحي ُگندي شاپور و شوشتر بردند و آنان را که اغلب متخّصص معماري و ديگر فنون بودند به درن

سد و پل بزرگ شوشترمعروف به شاُدروان . ساختن شھرھا و پل ھا و سدھا وجاده ھا واداشتند

به فرمان شاپور، تصوير والرَين . را، که ھنوز برجاي است، حاصل کار اين اسیران رومي دانسته اند

را که در برابر او، چون مغلوبي در مقابل غالب، به زانو درآمده بر روي چند صخره در جاھاي 

شاپور ھنگامي که با غنايم بسیار از شام . گوناگون، از جمله در نقش رستم، کنده کاري کرده اند

باز مي گشت و ازفتوحات خود سرمست بود، درصحراي خشک، آماج حمله ُاَذيَنه، شاه پالمیر، 

ُاَذيَنه . در اين حمله نه تنھا بخشي بزرگ ازغنايم که حرم شاه نیز به چنگ دشمن افتاد. رار گرفتق

اّما . چندي بعد به تحريک جانشین والرَين به تیسفون نیزحمله آورد و مدتي آن را در محاصره گرفت

  .در نظر ايرانیان پیروزي شاھپور بروالرَين فراموش شدني نبود

وي . اند نیکي بسیار ياد کرده او را ھمسان داريوش بزرگ َھخاَمِنشي دانسته بهايرانیان ازشاپور 

ھاي  به دستور وي، نوشته. درساختن شھرھاو آباداني کشور و پیشرفت دانش بسیار کوشید

ھا در باره علومي چون پزشکي،  بیشترين آن. بسیار از يوناني و ھندي به زبان پھلوي ترجمه شد

در زمان او جمع آوري و تدوين اوستا، که از زمان اردشیر باَبکان آغاز .  بودشناسي و فلسفه ستاره

شده بود، دنبال شد و بخش بزرگي از ديگر آثار مذھبي َزرُتشتي که ھم اکنون برجاي است در 

  . زمان او گردآوري گرديد

 و مسیحي شاھپور از ماني نیزحمايت مي کرد و دين او را که از ترکیب اديان َزرُتشتي، بودايي

گمان مي رود که وي . پديد آمده بود و جنبه عمومي و جھاني داشت محترم مي شمرد
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خواست از اين راه اقوام مختلف شرق و غرب را به يکديگر نزديک کند و از نفوذ امپراتوري روم  مي

. شداّما اين سیاست در زمان جانشینان او وارونه . ھاي غربي به ويژه ارمنستان بکاھد در سرزمین

به تحريک موَبدان َزرُتشتي و روحانیان مزدايي، درزمان بھرام اّول ساساني، ماني به اعدام محکوم 

  .گرديد

  )م310-379(شاپور ذواالکتاف 

. پس ازشاپور اّول، درمّدتي کمتر ازسي سال، ھفت تن از ساسانیان برتخت سلطنت نشستند

ودستیابي رومیان به امتیازھاي بسیار ادامه جنگ ھاي ايران و روم دراين دوران باشکست ايرانیان 

عاقبت بزرگان ايران به جاي آذرِنرسي که پادشاھي ستمگر و خون ريز بود، جنیني را به . داشت

به اين ترتیب که تاج را در خوابگاه شھبانو که ھمسر دّوم ھرمزد دّوم . شاھنشاھي برگزيدند

 موَبدموَبدان که جنین پسر است، پیش از شاھنشاه پیشین ساساني بود آويختند و به پیش بیني

نوزاد شاپور نام گرفت و تا پايان . زاده شدن کودک، مراسم تاج گذاري باشکوھي برگزار کردند

ازھوش و دانايي او درکودکي . دوران کودکي با مادرش و به ھمراھي بزرگان، کشور را اداره کرد

اي شنید و سبب را  یسفون خفته بود ھمھمهيکي آن که وقتي در ت. داستان ھاي بسیار آورده اند

. گیرند گذرند و رو درروي ھم قرار مي گفتند صداي مردم است که از پلي بر روي ِدجله مي. پرسید

  .شاپور دستور داد پلي ديگر بسازند تا آيندگان از يکي و روندگان از ديگري بگذرند

ه سرکوبي کوشانیان که به سرزمین شاپور در پانزده سالگي به تدريج از قدرت اشراف کاست و ب

وي نه تنھا سرزمین آنان را که حدود سیستان . کردند پرداخت ھاي شرقي ايران دست اندازي مي

بود گرفت و به خاک ايران ضمیمه کرد، بلکه در ساحل غربي خلیج فارس با به آب انداختن کشتي 

اند که وي درجنگ ھاي سختي  تهنوش. ھاي بزرگ اعراب را شکست داد و بحرين را به تصّرف آورد

صاحب (کرد و از اين رو به او ذواالکتاف که با اعراب داشت شانه ھاي اسیران راسوراخ مي

عقیده اند که ذواالکتاف لقبي است که اعراب به شاپور داده اند  اّما برخي بر اين. اند گفته) ھا شانه

  .زيرا مردي چھارشانه با قّدي کشیده و اندامي ستبر بود

وي درصدد بود . شاپور ذواالکتاف پس از آن که نواحي شرق ايران را آرام کرد، به غرب روي آورد

جنگ . رومي ھا را که پیش از او بخشي از اياالت غربي را از ايران جدا کرده بودند گوشمالي دھد

گرفته شد ھاي ايران و روم در زمان شاپور دّوم بسیار به درازا کشید و بارھا متوقف ماند و از سر

اّما سرانجام شاپور توانست قراردادي به رومي ھا تحمیل کند که بر پايه آن رومیان ساالنه مبلغي 

گزاف براي نگھداري دربند قفقاز بپردازند و ارمنستان نیز به صورت ايالتي از ايران درآيد که مرزبان 

  .آن از طرف شاھنشاھي ساساني انتخاب شود

زماني آن با رسمّیت يافتن  م در دوران شاپور دّوم بیشتر از جھت ھمايران و رو ھاي جنگ اھمّیت

مردم ارمنستان که پیش از اين تاريخ با زور و تھديد از گرايش به . مسیحّیت در روم شرقي است

از اين راه بین روم و ارمنستان پیوند . مسیحیت منع شده بودند، به اين آئین روي آوردند
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کشتارھاي بزرگي که پس از تصّرف ارمنستان در . کرد ني را نگرانحاصل شدو دربارساسا نزديکي

  .اين سرزمین در زمان شاپور دّوم رخ داد ناشي از اين نگراني و بدگماني بود

ترين شاھنشاھان ساساني دانسته اندکه آباداني بسیار کرد و در  شاپورذواالکتاف را از برجسته

 با زنان کشورھاي مغلوب، به ويژه از رفتار او. قلمرو خويش شھرھاي بزرگ ساخت

شد،  دنیاي عیسوي، در ھمان زمان که با مسیحیان ارمنستان به خشونت رفتار مي تارک دختران

  . نیکي يادکرده اند به

  )م420-438(بھرام گور 

بھرام پنجم، که به خاطر عالقه زياد به شکار و به دام انداختن گورخر به بھرام گور شھرت يافته، 

موَبدان به يزدگرد لقب بزه کار يعني گناھکار داده . رد اّول شاھنشاه ساساني استپسر يزدگ

خالف شاپور ذواالکتاف با مسیحیان رفتاري مھرآمیز داشت، دختري يھودي را به  زيرا وي به. بودند

ھمسري گزيد و با مسیحیان چنان به نیکي رفتار کرد که مسیحیان او را شاه مسیحي مي 

  .خواندند

 ازکودکي درحیره، يکي از سرزمین ھاي عربي زير نفوذ شاھنشاھي ايران در مغرب رودخانه بھرام

وي پس از مرگ يزدگرد توانست به ياري سپاھیان امیرحیره جانشین پدر . ُفرات، پرورش يافت

گیري ھاي دربار انجامید و سرانجام  اين رويداد به آغاز نفوذ بیگانه و ادامه آن در تصمیم. شود

قبل از بھرام گور ِھپتالیان که به وسیله شاپور ذواالکتاف در . شاھنشاھي را سست کرداساس 

سیستان و نواحي شرقي ايران جانشین پادشاھي کوشان شده بودند، قدرت يافتند و به توسعه 

بھرام پنجم درجنگي با آنان پیروز شد و حیطه نفوذ آنان را . سرزمین ھاي زير نفوذ خود پرداختند

درھمین دوران، . اّما درجنگ با رومیان کار آسان نبود و پیروزي بزرگي به بار نیامد. اختمحدود س

مسئله مسیحیان ارمنستان به اين ترتیب حل شد که کشیشان ارمني وادار شدند کلیساي 

پس از آن ديگر بدگماني نسبت به . جدا کنند) روم شرقي(مسیحي ايران را از کلیساي بیزانس 

  . که متّھم به ھمکاري با رومیان بودند پايان پذيرفتايرانیان مسیحي

گرد ھون بود که به دربند  روي ھاي اقوام بیابان ھا و پیش مسئله مھّم ديگر، دراين دوران حمله

قفقاز فشار مي آوردند و باوجود ھمکاري ايران و روم در نگھباني از آن و ساختن استحکامات 

در واقع، اندکي پس از ھمین دوران بود که آتیالسپاه خود . جديد، از تھاجم دست بر نمي داشتند

  .را تا قلب شھر رم تاخت و امپراتوري روم را برانداخت

ھاي بسیار  در باره او افسانه. خوي توصیف شده است خوش دھي دلیر وفرمان بھرام گور پادشاھي

 و شادخواري داستان زندگي، ھنردوستي. وي در شعر و موسیقي نیز دستي داشت. ساخته اند

صحنه ھاي بزم او . ھاي وي موضوع اشعار و داستان ھاي گوناگون در ادب ايران بوده است

اي به نام روزھاي ھفته و نیز  درقصرھاي با شکوه ھفتگانه، که ھريک به رنگي و منسوب به ستاره

ظومه افسانه سرايي شاھزاده خانمي از ھفت اقلیم، آشناترين سوژه مینیاتورھاي ايراني و من
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ھا ھفت پیکر نظامي گنجوي است  مشھور ترين اين گونه منظومه. ھاي غنايي ادب فارسي است

  .بوده وعرب وترک که پس از اوموردتقلیدشاعران ايراني

نوشته اند که وي ھنگام شکار . مرگ بھرام پنجم نیز درغبار و ابھام افسانه فرو رفته است

ھاي ديگري نیز درباره کیفیت مرگ وي ياد شده   قول.گور به باتالق فرو رفت و ناپديد شد درپي

  .است

  بھرام که گور مي گرفتي ھمه عمر ديدي که چگونه گور بھرام گرفت؟

  )م488-531(قباد اّول 

قباد، پسر فیروز و پدر خسرو انوشیروان، دوتن از شاھنشاھان ساساني، است که در دوراني 

، سردار بزرگ ايراني از )سوخرا(دستیاري َزرِمھر وي به . روايي داشت ُپرماجرا بر ايران فرمان

اّما نخستین اقدام او ھمان برانداختن . ران سیستان برتخت پادشاھي نشست خاندان قاَرن وحکم

قباد سال ھاي نخست . زرمھر بود که در عرصه سیاسي و نظامي قدرتي روزافزون داشت

ذراند و کساني را که از اين قوم در زمان کردن آنان گ سلطنت خود را به سرکوبي ِھبتالیان و مطیع

عنوان گروگان نزد ايشان زيسته بودند از َمرو و َھرات بیرون راند و از جنگ  پدرش، فیروز، سال ھا به

  .با اقوام َخَزر با غنايم بسیار به پايتخت بازگشت

از آمیختن دين اّما، مھم ترين واقعه دوران پادشاھي قباد پیدا آمدن َمزَدک پسر بامداد بود که 

اساس عقايد مزدک بر پايه مساوات افراد بشر در بھره . َزرُتشت و آراء افالطون کیشي تازه آورد

اين عقايد در نظام حکومت ساساني که . وري ازمواھب طبیعي و ثروت عمومي بنا شده بود

ر واقع، د. مبتني بر بسته بودن و اختالف طبقات بود سخت مورد توجه طبقات فرودست قرارگرفت

برخي ازمحّققان جنبش َمزَدک را با واکنش بردگان و روستايیان وابسته به زمین در برابر اشراف و 

ھاي انبوه به فراھم آوردن  زمین داران بزرگ مرتبط دانسته اندکه عالوه بر گردآوردن ثروت

موَبدان در امور قباد به قصد کاستن از نفوذ گسترده بزرگان و . سراھاي بزرگ نیز مي پرداختند حرم

اّما، موَبدان در پايتخت شورشي برپا کردند که به برافتادن قباد از . کشور از َمزَدک حمايت کرد

م قباد را در زندان انوشیرد يا دژفراموشي درکوھستاني در مشرق 498درسال . سلطنت انجامید

یان آن را نزد شاه اين زندان چنان بود که ھیچ کس حق نداشت نام زندان. شوشتر زنداني کردند

قباد دير زماني در زندان ماند تا به ياري يکي از بزرگان از زندان گريخت، و به دربار خاقان . ببرد

خاقان اورا چون دوستي ديرين پذيرفت و ياري داد تا دوباره به پادشاھي . ِھبتالیان پناھنده شد

ه جاي او نشسته بود، ، که ب)جاماسب(قباد به پايتخت بازگشت و برادرش زاماسب . رسد

  .پادشاھي را بدو باز گرداند

در دوره دّوم شاھنشاھي، قباد نخست اقوام عرب و ارامنه را که سر به شورش برداشته بودند 

سپس براي وادارکردن امپراتوري روم . مطیع خودکرد و در امور اداري کشور نیز اصالحاتي انجام داد

ند قفقاز در قرارداد منظور شده بود، به آن سرزمین به پرداختن خراجي که براي نگھباني درب
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اّما ھجوم ھون ھا از دروازه ھاي قفقاز او را نگران کرد و ناچار به قراردادي تازه تن در . لشکرکشید

. داد که طبق آن در ازاي پس دادن شھر نظامي آِمد در آسیاي صغیر مبلغي غرامت دريافت کند

. ھا، آرام توصیف شده است با ھمه کشمکش ھا و دسیسهاين بخش از دوران پادشاھي قباد، 

ھا وکندن قنات ھا وساختن  وي دراين دوران به آبادي کشور پرداخت و در ساختمان سدھا و پل

  .شھرھايي چند در خوزستان و فارس توفیق يافت

وي کوچک ترين پسر خود،خسرو، . م، قباد تصمیم گرفت جانشین خود را برگزيند519درحدود سال 

خواست، ضمن معاھده اي، از نماينده امپراتور روم قول  دانست و مي را شايسته اين مقام مي

امر به درازا کشید و نماينده ايران، سیاوش، ھمان بزرگي که قباد را از دژ . حمايت از او را بگیرد

باد مي فراموشي فرار داده بود، نتوانست يا نخواست قرارداد صلح بین ايران و روم را چنان که ق

سیاوش را که ارتشتاران ساالر بود محاکمه کردند و به اّتھام بي ديني . خواست به انجام رساند

دست مي ديد، درصدد  پس از اين واقعه، قبادکه َمزَدکیان را با پسربزرگ خود، کاوس، ھم. کشتند

ديد  رخطرميخودراد عھدي به دستور خسرو، پسرکوچک قباد، که ولي. از میان برداشتن آنان برآمد

انجمني ترتیب داده شد و موبدان َزرُتشتي و ُاسُقف مسیحیان ايران، که درمخالفت َمزَدک با 

  .َزرُتشتیان ھم داستان بود،کشتار َمزَدک و َمزَدکیان را موجب شدند

جنگ ھاي ايران و روم و سرکشي اعراب صحرا نورد، که به قرباني کردن چھارصد راھبه بینوا در 

درآن . درشام پايان گرفت، درسال ھاي آخر عمر قباد اّتفاق افتاد) النوع زھره ربة(ري مقابل بت َغ

درپايان حیات . زمان وي ديگر به دوران پیري رسیده بود و توانايي فرماندھي سپاه خود را نداشت

. دخود، قباد براي اصالح امور کشور درصدد وضع قوانین تازه مالیاتي بود اّما مرگ به او فرصت ندا

  . میالدي درگذشت531عھدي خسرو انوشیروان رانوشت و به سال  فرمان ولي

  )م531-579(خسرو انوَشروان 

به معني دارنده روان بي مرگ و جاويدان، لقبي است که ) انوَشک روان(انوَشروان يا انوشیروان 

 با تنظیم وي در زمان پدر. قباد اّول شاھنشاه ساساني به پسر کوچک تر خود، خسرو اّول، داد

قوانین جديد براي سامان بخشیدن به اوضاع درھم ريخته کشور لیاقت خود را آشکار ساخت و از 

. موَبدان َزرُتشتي و ُاسُقفان مسیحي انجمني گرد آورد و آنان را به مناظره با َمزَدک واداشت

ي از يارانش را به درھمان روز او و جمع کثیر. انجمن، َمزَدک را به اّتفاق آراء محکوم به مرگ کرد

  .قتل رساندند

 میالدي به پادشاھي رسید اوضاع اقتصادي کشور سخت 531ھنگامي که انوَشروان درسال 

وي با از بین بردن َمزَدک و ياران او نزاع طوالني میان اشراف و مردم را پايان بخشید و . آشفته بود

وضع قوانین خاص . ھا باز گرداند نامالکي را که در عھد َمزَدکیان گرفته شده بود به صاحبان آ

سرنوشت زنان و فرزندان متعّدد نجبا را که طي سال ھا با مردم طبقات ديگر درآمیخته بودند تعیین 

دولت تربیت اين فرزندان را به عھده گرفت و با روي کار آوردن آنان طبقه جديدي از اشراف به . کرد

قريه ھا، جاده . ان ھاي اشرافي پیشین را تضعیف کردنام بزرگان به وجود آورد و با اين اقدام خاند
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ھا، پل ھا و قنات ھاي متروک بازسازي و آماده کار شد و با انتشار قوانین، ترتیب امور مالي 

خیزي وموقع  به دستور انوشیروان مالیات اراضي براساس حاصل. شاھنشاھي تغییر يافت

 فردي مبتني بر دسته وطبقه مشّخص بود و مالیات. گرديد برداري و نوع محصول تعیین مي بھره

در امور نظامي نیز تغییرات . ھرکس که بیست تا پنجاه سال داشت بايد مالیات سرانه مي پرداخت

انوَشروان فرمان دھي قوا را از يک تن به چھار فرمانده در رأس چھار بخش افزايش داد . تازه رخ داد

ا مھاجمان صحراگرد ھبتالي استحکامات قوي در معبر براي مقابله ب. و خدمت نظام را اجباري کرد

دربند ساخت و ديواري به طول چند کیلومتر درجنوب شرقي بحرَخَزر بنا کرد که دشت گرگان را که 

  .شد حمايت مي کرد به منزله شکافي درکوه ھاي ايران محسوب مي

ايي در آفريقاي شمالي ھ نیانوس، امپراتور روم، درصدد دست يابي به سرزمین دراين زمان يوستي

انوَشروان پیمان صلحي با او بست که براساس آن امپراتوري روم ساالنه مبلغي . و اسپانیا بود

اّما، پیمان صلح پايدار نماند و انوَشروان . داري دربندھاي قفقاز به ايران بپردازد گزاف بابت ھزينه نگه

رومیان با پذيرفتن . َانطاکیه را گرفتدر جنگي ديگر با رومیان از ِدجله گذشت به شام رفت و 

غرامتي سنگین حاضر به صلح شدند و اسیران رومي به دستور انوَشروان به ساختن شھر رومگان 

درجنگي ديگر سپاه ايران تا کنار درياي سیاه پیش رفت و امپراتور روم را مجبور به . وادارگرديدند

داري دربندھاي قفقاز ساالنه سي  ي نگهاي ساخت که بر اساس آن دولت روم برا قبول معاھده

  .ھزارسکه طال براي مّدت پنجاه سال به ايران بپردازد

اين . زيست اقدام ديگر انوَشروان عقد پیماني باخاقان ترک بود که درمشرق کشور ِھبتالیان مي

رک نیز انوَشروان با دخترخاقان ت. پیمان به برافتادن حکومت ِھبتالیان و تقسیم کشور آنان منجرشد

مرزھاي شمالي ايران به رود جیحون رسید و َبلخ، ُتخارستان و زابلستان به خاک ايران . ازدواج کرد

سرکوبي َخَزرھا درشمال غرب و تسخیر َيَمن از طريق خلیج فارس و درياي ُعّمان از . افزوده شد

ھا آنان را  عرب کهحکومت دست نشانده ايراني دريمن، . ديگر رويدادھاي زمان خسرو انوَشروان بود

روابط نزديک . خواندند، تا پس ازظھور اسالم درآن کشوربرجاي ماند مي) آزادزادگان(َابناء َاحرار 

خاقان ترک با شاھنشاھي ايران چندي بعد بر سر تجارت ابريشم و حّق عبور آن کاالي مھم که از 

ري از پیش نبردند و پس رانده اّما ترکان کا. رفت بر ھم خورد و کار به جنگ کشید چین به روم مي

  . انوَشروان در پايان عمر بار ديگر به روم لشگر کشید و انطاکیه را تسخیر کرد. شدند

ھا اين  در روايات و افسانه. ايران در زمان شاھنشاھي انوَشروان به منتھاي عظمت و قدرت رسید

ل و تدبیر و عدالت تصوير شده روايي با عق پادشاه را به صورت يک پادشاه نمونه و اليق، و فرمان

آوردھاي  دوره سلطنت وي را،چه از نطرپیشرفت سیاسي ونظامي کشور و چه ازنظر دست. است

  .ترين عھد ساساني شمرد درفنون و علوم و ادب، شايد بتوان درخشان تازه تمّدن ايراني

تگو بین اديان مختلف باوجود ُکشتار عظیم َمزَدکیان، دوران انوشیروان از نظر آزادي مناظره و گف

ھفت تن از دانشمندان يوناني اسکندريه را . وي دوست دار فلسفه و حکمت بود. قابل توجه است
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نیانوس شرط  که از روم گريخته بودند، درايران گرامي داشت و در يکي از معاھدات خود با يوستي

  .گذاشت که با اين دانشمندان بدرفتاري نکنند

برزويه به دستور . وان بود و ُبرزويه پزشک از جمله نام داران دربار اوبزرگمھرحکیم وزير انوَشر

وي کتاب را به . انوشیروان به ھند سفر کرد و کتاب معروف َپنچاَتنترا و بازي شطرنج را به ايران آورد

وِدمنه از زبان َسنسکريت به پھلوي ترجمه کرد ومقّدمه اي حکیمانه برآن افزود، يا به  نام َکلیله

ترجمه . يتي ديگر از انوشیروان خواست تا دستور دھد بزرگمھر چنین مقّدمه اي برکتاب بیفزايدروا

  .کتاب کلیله ودمنه يکي از متون بسیار مشھور ادب فارسي است فارسي

بر پايه حديثي، پیامبر اسالم . را در زمان سلطنت انوشیروان دانسته اند) ص(توّلد رسول اکرم

  .است خوانده) پادشاه دادگستر(نوَشروان را ملک عادل 

  )م590-628(خسرو پرويز 

شروع سلطنت . پس ازُکشته شدن پدرش، ھرمزد چھارم، شاھنشاه ايران شد) پیروز(خسروپرويز 

او ھم زمان با سرکشي سردار بزرگ ايراني، بھرام چوبین، بود که پايتخت را، به قصد تسّلط بر 

امپراتور روم پناھنده شد و به ياري سپاھیان او خسرو به دربار . تخت پادشاھي، محاصره کرد

ھاي اشرافي دوره  بھرام چوبین ازخاندان مھران، يکي ازخاندان. بھرام چوبین را اسیر کرد و کشت

دھان ايران شمرده اند که نزد سربازانش بسیار محبوب بود و  او را از بزرگ ترين فرمان. اشکاني بود

  . و مشرق ايران به پیروزي ھاي بزرگ رسیددرجنگ با ھون ھا و ترک ھاي شمال 

زيرا وي ناچار از پذيرش مصالحه اي . چیرگي خسرو پرويز بر بھرام چوبین بسیار گران تمام شد

گرديد که براساس آن ايران ھمه سرزمین ارمنستان را از دست داد و مرز امپراتوري روم تا تفلیس 

شد و پسرش به ايران پناه  امپراتور روم ُکشتهديري نگذشت که، موريس، . و درياچه وان پیش آمد

ده سپاه روم، که خسرو را ياري داده بود و از به  فارسیس، فرمان گرمي خسرو پرويز به پشت. آورد

سپاه . زد، عازم جنگي بزرگ شد رسمیت شناختن قاتل موريس در مقام امپراتوري روم سرباز مي

د و حرّان را که شھرھاي نظامي مھّمي بودند گشود و ايران پیروزمندانه پیش رفت و خسروپرويز آِم

سال بعد، وي تا دمشق و بیت المقّدس پیش رفت و به ياري . ارمنستان را دوباره تصّرف کرد

  .شماري از يھوديان اين شھر را گرفت و صلیب حضرت عیسي را با غنايم بسیار به تیسفون برد

درپي آن سپاه ايران از َغزه گذشت و . دند ھزار مسیحي کشته ش500المقّدس بیش از  در بیت

در اين ھنگام وسعت سرزمین ھاي شاھنشاھي . پس از تصّرف اسکندريه به حدود حبشه رسید

خسرو پرويز، مغرور . ايران به حّدي بود که در تاريخ کشور جز در زمان َھخاَمِنشیان سابقه نداشت

ترين خدايان و  از سوي خسرو، بزرگ«:  نوشتاي به ِھراکلیوس، امپراتور روم، وشیفته خود، درنامه

  ». . .خداي روي زمین، به ھراکلیوس بنده حقیر خويش 
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اوايل قرن ھفتم میالدي نبرد کوچکي میان سپاھیان خسرو و برخي قبايل عرب روي داد که به 

قار به ھمین نام شھرت  اين نبرد، که به واسطه وقوع آن بر سر چاه ذي. شکست ايران انجامید

. افته، اگرچه اھمّیتي نداشته است اّما درتاريخ از آن به عنوان مقدمه فتوحات اعراب ياد کرده اندي

دستور خسرو پرويز زير پاي پیل افکنده وکشته  ُمنَذر، پادشاه حیره، به بن پیش از اين نبرد، ُنعمان

 نخستین پیروزي قار حامیان قبیله ُنعمان سپاه ايران را شکست دادند و به درجنگ ذي. شده بود

  .اّما، گوئي بخت نیز از خسرو پرويز روي گردان شده بود. عرب ھا بر ايرانیان رسیدند

شاھنشاھي ساساني تا آن زمان چنین نیرومند و پیروز نبود و حّتي درمصاف با امپراتوري روم نیز 

ديد روم، نیز به ديري نگذشت که َھراکلیوس، امپراتور ج. تا آن گاه در چنین ورطه اي نیفتاده بود

سوي ايران لشکرکشید و نه تنھا ھمه سرزمین ھاي متصّرفي را بازستاند بلکه وارد دّره ِدجله شد 

  .و تیسفون را محاصره کرد

شکست و سقوط خسرو پرويز، پس از آن پیروزي و پیش رفت بزرگ، امري نامنتظر نبود چه، خوي 

ي نمي شناخت و دربارش در تزيین و تجّمل و رفتاري خودخواھانه داشت و در گرد کردن مال حّد

وي چنان شیفته جالل و شکوه بود که از تحمیل مالیات ھاي . نظیري در تاريخ ايران نداشت

بدگمان و ضعیف النفس بود و به اندک ناخشنودي نزديک ترين . فرسا برمردم ابا نمي کرد طاقت

مسیحیاني را که مظنون به در پي نیز  پس از شکست ھاي پي. کسانش را از میان مي برد

  .رحمي تمام مورد شکنجه و آزار قرار مي داد ھمکاري با رومیان بودند با بي

مالکان بزرگ و . در اين زمان، وضع داخلي شاھنشاھي ساساني سخت درھم و آشفته بود

دلي و خشونت او مي ھراسیدند با  که در روزگار قدرت خسروپرويز از سنگ دھان نظامي فرمان

طبیعت نیز دراين احوال با او . ي سربلندکردندو ھريک در پي کسب منافع خود شدندو ضعف

ھاي عظیم را درھم  کرد و سدھا و پل درپي طغیان مي رودخانه ِدجله پي. سرجنگ داشت

خیز تیسفون زيرآب ھاي ِدجله به باتالقي عظیم بدل شد و برخي پايه  نواحي حاصل. شکست مي

. زلزله نیز از راه رسید و در ايوان مداين شکست افتاد. يختھاي کاخ تیسفون را درھم ر

دھان و بزرگان دربار که پیش رفت سپاه روم به ھراس افتاده بودند از خسرو پرويز خواستند  فرمان

عاقبت درباريان براو . اّما، اوکه بیمار بود از اين کار سر باززد. که به صلح با ِھراکلیوس تن در دھد

بامرگ . شیرويه که فرزند مريم دختر قیصر روم بود در زندان او را از پا درآوردشوريدند و پسرش 

از اين تاريخ . خسرو پرويز قدرت و شوکت ساسانیان که چندگاھي به اوج رسیده بود درھم ريخت

تر از بیست سال، بیش از سیزده پادشاه برتخت  تا سقوط شاھنشاھي ساسانیان، يعني در کم

  .ن در رقابت دسته ھاي مخالف با يکديگر از پاي درآمدندنشستند و بیشتر آنا

. سیماي خسرو پرويز درتاريخ ايران سیمايي درخشان و با شکوه است، اّما ستودني نیست

منظومه خسرو و شیرين نظامي گنجوي از تجّمل دربار و آزمندي و شھوت راني او تصويرھاي 

وضوع بسیاري از نقاشي ھاي مینیاتور ايراني بسیار دارد و موکب و بارگاه و شکار و چوگان او م

  .درباره است
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  )م632-651(يزدگرد سّوم 

يزدگرد را تني چند از بزرگان دربار ازجمله رستم . يزدگرد سّوم آخرين شاھنشاه ساساني است

يزدگرد ازترس ُکشته شدن به . ده سپاه ايران به تیسفون آوردند و تاج برسرنھادند فّرخ زاد فرمان

يزدگرد شاھي کم تجربه و ناوارد بود و ھنگامي به . گريخته و درآن جا پنھان مي زيستاستخر 

خورد و  پادشاھي رسید که از سويي آثار ضعف و شکست در ھمه شئون مملکت به چشم مي

  .شد ازسوي ديگر نیرويي عظیم از اعراب باديه نشین پشت دروازه ھاي ايران متشّکل مي

 باخالفت ابوَبْکر، نخستین خلیفه اسالم، بودکه فرمان ھجوم اعراب زمان سلطنت يزدگرد سّوم ھم

اعراب که با ايمان به اسالم آرزوي رسیدن به سرزمین ھاي بھشت . مسلمان به ايران را داد

 میالدي طول 644 تا 633ھايي که از سال  آساي ايران يا شھادت در راه خدا را داشتند، درجنگ

درنخستین نبرد، رستم فّرخ زاد فرمان ده کل سپاه شاھنشاه . ندکشید سراسر ايران را فتح کرد

اندکي پیش از آن يزدگردسّوم بادرباريان . ايران ُکشته شد و درفش کاويان به دست اعراب افتاد

م تیسفون را بي ھیچ 637/  ھق15سپاھیان عرب درسال . گريخته بود خودازتیسفون وگنج ھاي

  . با شکوه تاريخي پرداختندمقاومتي گرفتند و به غارت آن شھر

اّما اين بار نیز درجنگ معروف به َجلوالء . يزدگرد پس از فرار از تیسفون صدھزار تن سپاه فراھم آورد

شکست بعدي او در نھاوند اتفاق افتاد که تقريبًا خبر از مقاومت نھايي ايرانیان . شکست خورد

اسان روانه شد و روي به َمرْو نھاد، اّما يزدگرد به امید حمايت َفغفور چین به سوي خر. مي داد

مرزبان ايراني َمرْو، ماھوي سوري، نیز پیش از آن مخفیانه به خدمت کارگزاران عرب . ياوري نیافت

بزدگرد که اطرافیانش ھمه پراکنده شده بودند . درآمده و درآن زمان به تعقیب يزدگرد پرداخته بود

یابان به طمع جامه گرانبھا و گوھر نشان يزدگرد اورا آس. به تنھايي شبي در آسیابي پناه جست

  .کشت

سره درھم  پاسداري از کشورش سخت کوشید، اّما اوضاع ايران پیش از او يک يزدگردسّوم درراه

نفس و مؤمن عرب که با اتکاي به دين جديد متحد شده بودند به آساني  ريخته بود و اقوام تازه

ھنگامي .  میالدي اتفاق افتاد652 مرگ يزدگرد درسال .شاھنشاھي ساساني را منقرض کردند

  . گذشت که ده سال از آخرين نبرد وي با اعراب مي

  

 1ایران پس از اسالم 
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  1ایران پس از اسالم 
   

م، شاھنشاھي ساساني را برانداخت و از آن 642/ه21 سال  شکست ایرانیان از سپاھیان اسالم در جنگ نھاوند، بھ
دراین مّدت . ھاي مّلي ایراني، ایران براي دویست سال استقالل خود را از دست داد تین حکومتپس تا تشکیل نخس

ایران جزو سرزمین ھاي خالفت اسالمي بود و درنواحي مختلف آن فرمان روایان عرب از جانب خلیفھ حکومت 
رین صحابھ و بستگانش  م بھ ترتیب چھارتن از نزدیک ت632./ه11پس از رحلت پیغمبر اکرم درسال . کردند مي

آنان، کھ بھ خلفاي راشدین شھرت یافتند، عبارت بودند از ابوبکرصدیق، ُعمربن خّطاب، ُعثمان . جانشین وي شدند
  ). ع(طالب بن عّفان و علي بن ابي

مسلمان لقب گرفت، به   فرمانروای مؤمنان  ايران در زمان ُعمربن خّطاب، که امیرالمؤمنین يعني

بنا برتعالیم قرآن مجید، مشرکان و کساني که به خداي واحد اعتقاد . اسالم درآمدتصّرف سپاھیان 

اّما، آنان که اھل کتاب . شدند را برزبان نمي راندند، کشته مي" اّالاهللا الاله"نداشتند، اگر عبارت 

ماندند بايد مالیات  بودند چون َزرُتشتیان و مسیحیان و يھوديان، اگر بردين خود استوار مي

  .اين مردم را اھل ِذّمه مي گفتند. خصوصي به نام َجزيه بپردازندم

خلیفھ براي اداره . درزمان ُعمر، خلیفھ دّوم، اعراب بر سرزمین ھاي ایران، سوریھ، عراق و مصر دست یافتند
فتن این سرزمین ھاي وسیع، بھ تقلید از رومیان و ایرانیان، دیوان ھا و تشکیالت حکومتي ترتیب داد وبراي گر

بیشتر . وي مردي پارسا، دقیق و سخت گیر بود. َجزیھ و مالیاِت زمین ھاي کشاورزي، گروھي را تعیین کرد
ُعمر ھنگامي کھ درصف نماز . سبب شکستي کھ در زمان او متحّمل شده بودند از او نفرت داشتند ایرانیان بھ

  .آمدجماعت بود بھ دست غالمي ایراني بھ نام ابولؤلؤ فیروز از پاي در

در زمان سّومین تن از خلفاي راشدین، ُعثمان بن َعّفان، خراسان، ارمنستان و شمال آفریقا تا حدود کشور لیبي بھ 
دادگري و نادرستي بستگانش کھ بھ فرمان  خلیفھ، کھ خود ازخاندان بني ُاَمّیھ بود، براثر بي. دست مسلمانان افتاد

  .  خشم مسلمانان قرار گرفت و کشتھ شدروایي نواحي مختلف گماشتھ شده بودند، مورد

را، کھ پسرعمو و داماد پیغمبر و مردي پرھیزگار و درست بود، بھ ) ع(طالب بن ابي پس از او، مسلمانان علي
داد و ھمین عّده اي را از پیرامون او  علي بھ فرصت طلبان و سودجویان امکان نادرستي نمي. خالفت برداشتند
ُاَمّیھ ودشمن بني ھاشم یعني خاندان پیغمبر بود، گرد  معاویھ، فرمانروای شام، کھ از بنياینان دور . پراکنده کرد
علي . ھاي داخلي کردند بھ صورت ھاي گوناگون او را مشغول جنگ ھا و نفاق) ع( سال خالفت علي5آمدند و طي 

مت خود، را از مدینھ بھ شھر دید دارالخالفھ، یعني محل حکو کھ بیشتر شیعیان و پیروان خود را از ایرانیان مي
  . بھ خاک ایران نزدیک بود، منتقل ساخت کوفھ، کھ

  

عمروبن عاص، نماینده ُمعاویھ، ابوموسي . درجنگ َصفّین بین علي و معاویھ قرار صلح بھ حکمّیت گذاشتھ شد
براثر این واقعھ . گزیدَاشَعري داور علي را فریب داد و باخلع علي بن ابیطالب از خالفت ُمعاویھ را بھ جانشیني بر
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گروھي از طرف داران علي نسبت بھ قبول حکمیت اعتراض کردند و از لشکر علي خارج شدند و بھ جنگ با 
کشتھ شدند اّما از بازمانده ایشان  اگرچھ تعداد بسیاري از آنان بھ دست طرفداران علي. ھواداران او پرداختند

، یا خارجیان، از متعّصب ترین فرقھ ھاي اسالمي بودند کھ در پي َخواِرج. گروھي بھ نام َخواِرج بھ وجود آمد
یکي . کردند صحیح تعالیم قرآن، در دوره ھاي خالفت ُاَموي و عّباسي، ھمواره براي خلفا ایجاد مزاحمت مي اجراي 

شیر را در مسجد با شم) ع(م حضرت علي662/ه40 مرادي درسال  از ھمین خوارج بھ نام عبدالرحمان بن ُملَجم
امام دّوم شیعیان با ) ع(چندماه پس از این واقعھ حسن بن علي. زھرآگین زخمي زد کھ بھ شھادت او انجامید

  .مصالحھ اي از خالفت کناره گرفت و معاویھ وارد کوفھ شد

  

   ُاَمویان

وش زندگي ُمعاویھ در پایتخت خود، َدِمشق، با ایجاد تشریفات درباري و برگزیدن پسرش بھ جانشیني، نھ تنھا ر
ساده و حکومت مذھبي خلفاي راشدین را دیگرگون کرد، بلکھ براي خودمقام سلطنت قائل شد و حکومتي موروثي 

.  سال ادامھ داشت و بھ خالفت بني ُاَمّیھ شھرت یافت90و دور از موازین خالفت اسالمي تشکیل داد کھ مدت 
 بود، چھ آنان کھ مسلمان شدند و چھ آن ھا کھ بردین دورهء خالفت ُاَمویان روزگار فشار و ستم براقوام غیرعرب

درزمان یزید پسر ُمعاویھ، حسین . بني ُاَمّیھ مردمي حریص، شھوت ران و ستمگر بودند. نیاکان خود ماندند
 تن از یاران و خویشان خودبھ شھادت رسید 72، کھ از بیعت با او سرباز زده بود، درصحراي کربال با )ع(علي بن

  .کودکان و افراد بیمار ھمراه او بھ اسارت درآمدندو زنان و 

دادگر او، َحّجاج بن یوسف،  درزمان حکومت عبدالملک َمروان، یکي دیگر ازخلفاي ُاَموي، سردار خون ریز و بي
َحجّاج نسبت بھ شیعیان و . فرمانروای عراق عرب و عراق عجم یعني سرزمین ھاي غربي و مرکزي ایران گردید

ھنگامي کھ براثر مسلمان شدن ایرانیان مبلغ جزیھ کاستي گرفت، وي . رانیان بسیار سخت گیر بودَخواِرج و ای
ستمگري َحّجاج . دستور داد کھ برخالف دستور اسالم و احکام قرآن از مسلمانان غیرعرب نیز َجزیھ گرفتھ شود

 این قیام، کھ بھ شّدت سرکوب شرکت کنندگان در. جا رسید کھ یکي از سرداران عرب او برضّدش قیام کرد بدان
  .ھا بودند شدند، بیشتر ایراني

مردم سلمان غیرعرب در . از میان آخرین خلفاي ُاَموي، ُعمربن عبدالعزیز مردي پارسا و دین دار و دادگر بود
و را گذشت کھ ا اّما مخالفان بھ او فرصت ندادند و ھنوز دوسال از خالفت او نمي. روزگار او اندک آسایشي یافتند

  .مسموم کردند

. شدند ھاي سنگین ُخرد مي در زمان خالفت ُاَمويان، کشاورزان و روستايیان ايراني زيربار مالیات

. پرداختند آناني که در بین ايشان مسلمان نبودند بايد ھم َجزيه مي دادند و ھم مالیات زمین مي

زيرا کارگزاران . شد ان تحمیل مي مسلمان بودند باز چنین فشارھايي به آن دربسیاري موارد، اگرھم

خواستند و چنان  خلیفه نه از روي قانون و نظامي معّین، بلکه به دل خواه خود از مردم مالیات مي

خلفاي ُاَموي از اين ستم . طلبیدند بودکه گاه به جاي سالي يک بار، بیش از آن مالیات مي
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تر گماشته مي  ي کرد به کارھاي بزرگگماشتگان خود خبر داشتند، اّما ھرکه بیشتر عوايد جمع م

  .شد

از . کردند شمردند و تحقیرمي ستمگربودند ومردمان مسلمان غیرعرب را خوار مي  حاکماني  طور کّلي، اموریان بھ
روي آوردن ایرانیان بھ تشّیع ھم بھ سبب ستمي . گرفت ھمین رو، نفرت ایرانیان بھ ایشان روز بھ روز فزوني مي

. ُاَمویان بر خاندان علي وارد شده بود ھم، بیشتر، بھ خاطر رفتار نکوھیده آنان بامردم غیرعرببود کھ از جانب 
  .عاقبت نیز قیام ایرانیان بھ سرداري ابومسلم خراساني موجب برافتادن ُاَمویان و روي کار آمدن عّباسیان گردید

  

  

  عّباسیان

پیش از اسالم، بین خانواده ایشان با بني . ي پیامبر بودند بن عبدالمطّلب بن ھاشم، عمو عّباسیان از خاندان عّباس
ھم زمان با نزدیک شدن صدمین سال ھجرت پیامبر از مّکھ بھ . ُاَمّیھ بر سر پرده داري خانھ کعبھ اختالف بود

ي بعد، اندک.  کردند مدینھ، مخالفان و دشمنان ُاَمویان بھ منظور انتقال خالفت بھ خاندان پیامبر، باعّباسیان بیعت
  رفت  و پیش نفع آنان کناره گرفتھ اند، بناي دعوت خود بھ  ازحّق) ع(طالب ابي بن عّباسیان بھ این بھانھ کھ اوالد علي
  . سود خود استفاده کردند علي بھ را گذاشتند و از محبوبیت خاندان

سرداران . رو صورت گرفتبرافتادن خالفت ُاَموي و روي کار آمدن عّباسیان بھ وسیلھ ابومسلم خراساني از َم
ابومسلم، نیروھاي ُاَموي را درست ھمان جا کھ سپاھیان ساساني از اعراب شکست خورده بودند از ھم پاشیدند و 

وي از ھمان آغاز بھ از بین بردن کساني . را برمسند خالفت نشاندند) خون ریز(م عبداهللا سفّاح 749./ه132درسال 
ابوسلمھ خّالل، وزیر خود، رابھ بھانھ آن کھ با علویان سر و سّري دارد .  بودنددست زد کھ او را بھ قدرت رسانده

برادرش ابوجعفر منصور، کھ پس از عبداهللا بھ خالفت رسید، نیز بھ دسیسھ اي ابومسلم را . بھ دست ابومسلم کشت
اّما، منصور کھ ازقدرت . ندندخوا محّمد مي عّباسیان در آغاز دعوت خود ابومسلم را امین آل.  و کشت  دام انداخت بھ

دھي و محبوبیت ابومسلم سخت در ھراس بود و ھمواره درپي فرصتي براي ازمیان برداشتن او  فرمان
  .کرد، پس از کشتنش او را ابوُمجرم خواند شماري مي لحظھ

نوشتھ . ددر زمان منصور، بغداد کھ درآن زمان دھي کوچک نزدیک تیسفون بود بھ عنوان مرکز خالفت انتخاب ش
اند کھ مھندسي این شھر بزرگ را کھ بھ اصرار خلیفھ بنا بود از مصالح تیسفون ساختھ شود، دانشمند و منّجم 

وزارت منصور نیز باخالد َبرَمکي، یکي از سرداران ابومسلم . بزرگ ایراني ابوُسھیل نوبختي برعھده داشت
 خالفت را ھم از جھت تجمل و دستگاه و ھم از وي دربار. خراساني و ازخاندان بزرگ و مشھور برمکي، بود

خواھي ابومسلم  مبارزات ایرانیان بھ خون. نظر اداره امور دیواني و حکومتي، بھ سان دربار ساسانیان ترتیب داد
  . در زمان منصور آغاز شد و در زمان مھدي پسر او کھ مردي خوش گذران بود ادامھ یافت
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پسرمھدي و خیزران دختر استادسیس، یکي از مبارزان ایراني و انتقام جویان الرشید،خلیفھ مشھور عباسي،  ھارون
خالفت کرد، درچنان شکوه و جالل . ه193 تا 170وي کھ ازسال . ابومسلم خراساني بود کھ در ري بھ دنیا آمد

د و با تربیت در زمان او َبرَمکیان بھ منتھاي عظمت رسیدن. زیست کھ نام او با افسانھ ھاي ھزارو یکشب درآمیخت
َبرَمکیان در اصل . ھارون الرشید کھ ازکودکي نزد ایشان بود، فضایي کامًال ایراني در دربار خالفت پدید آوردند

آنان . از مردم َبلخ بودند و در آن دیار باستاني، با داشتن ریاست مذھبي معبد نوبھار شھرت و اعتبار بسیارداشتند
. کرد الرشید را بھ از میان برداشتن ایشان تحریک  ھمین امر عاقبت ھارونھمھ امورخالفت را بھ دست گرفتند و 

اّما آن چھ بیش از ھمھ موجب ھراس وي گردید آن . درواقع، خلیفھ با وجود َبرَمکیان اختیار چنداني از خود نداشت
ن الرشید کھ چون دیگر ھارو. بود کھ ایشان مَتّھم بھ کشیدن نقشھ اي براي ایجاد دولتي مستقّل در شرق ایران شدند

خلفاي عّباسي، حریص، فریب کار و قدر ناشناس بود، شمار بسیاري از َبرَمکیان را کشت و اموال آنان را 
  .تصاحب کرد

َحمزه، پسر آذرک شاري، . گرفت درزمان ھارون الرشید مبارزات استقالل طلبانھ ایرانیان روز بھ روز باال مي
رساند، در سیستان  ھ بود و َنَسب خود را بھ شاھان و پھلوانان افسانھ اي ایران ميایراني تباري کھ بھ خوارج پیوست

ھارون براي دفع او . داشت دادگر خلیفھ باز مي چنان اقتدار یافت کھ مردم را از پرداخت خراج بھ کارگزاران بي
ش مأمون کھ او نیز از پس از ھارون الرشید، پسر. خود بھ سوي خراسان لشکر کشید و براثر بیماري درتوس مرد

زني ایراني بود و در زمان مرگ پدر در َمرو مي زیست بھ یاري ایرانیان برضد برادر خود امین، ولیعھد پدر، 
طاھر ذوالَیمیِنین، سردار ایراني، بھ بغداد لشکر کشید، آن جا را گرفت و با فرستادن سر بریده امین بھ . قیام کرد

مأمون کھ خالفت خودرا مرھون ایرانیان بود، َفضل بن َسھل را بھ .  کردخراسان مأمون را بھ خالفت دعوت
اّما .  کرد  خود منصوب امام ھشتم شیعیان را بھ ولیعھدي) ع(الرضا موسي بن وزارت برگزید و بھ اصرار او علي

مأمون تا آن . کھ موقع خود را از ھرسو درخطر مي دیدند، بغداد را بھ آشوب و کشتار کشیدند عّباسي عضاي خاندان
  .م بھ بغداد کشاند819./ه204اّما، آشفتگي اوضاع او را ناچار درسال . زمان ھنوز در َمرو مي زیست

درزمان او دربار بغداد محل بحث و گفتگو و رفت و آمد و تشویق و حمایت . داشت واھل علم بود وي تربیتي ایراني
زبان و نژاد بھ آزادي با یکدیگر بھ بحث مي نشستند و آرای دانشمندان و متفّکران گردید کھ از ھر دین و مذھب و 

در اواخر دوران خالفت مأمون، روزي طاھر ذوالَیمیِنین در نیشابور نام . موافق و مخالف را برزبان مي آوردند
  . اما ھمان شب براثر مسمومیت درگذشت. خلیفھ را از خطبھ نماز جمعھ انداخت و اعالم استقالل کرد

. ون، ُمعَتِصم عّباسي، از نفوذ ایرانیان مي ھراسید و حمایت و دوستي اعراب را نیز از دست داده بودجانشین مأم
ُمعتصم بھ . ناچار غالمان ترک را در دستگاه خویش پر و بال داد و ھمین مقّدمھ زوال قدرت خالفت عّباسي گردید

ال ھا پیش از آن درکوھستان ھاي غرب ایران کھ از س ،درزمان او باَبک خّرم دین. ایرانیان سخت کین مي ورزید
افشین و مازیار، دوتن . را برافراشتھ بود، اسیر و بھ فجیع ترین صورت کشتھ شد َعَلم مخالفت با اعراب و مسلمانان

   .دیگر از سرداران ایراني نیز با فریب دستگاه خالفت بھ ھمین سرنوشت دچار آمدند

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  طاھریان

  )م820-872/ه(259-205

ان نخستین سلسلھ ایراني است کھ از اطاعت کامل خلفاي بغداد سر پیچید و بھ تشکیل دولتي محلی و تا طاھری
طاھریان از خاندان امیران و سرداران ناحیھ اي در نزدیکي َھرات . اندازهء زیادی مستقل در خراسان توفیق یافت

در اختالف . عّباس شرکت داشتند ر آوردن بنيبھ نام پوَشنگ یا فوَشنج بودند و در مبارزات ابومسلم براي روي کا
بن   عیسي   کھ علي بن  و در جنگي الرشید، امین و مأمون، طاھر پسر حسین جانب مأمون راگرفت ھارون پسران بین 

ھنگامي کھ مأمون بھ . ماھان، سردار امین، در ري برضّد مأمون کرد، طاھربن حسین اورا شکست داد و کشت
این خدمات طاھر را، براي پاسداري از امنّیت شھر، ُشرطھ بغداد کرد و چند سال بعد خالفت رسید بھ پاس 

  ..حکومت خراسان را بھ او داد

کند، بادست چپ  ولیعھد مأمون بیعت ) ع(نوشتھ اند کھ طاھر پس از فتح بغداد، ھنگامي کھ مي خواست با امام رضا
گفتھ را شنید  چون مأمون این » .بیعت مأمون استدست راست من در خراسان در «: با امام بیعت کرد وگفت

از این جھت بھ طاھر » .من ھر دو دست طاھر را راست مي گویم تا بیعت او بر ھردوي ما درست باشد«: گفت
باز گفتھ اند کھ طاھر با ھر دو دست شمشیر مي زد . لقب ذوالیمینین داد یعني کسي کھ داراي دو دست راست است

م، ھنگامي کھ طاھر حکومت خراسان را 822./ه207درسال . بھ این مناسبت بدو داده شده استو لقب ذوالیمینین 
اگرچھ فرداي آن روز او را مرده یافتند و گمان . داشت، روزي در مسجد جامع مرو نام خلیفھ را از خطبھ انداخت

ھاي مّلي  الش برای تشکیل حکومت باشد، اّما این تاریخ را آغاز ت مي رود کھ بھ وسیلھ جاسوسان خلیفھ مسموم شده
  .اند ایراني شمرده

 را داشتند و در بغداد نیز با نفوذ بسیار چندي در   خراسان  سال حکومت50 از طاھرذوالیمینین جانشینان او  پس
 طاھر است کھ مردي دانا و  ترین امیر طاھریان، پس از طاھر ذوالیمینین، عبداهللا بن معروف. مقام ُشرطھ بودند

ھر سالھ بخشي از خراج خراسان را بھ دربار  گر بود و با آن کھ نام خلیفھ را در خطبھ نماز جمعھ مي آورد وداد
این امیر دانشمند در آباداني . داد  را نمي  خراسان فرستاد، اّما بھ خلیفھ اجازه دخالت درامور داخلي خالفت مي

داري از   ھمین رو بھ فرمان او کتابي درباره راه نگھبھ کشاورزي توّجھي خاص داشت و از. نیشابور یسیار کوشید
آخرین امیر . دربار او محّل رفت و آمد دانشمندان و شاعران و نویسندگان پارسي زبان بود. قنات ھا نوشتھ شد

وي پس از مرگ یعقوب آزاد گردید و دوباره بھ . طاھریان، محّمد بن طاھر، بھ دست یعقوب ِلیث صّفار زنداني شد
  .اّما دیگر نتوانست حکومت خراسان را بھ دست آورد. ریاست شھرباني بغداد رسیدمقام 
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  صّفاریان

         )م903-868/ه290 -254(

صّفاریان امیران محّلي سیستان بودند کھ بھ تدریج بھ سرزمین ھاي وسیع دیگري دست یافتند و بھ رودررویي 
 این خانواده کھ قدرت یافت یعقوب لیث صّفار، از سردستگان نخستین فرد. مستقیم با سپاه خلیفھ بغداد پرداختند

  .عّیاران سیستان بود

حمزة بن عبداهللا خارجي کھ نام . از زمان ُاَمویان، مخالفان خالفت از گروه ھاي مختلف درسیستان گرد آمده بودند
ھارون الرشید را بھ خراسان اند، یکي از این مخالفان نیرومند بود کھ طغیان او  فارسي پدر او را آَذَرک نوشتھ

مرد با  از دیگر مخالفان دستگاه خالفت درسیستان، عّیاران بودند؛ جواناني ورزش کار، چاالک و جوان. کشاند
یعقوب، . احساسات مّلي تند کھ ھمراه با مھارت در جنگ براي دربار خالفت تھدیدي جّدي بھ حساب مي آمدند

ھاي  جنگ ھایي کھ بین گروه. زاده، از مشھورترین عّیاران سیستان بودندَعمرو، طاھر و علي، چھار برادر رویگر
مخالف با سپاھیان داوطلب خلیفھ درگرفت، عاقبت بھ تسّلط کامل برادران صّفار و عّیاران برسیستان و نواحي 

  . اطراف انجامید

یعقوب و برادرش اوج قدرت و دولت ایشان در زمان . صّفاریان نزدیک بھ یکصدو چھل سال امارت کردند
َعمروِلیث بود کھ تمام نواحي شرقي و مرکزي و جنوبي و جنوب غربي ایران را بھ اختیار گرفتند و برضّد خلیفھ 

جنگ یعقوب و سپاھیان خلیفھ کنار رود ِدجلھ میان بغداد و مداین رخ داد و اگرچھ با دسیسھ اي . عّباسي قیام کردند
چندي بعد، پس از آن کھ َعمرولیث، کھ او نیز .  خالفت را سخت ھراسان کردبھ شکست یعقوب انجامید، اّما دستگاه

امیري دلیر و با تدبیر و جوان مرد بود، اسیر امیر اسماعیل ساماني گردید و در زندان بغداد کشتھ شد، حکومت 
ویان را گرامي گ صّفاریان نخستین سلسلھ ایراني بودند کھ فارسي. صّفاریان تنھا بھ مناطق محّلي محدود گردید

ھا و داستان ھاي کھن در زمان ایشان، مقّدمات جمع آوري و نظم شاھنامھ، در  با شرح و نقل پھلواني. داشتند
  . ھاي بعد فراھم آمد دوران

   

   )م878-868/ه265-254( یعقوب لیث صّفار

. اریان را بنیان گذاشتاي ازمردم سیستان بود کھ درقرن نھم میالدي سلسلھ پادشاھي صّف یعقوب لیث رویگرزاده
وي درآغاز جواني بھ عّیاران پیوست و با ھوش سرشار و پھلواني و مردانگي بسیار، بھ زودي سرھنگ عّیاران 

طي نزدیک بھ ده سال، یعقوب لیث، امیران ھمسایھ سیستان را بھ اطاعت خود درآورد و گماشتگان . سیستان شد
خراسان، کرمان، فارس، سیستان، خوزستان و گرگان را قلمرو خود خلیفھ بغداد را از آن نواحي راند و سراسر 

تصّرف نیشابور و برانداختن محّمدبن طاھر، آخرین امیر طاھریان، کھ با وجود اندک استقالل محلی . ساخت
لیث فرصت داد کھ حکومتي کامًال مستقل و ایراني در بخش  ھمچنان دست نشانده خلیفھ عّباسي بود، بھ یعقوب

نوشتھ اند ھنگامي کھ بزرگان نیشابور از او خواستند منشور خلیفھ . از این سرزمین کھن سال تشکیل دھدبزرگي 
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امیرالمؤمنین را بھ بغداد نھ . این است عھد و منشور من«: رانشان دھد، وي شمشیرش را از نیام برکشید و گفت
  «این تیغ نشانده است؟

 ھفده سال با مرّوت و مردانگي حکم راند و بیشتر اوقات خود را در وي حدود. بود) سیستان(پایتخت یعقوب َزَرنج 
درسال ھاي آخر حیات، یعقوب قصد داشت تا بغداد را تصرف کند و خاندان . جنگ و مبارزه و جھاد گذراند

جنگي اّما در آن جا . بین تیسفون و بغداد رسید وي در این راه پیش رفت بسیار کرد و تا محلي. عّباسي را براندازد
یعقوب زخمي بھ . در گرفت و برادر خلیفھ کھ خود در میان سپاه بود بھ حیلھ در سپاھیان یعقوب شکست انداخت

ھنوز قصد آن داشت کھ دگر باره بھ جنگ خلیفھ رود و خلیفھ نیز ھراسناک پیوستھ از او دل جوئي . اھواز بازگشت
گور او را نزدیک مقبره دانیال در .  ُجندي شاپور درگذشتاّما بیماري بھ یعقوب مجال نداد و چندي بعد در. کرد مي

  .برخي نیز مقبره دانیال را گور یعقوب لیث مي دانند. شوش نوشتھ اند

وي بسیار . از مردم داري، پاکي و دادگستري او داستان ھا گفتھ اند. یعقوب لیث امیري جّدي، نیرومند و شجاع بود
نشست و بر  نوشتھ اند کھ وي در جنگ ھا بر پاره نمدي مي. بیزار بودساده مي زیست و از تجّمل و ھوس راني 

صفات جوان . خفت گذاشت و ھمان جا مي داد و ھنگام خواب سپر را زیرسر مي سپري کھ درکنارش بود تکیھ مي
وي را نخستین مرّوج . نظري و بلندطبعي عّیاران، در رفتار یعقوب لیث بھ طور کامل مصداق داشت مردي و پاک

چیزي کھ من اندر «: زبان تازي او را ستودند گفت او بھ شاعراني کھ پس از فتح َھرات بھ. زبان فارسي دانستھ اند
  «.نیابم چرا باید گفت

وي از . شود کھ روزگار وي را بشناسیم اھمّیت شخصّیت و پیروزي ھاي یعقوب لیث ھنگامي بھتر آشکار مي
نوشتھ اند وقتي کھ سیستانیان از اعراب . است ھا و داستان ھاي حماسيسیستان بود، سرزمیني کھ زادگاه پھلواني 

شکست یافتند و براي مذاکره نزد سردار عرب رفتند او را مردي دراز باال و مھیب با دندان ھاي درشت و لب ھاي 
: چنین دید گفتپیشواي سیستانیان کھ . کلفت یافتند کھ بر روي کشتگان ایراني جامھ افکنده و برآن جلوس نموده بود

ما براین صدر نیاییم کھ «: پس گفت» .اھرمن فرادید آمد اینک . نیاید) رستاخیز(گویند اھریمن بھ روز فرادید  مي«
  .پس در جاي دیگرفرش گستردند و بھ مذاکره نشستند» .نھ پاکیزه صدري است

 نفوذ امیران ترک و خشک مغزي .گذراند ھم زمان با ظھور یعقوب، خالفت بغداد دوران انحطاط و آشفتگي را مي
. و کوتھ اندیشي خلفاي عّباسي زندگي را بر مردم، بھ خصوص اقوام غیرعرب و غیرمسلمان بسیار سخت مي کرد

درجنگ و گریز با دست نشاندگان  َخواِرج . نمودند ھاي گوناگون آشکار مي مردم نیز اعتراض خود را بھ شکل
قیام زنگیان در عراق و خوزستان بھ اوج رسیده . موجب آزار مردم بودندخلیفھ در گوشھ و کنار سرزمین سیستان 

 یاري مردم بھ مخالفت با خالفت بغداد   منّظم خود و بھ درچنین روزگاري، عّیاران فرصت یافتندکھ با تشکیالت. بود
  .قیام کنند

 روستاییان و مردم خرده پا و رفتارانساني و بي تکّلف عّیاران و تالش آنان در راه ایجاد امنیت و آرامش براي
یعقوب لیث . انگیخت دوستي را در مردم برمي ھاي اصیل ایراني داشتند، شوق وطن عشقي کھ بھ آب و خاک و سّنت

اگرچھ در دوران حکومت خود، پس از فتح شیراز و ویران کردن ُبتخانھ بوداییان درکابل، ھدایا و غنایم قابل 
یافت در فکر آن بود کھ خالفت را از   کھ دامنھ قدرتش وسعت مي تاد، اّما بھ تدریجتوّجھي براي خلیفھ بھ بغداد فرس

صاحُب الَزنج کھ مردي ایراني بود و رھبري بردگان سیاه را در قیام برضد خالفت بغداد بھ عھده . میان بردارد
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خلیفھ . رد آنان بد گمان بوداّما یعقوب نپذیرفت زیرا در مو. داشت بھ یعقوب لیث در این راه پیشنھاد ھمکاري داد
  .گر سرانجام توانست ھردو دشمن زورمند خود را جداجدا از میان بردارد حیلھ

 بن احمد، معروف بھ امیر خلف   ایشان امیر خلف آخرین. حاکم سیستان بودند م 1002/ ه 392یعقوب تاسال جانشینان
 کھ بھ دست سلطان محمود غزنوي برافتاد و در زندان بانو یا بانویھ، مردي سخت گیر اّما ادب پرور و دانشمند بود

  .درگذشت

  

  سامانیان

  )م999-892/ه389-279(

 داشت و  سامانیان فرزندان مردي ایراني، ازُمغان َزرُتشتي بودند کھ در دھستان سامان اطراف بلخ فرمانروایي
کھ در زمان پدرش   دربار مأمون  ھا بھُاَمّیھ وي مسلمان شد و بعد در اواخر دوره بني. شد خداة نامیده مي سامان

  حکومت مأمون پس از رسیدن بھ خالفت، چھار پسر وي را بھ . زیست راه یافت ھارون الرشید در َمرو مي
  .شھرھاي بزرگ ماوراءالنھر و خراسان منصوب کرد

خراسان، سیستان، م، امیراسماعیل، یکي از افراد این خاندان، پس از شکست دادن َعمرولیث بر 892/ه279درسال 
خلفاي . ري، قزوین و سپس گرگان و طبرستان دست یافت و بھ خالف صّفاریان با خالفت بغداد از در آشتي درآمد

سامانیان نزدیک بھ یک قرن بر مشرق ایران حکم راندند، اّما . عّباسي نیز از او و خاندان ساماني حمایت کردند
با این ھمھ، شایستھ ترین خانداني بودند کھ پس از . عنوان امیر بسنده کردندخود را شاه یا سلطان ننامیدند و تنھا بھ 

زمان باحکومت آل بویھ در بخشي بزرگ از نواحي مرکز و غرب  دوره آنان ھم. اسالم بر ایران فرمانروایي یافت
ندان بزرگ و مقتدر وجودھم زمان این دو خا. رسید ایران بود کھ دامنھ آن تا بغداد و دربار خالفت عّباسي نیز مي

دھم /ایراني، کھ در زنده ساختن زبان و آیین و فرھنگ ایران سعي بسیار داشتند، سبب شد کھ قرن چھارم ھجري
دراین میان سھم سامانیان در تجدید . گردد  استثنایي یابد و بھ قرن طالیي مشھور میالدي در تاریخ ایران وضعي

  .ایان توّجھ استعظمت کشور و باززایش فرھنگ اصیل ایران ش

 کھ آزادي  ضعف نسبي بغداد، صرف بخش بزرگي ازدرآمدخزانھ در داخل سرزمین ھاي ایران و اجراي قوانیني
عمل روستاییان و کشاورزان را تأمین مي کرد، موجب شد کھ رفاه و امنّیت مادي و معنوي در کشور فراھم آید و 

یي اجتماعي اگرچھ دیر نپایید و عوامل فرصت طلب با تظاھر بھ این شکوفا.  کار و دانش مھّیا شود رفت زمینھ پیش
داري و با روي کار آوردن غالمان ترک وارد میدان شدند، اّما پیشرفت وسرزندگي جامعھ، چنان سریع و اوج  دین

ء فرھنگ  سامانیان را نگھ داشتند و بھ احیا  حکومتي ھاي روایان بعدي نیز تا زماني دراز روش فرمان گیرنده بود کھ
ھاي با شکوه ایراني در زمان شاھان غزنوي و گردآوردن دانشمندان و شاعران   جشن برگزاري.  کوشیدند ایران

بسیار در دربار، درواقع بازتاب درخشش آزادي در دوران سامانیان بود کھ راه خود را بھ تاریکي تعصب ترکان 
  . گشود نیز مي
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د از دیوان خلفاي عّباسي، ترتیب داده شده بود، کھ آن نیز خود بھ دست تشکیالت دیواني ساماني تا حّدي بھ تقلی
این تشکیالت چنان . ایرانیان و براساس آیین مملکت داري و سازمان ھاي دیواني شاھنشاھي ساساني قرار داشت

  . کردنداستوار بود کھ بعدھا غزنویان و سلجوقیان و دیگر امراي ترک نیز تا حملھ مغول بھ ھمان ترتیب حکومت

کندن کاریزھا وانتقال آب بھ نواحي مختلف از جملھ کارھاي . امیران ساماني در آباداني قلمرو خود بسیارکوشیدند
در . سودمند آنان در این زمینھ بود کھ در حّد وسیعي انجام گرفت و بھ زندگي کشاورزان و روستاییان رونق بخشید

 دور از سرزمین  ھر و خراسان بھ کمال رسید و این منطقھ، کھدوره امارت سامانیان زبان َدري در ماوراءالن
آخرین امیر . خالفت اعراب بود، فرصت یافت کھ زمینھ پیدایش شاھکار زبان فارسي یعني شاھنامھ را فراھم آورد

  . .سامانی بھ وسیلھ ی سلطان محمود غزنوی از میان رفت

  )م907-892/(295-279) (سامانی امیر اسماعیل
     
کھ مرکز )ماوراءالنھر( وي درآغاز، پس از تصّرف کامل فرارود. اسماعیل بنیان گذار دولت ساماني استامیر

َعمرولیث بھ دست . حکومت پدران و بستگانش بود، قلمرو خود را تا خراسان، سیستان، ري و قزوین گسترش داد
  .رداران او از میان رفتنداو گرفتار و بھ بغداد فرستاده شد و سادات علوي طبرستان نیز بھ وسیلھ س

زمان بھ تشکیل حکومت  سامانیان برخالف صّفاریان و علویان طبرستان و آل زیار و تا اندازه اي آل بویھ کھ ھم
ھاي مستقل درنواحي مختلف ایران توفیق یافتھ بودند، خلفاي بغداد را از نظر مذھبي مي پذیرفتند و از ھمین رو با 

امیر اسماعیل مردي دلیر و . کردند خلفاي عّباسي نیز از ایشان حمایت مي. داشتنددستگاه خالفت روابطي حسنھ 
بھ این . وي پس از غلبھ بر دشمنان داخلي، بھ جھاد با کّفار و جنگ با ترکان غیرمسلمان پرداخت. پرھیزگار بود

امیر . شائي و سرکوب بوداّما این امر در واقع بھ منظور جھان گ. جھت او را در تاریخ ساالرغازیان خوانده اند
کرد و ھم نیروي فزاینده بیکار را از روستاھا و  اسماعیل با این جنگ ھا ھم قوام مھاجم بیابان گرد را سرکوب مي

آورد و با شرکت دادن آن ھا در جنگ ھا و سھیم کردنشان در غنایم، از مزاحمتشان براي  نواحي مختلف گرد مي
این جنگ ھا و َغَزوات غنایم بسیار بھ درون ایران و از آن جا بھ . کاست ميدستگاه خالفت و حکومت ھاي داخلي 

  .کرد دربار خالفت سرازیر مي

وي اسیران جنگي را بدون . داد محبوب مردم بود امیر اسماعیل با عدل و انصاف و عطوفتي کھ از خود نشان مي
 با  سیاست، ھمراه این. گماشت  و آباداني ميکرد و آنان را بھ کارھاي لشکري یا کشاورزي دریافت سربھا آزاد مي

 اخالقي امیراسماعیل، موجب شد کھ در روزگار سامانیان، ھرچند ایران ھرگز از جنگ و ستیز دائم  خصوصیات
اي  و توطئھ وکشمکش داخلي در امان نماند، اّما آرامش و امنیتي نسبي فراھم آید و ھمراه با پیشرفت و آباداني زمینھ

  . علم وادب و شعر و ھنر پدید آوردمساعد براي

م در بخارا کھ سخت مورد عالقھ او بود 907/ه295ساماني کمي پس از غلبھ بر ترکان درسال  امیراسماعیل
  . آرامگاه او ھنوز در شھر بخارا برجاست. درگذشت

  ) م942-913/ه333-301(امیرنصر ساماني 
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اعیل مؤسس سلسلھ ساماني، مشھورترین فرد این خاندان نصربن احمد ساماني پس از پدر بزرگ خویش، امیر اسم
درآن ھنگام نصر تنھا ھشت سال . وي پس از پدرش کھ بھ دست غالمان خود کشتھ شده بود بھ امارت رسید. است
اّما وزیر او ابوعبداهللا جیھاني، کھ از دبیران و دانشمندان آزاد اندیش آن روزگار بود، کارھا را بھ نیکو . داشت
سال در   سي مّدت میالدي بھ دھم/ نصربن احمد از آغاز قرن چھارم ھجري. رساند صورت بھ انجام ميترین 

آغاز حکومت او با طغیان . شکوفاترین و ُپربارترین و شادترین دوران تاریخ ایران پس از اسالم فرمان روایي کرد
یران و مشاوران بزرگ او جیھاني و اّما شجاعت و دالوري سپھساالر و تدبیر وز. مّدعیان بسیار ھمراه بود

  .ابوالفضل َبلَعمي، بھ زودي ھمھ مشکالت را فرو نشاند

امیر نصر در اواخر دوران حکومت خود بھ اسماعیلیان گروید یا گرایش زیاد بدان ھا داشت و این امر موجب 
ر اثر توطئھ ی آن ھا، سرانجام ب. رنجش خلیفھ بغداد و غالمان ترک او را کھ سّني مذھب بودند، فراھم آورد

  .درحالي کھ بیمار بود ناچار از فرمانروایي کناره گرفت و پادشاھي را بھ پسر خود، نوح، واگذاشت

گیرد، دوراني  امارت سي سالھ امیر نصر نزدیک بھ یک سّوم از دوران صدسالھ حکومت سامانیان را در بر مي
  درباره شادکامي. ن ایراني در عرصھ تاریخ پدید آمده اندکھ بزرگ ترین وزیران و دانشمندان و شاعران و دھقانا

دھد،  خوانیم کھ نشان مي توصیفي مي دوران نصر بن احمد ساماني درکتاب چھار مقالھ نظامي عروضي عمومي 
این . آورده اند حتي پس از دو قرن ازگذشت آن روزگار ھنوز مردم چگونھ خاطرات خود از آن دوران را بھ یاد مي

از زبان مردمان عادي نقل شده و بنابراین تنھا در باره شادکامي امیر نیست بلکھ وضع عمومي مردم و توصیف 
یکسال بھ بادغیس بود کھ خّرم ترین چراخورھاي . . . نصربن احمد«: کند وفور و تنّوع نعمت را تصویر مي

انگور در . . . ھرات نھاد بھ چون ستوران بھار نیکو بخوردند، نصر بن احمد روي . . . خراسان و عراق است
من،  خوشھ اي پنج. صد و بیست لون انگور، ھریک از دیگري لطیف تر و لذیدتر،. . . غایت شیریني در رسید

و از جانب سیستان نارنج آوردن گرفتند و از جانب مازندران ُتَرنج رسیدن . . . سیاه چون قیر و شیرین چون شکر
این » .و امیر گفت کجا رویم کھ از این خوش تر مقام گاه نباشد. . . خوشي گرفت و زمستاني گذاشتند در غایت 

امیر را » بوي جوي مولیان آید ھمي«با سردادن نغمھء  ھمان سفري است کھ چھارسال پایید و در پایان آن رودکي
  .راھي بخارا پایتخت سامانیان کرد

در دوران . دیده وي مردي بود عاقل و جھان. ان استابوعبداهللا جیھاني، وزیر نصربن احمد، از بزرگان تاریخ ایر
. وزارت خود بھ ھمھ جا نامھ نوشت تا کتاب ھایي درآیین مملکت داري و آداب و رسوم پادشاھي براي او بفرستند

وي کتابي درباره جغرافیاي . کرد گزید و در دربار بخارا معمول مي از میان آن ھا آن چھ را نیکوتر بود برمي
این امر جھان گردان . ي ھمسایھ نوشت و بھ مطالعھ درباب آداب و رسوم اقوام گوناگون پرداختسرزمین ھا

بسیاري را بھ دربار بخارا کشاند و شھرت و آوازه پایتخت سامانیان را در سراسر جھان و کشورھاي اسالمي بھ 
پایتخت خاقان چین روابط نزدیک درھمین زمان بود کھ بین بخارا، دربار ابونصر ساماني، و . باالترین حد رساند

بعد از جیھاني، ابوالفضل َبلَعمي . برقرار گردید و درباره ازدواج دختر خاقان با پسر امیرساماني سخن ھا گفتھ شد
ابوالفضل و پسرش ابوعلي َبلَعمي . بھ وزارت امیر نصر رسید ومقام بخارا را تا حّد شکوه دربار بغداد باال برد
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ترین تاریخ کامل  نخستین و بزرگ  را کھ  ابوعلي َبلَعمي تاریخ طبري. ور و ادب دوست بودندمردمي دانا و ھنرپر
  .جھان بود بھ فارسي برگرداند

شعر در آن روزگار وسیلھ تبلیغات مھّمي بود و سامانیان فرھنگ دوست، شاعران طراز اّول بسیار بھ دور خود 
وه بر رودکي، کھ پدرشعر فارسي خوانده شده است، شاعران نام در دربار امیرنصر ساماني، عال. گرد آورده بودند

. یکي از آنان، دقیقي طوسي، نظم شاھنامھ منثور ابومنصوري را آغاز کرد. کردند  و آمد مي آور دیگري نیز رفت
ود بخشي را کھ دقیقي بھ نظم آورده ب. اّما کارش نا تمام ماند تا پس از او فردوسي بھ آن کار خطیر دست یازید

  .فردوسي درشاھنامھ خویش گنجاند و نام او را نیز درکنار نام خود جاودان ساخت

  

  

        زیاریان

  ) م1042-928/ه434-316(

  

دھم میالدي با برانداختن /زیاریان ازسرداران و جنگ جویان گیالن و طبرستان بودند کھ درقرن چھارم ھجري
امیران زیاري با بھ دست . مرکز ایشان گرگان بود. د کردندسادات علوي طبرستان بھ تدریج حکومتي مقتدر ایجا

  .اّما پیوستھ با دیلمیان آل بویھ و سامانیان درحال جنگ بودند. آوردن قدرت بسیار تا نزدیک بغداد پیش رفتند

  

م طبرستان، گرگان، ري، اصفھان و ھمدان 928/ه316مقتدرترین امیرزیاري، مرداویج پسر زیار بودکھ در سال 
وي چندي بعد بھ نواحي . گرفت و تا ناحیھ َحلوان در عراق پیش رفت و سپاه خلیفھ را شکستي سخت دادرا 

  .مرکزي و جنوب غربي ایران لشکر کشید و اصفھان و اھواز و خوزستان را گرفت

ه یک بار ھنگامي کھ خواھرزاده اش درجنگ با سپا. ریز، آزمند و بلندپرواز بود مرداویج مردي تندخوي، خون
وار از ري بھ ھمدان لشکر کشید و درآن شھر بھ  تابي خواھرش، دیوانھ خلیفھ در ھمدان کشتھ شد، براثر شیون و بي

اند کھ خروارھا بند شلوار ابریشمین از ُکشتھ شدگان جمع آمد و بھ ري فرستاده  نوشتھ. قتل عام عظیمي دست یازید
رافتاده بودند زیرا آنان شیر سنگي را کھ بر فراز ستوني از دوران گناه مردم ھمدان آن بود کھ با سپاھیان دیلم د. شد

مردم این شیرسنگي را طلسم و نگھبان شھر ھمدان . اشکاني بر دروازه شھر قرار داشت سرنگون کرده بودند
باردیگر درجنگي نزدیک قزوین بھ دستور مرداویج ُکشتار و ویراني و غارت عظیم بھ راه افتاد و . دانستند مي
  .نایم بسیار بھ خزانھ مرداویج سرازیر شدغ
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. دیدند زیاریان و بھ خصوص مرداویج اعتقاد درستي بھ اسالم نداشتند و خواب بازگشت کیش زرتشتي را مي
مرداویج اگرچھ با خلیفھ از در اطاعت درآمده و از او منشور و خلعت دریافت داشتھ بود، اّما دراین پیوند نیز 

تاجي مانند تاج خسرو انوَشروان برسر .  درآرزوي تجدید عظمت شاھنشاھي ساساني بودوي. خدعھ و فریب داشت
جشن ھاي مّلي ایراني چون نوروز و مھرگان . گذاشت و درصدد تجدید بناي شھر تیسفون و برانداختن خلیفھ بود مي

بھ دستور وي جشن م در اصفھان 944/ه323درزمستان سال . شد در دربار او با عظمت و شکوه تمام برگزار مي
  .ھاي عظیم در دو سوي زاینده رود برگزار گردید َسِده با افروختن آتش

  

اعتنایي و تحقیري کھ بھ  اّما عاقبت تندخویي و بدگماني و کشتار بي دلیل مرداویج، بھ ھمراه آزردگي ترکان از بي
رک مرداویج را در ھمان شب جشن مي رفت و از آن ھمھ مھم تر توطئھ خلیفھ کار خود را کرد و غالمان ت آنان 

  .َسِده درحمام کشتند

. دادند گذشت بودند و بھ اندک بدگماني فرمان قتل مي خوي و بي جانشینان مرداویج نیزچون خود او مردمي درشت
شمُس الَمعالي قابوس بن ُوشمگیر مشھورترین ایشان است کھ با وجود تندخوئي و کج خلقي درعالم ادب و ھنر نیز 

کاوس، نویسنده  امیرُعنُصرالَمعالي کي. نوشت و شعر فارسي و عربي نیکو مي گفت خّط خوش مي. اشتدستي د
  .نامھ نواده اوست و نام کتاب خود را از اوگرفتھ است کتاب معروف قابوس

ر شدند، بیش ازصدسال حکومت محّلي داشتند و عاقبت د زیاریان کھ ھمھ آن ھا بھ نام ھاي ایراني قدیم خوانده مي
  .زمان سلجوقیان بھ اطاعت ایشان درآمدند

   

  دیَلمیاِن آِل بویھ

  )م1056-932/ه448-320(

گیري فقیر از مردم دیَلمان بھ نام ابو شجاع بودند کھ در آغاز  بویھ، کھ بھ دیلمیان نیزشھرت دارند، فرزندان ماھي آل
ار امیرنصر ساماني، و پس از او گري نزد ماکان کاکي، سرد  میالدي بھ خدمت سپاھي دھم/قرن چھارم ھجري

تدریج قدرت یافتند و باگرفتن القاب ازخلیفھ بغداد  سھ پسر بویھ، علي، حسن و احمد بھ. مرداویج زیاري درآمدند
پیش روي برادران بویھ درنقاط مختلف ایران، عاقبت خلیفھ را واداشت . حکومت نواحي مختلف را بھ دست آوردند

درآن زمان بغداد با آشفتگي تمام دردست غالمان ترک بود و خلیفھ .  سرداري خود بشناسدکھ احمد معّزالدولھ را بھ
م بغداد را محاصره کرد و پس از فتح آن خلیفھ را 945/ه334معّزالدولھ درسال . درواقع اختیاري ازخود نداشت

  .کور و برکنار نمود و دیگري را بھ جاي او نشاند

 ایران و دیگر سرزمین ھاي اسالمي را داشتند، اّما مطابق سنن قومي، ھمگي آِل بویھ ھریک حکومت ناحیھ اي از
عمادالدولھ برادر بزرگ تر درگذشت برادرزاده اش  علي  کھ  ھنگامي. کردند از بزرگ تر خانواده اطاعت مي

ه را مطیع عضدالدولھ باجنگ و مصالحھ دیگر افراد خانواد. عضدالدولھ را جانشین خود کرد) خسرو پناه(فناخسرو 
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فرمانروائی آخرین فرد . خود گرداند و در شیراز کھ پایتخت آِل بویھ بود، درباري با شکوه و مقتدر تشکیل داد
   .دودمان آل بویھ بھ دست سلطان محمود غزنوی برافتاد

د کھ  سال در ایران حکومت داشتند پیرو مذھب زیدي شیعھ و نخستین خاندان ایراني بودن150آِل بویھ کھ بیش از
ھم . نشاندند داشتند ودیگري را بھ جاي او مي اي دراختیارگرفتند، یکي را برمي خلفاي بغداد را چون بازیچھ

غالمان ترک کھ تا این زمان در دستگاه . ایشان بود کھ مراسم سوگواري عاشورا در بغداد برگزار گردید درزمان
ه شدند و آِل بویھ فرصت یافتند کھ خراج روستاییان خالفت قدرتي فراوان داشتند، در زمان ایشان بھ دور راند

  .وکشاورزان ایراني را صرف آبادي دھات و شھرھاي ایران کنند

ھا را بھ نواحي بلندتر سوارکند، دراین  ساختن کاریزھا، الي روبي قنات ھا و ایجاد بندھا و سدھا کھ آب رودخانھ
ن در امور کشاورزي بھ خدمت دربار درآمدند و دشت جمعي از دانشمندان و مجّربا. زمان رواج بسیار داشت

خیز کردند کھ نھ تنھا برنج و نیشکر و مرّکبات، کھ از  خوزستان ونواحي فارس و اصفھان را چنان آباد و حاصل
نامیدند  محصوالت سّنتي روزگار ساسانیان دراین نواحي بود، بلکھ گندم و جو و ارزن کھ آن را نان تھي دستان مي

ِکشت انواع نخل، زیتون، پنبھ و َکَنف و دیگر محصوالت غذایي و . شد نواحي بھ فراواني برداشت مياز این 
گردان متعّدد این روزگار از آباداني وفراواني درقلمرو آل  جھان کھ شرحي. صنعتي دراین زمان رونق بسیار داشت

  .اند بسیار خواندني است بویھ نوشتھ

ھاي گران بھا و ساخت مصنوعات فلّزي وسفالین نیز ھمراه با  ت و قالي و قالیچھھاي ابریشمي و زرَبف بافت پارچھ
در عرصھ . نیز در این زمان رواجي قابل مالحظھ داشت) بانکی(اي و صرافی تجارتي ُپررونق و مبادالت حوالھ

  .نام شد شعر و ادب نیز بارگاه شاھان آل بویھ مورد اقبال شاعران و نویسندگان بھ

   )م982-949/ه372-338(عضدالدولھ 

الدولھ  وي پسر رکن. ِفناخسرو عضدوالدولھ بزرگ ترین پادشاه آل بویھ و یکي از فرمان روایان بھ نام ایران است
ھنگامي کھ وي در شیراز بھ تخت سلطنت نشست کمتر از چھارده . ترش عمادالدولھ بود و جانشین عموي بزرگ

احترام . بھ زودي او را بھ قدرتي بزرگ رساند اري و کارداني خود او،اّما حمایت پدر و عموھا و ھشی. سال داشت
عمیق افراد خانواده بویھ بھ یکدیگر و اطاعت بي چون و چرا از بزرگ تر کھ از رسم ھاي دیرین ایرانیان بود، 

ي با وجود این عضدالدولھ در سال ھاي حکومت خود یک بار با عمو. پیوست برادران بویھ را سخت بھ ھم مي
گري پدرش او را برجاي خود نشاند و بھ اختالف ھا  اّما میانجي. پسر او بھ نبرد برخاست کوچک تر و باردیگر با

پایان داد و این خود زمینھ اي فراھم ساخت کھ در سال ھاي بعد او راکھ خواھان تسّلط بر بغداد بود بھ آرزوي 
م، بھ پاس پیروزي براي زیارت مرقد 976/ه366ال عضدالدولھ پس از تسّلط بر این شھر، در س. خویش برساند
  .بھ َنَجف رفت و بقعھ اي برآن مزار شریف بنا کرد) ع(طالب علي بن ابي

او را در قدرت و شکوه با سلطان محمود . عضدالدولھ نخستین فرد از خاندان بویھ بود کھ خودرا شاھنشاه خواند
ویسندگان روزگار از عضدالدولھ ترسیم کرده اند او را مردي سیماي ستایش انگیزي کھ ن. غزنوي مقایسھ کرده اند

درعین حال، عضدالدولھ در اجراي قوانین و رعایت عدالت گاه تا حد خشونت . دھد شایستھ و با اراده نشان مي
داشت در  اند کھ وي کنیز زیبا روي خود را فقط بھ آن سبب کھ او را زیاده بھ خودمشغول مي آورده. سنگدل بود
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نسب نامھ اي کھ خاندان او را بھ بھرام گور، شاھنشاه . زندگي اش ُپر تجّمل بود. خانھ انداخت و غرق کردرود
وي نزدیک شیراز شھرک زیبایي آراستھ بھ باغ ھا و سراھاي عالي بھ . رساند براي خود ترتیب داد ساساني، مي

. بھ کتاب خانھ اختصاص داده شده بودنام خود ساختھ بود کھ سیصد و شصت اتاق داشت و درآن تاالر بزرگي 
او و دیگري در یاد  روز تولد عضدالدولھ بر ھمھ جشن ھاي با شکوه ایراني، دوجشن دیگر افزود کھ یکي درسال 

باشي و شادکامي داشت و در جشن ھا  نوشتھ اند کھ وي عشقي تمام بھ خوش. شد روز ساختمان این شھر برگزار مي
  .خواند امیران دربار کھ مردمان عادي را بھ شادي ميو عیدھا نھ تنھا یاران و 

تأمین آب . در آن زمان ضعف دستگاه خالفت بغداد امکان مي داد کھ بیشتر مالیات ھا صرف آباداني روستاھا گردد
او بھ ساختن . براي کشاورزان از طریق کندن کاریزھا و بستن سدھا و بندھا از مھم ترین اقدامات عضدالدولھ بود

بیمارستان عضدي در . ھا درنقاط مختلف قلمرو خود نیز عالقھ اي وافر داشت خانھ ا، بیمارستان ھا و کتاببناھ
انگیز اھواز، بازار زیبا وبزرگ رام ھرمز، سّد عظیم استخر درفارس و بندامیر کھ در َمرْودشت  بغداد، ُپل اعجاب

بسیاري از آن ھا تا امروز نیز برجاي . زمان بودھاي مشھور آن  بر روي رودخانھ ُکر بستھ شده است، ازساختمان
اند کھ آثار او پس از نزدیک بھ  عضدالدولھ را در عشق بھ آباداني با شاپور اّول ساساني مقایسھ کرده. است مانده

   .ھجده قرن ھنوز باقي است

توّجھ او نھ . داشت عضدالدولھ دانشمندان، شعرا، اھل فکر و فلسفھ و بزرگان دین و ھنر را نیز سخت گرامي مي
کتاب خانھ عظیم شیراز را کھ . تنھا بھ شعر و ادب بلکھ بھ علوم ریاضي، بھ خصوص ھندسھ و نجوم، زبان زد بود

دیگر افراد خاندان بویھ نیز . بھ فرمان او تأسیس شد باید نشان دیگري عالقھ و آگاھي او بھ دانش ھاي زمان دانست
بن عّباد، از وزراء و  صاحب. ن وصاحبان قلم و اندیشھ مقامي واال داشتھ انددانشمندا درعشق بھ مطالعھ و پرورش

زیست و ُمِتَنّبي، شاعر مشھور عرب، ھم در دربار  نویسندگان معروف ایراني، نیز در دربار امیران آل بویھ مي
ھ عربي اصرار عّباد در نویسندگي ب اگرچھ این دو تن عرب زبان بودند و صاحب بن. عضدالدولھ بھ شھرت رسید

از ھمین رو، بسیاري از شاعران و . ورزید، اّما آل بویھ از ترویج زبان فارسي نیز غفلت نمي ورزیدند مي
  .نویسندگان ایراني، خودرا بھ دربار ایشان منسوب داشتھ اند

 ناگوار  ھراسید و آن را سخت عضدالدولھ چنان مفتون زیبایي و سرخوشي و سازندگي بود کھ از مرگ مي
نوشتھ اند کھ وي نام شھرگور، شھري در استان فارس، را بھ فیروزآباد برگرداند، زیرا آن را بھ فال بد . شمرد مي
نیز فرمان داده بود کھ گرداگرد قبرستان ھاي درون شھر دیواري بلند بسازند تا چشم او بر گور مردگان . گرفت مي
اند کھ وي در مّدت بیماري با  آورده. یماري صرع درگذشتبا این ھمھ، خود در چھل و ھشت سالگي براثر ب. نیفتد

، را کھ مي )الدولھ شرف(حّتي پسرش، ابوالفوارس شیردل . خبر گذاشت خشونت تمام دیگران را از حال خود بي
  .بھ کرمان تبعید کرد خواست از احوال پدر جویا شود

َخَزر تاُعّمان و از دشت  لمروآن از دریايق. دولت آل بویھ در زمان عضدالدولھ بھ اوج شکفتگي و عظمت رسید
براین ھمھ باید طبرستان و گیالن و سیستان تا ِسند را نیز افزود، زیرا .  داشت کرمان تا آن سوي ُفرات وسعت

امیرَحَلب و خلیفھ . فرستادند کردند و ھدایاي فراوان براي او مي امیران این نواحي ھمھ از عضدالدولھ اطاعت مي
ھاي گوناگون اظھار دوستي، و درمواقع سختي دست یاري بھ سوي   امپراطور بیزانس در فرصتفاطمي مصر و
  .کردند او دراز مي
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  .قرار دارد) ع(طالب عضدالدولھ در َنَجف اشرف، کنار تربت علي بن ابي آرامگاه

  

   

  غزنویان

  )م1186-963/ه582-352(

مرکز ایشان َغزنھ یا غزنین در افغانستان . ان راه یافتندغزنویان غالمان ترکي بودند کھ در زمان سامانیان بھ ایر
یکي از افراد قبایل غزنوي بھ نام َسُبکَتکین در زمان امیر نوح ساماني قدرت یافت و امیر ساماني براي . بود

پسر سبکتکین، محمود، کھ ھمراه پدر بھ خراسان آمده بود در . سرکوبي سرداران عاصي خود از او کمک خواست
پس از مرگ َسُبکَتکین، او بي فاصلھ خود را بھ غزنھ رساند و با غلبھ بر برادر حکومتي بزرگ . ور ماندنیشاب

خلیفھ بغداد لقب یمین الدولھ، یعني دست راست دولت عّباسي، را براي او فرستاد و از آن پس محمود بھ . تشکیل داد
سامانیان را منقرض کرد، سیستان را . نداختپشت گرمي دربار خالفت حکومت ھاي مّلي ایراني را یک یک بر ا

خوارزم شاھان . از امیرخلف بانوآخرین فرد دودمان صفاری گرفت و خوارزم را پس از شورشي مطیع خود کرد
یکی از غالمان ترک خودسپرد و پس از آن، بیشتر بھ سوداي  ایرانی تبار را برانداخت وحکومت آن جا را بھ

  ..شکر کشیدغنایم، بارھا بھ ھندوستان ل

پس از محمود پسرش مسعود بیش از ده سال پادشاھي نکرد، زیرا ترکان سلجوقي کھ در زمان محمود بھ نواحي 
پس ازمسعود تني چند از امیرزادگان غزنوي . شمال خوارزم راه یافتھ بودند حملھ آوردند و مسعود را شکست دادند

پس از افتادن .  منحصر شده بود و دیگر در ایران نفوذي نداشتنداّما قلمرو ایشان بھ َغزنھ و ھند. بھ سلطنت نشستند
َغزنھ بھ دست غوریان کھ آن را با خاک یکسان کردند، غزنویان الھور را مقّر دولت خود ساختند و سرانجام از 

  .م از میان رفتند1186/ ه582غوریان شکست خوردند و درسال 

 و ادبي و فکري و دوران آزاداندیشي قرن چھارم عصر غزنوي روزگار بھ بار نشستن تالش ھای علمي
بویھ در این عصر  دھم میالدي بود و نتیجھ سیاست ھاي حکومت ھاي صّفاریان، سامانیان، آل زیار و آل/ھجري

غزنویان خود فارسي را خوب نمي فھمیدند، اّما بھ تقلید از دربارھاي ایراني، شاعران و نویسندگان . آشکار گردید
محمود غزنوي عالقھ داشت کھ شاعران و نویسندگان . بردند کردند و از آنان بھره تبلیغاتي مي یت ميبزرگ را حما
. گر و مدیحھ سرا را درخود گرد آورده بود از ھمین رو، دربار او شماري بزرگ از شاعران ستایش. او را بستایند

   .ان سلطان محمود بودندشاعران این عصر، ھمگي مّداح عنصري، فّرخي و منوچھري، از بزرگ ترین

با این ھمھ، بیشتر آثار ارزنده دانش و ادب و اندیشھ فارسي کھ دراین دوران نوشتھ شده، از حمایت مستقیم 
اّما جنگ ھاي سلطان محمود و شھرت دربار او بھ حمایت از شعر و ادب، زبان فارسي . غزنویان بھره نبرده است

  .گسترش دادرا در مشرق ایران تا دور دست ھاي ھند 
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از دوران حکومت نزدیک بھ صد و پنجاه سالھ غزنوي تنھا حدود چھل سال آن، در دوره سلطان محمود و مسعود، 
  .. در سرزمین ھاي ایراني گذشت

  )م1030-997/ه421-387(سلطان محمود غزنوي 

سلطان تاریخ ایران سلطان محمود، بنیان گذار سلسلھ غزنوي، یکي از امیران جنگ آور ترک و افسانھ سازترین 
 جنگ و کشورداري آشنایي  وي از نوجواني ھمھ جا پدر خود را ھمراھي کرده بود و با فنون. بعد از اسالم است

 او داد  نیشابور را بھ حکومت   کرد،امیرساماني   را سرکوب بھ ھمین جھت پس از آن کھ سرداران یاغی. کامل داشت
  .فرستاد  امارت َغزنھ  سبکتکین را بھ و پدرش

محمود پس از مرگ پدر حکومت َغزنھ را نیز ازآن خود کرد و با حملھ بھ خراسان سامانیان را کھ ضعیف شده 
با تائید خلیفھ .  م1000/ ه390از آن پس قدرت او روز بھ روز باال گرفت تا آن جا کھ در سال. بودند برانداخت

 بزرگي از  قدرت تمام بر ایران و بخش ال باشوکت و س وسھ از سي عّباسي درَغزنھ بھ تخت سلطنت نشست و بیش
  .روایي کرد ھند حکم

ھا را َغَزوات، یعني جنگ با  ھایي کھ آن محمود درمّدت سلطنت خود بارھا بھ ھندوستان لشکرکشید و در جنگ
شي بزرگ ترین لشکرک. نامید ثروت فراوان اندوخت و اسیران بسیار گرفت ُکّفار براي اشاعھ دین اسالم، مي

محمود بھ سرزمین ھند، فتح سوَمنات، در سواحل جنوبي شبھ جزیره کاتیاوار در مغرب ھندوستان را، بھ دنبال 
  .وي دراین پیروزي ُبت سوَمنات را شکست و خزاین گران بھاي آن ُبت خانھ را با خود بھ غزنین آورد. داشت

ي او، پس از مرگش، در زمان سلطنت سلطان ھاي افسانھ ا امپراتوري عظیم محمود، ھمراه با خزاین و گنجینھ
ترکان سلجوقي کھ در زمان سلطان محمود، پایشان بھ خراسان باز شده . مسعود پسر او، بیش ازده سال دوام نیافت

وي و جانشینانش در َغزنھ و بعضي متصّرفات خود در . بود، بھ تدریج قدرت یافتند و مسعود را از خراسان راندند
با این ھمھ، حدود نیم قرن سلطنت سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوي . کم از میان رفتند ھند زیستند و کم

  .درتاریخ ایران، بھ دالیلي کھ مي آید، از اھمیت ویژه اي برخوردار است

روایي اصیل ایراني  وي سھ دودمان فرمان. بھ قدرت رسیدن محمود سرآغاز تسّلط ترکان بر سرزمین ایران بود
کردند و استقالل نسبي سیاسي داشتند و فرھنگ ایراني را زنده کرده بودند،  واحي مختلف حکومت ميرا، کھ درن
سامانیان، صّفاریان و امیران مقتدر خوارزم از میدان بدر شدند و مقّدمات انقراض امراي محّلي ایراني، . برانداخت

 قبایل ترک از سلجوق و مغول و تاتار حدود پس از آن. چون آل بویھ و آل زیار در زمان سلطان محمود فراھم آمد
در این دوران، آزادمنشي و حّس گذشت . گر و خونین خود قرار دادند شش قرن ایران را عرصھ تاخت و تاز ویران

  داشت و مدارا کھ از ویژگی ھای فرھنگی ایرانیان بود، جاي خودرا بھ تعّصب و خشونت و قساوت داد و بزرگ
سلطان محمود بھ تقلید از امیران . ر گرفتن دانشمندان و خرید و فروش شاعران انجامیددانش و معرفت، بھ اسی

اّما آنان را وسایل حشمت و جاه . خواند ساماني و پادشاھان آل بویھ، دانشمندان و شاعران را بھ بارگاه خویش مي
. از او آزار بسیار دیدندسھ دانشمند و شاعر بزرگ ایراني . نھ مردمي صاحب ارج و احترام دانست و خود مي

ابوعلي سینا شھر بھ شھر از او گریخت، ابوریحان بیروني بھ اسارت در دربار او ھر لحظھ در ھراس زیست و 
  .فردوسي، رنجیده خاطر، از َغزنھ بھ توس بازگشت و تا آخر عمر در سختی بسیار روز گذراند
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وي براي خوش آیند خلیفھ بغداد و . شمرد ي ميگري و َرفض و بددین سلطان محمود خود را دشمن سرسخت شیعھ
گویند وقتي مردي توانگر را احضار کرد و بھ . کرد در واقع براي کسب ھرچھ بیشتر مال، تظاھر بھ دین داري مي

سلطان پول را » .توانم بپردازم َقرَمطي نیستم، اّما پول کالني مي«: مرد گفت» .اي شنیده ام َقرَمطي شده«او گفت 
پشت زمین تاب «: گفت محمود آن قدر مال اندوخت کھ بھ نوشتھ بیھقي خود مي. گناھي او داد کم بر بيگرفت و ح

 تن طال بھ غنیمت گرفت و ھنگام ویران کردن 85اند کھ تنھا از معبد سوَمنات حدود آورده» .ثروت ھاي ما را ندارد
د بیش از دویست سال وقت و یکصد میلیون گفت کھ براي دوباره ساختن این معب یکي از معابد کریشنا درھند مي

  .دینار طال الزم است

دو روز طول . اّما این کار ممکن نبود. محمود ھنگام مرگ دستور داد تا گنجینھ ھایش را برابر چشمانش بگسترند
یان او حسرت زده و نگران بھ آن ھا نگریست و گر. کشید تا توانستند گران بھاترین جواھرات را دور او گردآورند

با این ھمھ ثروت، سلطان محمود جز قصرھا و باغ ھایي در َغزنھ، در دیگر سرزمین ھاي . و فریادکشان جان داد
قلمرو خود جز ویراني چیزي بھ جاي نگذاشت، درحالي کھ، حدود ھمان روزگار، عضدالدولھ دیلمي در گوشھ و 

  .برجاستکنار کشور ایران چندان آباداني کرد کھ ھنوز بسیاري از آن ھا 

در دوره محمود و پسرش مسعود، شاعران و نویسندگان و وزیران و دبیران معروف و کارآمدي زیستند و بسیاري 
ھاي ایراني در دربار غزنویان با شکوه تمام برگزار  جشن ھا و رسم. از آن ھا بھ دربار غزنویان منسوب بودند

چھ محمود شعرا را بیشتر . نمي توان شمرد و ھنردوستپرور  با این ھمھ، آنان را فرمان روایاني دانش. شد مي
گفتھ اند کھ وي با ھمھ تنگ نظري نسبت بھ فردوسي، براي شاعر کم مایھ اي در . داشت براي مدح خود گرامي مي

من با این پول ھا شعر غضائري «:  کھ سبب را جویا شدند، گفت ھنگامي. فرستاد ھاي زر و سیم مي ري، َبدره
  «.کنم خرم بلکھ استقالل شھر ري را خریداري ميرازي را نمي 

  

درمدت سلطنت او، ھرچند بھ . با این ھمھ، سلطان محمود غزنوي از نظر سیاسي و نظامي، سلطاني با کفایت بود
آمد و بھ آن ھا سخت  واسطھ خراج ھاي ھنگفت و لشکرکشي ھاي پرھزینھ، بر مردم فشار بسیار وارد مي

رامش در کشور برقرار بود و سرکشان غارتگر، کھ در تاریخ ایران پیوستھ مردم را گذشت، اّما امنیت و آ مي
بھ ھمین دلیل در تاریخ از محمود بھ عنوان قدرتمندي . دادند، قلع و قمع شده بودند مورد تھدید و تجاوز قرار مي

  . الیق کھ سزاوار تحسین و بزرگ داشت است یاد شده

ز، درشعر عرفاني فارسي، بیشتر با توجھ بھ ھمین جنبھ از حکومت اوست کھ داستان ھاي عاشقانھ محمود و ایا 
. ستاید و با عبودیت و فرمان برداري بي حد، خدمتگزار اوست ایاز سلطان را بھ عنوان مظھر سلطنت الھي مي

خاص    خداوندي مورد نوازش و حمایت کرم اي مطیع وجان برکف است، بھ لطف و محمود نیز ایاز را، کھ بنده
اي نیز یافتھ و از او در بعضی آثار  بدین ترتیب، سلطان محمود در تاریخ ایران حالتی افسانھ. دھد خود قرار مي

   .ور برجاي مانده است طبع وعادل و اندیشھ سیماي سلطاني محبوب و لطیف ادبی
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  سلجوقیان

  )م1193-1037/ه590-429(

ند کھ در روزگار سامانیان از دشت ِقبچاق بھ نواحي خوارزم و سلجوقیان طایفھ اي از ترکمانان ُغز و َخَزر بود
آنان درپي یافتن چراگاه ھاي خّرم . داري پرداختند سواحل دریاي َخَزر، باالي رود سیحون، آمدند و درآن جا بھ گلھ

 َمرو بھ جنگ و گریز مشغول بودند تا سرانجام سلطان مسعود غزنوي را در جنگي بین) ماوراء النھر( درفرارود
  .و َسَرخس شکست دادند و بھ ایران سرازیر شدند

ُطْغُرل اّول نخستین پادشاه ایشان بود کھ پس ازشکست . بن ُدقاق خوانده شده اند سلجوقیان بھ نام نیاي خود سلجوق
از آن پس، تیره ھاي مختلف سلجوقي تا . م،در نیشابور برتخت نشست1037/ ه429دادن مسعود غزنوي، درسال 

قدرت مرکزي . م، یعني مقارن قدرت گرفتن ترکان عثماني بر آسیاي غربي حکومت کردند1300/ه700سال 
. ھاي داخلي ازھم پاشید م ادامھ داشت، دراین سال بر اثر کشمکش1104/ ه498سلجوقیان، کھ از آغاز تا سال 

در جنگي ُطْغُرل سّوم عالءالدین َتِکش خوارزم شاه . م حکومت راندند1193/ه590درایران سلجوقیان تا سال 
  ..سلجوقي را کشت و قلمرو او را بھ قلمرو خوارزم شاھان پیوست

آنان در اصل اقوامي بیابان . اند  سالطین تاریخ اسالم پیش از حملھ مغول  و قدرتمندترین سلجوقیان از بزرگ ترین
ن شدند بھ آن تعّصبي شدید بھ سبب ھمین خوي بدوي ھنگامي کھ مسلما. گرد و دور از تمّدن وشھرنشیني بودند

، الجزیره و شام را )ترکیھ امروز(آنان بھ قّوت بي باکي و جنگ آوري در اندک زمان ایران، آسیاي صغیر . یافتند
با . بھ تصرف خود درآورند، سلسلھ ھاي دیگر را برانداختند و بھ ضرب غارت و کشتار ھمھ را مطیع خود کردند

با رسیدن ُطغُرل .  کھ بھ سبب ضعف دروني، درحال فروپاشي بود جان گرفتپیشروي سلجوقیان، خالفت عّباسي،
جنگ آوري و خشونت . اّول بھ بغداد خلیفھ قائم بامراهللا دستور داد کھ بھ نام او خطبھ بخوانند و او را سلطان بنامند

سرزمین ھاي سلجوقیان موجب تحریک روح غیرت و شجاعت مسلمانان در برابر سپاھیان روم شرقي شد کھ بھ 
پیشروي مسلمانان را در جنگ ھاي صلیبي نیز نتیجھ این تعّصب مذھبي دانستھ اند . کردند اسالمي تاخت و تاز مي

  .کھ سلجوقیان بھ پیکر نیم مرده خالفت عّباسي دمیدند

ھردو اند، چھ  دولت سلجوقي را از برخي جھات با پادشاھي اشکاني در تاریخ ایران پیش از اسالم شبیھ دانستھ
جنگ آور بودند، نظامي ملوک الطوایفي داشتند و ھر دو از دشت ھاي خراسان و ماوراء النھر بھ ایران آمده 

در . کردند حکومت سلجوقیان از سرداران مختلف ترک تشکیل یافتھ بود کھ ھریک در ناحیھ اي حکومت مي. بودند
کردند، اطاعتي کھ تا پایان سلطنت ملکشاه  عت ميدوره اقتدار سلجوقیان، ھمھء قبایل ترک از پادشاه مرکزي اطا

مرزھاي حکومت سلجوقیان در اوج گسترش خود از مشرق بھ چین و از مغرب بھ دریاي مدیترانھ . ادامھ داشت
درشمال دریاچھ آرال و دشت ِقیچاق، و درجنوب، دریاي ُعّمان و خلیج فارس و شبھ جزیره عربستان در . رسید مي

 از مرگ سلطان َسْنَجر کھ ھنوز ریاست اسمي ھمھ قبایل ترک را داشت حکومت مرکزي پس. دست ایشان بود
این دوره،  در اواخر. ھاي سلجوقیان درکرمان و شام و روم از یکدیگر جدا شدند سلجوقیان از ھم پاشید و تیره

دند و بھ اتابک براثر ضعف سلجوقیان، برخي از فرماندھان ترک ھریک در ناحیھء خود دولتي مستقل ترتیب دا
  .آذربایجان، فارس، الجزیره و دیار بکر ھستند ھا اتابکان ترین آن مھم. مشھور شدند) پدر(
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اتابکان غالمان زرخریدي بودند کھ پس از ابراز لیاقت و اثبات وفاداري بھ مقامات عالي لشکري تا حد سپھساالري 
ھربار کھ سلطان ناحیھ اي از کشور .  نظامي راه یابنددرنظام سلجوقیان آزادگان نمي بایست بھ دستگاه. رسیدند مي

را کھ سابقھ بردگي داشت بھ عنوان هللا ھمراه او  سرداران کرد یکي از این را بھ یکي از شاھزادگان واگذار مي
  .گفتند  شخص را اتابک مي این. محل رااداره کند  نمایندگي شاھزاده آن کرد تا بھ مي

خاقاني . ھ سبب حمایتشان از شاعران و نویسندگان بزرگ ایراني شھرت بسیار دارنداتابکان فارس و آذربایجان ب
سعدي شیرازي گلستان و بوستان را در زمان . زیستند شرواني و نظامي گنجوي در دربار اتابکان آذربایجان مي

ار و ویراني و براي نجات فارس از کشت اتابک ابوبکر بن سعد زنگي نوشت کھ مردي خردمند و دور اندیش بود
  .گزار ایشان شد مغول پیش از رسیدن سپاھیان چنگیز از در اطاعت درآمد و خراج

سلجوقیان با آن کھ خود قومي بیابان گرد بودند اّما بر اثر آشنایي با تمّدن ایران و از راه پرورش وزیران بزرگ 
قان علم و ادب و ھنر و صنعت ایراني چون عمیدالملک ُکنُدري و خواجھ نظام الملک طوسي، مھم ترین مشّو

با این . در زمان ایشان تعّصب مذھبي باال گرفت و جنگ و ستیز میان فرقھ ھاي مذھبي روز افزون شد. گردیدند
ھمھ، گویندگان بزرگي چون فخرالدین اسعدگرگاني سرایندهء ویس و رامین، خّیام و ناصرخسرو و عرفا و 

  ..اند زیستھ ن عھد ميمتفکران نام آور و موّرخان مشھوري در ای

گري، کاشي  معماري، سفال. دوره سلجوقي از نظر پیشرفت صنعت و ھنر نیز دوره اي مھم بھ شمار مي رود
کاري، پارچھ بافي، فلزکاري و دیگر صنایع قدیم ایراني بھ وسیلھ سلجوقیان تا دور دست ھاي قلمرو پھناور ایشان 

این گستردگي بھ خصوص در معماري و سفال گري و شیشھ . افتتا شام و کناره ھای دریای مدیترانھ رواج ی
سازي بسیار قابل توجھ است زیرا در این دوره سبک ممتاز و مشّخص گذشتھ بھ صورتي جدید و پیش رفتھ 

  .کند درھنردورهء اسالمي خودنمایي مي

   )م1063-1037/ه455-429(ُطغُرل سلجوقي 

م، پس از شکست و فراردادن سلطان مسعود 1037/ ه429رسال وي د. ُطغُرل بیگ مؤّسس سلسلھء سلجوقي است
ُطغُرل از ھمان آغاز، . غزنوي در نیشابور بھ سلطنت نشست و فرمان داد خطبھ حکومت را بھ نام او بخوانند

برادران و عموزادگان خویش را بھ حکومت نواحي مختلف منصوب کرد و ملوک الطوایفي سراسر دوران 
را ) ماوراءالنھر( ُچغري بیک یکي از برادران او نواحي نیشابور تا ساحل جیحون و فرارود. سلجوقي را بنا نھاد

ُقھستان وگرگان بھ برادر دیگر، . در اختیار گرفت و پس از مدتي بخارا و بلخ و خوارزم را نیز تصرف کرد
   .ابراھیم ینال رسید و پسرعموي او بر َھرات و سیستان وغور حاکم شد

عیت خود، طغرل، کھ بر نواحي مرکزي و غربي ایران تسّلط یافتھ بود، با ھمکاري برادران و پس ازتحکیم موق
را *** با فتح گرگان و تبرستان، آخرین پادشاه . عموزادگان، یک یک سرزمین ھاي اطراف را بھ اطاعت درآورد

، اگر چھ پایتختش ري بود، نیز از ري و ھمدان بیرون راند و چون بر اصفھان دست یافت، چنان بھ آن دل بست کھ
درپي این فتوحات، ُطغُرل . بخش بزرگي از عمر خویش را در اصفھان گذراند و در آن آباداني بسیار کرد

ھاي بسیار کھ در ارمنستان بھ دست آورده بود بھ پایتخت  برآذربایجان و ارمنستان نیز چیره شد و با غنیمت
  .بازگشت
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لیاقت، از سردار ترک لشکر   مانده بود کھ درآن جا خلیفھ عّباسي، ناتوان و بيدراین زمان تنھا دارالخالفھ بغداد
ُطغُرل در سال . دیلمي خطبھ مي خواندند رحیم درآن روزگار در بغداد بھ نام ملک. برد خود، َبساسیري، فرمان مي

ر بھ دولت آل بویھ پایان م از ري بھ ھمدان و از آن جا بھ بغداد لشکرکشید و با دراختیار گرفتن آن شھ1055/ه447
 خواست با برادر زاده او، خواھر  سپس از خلیفھ. داد و خلیفھ را واداشت تا فرمان دھد بھ نام او خطبھ بخوانند

ھم نزدیک شدند و ُطغُرل، ھم از  با این پیوند دو خاندان سلجوقي و عّباسي بھ. ارسالن سلجوقي، ازدواج کند الب
خلیفھ بھ او لقب سلطان الدولھ و . سي، فرمانرواي سرزمین ھاي خالفت شرقي گردید از جھت سیا نظر نظامي و ھم

) شاه باختر و خاور(یمین امیرالمؤمنین اعطا کرد و بھ این ترتیب ُطغُرل سلجوقي بھ الَمِلک المغرب و المشرق 
  .شھرت یافت

ان با خلیفھ اسماعیلي فاطمي در در این میان َبساسیري نیز از پاي ننشست و پس از بازگشت ُطغُرل، وي در نھ
قائم بامراهللا، خلیفھ عّباسي، ناچار بغداد را ترک کرد و . مصر ساخت و نام خلیفھ عّباسي را از خطبھ انداخت

  .بساسیري در بغداد نام خلیفھء فاطمي الُمسَتنصُر باهللا، را، بھ جاي خلیفھ عّباسي درخطبھ آورد

اّما وقتي او را شکست داد و کشت بي فاصلھ بھ بغداد . ھیم َینال بودطغرل چندي گرفتار جنگ با برادرش ابرا
آن گاه از خلیفھ خواست کھ .  خلیفھ عّباسي را بھ بغداد آورد گیري و قتل َبساسیري دوباره لشکر کشید و با دست

غُرل، با تھدید اّما، عمیدالملک ُکنُدري، وزیر ُط .کرد خلیفھ امتناع مي. دختر نوجوان خود را بھ عقد او درآورد
اّما . اورا با تشریفات و ھدایاي بسیار بھ ري آوردند. دختر بھ عقد طغرل درآمد. خلیفھ را بھ این کار واداشت

آرامگاه . گاه بھ ري رسید کھ طغرل ھفتادسالھ براثر خون دماغ طوالني درد و الب ري از دنیا رفتھ بود عروس آن
  . مانده از عصر سلجوقي است ارد و ازبناھاي تاریخياو در برج ُطغُرل نزدیک شھر ري قرار د

وي ھنگام ورود بھ نیشابور در آغاز کار . طغرل را سرداري دلیر و پادشاھي دانا و خوش نّیت توصیف کرده اند
ما مردمي بیابان گرد و جنگ جوییم و آداب مملکت داري و رعایت احوال مردم را نمي «: بھ صراحت گفت کھ

بخشي .  ُکنُدري، سپرد از جملھ عمیدالملک  رو، وي کارھا را بھ دست وزیران کار آزموده ایراني،از ھمین» .دانیم
  .ازموفقیت ھاي ُطغُرل حاصل وزارت ھوشمندانھ این وزیر با کفایت و دانشمند بود

 ھاي پیش از ھا و عقل گرایي در عین حال ُطغُرل،،با تأکید بر رعایت ظاھر و شعائر دین، بر بازمانده آزاداندیشي 
خود نقطھ پایان گذاشت و از آن پس زمینھ اي فراھم آمد کھ روز بھ روز اختالف ھاي فرقھ اي فزوني یابد و بحث 

و مھربان نیز توصیف کرده اند کھ سعي بسیار  ُطغُرل را پادشاھي عادل.  گیرد ھاي خشک ظاھري رونق بیشتري
  .ورزید ه اصرار ميدر آباداني داشت و در ساختن مساجد بزرگ و با شکو

  ) م1072-1063/ه465-455(الب ارسالن 

وقتي خبر مرگ عمو و جانشیني برادر کوچک خود را شنید بھ .  سلجوقي برادرزاده ُطغُرل اّول بود الب ارسالن
الملک درخراسان قیام کرد و اندکي بعد در ري بھ سلطنت   خواجھ نظام دستیاري ابوعلي حسن توسي معروف بھ

. تین اقدام خواجھ نظام الملک بھ زندان افکندن عمیدالملک ُکنُدري، وزیر با تدبیر ُطغرل سلجوقي، بودنخس. نشست
  .ارسالن در زندان َمرو کشتند او را سال بعد بھ دستور الب
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ن گذاري کھ از ای تو بد سّنتي در کشتن وزیران معزول مي«:  پیام داد کھ الملک آورده اند کھ ُکنُدري بھ خواجھ نظام
. از آن تاریخ بسیاري از وزیران در زمان جانشینان خود کشتھ شدند واقع، پس بھ» .پس ھیچ وزیر ایمن نمي ماند

گناه عمیدالملک کندري ظاھرًا حمایت از ولیعھد ُطغُرل، برادر کوچک الب ارسالن و در نھان رقابت خواجھ 
  ..الملک با او بود نظام

 فتوحات ُطغُرل اّول پرداخت، ارمنستان، گرجستان و َابخاز را گرفت و  دامھ خود بھ ا الب ارسالن از آغاز سلطنت
م، 1069/ه462درسال . درجنگي برادرش راشکست داد اّما بعد او را بخشود و دوباره بھ حکومت کرمان گماشت

مصر امیر شام کھ تا آن زمان از فاطمیان . امپراتور روم شرقي با لشکري عظیم بھ شھرھاي شام حملھ آورد
کرد، چون آن ھا را ناتوان دید بھ عّباسیان و در واقع بھ سلجوقیان پیوست و خطبھ بھ نام قائم بامراهللا  طرفداري مي

درھمین زمان بود کھ در مّکھ و مدینھ نیز بھ نام این دو، یعني . خلیفھ عباسي و سلطان سلجوقي الب ارسالن خواند
  . ارسالن در آن سال شھر َحَلب و بخشي از شام را نیز متصّرف شدالب. خواندند خلیفھ و الب ارسالن، خطبھ مي

سال بعد، بار دیگر امپراتور رومانوس دیوجانوس براي باز پس گرفتن سرزمین ھایي کھ از دست داده بود بھ 
بیش از دویست ھزار تن سپاھي مسیحي از یونانیان، گرجیان و مردم بلغار . ارمنستان و نواحي شرقي لشکر کشید

درھمین .  روس و فرانسھ بھ آسیاي صغیر آمدند و درشھر َمالزِگرد بین دریاچھ وان و شھر َارِزروم اردو زدندو
. احوال، سرداري ایراني بھ نام افشین بھ شھرھایي درآسیاي صغیر حملھ برد آن ھا را غارت کرد و ویران ساخت

پس از تمھیدات، جنگي بزرگ میان . ھ پیش روندسواران سلجوقي توانستند از پي او تا نزدیک دریاي َمرَمره، ب
رومیان بیش از صدھزار تن بودند و الب ارسالن تنھا سي ھزار سپاھي بھ ھمراه . سپاه ایران و روم درگرفت

این نبرد، کھ یکي ازمھم ترین جنگ ھاي صلیبي بود، بھ شکست و کشتھ شدن سردار روم انجامید و غنایم . داشت
زرگ بھ دست مسلمانان افتاد کھ آن را ھمراه اسیران بھ ھمدان نزد خواجھ نظام الملک بسیار ازجملھ صلیبي ب

ھمان شیوه اي کھ شاھان اشکاني نیز . دراین جنگ الب ارسالن از شیوه نظامي جنگ و گریز استفاده کرد. آوردند
سط حملھ کردند و دو دستھ نظام از و بھ فرمان الب ارسالن، سواره. در بسیاري از نبردھاي خود بھ کار مي بردند

اردوي روم چنان آشفتھ و درھم شد کھ پیش از . ھا پنھان شده بودند دشمن را در تیررس قرار دادند دیگر کھ در تّپھ
  .تاریکي شب کار جنگ یک سره گردید

ر زد، او نخست سھ ضربھ تازیانھ برسر امپراتو. امپراتور رومانوس دیوجانوس را گرفتار نزد الب ارسالن آوردند
اّما او را بخشود و در عھدنامھ اي کھ با او بست شد امپراتور یک میلیون و نیم سّکھ طال غرامت جنگي بپردازد و 
تا پنجاه سال ساالنھ سیصدوشصت ھزار سّکھ طال بھ عنوان خراج بھ ایران بدھد و ھمھ اسیران ایراني و مسلمان 

  .رادر روم شرقي آزاد کند

در این ِخّطھ بود کھ شعبھ اي از سلجوقیان، بھ نام . ط سلجوقیان برآسیاي صغیر استفتح َمالزِگرد آغاز تسّل
این شعبھ از سلجوقیان بیش از سایرخاندان ھا دوام آورد و عاقبت با بھ . سلجوقیان روم، دولتي بزرگ تشکیل دادند

سلجوقي، کھ وسعت آن را گسترده ترین مرزھاي پادشاھي . قدرت رسیدن خالفت ُعثماني بھ تدریج از میان رفت
شبیھ دوران ھخامنشي و در بعضي نواحي فراتر از آن دانستھ اند، درزمان الب ارسالن و پسرش ملک شاه 

  ..سلجوقي بوده است
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، بھ نام یوسف )ماوراء النھر( آورده اند کھ یکي از سرکشان فرارود. الب ارسالن حدود نھ سال پادشاھي کرد
. یوسف دشنام دادن گرفت. او را دست بستھ پیش الب ارسالن آوردند. ھ اي زدخوارزمي، با خنجر بھ او ضرب

او رسید  یوسف بھ. خطا رفت بھ تیرسلطان.  نگھبانان گفت او را رھا کنند تا خود بھ تیر ھالکش سازد ارسالن بھ الب
  .اک سپردند خ او را در مرو بھ.  درگذشت چھار روز بعد الب ارسالن از زخم آن. و با خنجر بر او زد

الب ارسالن را پادشاھي نیک سیرت و سرداري دلیر و رفتار او را با امپراتور روم نمونھ بزرگواري و تدبیرش 
  .دانستھ اند

   )م1092-1072/ه485-465(جالل الدین ملکشاه سلجوقي 

پس . رگزیدالب ارسالن سلجوقي درھمان سال ھاي نخست سلطنت، پسر خود جالل الدین ملکشاه را بھ ولیعھدي ب
م، ملکشاه کھ جواني ھفده سالھ بود بھ دستیاري خواجھ نظام 1072/ه465از مرگ ناگھاني الب ارسالن در سال 

قاَورد اسیر شد .  بود ھمدان نخستین تجربھ نبرد ملکشاه باعمویش قاَورد در نزدیکي . الملک طوسي بھ تخت نشست
اّما حکومت کرمان را بھ پسر او واگذاشت کھ از ھمان .  را دادالملک ملکشاه فرمان قتل او نظام و بھ توصیھ خواجھ

  ..زمان سلسلھ سلجوقیان کرمان را تأسیس کرد

ملکشاه بھ ادامھ کشورگشایي ھاي پدرش پرداخت و دمشق و َانتاکیھ و َحَلب را در غرب گرفت و بھ سواحل 
لشکر کشید و حدود کشور را تا مرز چین ) ھرماوراء الن(سال بعد براي سرکوبي مخالفان بھ فرارود. مدیترانھ رسید

در ھمین سفر بود کھ خواجھ نظام الملک، وزیر ملکشاه، براي جلوه دادن وسعت قلمرو سلجوقیان، مزد . رساند
کشتیرانان جیحون را بھ خراج َانتاکیھ حوالھ کرد و نمایندگان امپراتور روم را وا داشت کھ براي تقدیم خراج ساالنھ 

  .. مرز چین روندبھ کاشغر در

 مھّم فرھنگي زد، از جملھ رصدخانھ اي ساخت و  خواجھ نظام الملک پس از آرام گرفتن اوضاع دست بھ اقدامات
از دانشمندان و ستاره شناسان بزرگ، چون حکیم عمرخّیام نیشابوري و جمعی دیگر از دانشمندان خواست کھ 

بھ تقویم جاللي معروف است نام خودرا از سلطان جالل الدین تقویم امروز ایران کھ . تقویم شمسي را اصالح کنند
ازدیگر اقدامات خواجھ، تأسیس مدارس نظامیھ در بغداد و نیشابور و مرو و ھرات و . ملکشاه سلجوقي دارد

  .اصفھان بود

ي قدرت و شوکت خواجھ بھ اطرفیان و. نظام الملک پسران متعّدد و خانواده اي بزرگ و غالمان بسیار داشت 
با  ھریک از اطرافیان خواجھ . داد کھ با پشتیباني از یکدیگر بر نفوذ خویش در دستگاه حکومت بیافزایند امکان مي

آنان از سویي با . تسّلط بر زمین ھاي زراعتي وسیع و حکومت شھرھاي متعّدد، شبکھ اي قدرتمند ایجاد کرده بودند
 بھ فرمان حسن صّباح در قلعھ ھاي دور از دسترس و مستحکم کردند، کھ درآن زمان فدائیان اسماعیلي مبارزه مي

ترکان خاتون، زن جالل الدین ملکشاه، . دیگر با نزدیکان سلطان در مي افتادند َاَلموت گرد آمده بودند، و از سوي
 نظام الملک روي گردان بود زیرا خواجھ پسر دیگر سلطان را خواست پسر خود را ولیعھد کند از خواجھ کھ مي 

   .دانست شایستھ این مقام مي
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دامنھء این گونھ رقابت ھا و کشمکش ھا عاقبت بھ جایي رسید کھ سلطان ملکشاه را از قدرت خواجھ در ھراس 
رفت و خواجھ از ھمراھان او بود، مردي در  در سفري کھ سلطان از پایتخت خود، اصفھان، بھ بغداد مي. انداخت

کمتر . خنجري او را از پاي درآورد الملک نزدیک کرد و با نظام ا بھ خواجھلباس صوفیان براي تقدیم نامھ خود ر
الملک قمي و بھ دست یکي از فداییان اسماعیلي  از سھ ھفتھ پس از مرگ خواجھ، کھ آورده اند بھ تحریک تاج

داییان گفتھ شد کھ غالمان نظامیھ یعني ھمان ف. صورت گرفتھ بود، سلطان ملکشاه سي وھفت سالھ نیز درگذشت
  .خوراندند خواجھ نظام الملک، ملکشاه را زھر

در دوران سلطنت او مرزھاي دولت . جالل الدین ملکشاه از بزرگ ترین پادشاھان سلجوقي شمرده مي شود
سلجوقي بھ نھایت وسعت خود رسید و از چین تا مدیترانھ و از دریاچھ آرال و دشت ِقبچاق تا خلیج فارس ودریاي 

داري نیز سلطان جالل الدین را  ازنظر سیاست و مملکت. ره عربستان درجنوب گسترده بودُعّمان وشبھ جزی
ھا و بندھا عالقھ بسیار داشت و  پادشاھي مدّبر و دادگستر توصیف کرده اند کھ بھ آباداني و کشاورزي و ایجاد قنات

  .در حفظ نظم و امنیت شھرھا و راه ھاي قلمرو خود فراوان کوشید

   )م1157-1117/ه552-511( سلجوقی سلطان َسنَجر

وي بھ جاي برادرش سلطان . ھنگامي کھ سلطان َسنَجر بھ سلطنت رسید دولت پھناور سلجوقي تجزیھ شده بود
محّمد در ماوراء النھر و خوارزم با استقالل بھ پادشاھي نشست و تا مّدتي ھنوز بھ اسم بر دیگر سلجوقیان سروري 

ن بزرگ، پس از مطیع کردن بھرام شاه غزنوي، افغانستان و بخشي از وي در نواحي شرق خراسا. داشت
  .ھندوستان را گرفت و َمرو را پایتخت خود کرد

خواست براي ویران کردن قلعھ َاَلموت بھ آن جا  َسنَجر در آغاز حکومتش بھ فکر برانداختن اسماعیلیان بود و مي
دادان کھ از خواب برخاست خنجري نزدیک بستر خود دید کھ اّما، گفتھ اند کھ در یکي از جنگ ھا، بام. لشکر کشد

بھ تو بدگمان بودیم این خنجر را بھ جاي زمین سخت  اگر ما نسبت«: درنامھ نوشتھ شده بود کھ. نامھ اي برآن بود
  .ظاھرًا َسنَجر پس از خواندن این نامھ از درگیري با اسماعیلیھ منصرف شد» .کردیم در سینھ تو فرو مي

 در نبردي با ترکان َقراَختایي در نزدیکي سمرقند شکست خورد و سرزمین ھاي شرقي، از کاشَغر درمرز َسنَجر
ترکان َقراَختایي بھ تحریک َاتِسز، یکي از پادشاھان خوارزم، . چین تا ُبخارا در کنار رود جیحون را از دست داد

ر اسب نزدیک خیوه پایتخت خوارزم شاھان سنجر َاتِسز را در نزدیکي قلعھ ھزا. بھ سنجر حملھ آورده بودند
  .اّما ھنگامي کھ َاتِسز از در عذرخواھي درآمد َسنَجر او را بخشید و بھ قلمرو سابقش بازگرداند. شکست داد

ترین وقایع زمان سلطان َسنَجر سلجوقي حملھ ترکان ُغز یا ُاغوز بھ خراسان است کھ با وحشیگري و کشتار  از مّھم
ُغزان َسنَجر را اسیر . غارت و ویراني شھرھاي َمرْو، َبلخ، توس، نیشابور و َھرات ھمراه بودمردم بي گناه و 

تا زن َسنَجر زنده بود او از ترس اسارت ھمسرش بھ . کردند و ھمراه زنش او را سھ سال در اسارت نگھ داشتند
ھ ھمدستي چند تن از نگھبانان از زندان اّما درسال سوم ھمسر او ُمرد و او ب. دست ترکمانان اقدام بھ فرار نمي کرد

حاکم ِترِمذ با کشتي او را بھ َمرو رساند و َسنَجر بار دیگر بھ تخت سلطنت نشست اّما کمتر از یک . ُغزھا گریخت
م درھمان شھر 1157/ه552سال پس از آن بر اثر اندوه اسارت و مرگ ھمسرش در قوچان بیمار شد و بھ سال 

  ..درگذشت
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آن کھ در تاریخ ایران و خراسان رویداد تازه اي نبود اّما در زمینھء ادب و فرھنگ فارسي آثار حملھ ُغز با 
زیرا در این کشتار شمار بسیاري از دانشمندان وعده اي از علما و زاھدان . اندوھگین و حسرت باري گذاشت

  .روزگار از دم تیغ گذشتند

  

  خوارزم شاھیان

  )م1230-1127/ه628-521(

   

اي  وارزم کھ در شرق دریاچھ َخَزر و جنوب رودخانھ جیحون قرار دارد پیش از اسالم کمابیش منطقھسرزمین خ
دو . بعد از اسالم سھ سلسلھ درآن جا فرمانروایي کردند. مستقل بود و فرمانروایان آن خوارزم شاه نامیده مي شدند

ودند کھ دربارشان کانون دانشمندان و سلسلھ نخست، آل عراق و مأمونیان، ایراني نژاد و مردمي با فرھنگ ب
ابن سینا و ابوریحان بیروني و بسیاري دیگر از بزرگان دانش و اندیشھ و ادب، . متفکران بزرگ روزگار بود

  ..دوران آرامش خود را درآن جا گذراندند

ھ رتبھ َغرچھ، کھ درخدمت ملکشاه سلجوقي ب م، یکي از غالمان ترک بھ نام انوشتََکین1096/ه490درسال 
فرزندان او تا سال . داري رسیده بود، بھ حکومت خوارزم منصوب شد و خوارزم شاه لقب گرفت طشت
در زمان قطب الدین محّمد، ملّقب بھ عالءالدین، کھ پادشاھي مقتدر اّما مغرور و . حکومت کردند م1230/ه628

طان جالل الدین َمْنِکِبرني، با رشادت بسیار  کھ پسر او، سل ضعیف نفس بود، مغوالن بھ ایران حملھ آوردند و با آن
  .. شدنش سلسلھ خوارزم شاھیان برافتاد در برابر مغوالن ایستادگي کرد، اّما با کشتھ

خوارزم شاھیان با غلبھ برحکومت ھاي محّلي سلجوقیان سرزمیني وسیع را بھ اطاعت درآوردند و در نتیجھء 
درحملھ، مغول این خلیفھ مھم ترین . صوص الناصرلدین اهللا شدندقدرت بسیارآماج کینھء خلفاي عّباسي بھ خ 

  ..محّرک چنگیز بھ برانداختن خوارزم شاھیان بوده است

دردوران سلطلنت ایشان جنگ ھا و . پادشاھان خوارزم شاھي نظامیاني دلیر و با تدبیر و سخت کوش بودند
این پادشاھان درعین حال بھ دانش پروري و . تدرگیري ھا میان ایران و فرمان روایان محّلي ترک جریان داش

اّما در زمان ایشان شاعران رغبت چنداني بھ پیوستن بھ دربارھا نداشتند و خاندان . شعرشناسي نیز شھرت داشتند
  .گرفتند ھاي بزرگ و توانگران روزگار حمایت ایشان را برعھده مي

افراشت و سر از اطاعت َسنَجر سلجوقي برتافت بھ خوش ذوقي َاتِسز، نخستین پادشاه این سلسلھ کھ َعَلم استقالل بر 
اّما پیشرفت زبان فارسي و پیدایش شماري بزرگ شاعر و نویسنده و عارف و . و حمایت از شاعران معروف بود

فتوحات غزنویان . متفّکر در این عصر را بیش از توّجھ خوارزم شاھان ناشي از عوامل اجتماعي دیگر دانستھ اند
وقیان موجب شد کھ زبان فارسي از دورترین سرزمین ھاي ماوراء النھر تا سواحل دریاي مدیترانھ و از و سلج

دراین عرصھ وسیع مردم بھ دانستن زبان فارسي . کناره ھاي ِدجلھ تا آن سوي رود ِسند و ناحیھ َپنجاب گسترش یابد
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نشانھ ھاي این عالقھ . ستگي بسیار داشتندافتخار مي کردند و بھ سرودن اشعار و نوشتن کتاب ھاي فارسي دل ب
   .ھنوز در بسیاري نواحي این سرزمین ھا بارز است

   )م1220-1119/ه617-592(سلطان محّمد خوارزم شاه 

 سلطان  م پس ازپدرش1199/ ه596شاه کھ لقب عالءالدین را براي خود برگزید درسال  محّمد خوارزم الدین  قطب
  ..م بر تخت نشستدر خوارز  خوارزم شاه َتِکش

   جنوبي متعّدد قلمرو خود را تا مرزھاي ھاي   و در جنگ  را برانداخت حکومت در آغاز، مّدعیان داخلي 

که الناصرالدين   شھر غزنین نامه ھايي يافت حاکي از آن   در خزاين وي. افغانستان گسترش داد

کشمکش و دشمني بین . ه استاهللا، خلیفه عّباسي، پادشاھان غور را بر ضد او تحريک مي کرد

  .خلیفه و سلطان محّمد خوارزم شاه تا پايان زندگي آنان ادامه داشت

پس از فتح افغانستان بھ کرمان لشکر کشید و سلجوقیان . سلطان محّمد پادشاھي مقتدر، جنگ جو و پیروزمند بود 
مغرب ایران تا اصفھان و ري و ھمدان کرمان را برانداخت و در پي آن بھ انتقام کشتھ شدن یکي از سردارانش در 

از دیگر . ابوبکر سعد بن زنگي را کھ اتابک فارس بود در ري شکست داد، اّما بعد او را بخشود. پیش رفت
پیروزي ھاي سلطان محّمد بازپس گرفتن بخارا و َسَمرقند از شھرھاي ماوراءالنھر بود کھ ترکان قراختایي آن ھا 

سلطان محّمد قراختاییان را برانداخت و سرزمین ایشان را با یکي از .  کرده بودندرا در جنگ با َاتِسز تصّرف
  . .مّتحدان خود کھ بر قومي از مغوالن مسیحي فرمان مي راند تقسیم کرد

اّما مایل بود کھ در . در این سال ھا چنگیزخان مغول با تسّلط بر اقوام آسیاي مرکزي تا قلب چین پیش رفتھ بود
سلطان محّمد ھنگام بازگشت از جنگي . مرو خویش با خوارزم شاھیان روابط بازرگاني داشتھ باشدبخش غربي قل

چوچي کھ فرمان حملھ . در بیابان خوارزم با دستھ اي از مغوالن بھ سرکردگي چوچي، پسر چنگیز، روبرو شد
 پي درپي او را مغرور کرده اّما سلطان محّمد کھ پیروزي ھاي. نداشت از سلطان خواست کھ بھ وي راه عبور بدھد

این نخستین . بود پیغام داد کھ ھمھ کافران در چشم او یکسانند و بھ ایشان حملھ برد و چوچي را بھ فرار واداشت
ھاي خود، بھ خیال فتح چین  سلطان محّمد، مغرور از پیروزي. درگیري سپاھیان دو طرف خشم مغوالن را دامن زد

چنگیز آن ھا را گرامي داشت و در پیامي . دراین باره بھ دربار چنگیزخان فرستادافتاد و کساني را براي تحقیق 
براي سلطان محّمد از او خواست کھ بازرگانان و مسافران بھ آساني بتوانند بین سرزمین ھاي مغول و خوارزم 

 بازرگانان مغول با پس از چند بار مبادلھء سفیر عاقبت پیماني بستھ شد و گروھي از. رفت و آمد و دادوستد کنند
  .کاالھاي گران بھا عازم خیوه پایتخت خوارزم شاھان شدند

از بستگان  حاکم آن، غایرخان، کھ . شھر ُاترار کنار رودخانھء سیحون ، مرزشمالي مغول ھا با خوارزم بود 
 ھمھ آن ھا را کھ ترکان خاتون، مادر سلطان محّمد، بود طمع در آن اموال کرد و بھ بھانھ جاسوس بودن بازرگانان

  . .آن یک گریخت و واقعھ را نزد چنگیزخان باز گفت. نزدیک بھ پانصد تن بودند، جز یکي، کشت

سلطان محّمد مغرور و خودخواه فرستاده ء دیگر چنگیز کھ تقاضاي رسیدگي بھ واقعھ و تنبیھ غایرخان را داشت 
. ومان برانداز آنان بھ ایران آغاز شد آسا و خاناین بار دیگر آتش خشم مغوالن زبانھ کشید و ھجوم سیل . کشت
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سلطان محّمد وقتي خبر حملھ مغول و کشتارھاي بي امان آنان در شھرھاي مرزي را شنید یک باره ھمھ شھامت 
او ھمھ امکانات مقاومت در مقابل مغول، از جملھ دژھاي . خود را از دست داد و ھراسان بھ سوي عراق گریخت

ز در نواحي شمال و غرب ایران، را ندیده گرفت و با آن کھ دربسیاري ازشھرھا مردم و حاکمان تسخیر ناپذیر البر
در مقابل ھجوم مغول ایستادگي مي کردند ھراسان از راه دامغان و ِسمنان و ري خود را بھ  محّلي تا آخرین نفر

الن قدم بھ قدم در پي بودند، اّما مغو. جزیره آِبسکون در دھانھ نھر گرگان و درزاویھ شرقي دریاي َخَزر رساند
سلطان محّمد در جزیره آبسکون ، بیمار و تب دار، درحالي کھ از . چون خود کشتي نداشتند نتوانستند بھ او برسند

. م درگذشت1220/ ه617اندوه کشتھ شدن پسران خردسال و اسارت زنان و بستگانش رنج مي برد، درسال 
ناچار جسدش را در پیراھن یکي از ھمراھان پیچیدند و درھمان . او را کفن کننداي نداشتند کھ  ھمراھان او پارچھ

ایران سرازیر شدند و  پس از آن باوجود ایستادگی بسیار عاقبت اقوام بیابان گرد مغول بھ. جزیره بھ خاک سپردند
  . ازمردم بدل شدآب و علف و خالي قدر کشتند و سوختند و ویران کردند کھ ایران کمابیش بھ برھوتي بي آن 

ھاي بسیار  سلطان محّمدخوارزم شاه در تاریخ ایران با ھمھ قدرت و شوکت دربار و جنگ آوري و پیروزمندي
او با غرور و ناداني و خودسري و بي تدبیري و پس از آن با ترس و . پادشاھي بزرگ اّما منفور است

و خود در نھایت تیره روزي و اندوه در ھراس و مردي بزرگ ترین مصیبت ھا را بر سرمردم ایران آورد  ناجوان
  ..تنھایي درگذشت

   )م1230-1220/ه628-617(سلطان جالل الدین منَکِبرني 

داد، ترس  گري نشان مي حملھ برق آساي چنگیز خان مغول بھ ایران با خشونت و بي رحمي کھ در کشتار و ویران
کن مغول مقاومتي شجاعانھ کردند و در   درمقابل سیل بنیانبا این حال، ایرانیان. و ھراس بسیار در دل ھا افکند

شاه  اما تاریخ بیش از ھمھ از ایستادگي سلطان جالل الدین پسر محّمدخوارزم. بسیاري شھرھا تا آخرین تن جنگیدند
  ..ادر برابر مغول یاد می کند

ریخت، جالل الدین رابھ جای پسر گ شھر مي شھربھ  سلطان محّمدخوارزم شاه از وحشت لشگریان مغول   کھ ھنگامي
وي سیصد سوار جمع آورد و ھنگامي کھ از راه بیابان خوارزم . کوچکترش کھ ولیعھد بود،جانشین خود ساخت

جالل الدین حملھ را آغاز کرد و با تھّور تمام آن ھا را . گذشت با گروھي ھفتصد نفري از مغوالن رو بھ رو شد مي
تني چند از مغوالن گریختند و از ترس بھ قنات ھاي شھر ِنساء پناه بردند، اّما نوشتھ اند کھ . از پاي درآورد

  . .کشاورزان آن ھا را از کاریزھا بیرون کشیدند و تا آخرین نفر کشتند

الدین بھ َھرات رسید و با لشکري از اقوام مختلف ترک و افغاني و  م، سلطان جالل1221/ه618در اوایل سال 
براثر این پیروزي . کھ چنگیز براي مقابلھ با او فرستاده بود رفت و او را شکست دادغوري بھ جنگ سرداري 

اّما . مردم َپروان، از آبادي ھاي بین َغزنھ و بامیان، شادي ھاي فراوان کردند وجالل الدین را منجي خود خواندند
الل الدین تاب مقاومت در برابر از آن جا کھ سران سپاه بر سر تقسیم غنیمت ھا بھ جان یکدیگر افتاده بودند، ج

الدین  در کنار رودخانھ ِسند مغوالن بھ سلطان جالل. سپاھیان مغول را نیاورد و ناچار بھ سوي ھندوستان روانھ شد
اّما پسر ھفت سالھ . سلطان دلیري بسیار از خود نشان داد و قلب سپاه چنگیز را درھم شکافت. و لشکر او رسیدند

دراین جنگ سلطان جالل الدین ھمراه با ھفتصد تن از یاران خود زماني . تاد و کشتھ شداش بھ دست مغوالن اف
  .دراز جنگید و چون تاب مقاومت نیاورد با اسب بھ آب زد و بھ سالمت از رود ِسند گذشت
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ا بھ شیراز، اصفھان و ري ر. جالل الدین در دھلي بار دیگر سپاھیاني گرد آورد و از راه ُمکران بھ کرمان رسید
چون خلیفھ بغداد از یاري او خودداري کرد سلطان جالل الدین بصره را گرفت . تصّرف آورد و بھ خوزستان رفت

از آن جا بھ آذربایجان رفت و در شمال رود َاَرس تا . و سرداري را کھ خلیفھ بھ جنگ او فرستاده بود اسیر کرد
ح و شکست با مغول ھا، فرمانروایان محلی آذربایجان وي سال ھا درگیر جنگ و گریز و فت. شھر تفلیس پیش راند

و جنگاوری با  ھرگاه درجائی پیروز می شدا با ھمھ شجاعت. و پادشاه گرجستان و سلجوقیان آسیای صغیر بود
افراط در شرابخواری و خوشگذرانی ھای بی رویھ ، ھمچنین ابراز خشونت نسبت بھ اطرافیان ، دیگران را با 

 در آخرین جنگ سلطان عالءالدین کیقباد از سلجوقیان آسیای صغیردر اتحادی با مغوالن و .خود دشمن می کرد
عاقبت درسال   وی درصد جمع اوری دوبارهء سپاه بودکھ. حاکمان محلی شام او را در دیاربکر شکست دادند

  ..م در کوه ھاي کردستان بھ دست کردان بھ ھالکت رسید1230/ه627

ی ھا ی دشمنی برانگیز، سلطان جالل الدین درآن ھنگامھء کشتار بی امان دالوری بي باوجود خشونت و بدرفتار
اّما بخت بااو یاري نکرد و . او را بھ رستم و پھلواني ھاي افسانھ اي او مانند کرده اند. ھمتاو فرمان دھی دلیر بود

نمود، نتوانست از تسّلط این قوم با آن کھ بیش از ده سال در برابر سپاھیان خون ریز مغول بھ شجاعت ایستادگي 
  ..وحشي بر سرزمین ایران جلوگیري کند

***  

  

 2ایران پس از اسالم 
  

  ایلخانان مغول

  ) م1258-1355/ه756-656(

پس از مرگ چنگیزخان مغول سرزمین ھايي که به تصّرف وي درآمده بود بین بستگانش تقسیم 

ادشاھي ايلخانان مغول يا خانان محّلي را به ُھالکوخان رسید و او سلسله پ  ايران پھنهء. شد

  . تشکیل داد که حدود صد سال در ايران ادامه داشت

م، درصدد برانداختن اسماعیلیان برآمد که 1254/ه653ُھالکوخان در آغاز ورود به ايران، درسال 

به اين منظور امیران محّلي را . بیشترين مزاحمت را براي گماشتگان وي فراھم آورده بودند

دربھار ھمان سال ُھالکو از جیحون گذشت . فراخواند و ايشان نیز از ترس ھمکاري با او را پذيرفتند

امیرارغون عطاملک ُجويني دبیر .  خراسان روبه رو شد و در ناحیه سمرقند با امیرارغون فرمانرواي

ان، که در توس، ناصرالدين محتشم، رئیس اسماعیلیان ُقھست. خود را به خدمت ُھالکو گماشت

ُھالکو او را گرامي داشت . پرور، بود با ھدايا نزدُھالکو آمد و اظھار اطاعت کرد مردي فاضل و دانش
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سپس يکي از سرداران خود را مأمور از بین . در قاين را به او سپرد) فردوس(و حکومت شھر تون 

  .بردن قلعه ھاي اسماعیلیان در نواحي مختلف ُقھستان کرد

ھاي  لدين خورشاه، آخرين رئیس اسماعیلیه قزوين، ُھالکو فرمان داد قلعهاز تسلیم رکن ا پس

دراين واقعه .  و ويران کنند اسماعیلیان درجبال البرز را، که تعدادشان به صد مي رسید، غارت

خانه بزرگ قلعه َاَلموت را  عطاملک ُجويني از خان مغول اجازه گرفت کتاب ھاي نفیس کتاب

 شامل اسناد مھّمي درباره اسماعیلیان بود درشعله ھاي آتش  ا کهمانده کتاب ھ. جداکند

  .سوخت

سپاھیان سي و ھفتمین خلیفه . پس از برافتادن اسماعیلیه، ُھالکوخان رھسپار بغداد شد

عباسي که مردي ضعیف و بي اراده بود واطرفیاني فاسد و ناشايست داشت به يک حمله از ھم 

به دستور ُھالکو خلیفه و پسران او و نزديک به . غوالن درآمدمتالشي شدند و بغداد به تصّرف م

اند که  گفته. شھر نیز تاراج و ويران گرديد. را کشتند سه ھزار تن ازبزرگان و اعیان دستگاه خالفت 

ھاي خواجه نصیرالدين  کشتن خلیفه و برانداختن خالفت اسالمي بیش از ھمه بر اثر توصیه

الدين محمدبن َعلَقمي وزير خلیفه بغداد صورت گرفت که ھردو از طوسي وزير ُھالکوخان و مؤيد

  .شیعیان علوي بودند و از خالفت بني عّباس نفرت داشتند

جدايي کامل دولت ايلخانان از خان ھاي مغول چین در زمان غازان خان در اواخر قرن ھفتم 

آداب ايراني جانشینان ُھالکوخان به سرعت خوي و . سیزدھم میالدي، صورت گرفت/ھجري

البّته دراين کار وزيران و . گرفتند و درصدد جبران خرابي ھا و ويراني ھاي حمله مغول برآمدند

نوشته . مشاوران ايراني سھم مھّمي داشتند زيرا مغوالن دانشمندان و بزرگان ايراني را برکشیدند

ايلخانان مغول ھمگي وزيران . اند که ُھالکوخان بي اجازه خواجه نصیرالدين طوسي آب نمي خورد

جا که به تدريج خانان مغول نه تنھا مسلمان و شیعه شدند که با  مردمي آگاه و کاردان بودند تا آن

  .بزرگ داشت شاعران و نويسندگان و عارفان زمانه براي خود محبوبیتي به دست آوردند

کشتار و . به ياد دارددوران تسّلط مغول يکي از دشوار ترين روزگاراني است که تاريخ مردم ايران 

مغوالن با آن که براثر . ويراني و غارتي که در زمان چنگیز خان آغاز شده بود مّدت ھا ادامه يافت

گردي را ترک گفتند اّما فرمان رواياني حريص،  تربیت وزيران بزرگ ايراني خود خوي خشن بیابان

  .حب اموالشان کشتنددھن بین و بي محابا بودند و بیشتر وزيران خود را به طمع تصا

مأموران مغول گاه سالي دو تا . در اين دوران، وضع کشاورزان و روستايیان نیز بسیار سخت بود

سه بار براي گرفتن مالیات و خراج به سراغ آنان مي رفتند و براي حصول درآمد بیشتر از شکنجه 

 ابزار و ابزار جنگ را براي پیشه وران و صنعت گران نیز چون بردگان. وکشتن آنان خودداري نداشتند

  .مغوالن مي ساختند اّما از ھیچ حّق و منزلت انساني برخوردار نبودند

با اين ھمه، شخصیت ھاي بزرگ و برجسته اي در عالم انديشه و ادب دراين روزگار به پديدار 

موالنا جالل الدين محّمد و سعدي شیرازي، . شدند و مردم ستم ديده را تسّلي بخشیدند
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تاره درخشان ادب فارسي با انديشه ھاي واال و سروده ھاي جاوداني خود بر دردھاي بي دوس

دانشمندان و بزرگاني نیزچون قطب الدين محمود شیرازي و . پايان مردم آن روزگار مرھم نھادند

. خواجه نصیرالدين طوسي در فلسفه و نجوم و اخالق و جامعه شناسي آثاري ارزنده پديد آوردند

ھاي  ھاي قومي و آرمان ن مغول پس از چندي چنان درجامعه ايراني حل شدند و ارزشايلخانا

ايرانیان را از آن خود کردند که ديگر چه از نظر نژادي و چه از نظر فرھنگي عنصري جدا و بیگانه در 

  .ايران نبودند

   )م1294-1303/ه694-703(غازان خان 

نام خود را به محمود برگرداند و . مسلمان شدغازان خان نخستین ايلخان مغول است که رسمًا 

به اين ترتیب، . آن گاه از خاقان ھاي مغول چین بريد. سرداران سپاه را وا داشت که اسالم آورند

م در تبريز به تخت نشست مسلماني مؤمن بود که به ويراني 1294/ ه694که به سال  ھنگامي

تي فرمان داد تا به جاي آن ھا مسجد ساخته ھمه کلیساھا و معبدھاي يھودي و بودايي و َزرُتش

دوران سلطنت غازان بسیار کوتاه بود اّما او که سرداري دلیر و مردي دانشمند و با ذوق بود . شود

  .دراين مدت کوتاه در صدد بود شالوده جديدي براي کشورداري بنا نھد

 صدرجھان بود به وزارت وي درآغاز سلطنت خواجه صدرالدين احمد خالدي زنجاني را که معروف به

. اّما وي چندي بعد مّتَھم به سوء استفاده از اموال ديواني شد و غازان امر به ُکشتن او داد. برگزيد

نیابت وزير را به خواجه رشید . پس از آن سعدالدين محّمد مستوفي ساوجي را به وزارت برداشت

  . دادالدين فضل اهللا، طبیب، موّرخ و دانشمند بزرگ روزگار خود 

در نخستین آن ھا تا شام و مصر پیش روي . غازان خان سرداري دو جنگ بزرگ را به عھده گرفت

اّما درجنگ دّوم از پادشاه مصر شکستي سخت خورد و از اين واقعه چنان اندوھگین شد که . کرد

م درحالي که تنھا سي و سه سال داشت بر اثر آن ناراحتي 1303/ ه703مرگ او را در سال 

غازان خان عالوه بر زبان مغولي و فارسي، زبان ھاي عربي، چیني، تّبتي و التیني را . سته انددان

نوشته اند که خود . نیز مي دانست و به علوم طبیعي و پزشکي و کیمیاگري بسیار عالقه مند بود

عي کار رواج میناکاري را که نو. کرد آزمايشگاه بزرگي داشت و درباره آثار مواد مختلف مطالعه مي

وي ھنگام شکار علف ھاي گوناگون را، . ھنري بر روي فلز است نتیجه آزمايش ھاي او دانسته اند

  . به قصد يافتن گیاھان دارويي که آن ھا را نیک مي شناخت جمع مي کرد

غازان خان بر پايه بررسي قوانین اقوام مختلف ياسا يا قوانین چنگیزي را که درحال فراموش شدن 

و تکمیل کرد و متناسب با اوضاع زمان خود قوانیني تازه برآن افزود و مجموعه اي فراھم بود اصالح 

دراين قوانین جديد جدول دقیق اوزان و ارزش کاال و سّکه . آورد که به ياساي غازاني شھرت يافت

ھاي رايج، جلوگیري از رباخواري، تشکیالت منّظم راه داري، نگھباني از جاده ھا، مالیات ھاي 

نصفانه که به آباداني سرزمین ھاي بايرکمک کند و بسیاري قوانین دقیق و سنجیده ديگر م

  .بیني شده بود پیش
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وي سال ھا پیش از وفات . غازان خان به ساختن شھرھا و بناھاي با شکوه نیز عشق مي ورزيد

عظیم و گنبد . ناگھاني خود دستور داد میان تبريز و زنجان شھري به نام سلطانیه ساخته شود

. جالب توجه اين شھر که براي آرامگاه او ساخته شد ھنوز باقي است و گور او را در خود دارد

سلطانیه يا َشنب غازان بعدھا در حمالت . َشنب غازان نام ديگري بود که به اين ناحیه داده بودند

  .مھاجمان از بین رفت

نه تنھا از آن جھت . نیان محبوبیت يافتغازان خان از معدود فرمان روايان مغولي بود که میان ايرا

غازان خان . که مسلمان شد و به دين مردم گرويد، بلکه از آن رو که مردي عادل، دانا و نیکوکار بود

کوشید تا، با برقراري پايه ھاي درست کشورداري، خرابي ھاي لشکريان مغول را جبران کند و 

  .مردم ستم ديده ايران را به بھروزي رساند

  ریانتیمو

  ) م1369-1500/ه906-770(

مردم ايران ھنوز کشتارھا، ويراني ھا و مصائب روحي و اجتماعي حمله مرگبار مغول را 

نکرده بودند که بارديگر قومي وحشي به سرکردگي تیمور بر سرزمین آنان حمله آورد،  فراموش

وستاھاي اطراف سمرقند تیمور که در يکي از ر. جوي خون به راه انداخت و از کّله ھا مناره ساخت

زاده شده بود نسب از چنگیز داشت و چون خواھر فرمان رواي ماوراء النھر را به زني گرفت به 

پاي راست تیمور در يکي از حمله ھا . است" داماد"تیمور کورکان معروف شد که به معني تیمور

  .ندا آسیب ديد و ديگر بھبود نیافت به اين جھت او را تیمورلنگ نیز خوانده

م، پس از تسّلط برماوراء النھر، حمله ھاي پي درپي به 1369/  ه770تیمور اندکي پیش ازسال

طي سه يورش سه و پنج . خوارزم و خراسان را آغاز کرد و از راه َھرات به نیشابور و سبزوار درآمد

سکو پیش در خاک روسیه تا م. و ھفت ساله سراسر ايران را تا بغداد و شام به اطاعت خود درآورد

راند و با عبور از گردنه ِخیَبر به دھلي رسید و پس از قتل عام مردم آن شھر از افغانستان به 

درآخرين يورش، که ھفت سال طول کشید، تیمور از مغرب ايران به َقراباغ . سمرقند بازگشت

 کردن کلیساھاي مسیحیان با سپاھیان سلطان ايلدرم بايزيد درگرجستان رفت و پس از خراب

شھر سیواس را گرفت و پس از کشتار بسیار تا بیروت و صیدا . پادشاه قدرتمند عثماني درافتاد

پیش رفت و پس از گشودن َدِمشق مردم عادي را قتل عام کرد و شماري از دانشمندان و 

  .ھنرمندان آن شھر را به سمرقند فرستاد

پس از . ائي را به حضور پذيردفتح آنکارا به دست تیمور فرصتي بود که سفراي پادشاھان اروپ

َکالويخو، که . بازگشت به سمرقند فرستادگان ھانري سوم پادشاه اسپانیا به دربار او رفتند

م تیمور، 1404/  ه 806در . دار بود سفرنامه او درباره آسیا معروف است، رياست اين گروه را عھده

م چین، تنھا سرزمیني که فتح پس از برگزاري جشن ھايي مفّصل به مناسبت فتوحات خود، عاز

  .گور امیر، در سمرقند، آرامگاه اوست. نکرده بود، شد و، در راه درگذشت
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قتل عام ھا و ويراني ھاي ناشي از حمله تیمور در ايران بار ديگرخاطرات تلخ حمله مغول را زنده 

 را به سمرقند با اين تفاوت که تیمور از کشتن دانشمندان و ھنرمندان ابا مي کرد و آنان. کرد

پس از او جانشینانش که به قدر او خون ريز و ويران گر نبودند مھم . فرستاد  خويش مي پايتخت

  .ترين مشّوقان ھنر درتاريخ ايران گرديدند

شاھرخ میرزا پسر او شھرھايي چون َھرات و َمرو را دوباره ساخت و ھمسر شاھرخ، گوھرشاد 

دربار شاھرخ از دانشمندان و . نام او برجاستبیگم، درمشھد مسجدي ساخت که ھنوز به 

از آن میان موسیقي دان معروف ايراني عبدالقادرمراغه اي . بالید ھنرمندان برجسته برخود مي

شاھنامه بايُسنقري در . بايُسنُقرمیرزا، پسرشاھرخ، نیز ھنرمندو دانش پرور بود. آوازه اي بلند دارد

  اي برآن نگاشته شددستگاه او به خط خوش نوشته و ديباچه 

  

.  

  نمایی از مسجد گوھر شاد

دربار سلطان حسین باَيقرا، آخرين فرمانرواي خاندان تیموري، در ھرات نیز مجمع اھل دانش و 

داشت که ازبزرگترين وزراي  عھده  ايي، بهوزارت او را دانشمند معروف، امیرعلیشیرنو. ھنربود

وي به دستور سلطان حسین باَيقرا در َھرات مدرسه و کتاب . حامي ھنر و ادب تاريخ ايران است

  .خانه اي بزرگ تأسیس کرد که تا آن زمان کسي نظیرش را نديده بود
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  صفویھ

  ) م1502-1736/ه907- 1148(

ن ھستند که سراسر ايران را در حکومت صفويه نخستین خاندان سلطنتي شیعه مذھب ايرا

با تجزيه سرزمین ھاي تصّرف شده به دست امیر تیمور و قدرت . مرکزي خود يک پارچه کردند

پانزدھم میالدي به تدريج زمینه تحول سیاسي / گرفتن امیران محّلي در قرن ھشتم و نھم ھجري

نخست از میان رفتن . ل مالحظه شدمھّمي در تاريخ ايران فراھم آمد که منجر به رويدادھايي قاب

درفاصله فتح . نفوذ خالفت بغداد و فقدان مرجع مذھبي واحد درجامعه اسالمي از جمله ايران بود

بغداد و کشته شدن آخرين خلیفه عباسي تا روي کار آمدن صفويان، براي ايجاد دستگاه خالفتي 

اي شیعي از اواخر دوران ظھور نھضت ھ. تازه کوشش ھاي بسیار شد اّما به جايي نرسید

.  مذھبي و معنوي به شمار مي رود د رايران بازتاب ھمان کمبود مرجعّیت حکومت ايلخانان مغول 

قیام سربداران در خراسان، روي کار آمدن خاندان سادات مرعشي در مازندران، ظھور ُمَشعَشعیان 

 -بردند را تا حد خدايي باال ميُغلّو مي کردند و او ) ع(کساني که در مقام علي-از ُغالة شیعه 

درخوزستان و قیام فرقه حروفّیه، به پیشوايي فضل اهللا استرابادي که، بامعنا دادن به حروف الفبا، 

  .مذھبي اسرار آمیز ايجاد کرده بود، ھمه از آن جمله است

يي از ھا رويداد ديگر که درجامعه ايران زمینه پیدايي صفويه را آماده مي ساخت شکل گیري گروه

مردم طبقه متوسط بود که پیشه وران، صاحبان حرفه و صنعت و اصناف گوناگون شھري به آن 

اين تشّکل به نوعي با سّنت ھاي زورخانه و عّیاران روزگار گذشته ارتباط داشت و . تعّلق داشتند

و اخالق . خورد  مي در گروه ھايي که يکديگر را اخي يعني برادر من خطاب مي کردند به چشم

  .پیوست  مي ھم را به  ايران   جوانمردي و پھلواني بار ديگر مردم خصوصیات

رويداد سّوم گرايش به تصّوف بود که در واقع دو جنبه ديگر را به ھم ربط مي داد و ترکیبي از 

فرھنگ قديم مردم ايران را، به صورتي که در جامعه ايران بعد از اسالم پذيرفته شده بود، دوباره 

  . کردزنده مي

درزمان شاھان صفوي، با وجود توّجه به آداب و رسوم و برگزاري جشن ھا و مراسم ايران باستان، 

و مقايسه شاھان و سرداران با پادشاھان و پھلوانان حماسي مّلي ايران، توّجھي قابل مالحظه 

صفويه را به اّما مجموعه اين رويدادھا دوران . به مّلیت و ھوّيت ديرينه ايرانیان ديده نمي شود

شگفت نیست اگر دوران صفويه . کند عنوان دوران تجديد مرکزّيت يافتن حکومت ايران مشّخص مي

خوانند که درآن مذھب شیعه  را در تاريخ ايران آغاز شخصیت تازه و مستقّل جامعه ايراني مي

  .دامامیه، ھمچون دين َزرُتشت در شاھنشاھي ساسانیان، عامل اّتحاد و يک پارچگي گردي

الدين اردبیلي از مشايخ بزرگ صوفیه مي رسد که اواخر  َنَسب پادشاھان صفوي به شیخ صفي

ارادت به شیخ صفي . چھاردھم میالدي مي زيسته است/ قرن ھفتم و اوايل قرن ھشتم ھجري

شیخ صدرالدين و خواجه علي در اردبیل دستگاه و مقامي . در زمان فرزندان او نیز ادامه يافت
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واجه علي نوه شیخ صفي سه بار با امیرتیمور ديدار کرد و ھربار تیمور نسبت به او خ. داشتند

خواجه علي نخستین فرد اين خاندان است که تشّیع خود را اعالم . اظھار خلوص و ارادت نمود

علي نیز در  خواجه. الدين و پسرش شیخ صدرالدين ھردو سّني شافعي بودند شیخ صفي. کرد

 به   گرايش اّما ھمین قدرت اجتماعي و نفوذ معنوي و به خصوص. نمي دادتشّیع تعّصبي نشان 

سپید (و آق قويونلو) سیاه گوسپند(لو   محّلي ازجمله امیران قراقويو  پادشاھان  ھراس تشّیع موجب 

اين دگرگوني تا زمان شیخ ُجنید به حّدي رسید که . بود که از بستگان ايشان، نیز بودند) گوسپند

شیخ جنید با خواھر اوزون . خته پوست درويشي ايشان ھمان تخت پادشاھي گرديدبه واقع ت

 و مدافع  قويونلو ازدواج کرد و با جلب ارادت اوزون حسن به عنوان مراد و مرشد صوفیان حسن آق

  . جنگ برخاست ھاي داغستان به امامیه برضد سّني مذھب شیعه 

 را که از قبايل مختلف ترکمان بودند ِقِزلباش شیخ حیدر جانشین شیخ ُجنید مريدان صوفي خويش

خواند و با تاجي مخصوص که ترکیبي از کاله دوازده ترک سرخ رنگ و عمامه بزرگ سفید دورادور 

سپاھیان ِقِزلباش درکمال سرسپردگي به پادشاھان صفوي . آن بود، ايشان را از ديگران ممتاز کرد

  .فويه پرداختندسرکوب دشمنان و مخالفان ص نھايت قدرت به 

جنوب نخستین پادشاه صفوي، که تاج سلطنت ايران را بر سر نھاد و از شرق تا غرب و شمال تا 
مذھب  اسماعیل صفوي بود که   را زير قدرت خود و سپاھیان ِقِزلباش درآورد، شاهپھنهء ايران

ا وادار به پذيرفتن  خشونت بیشتر سنّیان ر شیعه امامیه را رسمي اعالم داشت و با تھديد وِ اعمال

  .تشّیع کرد

دوران صفوي ھم زمان با باز شدن پاي اروپايیان به خلیج فارس و به قدرت رسیدن ترکان عثماني 

ھاي آتشین  نخستین شکست ھا از سپاه عثماني، که به سالح. در آسیاي صغیر و عراق بود

شاھان مقتدر اين سلسله، چون مجّھز بودند، ايرانیان را متوّجه پیش رفت ھاي صنعتي اروپا کرد و 

وي آنان را که به رقابت با يکديگر به . استفاده زيرکانه از آن ھا واداشت شاه عّباس بزرگ، را به 

دربار مي آمدند به گرمي مي پذيرفت و ازطريق آن ھا طرح ھاي سیاسي و اقتصادي پادشاھي 

ه تدريج درھم ريخت و حکومت به اّما ھنگامي که اوضاع پادشاھان صفوي ب. کرد خود را تنظیم مي

سستي گرايید ھم اروپايیان و ھم خالفت عثماني فرصت يافتند به قصد تأمین منافع خود صدمات 

  .بسیار به ايران وارد آورند

مھم ترين عامل ضعف سلسله صفوي کشمکش سران طوايف ِقِزباش بود که بنا بر رسم روزگار 

ده بودند، باخشونت و زورگويي و آزمندي و بي ھريک به واليت و حکومت نقطه اي منصوب ش

دوشیدند و براي حفظ موقع خود درکارھاي حکومت مرکزي نیزدخالت  بندوباري تمام مردم را مي

شاھان نیز براي . نشاندند کشتند و ديگري را بر تخت مي به دل خواه خود يکي را مي. مي کردند

کشتند تا  زادگان را کور مي کردند يا ميشاھگیري از قدرت گرفتن دیگر افرادخانواده،  پیش

گردان   شاه زادگان چنان مرسوم بود که سفیران و جھان کورکردن. کسي نتواند برضّد ايشان برخیزد

  .اند ھا گفته و نوشته ھا سخن خارجي در توصیف آن
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وضع مملکت در اواخر دوران صفوي . ضعف صفويه را حمله خشونت بار افغانان به نھايت رساند

افراشت دگر باره ايراني پاره پاره برجاي مي  نان نابسامان بود که اگر نادرشاه افشار قد بر نميچ

با اين ھمه دوران سلطنت صفوي در مجموع دوران آرامش و امنیت و رونق صنعت و تجارت و . ماند

 خود را گنجینه ھنر و آثار تاريخي برجسته امروز ايران بیشترين شاھکارھاي ارزنده. آباداني است

  .از آن روزگار دارد

   )م1502-1524/ه907-930(شاه اسماعیل صفوي 

وي . الدين اردبیلي و نخستین پادشاه خاندان صفوي است شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفي

، ھنگامي که پیش از م1501/ ه906به سال در پي جنگ ھا و فتوحات پدرش، سلطان حیدر، 

ل ترکمان ِقِزلباش و پیروزي بر دشمنان تاج سلطنت پادشاھي پانزده سال نداشت، با حمايت قباي

شاه براي قدرداني از سران ِقِزلباش عالوه بر القاب و عناوين امالک . ايران را در تبريز بر سر نھاد

وي در نخستین اقدام مذھب شیعه دوازده امامي . کشور را نیز به عنوان تیول به ايشان اعطا کرد

بدين ترتیب، ايران با استقالل کامل . را واداشت که از تسّنن دست کشندرا رسمیت داد و مردم 

امیران آق شاه اسماعیل در اندک زماني . مذھبي در برابر نفوذ خلفاي عثماني قد برافراشت
را نزديک ھمدان شکست داد، حکومت آنان را بر انداخت و ھمدان، ) سپید گوسپند( قوئین لو

وي در پي اين فتوحات . َبْکر، تفلیس و بغداد را ضمیمه ايران خود کردشیراز، استرآباد و سپس ديار 

  .توانست با سرکوب ُازَبکان مرز ايران را در شمال شرقي تا رود جیحون برساند

درسال اّما رابطه دولت عثماني با ايران روز به روز تیره تر مي شد تا آن که سلطان سلیم اّول 
مان وي، که از نیرومند ترين و مشھورترين سالطین در ز. به سلطنت نشستم 1512/ ه917

 ساله، را 70 ساله تا 7ھزارتن از شیعیان، از  عثماني است، ترک ھا به ايران حمله آوردند و چھل

با وجود . اين حادثه منجر به جنگ سختي درچالِدران، از نواحي ماکو در غرب ايران، شد. کشتند

يکي .  ِقِزلباش ترکان توانستند تا تبريز پیش روي کنندشجاعت بي نظیر شاه اسماعیل و سپاھیان

ايرانیان مسّلح به تیر و .  جنگ را تجھیزات سپاه دشمن دانسته اند از علل شکست ايرانیان دراين

در رويارويي . کردند کمان و شمشیر بودند و حال آن که قواي عثماني ازتفنگ و توپ استفاده مي

نوشته اند که وي با شمشیر به . جاعت بسیار نشان داددو سپاه، شاه اسماعیل از خود ش

اّما اسارت خانواده او به دست سلطان عثماني . کرد و آنان را مي کشت ھا حمله مي توپچي

  .ھمراه با شکست چنان او را آزرد که گفته اند ديگر کسي او را خندان نديد

یان بر اثر ناتواني از اداره کارھا در تبريز اّما اشغال تبريز به وسیله قواي عثماني ديري نپايید و عثمان

وي . شاه اسماعیل پس از بازگشت به تبريز به تعمیر خرابي ھا ھّمت گماشت. عقب نشستند

جسد او را در . درسي و ھشت سالگي درسفر شکار در ناحیه اي از قفقاز بیمار شد و درگذشت

  .آرامگاه شیخ صفي الدين به خاک سپردند
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  اردبیل، آرامگاه شیخ صفی الدین

  

اھمّیت شاه اسماعیل عالوه بر دالوري در جنگ و محبوبیت بي مانند میان پیروانش که او را چون 

اگر او . ان دادمعبودي مي پرستیدند، به خاطر مقاومتي بود که در برابر نفوذ عثماني از خود نش

مذھب شیعه را رسمّیت نمي بخشید، سالطین عثماني به بھانه اين که خلیفه اسالمند بر ايران 

شاه اسماعیل از اين طريق توانست . تسلط مي يافتند، زيرا بیشتر مردم ايران سّني مذھب بودند

  .د تاريخي خود برسانداقوام ايراني را با يکديگر مّتحد کند و بار ديگر ايران يک پارچه را به حدو

   )م1571-1628/ه996-1038(شاه عّباس بزرگ 

زندگي ُپرماجرا، ُپرتجمل و بارور او در تاريخ ايران با . شاه عباس اّول بزرگ ترين پادشاه صفوي است

وي در َھرات مرکز حکومت خراسان زاده شد و از ھفده سالگي تا پايان . افسانه درآمیخته است

ترکان . در آغاز پادشاھي وي اوضاع کشور سخت آشفته بود. ادشاھي کردعمر حدود چھل سال پ

اقوام بیابان گرد . عثماني به حمالت مداوم خود در غرب و شمال غربي کشور ادامه مي دادند

در درون ايران نیز سران ِقِزلباش . ُازبک نیز به تدريج قّوت گرفته بودند و خراسان را تھديد مي کردند

در اين اوضاع، شاه عّباس نخست با تدبیر و جسارت . ه امور دخالت مي داشتندخودسرانه در ھم

تمام سران ِقِزلباش را سرجاي خود نشاند سپس با واگذاري بخشي از اراضي ايران با سلطان 

 و در مشھد و سبزوار به   جسته آن گاه ُازَبکان را که از بیماري او بھره. عثماني معاھده صلح بست

  . داد  بسیار دست زده بودند شکستي سخت  وکشتار غارت

صلح با عثماني چندان پايید که شاه عّباس سپاه جديد خود را که به سالح آتشین مجّھز بود آماده 

از ھمین رو، جنگ ھاي ايران و عثماني در زمان وي عاقبت به باز پس گرفتن شھرھاي . سازد

ان درھم ريخت که ناچار تا وان و دياِر َبْکر سپاه عثماني در اين جنگ چن. شروان و بغداد منجر شد

 1615گرجستان و ديگر نواحي شمال غربي نیز به سال . در خاک امروزي ترکیه عقب نشست

  .میالدي به متصّرفات شاه عّباس اول پیوست
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از میان خصوصیات اخالقي شاه عّباس، به شجاعت، بزرگ منشي، رأفت و مداراي او اشاره کرده 

در اين . ار عظیم پس از فتح گرجستان نمودار کینه توزي و خشونت فراوان اوستاّما کشت. اند

جنگ به دستور شاه و به انتقام کشته شدن حکم ران قراباغ در بیست روز نزديک به ھفتاد ھزار 

اين خوي خشن در رفتار او نسبت به نزديکان و خويشانش . تن از مردم گرجستان قتل عام شدند

 از ترس سرکشي و ياغي گري، ھمه برادران و پسران خود را يا ُکشت يا کور وي. نیز آشکار بود

کرد به طوري که پس از مرگش ديگر شخصي شايسته براي حفظ سلطنتي با چنان وسعت و 

  .اقتدار برجاي نماند

شاه عّباس در تربیت قواي نظامي و جاي گزين کردن سالح آتشین به جاي شمشیر و تیرکمان در 

وي با کمک ِسررابرت ِشرلي که با برادرش، ِسر .  نظامي ايران پیش قدم بوده استتاريخ نیروي

 به ايران آمده بود، سه سپاه ھريک مرکب از دوازده ھزار م1598/ ه1006درسال آنتوني ِشرلي 

 ، از)بندگان(افراد سپاه اّول، به نام قولَلر . تن نیروي با انضباط و مسّلح به تفنگ و توپ به وجود آورد

ھیکل ايراني تشکیل مي  سپاه دّوم، يا تفنگچیان منحصرًا از دھقانان قوي. نژادھاي قفقازي بودند

ھا ھمه زيرنظر مستقیم ِسر رابرت شرلي تعلیم يافته بودند و سپاه  سپاه سّوم يا توپ چي. شد

. شده بودورودي خان واگذار  فرمان دھي سپاه سّوم به عھده اهللا. دادند منّظم ايران را تشکیل مي

اين سپاھیان پرتغالي ھا را که به حمايت خوانین محّلي الر به بنادر و جزاير خلیج فارس مسّلط 

شده بودند پس از درگیري ھاي طوالني از آن جا راندند و پس از اين پیروزي بندر َگمبرون را 

  .بندرعّباس خواندند

ھرمز با کمک نمايندگان شرکت ھند بازپس گرفتن پايگاه ھاي پرتغالي ھا و گشودن جزاير ِقشم و 

اّما شاه عّباس که در دوران سلطنت خود روابط خارجي وسیعي با اروپايیان . شرقي صورت گرفت

برقرار کرده بود اجازه داد پرتغالي ھا در بحرين به صید مرواريد بپردازند و در بنادر َکنگ و ِلنِگه قلعه و 

ا و فرانسوي ھا نیز براي به دست آوردن امتیازات به ھا، ھلندي ھ انگلیسي. تجارتخانه بنا کنند

اّما تنھا ھلندي ھا موّفق شدند براي اقامت بازرگانان خود، . کردند دربار شاه عّباس رفت و آمد مي

  .بندر جاْسک را در اختیار بگیرند

. م تصمیم گرفت پايتخت خودرا از قزوين به اصفھان منتقل کند1591/ه1000شاه عّباس به سال 

جمعیت اصفھان را در اين زمان ششصد ھزار تن و مساحت . اصفھان از اين پس رو به آباداني نھاد

عمارات بسیار زيباي عالي . اند شھر و حومه آن را حدود سي و ھشت کیلومترمرّبع تخمین زده

 و سه پل  اهللا و سي  لطف جھان، مسجد شاه، مسجد شیخ قاپو، چھل ستون و میدان بزرگ نقش

سراھا و راه ھاي بازرگاني نیز از  عالوه بر اين، ايجاد کاروان. اي بسیار يادگار اين دوره استوباغ ھ

اقدامات مھّم شاه عّباس بوده است که تجارت ابريشم را از طريق اصفھان و بندرعّباس به خلیج 

  .وي در روابط خارجي خود نیز بر تجارت ابريشم تأکید بسیار مي کرد. فارس رونق داد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  اصفھان، پل خواجو

شاه عّباس با مسلمانان سّني مذھب به خشونت رفتار مي کرد زيرا آنان را طرفدار عثماني مي 

ساختمان . اّما نسبت به ديگر اديان و فرقه ھاي مذھبي مدارا و مسالمت داشت. دانست

دربار . کلیساھاي متعّدد در ُجلفاي اصفھان و ديگر شھرھاي ايران نمودار اين آزاد انديشي او است

وي مرکز ھنرمندان، نقاشان، خّطاطان و معماراني بود که از نواحي مختلف به آن جا آمده بودند يا 

از آن جمله  و علیرضاعّباسيکمال الدين بھزاد و میَرک . خود شاه ايشان را در آن جا گرد آورده بود

اکثر دانشمندان صاحب نام دوره صفوي ازجمله مّالصدراي شیرازي و شیخ بھايي نیز در زمان . اند

  .شاه عباس مي زيستند و مورد حمايت و تشويق او بودند

دار  ره دنبالھعّلت آن را پدیدارشدن ستا. گیري سھ روزه شاه عّباس از پادشاھي بود ازمیان اّتفاقات زمان وي کناره
شناسان و پیشگویان دربار، کھ سخت مورد توّجھ و احترام شاه عّباس بودند این واقعھ را تعبیر بھ  ستاره. دانستھ اند

شاه عّباس دستور داد یوسف نامي ترکش دوز را کھ درویشي معروف و صاحب مریدان . مرگ سلطان کردند
   تخت سلطنت نشاندندبسیار بود و برعلیھ شاه تبلیغ مي کرد سھ روز بر

دربارهء فرمان روائی پنج روزهء میر نوروزی  سنت ھای قدیمی ایرانی  این واقعھ بھ.و پس از آن کشتند
   .نیزمربوط می شد

   

ھمه ساله نوروز را با تشريفات تمام جشن . شاه عباس زندگي بسیار ُپر تجّملي داشت

مھرگان، .  با شکوه تمام برگزار مي شدجشن گل ريزان و جشن آب ريزان در روزگار او. گرفت مي

ھاي  نوشته. داشت  راگرامي مي جشن و شادي ھاي  جشن َسِده و عالوه برآن ديگر سّنت

خارجیاني که دراين زمان به تعداد زياد از ايران ديدن کرده اند از عظمت و جالل مراسم مختلف 

اري ھاي شاه عّباس صورت داستان جشن ھا و شادي خو. دربار حکايت ھاي بسیار در بردارد

وي براي آگاھي از احوال مردم، گاه شب ھا ناشناس در اصفھان . افسانه اي به خورد گرفته است

  .گذراند کشید و با مردم عادي وقت مي به راه مي افتاد و به خانه ھا و قھوه خانه ھا سرمي

ت ھا و آداب ايران تأکید شاه عّباس بر مذھب شیعه دوازده امامي و زنده کردن برخي از سّن

باستان موجب بیدار شدن احساسات مّلي ايرانیان گرديد و خود بھترين انگیزه حمايت مردم از 

شاه عّباس يک بار پیاده از اصفھان به مشھد سفر . سلطنت صفوي در برابر شاھان عثماني شد
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ر حضرت در مشھد شخصًا در تعمیر و تزيین و توسعه حرم مطّھ. کرد که يک سال طول کشید

شاه عّباس دراين سفر دستور داد درطول راه کاروان . و خیابان بندي مشھد نظارت کرد) ع(رضا

  .سراھا و اقامت گاه ھا بسازند و سفر زائران حرم امام ھشتم را آسان کنند

   )م1694-1722/ه1105-1135(شاه سلطان حسین 

را يکسره بر باد   سلطنت  که ت نیست، اّما اوس  سلطان حسین اگرچه آخرين پادشاه صفويه  شاه

آورده اند که شاه سلیمان ھنگام مرگ به بزرگان . وي يکي از ھفت پسر شاه سلیمان بود. داد

خواھید  خواھید ايران ترّقي کند مرتضي میرزا را به پادشاھي برگزينید و اگر مي اگر مي«: گفت

پرور بودند حسین میرزا را با  مند و تنبزرگان و سران ِقِزلباش که آز» .آسوده باشید حسین میرزا را

  .نام شاه سلطان حسین برتخت نشاندند

 سال بیشتر نداشت و تا آن زمان بیشتر وقت خود را در حرم و بین زنان و 26شاه سلطان حسین 

از خون مي . وي روحیه اي مذھبي داشت و سخت تحت تأثیر گفته ماليان بود. مّاليان گذرانده بود

 فرمان  به. خواري پرداخت پیش رفت دين به بستن میکده ھا و جلوگیري از شرابھراسید و براي 

او چنان به آراء مّاليان . او در معبدھا و کلیساھا را بستند و صوفیان را از خانقاه ھا بیرون کردند

نوشته . شیعه احترام مي گذاشت که با صوفیان، که خود از خاندان آن ھا بود، میانه اي نداشت

 اوقات فراغت خود را در مدرسه چھارباغ در حجره طلبگي با نماز و روزه و ختم پي درپي اند که

  . مي گذراندقرآن

اّما شاه . در دوران سلطنت او جنگ ايران با عثماني و با قبايل ِلزگي داغستان با پیروزي ھمراه بود

را از ادامه جنگ سلطان حسین که از قدرت ِقِزلباش، به خصوص سردارگرجي خود، بیم داشت او 

لزگي ھا و مردم َشروان از شھرستان . با شورشیان لزگي بازداشت و اندکي بعد به زندان انداخت

، دوباره سر به شورش برداشتند، شھر .م1720/ه1133ھاي شمال غربي فالت ايران، درسال 

 ھاي روسي َشماخي را که مرکز آن ايالت بود غارت کردند، ھزاران شیعه را کشتند و تجارت خانه

عاقبت سپاه عثماني مداخله کرد و يکي از طرف داران خود را به حکومت آن جا . را تاراج کردند

  . گماشت

امیرَمسَقط به بحرين و بعضي . اوضاع خلیج فارس نیزدر زمان شاه سلطان حسین آشفته بود

 روسیه، نیز در صدد پطرکبیر، امپراتور. جزاير و بنادر خلیج فارس حمله آورد و آن ھا را متصرف شد

رسیدن به آب ھاي گرم خلیج فارس بود و به ھر صورت درکارھاي داخلي دربار ايران دخالت مي 

  .سرداران شايسته و کاردان نیز به وسیله شاھان صفوي يک يک از میان رفته بودند. کرد

. وي وارد آوردندبا اين احوال و اوضاع به ھم ريخته، افغانان َغلجايي ضربه نھايي را بر سلطنت صف

قوم غلجايي که نزديک قندھار مي زيستند به احتمالي از اقوام َخَلج يا دسته اي از َسکاھا 

درزمان شاه سلطان حسین، محمود افغان با . تاختند ھستند که در طي تاريخ ھمواره به ايران مي

ع به ايران حمله مطیع کردن ديگر گردن کشان محلّیي قدرتي يافت و با استفاده از آشفتگي اوضا
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نوشته اند که در اين راه عده اي از . آورد و از قندھار مستقیم به سوي اصفھان پیش رفت

  .َزرُتشتیان کرمان و يزد که از سخت گیري کارگزاران شاه به جان آمده بودند او را ياري دادند

ستفاده مي ھا از توپ ھاي کوچکي که بر پشت اسب حمل مي شد، و زنبورک نام داشت، ا افغان

سپاه کوچک محمود به واسطه سرعت عمل و جالدت که خاص نیروھاي سبکبار است در . کردند

لشکري متشّکل از دوازده ھزار سوارعرب، . پايتخت و در ذھن مردم اصفھان ھراس بسیار انداخت

 به فرمان سّید عبداهللا ُمَشعَشع، والي خوزستان، به ياري سلطان صفوي به اصفھان آمد، اّما

افغان ھا اصفھان را ھفت . ھا به جاي جنگ دست به غارت زدند ھنگامي که کارزار گرم شد عرب

ماه درمحاصره گرفتند و شاه سلطان حسین، با آن که بارھا موقع مناسبي براي مقابله با افغان 

چون محاصره به درازا کشید قحطي . ھا داشت، از ترس و بي ارادگي در انتظار قضا و قدر نشست

شاه که در تمام مّدت محاصره در حجره مدرسه چھارباغ نماز . طاعون در اصفھان بیداد کردو 

م به لشکرگاه محمود افغان رفت و تاج خود را 1721/ ه1134گرفت درآغاز سال  خواند و روزه مي مي

  . دودستي تقديم داشت

 حادثه آفريدند و مردانه مردم شیراز، کرمان و يزد در برابر ھجوم افغان مردانه ايستادند و بارھا

محمود افغان که ديوانه شده بود و کارھاي جنون آمیز مي کرد به دست . مقاومت کردند

اي که شاه سلطان  شايد تنھا تصمیم سريع و جوان مردانه.  کشته شد پسرعمويش اشرف

حسین در زندگي گرفت اين بود که وقتي محمود مي خواست يکي از پسران خردسال او را با 

  .مشیر بکشد به دفاع از فرزند خود را سپر کرد و جان دادش

  افشاریھ

  ) م1735-1795/ه1148- 1210(

افشاريه از ايل ھاي ساکن ترکستان بودند که از ترس پیش روي مغول به نواحي آذربايجان پناھنده 

د و در شاه اسماعیل عده اي از ايشان را به شمال خراسان کوچ داد تا درَابیَورد ساکن شون. شدند

  .برابر ُازَبکان، که پیوسته مشغول دست اندازي به نواحي داخلي بودند، بايستند

در اواخر روزگارصفويه که ضعف حکومت مرکزي و بي کفايتي پادشاھان، ھمراه با ھجوم و چپاول و 

کرد،  غارت افغان ھا و ُازِبکان درشرق و ترکان عثماني در غرب، سرزمین ايران را پاره پاره مي

نوشته اند که پس از تحکیم سلطنت و آرام کردن . ادرقلي از اين طايفه شجاعانه قد برداشتن

آن زمان شما دالوران کارآمد کجا بوديد که «: اوضاع داخلي، روزي نادر شاه به سران سپاه گفت

 جا بوديم، اّما تو کجا  ما ھمین«: بزرگان گفتند» کرد؟ ھرکس به اين سرزمین تاخت و تاز مي

در واقع، نادرعالوه بردالوري و تدبیر در امور نظامي، مديري بزرگ و فرماندھي اليق به » ي؟بود

  .شمار رفته است
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سلطنت سلسله افشاريه، درحدود ده سال پس از آن که نادرعمًال ھمه اختیارات کشوري و 

وم م، زماني که وي بنا به رأي عم1735/ه1148لشکري را در دست گرفته بود، از نوروز سال 

پس از کشته شدن نادرشاه تا نزديک . گرديد، آغاز شد بزرگان و سران سپاه، رسمًا پادشاه ايران

اّما در واقع اين دوره با نادر آغاز و . شصت سال افرادي از اين خاندان حکومت ھاي محلي داشتند

  .با او به انجام رسیده بود

لي میرزا و نوه نادر شاه است که مّدتي آخرين فرد ازحکم روايان افشار، شاھرخ میرزا پسر رضا ق

پس از او . کوتاه درمشھد حکومت کرد و عاقبت در زندان آقا محّمدخان قاجار زير شکنجه درگذشت

  .م به دست فتح علي شاه قاجار برافتاد1803/ه1218پسرش دعوي سلطنت داشت، اّما درسال 

   )م1735-1747/ه1148-1160(نادرشاه افشار 

م در روستائي 1688/ه1100ین دوزي تنگ دست از ايل افشار بودکه به سال نادرقلي پسرپوست

درجواني به اردوي شاه طھماسب صفوي پیوست و دراندک زمان با از میان . نزديک َدِرَگز زاده شد

دراين زمان . بردن رقیبان و ابراز لیاقت در جنگ با ياغیان، سردار بزرگ اردوي شاه صفوي شد

بیش ازھفت سال بود که شاه صفوي را از پايتخت رانده و با تاخت و تاز و محمود و اشرف افغان 

قواي عثماني نیز گرجستان، ارمنستان و . قتل و غارت بسیار، ايران را به ويراني کشیده بودند

بخشي از داغستان را درشمال غربي و عراق وُکردستان و ھمدان و کرمانشاه را در غرب کشور 

 پطرکبیر پادشاه روسیه نیز درنظر داشت نقاط سر راه ُولگا و درياي َخَزر را .به تصّرف درآورده بود

خیز گیالن به سرزمین خود منضم کند و بندر باکو، رشت و قسمتي از  ھمراه با نواحي ابريشم

يعني (خان  درچنین احوالي نادرقلي که به طھماسب قلي. گیالن و مازندران را از ايران جدا سازد

  .ملّقب شده بود به پا خاست) سببنده شاه طھما

سپس سراسر نواحي غرب و شمال . وي نخست افغان ھا را تا دور دست ھاي مرزھند دنبال کرد

پس از اين . در پي از وجود بیگانگان پاک ساخت غرب کشور را طي جنگ ھاي طوالني و پي

زد و درمجمعي از م درساحل رود َاَرس در دشت ُمغان اردو 1735/ ه1148فتوحات، نادر به سال 

وي پذيرفتن . نمايندگان و ريش سفیدان و ايلچي دولت عثماني به عنوان پادشاه ايران برگزيده شد

اين مقام را موکول به پنج شرط ساخت از جمله آن که ايرانیان از احساسات تعّصب آمیز نسبت به 

 ھاي چھارگانه اھل سّنت وجماعت دست بردارند و سّني ھا ھم مذھب شیعه را درکنار مذھب

  .خود مذھب پنجم بشمارند

اّما پس ازتاج . پايتخت او، به اسم، شھرمشھد بود. نادرشاه حدود دوازده سال پادشاھي کرد

گذاري نادرشاه درپي افغان ھا که باز سربه شورش برداشته بودند به قندھار لشکرکشید و آن جا 

جنگ َکرنال . پیشاور به ھند حمله ور شدسپس ازطريق کاُبل، تنگه ِخیَبر و شھر . را تسخیر کرد

که دربیست فرسنگي شمال دھلي درگرفت به کشته شدن بیش ازبیست ھزار تن از سپاھیان 

سبب اين تفاوت را . نوشته اند ھند انجامید در حالي که کشتگان سپاه نادر را تنھا چھل و دو تن

  .اند استفاده سپاھیان نادر از سالح ھاي آتشین دانسته
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اّما چند روزي . دشاه، سلطان تیموري ھند، به نادرشاه تسلیم شد و نادر او رامحترم داشتمحّم

 چند صد تن از سپاھیانش، نادر دستور قتل عام عظیمي  نگذشت که، به سبب کشته شدن

غارت و ويراني بسیاري که درپي اين انتقام جوئي صورت گرفت چھره . دردھلي را صادر کرد

نادرشاه از جنگ . الور را به رنگ خشونت و کینه توزي آلوده ساختتاريخي اين پادشاه د

ھندوستان غنام بسیار، از جمله تخت طاوس و الماس گران بھاي کوه نور و گوھرھاي بسیار ديگر 

  .شود داري مي نگه به ايران، آورد که ھنوز در موزه جواھرات سلطنتي ایران 

وي به پسر خود، رضاقلي میرزا، . قصد قرارگرفتسالي چند پس از جنگ ھند، نادر شاه مورد سوء

پس از آن براثر وقايع ناگوار و گوناگون به تدريج تعادل روحي خود را از . بدگمان شد و او را کور کرد

عاقبت برخي از سرداران او . دست داد و به سوء ظن به کور کردن و کشتن اطرافیان خود پرداخت

  .شبي در نزديکي قوچان او را در سراپرده خود کشتندبه ھمدستي چند تن از امیران قاجار 

نادرشاه مردي میھن پرست بود و براي قدرت و آباداني ايران آرزوھاي بسیار در سر داشت، از آن 

خواست قواي دريايي  مي. جمله تشکیل حکومتي غیر مذھبي و براساس آزادي اديان و مذاھب

در . به رواج و رونق بازرگاني نیز بسیار کوشید. دھدنیرومندي در خلیج فارس و درياي َخَزر تشکیل 

اّما با ھمه غنايمي که از جنگ . دوران پادشاھي وي مرزھاي ايران به وسیع ترين حد خود رسید

ھاي خود به ايران آورده بود، در پايان سلطنت او آثار ويراني و انحطاط در کشاورزي و صنايع و 

کوتاھي دوران سلطنت و تغییر . خورد ا به چشم ميخالي بودن برخي شھرھا از سکنه ھمه ج

  . حال او ھمه آرزوھاي بزرگش را نقش برآب کرد

اي از ابزارجنگي زمان او و نخستین سالح  در ساختمان مقبره نادرشاه افشار درمشھد مجموعه

  .ھاي آتشین سپاھیان ايراني، گردآوري شده است

  زندیھ

  )م1749-1794/ه1162- 1209(

   

کريم خان . کردند داري مي  کوچکي از طايفه َلک از ايل ُلر بودند که درنواحي ماليرگلهزندھا تیره

زند، ازسران سپاه، پس ازکشته شدن نادر بر اثر دالوري که در سرکوب مخالفان از خود نشان داد 

به قدرت رسید و با مطیع کردن ايل قاجار و سپاھیان آزادخان افغان و ديگر مّدعیان سلطنت، در 

  .یراز فرمان روا گرديدش

پس از کريم خان، که مردي شجاع و با سیاست و درعین حال . حکومت خاندان زند دير نپايید

کرد، جانشینان او نتوانستند  مھربان و با گذشت بود وحّتي با دشمنان خود بزرگوارانه رفتار مي

ت درجنگ ھاي متعّدد شد توانس ايل قاجار که روز به روز قوي تر مي. مسند قدرت را حفظ کنند

  .نفوذخودرا بر بیشترسرزمین ھاي ايران تثبیت کند
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پس ازکريم خان، درمّدتي کمتر از شانزده سال، شش تن از خاندان زند حکومت کردند اّما تمام 

درزمان يکي از جانشینان کريم خان، علي . وقت آنان به جنگ و ستیزھاي داخلي گذشت

 ايران دعوت کرد که در نقشه تقسیم کشورعثماني بین ايران، مرادخان، امپراتور اتريش از دولت

م در موافقت با اين معاھده از تمام دعاوي 1783/ه1198وي به سال . اتريش و روسیه شرکت کند

  گرجستان از سرزمین ھاي ايران بود که در آن زمان به. ايران نسبت به گرجستان صرفنظر کرد

  .رف روس ھا درآمده بودواسطه ضعف حکومت، بخشي از آن به تص

سلطنت خاندان زند اگر چه دوام نیافت اّما با نام نیک دوفرد برجسته اين خاندان، کريم خان 

  .علي خان، در تاريخ برجاي ماند ولطف

   )م1750-1779/ه1163-1193(کريم خان زند 

ت بین خوانین کريم خان از سرداران شجاع و با لیاقت ايران، از خاندان زند بود که در کشمکش قدر

 جنگ  ترين مھم. ُلر و بختیاري در دوران نابسامان بعد از نادرشاه به موقع قابل توّجھي دست يافت

حکومتي براي خود ) گرگان(کريم خان با محّمدحسن خان قاجار بود که در مازندران و استرآباد 

 پسر بزرگ او، آقا علي شاه، برادرکريم خان، پس از غلبه بر محّمدحسن خان،. ترتیب داده بود

اين کار بعدھا به قتل عام خاندان زند به دست . النسل کرد محّمدخان، را گرفتار و مقطوع

  .آقامحّمدخان انجامید

کريم خان پس ازمطیع ساختن ھمه سرکشان و تصّرف فارس و شکست دادن آزادخان افغان 

کريم خان . قتدر ايران گرديدکرد، فرمانرواي م غلجايي که از سرداران نادرشاه بود و سرکشي مي

. کرد در ھمان دوران سرکوب و شکست مخالفان نیز درکمال رأفت و بزرگواري با دشمنان رفتار مي

آزادخان افغان که طي سالیان دراز در سرکشي و ايجاد آشوب و پیوستن به قدرت ھاي محلي 

م خان مورد بخشايش مزاحمت ھاي فراوان به بار آورده بود، پس از شکست خوردن از طرف کري

کريم خان نسبت به شاھرخ افشار نیز که نابینا شده بود و حکومت . قرار گرفت و از نديمان او شد

خراسان را در دست داشت با کمال احترام رفتار کرد و به پاس خدمات نادر او را ھمچنان بر سر 

  .قدرت نگه داشت

در زمان او . کرد ا وکیل الّرعايا حکومت ميکريم خان ھرگز خود را شاه ننامید و به عنوان وکیل ي

کمپاني انگلیسي ھند . خلیج فارس و بنادر و جزاير آن مورد دست اندازي اروپائیان قرار گرفته

ھلندي ھا و فرانسوي ھا نیز در . شرقي در اين منطقه براي خود استحکاماتي تأسیس کرده بود

يک م 1753/ ه1166درسال . کردند تحريک ميرقابت با انگلیس ھا امیران عرب را بر ضد يکديگر 

صید مرواريد . تجارتخانه ھلندي جزيره خارک را به تصّرف درآورد و درآن جا دژي نظامي ساخت

کريم خان زند که به رونق تجارت . وعبور کشتي ھاي بازرگاني منافع بسیار براي ھلندي ھا داشت

يي داد که در نتیجه آن عمًال انحصار اشتیاق تمام داشت به کمپاني ھند شرقي انگلیس مزايا

اّما چندي بعد وي به بھانه سرکوب . واردات و صادرات از راه بوشھر در اختیار اين کمپاني قرار گرفت
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يکي از امیران عرب که موجب نا امني شده بود به منطقه لشکرکشید و جزاير خارک و خارکو را به 

  .تصّرف درآورد

جھان سوز، پسر محّمدحسن خان قاجار، بار ديگر َعَلم ديري نگذشت که حسین قلي خان 

مخالفت افراشت اّما در جنگي سخت شکست خورد و ناچار پسر خود باباخان را که بعدھا به نام 

کريم خان . فتح علي شاه قاجار به تخت نشست با ھداياي بسیار نزد کريم خان به شیراز فرستاد

  . د و از گناھانشان در گذشتبا آنان به بزرگواري و مھرباني رفتار کر

حادثه مھّم ديگر دوران حکومت کريم خان اختالف میان سلیمان پاشا والي ُکردستان با دولت 

اين . کريم خان به بھانه حمايت از والي ُکردستان بصره را محاصره کرد و آن را گرفت. عثماني بود

 م1779/ ه1192تا سال بصره . يافت شھر به واسطه تجارت با ھندوستان اھّمیتي روز افزون مي
دراين سال کريم خان که دچار بیماري سل بود درگذشت و دولت . در اختیار ايران باقي ماند

  .عثماني جرأت يافت که بصره را باز ستاند

در زمان . کريم خان مردي نیک سیرت بود و با وجود قدرت بسیار تمام عمر به سادگي زندگي کرد

کارگاه ھاي بزرگ چیني سازي و شیشه سازي ايجاد شد و . یار يافتاو تجارت و صنعت رونق بس

کريم خان از مالیات ھا کاست، درجھت رفاه مردم سخت . گران بسیار به شیراز روي آوردند صنعت

خلوتخانه کريم خاني، مسجد و بازار وکیل . کوشید و در شیراز، پايتخت خود، بناھاي بسیار ساخت

آرامگاه دو شاعر بزرگ ايران، سعدي و .  کريم خان ھنوز باقي استاز يادگارھاي با ارزش زمان

با آن که خود شیعه مذھب بود و روحانیان شیعه را . حافظ در شیراز به دستور او بازسازي شد

  .کرد داشت، اّما با پیروان ھمه اديان به مدارا و نیکي رفتار مي بسیار گرامي مي

  

  شیراز، مسجد وکیل
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تنھا فرد . پس از مرگ کريم خان افراد خانواده او به طمع کسب قدرت به جان يکديگر افتادند

وي را در . برجسته خاندان زند پس از کريم خان لطف علي خان زند، جواني دلیر، دانا و برازنده بود

آقا محّمدخان . اند اعد ھمسان سلطان جالل الدين خوارزم شاه دانستهشجاعت و نیز بخت نامس

قاجار که پس از مرگ کريم خان سربلند کرده بود با فريب و تطمیع اطرافیان، توانست به حیله 

  .ھاي بسیار به قتل رساند لطف علي خان زند را گرفتار کند و پس از شکنجه

  قاجاریھ

  ) م1786-1925/ه1200- 1344(

ام يکي از ايل ھاي ترک زبان آسیاي مرکزي بود که ھمراه چنگیز خان مغول به سرزمین قاجار ن

ھم . اين قوم نخست در شام و سوريه و سپس در ارمنستان ساکن شد. ھاي اسالمي وارد شد

زمان با شکل گیري قدرت صفويه، سران ايل قاجار يکي از طوايف ھفتگانه سپاھیان ِقِزلباش بودند 

يک دسته از قاجاريه در زمان شاه عباس بزرگ . کردند يل خود در جنگ ھا شرکت ميکه با افراد ا

به استراباد در دو سوي رود گرگان کوچ داده شدند تا از ھجوم ترکمانان به مناطق داخلي ايران 

  .جلوگیري کنند

رش در زمان نادرشاه افشار و سپس کريم خان زند افرادي از اين طايفه به اّدعاي حکومت به شو

ھايي ازکودکي و نوجواني خود را  از میان آنان، آقا محمدخان که سال. ھا و نبردھايي دست زدند

در دربار کريم خان زند به سر آورده بود، پس از مرگ کريم خان، افراد ايل قاجار را گرد ھم آورد و در 

تاريخ تا  از اين  قاجار  پادشاھان. م به نام شاه ايران در تھران به تخت نشست1786/ه1200سال 

م يعني حدود صد و چھل 1925/ش1304 مجلس شوراي ملي درسال  وسیله  احمدشاه به خلع

اين مّدت در تاريخ ايران، دوران دگرگوني ھاي بزرگ اجتماعي و حوادث مھّم . سال سلطنت کردند

  .تاريخي است

منافع استعماري خود که درحال توسعه  درآن زمان کشورھاي اروپايي، روسیه، انگلیس، و فرانسه

درآسیا بودند، توانستند با فشار و تھديد و تطمیع، شاھان و درباريان را که اغلب با تحّوالت قرن 

اروپايیان در رسیدن به مقاصد خود در ايران با . ھاي اخیر اروپا آشنا نبودند با خود ھمراه سازند

ان و امکان اظھارنظري نداشتند و از زيرا ازسويي عاّمه مردم تو. مقاومت چنداني رو به رو نشدند

. سوي ديگر شاھان و درباريان قاجار نیز بیشتر دلمشغول زندگي شخصي و تأمین منافع خود بودند

در چنین اوضاع، دولت روس توانست به بخش ھاي بزرگي از سرزمین ايران دست يابد و دولت 

  . داخلي ايران پرداختانگلیس نیز باکسب امتیازات مھّم اقتصادي، به دخالت در امور

اّما، رفت و آمد سفیران و نمايندگان ارويايي و کشمکش ھاي سیاسي و زد و خوردھا و 

ھايي که دراين دوره صورت گرفت، از يک سو و شکل گیري تحّوالت سیاسي و اجتماعي در  جنگ

م کشورھاي ھمسايه چون عثماني و روسیه، از سوي ديگر، خود مّھم ترين عامل بیداري مرد

  .ايران و سرانجام انقالب مشروطیت شد
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افتتاح مدارس با برنامه . آغاز ارتباط فرھنگي میان ايران و اروپا نیز تحّول اجتماعي ديگري پديد آورد

کرد و آموختن  و ترتیب جديد، نیاز به استخدام استادان و کارشناسان علوم و فنون را روز افزون مي

عده اي از جوانان ايراني براي تحصیل به اروپا فرستاده .  بودھاي اروپائي پي آمد اين نیاز زبان

شدند و کساني که زبان ھاي اروپائي به خصوص فرانسه را آموخته بودند به ترجمه و نشر کتاب 

زبان فارسي دراين دوره به سبب مطرح شدن موضوعات . ھاي تاريخ و ُرمان و داستان پرداختند

دن به زبان عموم مردم گرايید و ازسوي ديگر ازجھت معنا به تازه از سويي به سادگي و نزديک ش

شعر اين دوره نیز به جاي توجه به . خصوص طرح مسائل و مشکالت زندگي عامه وسعت يافت

  .افکار صوفیانه و عاشقانه بیشتر حاوي مضمون ھاي اجتماعي شد

   )م1786-1797/ه1200-1211(آقا محّمد خان 

ل قاجار است که پس از برانداختن مخالفان در نوروز سال آقامحّمدخان نخستین کس از اي

وي درکودکي ھنگامي که پدرش محّمد حسن خان . م در تھران خود را پادشاه نامید1786/ه1200

پس از آن که محّمدحسن خان به . قاجار بر ضد کريم خان زند قیام نموده بود گرفتار شده بود

خان به کريم خان زند پناھنده شد و مورد حمايت و دست يکي از کسان خود کشته شد، آقا محّمد

نوشته اند که کريم خان به عقل و ھوش آقا محّمدخان اعتقاد داشت و در . محبت او قرار گرفت

  . خواند نمود و او را وزير خود مي کارھاي مملکت با او مشورت مي

رواني را که عوايد مالیات را به با مرگ کريم خان، آقا محّمدخان از شیراز گريخت و در راه مازندران کا

درمازندران يکي از نابرادري ھاي آقا محّمدخان او را دستگیرکرد و به . برد، تصّرف کرد فارس مي

اّما وي گريخت و به زودي در گیالن و نواحي غربي درياي َخَزر حکومتي براي خود . زندان انداخت

 که در يکي از بنادر درياي   بر افسران روسيآقا محّمدخان با تدبیر وترفندھاي سیاسي. ترتیب داد

اي براي خود ساخته بودند دست يافت و به زودي توانست افراد ايل قاجار را مطیع خود  خزر قلعه

برخي از آن ھا را . کرد وي با مخالفانش ھرکس که بود با نھايت خشونت و سنگدلي رفتار مي. کند

 زند خود  خان کريم  جانشین  ال با برانداختن آخرين س کشت و برخي را کور کرد و درکمتر از ھفت

  . پادشاه بي رقیب ايران شد

نوشته . خان زند، آقا محمدخان به نھايت خشونت و بي رحمي دست زد در برانداختن لطف علي

اند که دژخیمان وي بیست ھزار جفت چشم اھالي کرمان را از حدقه درآوردند و از سرھاي نھصد 

وي، ھنوز به . ن جايي که لطف علي خان دستگیر شده بود، کّله مناره ساختندتن درشھر بم، ھما

ھاي کريم خان زند را از قبر بیرون بکشند و در زير پّلکان ھاي  تھران نرسیده، دستور داد استخوان

گذرد بر استخوان ھاي آن مرد بزرگ و دادگر گام  جا مي کاخ گلستان مدفون سازند تا ھر وقت از آن

  . ینه خود را تسکین دھدنھد و ک

ھراکلیوس، امیر اين ناحیه، در پیماني با . بود از پیروزي ھاي آقا محّمدخان، تصّرف گرجستان 

آقا محّمدخان درسال . کاترين دوم امپراتريس روسیه کشور خود را تحت حمايت آن دولت قرار داد

 ھمراھانش به کوھستان ھراکلیوس و. م با چھل ھزار سپاه به گرجستان حمله کرد1794/ه1209
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به فرمان آقا محّمدخان پیران و سکنه بیمار و تمام کشیشان شھر قتل عام شدند و آنان . گريختند

پس از اين واقعه لشکري از . که تن درست بودند، بیش از بیست ھزار زن و مرد، به بردگي رفتند

ي قفقاز مانند دربند و جانب روسیه به سرداري ژنرال گودويچ به گرجستان آمد و بعضي شھرھا

اّما درھمین زمان کاترين امپراتريس روسیه درگذشت و . باکو وقراباغ و َشّکي وگنجه را تصّرف کرد

  .لشکريان روس قفقاز را ترک گفتند

شاھرخ میرزا، نوه نادرشاه را . آقا محّمدخان سپس به بھانه سرکوبي ترکمانان راھي خراسان شد

اّما بعد براي .  پادشاه بود و از در تسلیم درآمد، ابتدا گرامي داشتکه کور شده و درخراسان رسمًا

نوشته اند که . يابي به جواھرات خزاين نادر آن مرد کور را به بدترين صورت شکنجه کرد دست

شاھرخ براثر آن . برسرش سرب گداخته ريخت تا وي محل ياقوت مشھور اورنگ زيب را بروز داد

  .شکنجه ھا درگذشت

دوتن از نوکرھاي اوکه . محّمدخان قاجار درگرجستان پس از فتح قلعه شوش اتفاق افتادمرگ آقا

خان شقاقي سردار آقا  صادق. محکوم به مرگ شده بودند شبانه بر سرش ريختند و او را کشتند 

محّمدخان قاجار، که احتماًال خود محّرک قتل بود، تاج و کمر و صندوقچه جواھرات آقا محّمدخان را 

ورزيد و ھمیشه ھمراه خود داشت، به دست آورد و پس از آن مدتي با  سخت بدان عشق ميکه 

  .جانشین او فتح علي شاه قاجار درافتاد تا عاقبت ناچار تسلیم شد و جواھرات را بازپس داد

آقامحّمدخان قاجار با ھمه سنگدلي و شقاوت و مال پرستي سرداري کاردان وپادشاھي با تدبیر 

أمین قدرت خود از ھیچ محّبت و گذشتي نسبت به افراد ايل قاجار کوتاھي نمي کرد و براي ت. بود

. با ھمه خون ھايي که ريخت باز توانست کشوري يکپارچه و نیرومند و امن از خود به جاي بگذارد

مرزھاي ايران در زمان وي درحد مرزھاي طبیعي فالت ايران گسترش داشت و قبايل و طوايف 

ن ھا در نواحي مختلف قدرتي به ھم زده بودند در زمان وي ناچار سر تسلیم سرکش که طي قر

  .به حکومت فرود آوردند

   )م1797-1834/ه1212-1250(فتح علي شاه 

با کشته شدن آقا محّمدخان قاجار درگرجستان، ولیعھد او، باباخان، که فرمانفرماي فارس بود به 

سال اّول سلطنت او با جنگ . دوله به تخت نشستياري و کارسازي حاجي ابراھیم خان اعتماد ال

رقابت میان دولت ھاي بزرگ در ايران و . و ستیز داخلي و سرکوبي مّدعیان سلطنت گذشت

کشورھاي ھمسايه و گسترش طلبي روسیه تزاري که سرانجام به جدايي پاره ھايي از از کشور 

  . انجامید در بخش عمده اي از سلطنت اين پادشاه روي داد

وران سلطنت او ھم زمان با جنگ ھاي استعماري انگلیس درھند براي فرونشاندن قیام د

شاه افغان با حمله به ھندوستان نیروھاي انگلیس را از تسّلط آسان  زمان. تیپوسلطان میسور بود

دولت انگلیس نیز از راه ھاي گوناگون فتح علي شاه و دربار ايران را . داشت و کامل بر ھند باز مي

  .گذاشت تا زمان شاه را سرکوب کنند رفشار قرار ميزي
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خواست با جلب دوستي فتح علي شاه از راه ايران  ناپلئون ُبناپارت که با انگلیس در رقابت بود مي

در اين . به ھند لشکر کشد و در ازاي اين امتیاز، لشکريان ايراني رابه روش اروپائي تعلیم دھد

، پادشاه گرجستان، که سرزمینش در )گئورکي(گرگین خان . دکار نبو میان، دولت روسیه نیز بي

حمله آقا محّمدخان قاجار به تصّرف نیروھاي ايران درآمده بود، از آشفتگي دربار ايران استفاده کرد 

و با روسیه معاھده اي بست و عنوان تزار گرجستان را به امپراتور روس داد تا خود نايب السلطنه 

م، روس ھا گرجستان را به روسیه 1800/ه1215وت گئورکي، در سال بعد از ف. گرجستان شود

الحاق کردند و سیسیانوف فرمانده روس عالوه بر گرجستان، گنجه، شوش و سپس قراباغ را نیز 

اين پیش روي مقّدمه شروع جنگ ھاي ايران و روس بود که بیش از ده سال . به تصّرف خود درآورد

 24قد قراردادھاي گلستان و ترکمانچاي، به از دست رفتن بیش از به درازا کشید و سرانجام، با ع

  .شھر مھّم ايران درغرب درياي َخَزر، منجر شد

شده  علي شاه بست، متعّھد شد که شھرھاي تصّرف  ناپلئون بناپارت، در قراردادي که با فتح

شاه ھیئت نمايندگي با تکیه بر ھمین قرارداد، فتح علي . توسط سیسیانوف را به ايران باز گرداند

م ناپلئون با 1807/ه1222اّما درسال . انگلیس را به رياست سرجان ملَکم به حضور نپذيرفت

الکساندر اّول امپراتور روسیه برضد انگلیس پیماني بست و موضوع گرجستان و اراضي اشغال 

  .شده ايران مورد بي اعتنايي قرار گرفت

. مأيوس شده بود، ناچار به سازش با دولت انگلیس شداين بارفتح علي شاه، که از کمک فرانسه 

حاصل اين سازش تن دادن فتح علي شاه به عھدنامه شومي بود که به وسیله جیمز موريه، 

بنابراين قرارداد، دولت ايران . نماينده انگلیس، و میرزاشفیع مازندراني صدر اعظم ايران، امضا شد

ھاي اروپائي به جز انگلیس لغو کند و به دشمنان ھاي خود را با دولت  متعھد شد ھمه پیمان

نیز اگر امیر افغانستان به ھند لشکر کشد، ايران ملزم است . انگلیس راه عبور به سوي ھند ندھد

بدو اعالن جنگ دھد و در مقابل اگر بین ايران و دولت ھاي اروپايي جنگ درگیرد، دولت انگلیس در 

اين .  نکشید از طريق ھندوستان به ايران ياري دھدرفع اختالف بکوشد و اگر کار به آشتي

براساس ھمین پیمان بود که نماينده انگلیس، . عھدنامه مواد ديگري نیز ازاين دست داشت

ھاي گلستان و  ِسرگور اوزلي، به دنبال توافق پنھاني بین دولت او و روسیه تزاري، عھدنامه

  .ترکمانچاي را به ايران تحمیل کرد

ي ايران و روس، فتح علي شاه تصمیم گرفت براي جبران آن شکست ھاي ننگین پس از جنگ ھا

  ايران ھاي  عّباس میرزا نايب السلطنه که در جنگ. توّجه خود را به شرق و افغانستان معطوف دارد

ھاي شاه و درباريان از  نیز رشادت و تدبیر بسیار از خود نشان داد اّما به واسطه کوتاھي و روس 

زم محروم شده بود، اين بار نیز پس از غلبه بر ترکمانان و خان خیوه درخوارزم به حمايت ال

اّما اين بار نیز از طرف فتح علي . افغانستان حمله برد، تا َھرات پیش رفت و آن شھر رامحاصره کرد

 در اين کار نا تمام نیز عاقبت. شاه به تھران احضار شد و ديگري جاي او مأمور محاصره َھرات گرديد

  .زمان ناصرالدين شاه به جدا شدن افغانستان از ايران انجامید
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در پايان زندگي، فتح علي شاه راھي فارس شد تا مالیات ھاي عقب مانده را، که پسرش 

حسینعلي میرزا درکاشان به . کرد، وصول کند میرزا فرمانفرما از پرداخت آن خودداري مي حسینعلي

فتح علي شاه بیمار . شاه داد ر کمتر ازحّد انتظار بود به خدمت پدر رسید و مبلغي که بسیا

فرمانفرما را به زندان انداخت و مأموران را براي گرفتن مالیات از مردم فارس به آن سو فرستاد و 

خود نیز در پي ايشان به اصفھان رسید و در ھمان جا، پس از سي و ھفت سال پادشاھي 

ود پیوسته با مخالفان داخلي و خارجي درحال او در دوران طوالني سلطنت خ. درگذشت

کارھاي ارزنده اي که در دوران او انجام شد به وسیله بعضي از امیران اليق او از . کشمکش بود

  .جمله عّباس میرزا نايب السلطنه صورت گرفت

خود نیز شعر . کفايت و زن باره و در عین حال نازک دل و شعردوست بود فتح علي شاه مردي بي

. خواست که شعر و نقاشي او را ستايش کنند کرد و از درباريان مي گفت و گاه نّقاشي مي مي

درمذاکرات با نمايندگان خارجي بیشتر فريفته ھدايا، به خصوص جواھراتي مي شد که پیش کش 

 نوه برجاي گذاشت که 588 دختر خود 46 پسر و 57 زن داشت و ھنگام مرگ از 158. کردند او مي

  .متوّقع امتیازھای کالن بودندتگاه و دربار و حکومت و واليت ھمگي از دس

   )م1831-1895/ه1264-1313( ناصرالدين شاه 

درزمان وی کھ سخت زیر . پس ازفتح علی شاه نوه اش محمدشاه کھ مردي بي اراده و بیمار بودبھ سلطنت رسید
پسرش  پس از مرگ او . فتنفوذ روس ھا بود تالش ھای ناموفقی برای بازپس گرفتن ھرات صورت گر

ناصرالدین شاه را از تبریز بھ تھران آوردندو میرزا تقي خان امیرنظام با وجود اوضاع درھم ریختھء پایتخت او 
القاب اتابک اعظم و امیرکبیر بھ پاس این . را کھ بیش از ھفده سال نداشت، با ھوشیاري و تدبیر بھ سلطنت نشاند

ر، بھ محض رسیدن بھ پایتخت، با عنوان صدر اعظم اداره امور کشور را بھ دست امیر کبی. بھ او داده شد خدمت
  .گرفت

سال ھاي نخست حکومت ناصرالدين شاه به سبب اصالحات واقدامات مھّم سیاسي و اداري 

اّما تحريک و اصرار اطرافیان شاه عاقبت او را به برکناري و قتل امیر . امیرکبیر بسیار موّفق بود

تحريکات انگلیس ھا در . ت بیگانگان و افراد ناوارد را در امور مملکت باز گذاشتواداشت و دس

افغانستان، که از روزگار فتح علي شاه آغاز شده بود، به جدايي کامل اين بخش از سرزمین ايران 

روسیه نیز آرام ننشست و با تسخیر َمرو، در شمال شرقي ايران، ترکستان راتصّرف کرد و . انجامید

  . ايران را به مرزھاي امروزي رساندحدود

از آن پس نفوذ و دخالت کشورھاي انگلیس و روس در امور سیاسي و اقتصادي ايران روز  
ناصرالدين شاه با دادن امتیازھاي بھره برداري از معادن و منابع کشور و . شد به روز بیشتر مي

اشتھاي روسیه را براي  به انگلیس، باحّق طبع ونشر اسکناس،   شاھنشاھي تأسیس بانک

از ھمین رو، امتیاز صید ماھي شمال و تأسیس بانک استقراضي نیز . امتیازات تازه تحريک کرد

امتیاز کاوش و حفرّيات . نیز بیکار ننشستند فرانسويان . ھا داده شد  روس  به دراين زمان

  .نصیب آنان گرديدشناسي درشوش و حق انحصاري اکتشاف آثار عتیقه درتمام خاک ايران  باستان
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شدند به ياري و رھبري روحانیان دست  اّما مردم که به تدريج از نفوذ روز افزون بیگانگان نگران مي

حاج میرزا حسن شیرازي، استفاده از م، 1891/ ه1301درسال . به اعتراض ھاي عظیم زدند

عروف شد، حّق انحصاري  به امتیازِرژي م دخانیات را تحريم کرد، زيرا امتیاز انحصار دخانیات، که

اعتراضات شديد مردم . تجارت تنباکو و حّتي نظارت درکشت آن را به يکي از اتباع انگلیس داده بود

اين . شد، ناصرالدين شاه را به لغو امتیاز واداشت و تحريم تنباکو که حّتي در دربار نیز رعايت مي

ر دولت ايران ناچار شد مبلغ قابل توجھي گونه کارھا در زمان ناصرالدين شاه بارھا روي داد و ھربا

شاه را لغو  عّلت رکود شديد اقتصادي درشش سال آخرسلطنت ناصرالدين. بپردازد غرامت  به عنوان

  .قرارداد ِرژي و مشکالت ناشي از پرداخت غرامت آن دانسته اند

. اي نیز صورت گرفتبا اين ھمه، در زمان ناصرالدين شاه در پي اصالحات امیرکبیر، اقدامات ارزنده 

 طول ھشت  آھن به ايجاد خّط تلگراف، ترتیب پست و يک نواخت کردن سّکه ھاي رايج، تأسیس راه

شھر . ھاي کوچک از آن جمله است کیلومتر بین تھران و شھر ري و تأسیس شماري کارخانه

آن ساخته تھران دراين زمان توسعه يافت و ساختمان ھاي دولتي و قصرھاي سلطنتي متعّدد دور 

تر از اين ھا، تأسیس مدرسه دارالفنون و انتشار نخستین روزنامه درايران بود که به  اّما مّھم. شد

اي بود که درآن علوم و فنون جديد و  دارالفنون نخستین مدرسه. ھّمت میرزا تقي خان صورت گرفت

رجي براي تدريس در آن شد و از ھمین رو نیز تني چند از استادان خا ھاي اروپائي آموخته مي زبان

تأسیس دارالفنون را يکي . اين مدرسه ھنگامي افتتاح شد که امیرکبیر در تبعید بود. دعوت شدند

  .از عوامل مّھم بیداري ايرانیان در انقالب مشروطیت شمرده اند

 و وي سه بار به اروپا سفرکرد. رفت اروپايیان عالقه مند بود ناصرالدين شاه به آگاھي از نحوه پیش

با اين حال وقت خود را در اين سفرھا، که ھزينه . از نزديک با برخي از اين پیشرفت ھا آشنا شد

. بسیار براي خزانه کشور داشت، بیشتر به تفريح و کنجکاوي در آداب زندگي اروپايیان گذراند

الفت با  مانع از اين نشد که از مخ  حکومت در کشورھاي اروپايي شاه با نحوه آشنايي ناصرالدين

خواھانه، که به تدريج در  به فرمان او از انتشار افکار آزادي. اصالحات سیاسي در ايران دست کشد

روزنامه ھا اجازه نداشتند درباره سیاست چیزي . کردند گرفت، جلوگیري مي ايران اوج مي

انه دست شد مخفی کتاب ھا و روزنامه ھاي آزادي خواھان که بیرون از ايران منتشر مي. بنويسند

شد با شّدت و   مي نشريات گرديد زيرا با ھرکس که متھم به داشتن اين گونه به دست مي

خواه در راه بیدارکردن افکار عمومي در  ھمه، رھبران و متفّکران آزادي با اين. کردند خشونت رفتارمي

مین مصادف با پنجاھم، 1895/ ه1313ناصرالدين شاه در سال . . کوشیدند داخل و خارج مي

اّما يک روز پیش از آغاز . سال سلطنت خود، دستور داده بود جشن ھاي باشکوھي ترتیب دھند

اين جشن ھا، شاه در حرم شاه عبدالعظیم درشھرري، ھدف گلوله میرزا رضاي کرماني، از 

  .مريدان سیدجمال الدين اسدآبادي قرار گرفت و کشته شد

   )م1896-1906/ه1314-1324(مظفرالدين شاه 
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شاه، ولیعھد او مظفرالدين میرزا، از تبريز به تھران آمد و به سلطنت  شدن ناصرالدين  کشته با

الدوله برعھده داشت، مردي  وزارت او را امین. وي درآن ھنگام چھل و چھارساله و بیمار بود. رسید

انه در کرد و به تأسیس کارخ آگاه و دانشمند که اصالحات میرزا تقي خان امیرکبیر را دنبال مي

حاج میرزاحسن خان ُتِنکاُبني سپھساالر نیز مّدتي کوتاه به . زمینه ھاي گوناگون عالقه مند بود

وي نیز براي سر و سامان دادن به اوضاع مملکت اقدامات اصالحي . وزارت مظفرالدين شاه رسید

 به ايران آورد  را به عنوان مستشار بسیار انجام داد، از جمله براي تنظیم گمرک، مسیونوز بلژيکي

  .ترتیبات تازه اي گذاشت) دادگستري(و در امورعدلیه 

آنان مظفرالدين شاه را . اين کارھا و برنامه ھا به ناخشنودي برخي از درباريان و اشراف انجامید

میرزاعلي اصغرخان، . السلطان را صدر اعظم کند واداشتند تا بارديگرمیرزا علي اصغرخان امین

ظم، با آن که مردي ھوشیار و سیاست پیشه بود، به روس ھا سرسپردگي ملّقب به اتابک اع

داشت و نه تنھا کاري براي سروسامان دادن اوضاع مملکت انجام نداده بود بلکه با گرفتن 

ھا واگذار   به روس ھاي کالن براي تھیه مقّدمات سفر مظفرالدين شاه به اروپا امتیازات مھّمي قرضه

تقراضي روس بیست و دو میلیون و نیم روبل، معادل سه میلیون و از جمله، بانک اس. کرد

چھارصدو سي و نه ھزار لیره انگلیسي، به دولت وام داد به شرط آن که دولت ايران پانصد ھزار 

لیره طلب بانک شاھنشاھي را بپردازد و بانک استقراضي روس بستانکار منحصر به فرد ايران 

.  جز گمرک بنادر خلیج فارس، به گرو بانک رفت ک ايران، بهبه اين ترتیب، عايدات گمر. باشد

چندي بعد دولت ايران ناچار به وسیله بانک شاھنشاھي مبلغي . اّماعايدات گمرک کافي نبود

 ھزار لیره انگلیسي از حکومت ھند قرض گرفت و درمقابل عايدات شیالت درياي َخَزر 304بیش از 

بخش عمده اين . گمرکات خلیج فارس را تضمین آن قرار دادو درآمد پست خانه و تلگراف خانه و 

وام ھا و نیز درآمدھاي ناشي از اعطاي امتیازات به بیگانگان صرف دو سف ربیھوده و بي نتیجه 

  . مظفرالدين شاه به ارويا گرديد

اوضاع نابسامان مالي و اقتصادي و تعّديات و اجحافات حّکام و عّمال دولت بر ناخشنودي مردم 

ھاي اعتراض به سرعت پیش رفت و  فزود و آن ھا را به تدريج به جان آورد تا آن که نخستین جرقها

اين گونه اعتراض ھا در زمان ناصرالدين شاه به شدت . انقالب مشروطیت را شعله ور ساخت

اّما مظفرالدين شاه ھنگامي که از نارضايي عمومي آگاھي يافت با عزل عین . شد سرکوب مي

اي فراھم آورد که مظفرالدين  اين مقّدمات زمینه.  روي کار آوردن مشیرالدوله موافقت کردالدوله و

به پاس اين فرمان، و به . شاه با اعطاي فرمان مشروطیت عصر جديدي را در تاريخ ايران آغاز کند

خاطر مقبولیتي که اين پادشاه در پايان عمر خويش به خاطر مسالمت با آزادي خواھان در میان 

  .مردم يافته بود، مجلس در مرگ او سه روز تعطیل و عزاي مّلي اعالم کرد

  

  )م1909-1907/ه1327-1325(محمدعلی شاه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


محمد علی شاه پسرو جانشین مظفرالدین شاه پس از رسیدن به سلطنت به کمک روسیه  

پس از برخوردھائی که با اعضای مجلس شورای . سعی داشت فرمان مشروطیت را از بین ببرد

ملی ، شاه به جمع آوری نیروی نظامی و مسلح کردن آن ھا پرداخت ، اتابک امین السلطان را که 

بعد از یک ریع قرن صدر اعظمی بعد از مشروطیت کنار گذاشته شده بود از اروپا به ایران دعوت 

با آن که بعداز مدتی کوتاه، محمد علی شاه ناچار شد قانون . کرد و دوباره صدر اعظم کرد

این اقدامات ھمراه .اما. روطیت را به رسمیت بشناسد و اتابک ھم در سوء قصدی کشته شدمش

با توافقی که دولت ھای روس و انگلیس برسر تقسیم ایران به مناطق زیر نفوذ خود کرده بودند و 

  .با وجود اصرار شاه، مجلس از تصویب آن سرباز می زد، به کودتائی از سوی شاه انجامید

تا نخست عده ای از اوباش وابستھ بھ دربار بھ مجلس رفتند و با مشروطھ خواھان بھ زد و خورد در این کود
سپس بھ دستور شاه فرماندهءروس بریگاد . فردای آن روز چند تن از آزادی خواھان را درباغ شاه کشتند. پرداختند

اره مشروطیت را برکرسی نشاندند، از روز گلولھ باران مجلس تا وقتی کھ مردم دوب. قزاق مجلس را بھ توپ بست
  .معروف است) کوچک(این مدت در تاریخ ایران بھ دورهء استبداد صغیر. سیزده ماه و چند روز طول کشید

با سرازیر شدن گروه ھائی از مشروطھ خواھان از تبریز و اصفھان و رشت و دیگر  ایستادگی مردم دربرابر شاه 
ن بھ تھران شاه را برکنار و قانون مشروطیت را دوباره پس از رسید. نواحی بھ تھران آغاز شد

آزادی خواھان پس از برکناری محمد علی شاه از سلطنت پسر سیزده سالھء او احمد شاه را بھ .برقرارکردند
  .سلطنت و علی رضا خان عضدالملک را رئیس ای قاحار را بھ نیابت سلطنت ایران برگزیدند

یھ گریخت ویک سال بعد با حمایت آن کشور برای باز یافتن تاج و تخت دوباره پس از آن ، محمد علی شاه بھ روس
  .اما باوجود حمایت روس ھا نتوانست کاری از پیش ببرد. از طریق دریای خزر وارد ایران شد

  

   )م1909-1925/ه1327-1344(احمد شاه 

تح تھران به ھنگامي که محّمدعلي شاه پس از ف. احمدشاه ھفتمین و آخرين شاه قاجار است

وسیله نیروھاي مجاھد مشروطه خواه به سفارت روس پناھنده شد، نمايندگان او را خلع کردند و 

وي تا رسیدن به سّن .  سلطنت نشاندند پسرش، احمدمیرزا، را که تنھا دوازده سال داشت به

با السلطنه که از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب شده بود براي آشنايي  بلوغ زيرنظر نايب

السلطنه اداره  در اين مّدت، امور مملکت به وسیله ھیأت مديره و نايب. وظايف خود آموزش مي ديد

در ھمین دوران، گروھي از کارشناسان آمريکايي به رياست مورگان شوسِتر براي اصالح . شد مي

 دعوت به ايران) ژاندارمري(و عّده اي از مستشاران سوئدي براي تشکیل امنیه ) دارايي(مالیه 

اّما روسیه تزاري پیوسته کارشکني مي کرد و مي کوشید که از راه ھاي مختلف در امور . شدند

صدور اولتیماتوم براي بیرون کردن مستشاران آمريکايي، اعدام آزادي خواھان در . ايران دخالت کند

آمیز و در مشھد از جمله اقدامات تھديد) ع(رشت و تبريز و به توپ بستن حرم مطّھرحضرت رضا

  . ھا درمخالفت با مجلس و مشروطیت ايران بود خشونت بار روس
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احمدشاه يک ھفته پیش از آغاز نخستین جنگ جھاني تاج گذاري کرد و اداره امور را به دست 

تا اين زمان وي، که بسیار جوان و از جنجال ھاي سیاسي به دور بود، مورد عالقه و احترام . گرفت

رفت که معّلمان برگزيده او را فردي آزادي خواه و آشنا با ريزه کاري  ميمردم قرار داشت و گمان 

  .ھاي سیاست بار آورده باشند

طرفي ايران، دولت ھاي روس و انگلیس از شمال و جنوب  درجنگ جھاني اّول، با وجود اعالم بي

لشويکي در انقالب ب. وارد خاک کشور شدند و عمًال قرارداد تقسیم ايران را مورد اجرا گذاشتند

و اعالم انصراف حکومت تازه از اّدعاھاي گذشته اگرچه به نفع م 1917/ ه1336در سال روسیه 

دولت انگلیس دراين . ايران بود، اّما دست انگلیس را براي دخالت در امور ايران کامًال باز گذاشت

رح شده بود ھنگام مي کوشید نقشه ُلرد ُکرُزن را که سال ھا پیش براي حفظ شبه قاره ھند ط

بنابراين نظام، اموردولتي ايران به . درمورد ايران عملي و نظام مستشاري را برکشور تحمیل کند

اين برنامه را دولت . شد دست ايرانیان اّما به خواست و صالح ديد مستشاران انگلیسي اداره مي

ه به روي کار آوردن  گنجاند و با وادار کردن احمد شا1919انگلیس درقراردادي معروف به قرارداد 

  .وثوق الدوله مقّدمات اجراي آن را فراھم کرد

برپايه پاره اي اسناد، انگلیس ھا با پرداخت ماھي پانزده ھزار تومان به شاه موّفق به جلب رضايت 

کرد که ھرگز با  اّما احمد شاه تا پايان زندگي تأکید مي. او براي نخست وزيري وثوق الدوله شدند 

اين قرارداد را وثوق الدوله و دو تن از اعضاي کابینه اش، از طرف .  موافق نبوده است1919قرارداد 

اّما دامنه مخالفت با قرارداد در ايران .  نمايندگي بريتانیا، امضاکردند ايران، و سرپرسي کاکس، به

ن قیام جنگل به سرداري میرزا کوچک خا. باالگرفت و به مقاومت ھا و مبارزات خونین انجامید

جنگلي و قیام کلنل محّمد تقي خان پسیان در خراسان و شیخ محّمد خیاباني در تبريز از آن جمله 

  .است

ھنوز به انزلي نرسیده بود که .  احمد شاه در راه سفر به اروپا بود1919ھنگام امضاي قرارداد 

رداد غوغاي جرايد و اعتراض شديد روحانیان و مّلیون به رھبري سیدحسن مدّرس برضد قرا

 1299مّدتي پس از بازگشت شاه از اين سفر کودتاي سوم اسفند سال . برخاست

ديد، براي   میالدي صورت گرفت و احمد شاه، که پايان سلطنت خود را نزديک مي1920/شمسي

  . سومین بار عازم اروپا شد و ديگر به ايران بازنگشت

راض دودمان قاجار و انتقال م مجلس شوراي مّلي رأي به انق1925/ش1304درآبان ماه سال 

سه سال بعد .  ساله قاجار پايان پذيرفت150سلطنت به خاندان پھلوي داد و بدين ترتیب حکومت 

  .برد، در پاريس درگذشت ساله شده بود و از يک بیماري طوالني رنج مي  سي احمد شاه، که تازه
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  پھلوي

  ) م1925- 1979/ش1304- 1357(

 در آن رضاخان میرپنج با ھمکاري سیدضیاءالدین طباطبایي تھران را  م کھ1920/ش1299کودتاي اسفندماه سال 
گرفت، سرآغاز دوران جدیدي در تاریخ ایران است کھ زمینھ آن در اواخر دوران سلسلھ قاجار با انقالب 

ت و قبل ازخود، ایل وطایفھ اي پشت سرنداش ھاي سلطنتي  رضا شاه بھ خالف سرسلسلھ. مشروطیت آماده شده بود
وي ھنگامي زمان امور کشور را بھ دست گرفت کھ عالوه . اي برکنار بود از دشمني ھا و کین جویي ھاي قبیلھ

برضعف و بي کفایتي شاھان قاجار، نخستین جنگ جھاني و اشغال ایران بھ وسیلھ بیگانگان، وضع را از گذشتھ 
  .وخیم تر کرده بود

 بھ سر و سامان دادن اوضاع پرداخت و ھنگامي کھ دّومین فرد این رضا شاه با اقتدار تمام و پشتکاري کم نظیر
م در پي انقالب اسالمي، ناچار بھ ترک کشور شد و جمھوري 1979/ش1357خاندان، محّمد رضا شاه، درسال 

ھاي  اسالمي جاي گزین رژیم مشروطھ سلطنتي گردید، ایران در بسیاري زمینھ ھا، براساس پیش رفتھ ترین روش
  .رجھان، رو بھ رشد و توسعھ بودمعمول د

مّلي و فرھنگ باستاني ایران و ازسوي دیگر تالش براي  از ویژگي ھاي مھّم دوران پھلوي، تأکید بر ھوّیت
آثار این تأکید دربسیاري از زمینھ ھا . دگرگون کردن کشور در راه تجّدد و نوسازي و مقابلھ با معتقدات خرافي بود

اّما رویدادھا و دستاوردھاي بزرگي کھ تنھا . مشھود بود ت تا کشاورزي و صنعتاز فرھنگ و آموزش و بھداش
 سال بھ ایران چھره اي دیگر بخشید فرصت دگرگون ساختن ذھن و اندیشھ عامھ مردم را نیافت، بھ 57درطي 

ل ھمچنین رعایت اصو خصوص کھ این دگرگونی ھا و پیشرفت ھای مادی و اقتصادی، با رشد آزادی و عدالت،
  .قانون اساسی مشروطیت کھ آن ھمھ تالش برای تحقق آن صورت گرفت، ھمراه نبود 

.  

   )م1925-1941/ش1304-1320(رضا شاه 

درزمان احمدشاه قاجار، جنگ جھاني اّول درگرفت، . م1914/ه1332ھنگامي که درسال 
 کشورھاي دولت ايران درجنگ اعالم بي طرفي کرد، اّما. اوضاع داخلي ايران سخت آشفته بود

روس و انگلیس که از سال ھا قبل قصد داشتند ايران را به مناطق نفوذ خود تقسیم کنند از دو سو 

آلمان و عثماني نیز از سیاست تجاوزکارانه آنان استفاده کردند و مردم . به اشغال کشور پرداختند

در عین حال به دست دولت آلمان . ايران را به اّتحاد اسالمي و ياري دولت عثماني فرا خواندند

يکي از اتباع خود به نام واسموس عشاير جنوب و غرب ايران را بر ضد نیروھاي اشغالگر انگلیس 

 که دست انگلیس را به 1919آزادي خواھان ايراني نیز به منظور مخالفت باقرارداد. کرد تحريک مي

ه مبارزه با دولت برخاستند گذاشت ازگوشه و کنار ب طور کامل در امور مالي و نظامي ايران باز مي

  . و اين خود برآشفتگي اوضاع افزود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


درچنین احوال، رضاخان میرپنج یکی از نظامیان برجستهء بریگاد قزاق، افسران روس سفیدرا که 

در این زمان به . دراین دسته بودند، برکنار ساخت و خود فرمان دھي بريگاد قّزاق رابر عھده گرفت

رگوشه و کنار کشورو بین عشایر و قبایل مختلف کسانی با اھداف تحریک نیروھای بیگانه د

ایستادگی دربرابر دشمن یا حفظ موقع و منافع خود گروه ھای سپاھی گرد آورده و به مبارزه آغاز 

درسال اول . نخستین اقدام سرکوب این شورش ھا و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی بود. کرده بودند

اخان بر رھبران کردھای شکاک درچھریق و ماکو مسلط شدند، نفرات قزاق به فرمان دھی رض

سمیتقو از رھبران کرد را در آذربایجان شکست دادند، سرکردگان ایل ھای شاھسون،بختیاری، لر، 

ھاي ضد اشغالگری میرزاکوچک خان جنگلي  قیام بویراحمد و ترکمن را مطیع دولت مرکزی کردندو 

 رضاخان، پس ازتحکیم .ز خروج قواي بیگانه فرونشانده شدوکلنل محمدتقي خان پسیان نیز پس ا

به ھمراھي روزنامه نگاري به نام سیدضیاء الدين . م1921/خ1299موقع خود، در سّوم اسفند 

سیدضیاء الدين دولتي به نام . طباطبايي با يک کودتاي بدون خون ريزي تھران را دراختیار گرفت

قب سردار سپه، نخست به فرمان دھي قوا وسپس به کابینه سیاه تشکیل داد و رضاخان با ل

پس  در چھارسال پس از کودتا دولت توانست ايران را از قواي بیگانه، که . وزارت جنگ منصوب گرديد

  .انداختند، پاک کند خود را به تأخیرمی   خروج بھانه اي جھاني اّول ھرروزبه  از پايان جنگ 

   

ی دولت می انجامید حتی از سوی آن دسته ازاعضای این اقدامات که به ایجاد قدرت مرکز
مجلس چھارم و پنجم شورای ملی که مخالف تغییر خاندان سلطنت یا ایجاد حکومت 

پس از رأي مجلس پنجم به انقراض  عاقبت. جمھوری بودند نیز مورد تأئید قرار می گرفت

به پادشاھي م از سوي مجلس مؤّسسان 1925/ش1304سلطنت قاجار، سردار سپه در سال 

  .برگزيده شد

رضاشاه در دوران سلطنت خويش تنھا يک بار به خارج از کشور سفر کرد و آن به دعوت کمال 

وي دراين سفر مورد استقبالي شايان قرار گرفت و به مّدت دو . آتاتورک، ريیس جمھور ترکیه، بود

  .ھفته، که بیش از مّدت پیش بیني شده بود، به ديدن اين کشور پرداخت

ھنگامي که سالي .  با قدرت تمام سلطنت کرد1320/1941رضا شاه تا بیست و پنجم شھريور 

پس از آغاز جنگ جھاني دّوم، نیروھاي مّتفقین خاک ايران را اشغال کردند، رضاشاه ناچار شد 

وي دو سال پايان زندگي خويش را . سلطنت را به پسر خويش محّمد رضاشاه پھلوي انتقال دھد

 1323/1944وريس نزديک ماداگاسکار و شھر ژوھانسبورگ گذراند و درچھارم مرداد در جزيره م

  .  به پاس خدمات وي او را به لقب کبیر ملّقب کرد1949مجلس شوراي ملي درسال . درگذشت

دوران سلطنت او را مي توان دوران آغاز . رضاشاه مردي بااراده، بلندپرواز و سخت گیر بود

در اين دوران اقتدار حکومت . نوين اداري در تاريخ معاصر ايران دانستسازندگي و تأسیس نظام 

مرکزي، که پس از قرن ھا کشمکش داخلي و ھجوم و تاخت و تازھاي بیگانه حاصل شده بود، 

تشکیل يک نیروي نظامي منّظم و مجّھز کردن آن . امکان تغییرات اساسي را در کشور فراھم آورد
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سازي،  یروي ھوائي و دريائي و توسعه کارخانه ھاي اسلحهبه سالح ھاي جديد و ايجاد ن

  . ترين اقدامات رضاشاه است ازمھم

را در خلیج فارس به بندر ترکمن ) بندر شاھپور(ايجاد راه آھن سراسري که بندر خورموسي 

پیوندد از ديگر کارھاي بزرگ عصر رضا شاه پھلوي  درجنوب شرقي درياي مازندران مي) بندرشاه(

يجاد ساختمان ھاي بزرگ دولتي و کشیدن راه ھاي مھم و بناي سدھاي بزرگ و تأسیس ا. است

داخلي نیز ازجمله دستاوردھا و برنامه  ھاي قند و پارچه بافي و سیمان و حمايت ازصنايع  کارخانه

  .ھاي قابل توجه اين دوران است

 گسترش اعزام دانشجويان درزمینه کارھاي فرھنگي، مھم ترين اقدام در زمان رضا شاه، عالوه بر

اقدام . م است1934/ش1313مستعد به اروپا براي ادامه تحصیل، تأسیس دانشگاه تھران درسال 

درمسجد . او به کشف حجاب که با اکراه و خشونت ھمراه بود با واکنش مردم رو به رو گرديد

ز تظاھرکنندگان گوھرشاد مشھد تظاھراتي بزرگ روي داد که با تیراندازي و کشته شدن شماري ا

 مذھبي شد، اّما در عین حال به  اين برخوردھا اگرچه موجب تحريک احساسات. خاتمه يافت

  .شرکت بیشتر زنان ايراني در فعالیت ھاي اجتماعي، فرھنگي و سیاسي منجر گرديد

می در پیشرفت با آن کھ اقدامات مھ .رضاشاه مردی نظامی بود و تا پایان سلطنت از پوشش نظامی استفاده می کرد
او  قدرت حکومت مرکزی و ایجاد امنیت و توسعھء اقتصادی و اجتماعی انجام داد، اما ھمین روحیھء نظامی گری

افزون . رابھ استبداد و خودمحوری وا می داشت و از روح حکومت مشروطھ کھ خواست مردم بود، دور می کرد
تصور او از حکومت، . ی جھان بزرگ را نیافتھ بودسواد اندکی داشت و فرصت آشنائی با روابط اجتماع بر آن

  .بھ گفتھ ای او ھمچون ناپلئون فرزند انقالب نبود. روش پادشاھان بزرگ گذشتھ بود

مصادرهء امالک واموال دیگران و افزودن آن ھا بھ دارائی شخصی از مھم ترین عوامل نارضائی و مخالفت با او  
مردم، بخصوص دانشجویان و تحصیل کردگانی کھ با روش ھای حکومت افزون بر آن بیشتر . بھ شمار می رفت 

اروپائی و آزادی ھای اجتماعی آشنائی داشتند، از خفقان و اعمال زور حکومت و دستگاه قضائی غیرمستقل آن 
کھ می توانستند عوامل تعدیل کننده  را در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی راضی نبودند و اعمال نفوذ دولت

تشکیل نیروی نظامی مقتدر و مجھزی ھم . ای در روش ھای استبدادی حکومت باشد،خالف مشروطیت می دانستند
   .بر دوش مردم سنگینی می کرد کھ وی ترتیب داد خرج زیاد داشت و این موضوع

سلطنت رضاشاه پھلوي درايران ھم زمان با به قدرت رسیدن کمال آتاتورک در ترکیه و امان اهللا 

اين ھرسه رھبر مصّمم به ايجاد تغییرات بنیادي اجتماعي . دشاه افغانستان بودخان پا

ھدف اصلي دگرگوني درھرسه کشور، با تفاوت ھايي، اقتباس از تمّدن . ھاي خود بودند درسرزمین

اّما، در ايران معتقدات ريشه دار . صنعتي غرب و جذب پاره اي از دستاوردھاي فرھنگي آن بود

 مردم  ھاي استعماري دولت ھاي بزرگ دي به سنن ملي و سابقه نفوذ و دخالتمذھبي و پاي بن

ھاي رضاشاه  از ھمین رو، سیاست ھا و برنامه. داشت را در مقابل تمّدن غرب به ايستادگي وا مي

با اين ھمه، . در راه پیشرفت جامعه ايراني با مشکالت و مقاومت ھاي گوناگون رو به رو بود
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 دوران در زمینه ھاي اجتماعي، اداري، اقتصادي و فرھنگي چھره ايران را تحّوالت اساسي اين

  .دگرگون ساخت و سنگ بناي تحّرک و پیش رفت را برجاي گذاشت

   )م1941-1978/ش1320-1357(محمد رضا شاه 

، و استعفاي رضا 1941پس از اشغال ايران به وسیله نیروھاي مّتفقین، در سّوم شھريورماه سال 

د جوان او محّمد رضا پھلوي، ھنگامي که جھان درشعله ھاي جنگ جھاني دّوم شاه، ولیعھ

اّما، . در اين زمان، دولت ايران ناچار از ھمکاري با متفقین بود. سوخت، به پادشاھي رسید مي

برپايه قرارداد سه جانبه اي که میان ايران، انگلیس و شوروي به امضا رسید، قواي مّتفقین ملزم 

در دوران جنگ ايران عمًال به دو منطقه . له پس از اتمام جنگ خاک ايران را ترک گويندبودند بي فاص

نیروھاي شوروي در نواحي شمالي آذربايجان، گیالن، مازندران، خراسان و . نفوذ تقسیم شده بود

گرگان مستقر بود و نیروھاي اياالت مّتحد آمريکا و انگلیس اياالت فارس، خوزستان، کرمانشاھان ، 

  .اراک و اصفھان را دراختیار داشت

کمبود . پس از پايان جنگ جھاني دّوم، مداخالت بیگانگان در امور داخلي ايران ھمچنان ادامه يافت

کرد و ثبات و اقتدار حکومت مرکزي به گونه  مواد غذايي و نا امني درنقاط مختلف کشور بیداد مي

ن اوضاع آشفته آن شد که، پس از خروج يکي از پیامدھاي اي. اي کم سابقه کاھش يافته بود

نیروھاي آمريکايي و انگلیسي از کشور، حکومت ھاي خود مختار در آذربايجان و کردستان، با 

پشتیباني نیروھاي نظامي اّتحاد جماھیر شوروي که ھنوز ايران را ترک نکرده بودند، به چالش 

خروج   که به  ديپلوماتیک دامات پس از مذاکرات طوالني سیاسي و اق. حکومت مرکزي برخاستند

اين دو حکومت خودمختار، ھمزمان با اعزام نیروھاي نظامي  انجامید، سرانجام   سرخ از ايران  ارتش

  .دولت مرکزي، فروپاشیدند

واقعھ مھّم سیاسي و اجتماعي دیگري کھ در دوران پادشاھي محّمد رضا شاه پھلوي روي داد مّلي شدن صنعت نفت 
  دکتر محّمد مصّدق رھبر جبھھ مّلي، کھ. م، بود1951/ ش1330 شرکت نفت ایران و انگلیس، درسال و خلع ید از

قصد مّلي کردن این صنعت بھ نخست وزیري رسیده بود، پس از مذاکرات گوناگون و طوالني براي فروش  بھ 
ام با تعمیق بحران اقتصادي و سرانج. ھاي مّتحد آمریکا و انگلیس نرسید محصوالت نفتي ایران بھ توافقي با دولت

سرلشگر م برکنار شد و 1953اوت / ش1332کشمکش ھاي سیاسي دروني، دولت مصّدق بھ فرمان شاه در مرداد 
. مرداداین سال دست زده بود نخست وزیرگردید28فضل اهللا زاھدي کھ با حمایت آیت اهللا کاشانی بھ کودتایی در

با شرکت ھاي عمدهء نفتي جھان بھ توافق رسید و از آن پس پای گروه وی بی فاصلھ پس از آن با عقد قراردادي 
  .ھای عظیم مشاوران و مستشاران نظامی و اقتصادی امریکا بھ ایران بازشد

پس از برکناري دکتر مصّدق شاه اقتداری روزافزون یافت واقدام به انجام تحّوالت عمده اقتصادي و 

اصالحات ارضي، رشد سريع اقتصادي و توسعه بخش . کرد " انقالب سفید"اجتماعي با عنوان 

صنايع کشور ھمراه با افزايش سرمايه گذاري ھاي داخلي و خارجي، سھیم شدن کارگران در 

سود واحدھاي بزرگ تولیدي، گسترش دانشگاه ھا و افزايش بي سابقه در شمار دانشجويان 
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ي و مشارکت روزافزون آنان در خارج از کشور، اعطاي حق شرکت زنان در انتخابات عموم ايراني

  .عرصه فّعالیت ھاي اجتماعي از جمله اين تحّوالت و رويدادھا بود

  

. م1963/خ1342درپانزدھم خرداد سال. این تحوالت بین عامه مذھبی بازتاب مخالفت آمیزداشت

در پی آن آیت اهللا . درقم تظاھرات گسترده ای روی داد که به کشته شدن شماری انجامید

دوسال .  که عامل این شورش شناخته شده بود، محاکمه و به خارج از کشور تبعیدگردیدخمینی

درکاخ مرمر به سوی شاه تیراندازی شد که از آن سوءقصد نیز . م1965/خ1344فروردین21بعد در 

  . جان سالم به در برد

   

و . م1962/خ1341سال در، "اوپک”فزایش درآمد نفتي ایران، پس از تشکیل سازمان کشورھاي صادرکننده نفت
م، عاملي در گسترش 1974/ش1353در پي آن بحران خاورمیانھ و بروز جنگ اعراب و اسرائیل، در سال 

 بھ دستورمحمد رضاشاه .امکانات رشد و در عین حال تشدید برخي مشکالت اقتصادي و اجتماعي در کشور شد
ندان و وابستگان بھ شغل ھای دولتی موظف بھ ھمھ ایرانیان بھ خصوص کارم. م1974/ 1352دراسفند ماه سال 

اما . شدندتا بھ این طریق از اخالل و مخالفت با دولت کاستھ شود" رستاخیز"قبول عضویت در حزب فرا گیر
از جملھ برگزاری جشن ھای دوھزارو پانصد سالھء شاھنشاھی وتاج گذاری کھ می  بسیاری از این قبیل اقدامات
بھ تحریک مخالفان از سوی عامھ با نا رضائی ھمراه می   عرصھ ء بین المللی باال ببردتوانست موقع ایران را در

  . شد

برنامھ ھاي شاه در جھت توسعھء سریع اقتصادي و اصالحات اجتماعي، کھ عنوان انقالب سفید بھ خود گرفت، با 
ارات نھ تنھا عموم مردم شاه با دردست گرفتن ھمھ اختی. اصالحات سیاسي و گسترش مشارکت عمومي ھمراه نبود

خرید ابزار و تسلیحات . کھ حتی وزرا و مشاوران حکومت را بھ عنوان کارگزاران بی اختیار و مسئولیت درآورد
در اندازه ھای بسیار بزرگ و اقدام بھ برنامھ ریزی ھای کالن اقتصادی و شھرسازی و رفاه عمومی باوجود 

د، برای عموم مردم کھ ھنوز درگیر مشکالت اقتصادی شخصی و سرمایھء ھنگفتی کھ از فروش نفت عاید می ش
درواقع رشد و انباشتگی درآمد دولت از فروش نفت با قوانین و مقرراتی کھ . خانوادگی بودند،قابل درک نبود

  . ھمگان را از دسترسی بھ امکانات زندگی بھتر محروم می کرد، ھمخوانی نداشت

و سوء استفادهء بعضی درباریان ھمراه با ,رافتاده، اقتدارروزافزون شاه فقر و عقب ماندگی روستاھا ونقاط دو
ونگرانی غرب از نفوذ  حضور گستردهء مستشاران نظامي و اقتصادي آمریکا در کشور،تحریکات حزب توده

اتحاد جماھیر شوروی کھ در افغانستان با روی کار آمدن کمونیست ھا تقویت شده بود، ھمچنین مخالفت علمای 
ھبی با تحوالت تجددگرایانھ وتأکید زیاد بر ملیت و سابقھء تاریخی ایران دربرابر دین و روحانیان و از ھمھ مذ

بھ  بیشتر خاطرهء برکناری و بی اثر گذاشتن اقدامات دکتر محمد مصدق، سرانجام نیروھاي منتقد و مخالف را
ر مي برد، علیھ نظام پادشاھي بھ تظاھرات در تبعید بھ س. م1964/ خ1343رھبري آیت اهللا خمیني، کھ از سال 

درتبلیغات انقالبی بیش از ھمھ تأکید بر اختالف سطح زندگی بین دارا . گسترده در شھرھاي گوناگون ایران کشاند
  .و ندار و تفاوت فرھنگی بارز درمیان طبقات باال و عامھ، برھیجان مردم تأثیر می گذاشت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


از خواست ھاي آخرین نخست وزیر او،  از کشور کھ  در رنج بود بھ خروجمحّمد رضاشاه کھ از بیماري مھلکي  
اهللا خمیني و تشکیل دولت موّقت در بیست و دّوم  با خروج شاه از ایران و ورود آیت. شاپور بختیار، بود تن در داد

ي اسالمي، م، انقالب اسالمي بھ پیروزي رسید و ایران، با استقرار نظام جمھور1979فوریھ /1357بھمن ماه 
  .وارد مرحلھ تازه اي از تاریخ معاصر خود شد

درحالی کھ بیماری سرطان خو ن پیشرفتھ . م1357/1979محمد رضاشاه پھلوی پس از ترک ایران در اوایل بھمن 
ورود اوبھ . داشت بھ مصر،مراکش،باھاماس، مکزیکو و برای درمان پزشکی بھ ایاالت متحدهء امریکا سفرکرد

م زمان با اشغال سفارت امریکا در تھران بھ وسیلھء دانشجویان خط امام بود کھ طی آن بیش از شھر نیویورک ھ
/ 1359 امرداد سال5 شاه در. روز در گروگان ایشان بودند444پنجاه نفر از اعضای آن سفارت خانھ بھ مدت 

  . در قاھره درگذشت و آرامگاه او اکنون درھمان شھر است1980جوالی 27

  

  میجمھوری اسال
  .)م1989-1900/خ1368-ه1317(آیت اهللا خمینی

ھجری قمری در خمین درخانوده ای مذھبی 1317آیت اهللا روح اهللا موسوی خمینی رھبر انقالب اسالمی، درسال
وی کھ . آیت اهللا شد. م1950/خ1329تحصیالت علوم دینی را در قم بھ پایان رساند و درسال . شیعھ بھ دنیا آمد

 بھ تدریس علوم دینی مشغول بود، بر اثر مخالفت با انقالب سفید شاه ، بھ خصوص اصلی کھ پیش از آن نیزدرقم
. براساس آن بھ زنان حق رأی در انتخابات مجلس شورای ملی را می داد، دستگیر ، محاکمھ و بھ ترکیھ تبعید شد

 در قم شده بود کھ با منجر بھ تظاھرات طلبھ ھا و بعضی بازاریان متعصب. م1963/خ1342مخالفت وی درسال 
  . حملھء نیروھای انتظامی و کشتھ و مجروح شدن عده ای فرو نشست

در این مدت وی . را در تبعید ترکیھ و نجف و کربال در عراق گذراند.م1964/خ1343آیت اهللا خمینی از سال 
خود دربارهء شرایط و برای شاگردان و زائران ایرانی کھ بھ عتبات عالیات سفر می کردند درمخالفت شاه و نظر 

بھ نظروی درزمان غیبت امام دوازدھم حکومت اسالمی می . خصوصیات حکومت اسالمی موعظھ می کرد
 بی ذکر نام نویسنده والیت فقیھوی نظرات خود را درکتابی بھ نام . بایست بھ وسیلھء فقیھ جامع الشرایط اداره شود

  . انتشار داده بود

ایران و پس از آن کھ دکتر علی شریعتی در انگلیس بھ طرز مرموزی درگذشت با باال گرفتن حرکات انقالب 
بھ گفتھء یکی از  .از عراق بھ نوفل لوشاتو در فرانسھ منتقل شد عوامل انقالبی بر رھبری وی توافق کردند، وی

 استدالل کھ مایل اما وی با این. مقام ھای مسئول فرانسھ، در آن زمان ایشان پیشنھاد ترور اورا را بھ شاه دادند
  . نیست آیت اهللا بھ صورت شھید درآید با این پیشنھاد موافقت نکرد

پس از خروج شاه از ایران، آیت اهللا خمینی کھ ایرانیان او را از آن پس امام خمینی می خواندند، در اول 
. ند، وارد تھران شدبا استقبال بی نظیر مردم کھ از سراسر کشور جمع آمده بود. 1357یازدھم بھمن/1979فوریھ

ده روز فاصلھ بین ورود و بھ . بھ نیروھای انقالبی وی بھ قدرت رسید ده روز بعد با اعالم پیوستن سران ارتش
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جشن ھای پیروزی انقالب  نون با عنوان دھھء فجربابرگزاریقدرت رسیدن امام خمینی از اولین سال انقالب تا ک
  .این عنوان از آیھ ای از قرآن دربارهء حضرت موسی گرفتھ شده است. گرامی داشتھ می شود

برگزار شد، نظام جمھوری اسالمی .م1979/ه1358در رفراندم ھائی کھ بی فاصلھ پس از آن در فروردین
ید و امام خمینی بھ عنوان رھبر انقالب و ولی فقیھ قدرت کامل را بھ دست جایگزین شاھنشاھی دودمان پھلوی گرد

   .او را بھ عنوان مرد سال برگزید تایمیک سال بعد مجلھء امریکائی . گرفت

از اولین روز ھای پس از انقالب فرمان رعایت حجاب اسالمی بھ خصوص برای زنان و محدود شدن آزادی بیان 
آیت اهللا خمینی کھ بت شکن خوانده شده بود بھ زودی جنبھء تقدس یافت وبھ ھرگونھ و اجتماعات آغاز گردید و 

   .مخالفت سیاسی و اعتقادی با او بھ شدید ترین صورت عکس العمل نشان داده می شد

دردوران ده سالھ ای کھ آیت اهللا خمینی برسرقدرت بود، تبلیغات شدید برای صدور انقالب اسالمی، محاکمھ ھای 
 اعدام بسیاری از مردم سیاسی و نظامی رژیم قبل و دگر اندیشان سیاسی و مذھبی، اشغال سفارت امریکا فوری و

و گروگان گیری دیپلمات ھای آمریکائی، حملھء نافرجام ھلیکوپترھای امریکائی برای رھائی گروگان ھا، انتصاب 
ی خامنھ ای و علی اکبر ھاشمی و انتخاب رئیس جمھور ھا، ابوالحسن بین صدر، محمدعلی رجائی، سید عل

حملھء نظامی عراق بھ ایران و جنگی کھ نزدیک بھ ھشت سال موجب کشتار و ویرانی . رفسنجانی صورت گرفت
بسیار گردید و تکفیر نویسندهء پاکستانی تبار بریتانیائی ، سلمان رشدی بھ وسیلھ ء آیت اهللا خمینی بھ واسطھء 

ادث مھمی بود کھ تا سال ھای دراز بحران ھای مھمی در سیاست خارجی  ازجملھ حو آیات شیطانینوشتن رمان
  .ایران بھ وجود آورد

درسال ھای پایانی زندگی آیت اهللا خمینی، آیت اهللا حسین علی منتظری کھ از آغاز انقالب بھ عنوان جانشین آیت  
ست ھا و عمل کرد ھای اهللا خمینی معرفی می شد، بھ واسطھءاعتراض ھای گستردهء وی نسبت بھ بعضی سیا

. درتھران درگذشت . م1989/ه1368آیت اهللا خمینی در خردادماه سال . سران جمھوری اسالمی کنار گذاشتھ شد
پس از او آیت اهللا سید علی حسینی خامنھ ای بھ والیت . مراسم خاکسپاری او با ھیجان عمومی فراوان ھمراه بود

  .استفقیھ رسید کھ تا امروز در این مقام باقی 
  
   

   

---------------------------------------------------------------------------        
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  . 1367تھران، امیر کبیر، . تاریخ مردم ایران، از پایان ساسانیان تا پایان آل بویھ. زّرین کوب، عبدالحسین-

  . 1356تھران، انتشارات جاویدان، . دو قرن سکوت. ----------

  . 1362تھران، انتشارات سلسلھ، . غوغاي تخلیھ ایران. ساساني، خان ملک -
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بھ اھتمام جھانگیر قائم مقامي، تھران، امیرکبیر، ). قاجاریھ(ناسخ التواریخ . ، محّمدتقي)کلسان المل(سپھر -
  . 1337طھوري، 

  . 1339تھران، انجمن آثار مّلي، . نادرشاه از نظر خاورشناسان. شفق، رضازاده -

مینوي، تھران، بھ تصحیح و تعلیقات مجبتبي . سیرت جالل الدین منکبرني. شھاب الدین خرندزي زیدي نسوي -
  . 1360انتشارات علمي و فرھنگي، 

  . 1349شیراز، انتشارات دانشگاه پھلوي، . کورش بزرگ. شھبازي، شاپور -

  . 1368تھران، نشر گفتار، . سیماي احمد شاه قاجار. شیخ االسالمي، محّمدجواد -

  . 1365تھران، انتشارات صبا، . آل بویھ. فقیھي، علي اصغر -

  . 1364تھران، انتشارات علمي و فرھنگي، . زندگي شاه عّباس اّول. فلسفي، نصراهللا -

  . 1335ترجمھ محّمد معین، تھران، بنگاه ترجمھ و نشرکتاب، . ایران از آغاز تا اسالم. گیرشمن، ُرمان -

  . 1362چاپ سوم، تھران، امیر کبیر، . سلطان احمد شاه قاجار. مکّّي، حسین -

  . 1366بھ کوشش سیف اهللا وحیدنیا، تھران، انتشارات وحید، . تاریخ عّباسي. منجّّم، مّالجالل الدین -

  . 1362تھران، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ سّوم، . زندگي پر ماجراي نادرشاه. میمندي نژاد، محّمدحسین -

اد فرھنگ ایران، تھران، چاپ ھفتم، انتشارات بنی. تاریخ اجتماعي و سیاسي ایران در دوره معاصر. نفیسي، سعید -
1368 .  

  . 1367شاه عّباس، اسناد و مکاتبات، تھران، بنیاد فرھنگ ایران، چاپ سوم، . نوائي، عبدالحسین -

  . 1348تھران، ابن سینا، فرانکلین، . کریم خان زند. ------------

  .1341مشھد، نشر باستان، . فّرخي سیستاني. یوسفي، غالمحسین -
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 یخیجنگ ھا و قیام ھای تار
  

در تاريخ ايران جنگ ھا و لشکر کشي ھاي بسیار رخ داده که نام برخي از آن ھا در فھرست جنگ 

اين جنگ ھا، چه با کشورھا و مّلت ھاي بیگانه، چه در درون . ھاي مھّم جھان نیز جاي دارد

 اين .اند  ايران، در اوضاع سیاسي، فرھنگي و اجتماعي ايران آثار عمیقي بر جاي نھاده مرزھاي 

  . بخش شرح فشرده اي از مھم ترين آنان را در بر دارد

  حملھ اسکندر

 َھخاَمِنشي که به ھّمت کوروش و داريوش بزرگ جھان گیرشده بود، پس از آنان با  شاھنشاھي

نشین  ھاي يوناني ھاي دائمي با سرزمین کشمکش ھاي داخلي و کشتار شاھزادگان و نیزجنگ

ھاي مختلف يونان را  ي داريوش سّوم، فیلیپ مقدوني دولتھم زمان با شاھنشاھ. ضعیف شد

پس از او پسرش . سپاه خويش برگزينند شکست داد و مردم را واداشت که او را به فرماندھي 

 با آگاھي از اوضاع آشفته ايران از طريق -که موّرخان اسالمي او را اسکندر خوانده اند-الکساندر

م در کنار رود گرانیکوس با سپاه ايران روبه رو . پ334 و در سال بغاز دارداِنل وارد آسیاي صغیر شد

در اين جنگ با آن که سپھرداد، سردار ايراني، در آستانه از پاي در آوردن اسکندر بود، سپاه . گرديد

  .ايران شکست خورد و ھريک از سپاه دوطرف بیش از بیست ھزار تن کشته داد

 با لشگري بزرگ درکنار خلیج ِاسَکندرون با اسکندر داريوش سّوم پس ازشنیدن خبر اين شکست

در اين نبرد نیز سپاه داريوش با ھمه دالوري پاشیده شد، داريوش گريخت و . به جنگ پرداخت

از آن پس اسکندر پیروزمندانه به پیش روي ادامه داد تا به . اسکندر به غارت اردوي ايران پرداخت

 تسّلط دويست ساله ايرانیان برخود ناراضي بودند، مصر رسید و مورد استقبال مردم، که از

اسکندر درمحّل اسکندريه کنوني شھري به نام خود بنا کرد و حکومت مصر را به يک . قرارگرفت

  . فرمان رواي مقدوني سپرد

، )موِصل کنوني(پس از بازگشت از مصر، اسکندر بار ديگر در دشت گوگاِمل، در نزديکي شھر َارِبل 

با آن که اسکندر امیدي به پیروزي نداشت اّما براثر واژگون . م داريوش رو به رو شدبا سپاه عظی

شدن گردونه داريوش، سربازان به گمان آن که شاه کشته شده است، گريختند و با شکست 

  .م، دولت بزرگ َھخاَمِنشي ازمیان رفت. پ331آنان، درسال 

پس از .  َھخاَمِنشي، به دست او افتاداز آن باِبل را گشود و شھرشوش، پايتخت اسکندر پس 

اي که اسکندر با آن رو به رو شد در بندر پارس  شکست گوگاِمل، تنھا مقاومت سازمان يافته

پس از آن اسکندر وارد تخت جمشید شد و با آن که با مقاومتي رو به رو . بود) ُکھگیلويه کنوني(

ھاي  سربازان مقدوني جامه.  آنان بپردازندھا به کشتار مردم وغارت اموال نشد دستور داد مقدوني
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آورده اند که برخي از مردم شھر که . شاھانه را پاره کردند و قدح ھاي چیني گران بھا را شکستند

  .از اين وحشیگري به جان آمده بودند خانه ھاي خود را آتش زدند و در میان آتش جان سپردند

 و خود و سردارانش سرمست به رقص پس از اين ويرانگري ھا، اسکندرجشن بزرگي گرفت

 کاخ  اند که يکي از زنان بدکار آتني، به نام تائیس، به اسکندر پیشنھاد کرد که نوشته. پرداختند

 فروزان را در قصر  نخست اسکندر و در پي او تائیس مشعل ھاي. تخت جمشید را آتش زند

 گاه، اسکندر تا  آن. راني کشیدندشاھي انداختند و اين شاھکار معماري دنیاي قديم را به به وي

اسکندر ناچار به . َپنجاب و ِسند پیش رفت اّما سربازانش بیش از آن حاضر به پیش روي نشدند

  .باِبل بازگشت و درآن جا ظاھرًا بر اثرافراط در شراب خوارگي در سي و يک سالگي درگذشت

اسکندر خود با .  بودمھم ترين ھدف اسکندر، درھم آمیختن نژادي و فرھنگي شرق و غرب

سّوم ازدواج کرد و دستور داد سرداران و سربازان سپاھش نیز  ، دختر داريوش)روشنک(ُرخسانه 

اسکندر . زنان ايراني را به ھمسري برگزينند تا نژادي واحد از مردم شرق وغرب پديد آيد

شرقي نیز در درساختمان شھرھا و کوچ دادن شماري ازمردم مقدونیه و يونان به سرزمین ھاي 

اّما، پس از مرگ اسکندر سرداران او به جان . پي ايجاد تمّدني مشترک از اقوام ايراني و يوناني بود

يکديگر افتادند و پس از کشمکش ھاي بسیارعاقبت يکي از ايشان به نام ِسلوکوس که بیش از 

ّرفات ھاي اسکندر آشنايي داشت توانست سلسله پادشاھي در متص ھمه با افکار و ھدف

  . آسیايي اسکندر تشکیل دھد که حدود ھشتاد سال برجاي ماند

در زمان اسکندر وجانشینان او شھرھاي بسیار درنواحي مختلف ايران ساخته شد که از مھم ترين 

خرابه ھاي اين شھر در جنوب غربي دامغان ھنوز . بود) شھرصددروازه(آن ھا ِھکاتم ُپلیس 

. دب يوناني نیز مّدتي دراز در ايران نفوذي قابل مالحظه داشتزبان و علوم و شعر و ا. برجاست

اشکانیان، که با تسّلط برِسلوکیان سلسله خود را درايران مستقر کردند، براي جلب يونانیان 

ھاي خود  خواندند و قرن ھا بر روي سّکه مي) فیلوِھِلن(ساکن قلمرو خود، خود را دوستدار يونان 

اّما توده مردم ايران ھرگز خصوصیات فرھنگ يونان را . نوشتند راتي ميبه زبان و خّط يوناني عبا

پیروزي سريع اشکانیان برِسلوکیان را ناشي از ھمین . نپذيرفتند و ھمچنان ايراني ماندند

  .دلبستگي شديد عامه مردم به تمّدن و فرھنگ ايراني دانسته اند

ھاي بزرگ از  ساختن راه. ان بسیار پر رونق بودکشاورزي و بازرگاني ايران نیز در دوران تسّلط يونانی

ھاي مسیر راه، تجارت شرق  انبارھا در بیابان درياي سرخ تا ھندوستان ھمراه باکاروان سراھا و آب 

ھاي زراعتي وکندن کاريزھاي بسیار و به خصوص رعايت   کردن زمین آماده. و غرب را سودآور کرد

  .ھاي ايراني کمک کرد ش درآمد مردم سرزمینحقوق روستايیان در اين دوره به افزاي

  حملھ اعراب

در قرن ھفتم میالدي ظھور اسالم و اّتحاد میان اقوام عرب رويدادي عظیم بود که جغرافیاي 

در زمان خالفت . سیاسي دو دولت بزرگ و مقتدر ايران و روم را دراندک زماني دگرگون ساخت
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در . ازي اعراب به مرزھاي ايران و روم آغاز گرديد، دست اند)ص(ابوبکر، نخستین جانشین پیغمبر

زمان عمر، اوضاع داخلي ايران و روم سخت آشفته بود و به ويژه شاھنشاھي ساساني در ضعف 

اي خشک و سوزان  درچنین احوالي اعراب مسلمان که درمنطقه. گذراند و تفرقه کامل روزگارمي

 اگر پیروز شدند سرزمین ھاي سبز و خّرم بردند، به امید آن که درسختي و گرسنگي به سر مي

عراق را تصاحب خواھند کرد و اگرکشته شوند به بھشت جاودان خواھند رفت، يک باره به ايران 

.  میالدي به درازا کشید643 تا 633جنگ ھاي بین ايرانیان و اعراب از سال . سرازير شدند

  :ترين اين جنگ ھا عبارت بودند از مھم

  جنگ قادسیه

زاد و   فّرخ  رستم سردار سپاه ايران.  م در پانزده فرسنگي کوفه رخ داد636/ه14نگ درسال ج اين

اين نبرد پس ازچھار روز به شکست ايرانیان انجامید و درفش . سردار عرب سعدبن ابي َوّقاص بود

ان افتاد و سراسرعراق به تصّرف ايش کاويان که نشان پیروزي ايران در جنگ ھا بود به دست اعراب

پیش . ھیچ مقاومتي گشودند و به غارت آن پرداختند چند ماه بعد اعراب تیسفون را نیز بي. درآمد

از فتح تیسفون، يزدگرد آخرين شاه ساساني با دربار و حرم سرا و گنج ھاي خود از پايتخت 

د که ازجمله غنايم تیسفون قالي معروف بھارستان بود که به مدينه نزد عمر فرستادن. گريخته بود

سھم خودرا به بیست ھزار درھم ) ع(علي. به فرمان او قطعه قطعه و میان اصحاب تقسیم شد

يک پنجم غنايم بین شصت ھزار تن سپاھي تقسیم شد و به ھريک دوازده ھزار درھم . فروخت

  .رسید

  جنگ َجلوال

ار تن از لشکريان م در ِقِزل ُرباط کنوني اتفاق افتاد، نزديک صد ھز638/ه16در اين جنگ، که درسال 

ايران به سرداري مھران مّدت ھشتاد روز ايستادگي کردند و عاقبت با کشته شدن مھران، 

بھاي غنايمي که در اين جنگ به دست اعراب افتاد، از جمله يک صد ھزار . شکست خوردند

  .اسب، را به سي میلیون درھم تخمین زده اند

  جنگ نھاوند

ايرانیان، به فرماندھي فیروزان، به قصد .  نھاوند رخ داد ديکيم در نز642/ه21اين نبرد به سال 

خواربار لشگر اعراب نزديک به اتمام . خسته و فرسوده کردن اعراب، حالت دفاعي به خود گرفتند

در اين حال ُنعمان بین مقرن، سردار سپاھیان عرب شايع کرد که با مرگ خلیفه عقب خواھند . بود

اعراب اين . ند، از سنگرھاي خود بیرون آمدند و شکست خوردندايرانیان فريب خورد. نشست

  .پیروزي را فتح الفتوح نامیده اند

  جنگ واجرود
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اين آخرين جنگ ايرانیان و اعراب بود که میان قزوين و ھمدان رخ داد و پس از آن اعراب به 

  . شھرھاي ايران سرازير شدند

  پذيرش اسالم

ن ھاي َزرُتشتي، مسیحي، ماَنوي، َمزَدکي و بودايي میان ھنگام فتح ايران به دست اعراب، آيی

بحث . ھاي بزرگي نیز به اعتقادات ُزرواني و کیومرثي پاي بند بودند گروه. مردم پیروان بسیارداشت

در زمان خسرو . گرفت و جدل میان معتقدان به کیش ھا و آيین ھاي گوناگون پیوسته درمي

 گونه بحث ھا و گفت وگوھاي ديني و فلسفي  یم و اداره اينتنظ انوَشروان، تشکیالت خاصي براي 

اين جدل ھا، گاه ھنگامي که با منافع موبدان و اشراف و بزرگان دربار سازگار نبود . ايجاد شده بود

در آغاز . انجامید، چنان که در مورد َمزَدکیان اتفاق افتاد به کشتارھا و سرکوبي ھاي شديد مي

وران اسالم آوردند و ديگران  يران تنھا گروه کوچکي از کشاورزان و پیشهھجوم اعراب مسلمان به ا

اّما، به تدريج پیروان اسالم در ايران افزايش يافت تا آن که . به معتقدات مذھبي خود پايبند ماندند

يازدھم میالدي اکثريت مردم ايران مسلمان شده / در اواخر قرن چھارم و اوايل قرن پنجم ھجري

  .بودند

خلیفه دّوم براي اداره .  روي آوردن ايرانیان به اسالم، درآغاز بیشتر فرار از پرداخت ِجزيه بودسبب

امور مسلمانان ديوان ھا و اداراتي تشکیل داد که اصول آن را از سازمان ھاي اداري ايراني و رومي 

شرک که ريختن شدند و نه ُم ايرانیان َزرُتشتي و رومیان مسیحي اھل کتاب شمرده مي. گرفته بود

شدند موّظف بودند مالیات خاصي به نام ِجزيه  اّما، چون اھل ِذّمه خوانده مي. خونشان مباح باشد

به عالوه، اھل ِذّمه موّظف بودند به اسالم و معتقدات پیروان آن توھین نکنند و دشمنان . بپردازند

راب و پرورش خوک را آن را ياري ندھند، لباس مخصوص بپوشند تا شناخته شوند و نوشیدن ش

آنان حق نداشتند سوار اسب شوند و سالح با خود . پنھاني انجام دھند که مسلمانان نبینند

در دوره خالفت اموي . اين مقّررات سخت به تدريج اھل ِذّمه را به قبول اسالم وا داشت. بردارند

ھا افزايش   مالیاتھا و ديگر ھاي شکست خورده و غیرعرب شديدتر شد و مبلغ ِجزيه تحقیر ملت

آمد، ناچار دسته دسته اسالم  ھا مي ايرانیان، خاصه طبقاتي که فشار اقتصادي بیشتر برآن. يافت

  . آوردند ومسلمان شدند

گردآوري ِجزيه از . تمايل به ھمکاري با دستگاه خالفت عامل ديگري در اسالم آوردن ايرانیان بود

. گرفت نشاندگي اعراب را پذيرفته بودند انجام ميھمان آغاز به دست دھقانان ايراني که دست 

درکوفه فرماني ) ع(يکي از اين کسان ماھويه، فرمانرواي ايراني مرو بود که در زمان خالفت علي

. گرفت که بر اساس آن دھقانان و کدخدايان روستاھا، بايد ِجزيه َزرُتشتیان را به او تحويل دھند

که در مرو يزدگرد سّوم، آخرين شاھنشاه ساساني، را گمان مي رود اين ھمان ماھويه باشد 

  . کشت

پس از برافتادن حکومت ُاموي و روي کار آمدن عّباسیان نفوذ ايرانیان در دستگاه خالفت موجب 

ھاي باالي  اسالم آوردن گروه ھاي بسیار از بزرگ زادگان و دانشمندان ايراني شد که خواھان مقام
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ُمَقّفع و افشین و  د خاندان ھاي َبرَمک و نوبخت و کساني چون ابنافرا. ديواني و حکومتي بودند

اّما ھمگي اينان پیوسته مورد سوء ظّن خلیفه و اعراب و آماج . مازيار بدين گونه اسالم آوردند

  .نسبت کفر و َزنَدقه نیز بودند

رون ايران از ھمان آغاز فتح ايران به دست سپاھیان اسالم، خلفاي عرب مھاجرت قبايل عرب به د

اّما . ھدف آنان انتشار زبان و آداب و معتقدات اسالمي بین ايرانیان بود. کردند را تشويق مي

خود درآوردند،  سیاست آنان نتیجه معکوس داشت، زيرا ايرانیان به زودي اعراب مھاجر را به رنگ

  .زبان و آداب و رسوم خود را به ايشان آموختند و آن ھا را ايراني کردند

پیدايش تفرقه و . ين ھمه، نسل ھاي بعدي ايراني به تدريج با معتقدات اسالمي خو گرفتندبا ا

ھاي اّول  اختالف در امر جانشیني پیامبر و بحث و کشمکش ھايي که از اين طريق در قرن

اسالمي اوج گرفت فرصتي فراھم آورد که در خالل آن ايرانیان معتقدات اسالمي را چنان که با 

آن ھا متناسب بود برگزينند و در عین حال برخي از باورھاي ديرين خود را نیز، در زمینه فکري 

روي آوردن به تشّیع يکي ازمھم ترين داليل پذيرش . شکلي تازه، به مفاھیم اسالمي پیوند زنند

ھاي مختلف شیعه از ھمان آغاز بیشتر به وسیله ايرانیان و  فرقه. قلبي اسالم براي ايرانیان گرديد

مباحثي که ازطريق تبلیغ اين عقايد مطرح مي شد، ايرانیان را . داخل ايران گسترش مي يافتدر 

  .کرد ھرچه بیشتر با مباني اسالمي آشنا و دل بسته مي

اّما، مھم ترين عاملي که غلبه سیاسي عرب را در ايران به غلبه معنوي و تغییر اعتقاد ديني و 

ات متعالي اسالم بود که با شکستن مرزھاي طبقاتي و مذھبي ايرانیان تبديل کرد، وجود تعلیم

يکسان نگري به آدمیان مي توانست پاسخ گوي نیازھاي انساني و معنوي و اجتماعي ايرانیان 

باشد زيرا جامعه بسته طبقاتي دوران شاھنشاھي ساساني يکي از عوامل مھم نارضايي طبقات 

ارچه و بي چون و چرا نپذيرفتند و حدود سه تا با اين ھمه، ايرانیان اسالم را يکپ. فرودست بود

  .چھار قرن طول کشید تا مسلمان شدند

  قیام ھاي استقالل طلبانھ

. فتوحات سريع سپاه اسالم نتوانست يک باره مردم ايران را به اطاعت از کارگزاران عرب وادارد

شد و   آشکار ميجنبش ھاي مقاومت و مبارزه قرن ھا درگوشه و کنار کشور ھر روز به گونه اي

ايرانیان ناراضي را گرد ھم مي آورد، زيرا امیدھاي خود را براي برابري و عدالت با رفتار خشن و 

نامنصفانه کارگزاران و دست نشاندگان عرب برباد رفته مي ديدند و زير فشار خراج و مالیات ھاي 

  .گوناگون و ِجزيه تحّمل از دست داده بودند

سّومین تن از خلفاي راشدين، در حالي که تنھا ھشت سال از فتح ايران در زمان خالفت ُعثمان، 

درپي در برخي ازشھرھاي ايران، لشکريان خلیفه ناچار شدند  ھاي پي گذشت، براثر شورش مي

مردم ري، استخر، خراسان، . بارھا به فتح دوباره شھرھايي که قبًال تصّرف کرده بودند بپردازند

سالم روي گرداندند و چنان که نوشته اند تنھا در شورش استخر بیش از سیستان و آذربايجان از ا
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 بعد، نواحي خراسان و  ھاي در سال. چھل ھزار تن به وسیله فرستادگان خلیفه کشته شدند

شھرھاي َھرات، ُبخارا، ُسغد . ھا شد ماوراء النھر، که از مرکز خالفت دور بود، کانون اين سرکشي

علت اصلي . ه دست گشت و بارھا آماج کشتار و غارت قرار گرفتو خوارزم چند بار دست ب

ناکامي شورش مردم اين نواحي بیش از ھمه اختالف ھاي داخلي و نبودن رھبري شايسته بین 

  .آنان بود

در واقعه کربال، تشّیع و طرفداري از خاندان ) ع(با روي کار آمدن ُامويان و شھادت امام حسین

نخستین بازتاب اين واقعه قیام مختار . دريج گرد محوري واحد جمع آوردايرانیان را به ت) ع(علي

انجام گرفت و در آن ) ع(خون خواھي امام حسین م بود که به685/ه66ثقفي از مردم کوفه به سال 

نوشته اند که بیشتر سپاھیان مختار ايراني بودند و . بسیاري از مخالفان آن حضرت کشته شدند

از جايي که وارد سپاه تو «:  با سپھساالر مختار به اردوي او رفت گفتسرداري که براي گفتگو

ھمه به فارسي . شدم تا ھنگامي که به تو رسیدم يک کلمه عربي از زبان سپاھیان تو نشنیدم

دراين سرکوبي ھفت ھزار تن که بیشتر . قیام مختارعاقبت سرکوب شد» .سخن مي گفتند

  .ايراني بودند از دم تیغ گذشتند

کردند زيرا وي نیز  قیام َاشَعث، سردار َحّجاج بن يوسف، نیز بسیاري از ايرانیان او را حمايت ميدر 

ترين کسان که دراين  از برجسته. خواست او را از میان بردارد از ستم َحّجاج به جان آمده بود و مي

 و خالفت عرب ھا لرزه بر دستگاه قدرت قیام کشته شدند سرداري دلیر به نام فیروز بود که مدت

ھفتم میالدي / شورش ايرانیان برضد سرداران عرب تا آخرين سال ھاي قرن اول ھجري. انداخت

حاکم خراسان سوگند خورد که اگر گرگانیان را . مردم گرگان بر عرب ھا شوريدند. ادامه داشت

گناه را سرکوب کند از خون ايشان آسیابي را بگرداند و چنین کرد و گروھي بسیار از مردم بي 

  .کشت

ايرانیان از مبارزه خوارج نیز حمايت مي کردند زيرا آنان، به خالفت ُامويان که نژاد عرب را برتر 

دانستند، در تعیین خلیفه و انتخاب ُعّمال اسالم قايل به ھمساني مسلمانان بودند و ھمه را  مي

ین رو در پاره اي نواحي اين اعتقاد به سود ايرانیان بود و از ھم. دانستند درحقوق برابر مي

. شدند امّیه، و بعدھا با عّباسیان، با خوارج ھم دست مي روستائیان و پیشه وران در مبارزه با بني

م در خوزستان اتفاق افتاد و در آن توده ھاي عظیم 686/ه67يکي از مھم ترين اين قیام ھا درسال 

  .  بن يوسف به نبرد پرداختندايراني و عرب درکنار يکديگر جمع آمدند و با سپاه َحّجاج

قرن اّول اسالمي با شروع قیام ابومسلم خراساني به پايان آمد و به برافتادن امويان و روي کار 

قیام ابومسلم، يک باره ھمه ايرانیان ناراضي را، به شوق انتقال خالفت به . آمدن عباسیان انجامید

وران خراسان نیز در سپاه  روستايیان و پیشه. خاندان پیغمبر، با اعراب مخالف امويان ھمراه کرد

به ھمین رو، . دانستند ابومسلم شرکت کردند زيرا پیروزي او را تحّقق آرزوھاي مّلي خود مي

ھنگامي که منصور، دّومین خلیفه عّباسي، ناجوان مردانه ابومسلم را کشت، قیام ھاي ايراني 

  .پس از او ھمگي عنوان خون خواھي ابومسلم يافت
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   خواھي ابومسلمخون

ابومسلم با تبلور بخشیدن به آرزوھاي مردم ايران براي آزادي و استقالل و به خاطر کار خطیري که 

در برانداختن و به قدرت رساندن خلفا به انجام رسانید، در چشم مردم به صورت يکي از 

ھريمن موعودھاي زرتشتي درآمد که به اعتقاد ايشان در آخر زمان باعث نجات ھستي از ا

مرگ او را به . به ھمین جھت تا ديرگاه ياد ابومسلم در ذھن مردم ايران زنده ماند. شوند مي

بسیاري از دوستان و ياران او از اين . آساني نمي پذيرفتند و ھرلحظه در انتظار بازگشت او بودند

ران ابومسلم نخستین کس از ايشان ِسنباد از ياران و سردا. فرصت براي ادامه مبارزه سود جستند

ِسنباد بي فاصله پس از قتل ابومسلم به خون . بود که تمايالت َمزَدکي نیز به او نسبت داده اند

و نیشابور ) دامغان(وي از ري تا قوِمس . خواھي او قیام کرد و گروھي بزرگ ازمردم او را ياري دادند

ار کس به جنگ او آمده بود را در اندک مدت برضد خلیفه شورانید و سردار خلیفه را که با ده ھز

اّما در حادثه . سپس به طبرستان رفت و از سپھبد خورشید، امیر آن جا، ياري خواست. فراري کرد

  .اي به قتل رسید و پس از ھفتاد روز قیام او فرونشست

قیام ديگري که توانست مانند قیام ِسنباد شماري از مسلمانان و غیرمسلمانان را به خون خواھي 

ُاستاْدسیس يک چند درَھرات و .  گرد ھم آورد، به دست ُاستاْدسیس صورت گرفتابومسلم

اند  شوراندن مردم برخلیفه عّباسي به ھرکاري دست زد ونوشته بادغیس و سیستان و َمرْو براي

وي که شورشگري ُپرشور بود، در سیستان جنبه . کرد که حّتي از راه زني نیز خودداري نمي

وي سرانجام دستگیر و در بغداد به . و چون نجات دھنده اي مي نگريستندتقدس يافت و مردم بد

  .امر منصور کشته شد

سي سال پس از مرگ ابومسلم يکي از مھم ترين قیام ھاي ايراني درخراسان حدود َمرْو و َبلخ 

نقاب (سردار اين قیام مردي به نام الُمَقنَّع . آغاز شد و به ماوراءالنھر و حدود شھر َکش نیز رسید

ياران الُمَقنَّع را . ھیچکس صورت او را نديده بود. بود که جامه اي سپید و نقابي سبز داشت) دار

ھاي ماَنوي در ُسغد و  جامه سپید لباس موَبدان َزرُتشتي و فرقه. سپیدجامگان نیز گفته اند

و انگیزه و بھانه ) لمابومس(اّما جامه سپیِد ايشان را يادآور سیاه جامگان خراسان . ماوراءالنھر بود

  .مخالفت با خلیفه انگاشته اند

ھاي رياضي و ھندسه و نجوم را  الُمَقنَّع بايد مردي دانشمند بوده باشد زيرا نوشته اند که دانش

گونه اي از مواد فسفري ساخته بود که ھرشب از چاه سر  دانست و با اطالع از اين علوم ماه مي

وي در َنْخَشب از شھرھاي ماوراءالنھر .  دوباره پنھان مي شدآورد و پس از اندکي برآمدن برمي

نیز آمده است که الُمَقنَّع . زيست و از ھمین رو معجزه او در تاريخ به ماه َنخَشب شھرت دارد مي

الُمَقنَّع در . اّما گمان مي رودکه اين گفته مخالفان باشد. بسیار زشت بود و يک چشمش نابینا

) مانويان(اھیان َمھدي خلیفه عّباسي، که از سرسخت ترين دشمنان َزنَدقه مقابل کارگزاران و سپ

وي در ھمان زمان میان پي روان خويش به آموزش تعلیمات . بود، چھارده سال ايستادگي کرد

ماني مشغول بود و مانوي ھاي ُسغد و ترکستان در کنار بازمانده مزدکي ھاي خراسان او را ياري 
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ھنگامي که پس از دوسال محاصره الُمَقنَّع دانست که ديگر تاب مقاومت در نوشته اند . دادند مي

اي  برابر لشکريان خلیفه را ندارد دژ خود را آتش زد و خود و فرزندانش را مسموم کرد، يا به گفته

نمايد اّما با عقايد  اين واقعه افسانه آمیز مي. خود را در خم تیزاب انداخت و از جسد او چیزي نماند

  .َنويان درباره لزوم فناي جسم و ترک دنیا براي رسیدن به آرامش و آسايش ابدي سازگار استما

در روزگار ھارون الرشید نیز حمزه خارجي، پسر آذرک شاري، در سیستان شورشي عظیم برپا 

قیام حمزه بازتاب خشم و . وي ازخانواده اي مجوس بود و خود به خارجیان پیوست. کرد

ان و مردم غارت زده نواحي دوردست خالفت دربرابر اسراف و ولخرجي ھاي ناخرسندي کشاورز

ھدف حمزه را در قیام، ھمانند خوارج، تأمین عدالت و مساوات اسالمي و . دربار بغداد بود

وي با کارگزاران و ُعّمال خلیفه با . خواھي زورگويان دانسته اند جلوگیري از شھوت راني و زياده

 کس به آنان خراج نپردازد زيرا معتقد بود اموال  شد و دستورداد ھیچتندي و خشونت روبرو 

ھارون الرشید براي دفع حمزه . مسلمانان محروم صرف عّیاشي و ديگر کارھاي حرام مي شود

حمزه سال ھا به تاخت و تاز خود ادامه . خود به خراسان لشکرکشید، اّما در راه بیمارشد و مرد

حدس زده اند . م درجنگي کشته شد825./ه210فت و عاقبت حدود سال داد و تا ِسند و ھند نیز ر

) ص(اي امیرحمزه صاحبقران در ادبیات عامیانه ايران، که به حمزه عموي پیغمبر که سیماي افسانه

  .نسبت داده مي شود برپايه ماجراھاي حمزه خارجي است

خوش نا  رقي ايران را دستمأمون عّباسي در دوران خالفت خود غیر از قیام حمزه، که نواحي ش

آرامي کرده بود، در غرب ايران نیز با جنبش خّرم دينان در کشمکش بود که تا زمان جانشین او 

خّرم دينان بازمانده پي روان َمزَدک بودند که از اواخر . کرد معتَصم نیز خالفت بغداد را تھديد مي

 ايشان حرکتي انقالبي و نھضت. دوره ساساني در نواحي شمال و غرب ايران مي زيستند

اشتراکي بود که از اوضاع اجتماعي دوران خالفت عّباسي و ستم بیگانگان بر ايران ناشي 

روان َمَزدک آشتي دھد و  ظاھرًا باَبک خّرم دين براي آن که ھواخواھان ابومسلم را با پي. شد مي

ھر و تجّسم َمزَدک و از جمع ايشان براي پیش برد و ادامه جنبش خويش سود جويد، خود را مظ

  .ابومسلم خواند و فرصت داد که شايعه پردازان او را گاه نواده ابومسلم بخوانند

ھاي  موقع او در کوه. م به مّدت بیست سال ادامه يافت816./ه201قیام خونین باَبک از سال 

یان، به او آذربايجان و ھمسايگي با ارمنستان و ھمچنین آسان گیري مأمون در سرکوب مبازات ايران

با روي کار آمدن . فرصت داد تا تشکیالتي منّظم براي مبارزه در نواحي غرب ايران ترتیب دھد

معتَصم که احساسات شديد ضد ايراني داشت و ھمکاري افشین سردار کارآزموده او عاقبت باَبک 

  .اي از قھرماني ايراني برجاي گذاشت اسیر شد و با تحّمل شکنجه ھا، سیمائي افسانه

اي را با  گري سیاستمداري حرفه حیله افشین خود ايراني و از شاه زادگان َاشروَسنه بودکه

وي درمبارزه با باَبک در ھمان حال که آشکارا . استعداد نظامي سرداري جنگ ديده را باھم داشت

 خواند و با اين دروغ جنگید، پنھاني او را به ھمکاري دربرابر خلیفه مي با شّدت و خشونت مي

. اّما چندي بعد خود او نیز در اين پرتگاه افتاد. عاقبت اطرافیان او را فريفت و او را تسلیم خلیفه کرد
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. وي پس ازدستگیري باَبک توّقع داشت حکومت خراسان، از ماراءالنھر تا گرگان، به او واگذار شود

عصیان مازيار . ام کندچون اين نشد مازيار حاکم ايراني طبرستان را تحريک کرد که برضد خلیفه قی

داران و کارگزاران َخراج به زودي به نوعي انقالب  به واسطه ناخرسندي کشاورزان از زمین

کشاورزان به پشتگرمي او بر کدخدايان . دينان کشاند اجتماعي تبديل شد و مازيار را به سوي خّرم

ھم کوفتند وخراج يک و دھقانان شوريدند و اموال آن ھا را غارت کردند، ھرجا مسجدي بود در

اين رويدادھا سبب شد که خلیفه قیام مازيار را نه بر ضّد گماشتگان . ساله را از مسلمانان گرفتند

 با خالفت عرب و حکومت اسالم بشمرد و براي  کردند، بلکه به مخالفت خود، که ستم بسیار مي

مت فرصت يابد تا حکومت کوشید که با تحريک مازيار به مقاو افشین مي. مقابله با آن برخیزد

اّما خیانت کوھیار، برادر مازيار، او را به چنگ دشمن . خراسان بزرگ را از خلیفه براي خود بگیرد

افشین و مازيار ھردو کشته شدند و از آن پس . انداخت و رابطه افشین با مازيار و باَبک آشکار شد

  .خواندند از رونق افتاد  را دين سپید ميديگر تالش ھا براي زنده کردن آيین ھاي قديم ايران که آن

سقوط و مرگ باَبک، مازيار و افشین موجب شد که طاھريان حکومت خراسان را که در زمان مأمون 

اين خود پس از مرگ معتصم فرصتي فراھم آورد که . به دست آورده بودند براي خود نگه دارند

 و به تدريج مقّدمات استقالل نواحي امیران محّلي نماينده بغداد درخراسان و سیستان شوند

  .شرقي ايران را به صورت حکومتي مستقل اّما مسلمان آماده سازند

  حملھ مغول

آثار کشتار و ويراني و صدمات بزرگ اخالقي . حمله مغول يکي از مصائب ھولناک تاريخ ايران است

ول ھا اقوام مغ. و فرھنگي اين تھاجم پس از قرن ھا ھنوز درجامعه ايراني محسوس است

ھاي جنوبي سیبري و اطراف درياچه بايکال يعني مغولستان امروزي  زردپوست صحراگرد ساکن دّره

. بودند که به دست چنگیزخان مّتحد شدند و بخشي بزرگ از واليات چین را به تصرف درآوردند

 درحدود .ِپَکن، پايتخت چین شمالي، در اوايل قرن سیزدھم میالدي به تصّرف چنگیزخان درآمد

ھمان سال ھا، ترکان اويغور که ماَنوي مذھب بودند و تمّدن درخشان ايراني داشتندبه اطاعت 

 از خّط ُسرياني بود فرا گرفتند و با تسّلط  ھا خط اويغورھا را که منشعب مغول. چنگیز گردن نھادند

  .براين ناحیه با سلطان محّمد خوارزمشاه ھمسايه شدند

وي در . م به بھانه کشتاربازرگانان مغولي به ايران لشگرکشید1219/ه616 چنگیزخان، در پايیزسال

عالوه برآن، شماري از . فرماندھي و رسته بندي سپاه و تقسیم کار جنگ بسیار ورزيده بود

. اندازي مھارت داشتند کوب و نفت مھندسان چیني را ھمراه داشت که درساختن منجنیق و قلعه

ن و خون خوار بودند و به محض دست يافتن به ھر ناحیه با چنان سپاھیان چنگیز بي رحم و خش

جمعي و تخريب شھرھا و ايجاد آتش سوزي مي  سرعتي به چپاول و غارت و کشتار دسته

شھرھاي ُاترار، ُبخارا، َسَمرقند، خوارزم، َمرو، َبلخ، . خواندند پرداختند که آنان را بالي آسماني مي

تر از   کم  و ري که ھمگي شھرھايي آباد و ُپرجمعیت بودند در مّدتيَھرات، طوس، نیشابور، ُخَجند
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تنھا در خراسان بیش از پنج میلیون تن به دست . ھاي متروک بدل شدند  سال به ويرانه پنج

  .ھا در نیشابور مي زيستند سپاھیان چنگیز قتل عام شدند که يک میلیون و ھفتصد ھزار تن آن

رانیان در بسیاري از شھرھا تا آخرين نفس دربرابر حمله سیل باوجود شدت خشونت مغوالن، اي

از جمله سلطان جالل الدين َمنِکِبرني، پسر سلطان محّمد خوارزم . آساي مغول ايستادگي کردند

نوشته اند . ھايي نیز به دست آورد شاه، با شجاعت بسیار سال ھا با سپاه مغول جنگید و پیروزي

لشکريان مغول از در اطاعت درآمدند، اّما چون خبر ظھور سلطان که مردم نیشابور ھنگام عبور 

چندي بعد . جالل الدين را شنیدند سر به عصیان برداشتند و داماد چنگیز دراين واقعه کشته شد

دختر چنگیز که . مغوالن نیشابور را گرفتند و ھمه مردم آن را از زن و مرد و پیر و جوان کشتند

ده بود فرمان داد نیشابور را چنان ويران کنند و بر آن آب بندند که ھمسرش دراين واقعه کشته ش

  . ھفت شبانه روز بر خرابه نیشابور آب بستند. نتوان درآن زراعت کرد

پس از فرار سلطان جالل الدين، چنگیز براي فرونشاندن شورشي درچین شمالي و َتبَّت به 

ھالکوخان نواده او را مأمور فتح کامل ايران جانشینان چنگیز . مغولستان بازگشت و اندکي بعد مرد

ھاي متعّدد ايشان، سپس  برانداختن اسماعیلیان و تخريب و تاراج قلعه. و تسخیر بغداد کردند

. م به دست او انجام گرفت1258./ ه656تسخیر بغداد و پايان دادن به خالفت عّباسي به سال 

در آن و تسخیر عراق و شام، با غنايم ھنگفت ھالکوخان پس از فتح و تاراج بغداد و کشتار بزرگ 

به آذربايجان رفت و در پايتخت خود مراغه به خواجه نصیرطوسي دستور داد که به ياري تني چند 

  . ازدانشمندان ايراني رصدخانه و زيجي بسازند

شیخ . شمار ھمراه بود حمله مغول به ايران با کشتارعظیم مردم و دانشمندان و ھنرمندان بي

بسیاري . دالّدين عطار نیشابوري، از عارفان و شاعران بزرگ ايران، در فتنه مغول به قتل رسیدفري

مساجد، مدارس، کتاب خانه ھا و بناھاي تاريخي دستخوش ويراني و غارت شد و روحّیه انزوا و 

ل کرد و عدم اعتماد و ُخرافه پرستي تا ديرزمان مردم را در خود فرو برد و اعتدال عقلي آنان را مخت

اّما، مغوالن خود به تدريج تحت تأثیر . اعتقاد به نزول بالھاي آسماني را در ايشان افزايش داد

 خواجه نصیرالدين   چون اي امرا و پادشاھان مغول، دانشمندان برجسته. فرھنگ ايرانیان قرار گرفتند

دالدين فضل الدين صاحب ديوان و برادرش عطاملک ُجويني و خواجه رشی طوسي، خواجه شمس

اهللا را به مشاورت و وزارت خود برگزيدند ولي ھیچ يک از ايشان جز خواجه نصیر از دست مغوالن 

از شاھان و امیران مغول بسیاري اھل فضل و دوست دار دانش شدند و . سرسالم به در نبرد

مھندسان فھمیدند، اّما رياضي دانان، ستاره شناسان، پزشکان،  اگرچه شعر و ادب فارسي را نمي

  .و تاريخ نويسان را به منظور اداره کارھا و جاويد ساختن نام خود، سخت گرامي داشتند

زبان فارسي دراين عصر به بیرون از ايران راه يافت و نه تنھا زبان ديني و رسمي دربار باشکوه 

زبان مغول در ھند گرديد بلکه مردم دانشمند اين سامان تا چند قرن پس از آن نیز به دانستن 

  .کردند فارسي و سرودن و نگارش کتاب ھا به اين زبان افتخار مي
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  َسربداران

َسرِبداران يک سلسله کوچک محّلي ازمتصّوفان شیعه مذھب خراسان ھستند که دراوايل قرن 

چھاردھم میالدي با کارگزاران مغول درافتادند و با تشکیل حکومتي محّلي آخرين /ھشتم ھجري

کارگزاران مغول ھرسال چندبار با خشونت و سنگ . ي مغول درايران وارد آوردندضربه را برفرمانرواي

ھاي  دلي مردم داغ ديده و غارت زده شھرھا و روستاھا را وادار به پرداخت مالیات و باج و خراج

 صوفیه پناھگاھي  در اين آشفته بازار ستمگري، ايرانیان جز زاھدان و مشايخ. کردند ھنگفت مي

مانروايان مغول، حّتي بیش از ترکان سلجوقي، به علماي مذھبي و بزرگان صوفیه فر. نداشتند

ھمین به مشايخ شیعه فرصت داد که از اواخر قرن ھفتم و اوايل قرن . اظھار ارادت مي کردند

چھاردھم میالدي از نفوذ معنوي خود براي انجام منظورھاي سیاسي و اجتماعي / ھشتم ھجري

  .ھاي شیعه مذھب روي آورند تبلیغ مذھب شیعه به تشکیل حکومتبھره جويند و عالوه بر

َسرِبداران، درويشان شیعه مذھب سبزوار، که به روش َفتیان يا جوانمردان مي زيستند، 

سادات مرعشي درمازندران حکومتي شیعي . مبارزه با ُعّمال ايلخانان قیام کردند  براي  درخراسان

الدين اردبیلي در آذربايجان بساط  وم، جانشینان شیخ صفيو اھل تصّوف تشکیل دادند و دسته س

َسرِبداران . ارشاد گستردند و عاقبت با تشکیل سلطنت صفوي به تشّیع رسمیت بخشیدند

و ) ع(سبزوار به سردستگي امین الدوله عبدالرّزاق، که نسبش از جانب پدر به حسین بن علي 

. کارگزاران ابوسعید بھادر ايلخاني بود، قیام کردندرسید و خود از ازطرف مادر به يحیي َبرَمکي مي

اگر توفیق يابیم رفع ظلم کنیم واّال سر خود را بردار خواھیم کرد «: اينان ھم قسم شده بودندکه

  .و به ھمین جھت به َسرِبداران معروف شدند» .که ديگر تحمل ظلم نداريم

جلب کردند و به زودي توانستند برلشگر دراندک زمان، َسرِبداران توّجه و حمايت مردم اطراف را 

دراين جنگ َسرِبداران به . بزرگي که فرمان رواي مغول به جنگ ايشان فرستاده بود پیروز شوند

رھبري وجیه الدين مسعود، برادر امین الدوله عبدالرّزاق، ظرف يک روز سپاه امیران ترک خراسان 

نگاران ايراني اين روز را روز پیروزي ايرانیان  تاريخ. را که ھفتادھزار سوار و پیاده بود درھم شکستند

پس از اين پیروزي، مردم ناحیه بزرگي به َسرِبداران . بر صحرانشینان مغول و ترک خوانده اند

. پیوستند و قلمرو قدرت و حکومت آنان ازدامغان تا َسَرخس و قوچان و کاشَمر گسترش يافت

آخرين ايشان، خواجه علي مؤّيد، به امیرتیمور .  يافتحکومت َسرِبداران حدود پنجاه سال ادامه

م در يکي از جنگ 1386/ه788 سال  گورکان که حمالت خود را به ايران آغاز کرده بود پیوست و به

  .ھاي امیر تیمورکشته شد و سلسله َسرِبداران منقرض گرديد

روستايیان نقشي عمده درقیام َسرِبداران، که به رانده شدن مغول از سرزمیني وسیع منجر شد، 

داشتند و بي تشکیالت منّظم توانستند در زماني کوتاه دست حکم رانان مغول را از زندگي خود 

قیام َسرِبداران به ياري تبلیغات وسیع شیخ حسن جوري، يکي از صوفیان شیعه . کوتاه کنند

ت، مردم آن به رف  شمارمي گرچه سبزوار يکي از کانون ھاي اصلي تشّیع به. مذھب فراھم آمد

شیخ حسن جوري که خود شاگرد شیخ خلیفه بود، با . حفظ سّنت ھاي ملي نیز شھرت داشتند
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شیفتگي به تعلیمات استاد، مردم را به سرکشي از فرمان گماشتگان مغول و ھمدستان ايشان 

ر توانست به صراحت منظو اّما، چون نمي. کرد يعني مالکان و زمین داران بزرگ محّلي دعوت مي

دراين . خود را بگويد، از عبارات و اصطالحات صوفیانه که رنگ مذھب تشّیع داشت بھره مي جست

اوان، نه تنھا در سبزوار بلکه در نواحي ديگر از جمله کاشان نیز انتظار ظھور قائم آل محّمد، امام 

ا و بي اعتنايي اي ازصوفیان نیز با تعلیمات خود درباره َترک دنی دسته. غايب عمقي روزافزون داشت

رفتند که با  طلب مي  مال اندوز و جاه به تجّمل و لّذت ھاي دنیوي، درواقع به مبارزه با حريصان

در اين میان، مردم محروم طبقات پايین، . رسیده بودند  مقام و ثروت  متجاوزان به پیوستن به 

 ھجوم ملخ به کردند، زيرا خشکسالي و خصوص روستايیان، از اين افکار استقبال مي به

 حکومت به زور  کشتزارھاي آنان آسیب فراوان زده بود و سھمیه گزافي که ھرسال مأموران

  .بردند آن ھا را به تنگ دستي و سختي دچار کرده بود مي

ھنگامي که َسرِبداران توانستند بر حاکم مغولي خراسان پیروز شوند حکومت مستقّلي ترتیب 

ھاي شیعه با  درھمین ھنگام براي به دست آوردن کتاب. ختنددادند و سبزوار را مرکز خود سا

به دعوت سران َسرِبداران عّده اي از شیعیان . شیعیان َجَبل عامل در لبنان به مکاتبه پرداختند

لبنان به ايران آمدند و نويسندگان شیعه کتاب ھاي معتبري به نام امراي َسرِبداري تألیف کردند و 

  . به ايران فرستادند

 جنبشي محّلي بود و مّدت زيادي دوام نیافت، اّما در تاريخ ايران اھمّیتي  ام َسرِبداران با آن کهقی

خاص دارد، زيرا در پي اين قیام و بانیروگرفتن از پیروزي ھاي آن بود که در نقاط ديگر نیز مردم 

رزترين پي استقرار دولت سادات در مازندران را بايد يکي از با. روستاھا سرکشي آغازکردند

امراي َسرِبداران در اداره حکومت با يکديگر اختالف بسیار . آمدھاي حکومت سربداران دانست

با اين ھمه، در مّدت کوتاه حکومت . داشتند و بسیاري از آنان با توطئه ياران خود از پاي درآمدند

امیران . دھاي حمله مغول تاحّد زيادي جبران ش ايشان، آباداني بسیارصورت گرفت و خرابي

َسرِبدار در پي بھتر کردن زندگي روستايیان و طبقه محروم شھر بودند و به نوعي مساوات 

  . درتقسیم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند

  جنگ ھاي ایران و روس 

در قرن . دوران حکومت قاجار با اوج فّعالیت ھاي استعماري کشورھاي اروپايي در آسیا مصادف بود

  ، کمپاني ھند شرقي انگلیس که در تالش براي تصّرف کامل ھند بود، از درون آنھیجدھم میالدي

ناپلئون بناپارت نیز، در پي . گرفت سرزمین و نیز از افغانستان پیاپي مورد تھديد قرار مي

ھا و فتوحات خود در مصر، به رقابت با دولت انگلیس درصدد نزديک شدن به دولت  لشکرکشي

روسیه تزاري نیز به نوبه خود، در . ت بیشتر براي منافع انگلیس در ھند بودايران و ايجاد مزاحم

آرزوي دست يافتن به آب ھاي گرم خلیج فارس، نواحي شمال و غرب ايران را مورد تھديد قرار داده 

افزون بر اين، ھمه اين دولت ھا بر سر . داد را درمنطقه روز به روز توسعه مي بود و نفوذ خويش 

  . وچک و ناتوان با يکديگر درحال رقابت و مصالحه بودندکشورھاي ک
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ھايي  مسیحي بودند، به روسیه تزاري گرايش اغلب  ايران، که  سرزمین ھاي شمال غرب ساکنان

 شاه   فتح علي  از آشفتگي دروني دولت قاجار درآغاز حکومت جويي روس ھا نیز با بھره. داشتند

سیسیانوف فرمانده روسي با قواي خود تا . کردندگرجستان را رسمًا به کشور خود منضم 

  . شھرھاي گنجه، شوش و َقراباغ پیش رفت که خود مقّدمه جنگ ھاي ايران و روس گرديد

 از تسخیر گرجستان با قتل عام  م، پس1804-1813/ه1219-1229 وروس،  ايران  ھاي  جنگ دوره اّول

علي شاه، و سیسیانوف  اس میرزا، ولي عھد فتحوسیع مسلمانان در َقراباغ آغاز گرديد و در آن عّب

سپاه ايران ابتدا راه ارتباطي سپاه روس را با تفلیس . فرماندھي سپاه دوطرف را به عھده داشتند

اّما مردم گیالن . ھا نیزبه نوبه خود، از طريق گیالن، تھران را مورد تھديد قراردادند قطع کرد و روس

سیسیانوف در باکو به ضرب گلوله . گريز آن ھا را شکست دادنددرجنگل موضع گرفتند و ب اجنگ و 

درپايان اين دوره، . يک سرباز ايراني کشته شد و عّباس میرزا َقراباغ، شوش و شروان را تصّرف کرد

عّباس میرزا، .  که وي در حال شکار بود غافلگیر کردند روس ھا سپاه عّباس میرزا را ھنگامي

داد و گودويچ که پس از سیسیانوف فرمانده سپاه قفقاز بود پريشان، دستور عقب نشیني 

  .توانست بندر لنکران را تسخیر کند

در اين زمان روسیه درگیر جنگ با ناپلئون نیز بود اّما دولت ايران که ھشیاري و تدبیر الزم سیاسي 

ِسرگور اوزلي، را نداشت به روسیه پیشنھادصلح داد و تزار نیز از آن استقبال کرد و به میانجیگري 

نماينده انگلیس، درقريه گلستان در نزديکي قراباغ قراردادي امضا شد که به پیمان گلستان معروف 

براساس اين پیمان، که دوره اّول جنگ ھاي ايران و روس را پايان داد، روسیه برَقراباغ، . است

شد که ازکّلیه دعاوي خود شروان، باکو، دربند، لنکران و بخشي از طالش تسلط يافت و ايران ناگزير

حّق کشتي راني در درياي َخَزر نیز از ايران سلب . درداغستان، گرجستان، ارمنستان و اَبخاز بگذرد

میرزا را به رسمیت   عّباس  سلطنت در مقابل ھمه اين امتیازات، دولت روسیه تعّھد کرد نیابت. شد

عیان که ھمگي از خانواده سلطنتي بشناسد و در رساندن او به پادشاھي، در مقابل ديگر مّد

  .بودند جانب او را بگیرد

م، به سبب اختالف در باره خطوط 1825-1827/ه1241-1243دوره دّوم جنگ ھاي ايران و روس، 

به اين . مرزي و نارضايي مردم و روحانیان که تسّلط ُکّفار را بر خود نمي پسنديدند صورت گرفت

ه، که چراگاه گله ھاي ايالت ايراني بود از طرف روسیه تصّرف ترتیب که نواحي اطراف درياچه گوگچ

جنگ دگر باره شعله ورشد و . گرديد و در نتیجه علماي مذھبي فتوا به جھاد علیه آن دولت دادند

سپاه ايران ابتدا به ياري . عّباس میرزا به خالف میلش دوباره به فرماندھي سپاه مًامور گرديد

مردم باکو وشروان نیز .  از طالش و دشت ُمغان و لنکران بیرون راندندمسلمانان محّلي روس ھا را

اّما، عّباس میرزا، که از . بر پادگان ھاي روس شوريدند و ايروان، ِتفلیس و گنجه به ايران بازگشت

 خصوص از نظر مالي در تنگنا قرار داشت، در  حمايت حکومت در پشت جبھه برخوردار نبود و به

ھیان ژنرال پاسکويچ روسي در نزديکي مقبره نظامي گنجوي درگنجه رخ داد نبردي که با سپا

عّباس میرزا به ناچار، و . پاسکويچ تا ايروان، تبريز و سپس اردبیل پیش آمد. شکست سختي خورد

دراين جا . از بیم رسیدن سپاه دشمن به تھران، در قريه دھخوارقان به مالقات فرمانده دشمن رفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


به اين ترتیب، در قريه ترکمانچاي واقع در راه تبريز و .  به میانجیگري حاضر بودنیز سفیر انگلیس

به موجب . تر و ننگین تر بود اي به امضا رسید که به مراتب ازعھدنامه گلستان شوم میانه عھدنامه

 اي واقع اين معاھده واليات ايروان و َنخَجوان نیز به روسیه واگذار گرديد و خّط سرحّدي از نقطه

به عالوه، . ھاي آرارات کوچک به موازات رود ارس تا ساحل درياي َخَزر در آستارا کشیده شد درکوه

براساس يکي از مواد اين قرارداد . ايران وادار گرديد غرامتي معادل پنج میلیون تومان آن روز بپردازد

يران حّق محاکمه اتباع دولت روسیه داراي حّق کاپیتوالسیون در ايران گرديد و به اين ترتیب دولت ا

. روس در کشور و اجراي مجازات درباره آن ھا، يعني بخشي از حّق حاکمیت خود را از دست داد

در اين معاھده نیز تنھا تعّھد دولت روسیه تأيید ولي عھدي عّباس میرزا و رساندن او به تخت 

  .سلطنت بود

 حادثه اي که به قتل سفیر روس و عّده نارضايي مردم از اين وقايع دردناک و تحقیرآمیز عاقبت در

گريبايدوف از شاعران و نويسندگان جوان روس به سفارت . اي از وابستگان او انجامید بروز کرد

مردم نیز، به فتواي . ايران آمد و براي پس گرفتن اسیران ارمني و گرجي خشونت بسیار نشان داد

مله بردند و، جز يک تن که توانست میرزا مسیح مجتھد از علماي تھران، به سفارت روس ح

دراين زمان عّباس میرزا نايب السلطنه درمشھد . بگريزد، ھمگي اعضاء سفارت خانه را کشتند

فتح علي شاه، خسرو میرزا را به ھمراھي محّمدتقي خان امیرنظام و میرزا تقي . درگذشته بود

تّوجه، براي پوزش از  متي قابل خان فراھاني که بعدھا ملّقب به امیرکبیر شد، با ھدايا و غرا

نیکال، که گرفتار کشمکش ھاي شديد با دولت . نیکالي اّول، تزار روسیه، به پطروگراد فرستاد

  .عثماني بود پوزش را پذيرفت و با تبعید میرزا مسیح مجتھد به عتبات غائله فرونشست

  واقعھ آذربایجان 

سیله نیروھاي مّتفقین، تشکیل حکومت آمدھاي اشغال ايران درجنگ دّوم جھاني به و از پي

از زمان پطر کبیر، تزار روسیه، دستیابي آن کشور به آب ھاي گرم . خودمختار در آذربايجان بود

ھاي حاصلخیز و معادن غني اين ناحیه ھدفي بود که به تدريج  خلیج فارس و بھره برداري از زمین

به خصوص که . نمود ه ھاي قفقاز ممکن ميبا تسّلط بر ارمنستان و گرجستان و سرازير شدن ازکو

 بخش شمالي فالت ايران، از دورترين نقطه 1907در مذاکرات پنھان با انگلیس و براساس قرارداد 

  .شرق تا غرب، منطقه نفوذ روسیه به حساب آمده بود

درجنگ جھاني اّول، ھنگامي که دولت عثماني، مّتحد آلمان، وارد جنگ شد، سربازان روس اين 

 1917پس از انقالب اکتبر . احي را اشغال کردند و تا سه سال آذربايجان را در اختیار خود داشتندنو

در روسیه، دولت اّتحادجماھیر شوروي امتیازاتي را که دولت روسیه تزاري از ايران گرفته بود لغو و 

شھريور سال اّما بلشويک ھا در . اعالم کرد که از مداخله در امور ايران خودداري خواھد کرد

اين زمان . م بندر انزلي را متصّرف شدند و نیروھاي خود را تا قزوين پیش راندند1920/ش1299

  .ھاي قیام جنگل و نزديک به کودتاي رضا خان میرپنج بود مقارن آخرين ماه
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ھنگامي که جنگ دّوم جھاني در گرفت بارديگر دولت ھاي روس و انگلیس، به بھانه گرايش دولت 

حضور اتباع . م ايران را اشغال کردند1941/ش1320يران به آلمان، در سّوم شھريور سال و مردم ا

اي کشور کار  آلمان درايران، که در راه آھن و کارخانجات و مدارس و مؤسسات فّني و حرفه

کردند، مايه نگراني دولت ھاي انگلیس و اّتحادجماھیر شوروي و يکي از انگیزه ھاي حمله آنان  مي

پس از اين حمله، روس ھا در مناطق شمال غرب ايران خاصه آذربايجان مستقر شدند . ان بودبه اير

و  و به واسطه ضعف مالي ازکلیه تعّھدات خود درپرداخت حقوق گمرکي و مالیات راه و ھزينه حمل

ر حمل غّالت و حبوبات و ديگر فراورده ھاي دامي و کشاورزي از آذربايجان به ديگ. نقل سر باز زدند

تنھا امید دولت و مردم . جان آورد نقاط کشور ممنوع شد و قحطي و گرسنگي مردم محل را به

م، 1943/ش1322ايران به بیانیه سران مّتفقین، چرچیل، روزولت و استالین بود که در اواخر سال 

  .در کنفرانس تھران استقالل و تمامیت ارضي ايران بعد از جنگ را تضمین کرده بودند

 پايان جنگ جھاني دّوم بخشي از نیروھاي شوروي در برخي از نواحي شمال و شمال اّما، در

دولت شوروي تقاضاي دريافت امتیاز اکتشاف و بھره . شرقي ايران، از آن جمله آذربايجان، ماندند

حزب توده به طرفداري از اين درخواست دست به . برداري نفت مناطق شمالي ايران را داشت

ت و ايجاد تشنج زد و فرقه دموکرات آذربايجان نیز با استفاده از حضور و امکانات اعتصاب و تظاھرا

شکايت . ارتش سرخ، با برگزاري انتخابات مجلس ملي، آذربايجان را جمھوري خودمختار اعالم کرد

ملل مّتحد نسبت به ادامه حضور ارتش سرخ در ايران با سفر احمد  ايران به شوراي امنیت سازمان

قوام با امضاي موافقتنامه اي با ايوان . وزير به مسکو ھم زمان بود وام السلطنه، نخستقوام، ق

سادچیکف، سفیر شوروي در ايران، براي بھره برداري از نفت شمال، و مشارکت دادن سه تن از 

طرح شکايت . رھبران حزب توده در کابینه خود مقّدمات خروج ارتش سرخ از ايران را فراھم کرد

ر شوراي امنیت، ھمراه با فشارھاي سیاسي و ديپلماتیک اياالت مّتحد آمريکا به جانبداري ايران د

از ايران از ديگر عوامل موّثر در خروج نیروھاي نظامي شوروي از آذربايجان، در ارديبھشت 

 مجلس   جديد مجلس شوراي مّلي، نخستین اقدام  دوره  از تشکیل پس. م، بود1946مه /ش1325

وارد . م1946/ش1325 آذرماه سال 21نیروھاي نظامي ايران در . سادچیُکف بود-نامه قوامرد موافقت

حکومت جعفر پیشه وري و سران فرقه دمکرات آذربايجان به روسیه شوروي گريختند . تبريز شدند

  .و به اين ترتیب خطر جدايي آذربايجان و تجزيه ايران منتفي گرديد

  جنگ ایران و عراق

ھاي  م، به بھانه تحريکات و دخالت1980/ش1359سّلح عراق به ايران درشھريور حمله نیروھاي م

جمھوري اسالمي درآن کشور، آغازگرجنگي خونین بین دوکشور بود که نزديک ھشت سال به 

اختالفات ديرينه مرزي میان ايران و عراق، به ويژه درمورد حاکمیت بر اروند رود با عقد . درازا کشید

م، که در آن دولت عراق دعاوي ايران را پذيرفت پايان يافته 1975/ش1354، به سال قرارداد الجزاير

  .بود
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 در ايران، دستگیري و اعدام گروھي بزرگ از افسران و  پس از استقرار جمھوري اسالمي

گیري نظامي  و تصمیم  مراتب فرماندھي  فرماندھان نیروھاي مسّلح کشور به تضعیف سلسله

ارت اياالت متحده آمريکا درتھران به قطع روابط با آن کشور که فروشنده انجامید و اشغال سف

دولت عراق که اوضاع و احوال را به سود خود يافت زمان . اصلي جنگ افزار به ايران بود انجامید

. رابراي اعالم لغو قرارداد الجزاير و رسیدن به مطامع ارضي خود درخوزستان مناسب دانست

 نزديک به دوسال به درازا کشید، نیروھاي متجاوز عراقي بخشي از درمرحله نخست جنگ که

خاک ايران درنواحي غرب و جنوب غربي کشور و برخي از شھرھاي مرزي، از آن جمله، خّرمشھر 

اّما مقاومت سرسختانه نیروھاي ايران، که با ھجوم قواي بیگانه روحیه خود را باز . را اشغال کردند

مرحله دّوم جنگ نیز، که با .  را از پیش روي بیشتر در خاک ايران بازداشتيافته بودند، ارتش عراق

آزادسازي خّرمشھر آغاز شد، نزديک به دوسال ادامه يافت و در طي آن نیروھاي مسلح ايران 

توانستند به دالوري و با تحّمل تلفات سنگین نه تنھا بخشي عمده ازخاک اشغال شده کشور را از 

 کنند و شھرھاي مرزي آن کشور به ويژه   بلکه به درون خاک عراق نیز رخنهتصّرف دشمن درآورند

دولت عراق، که ھم از رسیدن به ھدف ھاي نخستین . بصره را ھدف آتشبارھاي خود قرار دھند

خود ناامید شده و ھم نگران پیش روي بیشتر نیروھاي ايراني در خاک خود بود، در اين مرحله از 

  .مايل شدجنگ به ترک مخاصمه مت

شوراي امنیت سازمان ملل مّتحد نیز که در آغاز جنگ، بیشتر به سبب تیرگي روابط ايران با 

ھاي  تدريج و در قطعنامه بسیاري از اعضاء آن، دربرابر تجاوز عراق موضعي قاطع اتخاذ نکرده بود، به 

اّما دولت . اندگوناگون دو طرف را به ترک مخاصمه و عقب نشیني به آن سوي مرزھاي خود فراخو

جمھوري اسالمي به رھبري آيت اهللا خمیني ديگر تنھا به استرداد اراضي اشغال شده ايران 

راضي نبود و با ھدف گرفتن غرامت، از میان برداشتن رژيم حزب بعث درعراق، صدور انقالب ايران 

صرار مي  ديگر کشورھاي مسلمان، به ادامه جنگ در مرحله سوم ا به آن کشور و سرانجام به

  .ورزيد

حفظ برتري خود  در اين مرحله، دولت عراق که به ياري کشورھاي اروپايي، به ويژه فرانسه، قادر به

درزمینه تجھیزات و جنگ افزار شده بود حمله ھاي نیروھاي ايران را که بیشتر مرکب از نوجوانان 

و با وارد کردن تلفات آموزش نديده و مجھز به سالح ھاي سبک بود، با آتشبارھاي سنگین خود 

م، آيت اهللا خمیني به ناچار تن به 1988/ش1367سرانجام، در تیرماه . کرد سنگین خنثي مي

بس در جبھه ھا، مبادله اسراي جنگي و استرداد  اّما با وجود استقرار آتش. پذيرش آتش بس داد

ناي مصاف با مانده اراضي اشغال شده ايران تنھا ھنگامي روي داد که دولت عراق، در تنگ

نیروھاي سازمان ملل مّتحد، که به مقابله با تجاوز آن به کويت برخاسته بودند، به پشتیباني 

  .جمھوري اسالمي نیازمند شده بود
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 جنبش ھای اجتماعی
  

ھا و مبارزات  د و بیرون راندن دشمنان به جنگ و خاک خو  حفظ آب براي  که  گونه مردم ايران ھمان

ھاي داخلي نیز ھرگز  مشکالت و نابساماني اند، در مقابل   و سیاسي افتخارآمیز پرداخته نظامي

اين جنبش ھا، افزون بر ريشه ھاي اقتصادي و اجتماعي خود، اغلب جنبه . آرام ننشسته اند

اين ويژگي را در جنبش ھاي . ي آغاز شده اندمذھبي نیز داشته اند و يا به رھبري بزرگان مذھب

  . اجتماعي پیش و پس از اسالم ھردو مي توان يافت

  ِگئومات ُمغ 

قديم ترين جنبش اجتماعي در تاريخ ايران به وسیله يکي از بزرگان َزرُتشتي به نام ِگئومات يا 

، پسر بزرگ )کامبیز (َکمبوجیه يا کامبوزيا. گئوماتاي ُمغ در زمان شاھنشاھي َکمبوجیه آغاز شد

که به پادشاھي نشست دستور داد برادرش، َبرديا، را که فرمان رواي نواحي  کورش بود و ھنگامي

وي پس از شکست ھا و . شرقي ايران بود بکشند و سپس خود به سوي مصر لشکر کشید

ه ھاي مصر را که بیش از سه ھزار سال حکومت کرد تحّمل تلفات بسیار توانست دولت فرعون

در راه بازگشت ھنگامي که شنید شخصي به نام َبرديه قیام کرده . بودند براندازد و وارد مصر شود

  . و خود را پادشاه ايران خوانده است به خود زخمي زد که موجب مرگش شد

اي از  ِگئومات، با استفاده از غیبت کمبوجیه و آگاھي از راز کشته شدن برديا، به ياري عده

ھاي شاھي بود، از مشرق به پايتخت آمد و خود را  ّصب و برادرش، که نگھبان کاخَزرُتشتیان متع

داريوش بزرگ در کتیبه بیستون گئومات را فرصت طلبي . که بسیار شبیه برديا بود شاه ايران خواند

وي . مي شمرد که سوداي به دست گرفتن قدرت و بازگرداندن شاھي به خاندان ماد داشت

موّرخان » .ا نشد تا پادشاھي را از گئوماتاي ُمغ بازستاند تا آن که من آمدمکسي پید«: نويسد مي

. يوناني نیز نوشته اند که گئومات از ترس شناخته شدن با کسان و خويشان خود قطع رابطه کرد

ھمه معبدھا و ُبت . وي به خالف کورش و کمبوجیه نسبت به اديان و مذاھب ديگر مدارا نداشت

ھا و فلّزات گران بھا  اين معابد ھمه آراسته به سنگ. ھاي َزرُتشتي ويران کرد شکدهھا را جز آت خانه

گئومات به جاي اشراف و بزرگان به کشاورزان و مردم . ترين کانون ھاي ثروت و تجّمل بودند و مھم

آنان را ازپرداخت مالیات براي سه سال بخشود و براي توسعه کشاورزي و . طبقات پايین روي آورد

ھاي بي شمار و بردگان متعّدد را از  ھاي بزرگ و گّله زمین. مداري دست به اصالحاتي مفید زددا

شد، ھمه  مندان گرفت و، در نظامي که گونه اي آزادي و مساوات در آن رعايت مي اشراف و ثروت

  .را به کشاورزي و آباداني گماشت

ديد با ھمدستي با  خود را در خطر ميبزرگان و اشراف َھخاَمِنشي که با چنین رويدادھايي منافع 

ھروُدت، مّورخ بزرگ يوناني، نوشته است که از . يک ديگر به مقابله با او برخاستند و او را کشتند
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. گريستند کشته شدن گئوماته مغ ھمه مردم آسیا جز پارسیان اندوھگین بودند و براي او مي

کزي و ثروت و تجّملي دست يافته بود که جامعه ايراني، در دوران کوروش بزرگ به چنان قدرت مر

از ھمین . شد در آن نیاز به نظامي که در برگیرنده منافع ھمه طبقات باشد به شّدت احساس مي

رو، پس از ُکشته شدن گئوماتا، اشراف ھفتگانه پارس بر سر تعیین نوع حکومت و انواع قدرت و 

يوش با ُنه سرکش ديگر که ھمگي از در اين میان، دار. حدود اختیارات شاه به بحث نشستند

ھاي  پادشاھان محّلي بودند جنگید و در دو سال ھمه آنان را که افکارشان بي شباھت با انديشه

. گئومات نبود سرکوب کرد و سپس به وضع قوانیني دست زد که ازجھاتي حافظ منافع عمومي بود

  ي براي رسیدن به پادشاھي، بلکهجويي شخص به اين ترتیب، قیام گئومات را بايد نه تنھا فرصت

  . حاصل يک جنبش عمیق اجتماعي دانست

اھمّیت سرکوب گئومات براي طبقه اشراف به حّدي بود که به نوشته ھروُدت روز کشتن وي بزرگ 

در آن روز کسي از ُمغ ھا، از بیم کشته شدن، پیش چشم . ترين جشن دولتي پارس ھا شد

زدن و  اي و آتش ھاي پارچه  اند که اين مراسم، با ساختن تنديسگمان برده. شد  ظاھر نمي ديگران

بعدھا اين مراسم به روز کشته شدن عمربن . گرفته است خواندن و رقصیدن برگرد آن انجام مي

اي  ايرانیان به واسطه کینه. َخّطاب، دّومین خلیفه اسالم، به دست ابولؤلؤ فیروز ايراني انتقال يافت

ايران از سپاھیان اين خلیفه داشتند تا چندي پیش ھرسال مراسمي که براثر شکست سپاه 

  .کردند شبیه به ُمغ کشان برگزار مي

  َمزَدک

وي درنیمه قرن پنجم میالدي نھضت اجتماعي . َمزَدک پسر بامداد از مردم استخر فارس بود

قارن شھرت َمزَدک م. اند مھّمي ايجاد کرد که از آن به عنوان کمونیسم ايراني يادکرده

اوضاع مملکت در اين زمان سخت آشفته بود و . شاھنشاھي قباد ساساني به اوج رسید

کشمکش ھاي شديد و . آوردند ِھبتالیان از جانب مشرق و شمال پي در پي به ايران ھجوم مي

ھاي مختلف مسیحي با يکديگر و دولت ايران  خونین مذھبي بین موبدان زرتشتي و يھوديان، فرقه

خشک سالي ھاي پیاپي . دانست، درجريان بود که آنان را عوامل امپراتوري روم ميبا مسیحیان 

  .داشت نیز مردم گرسنه و محروم را به عصیان وا مي

وي به دو اصل . َمزَدک بر مبناي تعلیمات ماني در باب آفرينش و جھان ديگر معتقداتي خاص داشت

نسان بايد از عاليق دنیوي بپرھیزد تا ھرچه گفت ا نور و ظلمت و رھايي نھايي نور معتقد بود و مي

اّما وي به خالف ماني ازدواج را منع . بیشتر به رھايي نور از بند ظلمت ماده ياري داده باشد

از نظر اجتماعي مزدک از استاد خود، . دانست کرد و داشتن يک ھمسر را کافي مي نمي

به سر برده بود و با کتب ) وم شرقير(ھا در بیزانس  کرد که سال روي مي خورگان، پي َزرُتشت

َمزَدک با توّجه به جنبه علمي اين . فلسفي يونان از جمله جمھور افالطون آشنايي داشت

اّما حرص و زياده . گفت خداوند مواھب حیات رابراي استفاده ھمگان آفريده است معتقدات مي

اين گونه باورھا بانظام . دانجام خواھي و انباشتن مال به خشونت و بد رفتاري و نابرابري مي
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زيرا در آن جامعه، طبقات از يکديگر کامًال جدا . اجتماعي عصر ساساني به ھیچ روي سازگار نبود

َمزَدک که . توانست، ولو به لیاقت و استعداد، از حّد اجتماعي خود تجاوز کند بودند و کسي نمي

ردم مستمند از درباريان سخنوري ورزيده بود و نفوذ کالم بسیار داشت به ھواخواھي م

  .خواست که دست به تعديل ثروت زنند مي

روان خود را از  بدين ترتیب، نھضت َمزَدک به انقالبي اجتماعي تبديل گرديد و، با آن که َمزَدک پي

اموال و امالک بزرگان به غارت . جويي منع کرده بود، کار به خشونت و افراط کشید ستیز و کینه

دراين میان بعضي ُنجبا نیز به صف . ھا ربوده و به روستاھا برده شدندرفت و زنان حرم سرا

ُقباد، شاھنشاه ساساني، نیز خود با اصالحات اجتماعي موافق بود و از َمزَدک . َمزَدکیان پیوستند

در پايان شاھنشاھي ُقباد، پسرش خسرو . اّما بعدھا بر اثر وقايعي تغییر رأي داد. کرد حمايت مي

اي ترتیب داد که درآن روحانیان َزرُتشتي و  دھا انوَشروان لقب گرفت، مجلس مناظرهاّول، که بع

گفته اند که در يک روز دوازده . مزدکیان مغلوب و قتل عام شدند. مسیحي حريف َمزَدکیان بودند

اّما افکار . ھاي ايشان را سوزاندند و اموالشان را مصادره کردند کتاب. ھزار َمزَدکي ُکشته شد

نیم قرن پس از او، پسر . يافت ھا ھمچنان پنھاني دوام داشت و انتشار مي َدک پس از او قرنَمز

خاقان بزرگ ترکان غربي، به ھمراھي فقرا و محرومان اطراف، ُبخارا را متصّرف شد و زمین داران و 

، سلمان برخي از محّققان. بازرگانان بزرگ را مجبور به فرار کرد اّما خود نیز سرانجام سرکوب شد

در قرن ھشتم میالدي . فارسي، صحابي بزرگ پیغمبر اسالم را نیز از خانداني ِمزَدکي دانسته اند

  .نیز در خوارزم بر اساس عقايد َمزَدک عصیاني صورت گرفت که ديري نپايید و از ھم پاشید

  شعوبیھ

ھفتم / در قرن اّول ھجريُشعوبیه، به معناي مّلت گرايان، نام گروھي بزرگ از ايرانیان مبارز بود که 

کلمه . کردند ھاي گوناگون مخالفت خود را با چیرگي اعراب بر ايران آشکار مي میالدي به صورت

اي مردمان شما را از «: اي از قرآن کريم گرفته شده که خالصه معني آن چنین است شعوبیه از آيه

 بخش شده ايد براي شناسائي ايم و اين که شما به ملل و قبايل يک نرينه و يک مادينه آفريده

ھمانا در پیشگاه خداوند ھرکه پرھیزگارتر، بزرگوارتر . يکديگر است نه براي تفاخر به نژاد و نسب

شمردند که در مقابل  يعني ملل بزرگ مي" شعوب"با استناد به اين آيه ايرانیان خود را از » .است

  .قبايل اھمّیت بیشتر دارند

 موروثي براي خود ترتیب دادند، با  مسند خالفت) ع( شھادت عليُامويان که بي فاصله پس از

ايرانیان مسلمان با وجود . کردند ايرانیان و ديگر اقوام مغلوب غیر عرب به تحقیر و توھین رفتار مي

 باالي حکومتي بر سند بلکه با ايشان  توانستند به مقامات  داشتند نه تنھا نمي  که  و دانشي فضل

  در سپاه مختار َثَقفي، که به. بدين جھت آرام نماندند. شد انات رفتار ميچون برده و حیو

يسار، از  اسماعیل. حضورداشتند عظیم ازايرانیان  کرد، اکثريتي قیام) ع(علي بن  حسین خواھي خون

کرد و از بزرگواري اجداد و  ايران ياد مي بزرگ ايراني نژاد درعھد ُاموي، ازشکوه و عظمت  شعراي 

  .گفت داد و از برتري قوم فارسي برعرب سخن مي ھا سر مي ن خويش نغمهنیاکا
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. اي استوار بود قیام ابومسلم خراساني که در اندک زماني خالفت ُاموي را برانداخت برچنین زمینه

ھاشم در مقابل بني  حمايت از بني. ايرانیان در ھر اقدامي برضّد متجاوزان عرب ھم دست بودند

طرف داري از بني . کي از تدبیرھاي بزرگ سیاسي ايرانیان براي انقراض عرب بودُامّیه در واقع ي

خواستند کسي  اّما ايرانیان مي. ھاشم در انظار مسلمانان رنگ حمايت از دين و مذھب داشت

آورده اند که گروھي از اعراب نیز ايرانیان را براي رسیدن به . برسرکار آيد که به سود آنان رفتار کند

  .کردند در جھت زنده کردن خاطرات عظمت ايران ياري ميقدرت  

با روي کار آمدن خلفاي عّباسي نفوذ ايرانیان چنان وسعت گرفت که اعراب و خلفا را به ھراس 

َبّشاربن ُبرد، شاعر ايراني تبار دربار َمھدي خلیفه عباسي، تفاخر به نژاد ايراني را با . انداخت

گروه . به تدريج سه گروه بزرگ در کانون خالفت شکل گرفتتحقیر و توھین به عرب آمیخت و 

دانست، گروه مساوات که به برابري ھمه طوايف  عربي که عرب را از تمام اقوام عالم برتر مي

دعوت ُشعوبي . کرد معتقد بود، و سرانجام گروه ُشعوبي که ايرانیان را تجلیل و عرب را تحقیر مي

اّما پس از چندي که قّوت يافت نه تنھا با عرب که با اسالم .  بوددر آغاز مبتني بر تعلیمات اسالمي

در نتیجه، عالوه بر . بیشتر کارھاي ُشعوبیه در شکل و قالب ادبي بود. نیز به مخالفت برخاست

شد، درآغاز قرن  گرفت و بر زبان مردم روان مي شعرايي که شعر آنھا به سرعت در اذھان جا مي

ھا و روايات  انشمندان بزرگي پیدا شدند که، با پرداختن به تاريخ و قّصهنھم میالدي د/ سّوم ھجري

و ھم چنین به لغت و دستور زبان و موازين علمي نقد لغت و شعر، بر فرھنگ اسالمي، از ديدگاه 

ھدف آنان اثبات اين فرض بود که عرب نه تنھا بر ساير . خاص ُشعوبیه، تأثیري به سزا گذاشتند

مايه و  گاه مردم بي] 45[ھا و آرا گونه فرض گرچه اين. د بلکه از آنان پست تر استاقوام برتري ندار

   خلق ھاي  شعوبیه اززمینه  مبارزات ادبي داد، اّما مجموعه ماجراجو را نیز مجال خودنمايي مي

  . فردوسي، حماسه بزرگ مّلي ايران، شد شاھنامه

قدرت سرکردگان ايراني در . ل مي کردندُشعوبیه از طريق سپاھي گري نیز ھدف خويش را دنبا

از ھمین رو، . میان سپاھیان خلفاي عرب را از قدرت روز افزون ايرانیان سخت به ھراس انداخته بود

آنان به غالمان ترک روي آوردند و با برانداختن خاندان ھاي بزرگ ايراني چون برمکیان، و کشتن 

با قدرت گرفتن غالمان ترک در دستگاه . فتادبزرگان آنان، قدرت وسپاھیگري به دست ترکان ا

. ھاي باَبک، افشین و مازيار ظاھر گرديد ھاي ايراني به صورت شورش خالفت عّباسي، نھضت

ھاي عظیم  اي بود که فتنه ھاي تازه درھمه اين موارد مبارزه ايرانیان ھمراه با ظھور مذاھب و دعوت

کساني اشاره  برند به  ي مختلف اسالمي نام ميھا ھايي که از فرقه بیشتر کتاب. انگیخت برمي

مي کنند که خواسته اند در قالب و سخنان شعوبي افکار و باورھاي گذشته خود را به صورتي 

پديد آمدن احاديث بي شمار، که به نفع يا ضرر ُشعوبیه ساخته و به . اسالمي عرضه کنند

نیز دست بردن در وقايع تاريخي موافق يا مجموعه احاديث پیغمبر و خاندان او افزوده شده است، و 

جايي، حقايق   که، با جعل و جابه مخالف آراء شعوبیه، از ديگر نتايج مبارزات ايرانیان شعوبي است

  .اند ھم آمیخته  و دروغ را به  کرده و راست را دگرگون 
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  بابک خّرم دین

ي ترين جنگ ھاي ملي ايرانیان ترين و طوالن بابک خّرم دين دالور بزرگ آذربايجان، فرمانده مھم

اّما ايشان پیش از بابک نیز شھرت . اند خّرم دينان را پیروان او شمرده. برضّد خلفاي عّباسي است

گفته اند که خّرم دينان بازماندگان َمزَدکیان زمان ساساني بودند که در کوھستان ھاي . داشتند

گفتند که روح  تقد به حلول روح بودند و مياينان مع. زيستند مرکز و مغرب و شمال غربي ايران مي

اين باور، که عاملي در تداوم مبارزات . کند ابومسلم در مبارزان و سرداران ضّد عرب حلول مي

ھاي مبارز در تاريخ ايران بعد از اسالم به خصوص در  ايرانیان علیه اعراب بود، درھمه فرقه ھا و گروه

  .قرن ھاي نخستین رواج داشت

روي از عقايد َمزَدک، جمع ثروت و دارائي و مالک شدن زنان متعّدد را نمي  ن به پيخّرم دينا

پسنديدند و مبارزاتشان بیشتر براي توزيع عادالنه ثروت و فراھم آوردن امکان زندگي مناسب براي 

دادند و ھدف ھاي  ھنگامي که خّرم دينان تعلیمات خود را پنھاني رواج مي. ھمه مردم بود

از جمله باطنیان، . شدند صي برضد خالفت بغداد داشتند باطني خوانده ميسیاسي مشّخ

اسماعیلیه، َقرَمطیان و ديگر فرقه ھاي ايراني بودند که در سه قرن اّول اسالمي، ھمگي درمبارزه 

باطنیان را، که از طريق اشاعه دانش و حکمت درصدد تبلیغ عقايد خود . کوشیدند برضد عرب مي

  .ب کنندگان اساس معتقدات اسالمي دانسته اندآمدند، خرا برمي

دينان يک بار به ھمدستي باطنیان اسماعیلي گرگان، با َعَلم سرخ در اصفھان  پیش از بابک، خّرم

در قیام . از ھمان زمان طرفداران بابک خّرم دين را سرخ جامگان يا سرخ َعَلمان خواندند. قیام کردند

سي سال بعد، بازماندگان آن قیام که به . ن کشته شدنداصفھان بسیاري از اعراب و مسلمانا

 سپاه عرب حمله ور  ھاي غرب ايران گريخته بودند بار ديگربه رھبري جاويدان پسر شھرک به کوه

 و دو سال  م به مّدت بیست816/ه201بابک پس از کشته شدن جاويدان از سال . شدند

در جريان اين . لیفه بر عھده داشتفرماندھي جنگ ھاي خّرم دينان را بر ضّد عامالن خ

او و يارانش به سادگي و . ھاي طوالني، بابک بر ھمدان و آذربايجان و ارمنیه تسّلط يافت درگیري

زيستند و از حمايت گسترده مردم محل  ھاي َسَبالن مي دور از ھرگونه تشريفات و تجّمل درکوه

يران و کشورھاي ھمسايه رفت و آمد فرستادگان بابک به آزادي در سراسر ا. برخوردار بودند

ظاھرًا علت ناکامي . کردند و با ايران و مردم و خاندان ھاي بزرگ ايراني در تماس بودند مي

ھاي  ھاي شرق آذربايجان و کوه دشمنان در جنگ با بابک سرماي سخت و تنگي و دشواري راه

ھا را به عنوان مبارزه  جان اين جنگآيد که مردم آذرباي نیز ازقرائن چنین بر مي. َسَبالن بوده است

آوردند و مقاومت طوالني بابک مرھون پايداري و ياري ايشان بدو نیز  ايرانیان با تازيان به حساب مي

  .بوده است

در زمان مأمون، به واسطه نفوذ ايرانیان در دربار خالفت و سازگاري خلیفه با ايرانیان، بابک و خّرم 

اّما از آن پس به سبب اختالفي که میان ايرانیان رقیب از . ر نگرفتنددينان مورد تھديد جّدي قرا

يکسو و سرکردگان غالمان ترک دستگاه خالفت، از سوي ديگر، درگرفت موضع ايرانیان ضعیف 
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ھاي بزرگ ايراني در دستگاه خالفت ھراسان بود از اين  معتصم که از قدرت روز افزون خاندان. شد

زاده ايراني اھل ُاسروشنه در ماوراء  در آن روزگار، افشین، شاه. ستپراکندگي ايرانیان سود ج

وي از خانداني مانوي بود که تازه اسالم آورده . زيست النھر، به عنوان گروگان در دربار خالفت مي

افشین که احساسات ايراني داشت درصدد برآمد با بابک و مازيار، . يافتند کم قدرت مي بودند و کم

اّما، وضع دربار معتصم و . ني طبرستان، ھمدست شود و بر ضد اعراب به پا خیزدحکم ران ايرا

افشین که سرداري بزرگ و . فرصت طلبي عناصر عرب امکان اّتحاد آنان را از میان برده بود

کوشید از نفوذ امراي طاھري در دربار بکاھد، خود  فرماندھي بسیار آگاه و ھشیار بود، چون مي

  . بابک گرفتار آمد و عاقبت او را اسیر کرد و به دربار معتصم آورددرجنگي طوالني با

به دستور او باَبک . نمود که آرام نداشت نوشته اند که خلیفه از دستگیري باَبک چندان شادي مي

و برادرش عبداهللا را که اسیر بودند با قباي ديبا و کاله نوک بلند سمور با تجّملي تمام سوار برفیل 

. کردند اين رسمي بود که درباره اسیران و محکومان اجرا مي. يتخت خلیفه گرداندنددر سامره پا

ھنگامي که دست راستش را بريدند . سرانجام باَبک را به دستور خلیفه به فجیع ترين وضع کشتند

نگرانم که خون از «: جاي بريدگي را بر رخ خود زد و ھمین کار را با دست چپ نیز انجام داد و گفت

سپس سرش را تراشیدند و شکمش » .رود و روي من زرد شود و پندارند که از مرگ ھراسانممن ب

پیکرش را نیز در سامره بر دار . خلیفه فرمان داد سرش را بُبرند و به بغداد فرستند. را دريدند

ه نام پیکر باَبک در سامره سالیان دراز بر دار بماند و محل آن ب. با برادرش نیز ھمین کردند. کشیدند

  .جّثه يا پیکر باَبک تا سال ھا شناخته بود

پس از کشته شدن باَبک، خّرم دينان از پاي ننشستند و بیش از ھشتاد سال ديگر در گوشه و 

افشین نیز با آن که . زدند تاختند، و کاروان ھا را مي کنار ايران به سپاه عرب و کارگزاران خلیفه مي

ياي گران بھا و مراتب و درجات عالي دريافت داشت اّما ھیچ پس از دستگیري باَبک از خلیفه ھدا

چندي نگذشت که به دستورخلیفه او را به بند کشیدند و با . وقت دل تازيان با وي صاف نشد

گويند اين . از اتھامات وي آن بود که کتابي نفیس در خانه او يافتند. توھین و شکنجه بسیار کشتند

چرمین زينت يافته از آثار ارزنده اي بود که مانويان به زيباترين صورت کتاب گران بھاي مصّور با جلد 

  .کرده اند ساختند و درخزاين خود نگاه داري مي مي

قیام ھاي مبارزان ايراني درنخستین قرن ھاي اسالمي اگرچه چنین خونین سرکوب شد اّما به 

 اندکي بعد قدرت يافتن .تدريج زمینه را براي تشکیل حکومت ھاي مستقل ايراني فراھم آورد

عّیاران سیستان به سرھنگي يعقوب لیث صّفاري درفش استقالل ايران را براي نخستین بار پس 

  .از شکست از اعراب در ايران بر افراشت

  عّیاران

ھاي منّظم با تشکیالت و آداب خاص به  عّیاران جوانان ھشیار و ورزيده ايراني بودند که در گروه

ھفتم میالدي، / از قرن اول ھجري. آمدند اي به خدمت امیران محّلي درمي صورت سپاھیان حرفه

نخستین کانون . ھاي مختلف عّیاران به ھم پیوستند و اعتبار و اھمیت روز افزوني يافتند دسته
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مردان و َفتیان، سیستان بود؛ جايي که مردم آن از دير باز به سلحشوري و پھلواني  عّیاران يا جوان

بعقوب لیث صّفاري، بنیان گذار نخستین حکومت مستقل ايراني بعد از اسالم، . مشھور بودند

  .ازعّیاران بود و ياران او نیز ھمگي از عّیاران به نام سیستان بودند

خاستند و با تعلیمات منّظم و سخت بدني  اين جوانان زورمند و جنگ آور از میان مردم برمي

ھا و باروھا و شبیخون زدن به اردوھا و چادرھا وديگر  از برجدرکمند اندازي، شمشیربازي، باال رفتن 

عّیاران ھر دسته با اطاعت کامل و سرسپردگي . يافتند فنون جنگ و گريز مھارت بسیار مي

ھرگاه يکي از . کردند  سرکرده وسرھنگ آنان بودند انجام وظیفه مي چون وچرا به پھلوانان که بي

اي را گرد خود  شد و يا جداگانه عّده ت ريیس دسته خود ميياف ايشان قدرت و نفوذي بیشتر مي

. جنگیدند و در غنايم شريک بودند عّیاران به شکل گروھي براي حکم رانان و امیران مي. آورد مي

زدند و يا با کندن نقب و انداختن کمند خود را به  ھاي ھمسايه شبیخون مي گاه نیز به سرزمین

شغل . کردند ھا زندگي مي رساندند و با دست برد به آن دان ميھاي ثروت من انبارھا و گنجینه

  . اصلي عّیاران غیرشھري راه داري و راه زني بود

درچند قرن اّول . ھايي مانند عّیاران وجود داشته است در میان جوامع غیرايراني نیز دسته

. اسالمي شدندھا منشأ حوادث بزرگ در بغداد و ديگر شھرھاي ممالک  اسالمي، اين گونه گروه

آنھا، يا به  پیوستند و براي حفظ منافع  اينان اغلب به قدرت مندان و ثروت مندان شھرھاي بزرگ مي

قدرت اين گروه . پرداختند  و ستیز مي  کشمکش ھا، بايکديگر به  قدرت بیشتربراي آن دست آوردن 

رسید که  اه بدان جا ميھاي حکومتي مورد حمايت بودند، گ ھا، که بیشتر از طرف بزرگان دستگاه

  .کردند کشیدند و ديگري را به قتل مي رساندند و اموالش را غارت مي وزير يا امیري را بر مي

ھاي ماجراجو بیشتر در معتقدات اخالقي و رفتار انساني  اّما، تفاوت بارز عّیاران ايراني بااين گروه

از صفات . دانستند ن متعّھد مياست که عّیاران ايراني خودرا به اطاعت و پیروي دقیق از آ

پسنديده عّیاران ايراني جوانمردي، راستگويي، قدرشناسي، رازپوشي و ياري به پیران و مظلومان 

عّیاران براي رعايت اين اصول و پاي بندي به اين . و بیچارگان، پاک چشمي و عّفت ورزي است

اند که وقتي  نوشته.  مردم بودصفات چندان اصرار داشتند که رفتار ايشان سرمشق اخالقي ديگر

عّیاري به خزانه سلطان رسید و گوھرھاي گران بھاي بسیار درآن جا يافت شیئي بلورين توّجھش 

از ھمان راه . ناگاه دريافت که آن بلور نمک است. را جلب کرد و براي شناختش آن را زبان زد

آمده است که از جمعي عّیار نیز . بازگشت و باخود ھیچ نبرد زيرا نمک سلطان را خورده بود

اگر مردي فراري از برابر چشمان شما بگذرد و دمي ديگر کسي سراغ او را از شما «: پرسیدند

از «: گفتند» گیرد با توّجه به راستگويي و رازداري که از اصول جوان مردي است چه خواھید کرد؟

گويیم از زماني که اين جا  يآن گاه م. نشینیم خیزيم و اندکي فراتر مي جايي که بوديم بر مي

  ».ايم نشسته ايم چنین کسي را نديده

کمربند سراويل، يا شلوار اھل فتّوت، به دست يکي از . عّیاران مردمي عفیف و پرھیزگار بودند

از آن پس اين بند نمي بايست ھرگز به . شد بزرگان و پھلوانان ايشان براي ھر نو آموز بسته مي
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بسیاري از . اھل فتّوت ھمان قدر اھمّیت داشت که خرقه صوفیانشلوار . حرام گشوده شود

ھاي ورزشکاران زورخانه، به خصوص حرمت شلوار، از عّیاران و اخالق و رسوم  ھا و نشست آيین

ورزش زورخانه نیز در واقع مقدمه پرورش جسم و ورزيدگي در به . خاص ايشان گرفته شده است

ھاي فارسي،  درنوشته.  کمان، سپر و َفالَخن بوده استکار بردن سالح ھاي قديمي چون ُگرز،

کتاب . دھد ھاي عّیاران را نشان مي ھاي بسیاري وجود دارد که جزيیات رفتار و خصلت فتّوت نامه

  . سمک عّیار قديم ترين داستان از ماجراھاي عّیاران است

ھاي بسیار در   و درجنگعّیاران عالوه بر آن که جنگ جو و شجاع و جوان مرد و ضعیف نواز بودند

جنگیدند، مردمي ظريف طبع، خوش گذران و  برابر مھاجمان بیگانه براي کسب استقالل مي

شعر، موسیقي، نّقالي، قّصه خواني، رقص و آواز، شعبده . آمدند دوستار ھنر نیز به شمار مي

ي پھلواني از جمله ھا بازي، معرکه گیري، بند بازي و رام کردن و به بازي گرفتن حیوانات و نمايش

ھا، گاه عّیاران رسوم اجتماعي را نیز به بازي و  با اين ويژگي. کارھاي مورد توجه عّیاران بود

اي به دربار يعقوب لیث  نوشته اند که وقتي از طرف خلیفه عّباسي فرستاده. گرفتند مسخره مي

ردي دالور، دانا و ھوشیار صّفار آمد، يعقوب او را درخانه ازھر، سپه ساالر و پسرعموي خود که م

من ستوربان «: وي در پاسخ رسول خلیفه که ِسَمت او را درحکومت پرسید گفت. بودجاي داد

منظور ازھر، اگرچه در قالب ِمزاح، در واقع . کار باال گرفت و ديگران پادرمیاني کردند» .يعقوب ھستم

َصبَّحُکم «یر به رسول گفته بودباز گفته اند که ھمو به جاي شب به خ.  خلیفه بود تحقیر رسول

بیھوده بر من خرده مگیر، خواستم اين «: و ھنگامي که يعقوب او را سرزنش کرد گفت» .اهللا

بااين ھمه، در » .رسول بداند که در دستگاه تو يک تن ھست که به زبان تازي سخن تواند گفت

ال و خرد تمام، و مردي اديب ازھر مردي ُگرد و شجاع بود و با کم«:  که تاريخ سیستان آمده است

ساخته ) نادان(اّما خويشتن را به عمد کانا.  يعقوب بیشتر بر دست او گشاده شد بود و مملکت

  ».که مردمان از آن بخندند و تواضعي داشت از حد بیرون. . . بود

تمندان دزدي و غارت اموال ثرو. دادند عّیاران در بذل و بخشش نیز بزرگواري بسیار از خود نشان مي

درحمايت از زنان، کودکان و . چیز برسد اي از آن به مردم بي را ھنگامي دوست داشتند که بھره

ايستادن بر سر قول، حتي به . انداختند پیران چندان پاي بند بودند که گاه خود را به خطر مي

ان خود شد، چند قیمت جان، از اخالق ايشان بود و اگر ھريک از اين اصول به دلیلي شکسته مي

بسیاري . شمردند که براي جبران آن حاضر بودند خود را به خطرھاي بزرگ بیافکنند را گناھکار مي

از اخالق و آداب جوان مردي ھنوز در میان روستايیان و پايین ترين طبقات جامعه شھري ايران 

  . محترم و پا برجاست

  صوفیھ

کنند و براي رسیدن به  پرھیز زندگي ميصوفیان پیروان طريقه تصّوف اند، کساني که با ُزھد و 

  .پردازند حقیقت و نزديک شدن به خدا به تزکیه نفس مي
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فتوحات اعراب درنخستین قرن اسالمي، سیل غنايم را به سوي سپاھیاني که در جھاد شرکت 

دربرابر ايشان، . نازيدند ھاي کالن بادآورده خود مي برخي از ايشان به ثروت. داشتند سرازير کرد

ديدند و با ُزھد و  مي) ص(روھي از پاک انديشان مسلمان تجّمل را خالف روش زندگي پیغمبرگ

 در امرجانشیني، که  پیدايي تفرقه. گذراندند پارسايي، وقت خودرا به عبادت و تأّمل درکالم خدا مي

 و يکي ُپرتجمل. تر کرد  میان اين دو گروه را عمیق به تشکیل خالفتُ امويان انجامید، شکاف

و قرآن بود و ديگري زاھد و پاک رفتار و جوينده ) ص(گذران و زيرپا گذارنده تعلیمات پیامبر خوش

  .حقیقت و روح اسالم

ھشتم میالدي با پیدايي اين مسلمانان زاھد و عابد آغاز / تاريخ تصّوف از قرن دّوم ھجري

به ) صوف(مین ھاي خشن پش  صفتي است که به واسطه پوشیدن جامه پشمینه پوش. شود مي

اي مشّخص نبود و ھدف کلي از آن را تبديل  دراين زمان تصّوف ھنوزمکتب و طريقه. آنان داده اند

اخالق زشت به صفات و رفتار نیک انساني چون پرھیز از گناه و تحّمل و بردباري و راستي و 

لخ خوانده و داستاني وار او را شاه زاده َب ابراھیمَ ادَھم، که درسرگذشتي افسانه. اند درستي گفته

اند، از قديم ترين زاھدان وصوفیان ايراني است که اگرچه بیشتر دوران  شبیه بودا براي او نقل کرده

  .اند شناخته زھد و رياضت او در شام گذشته اّما صوفیه خراسان او را سرمشق خود مي

ابعه َعدويه از نخستین ر. اي بر ُزھد و رياضت افزوده شد با گذشت زمان و به تدريج افکار تازه

صوفیان است که از عشق الھي سخن گفت و پس از او اين موضوع زمینه ھمه افکار صوفیانه 

تا آن روزگار تصّوف . نھم میالدي آشکار شد/رشد و کمال تصّوف از حدود قرن سّوم ھجري. گرديد

روي  که از اين روش پيبه معني روي گردانیدن از دنیا و زُھد و عبادت بود و صوفیان کساني بودند 

. ھاي تعلیم و ارشاد ترتیب دادند و به پرورش مريدان پرداختند دراين زمان صوفیان حلقه. کردند مي

اي مي گرفتند که لباس  مريدان پس از طي مراحل سلوک و ارشاد، از مراد و مرشد خود خرقه

با وجود . شدند ه ور ميايشان با سیر و سفر از محضر مشايخ بزرگ نیز بھر. مخصوص صوفیان بود

ھاي گوناگون ايشان بیشتر به  روش. ھاي کّلي، صوفیان درعقايد خود تفاوت ھاي بارز دارند شباھت

درقرن سّوم و چھارم . زيستند ايجاد شده است اي که درآن مي تناسب اوضاع اجتماعي ناحیه

ي از مرکز خالفت دھم میالدي بزرگ ترين کانون تصّوف خراسان بود، که به واسطه دور/ھجري

اسالمي، بغداد، و با قدرت گرفتن خاندان ھاي ايراني و تشکیل نخستین حکومت ھاي محّلي 

مستقل، فضايي آزاد داشت و صوفیاني آزاد انديش و آزاد منش چون بايزيد َبسطامي را در خود 

  . داد پرورش مي

ر فرد انسان، به به اعتقاد ايشان ھ. اساس انديشه صوفیان برکشف و شھود استوار است

واسطه روح خود که اصلي ملکوتي و آسماني دارد، به شناسايي حق و پیوستن به حقیقت 

نمايد، بنابراين انسان بايد  ھاي عقل و فلسفه براي درک تمامي حقیقت نارسا مي میزان. تواناست

 را که به با خودداري از پیروي امیال جسماني و دوري جستن از مقام و شھرت اجتماعي، روح خود

سبب آمیختگي با جسم و زندگي در دنیاي مادي از حق دور شده، چنان پاکیزه و صاف کند که 

  .انوار حقیقت در آن بتابد و او را به ِاشراق يعني آگاھي و ديدار بي واسطه خود موّفق گرداند
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یارھاي اي مستقیم و شخصي دارد و نه تنھا مع در بینش عرفاني، انسان با خدا و حقیقت رابطه

. تواند مورد بررسي و موشکافي قرار دھد عقل و فلسفه که معتقدات رسمي و حاکم را نیز مي

پیش از آن در عرفان مسیحي و فلسفه نو افالطوني و . اي خاص صوفیان نیست چنین انديشه

حکمت ِاشراقي و افکار و آرای بودا و حتي بسیاري از معتقدات ماني نیز نظیر اين افکار سابقه 

اي کامًال اسالمي استوار است و بر اساس معتقدات اسالمي و  اّما تصّوف بر زمینه. اشته استد

چنین انديشه ھا و اصولي ) ص(با استفاده از آيات قرآن کريم و احاديث روايت شده از پیغمبر اکرم

  .را عرضه مي کند

 و روزه و ساير شمردند و نماز بین صوفیان کساني بودند که مراعات ظاھر شرع را واجب مي

اّما گروھي ديگر که به حقیقت و نّیت و معناي . آوردند فرايض را ھمچون ديگر مؤمنان به جاي مي

دادند، گاه واجبات را از ترس آن که بوي ريا دھد، بر  آداب و دين بیش از صورت ظاھر آن اھمیت مي

براي ) مستي و بي خودي(ْکر وُس) بیداري و ھشیاري(اصطالح َصحْو . کردند پايه تأويل خود ادا مي

  .تمیز اين دوحالت در تصّوف اختیار شده است

  صوفیان خراسان اغلب از اصحاب ُسکر بودند، يعني در سرخوشي و نشاط حاصل از وصول به

ھايي که در  بیان دريافت ھاي اجتماعي رانديده گرفته، به   و مناسبت  باال، مالحظات  عالم حقايق

بايزيد َبسطامي را مؤسس اين فرقه . پرداختند شد مي ي برآنان ظاھر ميحالت غلبه و ناھشیار

زيستند که فرد بارز آن ُجَنید بغدادي از  درمقابل، گروھي از صوفیان معتدل در بغداد مي. دانند مي

  .اصحاب طريقه َصحْو بود

آفرينش برزبان صوفیان درحالت ُسکر سخناني شیفته وار از عشق به خدا و تجّلي انوار او در اجزاء 

الھي عظمت تو «: انگیخت از آن جمله آوردند که فقیھان و ظاھربینان را سخت علیه آنان بر مي مي

ُاّمتان را به انبیا ) قیامت(فردا «: يا. »مرا باز بريد از مناجات تو و شناخت من به تو مرا انس داد باتو

ھا بوي معتقداتي خالف دين  ز اين گفتها» .را به خداي باز خوانند) اولیاء(خوانند ولیکن دوستان 

شد زيرا رابطه انسان را با خدا بجز آنچه فقیھان و متکّلمان درباره خدا  رسمي احساس مي

  . شد داد و نوعي بي پروايي و آزاد انديشي و تکروي در آن احساس مي گفتند نشان مي مي

ي جامعه وقدرتمندان و اوج اين گونه سخنان که بي شک با مسائل سیاسي و مبارزات پنھان

اين سخنان بود که از آن پس کشمکش و ستیز . حاکمان بي ارتباط نبود ب رزبان حّالج مي رفت

. میان فقیھان و صوفیان را دامن زد و موج تکفیر و قتل و اعدام بسیاري از اين صوفیان را موجب شد

دي و اجتماعي صوفي کسي است که به نظام اعتقا. بین صوفي و عارف نیز تفاوتي است

اّما عارف سر . کند اي خاص از تصّوف وابسته است و از آداب و تعلیمات شیخ آن پیروي مي طريقه

اي خاص ندارد يا الاقل پس از طي مراحل سیر و سلوک روحاني  سپردگي و پیوستگي به طريقه

عین حسین بن منصور حّالج، . به عرفان حق و حقیقت رسیده و از پیروي ديگران رسته است

الُقضاة ھمداني و شیخ ِاشراق شھاب الدين يحیي ُسھَرَوردي از جمله عارفاني ھستند که جان بر 

  . کردند پروايي خود گذاشتند و به گفته حافظ جرمشان اين بود که اسرار ھويدا مي سر بي
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عقیده به وحدت وجود که مھم ترين دلیل کافر شمردن و مشرک دانستن اين دسته از صوفیان بود 

بنا . به تدريج در مباحث علمي و فلسفي وارد شد و اساس انديشه تصّوف و عرفان گرديد

بنابراين در . برمباحث مختلف اين عقیده، ھستي ھمه خداست، يا ھستي جلوه انوار حّق است

ھستي ھیچ چیز بد نیست و ھیچ نیست که در آن نور خدا نیست و ھمه ھستي شايسته 

.  انديشه و رفتاري نیست که درآن بخشي از حقیقت نباشدعشق صوفي است و ھیچ گفته و

اي که درآن  سازند؛ عرصه باچنین افکار، صوفیان دنیايي از عشق و زيبايي و مدارا و دوستي مي

. دھد ھا مي کینه و تحقیر و ستم و بیگانگي جاي خودرا به لطف، مھرباني و وحدت ھمه انسان

اند، حّتي کساني  که پیروان ديگر اديان نیزعزيز و محترم انان تنھا صوفیان و مسلم دراين انديشه، نه

دانند و مستحّق عذاب جھّنم و توھین و تحقیر درمیان  که فقیھان و عالمان دين آنان را نجس مي

نقل است که شبي ُجَنید با مريدي . نھند گاه صوفیان پا را از اين نیز فراتر مي. شمرند مسلمان مي

» اين چه حال است؟«: مريد گفت» .َلّبیک، َلّبیک«: انگ کرد، جنید گفتسگي ب. رفت در راه مي

قوه و دمدمه سگ از قھر حق تعالي ديدم و آواز از قدرت حق تعالي شنیدم و سگ را در «: گفت

  » .الجرم لبیک جواب دادم. میان نديدم

صري، ابن فاِرض و درتاريخ تصّوف نام بسیاري از بزرگان صوفي و عارف غیر ايراني چون ذوالّنون م

شود که ھنوز آثارشان از مراجع مھّم مورد بحث و شرح و تحقیق صاحب نظران  ابن عربي ديده مي

اّما بیشترصوفیان و عارفان مشھور ايراني بوده اند، چه رشد و گسترش افکار صوفیانه از . است

یان در پیدايش و تکامل تأثیرايران. خراسان آغاز شد و در نواحي غرب و مرکزي ايران به کمال رسید

پندارند  تصّوف و عرفان اسالمي به حدي است که برخي آن را واکنش ايرانیان به تسّلط اعراب مي

و معتقدند که آنھا با پديد آوردن اين مکتب سّدي درمقابل سرايت افکار و عقايد عربي ايجاد 

یاسي، اجتماعي، فکري ھاي مختلف حیات س آن چه مسّلم است تصّوف وعرفان درجنبه. اند کرده

و اعتقادي و ادبي ايرانیان، چنان تأثیر عمیق و شگرفي از خود به جاي گذاشته که امروز 

ھا بي آشنايي کامل با تاريخ و افکار و تحّوالت مربوط به تصّوف و  شناسايي ھیچ يک از اين زمینه

  .عرفان ممکن نیست

ھاي  ط ترکان سلجوقي است، تعّصبدوازدھم میالدي که دوره تسّل/ قرن پنجم و ششم ھجري

ھاي مختلف اسالمي، برخي از صوفیان را نیز تاحّدي از آن بزرگواري و  مذھبي و جدال بین فرقه

زيستند  کساني چون خواجه عبداهللا انصاري دراين زمان مي. مدارا که در گذشته داشتند دور کرد

خشونت و شّدت رفتار مي کرد و از که ھرچند از صوفیان بنام بود بامخالفان و دشمنان خود به 

آزادمنشي و آزاد انديشي عرفاي پیشین، چون ابوسعید ابي الخیر، برکنار بود که با سرمستي و 

پرداخت و با وجد و شور و حال مخالفان و دشمنان خودرا  نشاط به معاشرت و َسماع با مريدان مي

  . کرد تسلیم محّبت و مداراي خود مي

يافته   اين دوره لطافت و سنجیدگي افکار صوفیانه به پیدا شدن مکاتب شکلبااين ھمه، در اواخر

آوردند، به تدريج تصّوف را به عنوان  انجامید و وجود صوفیان بزرگ، که عامه مردم بديشان روي مي

پیش از آن صوفیان از کتاب و مدرسه روي گردان . مکتبي با انديشه و روش زندگاني خاص درآورد
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اّما از اواخر قرن پنجم . دانستند اھري را مانع رسیدن به کمال عرفاني ميبودند و علم ظ

يازدھم میالدي کتاب ھاي مھمي در توضیح و تبلیغ عقايد صوفیانه و شرح احوال مشايخ /ھجري

امالي خواجه عبداهللا انصاري طبقات الصوفیه  ُھجويري و کشف المحجوب. بزرگ نوشته شد

درھردو .. ترين کتاب ھاي صوفیه به زبان فارسي دراين زمان استبه لھجه مردم ھرات از معروف 

اين کتاب ھا، ضمن شرح احوال صوفیان بنام، از معتقدات و اصطالحات و آداب و مراحل سیر و 

  .سلوک صوفیانه به تفصیل سخن رفته است

 مشايخ اي از با حمله مغول و مصايب انساني و اجتماعي بزرگ ناشي از آن، تصّوف با آن که عده

بزرگ خود را از دست داد اّما پناھگاه مردم دردمند شد که نا پايداري دنیا را به چشم ديده و رنج 

اّما اين واقعه دردناک و افسردگي اجتماعي ناشي از آن که . ھستي را به کمال تجربه کرده بودند

در دوره . ه بسیار زدھا موجب فروافتادن ارزش ھاي واال گرديده بود به تصّوف نیز لطم درھمه جنبه

تسّلط ايلخانان و پس از آن، اگرچه مشايخ صوفیه مورد احترام و اعتناي بسیارجانشینان چنگیز و 

رابطه عمیق مشايخ . تیمور بودند، اّما خود ديگر آن ُعلُّو طبع و گذشت و بزرگواري را نداشتند

و خالي از حقايق تبديل پیشین را با عامه مردم از دست دادند و تصّوف را به روشي ظاھري 

  .کردند

پانزدھم میالدي سر سپردگي صوفیانه مريدان به صورت تشکیل سپاه مسّلح /درقرن نھم ھجري

 مذھب  شیخ ُجَنید، جّدشاه اسماعیل صفوي، درآمد که عاقبت به تشکیل دولت مقتدر و شیعه

ي و پرخاش روي آورد و به اين ترتیب مکتب ُزھد و مسالمت و مدارا به ستیزه جوي. صفوي انجامید

با اين ھمه، رابطه مراد و مريد و عشق و سرسپردگي بین شیخ و . به طلب قدرت بر خاست

پیروان در بین شاھان صفوي و سپاھیان ِقِزلباش و شاھَسَون از ھمان نوع شیفتگي مريدان 

  .صوفیه بود

گر به صورت گذشته درقرن ھاي اخیر، به خصوص با نفوذ افکار اروپايیان در ايران تصّوف دي

اّما به طور غیر مستقیم آداب و رسوم و انديشه ايرانیان را . اي حاکم بر ذھن مردم نیست انديشه

آثار ادب عرفاني، از ھرنوع، چه . نسبت به ھستي و ارزش و اعتبار آن ھنوز تحت تأثیر خود دارد

ريم و ديگر کتب مذھبي، شعر و چه نثر، چه تمثیل و حکايت و قّصه و چه تفسیر و تأويل قرآن ک

ھمه و ھمه از برجسته ترين آثار فکري است که نه تنھا براي ايرانیان و فارسي زبانان ارجمند 

عمیق ترين . است بلکه، به شھادت پژوھش ھاي عالمانه و بي غرضانه، ارزشي جھاني دارد

ت بردن از لحظات ھا را در اغتنام فرصت و لّذ مباحث در روان شناسي و اخالق و زيباترين نکته

  .توان جست زندگي به طريقي متعالي درآثار عرفاني فارسي مي

ھايي است که خواننده را به دردھا و شادي ھا و به  ھاي صوفیان از غني ترين مجموعه کتاب

. کند ھا تاريخ ُپرتالطم و نا آرام بعد از اسالم ايران آگاه مي حرکات دروني جامعه ايراني طي قرن

ار برجسته عرفاني فارسي به تعالي انسان درسخت ترين پیش آمدھا و به پاسخ به اخالق در آث
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کند، توجه  مشکالت دروني انسان، آن گاه که خود را درنھايت تنھايي و بي پناھي احساس مي

  .دارد

  ِاخواُن الصفا

 در قرن ِاخواُن الَصفا، به معني برادران نیکوکار مھربان، نام جمعّیتي پنھاني در ايران است که

دھم میالدي به منظور پاک کردن دين و فلسفه و سیاست از فساد به پیکار علمي /چھارم ھجري

اّما . کردند  پرده کار مي ھوّيت ھیچ يک از اعضاي اين جمعیت آشکار نبود زيرا پشت. برخاست

الیم مجموعه اي از پنجاه و دو رساله به زبان عربي از ايشان برجاي مانده است که بر اساس تع

. اي تربیت مي کردند که به نظر ايشان دوران حکومت پاکان و دانايان بود آن ھا جوانان را براي آينده

اينان دشمن نظام سیاسي موجود در بغداد، يعني خالفت عّباسي بودند و درعین حال حکومت 

  . فاطمیان را در مصر نمي پسنديدند

، براي ديگرگون کردن نظام حکومت به تغییر نظام مبارزات َاخواُن الَصفا، سیاسي و عقلي بود، چه

پرداختند و معتقد بودند از راه تربیت و روشن کردن فکر و ذھن  عقلي مسّلط برحیات مسلمانان مي

ِاخواُن الَصفا معتقد بودند که نزاع اجتماعي و . توان درمقابل بیگانگان ايستادگي کرد مردم بھتر مي

ھاي مختلف  رياست طلبي و منفعت جويي و تعّصب گروهسیاسي و ديني و قومي مربوط به 

پس بايد ھمه اين اختالفات را با ايجاد يک مذھب عقلي از میان برداشت و مذھبي . است

برگزيده افکار ھمه را  براساس اصول و تعلیمات درست اديان و مذاھب مختلف به وجود آورد که 

داد  پیش ازآن، تعلیم مي حدود ھفتصد سالشباھت اين آرای با آن چه ماني، . دربرداشته باشد

  .ھاست نشان تأثیر عمیق افکار دور از تعّصب و روشن ايراني برآن

در آن . ِخواُن الَصفا نخست در بغداد و بصره ھم بستگي نظام فکري خود را با يکديگر اعالم داشتند

با . شد ق خاموش ميزمان، ھر صداي اعتراضي علیه افکار حاکم بر دستگاه خالفت با تھمت َزندي

ھراسیدند و يک دل و يک زبان جان برکف نھاده با  وجود اين، ِاخواُن الَصفا از ابرازعقايد خود نمي

کاري، نوشته ھاي يک دست و يک نواخت خود را در باره موضوع  ياري يکديگر و رعايت اصول پنھان

  .داشتند ھاي مختلف علمي و فلسفي عرضه مي

با آن که . م نوشته شده است961-985/ه350-375ھاي  اله ھا میانه سالاند که اين رس حدس زده

ھا  آيد که ايرانیان در تھّیه آن ھا چنین برمي نويسندگانشان شناخته نیستند، اّما از مضمون نوشته

بخش بزرگي از افکار َزرُتشت، ماني و َمزَدک و ھمچنین گزيده ھايي از . عمده داشته اند نقشي

اي که در باره  رساله. ھا آورده شده است مناسبت موضوع دراين رسالهاشعار فارسي به 

. ھا در اين مجموعه آمده با ديد و نظر ايرانیان مانوي شباھت کّلي دارد موسیقي و تاثیر آن بر دل

مھم تر آن که در يکي از رساالت، آيین َزرُتشت و معتقدات مردم ايران باستان با دين موسي و 

اي به منظور نشان دادن برتري  مورد مقايسه قرارگرفته و ضمن داستان عارفانهرفتار پیروان آن 

  . انديشه و کردار َزرُتشتیان بیان شده است
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از مجموعه رسائل ِاخواُن الَصفا، پنجاه و يکي در باب موضوعات مختلف است و پنجاه و دومین 

 نجوم ستاره شناسي و ھا رياضیات، ھندسه، دراين رساله. رساله جامع رسائل خوانده شده

درباره . موسیقي مطرح شده و علوم منطقي براساس روش ارسطو مورد بحث قرار گرفته است

 طبیعي، ازفیزيک و فیزيولوژي تا آسمان و زمین و ھواشناسي، معدن شناسي،  علوم

. شناسي، جانورشناسي و پزشکي، مطالب ساده اّما دقیق و مھّمي مطرح شده است گیاه

اي خاص به دّقت مورد بحث  شناسي، جامعه شناسي و سیاست نیز ھريک در رساله وانالھّیات، ر

  . واقع شده است

ھا چنین بوده که در محّلي خاص و پنھان جوانان را گرد  روش تعلیم و استفاده از اين رساله

ذرانده آوردند و معّلم و مبّلغي، که خود پیش از آن مراحل آموزش و پرورش ِاخواُن الَصفا را گ مي

خوانده و با تفسیر و مباحثه به زباني که قابل فھم آنان  ھا را برايشان مي  رساله بوده، مطالب

منظور بر تعلیم جوانان نورسیده که  به اين. کرده است باشد گوش و دل ايشان را به خود جذب مي

نسبت به يکديگر اصول نظافت و ادب و احترام . شده است قابلّیت يادگیري بیشتري دارند تأکید مي

شده و از  تر از مھم ترين اصولي بوده که به نوجوانان آموخته مي و رعايت احترام معّلم و بزرگ

ھاي خّطي بسیار برجاي ماند که  ھا نسخه از اين رساله. رفته است ايشان توقع رعايت آن مي

  . ار يافته استمتن آن ھا نیز بارھا انتش. نمودار توجه و اقبال گسترده مردم به آن ھا است

ھايي با عقايد ُمعَتِزله، اسماعیلیان، َقرَمطیان، فاطمیان و  در رسائل اخوان الصفا شباھت

اّما بیش از ھمه، ِاخواُن الَصفا به عارفان و به خصوص بینش . خورد نوافالطونیان نیز به چشم مي

ھاي فکري و عقیدتي را  هھا و فرق خاص عرفان ايراني نزديک اند که مدارا و نرم خوئي باھمه گروه

حق در ھر ديني موجود «: جمالتي از رسائل ِاخواُن الَصفا اين نکته را تأيید مي کند. مي پسندند

. اند بر ھر انساني رواست ھايي که درآن ھا وارد کرده است و بر ھر زباني جاري است و شبھه

آيین و کیش خودرا دريابد و تواني بکوش تا خداوند ھرآيین و کیشي حقیقت  پس اي برادر اگر مي

ولي اگر اين ھنر را به نیکي نمي داني ھرگز . اند براي او روشن گردد شبھه يي که بدان وارد کرده

و نیز ھرگز به ذکر عیب ھاي مذاھب مردم مشغول مباش ولیکن بنگر که . . . دراين کار آغاز مکن 

  »آيا مذھب تو بي عیب است؟

  بابیھ

 سیدعلي محمد شیرازي، پسر سید محمدرضا بّزاز شیرازي است که بابیه نام پیروان میرزا

 25او به ھنگام اّدعاي بابّیت جواني . م دعوي کرد که باب امام غايب است1844/ه1260درسال

 تن از شاگردان سّیدکاظم رشتي، شاگرد و جانشین شیخ 18روان او  نخستین پي. ساله بود

از . ھورند و در ترويج و نشر عقايد او بسیار کوشیدنداحمد ِاحسائي، بودند که به حروف ّحي مش

ھمان آغاز، به اصرار علما و مجتھدان شیراز، حاج میرزا آغاسي، صدراعظم محّمدشاه، دستور به 

درآن . دستگیري باب داد و طي شش سال وي را در اصفھان، تبريز، چھريق و ماکو زنداني کرد

بسیاري از شھرھاي ايران مردم را به گرويدن به او دعوت ھنگام که باب در زندان بود، پیروانش در 
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مّال حسین بشرويه نخستین کسي بود که باب را به اين عنوان شناخت و در گراياندن . کردند مي

مردم به او کوشید و پس از آن که از زندان حمزه میرزا حشمت الدوله گريخت به قريه ِبَدشت در 

  .تشاھرود و از آن جا به مازندران رف

در اين مجمع پیروان باب گرد آمدند و ظھور تعالیم . نخستین مجمع بابیه در قريه ِبَدشت منعقد شد

در زد و خوردي که میان نیروھاي حکومت و بابیه در قلعه طَََْبرِِسي مازندران . اي را اعالم کردند تازه

له مّالمحّمد بارفروشي که از روي داد و نزديک به ُنه ماه به درازا کشید بسیاري از بابیان از آن جم

در نیريز و زنجان نیز میان . بود کشته شدند و ماندگان آن ھا خود را تسلیم کردند" حّي"حروف 

روان بابیه به قتل  پیروان باب و نیروھاي دولتي زد و خوردھايي روي داد و برخي ديگر از پي

  .رسیدند

و فتواي مجتھدان سّید باب را در سن سي در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه، به دستور امیر کبیر 

سالگي ھمراه يکي از پیروانش در تبريز تیرباران کردند و از آن پس بابیه به سبب پافشاري که 

ھنگامي که دو تن از . حکومت براي دفع آن ھا داشت ھمواره در صدد شورش و مقاومت بودند

 دستگیر  تیر کردند شمار بسیاري از بابیهپیروان متعّصب باب به قصد انتقام ناصرالدين شاه را ھدف 

  رقم.  شدند  کشته ترين صورت و بسیاري از آن ھا در تھران و ديگر شھرھاي ايران به فجیع

  .اند  را در اين دوران تا بیست ھزار تن نیز تخمین زده شدگان بابي کشته

آن جمله میرزا يحیي صبح َاَزل پس از واقعه تیراندازي به ناصرالدين شاه، بسیاري از رھبران بابیه از 

م 1868/ه1285درسال . و برادرش، میرزا حسین علي نوري ملّقب به بھاءاهللا، به عراق تبعید شدند

از آن پس بابیه به دوفرقه . میرزا حسین علي مّدعي میرزا يحیي شد و خود را موعود باب خواند

 تعالیم میرزا حسین علي نوري که به اکثر پیروان باب با پیروي از. بھايي و َاَزلي تقسیم شدند

  . بھايیت معروف شد بھايي نام گرفتند

، )م1818-1852/ ه1234-1269(ُقّرة العین  طاھره   و مشھور بابیه  نخستین از پیروان و مبّلغان

اي ثروتمند و  دخترحاج مّالمحّمدصالح قزويني از دانشمندان و روحانیون قزوين بود که در خانواده

لقب طاھره را بابّیه و لقب ُقّرة العین را سّید کاظم رشتي از بزرگان شیخیه به . گ شدمذھبي بزر

در کودکي مقّدمات علوم را نزد پدر فرا گرفت و آن گاه به آموختن فقه و اصول و کالم و . او دادند

ن اشتیاق به آشنايي با عقايد شیخیه او را برآ. ادبّیات عرب پرداخت و سرآمد ھمساالن خود شد

. داشت که از قزوين به کربال رود و در محضر سید کاظم رشتي به فراگرفتن آراء و عقايد او پردازد

چندي پس از رسیدن به کربال خود کالس درسي گشود و براي طّالب از پشت پرده به تدريس 

خبر ظھور سّید باب که به گوشش رسید و با آثار و نوشته .  تدريج زني نامور شد پرداخت و به

از آن پس، نخست در کربال و سپس . ھايش آشنا شد به او ايمان آورد و در شمار گروه َحّي درآمد

در شھرھاي گوناگون ايران، بي پروا به تبلیغ عقايد باب و دعوت مردم به پذيرفتن کیش او پرداخت 

در . ستو با استعداد و توانايي که در بحث و مجادله داشت ھمه جا با روحانیون به گفتگو مي نش
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اجتماعي از پیروان باب در ِبَدشت خراسان، ھنگام سخنراني از پشت پرده دستور داد که پرده را 

  .فرو اندازند تا چھره و اندامش برشنوندگان پديدار شود

پس از زد وخورد میان نیروھاي حکومت و بابیان در قلعه َطبِرسي، قرّة العین دستگیر و به تھران 

در ايام زندان نیز برخي از روحانیون و علما . مودخان کالنتر زنداني گرديدروانه شد و در خانه مح

از جمله آنان حاج مّالعلي کني و حاج میرزا محّمد مازندراني . براي بحث و مجادله نزد او مي آمدند

ُقّرة العین با . اش، به روايتي سرانجام حکم تکفیر و کشتن او را دادند بودند که، دربرابر سختي

 وچھارسالگي کشته  اصرار ديگران و وعده آزادي از آرای خود دست برنداشت و در سن سي ھمه 

از او مجموعه اي از اشعار عرفاني و رساله ھايي در اثبات آراء و عقايد بابیه برجاي مانده . شد

  .است

  جنبش تنباکو

 ناصرالدين شاه ھنگامي که. جنبش تنباکو نخستین مبارزه منفي مردم ايران در تاريخ معاصر است

قاجار براي سّومین بار راھي اروپا بود براي تأمین ھزينه سفر به دادن امتیازھايي به بیگانگان 

قرارداد رويتر، که بنا برآن ساختن راه آھن و امتیاز و بھره برداري از کلیه معادن و منابع به . پرداخت

شاه . ا اين امتیاز روسیه را ناراضي کرداّم. او واگذار مي شد، مبلغي از اين ھزينه را تأمین مي کرد

  .ناچار امتیازھايي ھم به دولت روسیه داد تا اجازه عبور از آن جا را به سوي اروپا به دست آورد

ھنگام توّقف شاه در لندن پول ھا به پايان رسید و نیاز به پول بیشتر وي را واداشت که امتیاز توتون 

بنابر متن قراردادي که به اين . ع انگلیس به نام ماژورتالبوت دھدو تنباکوي ايران را به يکي از اتبا

منظور در تھران بسته شد، خريد و فروش و ساخت ھمه محصوالت توتون و تنباکوي ايران درکشور 

و بیرون از آن به مّدت پنجاه سال در انحصار ماژور تالبوت و شريکان او يا در واقع دولت انگلیس قرار 

 قرارداد، که به قرارداد رژي معروف بود، ھنگامي آشکار شد که شماري از اتباع موضوع اين. گرفت

توھین و . انگلیس به عنوان کارکنان کمپاني به شھرھاي مختلف ايران سرازير شده بودند

 مسلمان، به خصوص زنان  اعتنائي به مقّدسات و آداب و رسوم محّل و به کارگرفتن خدمتکاران بي

نارضايي بستن  اّما سبب اصلي . و بّچه داري، به ناخشنودي مردم انجامیدبراي کارھاي خانه 

ھاي استعماري، به ويژه انگلستان، را در  قراردادھاي ناسنجیده با بیگانگان بود که راه رخنه دولت

  . ايران باز مي کرد

ت براي افزون براين، دستور کمپاني در مورد چگونگي کشت و دخالت آن در نوع پرورش و تعیین وق

ھاي توتون، به کشاورزان زيان بسیار وارد آورد به خصوص که مجبور بودند با تعیین قیمت  چیدن برگ

  .و شرايط ازطرف خريدار محصول را فقط به کمپاني انگلیسي بفروشند

ترين موقع   مناسب  فارس ايالت.  ھمگاني با قرارداد در شیراز درگرفت  مخالفت نخستین جرقه

ھنگامي که مأموران دولت در . آمد داشت و بیشترين محصول از آن جا به دست ميکشت توتون را 

صدد استقبالي بي سابقه از کارمندان خارجي شرکت انحصار توتون و تنباکو بودند مردم َعَلم 
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حکومت فرمان . اعتراض بلند کردند و به پشت گرمي علماي مذھبي مراسم را بر ھم زدند

او را شبانه ربودند . کبر فال اسیري يکي از علماي بزرگ شیراز را داددستگیري و تبعید سیدعلي ا

با انتشار خبر دستگیري و تبعید سّید، مردم به مزار شاه چراغ رفتند و بست . و به بصره فرستادند

اّما در فرداي ھمان روز . مأموران دولت بي درنگ حمله آوردند و عّده زيادي را کشتند. نشستند

  .با تشريفات کامل، وارد شیراز شدندرؤساي کمپاني، 

ناصرالدين شاه رفتار مردم را نتیجه . ھاي جّدي صورت گرفت در تبريز و اصفھان و رشت نیز مقاومت

تحريک روس ھا انگاشت و به ھمین گمان امتیازھاي تازه اي به آن ھا داد، از آن جمله امتیاز 

ومت با شّدت و خشونت کوشید تا پس از آن حک.  سال75تأسیس بانک استقراضي براي مدت 

اند که  نوشته. اّما مقاومت مردم با فداکاري ھاي اعجاب آور ھمراه بود. مردم را وادار به اطاعت کند

در تھران . تاجري شبانه دوازده ھزار کیسه تنباکو را سوزاند تا ناچار از فروش آن به کمپاني نشود

ي، عالم بزرگ پايتخت، شاه و امین الّسلطان را به میرزا حسن آشتیان. نیز جنب و جوش فراوان بود

اي به  سرانجام به اصرار و فشار مردم علما نامه. اي نگرفت لغو اين قرارداد توصیه کرد اّما نتیجه

سّیدعلي اکبر فال اسیري نیز در . میرزاي شیرازي، از روحانیان بزرگ شیعه در سامره، نوشتند

. ي مالقات کرد و او را در جريان اعتراضات مردم گذاشتتبعید با سید جمال الّدين اسدآباد

  .اي مفّصل به میرزاي شیرازي نوشت و خواھان اقدام او گرديد سیدجمال نیز نامه

عاقبت از سوي میرزاي . ھاي علما به شاه و درباريان ھمگي بي نتیجه ماند ھا و توصیه نامه

 تنباکو و توتون به ھر شکلي در حکم استعمال«شیرازي فتواي تحريمي منتشر گرديد که در آن 

درمدتي کمتر از يک شبانه روز مردم از روي اين فتوا . شناخته شده بود» محاربه با امام زمان

از روز بعد نیز مردم . ھاي بسیار نوشتند و بین ھمگان تا دورترين نقاط کشور پخش کردند نسخه

ان ھا و چپق ھاي شکسته را روي دسته دسته در ھر شھر جلوي ساختمان مراکز کمپاني، قلی

سرايان و زنان  خواجه ھاي مذھبي، بلکه نه تنھا ھمه مسلمانان و اقلّیت. انباشتند ھم مي

  .ناصرالدين شاه نیز به تحريم گردن نھادند و از کشیدن توتون و تنباکو دست کشیدند حرم

به .  از مقاومت بازداردناصرالدين شاه، ھراسان از واکنش عمومي قصد کرد که با خشونت مردم را

به . میرزاي آشتیاني فرمان داده شد که بر سرمنبر رود و قلیان کشد يا تن به تبعید دھد

  .ھا نیز دستور دادند که ھرکس قلیان نکشد شکمش را پاره کنند خانه قھوه

  ساعت ديگر قرارداد لغو نشود،48دراين میان فتواي ديگري از میرزاي شیرازي رسید که اگر تا 

 گروھي انبوه در مقابل خانه میرزاي آشتیاني جمع شدند  در پايان مھلت. مردم آماده جھاد باشند

ھا نیز دسته دسته به راه افتادند و با شیون و زاري و  ھنگام ظھر زن. که ھمراه او به تبعید روند

ه خشونت السلطنه ب اين تظاھرات نزديک خانه نايب. فرياد وا اسالما در میدان ارگ جمع شدند

اّما سرانجام ھمان روز شاه ناچار به الغاي امتیاز تنباکو . انجامید و در آن عده زيادي کشته شدند

 6 ھزار لیره انگلیس بود که با بھره 500خسارتي که دولت ايران در برابر لغو قرارداد پرداخت . شد

  .درصد از بانک شاھي گرفته شد
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 بار به گسترده ترين مبارزه اجتماعي دست زدند و با باتحريم تنباکو مردم ايران براي نخستین

توفیق در آن به تدريج زمینه را براي انقالب مشروطیت، که چند سالي پس از اين واقعه روي داد 

  .فراھم آوردند

  انقالب مشروطیت

ھاي گسترده اروپايیان براي کسب امتیازات  تحّوالت اجتماعي و صنعتي غرب، ھمراه با فّعالیت

ي در مشرق زمین، موجب يک سلسله دگرگوني ھا در انديشه و روش زندگي جوامع غیر اقتصاد

انقالب مشروطه در ايران را مي توان يکي از بارزترين پي آمدھاي اين تحّوالت . صنعتي جھان گرديد

  .دانست

تجاوزطلبي و سیاست ھاي استعماري کشورھاي روس و انگلیس در دوران سلطنت قاجار منجر 

امتیازات مھّمي که نمايندگان . دن ارمنستان، گرجستان، افغانستان از ايران شده بودبه جدا ش

آوردند نیز بر نارضايي عمومي مي  استعماري با فريب درباريان يا با مساعدت آن ھا به دست مي

ھان ھاي مختلف با آنچه از پیشرفت و تحّول درج در اين اوضاع و احوال، برخي از ايرانیان از راه. افزود

  . شدند و به نوبه خود در بیداري افکار ھموطنان خود اثر مي گذاشتند گذشت آشنا مي مي

در دوران ناصرالدين شاه، به عّلت سیاست سرکوب دولت ، نارضايي مردم از دربار و رفتار حاکمان 

اّما پس از کشته شدن ناصرالدين شاه و روي کارآمدن . نواحي مختلف مجال تظاھر نداشت

دين شاه که مردي بیمار و ضعیف النفس بود، ھیجان آزادي خواھي و صداي اعتراض مظفرال

در آغاز، خواست مردم تشکیل مجلسي به نام عدالت خانه بودکه به . عمومي فزوني گرفت

اّما، عین الدوله، صدر اعظم او، در برابر موج . رياست شاه بین مردم و کارگزاران حکومت داوري کند

کرد و  ھاي بیگانه به سختي مقاومت مي خانه  و بست نشیني مردم درسفارتاعتراض و اعتصاب

داد،  اّما ھرچه عین الدوله بیشتر سر سختي نشان مي. کرد آنان را به شدت سرکوب مي

ھاي ايشان افزايش يافت و عزل  پیوستند و به تدريج خواست ھاي مختلف بیشتر به ھم مي گروه

در . استبدادي و تأسیس مجلس شوراي مّلي را در برگرفتعین الدوله و پايان دادن حکومت 

اي از روحانیان، از آن جمله آقاسّیدمحّمد طباطبائي، آقا  موج تظاھرات و انقالب عّده باالگرفتن 

سیدعبداهللا بھبھاني، ملک المتکّلمین و آقا سّید جمال واعظ صفھاني، نقشي مستقیم و مؤّثر 

  . داشتند

 با انتصاب میرزا نصراهللا خان نائیني، مشیرالدوله، به  اعزل کرد و ھمزمان ر الدوله شاه ناچارعین

مقام صدر اعظم، با انتشار فرماني دستور داد مجلس شوراي مّلي مرّکب از شاھزادگان، علما، 

اين فرمان که به فرمان . اعضاي خانواده قاجار، اشراف، زمین داران و اصناف تشکیل شود

اّولین دوره . م صادر شد1906/ش1385اريخ چھاردھم مردادماه سال مشروطیت معروف است در ت

مجلس شوراي مّلي به تصويب قانون اساسي پرداخت، اّما کشمکش بسیار در باره تعیین حدود 

پس از درگذشت مظفرالّدين . قدرت و نفوذ طبقات مختلف آن را با مشکالت بسیار رو به رو کرد

ه، که اندکي پس از صدورفرمان مشروطیت اتفاق افتاد، شاه و به سلطنت رسیدن محّمدعلي شا
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فضل اهللا نوري، از مجتھدان معروف و  شیخ. اختالف بین شاه و مجلس شوراي ملي باال گرفت

رقیب سّید عبداهللا بھبھاني، دراين ھنگام براي برھم زدن اساس مشروطیت به تالش پرداخت و 

خواستیم،  ما مشروطه مشروعه مي«: گفت  ميوي. طرفداران استبداد را به گرد خويش جمع کرد

اي بود که براساس قوانین شرع و مّتکي بر  منظور او مشروطه» .اين مشروطه مشروعه نیست

  .قدرت روحانیون باشد

سرانجام دوسال پس از صدور فرمان مشروطیت، به فرمان محّمدعلي شاه کلنل لیاخوف فرمانده 

میرزا . ن واقعه بسیاري از آزادي خواھان کشته شدنددر اي. روسي قشون مجلس را به توپ بست

ملک . جھانگیر خان صوراسرافیل از رھبران مشروطه خواھان درضمن درگیري به قتل رسید

المتکّلمین را در باغ شاه کشتند و برخي روحانیان ديگر را تبعید و خانه نشین و عاقبت اعدام 

  .اند  شد استبداد صغیر خواندهدوره اي را که در پي اين رويدادھا آغاز. کردند

به دنبال اين وقايع آزادي خواھان در تبريز آماده مبارزه شدند و کساني چون سّتارخان و باقرخان به 

عین الدوله که با مشروطه خواھان سخت دشمني . بسیج و تعلیم مردم براي مبارزه پرداختند

ز آمد و با مقاومت مردم شھر روبرو ورزيد به فرماندھي سپاه محّمدعلي شاه به محاصره تبري مي

کردند يکي  درمیان خارجیاني که در تبريز تحت تأثیر افکار آزادي خواھان با آنان ھمکاري مي. شد

جنگ ده ماه . مستر باسکرويل معّلم مدرسه آمريکائي بود که سرانجام در جنگ به شھادت رسید

مقاومت مردم تبريز عاقبت آزادي خواھان به درازا کشید و قحطي شديد مردم را به جان آورد اّما 

  .شھرھاي ديگر را نیز برانگیخت

در رشت سي تن انقالبي که ساختن . در اصفھان، رشت و مشھد مردم دست به اعتراض زدند

. دانستند چھل روز پنھاني به ساختن سالح ھا و مواد آتش زا پرداختند نارنجک و فشنگ را مي

خان ارمني بودند که   يکي میرزا کوچک خان جنگلي و ديگري يپرمدرمیان ايشان دوتن آزادي خواه،

اّما علت عمده قیام مردم خراسان و ساير . بر ضّد ھواداران استبداد فعالّیتي گسترده داشتند

شھرھا صدور فتواھايي بود که از جانب آخوند مالمحّمدکاظم خراساني و دو تن از ياران او 

دراين زمان، محّمد ولي خان . آورد عتقد را به شور و ھیجان ميرسید و پیوسته مردم مؤمن و م مي

ُتِنکاُبني، که از شخصیت ھاي بزرگ سیاسي زمان مظفرالّدين شاه و محّمدعلي شاه بود، از 

قواي صمصام الدوله . مخالفت با مشروطه خواھان دست برداشت و به سّتارخان نزديک شد

  .آن به سوي تھران روانه شدندبختیاري و سردار اسعد بختیاري نیز در پي 

استبداد صغیر يکسال و بیست روز به طول انجامید و عاقبت با فتح تھران به وسیله نیروي 

پس از فتح تھران، شیخ فضل اهللا نوري را محاکمه و اعدام . مشروطه خواھان درھم شکست

چندي به خلع مجلس دّوم پس از . کردند و پس از آن دوره دّوم مجلس شوراي مّلي تشکیل شد

دوره اقتدار مجلس . محّمدعلي شاه از سلطنت رأي داد و روز به روز قدرت بیشتري به دست آورد

 دول بزرگ در امور   دخالت و رقابت ھا و افزايش  کابینه ثباتي  مصادف با ضعف و بي  که  مّلي شوراي 

  . رازا کشیدم، که آغاز پادشاھي رضاشاه بود به د1925/ش1304ايران بود کمابیش تا 
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انقالب مشروطیت و مولود آن قانون اساسي و متمِّم آن که، ناظر بر حقوق مّلت و تفکیک قوا و 

ترين جوامع آن  استقالل قّوه قضايیه بود، اصول و آرمان ھايي را مورد تأيید قرار داد که در پیشرفته

ھاي عمده اي که  ونيدگرگ. روز جھان نیز مالک مشارکت آزادانه مردم در سیاست و حکومت بود

در پي اين انقالب در زمینه ھاي سیاسي، اقتصادي، فرھنگي، و اداري رخ داد و راه را به تدريج 

براي پیشرفت و رفاه مّلت و تأمین آزادي ھاي سیاسي، مدني، و مذھبي مردم ايران گشود بر 

  .پايه اين اصول و آرمان ھا بود

  مّلي شدن صنعت نفت 

 اسفندماه سال 29ن صنعت نفت در مجلس شوراي مّلي ايران در تصويب قانون مّلي شد

  .يکي از وقايع مھّم تاريخ معاصر ايران است. م1951/ش1329

ھاي غني نفت و گاز طبیعي در جھان است که از ديرباز شناخته بوده  ايران داراي يکي از حوضه

رف ھا و در معماري به جاي در تمّدن عیالم، از نفت خام براي چسباندن اشیاء و آب بندي ظ. است

ھاي متعددي ساخته  بعدھا بر روي منافذ گاز طبیعي، آتشگاه. اند کرده مالط و ساروج استفاده مي

بردند و تیرھاي  سازي به کار مي ساسانیان نفت را در اسلحه. شد که به آتش جاويد شھرت يافت

  .ھاي آتشین منجنیق آلوده به نفت بود آتش زا و سنگ

بیماري ھاي پوستي انسان و حیوان را با . شد ھاي بسیار مي ه در پزشکي نیز استفادهاز اين ماّد

اي بسیار گران  مومیايي، که ترکیبي از نفت و قیر و شبیه موم است، ماّده. نفت درمان مي کردند

شد و آن را بھترين داروي  بھا و کمیاب بود که براي شاھان به عنوان ھديه و غنیمت فرستاده مي

  . دانستند  و شکستگي استخوان ميزخم

از میانه قرن نوزدھم میالدي، اروپايیان که از طريق سفیران، نمايندگان نظامي و جھان گردان به 

وجود منابع نفتي در ايران آگاه شده بودند در صدد به دست آوردن امتیازھايي براي اکتشاف اين 

م، 1872/ه1289 زمان ناصرالدين شاه، در سال نخستین بار در. منابع و بھره برداري از آن ھا آمدند

درمقابل ساختن راه آھن امتیاز بھره برداري از ) Baron Julius de Reuter(بارون جولیوس دورويتر

وسعت اراضي حوزه اين قرارداد و منافع بالقّوه حاصله از . کلیه معادن و منابع ايران را به دست آورد

از ھمین رو، . وس ھا بلکه بسیاري از ايرانیان را به انتقاد واداشتآن به قدري زياد بود که نه تنھا ر

دراين فاصله، چندتن ديگر نیز . چند سال بعد دولت ايران ناچار با پرداخت غرامتي قرارداد را لغوکرد

سرانجام، در سال . خواه نرسیدند با کسب امتیاز به اکتشاف نفت پرداختند اّما به نتیجه دل

 شاه، پس از جلب موافقت دولت  السلطان، صدراعظم مظفرالدين بک اعظم امینم، اتا1901/ه1318

 William Knox(برداري ازمنابع نفت ايران را به ويلیام ناکس دارسي  روسیه، در قراردادي امتیاز بھره

D'Arcy(طبق اين قرارداد حّق انحصاري اکتشاف، . ، يکي ديگر از اتباع انگلیس، واگذاشت

تأسیسات، حمل، تصفیه وفروش نفت، گاز، قیر و موم معدني در مساحتي حدود استخراج، بناي 

تنھا خراسان، گرگان، مازندران، گیالن و . يافت  میل مربع به دادرسي اختصاص مي000,480

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


آذربايجان از منطقه امتیاز وي بیرون بود زيرا اين نواحي براساس قراردادھاي پنھان روس و انگلیس، 

  . آمد  به شمار ميمنطقه نفوذ روسیه

م، اّولین چاه نفت در مسجد سلیمان 1908/ه1325چند سال پس از اعطاي اين امتیاز، در سال 

دولت انگلیس . مورد بھره داري قرارگرفت و به دنبال آن شرکت نفت ايران و انگیس تأسیس گرديد

 شدن آتش اين ور با شعله. در آستانه آغاز جنگ جھاني اّول بزرگترين سھامدار اين شرکت شد

جنگ و پیوستن دولت عثماني به آلمان، پااليشگاه آبادان و تأسیسات بارگیري بنادر مورد تھديد 

طرفي ايران را نديده بگیرد و سراسر جنوب و مرکز  قرار گرفت و به دولت انگلیس فرصت داد که بي

  .ي پرداختندنیروھاي روسیه نیز از سمت شمال به پیش رو. کشور را به اشغال خود درآورد

دولت انگیس به . در دوران رضاشاه، دولت به قصد ازدياد درآمد نفتي ايران امتیاز دارسي را لغو کرد

پس از گفتگوھاي طوالني، . مخالفت برخاست و دامنه اختالف به شوراي جامعه ملل مّتفق کشید

رانجام در سال که با تھديد دولت انگلستان به اقدامات نظامي در جنوب ايران ھمراه بود، س

گرچه براساس . اي بین دولت ايران و شرکت نفت انگلیس بسته شد م قرارداد تازه19331/ش1310

قرارداد تازه بر مّدت امتیاز اّولیه سي سال ديگر اضافه شد، اراضي مورد بھره برداري شرکت نفت 

  . رکت افزايش يافتايران و انگلیس محدودتر و سھم دريافتي و عوايد مالیاتي ايران از عملیات ش

م، نیروھاي انگلیس به منظور ياري 1941/ش1320پس از شروع جنگ جھاني دّوم، در شھريور 

رساندن به مّتفق خود اّتحاد جماھیر شوروي و به بھانه محافظت از تأسیسات نفت جنوب بار ديگر 

 آن در جنگ آشکار ايران را مورد حمله و اشغال خود قرار دادند دراين زمان اھمیت نفت و مشتّقات

اّما باقي . پس از شکست آلمان نازي و پیروزي مّتفقین، نیروھاي انگلیس از ايران خارج شدند. بود

ماندن بخشي از قواي شوروي و چشم طمع دولت شوروي به منابع نفت شمال ايران که با 

 به دشمني ديرينه تشکیل فرقه دموکرات آذربايجان و اعالم خود مختاري آذربايجان بي ارتباط نبود،

و   ايران  نفت نسبت به دولت انگلستان و مظھر سیاست ھا و دخالت ھاي استعماري آن، شرکت

اي که احمد قوام با دولت  به اين ترتیب، مجلس چھاردھم ضمن رّد موافقتنامه. انگلیس، دامن زد

راي استیفاي حقوق شوروي در مورد بھره برداري از نفت شمال امضا کرده بود دولت را به اقدام ب

  . ايران در نفت جنوب موّظف کرد

م قراردادي براي افزايش درآمد نفتي ايران بین نمايندگان دولت و شرکت 1949/ش1330در سال 

طرح اين . گلشايیان شھرت يافت-نفت ايران و انگلیس به امضا رسید که به اليحه الحاقي گس

وراي مّلي با مخالفت شديد برخي نمايندگان، قرارداد در دوره ھاي پانزدھم و شانزدھم مجلس ش

احزاب و گروه ھاي سیاسي گوناگون، از آن جمله دکتر محّمد مصّدق و جبھه مّلي قرار گرفت و به 

با اوج گرفتن احساسات و ھیجان عمومي، سپھبد . ارائه طرح مّلي شدن صنعت نفت منجر شد

 را در آن زمان به سود ايران نمي علي رزم آراء، نخست وزير وقت، که مّلي شدن اين صنعت

  .دانست به ضرب گلوله يکي از اعضاي سازمان فدايیان اسالم از پاي درآمد
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در پي اين رويداد نمايندگان شانزدھمین دوره مجلس اصل قانون ملي شدن صنعت نفت را در 

 رأي با تصويب طرح اجراي اين قانون دکتر مصّدق با. م تصويب کردند1951/ش1330اسفند ماه 

تمايل مجلس و فرمان شاه به نخست وزيري رسید و ھیأتي، به نام ھیأت خلع يد، مأمور اجراي 

با انجام خلع يد . طرح مّلي شدن صنعت نفت و سلب اختیارات شرکت نفت ايران و انگلیس شد

لي که به قطع صدور نفت از ايران منجرشد، دولت انگلیس شکايت خود از ايران را در ديوان بین المل

در اين میان، اياالت متّحد آمريکا نیز، . دادگستري و شوراي امنیت سازمان ملل متحد مطرح ساخت

ھاي نمايندگي و ارائه  که در آغاز با مّلي شدن نفت در ايران نظري مساعد داشت، با اعزام ھیئت

 از ھر نوع اّما با خودداري دکتر مصّدق. پیشنھادھاي گوناگون براي حّل اختالفات دو طرف کوشید

مصالحه در مورد نحوه اجراي قانون مّلي شدن نفت، آمريکا نیز از پذيرفتن درخواست ھاي وي براي 

 رأي با انگیس، بقاي حکومت وي  ارائه کمک اقتصادي و مالي به ايران سر باز زد و، سرانجام، ھم

  . را مغاير با منافع غرب در جنگ سرد شمرد

م، کنسرسیومي مرّکب از شرکت 1953/ ش1332مرداد سال  28با سقوط دولت دکتر مصدق در 

ھاي بزرگ نفتي دنیا عملیات اکتشاف، بھره برداري و فروش نفت ايران را به عھده گرفت و درآمد 

در . نفتي ايران، نسبت به دوران پیش از مّلي شدن صنعت نفت، افزايشي قابل مالحظه يافت

کت مّلي نفت ايران و افزايش نقش منطقه م، با گسترش توانايي ھاي شر1973/ش1352سال 

اي و بین المللي کشور، شرکت ملي نفت ايران کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بھره برداري از 

  . منابع نفت ايران را رأسًا به عھده گرفت

  انقالب اسالمي

م، جمھوري اسالمي جاي گزين نظام پادشاھي شد و 1979/ش1358 فروردين 12با ھمه پرسي 

بران مذھبي جنبشي که با تظاھرات، اعتصابات و راه پیمايي ھاي عمومي از زمستان سال رھ

  .م آغاز شده بود، به ھدف نھايي و اصلي خود رسیدند1976/ش1356

ھاي نوگرايانه محّمدرضا شاه پھلوي، به ويژه در زمینه آزادي ھا و  در دو دھه پیش از انقالب، برنامه

درھمین دوران، . برخي از رھبران متنّفذ مذھبي را برانگیخته بودحقوق زنان، دشمني و نگراني 

ھاي سیاسي و تمرکز قدرت تصمیم گیري سبب شد که بسیاري از رھبران و  محدوديت آزادي

ھاي سیاسي، رژيم را ھدف انتقادات تند قرار دھند و دستآوردھاي آن را در زمینه رشد  شخصیت

ھا  اين انتقادات و دشمني. اھمیت بشمرند  بگیرند يا بياقتصادي و اصالحات اجتماعي يا ناديده

م به رھبري آيت اهللا روح اهللا خمیني 1963/ش1342براي نخستین بار درتظاھرات خونین تابستان 

  .بازتابي آشکار يافت

که ناشي از رشد سريع اقتصادي کشور و -ش، انتظارات فزاينده عمومي 1350در نیمه دھه 

 ھجوم روستايیان به شھرھا و افزايش نرخ تّورم، - بود55-1345در دھه افزايش درآمدھاي نفتي 

درآبان ماه . ھاي تازه اي براي مخالفین در برانگیختن افکار عمومي بر ضد دولت فراھم آورد زمینه

ھا و تظاھرات   با سرکوبي گروھي از ُطّالب ھوادار آيت اهللا خمیني در قم موجي از عزاداري1356
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ھاي مخفي يانیمه مخفي و  اين تظاھرات عمدتًا از سوي شخصیت ھا و شبکه. تدر ايران برخاس

بازاريان سّنتي که با آيت اهللا خمیني، ابتدا در نجف و سپس در پاريس درتماس بودند، اداره و 

ھاي گوناگون مارکسیستي، که نیل به  دراين میان، نه تنھا سازمان ھا و گروه. شد رھبري مي

ديدند، بلکه بسیاري از رھبران و روشن   در واژگوني نظام پادشاھي ميقدرت سیاسي را تنھا

فکران آزادي خواه و اصالح طلب نیز بر رھبري آيت اهللا خمیني گردن نھادند و به ھواداري از شعار 

  .استقرار حکومت اسالمي برخاستند

 اقتصادي، م، شاه در پیامي، ضمن پذيرفتن ضرورت اصالحات سیاسي و1978/ش1357درآبان ماه 

درباره پي آمدھاي پیروزي نیروھاي تند رو مذھبي و مارکسیستي به مّلت ھشدار داد و اعالم کرد 

که اداره امور کشور را تا اعاده آرامش و تشکیل يک دولت مؤتلف اصالح گرا، به يک دولت نظامي 

ند، زيرا نیروھاي اّما تشکیل دولت نظامي نیز موج تظاھرات و اعتصابات را فرو ننشا. خواھد سپرد

نظامي و انتظامي از مقابله جّدي و خشونت بار با تظاھرکنندگان ممنوع شده بودند و عمًال جز 

  .ھاي تخريب و آتش سوزي نقشي نداشتند نظاره کردن بر صحنه

محمد رضا شاه پھلوي که ھم خواھان پرھیز از خون ريزي و کشتار گسترده و ھم نا امید از يافتن 

لمت آمیز براي پايان بخشیدن به بحران بود، پس از انتصاب شاپور بختیار، يکي از راه حّلي مسا

  . ترک گفت1979/ش1357سران جبھه مّلي، به مقام نخست وزيري، خاک ايران را در دي ماه 

 بي 1357 بھمن 22پس از ورود آيت اهللا خمیني، درمیان استقبال عمومي، فرماندھان ارتش در 

ردند و به اين ترتیب آخرين مانع در راه سقوط دولت بختیار، تسّلط نیروھاي طرفي خود را اعالم ک

انقالبي بر مراکز قدرت و آغاز دوران گذار از نظام پادشاھي به جمھوري اسالمي از میان برداشته 

  .شد

  منابع

  . 1363تھران، نشر گستره، . قیام شیعي سربداران.  آژند، يعقوب-

تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، . دوران نخستین پادشاھان ھخامنشيايران در . آ.  اندامايف، م-

1352 .  

بنیاد فرھنگ ايران، . ترجمه يحیي آرين پور، تھران. ناصر خسرو و اسماعیلیان.  برتلس، آندره-

1346 .  

تھران، انتشارات پیام، . ترجمه کريم کشاورز. نھضت سربداران خراسان. پ.  پطروشفسکي، اي-

1351 .  

  . 1328تھران، انتشارات سقراط، . تحريم تنباکو. یموري، ابراھیم ت-
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  . 1335تھران، . ماني و دين او.  تقي زاده، سید حسن-

تھران، علمي، . تاريخ نھضت ھاي ملي ايران از حمله تازيان تا ظھور صفاريان. حقیقت، عبدالرفیع-

1348 .  

  . 1360تھران، زّوار، . فا و خّالن الوفاگزيده متن رسائل اخوان الص). ترجمه(حلبي، علي اصغر -

  . 1362تھران، انتشارات سلسله، . غوغاي تخلیه ايران.  خان ملک يزدي، محّمد-

  . 1335تھران، . لغت نامه دھخدا. دھخدا، علي اکبر-

  . 1356تھران، شر احرار، . بررسي و تحلیلي از نھضت امام خمیني. ح. س.  ر-

  . 1345تھران، مؤسسه انتشارات فرانکلن، . الب مشروطیت ايرانانق.  رضواني، محمد اسماعیل-

  . 1356تھران، امیر کبیر، . ارزش میراث صوفیه.  زّرين کوب، عبدالحسین-

  . 1363تھران، امیرکبیر، . جستجو در تصوف ايران. ------------

  . 1309تھران، . تاريخ سلطنت قباد و ظھور مزدک). ترجمه( فلسفي، نصراهللا -

  . 1357چاپ چھاردھم، تھران، انتشارات امیر کبیر، . تاريخ مشروطه ايران. سروي، احمد ک-

  . 1363تھران، نشرنو،. ترجمه احسان نراقي. آيین جوانمردي.  کوربن، ھانري-

  . 1362تھران، نشر ناشر، . کتاب سیاه.  مّکي، حسین-

   .1357تھران، امیرکبیر، . زندگي ماني و پیام او.  ناطق، ناصح-

  . 1974تھران، مؤسسه مطبوعات امیري، . طاھره قرة العین.  نقبائي، حسام-

  . 1346تبريز، کتابخانه تھران، . اي ترجمه فريدون بدره. فرقه اسماعیلیه.  ھاجسن، مارشال-

  . 136اصفھان، انتشارات صائب، . به اھتمام منوچھرقدسي. شعوبیه. ھمائي، جالل-
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 یاستسرداران بزرگ و نامداران س
  

اگرچه درتاريخ بیش از ھمه درباره شاھان و فرمان روايان سخن مي رود، اّما نگفته پیداست که 

بسیاري کارھاي مھم به سرانگشت تدبیر وزيران و دالوري و موقع شناسي سرداران و سیاست 

نھا دراين جا ت. شمارند در تاريخ ايران نامداراني ازاين دست بي. گیرد مداران برجسته صورت مي

که يا خود صدر کارھاي بزرگ  پردازيم، کساني شرح احوال و کارھاي برخي ازمشھورترين آنان مي به

  . اند اند يا به نوعي درحوادث مھم دخالت داشته بوده

  بزرگمھر 

برزگمھر بختگان، که بوزرجمھر نیز نامیده شده، وزير دانشمند خسرو انوَشروان شاھنشاه 

ّطالع دقیقي در دست نیست چنان که برخي او را شخصّیتي از زندگي او ا. ساساني است

اي به زبان پھلوي درچھار صدو سي کلمه به نام پندنامه بزرگمھر  اّما رساله. اي انگاشته اند افسانه

در اين رساله به سنجیده . بختگان باقي است که نشان از بزرگواري و ھوشمندي نويسنده دارد

خالق و روش درست مملکت داري و رعايت احوال مردم سخن ترين صورت از آداب پادشاھي و ا

  .رفته است

در روزگار انوَشروان، با ھمه سخت گیري ھاي بسیار درباره َمزَدکیان نسبت به پیروان اديان مختلف 

انجمن دانشمندان دربار به بحث درعقايد اديان وفلسفه ھاي . شد با نرمي و ماليمت رفتار مي

بزرگمھر که سخت مورد توّجه خسرو بود در . پرداخت  فنون جھان آن روز ميگوناگون زمان و علوم و

با اين ھمه، شايد به سبب گرايشي که به معتقدات . اين بحث ھا نقشي عمده ايفا مي کرد

از جمله داستان . َمزَدک داشت، زماني مورد خشم انوَشروان قرارگرفت و زنداني و شکنجه شد

کنند يکي اين است که وي، بر اثرماندن در زندان تاريک و   ميھايي که در باره بزرگمھر نقل

وقتي انوَشروان اورا بخشید خواست تا در مقابل . گرسنگي و تشنگي به مّدت طوالني کور شد

انوَشروان گفت که اين » .بینايي را بمن بازده«: اين ھمه رنج از شاه چیزي بخواھد بزرگمھر گفت

  »چیزي را که نمي تواني بازدھي چرا ستاندي؟«: ه به شاه گفتحکیم فرزان. کار از او برنیايد

شمار  داد و ستد گسترده فرھنگي در زمان خسرو انوَشروان به گرد آوردن کتاب ھاي مھّم بي

از جمله، به دست آوردن کتاب ھندي پنچاتنترا و ترجمه آن از سانسکريت به زبان پھلوي . انجامید

ر را به ُبرزويه، پزشک نامدار معاصر انوَشروان، نسبت داده اند که از انجام اين کار مھّم و دشوا. بود

ابھام تاريخي چھره اين دومرد بزرگ، يعني بزرگمھر بختگان و برزويه پزشک، را درھم . مردم َمرو بود

احتمال ديگر آن که برزويه پس از . آمیخته است آن چنان که برخي گويند اين ھر دو يکي ھستند

و ترجمه کتاب ازخسرو انوَشروان خواسته است که بزرگمھر درباره او فصلي به به دست آوردن 

در ترجمه پھلوي، اين کتاب به نام دو شغال که در حکايت شیر و گاو آمده َکلیله و . کتاب بیفزايد
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بخش اضافي، باب برزويه طبیب است که در آن نويسنده با بیاني . ِدمنه، نامیده شده است

ي، احسان، مھرباني، وظیفه توانگران نسبت به فقرا سخن گفته است که ھمه حکیمانه ازخردمند

نوشته اند که پادشاه ھند . يادآور معتقدات ماَنويان و نمودار روشن بیني و آزاد انديشي آنان است

بزرگمھر توانست راز . ھمراه ھداياي گران بھا بازي شطرنج را نیز به دربار خسرو انوشیروان فرستاد

  . گشايد و قواعد بازي با آن را به ديگران بیاموزدآن را ب

ھرگونه پند و دستور اخالقي سنجیده . بزرگمھر درتاريخ بعد از اسالم نیژچھره اي افسانه اي دارد

از جمله افسانه ھاي بسیار که در باره او گفته شده يکي مربوط به دختر . دھند را باو نسبت مي

دن بزرگمھر دخترش با روي گشاده و بدون پوششي بر روي به آورده اند که ھنگام بردارکر. اوست

در «: پرسیدندچگونه است که روي نپوشانده است گفت. زير دار آمد و بر جنازه پدر مي نگريست

تنھا مرد دراين میان پدرم بود که بردار . اين ھمه مردم مردي نمي يابم که از او روي پوشانم

  » .است

  ابو مسلم خراساني

  ) م723-754/ه137-105(

منتظر دگرگوني  درآستانه صدمین سال ھجرت پیامبر اکرم، مسلمانان بنا بر اعتقادي قديمي

مخالفان بني امّیه که آنان را غاصب مقام خالفت . مھّمي دراوضاع سیاسي جامعه اسالمي بودند

يشان بني میان ا. زدند و مبارزات خود را سازمان مي دادند دانستند به اين اعتقاد دامن مي مي

اکثريت داشتند و چشم امید خود را به ) ع(عّباس، يعني فرزندان عموي پیامبر وشیعیان علي

ايراني  النھرين که و معاويه، ساکنان کوفه و بین) ع(علي میان زيرا درکشمکش. ايرانیان دوخته بودند

جا منتقل  مرکز حکومت خويش را بدان) ع(به ھمین جھت حضرت علي. بودندجانب علي را داشتند

نیز ايرانیان بیش از ھمه درصف ) ع(پس از واقعه کربال و شھادت امام حسین بن علي. کرد

نھضت مخالفان بني امّیه ظاھرًا رنگ مذھبي داشت و از انتقال . جنگیدند جويان با ُامويان مي انتقام

ي ديگر از اين مبارزه اّما ايرانیان اين بار نیز چون بارھا. خالفت به خاندان پیغمبرسخن گفته مي شد

  .جستند براي کسب استقالل و اداره امور سرزمین خويش بھره مي

رئیس . دربین مخالفان بني امّیه، ايرانیان با اين سابقه ھاي مبارزاتي ارج و احترامي خاص داشتند

برشماست که به خراسانیان روي «: و پیشواي عّباسیان آشکارا به ياران خود توصیه مي کردکه

ھاشان گشاده و دل ھاشان پاک  د که شمار ايشان بسیار، استواري ايشان آشکار، سینهآوري

عالوه براين، اعتقاد ايرانیان به حکومت موروثي و اين که جانشیني پیامبرحّق اوالد و » .است

  .گرديد خاندان اوست، موجب نزديکي بیشتر ايرانیان با دشمنان عرب بني امّیه مي

 يکي از ايرانیان اھل کوفه به نام ابوَسلمه خّالل که از سران جنبش بود در آغاز پیدايش نھضت،

نامه اي به مدينه فرستاد و از امام جعفرصادق، ششمین پیشواي اھل تشّیع، دعوت به رياست 

پس از آن ايرانیان و شیعیان . اّما آن امام دعوت نامه او را سوزاند و از مبارزه کناره جست. نمود
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را ) ص(ن قرارگذاشتند که ھنگام پیروزي به توافق ھمگان يکي از افراد خاندان رسولکوفه باعّباسیا

  .به رھبري و خالفت برگزينند

اين مبّلغان براي . عّباسیان نخست دوازده تن نقیب براي تبلیغ به شھرھاي مختلف فرستادند

گونه  اين. خواندند  ميفرا» محّمد آل الّرضامن«بردند وفقط مردم رابه  خاّصي نام نمي خالفت ازشخص

تبلیغ مصلحت آمیز طرف داران علويان را که در نواحي مختلف ايران پراکنده بودند راضي و با آنان 

امام عّباسي جواني ايراني را که در زندان با او  م، دّومین741/ه124درسال . ھمراه نگاه مي داشت

 براي او برگزيد و لقب امیرآل محّمد بدو آشنا شده بود مأمور تبلیغ درخراسان کرد و نام ابومسلم را

ابومسلم دراين زمان نوزده ساله بود اّما توّلد او را در سال صدم ھجرت نیز نوشتند که درآن . داد

  .بود صورت بايد بیست و سه ساله مي

اي مناسب تر از ھرجاي ديگر داشت و ازمرکز قدرت خالفت  خراسان درآن روزگار براي قیام زمینه

نظیر بود براي تسّلط کامل بر اين  ابومسلم که در دالوري و سازمان دھي بي. ار دور بودنیز بسی

درآخرين روزھاي ماه رمضان سال . مندي و تدبیر تمام از فرصت سود جست ناحیه به ھوش

م، ابومسلم در يکي از روستاھاي نزديک َمرو با افروختن آتشي عظیم و پوشیدن جامه 746/ه129

تن َعَلم، به ھمراھي جمعیت انبوھي ازمردم روستا، قیام خود را برضد خالفت سیاه و برافراش

روستايیان دور و نزديک که با عالمت برافروختن آتش از آغاز قیام آگاه شده بودند . ُاموي آشکار کرد

اندکه تنھا در يک روز از شصت دھکده روستايیان و  نوشته. ھريک با سالحي به ابومسلم پیوستند

بیشتر . دست که ازظلم کارگزاران خلیفه به جان آمده بودند به ابومسلم روي آوردند يمردم تھ

گفتندوخري راکه  کافرکوب مي به آن کنندگان در قیام چماقي در دست داشتند که شرکت

  . نامیدند مي) نام خلیفه اموي(سواربودند َمروان  برآن

ت و سپاھیان او به تعدادي رسید که به پس از تسّلط برشھرَمرو کار ابومسلم به سرعت باال گرف

از میان سرداران سپاه ابومسلم . ھاي بزرگ تقسیم شد و به صورت ارتشي منّظم درآمد دسته

يکي ازايشان مردي ايراني بود به نام خالدبن َبرَمک، بزرگ خاندان . دوتن اھمیت بیشتري يافتند

داد که سران عّباسي ازھمان آغاز از پیش  اين نشان مي. َبرَمکیان، و ديگر عربي به نام َقحَطبه

  .رفت کار ابومسلم نگران بودند و به اين جھت قحطبه را به سرداري سپاه برگزيدند

درتابستان سال . درآمدند ابومسلم به زودي به سوي مرکزخالفت ُاموي درشام به حرکت سپاھیان

ست دادند و پس از دو پیروزي م، لشگربني امّیه را درتوس وچند ماه بعد درنیشابور شک748/ه131

م، 750/ه133آخرين نبرد که به سال . ديگر يکي درگرگان و ديگري درنھاوند سراسر ايران را گرفتند

ھاي تاريخ آن که شکست اعراب از  از شگفتي. درکنار رود زاب درگرفت به خالفت ُاموي پايان داد

ي از اعراب شکست خوردند و اعراب سپاھیان ايراني در نھاوند بود، درھمان جا که سپاه ساسان

پس از آن، پیروزي ايرانیان درَجلوالء و زاب بار ديگرخاطره دو جنگ مھّم . آن را َفتح الُفتوح نامیدند

  . ايرانیان با اعراب را درکمتر از يک قرن پیش از آن درَجلوالء و قادسیه زنده کرد
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ان بھبودي بارز يافت و آنان را از مقام بنده بدين ترتیب، خالفت به عّباسیان منتقل شد و وضع ايرانی

و خدمت گزار، که ُامويان براي آنان قايل بودند بدان جا رسانید که بزرگ ترين مقام ھاي دولتي را 

. به دست آوردند و سال ھا ھمه امور اداري سرزمین ھاي خالفت اسالمي را به عھده گرفتند

 درھراس بودند، تا چھارسال پس از پیروزي با ياري و عّباسیان، با آن که از قدرت و نفوذ ابومسلم

اّما درسال پنجم، ابوجعفرمنصور،که پس . ھاي قدرت خود پرداختند مشورت او به محکم کردن پايه

حیله ابومسلم را درمداين به نزد خودکشاند و  از برادر بر مسندخالفت عّباسي نشسته بود، به

ن ھمه نام و شھرت بسیار در سي يا سي وھفت سالگي ابومسلم با آ. ناجوانمردانه او را کشت

او از امالک و تجّمل ھیچ نداشت و اين در زماني بود که حکم رانان عرب پس از . کشته شد

  .گشادن سرزمین ھاي ايران و روم در جمع ثروت ھاي افسانه اي شھرت تمام يافته بودند

پي در پي درگرفت و بر اثر جان تازه اي ھاي خون بار  پس ازُکشته شدن ابومسلم، به کین او قیام

اعتقاد به حلول روح ابومسلم . که او درکالبد ايرانیان دمیده بود استقالل طلبي ايشان شّدت يافت

ھاي پس از او نمودار اھمیت و احترامي است که توده مردم براي مبارزات  درسرداراِن قیام

ّزامیه و ابومسلمّیه درباره او راه افراط پیش حّتي فرقه ھايي به نام ھاي ِر. ابومسلم داشته اند

با اين . گرفتند و چنین پنداشتند که او از طريق حلول روح خداوند به مرتبه الوھّیت رسیده است

. ھمه، رفتار خشن ابو مسلم و کشتاري که از مردم کرد چھره تاريخي او را مخدوش کرده است

ه عّباسیان داشت با شیعیان بخارا با خشونت رفتار اند که وي به سبب اعتماد نابجايي که ب نوشته

  .کرد و بیش از دوازده ھزار تن از ايشان را بردارکشید

خاطره او قرن ھا . ابومسلم در مرگ به صورت قھرمان مّلي و مظھر عدالت و جوانمردي درآمد

اني بسیار ھاي پھلو داستان. پايدارماند و درذھن و خیال مردم درشمار وجودھاي مقّدس جا گرفت

درباره ابومسلم نوشته شد که بعضي از آن ھا به نام ابومسلم نامه قرن ھا درسراسر ايران و 

قفقاز و ترکیه، درمجالس نقاّلي ورد زبان ھا بوده و ھنوز نسخه ھاي متعّدد از آن برجاي مانده 

فريب دراين داستان ھا ابومسلم مظھر مبارزه برضّد ستم و بیداد و قرباني مکر و . است

  .ناجوانمردان قدرت مدار است

  َبرَمکیان

دار ايراني و از پیشوايان مذھبي بودايي و سرپرست معبد نوبھار َبلخ  َبرَمکیان از خاندان ھاي نام

نیاي ايشان، َبرَمک، ھمزمان با اوج گیري مبارزات عّباسیان برضّد خالفت ُاموي، بزرگ و . بودند

َبرَمک به ابومسلم خراساني پیوست و با ابراز لیاقت و خالد پسر . سرپرست معبد نوبھار بود

دالوري به عنوان يکي از سرداران سپاه او برگزيده شد و به ھمراھي َقحَطبه، سردار عرب، سپاه 

خالد َبرَمکي پس از آن در . عّباسي را از خراسان تا عراق رھبري نمود و خالفت ُاموي را بر انداخت

 بسیار يافت و با آن که منصور خلیفه ابومسلم را ناجوانمردانه دستگاه خالفت عّباسي احترام

  .کشت، خالد ھمچنان از مشاوران نزديک خلیفه باقي ماند
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عّباسیان نه تنھا بغداد را با مصالح پايتخت پیشین ايران ساختند بلکه خالفت را نیز به ياري مردم 

ھاي  کت داري بزرگان ايراني چون خاندانايران به دست آوردند و پس از آن نیز با تدبیر و دانش ممل

با اين ھمه عّباسیان باھمه . َبرَمکي و نوبختي توانستند بر آن امپراطوري عظیم فرمان روايي کنند

قدرت سیاسي و مذھبي خود پیوسته از سروري وسیادت فرھنگي و ديواني ايرانیان در ھراس 

  .بردند اسي رشک ميبودند و به توفیق ايشان در زمان داري و تدبیرھاي سی

َبرَمکیان در دوران خالفت مھدي نیز ھمچنان محترم و طرف مشورت عّباسیان بودند تا آن که پس از 

يحیي، پسر خالد برمکي، جانب ھارون . مرگ مھدي میان دو فرزند او ھادي و ھارون اختالف افتاد

خواند و  یز يحیي را پدر ميھارون الرشید ن. م او را به خالفت رساند786/ه170را گرفت و به سال 

دو پسر يحیي، فضل و جعفر نیز درآن دوران مقام ھاي . ھمه اختیارات را به وي بازگذاشته بود

اي دربار خالفت ھارون الرشید در واقع نتیجه وزارت و تدبیر سیاسي  شکوه افسانه. بزرگ داشتند

 و تشريفات دربار ساساني را به َبرَمکیان نه تنھا تجّمل و آداب. اين خاندان بزرگ ايراني است

دستگاه خالفت انتقال دادند بلکه، با حمايت از ھنرمندان و دانشمندان و انديشه وران بزرگ و بذل 

و بخشش بسیار، درگاه خود را به صورت مجمع اديبان و شاعران و صاحبان ذوق و انديشه درآوردند 

ن به فضل و بزرگواري در شعر و گفته آن گونه که سده ھاي بسیار پس از ايشان نامشان ھمچنا

  .ھا بوده است بزرگان عرب و ايراني ورد زبان

ھارون الرشید ھجده سال چنین به سر آورد، اّما پیوسته از نفوذ و قدرت َبرَمکیان در ھراس بود تا 

عاقبت به دسیسه شبي جعفر َبرَمکي را که برادر رضاعي و دوست نزديک و رفیق گرمابه و 

بود فروگرفت و شبانه دستور داد سرش را بريدند، تنش را دوپاره کردند و ھريک را به گلستان او 

شبانه برادر جعفر فضل و پدرش يحیي را نیز زنداني و . يکي از پل ھاي شھر بغداد بیاويختند

به اين ترتیب، ھارون که سرشب با جعفر به بزم نشسته و درپايان . اموالشان را تصاحب کردند

تل او را داده بود يکباره به نیم قرن شکوه و جالل و حکومت و فرمان روايي َبرَمکیان شب دستور ق

. درباره عّلت خشم ھارون الرشید بر جعفر برمکي افسانه ھاي بسیار گفته شده. پايان داد

اين دو بسیار مورد . الرشید است مشھورترين آن ھا ماجراي عشق جعفر و عّباسه، خواھر ھارون

 الرشید بودند و گويند خلیفه براي آن که حضور ايشان در مجالس بزم از نظر مذھبي عالقه ھارون

خطا نباشد دستور داد ايشان را به عقد يکديگر درآورند اّما شرط کرد که ايشان جز در محضر او با 

. چندي بعد عّباسه فرزندي به دنیا آورد و مخفیانه او را به مدينه فرستاد. يکديگر مالقات نکنند

  . آگاھي ھارون از اين امر او را به خشم آورد و موجب قتل جعفر شد

در تاريخ بیھقي آمده است که وقتي ھارون . برخي از مّورخان به عوامل مھم تر نیز اشاره کرده اند

فضل َبرَمکي را از حکومت خراسان عزل کرد و علي بن عیسي بن ماھان را به جاي او فرستاد، 

ھزار غالم ترک بود، به دست ھريکي دو جامه، «. ي ھارون ارسال داشتعلي ھداياي فراوان برا

و بر اثر ايشان ھزار کنیز به دست ھريکي جامي زّرين يا سیمین ُپر از مشک و . . . يکي ملّون

اي پدر اين اموال در «: ھارون پس ازتماشاي اين ھدايا رو به يحیي کرد و گفت» . . . .کافور و عنبر

اي خداوند اين ھا به «: ھیچ پروايي گفت و برخراسان کجا بود؟ و يحیي بيزمان حکومت پسر ت
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باشدکه «:نیز آمده است که چندي بعد يحیي به ھارون گفت» .خانه خداوندانشان بود در خراسان

پس از . و چنین نیز شد» .علي بن عیسي خراسان را بر سر جمع آوري ناحّق اين اموال برباد دھد

بن عیسي و ديگر کارگزاران  َمکي، ديري نگذشت که بر اثر ظلم بسیار عليبرافتادن خاندان َبر

ھمان جا . خلیفه، خراسان شوريد و ھارون مجبور شد براي مقابله با دشمنان خود بدان ديار رود

  . بیمار شد و در طوس درگذشت

خالد َبرَمکي نوشته اند ھنگامي که . َبرَمکیان با ھمه جاللت قدر با عامه مردم پیوستگي نداشتند

: کرد، بازاريي برکنار رودبار ايستاده بود گفت از حکومت طبرستان عزل شده بود و از آنجا کوچ مي

با اين . خالد دستور داد بي درنگ اورا گردن زدند» .خداي را شکر که از ظلم تو خالص شديم«

ايراني بودنشان آنان را ھمه، ايرانیان پیوسته چشم امید به اين خاندان ھا داشتند و تنھا به دلیل 

باز نوشته اند ھنگامي که فضل برمکي را در زندان ھارون چنان تازيانه زده بودند . داشتند عزيز مي

که پشتش چرک کرده و درحال مرگ بود، مردي ايراني از گوشه زندان به مداواي او پرداخت و 

 ده ھزار درم که بعدھا نداشت از دريافت» سازي و شیشه نبیذي«درحالي که از مال دنیا جز 

فضل با » من يک جوان ايراني را درمقابل پول عالج کنم؟«: فضل براي او فرستاد سرباز زد و گفت

به خدا کاري که «آن ھمه بخشش که در دوران رياست خود کرده بود چنان به ھیجان آمد که گفت 

  ».اين مرد کرد از ھمه کارھايي که ما به روزگار خود کرده ايم برتراست

  خاندان نوبختي

فرزندان او، . نوبخت، ستاره شناس بزرگ دربار منصور دّومین خلیفه عّباسي، ايراني و َزرُتشتي بود

ھمه مردمي دانشمند و صاحب نام بیش از سه قرن، با احترام تمام در بغداد زيستند وصاحب آثار 

قدرت  سقوط ُامويه و بهنوبخت، در زندان اھواز، . و مقام ھاي مھم حکومتي و مذھبي گرديدند

منصور که بعدھا دّومین خلیفه عّباسي شد نیز در آن . رسیدن عّباسیان را پیش بیني کرده بود

اين آشنايي سبب شد که پس از روي کار آمدن عّباسیان، منصور که به احکام نجوم . زندان بود

ور خلیفه، اسالم آوردند نوبخت و پسرش در حض. اعتقاد بسیار داشت نوبخت را به دربار خود خواند

نوشته اند که منصور . ھاي ايراني متعّدد داشت، ابوسھل نامید و منصور پسر نوبخت را، که نام

بناي پايتخت خود، شھر بغداد، را در ساعتي آغاز کرد که نوبخت و پسرش از روي احکام نجوم 

  . برگزيده بودند

از نديمان و مشاوران مھّم دستگاه خالفت زيست و  ابوسھل تا زمان خالفت ھارون الرشید نیز مي

وي دانستني ھاي نجومي بسیاري از کتاب ھاي دوران شاھنشاھي ساساني گرد آورده بود . بود

فرزندان متعّدد و نوادگان ابوسھل نوبخت تا . و بسیاري از آن ھا را از زبان پھلوي به عربي برگرداند

ايشان علما و محّدثان و اديبان و نويسندگان نامي زيستند و از بین  اوايل قرن يازدھم میالدي مي

خاندان ھايي چون نوبختي ھا در واقع از عوامل شکوفايي و عظمت فوق العاده . برخاسته اند

ترجمه و تألیف آثار مھّم علمي و ادبي و . فکري و فرھنگي دوران اول خالفت عّباسي بودند

ايراني االصل، که در اشعار عربي خود به ھمچنین حمايت و نشر آثار شاعراني چون ابوُنواس 
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فضل بن نوبخت، متکّلم و منّجم بزرگ ايراني . آساني کلمات فارسي را مي آورد، از آن جمله است

از افراد اين خاندان، در زمان ھارون الرشید خزانه دارکتاب ھاي فلسفي دربار خالفت بود و 

  .الم از پھلوي به عربي برگرداندھايي درحکمت ِاشراق و فلسفه ايران قبل از اس کتاب

م، امام حسن 873/ه260خاندان نوبخت اعتقادات شیعي داشتند و ھنگامي که، در سال 

يازدھمین امام شیعیان درگذشت، خاندان نوبخت از متوّلیان و رؤساي فرقه امامیه ) ع(عسکري

م بزرگ، بود که دردربار نوبخت، فقیه و متکّل) دّوم(مشھور ترين ايشان در اين زمان ابوسھل . بودند

شد، در  المتکّلمین خوانده مي تألیفات وي، که شیخ. خلیفه نیز شغل مھّم اداري و ديواني داشت

و رّد ساير مذاھب موجب شد که مذھب شیعه با وجود ) دوازده امامي(دفاع از فرقه شیعه امامیه 

ه مردي میانه رو و صالح وي ک. کرد برجاي ماند خطرھاي عظیمي که موجوديت آن را تھديد مي

نیز . انديش بود توانست چندگاھي َقرَمطیان را که شیعیاني تند رو بودند از کانون خالفت دور کند

ھنگامي که حسین منصور حّالج اھداف و نظرھاي سیاسي خود رابراي او آشکار و او را دعوت به 

مسئله غیبت امام دوازدھم نیز . ھمکاري با خود کرد ابوسھل با افشاي اسرار او را به کشتن داد

نايبان امام غايب در مّدت غیبت صغري وجوه اھدايي پیروان . از سوي ابوسھل نوبخت عنوان گرديد

. رساندند داشتند و به اّدعاي خود به مھر و امضاي امام غايب مي را به نام او دريافت مي

امام غايب شد و حدود بیست ابوالقاسم حسین بن روح نوبخت، از ھمین خانواده، سّومین نايب 

وي چندي نیز به اّتھامات مالي و ديواني و ھمکاري با َقرَمطیان . سال اين ِسَمت را بر عھده داشت

ابو اسحاق ابراھیم نوبختي يکي ديگر افراد اين خاندان است که در اوايل قرن دھم . به زندان افتاد

شرحي که . از او برجاي مانده استزيست و کتابي درعلم کالم موسوم به ياقوت  میالدي مي

عّالمه ِحّلي، فقیه و متکّلم بزرگ شیعه اثني عشري، براين کتاب نوشته ھنوز از معتبرترين متون 

  . شود مذھب شیعه است و در حوزه ھاي علمیه به ُطّالب علوم ديني تدريس مي

  خواجھ نظام الملک طوسي

  ) م1017-1092/ه485-408(

مقتدر و سیاستمدار بزرگ ايراني است که بخشي بزرگ از عظمت و خواجه نظام الملک وزير 

قدرت دربار الب ارسالن و ملکشاه سلجوقي زاده تدبیر و تیزھوشي او در اداره امور قلمرو ايشان 

مي خواھي بفرمايم که دولت از «: او پیام فرستاد که بار وقتي ملکشاه از سر خشم به يک. بود

ھرگاه اين دولت را . دولت آن تاج بر اين دولت بسته است«خ داد خواجه پاس» پیش تو برگیرند؟

  ».برداري آن تاج را بردارند

اي  خواجه که نام کوچک او حسن پسر علي بود در نوغان يکي از روستاھاي طوس، در خانواده

درھمان زادگاه خويش قرآن آموخت و سپس در شھرھاي ديگر خراسان، چون . دنیا آمد فقیر به

از ھوشمندي وي . و و نیشابور، زبان عربي و علوم ديني و فقه شافعي را فراگرفتطوس و مر

ھنگامي که بیش از بیست سال نداشت دبیري تمام و شايسته بود و توانست به . بسیار گفته اند

درگاه ُچغري بیک، برادر ُطغُرل، راه يابد و اندکي بعد در دوران حکومت ارسالن وزير و ھمه کاره او 
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زارت خواجه نظام الملک درتمام دوران حکومت الب ارسالن و ملکشاه سلجوقي ادامه و. شود

وي نه تنھا درکار سیاست و تدبیر امور ديوان و رسیدگي . يافت و بیش از سي سال به درازا کشید

به واليات توانا بود، بلکه ترتیب و اداره سپاه را نیز مستقیمًا زير نظر داشت و درجنگ ھا خود ھمراه 

  .شد جنگید و مردانه با خطر روبرو مي پسران و غالمانش درخّط مقّدم مي

دوازده پسر، دامادان و پیوستگان بسیار او ھمه شغل ھاي مھم را برعھده داشتند و از اين طريق 

قلمرو حکومت سلجوقي . کردند قدرت او را در سرتاسر حکومت پھناور سلجوقیان تحکیم مي

اداره چنین سرزمین . لملک از سرحدات چین تا درياي مديترانه بوددرزمان وزارت خواجه نظام ا

وي مردي مذھبي و معتقدي . المللک است وسیعي نشان اھمّیت موقع و مقام خواجه نظام

گیري از مستمندان مي  داشت و به دست علما و روحانیان و شیوخ را گرامي مي. گیر بود سخت

ي نیشابور، بغداد، بصره، اصفھان، بلخ، ھرات، مرو و مدرسه ھاي بزرگ نظامیه در شھرھا. پرداخت

وي نخستین کسي است که نظام . ترين آن ھا در نیشابور و بغداد بود موصل بنا کرد که مھم

تھیه محل سکونت براي مدّرسان و دانشجويان و پرداخت . نويني در اين مدارس بنیان گذاشت

.  آن ھا مخارج الزم تأمین شود از ابتکارھاي اوستھزينه زندگي آنان و ايجاد موقوفاتي که از درآمد

يافتگان نظامیه نیشابور است که خود به مقام رياست  امام محّمد غزالي از برجسته ترين پرورش

  .نظامیه بغداد رسید

اّما اين مدارس اختصاص به نشر فرھنگ اسالمي براساس فقه شافعي داشت و از ھمین رو آن 

تدريج عرصه انديشه علمي را تنگ کرد و به کنار زدن فلسفه و  بهشد  چه در آن ھا تدريس مي

شیعیان و اسماعیلیان سخت مورد نفرت و سختگیري خواجه . علوم عقلي و رّد و انکار آن انجامید

  .شد جز آنچه او مي پسنديد بدديني و مستحّق تکفیر و مرگ شناخته مي بودند و ھرانديشه

یان اسماعیلي است که بیش از ھمه از مخالفت وزير صدمه وزارت خواجه مقارن اوج قدرت فداي

سرانجام نیز در سفري که خواجه در پي . کردند مي ديدند و بھمین جھت سخت با او مبارزه مي

رفت او را در نزديکي کرمانشاھان به ضرب خنجر از پاي  ملکشاه سلجوقي به سوي بغداد مي

اّما خواجه چنان اساس . ه ھمین سرنوشت دچار شداندکي بعد، پسر او نیز در بغداد ب. درآوردند

محکم و قدرتمندي نھاده بود که فرزندان و بستگان او با ھمه دشمني بدخواھانشان تا مدت ھا 

  .ھمچنان در دستگاه چند سلطان ديگر سلجوقي بر سر مقام ھاي مھم ماندند

وي درسال . توانا نیز بودمداري چیره دست بلکه نويسنده اي  خواجه نظام الملک نه تنھا سیاست

اين کتاب . ھاي آخر زندگي خود سیرالملوک را که به سیاست نامه مشھور گرديده است نوشت

که در پنجاه فصل نوشته شده گوشه ھايي از وضع حکومت و سازمان اداري و طبقات اجتماعي و 

واجه نظام الملک مطالب آن نمودار طرز فکر و آراء خ. کند آداب و رسوم آن روزگار را روشن مي

مصلحت ُملک و مّلت در نظر او نابود کردن پیروان مذاھب ديگر . درباره امور سیاسي آن زمان است

به گمان او ھر آن کس که در مقابل خالفت عّباسي . و يکسان کردن انديشه و عقايد ھمگان است

  . بايستد بددين است ولو آن که يعقوب لیث صّفاري باشد
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عدالت او را  اعتقاد مذھبي خواجه به» .ُملک با کفر بپايدو باظلم نپايد«ه او بااين ھمه، به گفت

ھا و بي حرمتي ھايي که کارگزاران  داشت که به سلطان سلجوقي درباره انواع ستم وامي

. ھاي فرصت طلبان پرده بردارد داشتند ھشدار دھد و از بي عدالتي حکومت برعامه مردم روا مي

چارگان و  ک خود نیز، در آغاز کار، از فرصت طلبي به دور نماند و از ستم به بياّما خواجه نظام المل

نزديک شدن او به سلجوقیان که مردمي بیابانگرد بودند و از آداب . خوردن مال آنان واھمه نکرد

دانستند و وادارکردن ايشان به کشتن وزيري  سیاست و اداره مردم به گفته خودشان ھیچ نمي

 ُکنُدري که از ايرانیان دانشمند و آزاده بود ھمه حاکي از جاه طلبي و بلندپروازي چون عمیدالملک

از قولش نقل کرده اند که به ھنگام جواني و گمنامي روزي در مسجدي نابینايي را ديد که . اوست

در غیبت نابینا اندوخته اش را ربود و اسباب خواجگي . اندوخته اش را در گوشه اي پنھان کرده بود

  .راھم ساختف

  حسن صّباح 

  ) م1124/ ه518. ف(

حسن صّباح يکي از دعوت کنندگان و مبّلغان اسماعیلي و مؤّسس فرقه اي بنام صّباحیه است که 

در اوايل قرن يازدھم میالدي در شھر ري متوّلد شد و درجواني پس از گرويدن به اسماعیلیان از 

اين زمان بین دو پسر خلیفه فاطمي بر سر در . راه اصفھان و آذربايجان و شام به مصر رفت

تر خلیفه  حسن صّباح يکسال و نیم در مصر ماند و به پیروان نزار، پسر بزرگ. جانشیني اختالف بود

در بازگشت يک چند درخوزستان و اصفھان و يزد و کرمان و ديگر نواحي سرگرم دعوت . پیوست

 به بعضي نواحي کوھستاني طبرستان مردم به مذھب اسماعیلي بود و از سوي خود کساني را

  .و ديَلمان و َاَلموت فرستاد

نظام الملک، وزير جالل الدين ملکشاه سلجوقي، از شھرت و پیشرفت روز افزون حسن صّباح 

حسن از آن پس به ري نزديک نشد و در کوه ھاي . نگران شد وحاکم ري را مأمور دستگیري او کرد

بسیاري از مردم آن نواحي به سبب رفتار دوستانه او با مردم . ددَيلمان و اطراف قزوين متواري بو

از آن پس حسن صّباح به قلعه َاَلموت . محروم و فقیر و زندگي ساده و زاھدانه اش به او گرويدند

ھاي  وي عالوه بر قلعه َاَلووت، قلعه. يعني آشیان عقاب دست يافت و آنجا را پايگاه خويش گردانید

نام  اط مختلف کوھستان ديلمان و طبرستان بنا کرد و يکي از داعیان خود، بهمحکم و بلندي درنق

قلعه ھاي . حسین قائني، را به ُقھستان فرستاد و در آنجا نیز قلعه ھاي استواري بساخت

مستحکم اسماعیلیان درواقع پناھگاه ھايي براي مخالفان دربار خلفاي عباسي و دست 

والیان بني عّباس، به حکم فقیھان متعّصب، . ايشان بوده استنشاندگان و خود فروختگان ايراني 

دادند و اموال و زمین ھا و احشام ايشان را تصاحب  ديني آزار مي مردم را به بھانه الحاد و بي

  . گرويدند بردند و به اسماعیلیان مي مردم نیز ناچار گروه گروه به اين دژھا پناه مي. کردند مي

ھاي خود  کار درصدد برانداختن اسماعیلیان بودند اّما درھیچ يک از حملهسلجوقیان از ھمان آغاز 

دشنه يکي از  خواجه نظام الملک، بزرگترين مخالف حسن صّباح و اسماعیلیان، به. توفیقي نیافتند
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ھمین  فدايیان اسماعیلي از پاي درآمد و دو پسر او، يکي در بغداد و ديگري در نیشابور، نیز به

قلعه گردکوه در دامغان به وسیله يکي از کارگزاران سلجوقي که اسماعیلي . ندترتیب کشته شد

به ياري کیابزرگ امید، از ھمکاران حسن صّباح، به ) َلمَبَسر(شده بود تسلیم گرديد و شھر َلم َسر 

حسن صّباح چھل و پنج سال در کمال قدرت . دست اسماعیلیان افتاد و بر قدرت و نفوذ آنان افزود

. ع اسماعیلیه، که تعداد آن ھا را تا صد برشمرده اند، حکومت کرد و در اوج قدرت درگذشتبر قال

در حالي که سلطان سنجر پادشاه سلجوقي، پس از آن که فدايیان اسماعیلي شبانه خنجري در 

  . کنار بستر او بر زمین فرو کردند، ديگر جرأت مخالفت نداشت و با آنان از در دوستي درآمد

وي دو پسر خود را به سبب . ح را مردي معتقد و سختگیر و بي رحم دانسته اندحسن صّبا

کوتاھي در معتقدات مذھبي کشت و از آنجا که به حکومت موروثي معتقد بود، پس از خود کیا 

حسن صّباح اھل دانش بود و ھندسه، حساب و نجوم را نیک . بزرگ امید را به جانشیني برگزيد

از زندگي خويش را ھمراه برادران خود، ابراھیم و محّمد، به نوشتن کتاب دانست و وقت بسیار  مي

درھمان حال، وي در کار جنگ و مبارزه و سیاست و مردم داري نیز نبوغي . ھاي مختلف صرف کرد

يافتند و براي کشتن مخالفان تا پاي جان  روان وي با انضباطي سخت تعلیم مي پي. خاص داشت 

کردند و با نماياندن   که آنان را با مواد مخدِّر و حشیش از خود بي خود ميگفته اند. آماده بودند

اين گفته که احتماًال زاده افکار دشمنان . دادند زيبائي ھا و لّذت ھا بھشت را به ايشان وعده مي

ريشه واژه . ايشان است با اعمال فوق طاقت که وسیله فدايیان انجام مي گرفت منافات دارد

)assasin(ھاي اروپايي راه يافته از لقب حشیشین است که به  ه معناي تروريست، که به زبان، ب

  .فدايیان اسماعیلي داده اند

  خاندان ُجویني

ھاي يازدھم تا چھاردھم میالدي شھرت و اھمیت  ازخانواده ھاي معروف ايراني که طي سده

اھیان، برخي از افراد اين ھاي سلجوقیان و خوارزمش درحکومت. بسیار يافتند خاندان ُجويني است

بعدھا، با آن . خانواده وظیفه صاحبديواني يا اداره امور مالي و عايدات حکومت را برعھده داشتند

نسب اين . که بعضي از آن ھا به مقام وزارت رسیدند اّما لقب صاحبديوان ھمچنان برآن ھا ماند

آنان . رسد خلیفه عّباسي ميخاندان به فضل بن ربیع، حاجب و وزير معروف منصور، دّومین 

زيستند و ھمگي اھل سیاست و ادب و از دبیران و محاسبان بنام  درُجوين ازنواحي خراسان مي

  .بودند

شمس . ھاي بزرگ رسیدند در زمان حکومت ايلخانان مغول، دوبرادر از افراد اين خاندان به مقام

ديگري عالءالدين . قا و ِتکودار بودالدين محّمد ُجويني وزير اواخر عھد ُھالکو و دو پسرش آبا

عطاملک ُجويني، نويسنده کتاب بزرگ تاريخ جھانگشا در احوال مغول است که پس از قتل آخرين 

  .خلیفه عّباسي از طرف ُھالکو به حکومت بغداد منصوب شد

شمس الدين محّمد در دوران وزارت مردي مقتدر و مدير بود و اداره امور ايران، روم و قسمتي 

نوشته اند که شمس الدين محّمد صاحبديوان و برادرش درمّدت . زھند وشام را دراختیار داشتا
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ھاي اسالمي، بخصوص درايران، چندان آباداني  وزارت و حکمروايي خويش درنقاط مختلف سرزمین

خاندان ُجويني . و عمارت کردند که ايلخانان درتمام دوران صدو پنجاه ساله حکومت خويش نکردند

ت بسیار داشتند، اّما آوازه بخشش و َکَرم و ھنرپروري و ادب دوستي ايشان نیز ھمه جا ثرو

از برجسته ترين  خواجه نصیرالدين طوسي و استاد سخن سعدي شیرازي، دوتن. شد شنیده مي

. روزگار، آثارخود را بنام شمس الدين محّمد صاحبديوان کردند و بدو تقديم داشتند آن ھاي شخصّیت

  .ين بزرگان از ِصله ھا و ھداياي گزاف صاحبديوانیان بھره برده بودندھر دو ا

. عالء الدين عطاملک ُجويني نیز از آغاز جواني به عنوان دبیر در اردوي ُمنکوقاآن مشغول به کار بود

را در ممالک مغول بسر برد و چند بار به ماوراءالنھر و ترکستان تا دور  چند سفر، ده سالي وي طي

خانان مغول به ثبت تاريخ خود عالقه بسیار داشتند و چون استادي وي را .  چین رفتدست ھاي

دانستند ھمه امکانات را براي جمع آوري تاريخ مغوالن در اختیار او گذاشتند و او  در نويسندگي مي

وي درجنگ ھاي ُھالکو براي برانداختن . م به انجام رساند1257/ ه655تاريخ جھانگشا را در سال 

کوشید  خود نوشته است که طي راه به ماليمت مي. ھاي اسماعیلیه نیز شرکت داشت عهقل

ھاي خشک شده دستور دھد و، با توّجه به  ُھالکو را وادارد تا به تعمیر شھرھاي ويران و قنات

آباداني شھرھايي که به دست سپاھیان چنگیز از بین رفته بود، مردمي را که از شھرھا و خانه 

  .خته بودند به سرزمین ھاي خويش باز گرداندھاي خودگري

ھاي اسماعیلیه نیز از نفوذ خويش در خان مغول استفاده کرد و  عطاملک ُجويني ھنگام تصّرف قلعه

براي حفظ کتاب ھا و آثار نفیس قلعه سیحون دز، از محکم ترين قلعه ھاي َاَلموت، از ُھالکو 

گاه، در کتابخانه به مطالعه پرداخت و تعداد  نآ. خواست که به او فرصت مطالعه و انتخاب دھد

بسیاري از کتاب ھاي کمیاب و ابزار و آالت نجومي رسدخانه آنجا را با خود بیرون آورد و نجات داد، 

دادند که قلعه ھا را به آتش کشند و ھمه آثار آن را از میان  زيرا پس از ھر فتح مغوالن دستور مي

  . بردارند

مکر وفريب حاکم بردربار . ه عظمت سرنوشتي چون خاندان َبرَمکیان داشتخاندان ُجويني با ھم

آمد عاقبت دودمان  مغوالن و رقابت سختي که بر سر جانشیني بین افراد خانواده مغول پیش مي

پس از چند سال کشمکش که منجر به ضبط و . اين مردم آزاده و ھنر پرور ايراني را برباد داد

ي افراد اين خاندان به وسیله ايلخانان شد، عالءالدين عطاملک از تصاحب ھمه ثروت افسانه ا

الدين  م نیز، شمس1384/ه786در سال . شدت اندوه و توھین بسیار که بر او رفته بود در گذشت

محّمد ُجويني را، در قراچه داغ نزديک َاَھر، به دستور ارغون خان، ايلخان مغول، از میان بدونیم 

سال بعد پسر عطا ملک را نیز از بغداد .  پسرش را نیز به قتل رساندندکردند و درپي آن چھار

پس از آن ديگر ازخاندان ُجويني نه کسي باقي مانده بود و نه ثروت و . فراخواندند و بر دار آويختند

  .اّما آثار آباداني بسیار و نام نیک ايشان ھمچنان بر جا مانده است. جاھي

  خواجھ نصرالدین طوسي 

  ) م1200-1274/ه672-597(
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اي  وي در خانواده. خواجه نصیرالدين طوسي دانشمند بزرگ ايراني و وزير ُھالکوخان مغول بود

شھرت او به طوسي را از اين جھت دانسته اند که . دانشمند از مردم جھرود نزديک قم به دنیا آمد

 مغول شھرھاي زماني که سپاھیان. در طوس به تحصیل پرداخت و به مقامات بزرگ علمي رسید

گذراندند، خواجه نصیر در دربار  کردند و مردم را از دم تیغ مي بزرگ و آباد ايران را ويران مي

چندي بعد . زيست ناصرالدين عبدالرحیم، حکمران ُقھستان و از سران اسماعیلیه، در اسارت مي

ه، تسلیم ُھالکو خان  که خورشاه، محتشم قلع1256ناصرالدين او را به قلعه َاَلموت برد و تا سال 

  .شد وي ھمچنان اسیر اسماعیلیه بود

خواجه نصیر در ستاره شناسي شھرت بسیار داشت و از ھمین رو ھنگامي که ُھالکوخان قلعه 

از آن پس، تا پايان زندگي خواجه نصیرالدين طوسي . َاَلموت را تصّرف کرد او را بسیار گرامي داشت

جانشینانش به کار سیاست و تألیف کتب و اداره رصدخانه بزرگ به احترام تمام در دربار ُھالکو و

نوشته اند که نفوذ کالم و شخصّیت واالي خواجه نصیر . مراغه که رياست آن را داشت، پرداخت

شمار بسیار از . چنان در ُھالکوخان مؤّثر افتاده بود که بدون مشورت با او به کاري دست نمي زد

 َاَلموت و ديگر قلعه ھاي اسماعیلیه به دست خواجه نصیر کتاب ھاي مھّم علمي کتابخانه

ازسوختن در امان ماند و بسیاري از دانشمندان شھرھايي که ھالکو تصّرف مي کرد به وساطت 

خواجه نصیر درمراغه دانشگاھي بزرگ و رصدخانه معتبري ايجاد کرد که . وي از مرگ رھايي يافتنند

  . چھارصد ھزار برآورد کرده اندھاي کتابخانه آن را تا  تعداد کتاب

بسیاري از موّرخان فتح بغداد و برانداختن . خواجه نصیر طوسي پیرو مذھب شیعه جعفري بود

خالفت عّباسي را به تحريک او و ابن علقمي، وزير شیعي مذھب آخرين خلیفه عّباسي، دانسته 

ن از ھرطبقه و کیشي با اين ھمه، خواجه نصیر تعّصب مذھبي نداشت ونسبت به دانايا. اند

در تأسیس دانشگاه و رصدخانه مراغه وي از دانشمندان زمان خود بي توّجه به . احترام مي ورزيد

. زيست وي وزيري با تدبیر بود و ھمزمان با خاندان جويني مي. مذھب آنان دعوت به ھمکاري کرد

، تاريخ، تفسیر، زبان شناسي از او آثار مھّم علمي و فلسفي در نجوم، پزشکي، جغرافیا، معدن

وعربي برجاي مانده است،  ھاي فارسي شناسي، موسیقي، شعر، حکمت، منطق و فقه به زبان

در کتاب اخیر، خواجه نصیر طوسي خالصه ھمه فّعالیت . از آن جمله اخالق ناصري و زيج ايلخاني

. آورده استھاي علمي، ساختماني، مالي و آموزشي خود و يارانش را در رصدخانه مراغه گرد 

شدکه خود  ھاي زيرسلطه ايلخانان تأمین مي مخارج اين بنیاد عظیم علمي از محل اوقاف سرزمین

  .نشان نفوذ فوق العاده خواجه در ھالکوخان مغول است

نام ناصرالدين عبدالرحیم  خواجه نصیر الدين طوسي اخالق ناصري را نخست در ُقھستان به

پس از پیوستن به ُھالکوخان مغول، . ي خوانده شده استاسماعیلي نوشت و از ھمین رو ناصر

از . نام ايلخان مغول کرد و او را بسیار ستود افزود و در آن کتاب را به وي مقّدمه اي ديگربرکتاب

ھمین رو، برخي محقّقان خواجه نصیر را مردي فرصت طلب خوانده و در باور او به اصول اخالقي، 

  .نھا پرداخته است، ترديد روا داشته اندکه در کتاب خود به تفصیل به آ
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  خواجھ رشیدالدین فضل اهللا

  ) م1246-1318/ه718-645(

رشیدالدين فضل اهللا، پزشک، سیاستمدار و موّرخ بزرگ ايراني و مؤّلف کتاب جامع التواريخ، که در 

ي ھمراه با و. دنیا آمد رود، در ھمدان به شمار مي نوع خود شاھکاري از تاريخ نويسي دوره مغول به

خواجه نصیرالدين طوسي چندي درقلعه َاَلموت زير نظر فدايیان اسماعیلي به سر برد و پس از فتح 

رشیدالدين درزمان سلطنت جانشین . آن قلعه به دست ُھالکو به خدمت خان مغول درآمد

ئي سپس در دوران حکمروا. العاده يافت ُھالکوخان طبیب خاص دربار شد و نفوذ و احترامي فوق

. غازان لیاقت و استعداد او چنان بارز شدکه خان مغول او و خواجه سعدالدين را به وزارت برگزيد

  .اين دو وزير ھمزمان اين مقام را داشتند

اولجايتو  در دوره سلطنت. خان با او ھمراه بود خواجه رشیدالدين درجنگ ھا و مسافرت ھاي غازان

دراين زمان سلطان اولجايتو . مقام و رتبه بااليي داشتنیز خواجه رشید ) محّمد خدابنده سلطان(

خواجه رشید نیز ھمچون ديگر بزرگان دربار . تصمیم به ساختمان سلطانیه پايتخت جديد خود گرفت

دراين محّله مسجدي با . شد ناحیه اي را درسلطانیه بنا کرد که به نام خود او رشیديه خوانده مي

 و حّمام و ساير بناھاي عمومي و نزديک به ھزارخانه بنا شکوه ھمراه بامدرسه و بیمارستان

اي ديگر را در نزديکي شھرغازانیه، گرداگرد مقبره  دوسال بعد، خواجه رشیدالدين محّله. گرديد

ھاي مھندسي و  ويژگي. غازان خان، درشرق تبريز احداث کرد که ُربع رشیدي خوانده مي شد

اگر خود در جزيیات آن را در کتابش نیاورده بود امروز وسعت اين محّله چنان شگفت آور است که 

در اين محّله رودخانه اي از میان بستري که، با ھزينه اي ھنگفت، در . قابل تصّور نمي بود

گذشت و خانه ھا و بناھاي عمومي محّله، از جمله  ھاي خارا تراشیده شده بود مي سنگ

  .ترين آن دوران بود ر نوع خود از با شکوهخانه و بیمارستان و دانشگاه و مسجد آن، د کتاب

رشیدالدين فضل اهللا کتابخانه و مرکز اسناد بسیار مھمي داشت که باصرف مخارج بسیارتھیه 

درتاريخ وّصاف آمده که خواجه براي حفظ نوشته ھاي خود تدبیرھاي بسیارانديشیده . شده بود

نوشتند و به کشورھاي  اي متعّدد ميخانه اوازآثارش نسخه ھ صدھاکاتب ھمه روزه درکتاب. بود

اّما چنین کارھا نیز درآن دوران قتل و . فرستادند تا درکتابخانه ھاي مختلف برجاي ماَند ھمسايه مي

اندکه رشیدالدين  آورده. کشتار و غارت و آتش سوزي سودي نداد و بسیاري از آثار او از میان رفت

بھاي خودحدود شصت ھزار  ھاي گران ويرھاي کتاببراي رونويسي و صّحافي و تھیه نقشه ھا و تص

  .دينار که درآن زمان ثروتي ھنگفت بود پرداخت

اثر بزرگ خواجه، جامع التواريخ شامل خصوصیات زندگي و احوال عصر تسّلط مغول که درسال 

نخستین در باره تاريخ مغول، ديگر در تاريخ . م فراھم آمد داراي سه قسمت است1310/ه710

جلد سوم يا نوشته نشده و يا از میان . ان و جلد سّوم در باب جغرافیاي عمومي استعمومي جھ

براي تألیف اين کتاب بزرگ تمام اسناد و نوشته ھاي دولتي و کساني که به تاريخ و . رفته است

  .آثار عتیقه مغول آگاھي داشتند در دسترس خواجه قرار گرفته بودند
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نوشته اند که وي با مسئولیت سنگیني که در تنظیم امور . خواجه رشید مردي بسیار ُپرکار بود

کرد و پس  ديواني و کارھاي پزشکي، پیوسته براي تحقیقات تاريخي خود از لحظه ھا استفاده مي

عالوه براين اثر عظیم، وي کتاب ھاي معتبر . پرداخت از اذان صبح تا طلوع آفتاب به نوشتن مي

انده اّما درباره آن ھا در کتاب ھاي ديگران سخن به تفصیل ديگري نیز نوشت که ھرچند برجاي نم

زندگي او، چون زندگي ديگر ايرانیان دانشمند که در دربار بیگانگان حاکم به صرف عمر . رفته است

پس از مرگ سلطان اولجايتو، جانشینش سلطان . و علم و مال پرداختند، پاياني تلخ داشت

 نداشت و با خزانه تھي روبرو بود، به تحريک خواجه ابوسعید بھادر که بیش از سیزده سال

علیشاه گیالني که مردي مغرور و فرومايه بود، خواجه سعدالدين ساَوجي و در پي او رشیدالدين 

رشیدالدين فضل اهللا را، به تھمت مسموم کردن سلطان اولجايتو، با پسر . فضل اهللا را کشت

و تمام ثروت او و افراد خانواده و بستگانش را مالک شانزده ساله اش در تبريز به دو نیم کردند 

با قتل خواجه ربع رشیدي نیز با ھمه عظمت و زيبايي آن از میان رفت و خواجه علیشاه به . شدند

  . شادي اين پیروزي بر رقیب تحفه ھاي بسیار با شکوه به آستان کعبه معظّمه فرستاد

  عّباس میرزا نایب السلطنھ

  ) م1787-1833/ه1249-1202(

ترين  السلطنه فتح علي شاه قاجار را بعد از آقا محّمدخان قاجار برجسته عّباس میرزا ولیعھد و نايب

 11فتح علي شاه، يک سال پس از رسیدن به تاج و تخت، او را که . فرد اين خاندان شمرده اند

اھاني که بعدھا میرزا عیسي فر. جانشیني برگزيد و به حکومت آذربايجان منصوب کرد ساله بود به

عّباس میرزا، ھم بواسطه . به میرزا بزرگ و قائم مقام مشھور شد سرپرستي و وزارت او را داشت

لیاقت و استعداد ذاتي و ھم براثر تربیت قائم مقام که مردي دانا و دانشمند و آشنا به اوضاع 

  .روزگار بود، به زودي کفايت و درايت خود را آشکار کرد

که مسلمانان شھرھاي گنجه  ھنگامي. ھاي ايران و روس بود او سرداري جنگنخستین کار بزرگ 

وشوش و َقراباغ در ايالت گرجستان برضد پیشروي روسیه تزاري سر به شورش برداشتند قتل 

. اين رويداد در بین مردم و دربار ايران ھیجاني شديد برانگیخت. عامي بزرگ از مسلمانان شد

سرداري اين سپاه را . اوطلب راھي اياالت شمال غرب ايران شد ھزار تن د55سپاھي درحدود 

  . عّباس میرزا به عھده داشت

روي،  درآغاز پیش. ھاي ايران و روسیه در دومرحله نزديک به سیزده سال ادامه يافت جنگ

اّما در ھردو مرحله . شھرھاي بسیاري را از وجود روس ھا پاک کردند میرزا و سپاھیان ايران عّباس

علي شاه و غرض ورزي درباريان و تحريکات دولت ھاي روس و انگلیس که پنھاني  کفايتي فتح بي

باھم ساخته بودند، مانع رسیدن به موقع تجھیزات و آذوقه ومواجب سربازان شد و ھمین به 

  .شدن قراردادھاي گلستان و ترکمان چاي انجامید شکست ايرانیان و بسته
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م، عّباس میرزا براي دفع 1832/ه1248درسال .  ھرات تکرار شداين ماجراي تلخ بار ديگر درجنگ

وي به زودي ترکمانان را که موجب نا . سرکشي خانان افغانستان به نواحي خراسان لشکرکشید

فتح َھرات . امني و ھرج و مرج بودند سرکوب کرد و تا َھرات پیش رفت و آنجا را محاصره کرد

اّما دولت انگلیس، که نگران . زي دراين منطقه باشدتوانست موجب تحکیم موقع دولت مرک مي

علي شاه مؤثر  تحريکات اين دولت در دربار و فتح. خواست وضع خود درھندوستان بود، چنین نمي

افتاد و شاه به عّباس میرزا دستور داد که باز گردد و يکي ديگر از پسران خود را مأمور ادامه 

 ھنگام از بیماري کلیه رنج مي برد، اّما، به قولي، از اين عّباس میرزا گرچه در اين. محاصره کرد

بازگشت وي امکان فتح َھرات را ازمیان برد و . خواست کار را تمام کند فرمان ناخشنود شد چه مي

میرزا، بیمار و ضعیف به  عّباس. عاقبت در زمان ناصرالدين شاه تمام افغانستان از ايران جدا شد

عّباس میرزا درجنگي ديگر که میان . م درھمان شھر درگذشت1832./ ه1249مشھد آمد و درسال 

وي از راه خوي و چالِدران وارد کردستان شد و شھر . ايران و عثماني درگرفت نیز سردار سپاه بود

براثر اين پیش روي ھا دولت عثماني ناچار تقاضاي صلح . بايزيد را گرفت و َارِزروم را محاصره کرد

  . ن دو دولت بسته شدکرد و قراردادي بی

اّما سوء تدبیر . رسید بزرگ مي ھاي پیروزي میرزادرجنگ ھاو مبارزات به دلیري و پشتکار به عّباس

وي نخستین کسي بودکه نیروي نظامي ايران . شد شاه و درباريان مانع به ثمر رسیدن آن ھا مي

سازي را درآذربايجان  هھاي اسلح را به الگوي نظام نوين اروپايي آراست، و نخستین کارخانه

نخستین چاپخانه . گري دوستدار و مشّوق علم فرھنگ نیز بود وي عالوه برسپاھي. تأسیس کرد

درايران به دستور او در تبريز شروع به کار کرد و حدس زده اند که اگر فرصت مي يافت به جاي پدر 

 را در شمار ممالک به پادشاھي بنشیند مي توانست دراندک مّدت کشور قرون وسطايي ايران

  . مترّقي درآورد

  قائم مقام فراھاني

  ) م1779-1835/ه1251-1193(

مقام  میرزا عیسي قائم. قائم مقام لقب دو تن از وزيران دانشمند و مشھور دوره قاجار است

. مشھور به میرزا بزرگ وزير، در دربار فتح علي شاه وزارت عّباس میرزا نايب السلطنه را داشت

رزا ابوالقاسم نیز پس از اتمام تحصیالت به شاه زاده عّباس میرزا پیوست و درسفرھاي پسر او می

مقام گرديد و به  پس ازفوت میرزا بزرگ، ابوالقاسم ملّقب به قائم. جنگي ھمراه و پیشکار او بود

 السلطنه قائم مقام پس از چندي براثر تحريک و توطئه بدخواھان، نايب. وزارت نايب السلطنه رسید

اّما آشفتگي اوضاع به حّدي رسید که ناچار حدود دوسال بعد دوباره او را به . را معزول و تبعید کرد

مقام در مذاکرات  قائم مھم ترين اقدامات سیاسي میرزاابوالقاسم. دربار بازخواند و به وزارت برگزيد

ستي او در حفظ شخصّیت برتر، لیاقت و میھن دو. صلح و معاھده ھاي ايران و روس تجّلي يافت

وي در مذاکرات با روس بنا برخواست عّباس . حقوق و منافع دولت ايران سھم بزرگي داشته است

السلطنه را گرفت و عباس میرزا نیز در ازا با قائم مقام عھد  میرزا از تزار قول حمايت از خانواده نايب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


علي شاه، قائم مقام طبق  تحپس ازمرگ ف. کردکه ريختن خون او را به دست محّمد میرزا حرام کند

وي بي . قولي که داده بود محّمد میرزا را با کوشش بسیار به تخت نشاند و خود صدر اعظم گرديد

کوتاه کردن دست اشخاص پول . فاصله و با سرعت دست به اصالحات اساسي در امور مملکت زد

اّما محّمد شاه با . قدامات بودپرست و آزمند و به نظم آوردن حدود اختیارات درباريان سرلوحه اين ا

قائم مقام نیز به موھوم پرستي و بي لیاقتي شاه اذعان . وزير پدر خود میانه خوبي نداشت

دراين میان حاج میرزا آقاسي ايرواني که به لباس درويشي درآمده و عمامه روحانیت . داشت

مقام و   شاه را نسبت به قائموي درخلوت،. گري تمام در دربار نفوذ يافت برسرگذاشته بود با حیله

اّما قائم مقام با آزاد انديشي تمام به آرام کردن سرکشان و ايجاد نظم و . کرد نّیات او ھراسان مي

محّمد شاه تحت تأثیر اين تحريکات . ترتیب درمملکت درجھت اصالحات بسیار پیش مي رفت

ل يیالقي خانواده سلطنت بود شبانگاھي در باغ نگارستان که مح. دستور قتل صدر اعظم را داد

  . قائم مقام را خفه کردند و بدون تشريفات در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند

میرزا ابوالقاسم قائم مقام کمتر از يک سال صدر اعظم بود و درھمان مّدت کوتاه اقدامات گام ھاي 

دي فاضل و وي عالوه برآن مر. مھّمي درجھت نظام بخشیدن به امور درھم ريخته برداشت

به زبان ھاي فارسي و عربي احاطه کامل داشت و ادبیات اروپا . نويسنده و شاعري توانا بود

روش نگارش قائم مقام در نثر سبک خاصي . شناخت بخصوص فرھنگ روسیه و فرانسه را مي

نويسي در عبارات کوتاه و  ساده و پخته. ايجاد کرد که از آن به بازگشت ادبي تعبیر رفته است

وي . رکیبات دل انگیز با ديدي آزادوار و روشنفکرانه ازخصوصیات نثرلطیف و استادانه اوستت

منشآت قائم مقام، مجموعه نامه و خطابه و غیر آن به نثر، ديوان . کرد درشعرثنائي تخّلص مي

ين اشعار و مثنوي و فکاھي جالير نامه که به نام غالم خود سروده ازجمله آثار قلمي بازمانده از ا

از ايرج میرزا شاعر معروف معاصر آورده اند که جاليرنامه قائم مقام سرمشق . وزير دانشمنداست

  .وي در سرودن عارف نامه بوده است

  خان امیرکبیر میرزاتقي

  ) م1808-1851/ه1268-1225(

ھاي سیاسي نامدار دوره قاجار و يکي از دو سه تن وزيران  میرزا تقي خان امیرکبیر از شخصیت

کرباليي محّمدقربان در دستگاه میرزا  پدرش. اي فرودست بود وي فرزندخانواده. م دارايران استنا

میرزا تقي خان در دستگاه . کرد و برخريد خانه او نظارت داشت مقام آشپزي مي ابوالقاسم قائم

سپس به خدمت میرزا محّمدخان . قائم مقام پرورش يافت و تحت تربیت وي دبیري کارآمد شد

میرزا تقي خان، پس از قتل . نه امیر نظام درآمد و معاون او و ملّقب به وزيرنظام گرديدزنگ

گريبايدوف سفیر روسیه که در زمان فتح علي شاه قاجار به ايران آمده بود، ھمراه خسرو میرزا، 

ه علي شاه، براي پوزش خواھي به پايتخت روسیه رفت و به دربار نیکالي اّول تزار روسی فرزند فتح

  . راه يافت
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در زمان محّمد شاه، میرزا تقي خان نماينده ايران در کمیسیون َارِزروم براي تعیین خطوط مرزي 

دراين سفر وي چھار سال با نماينده دولت عثماني در حضور نمايندگان روس و . ايران و عثماني بود

پس از . ه انجام رساندانگلیس براي حفظ حقوق سیاسي ايران تالش کرد و با توفیق تمام کار را ب

درگذشت میرزا محّمد خان زنگنه، میرزا تقي خان جانشین او شد و ملّقب به امیر نظام گرديد و 

میرزا تقي خان با تدبیر و کفايت . درخدمت ناصرالدين میرزا ولي عھد بود که محّمدشاه درگذشت

اه در برابر اين خدمت ناصرالدين ش. تمام ولي عھد را به تھران آورد و بر تخت سلطنت نشاند

چندي بعد . بزرگ، وي را ملّقب به اتابک اعظم و امیرکبیر کرد و به مقام صدارت عظمي برگزيد

را  الّدوله عّزت شاه شاه، داماداوشدوتنھاخواھرتني امیرکبیر با وجودمخالفت َمھدُعلیا، مادرناصرالدين

  .گرفت ھمسري به

کشور آشفته، ھزينه حکومت بیش از درآمد آن، و ھنگامي که امیر کبیر به صدارت رسید امور 

ھاي دولتي را از افراد نااليق و حريص پاک کرد و  امیر کبیر دستگاه. پايتخت بسیار نا امن شده بود

وضع خزانه دولت را با حذف مخارج زايد سرو سامان . عزل و نصب مأموران را به اختبار گرفت

اھرات سلطنتي با قوانین و مقررات خاّص جلوگیري بخشید و از دست اندازي شاه به خزانه وجو

وي درمّدت سه سال و سه ماه وزارت خود به قدري در تأمین امنیت و گسترش عدالت و . کرد

ايجاد امنیت کم نظیر . اصالحات مفید لیاقت نشان داد که تا آن زمان کمتر نظیر آن ديده شده بود

زني و چپاول که امري عادي مي نمود  راه.  کبیر بوددر شھرھا و راه ھا از مھم ترين اقدامات امیر

امیرکبیرچون خود از فنون نظامي . شديدًا کاھش يافت و قواي نظامي تحت انضباط سخت درآمد

سررشته داشت به ياري مرّبیان فرنگي به تشکیل سپاھي تازه پرداخت و شخصًا ھر روز به آن 

ازن شد و تأسیس کارخانه ھاي کوچک براي در زمان وي صادرات و واردات متو. کرد سرکشي مي

. بافي و ساخت ظروف سفالي و فلّزي سخت رونق يافت رفع احتیاجات داخلي، از جمله پارچه

کشاورزي در نواحي مختلف مورد حمايت دولت قرار گرفت و زراعت نیشکر درمازندران و خوزستان، 

  . و کشت زعفران و ديگر ادويه درخراسان رايج شد

ھاي ملل اروپايي آشنا  رفت خواست مردم ايران را با پیش ازمردان اصالح طلبي بود که ميامیرکبیر 

به اين منظور، عّده اي از جوانان را براي فراگرفتن علم و صنعت و آشنايي با صنايع جديد به . کند

نتوانست اّما مھم ترين اقدام او در اين راه تأسیس دارالفنون بود که متأسفانه خود . اروپا فرستاد

اي که در ايران به طور  تأسیس روزنامه وقايع اتفاقّیه، نخستین روزنامه. شاھدگشايش آن باشد

اين روزنامه مدت ده سال به ھمین . نمايي اوصورت گرفت مرّتب انتشار يافت، نیز به دستور و راه

  .شد نام درتھران منتشرمي

ھاي ايران را  خانه وي سفارت. نجام دادنیزامیرکبیرخدمتي قابل توّجه ا خارجي در زمینه روابط

درکشورھاي خارجي منّظم کرد و با انتخاب افراد اليق و درست کار به احترام نمايندگي ھاي ايران 

مرزھا را زير نظارت مستقیم خود گرفت و از ورود و خروج خودسرانه کشتي ھاي بازرگاني و . افزود

پناه گرفتن افراد ماجراجو و گناه . وگیري کردنظامي روسیه به مرداب انزلي و شمال ايران جل

ھاي  درمورد َھرات و مرزھاي غربي ايران که به تحريک دولت. ھا راممنوع ساخت خانه کاردرسفارت
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اّما نفوذ اين دولت ھاي خارجي و فساد درباريان . انگلیس و روس نا آرام بود نیز اقداماتي آغاز کرد

شاه امیرکبیر را معزول و به قريه فین . یا عاقبت کار خود را کردھاي َمھدُعل سودجو و به ويژه توطئه

امیرکبیر را درحمام قريه فین کاشان رگ زدند و . کاشان تبعیدکرد واندکي بعد فرمان قتل او را داد

  . سپس جسد او را به عراق بردند و در کربال به خاک سپردند

  میرزا ملَکم خان ناظم الدولھ

  ) م1833-1908/ه1326-1249(

میرزا يعقوب که مسلمان . میرزاملَکم خانم پسر میرزا يعقوب ارمني درجلفاي اصفھان به دنیا آمد

ملَکم خان نیز درموارد لزوم اّدعاي مسلماني . شده بود ِسَمت مترجم سفارت روس را داشت

وي درجواني، پس از آموختن مقّدمات زبان فارسي و بعضي علوم اسالمي، به فرانسه . کرد مي

دربازگشت مترجم رسمي دربار و به . فت و در پاريس به تحصیل رياضي و حقوق پرداختر

نوشته اند که او با معلومات خود درفیزيک و شیمي شاه را سرگرم . ناصرالدين شاه نزديک شد

داشته و ھمین تردستي ھاي علمي درنظر اطرافیان به شعبده و علوم غريبه تعبیر شده  مي

ي زندگي خود را درمقام ھاي سیاسي و دولتي به خصوص سفارت ايران ھا وي اغلب سال. است

  . درممالک مختلف اروپائي گذراند

میرزا ملَکم خان از طرفداران پرشور آزادي و نشر تمّدن غربي در ايران بود و به تغییر خّط فارسي و 

سبب عقب او کاستي ھا و مشکالت نوشتن و خواندن اين خط را مھم ترين . عربي اصرار داشت

از ھمین رو، خود خّطي تازه اختراع کرد و . دانست ماندگي ايران و ديگرممالک اسالمي مي

چاپ رساند، موضوع تغییر خّط را مورد بحث  درمقدمه گلستان سعدي، که باخّط ابداعي خود به

م کّلیات از نوشته ھاي او مجموعه اي به نا. ملَکم خان مردي فاضل و نويسنده اي توانا بود. قرارداد

که  از ديگر آثار او مقاالتي است. آثار ملکم درآغاز مشروطیت درتھران به چاپ رسیده است

نوشت و در آن حکومت استبدادي و جھل و فقر جامعه را مورد اعتراض و انتقاد  درروزنامه قانون مي

اندکه  نوشته. الدين اسدآبادي درلندن بود نوشتن اين مقاالت مقارن اقامت سّیدجمال. قرار مي داد

م که سّید از ايران تبعید شد، با میرزا ملَکم خان در 1889/ه1306دراين زمان، يعني پس از سال 

  . محّله ھايد پارک لندن ھم منزل بودند

شاه  علي الدين میرزاپسر فتح درخانه جالل اين انجمن که. خان از بانیان فراموش خانه بود میرزاملَکم

شد اصالح نوع بشر و دعوت مردم به آزادي و جمھوري و حکومت قانون  به طور پنھاني تشکیل مي

جلسات انجمن فراموش خانه پس از ھفت سال براثر نگراني شاه به . را ھدف خود قرار داده بود

پس از واقعه ملَکم به استانبول . دستوردولت تعطیل گشت و برخي از اعضايش دستگیر شدند

الملک مشاور میرزا  الدوله و ناظم ايران احضار گرديد و با لقب ناظمرفت، اّما پس از چندي دوباره به 

  . حسین خان مشیرالدوله، صدر اعظم، شد
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مقّدمات سفرناصرالدين شاه به اروپا را نیز میرزا ملَکم خان فراھم آورد تا به نشر تمّدن غربي در 

تیاز التاري را ازشاه گرفت و درسفر سّوم شاه به اروپا، میرزا ملکم خان ام. ايران کمکي کرده باشد

اّما روحانیان ايران التاري را مخالف . دربرابرچھل ھزار پوند، آن را به شخصي انگلیسي واگذار کرد

ملکم خان پول را پس نداد و ناصرالدين . شرع تشخیص دادند و اعتراض عمومي موجب لغو آن شد

 ھمه امتیازات و القاب و منصب ھايي را شاه ناچار با خشم بسیار او را ازمقام سفارت معزول کرد و

ديري نگذشت که در سفر مظفرالّدين شاه به فرنگ دوباره میرزا . که به او داده بود پس گرفت

وي که به روش پدر دعوي مسلماني داشت در . ملَکم خان به ِسَمت وزير مختار راھي ايتالیا شد

در لوزان سوئیس وصیت کرد تا استانبول دختري مسیحي را به ھمسري گرفت و ھنگام مرگ 

  .جسدش را بسوزانند

  الدین اسدآبادي سّید جمال

  )م1838-1898/ه1314-1254(

وي در . الدين ُپرآوازه ترين متفّکر اجتماعي و مردسیاسي مشھور قرن گذشته است سّیدجمال

حاد مسلمانان را به اّت. کشورھاي مشرق زمین ازھند تا مصر دست داشت بسیاري از وقايع مّھم

خواند و ايشان را به فراگرفتن علوم جديد و پشتیباني از حکومت مشروطه و  برضّد اروپايیان فرا مي

از اين راه ھم دوست داران و طرفداران ُپرشوري يافت که او . قانون و آزادي خواھي تبلیغ مي کرد

ناني ُپرکین را بزرگترين فیلسوف شرق و وطن پرست و آزادي خواه سترگ نامیده اند، و ھم دشم

بسیاري نکات درباره زندگي سیدجمال الدين در پرده ابھام . اند که او را آشوبگري جاه طلب دانسته

آيا او متولد اسدآباد ھمدان بوده يا در اسعد آباد نزديک کابل درافغانستان زاده شده و . است

او با دعوت نسبش به سیدعلي محّدث مشھور ِترَمذي مي رسد؟ بعضي براين عقیده اند که 

مسلمانان به اّتحاد مي خواسته است خود را تنھا مسلمان و نه ازملّیتي خاص بشمارد و نیز با 

وي . تکیه بر اصل و نسب افغاني به خشنود کردن طرفداران سّني مذھب خود دست زده است

گفت که برپايه تحقیقات معتبر مي توان .کرد الدين افغاني امضا مي مقاالتش را به نام سّیدجمال

م درخانواده شیعه ساکن اسدآباد ھمدان متولد شده 1838/ ه1254سّیدجمال الدين در سال 

  .است

درآن . وي درجواني علوم ديني را درقزوين و تھران فراگرفت و سپس دوازده سال درھند اقامت کرد

 روزگارسرزمین ھندمستعمره انگلیس بود و به ھمین جھت سیدجمال الدين فرصت يافت که با

. بسیاري ازمسائل سیاسي در آن جا آشنا شود و استعمار را با چھره ھاي گوناگون از نزديک ببیند

وي آنگاه به مصر رفت و با .نخستین آراء او درمخالفت با اروپايیان از ھمان زمان ارائه شد

 از آن جنجالي که. ھاي آتشین مسلمانان را به اّتحاد و مقاومت دربرابر بیگانگان فراخواند خطابه

درآن جا نیز علماي مذھبي که . پس ايجاد شد او را ناچار از ترک مصر و عزيمت به استانبول کرد

  .ازسخن راني ھاي او ناراضي بودند تکفیرش کردند و به فرمان سلطان عثماني اخراج شد
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 آشنايي. پس از آن باز به مصر رفت و نزديک دوسال دردانشگاه االزھر قاھره به تدريس پرداخت

نوشته .وي با شیخ محّمد َعبُده دانشمند و متفّکر بزرگ اجتماعي مصر درھمین زمان اتفاق افتاد

اند که وي نه سال ديگر در قاھره ماند و لژ فراماسوني يا انجمن وطني را درآن جا بنیان نھاد که 

س دراين جا نیز سیدجمال مردم را برضّد حکومت که دست نشانده انگلی. سیصدنفر عضو داشت

دوباره به ھند بازگشت و درحیدرآباد َدَکن . بود بر مي انگیخت و ھمین موجب اخراج او از مصر شد

مي زيست که شورش سپاھیان مصر به سرکردگي اعرابي پاشا آغاز شد و به بمباران اسکندريه 

 در بعدھا خودگفت که. و جنگ َتّل الکبیر و اشغال نظامي مصر به وسیله نیروھاي انگلیس انجامید

م، سّید که باز از ھند اخراج 1882/ه1300در سال . شورش سپاھیان مصر دست داشته است

درپاريس با شیخ محّمدَعبُده که او نیز از مصر . شده بود چندي به لندن و از آن جا به پاريس رفت

ان عربي فکر به انتشار روزنامه ُعرَوة الُوثقي به زب زيست و دراين مدت دو يار ھم تبعید شده بودمي

  .پرداختند

شیخ محّمد َعبُده رساله رّد نیچريه را که سیدجمال الدين نوشته بود به نام رّد علي الدھريون به 

درسال . عربي ترجمه کرد و بسیاري از اطالعات درباره سید را در مقّدمه رساله خود گنجاند

وي دراين زمان . ان بیايدم، ناصرالّدين شاه از سّیدجمال الدين دعوت کرد که به تھر1885/ه1303

چھارماه در خانه حاج محّمدحسن امین الضرب اصفھاني زيست و مردم را به آزادي خواھي و 

پس از آن سفري به روسیه رفت و ھنگامي که ناصرالدين شاه درآلمان . طلبي دعوت کرد مشروطه

 ايران کرد، تبلیغات خودرا بر درسفري که سّیدبه. بود پس از ديدار با سّید باز او را به تھران فراخواند

ضد اروپايیان شّدت داد و مردم را به اطاعت از يک خلیفه براي ھمه مسلمانان خواند و باز خشم 

پس از چندي سّید را که درحضرت عبدالعظیم آشکارا برضّد شاه . ناصرالدين شاه را برانگیخت

درمّدت اقامت دربصره .  تبعیدکردندکرد زيرنظرمأموران به خانقین واز آن جا به بصره سخن راني مي

اکبرفال اسیري او را واشت تا نامه اي به حاج میرزا حسن شیرازي بنويسد و از او  بود که سیدعلي

سلطان عثماني، به خواست ناصرالدين شاه، سّیدجمال را . برضّد امتیاز توتون وتنباکو فتوا بخواھد

رمّدتي درمنزل میرزا ملَکم خان، که به واسطه تقّلب سّید به لندن رفت و اين با. از بصره اخراج کرد

دراين مّدت سّید در . درامتیازالتاري موردخشم ناصرالدين شاه قرارگرفته و معزول شده بود، ماند

نوشت و مردم را به  ھاي قانون و ضیاء الخافقین مقاالت تندي بر ضّد ناصرالدين شاه مي روزنامه

سلطان عبدالحمید، او را به استانبول دعوت کرد و در پس از چندي . شورش تحريک مي کرد

جا بودکه سّیدبا ايرانیان مخالف  درھمین. قصرسلطنتي خود ساختمان مجللي را بدو اختصاص داد

کرد از جمله با میرزا رضاي کرماني که سرانجام ناصرالدين شاه را در  ناصرالدين شاه ديدارمي

کشت و در اعترافات خود به صراحت گفت که سیدجمال صحن شاه زاده عبدالعظیم به ضرب گلوله 

. دربار ايران از سلطان عثماني خواست که سّید را تحويل دھد. الدين دستور اين کار را داده است

نزديک به يک سال پس . اما سلطان به اين بھانه که سّید ايراني نیست از تسلیم او سرباز زد

امر سلطان عبدالحمید مسموم کردند يا به قولي بر اثر ازکشته شدن ناصرالدين شاه، سّید را به 

م، دولت افغانستان با موافقت دولت ترکیه 1943/ه1363اواخر سال . سرطان فک درگذشت

  .استخوان ھاي سید را طّي تشريفات مجّلل به کابل انتقال داد
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  سّتارخان

  )م1867-1914/ه1332-1284(

ھنگامي که .  در دوران استبداد صغیر استترين سردار مشروطه خواھان سّتارخان برجسته

محّمدعلي شاه قاجارمجلس را به توپ بست مشروطه خواھان در تبريز به رھبري سّتار خان و 

فروشي  پدرش پارچه. سّتارخان در َقَره داغ نزديک مھاباد به دنیا آمد. باقرخان به مقاومت برخاستند

ي از شورشیان َاَرس به راه زني پرداخت و بر سر اّما برادر بزرگش با پیوستن به گروھ. آرام بود

  .ھمین کار کشته شد

. کردند درافتاد و دوسال زنداني شد سّتارخان نیز درجواني با مأموران حکومت که ظلم فراوان مي

نوشته . جا گريخت و بافراھم آوردن اسبي و تفنگي با چند تن از ياران به راه زني پرداخت اّما از آن

داد و با مرّوت و جوانمردي   روش عّیاران قسمتي از اموال دزدي را به مستمندان مياند که وي به

. پس از چندي به خدمت دولت درآمد و باعّده اي مأمور راه داري خوي و َمَرندشد.رفتار مي کرد

لیاقت وکفايتي که سّتار خان از خود نشان داد او را به صف تفنگ داران مخصوص ولي عھد، 

اّما سال ھاي بعد را باز به راه زني . رزا، درآورد و از آن پس به سّتارخان شھرت يافتمظفرالدين می

و، پس از توبه، به دّاللي اسب درمیدان دشتگیران تبريزگذراند، و با آغازجنبش مشروطه به صف 

سواد نداشت و ازمشروطیت و آرمان ھاي مشروطه خواھان  سّتارخان.مشروطه خواھان پیوست

ھا را از  کرد که ھمه نابساماني تنھا براي نابودي سلطنت قاجار مبارزه مي. آورد ميچندان سردرن

  .دانست آن مي

با پیوستن به انجمن ايالتي تبريز، او و يارش باقرخان که ھردو درکار جنگ و گريز آزموده بودند، 

گروه ھاي در آن زمان . مأمور شدند که ھريک با ده سوارمسّلح حفاظت شھر را به عھده بگیرند

پس از بمباران مجلس درتھران، برخورد میان اين گروه ھا . مسّلح متعّددي در تبريز جوالن مي دادند

قسمت ھايي از شھر در دست مجاھدان به فرماندھي سّتارخان و باقرخان . در تبريز شّدت يافت

رھبر . دقسمت ھاي ديگر شھر را مأموران حکومت و اعضاء انجمن اسالمیه دردست داشتن. بود

اينان، میرھاشم شترباني، از علماي مذھبي تبريز، پنھاني با محّمدعلي شاه ھم دست 

فرمايي کل  گروه ھا تاھنگام انتصاب عین الدوله از سوي حکومت مرکزي به فرمان برخوردمیان.بود

  .گیري و بي رحمي شھرت داشت عین الدوله به سخت. قشون آذربايجان ادامه يافت

براثر اقدامات آنان شھر . کردند س ھا و انگلیس ھا نیز در تبريز دخالت مستقیم ميدر اين زمان رو

چند روزي آرام گرفت، انجمن ايالتي از ھم گسست و مردم از ترس بر سردرخانه ھاي خود درفش 

که گمان مي رفت حکومت بر شھر تسّلط کامل يافته است، ناگھان  در ھمان حال. سفید آويختند

ھاي مختلف تبريز به راه افتاد، درفش ھاي سفید را پايین   با ھفده سوار درمحّلهسّتارخان ھمراه

ھیجان عمومي اعضاء انجمن ايالتي را دوباره گرد ھم آورد . کشید و احساسات مردم را برانگیخت

از آن پس . دست شد و باقرخان که چندي به مخالفان پیوسته بود، بار ديگر با سّتارخان ھم

) ع(مردم تبريز محبوبیتي گسترده يافت، آن چنان که روز جشن میالد حضرت عليسّتارخان بین 
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گروه ھاي بزرگي ازمجاھدان و مردم محل با دسته موزيک و تشريفات تمام درشھر به راه افتادند و 

دوباره جنگ . الدوله به نتیجه نرسید مذاکرات مجاھدان و انجمن ايالتي باعین.به ديدن او رفتند

درھمین روزگار سخت بود که باسِکرويل، . الدوله راه آذوقه را به روي مردم بست یندرگرفت و ع

خواھان در زد و خوردھا کشته  معّلم امريکايي، و يک خبرنگار انگلیسي به ھواداري ازمشروطه

  .شدند

گري کنسول  مقاومت مردم شھر، با وجود سختي و کمبود آذوقه، مّدتي ادامه داشت تا با میانجي

وس و انگلیس مجاھدان و ازجمله سّتارخان موافقت کردند که دست از جنگ بردارند تا راه ھاي ر

پس از فتح تھران به دست نیروھاي مشروطه خواه، سّتارخان که خود را نجات . آذوقه باز شود

دانست با سردي رھبران حکومت مشروطه رو به روشد که  دھنده آذربايجان و مشروطیت مي

در واقع، دعوت سّتارخان و باقرخان به تھران به . چون او را خوش نمي داشتندھمکاري با کساني 

درتھران از .دانستند ھاي روس و انگلیس بود که ماندن آن ھا را در تبريز صالح نمي اصرار کنسول

ھاي سلطنتي به حضور احمد  آنان را سوار براسب. اين دو مجاھد بزرگ استقبالي باشکوه شد

شوراي ملي نیز به عنوان قدرداني دولوحه نقره زرکوب به آنان ھديه داد و مجلس . شاه بردند

اّما چند روز بعد، وقتي به تصمیم مجلس قرارشد . اي برايشان تعیین کرد مستمري شايسته

اسلحه مجاھدان جمع آوري شود، سّتارخان و باقرخان و عّده اي ديگر از سرداران مشروطه 

ح به پارک اتابک که محل سکونت سّتارخان و باقرخان بود آمدند مخالفان خلع سال. مخالفت کردند

  .و تصمیم به مقاومت گرفتند

نمايندگان تبريز وحّتي سفیران عثماني و آلمان سعي کردند با تشويق طرفین به مسالمت مانع از 

در .ي کرداّما سّتارخان، وفادار به قولي که به ديگر مجاھدان داده بود، ايستادگ. برخورد آنان شوند

زدو خوردي که درگرفت مجاھدان شکست خوردند، پارک اتابک گشوده شد و اموال مجاھدان به 

ھم او . گاھي يافتندکه براثر اصابت گلوله به پايش بدان جا رفته بود سّتارخان را درنھان. غارت رفت

ارخان او را زخم پاي سّت. و ھم باقرخان م خواستند به تبريز باز گردنداّما دولت موافقت نکرد

وي را با مراسم رسمي نظامي تشییع کردند و در باغ . گیر کرد و سرانجام از پاي درآورد زمین

  . طوطي حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند

سواد،اّما دلیر، فداکار، راست گو و باگذشت بود، و خصوصیات عّیاران و  سّتارخان مردي عامي و بي

شروطیت، پس از دوران استبداد صغیر، را بايد بیش از ھمه احیاي م. جوانمردان ديرين را داشت

  .مديون او دانست

  میرزا کوچک خان جنگلي 

  ) م1881-1921/ش-1300ه1298(

ھاي  میرزاکوچک خان جنگلي، رھبر قیامي است که ھم زمان با جنگ بین الملل اّول در جنگل

 میرزا بزرگ شھرت داشت او را اّما چون پدرش به. نام اصلي او يونس بود. شمال ايران آغاز شد
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وي در استادسرا از نواحي اطراف رشت متوّلد شد و درنوجواني مقّدمات . خواندند مي میرزا کوچک

خواھي او را به  علوم ديني را در رشت و تھران فراگرفت اّما شرکت در مبارزات مشروطه

درقفقاز بود و اقامتش ھنگام بمباران مجلس شوراي مّلي، میرزا کوچک خان . سپاھیگري کشاند

ھاي مھّم  درشھرھاي تفلیس و بادکوبه تاحّدي او را با افکار انقالبیون بلشويک روسیه و دگرگوني

  .گرفت آشنا ساخت صنعتي و اجتماعي که درکشورھاي اروپايي صورت مي

درجنگ ھاي قزوين وفتح . اندکي بعد میرزاکوچک خان به ايران بازگشت و به مجاھدين پیوست

پس ازخلع محّمدعلي . ن که به دوران استبداد صغیر پايان داد، فرمانده گروھي ازمجاھدان بودتھرا

شاھَسَون ھا، که به مستبّدان پیوسته بودند، ھمراه سرداران  خان درسرکوبي شاه، میرزا کوچک

 در اين. خواه، ِيپِرم خان ارمني و سردار اسعد بختیاري، به کمک سّتارخان شتافت ديگر مشروطه

اّما بارديگر درطغیان ترکمن ھا که به تحريک . جنگ، میرزا کوچک خان بیمار شد و به تھران بازگشت

اين بار نیز زخمي شد و براي . و طرفداري محّمدعلي شاه صورت گرفته بود، داوطلب جنگ شد

ديگر به اقامت چندماھه در بادکوبه و تفلیس او را بھبود داد و دربازگشت بار . مداوا به روسیه رفت

صف مجاھدان مشروطه پیوست و به تعلیم سپاھیان و شرکت درعملیات مشغول 

ھاي میرزا کوچک خان به روسیه، درآن زمان که زمینه انقالب بلشويکي فراھم  مسافرت.شد

  .آمد، روح مبارزه و مقاومت را دراو تقويت کرد مي

کرد   و نماز و روزه را ترک نميکه نوشته اند وي معتقدات مذھبي راسخي داشت با اين ھمه، چنان

او را مردي متواضع، خوش برخورد، . و پیش از اقدام به ھرکار اصرار به استخاره با تسبیح داشت

درجنگ بین الملل اّول، قواي روس به .آرام و با عاطفه و معتقد به اصول اخالقي توصیف کرده اند

 سرزمین گیالن عمًال به تصّرف آنان درآمد و .ايران تجاوز کردند و تا حدود ھمدان در غرب پیش رفتند

در نتیجه توانستند با قواي انگلیس که از راه عراق و کرمانشاھان به ايران وارد شده بودند 

از سوي ديگر، دولت عثماني که در جنگ از آلمان حمايت مي کرد مشغول پیش . ھمکاري کنند

ارسال اسلحه براي مجاھدين ازھمکاري کوشید با  روي در نواحي آذربايجان وکردستان بود ومي

نیروھاي میرزاکوچک خان در جنگل ھاي گیالن مستقر بودند و . جلوگیري کند روس و انگلیس

اّما قواي روس و انگلیس به ھمدستي . توانستند با شبیخون تا پشت جبھه روسیه نفوذ کنند مي

دند کوشیدند نیروھاي او را از ھم توانگران و زمین داران بزرگ منطقه که از جنگلي ھا در ھراس بو

  .بپاشند

 روسیه و سرنگوني حکومت تزار به شکل قیامي 1917جنبش میرزا کوچک خان پس از انقالب 

در . سازمان يافته که خواھان تشکیل حکومتي براساس آرمان ھاي سوسیالیستي بود درآمد

ايران از کشور خارج شد و ھمین اوان ارتش سرخ در پي مذاکرات صلح نمايندگان دولت شوروي و 

رضاخان سردار سپه براي مذاکره با میرزا کوچک خان و ديگر . از حمايت جنگلي ھا دست کشید

نوشته اند که سردار سپه پس از تحقیق درباره وقايع قیام جنگل . سرداران جنگل به رشت رفت

ده از روي کمال حسن تا اينجا اقدامات میرزا ھمه درست است و آنچه او انجام دا«: گفته بودکه

من شخصًا به نام دولت ايران تصديق مي کنم که عملیات انقالبیون . نیت و وطن پرستي بوده
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جنگل، به نفع مّلت و کشور ايران بوده زيرا در روزھاي تاريک کمک ھاي شايسته درجلوگیري از 

  ."تعّرض و تجاوز بیگانگان نموده اند

شت ساعته بین نیروھاي دولت و سپاھیان جنگل برقرار براثر اين مذاکرات يک آتش بس چھل و ھ

اّما در اين فاصله براثر درگیري ھاي غافلگیرانه، عّده بسیاري کشته و شماري ديگر تسلیم . شد

میرزا کوچک خان به ھمراھي يکي ازمجاھدان به نام معین الرعايا و مردي آلماني، به نام . شدند

د و تا آخر با او ماند، در سرما به کوه زدند و متواري گائوک، که سخت شیفته شخصیت میرزا بو

اّما . الرعايا با تظاھر به گم کردن ھمراھان بازگشت و خود را تسلیم کرد اندکي بعد معین. شدند

میرزا کوچک خان و گائوک آلماني درکوه ھاي بلند و ُپرپیچ و خم ديَلمان اسیر برف و کوالک شدند و 

  .جان باختند

  محّمد مصّدق

  )م1879-1966/ش-1346ه1261(

پدرش از . از مردان نامدار سیاسي ايران در قرن اخیر است) مصّدق السلطنه(محّمدمصّدق 

درباريان ناصرالدين شاه و از طرفداران امیرکبیر و مادرش نوه عّباس میرزا ولیعھد فتح علي شاه 

سه سیاسي را که تازه وي درجواني به تحصیل دانش ھاي جديد پرداخت و دوره مدر. قاجار بود

زندگي سیاسي او از ھمان زمان با شرکت در فّعالیت ھاي مشروطه . داير شده بود گذراند

در انتخابات اولین دوره مجلس شوراي مّلي، مصّدق از اصفھان به نمايندگي . خواھان آغاز گرديد

  .انتخاب شد اّما چون سي سال تمام نداشت مطابق قانون به مجلس راه نیافت

که مجلس شوراي مّلي به توپ بسته شد و دوران استبدادصغیر فرا رسید، وي به اروپا   زمانيدر

رفت و پس از چند سال با گرفتن درجه دکتراي حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس به ايران 

در ھمین دوران، دکتر مصّدق ھمراه با . بازگشت وبه تدريس درمدرسه علوم سیاسي پرداخت

ھاي وزارت  درحزب اعتدالي که از احزاب مترّقي زمان بود فعالیت داشت و درمقامعلي اکبر دھخدا 

ش، وي 1299پس از کودتاي سّوم حوت . دارائي و استانداري فارس و وزارت امورخارجه خدمت کرد

از اجراي فرمان حکومت سیدضیاء الدين سرپیچي کرد و مّدتي، تا سقوط حکومت او، در میان 

  .ردعشاير جنوب به سر ب

مقارن به قدرت رسیدن سردار سپه مصّدق، که نماينده پنجمین دوره مجلس شوراي مّلي بود، با 

تواند به  تغییرسلطنت مخالفت کرد زيرا معتقد بود که سردار سپه درمقام نخست وزيري بھتر مي

دردوران سلطنت رضا شاه، مصّدق در ملک شخصي خود احمد آباد بدور از .کشور خدمت کند

درسال . ھاي سیاسي بسر برد وچندي نیز به صورت زنداني دربیرجند بود فعالیت

م، مردم تھران او را به عنوان نماينده اّول خود به چھاردھمین دوره مجلس شوراي 1943/ش1322

به پیشنھاد وي قانون ممنوعیت مذاکره براي دادن امتیاز نفت تا زمان حضور . ملي فرستادند

در دوره شانزدھم مجلس نیز نماينده تھران . در اين دوره به تصويب رسیدنیروھاي بیگانه در ايران 
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. گلشايیان، ادامه داد-نفت، معروف به قراردادَگس بود و مخالفت مؤّثرخودرا باتصويب قرارداد الحاقي

با تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در مجلس شانزدھم و پذيرفتن مقام نخست وزيري دوره 

  .یاسي دکتر مصّدق آغاز شدتازه اي از زندگي س

صنعت نفت در شوراي امنیت سازمان ملل مّتحد حضور  وي براي دفاع از حّق ايران به مّلي کردن

عالوه برآن، درجلسات ديوان دادگستري بین المللي الھه نیز شرکت کرد و ضمن تشريح . يافت

به رّد صالحیت اين ديوان تخّلفات و دخالت ھاي شرکت نفت ايران و انگلیس در امور داخلي ايران 

وي به عنوان مظھر ايستادگي کشوري کوچک . براي رسیدگي به شکايت دولت انگیس پرداخت

امريکا وي )Time(نشريه تايم . در برابر يکي از نیرومند ترين دولت ھاي جھان شھرتي جھاني يافت

  . به عنوان مرد سال برگزيد1951را در سال 

ي مصّدق، بامحروم شدن ايران ازعوايد صدور نفت، ضعف روز افزون اّما در نیمه دّوم نخست وزير

خزانه دولت، و افزايش نفوذ و فّعالیت ھاي حزب توده، کشمکش ھاي سیاسي میان شخصّیت ھا 

م، محّمدرضا شاه با 1952/ش1331ھنگامي که، در تیرماه . و نیروھاي سیاسي در ايران باالگرفت

اّما تظاھرات گسترده مردم به نخست . کرد مصدق استعفادادواگذاري وزارت جنگ به او مخالفت 

وزير بعدي، احمد قوام، قوام الّسلطنه، فرصت انجام کاري نداد و مصّدق بار ديگر مأمور تشکیل 

  .دولت شد

وي با اخذ اختیارات قانون گزاري از مجلس ھفدھم به تدوين قوانیني در زمینه ھاي گوناگون دست 

مديد اين اختیارات با مخالفت شماري از نمايندگان مجلس، از جمله برخي از تقاضاي او براي ت. زد

افزايش اختالفات با دربار و برخي رھبران روحاني ازسويي، و با . اعضاي اّولیه جبھه مّلي روبرو شد

مجلس ھفدھم از سوي ديگر، او را، با وجود مخالفت برخي از مشاوران نزديکش، به برگزاري يک 

محمدرضاشاه، نگران ازگسترش نفوذ حزب توده، . صدور حکم انحالل مجلس کشاندھمه پرسي و 

کاھش اختیارات خود در ارتش و ناتواني دکتر مصّدق به حّل بحران نفت، فرمان عزل دکتر مصدق و 

اهللا زاھدي را صادر کرد و، پس از امتناع مصّدق از به رسمیت  نخست وزيري سرلشگر فضل

  . ترک گفتشناختن فرمان، کشور را

در پي شورشي که با ھمکاري برخي از افسران ارتش و شماري از رھبران مذھبي و نیروھاي 

ھوادار شاه رخ داد زاھدي زمام امور را به دست گرفت و دکترمصّدق و برخي از ھمکاران او را به 

ن زندان در دادگاه مصّدق به سه سال زندان محکوم شد و پس از پايان دورا. دادگاه نظامي کشاند

در ملک شخصي خود، احمد آباد، تحت نظر بود و جز تني چند ازخويشان اجازه مالقات با او را 

دکتر مصدق مردي وطن دوست و سرسخت بود و استقالل ايران را در برقراري موازنه . نداشتند

 براي نام و اعتبار خود در میان مردم. منفي نسبت به دو ھمسايه قدرت مند ايران مي دانست

  .اھمّیتي خاص قائل بود و تا پايان زندگي به باورھا و اعتقادات سیاسي خود پاي بند ماند
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  بخش سوم فرھنگ
  

 فرھنگ
  

ھاي  تمّدن و فرھنگ، روح پسندھا و ناپسندھاي جوامع مختلف بشري است که نخستین در پديده

ھاي فکري و  ماّدي چون وسايل و ابزار زندگي، معماري، کشورداري، اقتصاد و ھنر و ديگري در زاده

با اين تعريف فرھنگ ھرمّلت در واقع با .  زبان، ادبّیات، دانش و انديشه بروز مي کندذوقي چون

ايراني بودن نیز نه تنھا درمرزھاي سیاسي . شود سیماي حافظه جمعي آن مّلت باز شناخته مي

و جغرافیايي و در اعتقادات مذھبي و سیاسي، نه فقط با قرار گرفتن در موقعیت ھاي مختلف 

ھاي نژادي و خانوادگي، بلکه با اشتراک در فرھنگ ايراني مشّخص  ا بستگياقتصادي و ب

زبان و خط، اين پشتوانه گران قدر را بر دوش مي کشد و در گذار از روزگار افراد را به . گردد مي

  . پیوندد ھاي گذشته مي مّلت ھا و آيندگان را به تجربه

از اين توصیف، بعضي به سود نظرھاي . ده اند را سند مّلیت و نماينده فرھنگ ايران خوانشاھنامه

در مقابل آنان، . سیاسي و بعضي ديگر براي بازگشت به دوران طاليي خیال بھره جسته اند

پايه  ھاي دروغ و بي  را مدافع طبقات برتر و گروھي ديگر آن را پراکننده افسانهشاھنامهگروھي 

 اثر قدرت آن دسته نخست ماندگار شده و نه از اّما اين اثر بزرگ نه بر. روزگار ِشرک خوانده اند

 درمجموع آن ارزش ھاي انساني و قومي را در بر شاھنامهھیاھوي اين ديگران آسیب ديده، زيرا 

دارد که با وجود گذشت زمان و پديد آمدن دگرگوني ھاي مھم درزندگي مردم ايران به عنوان اصلي 

ن را چنان که از خالل متن و چگونگي پیدايش خطوط اصلي فرھنگ ايرا. ثابت برجا مانده است

  : برمي آيد، مي توان چنین خالصه کردشاھنامه

اي از فرھنگ ھاي اقوام و نژادھاي گوناگون است که پیش از ورود آريايیان  فرھنگ ايراني مجموعه

ھاي به قدرت رسیدن تیره . و پس از استقرار ايشان تا امروز به اين سرزمین آمد و رفت داشته اند

بزرگ آريايي که شاھنشاھي ايشان ھمراه با مدارا و احترام به عقايد و آداب و رسوم مردم 

ھاي مغلوب و ھمسايگان نواحي دور دست بود، فرھنگي عام و شامل به وجود آورد که  سرزمین

اگر چه عناصر فرھنگي ديگران را به خود جذب کرد، اّما در مجموع ھماھنگ و يک پارچه شکل 

 پیش از آريايي آشکار  ر اعتقادات مذھبي ايرانیان باستان رّد پاي فرشتگان و خدايان اقوامد. گرفت

ھاي ھمسايه بارز است که به  با وجود اين، تأثیر معتقدات آريايي نیز آن چنان بین مّلت. است

  . آساني نمي توان مسیر تأثیر و تأّثر آنان را باز شناخت

ي ايران، از ديرباز ھجوم اقوام وحشي و نیمه وحشي اھمّیتي در سراسر تاريخ طوالني و پرماجرا

اين پديده در معتقدات مذھبي َزرُتشتي به صورت تقابل نور و ظلمت و . خاص داشته است
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اھورامزدا و اھريمن و به طور کّلي انديشه دوگانگي و تضاد بین تمّدن و توّحش و نظم و آشوب 

 ستیز با دشمن و ايستادگي در برابر بیگانگان براي براين اساس، جنگاوري و. متجّلي شده است

تسّلط اقوام بیگانه برفالت ايران، نه پیروزي نظامي براي . اي فرھنگي است مردم ايران فريضه

در عین حال مقاومت و مبارزه . بیگانگان، که پذيرش دگرگوني اوضاع از سوي مردم ايران بوده است

 و توانايي معجزآساي فرھنگ ايران درحفظ ارزش ھاي اصیل گیر مردم براي کسب آزادِي دوباره پي

  .خود نیز ھمواره امید ماندگاري ايران را تقويت کرده است

بر پايه آن چه گذشت مي توان فرھنگ مردم ايران را با صفاتي چون شجاعت و جنگاوري و درعین 

 عّفت و فروتني تنھا عّیاري و جوانمردي و. حال نرم خويي، مدارا و گذشت و آزادگي مشّخص کرد

پورياي ولي و ھر پھلوان محّله نیز کوشیده است که خود را با اين .  نیستشاھنامهاز آِن رستِم 

  . صفات بیارايد

حمله اقوام وحشي مغول و تاتار . با اين ھمه، از تأثیر مصائب تاريخي نیز آسان نمي توان گذشت

مي داغ ديده و حیران برجاي ماند، مصیبتي نبود که از گذر ايشان تنھا زمیني سوخته و ويران و مرد

اّما دراين روزگار دراز ايرانیان ھرگز از پاي ننشستند، به صورت . که با يک يا دونسل فراموش شود

ھاي گوناگون به مراکز قدرت نزديک شدند و فرمان روايان خون ريز و بیگانه با آداب مملکت داري را 

دربار بسیاري از اين حاکماِن تازه رسیده، به ھّمت . نرم کردندبه تدريج به خوي و آداب ايراني 

  . ايرانیان دانشمند و ھنرپرور کانون ذوق و زيبايي شد

ھوشیاري بزرگان و انديشه وران ايراني در مقاطع مخوف تاريخي براي زنده نگاه داشتن فرھنگ 

ست سپاھیان و ھم آنان بودند که پس از شک. اصیل ايراني شگفت انگیز و ستودني است

فروپاشي دربارھاي ايران، فرھنگ ايران را با تدبیرھاي سیاسي و به خصوص به قّوت انديشه بارور 

و خالقّیت ادبي خود نه تنھا برپاي داشتند بلکه با جذب عناصر مفید فرھنگ بیگانه آن را غني تر 

 اصالح انديشه و براي مثال، ايرانیان پس از سقوط ساسانیان از پذيرش اسالم براي. کردند

اعتقادات فرسوده خود بھره جستند و از برابري و برادري مؤمنان در برابر خداي واحد بي شريک 

در مقابل، باھوش و ذوق . براي فرو ريختن نظام طبقاتي دوران گذشته گامي بزرگ برداشتند

معارف طبیعي و با تکیه بر توشه دانش ھا و آگاھي ھاي خود در ايجاد و گسترش تمّدن و 

اسالمي سھمي بسیار بیشتر از ديگر اقوام مسلمان به عھده گرفتند و با نشر فرھنگ ايراني از 

  . ھاي ايراني به عربي بر غناي اين تمّدن افزودند طريق تألیف آثار جديد و يا ترجمه نوشته

 و متحّول در دو قرن اخیر با ھجوم تمّدن اروپا به مشرق زمین، فرھنگ ايران نیز دوران ُپر تالطم

ديگري را از سر گذرانده و در رويارويي با اين موج عظیم، با ھمه توانايي در جذب پديده ھاي تازه، 

زبان فارسي امروز اگرچه به گسترش روزگاران . گاه به آشفتگي و اضطراب دچار گرديده است

 و ادب گذشته نیست، اّما در صد سال اخیر، ھم از جھت علمي و فني و ھم در عرصه انديشه

  . قابلیت انعطاف و رشد خود را نشان داده است
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 زبان
  

ترين  زبان امروزمردم ايران فارسي َدري از گروه زبان ھاي ھند و اروپايي است که ريشه در قديم

خصوص بخش کھن آن با َسنسکريت و کتاب بودا به   بهاوستا،شباھت فراوان . زبان آريايیان دارد

  . آن ھا را لھجه ھاي مختلف يک زبان دانستاندازه اي است که مي توان 

زبان ھاي ايراني پس از جدا شدن از زبان مادر تا زمان حاضر سه مرحله مھّم تکاملي راپیموده و از 

  :صورت زبان ترکیبي به مرحله زبان تحلیلي رسیده است

1  

   

تم تا حدود چھارم و دوره باستان که از آغاز تا انقراض شاھنشاھي َھخاَمِنشي، تقريبًا از قرن بیس

: از زبان ھاي ايراني باستان چھار لھجه آن شناخته شده است. گیرد سّوم پیش از میالد را دربرمي

ھاي مادي و َسکائي که يکي در  از زبان. مادي، َسکائي، َاِوستايي و پارسي باستان يا فارسي

ن تا درياي سیاه، از جمله غرب ايران و منطقه فرمان روايي ماد و ديگري در شمال، از مرزھاي چی

. بین اقوام پارت و ساکنان ُسغد، رايج بوده، تنھا کلمات و عباراتي درآثار ديگران برجاي مانده است

زبان َاِوستايي، گويش . اّما از زبان ھاي َاِوستايي و فارسي باستان مدارک بسیار در دست است

. اب خود را به اين زبان نوشته استمردم اطراف درياچه ھامون در سیستان بوده و َزرُتشت کت

نخست زباني بسیار قديمي که بخش . از جھت زبان نمودار دو مرحله متفاوت استاوستا 

يعني کاھان يا گات ھا به آن زبان سروده شده است و آن را از خود َزرُتشت مي  اوستا کوچکي از

یالدي سینه به سینه حفظ بخش ديگر، که تا اواخر دوره ساساني يعني حدود قرن ششم م. دانند

  . مي شده است، زباني جديدتر دارد

فارسي باستان زبان مردم فارس است که در دوره شاھنشاھي َھخاَمِنشي زبان رسمي بوده و 

کتیبه داريوش بزرگ برپیشاني کوه بلند . سنگ نوشته ھاي بسیار از آن برجاي مانده است

درھمین زمان لھجه ھاي . ن فارسي باستان استبیستون، مھم ترين و مفّصل ترين نوشته به زبا

ديگر ايراني باستان نیز وجود داشته که پا به پاي چھار زبان مھّم دوران باستان مراحل تکاملي را 

  . مي پیموده است، مانند زبان ھاي َبلخي، ُسغدي، پارتي و خوارزمي

راي ھشت حالت براي زبان ھاي ايراني باستان مانند َسنسکريت ھمگي در مرحله ترکیبي، دا

ھمچنین ھرکلمه . اسم، صفت و ضمیر بوده اند که بنا به موقع کلمه درجمله تغییر مي يافته است

درتمام . و جمع و سه جنس مذّکر، مؤّنث و خنثي داشته است) دوتايي(سه صورت مفرد، مثّني 
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 اين روي اين زبان ھا کرده اند و از موارد نیز صفات و قیدھا و ساير اجزاء جمله با اسم تطبیق مي

  .دشوار ترين زبان ھاي ھند و اروپايي است

2   

زبان ھاي عامیانه که در فاصله میان سقوط دو شاھنشاھي َھخاَمِنشي و ساساني رايج بوده 

اّما پس از پیروزي پارت . پس از حمله اسکندر زبان يوناني در دستگاه حکومت رسمي شد. است

ان رايج شد که از نام سرزمین اشکانیان درخراسان يعني َپَرَثَوه يا ھا زبان پارتي يا پھلوي در اير

زبان پھلوي به دو شاخه شمالي و جنوبي يا پھلوي اشکاني و ساساني . َپھله گرفته شده بود

  . تقسیم مي شود که در واقع دولھجه از يک زبان و از ريشه زبان ھاي ايراني باستان است

.  اشکاني قباله اي است که از اورامان در ُکردستان به دست آمدهترين نوشته به زبان پھلوي قديم

ھايي از  بخش بزرگي از آثار زبان پھلوي اشکاني نوشته ھاي مربوط به دين ماني و سنگ نوشته

ھاي بسیار،  نوشته از زبان پھلوي جنوبي يا ساساني عالوه برسنگ. شاھنشاھان ساساني است

ي نیز برجاي مانده که تاريخ بخشي از آن ھا تا سده نھم آثار مذھبي و ادبي قابل مالحظه ا

ھاي يوناني، سََنسکريت و ُسرياني وجود دارد که  دراين زبان بسیاري از واژه. میالدي مي رسد

به اين زبان فارسي میانه نیز مي . نمودار تماس گسترده فرھنگي ايرانیان با اقوام ديگر بوده است

  به زبان فارسي میانه يا پھلوي ساساني تفسیر کتاب بزرگترين اثر بازمانده مھم. گويند

 زندست که در دوره ساسانیان به وسیله موَبدان از اوستايي به اين زبان برگردانده و اوستا

به اعتقاد زبان شناسان، در فاصله سه قرن بین آخرين نوشته به زبان فارسي . خوانده شده است

. ه، مرحله ترکیبي زبان به مرحله تحلیلي وارد شده استباستان و اولین نمونه از فارسي میان

. حالت ھاي صرف نام و جنسیت به کلي از مبان رفته و تعداد به مفرد و جمع محدود گرديده است

رسد که زبان ھاي ايراني پیوسته درحال تکامل بوده اّما اين تکامل ھنگامي در نوشته  به نظر مي

نوب و تخت جمشید به اشکانیان در شمال انتقال يافته ھا نمايان شده که قدرت حکومت از ج

  .است

3  

   

اّما در نخستین دو قرن پس از اين حمله از زبان . فارسي نو زبان دوران پس از حمله اعراب است

نھم میالدي، با روي کار آمدن /در قرن سوم ھجري. اي در دست نیست ھاي ايراني نوشته

ار و در پي آنان سامانیان، يک باره زبان مردم ايران آمادگي ھاي ايراني چون يعقوب لیث صّف حکومت

در اين سه قرن .  در قرن بعد از آن نشان دادشاھنامهخود را براي آفرينش شاھکار بزرگي چون 

 با گرويدن به اسالم و زير فشار قوم غالب، ھمچون زمان ساسانیان به زبان  مردم ايران، حّتي

مھاجران عرب وگماشتگان خلفا از اين که . خن مي گفته اندھاي محّلي خود س پھلوي و لھجه

در بعضي نقاط حّتي عبادات اسالمي . ناچار بايد با مترجم در ايران زندگي کنند دچار اشکال بودند
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 را به فارسي قرآندر بخارا دير زماني ناچار بودند نماز و آيات . شد نیز به سختي انجام مي

  . ي مراسم عبادي وادارندبرگردانند تا مردم را به اجرا

  :از لھجه ھاي ايراني رايج در قرن ھاي اّول اسالمي به پنج لھجه مھم اشاره شده است

  پھلوي

به اين زبان در نواحي مرکزي و شھرھاي اصفھان، ري، ھمدان، نھاوند و آذربايجان سخن 

  .اند گفته مي

  َدري

ھاي  ء النھر تا مرزھاي چین بوده و لھجهَدري زبان مردم مشرق ايران و اھل َبلخ و ُسغد از ماورا

لھجه ُتخاري بین مردم ُتخارستان، . گرفته است مھّمي چون ُسغدي، خوارزمي و ُتخاري را دربرمي

ھاي قفقاز در  زبان مردم َاران يعني نواحي جنوبي کوه. واليت میان بلخ و بدخشان، رايج بوده است

در تیسفون و شھرھاي پنج . اند ي شرقي ايران دانستهغرب درياي َخَزر را نیز نزديک به زبان نواح

گانه مدائن نیز سخن گفتن به ھمین زبان، که با شاھنشاھان اشکاني از شرق به پايتخت آورده 

  .شده بود، تا قرن ھا پس از اسالم رايج بود

  فارسي

فراد اند که شاھنشاھان ساساني در خلوت و میان ا نوشته. لھجه محّلي مردم فارس بوده است

  . اند گفته خانواده خود به اين زبان سخن مي

  خوزي

اين لھجه لغت مردم خوزستان است که از ديرگاه به واسطه ھمسايگي با قبايل عرب کلماتي از 

  .زبان عربي را وارد زبان خويش کرده بودند

  ُسرياني

 از بسیاري. زبان مردم سوريه و نواحي دور دست شاھنشاھي اشکاني و ساساني بوده است

شد و در قرن ھاي اّول اسالمي ھمین آثار به  کتاب ھاي علمي و فلسفي به اين زبان نوشته مي

  .عربي ترجمه گرديد

در قرن چھارم و نیمه اّول قرن پنجم ھجري، با قدرت گرفتن امیران ساماني در ماوراءالنھر و 

يندگاني بزرگ چون رودکي و خراسان، بخارا کانون بزرگ ادبیات ايران گرديد و زبان دري در آثار گو

زبان . پس از او فردوسي چنان مقامي يافت که به عنوان زبان رسمي ھمه فالت ايران پذيرفته شد
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ھاي ديگر ايراني شده  ھا و زبان ھاي ايراني میانه و جانشین ھمه لھجه فارسي دري دنباله زبان

ھاي جديد از زبان عربي و  رفتن واژهتفاوت اين زبان با فارسي میانه در تغییر برخي آواھا و گ. است

ھا براثر اوضاع سیاسي و اجتماعي و مذھبي بعد از اسالم  تغییر جھت معني بسیاري از واژه

  .است

درآغاز، کلمات عربي درآن بسیار . تحّول زبان فارسي دري به زبان امروزي به تدريج انجام گرفت

ط قبايل ترک به تدريج سیل کلمات و تعبیرات اندک بود اّما از نیمه دّوم قرن پنجم ھجري با تسّل

عربي به زبان فارسي راه جست و از زبان قبايل مختلف ترک نیز لغات و اصطالحاتي به فارسي 

با روي کار آمدن صفويان و . پس از حمله مغول اين تھاجم به زبان فارسي شّدت گرفت. رخنه کرد

ف ايران، آنان که ھمگي از قبايل ترک و باش به حکومت اياالت مختل گماشته شدن سران ِقِزل

  .ترکمان بودند زبان ترکي را اشاعه دادند

ھاي اروپايي،  از آغازسلطنت خاندان قاجار، براثر رفت و آمد و اختالط فرھنگي با اروپايیان، از زبان

خاّصه فرانسوي و انگلیسي، کلمات بسیار وارد زبان فارسي شده است و بدين ترتیب زبان 

  .فارسي، آمیخته با عربي و ترکي و تا حّدي زبان ھاي اروپايي استامروزي 

با اين ھمه، زبان فارسي ساخت دستوري خود را کامًال نگاه داشته و کلمات بیگانه را در قالب 

تلّفظ اين گونه کلمات نیز رنگ زبان فارسي به خود گرفته و مفھوم و . ضوابط خود پذيرفته است

براي مثال بسیاري از کلمات معّربي که فارسي زبانان بر زبان مي . ه استمعناي آن نیز تغییر يافت

  . آورند از جھت تلّفظ و معنا و کاربرد ديگر شناخته نیست

آموزند  زبان فارسي از نظر آواشناسي نیز زباني ممتاز است و کساني که از کودکي فارسي مي

امل برسند زيرا مخارج حروف در زبان توانند در تلّفظ زبان ھاي ديگر به مھارت ک به آساني مي

  . يابد فارسي چنان است که حنجره با تمام امکانات خود پرورش مي

  ھاي امروزي ایران  گویش

اّما درنواحي مختلف کشور، مردم به . فارسي دري زبان رسمي و گويش اکثرّيت مردم ايران است

فارسي دري نیز درنواحي مختلف . گويند زبان ھاي ديگر از ايراني و غیر ايراني نیز سخن مي

زبان مردم اصفھان، فارس، تھران، خراسان و کرمان با آن که ھمگي . ھاي گوناگون دارد لھجه

فارسي دري است، به خصوص در روستاھا و نواحي دورافتاده، ھريک با دربرداشتن تعدادي لغات 

. و جمالت متفاوت استو تعبیرات و اصطالحات مخصوص محّلي بیشتر از جھت آھنگ اداي کلمات 

ترکي، ُکردي، طبري، بلوچي : مّھم ترين گويش ھاي رايج امروز که اصل ايراني دارد عبارت است از

براين ھا بايد زبان پھلوي و اوستايي را افزود که ھنوز بین َزرُتشتیان . و زبان مردم سمنان و گرگان

  .ايران رايج است
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  ترکی 

میالدي رايج  ھفدھم/ان صفويه يعني اواخر سده يازدھم ھجريترکي، زبان مردم آذربايجان، ازدور

پادشاھان صفوي که از اردبیل درشمال غرب ايران برخاستند به زبان و ادب ترکي . شده است

بعضي از ايشان چون شاه اسماعیل اّول و دّوم خود شعر ترکي . گرايش خاص داشتند

و ترکمان بودند و از طريق آنان زبان ترکي باش نیز ھمگي از طوايف ترک  سران ِقِزل. سرودند مي

ترکي آذربايجاني . غلبه يافت و از ترکیب آن با زبان آذري قديم ترکي آذربايجاني امروز پديد آمد

تعدادي . لغات قديم فارسي بسیار دارد، اّما ساختمان و دستور زبان آن بر مبناي زبان ترکي است

  .  وارد شده استقابل مالحظه کلمات عربي نیز به اين گويش

  ُکردی و ُلری

ھاي  بلکه ھريک از آن دو را شاخه اي از زبان. درواقع نه ُکردي نام زباني خاّص است و نه ُلري 

دھد که داراي زبان ھاي گوناگون است و بر سبیل مسامحه تمام آن ھا را  غربي ايران تشکیل مي

 ُلر نواحي غرب ايران نیز از ريشه زبان ھاي ُکردي و ُلري زبان عشاير ُکرد و. ُکردي و يا ُلري گويند

اين دو گويش از عربي و ترکي تأثیر چندان نپذيرفته و کمابیش اصیل . ايران قبل از اسالم است

عشاير ُکرد نواحي گرگان و خراسان نیز، . زبان ُکردي داراي ادبي بسیار پھناور است. مانده است

ا دشمنان به اين نواحي کوچ داده شدند، به اين زبان که در زمان صفويه براي مرزداري و مقابله ب

  . گويند سخن مي

  طبری 

موقع جغرافیائي دور ازدسترس . زبان طبري گويش مردم کرانه ھاي جنوبي درياي مازندران است

بیگانگان به فرھنگ مردم اين ناحیه سبب شده که زبان طبري نیز از دستبرد زبان ھاي عربي و 

ادب محّلي گیلکي و طبري با دربرداشتن . ور ماَند و اصالت خود را حفظ کندترکي تا حّد زيادي د

اشعار و افسانه ھاي شیرين در باره وقايع تاريخي و جنبش ھا و مبارزات محلي اين سرزمین از 

زبان مردم سمنان و گرگان نیز از شاخه زبان ھاي اصیل . غنايي قابل مالحظه برخوردار است

  .نمايد است و به زبان طبري نزديک ميايراني قبل از اسالم 

  گسترش زبان فارسی 

با فتوحات سپاھیان اسالم و تشکیل سرزمین ھاي پھناورخالفت اسالمي، عربي به سرعت جاي 

اّما . گزين زبان ھاي ملل مغلوب شد و از شمال آفريقا تا سرزمین ھاي غرب رود ِدجله را فرا گرفت

  .بند ماندند ارسی و لھجه ھاي متداول درنواحي مختلف پايايرانیان مسلمان، ھمچنان به زبان ف

از جمله احاديثي در . شد تالش بسیار مي ھاي اّول اسالمي براي از میان بردن زبان فارسی  درقرن

خواند و  زبان عامه رواج مي يافت که زبان فارسی و لھجه ھاي مختلف آن را زبان مردم دوزخ مي
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کردند که بنا برآن ھا زبان  اّما ايرانیان نیز در مقابل احاديثي نقل مي. کرد مسلمانان را از آن منع مي

با اين ھمه، بسیاري از ايرانیان براي شرکت در . فارسیی ھم رديف عربي و زبان بھشتیان است

امور سیاسي و يافتن موقع مناسب اجتماعي به سرودن اشعار و نوشتن به زبان عربي روي 

حکومت ھاي محّلي مستقل در ايران و ايجاد کانون ھاي تشويق شعرا با تشکیل نخستین . آوردند

و نويسندگان پارسی گوي، زبان دري که به پختگي و کمال نزديک شده بود، به سرعت گسترش 

حّتي بسیاري از دانشمندان . يافت و مورد استقبال گويندگان و نويسندگان نواحي ديگر قرار گرفت

 و آثار علمي خود را به اين زبان نگاشتند و توانايي آن را دربیان انواع نیز به زبان فارسی روي آوردند

  .ھا به اثبات رساندند و گسترش دادند موضوع

ھاي حاکم ايراني  سلطان محمود غزنوي با آن که خود ترک بود، اّما میراث فرھنگي عظیم خاندان

کرد  ھايي که فتح مي سرزمینوي براي نگاه داري . او را ناخواسته به رواج زبان فارسی واداشت

دسته ھاي نظامي بزرگي از مردم خراسان و ماوراءالنھر را به حکومت مي گماشت و ھمین امر 

  .موجب رواج زبان پارسی تا نواحي ھند و پنجاب گرديد

با سقوط بخارا، پايتخت سامانیان به دست ترکان آل افراسیاب، اين کانون زبان و ادب پارسی از 

. و شاعران و نويسندگان پارسی گوي به دربارھاي محّلي غرب ايران مھاجرت کردنداھمیت افتاد 

دوازدھم میالدي، ھم زمان با حکومت سلجوقیان، شاعران / در نیمه دّوم قرن ششم ھجري

آموختند و به سرودن  نواحي مرکزي و شمال غرب فالت ايران با اشتیاق تمام فارسی دري را مي

به تدريج، زبان فارسی دري از دورترين .  به آن زبان رغبت تمام داشتنداشعار و نوشتن آثار خود

  .نقاط شرق تا غرب و سراسرشمال تا جنوب فالت ايران را زير پوشش خود گرفت

با حمله مغول و مھاجرت گروه بزرگي از مردم ايران، به خصوص علما و مشايخ و بزرگان به ھند، 

مور گورکان، گويندگان و ھنرمندان را از ھر شھر و روستا با امیر تی. زبان فارسی رواج بیشتر يافت

امیرزادگان تیموري در . برد تا زادگاه خود را کانون تمّدن و فرھنگ زمان کند خود به سمرقند مي

  .محضر اين استاداِن سخن ھمگي فارسی آموختند و از مشّوقان شعر و ادب پارسي شدند

. یان به ھند، گروھي نیز در آسیاي صغیر پناه گرفتندھم زمان با حمله مغول و مھاجرت ايران

مھاجرت خانواده موالنا جالل الدين محّمد به قونیه و شھرت صوفیان و مريدان ايشان يکي از عوامل 

در دربار سالطین عثماني، زبان فارسی يکي از دو . مھّم گسترش زبان فارسی درآسیاي صغیر بود

فرقه ھاي . گرفتند ران و گويندگان مورد حمايت قرار ميزبان عمده و رسمي دربار بود و شاع

 شناس و شاعران پارسی گوی  صوفیان نیز در زمان ايشان اعتبار بسیار داشتند و منشیان ادب

حکومت عثماني در فتوحات خود اين زبان را تا شبه . بسیاري به دربار خالفت عثماني روي آوردند

 و نامه ابومسلم و شاھنامهیر، فارسی در ترکیه از راه خواندن تاقرن اخ. جزيره بالکان در اروپا برد

. خانه ھا و مراکز اجتماع مردم ھمچنان زباني آشنا بود ديگر آثار حماسي و ديني فارسي در قھوه

سلسله پادشاھان گورکاني درھند نیز، که وزيران و بزرگان آن اغلب ايراني يا تربیت شده ايرانیان 

مشخّصات فرھنگ ايران، شامل زبان فارسي و جشن ھا و مراسم ايراني، بودند، درباري باھمه 
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رواج فوق العاده زبان فارسي در ھند با افزايش نفوذ انگلیس ھا در آن سرزمین رو به . برقرار کردند

امروزه، اردو، زبان رسمي مردم پاکستان، ترکیبي است از حدود ھفتاد درصد لغات . کاھش نھاد

بیشتر مردم افغانستان و تاجیکستان . ندي، عربي و تا اندازه اي انگلیسيفارسي و زبان ھاي ھ

نیز که درعصر قاجار از ايران جدا شدند به زبان فارسي سخن مي گويند و با مردم ايران در زمینه 

  .ھاي گوناگون فرھنگ و ادب تاريخي مشترک دارند

  

 خط
  

   ھای ایرانی پیش از اسالم  خط

 نیز آمده، َتھمورث از ديواني که دربند کرده بود سي  شاھنامه که در انيھاي باست بنا به افسانه

به گمان محّققان اين ديوان بايد اسیران آرامي بوده باشند که براي تجارت به . نوع خط آموخت

ھاي خط  قديم ترين نمونه. کردند و با خّط اقوام گوناگون آشنايي داشتند نواحي مختلف سفر مي

اين . شناسي در سیَلک نزديک کاشان است ھاي باستان ه دست آمده از کاوشکه درنجد ايران ب

. نوشته ھا اسناد حکومتي است که بر روي سفال به خّط تصويري و نیمه تصويري کنده شده

گمان مي رود که اين لوحه ھا مربوط به زماني باشد که عیالم در اوج قدرت بود و شوش مرکز 

 ممکن است عیالمي ھا در دوران پیش از آرياھا زير تأثیر .رفت تجارتي مھّمي به شمار مي

 سال 2800به ھرحال، حدود . ھا موّفق به ابداع خط تصويري يا تکمیل آن شده باشند سومري

ھا خطّي نیمه تصويري و نیمه الفبايي نزديک به آنچه بین سومري  پیش از میالد مسیح عیالمي

  .رکات و مصّوت ھا آن را کامل کرده بودنداند که با افزودن ح ھا رايج بوده، داشته

قديم ترين نوشته موجود مربوط به تمدن ايراني، لوحه زّرين آرياَرمَنه، نیاي داريوش بزرگ، است که 

اين لوحه به زبان فارسي . به دست آمده) ھمدان(در کاوش مرکز اسناد َھخاَمِنشي در ِھگَمتانه 

شش حرف، دو واژه جداکن و ھشت انديشه نگار باستان و خّط میخي الفبايي است که سي و 

تکامل خّط و رسیدن به مرحله الفبايي، چنان که در اين . شود دارد و از چپ به راست نوشته مي

سنگ نوشته داريوش بزرگ . شود، نشان از سابقه ديرين خط میان اقوام ايراني دارد لوحه ديده مي

ھاي سنگي و سفالي نیز به ھمین خط  و استوانهھا  ھاي بسیار برلوحه بر سینه بیستون و نوشته

از دوره َھخاَمِنشي شماري لوح ھاي سنگي و سفالي نیز به زبان پارسي . میخي الفبايي است

  . جمشید يافت شده که سند ھزينه کارگران ساختمان قصرھاست  در انبارھاي تخت و خّط عیالمي

يراني افزوده شد و تا اواسط دوران پس از حمله اسکندر، خّط يوناني نیز به خطوط رسمي ا

بر روي سّکه ھا و سنگ نوشته ھا نمونه ھاي خّط يوناني . شاھنشاھي اشکاني رواج داشت
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اّما در میانه دوران اشکاني، به دستور بالش اّول، . درسرزمین ھاي ايران بسیار ديده شده است

ط ايراني کھن بود و ريشه خّط رسمي دربار از يوناني به خّط پھلوي، که صورت اصالح شده خ

شد و براي بیست و سه حرف  اين خط از راست به چپ نوشته مي. آرامي داشت، برگردانده شد

اوايل دوران ساساني، بار ديگر ھمین خط با تغییرات و اصالحات بسیار . تنھا ھفده نشانه داشت

لوي و خط ُسرياني، درھمین زمان ماني نیز براساس خّط پھ. به صورت خّط پھلوي ساساني درآمد

کتاب ھايي که . شد خّطي تازه اختراع کرد که از راست به چپ و با حروف جدا از ھم نگاشته مي

  .روان او برجاي مانده به اين خط است که بسیار ساده و روان است تا امروز از ماني و پي

رايج بوده به اين نويسندگان و مترجمان دوره اسالمي از ھفت خط يا دبیره که در دوره ساسانیان 

  :ترتیب ياد کرده اند

 آم دبیره که خّط ھمگاني بوده و سي وسه حرف داشته است و از آن براي نوشتن مطالب عادي -

  . استفاده مي شده

. ھا و عھدنامه ھا بوده است داده و مخصوص قباله  گشته دبیره که حروف در آن تغییر شکل مي-

  . اند نگاشته  بیست و چھارحرف داشته است مينقش جامه و انگشتري را به اين خط که

. يافته  نیم گشته دبیره خّطي است با بیست و ھشت حرف که نیمي از آن ھا تغییر شکل مي-

  . مطالب مربوط به پزشکي و فلسفه را با اين خط مي نوشتند

دم عادي حّق  شاه دبیره يا فرورده دبیره به کار نوشتن نامه ھا و فرمان ھاي دربار مي آمده و مر-

  . نوشتن به آن را نداشتند

اين خط با . شده  راز دبیره يا راز سّريه خّطي بوده است که اسرار حکومتي و رمزھا با آن ثبت مي-

چھل حرف که بعضي نقطه دار بوده نوشته مي شده و کلمات و عبارات ُھزواِرش در آن بسیار بوده 

به ھزارتاي آن ھا در خّط پھلوي اشکاني و ھزوارش کلمات آرامي بوده است که نزديک . است

  . خواندند نوشتند اّما به فارسي مي دبیران لغات را به آرامي مي. ساساني واردشده بود

 ويس دبیره يا ويش دبیره جامع ھمه خط ھا بوده و سیصد و شصت وپنج حرف داشته و عالوه بر -

نیز   چشم و طنین نغمات موسیقي کلمات عادي به نگارش آثار قیافه، صداي شرشر آب، اشارات

 ديگر از جمله زبان مردم روم و مصر و چین و ھند و ترک و  ھاي  را که از زبان کلماتي. توانابوده است

  .نوشتند عرب وارد زبان پھلوي مي شده و تلّفظ خاص داشته به اين خط مي

 دبیره کامل ترين  دين.  اندرا به آن باز نوشتهوستا  دين دبیره خّطي است که در زمان ساسانیان ا-

و پیش رفته ترين خط ھاي شناخته شده جھان است که شصت حرف، و پیش از ھرخّط ديگر در 

گمان مي رود که موَبدان، به ياري اين حروف صدا دار در دين دبیره، مي . جھان، حروف صدادار دارد

  . ه ھا يکسان نگه دارندتوانسته اند نغمه و نواي خاص سرودھاي مذھبي را طي قرن ھا و ھزار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


به اين ترتیب، آثار ايراني بازمانده تا ظھور اسالم به خط ھاي میخي، پھلوي، اوستايي و مانوي 

ھاي موّرخان يوناني نشانه ھايي از سھم بزرگ ايرانیان  در اسناد بسیار، از جمله در نوشته. است

ريشه و مشابه   خّط َسنسکريت ھمخّط اوستايي باستان را با. در آفرينش و تکمیل خط وجود دارد

دانند، در آثار دوره َھخاَمِنشي به  دانسته اند و خّط میخي الفبايي، که برخي اصل آن را آرامي مي

درحالي که خط میخي آرامي ھم . نمايد مرحله اي از تکامل رسیده است که اعجاب انگیز مي

  .زمان با آن ھنوز ھجايي بود و نه الفبايي

  خّط فارسی

ز غلبه اعراب مسلمان، زبان، خط، آداب و رسوم و معتقدات ايراني براي مدتي دچار سکون و پس ا

داشتند و از آن فقط  عرب ھا دانستن خط و نويسندگي را چندان محترم نمي. سکوت گرديد

به عالوه، ايشان معتقد بودند که چیزي نیست که در . کردند درمحاسبات و تجارت استفاده مي

نابراين، ھرکتاب و نوشته ديگر را بايد ازمیان ُبرد مبادا از آثار شرک و ُبت پرستي ب.  نباشدقرآن

  .باشد

در بسیار . ھاي عظیم از میان رفت اند که درحمله عرب کتاب ھاي نفیس و کتاب خانه نوشته

داشتند و در  شھرھاي ايران تا مدت ھاي دراز گلخن گرمابه ھا را با سوزاندن کتاب ھا گرم مي

 قرن طول کشید تا  با وجود اين، بیش از يک. ريختند  ديگر انبوه کتاب را به رودخانه ھا ميجاھاي

ديوان محاسبات را از پھلوي به زبان و خّط عربي برگرداندند و ايرانیان به تدريج نوشتن به خّط 

شته ھاي سبب پذيرش خّط عربي را عالوه بر غلبه اعراب و اصرار آنان در محو نو. عربي را پذيرفتند

  .اند پیشین، نارسايي خط پھلوي و وجود ُھزواِرش درآن دانسته

اند که خط عربي اصل َنَبطي دارد که اعراب حدود صدسال پیش از اسالم ضمن سفرھاي  گفته

ھم زمان با ظھور اسالم دو نوع متمايز خّط عربي که بسیار نزديک . تجارتي با آن آشنا شده بودند

از ھمین دو خط در دوره ھاي اسالمي نگارش ھاي ديگري . ه رواج داشتبه خط َنَبطي بود درحیر

ھشتم میالدي اين خط ھا / از اوايل قرن دوم ھجري. ابداع شد که به َنسخ و کوفي شھرت يافت

برخي ديگر از زبان شناسان نیز اعتقاد . درھمه سرزمین ھاي اسالمي از جمله ايران رايج گرديد

ايراني دارد، زيرا حیره يا ھاماوران، که خّط عربي از آن جا گرفته دارند که خّط عربي منشايي 

شده، مّدت ھاي دراز تا سقوط ساسانیان يکي از ايالت ھاي دست نشانده ايران و يکي از کانون 

  .ھاي فرھنگ ايراني بوده است

 خط حروف اين. شد که مقارن ظھور اسالم بین اعراب رايج بود کوفي خوانده مي به ھرحال، خّطي

شد و از آن جا که به شکل خطوط زاويه دار افقي و  به صورت جدا از ھم و بدون نقطه نوشته مي

عمودي بود ايرانیان از آن به عنوان تزيین روي چوب و فلز و ظرف ھاي سفالي و لعابي و گچ بري و 

 /اين بھره گیري از خط کوفي تا قرن دھم ھجري. کردند ھا استفاده مي آجرکاري ساختمان

  .شانزدھم میالدي ھمچنان رايج بود
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ھفتم میالدي، دانشمندي ايراني به نام ابراھیم َسگزي با جا به جا /حدود نیمه قرن اول ھجري

برادر وي، . کردن حروف خّط کوفي و افزودن پانزده حرف اوستايي به آن، اين خّط را تکمیل کرد

اي استخراج کرد که قلم  اي تازهھ يوسف سگزي، از اين خط، که معقلي نامیده مي شد، نگارش

ابن مقله بیضاوي، معروف به محّمدبن علي . جلیل، ثلثین و سپس فیرآموز يا پیرآموز نام گرفت

دھم میالدي، قلم / فارسي، نیز که وزير سه تن از خلفاي عّباسي بود، در قرن چھارم ھجري

 زودي جاي خود را باز کرد و در اين خط به. َنسخ را ابتکار کرد که با خّط َنسخ عربي تفاوت داشت

  .سراسر عالم اسالمي رواج يافت

ھاي تعلیق و نستعلیق را به  پس از ابن مقله ايرانیان مبتکر ديگري پیدا شدند که از خّط نسخ، خط

چھاردھم میالدي خوشنويسان دربار تیموري /اين خط را در میانه قرن ھشتم ھجري. وجود آوردند

ھا عربي است، اّما شکل و ترکیب حروف با خط ھاي باستاني ايران يعني الفباي اين خط . آفريدند

رفت به تدريج به  تعلیق که براي نوشتن کتاب و نامه به کار مي. پھلوي و اوستايي شباھت دارد

صورت شکسته درآمد و به سبب زيبايي ظاھر در شکل حروف و کلمات وسیله اي براي خوش 

علیق و شکسته نستعلیق سه خط ابتکاري ايرانیان است که تعلیق نست. نويسي و ھنرنمايي شد

ھاي اسالمي مانند ھند، مصر و عثماني نیز مورد تقلید  ارزش ھنري وااليي دارد و در ديگر سرزمین

  .اّما بھترين نمونه ھاي تزيیني اين خط ھا را خوش نويسان ايراني پديد آورده اند. قرار گرفته است

خّط عربي . شود که ترکیبي از نسخ و تعلیق است ستعلیق خوانده ميخط رايج در ايران امروز ن

از جمله عاليم و حروفي به آن . ھنگامي که به صورت خّط فارسي درآمد تفاوت ھاي بسیار يافت

حروف پ، چ، ژ و گ در خط عربي . افزوده گرديد که بتواند خصوصیات زبان فارسي را منعکس کند

برخي حروف صدا دار مرّکب، مانند . ن ھا را بر الفباي عربي افزودندايرانیان ناچار آ. وجود ندارد

  . اي يافت کلمات خواب و خواھر، نیز شکل تازه

از آن . ھم زمان با انقالب مشروطیت برخي از روشن فکران ايراني زمزمه تغییر خط را آغاز کردند

او . و مفّصلي دراين باره نوشت، مقاالت تند  قانونمیان، میرزا ملکم خان ناظم الدوله در روزنامه

معتقد بود که براي پیشرفت مملکت مردم بايد با سواد شوند و چون خّط فارسي حروف صدا دار 

گرچه در دوران . بنابراين، بھتر است خّط فارسي به التین تغییر يابد. ندارد آموزش آن مشکل است

غاز برپايي اّتحاد جماھیر شوروي، به آتاتورک، خط عربي در ترکیه به التین و در تاجیکستان، در آ

سیريلیک تبديل شد در ايران صاحبان انديشه به مخالفت شديد با تغییر خط برخاستند و استدالل 

کردند که چنین تغییري آسیب بزرگ فرھنگي در پي دارد و به نابودي میراث ادبي گذشته خواھد 

  . حافل روشنفکرانه ادامه داردبحث در باره ضرورت اين تغییر ھنوز در برخي م. انجامید

  منابع

  . 1366تھران، انتشارات فردوسي، چاپ چھارم، . تاريخ ادبیات در ايران.  صفا، ذبیح اهللا-

  . 1367تھران، نشر مرکز، . نگاھي به پیشینه زبان فارسي.  صفوي، کورش-
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  . 1350ران، تھ. سھم ايرانیان در پیدايش و آفرينش خط در جھان.  ھمايون فّرخ، رکن الدين-
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  دین
  

 دین ھای پیش از اسالم
  

  

  

اّما در . آريايیان درآغاز ورود به پھنهء ايران، پرستش مظاھر مختلف طبیعت را به ھمراه آوردند

اختالط با معتقدات بومیان و براثر تغییر اوضاع اقلیمي، دربینش آنان دگرگوني ھايي پديد آمد که با 

  . آشکار شدظھور َزرُتشت به صورت ديني جديد

  

َزرُتشت به جاي خدايان متعدد، اعتقاد خود را به َاھورامزدا، خداي يکتا و سرور دانا، ابراز داشت که 

با سلطه روحاني خود ھمه نیروھاي راستي و درستي و پاکي و خّرمي را در نظامي سنجیده 

ُتشت، با اعتقاد به دين َزر. براي ھمه ايرانیان پارسا و پاک نھاد، به طور يکسان، وعده مي داد

ستیز دائم بین بد و خوب و اختیار انسان براي انتخاب راه درست، ايجاد جامعه اي را نويد مي داد 

که در آن زندگي روزانه مردمان و تالش آنان براي دستیابي به آسايش و رفاه مفھومي مینوي و 

  . متعالي دارد

  

ش اسالم از طرف ايرانیان، بیش از يازده قرن، دين َزرُتشت از آغاز شاھنشاھي َھخاَمِنشي تا پذير

با حمله اسکندر و آغاز شاھنشاھي اشکانیان که به آيین مھرباور داشتند، . دین بیشتر ایرانیان بود

اّما ساسانیان، با ترکیب حکومت و دين، شاھنشاھي عظیمي تشکیل . از نفوذ آن کاسته شد

دین رسمی دربار . وذ و اختیارات بسیار برخوردار بودنددادند که ُمغان و موَبدان زرتشتی در آن از نف

براثر گذشت زمان و تحّوالت اجتماعي، دين َزرُتشت از تعالیم ساده . ساسانیان دین زرتشتی بود

درباره تضاد و دوگانگي نیروھاي بد و خوب به آيیني منّظم مبّدل شد که داراي آداب و رسوم و 

مباحث ديني و اختالف . بادي کالمي پیچیده اي داشتتشريفات خاص بود و اصول فلسفي و م

نظر در باب جنبه ھاي اعتقادي و عملي در دوره ساسانیان به پیدايش دين ماني و فرقه ھاي 

  .ديگري چون ُزرواني و کیومرثي انجامید

  

با ظھور اسالم و حمله اعراب به ايران، دين َزرُتشتي که درچھارچوب قوانین و مقّررات 

ساساني از تحّول و تکامل بازمانده بود به تدريج عدهء زیادی از پی روان خود را شاھنشاھي 

فشارھاي اقتصادي و سیاسي که به ایرانیان به خصوص زرتشتیان وارد می شد نیز . ازدست داد

اين دگرگوني تأثیري . عامل مھمی بود که بیشتر مردم ايران را به پذيرفتن دين جديد وامی داشت

 شیوه زندگي و فرھنگ و سیاست جامعه ايراني گذاشت که بحث درباره تاريخ چنان عمبق در

  .ايران را، به ّحق، به دو دوره پیش و پس از اسالم تقسیم کرده اند
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از مشخّصات کّلي دين ايرانیان پیش ازاسالم انطباق اعتقادھاي ديني با نیازھاي طبیعي و 

ورھاي ديني خود از زاري، اندوه، و آزار رساندن به ايرانیان باستان براساس با. جسماني انسان بود

ھم نوع يا حیوانات و جانوران مفید دوري مي جستند و اين گونه کارھا را اھريمني مي پنداشتند و 

به نظر آنان سازندگي، آباداني و . براي ياري اھورا مزدا از ھیچ خوشي و شادي رويگردان نبودند

داستان پیري کھنسال که . و به ھر منظور، کاري اھورائي بودزايش و افزوني در ھرجا و ھر وقت 

تو از اين درخت برنخواھي «: به او گفتند. درخت تازه مي نشاند، نمايش گوياي اين اعتقاد است

ما مي کاريم تا ديگران . ديگران ِکشتند ما خورديم«: گفت» چرا رنج گران برخود مینھي؟. خورد

  » .بخورند

  

ني ايرانیان باستان تأکید بر نژاد ايراني بِود که از اصل دوگانگي خیر و شر و ويژگي ديگر بینش دي

در اوستا نژاد ايراني اھورايي دانسته مي شود و َانیران يا غیر . نور و ظلمت سرچشمه مي گرفت

اين اعتقاد در آن دوران به شکل گیري جامعه ايراني و توانايي آن . ايراني از دوده و تبار اھريمن

اّما تأکید .  دفاع دربرابر مھاجمان بیگانه به خصوص اقوام وحشي و بیابانگرد کمکي شايان کردبراي

بربرتری نژادی و وابستگی به خندان ھای اشرافی، ھمچنین نفوذ زیاد رھبران مذھبی در 

سیاست گذاری ھای کشور در دوره ساسانیان موجب جدايي طبقات اجتماعي از يکديگر و 

  . طبقات فرودست، به ويژه پس از سرکوب َمزَدک و پیروان او، شدسرانجام نارضايي 

  

  دوران پیش از آریاھا
پیکره ھاي کوچکي، . درباره دين ساکنان پیش از تاريخ ايران آگاھي ھاي چندان در دست نیست

که به تعداد زياد در کاوش ھاي باستان شناسی مربوط به دوران پیش از تاريخ، يافت شده نشان 

ه مردم آن روزگار آفريننده جھان را َربة النوع، يا زن خدايي، مي دانستند که خداي مي دھد ک

اين ربة النوع درحالي تصوير شده که پستان ھاي خود را در دست میفشارد . فراواني و باروري بود

گفته اند که رسم انتساب به مادر که در سنن بسیاري فرھنگ . و شیر آن را نثار جھانیان مي کند

در طايفه گوتي از کوه نشینان پیش .  باستاني معمول بوده، از اينجا سرچشمه گرفته استھاي

اين شواھد اعتقاد به . از آريايي دّره ھاي کردستان گاه فرماندھان سپاه از زنان برگزيده مي شدند

کي ي. خداي ماده را که آفريننده جھان است در مردم پیش از تاريخ ساکن اين منطقه تأيید مي کند

ديگر از نیمه خداياني که در ُلرستان مجسمه ھاي بسیار آن يافت شده گیل َگِمش است، به 

در تصويرھا گردن دو شیر . گیل َگِمش نگھبان چھارپايان است. شکل مردي که دو شاخ بر سر دارد

مردم پیش از تاريخ که در پھنهء ايران ساکن بودند، به زندگي پس . را در دوسوي خود مي فشارد

از مرگ اعتقاد داشتند، مردگان خود را درھمان محل سکونت به شکل خمیده دفن مي کردند و در 

  . گور او ظرف ھاي ُپر آب و غذا و وسايل الزم براي جنگ و شکار مي گذاشتند
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  عصر ِودایی 
ھنگامي که آريايیان ھندي و ايراني در فالت پامیر باھم مي زيستند و ھنوز پیوندھاي فرھنگي 

خود را از ھم نگسسته بودند، مظاھر طبیعت را مي پرستیدند و براي خشنودي آن ھا میان 

آنان موجودات مفید و نوراني را داوس يعني عناصر درخشنده مي . قرباني بسیار مي کردند

از بزرگترين . ديو به معني خدا در زبان ھاي ھند و اروپايي، باز مانده آن اعتقاد ديرين است. نامیدند

خداي (، میترا )خداوند آسمان ُپرستاره(، وارونا )خداي تندر و جنگ(آريايي درآن روزگار ايندرا خدايان 

خاطرات مذھبي و اساطیري اين دوران در . را مي توان نام برد) خداي آتش(و َاْگني ) خورشید

قالب سرودھای مذھبی قرن ھا سینه به سینه نقل شده و از ھزاره دوم تا اّول پیش ازمیالد 

دوران اشتراک فرھنگي و اعتقادي ايرانیان و . ، کتاب مقّدس ھندوان، گرد آمده استِوداسیح در م

 مشتمل بر چھار کتاب است که به ِودا. ھنديان را به مناسبت نام اين کتاب عصر ودايي گويند

مي  خوانده ريگ ودابخشي که با اساطیر و پیشینه تاريخي ايرانیان ارتباط دارد . تدريج گردآمده

  .است ودشود و کھن ترين بخش

  عصر اوستا 
جاي گزين شدن بخشي از آرياھا در پھنهء ايران، ايشان را با سرزمیني ديگر و آب و ھوا و زندگي 

اين دگرگوني، وضع اجتماعي و تفّکر آريايیان را درباره ھستي و آفرينش نیز ديگرگون . تازه روبرو کرد

 انجامید و اصول اعتقادي و فرھنگي ايرانیان پس از عصر ساخت و به ظھور َزرُتشت و ديني جديد

يي  اوستااز اين روي اين دوران را در تاريخ، عصر. تدوين شداوستا براساس تعالیم کتاب او ودا 

درزمان َھخاَمِنشیان بر دوازده ھزار پوست گاو اوستا بنا به نوشته موّرخان اسالمي، . مي خوانند

در نسخه اي از آن را از آتشگاه استخر بیرون کشیدند و سوزاندند درحمله اسکن. نوشته شده بود

و نسخه ديگر را به يونان بردند و بخش ھاي علمي آن را که مربوط به پزشکي، فلسفه، جغرافیا، 

در درستي اين اّدعا جاي . نجوم و ديگر علوم بود به يوناني ترجمه کردند و باقي را از بین بردند

 را داد که  اوستا که در زمان اشکانیان، َبالش اّول دستور جمع آوري کتابواقعیت آن. ترديد است

بار ديگر در آغاز شاھنشاھي ساسانیان . سینه به سینه به وسیله ُمغان و موَبدان نقل مي شد

َتنَسر، موَبدان موَبد زمان اردشیر بابکان و آذرباد مھرسپندان در دوران شاھپور اّول، مأمور جمع 

ي اوستاآن چه امروز در دسترس ماست حدود پنج يک . شدند اوستا ن و ترتیب کتابآوري و تدوي

يسنا، : دارد و ازپنج قسمت تشکیل شده) جزوه(ساسانیان بیش نیست و بیست و يک َنْسک

  .ويسپرد، ونديداد، خردھاوستا و يشتھا

  

ن و دستورھاي شامل موضوع ھاي مختلفي چون نیايش اھوراَمزدا و َامشاسپندان و ايزدااوستا 

بخش نخست آن . اخالقي و ديني و داستان ھاي مّلي و شرح حوادث تاريخي و حماسي است

ھفده ھات .  ھات یا بخش دارد که ھریک از آن ھا خود دارای چند بند است72يعني يسنا یا یسنه 

اين . آن، به زباني بسیار قديمي است و صاحب نظران آن ھا را از زبان خود َزرُتشت می دانند

در زمان ساسانیان به زبان اصلي اوستا گردآوري . بخش قديمي را گاھان يا گات ھا مي خوانند

اّما براي آن که ديگران . يعني اوستايي صورت گرفت که ُمغان و موَبدان با آن آشنايي کامل داشتند

و زند آن پس کلمات از . مي خواندندَزْند نیز آن را دريابند تفسیري به پھلوي بدان افزودند که آن را 
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خوانده پازند بارديگر بر متن پھلوي، شرحي ديگر افزوده شد که . بیشتر ھمراه ھم مي آيداوستا 

 را گاه به خط  پازندمتون. پازند زباني است واسطه میان پھلوي و فارسي کنوني. مي شود

  .اوستايي مي نوشتند و گاه به خّط فارسي

  َزرُتشت 
ھنوز . آمده است) يا پیر(ورت َزرتوشترا به معني دارنده شتر زرد نام َزرُتشت به صاوستا در

َزرُدشتیان ھرسال، ششمین روز فروردين، زادروز و برانگیخته شدن زرتشت را به پیامبري جشن 

اّما .  سال پیش از میالد مسیح نوشته اند1400 و 1000تاريخ ظھور َزرُتشت را بین . مي گیرند

 معاصر بودا مي دانند که حدود قرن ششم پیش از میالد مسیح مي زرتشتیان بنا بر سنت او را

بنا بر نوشته ھاي َزرُتشتي، که قرن ھا پس از او گرد آمده، زادگاه َزرُتشت درغرب ايران در . زيست

  .کنار درياچه ارومیه بوده است

  

 از حمايت َزرُتشت بر اثر مخالفت بزرگان دين قديم ناچار سفري طوالني به شرق کرد و در َبلخ

به َزرُتشت معجزاتي نسبت مي دھند که . و خانواده او بھره مند گرديد) ويشتاسب(ُگشتاسب 

  . درکتاب َزراُتشت نامه از آن ھا ياد شده

  

دين َزرُتشت با گرويدن ُمغان به آيین جديد رواج کامل يافت و تا سقوط ساسانیان و پذيرش اسالم 

َزرُتشت دين خودرا َمزَدَيسنا . تبار ديرين خود را حفظ کرداز طرف ايرانیان ھمچنان اھمّیت و اع

  . خوانده که مقابل کلمه ديويسنا يعني پرستنده خدايان گذشته آريايي است

  َمزَدَیسنا
، راستي پرست، َمجوس، به دين و آتش )پرستنده مزدا يا اھورامزدا(زرتشتیان را به جز َمزَدَيسنا 

زرتشت براعتقاد به اھورمزدا به معني سرَور دانا، آفريننده اسامي دين . پرست نیز خوانده اند

اھورامزدا ھستي را به . يکتايي است که ِسَپْنَت مینیو يا خرد مقّدس نیز خوانده مي شود

جھان نیک ھمواره درمعرض حمله . زيباترين، روشن ترين و سودمندترين صورت خلق کرده است

است که آفرينش اھورايي را به حوادث ناگوارو ھجوم ) کارانديشه زشت و ناب(اھريمن يا انَگَرمینیو

  .حیوانات دّرنده و زيانکار و فقر و ناخوشي و ناداني دچار مي سازد

  

. انسان برترين آفريده اھورمزدا، اصلي آسماني و پاک دارد که َفَروَھر يا َفَرَوشي خوانده مي شود

ياران او مانند ديوھاي دروغ، آز، تنبلي و اّما در زندگي، انسان پیوسته مورد وسوسه اھريمن و 

بنابراين وجود انسان ھم جايگاه فرشته راستي و نیکي است و ھم آماج . پیمان شکني است

در مقابل آن، انسان که مختار و . ھريک از اين دو نیرو او را به سوي خود مي کشاند. دروغ و پلیدي

، ديوھاي دروغ و فريب و ترس و حسادت و مسئول اعمال خويش است، بايد در جدال و ستیز دائم

  . ستم و تن پروري را از خود براند و راستي و دلیري و دادگري و بخشايندگي را ھمه جا بگسترد

  

اين پیکار در ھمه ھستي جريان دارد و از آن جا که در بینش َمزَدَيسنا بدبیني و نومیدي راه ندارد، 
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ه نام سوشیانس ظھور مي کند و اھريمن و لشکريان او را سرانجام درآخر زمان، موعود َزرُتشتیان ب

از آن پس اندیشهء نیک، گفتارنیک و کردار نیک که کمال ھستي است درجھان . به دوزخ مي راند

اين نبرد جھاني، که عاقبت به پیروزي خیر خواھد انجامید، پس از يک دور . فرمانروا مي گردد

اعتقاد به رستاخیز و فرا رسیدن روز پسین که درآن . وستدوازده ھزار ساله به رستاخیز خواھد پی

بنابراين عقیده، . اندیشه و گفتار و کردار انسان سنجیده مي شود از خصوصیات دين َزرُتشت است

در سپیده دم روز چھارم پس از مرگ، ايزدان و َامشاْسَپندان شخِص درگذشته را به داوري مي 

اگر در زندگي پارسا و . با او روبرو خواھد شد) فرشته دئنا(ن درنخستین گام، دين يا وجدا. خوانند

نیک کردار بوده باشد، دين، به صورت دختري جوان، زيبا، بلند باال با چھره درخشان، او را به سوي 

داور . واّال پیرزني زشت و پلید او را کشانکشان به دوزخ خواھد برد. بھشت ھمراھي خواھد کرد

که بر روي ) پل ِصراط(س است که به فرمان او مرده از روي چینوت پل روز پسین، َزرُتشت مقّد

نیکوکاران به آساني از روي آن مي گذرند و از کشور . رودي از فلّز گداخته قرار دارد بايد بگذرد

اّما بدکاران، بارنجي که . جاوداني و کاخ پاک منشي و خانه راستي به بارگاه اھورامزدا در مي آيند

کساني که . ود مي بینند، به ژرفاي آن رود سرازير مي شوند و به کلبه دروغ مي رسنداز وجدان خ

جاي مي گیرند که سراي جاوداِن آرام و ) ھمستگان(بدي و خوبي يکسان داشته باشند در برزخ 

  . بي حرکت است

  

ام برده شده ن) جاودانه نیکان( از شش فرشته به نام َامشاْسِپندان يا مقّدسان فنا ناپذير اوستادر 

بعدھا اھوراَمزدا به . ِسِپنَت مینیو يا خرد پاک در رأس آنان است و عدد ھفت کامل می شود. است

اين فرشتگان به ترتیب اھمّیت در دوسوي اھورامزدا قرار مي گیرند . جاي ِسِپنَت مینیو آمده است

. داد و َامردادو عبارت اند از بھمن، ارديبھشت و شھريور، و در سوي چپ ِسپندارَمذ، خر

امشاسِپندان در واقع صفات اھوراَمزدا ھستند و انسان با پي روي و ستايش آنان خود را به کمال 

امشاسِپندان نگھباني آسمان، زمین، گیاه، آب و آتش و ) عالم مادي(درگیتي . مینوي مي رساند

يک از آن ھا موجودي در برابر ھر. ديگر عناصر و آفريده ھاي نیک و مفید ھستي را برعھده دارند

اھورَمزدا با گروه امشاسِپندان و . اھريمني به دشمني مشغول است که ديو خوانده مي شود

. ايزدان تشکیل پادشاھیي مینوي را مي دھد که نظم و ترتیبي بسیار سنجیده و محکم دارد

شاھي اعتقاد به اين شوکت و جالل آسماني و نظم و ترتیب خلل ناپذير را اساس تشکیل شاھن

مقتدر َھخاَمِنشي دانسته اند که توانست ھمه اقوام آريائي را گرد ھم آورد و سرزمین ھاي 

  . گسترده اي را به زير نگین خود کشد

  

دين َزرُتشت درآغاز تعلیمات ساده اي داشت و مردم را به راستي و درستي و پاکي و تالش براي 

 اين معتقدات ھمراه رسوم و عادات و تشريفات اّما با گذشت زمان،. آباداني و سازندگي مي خواند

خاصي شد و سرانجام به صورت آيیني منّظم که فلسفه و مبادي کالمي بسیار عمیقي داشت 

ازدوران شاھنشاھي َھخاَمِنشي، درسنگ نوشته ھا، ھمواره از اھورامزدا با عنوان ُبغ . درآمد

و اناھیتا ) ايزد مھر(بر اھوراَمزدا، میترا در عصر ساسانیان عالوه . بزرگ يا خداي بزرگ ياد مي شد

در اين زمان اعتقاد براين بود که اھوراَمزدا نگھباني . اھمّیتي فوق العاده يافتند) ايزدبانوي آب(

  .جھان را ھمسان به اين دو ايزد واگذاشته است
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اص قرار درمعتقدات َزرُتشتي، ايزدان ديگري نیز بسیار گرامي ھستند و مورد ستايش و نیايش خ

ازجمله ايشان آذر، ايزد نگھبان آتش و سروش پیک آسماني و ھاتف و دئنا یا فرشتهء . مي گیرند

نیايش آتش درآتشگاه ھاي بزرگ چنان . دین وضمیر انساني يا نداي وجدان را مي توان نام برد

عناصر اين اعتقاد راسخ به . اھمّیت داشته است که َزرُتشتیان را آتش پرست نیز خوانده اند

حفظ محیط زيست و رعايت . چھارگانه، آتش، باد، آب و خاک انگیزه احترام به آنھا شده است

موَبدان از ديرباز ھنگام نزديک شدن . سالمت و پاکي انسان، براي َزرُتشتیان واجب اعتقادي است

اب از ديگر آد. به آتش مقدس، صورت خود را مي پوشانند تا نفس آنان موجب آلودگي آتش نشود

نیايش َزرُتشتي، نوشیدن و نثار نوشابه مقدس و مستي آور ھوم است که با ترتیب خاص و 

  . بوسیله روحانیان از شیره گیاھي به ھمین نام گرفته مي شود

  

بسیاري از معتقدات و آداب دين َزرُتشت درگذر زمان به اديان و فرھنگ ھاي ديگر راه يافته و با 

ز آن جمله اعتقاد به ظھور نجات دھنده اي که عدل را در جھان تغییراتي برجاي مانده است، ا

  .خواھد گسترد و پلیدي و بدکاري و ستم را نابود خواھد کرد

  آئین مھر 
با وجود گسترش دين َزرُتشت در شاھنشاھي َھخاَمِنشي، معتقدات ديرين آريايي و پرستش 

پارت ھا، . ران جايي بزرگ داشتمظاھر طبیعت تا زماني دراز بین طوايف آريايي ساکن مشرق اي

، خداي آفتاب تابان و ايزد روشنائي و فروغ جاوداني، را ستايش مي کردند و براساس )میترا(ِمھر 

مراسم . افسانه ھاي مربوط بدان، آيیني با معتقدات و آداب و رسوم و تشريفات خاص داشتند

 گرفت، زيرا بنا بر افسانه، ِمھر که نیايش ِمھر با ترتیبات خاص در اعماق غارھاي تاريک انجام مي

خود از شکاف کوه زاده شد، با ضربه دشنه بر سنگ خارا، چشمه جوشان آب را جاري کرد و پس 

از مبارزه اي سخت ب رگاو وحشي پیروزي يافت و مراسم قرباني گاو در غارصورت مي گرفت و در 

اين .  ديني آنان بود، حضور داشتندآن نمايندگان ھفت طبقه روحاني، با صورتک ھايي که رمز مقام

ھفت طبقه نمودار مراحلي بود که جوان نوآموز آيین مھر بايد، با اطاعت و انضباط کامل و تحمل 

  .سختي و مشقت بسیار، طي کند تا به مرحله کمالکه مقام پیر است برسد

  

، با چھار اسب که آن را مي راند) خداي خورشید(بنا برافسانه ِمھر، گردونه زمان، که ايزدِمھر 

آتش اسب بیروني . مظاھر آتش، باد، آب و خاک اند حرکتي دايره وار پیرامون جھان ھستي دارد

از . در آخر زمان َدم سوزان اسب بیروني ھمه ھستي را ذوب خواھد کرد. اين حرکت دّوار است

بدين ترتیب ايزدمھر . میان آتش، تنھا پاکان، راستگويان و دالوران راست کردار برجاي خواھند ماند

جنبه ھايي از . داور روز پسین و پاک کننده ھستي از ھمه دروغ ھا، بد عھدي ھا و پلیدي ھاست

افسانهء مھر درمعتقدات شاخه اي از دين َزرُتشت که در زمان ساسانیان پديد آمد، وارد شده 

ا به نام َدھريه و پیروان ُزروانیه که در تاريخ معتقدات بعد از اسالم درمباحث کالمي از آن ھ. است

-ُزروان ياد شده، ھستي را زاده زمان و خداي آن ُزروان مي دانند که به صورت موجودي نرينه

  . مادينه با سر شیر و دھاني گشوده و خون آلود تصوير مي شده است
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معتقدات ُزرواني نیز ھمچون آيین مھر از پرستش عناصر طبیعت متأثر بوده که جنبه فلسفي 

پس از تشکیل شاھنشاھي اشکاني، پارت ھا به . فته و به صورت نظامي اعتقادي درآمده بودپذير

ايشان نیز مانند َھخاَمِنشیان . تدريج َزرُتشتي شدند و به جمع آوري و تدوين اوستا پرداختند

پرستشگاه ھايي براي سه َبغ بزرگ، اھورَمزدا، میترا و اناھیتا مي ساختند و به ستايش و نثار 

آيین ِمھر در سرودھا و معتقدات َزرُتشتي و ھمچنین فرھنگ و . باني براي ايشان مي پرداختندقر

اين آيین به سپاھیان و برگزيدگان تعّلق داشت و از . ادب و اساطیر ايراني تأثیري بسیارگذاشت

  .اخالق و انضباطي بسیار دقیق برخوردار بود

  

بوسیله اسیران رومي که به سرزمین خود باز گشتند آيین ِمھر، يا میترايیسم، در زمان اشکانیان 

در اروپا تا نواحي اطراف رودخانه ھاي ُرن و دانوب گسترش يافت و تا جزيره ايسلند رفت و در دربار 

میترايیسم تا پیش از رسمّیت دين . امپراتوران و بین سپاھیان روم اعتباري فراوان به دست آورد

مھمترين آثار معماري و . ب و مراسم آن ھمچنان باقي ماندمسیح برجاي بود و بسیاري از آدا

اّما در فرھنگ ايران بعد از اسالم نیز نشانه . مدارک مربوط به آيین ِمھر در اروپا يافت شده است

نواختن نقاره در بامداد و نیمروز و غروب خورشید، . ھاي بسیاري از معتقدات آن را مي توان يافت

 جوانمردي و عّیاري، مراحل ھفتگانه سیر و سلوک صوفیانه و گذار از آداب زورخانه و صفات خاص

طبقات ھفتگانه تا رسیدن به کمال درمعتقدات اسماعیلیه و ريشه بسیاري از مصطلحات و 

  .تعبیرھاي عارفانه شعر و ادب فارسي را بايد درخاطره ھاي دور اين آيین جستجو کرد

  آیین مانی 
ي است که نفوذ افکارش بیش از يک ھزارسال در ِخّطه وسیعي از پیامبرايران) م216-277(ماني 

وي در آخرين سال ھاي حکومت اشکانیان به . چین تا اروپاي مرکزي و شمال آفريقا حادثه آفريده

پدرو مادرش احتماًال از دودمان نجباي اشکاني و پیرو مذھب ماندايي ھا يا صابئین بودند . دنیا آمد

صابئین یا . سطین در دشت میشان از نواحي خوزستان مي زيستندکه پس از مھاجرت از فل

ماندائی ھا غسل تعمید مي يافتند و طريقه ُگنوسي، مخلوط با عقايد باِبلي و ايراني، در معتقدات 

  . ايشان راه يافته بود

  

ماني روز جلوس شاپور اّول، دّومین پادشاه ساساني، از راه آشنايي با برخي شاه زادگان و 

ريان، به حضور شاه رسید و کتاب خود شاپورگان را بدو تقديم داشت ومورد عالقه و احترام او دربا

وی . قرار گرفت و سالیان دراز در مسافرت ھا و جنگ ھا ھمراه شاپور به نقاط مختلف سفر کرد

ظاھرًا در مداواي بیماران نیز شھرت داشت، اّما چون از درمان فرزند شاه درماند مورد غضب وي 

  . قرار گرفت

  

در زمان جانشینان شاپور، ماني سال ھا در زندان بود و عاقبت به بدخواھي موَبدان بزرگ درباري، 

محکومیت ماني نتیجه قدرت فوق العاده . از جمله َکرتیر، محاکمه و وحشیانه شکنجه و کشته شد

. ه دست آورده بودنداي بود که موَبدان َزرُتشتي، با پیوند دين و سیاست در دوران ساسانیان، ب
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اين دروازه را تا قرن ھا بعد آن را . پیکر بي جان ماني سال ھا بر دروازه جندي شاپور آويخته بود

  .دروازه ماني مي خواندند

  

ماني با اديان زمان خويش آشنايي گسترده داشت و معتقداتش ترکیبي از عقايد مسیحي، 

مي دانست و بر جنبه ھاي اخالقي تأکید بسیار وي اساس اديان را يکي . َزرُتشتي و بودايي بود

از اين نظر حتي دشمنان ماني، چون . داشت و رعايت احوال توده ھاي محروم را الزم مي شمرد

در دستورات اخالقي ماني ھرگونه حرص . سنت اگوستین، نیز به اخالق واالي او شھادت داده اند

گ صلح و آشتي بود و به کار بردن وي پیش آھن. مال و جاه و شھرت زشت شمرده شده است

  . جنگ افزار و جنگ آوري را جايز نمي دانست

  

بنابراين، . به باور ماَنويان، زناشويي و داشتن فرزند اسیر کردن دوباره نور در ظلمِت ماّده و تن است

. ار بودندبا اين ھمه زنان درجوامع ماَنوي مورد احترام بسی. برگزيدگان ماَنوي از ازدواج پرھیز داشتند

وي در دربار . در تاريخ روم از زني به نام جولیا ياد مي شود که يکي از مبّلغان معروف ماني بود

امپراتور با شجاعت و زبان آوري تمام از عقايد خويش دفاع کرد و عاقبت چون ديگر ماَنويان جان بر 

  . سر اعتقادات خود گذاشت

  

رات دوري مي جستند و به قرباني و غسل و تعمید نیز ماَنويان در شعائر ديني از تشريفات و تظاھ

ماني مخترع خّط جديدي مشتق ازخّط . اّما ھنر نزد ايشان بسیار گرامي بود. اعتنا نداشتند

افزون بر اين، وي معتقدات پیچیده خود را . ُسرياني نیز بود و آثار خود را به اين خط مي نگاشت

اين کتاب َارَتنگ يا . له پرورده بود در کتابي به تصوير درآورددرباره دستگاه عظیم آفرينش که در مخّی

  . َارَژنگ نامیده مي شد و ازجھت زيبايي و رنگ آمیزي َمَثل بود

  

سرودھاي مذھبي و مجالس عمومي دعا . موسیقي نیز در دين ماني مقامي بزرگ داشته است

یقي دو ھديه آسماني است و به نظر ماَنويان نماز و موس. و نیايش با موسیقي ھمراھي مي شد

در آثار متعّددي که از ماَنويان درچین، ھند و ترکستان برجاي . پرداختن به آن پاداش بزرگ دارد

مانده نشانه ھاي خّط خوش، کاغذ نفیس و تزيینات صفحه و نّقاشي جلد با بیان شاعرانه و 

  . آھنگین و ديد ھنرمندانه درآمیخته است

  

پس از .  به وسیله مبّلغان به سراسر جھان متمّدن آن روزگار پراکنده شددين ماني درزمان خود او

کشته شدن ماني سرکوب ماَنويان با شّدت و خشونت بسیار در داخل ايران دنبال گرديد، اّما 

درھمان زمان يکي از ملوک عرب حمايت آنان را به عھده گرفت و بسیاري از مانويان فراري نزد او 

پس از قتل ماني، در سوريه، مصر، آفريقاي شمالي تا اسپانیا و مملکت گال حدوديک قرن . رفتند

در قرن چھارم میالدي، سنت آگوستین، که . از حضور فّعال مانويان نشان بسیار برجاي بوده است

بعدھا آثار او از جمله مھم ترين نوشته ھا در دفاع از مسیحیت به حساب آمد، به مّدت نه سال 

اب ھاي معروف او شھر خدا و شھر دنیا، که در رّد عقايد ماني نوشته شده، تأثیر در کت. ماَنوي شد

اھمّیت و نفوذ ماَنويان دراين قرن در رم، مرکز پاپ، به درجھاي بود که . عقايد ماني آشکار است
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فرماني صادر کرد و درسال ) ماَنويان(م برضّد اھل بدعت 326کنستانتین، امپراتور روم در سال 

لنتاين حقوق اجتماعي را ازماَنويان سلب کرد و براي برگزيدگان ماَنوي حکم اعدام و تبعید م وا372

م، که مصادف با درگیري ھاي شديد امپراتوران روم و 520امپراتور يوستینین درسال . داد

شاھنشاھان ساساني بود، براي کلیه ماَنويان حکم اعدام صادر کرد زيرا به عنوان عناصر طرفدار 

در ھمین اوان ماَنويان در ايران نیز مورد شکنجه و آزار .  موجب ھراس دربار امپراتوران روم بودندايران

  . قرار مي گرفتند

  

درسده دھم میالدي رياست مذھبي . دين ماني در اواخر قرن ھفتم میالدي به چین راه يافت

ني منتشر و ھم رديف با ماَنويان از باِبل به سمرقند منتقل شد، از راه جامعه ھاي سّري و پنھا

بعد از اسالم، در زمان خلفاي ُاموي و عّباسي، کشتار مانويان . عقايد تائو و بودا پیروان بسیار يافت

نوشته ھاي بسیار در رّد . دراين زمان ايشان را َزنديق يا َزنديک مي گفتند. بارھا صورت گرفت

حظه از ايرانیان نامي دربار خلفا ماَنوي با اين ھمه شماري قابل مال. عقايد آنان برجاي مانده است

ابن ُمَقفَّع، مترجم و نويسنده بزرگ دربار . بودند يا ايشان را به داشتن اين عقايد مّتَھم مي کردند

انديشه ھاي حسین بن منصور حّالج نیز . ُاموي و اوايل دوره عّباسي از مشھورترين آن ھاست

درقرن چھاردھم میالدي، جنگ ھاي صلیبي برضد . شباھت ھاي آشکار با عقايد ماَنويان دارد

کاتارھا که شعبه اي از پیروان ماني بودند در اروپا به کشتار وحشیانه مردمي انجامید که مرگ را، 

. ھای ايراني در دوران خالفت عّباسي با سکوت و سکون پذيرا مي شدند)زندیک(ھمچون َزندیق

 دويست سال دوام کرد و بر بسیاري از رويدادھاي بدين ترتیب دين ماني کمابیش ھزار تا ھزارو

مزدک نیز معتقدات اقتصادي و اجتماعي خودرا از ماَنويت گرفت و . اجتماعي دوران خود اثر گذاشت

در اروپا، تا قرن ھاي دوازدھم و سیزدھم، بسیاري از شورش ھايي را که علیه مالکان بزرگ و 

  . مي دانستندکلیسا رخ مي داد متأّثر از عقايد مانويان

 
 
 

 اسالم
  

  

  

درقرن ھفتم میالدي، درمّکه يکي از شھرھاي شمال غرب عربستان رويداد ديني مھّمي به وقوع 

پیوست که در اندک زمان امپراتوري ھاي مقتدر ايران و روم را به زانو درآورد و تمّدني پربار و 

رگذشته ھاي دور، بخش د. ماندني در عرصه اي وسیع از جھان متمّدن آن روز برجاي گذاشت

ھاي بزرگي از شبه جزيره عربستان بارھا به تصّرف کشور گشايان ايراني درآمده بود و از قرن 

ششم میالدي يمن، آبادترين و ثروتمندترين نواحي کرانه جنوبي اين شبه جزيره به وسیله امیران 

  . دست نشانده شاھنشاھان ساساني اداره مي شد
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نرو سوريه به يمن، موقع بازرگاني و مذھبي مھّمي داشت، زيرا َکعبه مّکه، بر سر راه کاروا

رفت و آمد زائران و بازرگانان، خاّصه در زمستان که . بزرگترين ُبتخانه قبايل عرب در آن جا بود

بازارھاي فصلي برپا مي شد، اين شھر را به صورت کانون برخورد عقايد و آرای گوناگون يھوديان، 

مھم ترين مقام مذھبي مّکه يعني پرده . تیان و اعراب باديه نشین در مي آوردمسیحیان، َزرُتش

داري خانه کعبه با قبیله قريش بود که بعضي از خاندان ھاي آن با بازرگاني و رباخواري ثروت ھاي 

  . سرشار گرد آورده بودند

  پیامبر اسالم 
ي ھاشمي از قبیله قريش زاده  میالدي درخاندان571حدود سال ) ص(رسول اکرم محّمدبن عبداهللا

پدر خود عبداهللا بن عبدالُمّطّلب را، که بازرگاني کم سرمايه بود، در آغاز زندگي و مادرش، . شد

آمنه، را در شش سالگي از دست داد و کودکي را در فقر به چراندن رمه عموي خويش، ابوطالب، 

در جواني سرپرستي . گذراندکه پس از درگذشت عبدالمطلّّب سرپرستي او را برعھده داشت، 

امور بازرگاني زني سرشناس و ثروتمند به نام خديجه را به عھده گرفت و پس از سفري به شام و 

در بیست و چھارسالگي به تقاضاي . سوريه بر اثر کارداني و َامانت به محّمد امین شھرت يافت

واج چند دختر و پسر بود که از ثمر اين ازد. خديجه که بیوه اي چھل ساله بود با او زناشويي کرد

دو تن از آنان يکي پس از ديگري به زني به ُعثمان خلیفه سّوم داده . آنان سه دختر زنده ماندند

باحضرت علي بن ابي طالب پسر عّم پدر زناشويي ) ع(شدند و دختر سّوم، حضرت فاطمه زھرا

  . کرد

  

دم کناره مي گرفت و در غاري برکوه ھنگامي که در مّکه بسر مي برد گاه از مر) ص(رسول اکرم

درھمین خلوت ھا در چھل . َحرا به عبادت و تفّکر در باره آفرينش و احوال آدمیان مي پرداخت

به اعتقاد شیعه امامیه، . سالگي، شبي وحي الھي بر او نازل گرديد و به پیامبري انگیخته شد

ین سال ھاي بعثت را پیامبر به نخست. بعثت پیامبر در بیست و ھفتم ماه رجب واقع شده است

عمو زاده آن حضرت از نخستین ) ع(خديجه ھمسر و علي. دعوت پنھان افراد خانواده خود پرداخت

پس از سه سال وي دعوت خود را در مّکه آشکار کرد و ھمه را به ستايش . گروندگان بدو بودند

 بر ُبتخانه کعبه تکیه داشتند سران قريش که براي رونق کار خود. خداي واحد بي ھمتا فرا خواند

ده سال پس از بعثت، دو پشتیبان بزرگ محّمد، ابوطالب، بزرگ خاندان . به مخالفت با او پرداختند

  . ھاشمي، و خديجه، ھمسر وي، درگذشتند و از آن پس آزار ُمشرکان ُبت پرست فزوني گرفت

  

یش از چند ماه دوام نیافت و به طائف، ناحیه اي سرسبز نزديک مّکه، ب) ص(سفر کوتاه پیامبر

درھمین زمان سران قبايل شھر َيثَرب که در موسم . مخالفت مردم او را ناچار به مّکه باز گردانید

حج به مّکه آمده بودند با قبول اسالم و بیعت با پیامبر اکرم آن حضرت و يارانش را که مورد شکنجه 

پیامبر و اصحاب او از مّکه به َيثَرب، که مدينة ھجرت . و آزار بسیار بودند به شھر خود دعوت کردند

) ص(در مدينه، پیامبر اکرم. میالدي است621الّنبي، خوانده شد آغاز تاريخ ھجري و مطابق سال 

اساس جامعه و حکومت اسالمي را بنا نھاد و اصول و تعلیمات دين جديد را، که موجب 
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آن پس مبارزه بر ضّد ُمشرکان ُبت پرست از . ھمبستگي اقوام و قبايل مختلف بود، استوار کرد

نخستین برخوردھاي مسلمانان با اعراب و بزرگان ُبت پرست مّکه، به صورت حمله به . شّدت يافت

درسال سّوم ھجري، جنگي مھم میان مسلمانان و . کاروان ھاي بازرگاني صورت مي گرفت

سلمانان و کشته و اسیر شدن کارواني که از سوريه به مّکه مي رفت در گرفت که به پیروزي م

  . اين جنگ به ِغزوه َبْدر مشھور است. بسیاري از بزرگان قريش انجامید

  

سال بعد در جنگ ُاُحد مسلمانان شکست خوردند و دوسال بعد ابوُسفیان، يکي از بازرگانان بسیار 

رد و توانگر قريش، با لشکري بزرگ که به حدود ده ھزار نفر مي رسید مدينه را محاصره ک

اّما به راھنمائي سلمان فارسي، که ايراني و از . مسلمانان را در معرض خطري بزرگ قرار داد

اين جنگ، که به ھمین . ياران نزديک پیامبر بود، در ظرف شش روز گرداگرد مدينه خندقي کندند

  . مناسبت جنگ خندق نامیده شد، با بروز اختالف در سپاه دشمن بي خونريزي پايان يافت

  

درت روز افزون سپاھیان اسالم درنتیجه اقبال اقوام مختلف عرب بود که به ويژه پس از فراھم ق

م، 630/عاقبت درسال نھم ه. آمدن امکان برگزاري مراسم حج براي مسلمانان در مّکه شتاب يافت

ر اين برخورد با تسلیم ابوُسفیان و ديگ. با ده ھزار تن مرد جنگي به مّکه نزديک شد) ص(پیامبر

پیامبر . بزرگان قريش که امان يافته بودند بي خونريزي و با پیروزي مسلمانان پايان پذيرفت

پیشاپیش سپاھیان اسالم پیروزمندانه به خانه کعبه درآمد، ُبت ھا را درھم شکست و ) ص(اکرم

از آن پس بیشتر اعراب . آن مکان مقّدس را به مسجدالحرام و زيارتگاه مسلمانان تبديل فرمود

اسالم آوردند و ُبت ھا را شکستند وحکومت يکپارچه و مّتحد اسالم بر سراسر شبه جزيره 

پیامبر باقي عمر را نیز در مدينه گذراند و با آن که پیشواي مذھبي و . عربستان تسّلط يافت

سیاسي و جنگي مقتدري بود، ھمانند عامه مسلمانان به سادگي و بدون تجّمل و دستگاه مي 

مسلمانان را شخصًا اداره مي کرد و نسبت به فقرا و يتیمان و ستم ديدگان رأفت و زيست، امور 

  . توّجه خاص داشت

  

به . آن حضرت آخرين سفرحج را که حّجة الِوداع خوانده شد برگزار کرد.  م631/در بھار سال دھم ه

را به ) ع(باعتقاد شیعیان در راه بازگشت درمحّلي به نام َغدير ُخم آن حضرت علي بن ابیطال

 صفر 28جانشیني برگزيد و ھمه مومنان را به پي روي و اطاعت او امر کرد و چند ماه پس از آن در 

  . م در مدينه رحلت فرمود632/سال يازدھم ه

  قرآن مجید 
است که کالم اهللا، ُفرقان و ) ص(مجید کتاب آسماني مسلمانان و معجزه محّمد مصطفيقرآن 

اين تنزيل شريف مجموعه وحي ھا و الھام ھاي خداوند است که به . الکتاب نیز خوانده مي شود

به ) ص(وسیله جبرئیل در لیلة الَقدر از ماه رمضان نازل شده و در دوران رسالت خاتم االنبیاء محمد

تدريج به مناسبت حوادث و وقايعي که اّتفاق مي افتاده به الفاظ عربي بر زبان پیامبر جاري مي 

 زمان نويسندگاني آن چه نازل مي شد بر پوست يا استخوان يا سنگ ھاي در ھمین. شده است

عّده اي از صحابه نیز آن سخنان را به دّقت به خاطر مي سپردند و پیوسته . پھن نازک مي نوشتند
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 در قرآنمشھورترين کاتبان وحي و قاريان . براي مؤمنان قرائت مي کردند و به آنان مي آموختند

ي بن ابیطالب، ابوبکر، ُعمر،ُ عثمان، زيد بن ثابت و ابن ابي َکعب بودند که عل) ص(زمان پیامبر

) ص(چندي پس از رحلت رسول اکرم. بعضي از ايشان نامه ھاي آن حضرت را نیز مي نوشتند

بعضي از َصحابه و خلفا تصمیم گرفتند براي جلوگیري از . گروھي از قاريان در جنگ کشته شدند

م، ھمزمان با خالفت 651/ه30از ھمین رو، در سال . آن را يکجا گرد آورند، قرآنتحريف و نابودي 

به دستور . ُعثمان نسخه اي يکنواخت فراھم آمد که چون دريک مجّلد بود ُمصَحف خوانده شد

. خلیفه، نوشته ھاي ديگررا درآتش سوزاندند تا پس از آن موجب اختالف و تفرقه مسلمانان نشود

  .ن تا امروز برجاي استُمصَحف شريف از آن زما

  

سوره ( سوره از آن درمّکه 95 سوره و بیش از شش ھزار آيه تقسیم مي شود که 114 به قرآن

 ھیچ قرآننازل شده است و بنا بر نّص ) سوره ھاي مدني( سوره ديگر در مدينه 19و ) ھاي مّکي

بیش از ھمه در موضوع ھايي که . نکته اي نیست که در کتاب مبین بدان پرداخته نشده باشد

سوره ھاي کّلي آمده عبارت است از توحید، قیامت و داوري اعمال بندگان و سرنوشت 

تعلیمات و دستورات ديني و قواعد و احکام . وحشتناکي که در انتظار ُبت پرستان و ُمشرکان است

موضوع سوره ھاي مدني . و ِقَصص و دستورھاي اخالقي نیز درسوره ھاي مّکي فراوان است

شتر قوانین و مقّررات فقھي و حقوقي جامعه اسالمي و دستورھاي زندگي و نیز در باره نحوه بی

مسلمانان را به وحدت براي  قرآن به طورکلي. برخورد و مقابله با دشمنان داخلي و خارجي است

اطاعت از دستورھاي خداي واحد بي ھمتا فرا مي خواند و به مقابله و مجاھده دربرابر دشمنان و 

  .شرکان و دورويان فرمان مي دھدُم

  

فھم آيه ھاي محکم براي آنان که عربي .  به محکمات و متشابھات تقسیم مي شود قرآنآيات

اّما متشابھات از فھم عامه بیرون است و بنا برنّص قرآن کسي جز خدا و . مي دانند ممکن است

) ص(تا وقتي رسول اکرم. رسول و کساني که در علم دين استوارند برمعناي آن ھا آگاه نیست

اّما پس از . حیات داشت ياران وي دشواري ھاي فھم متشابھات را از آن حضرت مي پرسیدند

رحلت آن حضرت و توسعه فتوحات اسالمي در سرزمین ھاي ديگر که مردم آن به سبب نزول آيات 

ا شدند که آيات بعدھا مفّسراني پید.  به وجود آمدقرآنواقف نبودند، نیاز به توضیح و تفسیر 

ايرانیان و صوفیه درعلم تفسیر . متشابه را بر مشرب و به مقتضاي فکر و علم خود تأويل مي کردند

اّما مشھور ترين مفّسري که از زمان پیغمبر مورد اعتماد و مراجعه . آثار برجسته اي پديد آورده اند

  .عموم مسلمانان بوده عبداهللا بن عّباس است

  

ھت وحي الھي و شمول بر اصول و تعالیم ديني، بلکه از حیث فصاحت و بالغت  نه تنھا از جقرآن

و اسلوب خاص آن که نه نظم است و نه نثر و نه سجع، بر زبان و ادب عربي و فارسي تأثیري 

از نخستین قرن ھاي اسالمي مطالعه و بحث درباره قرائت، تفسیر، . بزرگ برجاي گذاشته است

 چون لغت، بالغت و فصاحت و صرف و نحو و امثال آن به عنوان علوم تجويد، تأويل و علوم ادبي

  .قرآني رواج بسیار داشته و منشاء مباحث مھم بوده است
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  اصول و احکام اسالم 
نازل ) ص(اسالم به معني تسلیم و اطاعت فرمان خداوند است که به وسیله فرستاده او محّمد

اقراْر بر زبان آوردن . عمل به ارکان تکمیل مي شودگرديده و با اقرار به زبان، ايمان به قلب و 

َاشَھُد َاْن ال اهللا ِاّال «: داللت دارد) ص(دوجمله شھادت است که بر يکتايي اهللا و رسالت محّمد

عقايد اسالمي که براساس قرآن و احاديث استوار است به » .َاْشَھُد َان محّمدًا رسوُل اهللا«و » اهللا

دو اصل . اصول دين عبارت است از توحید، ُنُبّوت و َمعاد.  تقسیم مي شوداصول و احکام يا عبادات

اعتقاد به اهللا، خداي واحد : توحید. عدل و امامت مخصوص شیعیان و اصول مذھب شیعه است

بي ھمتا که آفريننده ھستي است؛ آغاز و پاياني ندارد، نه زاده است و نه مي زايد؛ شريک و 

ا و نگھدار و روزي دھنده است و مؤمنان پرھیزگار را با مھرباني و مانند ندارد؛ دانا و توان

  .بخشايندگي مي نوازد و در برابر ُمشرکان و دورويان و دشمنان انتقام گیرنده َقّھار است

  

خداوند براي ھدايت مردم کساني را از میان ايشان به ُنُبّوت برمي گزيند تا تعلیمات و احکام : ُنُبّوت

از آغاز آفرينش، پیامبران بیشمار از جانب خدا براي . له ايشان به مردم برساندالھي را به وسی

خاتم االنبیاء ) ص(ھدابت خلق فرستاده شده اند که اّولین آنھا آدم و آخرين آنھا محّمد مصطفي

  . است

  

 اعتقاد به روز حساب است، ھنگامي که به فرمان خدا مردگان برمي خیزند و در محضرعدل -معاد

مؤمنان متّقي که با اطاعت از اوامر و احکام .  اعمال نیک و بد آنان در ترازو سنجیده مي شودالھي

الھي از گناه دوري جسته اند از ِصراط مي گذرند و در جّنت، که جوي ھاي بسیار درآن روان است، 

را سبک اّما بدکاران و ُمشرکان و آنان که تعالیم خداوند . ازنعمت ھاي خداوند بھره ورمي شوند

  . داشته و در روي زمین فساد کرده اند، به جھّنم مي روند و براي ھمیشه آن جا مي مانند

  

يعني در انتخاب راه و روش . آدمیان در بعضي امور مجبور و در بعضي ديگر مختار ھستند: عدل

ر کند اختیار براي انسان مسئولیت مي آفريند و بسته به آن که چگونه رفتا. زندگي اختیار دارند

درقیامت پاداش و مجازات مي بیند و اين عدل خداوند است که به انسان آزادي مي دھد و 

  . درمقابل او را مسئول مي شمارد

  

امام به معني رھبر و پیشواست و به کسي گفته مي شود که در نماز جماعت ديگران : امامت

و ) ع(تقاد شیعه آن است که علياّما امامت در اع. پشت سر او مي ايستند و به او اقتدا مي کنند

و از طريق انتساب به ) ص(جانشینان او تا امام دوازدھم، برگزيدگاني ھستند که پس از پیامبر اکرم

او بھره اي از علم الھي دارند و نظر و رأي ايشان در تفسیر و تأويل و تشريح قرآن و رھبري جامعه 

ان معصوم و دور از گناه و لغزش اند و اطاعت از ايش. اسالمي ھمراه با تأيید از خداوند متعال است

  .دستورات و پیروي از روش زندگي آنان بخشي از اوامر دين اسالم است

  

  . نماز، روزه، حج، جھاد،، ُخمس، زََکات، امر به معروف و نھي از ُمنَکر: فروع دين ھشت است
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ج بار به سوي مسجد الحرام مسلمانان ھر روز پن. نماز از واجبات است و ستون دين خوانده شده

به نماز مي ايستند، خداي يکتاي بي شريک را ستايش مي کنند و شھادت به وحدانیت و ) َکعبه(

  . مي دھند) ص(فردانیت اهللا و رسالت پیامبر گرامیش محمد مصطفي

  

که مسلمانان دراين ماه . روزه پرھیز ازخوردن و آشامیدن از طلوع تا غروب آفتاب درماه رمضان است

به واسطه نزول قرآن و شب قدر آن را بسیار گرامي مي دارند، روزه میگیرند و درطاعت و عبادت 

عید فطر، يکي از دو عید مھّم عموم مسلمانان، درپايان اين ماه و ھنگامي است که . مي کوشند

  . با ديده شدن ِھالل پايان يافتن ماه رمضان از سوي مراجع مذھبي اعالم گردد

  

اين مراسم با قرباني درعید . خانه خدا با ترتیب و اعمال خاص درماه ذي الحّجه استحج زيارت 

بر ھر فرد آزاد مسلمان، که توانايي مالي و بدني داشته . َاضحي، يا عید قربان، پايان مي پذيرد

  . باشد، درمدت زندگي يک بار زيارت خانه خدا واجب است

  

ن که توانايي جسمي داشته باشد واجب است که بر ھر مرد مسلما. جھاد جنگ در راه خداست

در تاريخ اسالم، کشور گشايي ھاي بسیار با . براي دفاع از اسالم و گسترش آن به جنگ رود

وقتي ُمشرکان و دشمنان به کشور . عنوان عرضه اسالم بر کاِفران و ُمشرکان صورت گرفته است

 واجب است و پیري و جواني و جنس دفاع برھمگان. اسالم حمله ور شوند دفاع واجب مي شود

  .و توانايي و ناتواني درآن تأثیري ندارد

  

ُخمس پرداخت يک پنجم از کل غنايم و اموال بي صاحب و درآمدھاي مشروع است که به پیامبر و  

شیعیان سادات را شايسته دريافت ُخمس مي دانند و آن را با عنوان . خاندان او تعّلق مي گیرد

اھل سّنت مالیات اسالمي را . اجع عالیقدر يا حکومت مذھبي شیعه مي پردازندسھم امام به مر

واجب ) ص(منحصر به َزکات مي دانند و معتقدند که پرداخت ُخمس فقط در دوران حیات رسول اکرم

  . بوده است

  

زَََکات، به معني خالصه و برگزيده مال، پرداختن سھمي از درآمد محصوالت ساالنه به فقرا و 

اين . رگان و يتیمان و مسافراني است که از سرزمین خود به دور افتاده اند و خرج روزانه ندارندبیچا

مبلغ را مسلمانان به اختیار خود يا به مستحق مي پردازند يا از مراجع مذھبي براي تقسیم آن 

 پول يا اّما بسیاري افراد عالوه بر زکات مبالغي ديگر به صورت. َزکات واجب است. کمک مي گیرند

جنس به عنوان صدقه به بیچارگان و مستحّقان مي پردازند که از مستحّبات است يعني از کارھاي 

  .نیکويي که ثواب آخرت دارد اّما واجب نیست

  

نھي از ُمنَکر جلوگیري از . امر به معروف راھنمائي و تاکید ديگران بر انجام کارھاي خیر است

عھده ھرمسلمان است که اگر شخص دانسته يا بر. کارھاي ناشايست و خالف دين است

ندانسته در وظايف ديني کوتاھي کرد يا گرد کارھاي زشت و حرام گشت او را با پند و موعظه و 
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  . درصورت لزوم به اجبار و خشونت از آن کار باز دارد

  

به معني نخستین . شیعیان براين احکام ھشتگانه دومورد ديگر افزوده اند که َتَوّال و تبّرا است

و خاندان او و اصرار در حّق خالفت ايشان بي فاصله بعد از ) ع(اظھار ارادت و محّبت به علي

. و اھل بیت اوست) ع(و دّومي به معني اظھار بیزاري از دشمنان و مخالفان علي) ص(پیامبر

ب از اين درعین حال شیعیان، با َتقیه يعني پنھان کردن اعتقاد خود درجايي که گمان خطر رود، اغل

  . موارد چشم پوشیده اند

  

 مجید و احاديث گرفته شده اداره  قرآنامور اجتماعي مسلمانان براساس حقوق اسالمي که از

پس . ھمه کارھا زير نظر و به دستور آن حضرت انجام مي شد) ص(در زمان رسول اکرم. مي شود

حقوقي و مسائل ديني از رحلت، خلیفه در رأس حکومت قرار داشت و مرجع حل اختالف ھاي 

با گسترش سرزمین ھاي اسالمي، خلفا وزيران و عامالن و قاضیاني از جانب خود به کارھاي . بود

  . مختلف مي گماشتند

  

فقھا آن دسته از عالمان دين ھستند که احکام جزيي مربوط به واجبات ديني و روابط اقتصادي و 

. وايان را بنا بر نظر و اجتھاد خود تدوين مي کنندخانوادگي و قوانین مجازات و حقوق مردم و فرمانر

در نخستین قرن ھاي اسالمي چھار مکتب مھّم فقھي پديد آمد که مسلمانان اھل سّنت و 

فقه شیعه به وسیله . َحَنفي، شافعي، َحنَبلي و مالکي: جماعت ھنوز از آن ھا پیروي مي کنند

به ھمین جھت شیعیان امامیه را . ديدششمین پیشواي شیعیان تدوين گر) ع(امام جعفر صادق

  .شیعه جعفري نیز مي نامند

 
 
 

 فرقه ھای اسالمی
  

  

با رحلت پیامبر اکرم، جامعه اسالمي که در سراسر شبه جزيره عربستان گسترده بود، ناگھان 

ھنوز کفن و دفن انجام نگرفته بود که میان مھاجران و انصار يعني . دستخوش تفرقه شديد شد

از مّکه به مدينه ھجرت کرده بودند با ساکنان اصلي مدينه، بر سرجانشیني جدال اصحابي که 

اّما چند تن از . اين اختالف با بیعت با ابوبکر، که در ھجرت ھمراه پیامبر بود، آرام گرفت. آغاز شد

پسر عم و داماد پیامبر را ) ع(نزديکترين َصحابه، از جمله سلمان فارسي و ابوذرغّفاري، علي

براي جلوگیري از تفرقه باخالفت ابوَبکر و ُعَمر و ) ع(با آن که علي. ین برحق مي شناختندجانش

از ھمان زمان ) ع(علي) پیروان(ُعثمان موافقت کرد، اّما معتقدان به جانشیني وي به نام شیعیان 

  . مشّخص شدند
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رگان قريش، به در زمان خلیفه سّوم، با گسترش فتوحات اسالم و سیل غنايم و فرصت يافتن بز

و تا اندازه اي در روزگار ) ص(تدريج اوضاع جامعه از آن سادگي و تقوي و عدالت که در زمان پیامبر

پس ازکشته شدن ُعثمان که بر اثر نارضايي . خالفت ابوَبکر و ُعمر وجود داشت، تغییر کرد

ان خالفت وي اّما در زم. بیعت کردند) ع(مسلمانان و شورش جمعي صورت گرفت، ھمگي با علي

و دختر ابوَبکر، سپاھیان ) ص(درجنگ َجَمل، عايشه ھمسر پیامبر. جنگ ھاي داخلي شّدت گرفت

تشويق مي کرد و در جنگ َصّفین، معاويه که از سران سابق قريش بود ) ع(را به مخالفت با علي

  . صف آراست) ع(درمقابل علي

  

خالفت اسالمي به حکومت موروثي و ُپر )ص(بدين ترتیب، درکمتر از سي سال پس از رحلت پیامبر

تجّمل ُاموي بدل شد که، برخالف تعلیمات برابري و برادري اسالمي، بر نژاد و تبار و قبیله خود 

تأکید داشت و نه تنھا مسلمانان سرزمین ھاي مغلوب، بلکه ديگر اعراب را نیز به چیزي نمي 

و تعالیم آن داشتند ) ص( از دين محمدبا اين ھمه، از آن جا که خلفا مشروعیت خود را. شمرد

ناچار با توّسل به قرآن کريم و احاديثي که از پیامبر به وسیله راويان نقل مي شد، درصدد اثبات 

مخالفان نیز از ھمین طريق به بحث و گفتگو مي پرداختند و براي مبارزه . حّقانیت خود برمي آمدند

/ در نتیجه در قرن ھاي اّول و دّوم ھجري. ندو قیام خود مبنايي اعتقادي و اسالمي مي جست

ھفتم و ھشتم میالدي بحث ھاي مھّمي درباره مسائلي چون صفات خدا، ايمان، گناه، جبر و 

اگرچه اصل اختالف آنان درمسأله جانشیني و ويژگي . اختیار درگرفت و فرقه ھاي متعّدد پديد آمد

ھا به پیدايش ديدگاه ھاي متفاوت در ھاي حکومت و خالفت اسالمي بود، اّما ھمین کشمکش 

  . اصول اعتقادات و روابط انسان و خدا و مسائل فقھي نیز انجامید

  

دراين کشمکش ھا و اختالفات مذھبي ايرانیان نه تنھا بي طرف نماندند، بلکه ھم در مبارزات و 

ايش و مھمترين مراکز پید. ھم در مباحث کالمي و فقھي سھمي بزرگ و تعیین کننده داشتند

رشد افکار و آراء مذھبي در سه قرن اّول اسالمي، بغداد و بصره بود يعني در جايي که اکثر 

. ساکنانش ايراني بودند و به واسطه موقع خاص، محل برخورد افکار و عقايد ملل گوناگون بود

 با .خراسان و نواحي مرکزي ايران نیز از کانون ھاي مھّم پیدايش مذاھب جديد به شمار مي رفت

اين تفاوت که ايجاد مذاھب دراين مناطق بیشتر رنگ سیاسي داشت و به منظور مبارزه با خالفت 

  .ُاموي و عّباسي رواج مي يافت

  

مذاھب اھل سّنت و : مھمترين فرقه ھاي اسالمي که در تاريخ ايران اھمیت يافته اند عبارتند از

ت که ھمواره اکثريت مسلمانان را اھل سّنت و جماع. جماعت، َخوارج، شیعه و شاخه ھاي آن

يعني بیعت عامه . تشکیل مي داده اند در موضوع جانشیني معتقد به انتخاب و ِاجماع ھستند

خلیفه درنظر اھل سّنت، تنھا مأمور اجراي احکام قرآن . مسلمانان را مبناي انتخاب قرار مي دھند

ھار مذھب َحنَبلي، شافعي، اھل تسّنن در احکام فقھي پیرو يکي از چ. و سّنت رسول است

يازدھم میالدي، ھنگامي که ترکان سلجوقي / درنیمه دوم قرن پنجم ھجري. َحَنفي و مالکي اند

. اختالفات مذھبي را دامن زدند، پیروان مذاھب مختلف اھل سّنت را نیز به جان يکديگر انداختند
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مثًال سنّیان . يافت مي شوندھم اکنون در بین سنّیان ايران، پیروان ھريک از اين چھار مذھب 

ُکردستان بیشتر شافعي مذھب اند و قبايل و عشاير ترکمان و بلوچ و سنّیان خراسان، که مرکز 

  . آنان خواف است، از مذھب حنفي پیروي مي کنند

  

) داوران دو طرف(بودند که در جنگ َصفّین به رأي َحَکمین ) ع(َخوارج آن دسته از طرفداران علي

َخوارج در امر . را به شھادت رساند) ع(د و از لشکر کناره گرفتند و يکي از ايشان علياعتراض کردن

جانشیني معتقد به انتخاب بودند، اّما قريشي يا عرب بودن را شرط الزم نمي دانستند و مي 

َخوارج که . گفتند ھر شخص مسلمان از ھر قوم و مّلت مي تواند به عنوان خلیفه انتخاب شود

یر، شجاع و پاک اعتقاد بودند، در دوره ُامويان و اوايل خالفت عّباسیان برضّد آنان مردمي سختگ

يکي از دوشاخه مھّم َخوارج بر قسمتي از عراق و . مي جنگیدند و سخت موجب ھراس آنان بودند

َخوارج در سیستان و خراسان دسته ھاي بزرگي به مخالفت با خلفا . فارس و کرمان مسلط شد

و يکي از مھمترين عوامل تشکیل نخستین حکومت ھاي محّلي ايراني در اين تشکیل دادند 

که ھارون الرشید را به خراسان ) حمزة بن آَذرک شاري(حمزة بن عبداهللا خارجي . نواحي بودند

  .َخوارج حدود قرن چھارم ھجري به تدريج از میان رفتند. کشید از آن جمله است

  شیعیان
ھنگام َحّجة الِوداع در غدير ُخم، ) ص( و معتقدند که رسول اکرمھستند)ع(شیعیان پي روان علي

بنابراين . را در حضور عده اي از َاصحاب به امامت و واليت و خالفت خويش منصوب فرمود) ع(علي

شیعیان، برخالف اھل سّنت و جماعت که خلیفه را تنھا . خالفت انتخابي ابوبکر خالف نّص است

سّنت رسول مي دانند، معتقدند که امامت مانند ُنُبوَّت امري الھي و از مأمور اجراي احکام قرآن و 

و جانشینان او برگزيده رسول خدا و ُمطّلع بر غیب و وارث علوم ) ع(علي. ارکان دين اسالم است

ايشان با علم الھي بر اسرار آفرينش آگاھي دارند و محکمات . نبي و معصوم از گناه و خطا ھستند

تنھا احاديثي که ازطريق ايشان روايت شود صّحت و اعتبار . م خدا را مي دانندو متشابھات کال

کامل دارد و ھرکس که با آنان مخالفت کند با خدا مخالفت کرده و ھمچون کافران و منافقان 

  . مستحّق آتش جھنم است

  

با خالفت شیعیان با اين معتقدات اصولي در طي تاريخ اسالم اقلیتي را تشکیل دادند که پیوسته 

و شماري از نخستین شیعیان او بنا بر مصلحت ) ع(با آن که علي. رسمي درمبارزه و جدال بود

اسالم با ابوَبکر و ُعمر و ُعثمان بیعت کردند، اّما فاصله گرفتن روز افزون خلفا از تعلیمات پیغمبر به 

يه خالفت را به خاندان نارضايي در جامعه اسالم مي افزود و ھمین امر تا بدان جا کشید که معاو

از آن پس خالفت به رياست دنیايي تغییر شکل يافت و بدکاري ھا و رفتار خالف . خود انتقال داد

شرع ُامويان به حدّي بي پرده صورت مي گرفت که بیشتر اھل سّنت و جماعت نیز ناچار آنان را از 

  .چھار خلیفه اّول، که خلفاي راشدين نامیده مي شدند، جدا کردند

  

و ياران او در ) ع(بدين ترتیب، شیعه به خصوص پس از رودررويي لشکر ُمعاويه با حسین بن علي

دشت کربال، روز بروز بیشتر متشّکل شدند و به صورت ھاي مختلف بیزاري خود را از دستگاه 
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  .خالفت رسمي که آن را غاصب مي دانستند آشکار کردند

  

را گرفتند و حمايت ايشان موجب شد که ) ع(ي جانب عليايرانیان مسلمان از آغاز در امر جانشین

گرايش ايرانیان به تشّیع ھم از آغاز داليل . در زمان آن حضرت مرکز خالفت به کوفه انتقال يابد

از جمله آن که اصوًال پذيرش اسالم از طرف آنان به دلیل صداي برابري و برادري اين . بارزي داشت

 طبقات جامعه ساساني را در ھم مي شکست و نظمي نو را ايمان جديد بود که سدھاي محکم

اين آرزو با تشکیل خالفت ُاموي برباد رفته مي نمود، حال آن که روش حضرت . نويد مي داد

از سوي ديگر، ايرانیان با وجود قبول اسالم از حکومت و . در دوران کوتاه خالفت جز آن بود) ع(علي

ه اي که به ويژه از خلیفه دّوم به واسطه فتح ايران در دل سیادت عرب ناخشنود بودند و، با کین

  . مي پروراندند، ھر فرصتي را براي انتقام غنیمت مي شمردند

  

به اين ترتیب، تشّیع در واقع نه يک فرقه اسالمي که يک جريان موازي با خالفت رسمي 

اد مکاتب و مباحث مھّم مسلمانان است و درطول تاريخ ھمواره به صورتي فّعال و مؤّثر ھم در ايج

کالمي و اعتقادي سھم بزرگي داشته و ھم در جريانات سیاسي و برخوردھاي مھّم نظامي رو در 

  . روي خالفت ُاموي و عّباسي قرار گرفته است

  

اساس اين . شاخه ھاي مختلف تشّیع را به دو دسته اصلي میانه رو و غالي تقسیم مي کنند

اّما از ديگر تفاوت ھا که موجب . قائلند) ع(که معتقدان براي عليدسته بندي بر پايه مقامي است 

  . جدائي شیعیان از يکديگر گرديد يکي اين بود که کدام يک از علويان را بايد امام شمرد

  ) ِکیسانیھ(شیعیان میانھ رو 
گروھي از . اّتفاق افتاد) ع(نخستین انشعاب دربین شیعیان پس از شھادت حسین بن علي

س از اين واقعه به امامت محمدبن الحنفیه، برادر ناتني آن امام و پسرعلي بن شیعیان پ

طرفداران محمدحنفیه به رھبري مختار . نبود، معتقد شدند)ع(که از بطن فاطمه زھرا) ع(ابیطالب

اين . جنگي بزرگ به راه انداختند) ع(ثقفي درکوفه قیام کردند و به خون خواھي از حسین بن علي

شاخه اي از ِکیسانیه که راِونديه خوانده مي شدند ابومسلم . سانیه مي خوانندفرقه را ِکی

دسته اي از ِکیسانیه معتقد بودند که محّمد َحنفیه . خراساني را در قیام برضّد ُامويان ياري دادند

نمرده و در غاري پنھان شده است و در آخر زمان از آن جا ظھور و دنیا را ُپر از عدل و داد خواھد 

  .کرد

  زیدیھ
) ع(انشعاب ديگر در تشّیع ھنگامي پديد آمد که گروھي از شیعیان به جاي امام محّمد باقر

زيد در مبارزات برضّد ُامويان با . پنجمین پیشواي شیعیان امامیه، با زيد بن علي برادر او بیعت کردند

اّما معتقد بود که وي از نظر معتقدات مذھبي با سنّیان مدارا مي کرد . شور تمام شرکت داشت

زيديه پس از زيد بن . بايد حکومتي روحاني به امامت يکي از علويان جامعه اسالمي را اداره کند

ھشتم /درقرن دّوم ھجري. علي، قرن ھا به مبارزات خود بر ضّد ُامويان و عّباسیان ادامه دادند
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مذھب زيديه ھنوز مذھب . میالدي، دودمان ھايي از علويان زيدي چند بار در َيَمن امامت کردند

  . غالب در اين سرزمین است

  

نھم میالدي، در کرانه درياي َخَزر به / اّما مھمترين قیام تاريخي زيديه در نیمه دّوم قرن سّوم ھجري

دراين منطقه که از اواخر دوره ساسانیان عقايد َمزَدک رواج کامل داشت درقرن سّوم . وقوع پیوست

ت گرفت که ھم رنگ مخالفت با عرب و خالفت بغداد را داشت و ھم ھجري قیام ھاي بزرگي صور

قیام سرخ . ھدف ھاي استقرار مساوات اجتماعي و انتقال زمین به روستايیان را دنبال مي کرد

نوشته اند که شورشیان روستايي نواحي بحر . جامگان به رھبري باَبک خّرم دين يکي از آن ھا بود

در . ز بیم عّباسیان به آن نواحي پناه برده بود، براي رھبري دعوت کردندَخَزر از حسین بن زيد، که ا

. نتیجه اين قیام حکومت زيديان طبرستان تشکیل شد که گیالن و ديَلم را نیز تحت نفوذ داشت

علويان زيديه که اغلب مردمي باسواد و آشنا با فقه و علم و شعر بودند با مردم محل به عدالت و 

  .حکومت ايشان عاقبت به دست سپاھیان آل زيار برافتاد.  کردندمساوات رفتار مي

  شیعھ امامیھ
ھستند که حکومت ايشان با روي کار آمدن ) ِاثني َعَشري(شیعه امامیه شیعیان دوازده امامي 

و يازده فرزندش را به ترتیب مقتدا و ) ع(شیعه امامیه علي. صفويه در ايران رسمیت يافته است

علي بن ابیطالب المرتضي، حسن بن علي، حسین بن علي، : حق مي شناسندپیشوا و امام بر 

علي بن حسین زين العابدين، محّمد الباقر، جعفر الصادق، موسي الکاظم، علي بن موسي 

َمھدي موعود وصاحب ) عج(الرضا، محّمد تقي، علي النقي، حسن العسکري، محّمد الَمھدي 

  . الزمان و امام عصر

  

م در سامره متولد شده و تا 869./ه256 يا 255امامیه، امام دوازدھم در سال به اعتقاد شیعه 

م که پدر بزرگوارش شھید گرديده تحت کفالت و تربیت آن حضرت بوده و کسي جز 873/ه260سال 

پس از شھادت امام يازدھم که امامت . خواص شیعه به شرف مالقات وي نايل نمي شده است

 غیبت اختیار کرده و جز با نايبان خود به ندرت نزد کساني ظاھر بدان حضرت رسید، به امر خدا

نايبان خاص امام دوازدھم ُعثمان بن سعید عمري و پسرش محّمدبن ُعثمان و پس از . شده است

چند روز پیش . او ابوالقاسم حسین بن روح نوبختي و پس از وفات او علي بن محّمد سمري بودند

 جانب امام توقیعي صادر شد و ضمن ابالغ نزديکي وفات او از وفات علي بن محّمد سمري از

تصريح شد که از آن پس در نیابت خاصه بسته خواھد شد و غیبت ُکبري واقع خواھد گرديد و تا 

در حديثي از پیغمبر . روزي که خداوند ظھور آن حضرت را اجازه دھد غیبت ُکبري دوام خواھد يافت

ه باشد از دنیا مگر يک روز، خدا آن روز را دراز مي کند تا مھدي اگر نماند«: آمده است که) ص(اکرم

  ».از فرزندان من ظھور نموده، دنیا را ُپر از عدل و داد کند، چنان که از ظلم و جور ُپر شده باشد

  

از مشاھیرعلما و مراجع روحاني شیعه امامیه در طول تاريخ محمد بن حسن القمي و محّمد بن 

نھم و / آورنده بزرگ َاحاديث شیعه ھستند که در قرن سّوم و چھارم ھجرييعقوب الُکَلیني گرد

به ابوجعفر محّمد بن علي القمي مشھور به ابن بابويه و الَصدوق، فقیه . دھم میالدي مي زيستند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 تألیف معتبر 300دھم میالدي که در ري مدفون است بیش از / و روحاني بزرگ قرن چھارم ھجري

  . ھا بخش کوچکي از آن برجاي مانده استنسبت داده شده که تن

  

بااين ھمه، بزرگاني چون . درزمان غزنويان و سلجوقیان، شیعیان سخت مورد آزاد و تعقیب بودند

در بین نوشته ھاي متعّدد شیخ . شیخ طََْبِرسي در اين زمان به نوشتن آثاري معتبر پرداخته اند

با حمله مغول و سقوط خالفت بغداد شیعیان .  شھرت بسیار دارد مجمع البیانَطْبِرسي تفسیر

امامیه آزادي عمل بیشتري يافتند و با از بین رفتن شیعیان اسماعیلي به دست ُھالکوخان تا روي 

کار آمدن صفويه به تدريج دربین عامه سّني مذھب نفوذ فراوان يافتند و حّتي دو بار کوشیدند تا 

  . مذھب شیعه را رسمیت دھند

  

ر بن محّمد و خواھر زاده اش جمال الدين حسن معروف به عّالمه ِحّلي از بزرگترين نجم الدين جعف

. علماي شیعه امامیه در دوره ايلخانان مغول اند که آثار مشھوري در مسائل شیعه امامیه دارند

گفته اند که نوشته ھاي اين دو روحاني زمینه رسمّیت تشّیع امامیه در دوره صفويه را فراھم آورد 

  .ستور و راھنماي اصلي شیعیان در الھّیات و فقه شدو د

  شیعیان غالي 
اسماعیلیان، َقرَمطیان و ُغالة از شیعیان تندرو ھستند که درمقام حضرت علي ُغلّو مي کنند و 

شیعیان غالي، که خود به شاخه ھاي مختلفي . بعضي از ايشان براي او مقام الوھیت قائل اند

تشّیع به عنوان پوششي براي منظورھاي سیاسي بھره مي تقسیم مي شوند در واقع از 

درکتاب ھايي که درباره فرقه ھاي مختلف شیعه بحث تفصیلي شده معموًال از مذاھبي . گرفتند

چون ُمَقّنعیه، باَبکیه و مازاريه ياد مي شود که در عقايد و رفتار آنان نشانه ھايي از اعتقاد به اديان 

سالم ايران، از جمله عقايد َزرُتشتي، ماَنوي وَ مزَدکي، ديده مي و نھضت ھاي سیاسي پیش از ا

اعتقاد به حلول و اّتحاد انسان با مبدأ الوھیت و تناسخ از جمله عقايد غیر اسالمي است . شود

به استناد ھمین موارد است که ھمه علماي سّني و شیعه . که در اين مذاھب مطرح شده است

موج تکفیر و اعدام معتقدان به اين مذاھب ھم دلیل .  مي داده اندمیانه رو حکم بر تکفیر ايشان

  . سیاسي و مبارزاتي و ھم مدرک ِشرک و بدديني داشته است

  

مبارزاتي که درخون خواھي از ابومسلم صورت مي گرفت ھمواره با اين اصل ھمراه بود که روح 

ُغلّو در مقام . قام واداشته استابومسلم در مبارزي ديگر حلول کرد و او را به خون خواھي و انت

بعدھا در فرقه ھاي مختلف صوفیه شیعه مذھب نیز اثر گذاشت و ھنوز در بعضي فرقه ) ع(علي

اّما معتقدات افراطي مذھبي نیز با فرو نشستن موج . ھاي بازمانده نظیر اين عقايد ديده مي شود

روز تنھا نشانه ھاي اندکي از اين مبارزات بر ضّد خالفت بغداد پس از حمله مغول تعديل شد و ام

  .افکار در بعضي فرقه ھا باقي مانده است
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اّما ھنوز بعضي گروه ھاي . امروز در ايران مذھب شیعه دوازده امامي رسمیت و اکثريت کامل دارد

به اعتقادي يافت مي شوند که اگرچه در اصول با مذھب رسمي تفاوت چنداني ندارند، اّما 

واسطه ھمبستگي گروھي مشخص اند از جمله شیخیه، صوفیان نعمت اللھي، احمدیه و اھل 

  . حق

  صوفیان نعمت الّلھي 
ايشان پیروان . يکي از فرقه ھاي صوفیه که ھنوز در ايران پي روان بسیار دارد، نعمت الّلھیه است

شاه .  ولي خوانده مي شودسید نورالدين نعمت اهللا اند که، به تعبیري صوفیانه، شاه نعمت اهللا

پانزدھم میالدي، ھمزمان با سلطنت / نعمت اهللا از شیعیان دوازده امامي بود و در قرن نھم ھجري

وي که عارفي . شاھرخ میرزا پسر امیر تیمور گورکان، ابتدا در خراسان و سپس در يزد مي زيست

ھان َدَکن مورد حمايت و ارادت وارسته و صاحب مقامات روحاني بود ازطرف دربار تیموري و پادشا

خاص قرار گرفت و زائران و سّیاحان بسیار براي ديدار او از ايران و ھند به خانقاه او در يزد رفت و 

شاه نعمت اهللا ولي اواخر عمر خود را در ماھان کرمان گذراند که منطقه اي . آمد مي کردند

آرامگاه او در ماھان . جا درگذشتم ھمان 1431./ه834وي درسال . سرسبز و خوش آب و ھواست

از شاه . بناي تاريخي باشکوھي است که مورد زيارت و بازديد پیروان او و جھان گردان قرار دارد

نعمت اهللا ولي ديوان اشعار و غزلیات و آثار متعّدد نظم و نثر درباره معتقدات صوفیانه برجاي مانده 

ي شود که پي روان نعمت اللھي آن ھا با وقايع در ديوان اشعار او پیش گوئي ھايي ديده م. است

يعني ايشان سرخوشي و . درمعتقدات نعمت الّلھیان َبسط غالب است. تاريخي تطبیق مي دھند

برخالف بعضي . شادماني را در ھمه حال الزم مي شمرند اّما به اعتدال و میانه روي نیز پاي بندند

 شمرند و براي گذران زندگي به تالش و کوشش از فرقه ھاي صوفیه بیکاري و تنبلي را زشت مي

مجالس ذکر و َسماع برگزار مي کنند و به شرکت در اجتماعات و فعالیت ھاي . مي پردازند

دردوره قاجاريه، خانعلي خان ظھیراّلدوله ملّقب به صفاعلیشاه، پیشوايي . عمومي رغبت دارند

 بود که بسیاري از بزرگان و درباريان و نعمت الّلھیه را داشت و در تھران خانقاھي ترتیب داده

در انقالب مشروطیت در اين خانقاه جلسات انجمن ُاُخّوت . شاھزادگان بدان رفت و آمد مي کردند

در دوره استبداد صفیر به دستور محّمدعلي . تشکیل مي شد که از آزادي خواھان حمايت مي کرد

  .ر نوسازي شد و ھنوز برجاي استاّما پس از آن بارديگ. شاه خانقاه را ويران کردند

  شیخیھ
ھجدھم میالدي / شیخیه پي روان شیخ احمد احسايي از متکّلمان بزرگ قرن دوازدھم ھجري

ھستند که از تلفیق مبادي فلسفي خاص خود با تأويل آيات و احاديث اسالمي مکتبي ايجاد کرد 

م رشتي، حاج محمد پس از سیدکاظ. که به وسیله شاگردش حاج سیدکاظم رشتي دنبال شد

کريم خان، پسر محّمد ابراھیم خان قاجار، در کرمان معتقدات شیخ احمد احسايي را گسترش داد 

در زمان ناصرالدين شاه . و کتاب ھاي بسیار به فارسي و عربي درباره اصول شیخیه نگاشت

اصرالدين طرفداري ن. قاجار، بین شیخیه و ديگر فقھاي شیعه جدال و برخوردھاي شديد درگرفت
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  . شاه از فقھا پیشرفت و اقتدار شیخیه را، که از زمان محّمد شاه روز افزون بود، متوّقف ساخت

  

شیخیه دراصول اعتقادي با فقھاي شیعه و فیلسوفان مکتب مّالَصدرا و عرفا و صوفیه و معتقدان 

ابیه نیز با ب. به وحدت وجود و پي روان شاه نعمت اهللا ولي مخالفتي شديد و جدي داشتند

مّال محّمد َمَمقاني پیشواي ايشان در زمان ناصرالدين شاه از علمايي بود که . مخالفت مي کردند

و ) ص(شیخیه نیز از شیعیان غالي ھستند و درمقام اھل بیت پیامبر. فتواي قتل سّید باب را داد

م ھاي دوازده گانه آنان معتقدند که عّلت غايي آفرينش وجود اما. محّبت به ايشان افراط مي کنند

بوده است؛ معاد جسماني را قبول ندارند و به تفسیر و تأويل آيات قرآني و احاديث اصرار مي 

پیروان شیخیه در شھرھاي مختلف ايران پراکنده اند، اّما مھمترين مراکز ايشان در کرمان و . ورزند

  .تبريز است

  اھل حق
زندگي مي کنند که اھل حق خوانده مي شوند بین ايالت و عشاير غرب ايران گروھي از شیعیان 

پیدايش اين فرقه به قرن . مرکز ايشان کرمانشاه است. و عامه ايشان را علي الّلھي مي نامند

در آن زمان شخصي به نام شاه محّمد از مردم َمرو . ھفدھم میالدي مي رسد/ يازدھم ھجري

خ و حلول، گروھي را پیرامون خود براساس برخي تعلیمات اسماعیلي، از جمله اعتقاد به تناس

به نظر معتقدان اين . اهللا مي دانستند-ايشان شاه اسماعیل صفوي را تجّسم علي. گرد آورد

  .فرقه، شاه محّمد آخرين تجّسم امام زمان است که بازخواھد آمد

  

اّما به سبب مراسم و روش ھاي خاص زندگي دسته . اھل حق عقايد خود را پنھان مي کنند

آنان به دو مبدأ وجود يکي عقل و ديگري نفس معتقدند و بقاي . از ديگر شیعیان متمايزندجمعي 

در روابط خانوادگي به تک ھمسري پاي بندند و طالق . روح و زندگي پس از مرگ را انکار مي کنند

درمراسم خصوصي اھل حق از گوشت قرباني سفرھاي گسترده مي شود و . را جايز نمي دانند

اين مراسم را با سفره ُاُخّوت که َقرَمطیان درگذشته داشتند . دور آن گرد مي آينددسته جمعي 

و َسماع مي ) به صداي بلند(پیش ازگستردن سفره، اھل حق به ذکرَجلي . شبیه دانسته اند

با خوردن غذا . پردازند و زنان ھمراه مردان با روي گشاده در رقص ھاي مذھبي شرکت مي جويند

. نین انگاشته مي شود که ذّرات مبدأ الھي به شرکت کنندگان منتقل مي گردددر اين مراسم چ

حق مي پردازند و گاه بر اثر اوج ھیجان از -دراين مراسم اھل حق به فريادھاي ھمصدا به ذکر علي

  .خود بي خود مي شوند

 
 

 اقلیت ھای مذھبی
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  َزرُتشتیان 
قانون اساسي جمھوري اسالمي به رسمّیت َزرُتشتیان يکي از اقلیت ھاي مذھبي ھستند که در 

يازدھم میالدي بیشتر مردم ايران مسلمان شده / تا حدود قرن پنجم ھجري. شناخته شده اند

مھاجرت عظیمی از زرتشیان ایران به ھند صورت . م785تا 653/ ه168تا32بین سال ھای . بودند

با این ھمه تا آن زمان .  ھند رفتندبار دیگر پس از حملهء مغول دسته ھائی از زرتشتیان به. گرفت

ھنوز گروه بزرگي از معتقدان به دين َزرُتشت در ایران زندگی می کردند و تا دورهء قاجار پیوسته 

  .مورد فشار و آزار بودند

  

در زمان ناصرالدين شاه، با بروز احساسات مّلي و توّجه به تاريخ و فرھنگ ايران باستان، مالیات 

ت ھاي مذھبي گرفته مي شد لغو گرديد و از آن پس زرُتشتیان امکان يافتند َجزيه که از اقّلی

در زمان سلطنت دودمان پھلوي، با ترجمه و نشر . بعضي مراسم و آداب مذھبي خود را اجرا کنند

امروزه، جامعه . کتاب ھاي باستاني به زبان فارسي، آشنائي عمومي با دين َزرتشت افزايش يافت

َزرُتشتیان، که . در يزد، کرمان، شیراز و تھران فّعالیت ھاي مذھبي و فرھنگي دارندَزرُتشتیان ايران 

بنا برمعتقدات مذھبي به آباداني و سازندگي اھمیت بسیار مي دھند، در کارھاي خیر که منافع 

مدرسه ھا، بیمارستان ھا و گردشگاه ھاي . آن به عموم مردم برسد ھمیشه پیشگام بوده اند

  .له نیکوکاران َزرُتشتي ساخته شده استبسیار به وسی

  

  یھودیان
يھوديان قديمی ترين اقّلیت نژادي و مذھبي ھستند که از آغاز شاھنشاھي َھخاَمِنشي تا امروز 

 آنان پیروان حضرت موسي کلیم اهللا اند و از دستورات کتاب آسماني. درايران سکونت داشته اند

و فرھنگ و معتقدات قومي در طي تاريخ پیوسته بین زبان و خّط ِعبري .  پیروي مي کنندتورات

  .يھوديان ايران استوار مانده است

  

در تاريخ ايران، يھوديان گاه در امور مھّم حکومتي نقش ھايي داشته اند، از آن جمله در زمان 

در دوره ھايي . در دوره ھاي اسالمي يھوديان اھل ِذّمه بودند و َجزيه مي پرداختند. خشايارشا

ان چون ديگر اھل ذّمه ناچار بودند وصله اي زرد رنگ برجامه خود بدوزند تا از مسلمانان متمايز ايش

  .اين وصله غیار يا عسلي و يا يھوديانه خوانده مي شد. باشند

  

در قرن ششم پیش از میالد . تاريخ مھاجرت يھوديان به ايران به روزگار کورش بزرگ مي رسد

فرمان رواي مقتدر بابل، پس از تصّرف اورَشلیم آن شھر را ويران کرد ) صرُبخُت َن(مسیح َنبوُکد َنَصر 

م، کورش بزرگ، . پ540در سال .  سال در باِبل به اسارت داشت80و يھوديان را بیش از 

شاھنشاه ھخامنشي پس از فتح باِبل قوم يھود را آزاد کرد تا به سرزمین خويش باز گردند و به 
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درآن زمان گروھي از يھوديان دربین التھرين .  خود را از نو بسازندياري سپاھیان پارسي معبد

درقرن اّول میالدي، سرزمین فلسطین به تصّرف امپراتوري . ونواحي غرب فالت ايران سکونت يافتند

از آن پس قوم يھود در نقاط . روم درآمد و در پي شورش مردم آن جا بار ديگر اورَشلیم ويران شد

شدند و گروھي از آنان در پناه آزادمنشي و مداراي شاھنشاھان اشکاني با مختلف جھان آواره 

  .معتقدان به اديان ديگر به ايران مھاجرت کردند

  

تا پیش از تشکیل دولت اسرايیل درفلسطین، گروه بزرگي از يھوديان در کاشان، اصفھان، تھران، 

پس . ارت نقش عمده اي داشتندھمدان و خراسان مي زيستند و اغلب آنان در امور اقتصادي و تج

از مھاجرت بزرگ ايشان به کشور اسرايیل، با انقالب اسالمي نیز بارديگر بسیاري از يھوديان ايران 

  . امروز بیشتر يھوديان باقیمانده در ايران ساکن تھران و اصفھان اند. را ترک کردند

  

  مسیحیان 
دين مسیح از اوايل قرن دّوم میالدي در . مسحیان نیز از اقّلیت ھاي رسمي مذھبي درايران اند

نخستین تبلیغات مسیحي به وسیله يکي از حواريون آن حضرت به نام . ايران پي رواني پیدا کرد

به تدريج شماري . َيھودا، معروف به توماس، در شھر ُارَفه واقع درشمال رودخانه ُفرات صورت گرفت

 و ماوراءالنھر تا کاشغر و چین و مغولستان به از ايرانیان بین النھرين و آذربايجان و خراسان

يکي از داليل اين پیشرفت سريع، آشنايي ايرانیان با زبان و فرھنگ يوناني بود . مسیحیت گرويدند

که بر اثر حمله اسکندر و فرمان روايي جانشینان او و گرايش اشکانیان بدان حاصل شده و زمینه 

در اواخر قرن ششم میالدي، ھم زمان با . آورده بودروي آوردن مردم را به دين مسیح فراھم 

شاھنشاھي خسرو انوَشروان، که خود ھمسري مسیحي نیز داشت، دين مسیح درايران رواجي 

از اوايل قرن نودزھم میالدي تبلیغات مسیحي در نواحي مختلف ايران چون . فوق العاده يافت

نرھاي مسیحي ضمن ارائه خدمات میسیو. اصفھان، يزد، تھران، شیراز و مشھد شّدت گرفت

فرھنگي و بھداشتي به تبلیغ دين مسیح نیز مي پرداختند، اّما توفیق چنداني به دست نیاوردند و 

  . امروز کمتر مسیحیاني از اين دست در ايران وجود دارند

  

  

  ارامنھ 
 رومي به مسیحیت پیش از ھمه در ارمنستان از اياالت شمال غرب فالت ايران با تعلیمات مبّلغي

از . در قرن چھارم میالدي، پادشاه اين سرزمین به نام تیرداد، مسیحي شد. نام گريگور رواج يافت

. زمان او ترجمه کتاب مقدس و ديگر آثار مسیحي به زبان ارمني و خّط پھلوي برجاي مانده است

ا گرايش مردم ارمنستان به مسیحیت کشمکش و نبرد شاھنشاھان اشکاني و ساساني را ب

  .امپراتوران روم بر سر اين منطقه شّدت داد

  

. ارامنه در اصول عقايد با کلیساي کاتولیک روم مخالف اند و از کلیساي ُسرياني پیروي مي کنند
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از دير باز . جنبه بشري قائل نیستند و حقیقت او را الھي مي دانند) ع(ايشان براي عیسي مسیح

 واقع در جنوب کوه آرارات بوده است و خلیفه کّل ارامنه مرکز کلیساي ارامنه در نزديک شھر ايروان

در قرن شانزدھم میالدي، شاه عّباس بزرگ عّده زيادي از ھنرمندان و . در آن جا سکونت دارد

صنعتگران ارمني را به اصفھان کوچ داد و در ناحیه اي در جنوب زاينده رود، که به ياد موطن اصلي 

از آن زمان اقّلیت بزرگ ارامنه در اصفھان سکونت دارند و دو .  کردآنان ُجلفا نامیده شد، جايگزين

کلیساي ايشان در آن شھر از آثار معماري قابل توّجھي است که بازديد کنندگان را به خود مي 

  . خواند

  

ارمنیان نه تنھا اقّلیت مذھبي که يک اقّلیت قومي و نژادي اند و زبان، خّط، فرھنگ و تاريخ خود را 

بسیاري از . اين قوم آريايي خاطرات مشترک ديرين و وسیعي با ايرانیان دارند. ده اندحفظ کر

آگاھي ھاي اساطیر ايران را از البالي آثار ادب و فرھنگ و آداب و رسوم ايشان مي توان 

از اواخر قرن نوزدھم میالدي و پس از قتل عامي که از ارمنیان در خالفت عثماني . بازشناخت

پس از انقالب اسالمي نیز . یاري از آنان به اياالت مّتِحد آمريکا مھاجرت کردندصورت گرفت بس

امروزه، شماري از ارمنیان در تھران و . تعداد قابل مالحظه اي از ارمنیان ايران به اروپا و آمريکا رفتند

  .اندکي در اصفھان سکونت دارند

  

  مسیحیان نسطوري یا آشوري 
اقّلیت ديگري از مسیحیان نیز زندگي مي کنند که به نام جامعه آشوري عالوه بر ارمنیان، در ايران 

آشوريان از ساکنان بین النھرين و شھر ُارَفه بودند که، در قرن پنجم میالدي، بر اثر . شھرت دارند

پیش . اختالف ھاي مذھبي ناچار به کوھستان ھاي آذربايجان و نواحي شمال غرب ايران گريختند

اسانیان، مسیحیان از نظر سیاسي طرفداران امپراتوري روم انگاشته مي شدند از آن، در زمان س

و از آن جا که جنگ ھاي خونین ايران و روم در آن زمان پیوسته بود مسیحیان مورد قتل عام و آزار 

  . بسیار بودند

  

م،، ھمزمان با شاھنشاھي بھرام گور، در مدرسه ديني ُارَفه شخصي به نام 420درسال 

يوس عقايدي ابراز کرد که با معتقدات کلیساي کاتولیک نمي خواند و از ھمین رو به َنسطور

اقّلیت مسیحي آشوري ايران . تکفیرش انجامید و پیروان او براثر سخت گیري ناچار از گريز شدند

مھم ترين . پي روان َنسطوريوس ھستند و در آذربايجان تا اطراف درياچه وان، در ترکیه، پراکنده اند

در تھران و نواحي . رکز مسیحیان آشوري اکنون در آذربايجان غربي، حدود شھر ارومیه، استم

مسیحیان آشوري، ھم از جھت معتقدات . مرکزي ايران نیز گروھي ديگر از آشوريان ساکن اند

  . مذھبي و ھم از نظر نژاد و فرھنگ، با ارامنه اختالف بسیار دارند
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  بھاییان
م در مّحلي 1862/ه1280حسن علي نوري ملقب به بھاءاهللا ھستند که در بھايیان پیروان میرزا 

، يعني کسی که خداوند او را ظاھر کرده و موعود محّمدعلي "َمن يظھره اهللا"نزديک بغداد خود را 

بھايیان معتقدند که . عّده زيادي از بابیان بدو گرويدند و از آن پس خود را بھايي خواندند. باب، خواند

و ساير آثار او که در برگیرنده اصول عقايد و احکام  اقدس  شارع دين تازه اي است و کتاببھاءاهللا

عقايد میرزا حسین علي، به ويژه به وسیله پسرش عّباس . اوست از جانب خداوند بر او نازل شده

ه َاَفندي ملّقب به عبدالبھا و يکي از نوادگانش شوقي رّباني که رھبري جامعه بھايي را به عھد

اين عقايد آمیزه اي است از عرفان اسالمي و فلسفهء . گرفتند، چاپ، ترجمه و منتشر شده است

  . اروپايي قرن نوزدھم

  

باب و ) ص(مي خوانند و در اين باورند که پس ازحضرت رسول اکرم" مظاھر االھّیه"بھايیان انبیاء را 

بھايیان صلح، وحدت جامعه .  اندپس از او میرزا حسین علي به عنوان مظھر االھي به جھان آمده

انساني در جھان، مساوات زن و مرد و مخالفت با تعّصبات ديني، مّلي، نژادي و سیاسي را از 

از دخالت در سیاست و گروھبندي ھاي سیاسي دوري . جمله آراء و آرمان ھاي خود مي شمرند

نماز خاص خود را ھر روز در . دارندمي کنند و در باره ازدواج، طالق، ِزنا و ارث احکام و مراسم ويژه 

 روز 19 روز تقسیم کرده اند و در آخرين 19 ماه و ھرماه را به 19سال را به . سه نوبت مي خوانند

  . ھرسال روزه مي گیرند

  

شھر حیفا در اسرائیل مرکز تشکیل بیت العدل اعظم بھايیان است که اعضايش از سوي بیت 

اداره جامعه بھايیان دنیا . ھاي گوناگون انتخاب مي شوندالعدل ھاي مّلي يا مرکزي در کشور

پس از انقالب اسالمي در ايران و فشارھايي که بر بھايیان وارد . برعھده بیت العدل اعظم است

درحال حاضر . آمد و به اعدام شماري بزرگ از آنان انجامید بسیاري از بھايیان ايران را ترک کردند

  . کمتر از سیصد ھزار تن برآورد شده استشمار تقريبي بھايیان ايران 

  

  : منابع
  .، برھان قاطع، تصحیح و تحشیه محّمد معین1927بمبئي، . گات ھا، گزارش پورداود-

  

  . 1345تھران، مؤسسه انتشارات فرانکلین، . دائرة المعارف فارسي.  مصاحب، غالمحسین-

  

  . تھران. بھائیان.  رائین، اسماعیل-

  

  . 135تھران، شرکت سھامي انتشار، . زرتشت، مزديسنا و حکومت.  آشتیاني، جالل-

  

  . 1360تھران، شرکت سھامي انتشار، . سیر تحّول قرآن.  بازرگان، مھدي-
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  . 1351تھران، پیام، . ترجمه کريم کشاورز. اسالم در ايران.  پطروشفسکي، ايلیا پاولويچ-

  

  . 1361، انتشارات حقايق، تھران. تاريخ اسالم از آغاز تا ھجرت.  رواني، علي-

  

  . 1353تھران، امیرکبیر، . بامداد اسالم.  زّرين کوب، عبدالحسین-

  

  .1360قم، دفتر انتشارات اسالمي، . شیعه در اسالم.  طباطبائي، محّمد حسین-

  

ھفتاد و سه مّلت يا اعتقادات مذاھب؛ رساله اي از آثار قرن ). ويراستار( مشکور، محّمدجواد -

  . 1348تھران، مطبوعاتي عطائي، . يھشتم ھجر

  

  . 1348تھران، فرانکلین، . ترجمه علي اصغر حکمت. تاريخ جامع اديان.  ناس، جان-

  

. با مقدمه و تصحیح اصغر مھدوی. سیرت رسول اله.  ھمدانی، رفیع الدین اسحاق بن محمد-

  . 1361خوارزمی، = تھران
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  ادب
  

 ادب در ایران باستان
  

  

  
  

ي ايران در ھزاران سال تاريخ اين سرزمین بارھا غارت شده، به آتش سوخته و اسناد فرھنگ

آشنايي امروز ما با ادب آن دوران از طريق ترجمه عربي و فارسي بخشي از آثار . ازمیان رفته است

  .بازمانده است

  

د و يازدھم میالدي ھنوز به زبان و خّط پھلوي آشنايي داشتن/ايرانیان تا نیمه قرن پنجم ھجري

کتاب ھاي تازه بیشتر . عالوه برنوشتن کتاب ھاي تازه به ترجمه ھايي از زبان پھلوي مي پرداختند

به طور . به وسیله موبدان و بزرگان َزرُتشتي درباره اصول و معتقدات دين مزديسنا نوشته مي شد

 مھم ترين .کلي زمینه ھمه آثار پھلوي در قرن ھاي بعد از اسالم مربوط به دوران ساساني است

 است که درآن بیست و يک َنسک اوستا و روايات دينَکرتآثار اين دوره کتابي در نه جلد به نام 

نويسنده اين کتاب، آذرفرنبغ، ھمان کسي است که، در . تاريخي و ديني و مّلي ايرانیان گرد آمده

ن َزرُتشت را مجلس مناظره ی دربار مأمون عّباسي با شخصي ماَنوي به نام ابالیش، برتري دي

نیز رساله اي .  آمده استالِمَلل والِنحلشرح اين گفتگوھا درکتاب . بردين ماني اثبات کرد

  .  به زبان پھلوي در دست است ُگَجستک ابالیشموسوم به

  

 درباره ی چگونگي آفرينش و وقايع تاريخي و اوضاع ُبن َدِھشناز ديگر کتاب ھا به زبان پھلوي 

 که به شرح معراج ارداويراف يکي از ارداويراف نامهت و ديگر کتاب جغرافیائي اساطیري اس

 کتابي کوچک است که در آن توصیف بھشت و  ارداويراف نامه.مقّدسان َزرُتشتي پرداخته است

نھم / اين کتاب از قرن سّوم ھجري. آمده است) کیفر(دوزخ و طبقات آن و انواع پاداش و پادَافراه 

 دانته که قرن ھا پس از آن نوشته شده، از جھت ساخت کلي ھیکمدی المیالدي با کتاب 

شباھت بسیار دارد و گمان مي رود که زمینه ی اصلي به وجود آمدن آن شاھکار ادب جھان 

 نام کتاب ديگري به زبان پھلوي است که گويا در دوران ساسانیان شھرستان ھای ايران. باشد

ته شدن شھر بغداد از مصالح کاخ مدائن اشاره دارد وجود داشته اّما آخرين بخش آن به شرح ساخ

اين کتاب . که در زمان ابوجعفر منصور دوانیقي، دّومین خلیفه عّباسي، صورت گرفته است

جغرافیايي اّطالعات مھّمي درباره تاريخ، بنا و وضع و موقع جغرافیايي ھريک از شھرستان ھاي 

  .دست مي دھدايران از روزگار باستان تا سقوط ساسانیان به 
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َکلیله و ،  خدای نامهاز آثارمّھمي که درسه قرن اّول اسالمي به عربي برگردانده شده، مي توان

، و کتاب ھاي ديگري از اين دست را برشمرد که ھمه ی اّطالعات  داستان اسکندر،ِدمنه

ي از  و کتاب ھاي تاريخ و سیاست دوران اسالمشاھنامهتاريخي، مذھبي و اساطیري ايران در 

  . آنھا گرفته شده است

  

کتاب ھايي درباره منطق، حکمت و رياضیات، کشاورزي، کیمیا، پزشکي، شطرنج، چوگان، 

تیراندازي و نجوم در اين مجموعه عظیم وجود دارد و نشان آن است که ايرانیان در ھمه زمینه ھاي 

ين مترجم از زبان پھلوي معروف تر. علم و ادب و انديشه و سیاست داراي تألیفاتي مھم بوده اند

ھشتم میالدي مي زيسته و بیشتر ترجمه ھاي / به عربي ابن ُمَقفَّع است که در قرن دّوم ھجري

  . او در باره آداب سیاست و مملکت داري است

  

براين ھمه بايد آثار علمي مھّمي را افزود که بخشي از آن ھا اوايل خالفت عّباسي به عربي 

يازدھم میالدي، ھنوز به زبان اصلي / ر تا قرن چھارم و پنجم ھجريترجمه گرديد و بخشي ديگ

وجود داشت و دانشمنداني چون محّمدبن زکريا رازي و ابوريحان بیروني از آن ھا در آثار خود بھره 

  . ی بسیار بردند

  

اين کتاب . است ويس ورامین یکی دیگراز آثار ايراني ارزنده پیش از اسالم، داستان عاشقانه

مه قرن پنجم ھجري به وسیله فخرالدين اسعد ُگرگاني ازمتن پھلوي مستقیم به شعر درنی

که شواھد زیادی نشان می دھد اصل -شباھت بسیار اين داستان کھن . پارسي برگردانده شده

 با افسانه ی تريستان و ايزوت در ادب اروپايي، بحث ھاي بسیار -آن از دوره اشکاني است

 بوده تريستان و ايزوتاست که اين منظومه بسیار قديمي تر از داستان مسّلم . برانگیخته است

 به صورتي که امروز در دسترس ماست، تکنیک داستاني بسیار ويس ورامینمنظومه ی . است

  .قوي دارد و از نشانه ھاي وجود ادب ارزنده در ايران پیش از اسالم است

 
 
 

 ادب در ایران پس از اسالم
  

  کلّیات 

پس ازھجرت پیغمبر اکرم، ھمچنان مشغول گشودن  مان بیش از صد سال  مسل اعراب

ھاي اطراف و نشردين اسالم در آن نواحي بودند و جز امور نظامي و تقسیم غنیمت ھا و  سرزمین

ھاي مغلوب که داراي تمّدن و  اّما مردم سرزمین. استحکام موقع خود فرصت کار ديگر نداشتند

 دانش ھا و آداب و افکار خود را به ساير ملل مسلمان آموختند و فرھنگي واال بودند به تدريج
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در اين . ازمجموعه اين دانش ھا و آموخته ھا تمّدن اسالمي به تدريج درقرن ھاي بعد به وجود آمد

توان آن را بر مقّدمات  میان سھم ايرانیان در ايجاد اين تمّدن نو آن قدر زياد است که به جرأت مي

  .تالش و دانش و ذوق مردم ايران استوار ديدعلمي و فلسفي و 

فاصله پس از فتح ايران آغاز گرديد، زيرا از ھمان زمان نیاز به خدمات  انتقال اين میراث فرھنگي بي

ھا و  پزشکي و محاسبات و رياضیات محسوس بود و پاي دانشمندان بزرگ ايراني را که در دانشگاه

ھنگامي که عّباسیان به ياري ابومسلم . کشید  میان ميمراکز مھّم علمي پرورش يافته بودند به

خراساني، خالفت ُاموي را برانداختند و حکومت عّباسیان تشکیل شد، نفوذ ايرانیان بسیار باال 

مردان بزرگ علم و ادب و سیاست که بیشتر َزرُتشتي يا ماَنوي و يا ايراني مسیحي بودند . گرفت

خلفاي عّباسي نیز به اين بزرگان نیاز داشتند و به آنان . يافتندمسلمان شدند و به دربار خلفا راه 

قرن ھشتم میالدي نھضت علمي و / از اين طريق، از نیمه دوم قرن دّوم ھجري. توّجه بسیار کردند

فرھنگي کم نظیري پديد آمد که در مّدتي کمتر از صدو پنجاه سال به دوره بلوغ علم در تمّدن 

  .دھم میالدي رسید/ھجرياسالمي مقارن قرن چھارم 

مراکز علمي، پیش از آن که در تمّدن اسالمي به بغداد انتقال يابد، در شھرھايي چون ريواردشیر 

وُگندي شاپور در اھواز و مراکز علمي َمرو، َبلخ و ُسغد بود که ) ري، شھرکنوني نزديک بوشھر(

پس از . آن شھرت بسیار داشتھا و دانشگاه ھاي عظیم  رسدخانه ھا و بیمارستان ھا و کتابخانه

در اين کار . اسالم، دانشمندان ايراني نخست به ترجمه کتاب ھا از پھلوي به زبان عربي پرداختند

  .ھاي نفیس دانش بود ھدف عمده آنان حفظ اين آثار و جلوگیري از سوختن و برباد رفتن آن گنجینه

 بر ابن ُمَقفَّع، بايد از کساني چون از مشھورترين مترجمان ايراني سه قرن اّول اسالمي، عالوه

جورجیس بن بختیشوع نام برد که رئیس بیمارستان ُگندي شاپور بود و خود و فرزندانش کتاب ھاي 

َربَّن طبري و پسرش، بوعلي بن َربَّن طبري، نیز از تربیت . مھّم پزشکي را به زبان عربي برگرداندند

 در پزشکي، ستاره شناسي و رياضیات به عربي يافتگان حوزه علمي َمرو بودند و کتب بسیار

 دائرة المعارف بزرگ پزشکي جھان در قرن فردوس الحکمه،کتاب ابن رََبََّن به نام . ترجمه کردند

ھاي پزشکان بزرگ پیش ازخود چون بقراط و  وي در اين کتاب کلیه دانستني. ھشتم میالدي است

دي را مورد استفاده قرار داده و نکات مفید و ھاي مھم پزشکي و داروشناسي ھن جالینوس و کتاب

روش وي درنوشتن اين کتاب، ھمان است که بعدھا . تجربه شده آن ھا را گردآوري کرده است

  . از آن پیروي کرده اندقانوندانشمندان بزرگ ديگر چون ابوعلي سینا درکتاب 

 و علوم ديني نیزدست عالوه بر پزشکي، ستاره شناشي و رياضیات، ايرانیان در فلسفه و ادب

برجسته ترين اثر ايشان در زبان شناسي تھیه اصول و قواعد زبان عربي بود، زيرا نیاز به . داشتند

عالوه، براي ورود به خدمات سیاسي  به.  ضرورت داشت قرآنآموختن زبان عربي براي فھم معاني

  .مودن و ديواني و علمي و اجتماعي نیز نیاز به زبان عربي روز افزون مي

اّولین کتاب بزرگ و جامع در علم نحو يعني دستور زبان عربي را سیبويه فارسي اھل بیضاي 

کسائي . اين کتاب پس از گذشت بیش از ھزار و چھار صد سال ھنوز معتبر است. فارس نوشت
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فارسي، معّلم فرزندان ھارون الرشید، نیز از کساني است که در ادب و دستور زبان عربي تألیفات 

به طور کّلي بیشتر کساني که در علم نحو شھرت دارند يا ايراني بودند يا . عّدد فراھم آوردهمت

  .ھايي که در محیط ايراني بصره و کوفه تربیت يافتند عرب

نخستین کسي که در زبان عربي لغت نامه تدوين کرد خلیل بن احمد فراھیدي، استاد سیبويه 

 خود را به جاي کتاب العینوي زبان شناسي بزرگ بود و . فارسي، است که او نیز ايراني نژاد بود

خلیل بن احمد نخستین . روش الفبايي که امروز مرسوم است به ترتیب مخارج حروف مرّتب کرد

 درموسیقي و وزن شعر نوشت که کتاب العروضکسي است که در عصر اسالمي کتابي به نام 

  .آن نیز در نوع خود بي نظیر است

. ھاي دربارخلفا نیز ايرانیان پیشقدم بودند ھا و فرمان ي و سر و صورت دادن به نامهدر باب نويسندگ

آنان بر اساس آداب دبیري که طبقه برگزيده اي از ايرانیان را در دوران شاھنشاھي ساساني 

عبدالحمید کاتب و استاد او عالوه بر ترجمه آثار . داد، آداب و رسومي خاص ايجاد کردند تشکیل مي

ھاي دربار خلفا   از آداب مملکت داري و درباري از زبان پھلوي، سبکي نو در نوشتن نامهمھمي

اند کتابت به او پايان يافت، دوست ابن ُمقََّفع بود و پس از روي کار  عبدالحمید، که گفته. پديد آوردند

 اّطالع از از شرايط نويسندگي را وي يکي .  ھمکاري با ُامويان کشته شد عّباسیان به سبب آمدن

عربي و از حفظ  دانستن زبان شمرد که  قدر مھم مي دانست و اين آگاھي راھمان تاريخ ايران مي

گري و دبیري پس از او تا پايان  دستورھاي عبدالحمید کاتب براي منشي. داشتن اشعار مناسب را

  .خالفت عّباسي ھمچنان معتبر ماند

مھم ترين کتاب تاريخ را محّمدبن .  پیشي گرفتندايرانیان درنوشتن تاريخ نیز برديگرمسلمانان

از قديم ترين ايام ايرانیان  تاريخ طبري .دھم میالدي نوشت/ جريرطبري در آغاز قرن چھارم ھجري

شعر عربي نیز بر زبان شاعران ايراني . يابد شود و تا زمان نويسنده آن ادامه مي آغاز مي

ن شاعران از ُشعوبیه اند و در شعر خود به بیان تاريخ بیشتر اي. سرا، رنگ و بويي تازه گرفت عربي

َبشّاربن برد ُتخارستاني، ابونواس خوزستاني و ابوالَعتاھیه و ديگر . و مفاخر ايراني کوشیده اند

شماري ديگر از شاعران . اند ھاي اسالمي ھمگي ايراني بوده شاعران طراز اّول نخستین قرن

زيستند و تحت تأثیر فرھنگ و  ھاي ايراني مي ند که درسرزمینھايي بود نامدار اين زمان نیز عرب

  .ادب ايراني قرار داشتند

ترين کتاب  مھم. اند درعلوم ديني اسالمي نیز ايرانیان نبوغ فکري و فرھنگي خود را آشکارکرده

شود، کتاب تفسیر کبیر  ھاي قرآن توضیح مي تفسیر، يعني علمي که بر اساس آن معني آيه

محمّدبن جريرطبري، . آيد نھم میالدي به شمار مي/وف ترين تفسیر قرن سّوم ھجرياست که معر

، و اديب و فقیه بزرگ اسالمي اين کتاب را نوشت و بي فاصله درعالم تاريخ طبريمّؤلف 

اين کتاب بزرگ در زمان امیران ساماني به زبان فارسي . اسالمي آن روز شھرتي گسترده يافت

که کتاب تاريخ اين نويسنده بزرگ نیز به وسیله ابوعلي بلعمي در زمان ھمچنان . برگردانده شد

  .سامانیان ترجمه گرديد
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درعلم حديث ابن حمّاد َمرَوزي نخستین کسي است که به جمع آوري حديث و نقل سلسله 

وي در َمرو رود زاده شد و درعھد . ھا روشن بماند پرداخت ت اصّحت آن حديث ھاي آن  روايت

ھاي سیاسي، ھر دسته  در دوقرن اّول ھجري، به سبب کشمکش. ر زندان خلیفه مردُمعَتِصم د

بعدھا جمعي از بزرگان دين براي . دانستند ساختند و آن را معتبر مي ھايي مي براي خود حديث

ھاي درست  رسیدگي به صّحت اين احاديث بسیار کوشیدند تا شش کتاب معتبر درباره حديث

شوند  ھاي خودخوانده مي ّلفان ايراني ھستند و به نام سرزمینبیشتر اين مؤ. نوشته شد

  .الُبخاري، النیشابوري، ِترِمذي و النسائي

. کنند، سه تن ايراني اند درعلم فقه نیز از چھارتن امام که سّنیان روش فقھي آنان را پي روي مي

زخانداني اھل کابل امامان فقه َحَنفي وَحنَبلي، يعني ابوَحنیفه و احمدبن َحنَبل، نخستین ا

 را نیز از موالي و ايراني  مالک بن انس، امام فقه مالکي گروھي . وديگري از مردم َمرو است

ترين کتاب در علم فقه و در عالم اسالمي کتابي است از ابوسلیمان داود  اّما مھم. دانسته اند

  .مي بسیار رونق يافتاصفھاني معروف به داود الظاھري که کار پیروان او درعصرعضدالدوله ديل

  از آغاز تا نیمھ قرن پنجم ھجري ) 1

با برافتادن شاھنشاھي ساساني و غلبه اعراب مسلمان بر ايران، زبان عربي با نفوذ و وسعتي  

اّما لھجه ھاي محّلي ايراني با درآمیختن به . کرد که داشت، عرصه را بر ادبیات پھلوي تنگ مي

ھاي اّول اسالمي، فارسي  ھاي رايج درقرن ازمیان لھجه. تر شدزبان عربي به عرضه ادبیات توانا

ھاي قديمي ادبي مھّمي چون پھلوي اشکاني،  دري يا لھجه مردم شرق ايران که بازمانده لھجه

ھاي  ُسغدي، ُتخاري و خوارزمي بود، زمینه مناسب تري داشت و با تشکیل نخستین حکومت

  . پديدار شداي در اين زبان محّلي ايران آثار برجسته

نخستین بار يعقوب لیث صّفار از شاعراني که او را به عربي مدح کردند خواست که به زبان 

ازدبیران يعقوب که درمحضر او ) سیستاني(نام محمّدبن وصیف َسَگزي . فارسي دري سخن گويند

ي گو عنوان نخستین شاعر پارسي اشعار فارسي به وزن عروضي سرود، در تاريخ ادب فارسي به

اندکي بعد، با روي . معروف شده و دست کم نخستین شاعري است که اثري از او برجاي مانده

ھاي اجتماعي  کار آمدن امیران ساماني درخراسان بزرگ، شعر و ادب پارسي نیز چون ديگرجنبه

 خود را آغاز کرد، زيرا سامانیان بزرگ ترين مشّوقان علم و ادب و دوست  آن روزگار، دوران طاليي

دھم میالدي در پرتو وجود ايشان /قرن چھارم ھجري. داران واقعي تاريخ و سنن ايران گذشته بودند

  .ُپربارترين دوران فرھنگ ايران بعد از اسالم بود

اّما فرھنگ ايران، ھمچنان تحت تأثیر . درپايان اين قرن، سلطان محمود غزنوي به قدرت رسید

در اين . ّلط ترکان سلجوقي بر ايران ُپربار و شکوفا مانددوران سامانیان، تا نیمه قرن پنجم و تس

رودکي، پدر شعر فارسي، در عصر . مّدت ادب فارسي بزرگ ترين و برجسته ترين شاعران را پرورد

اي دور از دست رس  ساماني اين دوره را آغاز کرد و فردوسي، اوستاد اوستادان زمانه، آن را در قّله

  .ديگران به پايان برد
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  شعر

شاعران در دربار ايران و بزرگان زندگي شاد، . دو موضوع اصلي شعر اين دوره مدح و حماسه است

ھاي طبیعت و رنگیني باغ ھا و آواي  راحت و ُپرتجّملي داشتند و در قصايد خود به توصیف زيبايي

امین پرداختند و گاه با يادآوري زيبايي و طّنازي کنیزکان و غالمان به مض دلنشین پرندگان مي

انجامید، مدحي که بزرگان براي  اين مقّدمات ھمیشه به مدح مي. شدند عاشقانه نزديک مي

امیران . پذيرفتند و با جوايز ھنگفت پاداش مي دادند شکوه و شھرت دربارخود آن را به شادي مي

کردند و سخنوران خوش ذوق نیز از  به شھرت و انبوه شاعران و نويسندگان دربار خود فخر مي

  .شدند وشه و کنار در پي ممدوحان بخشنده به سوي ايشان روانه ميگ

رودکي . ھاي شعر اين دوره است ھاي مّلي از ديگر موضوع ھاي پھلواني و افسانه نظم داستان

 َکلیله و ِدمنهوي غیر از . گوي است که به نظم آثار داستاني پرداخته نخستین شاعر پارسي

شاعران ديگر نیز منظومه ھاي . بعضي عاشقانه بوده استشش منظومه ديگر داشته که موضوع 

اين آثار ھمگي . اند که تنھا برخي از ابیات پراکنده آن ھا برجاي مانده است داستاني بسیار سروده

  .درحمله مغول يا حوادث ديگر از میان رفته است

. ساطیر باستاني استاّما مھم ترين تالش ادبي اين قرن ُپربار، جمع آوري حماسه مّلي و تاريخ و ا

اين کار عظیم در طوس به دست امیر و سرداري بزرگ به نام ابومنصورعبدالرّزاق کنارنگ دنبال 

پیش از آن يکي از شاعران دربار ساماني به .  انجامیدشاھنامه ابومنصوريگرديد و به تدوين 

درمیانه . از کرده بود را آغ شاھنامهنام مسعودي َمرَوزي از روي داستان ھاي پراکنده موجود نظم

اين عھد نیز دقیقي طوسي، از شاعران برجسته عھد ساماني اين کار بزرگ را برعھده گرفت و 

پیش از آن که در جواني به دست غالمي ترک کشته شود، توانست در حدود ھزاربیت از 

اند و  خود گنج شاھنامهاين قسمت را فردوسي با بزرگواري تمام در.  را به نظم آوردشاھنامه

  .نام شاعر ناکام را جاودان ساخت

 را آغاز کرد، شوکت سامانیان به سستي شاھنامه ابو منصوريھنگامي که فردوسي نظم 

فردوسي با احساس خطر از . گرايیده و غالمان ترک از سوي مشرق پیش روي آغاز نموده بودند

و با آن که ديگر کسي پس از ا.  پرداختشاھنامهسلطه اقوام بیابان گرد، به کار سترگ نظم 

نتوانست به آن درجه از ُپختگي و کمال دست يابد، اّما نظم داستان ھاي پھلواني و حماسي 

اي   و آثار برجستهَگرشاسب نامهھمچنان با رونق ماند و در عصر سلجوقي منظومه ھايي چون 

  . سروده شد اسکندرنامه و ھفت پیکر وخسرو و شیرينچون 

توان در سادگي، طبیعي بودن تشبیھات، خالي  رسي در اين دوران را ميھاي کّلي شعر فا ويژگي

بودن شعر از کلمات عربي و استفاده از بسیاري لغت ھاي کھنه لھجه فارسي َدري و استفاده 

فضاي شاد و امیدوار و ُپرتالش و حرکت . نکردن از اصطالحات و تعبیرات علمي در شعر، خالصه کرد

ي و آزادمنشي و ايران دوستي در شعر اين دوره موجب شده است و روحیه حماسي و خوش بین

زيرا تا آن زمان ايرانیان خود را در برابر . که آن را آيینه تمام نماي روح و انديشه واقعي ايراني بدانند
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کردند و عالوه بر آن با پیروزي ھايي که در مبارزه با  بیگانگان شکست خورده احساس نمي

. داشتند تر استوار گام برمي دست آورده بودند، به سوي فردايي روشنفرمانروايان عرب به 

اند، زيرا عرضه  ھاي شعر اين دوره را اصطالحًا به سبک خراساني تعبیر کرده مجموعه ويژگي

  .پیدايش و رشد آن خراسان بزرگ بوده است

ّرخي، ُعنصري و از بزرگ ترين ومشھورترين شاعران اين دوره، به جز رودکي و فردوسي، بايد از ف

  .منوچھري نیز ياد کرد

   )م1037/ ه429. ف(فّرخي سیستاني 

وي «اند که  نوشته. فّرخي فرزند يکي از غالمان امیر خلف بانو، آخرين فرد خاندان صّفاري بود

وصف . »درجواني شعرخوش گفتي و چنگ تر زدي و خدمت دھقاني کردي از دھاقین سیستان

ھم رسانده بود واداشت که در  ويسندگان او را که شھرتي بهپاداش ھاي کالن به شعرا و ن

جستجوي امیري ھنرشناس و شعردوست راھي دربار ُچغانیان از امیرنشین ھاي محلي شرق 

دوقصیده، که يکي را به منظور معّرفي خود و ديگري را به دستور وزير درباره داغگاه، . ايران شود

وي در نخستین قصیده سروده .  او را به اوج شھرت رساندمحل ديدار با امیر ساخته بود، يک باره

  :بود که

  با کاروان ُحّله برفتم زسیستان

  با ُحّله اي تنیده ز دل بافته زجان 

تشبیه شعر به ابريشمي که تارو پود آن از دل و جان آدمي است و فّرخي آن را ابداع کرد پس از 

فّرخي با اين ذھن و . سازد ان را نمايان ميقرن ھا ھمچنان تازگي و لطافت ذوق و انديشه شاعر

ذوق شاداب به زودي به دربار سلطان محمود غزنوي پیوست و براثر قدرت شاعري و مھارتي که 

رفت و  وي ھمراه سپاه محمود به جنگ مي. درموسیقي داشت نزد سلطان مقامي بلند يافت

ا از غنايم بسیار برخوردار کرد و در چنین سفرھ پیروزي ھاي وي را دراشعار خود توصیف مي

 در سیستان آموخته بود گاه در   که نوشته اند بنا بر خوي عّیاري که در نو جواني شد و چنان مي

وي در قصايد زيباي خود سلطان محمود و بسیاري از نزديکان و وزيران و . کرد نبرد نیز شرکت مي

ربار سلطان مسعود غزنوي مانده بزرگان دربار او را ستوده و پس از مرگ محمود ھمچنان در د

  .است

وي در بیان افکار و احساسات ساده و عادي . فّرخي را يکي ازبھترين قصیده سرايان ايران گفته اند

خود به زباني روشن و روان به قدري تواناست که در بعضي مواردسخن او را با سعدي شیرازي 

 زيبايي ھاي طبیعت و عواطف عاشقانه ھاي جنگ، ھنر بزرگ او وصف میدان. ھم پايه دانسته اند

  .يابد است که گاه با شوخ طبعي و گستاخي رنگ و جاليي تند مي
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پردازد و احساسات عاشقانه خود را با  فّرخي در مقّدمه قصايد خود گاه به تغّزالت دلنشین مي

با . گنجاند آورد، و کّلیه اين معاني لطیف را در غزل ھاي دل انگیز مي صراحت و سادگي بر زبان مي

معشوق مملوک . اين ھمه عشق در شعر فّرخي که شاعري درباري است، رنگ و بوي نیاز ندارد

  .آمیزد است و شاعر درد ھجران او را به عتاب و سرزنش مي

   )م1038/ه431. ف(ُعنصري 

. اند عُُنصري را سرآمد سخنوران پارسي و بعد از رودکي استاد مطلق مدح و غزل و قصیده خوانده

زيست و ھمراه ايشان درسفرھاي  وي اھل َبلخ بود و در دربار سلطان محمود و مسعود غزنوي مي

. ھاي جنگ سروده شده است قصايد معروف او در وصف دقیق صحنه. جست جنگي شرکت مي

محمود بوده تا آوازه شھرت خود و سلطان را به  ترين مبّلغ شوکت و قدرت سلطان گويي وي بزرگ

  .ن گسترش داده استسراسر شرق ايرا

» الحیات شادبھر و عین«ُعنصري عالوه بر ديوان قصايد و غزلیات، چند منظومه داستاني ازجمله  به

را نسبت داده اند که امروز جز نام و بیتي چند باز مانده از » وامق وعذرا«و » سرخ بت و خنگ بت«

معروف دربار محمود را نیز ُعنصري مقام استادي بسیاري از ديگر شاعران . آن ھا برجاي نیست

وي را مردي دانا و با اّطالع، . داشته و خود ممدوح کساني چون منوچھري دامغاني شده است

بلند ھمت و بزرگ منش توصیف کرده اند که در ضمن قصايد مديح خود به بیان مضامین اخالقي 

ين صفات، به عنوان نديم وي با ا. پرداخته و در سرودن غزل از حّد وقار و متانت بیرون نرفته است

اي برخوردار بوده  زيسته و از ثروت و جاه و جاللي افسانه خاص سلطان محمود، در دربار غزنه مي

  .است

   )م1040/ه432. ف(منوچھري دامغاني 

يازدھم میالدي / منوچھري تخّلص يکي ديگر از شاعران بسیار معروف اوايل قرن پنجم ھجري

لمعالي منوچھر يکي از امیران زياري گرفته است که در گرگان و وي اين نام را از فلک ا. است

بعدھا به دربار سلطان مسعود غزنوي پیوست و تا پايان زندگي کوتاه . طبرستان حکومت مي کرد

از منوچھري . خود که بیشتر از سي سال به دراز نکشید درکنار ديگر شاعران آن ديار زيست

رترين شاعردربار غزنه برجاي است که اشاره به جواني او قصیده زيبايي در مدح عنصري، نام آو

  . دارد

گوي را از  منوچھري به ادب عرب آشنايي کامل داشت و اشعار بسیاري از شعراي بزرگ تازي

از ھمین رو، شعر او از . از علوم ادبي و ديني و پزشکي و نجوم نیز با اّطالع بود. خواند برمي

ت شعر عربي و اشاره به آثار شاعران بزرگ آن زبان سرشار اصطالحات علمي و لغات و ترکیبا

وي، تحت تأثیر شعرعرب، نه تنھا وزن ھا و موضوع ھا و تعبیرات و اصطالحات دور از ذھن را . است

در شعر فارسي آورده، بلکه به توصیف صحنه ھايي، مانند عبور از صحرا و زاري بر َاطالل و يادآوري 

  .اخته که تنھا از طريق شعر جاھلي عرب با آن ھا آشنا بوده استپرد مکان ھا و اشخاصي، مي
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پروايي در آوردن  وي، باھمه بي. منوچھري يکي از شاعران قصیده سراي تواناي ادب فارسي است

کلمات و ترکیبات نا آشناي عربي، در شعر خود موسیقي کالم و تشبیھات زيبا و فضايي خیال 

ظر طبیعت مانند برآمدن و فرو رفتن آفتاب و ريزش باران و نغمه منا. انگیز و پر ھیجان مي آفريند

ھیچ   گويي شود که سرايي بلبل و جلوه فروشي گل چنان به دّقت و ريزه کاري توصیف مي

جوان، که گويا در آن روزگار شادکامي  منوچھري. اي از ديد تیزبین شاعر پنھان نمانده است دقیقه

دور نبوده، از بیان آرزوھا و اشتیاق خود به لّذت ھاي گوناگون در   اي از عیش و شرب مدام به لحظه

از ھمین رو، بیشتر قصايد منوچھري با خمريات آغاز مي شود، يعني . شعر خودداري نکرده است

با اشعاري که در آن شراب، لّذات مجلس شراب و چگونگي تھیه آن، از آبدارشدن حبه ھا و 

. ھاي بلورين، ھمه با بیاني شاعرانه و خیال انگیز توصیف گرديده ھاي انگور تا ريختن در جام خوشه

منوچھري در اين مضامین دنباله رو کساني چون رودکي است، اّما شعر او رنگ و بوي خاص خود 

  . را دارد

منوچھري مبتکر نوعي شعر به نام ُمَسمَّط است که در آن ھر بند به پنج يا شش مصراع ھم وزن 

بند بعد با ھمان وزن تنھا در واپسین مصراع قافیه بند نخستین را . شود يو ھم قافیه تقسیم م

پي درپي آمدن قافیه در مصرع ھاي ھر بند ضرب دروني شعر را مھّیج و آھنگین . کند تکرار مي

پس از او نیز در شعر فارسي نمونه ھايي از شعر ُمسّمط سروده شده است اّما ھیچ يک . کند مي

  .استادي و شھرت منوچھري نرسیده انداز سرايندگان آن به 

  نثر

يازدھم میالدي در مشرق ايران، / رواج و رونق ادب فارسي در قرن چھارم و نیمه قرن پنجم ھجري

ھاي باستان گرفته تا  کتاب ھاي بي شمار از تاريخ و افسانه. تنھا به سرودن اشعار محدود نماند

مان بازمانده که نشان از اوج شکوفايي و موضوع ھاي مختلف علمي و فلسفي و ديني از اين ز

برخي از کتاب ھاي اين دوره به فارسي و برخي ديگر برگردانده شده از . باروري نثر فارسي دارد

بر اين ھمه . اصل عربي و اغلب به تشويق و خواست امیران و بزرگان دربارھاي ايراني بوده است

 کرد که اصل آن ھا در حمله اقوام ترک و تاتار از ھاي مھم اشاره ھايي ازکتاب بايد به نام يا قسمت

ويژگي نثر اين نوشته ھا . میان رفته و تنھا از طريق آثار ديگران از وجودشان خبري در دست است

با سادگي زبان، پرھیز از انبوه کلمات و ترکیبات و اصطالحات عربي، در برداشتن بسیاري از لغت 

نثر در اين زمان به زبان گفتگو . شود ھا مشّخص مي جملهھاي محّلي و تکرار افعال و کوتاھي 

  .ھاي اديبانه بدان راه نیافته بسیار نزديک است و ھنوز انواع ھنرنمايي

ترين موضوع نثرفارسي در اين دوره، ھمچون شعر، داستان ھاي قھرماني دوران باستان  مھم

 براي به دست آوردن استقالل نھم میالدي/ايرانیان در سراسر قرن ھا دّوم و سّوم ھجري. است

ھاي بزرگ و قديمي، با  خاندان. سیاسي و ادبي، در پي تدوين تاريخ و سرگذشت نیاکان خودبودند

شدند و ديگران را تشويق و حمايت و  کار پیش قدم مي ھاي فرھنگي، در اين امکانات مالي و زمینه
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ھاي بزرگ و  دي مجموعهدھم میال/نتیجه آن شد که درقرن چھارم ھجري. کردند رھبري مي

  . ھاي منثور گرد آمد متنّوعي از شاھنامه

 است که اساس کارفردوسي درنظم شاھنامه ابومنصوريھاي معروف اين دوران،  از شاھنامه

اّما پیش از آن ابوالمؤّيد بلخي و ابوعلي محمدبن احمد َبلخي به اين کار بزرگ . شاھنامه قرارگرفت

براين ھمه بايد . از داستان ھاي شاھان و پھلوانان گرد آورده بودندھايي  دست يازيده و مجموعه

  شاھنامهداستان ھاي جداگانه پھلوانان وخاندان ھا را افزود که بعضي به وسیله فردوسي در

. ھاي جداگانه به وسیله ديگران به نظم کشیده شده است آمده و برخي ديگر به صورت منظومه

از اخبار سام و بار فرامرز، گرشاسب نامه، اخبار نريمان اخبار بھمن، اخکتاب ھايي چون 

  .آن جمله اند، اّما ھیچ يک از آنان در دسترس نمانده اند

عجايب ھاي  از موضوع ھاي علمي در نثر اين دوره يکي جغرافیاست که دوکتاب قديمي به نام

ه اين کتاب ھا نويسند.  تا امروز بازماندهحدود العالم من المشرق الي المغرب و البلدان

شمرند که خصوصیات  ھاي نثر فارسي مي معلوم نیست، اّما آن ھا را از جمله قديم ترين نوشته

االنبیه نحن حقائق از ديگر کتاب ھاي علمي . کند زبان و ادب ديرين را به خوبي آشکار مي

ّيوب طبري ھايي در نجوم و ستاره شناسي از ابوجعفر محمدّبن ا در داروشناسي و رسالهاالدويه 

  . از قديم ترين منّجمان ايراني بعد ازاسالم است

سینا و ابوريحان بیروني دو فیلسوف و دانشمندان بزرگ ايراني، نیز پاره اي از آثار خود را به  ابوعلي

الرئیس آن  کتابي است که شیخ  دانشنامه عالئي .فارسي نگاشته اند که تا امروز برجاي است

بخشي از آن که به قلم خود شیخ است، .  کاکويه دشمن زيار نگاشترا به خواھش عالءالدوله

عالوه بر دارا بودن بسیاري اصطالحات منطق و فلسفه به فارسي، از آن جھت که شامل يک دوره 

  .کامل حکمت َمّشاء يعني فلسفه ارسطو به فارسي است، اھمیت بسیار دارد

 و ترجمه چند رساله ديگر او  معراجیهرسالهاز ديگر آثار فلسفه و حکمت ابوعلي سینا به فارسي 

اهللا و نبّوت و بحث  به فارسي است که شامل تأويل اصطالحاتي از قبیل روح القدس، وحي و کالم

گرچه در انتساب بعضي از اين ترجمه ھا به . درموضوع معراج و اثبات روحاني بودن آن است

اي که مراحل  غني کردن زبان فارسي دردورهابوعلي سینا يقین نیست، اّما در باره نقش آن ھا در 

ترجمه و شرح رساله حّي بن يَقظان، از آثار تمثیلي . پیموده ترديد نمي توان کرد نخستین را مي

عرفاني شیخ الرئیس ابوعلي سینا نیز که احتماًال به وسیله ابوعبید جوزجاني، شاگرد شیخ در 

رسائي کالم و در برداشتن لغات و ترکیبات قديم زمان زندگي خود او صورت گرفته، ازجھت رواني و 

رساله علمي ديگري از ابوعلي سینا به . رود فارسي، از متن ھاي مھّم فارسي به شمار مي

ھاي پزشکي دانسته اند  که آن را از جمله نخستین کتاب نبض فارسي وجود دارد به نام رساله

  .که اصطالحات علمي متعّددي به فارسي دارد

را در باره ستاره شناسي، نخست به فارسي نگاشته و سپس به التفھیم بیروني کتاب ابوريحان 

يازدھم میالدي نوشته شده و / اين کتاب، که در اوايل قرن پنجم ھجري. عربي باز گردانده است
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اصطالحات نجوم و رياضیات را چنان که در اواخر عھد ساساني معمول بوده در بردارد، از ارزش 

  .ي قابل مالحظه اي برخوردار استعلمي و فرھنگ

ترجمه آثار ارزنده ايرانیان که به زبان عربي نوشته شده بود از جمله مھم ترين کارھايي بود که 

دربار سامانیان در پشتیباني از چنین کاري نظیر . براي نشر و تقويت زبان فارسي انجام مي گرفت

بوالفضل بلعمي، که از وزيران فاضل و به خواست منصوربن نوح ساماني، ابوعلي پسر ا. نداشت

وي مطالب بسیاري را از آثار . ايران دوست دربار سامانیان بود، به ترجمه تاريخ طبري پرداخت

ه تاريخ بدين جھت کتاب او ب. ديگران به اين ترجمه افزود و آن را به ھیئت تألیفي تازه درآورد

جامع البیان في کتاب ديگر جرير طبري، ھمین امیر ساماني فرمان داد که .  شھرت يافتبلعمي

براي اين کار از بزرگان دين و علما و فقھاي ماوراءالنھر و . ، نیز ترجمه شودتفسیرقرآن

کسان  ھاي اطراف دعوت شد که، پس از تصويب ترجمه اين کتاب، از میان خود فاضل ترين سرزمین

 را نیز شامل مي شد، براي قرآن ، که متن تفسیرطبريبا ترجمه. را براي انجام آن برگزينند

  . نخستین بار کالم خدا به زباني ديگر انتشار يافت

دھم میالدي درباره مسائل فلسفي وکالمي /  از آثار اواخر قرن چھارم ھجريکشف المحجوب

 گرديزي غزنوي از جمله ديگر  زين االخباراسماعیلیه، تاريخ سیستان از نويسنده اي نا شناخته و

 در برابر اثر بي ھمتاي ابوالفضل تاريخ سیستانگرچه . ن دوره از نثر فارسي استآثار عمده اي

 در پايان تاريخ بیھقي. نمايد اّما از حیث اطالعات تاريخي اھمیت بسیار دارد بیھقي بي رنگ مي

  .اين عھد نوشته شده و برجسته ترين در منثور ادب فارسي اين روزگار است

  حملھ مغول از نیمھ قرن پنج ھجري تا ) 2

نزديک به نیمه قرن پنجم ھجري، ترکان سلجوقي غزنويان را از خراسان راندند و به تدريج بر 

با ورود ترکان سلجوقي که مردمي خشن و . ھاي خالفت اسالمي دست يافتند سراسر سرزمین

گرد و در معتقدات اسالمي بسیار متعّصب و سخت گیر و ظاھربین بودند، فضاي فرھنگي  بیابان

از اين زمان تا حمله مغول، نزديک به دو قرن، غالمان ترک و سرداران قبايل . ايران دگرگون شد

 در پي به نواحي مختلف ايران حمله آوردند و باعث کشتار و  زردپوست از سوي شمال شرق، پي

  .ويراني و بي ثباتي بسیار شدند

یالدي درباره استقالل و اعتالي دھم م/ بر اثر اين اوضاع آشفته، شوري که در قرن چھارم ھجري

. مّلیت ايراني پديد آمده بود به تدريج به سردي گرايید و مردمان را به افسردگي و انزوا کشاند

تعّصب مذھبي، به جاي آزادانديشي نشست و معتقدان به مذاھب مختلف را به جان يکديگر 

داد که  ت طلبان اجازه ميانجامید و به فرص اين کشمکش ھا گاه به خون ريزي ھا مي. انداخت

  . بازار ُپر رونق فضل فروشي و تظاھر و عوام فريبي را پیوسته گرم دارند

العاده  با اين ھمه اين دوره در تاريخ ادبیات ايران به سبب تنّوع مضامین و فراواني آثار اھمیت فوق

 و ايالت پنجاب گسترش زبان فارسي، از دورترين نقاط ماوراءالنھر تا آن سوي رود ِسند. دارد
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ھاي مديترانه از  درمشرق و شمال شرق فالت ايران و در آسیاي صغیر و نواحي ِدجله تا کرانه

در آذربايجان و . سوي غرب، عرصه اي وسیع براي به وجود آمدن آثار ادب فارسي َدري فراھم آورد

 ري، ھمدان شد و شامل شھرھاي بزرگ و تاريخي چون نواحي مرکزي ايران که عراق خوانده مي

آموختند و به خالف گذشته به سرودن  و اصفھان بود، اھل قلم با اشتیاق تمام فارسي َدري را مي

دربارھا و حاکمان مشّوق شعر و ادب دراين . ھاي محّلي رغبت چنداني نداشتند اشعار به لھجه

  . دوره نیز کار اھل فضل و ادب را آسان تر مي کردند

ر و ادب در اين دوران، استفاده صوفیان از زبان ساده در وعظ و ارشاد يکي ديگر از داليل رونق شع

خواندند و ذوق و روح مريدان را به آن  آنان در مجالس َسماع اشعار لطیف فارسي را مي. بود

از ھمین رو، ادب فارسي که تا آن زمان تنھا در محدوده دربارھا خواھان داشت، . کردند تلطیف مي

  . اه يافت و شوق ھمگان را نسبت به آثار دل پذير عارفان برانگیختبه میان عامه مردم ر

  شعر 

يازدھم میالدي به بعد، شاعري نیاز به آموختن مقّدماتي از معارف / از اوايل قرن پنجم ھجري

تا اين زمان اسالم درذھن و دل عموم . اسالمي و علوم ديني و ادبي عربي و فارسي داشت

.  بود نیز مھم ترين موضوع درس آن روزگار بود قرآنعربي که زبان وحي وايرانیان جاي گرفته بود و 

 را مورد قرآن، حديث، تفسیر، فقه و علوم بالغي، که داليل اعجاز  قرآنطالبان علم در مدارس با

شدند و ھنگام سرودن شعر، به منظور جلوه دادن وسعت اطالعات  داد، آشنا مي بحث قرار مي

  .کردند بیرات رايج در اين مباحث استفاده ميخود، از اصطالحات و تع

ترين ويژگي شعر و زبان ادب اين روزگار، آمیختگي بسیار آن با کلمات و ترکیبات عربي و  مھم

ھاي محلي آذربايجان و عراق و زبان ترکي را،  تأثیر لھجه. اصطالحات علوم مختلف رايج در زمان بود

زبان به فارسي دري وارد شده بود از نظر نبايد نیز که به وسیله مھاجران و مھاجمان ترک 

تر از آن بايد  ويژگي ديگر شعر اين دوره، پختگي و رواني آن نسبت به دوره پیش. دوررداشت

توان  شاعران اين دوره به نوآوري ھاي بسیار پرداختند و به اين جھت اغلب آنان رامي. دانست

آوردن معاني و مضامین دقیق و تشبیھات ھا،  از جمله اين نوآوري. صاحب سبکي خاص دانست

ظريف و ذھني بود که شعر اين دوره را از لحاظ تشبیھات محسوس و طبیعي دوره قبل ممتاز 

ھاي برجسته از شعر روان و نزديک به زبان گفتگو مي توان  در شعر اين دوره، ھم نمونه. کرد مي

موضوع . الت عمیق و دقیق درآمیختهيافت و ھم اشعاري که با انواع صنايع لفظي و معنوي و خیا

ھاي حماسي و  شعر در اين دوره مدح، َھْزل و ِھْجو، موعظه و حکمت و ادامه سرودن داستان

  .غنايي بود

انتساب شاعران به دربارھا و تأمین تجّمل و دستگاه ايشان از طريق ِصله و جايزه، ناچار مدح را 

ضي ممدوحان از غالمان نوخاسته يا مھاجمان اّما از آن جا که بع. کرد موضوع اصلي شعر مي

به . جستند زورمند بودند، گويندگان ناچار براي يافتن مضامین و معاني مدح از ذھن خود ياري مي

اين معني که ممدوحان نه مانند فرمان روايان ساماني مردمي دانا و نژاده و شعرشناس بودند و 
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برخي از شاعران مدّاح اين دوره . د و دالورنه چون سلطان محمودغزنوي سیاست مدار و ھوشمن

اّما، برخي ديگر که به . به سوداي گرفتن پاداش از خوار کردن خود در درگاه زورمندان ابا نمي کردند

شرافت و عّزت نفس خود پاي بند بودند، مدح را نه درباره کسان بلکه در تحسین از انديشه ھاي 

  . دانستند ادگي شايسته ميواال و صفات نیک انساني و دانايي و آز

گرايش به َھْزل و َھْجو، يعني برشمردن صفات زشت دونان و نابخردان به تمسخر، حاصل 

دھم میالدي / در شعر قرن چھارم ھجري. فروافتادن ارزش ھاي واالي اخالقي در اين روزگار است

اض نسبت به مخالفان و روي آوردن به اين شیوه بین شاعران و دوستان و نزديکان يا به منظور اعتر

اّما در دوره ھاي بعد، ھرقدر فساد دربارھا و درباريان افزايش مي يافت، . حسودان سابقه داشت

ھاي مفّصل و متعّدد درباره انتقادھاي اجتماعي و بدگويي از اين و آن وگاه َھْجو مردم يک  قصیده

ھاي بزرگ و کین  نيھا و منظومه ھا گاه کار را به دشم اين قصیده. شد شھرساخته مي

/ سوزني سمرقندي يکي از شاعران قرن ششم ھجري. ھاي خطرناک مي کشاند خواھي

اند،  دوازدھم میالدي که از سويي او را به داشتن قلمي روان و بیاني صريح و فصیح توصیف کرده

اج تیغ مشھورترين شاعر ناسزاگو و َھْجوسراي تاريخ ادب ايران است که بسیاري مردم روزگار را آم

  .َھْجو خود کرد

گروھي ديگر از شاعران به جاي َھْجو راه موعظه و نصیحت گزيدند و مضامین تازه اي را در سروده 

 جاي  گروه َسنائي است، گو اين که در شعر او نیزجاي برجسته ترين فرد اين. ھاي خود آوردند

اي اخالقي در بیاني مؤثر و وي معاني حکمت و عرفان را با اندرزھ. شود َھْجوھاي قبیح ديده مي

شیوا در شعر گنجاند و در اين راه به قدري شھرت يافت که شاعران بزرگ ديگر چون خاقاني و 

روش سنائي درموعظه و حکمت پس از او به وسیله . انوري و نظامي گنجوي از او پیروي کردند

نجینه زبان فارسي يعني ترين گ عّطار نیشابوري و موالناجالل الدين محّمد به کمال رسید و غني

  .ادب عرفاني را به وجود آورد

پس از قرن چھارم و اوايل قرن . داستان سرايي يکي ديگر از موضوع ھاي شعر اين دوره است

 دوستي جاي خود را بیشتر به  يازدھم میالدي، غرورمّلي و احساس تند ايران/ پنجم ھجري

با اين ھمه، در آغاز و پايان . زرگان شیعه دادھاي مذھبي و بیان مناقب امامان معصوم و ب گرايش

. اين دوره دو تن از برجسته ترين داستان سرايان ايراني آثاري ارزنده از خود به جاي گذاشته اند

نخستین ايشان فخرالدين اسعدگرگاني، از شاعران صاحب سبک، است که منظومه عاشفانه 

وي در . پھلوي به شعر فارسي ترجمه کرد را، با ساختار و سبکي بديع، از زبان ويس ورامین

ترتیب وقايع و تدوين مطالب نیز ابتکارھايي از خود نشان داد که سرمشق بسیاري از داستان 

از جمله ابتکارھاي او گنجاندن ده نامه از سوي عاشق به معشوق است . سرايان پس از او شد

  . که درآن معاني غنايي و غزلي به زيباترين صورت آمده

وي . ايان قرن ششم منظومه ھاي داستاني با آثار نظامي گنجوي به اوج کمال رسیددر پ

ھاي کھن ايراني و قّصه   را از داستانلیلي ومجنونو  خسرو و شیرين ھاي عشقي داستان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ھاي منسوب به   درباره تاريخ و افسانهھفت پیکرھاي معروف قبايل عرب برگزيد و پس از منظومه 

حرکت نظامي از خسرو و شیرين به اسکندر در واقع نمايش .  را سرودمه اسکندرنابھرام گور،

  . تغییر دوق و گرايش اجتماعي در زمینه مسائل حماسي و تاريخ مّلي است

در فاصله آغاز تا پايان اين دوره، داستان ھاي حماسي ايراني ديگري نیز به نظم درآمد که در بین 

اسدي شاعر بزرگ . بیشتري برخوردار است اسدي طوسي از اھمیت  گرشاسب نامهآن ھا

را از روي داستان منثور  گرشاسب نامه زيست و ايراني است که در نیمه قرن پنجم ھجري مي

اين شاعر بزرگ با غلبه سلجوقیان . گرشاسب نوشته ابوالمؤيد بلخي در قرن چھارم، به نظم آورد

بايجان رفت و به دربار بعضي دولت برخراسان، که به آشفتگي اوضاع آن سامان انجامید، به آذر

 گرشاسب نامهوي، غیر از. ھاي کوچک آن ديار که مشوق شعر و ادب پارسي بودند روي آورد

 دارد که به گفته خود او به منظور لغت فرسکه اثر حماسي ارزنده اي است، کتابي به نام 

  .استفاده شاعران نواحي غربي از کلمات پارسي دري فراھم شده بود

دين و رواج فساد و دروغ و ستم و رفتار  ھاي دوره سلجوقي تا حمله مغول، تظاھر به  يژگياز و

در اين روزگار تیره، تنھا از زبان شاعران عارف نداي عشق و . ناپسند حکمروايان با مردم است

عّطار نیشابوري درپي سنائي مبّشر آئین عشق گشت و . خاست دوستي و محّبت و مدارا برمي

 زيبا ولطیف خود مردم دردمند و بي پناه را به دولت عشق و پرھیز از خودخواھي و حرص درغزلیات

شد، دراين دوره به تدريج  مضمون غزل که پیش از آن به عواطف عاشقانه محدود مي. خواند فرا مي

معشوق، ديگر نه موجودي زمیني و بلکه کمال و حقیقت و زيبايي . رنگ و بوي عرفاني گرفت

  . آمد  که روح شاعر در ھواي وصال او به پرواز ميجاودان بود

غزل با اشاره به اين معاني، اھمیتي بیش از ديگر انواع شعر يافت و از آن جا که با زباني ساده به 

وصف عواطف لطیف و بیان افکار بلند مي پرداخت به تدريج برقصیده که رايج ترين قالب و بیشتر 

شعر اين دوره، متاّثر از زبان و ادب عربي و انواع صنايع . گرفتعرضه کننده شعر درباري بود پیشي 

شعري و اصطالحات علمي، به شکوه از اوضاع زمانه مي پرداخت و در عین حال سرشار از 

  .مفاھیم عشقي و عرفاني بود

   )م1019/ه410. ف(باباطاھرعريان 

 مشھور میانه قرن پنجم بابا طاھر عريان، که از زندگي او افسانه بسیار برجاست، از عارفان

نوشته اند که ھنگام ورود طغرل اّول سلجوقي به ھمدان، او و دو . يازدھم میالدي است/ ھجري

طغرل به احترام پیاده شد و دست ايشان . اي سر راه ايستاده بودند تن ديگر از اولیاي صوفیه برتپه

آن چه تو «: سلطان گفت» اي ترک با خلق خدا چه خواھي کرد؟«: بابا طاھر گفت. را بوسید

سلطان » .کند خدا به عدل و احسان امر مي. آن کن که خداي فرمايد«: بابا گفت»» .فرمايي

ھاي بسیار زيبا و لطیف به لھجه لري بازمانده  از باباطاھر ترانه» .چنین کنم«: بگريست و گفت

  :اين دوبیتي معروف از اوست. است
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  زدست ديده و دل ھردو فرياد 

  يده بینه دل کنه ياد که ھرچه د

  بسازم خنجري تیغش ز پوالد

  زنم برديده تادل گرده آزاد

   )م1048/ه440. ت(مسعود سعد سلمان 

مسعود سعد سلمان از شاعران بزرگ نیمه دّوم قرن پنجم ھجري و آغاز قرن ششم ھجري 

. يستز پدرش اھل ھمدان بود، اّما از جواني به عنوان مستوفي در دربار غزنويان مي. است

ھنگامي که ھمراه يکي از امیرزادگان غزنوي به حکومت ھند رفت، پسرش مسعود در الھور زاده 

اّما ھنگامي که حاکم دستگیر و . مسعود سعد نیز درجواني به توصیه پدر به دربار راه يافت. شد

ر درسه سال آخ. مسعود سعد ده سال در زندان ماند. محبوس شد او را نیز به زندان انداختند

پس از رھايي بارديگر . زندان، با منّجمي به نام بھرامي آشنا شد و از او علم نجوم آموخت

اّما باز . اي نزديک الھور گماشته شد درخدمت يکي از شاه زادگان به ھند رفت و به حکومت ناحیه

سعود بدين ترتیب م. سال ديگر را در زندان ماند  به زندان افتاد و بیش ازھشت   جامي با اسارت

 در ھند داشته و  گويا وي امالکي. سعد حدود نوزده سال از عمرھشتاد ساله را در زندان گذراند

  . سلطان علیه او وا مي داشته است  از درباريان را به تحريک  ھمین برخي

ھاي شعر  عالوه بر ديوان. مسعود سعد نخستین شاعر بزرگ پارسي گوي سرزمین ھند است

ديوان ھاي عربي و ھندي او از میان .  به ھندي نیز به او نسبت داده اندفارسي و عربي، ديواني

  . رفته است

از میان اشعارمسعود سعد، آنچه در زندان و دور از يار و ديار درباره احوال پريشان و عواطف خود 

وي را نخستین و بزرگ ترين استاد حبسّیات يا . سروده از فصاحت خیره کننده اي برخورداراست

نويسنده چھار مقاله درباره شعر او نوشته است . ايي که در زندان سروده شده نامیده اندشعرھ

وقت باشد که من از اشعار او ھمي خوانم، موي بر اندام من برپاي خیزد و جاي آن بود که «: که

  ».آب از چشم برود

   )م1187/ه583. ف(انوري 

 فلسفه و رياضي تبّحر داشت و به آثار انوري از مردم ابیورد شھري در خاوران طوس بود که در

اّما عاقبت نه عشق به علم که ذوق شاعري او را به دربار . ورزيد علمي ابوعلي سینا عشق مي

  . سنجر کشاند وحشمت و نعمت فراوان براي او فراھم آورد

شت انوري در روزگار آشفته دوران خويش و در محضر قدرتمندان حريص دنیادار زندگي پرماجرايي دا

ديد، از  ارج مي او که دانش و دانشمند را درآن روزگار سفله پرور بي. و به بالھاي بسیار دچار شد
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تیغ زبان براي پیروزي برمشکالت ياري مي جست و با بسیار کسان را با ھجاي خويش به 

  : خود گفته است که . کشاند رسوايي مي

  اگر عطا ندھندم برآرم از پس مدح 

  ر از سر چنین ممدوح به لفظ َھْجو، دما

بار ديگر . يک بار يکي از سالطین غور قصد جان او کرد و براي سرش ھزار گوسفند جايزه گذاشت

اوباش شھر بلخ بر سر او ريختند و به گناه َھجوي که به او نسبت داده بودند، چارقد زنان بر سرش 

رگان و از جمله قاضي خواستند از شھر بیرونش کنند که به ياري چند تن از بز کردند و مي

اين حادثه زماني رخ داد که بسیاري .  از بال رھايي يافت مقامات حمیديحمیدالدين بلخي مؤلف

مردم . از منّجمان حکم کرده بودند در فالن روز طوفاني شديد ھمه جا را زير و زبر خواھد کرد

ه اي چون طوفان نوح پريشان سرداب ھاي بزرگ و غارھاي وسیع ترتیب دادند تا خود را از حادث

اّما در روز معھود ھیچ . يکي از کساني که در اين پیشگويي اصرار داشت انوري بود. محافظت کنند

  .اتفاقي نیفتاد و برگي از درخت نجنبید

اي توانا و مھارتي بسیار  انوري را بايد از شاعران بزرگ ايران شمرد، چه، ذوقي سرشار و انديشه

سخن او در عین سادگي با . شکل به زباني روان و محاوره اي داشتدر آوردن معاني دقیق و م

تشبیھات و . لغات و ترکیبات مشکل عربي و اصطالحات پیچیده علمي و فلسفي در آمیخته است

استعارات و تخّیالت شعر انوري را چنان لبريز کرده که گاه سخن او در نھايت سادگي، احتیاج به 

  . مین رو، بر شعر انوري شرح ھاي متعّدد نوشته شده استاز ھ. شرح و توضیح بسیار دارد

اّما وقتي وي . از انوري قصايد مدح و َھجو که در کمال استادي سروده شده در دست است

آيد که جز  آمیزد غزل ھايي شیوا پديد مي سادگي و رواني کالم را با خیاالت ظريف غنايي درمي

زل ھاي او را حّتي مي توان با شعر سعدي برابر برخي از غ. سعدي کسي را بر او برتري نیست

ھاي او از مدح و َھجو تا وعظ و تمثیل و نقد  در قطعه. انوري در سرودن قطعه نیز دست دارد. نھاد

او را، در رديف فردوسي و سعدي، از ارکان و بزرگان شعر . اجتماعي به بھترين صورت آمده است

  .فارسي خوانده اند

  نثر

شماري سوخت و نابود شد، اّما آن چه از نثر اين دوره  ه مغول کتاب ھاي ارزنده بيبا آن که در حمل

نثر فارسي اين دوره ديگر به سادگي و رواني . نمايد برجاست از نظر تعداد و تنوع حیرت انگیز مي

نويسندگان که بیشتر مردمي با تحصیالت وسیع در زبان عربي و علوم ديني و . دوره ساماني نبود

بودند، نثر خود را با استفاده از کلمات و اصطالحات عربي و آوردن شاھدھاي شعري فارسي ادبي 

و عربي و اشارات ظريف به آيات قرآني و معارف اسالمي آمیختند و با بعضي صنايع شعري چون 

توجه نويسندگان به توصیف ھاي طوالني و تمثیل ھا . جناس و ترصیع و به خصوص سجع آراستند

 تازه، ھم به منظور تأثیر بیشتر و ھم براي نمايش وسعت اطالعات و مھارت ھنري و تعبیرھاي
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اين روش که بیشتر به وسیله منشیان درباري رايج شد نثر مصنوع خوانده . گرفت صورت مي

  . شود مي

توّجه به آرايش کالم در دوره ھاي بعد به حّدي رسید که معني فداي لفظ شد و فھم منظور در پیچ 

اّما دراين دوره بیشتر آثار مصنوع در حّد شاھکارھاي زيباي ھنري . بوه عبارات گرفتار ماندو خم ان

شد که بعضي از  نوشته مي) مرسل(در کنار نثر مصنوع در اين دوره ھنوز آثاري به نثر ساده . است

 وانھاي نثر ُمرسل اين دوره مي ت از نمونه. آن ھا از آثار برجسته ادب فارسي به شمار مي رود

اسرارالتوحید في  و  قابوس نامهالملک طوسي و  خواجه نظامسیاست نامه، تاريخ بیھقي

  .را نام بردمقامات الشیخ ابي سعید 

از . از ديگر آثار نثر ساده کتاب ھاي علمي است که جايي براي ھنرنمايي لفظي نداشته

  روضةه نام ھاي شھمردان بن ابي الخیر، منّجم بزرگ اوايل اين دوره دو کتاب فارسي ب

و از امام َقّطان َمرَوزي، اديب و پزشک و حکیم .  در دست است نزھت نامه عالئي والمنّجمین

دوازدھم میالدي، نیز که در حمله ترکان ُغز اسیر و به دست آن دژخیمان / اوايل قرن ششم ھجري

درھمین . ماندهدر ستاره شناسي براي نوآموزان برجاي  گیھان شناخت ھالک شد، کتابي به نام

ھا  زمان، ابو حاتم َاسِفزاري آثاري در رياضیات و ھندسه و ھیأت و مکانیک نوشته که بعضي از آن

 در داروشناسي از سید ذخیره خوارزمشاھيبه پارسي در دسترس است و نیز کتاب 

 از آن جا که درک مطالب آمده در اين گونه کتاب ھا دشوار است، نويسندگان. اسماعیل جرجاني

از ھمین روي کتاب ھاي علمي اغلب به نثري ساده . کردند آن ھا با صنعتگري آن را دشوار تر نمي

  .و قابل فھم نوشته مي شد

ھاي بلند پھلواني است  ھاي ساده قابل توجه دوران پیش از مغول داستان گروھي ديگر از نوشته

 فرامرز بن خداداد اّرجاني، از ، به قلمَسَمک عّیار. که از زبان قّصه گويان جمع آوري شده است

اين کتاب ماجراھاي جنگ و گريز و شادخواري ھاي مردي عّیار . بلندترين و مشھورترين آن ھا است

به نام َسَمک و دوستان اوست که در ضمن آن ھمه خصايص اخالقي و روحي و شگردھاي عّیاري 

 که به طرزي گیرا و دل چسب کتاب مجموعه اي است از داستان ھاي تودرتو. آيد به نمايش درمي

ھا و بازار و  به ھم مربوط شده و ازموضوعات مختلف زندگي اجتماعي، و وصف دربارشاھان و خانه

ھا  ھا و شادخواري ھا و شادي ھا و فريب روابط اشخاص از زن و مرد و فقیر و غني و انواع حیله

  .فارسي بیش از حمله مغول است از شیرين ترين آثار ادب َسَمک عّیار. سخن درمیان آورده است

از ديگر آثار نثر مصنوع . ، دانسته اندَکلیله و ِدمنه  نخستین اثرمصنوع در نثر فارسي را کتاب

بود ) ص(خواجه عبداهللا از فرزندان يکي ازصحابه پیامبر اکرم. رسائل خواجه عبداهللا انصاري است

خواجه عبداهللا در اواخر قرن .  شدکه در زمان خالفت عثمان به خراسان آمد و در ھرات ساکن

وي از . دھم میالدي به دنیا آمد و از کودکي به فارسي و عربي شعر مي سرود/چھارم ھجري

 است نامه  مناجات مشھورترين نوشته او. مشاھیر صوفیان است و آثار بسیار به شعر و نثر دارد
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ديگر رسائل شیخ و جمله ھايي در . که سجع ھاي پي در پي آن را به صورت نثري آھنگین درآورده

  : که به وسیله ديگران از او نقل شده نیز اين سبک غلبه دارد

الھي، يکتاي بي ھمتايي، قّیوم توانايي، برھمه چیز بینايي، درھمه حال دانايي، از عیب «

  »چه عزيز است آن کس که توخواھي. مؤمنان را گواھي. . . . مصّفايي، از شرک مبّرايي

 مطالب َکلیله و ِدمنه،يکي ديگر از شاھکارھاي نثر مصنوع، کتابي است که مانند  مرزبان نامه

اصل اين کتاب به زبان طبري به . گردد آن از زبان پرندگان و جانوران و ديو و پري و آدمي بیان مي

وسیله سپھبد مرزبان بن رستم از پادشاھان آل باوند که درشمال ايران حکومت محلي داشتند 

سیزدھم میالدي دو تن از / در اواخر قرن ششم و اوايل قرن ھفتم ھجري.  استنوشته شده

دّومین مترجم آن سعد الدين وراويني . نويسندگان ايراني آن را از طبري به فارسي برگرداندند

نويسنده، کتاب خود را به نام وزير اتابک، ازبک بن محّمد . ازمالزمان دربار اتابکان آدربايجان بود

. ن وزير که مردي فاضل و دانش پرور بود کتابخانه اي بزرگ و معتبر در تبريز بنا کرده بوداي. نوشت

چنان که برخي قسمت ھاي آن به شعر  ترجمه وراويني به نثري مصنوع و دل انگیز نوشته شده آن

ھا و شواھد شعري   با انواع مثل ھا و تمثیل ھا و قّصهمرزبان نامهنثر . نزديک شده است

  .ه و با تشبیھات و استعاره ھاي پي در پي و سجع و جناس آرايش شده استدرآمیخت

شامل چھار مجمع النوادر دوازدھم میالدي / ھاي مشھور نیمه قرن ششم ھجري از ديکر کتاب

نويسنده آن نظامي عروضي سمرقندي، . مقاله درباره دبیران، شاعران، منّجمان و پزشکان است

اي با انشاي مزّين درباره  وي در آغاز ھربخش، مقّدمه. ادگان غور کردکتاب را به نام يکي از شاه ز

شرايط و مشّخصات الزم براي مھارت يافتن در اين فنون نگاشته و سپس به آوردن حکايت ھايي 

 و چون  دربخش حکايت ھا ساده است چھارمقاله نثر. درباره بزرگان آن رشته پرداخته است

 مباحث انتقادي که در مقّدمه   سبب ، بهچھارمقاله. ايع ادبي نیستمقّدمه آن آمیخته با انواع صن

ھريک از چھار فن آمده، از مھم ترين کتاب ھاي ادبي به زبان پارسي است، خاّصه که اطالعات 

 کمتر کسي آن را به نام چھار مقالهبراثر شھرت اين کتاب به . تاريخي قابل توجھي نیز در بردارد

مشھورترين داستان ھاي اين کتاب درباره زندگي و مرگ دو شاعر . خواند  ميالنوادر مجمع

  .معروف ايراني فردوسي و خّیام است

  از حملھ مغول تا استقرار صفویھ ) 3

م از شمال شرق به ايران سرازير 1219./ه616زردپوستان مغول به سرکردگي چنگیز در سال 

 بیابان گرد ترک به درجه اي از خودباختگي ايرانیان با تحّمل نزديک به دو قرن حکومت قبايل. شدند

. رسیده بودند که به طرزي حیرت انگیز تسلیم کشتار و غارت و ويراني مغوالن خونريز شدند

اّما،حاکمان مغول، و پس از آنان امیران ايلخاني، بر اثر تربیت وزيران ايراني و دور افتادگي نسبي از 

  .ايیدندزندگي بیاباني با قبول اسالم به نرمي گر
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در پي آن گروھي ديگر از اقوام تاتار راھي سرزمین . حکومت ايلخاني در حدود يک قرن دوام آورد

حمله ھاي تیمور، بار ديگر خاطرات تلخ کشتارھاي دسته جمعي و ويراني و غارت . ھاي ايران شد

 آنان تا آغاز رانان محّلي وابسته به جانشینان تیمور و حکم. و آتش سوزي چنگیز را پیش چشم آورد

شانزدھم میالدي، درگوشه و کنار ايران فرمانروايي کردند تا حکومت مقتدر / قرن دھم ھجري

  .صفوي به تدريج پا گرفت و اوضاع سیاسي و اجتماعي و فرھنگي به رنگي ديگر درآمد

با حمله مغول و فروپاشي شھرھاي شرقي و مرکزي ايران، بازمانده مردم به سه پناھگاه امن 

يکي از اين پناھگاه ھا فارس بود که در آن روزگار پرآشوب براثر تدبیر و تسلیم اتابکان . ختندگري

ُسلُغري فارس، يعني سعد بن زنگي و ابوبکر بن سعد و پسرش، در امان ماند و گروھي از بزرگان 

ت بود که تا مّدتي در دس) روم شرقي(ديگر آسیاي صغیر . انديشه و ادب را به سوي خود کشاند

پناھگاه ديگر در ھندوستان و آن سوي . سلجوقیان روم ماند وگروھي ازفراريان را در خود جاي داد

مھاجرت به . رودخانه ِسند بود که از زمان محمود غزنوي با زبان و فرھنگ ايراني انس يافته بود

دامه ھند که مّدت ھا بعد از ھجوم مغول براثر قحطي و گرسنگي و شیوع بیماري ھاي واگیر، ا

داشت، چنان گسترده بود که نوشته اند در دھلي تنھا پانزده محّله به نام ھاي مختلف، چون 

  .ھاي گوناگون پديد آمد عّباسي، سنجري، سمرقندي، براي سکونت مھاجران سرشناس ازخانواده

اّما کیفیت آن که تا . با اين مھاجرت ھا زبان و ادب فارسي به عرصه گسترده تري کشانده شد

سیزدھم میالدي، ھنوز تحت تأثیر تعلیمات وسیع گذشته باال بود به / اخر قرن ھفتم ھجرياو

لغات و کلمات ترکي مغولي بیش از پیش به ادب فارسي نیز راه جست و سرودن . تدريج فرو افتاد

  .اشعار به ترکي آغاز گرديد

ين تفاوت که قبیله تیمور، پیش با ا. حمله تیمور ھمانند دوران مغول خونريز و خان و مان برانداز بود

تیمور . از آن با سکونت يافتن در ماوراء النھر، به تدريج خوي شھري گرفته بودند

کرد و با قتل عام  ھاي خود دانشمندان و ھنرمندان و پیشه وران را دست چین مي درکشورگشايي

ان تیمور و ديگر افراد ايشان به فرزند. فرستاد ديگران، اين دسته را به دربار خود در سمرقند مي

. آموختند و ھمین امر به زودي سمرقند را به صورت کانون ھنر درآورد خانواده او علم و ھنر مي

جانشینان او درسمرقند و . شاھرخ پسر و جانشین تیمور، خودمردي ھنرشناس و دانش پرور بود

شناس و  نشمندان ستارهَھرات، که بعدھا پايتخت تیموريان شد، با آماده کردن مقّدمات براي دا

سنج، فضاي علمي و ادبي و  طبیب و ھنرمندان خوش نويس و نّقاش و شاعران نکته ياب و سخن

  .ھنري را آماده تحّرک و پیشرفت کردند

ھاي مغول و تیمور برايرانیان وارد آمد و اوضاع نابساماني که حدود سیصد  آسیب ھايي که با حمله

ر توده مردم تحمیل گرديد، مّدت زماني امکان پديد آوردن آثار سال از جھت اقتصادي و فرھنگي ب

با اين ھمه، از رھگذر نبوغ ايراني و استواري ريشه فرھنگ سرزمین، ديري . ارزنده را از میان برد

سعدي، مولوي و حافظ . نگذشت که بزرگ ترين ستاره ھاي شعر و ادب ايران ظھور کردند

جويي اين مشعل  به راھنمايي و چاره. وراني کم نظیر بودندشاعراني توانا و ھنرمند و انديشه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تر از ظلمات، سربلند و ماندگار  ھاي فروزان شعر و ادب بود که ايران توانست از گذر آن روزگار تیره

  .برآيد

  شعر

با حمله مغول و از میان رفتن فرمان روايان فارسي زبان، شعر فارسي اھمیت درباري خودرا از 

. تر به سوي غزل و معاني عرفاني که جبنه ذوقي و فردي داشت کشانده شددست داد و بیش

بعضي شاعران ھنوز در دربارھاي کوچک محّلي با مديحه سرايي ھزينه زندگي خودرا تأمین 

اّما بسیاري ديگر که اغلب مردمي آزاده بودند، با ھمه نیازمندي، خود را از افتادن در . کردند مي

  . داشتند ر ميمنجالب ثناخواني برکنا

غزل عاشقانه که . غزل در حدود يک قرن پیش از آن، به پختگي و زيبايي تمام جلوه گر شده بود

اي از کمال  ھاي خوب آن را رودکي سرود، در قرن ھفتم دراشعار سعدي به درجه نخستین نمونه

تدريج رنگ و بوي از قرن ششم معاني عرفاني به . رسید که تا زمان ما برتر از آن پديد نیامده است

اّما غزل عرفاني در قرن . غزل را دگرگون کرد و عّطار، عارف شوريده نیشابوري، آن را اعتال بخشید

الدين محّمد و اثر جاودانه او ديوان کبیر، مشھور به  سیزدھم میالدي با موالنا جالل/ھفتم ھجري

  .، به کمال رسیدديوان شمش

   )م1213-1289/ ه610-688(فخرالدين عراقي 

يکي ديگر از نامُبرداران غزل عرفاني، فخرالدين ھمداني فراھاني معروف به عراقي، از بزرگان 

ھاي افسانه  عراقي از خاندان اھل علم بود و در توصیف. صوفیه و شاعران بلند مرتبه ايراني است

  . واري که از او کرده اند آگاھي برعلم دوجھان را به او نسبت داده اند

 است وي که در آغاز سرگرم تحصیل و تدريس بود، ناگھان تغییر روش داد و به آن چه مسّلم

گويا در اين زمان ھفده ساله بوده و پس از آن به سیر و . اصطالح صوفیان از مدرسه به خانقاه رفت

در سي و يک سالگي درمولتان ھند به . سفر پرداخته و ازمحضر عرفاي بزرگ بھره يافته است

آن گاه از ھند به . الدين زکرياي مولتاني رسید و بیش ازچھارسال شاگرد او بودخانقاه شیخ بھاء

رفت و در مجلس درس شیخ صدرالدين قونوي ) آسیاي صغیر(زيارت حج و از آن جا به روم شرقي 

را شرح  فتوحات مّکیه و فصوص الِحَکم نشست که کتاب ھاي محیي الدين ابن عربي مانند

. با بزرگان ديگر از جمله جالل الدين محّمد مولوي معاشرت داشتوي در اين مّدت . کرد مي

از او . اّما عاقبت به شام رفت و تا پايان زندگي در آن جا زيست.  در پي بود سفرھاي عراقي پي

اّما بیشتر . آثار برجسته اي به شعر و نثر برجاي مانده که در تاريخ تصّوف ايران جايي بزرگ دارد

اي است که معاني لطیف عرفاني وسوز درون و  زلیات ساده و استادانهشھرت او به واسطه غ

ھمین حالت شوريدگي که در آن . کند شوق باطن و بزرگ داشت کمال انساني را آشکار مي

بخشید سبب شد که زندگي او را با افسانه  روزگار پردرد، مردم خموده و افسرده را جان مي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


از . خود شوند ب ذوق از شنیدن سخنان او از خود بيبیامیزند و بسیاري عارفان و مردم صاح

  : مشھورترين اشعار اوست

  نخستین باده کاندر جام کردند

  زچشم مست ساقي وام کردند 

  چوباخود يافتند اھل طرب را

  شراب بیخودي در جام کردند 

  به گیتي ھرکجا درد دلي بود

   کردند  به ھم کردند و عشقش نام

  سر زلف بتان آرام نگرفت
  آرام کردند  زبس دل ھا که بي 

  جمال خويشتن را جلوه دادند

   جلوه دو عالم رام کردند  به يک

  نھان با محرمي رازي بگفتند 

  ي را از آن اعالم کردند  جھان

   فاش چو خود کردند رازخويشتن

  عراقي را چرا بد نام کردند 

تدريج در برابر معاني  به با پیدا شدن اين نمونه ھاي برجسته در غزل عرفاني، غزل عاشقانه 

دراين شیوه افکار صوفیانه و . عرفاني رنگ باخت و از ترکیب آن دو، شیوه اي نو در غزل پیدا شد

حکیمانه با عواطف عالي شاعرانه و گاه عاشقانه، که ھم معناي جسماني و ھم عوالم روحاني 

نه اي عمیق و ُپرمعنا و پیچیده گو اين خصوصیت غزل فارسي را به. جا گرد آمد از آن بر مي آيد، يک

ھاي برجسته آن گاه مفھوم عشق مجازي، عوالم عرفاني و معاني  کرد که در بعضي نمونه

  .اجتماعي، چنان درھم آمیخته که جدا کردن آنھا از يکديگر ممکن نیست

ر ظاھر شّفاف و روان شع. مي يابیم ديوان حافظ ھاي اين نوع غزل فارسي را در ترين نمونه عالي

اش آشنايان به  سنجي و گوھرنگاري و افکار بلند و متعالي دھد و نکته  حافظ ذھن را نوازش مي

  .رساند انديشه ايراني و ادب فارسي را به اوج ھیجان مي

ھا که به ھمان وزن و  اّما اين داستان. شود در اين دوره، در ادب فارسي آثار حماسي نیز ديده مي

ھا و زندگي  شده، بیشتر رنگ تاريخي و ديني دارد و درباره جنگصورت شاھنامه فردوسي سروده 

 حماسه ديگر - خواجوي کرمانيسام نامه مانند -جز به ندرت. فرمان روايان ترک و مغول است
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شود آن چنان که گاه در اغراق  مّلي نیست و ھر سردار مھاجم پھلواني بزرگ و توانا شمرده مي

 ظفرنامه در تاريخ سلجوقیان،  سلجوق نامه.نھند برتر ميشاعرانه اورا از رستم دستان نیز 

 در  تیمورنامه وغازان نامهدرتاريخ ايران از ظھور اسالم که بخش سّوم آن تاريخ مغول است و 

 ابن حسام درجنگ ھاي خیالي موالي مّتقیان از اين خاوران نامهباب زندگاني و فتوحات تیمور، 

قانه نیز دراين دوران سروده شده که بیشتر به تقلید از پاره اي داستان ھاي عاش. جمله است

نظامي گنجوي و تکرارھمان داستان ھا يا نظم قّصه ھاي ديني چون يوسف و زلیخا و بلقیس و 

  .سلیمان است

ذکرمناقب، يعني صفات و رفتار . ازديگر موضوع ھاي شعردر اين سده ھا مضامین مذھبي است

تم ھايي که بر ايشان رفته است از اين دوران به تدريج درشعر واالي، امامان يا شرح مصائب و س

سقوط خالفت عّباسي به دست ُھالکوخان به شیعه و سّني فرصت داد . يابد فارسي فزوني مي

که مرثیه ھا يا اشعاري را درباره خاندان پیامبر رواج دھند که درآن اندوه از دست دادن امامان و 

واقعه کربال و دعوت مردم به زاري و سوگواري براي .  شده استمعصومان و اھل بیت ايشان بیان

موالنا . شود خاندان رسول اکرم و کشته کربال در شعر بسیاري از شاعران اين دوره ديده مي

و ) ص( را در مدح پیامبر اسالم روضة الشھداحسن واعظ کاشفي يکي از واعظان اين عصر کتاب

 شاعران شیعي مذھب دوران بعد يعني صفويه را فراھم آورده خاندان او نوشته و منبع الھام انبوه

  .است

سیزدھم میالدي، چند تن از شاعران َزرُتشتي نیز درباره اعتقادھاي ديني /در قرن ھفتم ھجري

 را درباره زندگي،  زرتشت نامهکیکاوس رازي منظومه. اند خود به فارسي منظومه ھايي سروده

اي به نام   و شاعري ديگر، زرتشت بھرام پردو، عالوه برمنظومهپیامبري و معتقدات َزرُتشت سرود

شاعران .  کیکاوس رازي افزود، داستان َارداويراف را به نظم آورد نامه  زرتشتکه بربھاريات 

خّط  را به  آن  سرودند و چون  فارسي زبان يھودي نیزشعرھا و منظومه ھاي ديني واخالقي وعرفاني

  . اواخر از نظر محّققان ادب فارسي پنھان مانده بودعبري نوشته بودند تا اين

بزرگترين شاعر . پانزدھم میالدي، روزگار دورويي و فرصت طلبي است/ قرن ھشتم و نھم ھجري

زيسته و مجموعه آثار او بلندترين فرياد انسان ھاي  طنز نويس، ُعبید زاکاني، در اين عصر مي

ع َھْزل و َھْجو که نخستین نمونه آن در قرن نھم از انوا. شريف بر مردم حريص و نا پاک است

پانزدھم میالدي پیدا شده، شعري است که گوينده ضمن پرداختن و جواب گويي به / ھجري

. پردازد اشعار ديگران، با شوخي و تمسخر به وصف غذاھا وخوراکي ھا و پارچه ھا و لباس ھا مي

از اين گويندگان است که روش خود را در بسحاق اطعمه يا ابواسحاق حّالج اطعمه شیرازي يکي 

 و قصیده اي مشھور به نام ديوان اطعمهوي ديواني بزرگ موسوم به . اصل از عبید زاکاني گرفته

  .کنزاالشتھا يا گنجینه اشتھا و میل به بسیار خوردن دارد

   )م1414-1492/ ه817-898(جامي 
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 تربت جام خراسان و ھم از انتساب به نورالدين عبدالرحمان جامي، نام خود را ھم از زادگاھش

وي درجواني ھمه علوم معمول زمان خويش را . شیخ االسالم احمد جام معروف به ژنده پیل دارد

در ھرات و سمرقند آموخت و در سفرھاي پي در پي و طوالني که تا آخر عمر ادامه داشت با 

نبدي بود، آثار بسیار از نظم ونثر او که خود از پیشوايان فرقه نقش. بسیاري از صوفیان آشنا شد

  .درباره موضوعات مختلف تصّوف نگاشت

. بیشتر عمرجامي در زمان سلطان حسین باَيقرا درمعاشرت ومصاحبت امیر علیشیر نوائي گذشت

وي شاعري عارف و اديب و نويسنده و محّققي توانا و پرکار بود و عالوه برآثار بسیاري که به نام 

 علیشیر کرد، با بیشتر فرمانروايان و بزرگان و صوفیه مشھور روزگار خويش سلطان حسین و امیر

. آشنايي و نامه نگاري داشت و قصايد مدحي و رساله ھاي علمي و صوفیانه به نام آنان نگاشت

جامي با تحقیق و تتّبع در شعر و نثر يک يک بزرگان ادب فارسي آثار خود را به پي روي از آنان به 

را زير ھفت اورنگ  و مجموعه  در داستان سرايي نظامي گنجوي را پیش روداشت. آورد وجود مي

سلسلة الذھب، سالمان و ابسال، : اند از اين مثنوي ھا عبارت.  نظامي سرودپنچ گنجتأثیر 

  .تحفة االحرار، سبحة االبرار، يوسف و زلیخا، لیلي و مجنون و خردنامه اسکندري

سعدي است و قصايد او رنگ و بوي قصیده سرايان معروف درغزل سرايي، وي پي رو حافظ و 

در نثر نیز به روش کساني چون خواجه عبداهللا انصاري، عّطار نیشابوري و . سبک عراقي را دارد

 تن از 612 در شرح احوال نفحات االنساز نوشته ھاي مشھور او به نثر کتاب . سعدي نظر دارد

خواجه عبداهللا انصاري با مقّدمه اي  الصوفیه  طبقاتاين کتاب ترجمه. مشايخ صوفیه است

 فخرالدين عراقي در  لمعات شرح کتاباشعة اللمعاتکتاب . مفّصل در بیان اصول تصّوف است

  .تصّوف نیز از آثار مشھور اوست

 سعدي و براي تدريس به فرزند  گلستان است که آن را به تقلید از بھارستانکتاب ديگر جامي

جامي در ھیچ . گوي را آورده است ن آن ترجمه حال چند تن از شاعران پارسيخود نوشته و در پايا

ھاي خود به پاي استاداني که آثارشان را تقلید کرده نمي رسد، با اين ھمه بعضي  يک از نوشته

  .شود ابتکارھا دربیان معاني و مضامین تازه در شعر و نثر او ديده مي

و را از انگشت شمار شاعران و نويسندگان خوشبخت ا. جامي زندگي طوالني و خوشي را گذراند

ايراني دانسته اند که در زمان زندگي خود به شھرت تمام رسید و مورد احترام بزرگان روزگار از 

  .وي در ھشتاد و يکسالگي در ھرات به درود حیات گفت. دربار عثماني تا سرزمین ھند بود

  نثر 

ّويه، ھمچون ديگر پديده ھاي اجتماعي و فرھنگي، نثر فارسي پس ازحمله مغول تا استقرار صف

در آغاز اين دوره، نويسندگان ھنوز تربیت . به تدريج از اھمیت و اعتبار دوران بیش از مغول فرو افتاد

پس از آن تا يک قرن ھنوز تأثیر آنان در تربیت نويسندگان تازه . شدگان مدارس معتبر گذشته بودند

 فارسي پس از آن يا به سوي نثرھاي مصنوع پرتکّلف پیش رفت که از اّما زبان و ادب. آشکار است
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صنعت ھاي پي در پي و عبارات قالبي يک نواخت ُپر و، به ھمان نسبت، از معنا تھي شده بود، يا 

  .به سوي زبان مغلوط مردم کوچه و بازار

با اين ھمه، .  استادب فارسي در اين دوران از جھت موضوعات و معاني تازه نیز فقیر و کم اعتبار

از يک دوران طوالني، بعد از حمله مغول تا روي کارآمدن صفويه، انبوھي از آثار فارسي برجاي 

نويسندگي در اين . مانده که بسیاري از آن ھا در نوع خود از نمونه ھاي خوب نثر فارسي است

ن محّمد َنَسوي، دبیر در آغاز اين دوره نورالدي. دوران چون دوره قبل به سبک مصنوع گرايش دارد

 را به نثر مصنوع و شاعرانه فارسي نگاشت نفثة المصدورسلطان جالل الدين خوارزمشاه، کتاب 

نام اين کتاب به . و در آن احوال خود و سلطان و غلبه مغول را در دردناک ترين صورت بیان داشت

  .آن استھاي دردناک بیمار ريوي نمايشگر مضمون پردرد و اندوھناک  معني سرفه

 نوشته نورالدين ُلباب اَاللباباز ديگر آثار مصنوع و معروف اوايل عصر مغول، تذکره اي است به نام 

اين کتاب بزرگ در دوجلد . محّمد عوفي درباره احوال شاعران پارسي گوي از آغاز تا زمان نويسنده

 در جوامع الحکاياتام از اين نويسنده کتابي ديگر به ن. و با نثري مصنوع و متکّلف نوشته شده

عوفي خود از کساني است که از آتش . دست است که نثري ساده و روان و بسیار فصیح دارد

. حمله مغول گريخته و اواخر عمر را در واليت ِسند به جمع آوري مطالب اين کتاب گذرانده است

 فرھنگ ايراني در مطالعه اين کتاب خواننده را به ھراسي که اھل انديشه و قلم از نابودي آثار

  .حمله مغول داشتند آگاه مي کند

. اّما گرايش به نثر مصنوع، مانع پديد آمدن آثاري برجسته از نثر فصیح و ساده فارسي نشده است

به طور کّلي آثار برگزيده اين دوره در بخش ھايي چون مقّدمه به نثر مصنوع و در قسمت ھاي 

  الُمعَجم في معايیر اشعارالَعَجم در اين دوران کتاب.شد ديگر به نثر روان ُمرَسل نگاشته مي

که موضوع آن علوم شعري يعني اوزان و آرايش ھا و نقد شعر است، بھترين نمونه به شمار 

م در فارس، ھنگامي که در پناه 1232/ه631اين کتاب را شمس قیس رازي در حدود سال . آيد مي

کتاب به نثر کامًال مصنوع و متن آن ساده و دل مقّدمه . زيست، نوشته است اتابکان ُسلغري مي

  .انگیز است

 به قلم  طبقات ناصرياز کتاب ھاي مھم تاريخ. مھم ترين موضوع نثر در اين دوره تاريخ است

 658اي معروف به قاضي منھاج سراج جوزجاني در تاريخ عمومي عالم از آغاز تا سال  نويسنده

ره حمله مغول و فجايع آن از نظر تاريخي اھمیت بسیار م است که بخش پاياني آن در با1259./ه

  .است حوادث بوده و چنگیز را از نزديک ديده  بعضي دارد زيرا نويسنده خود شاھدعیني

 از التواريخ  جامع نوشته عطا ملک ُجويني وتاريخ جھان گشااز ديگر تاريخ ھاي مھم اين دوره، 

  .ز وزيران بزرگ دوره ايلخاني، استخواجه رشید الدين فضل اهللا ھمداني، دو تن ا

سیزدھم میالدي سعدي شیرازي است که با رساله ھا /اّما بزرگ ترين نويسنده قرن ھفتم ھجري

 مھم ترين اثر او به نثر. و کتاب ھاي مختلف خود ھم درشعر و ھم در نثر شھرتي جھاني دارد
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اين کتاب . رود ه شمار مينظیر ب  است که با ھمه کوچکي در زبان فارسي شاھکاري بيگلستان

گران قدر که موضوع آن مسايل تربیتي و اجتماعي است، به روشي خاص بین نثر ساده روان و نثر 

ھاي لفظي و معنوي  مصنوع نوشته شده و با شعر و َمَثل و عبارات فارسي و عربي و انواع آرايش

ر آن از زياده روي در صنايع درآمیخته اّما بي نھايت فصیح و رسا و دلنشین و خوش آھنگ است و د

  . لفظي اثري نیست

. از ديگر نثر نويسان نامي دوره تیموري موّرخ مشھور دربار سلطان حسین باَيقرا، میرخواند است

وي که نزد سلطان مقامي بسیار بلند و محترم داشت تاريخ عمومي بزرگي درھفت جلد به نام 

تان تا وقايع سلطنت سلطان حسین باَيقرا و به نثر ساده نوشت که از دوران باسروضة الصفا 

جلد آخر اين کتاب به وسیله دختر زاده میرخواند مشھور به غیاث الدين . پسرش را دربردارد

 نوشت که در آن حبیب السیرخواندمیر تاريخ عمومي ديگري به نام . خواندمیر تکمیل شده است

  .داخته شده استبه وقايع تاريخي تا پايان زندگي شاه اسماعیل صفوي پر

  از عصر صفوي تا انقالب مشروطیت ) 4

رسمّیت مذھب شیعه در حکومت . اي جديد در تاريخ ايران است تشکیل دولت صفوي، آغازمرحله

باش ھمراه بود، اّما از نظرسیاسي موجب  ايشان، اگرچه با خشونت و شّدت عمل سپاھیان ِقِزل

ديد و استقالل آن را در برابر قدرت روز افزون جدايي کامل ايران از ديگر کشورھاي مسلمان گر

در دوره صفوي قدرت حکومت مرکزي، ثبات و رونق اقتصادي به ھمراه . خالفت عثماني حفظ کرد

اي پديد نیامد و در واقع بايد اين دوره را، از  اّما از نظر فرھنگي رونق و اعتبار قابل مالحظه. آورد

  . ري دانستلحاظ انحطاط ادبي، دنباله دوره تیمو

. صفويان ترک زبان بودند و از شاه اسماعیل اّول، ديوان شعري به ترکي برجاي مانده است

در زمان ايشان زبان . بسیاري شاھان و شاه زادگان و درباريان صفوي نیز به ترکي شعر سروده اند

اني خودرا به آذري که از ريشه زبان ھاي ايراني باستان بود، چنان با ترکي درآمیخت که ساخت اير

باش که به حکومت نواحي مختلف مي رسیدند به ھمین ترتیب زبان  سران ِقِزل. کلي از دست داد

ترکي را در سراسر ايران پراکندند و به راستي درداخل ايران ديگر زبان و ادب فارسي راه بیگانگي 

  .پیمود مي

ن اھمّیت و اعتباري حیرت اّما درھمین زمان، شعر و ادب فارسي بیرون ازمرزھاي سیاسي ايرا

يکي از زبان ھاي رسمي دربار عثماني فارسي بود و احکام ديوان و فرمان ھا و نامه . انگیز داشت

زبان ازحمايت و تشويق  شاعران و نويسندگان پارسي. گرديد ھاي درباري به فارسي رّد و بدل مي

  . رودندس فراوان برخوردار بودند وسالطین عثماني خود به فارسي شعر مي

امپراتوران تیموري ھند و حاکمان محّلي آن . در ھند رونق زبان و ادب پارسي از اين نیز بیشتر بود

سرزمین که اغلب از خاندان ھاي قديم ايراني يا از آشنايان با تمّدن و فرھنگ ديرين ايران بودند، 

ابر شعري خوش و کردند و گاه در بر شاعران و نويسندگان پارسي گوي را تشويق و حمايت مي
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رونق بازار ادب پارسي در دربار . اي دلکش ھم وزن گوينده طال و جواھر بدو مي بخشیدند نوشته

کردند  پادشاھان باُبر ھند به درجه اي بود که شاعران در آرزوي سفر به آن ديار لحظه شماري مي

 ايشان شماري شاعر و ھاي در میان پادشاھان و خانواده. و از بازگشت ناگزير خود متأّسف بودند

پردازان بزرگ اين زمان يا ايرانیان وابسته به  به طورکّلي، فارسي. گوي پديدار شد نويسنده پارسي

  .دربارھاي ھند بودند يا ھنديان پارسي گوي

در اين زمان به تدريج . وضع ادبي ايران از دوران صفوي تا اواخر دوره زنديه دگرگوني مھمي نداشت

ب ذوق، روش رايج شعر زمان خود را که به سبک ھندي شھرت داشت، کنار بعضي شاعران صاح

. گذاشتند و به پي روي از سبک شاعران بزرگ پیش از مغول يعني استادان عراق روي آوردند

از شاگردان کساني چون صباحي کاشاني و . شیراز و اصفھان دو مرکز مھم نھضت ادبي جديد بود

پرداختند، شاعراني چون صباي  به تعلیم شاعران جوان ميمیرزا نصیر و ھاتف اصفھاني که 

  . کاشاني و عبدالرزاق دنبلي و سحاب اصفھاني در اوايل دوره قاجار شھرت يافتند

اين شاعران، چه استاد و چه شاگرد، ھمگي معتقد به بازگشت به سبک عراقي و رھا کردن 

را در شعر گذشتگان وسعت دادند و بعدھا عّده اي ديگر دامنه تحقیقات خود . سبک ھندي بودند

در . به تقلید و پیروي از سبک خراساني و شاعران بزرگ قرن چھارم و پنجم ھجري نیز پرداختند

  .کنند تاريخ ادب فارسي از اين مرحله با اصطالح دوره بازگشت ياد مي

  شعر

د گذشته به زيرا شاعران مانن. شعر دوران صفوي را از نظر لفظ و معنا شعري ُسست مي شمرند

ھاي غیرايراني نیز اساس  رواج شعر درسرزمین. زبان و ادب فارسي و عربي تسّلط چندان نداشتند

 طور کّلي،  به. زبان شعر را با استفاده نادرست و نابجا از کلمات و تعبیرات بیگانه درھم ريخته بود

 گاه با کلمات و ترکیبات زبان شعر اين دوره ساده و دور از آرايش و نزديک به زبان مردم بود که

. اّما ھمین زبان دربیان افکار و تخّیالت پیچیده نیز به کار مي رفت. آمیخت عوامانه و نادرست درمي

انديشي و خیال پردازي و ساختن تصويرھاي شعري  اھمّیت و مقام شاعر اين دوره بسته به باريک

 نامیده اند، از اواخر دوره تیموري اين سبک، که آن را سبک ھندي. بسیارظريف و دور از ذھن بود

ھاي آن را در شعر دوران ھاي پیش  رواج يافت و در عصر صفوي به کمال رسید، گو اين که نشانه

اّما در افغانستان و ھندوستان . در اواخر دوره زنديه اين سبک در ايران متروک شد. توان ديد نیز مي

پیدايي اين سبک را نتیجه مصائب روزگار . دسراين گوي به آن سبک شعر مي ھنوز شاعران پارسي

و توجه بیش از حّد شاعران به اوھام و عوالم غیر مادي و تخّیلي و تا اندازه اي سازگار با سلیقه و 

  . پسند ھنديان دانسته اند

   )م1607-1670/ ه1016-1081(صائب تبريزي 

 دربار شاه عّباس دّوم برجسته ترين شاعر سبک ھندي محّمدعلي صائب تبريزي، ملک الّشعراي

شھرت صائب در زمان زندگي او سراسر ايران، ھند و سرزمین ھاي خالفت عثماني . صفوي است
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. فرستادند را فرا گرفته بود و برگزيده اشعار او را بزرگان روزگار به عنوان تحفه براي يکديگر مي

يک شاعران بزرگ  صائب با شعر گذشتگان سخت آشنا بود و به ھمین جھت با پي روي از يک

در . نمود سرود که از شعر ديگر شاعران ھم زمان خود زيباتر و رساتر مي گذشته اشعاري مي

شود  ديوان بزرگ او که شامل بیش از يکصد و بیست ھزار بیت است تک بیت ھاي نابي ديده مي

ل درآمده ھاي معروف در آن گنجانده شده يا خود با تصاوير شعري ظريف، به صورت َمَث که َمَثل

  . است

   )م1587/ه996. ف(محتشم کاشاني 

درنتیجه سیاست مذھبي صفويان مھم ترين موضوع شعردر عصرآنان، مرثیه سرايي و مدح امامان 

 کاشاني شاعر معاصر  معروف ترين شاعرمرثیه سراي اين دوره محتشم. و ذکر مصائب ايشان بود

اعران مرثیه سراي قرن ھاي بعد دانسته وي را در اين فن پیش رو ش. شاه تھماسب صفوي است

کرد، بعدھا به شعر روي آورد و به مدح خاندان صفوي و  او که در جواني پارچه فروشي مي. اند

نوشته اند که شاه تھماسب قصیده او را در مدح خود . پادشاھان مّحلي َدَکن درھند پرداخت

اي  اشعاري به دربار فرستاد جايزه) ع(نپذيرفت و بار ديگر که شاعر درمنقبت امیرالمؤمنین علي

  . کالن بدو داد

   )م1707-1853/ ه1212-1270(قاآني 

علي  ازشاعران معروف دوره بازگشت ادبي، فتح علي خان صباي کاشاني ملک الّشعراء دربار فتح

. شاه قاجار و میرزا حبیب قاآني شیرازي شاعر مدّاح محّمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار است

  . بعد از صائب تبريزي معروف ترين شاعر دوران صفوي و قاجار شمرده اندقاآني را

وي با شعرگذشتگان آشنايي داشت و درمدايح خود بیش از ھمه از منوچھري دامغاني پیروي 

سعدي، کتابي به نام پريشان گلستان قاآني عالوه بر قصايد و غزلیات، به تقلید از . کرد مي

اّما او، که خود .  آداب و اخالق و لطیفه ھا و سرگذشت ھاستداردکه حکايت ھاي آن در باره

قاآني از . چندان به اصول اخالقي پاي بند نبود، در بیان اين مضامین پرده دري بسیار کرده است

رساله اي درباره ھندسه جديد جزو آثار اوست . نخستین ايرانیان بود که زبان فرانسوي را آموخت

  .ادي ازمتن فرانسه باشدرسد ترجمه آز که به نظر مي

  نثر 

تعداد کتاب ھايي که در اين دوره . نثر فارسي اين دوران نیز، ھمچون شعر ارزش چنداني ندارد

درعرصه زبان فارسي يعني ايران، ھند و آسیاي صغیر نوشته شده، بسیار است اّما کیفّیت آن ھا 

اي از آثار اين دوره از  دسته. نمايد يھم از نظر معنا و ھم از جھت زبان و ارزش ادبي بسیار پايین م

شود ُپر است  اي ديگر که به نثر مصنوع و متکّلف نزديک مي شّدت سادگي عوامانه است و دسته

سرمشق منشیان اين عصر نثر مصنوع و تاريک و ُپرتکّلف . از القاب و تعارف ھا و الفاظ زائد و بي جا
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خن نمي گفتند و آن را به صورت زبان ادبي کاتبان ھندي بوده است که خود به زبان فارسي س

  .آموختند مي

آراي  عالماز میان آنان تاريخ . با اين ھمه بعضي آثار قابل توجه از دوران صفوي برجاي مانده است

، تألیف اسکندر بیک منشي شاه عّباس، را بايد نام برد که سبک نگارش آن درحّد عبّّاسي

در میان کتاب ھايي که در دوران صفويه نوشته شده به متوّسط بین نثر ساده و مصنوع است و 

خوبي نگارش شھرت دارد، گو اين که به ھیچ روي از لغزش ھا و خطاھاي دستوري و انشايي 

  . خالي نیست

توّجه فوق العاده پادشاھان صفوي به علماي دين به نگارش شماري تألیفات علمي و ديني به 

ترين مؤّلفان  از مھم. شد  قبیل آثار بیشتر به عربي نوشته ميپیش از آن، اين. زبان فارسي انجامید

نثر فارسي در اين زمینه غیر از شیخ بھائي، مّالمحّمد باقر مجلسي از علماي با نفوذ شیعه 

وي استاد شاه سلطان حسین و از مراجع بزرگ شیعه بود و . امامیه در اواخر دوران صفوي است

از . ھبي و اخالقي مذھب شیعه به فارسي و عربي نوشتکتاب ھاي متعّدد در شرح مسائل مذ

  . است عین الحیات و َبحاراالنوار، حیات القلوب، معراج امیرالمؤمنینمعروف ترين آثار او

  در اين زمینه. گسترش زبان و ادب فارسي در ھند آن سرزمین را نیازمند فرھنگ ھاي فارسي کرد

 تألیف جمال الدين حسین فرھنگ جھانگیريا ترين آنھ ھاي بسیار نوشته شد که مھم کتاب

اثر محمدحسین بن خلف قاطع  برھان تألیف عبدالرشید الحسیني و فرھنگ رشیدياينجويه، 

ھا  دراين زمان در ھند چند کتاب راجع به تاريخ ايران باستان نیز نوشته شد که از آن. تبريزي است

نوشته ھاي فارسي دوره قاجار راه يافت اّما واژه و ترکیبات نادرست و ساختگي فراوان به زبان و 

  .تأثیر زيادي برجاي نگذاشت

از ديگر موضوع ھاي نثر اين دوره داستان ھاي بلندي است که درگذشته از زبان نّقال ھا و 

ھايي  در اين دوره کتاب.  از آثار پیش از مغول از آن جمله بودَسَمک عّیار. آمد گويان گرد مي قصه

 نوشته شد و حاتم طائي ھفت سیرو وطي نامه، قّصه چھار درويش  بھاردانش، طچون

ترجمه دو حماسه معروف .  پديد آمد امیرارسالنبعدھا در زمان ناصرالدين شاه، داستان بلند

. نیز در زمان صفويه انجام شد که ھردو نثري زيبا و روان و شیرين داردمھابھاَرَت  و راماياَنھندي 

ھزار و  ( الف لیلة و لیلهفصیح و رساي میرزا عبداللطیف طسوجي از کتاباّما برتر از ھمه ترجمه 

اين ترجمه درسال . رود است که از آثار برجسته نثرفارسي دوران قاجاربه شمار مي) يک شب

  .م صورت پذيرفت1843/ه1259

مقام  عبارات نثر قائم . مھم ترين نثرنويس دوره بازگشت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراھاني است

ھاي اخیر  او را به واقع بزرگ ترين نثر نويس ايران در دوره. کوتاه و ترکیباتش دل انگیز است

، وزير انطباعات ناصرالدين شاه قاجار، )اعتمادالسلطنه(محمدحسن خان صنیع الدوله . اند دانسته

ان فرانسوي نیز از جمله کساني است که آثار متعّدد و متنّوعي به فارسي روان نوشته يا از زب

فرھاد میرزاي معتمدالدوله و پس از او امیرنظام گّروسي نیز از روش نگارش . ترجمه کرده است
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نثر ساده ادبي امروز صورتي از نثر سعدي و پس از او قائم مقام فراھاني . قائم مقام پیروي کردند

  .است

  ادب معاصر ) 5

ھاي   گذشته، در واقع بر اثر ھشیاريبازگشت ادبي و روي آوردن انديشه وران ايراني به میراث

شاه قاجار نتايج آن به  علي گرفت که از اواسط دوران سلطنت فتح صورت مي سیاسي و اجتماعي

اعزام دسته ھايي ازجوانان خانواده ھاي اشراف براي تحصیل به اروپا و . شد تدريج آشکار مي

پايي و طبع و نشر کتاب و روزنامه تأسیس مدارس جديد چون دارالفنون و آشنايي با زبان ھاي ارو

ھاي کوچک، درکنار حوادث مھّم سیاسي درداخل و خارج ايران ھر روز چشم وگوش  درچاپخانه

ھاي قرن بیستم،  کرد و عاقبت با وقوع انقالب مشروطیت در نخستین سال مردم را بیشتر باز مي

  .را به عصري جديد وارد کرداندکي بعد از آغاز انقالب سوسیالیستي در روسیه، جامعه ايراني 

ادب اين دوره اعم از نظم و نثر را نمي توان تنھا از نظر انعکاس اين تحّوالت عظیم و سريع مورد 

اي از عوامل مھّم بیداري و  زيرا نوشته ھا و سروده ھاي اين دوره ھريک به گونه. مطالعه قرار داد

داد و  جاي خود را به موضوعي تازه ميجنبش به شمار مي آمد و ھر روز به تناسب وضع و موقع 

  . پرداخت درعرصه اي ديگر به تجربه مي

  زبان 

در اين مّدت زبان و ادب فارسي . گذرد از انقالب مشروطیت تا دوران کنوني کم تر از يک قرن مي

ازتحّرک و تحوّلي سريع و روز افزون برخوردار بوده و از نظر کمّیت و کیفّیت جھشي بزرگ داشته 

ھاي آزادي خواھي به سرعت وسیله بیان موضوع ھاي   زبان فارسي ھم زمان با جنبش.است

ھا و سخن راني بر  اعالمیه ھا و شبنامه. تازه اي در عرصه مسائل اعتقادي و اجتماعي گرديد

گشت،  دست مي سرمنبرھا و نوشته ھايي که به منظور بیداري و آگاھي میان مردم دست به

  .م داشتھمه زباني ساده و مفھو

ھا به زبان ادب راه  اصطالحات رايج بین مردم، ضرب المثل ھا، دعاھا و نفرين ھا، قّصه ھا و شوخي

از آن جا که نويسندگان اغلب مردمي صاحب کمال و آگاه و آشنا با اصول و قواعد زبان . جست

مقاله ھايي که . گنجاندند ھاي فصیح و روان خود مي بودند، مطالب عامیانه را با سادگي در نوشته

نوشت بھترين نمونه   مي صوراسرافیلدر روزنامه» چرند و پرند«علي اکبر دھخدا با عنوان 

  .ھاست آن

ترکیبات و تشبیھات و مضامین باريک و پیچیده، جاي خود . زبان شعر نیز به سادگي و رواني گرايید

از آرايش ھا و تکّلف ھاي را به مسائل و مشکالت روزانه داد و شعر، با نزديک شدن به ابتذال، 

کلمات و ترکیبات دور از ذھن عربي به تدريج کنار گذاشته شد و آن . شعر فاخر درباري رھا گرديد
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رفت از آيات قرآني و بعضي حديث ھا و َمَثل ھا و دعاھا و نفرين ھا ھمان بود  چه ھنوز به کار مي

  .آوردند که عامه مردم بر زبان مي

لمات غیرالزم عربي، موجب پیدايي جرياني افراطي شد که سعي در دوري جستن از استعمال ک

ھايي که در آن ھیچ واژه  گويندگان و نويسندگان متن. حذف ھمه واژگان عربي از فارسي داشت

اّما اين کار . ھا جالب و زيباست ھاي کوتاه اين نوشته بعضي از نمونه. عربي نبود تھّیه مي کردند

ھاي ايراني بسیار قديمي و مرده، يا اصطالحات عامیانه از لھجه ھاي موجب شد که به زودي واژه 

بعضي نويسندگان کلمات نادرست و . محّلي، جاي کلمات جا افتاده و ايراني شده عربي را بگیرد

بردند که از اواخر دوره تیموري در بعضي نوشته ھاي فارسي ھند  حّتي بي معنايي به کار مي

نوشتن به فارسي سره يا متني که در . آمده بودتان المذاھب  دبس ودساتیرچون کتاب ھاي 

. آن ھیچ کلمه عربي به کار نرفته باشد، جدال بسیار بین متعّصبان موافق و مخالف ايجاد کرد

کساني بودند که از زبان فارسي اطالع کافي نداشتند و در رشته " پااليش"غالب ھواداران اين 

زبان مادري بسیاري از متقّدمان ايشان مانند آخوندزاده و . دندزبان و ادب فارسي تحصیل نکرده بو

خان و کسروي تبريزي و ديگران، فارسي نبود و فارسي را نه در دامان مادر که در مکتب  ملَکم

  .آموخته بودند

ھاي اروپايي را  از سوي ديگر زبان فارسي درقرن حاضر به داليل مختلف، واژگان بي شماري از زبان

. گرفت استفاده از اين کلمات نیز ابتدا به سرعت و با وسعت صورت مي. ه داده استدر خود را

اّما برخي تحصیل کردگان . مھم ترين دلیل آن نیاز به زباني براي بیان مطالب تازه و علوم جديد بود

اي که سعي در نمايش تجّدد طلبي داشتند دراين  خارج و مترجمان آثار بیگانه و مردم تھیج شده

آشفتگي و ھرج ومرج در زبان فارسي، موضوع داستان طنز آمیز شیريني . کردند  افراط ميراه

م 1921/ش1300است که محّمدعلي جمال زاده آن را با عنوان فارسي شکر است به سال 

دانند، گرچه  انتشار اين داستان را آغاز پیدايي داستان کوتاه در ادب فارسي معاصر مي. نوشت

ق ھدايت نیز نخستین داستان ھاي کوتاه خودرا به تعدادي معدود میان ھم زمان با آن صاد

  .دوستانش پخش کرده بود

از اقدامات رسمي براي حفظ و پیشرفت زبان فارسي تشکیل انجمني از دانشمندان برجسته به 

م بود که براي مقابله با تعّصب ھاي افراطي در مورد 1935/ش1314نام فرھنگستان ايران در سال 

اّما مھم ترين کار در زمینه زبان فارسي تھیه فرھنگ . ش يا رّد لغات خارجي بسیار مؤثر افتادپذير

لغات بود که مّدتي پیش از تشکیل فرھنگستان تدوين آن به وسیله عّالمه علي اکبر دھخدا آغاز 

ت  ترکیبي از فرھنگ لغت و دائرة المعارف تاريخ و فرھنگ ايراني اسلغت نامه دھخدا. شده بود

نامه  لغت. که به ترتییي علمي، دقیق و بسیار گسترده صورت گرفته و پیوسته درحال تکمیل است

درمیان کتاب ھاي لغت متعّددي که در . آيد اي بزرگ است و بیشتر به کار محّققان مي مجموعه

بر  از ھمه جامع تر و معتفرھنگ معینقرن حاضر تألیف يا از آثار گذشته تصحیح و تکمیل گرديده، 

  . تر است
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زيرا نخستین دستور زبان . در زمینه دستور زبان فارسي نیز قرن حاضر داراي امتیاز بزرگي است

فارسي که جامع و مبتني براصول علمي زبان شناسي باشد، پس از گذشت بیش از ھزار سال 

 بعضي پیش از آن در. از اوج پیشرفت آن، در اين زمان به وسیله پرويز ناتل خانلري نگاشته شد

گروھي از . شد مباحث مربوط به ساختمان زبان فارسي مبناء صرف و نحو عربي گذاشته مي

کوشیدند دستور زبان فارسي را برآن  مؤّلفان نیز به دستور زبان ھاي فرانسوي نظر داشتند و مي

اھمّیت روشي که خانلري مبدع آن بود، در شناخت علمي زبان فارسي و تفاوت . اصول بنويسند

توان ساختمان زبان فارسي را  با اين روش به ساده ترين صورت مي. لي آن با زبان عربي استاصو

  .آموخت و از امکانات وسیع آن براي ساختن لغت و بیان مفاھیم تازه استفاده کرد

خانلري کتابي ديگر درباره وزن شعر فارسي دارد که درآن نخستین بار پس ازھزارسال تاريخ شعر 

. ي آسان درباره وزن و امکانات درست تغییر و ابتکار در آن سخن گفته شده استفارسي، به روش

نظريات علمي نويسنده در اپن کتاب درستي اساس انديشه دگرگوني وزن را، چنان که نیما 

کتاب ديگر وي تاريخ زبان فارسي است . يوشیج در شعر نو فارسي بنیان گذاشت، ثابت مي کند

  .فته و بارھا تجديد طبع شده استکه در چھار جلد انتشاريا

  شعر

درجنبش مشروطه، شعر از عوامل مھّم . ذوق عامه مردم ايران به کالم آھنگین بسیار گرايش دارد

افتاد که حوادث  اي بر سر زبان ھا مي درآن زمان ھر روز تصنیف و ترانه. تحريک و تھییج و آگاھي بود

به . ر زبان و قواعد شعري ارزش چنداني نداشتاين اشعار طبعًا از نظ. کرد روز را منعکس مي

  . اند ھمین جھت آن ھا را اشعار مطبوعاتي يا روزنامه اي نامیده

بود که روزنامه ادبي و ) گیالني(سرشناس ترين گوينده از اين دست، سّید اشرف الّدين قزويني 

خواھم  مي«: داز قول او گفته ان. داد  در رشت انتشار مينسیم شمالفکاھي کوچکي به نام 

روزنامه اي تأسیس کنم که به زبان شعرھاي بسیار ساده و دلنشین با مردم صحبت بدارد و ھر 

چون معتقدم که اشعار ساده، خواه نشاط بخش . شماره را به يک شاھي به خلق اهللا بفروشم

انند آن را مخصوصًا اگر بتو. نشیند باشد، خواه غم انگیز، تنھا زباني است که به دل مردم ساده مي

   بسیار ابتدايي  که در چھارصفحه کوچک با امکاناتنسیم شمالروزنامه » .به آواز ھم بخوانند

زبان ساده و طنزآمیز و َھجو ُبّراي آن سخت در دوره . اي برپا کرد شد، در تھران ولوله چاپ مي

را با نبرد سّتارخان برخي کسان مبارزه سید اشرف الدين در راه آزادي . استبداد صغیر مؤّثر افتاد

  . اند سردار بزرگ مبارزات مشروطه خواھي مقايسه کرده

اشعار سّید اشرف الّدين بیش از آن که ارزش ادبي داشته باشد از جھت تاريخي و سیاسي 

اکبر طاھرزاده صابر  اين اشعار را اقتباس يا ترجمه اي آزاد از اشعار میرزا علي. داراي اھمیت است

قفقاز به زبان ترکي چاپ مالنصرالدين ھمان زمان با امضاي مستعار در روزنامه دانند که در  مي

  :  تعداد قابل مالحظه اي ُمسَتزاد نیز وجود دارد نسیم شمالدر بین اشعار. شد مي
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   گرديد وطن غرقه اندوه و محن، واي

  اي واي وطن، واي 

   خیزيد و رويد از پي تابوت و کفن، واي 

  اي واي وطن، واي 

     ُکشته درين راه  جوانان که شده خوناز 

  رنگین طبق ماه 

   صحرا و تل و دشت و دمن، واي  شده  خونین 

  اي واي وطن، واي 

منوچھري دامغاني .  است  داشته دست بردن شاعران در تقسیمات وزن از روزگار گذشته سابقه

ديوان مسعود سعد ا در نخستین و قديم ترين ُمسَتزاد ر. با چنین نوآوري مسّمط را ابداع کرد

ھايي از آن ديده شده  در قرن ھاي ششم و ھفتم ھجري نیز نمونه.  مي توان يافتسلمان

اّما رواج فوق العاده ُمسَتزاد و تصنیف در دوره مشروطیت بود و با استقبال بسیار روبرو شد، . است

یما يوشیج آماده گويي ھمین امر زمینه دگرگوني کامل وزن و پیدايش شعر نو را به وسیله ن

  . ساخت

گويندگان بزرگ اين . ھرقدر ازعمر انقالب مشروطه گذشت شعر سنجیده و استادانه فراوان تر شد

دوره چون ملک الّشعراء بھار و اديب الممالک فراھاني، نیاز به نوآوري در شعر و ھماھنگي آن را با 

اني تازه را در شعر خويش دگرگوني ھاي بزرگ اجتماعي احساس کردند و بسیاري مطالب و مع

اّما اين . بھار حّتي در مواردي ھیئت ظاھري و جاھاي قافیه را در شعر خويش تغییر داد. آوردند

شاعران به تغییر اساسي درشعر نپرداختند و مضامین شعر خود را که بیشتر متأّثر از مسائل 

به سخن . ل آوردندسیاسي و احساسات شديد وطن دوستي بود، ھمچنان در قالب قصیده و غز

ديگر، سبک شعر اين دوره دنباله شعر دوران بازگشت ادبي است که شور و حال آزادي خواھي 

زيباترين اشعار میھني در اين عصر، تصنیف ھايي است که عارف . به آن حال و ھواي تازه اي داده

آزاده ديگر دوشاعر . خواند ساخت و با صدايي دلکش و ھمراه ساز دلنشین خود مي قزويني مي

دراين روزگار، ابوالقاسم الھوتي و میرزاده عشقي، نیز تغّزل ھا و قطعات ُپرشور خويش را به پاي 

 میرزا شعر خود را بیشتر به انتقاد اجتماعي اختصاص داد و  ايرج. آزادي مردم کشور خود نثار کردند

  . در سادگي و رواني و زيبايي به سعدي نزديک شد

، پیشگام شعر نو، به )علي اسفندياري( شعرمعاصر فارسي را نیما يوشیج ترين تحّول در بزرگ

در اين نوع شعر گرچه ھنوز وزن عروضي است، اّما تعداد پايه ھا در تمام مصراع ھا . وجود آورد

برد، بي آن که  شاعر پايه را که براي بیان مقصودش الزم و کافي است به کار مي. مساوي نیست

ھاي قبلي يا بعدي داشته  تزامي به تساوي يا تناسب تعداد پايه ھا با مصراعدر مصراع بعد ھیچ ال

اين نوع وزن را وزن نیمايي نامیدند، اّما بعدھا ھمین وزن نیز دستخوش تغییر و تحّول شد و . باشد
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اّما اين تغییر در اوزان و تعداد . سرودند) معروف به شعر سفید(حتي بعضي شاعران شعر بي وزن 

در حقیقت دستکاري در . ھمه تحّولي را که نیما در شعر فارسي پديد آورد باز نمي نمايدپايه ھا 

تحّول اساسي . ساخت نه باطن و معني و کیفیت ديد شاعر را وزن فقط ظاھر شعر را دگرگون مي

تا آن روز شعر جنبه توصیفي ذھني داشت و اين صورت ذھني غالبًا . در نحوه ديد شاعر پديد آمد

نیما اين توصیف ذھني را به وصف عیني بدل کرد و . عه شعر استادان سلف پديد آمده بوداز مطال

نبود، بلکه " بايد باشد"معشوق او ھرگز بدان شکل که . ديد پرداخت به بیان آنچه در عالم واقع مي

ا اين تحّول تحت تأثیر آشنائي نیما ب. ديد و با ھرمعشوق ديگر تفاوت داشت چنان بود که شاعر مي

شعرنو ھواداران بسیار . شعر اروپايي و سبک ھاي رايج در شعر قرن بیستم آن کشور پديد آمد

  . يافت و نمونه ھاي ارزنده اي از آن در آثار تني چند از شاعران معاصر پديدارشد

، احمد )امید. م(از مشھورترين نوپردازان جز نیما پوشیج و فروغ فرخ زاد بايد از مھدي اخوان ثالث 

شاعران برجسته ديگري نیز در بعضي آثار خود به اين . و سھراب سپھري نام برد) بامداد(لوشام

  . اند، از آن جمله نادر نادرپور، فريدون مشیري، سیاوش کسرائي و ھوشنگ ابتھاج سبک گرائیده

با آن که شاعران ارزنده در ادب امروز ايران بسیارند، اّما شعر در ادب معاصر فارسي چون ادب 

راسر جھان، ديگر مقام گذشته را ندارد و جاي خود را به انواع تازه نثر، به ويژه داستان و نمايش س

  . نامه، داده است

  نثر

يکي تجديد حیات ادب گذشته و . پیشرفت نثر فارسي معاصر نتیجه دو جريان مھم فرھنگي است

اي مھم از تحقیقات  در قرن نوزدھم مطالعات شرق شناسي شاخه. ديگر آشنايي با ادب اروپا

شناسي و انتشار آثاري درباره تاريخ و تمّدن  کاوش ھاي باستان. دانشگاه ھاي معتبر اروپا بود

مشرق زمین، ھمه مّلت ھاي شرقي از جمله ايرانیان را متّوجه عظمت و ديرينگي فرھنگ خود 

شروطیت بود، اين ھشیاري عالوه بر آن که خود يکي از عوامل مھّم بیداري در جنبش م. ساخت

زمینه سلسله مطالعات و تحقیقاتي وسیع گرديد که اگر چه ھنوز در نیمه راه است، اّما مي توان 

  . از آن به تجديدحیات فرھنگي ايران تعبیر کرد

  تصحیح و تحقیق

مھم ترين گام در راه شناخت میراث فرھنگي گذشته چاپ آثار گذشتگان بود که با پیدايي و 

ھاي دست نويس ھريک از اين آثار نیاز به  اّما نسخه. نمود پ آسان ميتوسعه ماشین ھاي چا

چاپ انتقادي نخستین کتاب ھاي فارسي در اروپا به وسیله . تصحیح، تحقیق و توضیح داشت

اّما به زودي استادان ايراني، خود به ادامه اين کار . دانشمندان ايران شناس صورت گرفت

ون ادبي بازمانده از حوادث و مصائب تاريخ ُپرتالطم ايران بعد از امروز بخش بزرگي از مت. پرداختند

اين گروه از محقّقان با پیراستن اين متون ازخطاھا . اسالم به ھّمت محقّقان جاني تازه يافته است

و افتادگي ھاي ناشي از ناداني يا تعّصب نسخه برداران و با افزودن توضیحات لغوي، تاريخي، 
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به مباني اعتقادي و مراجع و مآخذ و تنظیم فھرست ھاي متعّدد، اين متون را جغرافیايي و اشاره 

دسترسي روزافزون به متون کھن نويسندگان امروز را در انتخاب . آماده استفاده ھمگان ساختند

زبان و معاني و مضامین تواناتر ساخته و به پیدايش انبوه مقاالت و مجموعه ھاي بزرگ تحقیقي 

مقّدمه ھايي که بر ھريک از اين آثار تصحیح شده از شعر و . ن ھا انجامیده استدرباره جزيیات آ

تصحیح و چاپ انتقادي متن . نثر فراھم آمده، نیز اغلب خود نوشته ھايي روشنگر و ارزنده است

لغت نامه کار بزرگ تدوين . ھاي ديرين زمینه اي مناسب نیز براي تحقیقات تازه فراھم آورد

  . ن متن ھاي تصحیح شده ممکن نبودا بدون داشتدھخد

استادان بزرگي که به کار تصحیح، تحقیق و تألیف دراين زمینه ھا پرداختند بسیارند از آن جمله 

محّمد قزويني، که پیش گام روش تصحیح انتقادي متون و تحقیقات تاريخي بود، عّباس اقبال 

اهللا  الدين ھمايي، ذبیح  جاللآشتیاني، ملک الّشعراي بھار، سعید نفیسي، علي اصغر حکمت،

از آثار برجسته اين محّققان عالوه بر متن ھاي تصحیح شده . صفا، مجتبي مینوي و قاسم غني

 تألیف ذبیح اهللا صفا تاريخ ادبیات در ايران از عباس اقبال آشتیاني،  تاريخ ايرانکتاب ھايي چون

بھار در دانشگاه ھاي ايران جزو از ملک الشعراي تاريخ تّطور نثر فارسي يا  شناسي   سبکو

  .کتاب ھاي درسي است

  ترجمھ متن ھاي باستاني

از کارھاي عمده ديگر دراين زمینه ترجمه بخش ھاي مختلف اوستا و ديگر متون باستاني به زبان 

آشنايي با زبان ھا و متون باستاني ايران نیز از طريق اروپايیان به فرھنگ امروز . فارسي است

اين خود مباحث مھّمي را در زبان شناسي مطرح کردو به احساسات مّلي . فتايران راه يا

اّما درکنار اين . شديدي که ھم زمان با جنگ جھاني دوم بین اقوام آريايي پیدا شده بود پیوند يافت

جريان افراطي زود گذر، آشنايي با معتقدات، افسانه ھا و متن ھاي ادبي باستاني در بارور کردن 

 به فارسي دراين اوستااستاد ابراھیم پورداود با ترجمه .  فارسي نقشي بزرگ داشتادب معاصر

نوشته ھاي او که تحقیقاتي مبتني بر مراجع اروپايي است امروز . راه کوششي ارزنده کرد

کند که پیش از آن چندان  دانشجويان و محققان را در فھم نکاتي از زبان و ادب فارسي ياري مي

  . مورد تّوجه نبود

  ادب عامھ

اين گونه از . توان ديد زندگي دوباره ادبّیات گذشته را از جنبه اي ديگر در پرداختن به ادب عوام مي

ادب نه تنھا در داستان ھاي کوتاه و بلند و شعر معاصر جايي شايسته يافت، بلکه از راه مقاله 

تحقیقات اي از  نوشت، به عنوان رشته  ميمجله موسیقيھايي که صادق ھدايت در 

مطرح شد و شماري از پژوھشگران به روش علمي به گردآوري و تحقیق درباره آداب و  فرھنگي

چند دھه اخیر شاھد حضور . ھا و الاليي ھا و معتقدات عامه پرداختند ھا و ترانه رسوم و افسانه

ھجه ھاي تحقیق در ل. روزافزون و گسترده ادب و فرھنگ عامه در آثار نويسندگان ايران بوده است

محّلي نیز که با فرھنگ عامه پیوندي نزديک دارد در دوران معاصر رواجي قابل مالحظه يافته و به 
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اعتبار و اھمیت بخشي از فرھنگ ايران، که براثر دگرگوني ھاي عظیم قرن حاضر درحال زوال 

  . است، افزود

  ترجمھ آثار ادب غرب

ار با آموختن زبان فرانسه از طرف شاه زادگان و آشنايي با ادب اروپايي از زمان فتح علي شاه قاج

نخستین ترجمه ھا يا از متن اصلي و يا از ترجمه آن ھا به زبان ھاي عربي و . درباريان آغاز گرديد

شد، اين کار سرعت  پس از روي کار آمدن خاندان پھلوي با تأکیدي که بر تجّدد مي. ترکي بود

دراين دوران انبوھي از آثار ادبي، .  اوج خود رسیدگرفت و در روزگارمحمد رضاشاه پھلوي به

تاريخي، اجتماعي و علمي به زبان فارسي ترجمه شد و شاھکارھاي ديرين جھان به زبان 

التحصیالن زبان ھاي  دانشگاه ھاي ايران با انبوه فارغ. فارسي در دسترس مردم قرار گرفت

آوردند، بلکه دانشجويان را با پیشرفت  يمختلف، نه تنھا امکان ترجمه آثار بیشتري را فراھم م

اين تحّول گرچه ازجھتي . کردند ھا آشنا مي ھاي فکري و روش ھاي علمي در بسیاري از زمینه

موجب بیگانگي برخي کسان از فرھنگ اصیل ايراني و شیفتگي بسیار نسبت به فرھنگ بیگانه 

  .استان و نمايش نامه نويسي انجامیدشد، اّما درنھايت به باروري ادب فارسي به ويژه در زمینه د

  داستان کوتاه

ھاي امروزي  نثر معاصر فارسي در آشنايي با ادب اروپايي بیشتر به تقلید از قالب ھاي نو و تکنیک

ھاي کوتاه جمال زاده،  داستان. براي نمايش اوضاع اجتماعي با معیارھاي فرھنگ ايراني پرداخت

 با ترسیم زندگي طبقات محروم و دردھا و مصائبي که صادق ھدايت، بزرگ علوي و صادق چوبک

البّته بدبیني . از فقر و جھل سرچشمه مي گرفت، به زودي تّوجه مردم کتاب خوان را جلب کرد

با اين ھمه، زبان ساده و . نشست ھا نمي ھدايت و تلخ نگري صادق چوبک چندان آسان به دل

الف زبان فضل فروشانه و ُپر ُطمُطراق ادب درباري کلمات عوامانه مردم کوچه و بازار نه تنھا برخ

جمال زاده با . داد شد، بلکه آنان را درحال و ھوايي آشنا قرار مي موجب رمیدن مردم عادي نمي

گنجاند اّما  ھا و تعبیرھاي عوامانه را اين جا و آن جا در نثر خود مي اصرار عبارات و ضرب المثل

  .تندديگران دراين کار کمتر اصرار داش

  نمایش نامھ 

.  که نويسندگان ايراني در آن ذوق آزمايي کردند نمايش نامه نويسي بود ھايي يکي ديگراز زمینه

ھاي خنده آور سابقه  اجراي نمايش در ايران تنھا به صورت تعزيه و تقلید و سیاه بازي و بعضي بازي

 گفتگوھا پیش بیني نشده در اين انواع ابتدايي، نمايش طرحي ثابت و يکنواخت داشت و. داشت

ھاي نمايش به سبک اروپائي در ايران با ترجمه آثار مولي ير و میرزا فتح علي  نخستین تجربه. بود

ھاي فارسي را میرزا آقا تبريزي  نخستین نمايش نامه. آخوندزاده، نويسنده آذربايجاني، آغاز شد

لکه براي خواندن و عبرت مقارن جنبش مشروطیت نوشت که نه براي اجرا در صحنه نمايش ب

ھاي نمايش شکل گرفت، نمايش نامه ھايي به فارسي نوشته  اّما به تدريج که کارگروه. گرفتن بود
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 اثر حسن جعفرخان از فرنگ برگشته،شد که معروف ترين آن ھا نمايش نامه کمدي و انتقادي 

  .مقّدم، بود

ه و تجربه کافي در اين باب نداشت قراردادن ساختار و فرم نمايشي درقالب سّنت ادبي که سابق

با اين ھمه، در ادب معاصر فارسي نمايشنامه نويسان ارزنده اي پیدا شدند و آثاري . آسان نبود

دوتن از مشھورترين ايشان غالمحسین ساعدي و بھرام بیضايي اند که تاکنون . جالب آفريدند

  .نمايش نامه ھاي بسیاري از ھريک از آن ھا بر صحنه رفته است

  ُرمان

اّما . قّصه نويسي و داستان پردازي نیز به شعر و نثر در ادب فارسي مقامي بزرگ داشته است

ايرانیان با ُرمان به سبک اروپايي و به معناي امروزي آن، نخستین بار درحدود ھفتاد سال پیش از 

الف ُرمان، به خ.  آشنا شدندسه تفنگدارو کنت دومونت کريستو طريق ترجمه آثاري چون 

ھا در اين  نخستین تجربه. داستان کوتاه، مّدت ھا چندان مورد توجه نويسندگان ايراني قرارنگرفت

نوع ادبي، شامل ُرمان ھاي آموزشي و تاريخي و اجتماعي بود که به واسطه ساخت ضعیف خود 

اني اھمیت چنداني نیافت، به خصوص که سیل ترجمه از زبان ھاي ديگر جا را براي ُرمان ھاي اير

  .کرد تنگ مي

م نخستین ُرمان 1961/ش1340، نوشته علي محّمد افغاني، در سال شوھر آھو خانمبا انتشار 

از آن پس ُرمان نويسيِ در ايران وارد مرحله .فارسي به اسلوب اروپايي وارد عرصه ادب ايران شد

انتشار يافت از جمله تازه اي گرديد و در کمتر از بیست سال تعداد زيادي آثار ارزنده در اين سبک 

 به قلم  کلیدر از ھوشنگ گلشیري و شازده احتجاب نوشته سیمین دانشور،سووشون

  .محمود دولت آبادي

  منابع

  . 1351چاپ دوم، تھران، جیبي، . از صبا تا نیما.  آرين پور، يحیي-

  . 1363بیر کبیر، تھران، ام. ادبیات نوين ايران از انقالب مشروطبت تا انقالب اسالمي.  آژند، يعقوب-

تھران، ابن سینا، . ترجمه وحواشي علي اصغر حکمت. از سعدي تا جامي. ادوارد.  براون، ج-

1339 .  

  . 1358تھران، امیر کبیر، . تاريخ ادبي ايران از فردوسي تا سعدي. -------------

ه علي پاشا صالح، ترجم. تاريخ ادبي ايران از قديم ترين روزگاران تا زمان فردوسي. -------------

  . 1351تھران، ابن سینا، 
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ترجمه محّمدعباسي، رضا صالح . تاريخ مطبوعات و ادبیات ايران در دوره مشروطیت. -------------

  . 1341تھران، کانون معرفت، . زاده

   . 1366چاپ سوم، تھران، انتشارات فردوسي،. تاريخ ادبیات در ايران.  صفا، ذبیح اهللا-

  . 1354تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمي، . خدمات متقابل، اسالم و ايران. ي مطھري، مرتض-

تھران، اقبال، . نفوذ فرھنگ و تمدن ایران و اسالم در سرزمین ھند و پاکستان.  یکتائی، مجید-

1353.  
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 بزرگان دانش، اندیشه و ادب
  

  

 سرمايه ھاي فرھنگي انديشه وران و دانشمندان به منزله روح و عقل جامعه و گران بھا ترين

نگاھي به زندگي و آثار بسیاري از اين بزرگان درتاريخ فرھنگ ايران به روشني نشان . ھرمّلت اند

مي دھد که با وجود تند باد حوادث و سیل ھاي بنیان کن مصائب، ارزش ھاي اصیل انساني و 

. ندگاري يافته استقومي مردم ايران تنھا در پناه دانايي و روشن بیني چنین کسان دوام و ما

ازمیان گروه بي شمار اين بزرگان، برخي سرآمدان تاريخ دانش و ادب اند و برخي ديگر در عرصه 

نام تعدادي از ايشان با وقايع مھم درآمیخته و شھرت عّده اي . فلسفه و عرفان شھرت بسیار دارند

، ھريک از ايشان به گونه با اين ھمه. ديگر از مرزھاي سیاسي و اعتقادي بسیار فراتر رفته است

اي و در زمینه اي و با روشي مخصوص به خود نماينده جنبه اي از فرھنگ ايراني و شاھدي بر 

در ترتیب آوردن نام اين بزرگان تاريخ زندگي و شباھت . ارجمندي آن درعرصه ھاي جھاني است

  . آثار و انديشه ايشان رعايت شده است
 
 
 

 )1(بزرگان دانش، اندیشه و ادب 
  

انديشه وران و دانشمندان به منزله روح و عقل جامعه و گران بھا ترين سرمايه ھاي فرھنگي 

نگاھي به زندگي و آثار بسیاري از اين بزرگان در تاريخ فرھنگ ايران به روشني نشان . ھرمّلت اند

و دھد که با وجود تند باد حوادث و سیل ھاي بنیان کن مصائب، ارزش ھاي اصیل انساني  مي

  . قومي مردم ايران تنھا در پناه دانايي و روشن بیني چنین کسان دوام و ماندگاري يافته است

  

شمار اين بزرگان، برخي سرآمدان تاريخ دانش و ادب اند و برخي ديگر در عرصه  از میان گروه بي

 عّده اي نام تعدادي از ايشان با وقايع مھم درآمیخته و شھرت. فلسفه و عرفان شھرت بسیار دارند

با اين ھمه، ھريک از ايشان به . ديگر از مرزھاي سیاسي و اعتقادي بسیار فراتر رفته است

اي از فرھنگ ايراني و شاھدي بر  اي و با روشي مخصوص به خود نماينده جنبه اي و در زمینه گونه

شباھت در ترتیب آوردن نام اين بزرگان تاريخ زندگي و . ارجمندي آن درعرصه ھاي جھاني است

  . آثار و انديشه ايشان رعايت شده است

  ) م760/ه.143. ت(ابن ُمقّفع 
  

عبداهللا ابن ُمقّفع يکي از بزرگ ترين دبیران و مترجمان ايراني است که در نیمه اول قرن دّوم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


) فیروز آباد(نام وي روزبه پسر دادبه است و در قريه گورفارس . زيسته ھشتم میالدي مي/ھجري

گفته اند َحّجاج بن يوسف، والي خون ريز عرب، . ي ماَنوي از کارمندان دارايي متوّلد شدا در خانواده

لقب ابن . پدر او را به عّلت اختالف درحساب ديوان به سختي کتک زد و دست او را معیوب کرد

  . ُمقّفع به معني پسر شکسته دست از اين جا به او داده شده است

  

اندک . ت که در زمان بني امّیه منشي والي عرب کرمان شدابن ُمقّفع ھنوز بیست سال نداش

وي مردي دانشمند بود و . زماني پس از آن به خدمت دربار عّباسي درآمد و مسلمان گرديد

اند که  او را عربي دان برجسته اي دانسته. دانست ھاي پھلوي، فارسي و عربي را نیک مي زبان

در آن زمان عرب ھا خواندن و نوشتن . نوشت کتاب ميکرد و  با زباني رسا و توانا سخن راني مي

 که ايرانیان  آموزگاري در نظر آنان با گدايي در يک رديف بود، حال آن. شمردند را کاري پست مي

درکتب مختلف از ھفت طبقه . شمردند اي خاص و محترم مي را طبقه) منشیان(آموزگاران و دبیران 

مانند داد دبیره يعني دبیران دستگاه دادگستري، گنزک دبیره اند،  دبیران دوران ساساني ياد کرده

بیشتر دبیران بزرگ و نويسندگان برجسته . يا دبیر خزانه داري و آتش آمار دبیره يعني دبیر آتشکده

دراين دوران ايرانیان دانشمند بودند که عالوه بر خط و دانش نويسندگي از تاريخ، حساب، نجوم، 

  . ُمقّفع برجسته ترين آنھا بود ابن. بسیار داشتندفلسفه و منطق اطالعات 

  

ھاي  ابن ُمقّفع، در عمر کوتاه خود، درحدود سي و شش سال، انبوھي از آثار و تألیفات و ترجمه

گران بھا به زبان عربي برجاي گذاشت که ظاھرًا بیشتر آن ھا ترجمه و اقتباس از کتاب ھاي 

 درتاريخ پادشاھان خداي نامهاز جمله آن ھا . ني استاخالق و آداب و روش ايرانیان دوره ساسا

  التاجکتاب.  در تشکیالت دولت و نیز در ورزش ھا و تیراندازي و چوگان بازي استنامه  آيینايران و

از ديگر نوشته ھا و ترجمه ھاي اوست که در ھمه َکلیله و ِدمنه  و نامه َتنسر و  َمَزدکو کتاب

 يعني مرواريد الّدرة الیتیمهعالوه بر اين ھا کتابي به نام . زند آنھا شور ايران دوستي موج مي

  .دھند  را به ابن ُمقّفع نسبت مي رسالة الصحابهيکتا درباره اخالق و تربیت و کتابي ديگر به نام

  

از نظر اخالقي نیز داستان ھاي جالبي درباره وفاداري و جوانمردي و بخشش ابن ُمقَفع نقل 

ھا  با اين ويژگي.  و بي نیازي او در نظر دوستان وي شگفت آور بوده استبزرگواري. اند کرده

اي  رساله. داشتند بسیار قّوت داشت گري که وي را ھمواره بدان مّتھم مي نسبت َزنَدقه يا ماَنوي

. اند دانسته ُمقّفع درباره ماني مي بر رد عقايد ماَنويان نوشته شده که آن را بر رّد کتابي از ابن

ھاي عربي و فارسي آمده و نظرھايي   َکلیله و ِدمنهکه در آغاز» باب برزويه طبیب« براين، عالوه

دارد، و احتمال داده اند که ابن ُمقّفع خود آن را بر متن افزوده، از ديگر  مشابه نظر ماَنويان ابراز مي

  . کرده است مدارکي است که او را به ماَنوي بودن مّتھم مي

  

اگرچه اين امر به اثبات نرسیده اّما ھمان . قّفع روش سیاسي ُشعوبي داشتگفته اند که ابن ُم

اشتیاق به تاريخ و گذشته و روش ھاي نیک ايرانیان که در کتاب ھاي مختلف او مورد ستايش 

با اين احوال، طبیعي است که خلفاي . بسیار قرار گرفته نشان تمايل شديد او به ُشعوبیه است

اي که در حکومت خود از ايشان  عّباسي از کساني نظیر او، با ھمه بھرهتازه به دوران رسیده 
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منصور، دّومین خلیفه عّباسي، در فرصتي شخصًا فرمان به قتل . اند، در ھراس بوده باشند برده مي

ُمقّفع قرار گرفته بود، او را در  پنھاني ابن ُمقّفع داد و ُسفیان بن معاويه، که بارھا مورد تحقیر ابن

  . خود به فجیع ترين وضع شکنجه کرد و کشتخانه

  ) م865-925/ ه251-313(محّمد زکریاي رازي 
 در  درجواني. در شھر ري به دنیا آمد دان و پزشک معروف ايراني  محّمد زکرياي رازي، شیمي

زادبوم خويش به زرگري و صّرافي پرداخت و باعالقه اي که به کشف اسرار طبیعت داشت به 

خواستند گوھر فلّزات را دگرگون کنند و با  کیمیاگران مي.  کشیده شدسوي علم کیمیا

در جستجوي به دست آوردن اکسیري بودند که مس را به طال بدل  ھاي ُپرھزينه و طوالني  آزمايش

وي عاقبت نتوانست مس را . محّمد زکريا نیز سال ھاي بسیارعمر خود را در اين کار گذراند. کند

وي نام اين محصول را که تا آن . جربیات خود از تقطیرشراب الکل به دست آورداّما ضمن ت. طال کند

ھاي رازي به التین،  اّما اين کلمه در ترجمه کتاب. زمان در جھان ساخته نشده بود الُکْعل گذاشت

طريقه تھیه .  گرفت، به شکل الکل درآمد و جھاني شد  صورت که در قرن شانزدھم میالدي

  .نوشادر نیز نخستین بار به وسیله محّمد زکرياي رازي کشف شدآمونیاک يا جوھر 

  

محّمدزکريا، سال ھاي جواني خويش را صرف اين گونه آزمايش ھا کرد تا آن که به سبب کار مدام 

نزد . ھاي او سخت آزرده شد نزديک آتش و بخارھا و بوھاي تند ترکیبات سّمي شیمیايي، چشم

خود نوشته . ھايش را مداوا کند ر طال خواست تا چشمچشم پزشک رفت و طبیب پانصد دينا

ھنگامي که محّمد زکريا، تحصیالت » .علم پزشکي است گاه دانستم کیمیاي واقعي آن« است

علمي  در آن زمان بغداد کانون بزرگ. پزشکي خود را در بغداد آغازکرد گويا نزديک چھل سال داشت

ثار مختلف علمي را از زبان ھاي پھلوي، يوناني مترجمان زبردست آ. آمد مسلمانان به حساب مي

بیمارستان ھاي بزرگ و مجّھز، که به تقلید از مراکز علمي . گردانند و ُسرياني به عربي برمي

ايراني به خصوص دانشگاه ُجندي شاپور اھواز در بغداد تأسیس شده بود، مراکز علمي و 

  . رفت شمار مي آموزشي مھّمي به 

  

ز آموختن پزشکي و تسّلط بر فلسفه به اداره بیمارستان عضدي يا معتضدي در محّمد زکريا پس ا

شد  بغداد پرداخت و با رسیدن به کمال علمي ازسوي اغلب امیران و حاکمان آن روزگار دعوت مي

رازي پس از چند سال اقامت در . که رساله ھا و کتاب ھاي علمي خود را به نام ايشان بنويسد

ه خويش، بازگشت و به اداره بیمارستان آن شھر و تعلیم شاگردان بسیار خود بغداد به ري، زادگا

  . اين فیلسوف و پزشک عالي قدر در پايان زندگي بینايي خود را از دست داد. پرداخت

  

ھا او را  عرب. نوشت رازي ايراني بود، اّما کتاب ھايش را به زبان علمي رايج زمان يعني عربي مي

کتاب ھا و مقاالت او که خود فھرست آن ھا را به . اند ینوس العرب نامیدهطبیب المسلمین و جال

 معروف  الکبیر جامعمھم ترين اثر او کتاب . دست داده در جمع دويست و ھفتاد و يک کتاب است

المعارف مفّصل علم طب آن دوران   است که بزرگ ترين کتاب طّبي، و به تعبیري، دائرة المعاديبه

 رازي در اين اثر تجربیات شخصي و يادداشت ھاي خودرا درباره مداوا و اعمال .به شمار مي رود
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وي با دانشمنداني که . روش کار وي مشاھده و تجربه بود. جراحي با دقت تمام شرح داده است

ھمین . ورزيد دانستند، مخالفت مي روش قیاس و استقرار را، به پیروي از روش ارسطو، درست مي

دان و فالسفه بزرگي چون ابونصر فارابي و ناصرخسرو قبادياني به رّد موجب شد که دانشمن

  . برخي از آراء او بپردازند

  

کتاب ديگر محّمدزکريا، درباره آبله و حصبه نه تنھا درکشورھاي اسالمي که در سراسر اروپا نیز 

س از  وي نیز در قرون وسطي به زبان التین درآمد و پطب المنصوريکتاب . شھرت يافته است

مجموعه آثارمحّمد زکرياي رازي را . اختراع چاپ از نخستین کتاب ھايي بود که به چاپ رسید

  .اند خدمت ارزنده فرھنگ اسالمي به علم پزشکي در سراسر جھان نامیده

  )م873-950/ ه260- 339(ابونصر فارابي 
ني درشھر فارياب از اي ايرا وي در خانواده. ابونصر فارابي بزرگ ترين فیلسوف دوره اسالمي است

در جواني طي سفري . پدرش از سران سپاه مرزنشین بود. نواحي خراسان بزرگ، متوّلد شد

طوالني و ُپر رنج به بغداد رفت و نزد استادان بزرگ زمان، به تحصیل منطق و فلسفه يونان 

ني تسّلط پس از اندک زمان، وي که به زبان ھاي فارسي، ترکي، عربي، ُسرياني و يونا. پرداخت

معّلم اّول . اي رسید که او را معّلم دّوم خواندند کامل داشت، در فھم فلسفه يونان به پايه

  .اند ارسطوست و پس از ابونصر ديگر ھیچ کس را معّلم نگفته

  

ھا در نور چراغ پاسبانان شھر کتاب مي  شب. فارابي در راه کسب دانش سختي بسیار تحّمل کرد

ھا و باغ ھا  زندگي محدود و محّقر او به خوابیدن کنار رودخانه. ماند یدار ميخواند و اغلب تا صبح ب

گذراند و شاگردان بسیارخويش را نیز ھمان جا  در ھمان وضع به نوشتن و خواندن روز مي. گذشت

ھاي ماّدي، اگرچه بیشتر درسال ھاي جواني بر او تحمیل شد اّما  اين محرومیت. داد تعلیم مي

نوشته اند که از . زيست وي با ھمه دانش و شھرت خويش، ھمچنان ساده ميپس از آن نیز 

داشت، ھر روز بیش از چھار درم که  الدوله ھمداني فاتح دمشق نیز، که او را گرامي مي سیف

  . پذيرفت مبلغي بسیار ناچیز بود نمي

  

ھاي بزرگ  دانخان. دوران زندگي ابونصر فارابي ھم زمان با فروپاشي و ضعف خالفت عّباسي است

کردند، از  وزيران ايراني مانند َبرَمکیان که در دربار خالفت عّباسي از علم و انديشه حمايت مي

خاندان ھاي دانش دوست و ھنرپرور ايراني چون سامانیان و آل بويه نیز ھنوز . میان رفته بودند

ي، در جستجوي حامي و در چنین احوال، ناچار بزرگاني چون ابونصر فاراب. قدرت چنداني نداشتند

ھايي که در آن مورد  کردند و گاه چون او ناچار از سرزمین مشّوق دانش، به ديارھاي دور سفر مي

  .گريختند آزار و تھديد بودند مي

  

سیف الدوله ھمداني در روزگار زندگي ابونصر در دمشق، ھنگامي که به واسطه تھمت بدديني از 

ت و چون از افراد انگشت شمار آزاد انديش روزگار خود بود، بغداد فراري شده بود، دمشق را گرف

ُمتَنّبي پس از . دانشمنداني چون فارابي و شعرا و گويندگاني چون ُمتَنّبي را پیرامون خود گرد آورد
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اّما زندگي محدود و محّقر ابونصر . آن در دربار عضدالدوله ديلمي به مقام بزرگ و وااليي رسید

در اين دوران تعّصب در .  در نتیجه عدم اعتناي بزرگان به دانش و فلسفه بوددرچنین روزگار بیشتر

ناچار آنان که چون . عقیده و تظاھر به دين داري در بین قدرت مندان و حاکمان سخت رواج داشت

دانستند  ابونصر فارابي دانستن و انديشیدن درباره حقیقت را از تجّمل و راحت جسماني برتر مي

  .زيستند ار ميدر تنگي و فش

  

. پرداخت ابونصر فارابي فیلسوف بود اّما براي گذران زندگي ناچار به پزشکي و مداواي بیماران مي

به ھمین جھت حّتي تا . گرفتند اين راھي بود که بیشتر فالسفه اسالمي در آن روزگار پیش مي

 معني فیلسوف و گويند، درحالي که حکیم در اصل به روزگار ما ھنوز به پزشک، حکیم نیز مي

  . ور است انديشه

  

اي که تا زمان ابونصر فارابي ترجمه شده بود اغلب غلط بسیار داشت و قابل  کتاب ھاي فلسفه

فارابي نخستین کسي است که با رنج بسیار آثار ارسطو و افالطون را به طور کامل . فھم نبود

آشنايي دوباره جھان .  آنھا پرداختدريافت و در کتاب ھا و رساله ھاي خود به شرح و تفسیر و نقد

وي، عالوه بر فلسفه و . با آثار اين فیلسوفان در واقع مرھون دانش و تالش ابونصر فارابي است

. مانده از اوست، در ھمه علوم زمان خود سرآمد ديگران بود منطق که موضوع بیشترين آثار باقي

شناسي کتابي از او  در ستاره .  پرداختدانست اّما در روزگار رفاه بدان نمي پزشکي را نیک مي

. شمرد کند و آنھا را بي ارزش مي باقي است که بي پايه بودن پیش گويي منّجمان را ثابت مي

مھم تر از . کتاب بزرگ و معتبر او در سیاست نمودار اّطالع وسیع او درباره جوامع بشري است

وي دراين . ي فالسفه نوشته استھمه کتابي است که وي درباره مدينه فاضله و شھر آرمان

کتاب که خود به چند بخش بسیار بزرگ و مھم تقسیم شده، با بینشي فلسفي و عارفانه نظريات 

  . خود را در باره جوامع انساني بیان داشته است

  

او عالوه . اند اختراع قانون را به او نسبت داده. ابونصر فارابي در موسیقي نیز استادي بي نظیر بود

نوشته اند که . شناسي، نوازنده اي ماھر بود وشتن رساله ھاي متعّدد درباره موسیقي و زبانبر ن

وي درمحضر سیف الدوله ھمداني ابتدا خطاي يک يک خوانندگان و نوازندگان مجلس را باز نمود، 

ھمه را . آنگاه ازکیسه اي که درکمر داشت چند چوب درآورد و آنھا را به ھم پیوست و بنواخت

بار . ھمه به گريه درآمدند. پس چوب ھا را درھم ريخت و ترکیبي ديگر بساخت و بزد. ه گرفتخند

ھمه حاضران حّتي . ديگر چوب ھا را در ھم ريخت و ترکیبي تازه فراھم آورد و ضربي ديگر آغاز کرد

بي سعادت ابونصر فارا. او آنھا را خفته رھا کرد و برفت. پرده داران و دربان ھا نیز به خواب رفتند

دانست و معتقد بود که تنھا کسي  انسان را در ترک پیوندھاي ظاھري و بستگي ھاي ماّدي مي

وي به تربیت . بايد به فلسفه و علم روي آوردکه از جھت اخالقي سخت پاک و بي نیاز باشد

داد و در زندگي شخصي به جاه و جالل و نام و  نفساني خويش و شاگردانش بسیار اھمّیت مي

گي وي را به جمع آوري تألیفات خود ناشي از عظمت روحي او  بي عالقه. ت بي اعتنا بودشھر

 رساله و کتاب از او به جاي مانده که ھريک در نوع خود بي 102باوجود اين بیش از . دانسته اند

  . نظیر است
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طريق شیخ الرئیس ابوعلي سینا خود را شاگرد مکتب فارابي خوانده و گفته است که تنھا از 

ابونصر . مطالعه رساله ھاي ابونصر توانسته است منظور ارسطو را از کتاب متافیزيک درک کند

فارابي در آثار متعّدد فلسفي خود کوشیده است تا فلسفه را به معتقدات ديني مردم نزديک کند، 

کند  بت ميوي ثا. يا، به عبارت ديگر، معتقدات ديني را با اصول فلسفي ازخرافه و تّوھم دور سازد

افزون . که مثًال در موضوع آغاز آفرينش، فلسفه از اخبار مذھبي دقیق تر و به توحید نزديک تر است

براين، فارابي براي رواج فلسفه، که دانستن آن را مانند علوم ديگر براي ھمه مردم الزم 

 از او در اواسط اين کار پس. را به زبان و اصطالحات مذھبي نزديک کند دانسته، کوشیده که آن مي

اي  اّما عده. قرن دھم میالدي به وسیله اخوان الصفا، به طور کامل در رساالت متعّدد عملي گرديد

امام محّمد غزالي درکتاب خود بر رد فیلسوفان، ابونصر فارابي و . نیز به شّدت آن را مردود شمردند

تا با رّد عقايد ايشان به طور کّلي ترين فالسفه برگزيده  ابوعلي سینا را به عنوان دو تن از بزرگ

دھد که فالسفه  اين قبیل مباحث و درگیري ھاي فکري نشان مي. فلسفه را نادرست جلوه دھد

  . اند گیري از مردم و تّحمل فشارھاي اجتماعي بوده درآن زمان تا چه حّد ناچار از کناره

  

ش از تني چند بر جناره او ابونصر فارابي در ھشتاد سالگي در دمشق درگذشت و با آن که بی

اّما او نه عرب که . اي گران قدر از آثار خود را به زبان عربي برجاي گذاشت َنگريستند، مجموعه

اي ايراني و از جمله شخصیت ھاي برجسته و کم نظیري است که آثار و افکارش  فیلسوف و نابغه

  . اثري جھاني داشته است

  
  ) م949./ ه329. ف(رودکي 
وي .  جعفر ابن محمد رودکي در تاريخ ادب ايران به عنوان پدر شعر فارسي شھرت داردابو عبداهللا

نیمه دوم قرن نھم میالدي در روستاي َبُنج رودک، دو فرسنگي / در قرن سوم ھجري قمري

 را از بر  قرآنوي از نوجواني،. سمرقند، زاده شد و در ھمان روستاي زادگاه خويش از جھان رفت

خواند و از استادي به نام ابوَلعَبک بختیار، درس نواختن بربط  يي دلکش ميداشت و با صدا

سرود، به ھمه جا  به زودي شھرت خنیاگري و آواز خوش او با شعرھايي که خود مي. گرفت مي

  . رسید و امیر خراسان، نصربن احمد ساماني، را واداشت تا او را به دربار خويش بخواند

  

 که ايرانیاني آزاد انديش و ھنرپرور بودند، از مکنت و تجّمل بسیار رودکي در دربار سامانیان

رفت  نوشته اند ھنگامي که رودکي ھمراه نصربن احمد از ھرات به بخارا مي. برخوردار شد

وي مرداني بزرگ چون امیر نصر ساماني، ماکان کاکي از سرداران و . چھارصد شتر زير بنه او بود

ھاي کالن به او  فضل بلعمي وزير دانشمند دربار ساماني را، که جايزهامیران بزرگ ديلمي و ابوال

با اين ھمه، رودکي شاعري . مي دادند، در اشعار بسیار زيبا و استادانه خويش ستوده است

ھاي  شعرش روان، ساده، دل انگیز و سرشار از شوق و ستايش لّذات و شادي. ستايشگر نبود

  . زندگي است
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ريخ ادب ايران نه تنھا به سبب آن است که وي پیش از شاعران بزرگ ديگر به اھمّیت رودکي در تا

سرودن شعر فارسي روي آورد، بلکه از آن جھت نیز ھست که انواع مختلف شعر فارسي را به 

او نخستین شاعري است که قالب ھاي گوناگون شعر . زيباترين و رساترين صورت ابداع کرد

ا نھاد و راه را براي ظھور بزرگاني چون فردوسي و ساير استادان فارسي را برپايه اي استوار بن

پیدايش رباعي را در شعر فارسي طي داستان زيبايي به رودکي نسبت . عصر غزنوي ھموار کرد

اند که  نقل کرده. رباعي شعري است کوتاه، مرکب از چھار پاره يا مصراع به وزني خاص. مي دھند

جمعي از مردم، شیفته ظرافت و ھیجان . کردند ه گردو بازي ميروزي رودکي چند کودک را ديد ک

کودکي شیرين زبان ضمن . رودکي به جمع آنان پیوست. کودکانه، به دور ايشان گرد آمده بودند

غلتاندن گردو با سخناني موزون اشتیاق خود را براي افتادن آن در گودالي کوچک که به اين منظور 

حرکت ماليم گردو به » غلتان غلتان ھمي رود تاُبن گود«: خواند يداشت و م کنده بودند بیان مي

سوي گود و انتظار و ھیجان بازي و شیريني رفتار کودک که ھمه را فريفته خود ساخته بود، چنان 

  .ھاي بسیار بر اين وزن و آھنگ سرود در طبع نازک شاعر اثر کرد که از آن پس رباعي

  

تأثیر عظیم شعر معروف .  ھمراه نواختن چنگ و بربط مي خواندرودکي اشعار خود را به آواز خويش

نوشته اند که امیران و سپاھیان . در ادب فارسي َمَثل است» بوي جوي مولیان آيد ھمي«: او

دربار امیر نصر ساماني از تّوقف طوالني او در ھرات که حدود چھار سال به طول انجامید ملول 

وردند تا به طريقي امیر را به سوي پايتخت يعني بخارا روانه ناچار به رودکي روي آ. شده بودند

  : رودکي َبَربط برگرفت و به حضور امیر رفت و به آوايي خوش برخواند. کند

  

    بوي جوي مولیان آيد ھمي

  ياد يار مھربان آيد ھمي

  

  ريگ آموي و درشتي ھاي او

  زير پايم پرنیان آيد ھمي
  

   آب جیحون با ھمه پھناوري 

  ا را ت امیان آيد ھميخنگ م
  

  میرسرو است و بخارا بوستان 
  سرو سوي بوستان آيد ھمي  

  

اين نغمه ھاي خوش چنان در دل امیر مؤثر افتاد که نوشته اند حتي به قدر پوشیدن کفش ھا 

رودکي به . پاي در رکاب اسب نھاد و به سوي بخارا به راه افتاد) چکمه(بي موزه . معّطل نشد

د ھزار يا به روايتي ديگر يک میلیون و سیصد ھزار بیت شعر در زمان خود ممتاز داشتن بیش از ص

اکنون از اشعار او کمتر از ھزار بیت پراکنده برجاي مانده، اّما نوشته اند که وي به . بوده است

در .  را به نظم آوردکلیله و دمنهاشاره ابوالفضل بلعمي وزير ادب دوست امیر نصر ساماني، کتاب 
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نشسته و کتاب را  م نظم کلیله و دمنه، رودکي کور بوده و ناچار گزارشگري در برابر او ميھنگا

  .براي او مي خوانده است

  

امیر نصرساماني و وزيران با فرھنگ او، ابوالفضل بلعمي و ابوعبداهللا جیھاني، به مذھب شیعه 

در اشاره به اين اعتقاد از رودکي نیز ابیاتي . اسماعیلیه و خلفاي فاطمي گرايش ھايي داشتند

پس از عزل امیر نصر پسر او نوح به امارت منصوب شد و دربار ساماني با وزارت . مانده است باقي

فقیھي متعّصب، ديگر از آن شور و حال و ذوق و انديشه که در زمان امیر نصر از آن سرشار بود 

درباريان او را تنھا گرايش به حکومت توان اّتھام امیر نصر و ساير معاصران و  البّته نمي. تھي ماند

آزاد انديشي و زيبا پرستي که بیشتر به روح ايراني و زنده شدن خاطرات . فاطمیان مصر دانست

شد با فضاي خشک مذھبي که مي بايست مردم را مطیع و  فرھنگ کھن اين سرزمین مربوط مي

 و روز افزون برضّد امیران ايراني اسیر خالفت بغداد نگاه دارد مخالف بود و موجب تحريک ھاي دائم

  . گرديد مي

  

دراشعار رودکي، توصیف تاکستان ھا و کارھايي که براي تھیه شراب از انگورھاي درخشان آبدار 

تنھا قصیده کامل و تام و تمامي که از وي در دست است، . شود بسیار آمده است انجام مي

ھاي  نغمه. شود شراب انداختن آغاز مي، با شرح شاعرانه انگور چیدن و »مادِر مي«قصیده 

اغتنام . نشین پرندگان و شادي و نشاط انسان در لّذت بردن از زندگي زمینه اشعار اوست دل

فرصت که بعدھا موضوع اصلي شعرخّیام و سعدي و حافظ است نخستین بار در آثار رودکي ديده 

و شادخواري را ھمه جا با بینش با اين ھمه، رودکي شیريني لّذت زندگاني و شادکامي . شود مي

عمیق فلسفي درباره ناپايداري جھان و اندوه و افسوس به گذر تند و بي امان دنیا در ھم آمیخته 

  : است

  

  شاد زي با سیاه چشمان شاد

  جز فسانه و باد  نیست   جھان که

  

  زآمده تنگ دل نبايد بود

  و ز گذشته نکرد بايد ياد

  

  من و آن جعد موي غالیه بوي 

  من و آن ماه روي حور نژاد 

  

   که داد و بخورد  کسي  بخت آن نیک

   خورد و نه داد   که او نه شوربخت آن

  

  جھان افسوس باد و ابراست اين

  باده پیش آر ھرچه بادا باد 
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  ) م940-1020/ق.  ه329-411(فردوسي طوسي 
وي . ھان استحکیم ابوالقاسم فردوسي طوسي شاعرمّلي ايران از حماسه سرايان بزرگ ج

. درقريه باژ يا پاژ طوس، ھمان سال که رودکي پدر شعرفارسي درگذشت، چشم به جھان گشود

دھقانان زمین داران کوچکي بودند که میراث فرھنگي خود . فردوسي ازخاندان دھقانان ايراني بود

که قرن چھارم ھجري، يعني زماني . داشتند و وارث و منتقل کننده آن بودند را گرامي مي

فردوسي به دنیا آمد، سرزمین ايران پس از گذشت سیصد سال از حمله اعراب و فروپاشیدن 

با روي کار آمدن حکومت ھاي ايراني که براثر سه . کرد شاھنشاھي ساساني، دوباره سربلند مي

قرن مبارزه دائم و ھمه جانبه ايرانیان ب رضّد کارگزاران و گماشتگان خلفاي ُاموي و عّباسي به 

زبان فارسي َدري نیز که . آورد ست آمده بود، ايراني دوباره پرچم ُپرافتخار خود را به اھتزار ميد

طّي اين مدت با پذيرفتن مفاھیم و واژگان تازه وسعت و غنايي درخور توّجه يافته بود، برزبان 

  . گرديد شاعران و نويسندگان جاري مي

  

ال داشت، يکي ازدھقانان نژاده و بلندھّمت، درچنین احوال، ھنگامي که فردوسي حدود ھفده س

به نام ابومنصور عبدالرّزاق کنارنگ، که معتقد به پیوستگي نژادي خود با شاھان باستاني ايران 

بود، به دستیاري وزيرخود دھقانان، موَبدان و راويان داستان ھاي مّلي را از سراسر ايران به توس 

. ني را در دفتري گرد آورند و از گزند حوادث ايام به دور دارندفرا خواند تا داستان ھاي مّلي و باستا

شاھنامه ابو آن چه توسط اين موَبدان و به خواست و تشويق ابو منصور عبدالرّزاق، فراھم آمد، 

  . م به پايان آمد957./ ه346تھیه اين دفتر در سال .  نامیده شدمنصوري

  

، ابومنصورعبدالرّزاق شاھنامه ابومنصورين يافتن اّما از بد روزگار، تنھا پنج سال پس از پايا

درجنگ کشته شد و غالمان ترک دستگاه ساماني به جاي دھقانان و امیران آزاده ايراني به قدرت 

چندي بعد، دقیقي شاعر دربار يکي . رسیدند و حکومت و مّلیت ايراني دوباره مورد تھديد قرارگرفت

اّما او نیز درجواني به دست غالمي کشته شد و .  کردمهشاھنااز امیران ساماني اقدام به نظم 

در اين ھنگام، فردوسي که حدود چھل سال داشت کار ناتمام دقیقي را دنبال کرد . کار ناتمام ماند

در آغاز کار فردوسي، میان .  نمود شاھنامهو نزديک به سي سال از عمر خويش را صرف سرودن

در گرگان و طبرستان نیز جنگ . سان جنگ درگرفته بودسرداران و سپه ساالران ساماني درخرا

فردوسي با تیزبیني و دورنگري خود مي . ديگري میان برادران آل بويه و آل زيار جريان داشت

از ھمین . ھاي مّلي ايراني را پیش بیني کند توانست دوران ضعف و احتماًال ازمیان رفتن حکومت

 و نظم داستان ھاي پھلوانان  شاھنامه به سرودنرو، با پشتکاري عظیم و با اشتیاق بسیار

. ايراني پرداخت تا شايد در اين فرصت بتواند تاريخ و زبان مّلت کھن سال ايراني را دوباره زنده کند

ساخت و پیر طوس به ھشیاري  اين زمان تنھا فرصتي بودکه اقدام به اين کار سترگ را ممکن مي

 او میوه شیرين داد و پس از حدود بیست سال نخستین تالش شبانه روزي. تمام آن را دريافت

سال سیصد و .  بود پايان پذيرفت شاھنامهبخش کار او که به نظم آوردن اکثر داستان ھاي
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 میالدي 994به آن اشاره کرده مقارن سال شاھنامه ھشتاد و چھارقمري که فردوسي خود در

  .است

  

 مرزداران دلیر و با فرھنگ مشرق ايران سقوط کرده اّما دوسال پیش از اين تاريخ، دولت سامانیان،

  . افراسیاب افتاده بود و ُبخارا پايتخت ايشان به دست ترکان آل

  

فردوسي دراين سال ھا ھنگامي که نخستین مرحله کارش را به پايان برده بود، دو سه سالي 

شخصّیت بزرگ ادب مقارن ھمین اّيام، سه . شاھد کشمکش ھاي زورمندان بود و از کار بازماند

دوست و ھنرپرور و مقتدر روزگار نیز درگذشتند و قلمرو سامانیان به دست محمود غزنوي و ترکان 

آل افراسیاب افتاد و فردوسي پس از امیرساماني و امیرخلف بن احمد و َسُبکتکین ديگر کسي را 

  . شناخت که شاھکار عظیم او را قدر و بھايي نھد نمي

  

 و رقیبان ترک او از آل افراسیاب، ابتدا با ھم در برابرشاه زادگان خاندان سلطان محمود غزنوي

محمود دراين . اّما با از میان رفتن سامانیان رقابت میان آنان آشکار گرديد. ساماني مّتحد شدند

، سروده شاھنامهزمان با فرمان و منشورخلیفه بغداد رسمًا سلطان ايران شده بود و چون آوازه 

رسید او نیز به پیروي از ادب دوستي دربار سامانیان به شاعر گران قدر و  جا مي مهفردوسي، ھ

خواست از  محمود مي. اّما در اين میان سیاستي ديگر نیز در کار بود. حماسه مّلي او گرايش يافت

فردوسي . شاھنامه براي برانگیختن احساسات مّلي ايرانیان علیه تورانیان آل افراسیاب بھره جويد

تنھا پسر و تکیه روزگار . ر آن زمان حدود شصت و پنج سال داشت و پیر و فقیر و دل آزرده بودد

گذران  شاعر در غم. پیري خويش را نیزھمان سال با درد و افسوس بسیار به خاک سپرده بود

  . زندگي ناچار به محمود روي آورد

  

اّما . ، به ادامه کارخود پرداختسلطان محمود ابتدا فردوسي را گرامي داشت و فردوسي، امیدوار

ھاي بسیار از ايران بیرون رانده شدند و عاقبت با  سالي چند پس از آن، آل افراسیاب با جنگ

. از آن پس ديگر سلطان محمود به فردوسي اعتنايي نداشت. محمود از درآشتي درآمدند

زنه، پايتخت سلطان  را به پايان آورده بود، آن را با خود ازطوس به َغشاھنامهفردوسي که 

محمود، برد و پس ازآن که به جاي شصت ھزار دينار طال، يعني يک دينار در ازاي ھربیت، ھمان 

مقدار درم به او دادند، جايزه سلطان را با بي اعتنايي تمام به حماّمي و ُفّقاعي، يعني کسي که 

  .تفروخت، بخشید و خود ناشناس از َغزنه گريخ کنار در گرمابه شربت مي

  

گماشتگان محمود شھر به . مانده زندگي شاعر بلند پايه طوس در فقر و پیري و آوارگي گذشت

اعتنايي به جايزه سلطان، دست بسته به  شھر در پي اوگشتند تا او را براي مجازات، به دلیل بي

توجه نوشته اند که سال ھا بعد محمود از کرده خود پشیمان شد و جايزه اي قابل . دربار او برند

براي فردوسي به طوس فرستاد اّما آن گاه که اين ھدايا به دروازه طوس رسید، جنازه شاعر را از 

تنھا دختر فردوسي به پي روي از طبع بلند پدر خويش، ھديه سلطان . بردند دروازه ديگر بیرون مي

ز مذھب شیعه روي ا فردوسي را، به بد ديني و پي. را نپذيرفت و آن را براي ساختن پلي وقف کرد
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. مّتھم کردند، چه اين مذھب در آن روزگار با روحیات و تمايالت ايرانیان آزاده ھماھنگي داشت

  . جنازه او را، که به گورستان شھر راه ندادند، در باغش به خاک سپردند

  

زندگي فردوسي، بزرگ ترين شاعر حماسه سراي ايران، خودشاھدي بر بلندنظري و آزادگي روح 

گذرد و درھمه اين زمان دراز، فردوسي  بیش از ھزارسال ازمرگ او مي. مند و داناستمردم ھنر

، شاھنامهھاي  داستان. بیش از ھر شاعر ديگر در ايران و نزد عامه مردم شناخته بوده است

 خانه ھا و در زير سیاه چادرھا، بر  ھا و قرن ھا، ھرشب در دور افتاده ترين نقاط ايران در قھوه قرن

 نّقاالن و شاھنامه خوانان جاري شده و مردم عادي را شیفته عواطف بلند انساني و روح آزاده زبان

  .و دالوري ھاي پھلوانان ايران کرده است

  

  

  امیرعنصرالمعالي کیکاووس
وي اگرچه خود دستگاه فرمانروايي و . ، نوه قابوس وشمگیراست قابوسنامهنويسنده کتاب

میرزادگان آن روزگار آداب ملک داري را آموخته بود و از دانش ھا و پادشاھي نداشت، اّما به رسم ا

که  م، ھنگامي1082./ه475وي کتاب خود را درسال . ھاي مرسوم اطالع فراوان داشت پیشه

به اين جھت اين . شاه نوشت گذشت، در اندرز فرزندش گیالن شصت و سه سال ازعمرش مي

  . نیز شھرت دارد پندنامهکتاب به

  

ن کتاب براي فرزند خويش از شناختن حق پدر و مادر و احوال جواني و پیري و طرزغذا وي دراي

خوردن و شراب نوشیدن گرفته، تا مھماني کردن و عشق ورزيدن و گرمابه رفتن و شکار و چوگان 

مطلب کتاب به گونه اي است که بسیاري از مظاھر اوضاع اجتماعي آن . گويد بازي، سخن مي

بیان جزيیات، درباره مسائلي چون بردگان، پزشکي، ستاره شناسي و . گر است عصر در آن جلوه

دھد که نويسنده تا چه پايه درباره موضوعات مختلف  انواع مرغوب اسب و امثال آن، نشان مي

داند  کند و مي او خود به صراحت از خطاھاي جواني خود ياد مي. آگاھي و دّقت نظر داشته است

آن چه به «: برد از ھمین روست که کتابش چنین پايان مي. ي ديگر استکه طبیعت جوان به نوع

اگر تو بھتر از اين خصلتي و عادتي . خويشتن پسنديدم، اکنون تو را ھمان خواستم و آموختم

  ».ھمي داني، چنان باش که بھتر بود و گرنه اين پندھاي من به گوش دل شنو و کاربند

  

آورد و رعايت  د به روش ھاي علمي و آزموده شده روي مي در آموزش فرزن قابوس نامهنويسنده

نويسد خاطرات  شمارد و در تأيید آن چه مي ماليمت و مدارا با ھمگان را اصل پیشرفت و توفیق مي

خود و کارنامه گذشتگان و نکات تاريخي را به ياري مي گیرد و جنبه ھاي گوناگون زندگي ايرانیان 

ه نثر کتاب، پس از گذشت . میالدي به مھارت ترسیم مي کنديازدھم /را در قرن پنجم ھجري 

نزديک به ھزارسال، چنان روان و روشن و ساده است که ھر خواننده امروزي را به راحتي ھمراه 

  .خود به دنیاي نا آشناي گذشته ايران مي کشد
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  )م973-1048/ ه362-440(ابوریحان بیروني 
  

 از نوابغ ايراني است که به خصوص در رياضیات و نجوم ابوريحان محّمد بن احمد بیروني خوارزمي

زادگاه او خوارزم، واليتي حاصلخیز و آبادان درجنوب رودخانه جیحون، است که . شھرت جھاني دارد

ھزاران سال پیش از اين، اّولین . اطراف آن را بیابان ھاي خشک و ريگزارھاي ترسناک فرا گرفته

  . سکن گزيدندمھاجران آريايي ايراني درآن جا م

  

وجواني ابوريحان دوخانواده دانش دوست و ھنرپرور درخوارزم حکومت داشتند،  ھم زمان با کودکي

يکي مأمونیان که در شھر ُگرگانج يا ُجرجانیه، محّل برخورد رودخانه جیحون به درياچه آرال، 

ي آل عراق ابوريحان در منطقه حکومت. زيستند و ديگري آل عراق در بخش جنوبي خوارزم مي

درمحّلي به نام بیرون زاده شد و تحصیالت خود را در خدمت خوارزمشاھان آل عراق، نزد ابونصر 

در بیست و چھارسالگي حکومت آل عراق به . عراق رياضي دان بزرگ آن روزگار، به پايان آورد

: وشته است کهخود ن. دست مأمونیان برافتاد و روزگار پريشاني و فقر و آوارگي ابوريحان فرا رسید

جاھل بود و من بر او ايراد . ھنگام اقامت در ري شخصي را ديدم که در شمار علماي نجوم بود«

اّما چون من در آن وقت فقیر و پريشان بودم، او به تحقیر بیني خود را باال گرفت و گفته مرا . گرفتم

  ».نپذيرفت

  

یر از امراي آل زيار به گرگان رفت و با ابوريحان از راه ري به دربار شمس المعالي قابوس بن وشمگ

درھمین روزگار وي که بیست و نه . احترام و ستايش بسیار اين امیر دانش دوست روبرو گرديد

 را در فرھنگ ھاي باستاني ايران، ھند، يونان، يھود، مسیحي، بودايي،  آثارالباقیهساله بود کتاب

  .خوارزمي و ُسغدي نوشت

  

ابوريحان بازگشت و اين بار در ُگرگانج در پناه . م اندکي آرامش يافتپس از چندي اوضاع خوارز

زمان با سفر  اين روزگار آرام و ُپربار ھم. مأمونیان خوارزم به مطالعه و تحقیق و تألیف پرداخت

تر به وجود  دو فیلسوف دانشمند، که مانند آنھا در ھمه روزگار کم. سینا به آن ديار بود ابوعلي

ر يکديگر در مدرسه مأمونیه خوارزم به احترام و عّزت تمام مشغول کار بودند که محمود آمده، در کنا

سینا ھمراه بوسھل مسیحي به بیابان خوارزم  ابوعلي. غزنوي حمالت خود را به خوارزم آغاز کرد

گريخت اّما ابوريحان چندي ماند و عاقبت محمود او را ھمچون غنیمتي گران بھا به پايتخت خويش 

  . ه بردغزن

  

 از  تاريخ بیھقيدرباره مقام بلند ابوريحان و درجه دانش پروري خاندان ھاي ايراني خوارزم، در

مردي بود فاضل و . . . خوارزم شاه مأمون بن مأمون«: گفته ابوريحان داستاني نقل شده که

م مراو را من که بوريحان. درکارھاي سخت، مثبت، و زبان او بسته بود از دشنام و فحش و خرافات

. روزي خوارزم شاه سواره نزديک حجره من رسید. . . ھفت سال خدمت کردم و ھرگز نشنودم

زمین . اسب براند تا درحجره من و خواست که فرود آيد. ديرتر رسیدم بدو. فرمود تا مرا بخواندند
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و ھیچ گفت علم برترين امارت است علم واالست . بوس کردم و سوگند گران دادم تا فرود نیايد

  » .مقامي از آن برتر نیست

  

شود که در ھمان زمان به  ادب و فرھنگ امیران و پادشاھان ايراني ھنگامي بھتر آشکار مي

. اي ديگر از زندگي ابوريحان بنگريم و رفتار سلطان ترک، محمود غزنوي، را با او ببینیم واقعه

يک بار او را به اتاقي چھار در . وددانست ناخشنود ب سلطان محمود از اين که ابوريحان بسیار مي

ابوريحان نوشت و » .حکم کن که من از اين چھار در از کدام بیرون خواھم رفت«: احضار کرد و گفت

آن گاه محمود فرمان داد تا بر ديواري در جانب مشرق دري نو بکندند و از . زير تشکچه سلطان نھاد

سلطان بیاشفت و فرمود تا او .  ھمان را نوشته بودچون نوشته ابوريحان را خواندند،. آن بیرون رفت

: بعدھا سلطان گفت. را از بلندي به میان سراي افکندند و پس از آن شش ماه در زندان بود

لکن پادشاھان چون کودک خرد . . . گويند اين مرد را در عالم نظیر نیست مگر ابوعلي سینا مي«

اگر خواھي که از من «:  به ابوريحان گفتسپس» .سخن ماليم رأي ايشان بايد گفت. باشند

ابوريحان در دربار سلطان » .برخوردارباشي، سخن بر مراد من گوي نه بر سلطنت علم خويش

در . با اين ھمه از زندگي در دربار او و جانشینانش استفاده ھاي بزرگ کرد. محمود چنین زيست

 طريق در اين کشور َسنسکريت را بیشتر جنگ ھاي محمود درھندوستان ھمراه او بود و از اين

آموخت و با دانشمندان و حکیمان ھند و علوم و عقايد ھندوان و فرھنگ ديرين ايشان آشنايي 

  .  و ترجمه چندين کتاب از َسنسکريت به عربي حاصل اين روزگار استماللھندکتاب . کامل يافت

  

کتاب بسیار مھم . کردند تر رفتار مي پس از محمود، جانشینان وي با ابوريحان محترمانه تر و مھربان

 الجماھر في  در نجوم و رياضیات را به نام سلطان مسعود غزنوي و کتابقانون مسعودي

از آثار مھّم . بھا به نام امیر مودود نوشته است ھاي معدني و گران  درباره سنگمعرفة الجواھر

ت ونجوم است که به دو زبان  درعلم ھاي حساب، ھندسه، ھیئالتفھیمابوريحان بیروني، کتاب 

اين کتاب عالوه بر دّقت و اھمّیت . فارسي و عربي به نام ريحانه دختر حسین خوارزمي نگاشت

  . مطالب علمي آن، درعین حال نمودار تّوجه زنان دانشمند به علوم زمان نیز ھست

  

. نظیراست د بيرسد که ھريک در نوع خو مجموعه آثار ابوريحان به يکصد و سي کتاب و رساله مي

بسیاري از اطالعات درباره سرزمین و تاريخ ھند، ُسغد، خوارزم، ايران باستان، يھود، بودائیان، 

آثار او اغلب به زبان . صابئین و اقوام بسیار ديگر از طريق آثار ابوريحان تا امروز برجاي مانده است

 زمین بلکه در غرب نیز با اين ھمه، نه تنھا در مشرق. عربي يعني زبان رسمي زمان اوست

روش . رود اطالعاتي که ابوريحان از گذشته ھاي دور فراھم آورده تنھا سند و بازمانده به شمار مي

به اين جھت بیشتر دريافت ھاي علمي او در طول قرن ھا ھم . ابوريحان مشاھده و تجربه است

ن ھاي اقوام باستاني محاسبات رياضي و نجومي و تطبیق تقويم و زبا. چنان درست مانده است

دريافت ھاي .  روش اورا کند و ھمچنین درستي و اھمّیت وسعت و دّقت معلومات او را آشکار مي

شناسي، معدن شناسي، ھواشناسي و جستجوي آب از اعماق زمین، کتاب ھاي او  وي در زمین

ت و اوھام بود و ترين مخالفان خرافا وي از سرسخت. را به صورت دائرة المعارف علوم درآورده است

  . کرد پرھیز از آن ھا را نه تنھا در مسائل علمي که در زندگي عملي نیز توصیه مي
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ترديدھاي او درباره نظريات ارسطو . ابوريحان در فلسفه نیز پیرو روش ھاي موجود در زمان خود نبود

فکر . ز مي کرديافت او را از ديگر متفّکران زمانش ممتا و جواب ھاي درستي که به روش خود مي

به اين . دقیق او در جستجوي حقايقي بود که مانند اصول رياضي مسّلم و غیرقابل انکار باشد

. پرداخت منظور، ابوريحان عالوه بر فلسفه يونان، به آثار فکري اقوام ديگر از جمله ھندوان نیز مي

ابوعلي سینا رّد و بدل مطالعه آثار ابوريحان بیروني، از جمله سؤال و جواب ھايي که بین او و 

دھد که او برخالف ديگران بسیاري از نظريات فلسفي ارسطو را که پايگاه دقیق  شده، نشان مي

  . پذيرد علمي ندارد نمي

  

ابوريحان بیروني در سال ھاي آخر حیات سفري به خوارزم کرد اّما دوباره به غزنین بازگشت و 

  .درھمان شھر درگذشت

  

  )م981- 1036/ه370-428(ابوعلي سینا 
ابوعلي حسین بن عبداهللا سینا، نابغه مشرق و از بزرگ ترين دانشمندان و انديشه وران ايران و 

اي اسماعیلي مذھب از کارگزاران امیرنوح بن منصور ساماني، درھمان  وي در خانواده. جھان است

پدر وي در آموزش . ھا که فردوسي در طوس سرودن شاھنامه را آغاز کرد، در بخارا متوّلد شد سال

اّما از میان ايشان، حسین در . و پرورش پسران خود علي، حسین و محمود سعي بسیار داشت

 و صرف و نحو و رياضیات را به سرعت آموخت و نزد ابوعبداهللا ناتلي، که مّدتي  قرآنده سالگي

و پس از آن کوتاه به دعوت پدر در خانه ايشان مي زيست، کتاب ھاي منطق و رياضي را فراگرفت 

از ابوسھل مسیحي، استاد بزرگ ديگر روزگار، علوم طبیعي و پزشکي را چنان آموخت که به 

از آن پس بوعلي به تنھايي و با استفاده از . واسطه مھارت در آن به دربار امیر ساماني راه يافت

گي تنھا خود گفته است که در شانزده سال. کتابخانه بزرگ و معتبر امیر، به مطالعه پرداخت

اّما چون به شرح ابونصر فارابي بر آن دست يافت . ارسطو بود متافیزيک مشکل او فھم کتاب

  . دانست نیاموخت مسائل براي او آسان شد و از آن پس بیش از آن چه در ھجده سالگي مي

  

آن استادي ابوعلي سینا در پزشکي راه او را به دربار ساماني و استفاده کامل ازکتابخانه معتبر 

وي در مداواي بیماران به پريشاني ھاي رواني نیز توجه داشت، به ھمین جھت شرح . جا گشود

  . بسیاري از معالجات شگرف او به صورت افسانه درآمده است

  

ابوعلي سینا ھنوز بیست ساله نبود که آتش سوزي کتابخانه بخارا، مرگ امیردانش پرور ساماني، 

وي که . افراسیاب بربخارا اوضاع روزگار وي را سخت آشفته کردنوح بن منصور، و غلبه ترکان آل 

شھرت شیعي و اسماعیلي داشت ناچار به گرگانج، پايتخت خوارزم شاھان، امیران فرھیخته 

اّما محمود غزنوي که . مأموني خوارزم، رفت و نزد ايشان مّدتي در آرامش به نوشتن کتاب پرداخت

  .دان دربار خوارزم خواست که به درگاه او در غزنین به پیوندنديافت از دانشمن قدرتي روزافزون مي
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ابوعلي سینا، ھراسان از تعّصب و خشک انديشي محمود غزنوي، گريخت و ھمراه بوسھل 

بوسھل پیر از پاي درآمد، اّما بوعلي جوان . مسیحي در بیابان به گرما و بي آبي و توفان ُدچار شد

المعالي  را به گرگان برساند، بدان امید که به درگاه شمسو نیرومند توانست نیمه جان خود 

ابوعلي، پیش از . افسوس که وي نیز به رسیدن او کشته شده بود. قابوس وشمگیر پناه جويد

گويند . رسیدن به گرگان، در خراسان ماند و با عارف و صوفي مشھور، ابوسعید ابوالخیر، ديدار کرد

و ابوعلي سینا نیز به ديگران » .داند بینیم او مي ھرچه ما مي«: پس از اين ديدار، ابوسعید گفت

  » .دانم شیخ مي بیند ھرچه من مي«: گفت مي

  

گريز ابوعلي سینا از خوارزم به خراسان، گرگان، ري، قزوين و سپس ھمدان شش سال به طول 

پرداخت  ميوي در اين مّدت پیوسته و در ھرحال به نوشتن کتاب ھايي که در نظر داشت . انجامید

کوشید ناشناس بماند زيرا فرستادگان محمود تصوير او را به ھمه دروازه ھا آويخته بودند و  و مي

اّما ھربار که به معالجه بیماران . گريخت او شھر به شھر مي. کردند قدم به قدم او را دنبال مي

ّدتي کوتاه در ري و ابوعلي سینا م. شد که ناچار از فراري ديگر بود پرداخت چنان مشھور مي مي

در ھمدان به وزارت شمس الدوله . پس از آن نه سال در ھمدان به دربار امیران آل بويه پیوست

لقب شیخ الرئیس به مناسبت اين دوران وزارت به او داده شده . پسر فخرالدوله ديلمي رسید

اي  ارماه در قلعهپس ازمرگ شمس الدوله ديگر مقام وزارت را نپذيرفت و با توطئه وزير چھ. است

پس از رھايي با شاگرد . در زندان نیز به نوشتن کتاب پرداخت. نزديک فراھان کنوني زِنداني شد

خود ابوُعبید جوزجاني و برادرش و دوغالم ناشناس در جامه درويشان به اصفھان رفت و تا پايان 

  .امه دادعمر خويش نزد عالء الدوله کاکويه با احترام تمام زيست و به نوشتن اد

  

برخي از .  اثر از او باقي است120نزديک به . ابوعلي سینا فیلسوف، دانشمندي پرکار بود

ھاي او، که درقرون وسطي به التین ترجمه شد، قرن ھا است که در سراسر جھان مورد  کتاب

  و در فلسفه قانونمھم ترين کتاب او در پزشکي. استفاده پزشکان و دانشمندان قرار گرفته است

ھايي به عبري، آلماني، التین، فرانسه و فارسي از آن دردست  و منطق شفاست که ترجمه

با اين . کننده نظريات ايشان بود از نظر فلسفي، ابوعلي سینا پیرو ارسطو و فارابي و شرح. است

أثیر ت. افزود ھمه به روش ھیچ يک از فیلسوفان قديم پاي بند نماند و نظريات خود را به آراء آنھا مي

او نخستین . کامًال بارز استشفا نوافالطونیان و انديشه ھاي فلسفي فارابي درکتاب مشھور او، 

کسي است که مباحث فلسفه و علوم عقلي را به روشي روشن و روان درآثار مختلف خود مورد 

وي گرچه در خانواده اي اسماعیلي مذھب پرورش يافته بود اّما از ھمان . بحث قرار داده است

  . داد دانست و معتقدات حکمت اسماعیلي را نیز مورد ترديد قرار مي جواني ھرگز خود را مقّید نمي

  

چند صفحه شفا خاست و از کتاب  نوشته اند زماني که وزير بود، ھر روز پیش از صبحدم برمي

اه آن گ. داد پذيرفت و تا ھنگام نماز به ايشان درس مي پس از آن شاگردان خودرا مي. نوشت مي

کردند و ھمراه وزير به  آمدند و با او درباره امور گفتگو مي بسیاري از بزرگان بر در سراي او گرد مي

پس از ناھار و خوابي کوتاه براي مشاوره . پرداخت تا ھنگام نماز ظھر به وزارت مي. رفتند ديوان مي

يرگاه کتاب مي نوشت يا به شب تا د. پرداخت رفت و به مداواي بیماران نیز مي با امیر به دربار مي
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در شکارگاه ھنگامي که بر اسب سوار بود دبیري درکنار . رفت مجلس شراب و خوش گذراني مي

گفت  نوشید اّما ھمواره مي ابن سینا شراب بسیار مي. نوشت راند و گفتار وي را مي او اسب مي

نوشد  د بسیار مييک بار در جواب اين که پس چرا خو. کند که نوشیدن شراب عمر را کم مي

  . »من پھناي زندگي را مي خواھم نه در ازاي آن را« : گفت

  

رفت علم درنقاط مختلف سرزمین  روزگار زندگي ابوعلي سینا دوران شکفتگي اجتماعي و پیش

وي با بسیاري از دانشمندان ھم زمان خود درباره مسائل مختلف به گفت و شنود و . ايران بود

بسیاري از . گرديد  ازاين طريق پرسش ھا و پاسخ ھاي بسیار رّد وبدل مي.پرداخت نگاري مي نامه

سؤال و . اند رساله ھا و کتاب ھاي اين زمان را دانشمندان به نام يکديگر و براي يکديگر نوشته

جواب ھاي ابوعلي سینا و ابوريحان بیروني، يکي در اصفھان و ديگري در غزنه، به تفصیل تمام 

ھاي توھین  ن گونه بحث ھا و گفت و گوھا گاه به حرف ھاي ناشايست و جدلاي. ھنوز باقي است

 سینا گناھکار بود زيرا از گفتار زشت و سخنان تند  در اين موارد، معموًال ابوعلي. انجامید آمیز مي

  . کرد نسبت به علماي معاصر خود و گاه حّتي نسبت به پیشینیان خودداري نمي

  

وي عالوه بر ارائه نظريات تازه و . گ و تمّدن جھان مقامي ارجمند داردابوعلي سینا در تاريخ فرھن

ھا و  مھم در فلسفه نظري و عملي و کشف روش ھاي تازه در مداواي بیماران و سرودن قّصه

آور از میان ايشان  اي بود با شاگردان بسیار که افرادي نام اشعار لطیف وعرفاني، استاد برجسته

 ینا، درمّدت اقامت اصفھان نزد عالء الدوله کاکويه، آثار بسیار از جملهابوعلي س. برخاسته اند

را به فارسي نوشت که دائرة المعارف علوم گوناگون است، وي در سفري دانشنامه عالئي 

بناي يادگار آرامگاه او در شھر ھمدان . ھمراه عالءالدوله، نزديک ھمدان بر اثر بیماري درگذشت

  . است

  
  ) م1032-424/1127-521(جاني سید اسماعیل ُجر

زاده ) گرگان(وي در ُجرجان . سید اسماعیل ملقب به زين الدين از بزرگان دانش پزشکي است

او را مردي بزرگ با . شد و پس ازکسب دانش زمان و تألیف آثار مھم پزشکي در مرو درگذشت

ان زندگي خود را در ُجرجاني بخش بزرگي از دور. اند شخّصیت علمي و اخالقي واال توصیف کرده

خوارزم و در دربار قطب الدين محّمد و پسرش آتِسز خوارزم شاه با احترام و بزرگ داشت فراوان 

بزرگ . وي در زمان اقامت در دربار خوارزم شاھان به نگارش آثاري مھّم در پزشکي پرداخت. گذراند

ي زاي خوارزم و راه معالجه و ترين آن ھا، ذخیره خوارزم شاھي، را با اشاره به آب و ھواي بیمار

 ُجرجاني در حديث و فلسفه و  سّیداسماعیل. پیشگیري بیماري ھاي ناشي از آن آغاز کرده است

اّما مھم ترين آثار او . ھا از خود به جاي گذاشت ھايي در باره آن حکمت نیز صاحبنظر بود و نوشته

الطّب و العالئي   الخفيکتابھا، مانند  در پزشکي و به زبان فارسي است که برخي از آن

، است که در دوازده جلد  ذخیره خوارزم شاھياي از کتاب بزرگ او، ، در واقع خالصهالملوکي

اين کتاب ھمه مباحث . نوشته شده و ھريک از آن ھا به بخش ھاي مختلف تقسیم گرديده است

و روش ھاي پزشکي از جمله تشريح و بھداشت و خواص داروھاي معدني و گیاھي و غذاھا 
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 کننده علم  ُجرجاني را زنده. گیرد گوناگون درمان ازجرّاحي و انواع ورزش ھا و حّمام ھا را در برمي

 ذخیره .ھاي گذشتگان را با تجربه ھاي جديد درآمیخته است پزشکي دانسته اند، زيرا دانش

سینا پھلو    ابوعلي قانون محّمد زکرياي رازي والحاوي طي قرن ھا با کتاب خوارزم شاھي

در بین ديگر کتاب ھاي مھّم پزشکي به آن است ذخیره خوارزم شاھي اھمّیت . زده است مي

که ُجرجاني اين کتاب را به نثر فارسي ساده و رواني نگاشته و بسیاري از اصطالحات و تعبیرات 

ذخیره خوارزم . فارسي علم پزشکي را که درحال از میان رفتن بود در آن زنده کرده است

ھاي آخر عمر نويسنده به وسیله خود او به عربي ترجمه شد و ترجمه اي ديگر   درسالاھيش

ھاي ديگر را نیز طي  نیز به زبان ترکي از اين کتاب در دست است که اقبال دانشمندان سرزمین

  . دھد قرن ھا به آن نشان مي

  

  )م1003-1088/ه394-481(ناصر خسرو 
ت خراسان، شاعر و متکّلم بزرگ اسماعیلي است که در ابومعین ناصر بن خسرو ملّقب به حّج

خانواده وي مردمي ثروتمند بودند که در َبلخ جاه و . ناحیه قباديان اطراف شھر َبلخ متوّلد شد

او در کودکي، انواع دانش ھاي زمان خود را آموخت و در جواني به دربار سلطان . جاللي داشتند

امي که َبلخ، پايتخت زمستاني غزنويان، به دست ھنگ. محمود و مسعود غزنوي راه يافت

  .سلجوقیان افتاد، باز ھم بر عنوان و اعتبارش افزوده شد

  

ناصرخسرو چنان که خود نوشته است در چھل و سه سالگي، در يک مأموريت حکومتي، پس از 

از آن خواري گذرانده بود، شبي خوابي ديد و پس  آن که يک ماه تمام را به خوش گذراني و شراب

يک باره از شغل ديواني و زندگي ُپرتجمل بريد و در پي به دست آوردن حقیقت راھي سرزمین 

. سفر ناصرخسرو به مقصد زيارت خانه کعبه آغاز شد و ھفت سال به درازا کشید. ھاي دور شد

ختلف در اين مّدت، وي ھمراه برادر و غالم خود به ترکستان و ِسند و ھند رفت و با صاحبان اديان م

سپس از راه خراسان و آذربايجان و شام و فلسطین و سوريه و َحَلب به . معاشرت و مباحثه کرد

زيارت خانه خدا رفت و با طّي راھي بیش از دو ھزارو دويست و بیست فرسنگ به سودان و مصر 

  .روي آورد

  

زگذراندن وي پس ا. ناصرخسرو سه سال در مصر ماند و در آن مّدت به مذھب اسماعیلي گرويد

اسماعیلیان در دعوت خود مراحل خاصي را . مراحل مقّدماتي به مرتبه حّجت خراسان رسید

شدند و آخرين مرتبه معتقدان به اين  کردند و داعیان آنان برحسب درجات معین مي رعايت مي

راني ازمیان داعیان اي. توانستند بدان برسند مذھب مرتبه حّجت بود که عّده معدودي از داعیان مي

داعیان اسماعیلي براي ھر امام دوازده حّجت . ناصرخسرو و حسن صّباح اين مرتبه را داشتند

ھنگامي که ناصرخسرو .  مشغول بودند به نشر دعوت) ناحیه(کردند که در دوازده جزيره  تعیین مي

 که پس ازھفت سال به َبلخ بازگشت و دعوت اسماعیلیه را آشکار کرد، از سوي علما و متعّصبان

ناچار به مازندران و نیشابور گريخت وعاقبت . مخالفان اسماعیلیه بودند، مورد تھديد و آزار قرارگرفت

اي واقع در دّره ُيمگان نزديک بدخشان در تاجیکستان کنوني پناه جست، از اين پس وي به  درقلعه
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  .  بودناصرخسرو، بیست يا بیست و پنج سال در اين ناحیه. آواره ُيمگان مشھورگرديد

  

زيرا توّلد او، مقارن . خواب ناصر خسرو و گريز او از زندگي درباري، در واقع بازتاب وقايع روزگار بود

ھنگام مرگ سلطان محمود، ھم زمان با . ضعف و فروپاشیدگي حکومت ھاي محّلي ايراني بود

ران بیست و ھفت سالگي ناصرخسرو، آرامش موّقتي و شوکت و جالل ظاھري که يادگار امی

گفتند که  سلجوقیان خود مي. ساماني و ديگر خانواده ھاي حاکم ايراني بود نیز درھم فرو ريخت

اّما از ايرانیان نیز، تنھا مردم . دانند گرد ھستند و راه و رسم مملکت داري را نمي مردمي بیابان

ن سرگذشت ديگر بزرگان ھمزمان با ناصرخسرو، چو. آمدند فرصت طلب گرد ايشان جمع مي

دھد که اين قرن روزگار آرامش و  ابوالفضل بیھقي و امام محّمد غّزالي و حسن صّباح نشان مي

ناصرخسرو، . انزوا يا ستیز سھمي نداشتند.آزادگان جز حبس و آوارگي يا . زندگي ُپرافتخار نبود

. زگار گذرانداين آزاده ايراني، نیز به شیوه اي درخور زمان زيست و دور از يار و ديار در آوارگي رو

عالوه بر ديوان اشعار و دو منظومه پند و حکمت، از ناصرخسرو کتاب ھاي ارزنده متعّدد در حکمت 

  . و فلسفه و دعوت به معتقدات اسماعیلي باقي مانده است

  

وي ضمن ھفت سال سفرخود که در آن .  ارزش ادبي و تاريخي بسیار داردسفرنامه ناصرخسرو

ھاي فراوان روبه رو شد و با بسیاري از نام  ي را درنورديد، با سختيسرتاسر سرزمین ھاي اسالم

بھاي  ناصرخسرو با انشايي روان، مجموعه اي از اطالعات دقیق و گران. داران زمان ديدار کرد

جغرافیايي، تاريخي و آداب رسوم مردم نواحي مختلف را در سفرنامه خود گرد آورد که دائرة 

ناصرخسرو در مصر از رفاه و امنّیت مردم . يي، مذھبي و فرھنگي استالمعارفي تاريخي، جغرافیا

و آباداني سرزمین و درحجاز و عربستان از فقر و گرسنگي و بي نوايي که خشونت و تعصب مي 

  . زايد، توصیف ھاي جالب دارد

  

ست وي دريکي از جزايرخلیج فارس درباره سرزمیني که َقرَمطیان برآن حاکم بودند چنین نوشته ا

و َقرَمطیان، اگر کسي درويش شدي يا صاحب قرض، او را تعھد کردندي تا کارش نیکو . . . «

و در . . . و ھرغريب که بدان شھر افتد و صنعتي داند چندان که کفايت او باشد بدادندي . . . شدي

لیکن خود اگر کسي نماز کند، او را باز ندارند و. کردند شھر مسجد آدينه نبود و خطبه و نماز نمي

  » .نکنند، و در احساء خريد و فروخت و دادو ستد به سرب کنند

  

قصايد او آکنده . ديوان شعر ناصرخسرو نیز از حیث سبک و موضوع در ادب فارسي امتیاز خاص دارد

با اين . از درد و اندوھي است که از رھگذر تعّصب و غوغاي عوام و دوري از يار و ديار براو وارد آمده

 منطقي و روح قوي و اعتقاد خلل ناپذير او به مذھب اسماعیلي چنان است که شعر او ھمه ذھن

در واقع محملي است براي دعوت و تبلیغ مذھبي و درعین حال گنجینه اي از اصطالحات فلسفه و 

  . حکمت اسالمي و نمودار نحوه استدالل مبّلغان اسماعیلي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )م1038-1123./ ه430-517(خّیام 
 ابن ابراھیم خّیام يا خّیامي نیشابوري مشھور به حکیم عمر خّیام، فیلسوف، ابوالفتح عمر

شھرت او . قرن دوازدھم میالدي است/دان، ستاره شناس و شاعر قرن پنجم ھجري قمري رياضي

گرچه بیشتر به شاعري است اّما در واقع خّیام فیلسوف و رياضي داني بود که به آثار ابوعلي 

.  خطبه ھاي معروف او را در باب يکتايي خداوند به فارسي ترجمه کردسینا پرداخت و يکي از

  . اّولین اشاره اي که به شعر خّیام شده، صد سال پس از مرگ اوست

  

شايد به دلیل آن که شاگردان . نوشته اند که خّیام را به تدريس و نوشتن کتاب رغبت چنداني نبود

 بسا از آن جھت که اوضاع روزگار خود را، که يافت وچه ھوشمند برگزيده اي پیرامون خود نمي

ھاي فقیھان  مقارن حکومت سلجوقیان ومخالفت شديد با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ھا و جدل

ھاي  با اين ھمه، از او نوشته. و ظاھر بینان بود، شايسته ابراز انديشه ھاي آزاده و بلند نمي ديد

. التین ترجمه شد و مورد توّجه اروپايیان قرار گرفتبسیار برجاي مانده که در قرون وسطي به 

رساله وي در جبر و مقابله و رساله اي ديگر، که در آن به طرح و پاسخگويي به مشکالت ھندسه 

  . ُاقلیدس پرداخته، از جمله مشھورترين آثار رياضي اوست

  

اي از دانشمندان ديگر،  خّیام منّجم بود و تقويم امروز ايراني، حاصل محاسباتي است که او و عّده

. شود خوانده مي تقويم جاللي در زمان جالل الدين ملک شاه سلجوقي انجام دادند و به نام وي

وي عالوه بر رياضي و . خّیام در باب چگونگي محاسبات نجومي خود رساله اي نیز نوشته است

 فلسفه يونان را تدريس علوم و. نجوم، متبّحر درفلسفه، تاريخ جھان، زبان شناسي و فقه نیز بود

از ھمین رو، بسیاري . کرد کرد و دانشجويان را به ورزش جسماني و پرورش نفس تشويق مي مي

درمقابل، اکثر فقھا و علماي دين با او . اند يافته از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزديک مي

. رکنندگان ھنوز شعر او را نديده بودندمخالف بودند و گاه نیز حکم به تکفیر او دادند، ھرچند که تکفی

خّیام معتقدات ديني را با بینش خاص خود که مبتني بر دقايق فلسفي بود بررسي مي کرد، شک 

 او را از يقین مذھبي باز مي  در باره وجود خدا و جھان ديگر و بقاي روح و قیامت، در ذھن خّیام

  . داشت

  

 َھرات و اصفھان کرد و ھمه جا با روشني تمام در باب خّیام سفرھاي طوالني به سمرقند و َبلخ و

. داد گفت و معتقدات ديني را مورد ترديد قرار مي حیرت و سرگشتگي فلسفي خويش سخن مي

ھاي  رساله اي در کیفیت معراج، رساله ديگر درباره علوم طبیعي و کتاب ھاي بسیار به زبان

  . فارسي و عربي حاصل زندگي نسبتًا طوالني اوست

  

 است که با نثري ساده و شیوا،  نوروزنامهاز آثار معروف فارسي منسوب به عمرخیام، رساله

او در اين رساله با شیفتگي . پیدايي نوروز و آداب برگزاري آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده

ه آنان ھا و دانش ھايي که مورد تّوج تمام درباره آيین جھانداري شاھنشاھان کھن ايراني و پیشه

  . بوده سخن رانده و تني چند از شاھان داستاني و تاريخي ايران را شناسانده است
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شعر خّیام، در قالب رباعي، شعري کوتاه، ساده و بدون ھنرنمايي ھاي فضل فروشانه و درعین 

حال حاوي معاني عمیق فلسفي و حاصل انديشه آگاھانه متفّکري بزرگ در مقابل اسرار عظیم 

تعداد واقعي رباعیات خّیام را حدود ھفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند ھزار . تآفرينش اس

حدس زده اند که بسیاري از عارفان و ديگر شاعران که جرأت . شود رباعي به او نسبت داده مي

اعتراض به سخت گیري ھاي مذھبي نداشته اند، با نسبت دادن اشعار خود به خّیام راه گريزي 

در دنیاي ادب و ھنر بیرون از مرزھاي ايران، خاصه در جھان انگلیسي زبان، خّیام . جسته اند

اين . معروف ترين شاعر ايراني است که شھرتش از محافل علمي و ادبي بسیار فراتر رفته است

اوست، که در . شھرت مرھون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسي است

میالدي، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر ايراني را به جھانیان شناساند و موجب تّوجه قرن نوزدھم 

  : از خّیام است. ھمگان به اين اعجوبه علم و ھنر گرديد

  

  در دايره اي کامدن و رفتن ماست

  آن را نه بدايت نه نھايت پیداست

  

  دراين معني راست  نزند دمي  مي کس

  ت  کجاس آمدن از کجا و رفتن به کاين 

  

  زندش   که عقل آفرين مي جامي است

  زندش صد بوسه زمھر بر جبین مي
  

   گر دھرچنین جام لطیف اين کوزه 

  سازد و باز برزمین مي زندش می

  

  رابعھ
در تاريخ ايران دو رابعه شھرت . اند نھاده رابعه نامي است که معموًال بر چھارمین دختر خانواده مي

  . ديگري شاعر بوده استاند که يکي عارف و  بسیار يافته

  

زندگي او با افسانه ھا . ھشتم میالدي است/رابعه َعَدّويه از عارفان بنام ايراني در قرن دّوم ھجري

آمده است که در خانواده اي فقیر، احتماًال اھل َمرو، در بصره . و نقل کرامات بسیار ھمراه است

کارھاي توان فرسا گذراند و جز ناله و کودکي را در بندگي مردي سخت گیر با انجام . متوّلد شد

رابعه زيبا و ھنرمند و بزم آرا توصیف گرديده، به اين جھت . زاري شبانه به درگاه خدا پناھي نداشت

اّما پس از چندي توبه کرد و تا پايان حیات در . پس از رھايي، در طلب روزي به رامشگري روي آورد

 را در آخرين سال ھاي قرن ھشتم میالدي نوشته و وفات او. عفاف و زھد به عشق الھي پرداخت

  .دو آرامگاه يکي در بیت المقّدس و ديگري در بصره به او نسبت داده اند
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او را نخستین عارف . از رابعه َعَدّويه سخنان و اشعار بسیار به زبان عربي و فارسي برجاي است

 ترين مباحث صوفیانه از جمله مھم. دانند که از عشق و دوستي خدا دم زده است اي مي شیفته

  . وحدت وجود در دوره ھاي بعد، از سخنان او سرچشمه گرفته است

  

رابعه در سخن گفتن از محّبت الھي و دوستي خدا چنان متھّور و بي باک بود که حّتي به نقد 

خواند و از حج تنھا ديدار خدا را  وي صورت کعبه را ُبت مي. پرداخت  ميقرآنظاھر عبارات 

وقتي در . »!بیت چه کنم؟ به جمال کعبه چه شادي نمايم. مرا رّبالبیت مي بايد«خواست  مي

رابعه . يا سیده بیرون آي تا صنع بیني«:: خادمه اش گفت. فصل بھار در خانه شد و سر فرو برد

از محبت رحمان «: گفت» شیطان را دشمن داري؟«: او را گفتند» «.گفت تو درون آي تا صانع بیني

بارخدايا اگر فردا مرا در دوزخ کني فرياد برآورم که وي را دوست . . . » «ي شیطان ندارمپروا

احتمال داده اند که اين گفته ھا را رابعه تحت تأثیر جنبش َزنادقه » با دوست اين کنند؟. داشتم مي

  . رانده است در آن زمان برزبان مي) ماَنويان(

  

  ) م858-921/ه245-309(حّالج 
منصور حّالج مشھور ترين و گستاخ ترين چھره تصّوف و عرفان ايراني و جامعه اسالمي حسین ابن 

حسین در بیضاي فارس زاده شد و از ھمان کودکي پیوسته ھمراه پدر به خوزستان و عراق . است

در اين سفرھاي ھمیشگي، حسین منصور، با زبان عربي و معارف اسالمي . کرد رفت و آمد مي

در جواني به بزرگان صوفیه پیوست و ھنوز جوان بود که خود پیر و مرشد . آشنايي کامل يافت

  . صوفیان گرديد

  

در اين زمان در حدود بیست ھزار تن از بردگان زنگي که در نزديکي بصره مشغول به کار بودند بر 

درمحله ايشان خانه گرفت و . حسین منصور بديشان پیوست. ضّد خالفت عّباسي قیام کرده بودند

اين . و با اين رفتار، پیر و مرشد خود َعمرو مّکي را سخت خشمگین کرد. ا زني از آنان ازدواج کردب

پس از آن حّالج مدتي در زندان بود و آن گاه راه . م درھم کوبیده شد883/ه270قیام عاقبت درسال 

ن اسالم يعني سفري دراز را در پیش گرفت، سرتاسر ايران را درنورديد و تا دورترين نقاط غرب جھا

سفر وي که با توّقف ھاي طوالني ھمراه بود بیش . سرزمین ھاي شمال آفريقا گشت و گذار کرد

ھايي را نیز در سرزمین ھاي شرقي يعني  سال وي در اين مّدت . از پانزده سال طول کشید

بودند و آوازه ھا مردم بسیار به او روي آورده  در اين سال. ترکستان، ماوراءالنھر و ھند به سر آورد

گشت و به  حسین منصور در میان مردم مي. زھد و تقوي و دانش و معرفت او ھمه جا رسیده بود

رسید و براي از بین بردن عواملي که موجب رنج و سختي زندگي مردمان مي شد  درد آن ھا مي

 چون خود حّالج. انديشید و از ھمین رو در دل مريدان و مردم عادي جايي بزرگ به دست آورد مي

از مال و مقام و شھرت بي نیاز بود، ناچار با مردم رفتاري داشت که ثروتمندان و دين داراِن 

  . کرد دنیادوست را نسبت به خود ھراسان مي
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م خلیفه عّباسي بمرد و افراد با نفوذ دستگاه خالفت بغداد کودکي ُخرد را به 907/ه295درسال 

وريدند و مردي دانا و شاعر از خاندان بني عّباس به نام مخالفان آنان نیز ش. جاي او نشاندند

صرّافان و ثروت مندان بغداد، به ھمدستي کارگزاران خزانه خلیفه که . الُمعتز را خلیفه کردند

منافعشان تھديد شده بود، بزودي الُمعتز را بر انداختند و به دستگیري و کشتار کساني که او را 

. حّالج در اين ماجرا مّتھم اصلي و مورد کینه و نفرت قدرت مداران بود. دروي کار آورده بودند پرداختن

حّالج ھشت سال در . چند سال بعد وي را به تھمت شرکت درجنبش َقرَمطیان دستگیرکردند

شورشیان . زندان ماند تا آن که وزير خلیفه به احتکار غّله پرداخت و موجب شورشي بزرگ شد

وزير از بیم نفوذ بسیار حّالج او را به محاکمه کشید و . حّالج از آن نگريختزندان را تصّرف کردند اّما 

  .با فتواي جمعي از روحانیان او را کشت

  

اي ساخته بود و  حّالج در خانه خويش کعبه. َقرَمطیان با جنبش فروخفته زنگیان در ارتباط بودند

اين را از . خواند به خانه خود ميمريدان را به جاي سفر مجاز براي زيارت خانه خدا و حّج کعبه 

اند که ارتباط او را با َقرَمطیان آشکار مي کرد زيرا ھشت سال پس از مرگ حّالج که  دالئلي شمرده

  .اند که دستور اين کار را حّالج داده بود گفته. َقرَمطیان به خانه کعبه دست يافتند آن را ويران کردند

  

اّما . ادرستي ھاي دستگاه خالفت عّباسي تا پاي جان کوشیدبه اين ترتیب، حّالج در مخالفت با ن

شھرت او تا به امروز، به واسطه سخنان بي باکانه اي است که به روش صوفیان و عارفان بر زبان 

وي مردي . ھمین سخنان دلیل اّتھام و تکفیر و مرگ او شمرده شده است. رانده و انا الحق زده

ي جسماني و خواست ھاي شھواني و نفساني دوري زاھد پیشه بود که از ھمه آرزوھا

که نه مرا . . . داد مرا از خدا بستانید! اي مسلمانان« : گفت نوشته اند که پیوسته مي. جست مي

  » .گیرد کند و نه آن را از من مي با نفس خويش رھا مي

  

معه و مردم دوري داشت و با تحقیر امیال جسماني از جا اّما او در ُزھد جانب اعتدال را نگاه مي

زيست و اعمال مذھبي را با دّقت  با مردمان به رأفت و مدارا مي. او صوفي کامل بود. جست نمي

زد و به  از عشق به خدا دم مي. درعین حال به صورت ظاھر عبادات قانع نبود. آورد به جاي مي

  . حقايق الھي، بیرون از جھان ماّدي و ارزش ھاي دنیايي، معتقد بود

  

آورد، در بینش عارفانه معاني عمیق  که حالج پیوسته برزبان مي) من حق ھستم(انا الحق نداي 

ديگر آن که من . انديشم و راه من صحیح و عین حقیقت است يکي آن که من درست مي. دارد

او معتقد بود که با ترک دنیا و راندن . ھردو اين معني ھا در بینش حّالج داراي اھمیت است. خدايم

 میل نفساني از خود، از صورت آدمي حريص و آزمند بیرون آمده و در جمع آدمیان و منافع ھرگونه

خواھد براي خود نیست بلکه چیزي است که فايده  آن چه او مي. عمومي ايشان حل شده است

بنابراين با گفتن انا الحق منظور او حّقانیت جمع بود در مقابل گروه کوچکي . رسد اش به عموم مي

خواستند شادي ھا و راحت ھاي دنیايي را به خود اختصاص  م که با انحصار قدرت و ثروت مياز مرد

از سوي ديگر او خود را خدا .  دھي وادار کنند دھند و ديگران را با فشار و زور به تسلیم و بھره

د بود زيرا با يک تعبیر عارفانه معتق. دانست خواند و طواف برگرد کعبه را طواف به دور خود مي مي
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ھنگامي که روح او از بستگي ھاي حقیر اين . که انسان در وجود خود از روح الھي بھره دارد

جھاني گسست، ديگر وجود او ھمه حق است، و در اين صورت انسان به مقام خدايي رسیده 

  . بنابراين، ھنگامي که او از قدر خود سخن مي گويد به اين مقام واالي انساني اشاره دارد. است

  

به نظر حّالج مردم وارسته و آن ھا که از ھر کوته نظري و آزمندي براي به دست آوردن مال و جاه 

بنابراين انديشه، حّالج و شماري ديگر از . رھا شده اند، مراحل نزديکي به خداوند را مي پیمايند

وي، خود را جانشین عارفان به تحقیر زورمنداِن مال اندوز پرداخته و به آنان، که با تکیه بر مقام دنی

خدا پنداشته اند و اّدعاي ارتباط با او را دارند، گوشزد کرده اند که نه تنھا از خدا بدورند بلکه مردم 

  .  ترند ضعیف و فقیر به حق نزديک

  

کنند که اسرار را آشکار  از حسین منصور حّالج به عنوان مردي بزرگ و عارفي واال مقام ياد مي

راند که عاّمه مردم قدرت فھم آن را نداشتند و  ناني بر زبان ميکرد و به صراحت سخ مي

پس از او نیز عارفان ديگر از اين سخنان بسیار بر . قدرتمندان زورگو نیز از آن سخت مي ھراسیدند

  : درباره اوست که حافظ گويد. اّما حالج بي پرواترين آنان بوده است. زبان رانده اند

  

  داربلندگفت آن يار کز او گشت سِر 

  کرد  بودکه اسرارھويدا مي جرمش اين

  

  )م877 یا 874. / ه264 یا 261. ف(بایزید بسطامي 
ابويزيد طیفورابن عیسي ابن سروشان معروف به بايزيد بسطامي، صوفي و عارف قرن سوم 

وي نخستین کسي است که زھد و دنیا پرھیزي را به تصّوف واقعي . نھم میالدي است/ھجري

گیري به خود  روزي و اصرار در سخت ره گیري از مردم و پرداختن به عبادت ھاي شبانهکنا. بدل کرد

  .را به يک سو گذاشت و درخانقاه و مسجد درجمع مريدان به تربیت و ارشاد ايشان مشغول شد

  

آورده اند که وقتي يکي از . دانسته است بايزيد ظاھرًا تحصیالتي نداشته و خواندن و نوشتن نمي

آيا تو برّکِل « : شیخ پرسید» .اين سخن با علم موافق نیست« فته او اعتراض کرد که علما برگ

اين سخن ما از آن پاره علم است که به تو « : شیخ گفت ". نه: "گفت» اي؟ علم دست يافته

کرده، زيرا در آن زمان  واقع آن است که شیخ از دانش منقول اظھار بي نیازي مي» .نرسیده

 مشھور بودند کارشان اين بود که به گوشه و کنار سرزمین ھاي اسالمي کساني که به علم

انجامید و به جعل احاديثي که  اين کار به رقابت مي. سفر کنند و روايات و حديث ھا را جمع آورند

  . تعداد آنھا ھرچه بیشتر بود، مايه افتخار بیشتري مي شد

  

فالني «: ن حديث مطابق معمول گفتدر مجلسي که بايزيد حضور داشت، يکي از ھمین راويا

» . . . گفت فالن از قول بھمان کند از فالن و فالن از بھمان که شنیدم از فالن که مي روايت مي

ما علم خويش را از آن زنده گرفته ايم که . مسکینانند مرده، از مرده علم گرفته اند«: بايزيد گفت 
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» اي؟ علم خود را از کي و از کجا گرفته«ه بار ديگر فقیھي از او پرسید ک» .میرد ھرگز نمي

« : شیخ پاسخ داد. منظورش پرسش از استاد و مدرسه اي بود که بايزيد نزد آن ھا تعلیم گرفته

وي با اين گفتار در واقع علم ظاھر و آن چه را که از حرف آغاز شده و به حرف » ازعطاي ايزدي

ان ديگر، شناختن و انديشیدن براي دريافت حقیقت به نظر بايزيد و صوفی. انجامیده بود، رد مي کرد

  . راھي درست تر از نقل کردن گفته ھاي ديگران است

  

گفته اند که او را ھفت بار از شھر . انگیخت چنین تلّقي از علم، علماي روزگار را بر ضّد بايزيد بر مي

شايد بر اثر ھمین فشارھا . ندداشت بیرون کردند و فقیھان مردم را از ديدار و رفت و آمد با او باز مي

با وجود اين، بايزيد، به خالف صوفیان ديگر، چندان . او ناچار به َبلخ و بغداد و مّکه سفرھاي دراز کرد

آب چون يکجا بماند «گفت، » چند سفر کني؟«يک بار بر صوفیي خرده گرفت که . اھل سفر نبود

  » .دريا باش تا بوي نگیري«: بايزيد گفت» .بوي گیرد

  

در قرن . بايزيد پسر مردي به نام عیسي سروشان مجوس بود که پیش از توّلد بايزيد اسالم آورد

نھم میالدي ھنوز در َبسطام مي زيست که در يک فرسنگي شمال شاھرود قرار /سّوم ھجري

علما و فقیھان مسلمان با َزرُتشتیان رفتاري بد . زيستند در آن جا شماري َزرُتشتي مي. دارد

گويا بر اثر لطف و مداراي شیخ بسیاري از ايشان . کرد  اّما بايزيد به آنھا محّبت بسیار ميداشتند

آورده اند که مردم بسطام به بايزيد، که زاھد و صوفیي بي سواد بود، بیش از . مسلماني گزيدند

 که نوشته اند. کردند مجوسان نیز از احترام به او کوتاھي نمي. فقیھان و علما اعتقاد داشتند

اگر اسالم آن است «: گفت» چرا مسلمان نشوي؟«: وقتي از يکي از َزرُتشتیان َبسطام پرسیدند

اّما اگر آن است که شما داريد من خواھان آن نیستم چرا که . که بايزيد دارد من طاقت آن را ندارم

  ».از مردي و مردانگي بسیار به دور است

  

گذشته و  شي از زندگي او در خلوت و رياضت ميبخ. شخصّیت بايزيد پوشیده در افسانه ھاست

آورد که خشم  دراين حالت وي شیفته وار سخناني بر زبان مي. بخشي ديگر با ُسکر و غلبه احوال

نامند، کلمات و  مي" َشطحیات"اين سخنان را صوفیه . انگیخت فقیھان و اھل ظاھر را بر مي

گذشته و گاه از شّدت تندي و  ر زبان ميعباراتي که از سر بي خودي درحالت وجد و سرخوشي ب

از رابعه َعَدوّيه، ِشبلي، حّالج، روزبھان . شده است بي پروايي به بھاي جان صوفي تمام مي

اّما در کالم . اند َبَقلي، عین القضاة ھمداني و بسیاري ديگر از عارفان و صوفیان َشطحیات نقل کرده

 آن جمله سخناني است که وي درباره معراج خود از. بايزيد َشطحیات رنگ و بويي ديگر داشته

يکي ازصوفیان اين سخنان او را از اّدعاي فرعون که . گفته و اعتراض عّده اي را برانگیخته است

  .دانست نیز کفرآمیز تر خوانده است خود را خدا مي

  

يعني (» يسبحاني ما اعظم شأن«: پرداخت که بايزيد بارھا در َشطحیات خود به اين عبارت ھا مي

در پیراھن من جز خدا (» لیس في ُجّبتي اال اهللا«يا ) منزه ھستم من که چه مقام بلندي دارم

اين سخنان اگرچه کساني را که با عوالم روحاني و عارفانه آشنا نبودند سخت ). نیست

حّمد از عّطار نیشابوري و موالنا جالل الدين م. آمد ھراساند، اّما عارفان را نیز بسیار خوش مي مي
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اين سخنان حکايت ھاي بسیار زيبايي درباره اّتحادعارف باحق ساخته اند، حالتي که در آن محو 

رود و  گیرد، عاشق ذرّه وار تا چشمه خورشید رقص کنان مي کامل عاشق در معشوق صورت مي

شود و  منتھاي حق محو مي افتد و ھمه ُخردي و ناتواني فرد در عظمت بي قطره وار در دريا فرو مي

از نظر اجتماعي نیز چه بسا که عارفان به اين . گردد عاشق در وصال کامل با معشوق نابود مي

اين بیان غیر صريح . پرداختند که در حال عادي جرأت ابراز آن را نداشتند بھانه به ابراز نظرھايي مي

  .و رمزگونه در واقع نوعي آگاه کردن مردم در پوشش بي خودي بوده است

  

کار و سخنان بايزيد، که به وسیله مريدان او نقل شده، عالوه برشیفتگي و ھیجان عارفانه و در اف

رفتار او در خدمت . زند َشَطحیات تند و بي پرواي عاشقانه، لطائف و عواطف انساني نیز موج مي

که نوشته اند .  موضوع داستان ھاي افسانه وار بسیار است- پیرزني پارسا وپرھیزگار-گزاري مادر

باز آورده اند که شبي مادرش . وي به زاري از خداوند خواست که از عبادت او به خدمت مادر پردازد

چون . بايزيد راھي دور تا سرچشمه رفت. سرما بود و تاريکي و کوزه تھي. از او آب خواست

 سپیده دم که مادرچشم گشود. جامي آب در دست بر بالین او ايستاد. بازگشت، مادر خفته بود

پروا داشتم که تو دوباره آب بخواھي و من ديرترک «: بايزيدگفت. جام را در دست او يخ زده ديد

  » .برسم

  

انديش  ھاي بايزيد و گروھي از عارفان پاک اين داستان ھا درباره خدمت مادر به جھتي از انديشه

 با عبادت خداوند گويي بايزيد دراين خدمت مشتاقانه که. اشاره دارد که اغلب ناگفته مانده است

زند، نه تنھا به مادر خود که به زن احترام مي گذاشت و يادآور حقوق انساني و  پھلو مي

دراين باره نقل کرده اند که بايزيد با صوفي مشھور زمان خويش احمد . شده زن بود فراموش

بخشید تا زن احمد خضرويه کابین خويش را، که مبلغي ھنگفت بود، به شوھر . خضرويه ديدار کرد

در حضور بايزيد زن صورت خود را گشاده . احمد وي را نزد شیخ برد. او را نزد بايزيد بسطامي ببرد

از آن که چون در وي «: گفت»» گشائي؟ پیش بايزيد صورت خويش مي«: احمد گفت. داشت مي

است تا آمد از او درخو وقتي احمد از نزد شیخ بیرون مي» .برم مي نگرم نفس خود را از ياد مي

  » .جوانمردي را از زن خويش بیاموز«: شیخ گفت. اندرزي دھد

  
  )م769-1048/ ه357-440(الخیر  ابوسعید ابي

الخیر محّمد بن احمد صوفي سرخوش و عارف وارسته خوش ذوق  ابوسعید فضل اهللا ابن ابي 

شرق خراسان ايراني است که در شھر ِمیھنه از توابع ابیورد در دشت خاوران يعني ناحیه شمال 

صوفیان در سیر و سفرھاي بسیار به ديدار . پدرش عّطار و شیفته صوفیان بود. امروز متوّلد شد

ابوسعید در خانه اي که پیوسته به روي صوفیان گشاده بود به دنیا آمد و . يکديگر اشتیاق داشتند

  . با آداب و رسوم ايشان پرورش يافت

  

 علوم ديني و ادبي پرداخت تا آن که به وسیله يکي از در جواني به تحصیل فقه و حديث و ديگر

لقمان مردي آزاده و ھوشیار . صوفیان بنام روزگار، لقمان َسَرخسي، رسمًا وارد جرگه تصّوف گرديد
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وي . گذراند بود که خود را به ديوانگي مي زد و به سادگي تمام در بیابان ھاي َسَرخس روزگار مي

اّما ناگاه از طاعت و عبادت و . سا بود و شھرت بسیار داشتپیش از آن مجتھدي بزرگ و پار

از او نقل کرده اند که . خوشنامي سرکشید و با مجنون نمايي خود را از ھر بندي آزاد کرد

گفتم الھي پادشاھان را . درماندم. بايست کرد کردم بیشتر مي ھرچه بندگي بیش مي«: گفت مي

ندا شنیدم . آزادم کن. ھي عزيزي، در بندگي تو پیرگشتمچون بنده پیر شود آزادش کنند تو پادشا

لقمان روزي بر سر راه ابوسعید جوان ايستاد و وي را از مدرسه به » ".يا لقمان آزادت کردم"که 

ابوسعید لّذت حال بیافت و ھرچه از کتاب ھا که خوانده . خانقاه و از عالم قال به عالم حال کشاند

آن درخت سال .  را در زير زمین کرد و بر زبر آن شاخي مورد فرو بردو نوشته و جمع کرده بود ھمه

  .شتافتند ھا بالید و ُپربرگ و سايه شد و اھل ِمیھنه به زيارت آن درخت مي

  

اّما پس از او دو تن از نوه ھايش شرح حال و سخنان و . ابوسعید خود در زندگاني ھیچ ننوشت

 اسرارالتوحید في مقامات وشته محّمد بن منّور به نامرفتار او را گرد آوردند که از آن میان ن

بنا بر آن چه در شرح حال .  در ادب فارسي از شھرت و اعتبار بسیار برخودار استشیخ ابوسعید

رفت  ابوسعید آمده وي پس از ديدار با لقمان ابتدا به زھد و رياضت پرداخت و پیوسته به صحرا مي

پرداخت و در فکر رھايي و رستگاري بود و از   پرورش نفس ميبه. گشت و تنھا درکوه و بیابان مي

نمايي او بودند، يا به دستور  اّما با مشاھده خلقي که محتاج حمايت و راه. خورد علف بیابان مي

پیرخود، به شھر زادگاھش بازگشت و خانقاھي ساخت و در آن به تربیت و راه نمايي مردم 

کشید و  ت را رھا کرد تا آن جا که خربزه شیرين را در شکر ميپس از آن ديگر ُزھد و رياض. پرداخت

  . خورد مي

  

گذراند بلکه براي مريدان نیز سفره رنگین با انواع  در اين زمان نه تنھا خود به شیريني روزگار مي

يافت  اي مي درھمین حال اگر خواننده و نوازنده. گسترد غذاھاي خوش مزه و نوبرانه ھاي لذيد مي

خود بر سر منبر بیت و غزل . خواند داد و جوانان را به رقص و َسماع مي رتیب ميضیافتي ت

با . کرد گفت و با شور و وجد بسیارمردم را به ھیجان عشق و سرخوشي دعوت مي عاشقانه مي

اّما شیخ . چنین رفتار و اعمال، طبیعي بود که فقیھان و دين مداران متظاھر به مخالفت او برخیزند

دانست ھريک از دشمنان و مخالفان را  اي که خود مي  زيرکي تمام و شیوه ھاي رندانهِمیھنه، با

نوشته اند که وقتي واعظي متعّصب را به ِمیھنه آوردند که از . کرد به نوعي از میدان به در مي

کسي . روزي آن دانشمند به مجلس شیخ آمد. شمرد کرد و رفتار او را بد مي شیخ بدگويي مي

» توان با آن نماز کرد؟ خون کیک تا چه حد طاھر است و اگر در جامه باشد مي«ه سؤال کرد ک

بار ديگر از او » .اين مسئله ھا از وي بايد پرسید. اّما خون کیک آِن خواجه امام است«: شیخ گفت 

طبیعت جوان با «گفت » فرمايي؟ چرا جوانان را به َسماع و رقص اجازت مي«: سؤال کردند که

اگر دستي برھم زنند ھواي دست بريزد و اگر پاي بردارند ھواي .  ھمساز استشوق و شادي

اگر جز اين باشد . بدين طريق از ديگر گناھان بزرگ خويشتن را نگاه توانند داشت. پاي نقصان گیرد

  .»و ھواھا جمع باشد خداي ناکرده به گناھان بزرگ پردازند

  

بیني احوال روحي و  د با چه دّقت و روشندھد که شیخ ابوسعی ھايي چنین نشان مي انديشه
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کرامت ھا و اسرار التوحید درکتاب . شناخته است رواني مردم را در مواقع مختلف مي

اند که اگر چه بسیاري از آنھا جنبه رمزي و نمادين دارد، اّما در  ھايي به شیخ نسبت داده معجزه

وي از راه بازگو . کند  شناسي حکايت ميبسیاري موارد نیز ازتیزھوشي و احاطه او بر مقوالت روان

کردن افکار پنھان مريدان خود ايشان را به زشتي ھاي درونشان آگاه مي کرده و موجب بیداري و 

درباره دشمنان و مخالفان نیز شیخ ابوسعید، با گذشت و بي . شده است ھشیاري آنان مي

کرده و از کینه و دشمني  ر مياعتنايي نسبت به جاه و مقام و شھرت و مال، آن ھا را شرمسا

شود که  ھا گاه سخناني خرافه آمیز ديده مي با اين ھمه، در اين داستان. آنھا مي رسته است

نمودار شّدت اعتقاد مريدان بدوست، مردمي که شیخ را از حّد انساني فراتر برده و به درجه 

  . خدايي رسانده بودند

  

اعتقاد و احترام توده مردم به او بايد اوضاع زمان او را براي پي بردن به دلیل شھرت بسیار شیخ و 

دوران جواني و آغاز شھرت شیخ ابوسعید مقارن سقوط سامانیان و ظھور سلطان . بھتر شناخت

آزاد منشي و شادخواري دوران ساماني جاي خود را به تعّصب و تظاھر به دين . محمود غزنوي بود

 و روا داشتن زندگي خوش براي ھمگان، ناگھان در برابر فرھنِگ مدارا و محّبت. داري داده بود

ايرانیان در مقابل اين اوضاع . خشونت و آزمندي و خشک انديشي بیگانگان صحراگرد بازپس رفت

ھا، روشي بود که  يکي از اين راه. کردند نابسامان اجتماعي به روش ھاي گوناگون ايستادگي مي

  . شیخ ابوسعید در پیش گرفت

  

 کشتار بي پرواي ايرانیان آزاده و مردم شیعي و اسماعیلي و َقرَمطي، ھرصداي آزادي محمود با

در برابر آن شیخ ابوسعید با . خواھي و ايران دوستي را به بھانه مخالفت با خلیفه بغداد خفه کرد

ترتیب دادن ضیافت ھاي مجلل و شادخواري و رقص و َسماع صوفیانه و دل جويي از توده محروم، 

ابراز قدرت محمود اگر با . داد عتنايي خود و ديگران را به آن فضاي ترس و ھراس نشان ميبي ا

کوشید مردم را زنده و شاد و امیدوار  شیخ ابوسعید مي. شد بیھوده بود وحشت مردم ھمراه نمي

نگه دارد و در اين کار چندان موّفق شد که پس از او تا قرن ھا، ھمدلي و ھمنشیني مردم با 

. ر و خوردن و نوشیدن آن چه در دسترس است بر سر يک سفره ھم چنان مرسوم مانديکديگ

گرديد،  ھا برگزار مي َسماع و رقص صوفیانه نیز که معموًال در پي اين مجالس صوفیان در خانقاه

  . وسیله ديگري بود که مردم افسرده و ھراسان از حمله و ھجوم و تعّصب را زنده و پاي برجا بدارد

  

او بود که با . بوسعید ابي الخیر در تاريخ تصّوف ايران شخصیتي بارز و درخشان استشیخ ا

خواند  آمیخت و بر سر منبر بیت و غزل مي معتقدات صوفیانه ھم بستگي و تحّرک اجتماعي را مي

و اوست که دوران ترک دنیا و گوشه گیري و تنھا زيستن . گفت و از عشق و شوريدگي سخن مي

ستايش شادي و شوق به . يشه وران را به سر آورد و آنان را به میان مردم کشانددانايان و اند

زندگي و دوست داشتن يکديگر و ھمدلي و ھمنوايي عمومي رسمي بود که پس از شیخ 

: گفت از سخنان ظريف شیخ است که مي. ابوسعید به آداب تصّوف رنگ و روشني تازه بخشید

او را گفتند خواھي که امیرالمؤمنین باشي و کنیزکت بمیرد؟ . اعرابیي را کنیزکي بود نامش زھره«

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شیخ ابوسعید ابي » .زيرا که زھره من رفته باشد و کار اّمت شوريده و آشفته شود. گفت نخواھم

  . گور او ھنوز برجاي است و زيارتگاه مردم دوران. الخیر در زادگاه خويش میھنه درگذشت

  
  ) م995-1077/ ه385- 470(ابوالفضل بیھقي 

به دنیا آمد و پس از ) سبزوار(ابوالفضل محّمد ابن حسین بیھقي در روستاي حادث آباد بیھق 

. تحصیل کماالت بسیار در جواني به خدمت دبیري به ديوان رسالت سلطان محمود غزنوي پیوست

از آن پس نزديک به سي سال در دوران حکومت سلطان محمود و مسعود و جانشینان ايشان به 

ري اشتغال داشت و در ھمه حال در مرکز فّعالیت ھاي سیاسي و ديواني بود و تحّوالت و دبی

  . ديد اّتفاقات بي شمار آن دوران را از نزديک مي

  

در بیست سال نخستین، کار را زير دست استادش، بونصرمشکان، رئیس ديوان رسالت گذراند و 

بونصرمشکان » .و نام و مال و جاه و عّز يافتعزيزتر از فرزندان وي، نواخت ھا ديد «به گفته خود 

بیھقي در . زيست قدر بود و تا اواخر دوران سلطنت مسعود غزنوي مي دبیر و وزير و مشاوري عالي

سراسر کتاب خود پیوسته از او به نیکي يادکرده و از صفات برجسته اخالقي و بزرگ منشي و 

بونصرمشکان بیھقي ھمچنان محترم بود و پس از مرگ . صالح انديشي او حکايت ھا آورده است

رفت مّدتي به  اّما در اواخر دوران که اوضاع پادشاھي غزنويان رو به پريشاني مي. بر سر کار ماند

اي نشست و به نوشتن تاريخ خود، که  پس از آزادي از کار کناره گرفت، به گوشه. زندان افتاد

 بار نیز بخشي مھم از آن را از او دزديده يادداشت ھاي آن را طي سال ھا فراھم آورده و يک

  . بودند، پرداخت

  

بیھقي چه در احوال بزرگان و پادشاھان و چه در زندگي شخصي خود فراز و نشیب ھاي فراوان 

بندي  عظمت دستگاه محمود را با آن شکوه و جالل افسانه اي و سپس توطئه ھا و دسته. ديد

جشن ھا و شادخواري ھا و . غزنوي از نزديک شاھد بودھاي درباريان را در زمان سلطان مسعود 

جام ھاي زر و غالمان زّرين کمر را در خدمت سلطان ديد و پس از آن شکست و فرار مسعود راکه 

فرستادند زيرا آنان ھمه اسباب تجّمل خود را در  پیوستگان سلطان براي او جامه و چتر سیاه مي«

اين پست و بلندي ھا در ياد و خاطرات » .ینوا بودندجنگ و فرار از دست داده و اينک سخت ب

او کتاب خود را چنان نگاشت که تاريخ تمام نماي زمان خود و آيینه . بیھقي اثري عبرت آموز داشت

به خواننده عبرت آموزد و بي حاصلي آز کساني را که بیھوده يکديگر را . زندگي آدمیان باشد

 به صورتي تاريخ بیھقي. روند نشان دھد زير خاک ميکشند و عاقبت تنھا و دست خالي به  مي

سال از دوران سلطنت سلطان مسعود  که امروز در دسترس ماست کتابي است درباره وقايع ده

اّما ابوالفضل . رسد، زماني ناچیز است اين مّدت در برابر تاريخ ايران، که به ھزاره ھا مي. غزنوي

خوانده اند، زيرا کتاب او برترين نوشته فصیح فارسي است که بیھقي را با ھمین اثر پدر تاريخ ايران 

  . با رعايت دقیق ترين و ھوش مندانه ترين شیوه تاريخ نگاري نگاشته شده است

  

ھر واقعه را يا چنان که خود ديده و يا از . بیھقي در تاريخ نويسي روشي سنجیده و علمي دارد
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وي . ر او تنھا شرح جنگ و پیروزي شاھان نیستتاريخ در نظ. گويد اشخاص مطمئن شنیده باز مي

بنابراين ھر واقعه را با ھمه جزيیات و خصوصیات الزم تصوير . خواھد داد تاريخ به تمامي بدھد مي

توصیف ھاي او از وضع ھا و موقع ھاي گوناگون چنان روشن، دقیق و واقعي است که . کند مي

و تمام عظمت و شکوه يا درد و اندوه صحنه مورد بحث يابد  خواننده خود را در برابر پرده سینما مي

بیھقي، براي آن که نکته اي را فرو نگذارد، حّتي به خلوت و درون حرم سلطان نیز . کند را حس مي

  . دھد راه مي يابد، اّما توصیف رويدادھا را با متانت و نجابتي درخور پژوھشگري بزرگوار انجام مي

  

درھمان زمان که او به نوشتن کتاب خود مشغول بود، دو .  ادعاستاي فروتن وکم بیھقي نويسنده

موّرخ بزرگ ديگر نیز درحال نوشتن تاريخ دوران غزنويان بودند، زيرا ايشان نیز پايان کار غزنويان را 

 است و ھر تاريخ سیستانيکي از اين دوتن َگرديزي و ديگري مؤلف ناشناس . ديدند نزديک مي

اّما بیھقي که تاريخي چنین ارزنده و کم نظیر . ود نکات تاريخي بسیار دارددو کتاب نیز در نوع خ

مرا مقّرر «: کند پرداخته خود از ايشان و ديگر کسان که به کار تاريخ مشغول بودند چنین ياد مي

بزرگانند که اگر به راندن تاريخ اين پادشاه مشغول . . . کنم  است که امروز که من اين تألیف مي

و چنان واجب کندي که ايشان بنوشتندي و من . . . ايشان سوارانند و من پیاده . . . گردند

  ».بیاموزمي و چون سخن گويندي من بشنومي

  

  
  )م1058-1111. / ه450-505(امام محمد غّزالي 

وي در زمان . ابوحامد محّمد غّزالي يکي از بزرگ ترين مردان دين و دانش درتاريخ ايران است

پدرش کارگري پشم ريس بود و به ھمین جھت به غّزال يا . ن درطوس متوّلد شدحکومت سلجوقیا

کرد  وي به حلقه ھاي درس و مجالس وعظ و بحث رفت و آمد مي. ريسنده و بافنده شھرت داشت

اگرچه عمر پدر کفاف نداد، . و آرزو داشت پسرانش محّمد و احمد در رديف بزرگان علم و دين درآيند

محّمد پسر بزرگ تر در طوس، گرگان و نیشابور نزد استادان بزرگ . نام آور شدنداّما ايشان ھردو 

زمان به تحصیل پرداخت و در سي سالگي ھنگامي که دانشمندي کامل و معروف شده بود در 

  . نیشابور به خدمت خواجه نظام الملک طوسي، وزير معروف و با تدبیر ملک شاه سلجوقي، رسید

  

امام محّمد . الي را گرامي داشت و براي تدريس به نظامیه بغداد فرستادخواجه نظام الملک غّز

عّده شاگردان حلقه درس او را صد ھا . غزالي چھار سال در بغداد به تدريس و تألیف مشغول بود

  وي در اين مدت چند بار به عنوان سفیر بین سلطان سلجوقي و خلیفه بغداد رفت . نفر نوشته اند

اند که وي دراين زمان بیشتر  نوشته. ور مھّم مملکتي داراي مقامي بسیار واال بودوآمد کرد و در ام

  .ھاي دقیق اين علم آگاھي يابد کرد تا به نکته وقت خود را صرف آموختن و تحقیق در فلسفه مي

  

قرن يازدھم و دوازدھم میالدي به سبب وجود دانشمندان بزرگ و کتاب ھا ومدارس و حلقه ھاي 

 به خصوص درباره موضوع ھاي مذھبي و معارف اسالمي، دوراني بسیار با اھمیت درس و بحث،

در اين زمان شکوفايي مباحث فلسفه و علوم که در قرن دھم میالدي به اوج رسیده بود، . است
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جاي خود را به بحث و جدل فرقه ھاي مختلف در تبلیغ و اثبات عقیده خود و رّد و تکفیر عقايد 

رفت و به اختالف بین  اين گفتگوھا و برخوردھا گاه از جدل لفظي فراتر مي. ديگران داده بود

اين دشمني ھا اغلب ريشه در امیال و . رسید پیشوايان و در نتیجه درگیري عاّمه و مريدان مي

  .ھوس ھاي رياست طلبانه داشت

  

 و از سالطین سلجوقي و خواجه نظام الملک وزير بزرگ ايشان ، ُسّني و شافعي مذھب بودند

در اين میان . نمودند بزرگان و اعیان نیز به پي روي ازايشان رفتار مي. کردند اھل تسّنن حمايت مي

فرستادند و به تبلیغ عقايد خود  باطنیان يا اسماعیلیه نیز فرستادگان و مبّلغان خود را به ھرسو مي

لب مبّلغاني زبردست و حسن صّباح در اوج اقتدار بود و فدايیان اسماعیلي که اغ. پرداختند مي

  . کردند دانشمند بودند با دشمنان عقیدتي خود به سختي مقابله مي

  

آن استاد فقیه زبان آور، . در چنین احوال امام محّمد غّزالي درحدود چھل سالگي تغییر روحیه داد

شناخت، يک باره دست از قیل و قال  که در دانش رسمي زمان خويش کسي را ھمتاي خود نمي

وي مّدت ده سال، ناشناس، در کمال . ه شست و از ھمه مقامات دنیوي کناره گرفتمدرس

افتادگي با جامه درويشان درسرزمین ھاي شام و بیت المقّدس و حجاز گشت و دو سال در جامع 

نوشته اند که وي براي شکستن نفس و پرھیز از خود پرستي، در . اي گرفت دمشق گوشه

در اين مّدت . تي که اتفاقًا او را شناختند شبانه از آن جا گريختکرد و وق خانقاھي رفتگري مي

غّزالي از بحث و جدل بیزار بود و چنان که خود نوشته است، دانشمندان و فقیھاني را که با احمق 

وي در نامه اي که به فارسي . داشت پرداختند سخت دشمن مي کردن مردم به بحث و جدل مي

اين «: گويد ته و از نرفتن به دربار او معذرت خواسته است ميبراي سلطان سنجر سلجوقي نوش

و بر سر مشھد ابراھیم خلیل . . . پس دنیا را چنان که بود بديد و به جملگي بینداخت . . . داعي 

  » .عھد کرد که پیش ھیچ سلطان نرود و مال سلطان نگیرد و مناظره و تعّصب نکند

  

 از صوفیان به نام سر سپرد و راه دريافت معرفت غّزالي پس از ده سال که طي آن به يکي

صوفیانه را از وي آموخت، به خراسان بازگشت و پس از مّدتي توّقف در نیشابور به زادگاه خود 

طوس رسید و تا پايان عمر در خانقاه و مدرسه اي که محّل رفت و آمد طالبان علم و مردم اھل دل 

  . و حال بود روزگار گذراند

  

ي که برخي از آنھا در زمان خود او به التین ترجمه شده و در اروپا شھرت يافته بود بیش از آثار غّزال

کتابي است شامل چھل بخش درباره اخالق و احیاء علوم الدين . ھفتاد کتاب بزرگ و مھم است

کتاب . المقّدس نوشت سیاست و مسائل ديني که امام محّمد غّزالي آن را در سفر شام و بیت

دو کتاب ديگر يکي در فھماندن .  در باره عوالم دروني و داليل تحّول روحي خود پرداختديگر را

خواسته نشان  گويي نويسنده مي. مقاصد فیلسوفان و ديگري بر رد فلسفه نوشته شده است

دھد که فلسفه ارسطو را با چه دّقت و نکته سنجي فرا گرفته ولي عاقبت آن را براي رسیدن به 

نام کیمیاي سعادت مھم ترين کتاب غّزالي به زبان فارسي . ارسا يافته استحقیقت سست و ن

 احیاء علوم دارد که موضوع آن اخالق و مسائل ديني و در باره نقد فرد و جامعه و خالصه اي از
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نامه مفّصل امام محّمد غّزالي به سلطان سنجر نیز به .  است که به فارسي نگاشته شدهالدين

  .از کتاب ھاي مھم فارسي است که از دير باز شھرت تمام داشته نصیحت الملوکنام 

  

امام محّمد غّزالي با آن که بعد از تغییر حال و به تعبیري ديگر، فرار از مدرسه، به طريق صوفیان 

وي در مقابله با . روش اعتدال و آرامش پیش گرفت اّما پیوسته دين داري تنگ نظر باقي ماند

خواند و، با رّد فلسفه،  کرد و مستحّق مرگ مي شان را تکفیر ميمخالفان عقیدتي خويش اي

در آثار غّزالي مخالفت با ھنرھاي نقاشي و صورتگري و رنگ . آزادانديشي را محکوم مي دانست

شُمرد و در مورد موسیقي نیز  وي خراب کردن و از بین بردن آنھا را واجب مي. آمیزي آشکار است

  . گذاشت کرد اّما شرايط سخت بسیار مي قت مياگرچه با َسماع صوفیان مواف

  

  )م1160-1187/ه555-583ھاي  بین سال. ف(ابوالمعالي نصراهللا منشي
 و از دبیران  و دمنه کلیله نصراهللا بن محّمد بن عبدالحمید منشي يکي از مترجمان  ابوالمعالي

. الع زيادي دردست نیستاز زندگي او اط. ارجمند دربار بھرام شاه غزنوي و جانشین او بوده است

گويا در اواخر حیات براثر بدگويي حسودان مورد غضب قرار گرفت و پس از چندي در زندان کشته 

دھد که وي اديبي  اّما ھمین اثر نشان مي. از او جز اين کتاب نوشته اي در دست نیست. شد

یار يافته و به صورت اي توانا بوده، چنان که نوشته او از ھمان آغاز شھرت بس بزرگ و نويسنده

درباره آداب نويسندگي و در زماني بسیار نزديک به او نوشته اند که . کتاب درسي درآمده است

ديگر ھیچ کس نمي تواند از لطايف زبان و انديشه به آن پايه که درآن کتاب آمده برخوردار باشد و 

گفته . تواند به کمال برسد مي نکلیله و دمنهھیچ نويسنده و دبیر باکفايتي نیز بي آموختن دقیق 

اند که اين کتاب توّسط برزويه طبیب در زمان خسرو انوَشروان از ھند به ايران آورده شده و 

اي است از داستان ھاي تمثیلي و قصه ھاي ُپرمغز که در آن ھا پرندگان و دد و دام نقش  مجموعه

کلیله و دمنه را گران قدر ترين . گويند کنند و انسان ھا از زبان حیوانات سخن مي انسان را ايفا مي

ھديه ھند به فرھنگ و تمّدن جھان دانسته اند، زيرا در زير صورت داستاني آن، دقیق ترين و 

آداب .  ترين دستورھاي زندگي فردي و اجتماعي و سیاسي گنجانده شده است سنجیده

ان با مھارت توصیف شده که  گران درباري دراين داستان ھا چن کشورداري و ترفندھاي ظريف توطئه

دانستند و اگر ديگران با اين  روزگاري پادشاھان و فرمان روايان آشنايي با آن را برخود واجب مي

 نام دو شغال در يکي از داستان ھاي اين کلیله و دمنه. افتادند کتاب ُانس داشتند به ھراس مي

اصل داستان را اقتباس از . داده اندرا ايرانیان به اين کتاب کلیله و دمنه مجموعه است و نام 

اين کتاب در زمان خسرو انوَشروان به .  دانسته اند مھابھاَراَت و پنچاَتنتراکتاب ھاي ھندي

پھلوي و پس از آن به وسیله عبداهللا ابن ُمقّفع به عربي ترجمه شد و از آن پس بسیار کسان به 

  ششم ھجري دوازدھم میالدي به اين سواّما از قرن. ترجمه و نظم و بازگويي آن پرداخته اند

 با نام ابوالمعالي نصراهللا منشي درآمیخته و با انشاي او در ادب فارسي، جايگاه کلیله و دمنه

 ترين کتاب   مھم ترين و معروفگلستانکلیله و دمنه تا روزگار تألیف . واالي خود را يافته است

م را تا امروز در میان متن ھاي ادبي فارسي  نیز مقام دّوگلستانپس از انتشار . نثرفارسي بود

نصراهللا منشي کتاب خود را به نام ابوالمظفر بھرام شاه غزنوي . براي خود نگاه داشته است
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  . اند م دانسته1141/ه536تاريخ ترجمه و نگارش آن را حدودسال . نوشته است

  

لفظ و معنا به انواع روشي که در آن نويسنده در .  به نثر فّني استکلیله و دمنهانشاي 

کند و عبارات ھم اھنگ را چنان  اجزايي از کالم را آھنگین مي. آورد ھا و صنايع ادبي روي مي آرايش

انواع توصیف ھا و تخّیالت شعري و آوردن آيات . نشاند که به شعر نزديک شود درکنار يکديگر مي

 به  کلیله و دمنهنوع است که درقرآني و مثل ھا و اشعار تازي و پارسي نیز از خصوصیات نثر مص

با اين ھمه، نصراهللا منشي ھرگز در اين راه گرفتار افراط نمي شود و از ھمیّّن رو . فراواني آمده

اّما تعداد بسیاري کلمات عربي که . اند بسیاري از نويسندگان انشاي او را سرمشق قرار داده

 نثر اين کتاب به کار رفته که فھم آن را اغلب آن ھا ادبي و نامأنوس براي فارسي زبانان است در

انشاي کلیله درمقّدمه باب ھا . دارد کند و نوآموزان را از بھره وري معاني بلند آن باز مي دشوار مي

. گرايد و توصیف مناظر و مانند آن مصنوع است، اّما در مقام شرح حکايت ھا به سادگي مي

صوفیان براي بیان مفاھیم .  بسیار دارد در زبان فارسي شھرت کلیله و دمنهداستان ھاي

ھا و تمثیالت مثنوي معنوي نیز  اصل برخي قّصه. عرفاني از اين داستان ھا بسیار بھره جسته اند

در ادب فارسي . عامه مردم نیز ھريک به نوعي با آن ھا آشنا ھستند. شود دراين کتاب يافت مي

  : ستيک اين داستان ھا بسیار مکّرر ا نیز اشاره به يک

  

آيند و ناگاه خود را اسیر دام  دار، دسته جمعي به طمِع دانه از آسمان فرود مي کبوتران طوق

زنند  کبوتران پر و بال مي. اّتحاد و نجات: اي باريک نھفته است اّما در داستان ايشان نکته. بینند مي

جاي مجادله : "گويد اّما سرکرده ايشان مي. کوشد کنند و ھريک براي نجات خود مي و اضطراب مي

و حالي صواب آن . چنان بايد که ھمگان استخالص ياران را مھم تر از تخّلص خود شناسند. نیست

." باشد که جمله به طريق تعاون قّوتي کنید تا دام از جاي برگیريم که رھايش ما درآن است

  ».کبوتران فرمان وي بکردند و دام برکندند

 
 

 )2(بزرگان دانش، اندیشه و ادب 
  

  

  ) م1154-1191/ ه549-587(شیخ اشراق شھاب الدین ُسھَرَوردي 
  

شھاب الدين يحیي بن حبش بن امیرک حکیم بزرگ ايراني است که تنھا به خاطروجود او، قرن 

وي . ھاي مّھم تاريخ حکمت و فلسفه دانسته اند دوازدھم میالدي را يکي از دوره/ ششم ھجري

فقه و حکمت را نزد بزرگان زمان در . ان نزديک زنجان به دنیا آمددر ُسھَرَورد از شھرھاي غربي اير

وي با تیزھوشي و حافظه اي خارق . مراغه آموخت و به زودي سرآمد متفّکران زمان خويش گرديد
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کرد و از آن جا  ھا مخالفت مي يافت و با آن العاده بسیاري از نظرّيات حکماي پیشین را نارسا مي

جست آماج تکفیر متعّصبان قرار   خود از اصطالحات َزرُتشتیان سود ميکه در بیان انديشه ھاي

  . گرفت

  

زمان . قرن پنجم وششم ھجري با روي کار آمدن سلجوقیان روزگار تعّصب و ظاھر بیني بود

شکوفايي فلسفه در قرن پیش به سر آمده و رواج علوم منقول و اخبار و احاديث در نظامیه ھا 

از بازي .  و ضّديت بیش از پیش با فلسفه و آزاد انديشي شده بودموجب رشد مذھب َاشَعري

ترين مخالفان  ھاي روزگار آن که شیخ اشراق در اصفھان با فخرالدين رازي، که يکي از بزرگ

  . فلسفه از آب درآمد، ھم درس شد

  

و ُسھرَوردي به مسافرت ھاي طوالني و طّي مراحل عرفاني پرداخت و از راه ترکیه به سوريه 

در اين شھر ملک ظاھر، پسرصالح الّدين اّيوبي، سخت مجذوب . دمشق و از آن جا به َحَلب رفت

ُسھَرَورودي که عشقي شديد نسبت به . حکیم جوان شد و از او خواست در آن شھر ماندگار شود

ات گفت و معتقد اّما از آن جا که بي پرده سخن مي. مناظر زيباي آن ديار يافته بود، پیش او ماند

آورد، وھم از آن جھت که دانشي وسیع و زباني گويا و ذھني  باطني خود را آشکارا بر زبان مي

شد، دشمنان فراوان از بین علماي قشري  بسیار روشن داشت و ھمواره در بحث پیروز مي

گويد صالح الّدين اّيوبي را  ايشان به دستاويز آن که او سخناني خالف اصول دين مي. تراشید

شیخ را در زندان ھنگامي . مقاومت ملک ظاھر کاري از پیش نبرد. ند که به قتلش رساندواداشت

  . گذشت، خفه کردند که کمتر از سي و ھشت سال از سن او مي

  

شیخ اشراق در دوران کوتاه حیات خويش به نگارش چھل و نه کتاب و رساله مھم توفیق يافت، که 

 اصول حکمة االشراقم ترين کتاب خود به نام وي در مھ. بیشتر آن ھا به زبان عربي است

اشراق در عربي ھم با کلمه مشرق و خاور زمین ھم ريشه . فلسفه خويش را بیان داشته است

ھاي دوگانه و مفھوم رمزي و  ُسھَرَورودي بر پايه اين معني. است و ھم با نور و نوراني شدن

 شدن و رسیدن به حقیقت تنھا از طريق به نظر وي نوراني. تمثیلي آن، فلسفه خود را بنا نھاد

جدا شدن از پلیدي ھا و تیرگي ھاي جھان ماّدي و دل بستگي به ظواھر ُپر زرق و برق، اّما خالي 

  . شود از حقیقت زندگاني، حاصل مي

  

دھند که جھان مادي را سايه حقايق و ُمُثل مي  منشأ حکمت ِاشراق را به افالطون نسبت مي

 چنان که خود بارھا اشاره کرده نه تنھا از افالطون و پي روان او متأّثر بوده، شیخ ِاشراق،. خواند

خواند، نیز سخت دل  بلکه به فلسفه عرفاني َزرُتشتي، که خود آن را طريقه خسرواني مي

حکمت ِاشراق ھم بر استدالل و ھم برکشف و شھود تکیه دارد و پرورش . بستگي داشته است

شیخ اشراق در . داند ، ھردو را، براي درک حقیقت باھم الزم مينیروھاي عقلي و صفاي نفس

استفاده . فلسفه خود نه تنھا از افکار حکماي َزرُتشتي بلکه از نظريات بودا نیز اثر پذيرفته است

به گفته او در صبح ازل ظھور و در . وي از اصطالحات َزرُتشتي بیشتر در بیان مابعدالطبیعه است

نخستین بھره ور از سرچشمه فیض نوراالنوار، بھمن است . النوار قرار داردفوق سلسله وجود نورا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ترتیب، ھر نوري از نور پیش از  به ھمین. که ھمان وُھوَمَن، يکي از َامشاسپندان َمزَدَيسنا، باشد

نوري که از نوراالنوار بر موجودات مي تابد ھمان َفّره . آيد خود به قاعده عّلت و معلول به وجود مي

ا َخّره است که ايرانیان باستان، تعّلق آن را به شخص، باعث پیروزي و کام روايي و نیرومندي و ي

  . دانستند دانايي مي

  

. به نظر شیخ اشراق در برابر انوار معنوي، ماّده و ھیوال قرار دارد که از آن ھا به برزخ تعبیرمي رود

. شت است و زمین طلسم ِسفندارَمذ که نور مینوي دارد طلسم َامشاسپند ارديبھ آتش زمیني

بنابراين موجودات به دو دسته عالم انوار يا جھان مینوي و عالم برزخ ھا يا جھان ماّدي تقسیم 

نور و ظلمت تعبیري است از . شوند که متأّثر از ھمان انديشه دوگانه پرستي َزرُتشتي است مي

  ).َاْنَگَرمینیو(و منش زشت ) مینیو(منش نیک 

  

رسالة ،  آواز َپر جبرئیلسي شیخ ِاشراق شامل چند رساله کوچک به نام ھايآثار فار

.  است روزي با جماعت صوفیان و عقل سرخ، صفیر سیمرغ، لغت موران،العشق

ُسھَرَوردي ھمه اين رساله ھا را با نثري بسیار ساده و روان و به طريقي تمثیلي در توضیح عقايد 

ستان ھايي چون رستم و اسفنديار و تأويل عرفاني عناصر اشاره به دا. فلسفي خود نوشته است

اساطیري ايران در اين مجموعه آثار فارسي، آشنايي و عشق عمیق شیخ را به فرھنگ ايران 

  . کند باستان آشکار مي

  

  َسنائي 
وي در . دوازدھم میالدي است/حکیم َسنائي از شاعران بلند آوازه ايران در قرن ششم ھجري

در .  سال زيست70يازدھم میالدي در غزنین به دنیا آمد و حدود /پنجم ھجرينیمه دوم قرن 

جواني پس از آموختن علوم ديني و ادبي و نجوم و طب و موسیقي به حکمت و فلسفه نیز 

م 1124/ه518وي پس از سفرھاي دراز، حدود سال . اند جھت او را حکیم خوانده به ھمین. پرداخت

 پايان زندگي درخانه اي که يکي از بزرگاِن به ناِم روزگار، خواجه به زادگاه خويش بازگشت و تا

. عمید احمد بن مسعود تیشه، براي او فراھم آورده بود در تنھايي به شعر و شاعري پرداخت

  . مقبره َسنائي در غزنه ھنوز زيارت گاه خاص و عام است

  

کرد و با ستايش بزرگان  د ميَسنائي در جواني شاعري مّداح بود، به دربار غزنويان رفت و آم

در آن زمان . اّما روزگار چندان به کام او نبود. زندگي طرب آمیز و تن پروانه شاعران درباري را داشت

نه ديگر از شاھان و امیران با شکوه و بزرگ منش و آزاده خبري بود که سخن گرانقدر را ارج و 

.  و شاعري آبرو و مقامي گذاشته بودندبھايي نھند و نه شاعران چاپلوس و فرومايه براي شعر

َسنائي زود به خود آمد و راه سفر پیش گرفت و در َبلخ و َسَرخس و َمرو به مصاحبت و مباشرت با 

اند که در آن زمان از برکات انفاس ابو يوسف ھمداني، عارف بزرگ  گفته. صوفیان وارسته پرداخت

د، ديو آز را از خود براند تا خرسندي و قناعت به زيست، برخوردار ش آن زمان که در مرو و ھرات مي

  . او چھره نمايد
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در بازگشت به غزنه، َسنائي که در جواني شاعر مدح و َھْزل و َھْجو بود به ستايش حق روي آورد 

تا از مدح آدمیان رھايي يابد و شعر را که وسیله گدايي شده بود دست افزار تعلیم و آگاھي مردم 

جايي رساند که بھرام شاه   گرفت و بي اعتنايي به مال و جاه را به فان پیشُزھد و عر. سازد

  : اّما َسنائي نپذيرفت و در شرح احوال خود سرود که . غزنوي پیشنھاد کرد با خواھرش ازدواج کند

  

  من نه مرد زن و زّر و جاھم 

  بخدا گر کنم دگر خواھم 

  

.  استکارنامه بلخعار و مثنوي معروف او به نام يادگار ارزنده سفرھاي َسنائي ديوان قصايد و اش

را به  حديقة الحقیقه و شريعة الطريقه اّما در دوران اقامت دوباره در غزنه، کتاب بزرگ خود

اين کتاب عالوه بر حمد خدا و نعت رسول و آل و .  نیز گويندنامه  الھيفارسي سرود که آن را

مت و عشق دارد و از احوال خود و صفات بھرام اصحاب او، بخشي نیز درباره عقل و علم و حک

  . شاه غزنوي و بزرگان دولت او نیز سخن رانده است

  

شیوه َسنائي در اين کتاب تحقیق و وعظ است و موضوع آن عرفان و تصّوف ايراني است که با 

. پندھا و روايات و امثال و حکايات ھمراه شده و به صورت دائرة المعارف عرفان درآمده است

َسنائي در اين سبک شعر مبتکر و نخستین شاعري است که کمابیش تمام اصول تصّوف و مقاصد 

وجود َسنائي و از پي او شیخ عّطار بود که راه . صوفیان را با فصاحت تمام وارد شعر فارسي کرده

 تّوجه مثنوي معنوي،مولوي در . را براي طلوع ستاره درخشاني چون موالنا جالل الدين گشود

 را به َسنائي به صراحت بیان کرده و با شرح و تأويل بسیاري از تمثیل ھا و گفته ھاي َسنائي خود

  . به توضیح نظريات خود پرداخته است

  

َسنائي ناچار قسمت ھايي از آن را به . در زمان شاعر کتاب بحث انگیزي بودحديقه الحقیقه 

تّوجه فوق العاده شاعر به معتقدات . بغداد فرستاد تا علما به تطابق آن با شريعت فتوا دھند

عّلت . يکي از داليل مخالفت با او بوده است) ع(شیعي و اشتیاق او به خاندان پیامبر و ائمه اطھار

ھاي دقیق ِحَکمي است که  کرده، مطالب پیچیده و نکته ديگر که حسودان و بدگويان را تحريک مي

کتاب از آن زمان به بعد بارھا مورد تفسیر و تأويل بسیاري از ابیات اين . فھم آن بسیار مشکل بوده

  . عارفان قرار گرفته است

  

اين منظومه در بیان .  است المعاد  سیرالعباد اليکتاب ديگر َسنائي منطومه اي کوچک به نام

احوال روح و سیر آن از درکات ماده تا خروج به مرحله ملکوت آمده و به زبان رمزگونه از کمال انسان 

دانند که نزديک به دو قرن  آن را با ھمه کوچکي شاھکار عظیم عرفان ايراني مي. گويد يسخن م

 دانته به بیان ھمان مراحل سیر روح از دوزخ ماّده تا ثبت ملکوت کمدي الھيونیم زودتر از 

 و شھرتي که در جھان مسیحیت يافت از آن نظر بود کمدي الھيبا اين ھمه، اھمّیت . پردازد مي

غاز يک جريان تازه فکري و اجتماعي قرار گرفت حال آن که منظومه سنائي درنیمه راه که در آ
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تکامل شعر فارسي به وجود آمده بود و مھم تر آن که جامعه اسالمي پذيراي تحّول انديشه در آن 

باقي آن چه به او .  است کارنامه بلختنھا مثنوي کوچک ديگري که از َسنائي مانده. جھت نبود

ھاي نھم و دھم  ، ھمه سروده شاعران قرنطريق التحقیقشود، از جمله  ده مينسبت دا

  . ھجري است و از او نیست

  

اّما َسنائي در . گرايش َسنائي به تصّوف بر تطّور و تکامل شعر صوفیانه فارسي تأثیر بسیار داشت

ا اين ھمه، ب. گفت سرود و َھْزل و َھْجو مي اين دوره از زندگي خويش ھنوز ھم شعر مدحي مي

داشتند،  وي در جامعه صاحب چنان مقامي بود که بزرگان حضور او را در خانه خود گرامي مي

رفت و با پاي کثیف  حّتي در مّدتي که به تقلید از يکي از صوفیان در کوچه و بازار پابرھنه راه مي

نه در محضر او اّما چه بسا بزرگان درھمان حال دست به سی. آلود قالي و تشکچه میزبان را مي

ھمین اقبال مردم، حسودان را به . نشستند ايستادند و با ھمه اصرار او در محضرش نمي مي

داشت و َسنائي نیز در ھمان حال با کلماتي رکیک و زشت به َھْزل و َھْجو ايشان  بدگويي وامي

 در زشت گويي و اشاره به صحنه ھاي پلید و رفتارھاي ناپسند پس از َسنائي. پرداخت مي

رود که اوضاع نابسامان زمان و روابط زشت و دور از اخالق  گمان مي. شعرعرفاني راه يافته است

  . مردمان موجب برانگیخته شدن خشم صوفیان بوده است

  

  ) م1145-1221/ ه540- 618(عّطار نیشابوري 
 وي در .دوازدھم میالدي است/فريدالّدين عّطار يکي از عارفان و شاعران بنام قرن ششم ھجري

عّطار که قاعدتًا به معني عطرفروش است . پدرش عّطار بود. ناحیه اي نزديک نیشابور به دنیا آمد

عّطار . پدر عّطار و خود او نیز داروفروش بودند. رفت در قرن ششم به معني داروفروش به کار مي

. آمدند د وي ميکند که ھر روز گروھي بیمار نز نامد و تصريح مي مي" داروخانه"دستگاه خود را 

اي  مجموعه. شاعر در حدود ھشتاد سال زيست و به گماني درحمله مغول به نیشابورکشته شد

ازمنظومه ھاي متعّدد، ديوان شعر و يک نوشته و نثر از او برجاي مانده که پس از قرن ھا نشان از 

  . ُپرکاري او و ارج آثارش دارد

  

ھاي   در جنگ شیعه و سّني و تعّصب و دعواي فرقهعّطار مسلمان و ظاھرًا سّني مذھب بود اّما

طرف ماند و در  انداخت، بي مختلف اسالمي، که در آن روزگار سخت مردمان را به جان يکديگر مي

وي براي رستگاري انسان راھي جز . آثارخود بارھا بیزاري خود از اين کشمکش ھا را آشکار کرد

کرد و، فراتر از آن، میان  ر را مالمت ميعشق و دوستي نمي شناخت، علماي مخالف يکديگ

روند که در دل ذّره اي  معتقد بود تنھا آنان به راه حق مي. شد مسلمان و کافر تفاوتي قائل نمي

  . ھاي واالي خدايي است عشق حقیقت دارند و باطن و قلبشان درگرو محّبت خدا و ارزش

  

بدان جا رسید که گويند موالنا جالل الدين در اين مقام تا . عّطار از صوفیان پیرو مکتب عشق است

  : محمد رومي درباره او سرود
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    ھفت شھر عشق را عّطار گشت

   ما ھنوز اندر خم يک کوچه ايم 

  

 نام دارد و ترجمه احوال و سخنان و کرامات  تذکرة االولیاءکتابي که عّطار به نثر نوشته است

 شیوا دارد، ازنظر تاريخ صوفیان داراي اھمیت اين کتاب که نثري. بزرگان صوفیه تا زمان اوست

  و ديگريمقامات طیور يا منطق الطیردر بین آثار منظوم عّطار دو کتاب يکي . بسیار است

   .اگر چه ديوان غزلیات او نیز در نوع خود زيباست.  مشھورتر از ديگر آثار اوستنامه الھي

  

مرغان يک يک . ن به بارگاه سیمرغ است داستان دعوت ُھدُھد ازمرغان براي رسیدمنطق الطیر

در راه . پیمايند خوانند اّما به تشويق ُھدُھد عاقبت راھي دراز و خطرناک را مي خود را ناتوان مي

اّما آن گاه که به بارگاه سیمرغ . گردند و عّده اي ديگر از راه مي مانند بسیاري از ايشان باز مي

سیمرغ در اين . د خود رامي بینند که سي مرغ اندنگرن رسند و به دستور او در آينه مي مي

مرغان نیز نمودار نفوس . منظومه و ديگر آثار عرفاني رمزي است از نھايت کمال و حقیقت مطلق

شاعر عارف در اين . اند، بعضي پايدار و عاشق حقیقت و بعضي ديگر ضعیف و ھراسان آدمیان

انسان براي يافتن .  حقیقت وجود خود اوستخواھد به انسان نشان دھد که واالترين منظومه مي

ھاي انساني خود را، نه آن ھنگام  و شناختن حقیقت بايد به درک مقام واالي خود پي برد و ارزش

  . که اسیر شھوات و ماديات است، بلکه آزاد و رھا ازمعیارھاي عالم خاکي، به درستي بشناسد

  

گويد که   از سلطاني سخن مي الھي نامهوي در. اين انديشه درون مايه ھمه آثارعّطار است

پسران ھمه چیزھايي افسانه . ھنگام مرگ از چھار پسر خود مي خواھد تا آرزويشان را بازگويند

پدر با . اي را مي خواھند که به ايشان قدرت ھاي خارق العاده دھد و برکارھاي بزرگ توانا کند

ھا که خارق العاده  ھمه نیروھا و حّتي آندھد که  گفتن داستان ھاي گوناگون به پسران نشان مي

اين انسان است که بايد . اند آيند در وجود انسان به وديعه گذاشته شده و معجزه آسا به نظر مي

ھاي آثار  يکي از ويژگي. نیروھاي ذاتي خود را بشناسد و از آن ھا به بھترين صورت استفاده کند

یم عرفاني به عنوان تمثیل از آن ھا استفاده عّطار حکايات فراواني است که ضمن بیان مفاھ

بسیاري از اين حکايت ھا پیش از او سابقه ندارد و درعین حال جمع آوردن اين ھمه . کند مي

  . داستان و حکايت نمودار ذھني ُپرجوش و زنده و آفريننده است

  

اين کسان . است ارزشي خاص دارد» ھشیارسران ابله ديدار«در بین حکايت ھا آن چه مربوط به 

رود  گمان مي. شوند در شعر عّطار جايي بزرگ دارند که با عنوان مجنون يا مجانین عقال خوانده مي

که وي از زبان ايشان سخناني گفته است که مستقیمًا جرأت ابراز آن را نداشته، زيرا بنا بر احکام 

 که به کفر مّتَھم عّطار براي آن. مذھبي گناه و گستاخي کودکان و ديوانگان بخشودني است

نشود و به دست مأموران حکومت نیفتد اعتراض خود را به نابساماني ھاي اجتماعي بر زبان 

  .نھاده است ديوانگان مي

  

. کند خورد و به او اعتنا نمي ازجمله حکايت مي کند که درويشي ژولیده در راه به سلطان برمي
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خواند و او  او را گداي متکّبر ميسلطان . جواب به سردي مي دھد. گويد سلطان سالم مي

جاي ديگر . کنند سلطان را گدايي حريص که ذّره ذّره باج و خراج را از در ھرخانه براي او جمع مي

گیرد که حّتي در نماز نیز به سود و زيان تجارت  دين داران دنیا دوست را به باد مالمت مي

که عّطار از زبان ديوانه اي شوريده به خدا نیز رود  جا فرا مي اين اعتراض ھا گاه تا آن. انديشند مي

بسیار . خواھد که بدان تن را بپوشاند ديوانه اي برھنه از خدا پیراھني مي. کند اعتراض مي

عاقبت روزي کسي جامه اي ُپروصله به . گذرد و او ھمچنان به راز و نیاز با خدا مشغول است مي

  : گويد کند و به سرزنش خطاب به آن داناي راز مي ديوانه به سوي خدا سر بلند مي. بخشد او مي

  

  صد ھزاران ژنده برھم دوختي 

  اين چنین درزي ز که آموختي؟ 

  

چه، خدا مھربان است و . اّما اين اعتراض در واقع نشان از صمیمیت و نزديکي انسان با خدا دارد

چنین بینشي در . ندنوازد که او امکان اعتراض پیدا ک بخشنده و بنده ضعیف خود را چنان مي

گیري ھاي امیران، حاکمان و دين داراني است که براي خود  ھا و سخت تصّوف، بازتاب خشونت

 قائل اند و مردمان را بي ھیچ گذشت و مدارا مورد سخت ترين فشارھا و شکنجه  قدرتي خدايي

  . انشناسانه استدوستي خدا و نزديکي به او نیشخندي زيرکانه به اين رفتار خد. دھند ھا قرار مي

  

 َصنعان به دختري  از داستان ھاي زيبايي که در آثار عّطار نقل شده ماجراي عشق شیخ

شیخ . اين حکايت که در منظومه منطق الطیر آمده خود داستان مستقّلي است. ترساست

گذرد و  َصنعان، با ھمه مقامات مذھبي و عرفاني خود، در راه عشق دختر ترسا از ھمه چیز مي

رود  کند و تا آخرين مرحله کفر پیش مي نوشد، خوک باني مي نھد، شراب مي ي بر معتقدات ميپا

آثار عّطار زباني ساده . رساند رھاند و به نور و روشنايي مي تا رحمت خداوند او را از تاريکي مي

  .دارد و داستان ھاي آن بسیار شیرين و دلکش است

  

  )م1126-1186/ه520-582(خاقاني شرواني 
دوازدھم میالدي /افضل الدين بديل بن علي خاقاني يکي از شاعران بزرگ قرن ششم ھجري

اّما از کودکي عمويش تربیت . وي از پدري درودگر و مادري آشپز، که مسیحي بود، زاده شد. است

   و پنج در بیست. او را برعھده گرفت که پزشکي آشنا به فلسفه و حکمت و مردي صاحب نام بود

کي ازشاعران سرشناس زمان او را با خود به دربار خاقان اکبر منوچھر بن فريدون شروان ي سالگي 

شاه، از پادشاھان محّلي غرب ايران، که باج گزار سلجوقیان عراق بود، برد و از آن پس شاعرکه 

ھاي ھنگفت و  کرد خود را، با انتساب به شروان شاه، خاقاني خواند و از صله تخّلص مي" حقايقي"

  . ايزه ھاي گران بھاي آن پادشاه برخوردار شدج

  

اقامت خاقاني در دربار شروان شاه دير نپايید و با وجود مخالفت شاه، در آرزوي ديداراستادان 

ھنگامي . دانش و ادب و عرضه ھنر خويش به دربار پادشاھان مشرق، به ري و خراسان روي نھاد
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در ھمان زمان خبرحمله ترکان ُغز را به . جا ماندکه به ري رسید بیمار شد و ناچار مّدتي درآن 

کشته شدن امام . خراسان شنید که بیداد بسیار کردند و مرداني بزرگ را از دم تیغ گذراندند

 گاه  حبس"محمد بن يحیي نیشابوري که خاقاني بیش از ھمه در آرزوي ديدار او بود، شاعر را به 

ي در اندوه از دست رفتن امام محمّد بن يحیي سروده ھاي بلندي که و قصیده. باز گرداند" شروان

  . از جمله مؤّثر ترين اشعار اوست

  

در بازگشت . پس از چندي باز خاقاني راه سفر در پیش گرفت و به زيارت مّکه و مدينه شتافت

يکي از بزرگان بغداد او را به خدمت خلیفه عّباسي برد و گويا خلیفه از او خواست که به عنوان 

در ضمن ھمین سفر خاقاني به سرودن يکي از مثنوي .  در دربار او بماند، اّما خاقاني نپذيرفتدبیر

 پرداخت که شرح زيارت خانه خدا و توصیف شھرھاي سر راه و العراقین تحفةھاي خود به نام 

 سخن احوال بزرگاني را که با ايشان ديدار کرده بود در آن آورده و در پايان از احوال و روزگار خود

خاقاني در راه بازگشت از بغداد، به ديدار کاخ مدائن رفت و با مشاھده آن ويرانه . رانده است

اي زيبا سرود که چنین  غمناک که روزگاري بارگاه بزرگ ترين شاھان و دادگران روزگار بود قصیده

  :آغاز مي شود

  

    بین از ديده نظر کن عبرت ھان اي دل

  عبرت دان ايوان مداين را آيینه  ھان 

 . . . .  

  

  ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما

   رسد َخذالن بر قصر ستمکاران تا خود چه

  

در بازگشت به شروان خاقاني مورد بي مھري شروان شاه قرار گرفت و نزديک به يک سال به 

.  استدر اين مّدت چند حبسیه زيبا سرود که از بھترين اشعار اين نوع در ادب فارسي. زندان افتاد

ھاي پاياني  سفري ديگر به زيارت خانه خدا، از دست دادن پسر بیست ساله، و انزواي سال

وي در تبريز درگذشت و در مقبره . زندگي شاعر در تبريز، از آخرين رويدادھاي زندگاني اوست

  . شاعران در محله سرخاب اين شھر به خاک سپرده شد

  

ھاي خود به مدح و ستايش پرداخته، اّما  اري از قصیدهخاقاني شاعري تواناست و با آن که در بسی

به خالف بسیاري از ھم روزگاران خود مردي بلندطبع بوده، خود را خوار نکرده و آزمندانه به سوداي 

 و ترجیع بندھا و غزل ھا  از او ديواني بزرگ از قصائد و مقّطعات. ِصِله پیشاني برخاک نسوده است

  . که درباره آن سخن رفت العراقین   تحفةت و نیز مثنوي بلندو رباعیات برجاي مانده اس

  

خاقاني شاعري صوفي مشرب نیست، اّما مانند بیشتر بزرگان زمان خويش کوشیده است تا 

خواند و  روش سنائي را در بیان پند و پارسايي دنبال کند، از ھمین رو، خود را جانشین سنائي مي

 عمر به تصّوف و گوشه نشیني رو کرد و به گفته خود چند شايد به ھمین دلیل در سال ھاي آخر
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  . بار چّله نشست

  

. اند خاقاني را جزء بزرگ ترين شاعران قصیده سراي ايران و يکي از ارکان شعر فارسي دانسته

مھارت او درآوردن تعبیرھاي تازه و پیچیده و توصیف و تشبیه ھاي بسیار ظريف، که نمودار وسعت 

وي از به کار بردن غريب . به ھمه علوم و معارف زمان است، شھرت بسیار دارداّطالع او نسبت 

ترين کلمات عربي و اصطالحات نجومي و فلسفي و تاريخي و جغرافیايي و امثال آن ھرگز 

به عالوه، وي با آوردن . نمايد خودداري نکرده است و به ھمین جھت فھم شعر او دشوار مي

ر آفرينش مضمون ھاي تازه و ترکیب ھاي خاص خود بر اين استعاره ھا و باريک انديشي د

  . دشواري ھا افزوده است

  

  ) م1135-1217./ ه530-614(نظامي گنجوي 
وي در گنجه . اي از شاعران داستان سراي بزرگ ايران است ابو محّمد الیاس نظامي گنجه

 درھمان شھر، که آرامگاھش ھنوز. زيست و جز يک سفر کوتاه ھرگز از آن جا بیرون نرفت مي

نظامي در جواني شاعري غزلسرا بود اّما . اکنون جزو خاک جمھوري آذربايجان است، برجاي مانده

است و آن سرودن پنج  در حدود چھل سالگي به روشي تازه روي آورد که ھمه شھرت او از آن

 زير شود و به ترتیب آفرينش به قرار  خوانده ميپنج گنج يا خمسهمثنوي مشھور است که 

  : است

  

ھا  اي در پند و اخالق و عرفان، شامل بیست مقاله که ھريک از آن ، منظومه مخزن االسرار-

اين داستان ھا ھمه از زبان مردم گرفته شده و تنھا با نتیجه گیري . داستاني کوتاه آورده است

  . اخالقي آن را ُپرمعناتر کرده است

  

پادشاه خوشگذران ساساني با شیرين ، داستان عشقبازي خسرو پرويزخسرو وشیرين-

رود،  اين منظومه که زيباترين اثر عاشقانه ادب فارسي به شمار مي. شاھزاده خانم ارمني است

در خالل داستان خسرو و . بر زمینه تاريخ و افسانه بنا شده، و به نظر شاعر مکّمل شاھنامه است

حتماًال از داستان ھاي بسیار قديمي و  نیز آمده که ا شیرين و فرھادشیرين، داستان افسانه اي

 از کلّیت و يکپارچگي  خسرو وشیرينبا اين ھمه، منظومه. رايج در زبان مردم بوده است

شیرين در اين داستان زني زيبا، قوي، مصّمم، وفادار، شجاع، و . داستاني زيبايي برخوردار است

خود نسبت به زني بنام آفاق شاعر در سرودن اين منظومه بر عشق . خوددار توصیف شده است

  .اشاره کرده که در زمان سرودن منظومه او را از دست داده بوده است

  

، داستان عشق غم انگیز دوجوان عرب است که در فارسي نیز شھرت داشته و لیلي و مجنون -

 به دستور يکي از فرمانروايان آن ناحیه خسرو و شیريننظامي گنجوي پس از توفیق در سرودن 

نظامي از اين داستان براي توصیف عشقي دست نیافتني با رنگ و . نظم آن روي آورده استبه 

  . بوي عرفاني استفاده کرده است
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، منظومه اي است براساس داستان تاريخي و افسانه ھفت گنبد يا ھفت پیکر يا بھرامنامه -

ت بھرام از شاعر سرگذش. اي بھرام پنجم معروف به بھرام گور شاھنشاه معروف ساساني

در ضمن . ھا و روش دادگستري و رعیت پروري او را به نظم آورده است کودکي تا مرگ، جنگ

به توصیف ھفت قصر بھرام گور اختصاص دارد که ھريک به رنگي ھفت پیکر نیمي از منظومه 

 تزيین شده بود و شاه ھر روز ھفته را در يکي از اين قصرھا به مناسبت تقارن رنگ و نام آن با

ھفت ستاره آسمان نزِد يکي از ھفت شاھزاده خانم که از اقلیم ھاي ھفت گانه آورده شده 

گويد که عالوه بر جنبه  ھريک از شاھزاده خانم ھا براي بھرام گور داستاني مي. گذراند بودند، مي

بعضي اين منظومه را برجسته ترين اثر . ھاي اساطیري سرشار از حکمت و پند و اندرز است

  .  دانسته اندنظامي

  

اي اسکندر مقدوني   در باره شخصیت تاريخي و افسانهپنج گنج اسکندرنامه پنجمین مثنوي -

 که اسکندر به واسطه  شرفنامه و اقبال نامه، و با آن: اين منظومه داراي دو بخش است. است

دانسته شده، اّما حمله و غلبه بر ايرانیان در بسیاري آثار و نوشته ھاي قبل و بعد از اسالم ملعون 

به . در اين اثر نظامي اورا شاھي بزرگوار، دانشمند و دوستدار فلسفه وحکمت توصیف کرده است

رسد که پرداختن به اسکندر در واقع اندکي دوري گزيدن از شاھان و پھلوانان باستاني  نظر مي

به عالوه، در . دايراني باشد که محبوب ساکنان نواحي شرق ايران يعني خراسان و سیستان بودن

داده است و به  زمان نظامي به تدريج احساسات شديد مّلي جاي خود را به معتقدات مذھبي مي

عنوان پادشاھي که معتقد به فلسفه و حکمت و علوم الھي بوده مورد توجه  اين جھت اسکندر به

ي و عرفاني اين جنبه از شخصیت اسکندر زاده تصّورات مسلمانان از مرکزيت فلسف. قرار گرفته

اسکندريه بوده است، خاّصه آن که بعضي مفّسران او را با ذوالقرنین مذکور در قرآن کريم يکي 

  . دانسته و مقام واالي ديني، و حتي پیامبري براي او قائل شده اند

  

  ) م-1273 1207/ه604-672(موالنا جالل الدین محّمد َبلخي 
 مولوي، بزرگ ترين عارف متفّکر ايراني است که  موالنا و جالل الدين محّمد َبلخي مشھور به

مجموعه عظیم وگران قدر آثار او، ادب فارسي و انديشه ايراني را در اوج اعتال به نمايش 

که با سلطان  پدرش بھاءالدين َوَلد براثر اختالفي. وي از خاندان بزرگان َبلخ بود. گذارد مي

از راه خراسان و بغداد به قونیه در ترکیه امروز رفت محّمدخوارزم شاه پیدا کرد، مقارن حمله مغول، 

  . و در آن جا به تدريس و ارشاد و اداره امورديني مردم پرداخت

  

گذشت مورد توّجه خاص عّطار  جالل الدين محّمد ھنگامي که در کودکي ھمراه پدر ازخراسان مي

ا به او بخشید و مژده داد  ر اسرارنامهاي ازکتاب شاعر و عارف بزرگ نسخه. نیشابوري قرارگرفت

جالل الدين بیست و چھارساله بود که » .زود باشد که اين پسر آتش در سوختگان عالم زند«که 

پدرش درگذشت و او به تشويق و راھنمايي يکي از بزرگان صوفیه و ياران پدر براي کسب علم 

.  زمان بھره ھا گرفتوي ھفت سال در َحَلب و َدِمشق بسر برد و از درس بزرگان. راھي شام شد
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  .الدين ابن عربي آشنا شد و گفته اند که به حلقه درس او پیوست با محیي

  

درھمین زمان جالل الدين محّمد براي اّولین بار با عارفي شوريده و بي قرار بنام شمس تبريزي 

خود گفته است که . شمس عارفي بزرگ بود که انديشه اي جوشان و بلندپرواز داشت. آشنا شد

پس از شصت سال پرواز از خود ملول شده بود و کسي مي خواست از جنس خود تا «در آن زمان 

تبريز  شمس . »انگشت بر رگ ايشان نھد«و ھم در جستجوي راھنمايان بود تا » او را قبله سازد

سخن ھاي بي پروا . زد پوشید و ژولیده ھمه جا پرسه مي ھاي خشن سیاه و ُپر وصله مي جامه

  . گرفت  صاحبان زر و زور و اھل تزوير و ريا را به مسخره ميگفت و مي

  

جالل الدين به قونیه بازگشت و . مالقات جالل الدين محّمد با شمس تبريز اين بار به درازا نکشید

داد و مريدان و  وي فقه و علم ديني درس مي. در مسند ارشاد و تدريس مقامي بلند يافت

م، روزي درمیان بازار 1244./ ه642به سال . و با اعتبار بودندشاگردان او مردمي صاحب احترام 

قونیه، جالل الدين محّمد با جمع مريدان با وقار و با اّبھت از روحانیان صاحب علم و پرھیزگار در 

از مولوي . پوش ژولیده، بر سر راه ايشان سبز شد حرکت بود که بار ديگر شمس تبريز، آن سیاه 

پس . پس از آن چھل روز يا سه ماه آن دو در اتاقي در بر اغیار بستند. یدسؤالي کرد و جوابي شن

به جاي اقامه نماز و «. از آن مولوي ديگر نه آن عاِلم صاحب مقام، که شوريده اي سرانداز شد

و ھمه کس . مجلس وعظ، به رقص و َسماع پرداخت و به جاي قیل و قال به وجد و حال دل بست

ب منبر و زاھد پیشین در اصل رندي الابالي و مستي پیمانه به دست و را معلوم شد که آن صاح

  ».عاشقي کف زنان بوده است

  

اّما آن يار شصت ساله چنان . موالنا تا آن زمان، يعني سي و ھشت سالگي، ھیچ شعر نگفته بود

او ياران و رفتار . تارھاي روح او را به نوا درآورد که شاعري آغاز کرد و سیل غزل ھا را جاري نمود

شمس ناچار پس از شانزده ماه . مريدان پیشین را به خشم آورد و ھمگان را برضّد شمس شوراند

جامه عزا پوشید و بنیاد . اّما با رفتن او شیدايي و بي تابي موالنا بیشتر شد. از آن جا گريخت

اين . شتُرباب به دست گرفت و نوعي تازه از آن ساخت که شش سیم دا. رقص و َسماع گذاشت

قراري و رفتن ھا و گشتن ھاي مولوي، عاقبت شمس تبريز را  شور و شیدايي و زاري و بي

تا ھم زشتي ھاي خويش را به موالنا بنمايد و «اّما اين بار آمده بود . واداشت که به قونیه باز گردد

  ». بود برھاندتا آن نازنین را که میان قوم ناھموار گرفتار آمده«و آمده بود » ھم خوبي ھايش را

  

نوشته اند که بر در . شمس اين بار در خانه موالنا جاي گرفت و با زني از بستگان او ازدواج کرد

گرداند و  آمدند برمي اطاق موالنا مي ايستاد و بزرگاني را که براي کسب شھرت به ديدن وي مي

ظاھربینان نیز آرام حسودان و . خواست که درم و دينار نثار کنند گاه به تمسخر از ايشان مي

نماندند و بار ديگر تعّصب چنان فزوني گرفت که شمس در مّدتي کمتر از دوسال به ناگاه ناپديد 

  . بعضي گفته اند که به دست مخالفانش کشته شد. شد

  

اّما . به ھرجا سرکشید و از ھرکس نشان او پرسید. باز موالنا ديوانه وار و در پي يار سفر آغاز کرد
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گفت و در َسماع و رقص و چرخ زدن  قونیه باز گشت و شیدا و شوريده بیت و غزل ميعاقبت به 

 آن چه امروز به نام. ديگر ھرگز کسي از او وعظ نشنید و او را بر سر منبر نديد. برد خود را از ياد مي

 برجاي است غمناله ھاي آن عارف عاشق است که در خیال با معشوق ديوان شمس تبريزي

  . شتسرو سّري دا

  

الدين زرکوب،  صالح. جست پس از ناپديد شدن شمس، موالنا ياران ھمدل ديگر براي خود مي

مردي پیشه ور و ساده دل، چندي بردل سوخته او مرھم گذاشت و چون وصّیت کرده بود که با 

 رقص و شادي اورا به گور بسپارند، موالنا در تشییع جنازه او دست افشان و پاي کوبان تا گورستان

. الدين َچَلبي از خاندان جوانمردان و اھل فتّوت قونیه رفت و پس از او ياري ديگ رگزيد به نام حسام

ھنگامي که .  را در اين سال ھا سرودمثنوي معنويموالنا ده سال آخر عمر را با او گذراند و 

نازه اش در تشییع ج. مولوي در قونیه درگذشت ستاره درخشان عرفان ايران زمین نیز غروب کرد

پیروان ھمه اديان و مذاھب شرکت داشتند، چه، مولوي در دوستي و عشق بین آدمیان مرز و 

  . فاصله اي نشناخته بود

  

  ) م1203-1291/ یا ه600-691(سعدي 
شیخ مشرف الّدين ابن مصلح بن عبداهللا شیرازي مشھور به شیخ سعدي از برجسته ترين 

وي در شیراز در خاندان عالمان دين به دنیا آمد و در . ستشاعران و نويسندگان تاريخ ادب ايران ا

در سال . جواني پس از فرا گرفتن علوم ادبي و ديني براي تحصیل به مدرسه نظامیه بغداد رفت

ھاي اقامت در بغداد عالوه بر تحصیل علوم زمان خود با مشايخ بزرگ صوفیه آشنا شد و از 

مه ارادتي که به ايشان داشت، تابع و فرمانبردارھیچ يک اّما با ھ. محضرشان بھره ھاي بسیار برد

نگرديد و استقالل فکر و انديشه خويش را تا پايان عمرحفظ کرد، گو اين که خود به يکي دو تن از 

  .مشايخ بزرگ روزگار خويش ارادت مي ورزيد

  

ه ھاي حاصل سعدي در سفرھاي طوالني به حجاز، شام، و لبنان رفت و بعدھا در آثار خود به تجرب

در ھمین نوشته ھا از شھرھا و ممالک دور دست شرق . از اين سفرھاي دور و دراز اشاره کرد

. ھا رفته باشد مانند کاشغر و ھند نیز ياد کرده است اّما يقین نیست که خود به ھمه اين سرزمین

پنج سال با اين سفر طوالني که در آغاز جواني از شیراز به بغداد آغاز شد پس از حدود سي و 

  . بازگشت به ايران پايان يافت

  

مقارن ھمان سال ُھالکوخان مغول سراسر خاک ايران را درَنَور ديد و در بغداد باکشتن خلیفه و 

اّما در اوان حمله مغول، . شماري از وابستگان و نزديکان او دستگاه خالفت عّباسي را برانداخت

 655سعدي در. ا اتابکان فارس از در اطاعت درآمده بودندشیراز از کشتار و ويراني در امان ماند زير

اّما نه به عنوان . م به شیراز باز گشت و در شمار نزديکان سعدبن ابوبکر زنگي درآمد،1257/ه

که با وعظ و ارشاد مردم و  شاعر درباري بلکه پیري محترم و دانشمند و جھان ديده وقطب صوفیان

  . گذراند ساالت روزگار ميسرودن اشعار و تألیف کتاب ھا و ر
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شاعران از دور دست ھاي ھند تا ترکیه امروز از . سعدي در زمان زندگي خود شھرت بسیار يافت

اّما ھرگز ھیچ . پس از او نیز آثارش سرمشق شاعران و نويسندگان بوده است. کردند او تقلید مي

رروح زبان به اوج ھنري استاد نوشته ديگري از اين نوع نتوانسته در زيبايي، رواني و تسّلط ب 

  .ھمه گويند ولي گفتن سعدي دگر است. سخن سعدي نزديک شود

  

سعدي با ذھني حّساس و نکته ياب به آمیختن تجربه ھاي تلخ و شیرين و بازنمودن زواياي روح و 

ترين بخش سروده  آثارش ترکیبي از نظم و نثر است و غزلیات بزرگ. دل آدمي ھنرمندي توانا بود

ي اوست، اشعاري که در آن ظريف ترين عواطف عاشقانه و لحظه ھاي شوق و ھجران ھمراه ھا

سعدي در قصايد خود به تحسین مردان بزرگ و . با وصف زيبايي ھاي طبیعت بازگو شده است

مظّفرالّدين ابوبکر پسر سعدبن زنگي و . دانشمند و رجال نیک سیرت روزگارخود پرداخته است

 و برادر او عطاملک جويني، بیش از ديگران مورد تّوجه سعدي وان جوينيديشمس الدين صاحب 

ھاي بسیار در اندوه مرگ بزرگان نیز از ديگر اشعار سعدي است که در نوع خود  مرثیه. اند بوده

  . ممتاز است

  

 است که شاعر درآن ضمن حکايت ھاي شیرين کوتاه به بوستاناّما برترين مجموعه شعر او 

اين .  چنین مقامي را داردگلستاندر آثار منثور وي . ل عمیق روابط انساني پرداختهتجزيه و تحلی

 مجموعه اي  بوستانکتاب کوچک که با نثري بسیارروان و آمیخته با شعر نوشته شده ھمچون

است از داستان ھا که ھريک به نوعي چشم خواننده را بر زشتي ھا و زيبايي ھاي زندگي 

 ديگر آثار شعر و نثر سعدي مجموعه ھايي است از َھْزْل و شوخي و بخش. گشايد اجتماعي مي

از حکايت . گفته اند"نمکدان شعر"مجموعه آثار شیخ سعدي را به مناسبت تنّوع مطالب آن . انتقاد

  :  سعدي است گلستانھاي

  

شنیدم که فالن دشمن تو را خداي عّز وجّل «: کسي مژده پیش انوشیروان عادل آورد و گفت

 که  اگر بمرد عدو جاي شادماني نیست» ھیچ شنیدي که مرا بگذاشت؟«: گفت» .شتبردا

  » ما نیزجاوداني نیست زندگاني

 * * *  

ھرگز از دور زمان ننالیده بودم و روي از گردش آسمان درھم نکشیده، مگر وقتي که پايم برھنه 

يکي را ديدم که پاي . گبه جامع کوفه در آمدم دل تن. مانده بود و استطاعت پاي پوشي نداشتم

  . کفشي صبر کردم سپاس نعمت حق به جاي آوردم و بر بي. نداشت

  

  مرغ بريان به چشم مردم سیر 

  کمتر از برگ تّره برخوان است 

  

    وان که را دستگاه و قّوت نیست
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  شلغم پخته مرغ بريان است 

  

  ) م1413 یا 1412./ ه792 یا 791. ف(حافظ 
چھاردھم /بزرگ ترين شاعر غزل سراي ايران در قرن ھشتم ھجريخواجه شمس الدين محّمد، 

وي به ھمه علوم مذھبي و ادبي زمان خويش و به زبان . زيسته است میالدي در شیراز مي

خواند، در  فارسي و عربي آشنايي کامل داشت و چون قرآن را با روايت ھاي مختلف از برمي

حافظ در .  داشت و با موسیقي کامًال آشنا بودنیز صدايي خوش. کرد اشعار خود حافظ تخّلص مي

جواني به دربار امراي اينجو راه يافت و نزد شاه شیخ ابواسحاق که حاکم فارس بود به مقامي واال 

ديري نگذشت که امیر مبارزالدين محّمد، مؤّسس سلسله آل مظّفر برشیخ ابو اسحاق . رسید

س خود با خشونت و سخت گیري تمام به سپ. دست يافت و او را در میدان شھر شیراز کشت

  . حکومت پرداخت

  

امیر مبارزالدين، که حافظ او را محتسب خوانده است، در امور مذھبي بر مردم بسیار سخت 

گساري و نوازندگي باز  دِر میخانه ھا را مي بست و مردم را از باده نوشي و مي. گرفت مي

و تعّصب مذھب قشري سرچشمه گرفته بود حافظ اين اعمال را که ازخشک انديشي . داشت مي

چندي بعد پسران امیرمبارزالدين که از . تاخت دانست و در شعرخود سخت به آن مي رياکارانه مي

شاه شجاع، شاه . ھاي بسیار او به جان آمده بودند بر وي شوريدند و اورا کور کردند گیري سخت

.  يکي بعد از ديگري به پادشاھي رسیدندمظّفر، در زمان زندگي حافظ يحیي و شاه منصور، از آل

اّما اين دوستي نیز چندي بعد به . حافظ بیش از ھمه با شاه شجاع روابطي صمیمانه داشت

شاه شجاع يک بار از برادر خود محمود شکست خورد و به کرمان گريخت و چون . کدورت انجامید

ه مردي دھن بین، بدگمان و پس از دوسال برادرش محمود را شکست داد و به شیراز بازگشت ب

  . بد زبان بدل شده بود

  

اند که ھفتاد  نوشته. در اين روزگار امیر تیمور بر ايران حمله آورد و در اصفھان قتل عامي عظیم کرد

اين احوال در شعر حافظ به صورت . ھزار تن را کشت و از سرھاي کشتگان مناره ھا ساخت

حافظ در . ھاي خوش زندگي انعکاس يافته است حظهناپايداري دنیا و ضرورت گرامي داشتن ل

سفرھاي کوتاه او به اصفھان و يزد او را ناخشنود . اي ھمه عمر درشیراز زيست چنین دوران آشفته

بازگرداند و از دعوت محمود شاه بھمني َدَکني به ھندوستان نیز به عّلت طوفاني بودن دريا چشم 

  . مگاه او در اين شھر، زيارتگه رندان جھان استحافظیه، آرا. پوشید و در شیراز درگذشت

  

از حافظ ديوان اشعاري برجاي است که از ديرباز در خانه ھر ايراني، از شھري و روستايي و دانش 

با آن که فھم دقیق شعر حافظ آسان . مند و بي سواد، در کنار قرآن کريم جاي گرفته است

ا دارند و فال گرفتن از ديوان اش، چه به اعتقاد و چه از نیست، اّما ايرانیان با ِشعر او راز و نیازھ

لقب لسان الغیب يا گوياي اسرار به ھمین مناسبت به . روي تفّنن، نزد آن ھا رسمي ديرينه است

  . او داده شده است
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نیاز است، و  کند يعني کسي که پاک باخته و بي حافظ در شعر اغلب از خود به عنوان رند ياد مي

وي بیش از ھمه از تظاھر . اري و دانايي به رسوم و مقّررات اجتماعي بي اعتناستبا ھمه ھشی

با اين ھمه، پرداختن بیش از حد به لذات ظاھري و . به ُزھد و رياکاري در اعمال مذھبي بیزار است

او ناپايداري اوضاع و بي دوامي . غرق شدن در ماديات نیز به نظر او شايسته انسان آگاه نیست

بنابراين اعتقاد دارد که بايد از زيبايي ھاي طبیعت .  شکوه و جالل شاھان را ديده استقدرت و

ولحظه ھاي خوش دوستي و محّبت برخوردار شد و چند روزه زندگاني را به شادي و خوشي 

  . گذراند

  

گاه در يک غزل تشخیص اين . اي است از معاني عرفاني و اجتماعي و عاشقانه شعر حافظ آمیزه

به اين جھت کالم او چند پھلوست و ھرکس از آن به اندازه فھم . نا از يکديگر آسان نیستسه مع

دقايق و لطايف شعر او با آن که قرن ھا مورد شرح و تفسیر قرار گرفته ھنوز به طور . يابد خود درمي

بارزترين جنبه شعر حافظ عشق سرشار او به آب و خاک و سرزمینش، . کامل شناخته نیست

ھاي واالي فرھنگ اصیل ايراني  اين اشتیاق به صورتي گسترده تر شامل ارزش.  استشیراز،

اشارات صريح او به اشخاص و حوادث تاريخي ايران قديم محدود است اّما نگرش او به . گردد مي

دھد که چگونه از احوال  ھستي و ديد او نسبت به انسان و محّبت و مدارا و گذشت نشان مي

ونت ھا و رياکاري ھا و مردم فريبي ھاي نوخاستگان به قدرت رسیده، رنج مغشوش زمانه و خش

گیريم و چنین  دھیم، فالي مي براي آشنايي با شعر حافظ او را به شاخ َنبات قسم مي. مي برد

  : خوانیم مي

  

  شگفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 

  اي صوفیان باده پرست  سرخوشي صالي

  

  سنگ نمود که در محکمي چو اساس توبه

  اش بشکست  طرفه  جام زجاجي چه  ببین که

  

  بیار باده که در بارگاه استغناء

   مست   ھوشیار و چه سلطان، چه  پاسبان وچه  چه

  

   رحیل  ضرورت است  رباط دو در چون از اين

   چه سربلند و چه پست  رواق و طاق معیشت

  

  مقام عیش میسر نمي شود بي رنج 

  ند عھد الست بلي، به حکم بال بسته ا

  

  باش   مي  ضمیر و خوش  مرنجان  و نیست ھست به 
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  است سرانجام ھرکمال که ھست  نیستي  که 

  

  ير  شکوه آصفي باد و منطق ط

  باد رفت و از او خواجه ھیچ طرف نیست  به 

  

  به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابي 

  ھوا گرفت زماني ولي به خاک نشست 

  

  شکر آن گويد زبان کلک تو حافظ چه 

  که گفته سخنت مي برند دست بدست

  

  

  )م1370/ ه772. ف(ُعبید زاکاني 
چھاردھم میالدي ھمزمان /ُعبید زاکاني طنزنويس مشھور ايراني است که در قرن ھشتم ھجري

در جواني به . اي بزرگ و صاحب نام اھل قزوين بود وي از خانواده. زيست با حافظ در شیراز مي

اي استاد و صاحب سبک  زرگان روزگار راه يافت و به عنوان شاعري توانا و نويسندهدربار شاھان و ب

مظّفر ازجمله  شجاع از آل شاه شیخ ابواسحاق اينجو، سلطان اويس جالير و شاه. مشھور شد

کساني بودند که عبید زاکاني ايشان را در اشعار خود ستوده و برخي از آثارش را به نام ايشان 

  .کرده است

  

ا شھرت ُعبید زاکاني به سبب چند منظومه و رساله کوچک است که در آن ھا باطبع ظريف و اّم

نکته ياب خويش، اوضاع اجتماعي و نابساماني ھاي اخالقي زمان را در لباس طنز و نیشخند به 

اي دانا و آشنا بر بسیاري از ترفندھاي  وي دراين آثار نشان مي دھد که نويسنده. مسخره گرفته

لطیفه ھاي ُعبید، با نثري بسیار ھنرمندانه، در کمترين کلمات بیشترين . ران ظاھرصالح استبدکا

رساند و از چنان عمق و تیزبیني برخوردار است که گاه شنونده و خواننده ھوشیار را  معنا را مي

  . دارد ھمزمان به خنده و گريه وا مي

  

  و چند رساله کوچک به نام ھايموش و گربهمجموعه آثار طنزُعبید زاکاني از يک منظومه به نام 

قسمت قابل مالحظه اي از .  تجاوز نمي کنداالشراف اخالق  و تعريفاتو دلگشا و صد پند 

رساله ھاي او نیز به واسطه زشتي کالم وَھْزل تند و اشاره به مطالبي که باعّفت عمومي 

با اين ھمه ُعبید . رود ھا سخن نميشود و در جمع از آن  تناسب ندارد، معموًال ناديده گرفته مي

  .زاکاني در بین عموم مردم ايران از شھرت بسیار برخورداراست

  

در قرن چھاردھم میالدي بر . زشتي و تندي بخشي از َھْزلیات او بیشتر نتیجه اوضاع روزگار است

ر اثر حمله مغول نظام پیشین اخالقي و اجتماعي درھم ريخت و کساني که از آن پس روي کا
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آمدند بیشتر مردمي فرصت طلب بودند که در انديشه منافع خود از ھیچ ستمي بر فرودستان 

ظاھرسازي و ريا کاري، بخصوص در پوشش دين و مذھب، رواج کامل داشت . کردند خودداري نمي

  .و غريزه شھوت پرستي و غالمبارگي بر صاحبان زر و زور چیره بود

  

کردند و  ن و چرا نبود، بعضي به صراحت و شّدت انتقاد ميدر چنین احوال که کسي را ياراي چو

فضال و دانشمنداني بزرگ و انديشه ور با . بعضي ديگرچون ُعبید زاکاني مسخرگي پیشه ساختند

ھمه بلندي مقام درعلم و احترامي که نزد ايلخانان داشتند در حلقه شعبده بازھا و معرکه 

کردند که با بزرگان و  اي رفتار مي ن به ھمان شیوهنشستند و با آنا ھا مي مسخره ھا و دلقک

گرفتند  آنان به اين طريق نه تنھا رفتار متکّبرانه صاحبان حشمت و جاه را به چیزي نمي. قدرتمندان

ُعبید زاکاني . نمودند ھاي ايشان را نیز به ديگران مي بلکه با نیشخند و شوخي پلیدي ھا و رياکاري

طبقات مردم  تعريفات وي در رساله. گويد  از ھمین نکته ھا سخن ميدر َھْزلیات و طنزھاي خود

آن که شب راه زند و روز از بازاريان اجرت خواھد؛ : الَعَسس« کند زمانه را چنین معرفي مي

آن که : دولتیار؛ القاضي: مدرسه؛ الجاھل: جّالد؛ دارالتعطیل: آن که ازخدا نترسد؛ الطبیب: البازاري

  » .نندھمه او را نفرين ک

  

را ُعبید زاکاني، به تمسخر، در مقابل نوشته ھاي مّدعیان اخالق آورده است که صد پند رساله 

رود که بیشترين طنز ُعبید در اين  گمان مي. در آن زمان سخن در باره آن را به ابتذال کشیده بودند

نويسد که  ه ميزيرا در مقّدم.  استاخالق ناصري نصیرالدين طوسي مؤلف  رساله متوّجه خواجه

دھد  آن گاه پند مي. اين پندھا چکیده گفته ھا و نوشته ھاي افالطون، ارسطو و خواجه نصیر است

. تا توانید سخن حّق مگوئید تا بر دل ھا گران نشويد و مردم بي سبب از شما نرنجند«: که

اشید و از عمر مسخرگي و دف زني و گواھي به دروغ و دين به دنیا فروختن پیشه سازيد تا عزيز ب

  » .برخوردار گرديد

  

ُعبید زاکاني دراين رساله از مرگ . روي سخن با طبقات ممتاز استاخالق االشراف در رساله 

گويد و  آبرويي در دستگاه حکومتي سخن مي مردمي ومردانگي وعّزت و شھرت مسخرگي و بي

ان که امروز به کوري اعداء در چنگیزخ«: آورد که فروشانه از تاريخ نمونه مي با نثري سنگین و فضل

گناه را به تیغ بي دريغ  درک َاسَفل مقتدا و پیشواي مغوالن اولین و آخرين است تا ھزاران ھزار بي

ابوسعید بیچاره چون دغدغه عدالت در . . . از پاي درنیاورد، حکومت روي زمین بر او مقّرر نگشت و

  ». در اندک مدتي دولتش سپري شدخاطر افتاد وخود را به شعار عدل موسوم گردانید،

  

، که مشھورترين اثرُعبید زاکاني است، داستان توبه گربه از خوردن  موش و گربهاّما منظومه

موش ھا با ھمه زيرکي در . کند که از اين پس موش ھا را نخواھد خورد گربه اّدعا مي. موش است

ھا  کش خورند و ھدايا و پیش  مي قسم خورده، فريب مقّدسات مقابل ظاھر آراسته گربه، که به 

  :اّما گربه ناگاه حمله مي آورد و. آوردند برايش مي

  

  گیرد  اين زمان پنج پنج مي
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  چون شده زاھد و مسلمانا

  

من در میان «: درباره عبید سخني رساتر از اين گفته استاد غالمحسین يوسفي نیست که

. بینم با دو چشم روشن و ژرف بین  ميظلمات قرن ھشتم ھجري، سیماي تابناک ُعبید زاکاني را

وجود او و سعدي و حافظ، در آن روزھاي سخت و طاقت گداز، دلیل بارزي است بر جوھر لیاقت 

  » .مّلت ايران، مّلتي رنج ديده و ُپرطاقت و زنده و پايدار

  
  ) م1440-1500/ ه844-906(امیرعلیشیر نوائي 

ر پرور سلطان حسین باَيقرا بود که در قرن نھم امیر علیشیر نوائي از درباريان ھنرمند و ھن

رسید و اجدادش به تاتارھا  نسب وي به ترکان ُجَغتائي مي. زيست پانزدھم میالدي مي/ھجري

در کودکي دوران دبستان را . وي در سمرقند زاده شد و پرورش يافته ھمان ديار بود. پیوسته بودند

گذراند و در اوايل جواني در سمرقند، مشھد طوس و با سلطان حسین باَيقراء، شاه زاده تیموري، 

اّما . در روزگار جواني چندي ُدچار آوارگي و تنگ دستي شد. َمرو به کسب علم و کماالت پرداخت

ھنگامي که سلطان حسین باَيقرا با تصّرف َھرات به سلطنت نشست، امیر علیشیر نیز به دعوت 

  . دوي به او پیوست و در ھرات ُمھردار سلطان ش

  

اّما گويي طبع او با حکومت . پس از آن امیر علیشیر درحدود يکسال حکومت استراباد را داشت

به اصرار به َھرات بازگشت و تا پايان عمر نديم و مشاور نزديک سلطان و يکي از . سازگار نبود

مندان و باوجود اين، وقت خود را بیشتر به معاشرت و حمايت شاعران و دانش. ارکان حکومت او بود

امیر مردي دانشمند و شاعر . پرداخت گذراند و به نوشتن کتاب ھا و سرودن شعر مي ھنروران مي

در شرح احوال و اشعار النفائس   مجالس کتاب وي به نام. ياب بود و شعرشناسي با ذوق و نکته

 حمايت او از عالوه بر اين، پرورش و.  بسیار دارد  اھمیت فارسي  نھم ھجري در زبان  قرن شاعران 

اديبان و شاعران روزگار سبب شد که، با وجود رکود و سکوت و انحطاط فرھنگي در نیمه اّول قرن، 

معروف ترين ايشان، . پس از روي کار آمدن او يک باره گروھي از صاحبان فضل براو گرد آيند

عالوه بر سه عبدالرحمان جامي، آخرين شاعر بزرگ ادب و عرفان و شعر کالسیک ايران، است که 

 سعدي و گلستان  به سبک بھارستان به شعر، آثاري چون  ھفت اورنگديوان و کتاب بزرگ

  .  در شرح احوال عارفان و انديشه وران روزگار به نثر نوشته استنفحات االنس

  

روضة از ديگر بزرگان دستگاه امیرعلیشیر، میرخواند، موّرخ بزرگ و صاحب کتاب تاريخ عمومي 

وي اثر با ارزش خود را با استفاده از کتاب خانه بزرگ امیر به انجام رسانده و از . ت اسالصفاء

الدين  ، و کمالتذکرة الشعرادولتشاه سمرقندي، نويسنده . مراجع آن استفاده بسیارکرده است

پانزدھم میالدي و موالنا حسین واعظ کاشفي نويسنده /بھزاد نقاش بي نظیر قرن نھم ھجري

 و بسیاري ديگر از اين دست، ھمگي پروردگان آن  فتّوت نامه سلطانیوھیلي  انوار سکتاب

اين بزرگان در آثار خويش بارھا از امیرعلیشیر به نیکي ياد کرده و مراتب . امیر ھنرپرور ھستند

  . سپاس خود را بازگو نموده اند
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حّتي پیش از مرگ تأثیر شخصیت بارز امیرعلیشیر در فضاي فرھنگي زمان بدان حد بوده است که 

به گفته استاد . اند او اغلب يادش را گرامي داشته و در نوشته ھا آن امیر نیکوخصال را ستوده

پیدا آمدن امیرعلیشیر در دستگاه تیموريان مثل اخگري بود که ناگھان خانه «ملک الّشعراء بھار 

  » .روشن کند و با تابشي قوي به کار ترويج فرھنگ و ادبیات بپردازد

  

ھاي  پانزدھم میالدي داستان/ رباره امیرعلیشیر و نفوذ فرھنگي عظیم او در قرن نھم ھجريد

در اين افسانه ھا . بسیار نقل شده و ھاله اي از افسانه سیماي تاريخي او را در بر گرفته است

 پردازد و دوستان نیز به راحتي با لطیفه و کنايه به او امیر با مردم به شوخي و نکته سنجي مي

. آورده اند که شاعري مفلس در شب عید نوروز بي مايه و آذوقه مانده بود. دھند پاسخ مي

امیر مقداري پول براي کفن و دفن شاعر . فرزندش را سیاه پوشاند و به خدمت امیر فرستاد

اگر امیر آن انعام را «روز عید شاعر با جامه نو نزد امیر رفت و در جواب تعّجب او گفت که . پرداخت

خوش آمدي که ما «: امیر گفت. شاعري ديگر روزي به درگاه امیر رفت» .رساند ُمرده بودم نمي

ما نیز براي ھمین کار آمده «: شاعر جواب داد» .کسي را مي خواستیم تا با او مسخرگي کنیم

  » .ايم

  

در زمان او . اند امیرعلیشیر را در لباس پوشیدن و تجّمل خانه و رفتارنیز مردي با ذوق توصیف کرده

وي . دستار میرعلیشیري و قباي میرعلیشیري و چیزھاي ديگر از اين دست مشھور بوده است

. نظامي گنجوي را به شعر ترکي درآورده است خمسه ھاي مشھور فارسي چون بعضي منظومه

از او ديوان اشعار بزرگي به فارسي و ترکي برجاست که تنھا بخش فارسي آن شش ھزار بیت 

جود اين، امیر علیشیر به زبان فارسي شیفتگي کامل داشت و در راه پرورش فارسي باو. دارد

امیرعلیشیر در کار ساختمان و آباداني در گوشه و کنار کشور نیز بسیار . کوشید زبانان سخت مي

در افسانه ھا بناي سیصد و ھفتاد ساختمان را به او نسبت داده و گفته اند که وي در . کوشید مي

آن چه مسّلم است آرامگاه عّطار در نیشابور، سّد ُطرق . ھارصد عمارت خیر بنا نھاديک روز چ

نزديک مشھد، رباطي در سنگ بست، در راه مشھد به فريمان، بخشي از ايوان جنوبي صحن 

در طوس از کارھاي خیر اوست ) گلسب(، و کانال کشي چشمه گیالس )ع(عتیق حرم حضرت رضا

  . ستکه ھنوز در خراسان باقي ا

  

مرگ او که به منزله سر و عقل دربار سلطان .  سالگي درَھرات درگذشت62امیر علیشیر در

سلطان حسین چند سالي پس از وي درگذشت و . حسین بود بنیاد دولت تیموريان را ُسست کرد

  . ُازبک ھا با تصّرف ھرات تیموريان را برانداختند

  
  ) م1546-1622/ ه952-1031(شیخ بھایي 

. دين محّمد عاملي معروف به شیخ بھايي از دانشمندان برجسته قرن شانزده میالدي استبھاء ال

شخصّیت . زيست و مورد احترام و تکريم وي بود وي ھم زمان با شاه عّباس بزرگ صفوي مي
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اند که او  گفته. محبوب و شھرت بسیارش به علم، سیماي تاريخي او را با افسانه درآمیخته است

. کرد اي در اصفھان، شمعي برافروخته بود که به تنھايي گرمابه را گرم مي  گرمابهبراي گرم کردن

باز گفته اند ساعتي ساخته بود که بدون کوک . شمع روزگاري دراز روشن بود بي آن که کم شود

  . کرد و پاندول کار مي

  

ان بود که در زمان پدرش از شیعیان دانشمند َجَبل عامل در لبن. شیخ بھائي در َبَعلَبک متوّلد شد

زيست و  شاه طھماسب و به دعوت او به ايران آمد و سال ھا به عنوان شیخ اسالم در َھرات مي

شیخ بھايي، که ھنگام آمدن به ايران کودکي خردسال بود، حکمت و . ولي عھد را تعلیم مي داد

اصفھان، پايتخت علوم را نزد پدر و ديگر استادان معروف زمان آموخت و در جواني در قزوين و 

وي شاگردان بنامي چون صدرالدين شیرازي . ھاي درس بزرگي برپا کرد پادشاھان صفويه، حلقه

شیخ بھايي با دو فیلسوف و متفّکربزرگ زمان خويش، میرداماد و . معروف به مّالصدرا را پرورش داد

 احترام و عالقه شیخ در باره. ِفنِدرسکي، نیز ھم زمان بود و با آنان دوستي عمیق و نزديک داشت

  . بھائي و میرداماد به يکديگر داستان ھاي بسیار بر سر زبان ھا بوده است

  

بیشتر اين آثار . نوشته ھايي که از شیخ بھايي برجاي مانده بیش از پنجاه کتاب و رساله است

امتیاز آثار بھائي . شود ھنوز در مدارس مذھبي ايران و ديگرکشورھاي اسالمي تدريس مي

ھر خواننده از کتاب ھاي وي، که بیشتر درباره . سادگي و خالي بودن آن ھا از مطالب زايد استدر

شیخ بھايي . برد نجوم و حساب، اسطرالب، فلسفه و عرفان است، به حّد استعداد خود بھره مي

 دارد که در آن مجموعه اي از مطالب علمي چون ھندسه و فلسفه را کشکول نام  کتابي نیز به

کشکول ظرف دسته . وضوعات ادبي و تاريخي و جبر و حساب و غیر آن يک جا گرد آورده استبا م

گرفته اند و مردم پول و خوراکي و اشیايي را به عنوان  داري است که درويش ھا به دست مي

  .ريختند صدقه و نیاز در آن مي

  

ودکي درايران پرورش يافت شیخ بھايي با آن که در خانواده اي عرب متوّلد شده بود اّما چون از ک

وي به فارسي اشعاري بسیار زيبا و ُپرمعنا سروده است که شور و . خوي و ذوق ايراني گرفت

  : حال اشعار صوفیانه و عارفانه ايراني را دارد

  

   تا کي به تمّناي وصال تو يگانه

  اشکم شود ازھر مژه چون سیل روانه 

  

  خواھد به سرآيد شب ھجران تو يا نه
  ر غمت را دل عّشاق نشانهاي تی 

  

  جمعي بتو مشغول و تو غايب زمیانه 

  

  رفتم به در صومعه عابد و زاھد
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  ديدم ھمه را پیش رخت راکع و ساجد

  

  در میکده ُرھبانم و در صومعه عابد

  گه معتکف ديرم و گه ساکن مسجد

  يعني که تو را مي طلبم خانه به خانه 

  

 صوفي و طالب علم به زبان گربه و موش و به رمز به شیخ بھايي کتابي به نثر دارد که در آن

  . درمشھد مقّدس است) ع(آرامگاه شیخ بھايي درکنار مرقد امام رضا. گفتگو پرداخته اند

  

  )م1572-980/1640-1050(مّالصدرا 
محّمد بن ابراھیم قوامي ملّقب به صدرالدين ومعروف به مّالصدرا و صدرالمتألھین، بزرگ ترين 

پدرش يکي از . ھفدھم میالدي است/ ي و از حکماي مشھور قرن يازدھم ھجريفیلسوف الھ

بزرگان و سرشناسان شیراز بود و تنھا فرزند او نزد برجسته ترين دانشمندان روزگار يعني شیخ 

بھاءالدين عاملي معروف به شیخ بھائي و سیدمحّمد باقرمعروف به میرداماد به تحصیل علوم 

 فھمان بي   پرداخت و به زودي به مرحله اي ازکمال رسید که حسد کجو منقول و فلسفه معقول 

  . مايه را بر ضد خود برانگیخت

  

ھاي دور دست نزديک شھر   کوچک ازکوھستان سال در دھي مرحله دوم زندگاني اوبه مّدت پانزده

اس عّب سّومین مرحله ھنگامي آغاز شد که مّالصدرا به دعوت شاه. قم به تحقیق و تفّکر گذشت

اين دوره از زندگي وي سي .  وردي خان شیراز عازم آن ديار گرديد براي تدريس در مدرسه اهللا

سال به طول انجامید و ضمن آن عالوه بر تدريس حکمت در مدرسه خان، به تألیف آثار با ارزشي 

و پرداخت که شامل تمام افکار و آراء فلسفي ) ِسفرھاي چھارگانه (االسفاراالربعهچون کتاب 

  .مکاشفات عرفاني او بود

  

م، ھنگامي که براي ھفتمین بار از سفر حج، پیاده به وطن باز 1640/ه1050مّالصدرا درسال 

چھل کتاب و رساله درعلوم معقول و منقول، که جز بخش کوچکي . گشت در بصره درگذشت مي

ز او، مّالمحسن از شاگردان مبّر. از آن ھمه به زبان عربي نوشته شده از او برجاي مانده است

  .فیض کاشاني وحکیم عبدالرّزاق الھیجي با آثار قابل توّجه خود از ديگران ممتازند

  

اند که از زمان مؤّلف تاکنون   را بزرگ ترين شاھکار فلسفه اسالمي خواندهاالسفار االربعهکتاب 

که از حکمت اسالمي پس از نه قرن . مھم ترين کتاب درسي درمدارس ديني ايران بوده است

گذشت با مّالصدرا به مرحله کمال رسید و حقايق فلسفه استداللي و ذوقي و  پیدايش آن مي

تالش مّالصدرا بیشتر معطوف به . وحي آسماني در بینشي وسیع درباره جھان با ھم در آمیخت

وي عاقبت موّفق شد نشان دھد که . ھم آھنگ ساختن دين، به ويژه تعالیم شیعه، با فلسفه بود

تواند  نه روش استداللي و ذوقي و اشراقي ھمراه با آن چه از راه وحي به انسان رسیده ميچگو
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  .در نھايت امر به يک حقیقت رسد

  

عقايدش با آراء محیي الّدين ابن . مّالصدرا در فلسفه روش اشراق و کشف و شھود را برگزيد

وي در زماني . ه مي گرفتبر برخي از نظرات ابوعلي سینا و شیخ اشراق خرد. عربي نزديک بود

از ھمین رو . وران بود زيست که دوران اقتدار و فرمانروايي فقیھان و روزگار خواري انديشه مي

اعتقادش به تصّوف و عرفان وي را آماج مخالفت و انتقاد و تکفیر فقیھاني ساخت که اّدعا مي 

واي وي در ده کھِک قم را انز. کردند در باره مسائلي برخالف ظاھر َحّقه شرع سخن رانده است

با اين ھمه، مّالصدرا ساکت نمي نشست و . نیز عّده اي تبعید وي به تحريک فقھا دانسته اند

مھم ترين ايراد فققھا که به تکفیر مّالصدرا انجامید . ظاھربینان قشري را به نیش قلم مي آزرد

ي ذھني و عقلي است، و به اعتقاد مّالصدرا زمان امر. نظريه او در باره حرکت جوھري است

چھار ُبعد بودن موجودات ماّدي و برگشت . موجوديت و استقالل زمان تنھا در ذھن صورت مي بندد

مجموع . ناپذيري زمان و غیرممکن بودن بازگشت از آينده به گذشته، ريشه در خود حوادث دارد

است از بیکران اين کائنات ماّدي در حرکت واحدي متحّرک است و ھر موجود و حادثه پاره اي 

  .متحّرک واحد

  

مّالصدرا شجاعانه و سّنت شکنانه با اين انديشه . اين نظريه در واقع حرکت جوھر در جوھر است

وي تحّول را در ذات . داد به نبرد پرداخت کھن سال فلسفي که حرکت جوھر را در َعَرض نشان مي

خود بیرون نیايد ھرگز به کمال دست  در پي و پیوسته از  به نظر وي تا چیزي پي. شیئ مي ديد

جان سخن صدرالّدين شیرازي اين است که حرکت را درسايه ثبات و يا بر پايه ثبات . نخواھد يافت

تاريخ : نظريه حرکت جوھري دو عنصر اساسي را وارد تفّکر اسالمي کرد. توان تفسیر کرد نمي

نظريه اگرچه از سوي کساني اين . مندي ھستي و جوش و خروش دروني درعین آرامش بیروني

چون حاج مّالھادي سبزواري مورد شرح و تفسیر قرارگرفت، اّما ھم چنان درحّد مباحث لفظي 

باقي ماند و به نتايج مھّم علمي و اجتماعي که مي توانست بر آن مترّتب باشد توجه الزم 

  . معطوف نشد

  

  )م1880-1955/ش-1334ه1297(عّالمھ علي اکبر دھخدا 
. وي درتھران زاده شد. است ر دھخدا ازمردان به نام سیاست و ادِب تاريخ معاصر ايرانعلي اکب

پدرش خانبابا از ايل نشین ھاي نواحي قزوين بود و از ھمین رو دھخدا را نیز اغلب قزويني 

وي درکودکي نخست درمدارس قديم تحصیل کرد سپس وارد مدرسه علوم سیاسي . خوانند مي

ر مأموريت وزارت خارجه ھمراه سفیر ايران به کشورھاي بالکان در جنوب شد و چند سال بعد د

دھخدا در بخارست و وين دو سال به تکمیل زبان فرانسه و مطالعه پیشرفت . شرق اروپا سفر کرد

با اين ھمه دربازگشت در يادداشتي به مّدعیان برتري تمّدن . ھاي علمي و ھنري اروپا پرداخت

تمّدن مکانیکي کسي دست ما را نبسته، اّما در شئون معنوي ما بايد در «: غرب ھشدار دادکه

  ».خود را دريابیم
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وي پس از شش ماه کار . بازگشت دھخدا به وطن مقارن اوج گرفتن نھضت مشروطه خواھي بود

در اداره راه شوسه خراسان به تھران بازگشت و به عنوان نويسنده و سردبیر به ھمراھي تني 

چرند و «مقاالت انتقادي وي با عنوان . پرداختصوراسرافیل ديشان به نشر روزنامه چند از آزاد ان

وي در اين مقاالت با طنزي تند اّما لطیف . به زودي توّجه خوانندگان را به خود جلب کرد» پرند

شمرد و از ساده لوحي عوام و فرصت طلبي  اعمال ستمگران و جاھالن و سرباران جامعه را برمي

  . داشت ايان و شّیادان ظاھرصالح پرده برميروحاني نم

  

به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي به فرمان محمدعلي شاه و فرا رسیدن دوران استبداد 

صغیر به کشته شدن میرزا جھانگیرخان صوراسرافیل ناشر روزنامه و روشن فکر بزرگ زمان 

. خدا در اروپا نیز از پاي ننشستاّما دھ. مشروطه و دست گیري و تبعید دھخدا به اروپا انجامید

روح  را منتشرکرد و پس از آن به انتشار روزنامه صوراسرافیلسه شماره ديگر از روزنامه 

  .  را بنیان گذاشت سروشپرداخت و اندکي بعد در استانبول نامه ھفتگيالقدس 

  

 شوراي پس ازخلع محمدعلي شاه، دھخدا به ايران باز گشت و به نمايندگي دوره دّوم مجلس

در اّيام جنگ جھاني اّول وي از عرصه سیاست گريخت و در يکي از قريه ھاي . مّلي انتخاب شد

لغت  و امثال و حکمبختیاري پناه جست و از اين فرصت براي تھیه مطالب دو اثر بزرگ خود، 

در ھمین دوران به تصحیح ديوان شاعران پرداخت و مطالبي بسیار از زبان .  سود جستنامه

لغت تھیه لغت نامه فرانسه به فارسي و تصحیح آثاري چون . نسه به فارسي ترجمه کردفرا

  . اسدي، که در زمینه کار لغت نامه مورد نیاز بود، در ھمین روزگار صورت گرفتفرس 

  

سپس به . م، دھخدا رياست دفتر وزارتي وزارت معارف را به عھده داشت1923/ش1302درسال

ه خود روزگاري در آن تحصیل کرده بود رسید و آن را به دانشکده رياست مدرسه علوم سیاسي ک

در نخستین کنگره نويسندگان ايران نیز عضو ھیئت . حقوق و علوم سیاسي و اقتصادي بدل کرد

  .رئیسه کنگره بود

  

در جنگ جھاني دّوم، پس از اشغال ايران از سوي مّتفقین، دھخدا از کار ديواني کناره گرفت و 

مقارن حکومت دکتر مصّدق وي دوباره به .  کردلغت نامهیروي خود را صرف تکمیل ھمه وقت و ن

م جمعّیت مبارزه با بي 1330/1951در ارديبھشت سال . عرصه سیاست و نويسندگي بازگشت

پس از برافتادن . سوادي را تأسیس کرد و اصرار داشت که اين فّعالیت از دخالت دولت دورماند

 عظیم او سي  لغت نامهآخرين بخش. الیت اجتماعي دست شستحکومت مصّدق باز از فّع

  . سالي پس از مرگش انتشار يافت

  

  ) 1882- 1951/ ش1330ه1266(ملک الشعرا بھار 
. محّمد تقي بھار ملّقب به ملک الّشعرا از مردان شعر و ادب و سیاست تاريخ معاصر ايران است

رضوي بود و در اعیاد و مراسم مذھبي پدرش، محّمدکاظم صبوري، ملک الّشعراي آستان قدس 
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پس از درگذشت او، محّمدتقي، که . خواند اشعاري را که به ھمان مناسبت سروده بود مي

اي سرشار در سرودن اشعار داشت، ھنگام ورود مظفرالدين شاه قاجار به خراسان قصیده  قريحه

  . اي سرود و به اين طريق لقب پدر را به دست آورد

  

ھار، که در مشھد متوّلد شده بود، زبان و ادب فارسي و عربي را نزد استاد معروف ملک الّشعرا ب

درآن زمان . زمان خود، اديب نیشابوري، آموخت و درجواني وارد فّعالیت ھاي سیاسي گرديد

بھار مقاله . گرفت اختالف بین محّمدعلي شاه و نمايندگان مجلس شوراي ملي ھر روز باالتر مي

بسیار به نفع مشروطه خواھان در روزنامه خراسان مشھد انتشار داد و به تدريج ھا و ترانه ھاي 

  نوبھاردر سال ھاي بعد که به عضويت کمیته حزب دمکرات خراسان درآمد و روزنامه. مشھورشد

وي در مقاالت خود بیش از ھمه به دفاع از آزادي زنان و . را که ناشر افکار حزب بود منتشر کرد

  .  پرداخت و به اين جھت مورد تکفیر قرار گرفت و حکم قتل او داده شدلزوم کشف حجاب

  

الّشعرا که به نمايندگي  با درگرفتن جنگ جھاني و اشغال ايران به وسیله قواي بیگانه، ملک

مجلس شوراي مّلي انتخاب شده بود ھمراه ديگر آزادي خواھان تھران را ترک کرد و به ھواداري از 

ديري نگذشت که .  مقاالت تند نوشت و مظالم روسیه را برشمرد نوبھارامهارتش آلمان در روزن

با پايان گرفتن جنگ، ملک الّشعرا بار ديگر به . روزنامه توقیف و خود او به بجنورد تبعید شد

اّما با روي کار آمدن رضا شاه پھلوي و پس از گذراندن .  ملي برگزيده شد نمايندگي مجلس شوراي

پس از آن درحدود . ماھه در زندان، ناچار از فّعالیت در صحنه سیاسي کناره گرفتيک دوره چھارده 

ھفده سال به کار تحقیق و تدريس در دانشکده ادبیات تھران مشغول بود و آثار متعّدد نظم و نثر به 

) قوام الّسلطنه(م، مّدت چھارماه در دولت احمد قوام 1945/ش1324وي، در سال . وجود آورد 

آخرين . ھا بر اثر ابتال به بیماري سل بستري شد ھنگ را به عھده داشت و در ھمان سالوزارت فر

  .فّعالیت اجتماعي او رياست جمعیت ھواداران صلح بود

  

اشعار کالسیک بھار بیشتر مضموني سیاسي و اجتماعي دارد و بازتابنده خشم و اندوه ازادگان از 

ھايش،  نوشته. حقیق ادبي و تاريخي نیز سرآمد بودبھار در کار ت. اوضاع نا بسامان جامعه است

. غیر از آن چه در روزنامه و مجالت به چاپ رسیده، بیشتر آثاري تحقیقي در ادب فارسي است

 وي در سه جلد، دگرگوني و تکامل نثر فارسي را از آغاز تا طلوع مشروطیت سبک شناسي

يس در دانشکده ادبیات فراھم آمد، ھنوز اين مجموعه که به منظور تدر. دھد مورد بررسي قرار مي

ترجمه چند اثر از زبان پھلوي به فارسي نیز از ديگر . رود ھاي درسي معتبر به شمار مي از کتاب

ازجمله . براين ھمه، تصحیح کتاب ھاي متعّددي از آثار گذشتگان را بايد افزود. آثارعلمي او است

بر در باره تحّوالت سیاسي ايران در اواخر دوره  که منابعي معتمجمل التواريخ و تاريخ سیستان

  . قاجار و اوان دوران پھلوي است

  

ھاي  در دوران مشروطیت اشعاري با وزن. ملک الّشعرا بھاردر تصنیف سازي نیز دست داشت

عارف قزويني، مرد سیاست، . شد خاص براي آواز در دستگاه ھاي موسیقي ايراني سروده مي

ده آن عصر، به سرودن اين گونه تصنیف ھاي سیاسي و اجتماعي شعر، و موسیقي و خوانن
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ملک الّشعرا نیز تصنیف ھايي از اين گونه بسیار ساخته است که از آن . شھرتي خاص داشت

در دستگاه ماھور با صداي قمرالملوک وزيري، برجسته ترين خواننده زن ايران در " مرغ سحر"میان 

مقبولیتي فراوان يافت و به تدريج به نوعي سرود مّلي نخستین دھه ھاي قرن بیستم، شھرت و 

  : و سیاسي تبديل شده است

  

  مرغ سحر ناله سرکن

  داغ مرا تازه تر کن
  

  زآه شرربار، اين قفس را  

  برشکن و زيروزبرکن
  

  درآ  قفس زکنج پربسته بلبل 

  نوع بشرسرا  نغمه آزادي

  

  وزنفسي عرصه اين خاک توده را پرشرر کن 

  

* * *  

   ظالم، جور صّیادظلم

  آشیانم داده بر باد 

  

  خدا،اي فلک،اي طبیعت اي 

  شام تاريک ما را سحرکن 

  

 * * *  

   نوبھار است گل به بار است

  ابر چشمم ژاله بار است

  

   اين قفس چون دلم تنگ و تار است 

  

   اي آه آتشین  فکن در قفس شعله

   گل عمر مرا مچین  دست طبیعت

  

   گل ازين بیشتر کن جانب عاشق نگه اي تازه 

  

   دل، شرح ھجران، مختصر،مختصر، مختصرکن  مرغ بي
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  ) م1907-1941/  ه1285-1320(پروین اعتصامي 

پدرش . وي در تبريز به دنیا آمد. ھاي درخشان شعر معاصر ايران است پروين اعتصامي از چھره

یم و تربیت کودکان و مردي روشنفکر و اھل قلم و معتقد به تعل) الملک اعتصام(يوسف اعتصامي 

. تحصیالت ابتدايي پروين در تھران و زير نظر مستقیم پدر انجام شد. نوجوانان بخصوص دختران بود

پروين عالوه براين از جمع دانشمندان و شاعران و نويسندگاني که پیوسته در خانه ايشان گرد 

و در جشن پايان تحصیل سپس به مدرسه دخترانه آمريکايي رفت . آمدند دانش بسیار اندوخت مي

م خطابه اي درباره موقعیت زن در مشرق زمین و لزوم تعلیم و تربیت 1924/ش1303در بھار سال 

ھاي بعد را پروين ھمراه پدر در سفرھاي داخل و  سال. او ايراد کرد که سخت مورد توّجه قرار گرفت

سر عمويش در کمتر از سه ازدواج او با پ. خارج کشور به کسب معلومات و تجارب بیشتر گذراند

م، در حالي که بیش از سي وچھار سال 1941/ش1320پروين در بھار سال . ماه به جدايي انجامید

  . اش در قم به خاک سپردند او را در مقبره خانوادگي. نداشت بر اثر بیماري حصبه درگذشت

  

که پدرش  بھار جلهاّما حّتي ھنگامي که بعضي اشعار او در م. سرود پروين از کودکي شعر مي

. پذيرفت که آنھا را دختري جوان سروده باشد شد باز اغلب کسي نمي داد چاپ مي انتشار مي

ملک الّشعراء بھار در معّرفي و نقد . نخستین ديوان شعر پروين در زمان زندگي خود او انتشاريافت

 ديوان شعر او نوشته عّالمه دھخدا نیز تقريظي بر. شعر او مقدمه اي براين مجموعه افزوده است

  .خوانده است» شه بانوي زنان شاعر«و او را 

  

ھا به  اشعار پروين در قالب غزل، قصیده و قطعه است که تأثیر شاعران بزرگ گذشته را در آن

با اين ھمه روح لطیف زنانه و شخصیت آرام و مستقّل او شعرش را کامًال . توان ديد وضوح مي

چشم و مژگان، دام و دانه، مور و مار، : ش به صورت گفتگو استبیشتر اشعار. کند متمايز مي

گويند و از اسرار آفرينش و سرشت آدمي و رنج  کرباس و الماس، نخود و لوبیا، با يکديگر سخن مي

او از اندوه کودکان . شعر پروين لبريز از احساسات لطیف مادرانه است. آورند و شادي نغمه بر مي

اشعار ھشدار . ور از آشیانه و از درد بي نوايان محروم به ھیجان مي آيدفقیر، از رنج پرندگان د

دھنده او رنگ و بوي مسائل اجتماعي زمان را دارد و تّوجه به موقع نامساعد زن در جامعه و فرياد 

  :رود از ديگر مضامین مکرر شعر اوست درد از ستمي که به صورت ھاي گوناگون بر او مي

  

  گذرگھي روزي گذشت پادشھي از 

  فرياد شوق برسر ھرکوي و بام خاست

  

  پرسید زان میانه يکي کودک يتیم 

   که بر تاج پادشاست  اين تابناک چیست

  

    و گفت  گوژپشت نزديک رفت پیرزني
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  اين اشک ديده من و خون دل شماست 

  

   َخَرد و ِملک، رھزن است   پارسا کِه ده آن

  آن پادشا که مال رعیت خوَرد گداست

  

  ره سرشک يتیمان نظاره کنبر قط
  تا بنگري که روشني گوھر از کجاست  

  

  ) م1902-1951/ش1281-1330(صادق ھدایت 
صادق ھدايت از نخستین داستان نويسان معاصر ايراني است که به شیوه و روش اروپايي روي 

. وّلد شداي از اشراف و سیاستمداران بزرگ و نويسندگان و شعراي نام آور مت وي درخانواده. آورد

قرار بود در دانشکده معماري . در جواني ھمراه گروھي از دانشجويان از طرف دولت به اروپا رفت

در . پاريس به تحصیل ادامه دھد، اّما گرايش به سوي ادبیات و نويسندگي او را از آن منصرف کرد

يک بار خود . شتآن روزگار چنان که خود نوشته است میل به مرگ و نابودي ھمواره در او وجود دا

  . اندکي بعد به ايران بازگشت و به کار اداري پرداخت. را به رودخانه ِسن افکند، اّما نجاتش دادند

  

زيست و به خالف زندگي اشرافي بستگانش، به حداّقل نیازھاي روزانه  صادق ھدايت ساده مي

 روزي آن را رھا کرد و بنا به .اّما روح ُپرشور و مشتاق او با کار اداري سازگار نبود. کرد قناعت مي

در آن جا زبان پھلوي آموخت و به فلسفه ھند، که از . دعوتي که از او شده بود به بمبئي رفت

 که به زبان فرانسه نوشت تأثیر بینش  دو داستان کوتاھي. پیش با آن آشنايي داشت، پرداخت

ه کار اداري رو آورد و باز ناچار از در بازگشت، باز ب. دھد بودايي را در او به صورتي بارز نشان مي

نوشتن داستان ھاي کوتاه و بلند، ترجمه آثار نويسندگان بزرگ از زبان فرانسه، . ترک آن شد

 و طرح مسائل مجله موسیقيتحقیق در بعضي آثار ادب فارسي و نوشتن مقاالت متعّدد در 

لّیت ھاي وي در اين دوران فرھنگ عامه و فولکلور و جمع آوري بخش ھايي از آن، از جمله فعا

، ھدايت به دعوت کانون نويسندگان براي ديداري کوتاه به تاشکند 1945/ش1324درسال . است

چند سال بعد دوباره به پاريس بازگشت و چند ماه بعد در آپارتمان خود، شیر گاز را . رفت

  . او را در آرامگاه پرالِشنر پاريس به خاک سپردند. بازگذاشت و خودکشي کرد

  

در زندگي صادق ھدايت، به گفته خود او، ھیچ واقعه شايان توجه رخ نداده بود، اّما آثار متعّدد و 

در بیست و دو سال کار ادبي و . متنوع او نشان ھیجان و جوشش فوق العاد در وجود اوست

تأثیر . ھنري بیش از يکصد اثر از خود برجاي گذاشت که در تنّوع موضوع بي نظیر است

نوشته . دگاني چون ادگار ِالن پو و ويرجینیا ولف، و به ويژه فرانتس کافکا، در آثار او بارز استنويسن

ھاي مردم عادي  ھاي ھدايت چنان سرشار از مضامین فرھنگ و معتقدات و خرافات و آرزوھا و رنج

ي موضوع اکثرداستان ھا. يابد  نمي است که قالب و صورت ظاھر داستان جايي براي خودنمايي

در اين داستان ھا، زنان، مردان و . ھدايت مردم فقیر، محروم، زحمت کش و خرافه پرست است
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ھا و نفرين ھا و دعاھاي آن در  المثل ھا و قسم کودکان، زبان عوامانه ھمراه با ناسزاھا و ضرب

ن عشق به ايران گذشته و اندوه بر دردھايي که از ھجوم بیگانگا. شوند تصويري دقیق نمودار مي

  . بر مردم ايران وارد آمده گوشه اي ديگر روح آزرده او را در نوشته ھايش عیان مي کند

  

ھاي  ھاي اصیل انساني و عرصه کشمکش  است، که در آن ارزشبوف کورشاھکارصادق ھدايت 

ران و پلید، تصوير  حقیرماّدي در سیماي دو زن، يکي پاک و زيبا و لطیف و ديگري حريص و شھوت

اين اثر، با آن که طرح و ساختاري امروزي دارد، و کمابیش به سبک نويسندگان . شده است

. اروپايي پس از جنگ دّوم شبیه است، اّما عمیقًا از ديد عرفاني و بینش فلسفي ايران اثر پذيرفته

 از جمله معدود آثار ادب ايران معاصر است که به برخي از زبان ھاي اروپايي ترجمه بوف کور

طنز تلخ او درباره . ، با ھمه شھرتش، در ايران ھنوز چنان که بايد شناخته نیستھدايت. شده

ھا نامیده به  معتقدات خرافي و بینش قھر آمیز او نسبت به مردمي که خودش آن ھا را رّجاله

خودکشي او نیز موضوعي است که اغلب براي پرھیز از پرداختن به . آيد مذاق بسیاري خوش نمي

  . شود آثار او مطرح مي

  

  ) 1895-1959/ش1276-1338(نیما یوشیج 
وي در خانه . نیما يوشیج شاعر بلند آوازه معاصر ايران، زاده يوش و پدر شعرنو فارسي است

کودکي اش تا دوازده سالگي بر سرکوه ھاي بلند و در . کشاورزي مرّفه و دانش آموخته به دنیا آمد

ران بین شبانان ايلیاتي که در جستجوي سرزمین دل مراتع و جنگل ھاي سرسبز و انبوه شمال اي

دنیاي کودکي او در کنار پدري سوارکار و . کردند، گذشت ھاي سبز و خّرم، يیالق و قشالق مي

زد و مادري با ذوق که در گفتگوھاي عادي از  نوشت و تار دلکش مي مي تیرانداز که خّط خوش 

دوازده ساله بود که او را به تھران . ري شدآورد، سپ  نظامي و غزلیات حافظ شاھد ميھفت پیکر

پس از گذراندن دوره دبستان در مدرسه رشديه وي را براي فراگرفتن زبان فرانسه به . آوردند

دراين مدرسه او زبان فرانسوي را آموخت و از اين طريق به دنیاي . مدرسه سن لويي فرستادند

ظام وفا استعداد شاعري او را دريافت و با معّلمي دلسوز به نام ن. شعر و ادب اروپا راه يافت

  .مھرباني او را واداشت تا ھرچه بیشتر بیاموزد و زيباتر بسرايد

  

 نام او را بر سر زبان ھا  نوبھاروقرن بیستم ھاي  انتشار نخستین آثار نیما يوشیج در روزنامه

زن و قافیه را، که تا آن روز اّما آشنايي با شعر آزاد اروپايي موجب شده بود که نیما نظام و. انداخت

ھا چنان  از لوازم حتمي کالم موزون بود، درھم شکند و با به کاربردن زبان رمزگونه از دنیاي واقعیت

از سوي ديگر، شعر بديع و نوآوري . سخن گويد که سّنت گرايان ادبي را سخت برضّد خود بشوراند

ث که چگونه دنیاي نو، خواھان تحّول ھاي ھنري او بسیاري را به تحسین وامي داشت و اين بح

در بینش و بیان شعري است ھمه جا در گردھمايي ھاي ھنري و صفحات روزنامه ھا و مجّالت 

نیما براي گذران زندگي به تدريس ادبیات فارسي و بررسي کتب و نقد اشعار در . شد مطرح مي

و ساده او زمستان ھا در تھران و زندگي آرام . اداره کل انطباعات وانتشارات وزارت فرھنگ پرداخت

  .گذشت تابستان ھا ھمیشه درجنگل ھاي سرسبزيوش و در آغوش طبیعت شمال ايران مي
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 از جمله مجله موسیقيمقاالت او در . ازنیما يوشیج آثار بسیار از شعر و نثر برجاي مانده است

وي چه در . عر نو استبیشتر درباره ديد ھنري او به ش» ارزش احساسات«مقاله مفّصلي به نام 

مقاالت و چه در نامه ھاي خصوصي خود ھمه جا از معنا و مفھوم و ھدف و بیان شعر و ھنرسخن 

نوآوري در وزن و قافیه و تغییر ديدگاه براي تناسب با دگرگوني ھاي جامعه موضوع اصلي . گويد مي

کوشد که  زد و ميآمو دھد، مي وي در اين آثار شعرنو را توضیح مي. ھاي اوست ھمه نوشته

. نوديدن و نوشناختن را نه تنھا در شعر و ھنر بلکه در ساحت انديشه و زندگي نیز بگستراند

نوشته ھاي او سیل بي امان مقّلدان او را مھار کرد، چه، در آغاز بسیاري افراد کم مايه و شھرت 

 نام شعر نو  ه نامفھوم را به خود اجازه دادند که سخنان بیھود طلب با ترک قید و بند وزن و قافیه به

نیما يوشیج با طرح مباحثي در چگونگي تحّول وزن وقافیه و سیر تکاملي آن، راه . انتشار دھند

بندوباري جدا کرد و با تأکید براوزان نو و گسترش معناي قافیه  آينده شعر پخته و سنجیده را از بي

  . مباحث جديدي در شعر امروز فارسي درمیان گذاشت

  

وي که در جواني و آغاز . ا شعر نیما يوشیج عالوه برنوآوري در صورت، ازنظر معنا نیز راه گشا بوداّم

سرود، پس از آن که راه خود را يافت منطومه  شاعري به قول خودش به سبک خراساني شعر مي

 اگر نیما را شاعر افسانه نام دھیم رواست زيرا افسانه«را پديد آورد که » افسانه«جاوداني 

نیما در شعر، عناصر طبیعت پیرامون خويش را به صراحت و سادگي » .شاھکار بي مانند اوست

با اين ھمه، فضاي شعر او چنان برگزيده و ممتاز است که در آن ھمه چیز . کند طبیعي توصیف مي

به نظر . زند مفھومي رمزگونه مي يابد و عشق به حیات و کوشش جانفرسا براي زندگي موج مي

. عت پاک و زيبا است، اّما روابط ناساز انسان ھا آن را به سیاھي و تباھي مي کشانداو طبی

بیند و رفتن  او صبح را مي. وظیفه شاعر شرمسارکردن ستمگر و بیدار نمودن ستمديده است

افسردگان و رنجديدگان برساند تا توان  کوشد تا پیام روشنايي و نور را به  مي. تاريکي را يقین دارد

  :او است» مھتاب«و اين . اري آنان فزوني يابدپايد

  

  مي تراود مھتاب

   تاب  مي درخشد شب 

   و لیک  کس  چشم  دم شکند خواب به يک نیست 

  غم اين خفته چند

  شکند خواب در چشم ترم مي

  نگران با من استاده سحر

   صبح مي خواھد از من

   خبر  بلکهرا باخته   بِه جان   قوم  اين  او، آورم  دم کز مبارک

   در جگر خاري، لیکن

  شکند از ره اين سفرم مي

  نازک آراي تن ساق گلي

  که به جانش کشتم 
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  و به جان دادمش آب 

  شکند اي دريغا، به برم مي

   دستھا مي سايم

  تا دري بگشايم

  برعبث مي پايم

  در کس آيد  که به 

  شان ھم ريخته در و ديوار به

  شکند  برسرم مي

  مي تراود مھتاب

  درخشد شب تاب مي

  مانده پاي آبله از راه دراز 

  بر دم دھکده مردي تنھا 

  کوله بارش بر دوش
  :گويد با خود دست او بر در، مي 

  غم اين خفته چند«

  » شکند خواب درچشم ترم مي

  

  

  )1918-1971/ ش1297- 1350(محّمد معین 
 را در ھمان شھرگذراند دوران اولیه تحصیل. محّمد معین درخانواده اي روحاني دررشت متوّلد شد

و ھنگامي که در تھران مّوفق به دريافت درجه لیسانس در ادبیات و فلسفه گرديد به دو زبان 

ضمن کار در وزارت فرھنگ، از طريق مکاتبه دوره روان . فرانسوي و عربي تسّلط کامل داشت

 که در وي نخستین کسي بود. شناسي عملي را در آموزشگاه روان شناسي بروکسل گذراند

رساله پايان تحصیلش را، با عنوان . دانشگاه تھران به درجه دکتري زبان و ادب فارسي رسید

  . به راھنمايي استاد ابراھیم پورداود نگاشت» مزديسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسي،«

  

سراي عالي، معین درکنگره ھاي مختلف ادبي در داخ  افزون بر تدريس در دانشکده ادبیات دانش

به عنوان . خارج کشور شرکت مي کرد و عضو فّعال فرھنگستان و انجمن اصطالحات علمي بودو

 شرکت داشت و پس از درگذشت دھخدا، به عنوان لغت نامهھمکار، با عّالمه دھخدا در نشر 

وصي او و رئیس سازمان لغت نامه دھخدا، در نگارش، تھیه، جمع آوري و ويراستاري مطالب اين 

دّقت علمي وشخّصیت جّدي و پاک و امانت دار استاد معین . ي بزرگ ايفا کرداثر عظیم نقش

نیما . ترين روي دادھاي فرھنگي عصرحاضر سھمي بزرگ داشته باشد سبب شد که وي در مھم

يوشیج، با آن که ھرگزمعین را نديده بود، وي را وصي خود کرد تا مسئولیت انتشار آثارش را پس از 

معین با ھمه مشغله اي که داشت و با آن که شعر نو را در زمینه تخّصص . دمرگ او به عھده بگیر

خود نمي دانست اين مسئولیت را پذيرفت و به ياري چند تن از ھمکاران خود به چاپ آثار وي 
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  .پرداخت

  

تسّلط به زبان ھاي فرانسوي، انگلیسي، عربي و زبان ھاي قديم ايراني به معین امکان داد که در 

بزرگ ترين اثري که از وي به يادگار مانده . وسیع به تألیف و نگارش آثار متنّوع دست يازدپھنه اي 

 از فرھنگ ھاي قديمي فارسي اقدام برھان قاطعوي ابتدا به تصحیح .  استفرھنگ فارسي

از . ھاي مختلف پرداخت کرد و ضمن تھیه مطالب اين فرھنگ به تھیه و چاپ مقاالت متعّدد درزمینه

فزون بر فرھنگ فارسي، بیش از دويست مقاله، و نزديک به چھل کتاب و رساله کوچک و معین، ا

روش تحقیق سنجیده و عالمانه او نوشته ھا و . بزرگ، از تألیف و ترجمه، برجاي مانده است

محّمدمعین از جمله نخستین استاداني است که . تألیفاتش را اعتباري کم نظیر بخشیده است

  . ز دانشگاه تھران را دريافت کردمنشور استادي ممتا

  

محّمد معین نزديک به پنج سال از عمر کوتاه پربار خود را در حال اغما به سر برد و در پنجاه و سه 

  . سالگي در گذشت

  

  : منابع
  . 1331تھران، کتابخانه ايران،. شرح احوال حجة الحق ابوعلي سینا.  گوھرين، سید صادق-

  

  . 1306برلین، ايرانشھر، . رح حال عبداهللا بن الُمَقَفع فارسيش.  اقباس آشتیاني، عباس-

  

مقدمه دکتر محمد غفراني، تھران، . شرح حال و آثار ابن مُقَفع.  عظیمي، دکتر عباس علي-

  . 1355انتشارات فرّخي، 

  

. يادنامه، محموعه سخنراني ھاي مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیھقي.  بیھقي، ابوالفضل-

  . 1350 مشھد، مشھد، دانشگاه

  

  . تصحیح و توشیح مجتبي مینوي، تھران. کلیله و دمنه.  ابوالمعالي، نصراهللا منشي-

  

  . 1349تھران، خوارزمي، . درباره کلیله و دمنه.  محجوب، دکتر محمد جعفر-

  

تھران، شوراي عھالي . به مناسبت ھزاره والدت او.  بررسي ھايي در باره ابوريحان بیروني -

  . 1352رن، فرھنگ و ھ

  

ترجمه و نگارش پرويز ازکائي، تھران، ). کتابشناسي و فھرست آثار(کارنامه بیروني.. ژ.  بوآلو، د-

  . 1352انتشارات فرھنگ و ھنر،
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به اھتمام دکتر محمدرضا شفیعي . اسرارالتوحید في مقامات شیخ ابي سعید.  منور، محمد-

  . 1366کدکني، تھران، نشر آگاه، 

  

  . 1361تھران، زوار، . تاريخ فالسفه ايراني از آغاز اسالم تا امروز.  علي اصغر حلبي، دکتر-

  

  .1342تھران، کتابخانه فروغي، . غزالي نامه.  ھمائي، جالل الّدين-

  

  . 1356تھران، امیرکییر، . فرار از مدرسه.  زرين کوب، عبدالحسین-

  

  . م1907، دنیاي کتاب، افست از چاپ تصحیح نیکلسون، تھران. تذکرة االولیا.  نیشابوري، عظار-

  

  .1362تھران، کتاب فرزان، چاپ اّول، . فراھم آورده جسین خمیني.  اعتصامي، جاودانه پروين-

  

انتشارات مزدا، . بامقدمه و کتابشناسي در فارسي و زبان ھاي ديگر.  اعتصامي، ديوان پروين-

1987 .  

  

  .1356ن، امیر کبیر،تھرا. از کوچه رندان.  زرين کوب، عبدالحسین-

  

  . تھران. بحث در افکار و احوال و آثار حافظ.  غني، دکترقاسم-

  

  . 1907چاپ دوم، تھران، دنیاي کتاب، . تذکرة االولیا به سعي رينولد نیکلسون.  نیشابوري، عّطار-

  

  . تھران. شاعري ديرآشنا.  دشتي، علي-. قوس زندگي حالج.  ماسینیون، لوئي-

  

  . 1355نظامي شاعر بزرگ آذربايجان، ترجمه صديق، تھران، پیوند، . ه برتلس، آندر-

  

  . 1313تھران، امیرکبیر، . ترانه ھاي خیام.  ھدايت، صادق-

  

  . 1348تھران، فروغي، . خیام شناسي.  فوالدوند، محمدمھدي-

  

  . 1341تھران، ابن سینا، . محیط زندگي و احوال و اشعار رودکي.  نفیسي، سعید-

  

تھران، . تاريخ ادبیات در ايران از اوايل قرن ھفتم تا پايان قرن ھشتم ھجري.  دکتر ذبیح اهللا صفا،-

  . 1366انتشارات فردوسي، 

  

ترجمه دکتر غالمحسین يوسفي، دمتر محمدحسن . تحقیق در باره سعدي.  ماسه، ھانري-
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  1364مھدوي اردبیلي، تھران، انتشارات توس، 

  

  . ترجمه احمد آرام، تھران. کیم مسلمانسه ح.  نصر، دکتر سید حسین-

  

  . 1366جلد اول، تھران، زوار، . اوراق پراکنده يا فرائد و فوائد گوناگون.  سمیعي، کیوان-

  

ترجمه حسن قائمیان، . زندگي و آثار او.  نظريات نويسندگان بزرگ خارجي در باره صادق ھدايت-

  . ، کتاب ھاي پرستو، چاپ سّوم1342تھران، 

  

  . 1366تھران، چاپ پرويز اتابکي، . کلیات. اني، عبید زاک-

  

  .1341تھران، چاپ دّوم، . تاريخ مغول.  اقبال، عباس-

  

  . نقد آثار عّطار، تھران. شرح احوال.  فروزانفر، بديع الزمان-

  

  . 1354تھران، دھخدا، . فردوسي و شعر او.  مینوي، مجتبي-

  

  . 1349ھران، انجمن آثار ملي، ت. فردوسي و شاھنامه او.  يغمايي، حبیب-

  

  . 1968چاپ دّوم، تھران، . ابوالقاسم صدارت، جاودانه فروغ فرخزاد.  اسماعیلي، امیر-

  

قابوسنامه تصحیح دکتر غالمحسین يوسفي، تھران، بنگاه .  عنصرالمعالي کیکاوس بن اسکندر-

  . 1345ترجمه و نشر کتاب، 

  

  . 1355مشھد، انتشارات دانشگاه فردوسي، .  قلمديداري با اھل.  يوسفي، دکتر غالمحسین-

  

  . 1349تھران، انجمن آثار ملي، . فیلسوف ري، محمد زکريا رازي.  محقق، دکتر مھدي-

  

  . 1364تھران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،. کارنامه دکتر معین.  نصري، عبداهللا-

  

  . 1367ان، ترجمه سیدجعفر غضبان ، تھر.  شیخ عبداهللا نعمه فالسفه شیعه-

  

  . 1361تھران، زوار، . تاريخ فالسفه ايراني.  حبیبي، دکتر علي اصغر-

  

  . 1338جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تھران، . ديوان اشعار شادروان ملک الشعرا.  بھار، محمدتقي-
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ھارم، تھران، زوار، چاپ چ. رساله در تحقیق احوال و زندگاني موالنا جالل الّدين محمد.  فروزانفر-

1361 .  
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  فرھنگ عامه
  

 باورھا و خرافات
  

اندکه ريشه در اعماق فرھنگ  توده مردم ايران، چون ديگرملل جھان، باورھا و خرافاتي داشته

 از اين باورھا از ارزش علمي خالي نیست و بخشي ديگر به نیروھاي بخشي. ايشان دارد

  .شود ناشناخته و جادويي مربوط مي

  

  سعد و نحس  

وقت اگر سعد باشد . سعد به معني خوش و نیک انجام و نحس به معني شوم و بدفرجام است

" ساعت"افتد که  يھمه رويدادھاي ناخوشايند از آن رو اتفاق م. نتیجه کارھا درآن خوب خواھد بود

اين جھت براي دست بردن به ھرکار نخست بايد ساعت را ديد و در لحظه سعد به  به. نبوده است

ھاي آن، روزھاي  شود که درجدول در ايران ھنوز ھمه ساله تقويم ھايي منتشرمي. آن پرداخت

 دارد که به دراين تقويم ھا يک دور دوازده تائي از سال ھا وجود. سعد و نحس تعیین شده است

موش، گاو، پلنگ، خرگوش، : نام فارسي اين دور چنین است. نام حیوانات خوانده شده است

سال منسوب به ھريک از اين جانوران . نھنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ، وخوک

  . ھاي آن حیوان را دارد ويژگي

: ح آمده است کهدرسالنماي مصبا.  ھجري شمسي دراين رديف سال اسب است1369سال 

چنان دانند که چون سال اسب درآيد، سال تحّوالت و پیشرفت باشد و ھواي زمستان بسیار «

سرد شود و بعضي سردرختي ھا را آفت رسد و کشت ھا نیکو بود و حال بازرگانان نیکو بود و 

ولودي که اکتشافات تازه بوجود آيد وغّالت و حبوبات ارزان شود ومشايخ و بزرگان را غم رسد و م

درآغاز سال به دنیا آيد با قّوت يرک شود و آن که در وسط سال به دنیا آيد، خوش گفتار و دلیر بود، 

  » . کار و بدخو باشد و آن که درآخرسال زايد شتاب

بّره، گاو، دوپیکر، : ھا عبارتند از برج. خورشید درھريک از برج ھاي دوازده گانه نیزحکم خاص دارد

براي نمونه ُجَدي يا بزغاله مطابق . ُبله، ترازو، کژدم، کمان، بزغاله، دلو، و ماھيخرچنگ، شیر، ُسن

گندم گون و باريک «ھرکه به طالع ُجَدي زايد، يعني دراين ماه به دنیا آيد، . دي ماه ايراني است

ُجَدي يا بزغاله را » و تند و خشن و اندوھگین و زود خشم خواھد بود. . . اندام و خشک اعضاء

  .گويند الع يا زايجه او ميط
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چون دوازده بار حرکت دوري . قرارگرفتن ماه نیز در ھريک از اين برج ھا احکام مخصوص خود را دارد 

رسد، پس رويارو  ماه، درھرسال حدود ده شبانه روز زودتر ازحرکت ظاھري خورشید به پايان مي

. زده گانه حکم نجومِي خاص داردقرارگرفتن ماه و خورشید درھر برج و درھريک از سال ھاي دوا

، که مطابق آبان ماه فارسي است، بدترين نوع )عقرب(در طالِع کژدم ) قمر(قرار گرفتن ماه 

  .جا پیدا شده است از آن" قمر درعقرب"اصطالِح . نحسي است

اد، جويند و با تعیین طالِع نوز را مي" ساعِت سعد"با اين مقّدمات، منّجمان براي اقدام به ھرکار  

درگذشته اعتقاد به احکام نجومي چنان بود که منّجمان از مھم . کنند  گويي مي آينده اورا پیش

نوشته اند که درجنگ ايران و روس يک بار فتحعلي شاه يک ماه . ترين مشاوران درباري بودند

ته بود ھنگام حمله را به عقب انداخت و زيان بسیار به بار آورد، تنھا به اين دلیل که منّجم گف

ھنوز بسیاري از مردم براي عقد و ازدواج يا خريد خانه و باغ و زمین يا گرفتن . قمردرعقرب است

  . پردازند تصمیم ھاي مھم با اصرار به تعیین ساعت مناسب مي

کند که ايرانیان باستان  ابوريحان بیروني نقل مي. اين باورھاي عامیانه ريشه اي بسیارکھن دارند 

درآن ھا ماه و خورشید دريک درجه و يک دقیقه قرار دارند، درحالت اجتماع يا روزھايي را که 

ھا و  دانستند، زيرا جن استقبال، يعني وقتي ماه ناپديد و يا بدرتمام است، اوقات را نحس مي

ديوانگي و بیماري ھاي رواني و عصبي دراين اوقات زياد . کنند شیطان ھا در دنیا تاخت و تاز مي

میوه ھا . ز نطفه اي که دراين دو وقت به وجود آيد فرزندي ناقص زاده خواھد شدو ا. شود مي

اگر دراين روزھا کسوف واقع شود، يعني خورشید . خورد ھا ديرجوش مي ريزد و زخم ازدرخت مي

  .بگیرد، ديگر نحسي آن کامل است

وزھاي پنجم و به طورکّلي، درسال بعضي روزھا نحس است، مثل آخرين چھارشنبه، ماه صفر و ر 

. روزھاي ھفته نیز براي کارھايي مناسب و براي بعضي کارھاي ديگر نحس است. سیزدھم ھرماه

: نسبت داده شده، روزھاي ھفته را بايد به اين کارھا اختصاص داد) ع(که به علي بنابرکالمي

 و شنبه، حجامت شنبه، شکار درصحرا؛ يکشنبه، ساختمان و بّنايي؛ دوشنبه، سفر کردن؛ سه

با . خونريزي؛ چھارشنبه، خوردن دارو و شربت؛ پنجشنبه، رفع حاجات؛ و جمعه، ازدواج و عروسي

يعني براي کساني خوب و براي ديگران . نیامد دارد-وجود ھمه اين پیش بیني ھا، بعضي امور آمد

غ  زمیني وجو و شبدر يا انداختن سرکه و نگه داشتن مر بادنجان و سیب مثل کاشتن . نحس است

  . و خروس

شود، يا اگرصبح اّول  اگر کسي از آن ھا پول بگیرد پولدار مي. بعضي ھا دست شان خوب است

ھالل ماه را بايد يا به آب يا به . وقت به روي آن ھا نگاه کنند تمام روز خوش و موّفق خواھند بود

 اگر اّولین فروش روزانه را فروشندگان. آيینه يا به طال و يا به روي زيبا نو کرد تا تمام ماه سعد باشد

براي عروس و . به کسي بکنند که دستش خوب باشد تا شب درآمد فراوان به دست خواھند آورد

اولین موي صورت عروس . آيد واّال بدبختي مي. نوزاد بايد ازکسي خريد کردکه دستش خوب باشد
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ساعت، دست، و نگاه به سخن ديگر، براي ھرکاربايد . را بايد يک زن نیکبخِت خوش دست بکند

  . سعد و خوش يمن را جست تا از نحسي و شومي درامان بود

  

   فال و استخاره 

خواھد از درستي  وقتي کسي درانجام کاري ترديد دارد يا مي. استخاره يعني انتخاب و اختیار نّیت 

. نندک براي استخاره بعضي به قرآن کريم مراجعه مي. کند تصمیم خود مطمئن شود، استخاره مي

گیرد و با خواندن  به اين منظور خود يا کسي که مؤمن و پارسا و عاِلم باشد نخست وضو مي

سپس با دست چپ قرآن مجید را . خواھد که او را راھنمايي کند دعاھاي مخصوص ازخدا مي

اولین کلمه . کند گیرد و با ناخن انگشت سبابه دست راست الي يکي از صفحات را بازمي مي

دربسیاري از قرآن ھا . است يا ھفت صفحه پیش از آن يا مضمون آيه جواب اوستصفحه سمت ر

داند يا مضمون آيه  برباالي صفحات کلمات، خوب، بد و میانه نوشته شده تا کسي که عربي نمي

  . تواند دريابد، به اين طريق جواب بگیرد را درست نمي

ود را به تصادف برجائي نامعین استخاره کننده دست خ. طريق ديگر استخاره با تسبیح است

بعضي . شمرد تا به گره برسد اگر زوج باشد خوب است و اّال بد ھا را دوتا دوتا مي گذارد و مھره مي

ديوان برخي با . شمارند تا به آخر برسد را يکي يکي با مھره ھا مي" شر"و " خیر"ھا کلمات 

براي فال حافظ اورا به . گیرند ، فال مينقرآ موالنا، به ھمان ترتیب استخاره با مثنوي يا   حافظ

دھند که جواب آن ھا را بگويد و نخستین غزلي که در صفحه سمت راست  قسم مي" شاِخ نبات"

کنند و اگر غزل  اگر نخستین بیت ھاي غزل درصفحه قبل باشد بدان رجوع مي. آمده فال آنان است

انواع مختلفي . آورند را نیز شاھد ميغزل بعدي . از سرصفحه آغاز شده باشد آن را مي خوانند

ازفال مانند فال نخود، َرْمل، طالع بیني، کف خواني، خاريدن نقاط مختلف بدن، پريدن چشم، و 

  . امثال آن درکتاب ھاي فرھنگ عامه به فراواني آمده است

  

  سردي و گرمي غذاھا 

دانستندکه ھريک طبع  يگذشتگان حیات ماّدي را مرکب از چھار عنصر خاک و آب و ھوا و آتش م

ھوا گرم و تر و آتش گرم و خشک انگاشته . خاک سرد و خشک است و آب سرد و تر. خاصي دارند

بدن انسان نیز مرّکب از ھمین عناصر است، پس تاوقتي اين عناصر متعادل باشند در . شده مي

  .آيد بدن سالمت و آرامش وجود دارد وگرنه بیماري پديد مي

ھرکس بايد بداند که . شوند غذاھا به سرد و گرم تقسیم مي. یماري غذاستمھم ترين عامل ب 

آيد و آب  پرد و حرارت بدنش پايین مي وقتي رنگ کسي مي. چه چیزگرم است و چه چیز سرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بنابراين، بايد . »سردي اش کرده است«گويند  گیرد، مي شود و دل درد مي دھانش زياد مي

نبات را که بلور قند است، درچايي يا آب جوش حل . ردغذاھاي گرم به خصوص نبات داغ بخو

شکرسرخ و نبات از دير باز بھترين . کند کنند و معتقدند اگرغلیظ باشد در رفع سردي معجزه مي مي

گردو، خرما، حلوا، ادويه تند، گوشت کبک وگوسفند، . دارو براي درمان سردي شناخته شده است

  . و خريزه از غذاھاي گرم است

ي تب شديد داشته باشد يا بدنش جوش بزند و بخارد يا دھانش خشک شود و در اگر کس

اندرونش التھاب احساس کند يا درموقع ادرار کردن احساس سوزش نمايد، گرمي اش شده و 

ھاي  گیاھان و دانه» .کند براي پائین آوردن تب معجزه مي«ھندوانه سرد است و . بايدسردي بخورد

براي حفظ تعادل معموًال .  حصبه بسیارخوب است  براي تب و سرسامخیار غیر بودار مثل تخم

گوشت گاو، که . ترشي نبايد با ماست ھمراه شود. خورند غذاھا را با میوه ھا و ادويه خاص مي

با انواع آش، که سرد است، حلوا . سرد است، بايد ھمراه سیر يا زيره، که گرم است، پخته شود

عسل و خربزه که . ريزند که سردي اش را ببرد یرگالب و ھل ميتوي ش. خورند که گرم است مي

  .ھردو گرم است باھم نبايد خورده شود

درمیزان . درماه ھاي مختلف سال نیز به تناسب سردي و گرمي ھوا بايد نوع غذا تغییر کند 

یف و سازگار ُبَود گوشت مرغ خانگي و تره ھا که طبیعت گرم دارد و خوردن داروھاي لط«) مھرماه(

نیک بود خوردن «) شھريور(و يا درسنبله » بويیدن ُمشک و خفتن به روز درجايي که ھوا معتدل بود

آب سرد به ناشتا به مقدار سه جرعه و به کار داشتن ِسَکنِگبین و شراب و عناب و مالیدن پاي به 

ان شده اين موضوعات درکتاب ھاي پزشکي قديم به تفصیل و با ذکر جزيیات بی. »روغن بنفشه

  .است

  

    چشم زخم  

درگذشته بیماري، مرگ نابھنگام، بدبختي، و حادثه ھاي ناگوار را نتیجه چشم زدن دشمنان و 

به گمان ايشان، درنگاه بعضي اشخاص نیرويي اھريمني نھفته است . دانسته اند حسودان مي

ور است و به اصطالح، چشم بعضي ش. شود که دانسته و ندانسته موجب بدبختي ديگران مي

آورد به خصوص که درنگاه حسرت و کینه نیز  وقتي نگاھشان به کسي بیفتد براي او رنج به بار مي

معموًال کساني که داراي چشم ھاي سبزکم رنگ و زاغ بودند بیشتر به شوري چشم . موج بزند

  . شدند مّتھم مي

 اشیاء مختلف استفاده براي دفع چشم زخم و دورکردن زيان شیاطین معموًال از خاصیت دعاھا و

 کريم است که بطور خالصه قرآناز " القلم"از مھم ترين آن ھا آيات پاياني سوره . شده است مي

گفتن عبارت ماشاءاهللا نیز ھنگام تحسین يا جلب توّجه مانع چشم . شود خوانده مي" َو َان َيکاد"

عقیق و فیروزه ازآن جمله . بعضي سنگ ھا و فلّزات نیزخاصیت دفع چشم زخم دارد. شود زخم مي
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نقش شده " وَان َيکاد"گريزاند و صفحات برنجین که برآن دعاھا يا  دربین فلّزات آھن جن را مي. اند

برآتش ريختن دانه ھاي اسپند، . رود براي حفظ کودکان و جوانان به خصوص ھنگام جنگ به کار مي

معموًال آتشداني . شود نگاشته ميپراکند، نیز در دفع چشم زخم بسیار مؤّثر ا که بوي خوش مي

بّترکد «: گويند ريزند و مي گردانند و درھمان حال درآن اسپند مي کوچک را گرد سر اشخاص مي

گاه حاضران به فراخور حال پولي . گیرد اين کار بیشتر در اجتماعات صورت مي» .چشم حسود

ترتیبي زيبا نیز درخانه ھاي به نخ کشیدن دانه ھاي تازه اسپند به . ريزند درسیني آتشدان مي

  . بیشتر روستايیان ايران ھم شیئي تزيیني و ھم وسیله اي براي دفع چشم زخم است

. شکنند وقتي کسي بیمار شد و حدس زدند که براثر چشم شور بوده است، براي او تخم مرغ مي

به اين . گردد شود و ھم اثر آن باطل مي به اين وسیله ھم کسي که چشم زده است شناخته مي

گیرد و درحالي که ديگري نام اطرافیان و ھمسايگان و  منظور کسي تخم مرغ را در دست مي

فشارد و  مرغ را کمي مي گذارد و تخم آورد، با ذغال روي تخم مرغ نشانه مي مھمانان را بر زبان مي

ت بر روي نشانه نام ھرکس که برزبان بوده يا دس. گردد تا تخم مرغ بشکند قدر تکرار مي اين کار آن

از ديگر وسايل باطل کردن جادو و جنبل ريختن . نام ھرکس قرارگرفته باشد، او چشم زده است

اگرکسي را جادو کرده باشند بايد به گرمابه برود و . مخلوط قلیا و سرکه درآستانه درخانه است

مند براي دور از ديگر راه ھاي سود. سعي کند روي شصت پاي خود ادرار کند تا طلسم باطل شود

روند و براي  به اين منطور به درخانه ھمسايگان به گدايي مي. کردن قضا بال پختن آِش نذري است

خانه مقداري سبزي يا حبوبات ھديه مي کندکه از جمع آن  صاحب. کنند آش نذري چیزي طلب مي

  . شود شود و به نّیت دفع بال بین ھمسايگان و مستحقان تقسیم مي ھا آش پخته مي

  

  جن و پري

 پري در.  جن و پري از موجودات خیالي و افسانه اي فرھنگ عامه و خرافات مردم ايران ھستند  

موجودي اھريمني است و از آن به صورت زني بسیار زيبا و فريبنده ياد شده که با پنھان و اوستا 

کشاند يا   ميفريبد و به بیراھه درپي و تغییر شکل ھاي گوناگون، مردم را مي آشکار شدن پي

درھفت خان ھاي رستم و اسفنديار، زني زيبا و آراسته درحالي که . شود موجب ديوانگي آنان مي

اّما ھردو . کند شود و او را به شادخواري و شادکامي دعوت مي رود مي نوازد به پھلوان نزديک مي

نابراين، براي شناختن يا گريزد، ب پري از آتش مي. ُکشند شناسند و درنبرد اورا مي پھلوان او را مي

ھمچنین فلّزات و چیزھاي نوک تیز . فراردادن پريان بدکار بايد پیوسته آتش درخانه روشن بماند

  . موجب فرار پريان است

 داشتني ھستند که مردم   خوب و دوست  بعد ازاسالم، موجودات ايرانیان در فرھنگ نامه  پريان 

پادشاه پريان . رسانند  را به خوشبختي و کامروايي مينیکوکار وخوش نیت رادوست دارند وآن ھا

مردي نیک و آزاده است و دختر و پسرشاه پريان رمزي ازکمال، زيبايي، ثروت وخوشبختي ھستند 
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داستان پري زيبايي که بخت را تقسیم . که ھر دختر و پسر جوان آرزوي ھمسري ايشان را دارد

  .  آمده استکرد در داستان ھاي مربوط به جمشید شاه مي

اي عربي و به معني موجود پنھان و ناديدني است و در فارسي با مفھومي نزديک به  جن کلمه

جن ھا تنھا درشب، تاريکي، تنھايي و درمحل ھايي مانند . شود پري از اين موجود نامريي ياد مي

شکل انسان است با  در اعتقاد عامه، جن به. گرمابه، آب انبار، پستو و ويرانه و بیابان وجود دارند

مژه ھاي دراز او نیزبا مژه انسان متفاوت است و رنگ . اين تفاوت که پاھايش مانند بزُسم دارد

آيد که  ھمزمان با زاده شدن ھر نوزاد انسان، بین َاجّنه نیز نوزادي به دنیا مي. موي او بوراست

. خوانند د آن طفل مياين موجود را ھمزا. شبیه نوزاد انسان است اّما سیاه و الغر و زشت

ھنگام آب جوش روي زمین ريخته و بسم اهللا نگفته باشد ممکن است يکي از  اگرکسي شب

مادر و پدر آن جن براي انتقام، نوزاد آن شخص را مي ربايند و . فرزندان َاجّنه را اذيت کرده باشد

  . گذارند ھمزاد او را بجايش مي

بنابراين براي دلخوشي جن .  است آن ھا را حاضر کندبه زبان آوردن نام جن شگون ندارد و ممکن

روزھاي يکشنبه، سه شنبه و چھارشنبه از ما . شود گفته مي" از ما بھتران"ھا ھم شده به آن ھا 

دراين روزھا نبايد به ديدن مريض رفت، زيرا چه بساکه . آيند بھتران به لباس و صورت آدمیزاد در مي

ازما . تان يا بستگان به ديدن مريض برود و به او صدمه برساندازما بھتران به شکل يکي از دوس

اين مراسم . اندازند عزاداري به راه مي بھتران مانند آدمیان جشن و سرور و شادماني وگاھي ھم

کسي که شب تنھا به حّمام برود و . شود ھاي عمومي و شب ھنگام برگزار مي بیشتر درگرمابه

اگر کسي در تاريکي تنھا به حمام برود و بي . آيد غ او ميدائم بسم اهللا نگويد جن به سرا

احتیاطي کند و آنجا بخوابد، ناگاه متوّجه مي شود که دورادور اورا جّنیان گرفته اند، يا يکي دوجن 

شوند اّما اگر  جّنیان ابتدا با محبت نزديک مي. درگوشه و کنارحّمام مشغول شستشو ھستند

شان که ُسم دارد ايشان را بشناسد، آن وقت به آزار او مشغول انسان با نگاه کردن با پاھاي

  . شوند مي

دارند تا آن قدر  اگرکسي را بین خود ببینند او را وامي. ازما بھتران اھل رقص، موسیقي و شادي اند

اّما ھنگام روز نیز اگر کسي . شوند با دمیدن صبح صادق، جنّیان ناپديدمي. برقصدکه ديوانه شود

شودو ديوانه  ب بخورد وکف دست چپ خود را روي سر نگذارد، جن به بدن او وارد ميدرحّمام آ

مثًال . رسانند از ما بھتران اگر از کسي نیکي ببینند، صدچندان به او نیکي مي. وغشي خواھد شد

اگر پزشکي شب ھنگام طفلي را ازمرگ برھاند يا مجروح و بیماري را نجات دھد و اين کار در 

 گاه از ما بھتران  آن. اريکي و تنھايي صورت بگیرد، ممکن است جّنیان را مداوا کرده باشدبیابان يا ت

بعضي مردم با انجام مراسم چّله نشیني، ازما بھتران . رسانند به او مال و خوشبختي بسیار مي

شستن براي چّله ن. دارند تاکارھاي مورد نظرشان را انجام دھند کنند و آن ھا را وامي را احضار مي

خانه که غرفه اي کوچک  شود به نام چّله  خاص درمسجدھاي کھنه وقديمي استفاده مي ازمحّلي

کشد و میان دايره  دورا دور خود را خط مي. خانه مي رود شخص در چّله. و تو درتو و تاريک است

ين روز فقط کند تا آخر اّما به تدريج ھر روز يکي کم مي. روز اّول چھل بادام غذاي اوست. نشیند مي
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روز چھّلم ارواح و شیاطین و جن ھا . دراين روزھا ھمه کار اودعا خواندن است. خورد يک بادام مي

براي اين کار ترتیب ديگري ھم ھست و . دھند شوند و ھرچه را بخواھد انجام مي به او ظاھر مي

  . تران حاضرشوندخوانند تا از ما بھ اي از قرآن را پي درپي مي آن اين که يک شب تا صبح آيه 

از خطرناک ترين جن ھا آل است که موجودي نامريي به شکل زن الغر و بلند قد با پستان ھاي 

آل روبري زن زائو و نوزاد .  گِل قرار دارد درصورت سرخ رنگ آل بینیي ازجنس. آويخته توصیف شده

 به سرعت به طرف آب سپس. ربايد شود و اگر فرصت يافت و زائو تنھا ماند جگر او را مي حاضر مي

براي جلوگیري از دستبرد آل بايد دور . میرد زائو بالفاصله مي . زند رود و جگر زائو را به آب مي مي

سه يا پنج پیاز را به سیخ . بستر زائو را با کارد يا قیچي که ناف نوزاد را با آن زده اند خط کشید

آل . لّزي و نوک تیز درکنار اطاق گذاشتکشید وقیچي يا کارد يا شمشیر و تفنگ و ديگر چیزھاي ف

فرو کردن سوزن به پارچه اي و گذاشتن باالي . ترسند و ازما بھتران از چیزھاي فلّزي نوک تیز مي

از اعتقادھاي قديمي ايرانیان يکي اين است که آھن ديو و غول و . سر زائو براي رفع آل خوب است

  .کند و ضّد جادو است اھريمن را دفع مي

زائو نبايد تنھا بماند وکسي جز نزديکاني که . ش روز بايد باالي سر زائو و نوزاد شمع بسوزدتا ش 

. ديدن او بیايد شايد آل باشد که به صورت انسان درآمده ھنگام زادن در اطاق بوده اند نبايد به 

ايد شب ششم بايد دراطاق زائو تاصبح ھمه بیدار بمانند و چراغ ھا روشن باشد و در اين شب ب

دعاھا و اشعار مذھبي و سرودھا و آوازھا خوانده و پیوسته به َدف و دايره کوبیده شود تا آل 

برند و پس ازشستشو، ماما نوزاد را باالي سر مادر  روز ششم زائو و نوزاد را به حمام مي. بگريزد

ن ھنگام ديگر آل از آ. ريزد تا برسر مادر نیز ريخته شود گیرد و با جام چھل کلید روي او آب مي مي

پسربّچه اي که ختنه شده نیز مانند زائو . توانايي ربودن جگر مادر و عوض کردن نوزاد را ندارد

 ھمین ترتیب بايد مواظب او بود تا به حّمام برود و با جام چھل کلید آب  به. درمعرض خطر آل است

  . روي سرش ريخته شود تا آل بگريزد

   دیو و غول 

ه مردم ايران، موجودي خیالي و افسانه اي است بدکار و پلید و به صورت ديو درفرھنگ عاّم 

انساني قوي ھیکل، درشت اندام، ترسناک با چشمان سرخ آتشي و چنگال ھاي ُبّرنده خونین 

ديو با ھیکلي . برسر ديو دوشاخ تیزسیاه رويیده و ُدمي ازپشت او آويزان است. شود تصويرمي

ھاي سیاه سراسر آن را پوشانده، توصیف  شمین و سفید که خالآلود يا پوستي پ سیاه و پشم

اين موجود وحشتناک مي تواند ھرلحظه از جايي به جاي ديگر برود و شکل عوض کند . شود مي

آيد و باصدايي مھیب تنوره  براي جابجائي به شکل گرد بادي سیاه درمي. يا از ديده ھا پنھان شود

دھد  نفسش بوي بسیاربدمي. سیارسنگین و طوالني استخواب او ب. شود کشد و غايب مي مي

  .توان ديد و الي دندان ھاي دراز و زردش، ھمواره اجساد آدمیاني را که خورده مي

اّما درھنگام جدا شدن . ديو نزد آريايیان نخستین، در دوره ِودايي درجايگاه خدايان بوده است 

. ر اوستا ديو به معني اھريمن و ياران او استشاخه ھاي ھندي و ايراني و ايجاد فرھنگ ايراني، د
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درآثار َزرُتشتي، صفات بد به صورت ديو توصیف شده از جمله ديو خشم، ديو آز، ديو مرگ، ديو دروغ 

بین شاھان اساطیري ايران، َتھمورث صفت ديوبند يا زيناوند دارد، زيرا وي . و ديوخواب آلودگي

او دھنه و زين نھاد و سي سال تمام ھر اھريمن را اسیر کرد و به صورت اسبي بر

در . ديوبند اسیرکننده ديو و زيناوند يعني پادشاه دارنده زين است. گشت روزسواربراوگیتي را مي

رستم با ديو سپید و اکوان ديو . شاھنامه نیز پھلوانان حماسي ايران با ديوان بسیار روبرو شده اند

در شاھنامه، مازندران سرزمین ديوان .  از پاي درآوردبه جنگ پرداخت و به زور و دانايي آنان را

کردند و  گويا اقوام بومي طبرستان درمقابل مھاجران جديد آريايي به سختي ايستادگي مي. است

درمعتقدات . شمردند با ھمان معتقدات ِودايي، نژاد خود را به ديوان، يعني خدايان، وابسته مي

گريزد، اّما آوردن نام خدا  ات به خصوص اگر تیز و برنده باشند ميعامیانه، ديو نیز از آھن و ديگر فلّز

کند و به زمین فرو  و گفتن الحول والقّوة اّال باهللا، يا تکرار بسم اهللا، ديو را مي گريزاند يا آب مي

  . برد مي

 ربايد و با خود به برجي بلند آن ھا را مي. شود در افسانه ھا ديو معموًال عاشق زنان زيبا مي

ديو زن را به . کند اّما زن که از او بیزار است مقاومت مي. برد وجايي دست نیافتني مي

. آورد گريد و ازعشق آتشین خود ناله برمي دھد، اّما ھربار درپاي او مي کشد، شکنجه مي بندمي

رساند و معشوقه را  تا عاقبت پھلوان که عاشق زن است به ھزار مشّقت خودرا به جايگاه ديو مي

شود و  باره برج و قلعه ناپديد مي وقتي ديو درجنگ با پھلوان شکست خورد يک. دھد جات مين

درکتاب امیرارسالن . يابند که ھیچ اثري از ديو درآن نیست عاشق و معشوق خودرا دربیاباني مي

 که در زمان ناصرالدين شاه قاجار ازگفتار نقیب الممالک داستان سراي او به صورت نوشته درآمده،

. کشد ربايد و امیر ارسالن براي نجات معشوقه مشقات بسیار مي فوالد زره ديو، فّرخ لقا را مي

مادرفوالد زره نمونه يک ديو زن . کند فوالد زره مادري جادوگر دارد که درنبرِد ديو از زن محافظت مي

  . است

اره و شھوات وغرايز عرفا ديو را رمز و نماد نفس اّم. ديو نیزمانند جن و پري ھمزاد انسان است

دراعتقادات عامیانه جادوگران يا احضارکنندگان ارواح و َاجّنه مي توانند ديو را نیز . انسان دانسته اند

بندند و شخص تا جن  درآن صورت دِر شیشه را مي. احضار کنند و اورا وادارند که وارد شیشه شود

بنا .  آزار او در امان خواھد بوديا ديو خود را درشیشه دارد مي تواند مطمئن باشد که از

شیشه عمرکنايه . شود مي اي دارد که نیروي حیاتي او درآن نگھداري ھا، ھرديو شیشه برافسانه

تواند او را با شمشیر و نیزه  جنگد نمي که با ديو مي کسي. ھاست ازعزيزترين وگرانبھاترين دارايي

بايد شیشه عمرديو را پیدا کند و با . شود ميبکشد زيرا ديو رويین تن است و سالح برتن اوکارگر ن

شود و به آسمان  وقتي شیشه عمر ديوشکست او دود مي. کوبیدن آن برسنگ ديو را از بین ببرد

  . ماند رود و ھیچ از او برجاي نمي مي

غول موجودي است ترسناک که . غول نیز درفرھنگ عامه مردم ايران مشخّصاتي چون ديو دارد

شود و درصحراھا مسافران را که از قافله  رشکاف کوه ھا و در دل غارھا پنھان ميدربیابان ھا و د

گريزد و از  غول نیزمانند جن و ديو از بسم اهللا مي. رساند فريبد و به ھالکت مي اند مي جدا مانده
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. اي بزرگ است و گاه به صورت انساني راھگذر گاه به صورت صخره غول. شود ديده ھا ناپديد مي

اي از پوست  جامه. ه صورت بزي دورمانده ازگّله است و گاه به صورت زني افسونگر و فريبندهگاه ب

کشاند و عاقبت به  حیوانات برتن دارد و درجاھاي دور افتاده و تاريک مردم را به سوي خود مي

شود که از ادب و ماليمت به  غول بیاباني به مردمي وحشي و خشن گفته مي. رساند ھالکت مي

اند، مثًال آن که  براي غول چھره ھاي ديگري نیز برشمرده. دانند ند و طرز رفتار با ديگران را نميدورا

. از سر تا ناف به شکل انسان است و از ناف تا پا به شکل اسب و ُسم ھايي چون ُسم خر دارد

اده يا ديوي است به شکل زن که اگر برکسي مسّلط شود او را مانند موشي که به دست گربه افت

اّما . رساند شود و او را آزار مي اگر مرد خوبروي باشد اين غوِل مفتون او مي. دھد باشد بازي مي

به طورکلي اعتقاد به جن و غول از . اين صورت ھا در فرھنگ عامیانه ايراني چندان شناخته نیست

رھنگ عوام فرھنگ عوامانه عربي وارد فرھنگ ايراني شده است و از اين روي توصیف آن ھا در ف

  .ايران چندان روشن نیست
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 رسم ھای زندگی
  

دروضع عمومي . قرن اخیر دوران تحّوالت بزرگ درآداب ومراسم زندگي مردم ايران بوده است

جامعه، اقتصاد، تعلیم و تربیت، بھداشت، شھرسازي و ساختمان، تشکیالت اداري و انتظامي و 

ري سّنت ھا و باورھاي اداره امور شھرھا تغییرات مھّم و بنیادي صورت گرفته ودرنتیجه بسیا

  . عمومي و روش ھاي معمول درگذشته نیز دگرگون شده است

کرده دربیمارستان و با رعايت اصول  زايمان زيرنظرپزشک متخّصص وماماھاي تحصیل امروزه

گیرد و نظر پدر و مادر و  ھا با آشنايي و تفاھم بیشتر سرمي  ازدواج. بھداشتي انجام مي گیرد

ھاي  درحّمام. حترم است اّما موافقت عروس و داماد شرط اصلي استبزرگ ترھا ھرچند م

ھا را اغلب  عمومي ديگرخزينه نیست و درساختمان خانه ھا پیش بیني دوش و وان خانواده

  . کند ازگرمابه ھاي عمومي بي نیاز مي

ر میان مربوط به پیش ازقرن اخیر است و به ويژه د. آيد آنچه از رسم ھاي زندگي دراين نوشته مي

گیرد و امکانات زندگي  الیته دگرگوني اجتماعي به تدريج صورت مي. طبقات نسبتًا مرّفه رايج بوده

. امروزي درايران نیز ھنوز دربسیاري شھرھا و روستاھاي دور به سختي دردسترس ھمگان است

 و انديشه ھا و ھايي ازباورھاي عامه گذراند و نمونه جامعه ايران امروز ھم چنان دوران تحّول را مي

  شود روش ھا و مراسم گذشته وحال درکنارھم ھنوز در بین مردم به فراواني يافت مي

   

  زایمان و ختنھ سوران

شدند که زايمان نزديک است، زائو را دررختخواب  درگذشته، ھنگامي که کسان زن آبستن خبرمي

انداخت تا درفاصله کوتاه باز  يپیش از رفتن به بستر، زائو کلوخي درچاه آب خانه م. خواباندند مي

شايد ھم بنا بر رسمي باستاني، ايزدبانو آناھیتا ر،ا که وظیفه . شدن آن درآب او ھم زايیده باشد

رفت و مردي از  خواند سپس کسي به سراغ ماما مي زايش آسان به عھده اوست، به خود مي

کساني که آن را . يمان بودبانگ اذان بي موقع، نشان زا. گفت اھل خانه باالي بام اذان مي

تنھا زن ھاي سفیدبخت که . کردند که زائو ھرچه زودتر به سالمت فارغ شود شنیدند دعا مي مي

ھا چھارمیخ را به زمین اطاق  يکي از زن. جن زده وغشي نبودندحّق ورود به اطاق زائو را داشتند

ريخت تا درد  ست سیر و پیازدرآتش ميديگري پو. کوبید تا چھار درد زودتر برسد و زائو بزايد زائو مي

پاشید تا  سّومي جوشانده سرکه و سنگ رختشوئي را درآستانه در مي. آسان تر تحّمل شود

خواندند تا زائو به  چند نفر ھم دسته جمعي دعاي َاّمن ُيجیب مي. جادوي طلسم باطل شود

  . تندرستي بزايد
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. کوبید تا َاجّنه بترسند و دورشوند کم بھم ميماما درموقع ورود ابتدا چند بار کف دست ھا را مح

روي خاکسترھا را پارچه . کردند اي ُپر ازخاکستر نرم با ھشت عددخشت حاضر مي سپس سیني

وقتي . گذاشتند ھا را در دو رديف به فاصله دو وجب روي ھم مي کشیدند و خشت سفیدي مي

کي از نزديکان روي چھار پايه روبروي دراين موقع ي. بردند رسید، زائو را سرخشت مي چھاردرد مي

ماما ھم کف دست ھاي . گذاشت زائو دست ھاي خود را روي شانه ھاي او مي. نشست زائو مي

کرد و پس از چند مالش ماليم روي شکم زائو و گذاشتن دستمال  خود را با روغن بادام چرب مي

  . داشت گرم به کمر و پشت سر زائو او را نگه مي

گرفت و مواظب بودکه روي خشت به دنیا بیايد تا در  آمد، ماما او را مي  به دنیا ميھمین که نوزاد

دراين موقع زني منقلي . آشنا شود» از آن است و به آن بازخواھد گشت«اولین لحظه با خاک که 

از پس . داد آورد و با ريختن اسپند و صلوات بلند خبر توّلد نوزاد را به ديگران مي ُپرآتش به اطاق مي

گذاشت تا اگر  کرد و آن را درگوشه اطاق مي خارج شدن جفت ماما چند سوزن به آن فرو مي

شخصي بد نفس يا بدقدم يا بدچشم به اطاق وارد شد، نحسي آن به جفت برسد و مادر و نوزاد 

  .سالم بمانند

اند به زائو پس از زايمان، کاسه اي روغن زردداغ شده که درآن مقداري فلفل و نبات کوبیده ريخته 

برند تا  پس از آن زائو را به بستر مي. دھند که ھمانجا سرخشت سر بکشد و قّوت بگیرد مي

برند و درانتھاي آن  ناف نوزاد را اگر دختر باشد با قیچي و اگر پسر باشد با کارد مي. استراحت کند

ک پارچه نخي شويند و ي سپس نوزاد را درآب گرم و نمک مي. پیچند نخ ابريشمي ھفت رنگ مي

اين پارچه به شکل پیراھن . آويزند دھند و از گردن نوزاد مي سفید آب نديده را از وسط چاک مي

اين لباس . شود پوشاند و پیراھن قیامت خوانده مي آستین است که سینه و پشت نوزاد را مي بي

 پس تا حّمام زايمان، از آن. بايد ھفت روز يا ده روز يعني تا ھنگام حّمام زايمان به تن طفل بماند

که براي نوزاد دختر ھفت روز و براي پسرده روز است، ماما مي کوشد که زائو و نوزاد را از گزند آل 

برند و با جام چھل  پس از اين مّدت زائو و نوزاد را با مراسم مخصوص به حّمام مي. محفوظ بدارد

شب ششم زايمان . ي به آن ھا برساندتواند آسیب از آن پس آل نمي. ريزند کلید روي آن ھا آب مي

مانند و ضمن دور  اين شب را بستگان و دوستان تا صبح بیدار مي. گردد بامراسم خاّصي برگزار مي

گیرد، درگوش راست او اذان  کردن آل، آخوند محل يا يکي ازمردان مسّن خانواده بچه را در بغل مي

. گذارد  نام يکي از امام ھا را روي بچه ميگويد و به میل و انتخاب خود و درگوش چپ اقامه مي

  . کنند فرستند و ھلھله و شادي مي سپس ھمه حاضران صلوات مي

دراين صورت ختنه . کنند ايرانیان مسلمان، نوزادان پسر خود را در سه يا ھفت روزگي ختنه مي

ا ھفت سالگي اّما برخي اين مراسم را در پنج ي. گردد سوران يا جشن ختنه به سادگي برگزار مي

صبح . شود جشن ختنه سوران دراين موقع بسیار مفّصل و با شکوه برگزار مي. دھند انجام مي

کنند و  برند و سرحّمام اسپند دود مي روزي که قرار است پسربچه را ختنه کنند، اورا به حّمام مي

ھنگامي . گردانند باز ميبا دادن انعام و ھدايا به حّمامي و دّالک با ساز و دھل پسربّچه را به خانه 

دھند، و بیرون از اطاق  که دّالک مشغول ختنه است پدر و مادر و نزديکان کودک او را دلداري مي
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پس از پايان ختنه، تخم مرغي را . زنند کنند و ُدُھل مي گردانند و اسپند دود مي آتشدان را دورمي

پوشانند و با   را با اين روغن ميمحل زخم. دھند تا بسوزد و روغن پس بدھد در تابه حرارت مي

شودکه ھمه  درمراسم ختنه سوران اشعار و تصنیف ھاي مخصوصي خوانده مي. بندند پنبه مي

پس ازختنه، پدر و مادر و ديگر بستگان و آشنايان پول يا ھداھايي به نام . شاد و طرب انگیز است

  . دھند تا اورا خوشحال کنند به کودک مي" سرسّنتي"

دراين صورت تعداد آن ھا نبايد زوج . کنند يک روز دو يا چند پسربچه را با ھم ختنه ميگاھي در 

اگر در يک روز دوبرادر را باھم . اگر سه يا پنج يا ھفت بچه با ھم ختنه شوند اشکالي ندارد. باشد

واّال ختنه کنند بالفاصله بايد خروسي را درکنار باغچه سر بّبرند تا درآن روز سه خون ريخته شود 

  . يکي از فرزندان خانواده ناگھان خواھد مرد

   درایران خواستگاري و عقد کنان 

براي . بنا بر رسمي کھن، انتخاب عروس براي مردان جوان به عھده زنان بزرگ خانواده است

پس ازگفتگوھاي . روند خواستگاري، مادر، عّمه، خاله يا ديگران به خانه دخترھاي دم بخت مي

يکي از زن ھاي خانواده مرد با تحسین . شود ر با سیني چاي وارد اطاق پذيرايي ميمقّدماتي دخت

دھد،  بوسد تا مطمئن شود دھان و بدنش بوي بد نمي زيبايي و سلیقه دختر او را با اشتیاق مي

اگر دختر و خانواده او مورد پسند واقع شدندخانواده . گیسوانش طبیعي است و اندامي سالم دارد

در ھمین حال، خانواده دختر نیز به تحقیق درباره داماد و . فرستد  ميمرد پیغام

. درصورت توافق دوطرف، داماد ھمراه خانواده خود به خانه عروس مي رود. پردازد مي اش خانواده

مردھا در اطاقي . آورند که داماد يک نظرصورت عروس را ببیند دراين شب فرصتي فراھم مي

و درباره َمھريه و شیربھا يا باشُلق، که داماد بايد به عروس و خانواده او شوند  جداگانه پذيرايي مي

يا نامزدي خوانده " بله ُبران"اين شب . رسند ھاي عروسي، به توافق مي بپردازد و ھم چنین ھزينه

آورند که انباشته ازگل، شیريني،  اي به خانه عروس مي ازخانه داماد سیني تزيین شده. شود مي

چاي، حنا و مقداري سکه طال يا نقره تزيین شده است و درمیان آن ھا يک حلقه نقل، قند، 

کند وکفش را به او  داماد حلقه را به انگشت عروس مي. انگشتر و يک جفت کفش قرار دارد

ھمان شب قرار خريد و عقد کنان . شود خوانده مي" نشاني"انگشتري و کفش . دھد تا بپوشد مي

  . گذارند را مي

فرستد که روي آن يک آينه، يک جفت  اي به خانه عروس مي  پیش ازعقد، داماد خوانچهچند روز

شمعدان يا الله، يک انگشتر، چند دست لباس، پیراھن و کفش سرعقد براي عروس و ھدايايي از 

وسايل سفره عقد نیز ھمراه آن . اين دست براي خواھر و مادرعروس گذاشته شده است

انواده عروس چند قواره پارچه براي داماد و پدر و مادر او درخوانچه ھا ازطرف خ. شود فرستاده مي

صبح روزعقدکنان، پس از آن که ھريک از عروس و داماد را با تشريفات بسیار . شود باز گردانده مي

اندازند، دراين موقع زن ھاي خانواده داماد بايد حضور داشته  ازحّمام باز گرداندند، عروس را بند مي

پیش از آن که بندانداز يا .  اين زن ھا بايد ھمگي سفید بخت، يعني بدون ھوو، باشند.باشند
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مّشاطه موھاي اضافي صورت عروس را بردارد و ابروھاي او را باريک و کماني کند، مادر عروس و 

داماد ھريک بايد با موچین يک دانه مو از وسط پیشاني عروس بکنند و بجاي آن سکه اي طال يا 

زنند و  درفاصله بنداندازي، زنھا َدف مي. اين سکّه ھا انعام بندانداز است. سبانندنقره بچ

درپايان کار، . کنند تا به عروس چشم زخم نرسد رقصند و اسپن درآتش دودمي خوانند و مي مي

اي  کند و به موھا و وسط پیشانیش پولک و ستاره ھاي طاليي و نقره مّشاطه عروس را بزک مي

  . مي چسباند

اندازند  اين سفره را در اطاقي مي. نشانند بعداز ظھر ھمان روز، عروس را بر سر سفره عقد مي

جاي عروس رو به قبله باالي . که زيرش خالي نباشد تا جاي پاي عروس درخانه شوھرمحکم بماند

. يک تشت دمرو است که زير آن دوازده عددتخم مرغ گذاشته اند تا عروس بچه ھاي بسیار بزايد

گويند براي  گذارند و مي ھي که عروس خیلي کوچک اندام است زين اسبي ھم روي تشت ميگا

سفره عقد پارچه سفید يا ترمه اي است که روي . آنست که عروس ھمواره برکارھا سوار باشد

گذارند تا  سپس يک آينه روبروي عروس مي. آن ابتدا براي کسب فضیلت يک جلد قرآن مي گذارند

در دوطرف آينه دوشمعدان يا الله که . ت عقد خود را درآن ببیند و نیکبخت باشدوي در تمام مّد

شمع ھا را بايد بین دو . دھند کنند به عالمت روشني و طول عمر قرار مي ھنگام عقد روشن مي

  .انگشت کشت يا پس از عقد با لنگه کفش عروس آن را خاموش کرد

گذارند و دو تخم مرغ براي آن که عروس  ھوو ميبر سفره عقد يک بشقاب پنیر و سبزي براي دفع 

در ھفت خانه سیني عاطل و باطل خشخاش، اسپند، گلپر، سیاه دانه، باروت، کندر، . نازا نماند

گذارند تا ھرچشم شور را بگرداند و طلسم را باطل  نمک و برگ مورد کوبیده ريخته شده نیز مي

براي تندرستي و شیرين کامي عروس و داماد يک پیاله عسل . وجن و ارواح خبیثه را دور کند

نان سنگک که . گذارندو يک کاسه سیماب تا دل داماد ھمیشه مانند جیوه براي عروس بلرزد مي

نوشته شده، برکت سفره است و کاسه آب که برگ " باد مبارک"روي آن با خشخاش و سیاه دانه 

قل براي شیرين کردن دھان و گردو ُن. سبزي روي آن شناور است عالمت صفا و خّرمي خواھد بود

  . براي آن که بّچه اّول عروس پسر باشد وگردوبازي کند

کنند و مّال يا  چند لحظه قبل از آن که صیغه عقد جاري شود، شمع ھا يا الله ھا را روشن مي

نشیند و به وکالت عروس و  محضردار دراطاق کناري که با پرده اي از اطاق عروس جدا شده مي

. ايستند درھمان حال دو زن سفید بخت باالي سرعروس مي. کند  صیغه عقد را جاري ميداماد

سايد و  يکي از آن ھا دوکّله قندکوچک را روي پارچه اي که باالي سر عروس گرفته شده بھم مي

آورد تا زبان مادر  برد و در مي اي فرو مي ديگري سوزني را، که نخ ھفت رنگ دارد، پیوسته به پارچه

درآن وقت بايد تمام تکمه ھاي لباس عروس و داماد باز باشد و ھیچ . واھر شوھر بسته شودو خ

گره و پیچي حتي درنگار کف دست و پاي عروس و داماد که روز قبل درحّمام باحنا نقش شده 

زيرا اگر چیزي بسته باشد يا پیچ داشته باشد بخت عروس و داماد بسته . است، نباشد

ان سر سفره عقد مواظب ھستند که کسي انگشتان خود را قفل نکند حّتي حاضر. خواھدشد

سرعقد، زن سیاه بخت و دوبخته و . چون داماد درشب عروسي دوچار ناتواني خواھد شد
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بخت نیز نبايد باشند زيرا  دخترھاي دم. شوھرمرده و نازا و بي بّچه نبايد حضورداشته باشد

  . شود بختشان بسته مي

تنھا در بار سّوم بايد بله . يد منتظر بماند تا آقا سه بار از او موافقت بخواھدھنگام عقد، عروس با

ھولولو، «کنند وھلھله و  پس از عقد، شادي مي. بگويد و اّال سبک و بي قرار شمرده خواھد شد

ھريک قاشقي عسل . نشیند آيد و پھلوي او مي داماد به اطاق عروس مي. دھند سرمي» شولولو

آورند، عروس پاي  آن گاه آفتابه و لگن مي. بوسند گذارند و ھمديگر را مي  ميبه دھان يکديگر

پزند و  مرغ ھا خاگینه مي با تخم. شويد راست داماد و داماد پاي راست عروس را با آب و گالب مي

سیني عاطل و . خورند و لقمه اي نان و پنیر و سبزي به دھان مي گذارند عروس و داماد از آن مي

نشینند تا بختشان باز  ريزند و دخترھاي خانه مانده روي تشت عروس مي روي آتش ميباطل را 

صورت بگیرد، داماد ھرچند روز يک بار به  باشد و عروسي" ساعت"از آن پس تا وقتي که . شود

درعیدھاي بزرگ مثل عید غدير و عید . برد رود و ھمراه خود ھداھايي براي او مي خانه عروس مي

نوروز و شب چّله نیزخوانچه ھاي شیريني و میوه و طاقه شال و جواھر و طال براي قربان و عید 

خوانچه شب چّله از ھمه آن ھا مھم تر و واجب تر است و بايد الاقل ھفت رنگ . برند عروس مي

  . درآن باشد) سیب، گالبي، انار، ھندوانه، خربزه، انگور و پرتقال(میوه 

  عروسي

گذارند تا خانواده عروس به تھیه جھاز  روسي معموًال مدتي فاصله ميدرايران، بین عقدکنان و ع

روز قبل از وقتي که براي بردن عروس تعیین  جھاز عروس لوازم اّولیه زندگي است که يک. بپردازند

اهللا مجید و  درنخستین خوانچه يک جلد کالم. ھا به خانه داماد برده مي شود شده بر روي خوانچه

. شود گذارند تا نخستین چیزھايي باشد که وارد خانه داماد مي  شمعدان مييک آينه و يک جفت

  . وقت عروسي را با استخاره تعیین مي کنند که سعد باشد

کنند و عروس و ھمه زن ھاي خانواده او و داماد و دوستان و  روز قبل ازعروسي حمام را ُقُرق مي

سپس . بخت لباس ھاي عروس را درمي آورددرگرمابه يک زن سفید. آشنايان او به حّمام مي روند

ازمھره پشت گردن تا استخوان دنبالچه را نوره مي مالد که موي شیطان يا موي حرام پشت او 

پس از شستشو، دّالک کف دست ھا و پاھاي عروس را با حنا نگار . کنده شود و نحسي نماند

رحال شستشو به رقص و آواز و ھا د درحّمام زن. مي بندد وگل و بوته و نقش گنجشک مي اندازد

اغلب درحّمام دائمًا اسفند دود . خورند شوند و انواع شربت و شیريني مي پايکوبي مشغول مي

درپايان کار دّالک پس از گرفتن انعام گیس . کنند تا درد و بال برود و چشم زخم باطل شود مي

جلوي درگرمابه . رحّمام استدرمّدتي که عروس د. بافد و عروس به سر بینه مي آيد عروس را مي

  . دسته دھلي يا نقاره چي به زدن و رقصیدن مشغول است

. درھمین حال، درحّمامي ديگر نیز داماد و دوستانش به شستشو و رقص و پايکوبي مشغولند

دراين جشن که مخصوص . کنند دربعضي خانواده ھا حنابندان را شب عروسي و در خانه برگزار مي
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مانند و ضمن نقش و نگار به زدن و رقصیدن مي  ان است شب تا صبح بیدار ميزنان و دختران جو

  . اين مراسم را حنابندان گويند. پردازند

پس از پذيرايي مھمانان، عروس آماده رفتن . کند بعدازظھر روزعروسي، مّشاطه عروس را بزک مي

به خانه عروس مي آيند و درساعت معّین داماد و ھمراھان با ُدھل و ساز . شود به خانه دامادمي

کوشند  دراين وقت بستگان داماد مي. جمعي به طرف خانواده داماد مي روند پس از پذيرايي دسته

وقتي عروس راه مي افتد . پنھاني چیزي ازخانه بربايند و معتقدند که عقل عروس را دزديده اند

درطول راه .  خانه شوھر ببردپدرش بسته اي نان و پنیر و سبزي برکمر او مي بندد تا برکت را به

عروس بايد مرّتب درآينه نگاه . گیرد و خود عقب عقب راه مي رود اي روبروي عروس مي کسي آينه

  . کند تا ھوو سرش نیايد

عروس بايد با نوک پا يک کاسه . دردرگاه خانه داماد، گوسفندي جلو پاي عروس قرباني مي کنند

سپس . اند تا روشني و صفا به خانه داماد آورده باشدآب را که دربندخانه گذاشته شده برگرد

عروس . ھفت قدم اّول را روي ھفت سیني گرد بزرگ بگذارد که روي ھريک گردو يا بادامي است

داماد ھنگام ورود عروس به خانه خود را بجاي . بايد با ھرقدم گردو يا بادام را زير پاي خود بشکند

گذارد تا عروس از زير آن رّد شود به اين اعتقاد که ھمیشه  زميبلندي مي رساند و دوپا را از ھم با

. کند سپس سه انار يا سیب يا نارنج را به سوي عروس پرتاب مي. بر عروس مسّلط باشد

اطرافیان عروس يک يک آنھا را مي گیرند و در برابر ھريک براي عروس پا انداز يا نثاري مي طلبند 

وقتي وارد خانه داماد شدند عروس مي کوشد پاي خود .  مي کندداماد ھر بار چیزي گرانبھا ھديه

البّته داماد نیز در مقابل سعي دارد پاي خود . را روي پاي داماد بگذارد تا ھمیشه براو مسّلط باشد

ھنگام حرکت به طرف حجله عروس بايد آھسته و کندگام بردارد تا ھم . را روي پاي عروس بگذارد

  .  شوھر ھمواره عزيز بماندعمرش طوالني شود ھم نزد

" ُقل ھواهللا"و چند " الکرسي آية"چند  دخترش درحجله، ابتدامادرعروس براي دادن قّوت قلب به

آورند و به بغل عروس مي  سپس پسر بچه کوچک و زيبايي را مي. خواند و به او فوت مي کند مي

گیرد و سه بار دور  درآغوش ميآنگاه داماد عروس را . دھند تا نخستین فرزند او پسري زيبا باشد

مرد ديگري که محرم باشد داماد را به ھمان ترتیب سه . گذارد اطاق مي چرخاند و روي بستر مي

بستر عروس را بايد زني سفید بخت . بار دورحجله مي گرداند و پھلوي عروس قرار مي دھد

رد و دست دختر را در دست دا دراين ھنگام پدر داماد تور روي صورت عروس را برمي. انداخته باشد

سپس قرآني در . دھد گذارد و سّکه اي طال يا قطعه اي جواھر به او رونما يا پااندازمي داماد مي

دختر قرآن را مي . گیرد و به عروس نزديک مي شود دست راست و آينه اي در دست چپ مي

زني آفتابه . شوند رج ميآنگاه ھمه ازحجله خا. فرستد بوسد و به آينه نظر مي اندازد و صلوات مي

خوانند  گیرند و دو رکعت نماز مي اندازند، وضو مي اي درلگن مي آوردوعروس و داماد سّکه ولگن مي

  . روند و سپس به بستر مي
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برند و به  زنان و دختران جوان ھداياي خود رابراي عروس مي. فرداي عروسي جشن پاتختي است

وستاھا اين مراسم جداگانه درفضاي باز براي داماد برگزار دربسیاري ر. پردازند رقص و ياپکوبي مي

داماد را درجايي بلند مي نشانند و جوانان با انجام مسابقات اسب سواري و تیراندازي و . گردد مي

در ابتداي اين مراسم پدر داماد يا . گذرانند رقص ھاي دسته جمعي ساعات خوشي را مي

خواھد که  دھد، سپس از يک يک اھل روستا مي ميکدخداي محل ابتدا خود به داماد ھديه 

  . ھداياي نقدي يا جنسي خود را پیش پاي داماد بگذارند

    گرمابھ

از روزگار . شستشو درگرمابه براي ايرانیان نوعي کار مقّدس مذھبي به شمار مي رفته است

و غسل و وض. کردند باستان مردم ايران پیش از ورود به مکان ھاي مذھبي شستشو مي

از شیوه معماري پرستشگاه ھاي میترا و آناھیتا چنین برمي آيد . اصطالحات امروزي اين کار است

در مسجدھا نیز . که مخازن بزرگ آب و محل ھاي مخصوص شستشو و غسل وجود داشته است

سنگاب يا حوضي از سنگ تراشیده يکپارچه نزديک در ورودي به ھمین منظور ساخته مي شده 

شستشويي کن وآنگه به : بیت زير به اين رسم ديرين اشاره دارد که مي سرايدحافظ در . است

  آلوده  خرابات خرام تا نگردد زتو اين ديرخراب

. به اين جھت، از ديرباز گرمابه ھاي عمومي در شھرھاي مختلف ايران ساخته شده است

گرمابه ھا بريکديگر نیکوکاران حّمام ھاي بزرگ وقف مي کردند و شاھان و ثروتمندان در تزيین 

يکي از بزرگ ترين و زيبا ترين گرمابه ھاي عمومي که ھنوز باقي است، و در . پیشي مي گرفتند

  . زمان سلطنت محّمد رضا شاه پھلوي به صورت موزه درآمده، حّمام گنجعلي خان درکرمان است

شود تاالر محّلي که درآن شستشو انجام مي . معماري گرمابه ھا درايران سبک خاصي دارد

براي داخل شدن به . بزرگي است که در يک جھت آن دو خزينه بزرگ آب سرد و گرم قرار دارد

دور تا دورمحّوطه غرفه ھاي کوچکي است که مشترکان جداگانه . خزينه بايد از چند پّله باال رفت

  . کنند در آن شستشو مي

ماھي ھاي کوچک رنگین سربینه محّوطه اي است بزرگ که حوضي با کاشي ھا آبي رنگ و 

درچھارگوش يا دورا دور حوض گلدان ھاي شمعداني چیده مي . شناور در وسط آن قرار گرفته

اين سّکو درکنار راھرو . دورادور سربینه سّکويي مّحل درآوردن و پوشیدن لباس است. شود

. نشیند کوچکي که به در ورودي متّصل است بلند تر ساخته مي شود و استاد حّمامي آنجا مي

در زورخانه و قھوه خانه نیز محّلي به ھمین شکل با تزيینات متفاوت . اين محل را سردم گويند

استاد حّمامي منقلي پیش روي مي گذارد که دائم پر از آتش است و . سردم خوانده مي شود

ند کن بر روي اين منقل اغلب اسپند دودمي. قوري چاي و قلیان درکنار آن ھمیشه آماده مي ماند

  .تاچشم شوررا بترکاند و جن و ديو و حسود را دور و سحر را باطل کند
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ِازاره ديوارھاي حّمام در سربینه و داخل گرمابه ھمه جا، به ارتفاع نزديک به دو متر از کاشي 

رسم بوده که براين کاشي ھا، تصاويري از . معّرق پوشید شده که به نقش و نگار آراسته است

تھمورث سوار بر اھريمن، رستم گالويز ديو سفید، .  وحماسي را بنگارندداستان ھاي پھلواني

اکوان ديو که رستم را بر سر دست بلند کرده، حمله شیر و اژدھا به رستم و اسفنديار در ھفت 

  . خان ھا، از رايج ترين اين تصويرھا است

 گرگ و میش شود، گرمابه روزھا زنانه بود و شب ھا مردانه، سحرگاه، پیش از ھنگامي که ھوا

با باال . بوق حّمامي به صدا درمي آمد و مردھا دسته دسته بقچه زير بغل به حّمام مي رفتند

در آنجا نه تنھا خود و کودکانشان . آمدن روز، نوبت زنان مي شد که ساعت ھا درحّمام مي ماندند

ماندن . گذاشتند يرا مي شستند بلکه موھا و دست و پا را حنا مي بستند و وسمه بر ابروھا م

شربت گالب، نان و ترشي، پیچیده . طوالني زن ھا در گرمابه اغلب با خوردن و نوشیدن ھمراه بود

. گوشت کوبیده در نان لواش، کوفته تبريزي و دلمه از غذاھايي بود که در حّمام صرف مي شد

طبق يک عادت ديرين . خوردن انواع میوه ھا، مانند ھندوانه، انار، سیب و گالبي نیز مرسوم بود

کسي که مي خواست لقمه اي بردھان بگذارد، ھمه افراد دور و بر خود را به خوردن دعوت مي 

اين اصرار در مورد زن ھاي آبستن ضروري . کرد و با اصرار از آنھا مي خواست که لقمه اي بچشند

رد چشم بّچه اش زاغ مي زيرا اعتقاد براين بود اگر زني آبستن بوي غذا را بشنود و از آن نخو. بود

  . شود

سر . دّالک ھا چه زن و چه مرد، کارھا و وظايف ديگري نیز داشتند. کارگر حّمام را دّالک مي گفتند

کردند و مشت و مال مي دادند، مداوا و حجامت  و تن مردم را مي شستند، آن ھا را آرايش مي

ختنه کردن ھم به . کردند ميمي کردند، خون مي گرفتند، دندان مي کشیدند و شکسته بندي 

درعین حال، به ويژه در حّمام زنانه، دّالک ھا واسطه عروسي مي شدند و براي . عھده آنان بود

کسي که مي خواست خانه اجاره کند يا بخرد دّاللي مي کردند، سحر وجادو نیز بلد بودند و دواي 

و چربي ھاي ديگر به تن ھوو او را مھر و محّبت مي فروختند و با طلسم و جادو و مالیدن پیه گرگ 

  . از چشم شوھر مي انداختند

به سخن ديگر، حّمام زنانه که شلوغي و سر و صدا و جارو جنحال آن در زبان فارسي مثل شده 

کردند، با ريختن جامي آب بر سر و بدن يکديگر  است، محّلي بود که زن ھا درآن ديدو بازديد مي

 کردند و ازدردھا و ناکامي ھاي خود با اين و آن سخن به میان دوست مي گرفتند، شوھر پیدا مي

گرمابه بھترين محّل . کشیدند مي آوردند و از ھمه مھمتر دم و دستگاه خود را به رخ يکديگر مي

گرمابه رفتن در مواقع خاص بخشي از مراسم . براي ايجاد و گسترش روابط دوستي و آشنايي بود

د نوروز، حّمام کردن عروس، به گرمابه بردن داماد، حّمام زايمان، حّمام شب عی. به شمار مي آمد

حّمام پسربچه قبل و بعد از ختنه، ھمیشه با ساز و دھل و خواندن و رقصیدن و خوردن و نوشیدن 

  . و دادن انعام و ھديه ھمراه بود
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 کسي شب اگر. درعین حال حّمام در تاريکي و تنھائي جوالنگاه جن و پري نیز به شمار مي رفت

با اين ھمه شب ھا . تنھا به حّمام مي رفت ممکن بود نتواند از دست جن ھا جان سالم بدر برد

. حّمام جاي گرمي بود که مسافران نا آشنا را ساعتي از سرما و بي سر پناھي نجات مي داد

ود ناصر خسرو با دو تن از ھمراھان خود چنین شبي را گذرانده و از ماجراي آن در سفرنامه خ

دادند و تمام سال  ھا، خانواده ھاساالنه به حّمامي پولي مي درگذشته. توصیف جالبي آورده است

. کردند دّالک ھا با انعام مشتريان زندگي مي. شان از حّمام استفاده مي کردند خود و خانواده

ه را با نزديک عید نوروز بر روي کوزه ھاي کوچک تخم ترتیزک سبز مي کردند و اين کوزه ھاي سبز

درجشن ھاي . خود به خانه مشتريان آشنا مي بردند و در برابر آن انعام و عیدي مي گرفتند

عروسي و ختنه سوران و حّمام زايمان معموًال ھر خانواده متناسب با ثروت خود به دّالک و حّمامي 

  . با اين ھمه دّالکي شغل مطلوبي به شمار نمي رفت. انعام مي داد

     ّیاتگالب گیري و عرق

بامدادان بھار، وقتي ھنوز آفتاب برگل محّمدي، يا گل گالب نتابیده، . گالب عرق گل سرخ است

گل را ھمراه آب در ديگ ھاي بزرگ . خرمن ھاي گل را از بوستان مي چینند و به کارگاه مي برند

بور بخار گل از طريق لوله ھايي که بر سر ديگ نصب شده از آب سرد ع. سربسته مي جوشانند

درجشن ھاي ايرانیان باستان، از جمله جشن . کند و قطره قطره در شیشه ھا مي چکد مي

گالب را مي بويند، برجامه مي زنند، . مھرگان، بويیدن و نوشیدن گالب ازمراسم اصلي بوده است

در شربت و شیريني و غذا مي ريزند و به عنوان دارو ھنگام سردرد و بسیاري بیماري ھاي ديگر 

درکتاب ھاي ديرين داروشناسي فارسي، ضمن شمردن .  ھمراه آب قند يا تنھا مي نوشندآنرا

گالب . خصوص صورت را با گالب توصیه کرده اند خواص مختلف گالب، شستشوي پوست و به

زنند، اماکن مذھبي غرق بوي گالب  ھنگام نماز به خود گالب مي. درايران جنبه تقّدس نیز دارد

درشعر و ادب . پاشند مردم گالب مي دھند و برآرامگاه عزيزان گالب ميدرعزاداري به . است

فارسي نیز ھرگاه از بلبل و عشق شورانگیز او به گل سخن درمیان مي آيد منطور گل سرخ يا گل 

  . تا قرن ھشتم ھجري گل اصًال به معني گل سرخ بود. محّمدي است

ي آماده و عطري که فضا را سرشار کرده خرمن گل ھا. صحنه اي زيبا و با شکوه است گالب گیري

با آن که درھمه جاي ايران گل سرخ فراوان . گیران ھنگام کار ديدني است و تالش ظريف گالب

سرخ و گالبي که از آن به دست  است، اّما کاشان و بخصوص قمصر به فراواني و خوشبوئي گل

درارومیه و فارس، . گیرند ب ميدربسیاري نقاط ديگر خاصه در فارس نیزگال. مي آيد مشھور است

ھاي مجّھز براي گرفتن عرق گیاھان مختلف از ديرباز رواج  وبخصوص شیراز، باغ ھاي بزرگ و کارگاه

از عصاره گل، ساقه، برگ، ريشه و دانه گیاھان صحرايي يا پرورش يافته معموًال . داشته است

ابستان گرم و سوزان به مردم شربت ھاي مطبوع و خوشمزه اي تھیه مي شد که ھمراه يخ در ت

. اين عرق ھا داراي خواص مختلف دارويي است که کامًال شناخته شده. جان تازه مي بخشید

در رمان سووشون، . عرق بھار نارنج، کاسني، نعنا، بیدمشک و بادرنگ بويه معروف ترين آنھاست
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مده که درآن رديف نوشته سیمین دانشور، که خود شیرازي است، توصیف دل انگیز زيرزمیني آ

  . ھاي عرقیات گرما و مالل را مي گريزاند عّطر آگین قّرابه

با توّجھي که در سه دھه اخیر دگرباره به پزشکي و داروشناسي سّنتي ايران شده، امروزه اين 

قبیل عرق ھاي گیاھي براي آرامش اعصاب و روان و مداواي بیماري ھاي ھاضمه و تنفسي و 

  .  يافته استکلیوي مقبولیتي تازه

     مرگ و سوگواري

ھنگامي که کسي درخانه درحال مرگ است او را رو به قبله مي خوابانند و آب تربت سیدالشھدا 

: بدين سان که مي گويند. خوانند به دھانش مي ريزند و دعاي عديله و شھادتین بر او مي) ع(

پس از » .سوُل اهللا، بگو َاشَھُد َان علیًا ولي اهللابگو َاشھُد َان ُمحّمدًا ر. بگو َاشھُد َان ال اله اال اهللا«

چانه را نیز با پارچه سفید ديگري . پوشانند ھا را مي بندند و با دستمالي سفید مي مرگ چشم

دست ھا و پاھا را راست مي کنند و پس از آنکه پارچه اي سفید برروي او و قرآني . بندند مي

گذارند و  شمع را روي خشتي مي. د شمع روشن باشدباالي سرمرده باي. برسینه اش مي گذارند

معموًال بايد ھرچه زودتر مرده را دفن کنند، اّما اگر شب . اي شربت درکنار آن قرار مي دھند کاسه

گذارند و با خواندن قرآن تا صبح  باشد و نتوانند جنازه را به مسجد محل ببرند چراغ ھا را روشن مي

  . بیدار مي مانند

. جنازه، تابوت را ابتدا از طرف پا يعني طرفي که باريک تر است به اطاق وارد مي کنندھنگام بردن 

کنند و بارسّوم درآن  سپس خويشان نزديک جسد را، با تشک زير آن، سه بار به تابوت نزديک مي

ن  بسته به آنکه مرد يا ز-پس از کشیدن پارچه بر روي آن، میان تابوت را با شال ياچارقد. گذارند مي

چرخانند تا مرده آخرين وداع خودرا انجام  سپس تابوت را سه بار دورخانه مي.  مي بندند-باشد

مشايعین با اداي الاله اّال اهللا به بردن . آن گاه تابوت را ازطرف سر از خانه بیرون مي برند. دھد

دن پس ازشستشو و غسل و کفن کر. روند کنند و يا ھفت قدم پشت سر آن مي جنازه کمک مي

درشھر مشھد قبل از بردن مرده . برند گیرد آن را به قبرستان مي جنازه که درغّسال خانه انجام مي

در گورستان پس . دھند طواف مي) ع(به گورستان ابتدا جنازه را سه بار دورضريح امام ھشتم

 سپس گور را .کنند دھند و عقايد حّقه را به او تلقین مي ازخواندن نماز مّیت، مرده را درقبر جا مي

آنگاه حاضران پنج . کنند که به اندازه يک پشته ازسطح زمین بلندتر باشد چنان با خاک ُپر مي

  .خوانند گذارند و فاتحه مي کنند و بر روي خاک مي انگشت خود را باز مي

بر باالي بستر خالي وي . اولین شبي که خانه از وجود مرده خالي است شام غريبان است

پاشند، زيرا روح مرده به  گذارند و مقداري قند و شیريني روي بستر مي ن ميخشت و شمع روش

سحرگاه روز بعد نزديکان به سرخاک مي روند و دعا مي خوانند و زاري . خانه بازخواھد گشت

مراسم سوگواري و عزاداري تا سه روز . کنند که مرده شب اّول قبر را به آساني گذرانده باشد مي

کنند و درچھارگوشه  اي از شال ترمه يا سوزني پھن مي رمسجد يا اطاقي سفرهد. شود برگزار مي

چینند و در فاصله آن ھا  در وسط سفره سه قاب و قدح بزرگ را رديف مي. گذارند آن گلدان مي
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آيد،  ھرکس براي تغريت مي. دھند گالب پاش، چند بشقاب حلوا وصندوق سي پاره قران قرار مي

گالب  با گالب پاش درمشت او کمي. خواند لیت مي گويد و فاتحه اي ميابتدا به صاحب عزا تس

تّکه حلوايي به دھان مي گذارد و . را مي نوشد مي ريزند که به سر و صورت خود مي پاشد يا آن

در طي مراسم، قاري به . خواند يا جزوي از سي پاره را به تمامي قرائت مي کند سپس قاتحه مي

شود که به مجلس بیايند  ھا نیز دعوت مي از روضه خوان. يم ادامه مي دھدتالوت آياتي از قرآن کر

درمجلس زنانه اين وظیفه را روضه خوان زن . و ضمن خواندن روضه از مرده و نیکي ھاي او ياد کنند

در پايان سّومین روز، يکي از قاريان به اشاره ريش سفیدخانواده، سوره الرحمن را . به عھده دارد

. کنند زنان در مراسم سوگواري ضّجه و زاري بسیار مي. کند  عزا را ختم ميخواند و مي

ھربارکسي براي سرسالمتي به خانه عزادار وارد مي شود زنان صاحب عزا به فريادوفغان 

گريستن بسیار و باصداي بلند درمجلس عزا نشان . اين کار را زبان گرفتن مي نامند. آيند درمي

  . ه استمحّبت به سوگواران و مرد

روند و ضمن خواندن  شب ھفت، بستگان و آشنايان به ھمراھي خانواده سوگوار به گورستان مي

در ضمن اين . گردند خوانند و پیش از غروب به خانه باز مي دعا و روضه و ذکر مصیبت فاتحه مي

 پخش مراسم کسان مرده حلوا، قھوه و شیريني و میوه که ھمراه آورده اند بین گدايان گورستان

روند و با خواندن فاتحه و روضه و اطعام بیچارگان،  روز چھلم نیز ھمگي به سرخاک مي. کنند مي

. شود ھمین مراسم درشب سالگرد مرگ نیز تکرار مي. دارند ياد عزيز از دست رفته را گرامي مي

ان و درتمام اين مراسم بخصوص در روز سّوم، ھفتم، چھّلم و سالگرد، خانواده سوگوار ازدوست

اين تشريفات خیرات  به. کنند و به مردم فقیر و بینوا مي رسند آشنايان به ناھار و شام پذيرائي مي

  . گويند مي

مردم به ديدن ايشان مي . گیرند نخستین عید مذھبي ياعید نوروز را خانواده عزادار عید اّول مي

 به کساني که به تغريت آنھا پس از روز چھّلم خانواده عزادار بايد. روند و سرسالمتي مي دھند

عزاداران . گیرد مي اين مراسم به ترتیب نزديکي و اھمیت افرادصورت.  اند بازديد پس بدھند آمده

اّما معموًال بزرگ ترھاي خانواده از کودکان و جوانان و . تايک سال لباس سیاه مي پوشند

اين  به. تر از لباس سیاه درآيندخواھند که زود نوعروسان يا کساني که مريض يا مسافري دارند مي

برد و از او  اي پارچه مي منظور بزرگ ترخانواده به ديدارخانواده عزادار مي رود و براي ھرکس قواره

  . خواھد که درھمان مجلس لباسش را عوض کند مي
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 هگاه شماری و مراسم ساالن
  

مبداء تاريخ ايران بعد از اسالم ھجرت پیامبر اکرم از مّکه به مدينه است و براساس سال 

سال از نوروز، اّولین روز بھار و ازلحظه تحويل خورشید به برج حمل . خورشیدي تنظیم شده است

 مارس در تقويم میالدي 21مطابق نوروز . کشد  روز و يک چھارم روز طول مي365گردد و آغاز مي

 يک روز جمع مي آيد و سال پنجم 365ھر چھارسال يک بار ازمجموع ساعت ھاي اضافه بر . است

  . به اين سال ھا کبیسه مي گويند.  روز مي شود366

اين تقويم به دستور سلطان جالل الدين . گاه شماري امروز ايران براساس تقويم جاللي است

 که با رعايت نکردن کبیسه به ترتیبي -نوروز. م تدوين شد1074/ه471ه سال ملکشاه سلجوقي ب

 از اول بھار آغازگشته و به میان پايیز رسیده بود، به جاي خود -که در ماه ھاي َزرُتشتي است

به دستور سلطان ملکشاه سلجوقي، دانشمندان و ستاره شناسان بزرگ ايراني . بازگشت

تاريخ شمسي را که براساس محاسبات تقويم . يم را انجام دادندمحاسبات مربوط به تصحیح تقو

  . اند جاللي وضع شده از دقیق ترين تاريخ ھا دانسته

. شود بھار، تابستان، پايیز، و زمستان، و دوازده ماه تقسیم مي: دراين تقويم سال به چھار فصل

شت، خرداد، تیر، مرداد، فروردين، ارديبھ: نام ماھھاي ايراني از فرشتگان ايران باستان است

شش ماِه اول سال ھرکدام سي و يک روز و پنج ماِه . شھريور، مھر، آبان، آذر، دي، بھمن و اسفند

اين .  روز و درسال کبیسه سي روز است29ماه اسفند درسال ھاي عادي . بعد سي روز است

ن روزھاي ھرماه پیش از آ.  خورشیدي درعصر پھلوي اّول رسمیت يافته است1305ترتیب ازسال 

  . برطبق روزھاي بروج بود

شنبه، يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چھارشنبه، : روزھاي سال به ھفته تقسیم مي شود

درايران به مناسبت  ساالنه بعضي روزھاي تعطیل. جمعه تعطیل ھفتگي است. پنجشنبه و جمعه

رويدادھاي تاريخي ھاي مذھبي و بعضي ديگر مربوط به جشن ھاي مّلي و  عیدھا و سوگواري

به عنوان نمونه، . تعطیل ھايي که مناسبت سیاسي داردگاه با تغییرحکومت تغییر مي يابد. است

درگذشته روزچھاردھم مردادماه ھرسال به مناسبت جشن مشروطیت تعطیل رسمي بود و 

م اکنون روز دوازدھ. پس از انقالب اسالمي اين روز تعطیل نیست. شد مراسمي خاص برگزار مي

 بھمن بواسطه پیروزي انقالب اسالمي تعطیل 22فروردين به مناسبت روزجمھوري اسالمي و روز 

درمورد اّيام مذھبي و جشن ھاي مّلي ايراني نیز ھر حکومت بنا . رسمي و عمومي است

  . برسیاست خود آن را به صورتي برگزار مي کند
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ھا از سوي مردم بزرگ  ا و ھزارهاّما، به طورکّلي، ايام مذھبي و جشن ھاي مّلي طي قرن ھ

گاه از سوي حکومت ھا منع گرديده اّما به  داشته شده و مراسمي خاص داشته است که اگر چه

  .طور خصوصي درجمع خانواده تا امروز برجاي نگھداشته شده است

   

  یایام مذھب

ناسبت ھاي ايرانیان مسلمان و پیرو مذھب شیعه دوازده امامي در طول سال اّيامي را به م

اين روزھا براساس تقويم قمري است و دراين تقويم سال از دوازده . مذھبي گرامي مي دارند

سال قمري سیصدو پنجاه و چھار شبانه روز و اندي . شود بارگردش ماه به دور زمین تشکیل مي

ھاي  ماه ھا درفصل. کشدو حدود يازده روز از سال شمسي يا خورشیدي کمتر است طول مي

شود و  بنابراين، گاه اّيام مذھبي با جشن ھاي مّلي مصادف مي. گردد ف سال پیوسته ميمختل

اين فاصله ھا ناشي . اّما از نظر زماني با برگزاري آن در ديگرکشورھاي اسالمي فاصله اندکي دارد

از موقعیت ديدن ماه است که گاه يک شبانه روز درمنطقه اي ديرتر از منطقه ديگر ھالل آن ديده 

  : اّيام مذھبي درايران به ترتیب ماه ھا در سال قمري چنین است. مي شود

شیعیان ايران ده روز اّول اين ماه را به عزاداري و .  ماه مّحرم آغاز سال قمري است-مّحرم

بن  روزھاي نھم و دھم مّحرم، تاسوعا و عاشورا، مصادف با شھادت حسین. پردازند مي سوگواري

شیعیان از ديرباز، دھه اول مّحرم بخصوص اين دو .  از ياران وي در کربالستو ھفتادو دو تن)ع(علي

مراسم نوحه خواني، سینه زني، زنجیرزني، شبیه خواني و حرکت . گرفته اند روز راماتم مي

که صحنه جنگ و صحراي کربال را  درآوردن نخل و به راه افتادن دسته ھا ھمراه عاليم و وسايلي

نخستین بار در زمان آل بويه سوگواري روز عاشورا در . گردد روزھا برگزار ميکند، دراين  مجسم مي

  . از دوره صفويه تا امروز عزاداري ده روز اّول مّحرم ھمواره مرسوم بوده است. بغداد برگزار گرديد

غذاي مخصوص اين روز . کنند روزعاشورا اشخاصي که نذر دارند از عزاداران به ناھار پذيرايي مي

کساني نیز . يا آش شله قلمکار است که با انواع حبوبات و گوشت فراوان پخته مي شودحلیم 

پسران خردسال خود را با ظرف آب و شربت به میان عزاداران مي فرستند تا کسي دراين روز 

. گذاشتن بشکه ھاي بزرگ آب با جام ھاي برنجین در سرگذرھا نیز مرسوم است. تشنه نماند

: گويند شود و مردم ھربار جامي آب مي نوشند مي دائم تکرار مي» حسینبنوش به ياد «جمله 

زيرا معتقدند که در چنین روزھا به دستور يزيدبن معاويه، . »لعنت برشمر«و يا » لعنت بر يزيد«

و ياران و اھل بیت او بستند و حضرت تشنه لب جام ) ع(خلیفه ُاموي، آب را بر روي امام حسین

  . شھادت نوشید

عزاداران در . زدھم مّحرم، يعني بعد از غروب روز عاشورا، شام غريبان گرفته مي شودشب يا

سپس . مي پردازند) ع(تاريکي به نوحه خواني و گريستن و زاري و ذکر مصايب اھل بیت امام 

جھانگردان و . شوند قرآن بر سرگذاشته و شمع به دست به دعا و قرآن خواني مشغول مي
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رچند سده اخیر خاطرات خود را از ايران و دربارھاي آن نوشته اند، ھمگي سفیران اروپائي که د

  . اند ازبرگزاري مراسم عزاداراي عاشورا به تفصیل ياد کرده

اربعین حسیني بیستم ماه .  عزاداران حسیني ماتم را دوماه و تا آخر صفر نگه مي دارند-صفر

پختن شله زرد و تقسیم . با مراسم عزاداري مي گذرداين روز . صفر و چھلّمین روِز واقعه کربالست

ُشله زرد . است) قتل امام حسن ع( صفر 28آن بین ھمسايگان و نزديگان از نذرھاي اين روز يا روز 

روي بشقاب . غذايي است که از برنج و روغن و شکر و زعفران و گالب و مغز بادام پخته مي شود

و نقش ھاي مختلف براي " اهللا"و " ياحسین"کلمات . کنندھاي ُشله زرد را با دارچین تزئین مي 

و ) ص(بیست و ھشتم ماه صفرمصادف با رحلت رسول اکرم. ُشله زرد نذري مناسب تر است

آخرين روز ماه صفرنیز به مناسبت شھادت . دّومین پیشواي شیعیان است) ع(شھادت امام حسن

  . گواري استازديگر اّيام سو) ع(ھشتمین پیشواي شیعیان امام رضا

شود و مجلس مھماني و  گرامي داشته مي) ص( ھفدھم ربیع االول میالد رسول اکرم-ربیع االول

در کشورھاي سّني . برگزار مي گردد) ص(دعا و خواندن اشعار مذھبي در ِنَعت رسول اکرم 

  . دارد شود اختالف مي داشته گرامي درايران که روزياندکي با ) ص(مذھب روزمیالد رسول اکرم 

وھفتم رجب نیز که مبعث  بیست. است) ع( سیزدھم رجب روز والدت علي بن ابیطالب-رجب

  . است عیدگرفته مي شود) ص(رسول اکرم

اين روز با چراغاني و مھماني برگزار مي . است) عج( پانزدھم شعبان والدت حضرت قائم-شعبان

شود،  خراسان از دوازدھم تا پانزدھم، که شب ھاي برات يا چراغ برات خوانده ميشیعیان . شود

اين مراسم از قرن ھاي اّول . به زيارت گورستان ھا مي روند و براي درگذشتگان خیرات مي کنند

درديگر . اسالمي درخراسان بزرگ مرسوم بوده و ابوريحان بیروني نیز به آن اشاره کرده است

درگیالن ومازندران شب اّولین جمعه ماه رجب برسر . گردد ین مراسمي برگزار نمينواحي ايران چن

  . کنند روند وغذا ومیوه و خرما وحلوا خیرات مي قبر عزيزان درگذشته مي

 لیلة القدر، شب عزيزي که در قرآن کريم مذکور است، درماه رمضان، و به اعتقادشیعه، -رمضان

ذشته دور باور داشتند لیلة القدرشبي است که ھرکس ازگ. شب بیست و ھفتم اين ماه است

به موجب احاديث شیعه، . درآن شب دعايي کند و چیزي ازخدا بخواھد به مقصود خواھد رسید

. لیلة القدر در میان شب ھا مخفي است تا مردم ھمه شب ھاي ماه رمضان را به عبادت بگذرانند

 میھماني در ھمه شب ھاي ماه رمضان تا سحر بنابراين، ختم قرآن و شب زنده داري به عبادت و

در روزھاي نوزدھم و بیست و يکم ماه رمضان که مصادف با ضربت خوردن و . ادامه مي يابد

روز بیست و ھفتم ماه . گردد است مراسم عزاداري برگزار مي) ع(شھادت امیرالمؤمنین علي 

بعضي . کشته شد) ع(دت عليرمضان به اعتقاد شیعیان روزي است که ابن ملجم به قصاص شھا

  . دراين روز بريدن و دوختن پیراھن نو، پیراھن مراد، را خوش ُيمن مي دانند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


است که پس ازاعالم ديده شدن ھالل ماه ازطرف مراجع ) گشا روزه( اول َشّوال عید فطر -َشّوال

ي وديد و شرکت درنماز عید و پرداختن فطريه و اطعام مساکین و مھمان. شود مذھبي برگزار مي

  . بازديد ازمراسم مذھبي اين روز است

حاجیان در پايان مراسم حج . است) گوسفندکشان(الحّجه عیدقربان   دھم ماه ذي-الحّجه ذي

ُکشند وگوشت آن را بین مردم تقسیم  نیز دراين روزگوسفند نذري مي برخي. کنند قرباني مي

قربان با مراسم مفصل ازطرف دولت برگزار از زمان صفويه تا اواخر دوره قاجاريه عید . کنند مي

کردند و با آويختن  بدين ترتیب که گوسفند يا شتر قرباني را از روز پیش با حنا رنگ مي. شد مي

ھا و رّقاصگان  چي نقاره. گرداندند انواع سنگ ھاي رنگین و آينه و پارچه ھاي گوناگون دورشھر مي

درمحل مخصوص حیوان را . صیدن مشغول بودندپیشاپیش و دورا دور قرباني به نواختن و رق

اين مراسم از اواخر دوره . کشتند شدمي که دعا خوانده مي باخوراندن آب و قند وسبزه درحالي

  . قاجار تعطیل شد

دربازگشت از آخرين ) ص(به اعتقاد شیعیان، در اين روز پیغمبر. ھجدھم ذي الحّجه عیدغدير است

که بر بلندي قرار داشت،  ني خويش منصوب فرمود و درحاليرا به جانشی) ع(سفرحج حضرت علي

در روز عیدغديرمردم به ديدن سّیدھا » .ھرکس من موالي او ھستم علي موالي اوست«: گفت

خود نیز . گیرند گويند و از دست آنان براي تیّمن و َتَبّرک پول يا ھديه مي مي روند به آنان تبريک مي

دراعتقاد عامه ھرکس دراين روز جارو يا خّیاطي کند دستش . ھدايايي براي سّیدھا مي برند

  . عقربک نوعي عفونت و تورم بیخ ناخن انگشت بزرگ است که درد بسیار دارد. شود عقربک مي

عالوه براين، اّيام مذھبي ديگر ازجمله توّلد و شھادت امامان شیعه است که درطول سال به عید 

  . ترين آنھاست يادشد مھماّما آنچه . گذرد وسوگواري مذھبي مي

  

  . 1362تھران، عطائي، چاپ دّوم، . خط سوم.  صاحب الزماني، ناصرالّدين-

  

  .  شاھنشاھي2535مشھد، دانشگاه فردوسي،. و يادنامه ناصر خسر-

  

  .1957، تھران، کتابفروشي ابن سینا، 2، ج .تاريخ ادبیات در ايران.  صفا، دکتر ذبیح اهللا-
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 یجشن ھای ایران
  

  

  یجشن ھای ایران
در پايان سال . درگاه شماري ايرانیان پیش ازاسالم، سال به دوازده ماه سي روزه تقسیم مي شد

تقويم امروز َزرُتشتیان بر ھمین . پنج روز به نام پنجه دزديده يا خمسه مسترقه باقي مي ماند

دراين تقويم ھفته وجود ندارد و روزھاي ماه ھريک نام يکي از فرشتگان . شده استاساس تنظیم 

  :يا ايزدان را به خود گرفته و به ترتیب چنین است

  

دي به آذر؛ ) 8امرداد؛ ) 7خرداد؛ ) 6سپندارمذ؛ ) 5شھريور؛ ) 4ارديبھشت؛ ) 3بھمن؛ ) 2اورمزد؛ ) 1

) 17مھر؛ ) 16دي به مھر؛ ) 15گوش؛ )14تیر؛ )13ماه؛ ) 12؛ )خور(خیر) 11آبان؛ ) 10آذر؛ ) 9

) 25دين؛ ) 24دي بھدين؛ ) 23باد؛ ) 22رام؛ ) 21ورھرام؛ ) 20فروردين؛ ) 19رشن؛ ) 18سروش؛ 

  . رام) 30مانتره سپند؛ ) 29زامیاد؛ ) 28آسمان؛ ) 27اشتاد؛ ) 26؛ )اشي(ارد

  

  :نام ماه ھاي دوازده گانه چون امروز چنین بوده است

  . ، ارديبھشت، خرداد، تیر، امرداد، شھريور، مھر، آبان، آذر، دي، بھمن، اسفندفروردين

  

ايرانیان پیش از اسالم مراسم سوگ و ماتم نداشته اند و اندوه و روزه داري را عملي ناپسند مي 

به ھمین جھت در اّيام باستان ھمه روزھا شادي و خوشي و جشن و مھماني و . شمرده اند

َزرُتشتیان در روزھايي از ماه که نام روز و ماه يکي مي شده جشن .  بوده استخوردن و خوراندن

 19(آن روز را مشّخص مي کرده اند مانند فروردگان ) گان(مي گرفته اند و با پسوند نسبت 

  ). مھر16(مھرگان ) سّوم ارديبھشت(ارديبھشت گان ) فروردين

  

، با جشن ھايي که چه بسا پیش از َزرُتشت بعضي از اين جشن ھا، که بیشترجنبه َزرُتشتي دارد

جشن ھاي ايرانیان باستان با دگرگوني ھاي طبیعت و ھنگام . نیز مرسوم بوده منطبق شده است

درآن روزگار سال به دو فصل تابستان و . مناسب براي کارھاي کشاورزي و گّله داري مربوط است

 ايران در روزگاران کھن زندگي را سرماي زياد در بعضي نواحي. زمستان تقسیم مي شده است

داستان ساختن شھرھا و پناھگاه ھاي زيرزمیني که به جمشید و . سخت مي کرده است

افراسیاب و ديگر پادشاھان افسانه اي نسبت داده شده، گويي بازتاب خاطره اين سرماي طاقت 

را مي آورده اند، بنابراين، وقتي ھوا رو به گرما مي رفته و مردم روي به صح. سوز بوده است

  . طبیعي است که آغاز آن را با شور و شوق تمام نوروز بنامند و جشن بگیرند

  

بسیاري . قرن ھا و ھزاره ھا شاھان و فرمانروايان خودي و بیگانه بر ايران زمین فرمانروا بوده اند
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یار چه بس. ازايشان با ھمه توان خويش براي فراموش شدن اين جشن ھاي ديرين کوشیده اند

داغ بد ديني و تھمت کفر که برپیشاني دوستداران اين رسم ھا و سّنت ھا زده اند و چه بسیار با 

اّما طبیعت قانون جاوداني و دگرگون . شکنجه و نقره داغ مردم را از برگزاري آنھا باز داشته اند

ل مختلف با امروز بسیاري از جشن ھاي کھن ايراني به دالي. ناپذير خود را برجاي گذاشته است

  . مراسم کامل برگزار نمي شود، يا از آن ھا تنھا نامي برجاي مانده است

  

  نوروز 
نوروز اّولین روز بھار، آغاز سال نو و بزرگ ترين جشن مّلي ايرانیان است که دراساطیر ايراني به 

 به گفته اند که جم سوار برگردونه اي که ديوھا آن را مي کشیدند. جمشید نسبت داده شده

فرمود تا تختي زرين برجايي بلند بگذارند و خود درحالي که تاجي جواھر نشان . آذربايجان رسید

چون خورشید برآمد و يرتوش . برسرداشت برآن نشست و ديوان آن را برداشتند و به آسمان بردند

ام برآن تاج و تخت افتاد ھمگان شاد شدند و شید را که به معني درخشش و روشنايي است بر ن

زيرا در نوروز فلک آغاز به گردش . درآن روز جمشید فرمود که جشني بزرگ برپا دارند. جم افزودند

نخستین انسان دراين روز آفريده شده و خّرمي و . نموده و خدا آفرينش جھان را شروع کرده است

  .سرسبزي گیتي را فراگرفته است

  

شاه بارعام مي داد و ھر روز گروھي از . ه بوددر دوران باستان پنج روز اّول فروردين نوروز عاّم 

روز ششم نوروز بزرگ و نوروزخاصه خوانده . مردم را براي شادباش نوروزي به حضور مي پذيرفت

اين روز را پايان آفرينش جھان و . شاه به خلوت مي رفت و با نزديکان خود مي نشست. مي شد

ين روز َزرُتشت به پیامبري برگزيده شد و با گفته اند که در ا. روز کامل شدن گیتي دانسته اند

. پاره اي نیشکر مي چشیدندبه اين جھت دربامداد پیش از سخن گفتن . اھورمزدا سخن گفت

. شناخت و آن را به ديگران ھديه داد ھمچنین گفته اند که جمشید نخستین بار در نوروز نیشکر را

  . روز بوده است نوپس خوردن پاره ای شکر یا شیرینی از مراسم اصلی

  

درگاه شماری باستان پنجه ی دزدیده  پنج روز پیش از نوروز که. نوروز درواقع جشن رستاخیز است

نام داشت و ايرانیان در آن روزھا به یاد  یا به عربی خمسه ی مسترقه گفته می شد، فروردگان

و نوشیدني بر  چراغ مي افروختند و خوردني شمع و. مردگان به انجام مراسمی می پرداختند

سفره مي چیدند و معتقد بودند که ارواح و َفَروَھرھاي درگذشتگان براي بازديد ازخانه و خانواده 

در نوروز ) ع(در احاديث شیعه روايتي ھست که بنا برآن حضرت صاحب الزمان. خواھند آمد

  . ردظھورخواھد فرمود و جھان را که در تاريکي ظلم است به نور عدالت نوراني خواھد ک

  

ايرانیان دراين لحظه با چشم دوختن . فرخنده ترين ساعت نوروز لحظه دمیدن آفتاب در بامداد بود

به خورشید تبّرک مي جستند و معتقد بودند که پیش از سخن گفتن ھرکس سه مرتبه عسل 

مراسم نوروز در دربار . روشن نمايد از ھر دردي شفا خواھد يافت) شمع(بچشد و سه پاره موم 

ھان با تجّمل بسیار برگزار مي شده و توصیف باشکوه ترين تشريفات آن، در دربار شاھنشاھان شا
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اسالم نوروز ھمچنان از جشن ھای درروزگار پس از . آمده است نوروزنامه ساساني، درکتاب

ششمین امام شیعیان نقل ) ع(جعفرصادق  بنا بر حدیثی که از امام. مھم ایرانیان برجای ماند

ظھورخواھد فرمود و جھان را که در ) ع( الزمانز مبارک است و درآن روز حضرت صاحبشده نورو

آن چه در اين جا مي آيد، اشاره اي کوتاه به . تاريکي ظلم است به نور عدالت نوراني خواھد کرد

  . بعضي مراسم امروزي نوروز نزد بسیاري از ايرانیان است

  

نظافت، تعمیر . نخست خانه تکاني مي کنند.  مي روندايرانیان از اوايل اسفند به پیشواز نوروز

وسايل خراب شده، دور ريختن اشیاء بي فايده و زائد، رنگ آمیزي در و ديوار، شستن در و پنجره، 

گردگیري و ترتیب گنجه ھا و قفسه ھا از فّعالیت ھايي است که ھمه را از زن و مرد، چه در خانه 

سپس خريد اشیاء الزم براي منزل، لباس . ه خود مشغول مي داردو چه دربازار و اداره و کارگاه، ب

نو تابستاني، ھدايا و عیدي براي يکديگر و لوازم سفره ھفت سین و شیريني و آجیل براي ديد و 

درفاصله ده تا پانزده روز مانده به نوروز سبزه سبز مي کنند و آن دانه . بازديد نوروز آغاز مي شود

دم، جو و عدس و باقال و ارزن است که پس ازسبزشدن تزيین مي شود و ھاي مختلف از قبیل گن

درگذشته دوازده نوع دانه را سبز مي کردند و از روي رشد . در سفره ھفت سین جاي مي گیرد

  . آنھا چگونگي محصول سال نو را پیش بیني مي نمودند

  

ک سال نو براي دوختن لباس، پختن شیريني ھاي مخصوص نوروزي و ارسال نامه ھاي تبري

ازديگر کارھاي الزم . دوستان و آشنايان و ھمکاران و معّلمان از کارھاي ديگر اين فصل است

درلحظه ی سال تحويل کسي با . ھاي مالي خانواده و پرداخت وام ھاسترسیدگي به حساب 

. جب استروز قبل از عید حّمام نوروز وا.  باشد يا از او رنجشي به دل نگه داردديگري نبايد قھر

شب سال تحويل ھمه چراغ ھاي . شستشو و پوشیدن لباس نو، ولو يک تّکه، اھّمیت خاص دارد

سبزي پلو و ماھي يا رشته پلو مي پزند تا رشته امور در دستشان . خانه را روشن مي گذارند

آينده از شام شب عید براي روز ديگر مقداري نگه مي دارند تا برکت از سال گذشته به . بماند

 سفره ھفت در لحظه ی تحويل سال، که مھم ترين لحظه سال است، افراد خانواده دور. بپیوندد

بر اين سفره کتاب آسماني، آينه، شمعدان، قدحي بلورين ُپر از آب که چند . سین مي نشینند

ماھي کوچک قرمز در آن شناور باشد، سبدي کوچک از تخم مرغ رنگ شده، ظرف ھاي میوه و 

. ل، گلدان ھاي گل و ھفت چیز که نام آنھا با حرف سین شروع شود قرار داردشیريني و آجی

َسَمنو، سّکه، سبزه، سنبل، سیب، سرکه، سنجد، سیاه دانه و سیر معمول ترين اين چیزھا 

گفته اند که درقديم ھفت شین روي سفره مي گذاشته اند اّما بعد از اسالم، به مناسبت . است

ھفت شین عبارت بوده است از شیر، . ه ھفت سین بدل کرده اندحرام بودن شراب، آن را ب

  . و شیريني) میوه، محصول کشت(شراب، شکر، شھد، شمع، شايه 

  

اللیل و النھار، یا  یامقلب القلوب و االبصار، یا مدبر" ھنگام تحويل سال بايد دعاي مخصوص خواند

 که روشنايي است چشم دح آبو به ق" محول الحال و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال

پس از تحويل سال دھان را با شیريني يا عسل شیرين مي کنند، يکديگر را مي بوسند و . دوخت

بزرگ ترھا به کوچکترھا و گاه ھمه . مي گويند» صدسال به از اين سال ھا«شادباش و مبارکباد و 
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ابتدا .  تا روز دوازدھم دامه داردبه يکديگر عیدي و ھديه مي دھند و به ديد و بازديد مي پردازند که

در بعضي . بايد کوچکترھا به ديدن بزرگ ترھا بروند سپس آنھا نیز از کوچک ترھا بازديد کنند

خانواده ھائی که درسال گذشته عزادار و سوگواربوده اند، مرسوم شھرھا در صبح نوروز ديدن از 

   .است

  

نه بیرون مي روند و روز را به تفريح و شادي و ھمه از خا. روز سیزدھم فروردين سیزده به در است

در اين روز با طناب به درخت تاب مي اندازند و به تقلید از . بازي در صحرا و دشت مي گذرانند

خوردن کاھو و سکنجبین يا سرکه و چیدن و جمع آوري سبزه . جمشید برآسمان گذر مي کنند

صبح اين روز سبزھاي را که .  روز استھاي نورسته و پختن آش رشته در صحرا از مراسم اين

. سبز کرده بودند با خود از خانه بیرون مي برند به آب روان مي سپارند يا به پشت بام مي اندازند

سیزده «: دخترھاي دم بخت علف ھا را به ھم گره مي زنند و به امید بخت گشايي مي خوانند

  » .بدر، سال دگر، خانه شوھر

  

.  آن تا سیزده به در آداب و تفريحات و بازي ھا و مراسم بسیار مفّصل داردنوروز و روزھاي پیش از

و شوخي از آن جمله نمايش ھاي میرنوروزي، نواھاي دسته ھاي ُدُھل زن ونقاره چي، رقص ھا 

اگرچه .  دامدارانھاي حاجي فیروز و مراسم شاد و اسطوره ای برنشستن کوسه بین کشاورزان و

ن ھاي مّلي ايراني مورد بي مھري و گاه قھر و کین کساني قرار گرفته در طول تاريخ بارھا جش

است که شادي مردم و دلبستگي آنان را به سّنت ھاي ديرين خوش نمي داشتند، اّما ايرانیان 

  . اين يادگارھاي دل انگیز مّلي را ھمچنان پاي برجا نگه داشته اند

  

  جشن گل سرخ 

ز يکي مي شود و از ھمین رو ايرانیان باستان آن روز را جشن روز سّوم ارديبھشت، نام ماه و رو

ارديبھشت، دومین ماه بھار، نام خود را از َامشاسپندي به ھمین نام دارد که به معني . مي گرفتند

به اعتقاد . واالترين راستي ھا و درستي ھا و ايزد نور و روشنايي و آتِش بي دود اھورايي است

دراين موقِع سال گل سرخ عرصه باغ و . يبھشت ماه زمین را آفريده استپیشینیان، خداوند در ارد

  . بوستان را مي آرايد

ايران را سرزمین گل و بلبل نامیده اند زيرا گل سرخ بیش از ھمه جا در ايران مي رويد و ستايش 

. رنگ و بوي و زيبايي و دلفريبي آن بیش از ھمه در انديشه و ادب ايراني جاي داشته است

يرانیان باستان در بھار و به خصوص درجشن ھاي ارديبھشت ماه خرمن ھاي عظیم گل را فراھم ا

ھديه . مي آوردند و دورا دور آن به نوشیدن شراب گلرنگ و سرخوشي و شادکامي مي گذراندند

ابوريحان بیروني به برگزاري جشن گل سرخ . فرستادن گل سرخ از مراسم مھّم اين جشن است

اره کرده و نوشته که مسیحیان در روز چھارم ماه َايار که ھمزمان با ارديبھشت ماه در خوارزم اش

 از برگزاري جشن گل افشان به وسیله تاريخ بیھفيدر. است گل سرخ به کلیساھا مي بردند
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يکي از امیران دربار سلطان مسعود غزنوي نیز ياد شده و آمده است که امیر و ياران او درحال 

 خرمن گل ھاي فراھم آمده به رقص و پايکوبي پرداختند درحالي که ھريک سرمستي دورادور

  . تاجي از شاخه ھاي سبز مورد و گل سرخ به ھم بافته و بر سرگذاشته بودند

  

  جشن آب ریزان

به اين جھت درگذشته ھاي بسیار دور، زيباترين افسانه ھا درباره . ايران سرزمیني کم آب است 

مراسم جشن .  جويبارھا ورودھاي خروشان برسر زبان ھا بوده استباران و چشمه ساران و

ھايي که در تیرماه برگزار شده، ھمگي براي آب بازي و پاشیدن آب به سر و روي يکديگر است، 

اگرچه در برخي ديگر از جشن ھا نیز، ازجمله نوروز و آبانگان و جشن ھايي که درماه بھمن برگزار 

  . گر و آب ريزان مرسوم بوده استمي شده، پاشیدن آب به يکدي

درششمین روز تیرماه جشني بنام نیلوفربوده است که امروز از مراسم آن اطالع چنداني در دست 

نیلوفرگل مخصوص ايزدبانو آناھیتا است که تا زمان ساسانیان بزرگ ترين پرستشگاه ھا و . نیست

 آبگیرھا مي رويد و رنگ و بويي دلنشین نیلوفر بر روي. مجّلل ترين پیکره ھاي او برجاي بوده است

ھم اکنون نیلوفر . دارد و يادگار دوراني است که اقوام اّولیه آريايي فرھنگي مشترک داشته اند

در سفره جشن مھرگان نیز گل نیلوفر . درھند ھم چون گذشته نشانه و رمزي از مادرطبیعت است

   .به عنوان يکي از لوازم اصلي بر سفره نھاده مي شود

دراين روز . روز سیزدھم تیرماه برخورد نام روز و ماه است و به آن جشن تیرگان مي گفته اند

. جشني بزرگ برگزار مي شده و درافسانه ھاي ايراني داستان دلکشي درباره آن آمده است

به بنابراين افسانه، چون افراسیاب توراني بر ايران چیره شد، درطبرستان ايرانیان به مّدت طوالني 

انبارھاي آذوقه به پايان رسید و گرسنگي مي رفت که ھمه را از پاي . محاصره سپاه وي درآمدند

منوچھر پادشاه ايران از افراسیاب خواست که به اندازه يک تیرپرتاب از کشور ايران را آزاد . درآورد

  . افراسیاب پذيرفت. کند و به او واگذارد

آن گاه . اري ايشان آمد و دستور داد تیر و کماني ويژه بسازندسپندارَمذ، فرشته نگھبان زمین، به ي

پھلوان که آَرش نام . پھلواني پارسا و میھن دوست را برگزيد تا کمان بکشد و تیر را پرتاب کند

آنگاه روي به سوي مردمان کرد و به ھمه نشان داد که اندامي . داشت برپا خاست و برھنه شد

ايزِد . ان را برکشید و چندان درآن نیرو نھاد که بدنش پاره پاره شدسپس کم. نیرومند و سالم دارد

باد به ياري سپندارَمذ تیر را تا آن سوي جیحون برد و بر درخت گردويي فرود آورد که از بزرگي در 

  .گفته اند که از محل پرتاب تیر تا آن گردوبن ھزار فرسنگ بود. جھان مانند نداشت

 را عقب نشاند و ايرانیان که ازگرسنگي به جان آمده بودند شادي ھا افراسیاب ناچار سپاه خود 

کردند و تنور و وسايل آشپزخانه را که بي مصرف مانده و کھنه و فرسوده شده بود شکستند و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


اين افسانه تعبیري حماسي . درچشمه سارھا تن شستند تا غبار ننگ و بدبختي را از خود بزدايند

ست و عقب کشیدن افراسیاب در افسانه نشان کنار رفتن ديوي از خشکسالي و بي باراني ا

دور راندن ديو با فداکاري و جان در کف نھادن آرش . است که از فرو ريختن باران جلوگیري کرده

کماندار ھمراه است و فرو ريختن باران و سرسبزشدن کشت و بوستان شادي و نشاط مردم را 

رش وجود دارد که زمینه سّنتي لخت شدن پھلوانان در نکته اي ظريف در داستان آ. درپي دارد

آنان نیز ھنگام مبارزه وکشتیگیري لخت مي شوند و دورگودي مي چرخند تا . زورخانه است

  . ھمگان ورزيدگي بدن آن ھا را ببینند

. جشن تیرگان بنا برآن چه در نوشته ھاي ديرين آمده روزمخصوص دبیران و دھقانان نیز بوده است

دراين روز نويسندگان و دبیران و دھقانان، که . تیر ھمان عطارد است که دبیر فلک خوانده شدهزيرا 

مردم باسواد ونگھبانان تاريخ و فرھنگ باستان ايران بوده اند به لباس مخصوص خود درمي آمدند و 

  . مورد احترام و بزرگداشت بسیار قرارمي گرفتند

درچشمه سارھا و رودھاي خروشان شستشوکنند و درجشن تیرگان مرسوم بوده است که ھمه 

نوشته اند که دراين روز ساکنان ساحل َخَزر به دريا . براي تبريک و شادي به يکديگر آب بپاشند

در تاريخ ايران بعد از اسالم در زمان شاه عّباس بزرگ . مي رفتند و ھمه روز را آب بازي مي کردند

ر اصفھان اشاره شده است که نشان از زنده کردن آداب به برگزاري يک جشن با شکوه آب ريزان د

در اين مراسم ھمه بزرگان و اھالي اصفھان در . و رسوم باستاني در قرن ھفدھم میالدي دارد

  .زاينده رود به آب بازي مي پرداخته اند

  

  جشن مھرگان 

 که نام پس از نوروز، مھمترين جشن ملی ايراني مھرگان است که روز شانزدھم مھرماه، ھنگامي

ايرانیان باستان سال را به دو فصل تابستان و . روز و نام ماه برھم مي افتد، برگزارمي شود

تابستان که ھنگام رفتن به صحرا و ِکشت و کاربود با جشن ھاي . زمستان بخش مي کردند

از مي شد و ھنگامي که در اّول پايیز و شروع فصل سرما که گوسفندان و چھارپايان به نوروزي آغ

آغل باز مي گشتند و انبارھا ازمحصوالت کشاورزي و باغداري انباشته بود، جشني ديگر برگزارمي 

. مھرگان در واقع جشن شکرگزاري و شادي برداشت محصول است. شد که ھمین مھرگان است

 ھنوز چنین وقتي مجالس عروسي و مھماني به راه مي اندازند و براي گشت کشاورزان ايراني

مھرماه آغاز . وگذار و زيارت و سیاحت راھي شھرھاي ديگر به خصوص اماکن مذھبي مي شوند

بنا به معتقدات ايرانیان باستان در مھرگان زمین . اعتدال پايیزي و يکساني روز و شب است

در حماسه ملي ايران مھرگان زماني . مي پیوندددمي به ھم گسترده مي گردد و تن و جان آ

 کرد و با ازمیان برداشتن او فريدون بر تخت پادشاھي است که کاوه ی آھنگر برضّد َضّحاک قیام

در دوره ی . به فريدون نسبت داده شده استگرامي داشت جشن مھرگان نیز . نشست
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ي خورشیدگون برسرنھاد و از آن پس  تاجشاھنشاھي ساسانیان اردشیر بابکان دراين روز

  . ساسانیان پیوسته اين روز را گرامي مي داشتند

ماه مھرمنسوب به مھر يا میترا، ايزد دوستي و پیمان درست است، که خورشید تابان گردونه 

ايزدمھر ھر روز سوار بر اين گردونه پھنه آسمان را درمي نوردد و پیمان شکنان را با نیزه . اوست

با اين که َزرُتشت کوشید با ترويج يکتاپرستي ستايش ايزدان . ين به سزا مي رساندھاي زّر

يکي از بزرگ . گوناگون را ازمیان بردارد، باز خدايان پیش از او به صورت ھمین فرشتگان درآمدند

ترين اين ايزدان، ايزدمھر است و فصل بزرگي از يشت ھا به نام مھريشت به گرامي داشت اين 

  . نیايش او اختصاص يافته استايزد و 

تاريخ نويسان يوناني بارھا . جشن مھرگان مانند نوروز با شکوه و جالل تمام برگزار مي شده است

به شادخواري و جشن و سرور و نغمه سرايي و موسیقي بسیار که درمھرگان انجام مي شده، 

ايست مست شوند مگر درجشن آورده اند که پادشاھان َھَخاَمِنشي ھرگز نمي ب. اشاره کرده اند

. مھرگان که لباس ارغواني مي پوشیدند و در باده پیمايي ومیخوارگي ديگران شرکت مي کردند

دراين جشن موَبدان خوانچه اي که در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به و ھفت دانه مورد گذاشته 

  . شده بود زمزمه کنان نزدشاه مي آوردند

روز بیست و يکم شاھان و بزرگان، مھرگان خاّصه . ه مھرگان عامه بوداز شانزدھم تا بیستم مھرما

از مراسم جشن مھرگان افروختن . برگزار مي کردند و اين روز را با خانواده و نزديکان مي گذراندند

دراين ھنگام درخانه ھا سفره . آتش ھاي بزرگ و رقص وشادماني و مي نوشي گرداگرد آن است

. ا انواع غذاھا و میوه ھا و شراب و گالب و گل فراوان آن را مي آرايندمھرگاني مي گسترند و ب

ترنج، سیب، به، عّناب، انار، انگورسفید : درسفره مھرگان بايد ھفت میوه به ترتیب قرار داده شود

دراين روز ھمگان شکر وگالب فراوان مي نوشند تا در زمستان از آسیب بیماري و سرما در . و ُکنار

ريختن . گذاشتن شاخه ھاي سبز مورد و گل نیلوفر برسفره مھرگان از واجبات است. امان مانند

  . اسپند و برگ خشک مورد بر روي آتش عالوه بر پراکندن بوي خوش ديوھا و جن ھا را مي پراکند

  

  جشن َسده 
بنا بر رسم . َسده يکي از جشن ھاي باستاني ايران است که در شب دھم بھمن برگزار مي شود

بوده و در روز جشن َسده چند روز از ) صدو پنجاه روز(رانیان باستان زمستان بزرگ پنج ماه اي

در اين روز عدد فرزندان کیومرث پدر ھمه . زمستان گذشته و صولت و شّدت آن به پايان آمده است

د ايرانیان معتق. آدمیان به صدتن رسید و ھوشنگ پادشاه بزرگ پیشدادي دراين روز تاج برسرنھاد

بودند که در اين زمان جھّنم از زمستان زاده مي شود زيرا به اعتقاد ايرانیان باستان دوزخ جايي 

و گرداگرد آن . پس آتش مي افروختند تا زشتي و پلیدي جھنم را دورکنند. بسیار سرد بوده است

  . به رقص و شادماني و خوردن گردو و بادام بَرشته و نوشیدن شراب مي پرداختند
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 شرحي ازبرگزاري تاريخ بیھقيدر . ده بعد از اسالم تا اواخر دوره سلجوقیان برجاي بودجشن س

نوشته اند که وي با ھمه اشتیاقي که براي . آن در روزگار سلطان مسعود غزنوي داده شده است

انجام جشن ھاي باستاني ايران به شکوه و جالل تمام داشت درشب جشن سده اندوه زده و 

جشن سده تا روزگارسلجوقیان برجاي .  رفت و از تماشاي مراسم سرباز زدخشمگین به خلوت

ملکشاه سلجوقي دراين شب در بغداد جشن با شکوھي ترتیب داد که شاعران و . بوده است

  . نويسندگان با توصیف آن سلطان را ستايش بسیار کردند

  

د غّزالي در کیمیاي امام محّم. در گذشته، توده مردم جشن سده را بسیار بزرگ مي داشتند

سعادت عید داشتن سده را به دلیل آن که از جشن ھاي َگبران است حرام شمرده و به نکاتي 

اشاره کرده است که نشان مي دھد اين شب نزد مردم با شادي بسیار مي گذشته و ايرانیان با 

يد خريد و غّزالي مي گو. موسیقي و نشاط و عیدي دادن به کودکان آن را بزرگ مي داشته اند

فروش چنگ و چغانه وصورتک حیوانات و سپرھا و شمشیرھاي چوبین و بوق سفالین درعیدھا به 

خودي خود گناه نیست اّما از آن جا که جشن سده متعّلق به ايرانیان نامسلمان است حرام 

  . شمرده مي شود

  

ھا َبه منَجنه يا به در بھمن ماه جز جشن سده عیدھاي ديگري نیز برگزار مي گرديد که يکي از آن

دراين روز دانه ھاي اسپند را در شیرتازه مي . منگان است که در دومین روز اين ماه واقع شده

اسپند ھمان . ريزند و مي خورند و معتقدند که حافظه را مي افزايد و فراموشي را از بین مي برد

 ريزند و با دود و بوي گیاه مقّدسي است که دانه ھاي ريز و سیاه رنگ آن را بر روي آتش مي

ھنگام جشن به منگان، . خوش آن ديوان را فراري مي دھند و اثر چشم زخم را باطل مي کنند

درنواحي مرکزي ايران مرسوم است که آشي ازگوشت و حبوبات، غّالت و سبزي ھايي که درآن 

 عنوان آش اين غذا شايد ھمان آش ُشله قلمکاري باشد که ھنوز به. روز به دست آيد مي پزند

  . نذري براي دوستان و آشنايان فرستاده مي شود

  

روز بیست و دّوم بھمن ماه جشن باد روز است که باز در آن نوشیدن شراب و بازي و شادي 

گفته اند که در زمان پادشاھي فیروز، . روز سي ام بھمن ماه جشن آبريزگان است. مرسوم بوده

آمد ومردمان بسیار رنج بردند اّما پادشاه نیاي خسرو انوشروان، خشکسالي سختي پیش 

. انبارھاي غّله را گشود و مردمان را از آن بھره ھا داد، آن گونه که ھیچ کس از گرسنگي نمرد

دراين روز چندان باران باريد که . سپس فیروز به آتشگاه رفت و از اھورامزدا به زاري طلب باران کرد

  .  شدبه داخل چادرھا و خانه شاه نیز سرازير

  

  شب یلدا و جشن ھاي دي ماه 
شب قبل از فرا رسیدن نخستین روز دي ماه درازترين شب سال است و به آن شب يلدا يا شب 

. نخستین روز آن خّرم روز است. دي ماه را ايرانیان باستان خورماه نیز مي گفتند. چّله مي گويند

  . ده بنابراين روز اّول دي جشني بزرگ استاين روز و اين ماه ھر دو به نام اھورامزدا نامگذاري ش
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دراين بلندترين . مراسم شب چّله خانوادگي برگزار مي گردد و ھنوز ھمه مراسم آن پا برجاست

شب سال افراد دور و نزديک در منزل بزرگ خانواده گرد مي آيند و با خوردن میوه و آجیل شب را به 

ار، سیب، به و نیز انواع خشکبار، به خصوص آجیل خوردن ھندوانه، خربزه، ان. شادي مي گذرانند

يکي دو روز قبل از فرا رسیدن شب چّله . شیرين و تخمه بوداده شور، دراين شب معمول است

مردھاي جوان خوانچه ھاي آراسته میوه را به خانه نامزدھاي خود مي فرستند و خود به مھماني 

  . رچه نبريده به جاي آن ھديه مي فرستندخانواده دختر نیز لباس و پا. خانه عروس مي روند

  

خوانچه طبق مستطیل شکل چوبي است که روي آن را با سفره اي قلمکار يا ترمه مي پوشانند و 

بر آن ظرف ھاي بزرگ میوه را، پیچیده در زرورق ھاي رنگین و آراسته با گل و نوارھاي مّواج، مي 

مرد که ھريک خوانچه اي برسردارند درپي يکديگر اين خوانچه را برسرمي گذارند و گاه چند . چینند

گرد آمدن شب چّله دور کرسي با نقل خاطرات شیرين و خواندن . راھي خانه عروس مي شوند

دراين شب خوردن برف وشیره نیز معمول . ديرگاه شب ادامه مي يابدکتاب ھاي داستاني تا 

درشب چله که دربیشتر .  نیستندرا نمی خورند زیرا از پاکی آن مطمئن اولین برف سال. است

   .باریده، روی برف مقداری شیره ی انگور می ریزند و به صورت بستنی می خورند جاھا برف زیاد

  

 پادشاه ازتخت بنا بريک سّنت ديرين در روزگار ساسانیان، در نخستین روز دي ماه ھرسال،

دربان ھا و نگھبانان . تشاھي به زير مي آمد و با جامه سپید درصحرا برفرشي سپید مي نشس

با دھقانان و برزگران برسريک سفره مي نشست و ايشان را . را مرخص مي کرد و بار عام مي داد

اين جشن را نود روز نیز مي گفتند زيرا میان آن تا . برادر مي نامید و از غذاي ايشان مي خورد

  . نوروز نود روز تمام فاصله است

  

ت و سّوم اين ماه نیز تطابق نام روز و ماه را جشن مي گرفتند و درروزھاي ھشتم، پانزدھم و بیس

سیرسور يا جشن سیر در روز . معتقد بودند که آسمان در يازدھمین روز ماه دي آفريده شده است

شانزدھمین روز دي ماه که به ايزدمھر منسوب بوده جشن و . چھاردھم دي ماه برگزار مي شد

درافسانه ھاي . مي و رقص و موسیقي برپا مي شده استمراسم خاصي از شادخواري و شادکا

اين گاو َبرمايون . مربوط به اين روز اغلب از گاوي سخن مي رود که فريدون با شیر او پرورده شد

مناسبت جشن روز شانزدھم دي ماه را . نام دارد و احتمال داده اند که به معني گاو ُپرمايه باشد

.  شدن گاوھاي ايرانیان به وسیله فريدون از بند ضّحاک گفته اندبازگرفتن فريدون ازشیرگاو و رھا

آمده است که درشب اين جشن درآسمان گاوي از نور آشکار مي شود که شاخه اي او از طال و 

اين گاو گردونه ماه را به دنبال مي کشد و حدود يک ساعت در آسمان مي . پاھايش از نقره است

  . ي کند، آرزويش برآورده خواھد شدھرکس آن را ببیند و آرزوي. ماند

  

در اين روزمردم براي تبّرک، شیرگاو مي نوشند و معتقدند ھرکس در بامداد اين روز پیش از سخن 

گفتن ِبه بخورد و ترنجي را ببويد آن سال را به خوشي و در نعمت خواھد گذراند و ازخشکسالي و 

ايرانیان معتقد بودند که در اين روز ضّحاک باز برخي از . بیچارگي و بدبختي در امان خواھد بود
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از ھمین رو، برخي از جوانان تمام شب . جمشید را کشت و براثر آن بر خانه ھاي مردم بال باريد

بیدار مي ماندند، به درخانه ھاي مردم مي رفتند، در مي کوفتند و با آوازخواني بال را ازصاحبان 

روي آنان مي گشودند و با آجیل و شیريني از آنھا پذيرايي صاحبانخانه در را ب. خانه برمي گرداندند

  . مي کردند

  

بنا برافسانه اي ديگر، جمشید در اين شب پري زيباي رنگارنگي را ديد که برگاو سپیدي سوار بود 

گاو از ھفت فلز ساخته شده . و دسته اي گل سوسن در دست داشت و گاه گاه آن را مي بويید

آن پري نام يکايک آدمیان را بر زبان مي آورد و صفات . ، آھن، سرب و رويزر، سیم، مس، قلع. بود

جمشید . ايشان را برمي شمرد آن گاه از نور و روشنايي وجود خويش آنھا را بھره ور مي ساخت

من بخت ھستم و وجود خويش را بین مردم تقسیم مي «پري گفت » تو کیستي؟«از پري پرسید 

  . گشتآن گاه از نظر پنھان» .کنم

  

مراسم شب يلدا مراسمي بسیار کھن و مربوط به دوران پیش از َزرُتشت و شب زاده شدن  

ايزدي که -چه، اگر بتوان درطي سال شبي را درنظرگرفت که درآن ايزدمھر . ايزدمھر است

شب ھاي سال  متوّلد شود، بايد آن شب در تاريکي و درازي از تمام -خورشید گردونه اوست

 کلمه اي قرينه ی اين امر آن است که يلدا.  چنین شبي ھمان شب يلداستممتاز باشد و

يلدا با شکوه تمام ھنگام رواج آيین مھر در اروپا، مراسم شب . است" میالد"ُسرياني و به معني 

 مھر، دراروپا رواج ھنگامي که مسیحیت، پس از کشتار بي رحمانه ی پیروان. برگزار مي شد

پي بردند که برانداختن برخي سّنت ھاي آيین مھر ناممکن است و ياد آن يافت، اولیاي دين جديد 

از اين روي شب میالد ايزدمھر را به میالد مسیح بدل . ھم چنان درخاطر مردم زنده خواھد ماند

فاصله مختصري که میان اين دوجشن وجود دارد براثر .  دسامبر برگزار مي شود25کردند که در 

م پديد آمده و میالد مسیح ھمان شب يلداي پیروان مھر است که در ايران اشتباه محاسبه در تقوي

نیزگرامي داشت آن با رواج دين َزرَتشت نیز ازمیان نرفته و ھنوز ھم مردم بي آن که عّلت آن را 

  . بدانند، آن شب را بزرگ مي دارند

  

  چھارشنبھ سوري و جشن ھاي اسفندماه 
سوب به سپندارمذ، فرشته نگھبان زمین و مظھرمھرباني و اسفند آخرين ماه سال ايراني و من

سپندارمذ يکي از َامشاسپندان َزرُتشتي و يکي از واالترين عناصر . فداکاري مادرگیتي است

گل بیدمشک با رنگ و بوي لطیف خود متعّلق . طبیعت در قديم ترين معتقدات آريايیان ايراني است

  .به اوست

  

دراين روز زنان با جامه ھاي نو، .  زنان است و مردگیران خوانده شدهپنجمین روز اسفندماه، جشن 

مردھا به زنان خود ھديه مي دھند و . به ديدار يکديگر مي روند و وقت را به شادماني مي گذرانند

در يکي از . اين رسم ھنوز در نقاط دور افتاده ايران برجاست. آرزوھاي آنان را برآورده مي کنند

ھای اخیر در اين روز ھمه مردھا به صحرا مي رفتند تا زنان باد در خراسان تا دھه دھات نزديک گنا
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اگر دراين روز مردي در روستا ديده می شد مورد . رقص و پايکوبي پردازند با آزادي و رويگشاده به

  .  آزار زنان قرار مي گرفتمسخره و گاه

  

 از آن ياد کرد، آويختن افسون بردرخانه از ديگرمراسم سّنتي اين روزگار،که ابوريحان بیروني نیز

بنابراين رسم، دعاھاي مخصوص را بر روي . ھاست تا کژدم و ديگر حشرات موذي را دفع کند

اين افسون ھا از دمیدن . کاغذي چھارگوش نوشته و درھر اطاق به سر ديوار آن نصب مي نمايند

دم و ديگر حشرات زيانبار از جايي که بر معتقدند که کژ. سپیده تا برآمدن کامل آفتاب دوام مي آورد

گذشتن سرما و يخ بندان زمستان و دمیدن باد بھاري معموًال . آن افسون نیست از در مي گريزند

ايرانیان باستان که از ناپاکي و زيان حشرات و . حشرات را از ھرگوشه به جنب و جوش وامي دارد

ر بودند، کشتن و از میان بردن آنھا را الزم و کار جانوران پلید و آلوده شدن انبار آذوقه سخت بیزا

  . نیک و ثواب مي شمردند

  

اّما با شکوه ترين جشن اسفندکه تا کنون برجاي مانده، و درسال ھاي اخیر رونق بیشتري نیز 

شب بین آخرين روز سه شنبه و چھارشنبه آخرسال، درخانه، . يافته، چھارشنبه سوري است

براي اين کار ازگون وخارھاي بیاني استفاده مي . برمي افروزنداي آتش خیابان يا صحرا، خرمن ھ

ھمزمان با غروب خورشید، حداقل سه خرمن . شعله ای بلند دارد شود که عطری مخصوص و

سرخي تو از من «:  سه نوبت به رديف از روي آن مي پرند و مي خوانندآتش بر مي افروزند و در

دراين شب، تقیسم .  اين ترتیب تمام سال تندرست خواھند ماندو معتقدند که به» زردي من از تو

پسته، بادام، فندق، کشمش، . آجیل مشکل گشا برآورنده آرزوھاي کسي است که نذري دارد

میوه ھاي خشک شیرين مثل انجیر، خرما و برگه اجزای اصلي آجیل مشکل نخودچي و 

ا روی پوشیده و به گونه ای که رسمي ديگر، در چنین شبي دختران جوان ب بنا بر. گشاست

ھر دو سه تن درکنج کوچه و خیابانی پنھان مي شوند و به سخنان کساني که  شناخته نشوند،

اين .  مي سپارند و از نوع سخنان آنان براي بخت خود درسال آينده فال مي گیرندمي گذرند گوش

  . کار را فالگوش ايستادن مي گويند

  

دخترھا و گاه پسرھا در حالي که . يگر تفريح ھاي اين شب استقاشق زني يا مالقه زني از د

خود را در چادر پوشانده اند، مالقه يا قاشقي بزرگ به دست مي گیرند و بر درخانه ھمسايه يا 

پاشیدن آب نیز . چیزي خوراکي در مالقه ی آنان بگذارددوستان آن قدر مي کوبند تا صاحبخانه 

ري است که از اعتقاد به آفريده شدن آب در اين ماه و احترام  سويکي ديگر از مراسم چھارشنبه

از ھمین رو، ھنگامي . ايرانیان معتقدند که ريختن آب روشنايي است. به آن سرچشمه مي گیرد

رسم جارو . پشت سر او جامي آب مي پاشند تا به سالمت باز گرددکه کسي راھي سفر است 

.  از دير باز رايج بوده و با افسانه ھا ھمراه شده است در ھر سحرگاه نیزو آب پاشي جلوی درخانه

اين نظافت صبحگاھي معموًال به وسیله دختر دم بخت خانه بدان امید انجام مي گیرد که در پايان 

چھّلمین روزِخضر سپیدپوش و سپیدموي، با سربند و شال سبز، از آن جا بگذرد و با تحسین دختر 

  .بدھدبخت او را بگشايد و مراد او را 
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درشب چھارشنبه سوري در بعضي نقاط ايران زنان گرد ھم مي آيند تا آش نذري بپزنند و بین  

  .پختن َسَمنو نیز اغلب در اين شب انجام مي گیرد. دوستان پخش کنند

  

در بامدار روز چھارشنبه آخرسال ظرف ھا و کوزه ھاي کھنه را از پشت بام به کوچه مي اندازند و  

. اي آنھا را با ظرف ھاي نو عوض کنند و با پاکیزگي و تازگي به استقبال نوروز روندمي شکنند تا ج

معموًال در ھرخانه داخل يکي ازکوزه ھا مقداري پول خرد مي ريزند تا نخستین کسي که از کوچه 

خوانده، شايد از " چشمارو"سعدي در بوستان اين کوزه را . مي گذرد آن را بیابد و خوشحال شود

  . که تصوير چشم و ابرويي نیز برآن کوزه نقش مي شده استاين رو

***  

  

  

 شبازی، ورزش و نمای
  

  

ҹ үң     үỸǎ   
  

   بازی ھای کودکانھ
  

نخستین تمرين ھاي جنگجويان . بازي و ورزش ازروزگاران دور در بین ايرانیان مرسوم بوده است

ھا ھنوز به صورت بازي ھاي بّچه گانه مانند گردوبازي و گرگم به ھوا برجاي مانده و ورزيدگي اندام 

درکتاب ھاي پزشکي . نیز با بازي ھايي چون آفتاب، مھتاب وجفتک چارُکش تأمین مي شده است

دھم میالدي به بسیاري از اين بازي ھا و فايده بھداشتي آنھا اشاره شده / قرن چھارم ھجري

اين بازي ھا اغلب با سرودھا و گفتگوھا و افسانه ھا ھمراه است و از فرھنگي ظريف و . است

  . دانه و بارور نشان داردھوشمن

  

  یلی ل-لی لی
  

دست بچه را در دست مي گیرند، کف آن را قلقلک . اين بازي براي بّچه ھاي کمتر از دوسال است

سپس انگشت کوچک بچه را مي گیرند و مي » .لیلي حوضک-لیلي«: مي دھند و مي خوانند
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ھمین طور به ترتیب .  تا مي زنندو انگشت را» .گنجشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک«: گويند

اين دويد و درش کرد، اين ماچي برسرش کرد، اين «: انگشت ھاي ديگر تا شصت را و مي خوانند

اين کّله گنده ھم اومد گفتش بده «: بعد شصت بچه را مي گیرند و مي گويند» .نازي بر پرش کرد

  ».ھمین که دادن ببینه گنجشکه پريد روچینه. ببینم

  

  ل توتولھ اتل مت
  

اوّسا مي خواند و روي . بّچه ھا دايره وار مي نشینند و پاھايشان را به سوي يکديگر دراز مي کنند

. نه شیر داره نه پستون. حسن کوتوله) گاو(گاب . َاَتل َمَتل توتوله«: پاي بچه ھا يکي يکي مي زند

يه چوب زدم . بزن نقارهواسش . اسمشو بزار ستاره. يه زن ُکردي بستون. شیرشو ببر ُکردستون

ھاچین و واچین يه . بند دلم کباب شد. استامبولم خراب شد. صداش رفت به استامبول. به بلبل

آخرين پا که دراز ماند، . در اين ھنگام نوبت به پاي ھرکس برسد آن را تا مي کند» .پاتو ورچین

تپ تِپ «: مي خوانندھمه با دست پشت او مي زنند و . صاحب آن را وادار مي کنند دمر شود

کسي که . به اشاره اوّسا يکي دستش را باال مي گیرد» دست کي باال؟. شیشه پر پنیر. خمیر

اگر اسم دست باال را درست گفت برمي خیزد و َاَتل َمَتل دوباره شروع مي . دمر شده نبايد ببیند

م دکون قّصابي، ديديم رفتی«: اّما اگر غلط گفت ھمان طور دمر مي ماند و اوّسا مي خواند. شود

با اين کالم بچه ھا نشگون ھاي کوچکي از پشت بچه مي » .زنبورا مي کنن جلّز و ولز، جلّز و ولز

  .گیرند و بعد ازچند لحظه بازي تمام يا تکرار مي شود

  

  اوّسا بدوش 
  

 اوّسا«: اوّسا مي گويد. چند بّچه دور ھم وي نشینند انگشتان را روي گل قالي مي گذارند

خودش » .زن اوّسا ندوش«. بّچه ھا انگشتشان را از مرکز دايره به طرف خود مي کشند» .بدوش

سپس اوّسا يک به يک مي گويد . انگشتش را مي کشد اّما بچه ھا نبايد دستشان را تکان دھند

بّچه ھا بايد ھشیار باشند و وقتي اسم موجودي آمد که نمي . و خودش دستش را باال مي برد

کالغ «: اوّسا به سرعت نام ھا را بر زبان مي آورد تا بچه ھا اشتباه کنند. شان را باال نبرندپرد دست

ھا اشتباه کند مي ھرکدام از بچه » . . .پر، گنجشک پر، موش پر، سیمرغ پر، پشه پر، پلنگ پر

 می گفته دورو می خوابانند و یا کسی را که سوخته ،یعنی اشتباه. سوزد و از بازي کنار مي رود

دست کی باال؟ این کار آن قدر تکرار  تپ تپ خمیر شیشه پر پنیر پرده ی حصیر توتک فطیر:خوانند

   .باال نگه داشته درست بگوید می شود تا کسی که خم شده نام کسی را که دستش را
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  حمومک مورچھ داره 
  

مک مورچه داره، حمو: یکدیگر را می گیرند و ایستاده حلقه می زنند و می خوانندبچه ھا دست 

و در ضمن خواندن ھمگی می نشینند و بی .برش کوچه داره، بشین و پاشو خنده داره  دورو

 ھرکس دیرپاشد یا با بلند شدن دیگران زمین خورد، می سوزد و باید از حلقه. برمی خیزند فاصله

گیرند و  را میبچه ھا دست یکدیگر . آخرین نفر که ماند برنده ی بازی است. ی بچه ھا بیرون برود

   ...حمومک مورچه داره دورو برش کوچه داره: ایستاده حلقه می زنند و می خوانند

  

  گرگ و گّلھ 
  

بّچه ھاي ديگر که گوسفند شده اند پشت سر چوپان قطار . يکي گرگ مي شود و ديگري چوپان

اده ھیاھو سپس گرگ که روبروي چوپان ايست. مي شوند و ھريک پیراھن نفر جلويي را مي گیرد

گرگ مي گويد و چوپان و گوسفندان مشت ھا را . راه مي اندازد و گفت و شنید جريان مي يابد

  گرگم و گّله مي برم، : گره مي کنند و يک صدا جواب مي دھند

  چوپون دارم نمي گذارم

  

  کارد من تیز تره، 

  دنبه من لذيد تره

  

  من مي برم خوب خوباشو

  من نمي دم پشگالشو 

  

  نت مي کنم ھپون ھپو

  سنگ قپونت مي کنم 

  

مي کوشد از قطار گوسفندان يکي را » خونه خاله از اين َوره، از اون َوره«سپس گرگ با خواندن 

ھربار که گرگ يکي از گوسفندان را . بربايد و دائم با تغییر جا گوسفندان و چوپان را گیج مي کند

سفندان در طرف گرگ جمع شدند، ھنگامي که ھمه گو. مي ربايد اين اشعار تکرار مي شود

گرگ بايد آن ھا را دنبال کند و ھرکس را . چوپان به طرف گوسفندان مي رود و ھمگي مي گريزند

  . گرفت در نوبت بعدي گرگ خواھد بود

  

  عمو زنجیر باف 
  

) استاد" (اوّسا"نخستین و آخرين کودک . بچه ھا دست يکديگر را مي گیرند و به صف مي ايستند
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سپس از دوسوي صف اوّساھا با . ه مي شوند و ھرکدام دست نفر کنار خود را مي گیردنامید

پشت » «.بعله» «زنجیر منو بافتي؟» «.بعله» «عمو زنجیر باف؟«: يکديگر چنین گفت وگو مي کنند

دو کودکي که دست يکديگر را گرفته » يک عروس داريم از کدوم دروازه؟» «.بعله» « کوه انداختي؟

اّما اوّسا اّول نمي پذيرد و .  ھايشان را با ھم بلند مي کنند و مي گويند از اين دروازهاند، دست

کک : اّما ھر بار اوّسا بھانه مي آورد که. بعد دو بّچه ديگر راه مي دھند» .شپش داره«: مي گويد

اه اوّسا آن گ. داره، ساس داره، موش داره، تا اولین تن که کنار اوّساي طرف ديگر رسیده راه بدھد

به صداي گاو يا گوسفند يا میش يا االغ يا «: و پاسخ مي شنود» به صداي چي؟«: مي پرسد

بّچه ھا ھمگي قارقارکنان يا بع بع کنان از آن راه مي گذرند به طوري که يکي » .کالغ يا گنجشک

سپس دو اوّسا از نو . از بچه ھا مي پیچد و دست ھايش روي سینه به حالت ضربدر مي شود

بازي به ھمین ترتیب تکرار مي شود تا ھمه بچه ھا به جز دو اوّسا پیچ . گفتگو را آغاز مي کنند

زنجیر تو » «.بعله» «عمو زنجیر باف؟«: در اين ھنگام اوّساي اول از ديگري مي پرسد. بخورند

ھردو نفري که . دو اوّساد از دوطرف مي کشند» بکش ببینم پاره میشه؟» «.بعله.» «ھمینه؟

  . تشان از ھم جدا شد ازبازي خارج مي شوند تا بازي پايان يابددس

  

  آفتاب و مھتاب
  

دونفر ھم قد وھم وزن پشت به ھم مي ايستند و کامًال به يکديگر مي چسبند آن گاه بازوھا را در 

. يکديگرحلقه مي کنند و دست ھا را بر سینه مي چسبانند به طوري که کتف ھا درھم قفل شود

آفتاب مھتاب «: ي به جلو خم مي شود و ديگري را روي دوش بلند مي کند و مي گويدآن گاه يک

. »سرخ و سفید، دورنگه«: و آن ديگري که باال آمده و آويزان شده جواب مي دھد» چه رنگه؟

از اين بازي، که ورزش . نفرات پي در پي جا عوض مي کنند و اين سخنان را بر زبان مي آورند

  . عضالت بازو، شانه و پشت است، درکتاب ھاي پزشکي کھن ايراني ياد شدهخوبي براي تقويت 

  

  َاَلک دوَلک 
  

الک دولک يکي از رايج ترين بازي ھاي کودکانه است که درنقاط مختلف ايران به نام ھاي گوناگون 

ط براي اين بازي ابتدا دو دسته با افراد مساوي آماده مي شوند و با شیر يا خ. خوانده مي شود

، )يک روي تکه سنگ را با آب دھان تر مي کنند و به ھوا مي اندازند(يا تر و خشک ) پرتاب سکه(

وسايل بازي دو قطعه چوب يکي حدود بیست سانتي متر و . جايگاه دسته را تعیین مي کند

دو نیمه آجر را به طور موازي با فاصله ده سانتیمتر کنار . ديگري پنجاه تا شصت سانتي متر است

نفرات دسته باال به . ک ديگر قرار مي دھند و چوب کوتاه تر را به صورت پل روي آن مي گذارندي

بازيکن با چوب بلند ضربه اي به . ترتیب از کساني که مھارت کمتري در بازي دارند آغاز مي کنند

 مي سپس در ھوا دوباره ضربه اي محکم تر به آن. میان چوب کوتاه مي زند که به ھوا پرتاب شود

کسي که نتواند اين ضربه ھا را بزند يا چوب کوتاه درفاصله اي کمتر از دو . کوبد تا ھرچه دورتر افتد
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  . مترونیم که قبًال اندازه گیري و خط کشي شده است بیافتد، سوخته است و از بازي کنار مي رود

  

تر را بآن تکیه مي دريک نوع ديگر اين بازي، به جاي دو آجر، يکي مي گذارند و میان چوب کوچک 

سپس بازيکن با ضربه کوچکي به سر چوب کوتاه آن را به ھوا مي پراند و ضربه دوم را به آن . دھند

گاه نیز اصًال آجري درمیان نیست و َاَلک را دست مي گیرند و با دوَلک به آن مي زنند که . مي کوبد

سردستي گويند، در مقابل َاَلک آسان تر و مخصوص کودکان خردسال تر است و آن را اََلک دوَلک 

  . دوَلک نخستین که سرسنگي نامیده مي شود

  

دراين . نفرات دسته ديگر مي کوشند آن را درھوا بگیرند. ھنگامي که چوب کوچک پرتاب شد

گرفتن چوب را درھوا ُبل گرفتن . صورت دسته برنده است و جاي خود را با استاد عوض مي کند

صطالح فارسي به صورت َمَثل درآمده و به کسي گفته مي شود که بي ُبل گرفتن در ا. مي گويند

حال اگر چوب به ھوا رفت اّما کسي نتوانست آن را بگیرد، . زحمت و رنج چیزي را به دست آورد

يکي از نفرات دسته مقابل، درست ازجايي که چوب کوتاه تر به زمین افتاده آن را برمي دارد و به 

اگر برخورد کرد، نفري که چوب را . جرھا روي زمین گذاشته شده مي کوبدچوب بزرگ ترکه درکنار آ

پرتاب کرده مي سوزد و کنار مي رود و نفرديگري از ھمان دسته مجددًا چوب کوتاه را بر روي آجر 

اّما اگر چوب کوتاه برخورد نکرد، نه تنھا ھمان بازيکن مجددًا چوب را . مي گذارد و ضربه مي زند

بازي . بلکه يکي از نفراتي که قبًال از دسته دو در بازي سوخته نیز برنده مي شودپرتاب مي کند 

در اين بازي آنھا که مھارت . تا ھنگامي که تمام افراد باال از دور خارج شوند ادامه پیدا مي کند

ھمیشه بھار دائم باال مي ماند . بیشتري دارند خوش نشینند و به آن ھا ھمیشه بھار مي گويند

  . ضربه ھاي او به قدري محکم است که از دسته مقابل کسي نمي تواند آن را در ھوا بگیردزيرا

  

در بعضي جاھا اگر بازي کننده نتواند چوب کوتاه را . قواعد َاَلکدوَلک در ھمه نواحي يکسان نیست

درضربه اول پرتاب کند سوخته است و اگر توانست، تا ھرکجا که چوب کوچک برود برنده بر دوش 

باخته سوار مي شود و از مبداء يعني مّحل قرارگرفتن آجرھا تا محل فرو افتادن چوب کوچک 

درنوعي ديگر، کسي که سواري مي دھد بايد چوب کوچک را بردارد و تا مبداء . سواري مي گیرد

َلک زوزه کنان بدود و اگر صدايش بريدگي پیدا کرد بايد بقیه بازيکنان دسته باال را نیز سواري بدھد َا

. دوَلک بازي فضاھاي باز وگسترده، به ويژه در فصل بھار و روزھاي تعطیل نوروز و سیزده بدر است

در روز سیزده بدر مردان کامل و سال خورده نیز گاه به ياد دوران جواني در اين بازي شرکت مي 

  .کنند

  

  زورخانھ
  

داري است که میان آن به زورخانه محل اجراي ورزش ھاي سّنتي ايراني و محوطه بزرگ سقف 

گرداگرد گود طاق نماھايي است که . شکل شش يا ھشت گوش يا گرد به اندازه دو پله گود شده

سقف زورخانه بر روي قسمت گود . از آن براي رختکن و نشستن تماشايیان استفاده مي کنند
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در ورودي . دبلندتر و به صورت طاق ضربي گنبدي با سوراخ ھايي براي آمدن نور ساخته مي شو

زورخانه کوتاه تر از معمول است و ھنگام ورود ناچار بايد سر را به رسم خاکساري به مرشد و ديگر 

درکنار در ورودي سکويي به ارتفاع يک متر يا بیشتر به شکل چھارگوش يا گرد . پھلوانان خم کرد

چوببستي است که بر روي َسرَدم . قراردارد که جايگاه مرشد است و به آن َسرَدم مي گويند

زنگي به آن آويخته شده و پر قو و ساير مظاھر پھلواني مانند پوست پلنگ و سپر درآن جاي گرفته 

جلو َسرَدم . پر قو را سپاھیان قديم به نشان درجه و مقام برکاله خود نصب مي کردند. است

  . دارچیناجاقي است براي گرم کردن ضرب، دود کردن اسپند و جوشاندن قھوه و زنجبیل و 

  

  
  

  زورخانه

  

در ورودي بسیاري از زورخانه . درگذشته ھاي دور بناي زورخانه محّلي مخفي به شمار مي رفت

برجاست به غرفه اي پنھان درحسینیه يا راه پله آب انبار عمومي باز مي ھاي قديم که ھنوز 

به نظر مي رسد که پس از حمله اعراب پھلوانان ايراني ناچار پنھاني به پرورش جسماني . شود

خود مي پرداختند و رسوم و سنن پھلواني گذشته را دور از چشم حکمرانان بیگانه برپا مي 

مرشد از پھلوانان و . پس از اداي نماز زيرنظر مرشد انجام مي گرفتورزش، صبح و شام، . داشتند

ورزشکاران حرفه اي بود که فنون کشتي و ديگر ورزش ھا را نیک مي دانست و با تسّلط بر 

مرشد گاه . موسیقي و از حفظ داشتن اشعار مناسب و با آواز خوش ورزشکاران را رھبري مي کرد

اما گاه کھنه سوار درکنار گود مي ايستاد و مرشد بر . اختھم تعلیم مي داد و ھم ضرب مي نو

 و ديگر آثار محبوب و ارزنده اخالقي و  شاھنامهروي َسرَدم مي نشست، اشعار مناسب از
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حماسي مي خواند و ھنگام ورود اشخاص صاحب نام، به سّنت رايج، احترام شايسته را درباره آن 

  . ھا به جاي مي آورد

  

نخست کھنه سوار درحالي که چوب تعلیمي در . وقسمت انجام مي گرفتورزش زورخانه در د

دست داشت و ُلنگي برشانه ھا افکنده بود کنار گود مي ايستاد و يکي از ورزشکاران در وسط 

کھنه سوار و . ديگران، گرداگرد گود، از حرکات میان دار پي روي مي کردند. میان داري مي کرد

اعمال ورزش با ضرب . ک يک ورزشکاران درست انجام گیردمرشد مراقب بودند که حرکات ي

درقسمت دّوم کھنه . ھمراھي مي شد و ضربگیر با تغییر آھنگ آغاز حرکت تازه اي راخبر مي داد

پیروزي . سوار ورزشکاران را وا مي داشت با يکديگرکشتي بگیرند و فنون آن را تمرين کنند

 مرحله به مقام پھلواني و جھان پھلواني نزديک ورزشکاران درکشتي موجب مي شد که مرحله به

مرشد درضمن خواندن تعداد حرکات را نیز با آھنگي خاص مي شمرد و درفاصله ھاي . ترشوند

براي ھريک ازحرکات ورزشي . خاص با دعوت ورزشکاران به صلوات فرستادن استراحت مي داد

را به کار » َدَمت گرم« اصطالح ورزشکاران ضمن دعا براي مرشد. آھنگ مخصوصي نواخته مي شد

  . مي بردند که ھم به آواز او مربوط مي شد، ھم به اجاقي که در آن اسپند دود مي کرد

  

مرشد شخصیتي مورد احترام بود و زورخانه جاي نیکان و پاکان و مکتب فتّوت و گذشت به شمار 

ھنگام غلبه . اک نظر باشندبه ورزشکاران آموخته مي شد که بايد بلند طبع، سحرخیز و پ. مي آمد

دستگیر ناتوانان باشند . برحريف او را درچشم ديگران خوار نکنند و از رسوم مردانگي به دور نیافتند

آداب زورخانه را ترکیبي از تعلیمات سپاھي گري و رفتار و . و درمقابل ستم با تمام نیرو بايستند

يخ به تدريج با تصّوف درآمیخته و با گزيدن اخالق عّیاري و جوانمردي دانسته اند که در طول تار

از مراسم . به عنوان پیشواي جوانمردان و فتیان رنگ تشّیع به خود گرفته است) ع(حضرت علي

عّیاري، لخت شدن ورزشکار در زورخانه است که آن را براي نمايش نھايت از خودگذشتگي 

 دوخته مي شود و بر روي آن نقش شلوار ورزشکاران که ازچرمي محکم. درمبارزه مي دانسته اند

مرشد در مراسمي خاص شلوار و کمربند پھلواني را به . و نگار مي کنند، محترم شمرده مي شود

ورزشکار مي پوشاند و او موظف است براي ھمیشه خود را پاک نگاه دارد و از ھرگونه پلیدي و کار 

  . نکوھیده به پرھیزد

  

دوات ورزش نشان مي دھد که سّنت آن به دوره ھاي پیش اصطالحات زورخانه و اسامي آالت و ا

در دوره صفويه ورزش ھاي سّنتي مانند بسیاري از ديگر رسوم ايراني دوباره . از اسالم مي رسد

از پھلوانان و نام آوران دوران گذشته نام . پاگرفت و از آن پس نیز کمابیش مورد توجه بوده است

 و عّیاري و مردانگي آنان بیش از قدرت جسماني شان بسیاري برجاي مانده و شھرت اخالقي

  . افسانه آفرين شده است
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  چوگان
چوگان يکي از بازي ھا و ورزش ھاي باستاني ايران است که ظاھرًا از دوران َھخاَمِنشي بین 

 مترعرض با بازيکناني 170 مترطول و 560اين بازي در زمین يا چمني در حدود . ايرانیان رواج داشته

سر اين چوب اندکي خمیده و پھن و . وار براسب که چوب بلندي دردست دارند انجام مي گیردس

بازيکن بايد با اين چوب، که چوگان خوانده مي شود، گوي را از حريفان بربايد و . کفچه مانند است

. چوگان در گذشته از تفريحات شاھان و درباريان و اشراف بوده است. به سوي دروازه براند

اسبي که به کار بازي چوگان مي . رکاران سپاھي نیز ھنگام فراغت به اين بازي مي پرداختندسوا

ايرانیان از نخستین اقوامي بودند که از اسب ھاي تربیت شده در جنگ . آيد بايد نژاده و تندرو باشد

  . استفاده مي کردند

  

 پرداخته شده اشاره رفته در آثار فارسي به کتاب ھاي بسیاري که درآن ھا به توضیح اين بازي

است، از جمله کتابي را نام مي برند که ابن مقّفع از پھلوي به عربي برگردانده و در آن از انواع 

، نیز از پھلوانان و شاھاني که شاھنامهدر. ورزش ھا و بازي ھا از جمله چوگان، سخن رفته است

قل شده و صحنه چوگان بازي به مھارت دربازي چوگان مشھور بوده اند داستان ھاي بسیار ن

دقیق . سیاوش و دلیران ايران در توران با افراسیاب و پھلوانان او درآن با ذکر جزيیات آمده است

ترين توصیف ازچگونگي بازي چوگان درنوشته ھاي جھانگردان خارجي از دربار شاه عّباس بزرگ 

ن دستورداد باغ میوه بزرگي را نوشته اند که شاه عّباس، ھنگام رسیدن به مازندران وگرگا. است

ھمچنین به دستور وي در شھرھاي ديگر نیز زمین ھاي بازي چوگان . به زمین چوگان تبديل کنند

شاه عّباس، عالوه برآن که خود به اين بازي مي پرداخت و اغلب . براي استفاده عموم آماده شد

پذيرايي از سفیران خارجي نیز سرداران و دوستان خود را به آن مي خواند، درجشن ھا و مراسم 

چوگان پس از آن که قرن ھا درايران رايج بود به . براي تماشاي مسابقات چوگان دعوت مي کرد

نخستین بار انگلیس ھا آن را از ايران به اروپا . ھندوستان و از آن جا به کره و چین و ژاپن رفت

  .قررات تازه در انگلیس برگزار گرديد با قواعد و م1869بردند و اّولین مسابقه اين بازي درسال 

  

در برخي نّقاشي ھاي مینیاتور از بازي چوگان در دربار بھرام گور و خسرو پرويز شاھنشاھان 

  . ساساني صحنه ھاي متعّدد تصوير شده است

  

  Ү Үҳ   Һ  Ỹ     
  

و نیايش تکامل رسم ھا نمايش، ھنر باز آفريني ماجراھاي زندگي اجتماعي است و از دگرگوني و 

پیشرفت آن را آزادي و تحّمل  اّما زمینه مناسب براي رشد و. ھاي مذھبي سرچشمه مي گیرد

در تاريخ و فرھنگ ايران، چه .  آوردنظريات مخالف ھمراه با حمايت مالي طبقات مرّفه فراھم می

پیش از اسالم و چه پس از آن، به دلیل معتقدات مذھبي و ساخت سیاسي و اقتصادي، نمايش 

باوجود اين بسیاري از سّنت ھاي نمايشي که بعضي از آنھا . جايگاھي درخور توجه نیافته است
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نمايش غربي، . ريشه در اساطیر مّلي دارد، درطول زماِن بین عاّمه مردم ايران رواج داشته است

ان به که در چند دھه اخیر در ايران رواج يافته، بسیاري ازسّنت ھاي کھن نمايش عامیانه را از مید

این جا به بعضی نمایش ھا و سرگرمی ھای مردم در گذشته اشاره ای می در . درکرده است

   .شود

  

  سیاه بازي 
  

دراين نمايش که معموًال در . سیاه بازي يکي از انواع نمايش ھاي روحوضي يا تخت حوضي است

روي حوض را که مجالس جشن و شادي و درخانه اعیان يا خانه ھاي مردم عادي برگزار مي شده 

معموًال وسط فضاي خانه بود با تخته مي پوشاندند و از آن به عنوان صحنه اجراي نمايش استفاده 

نمايش ھاي روحوضي معموًال سرگرم کننده و شادي آور و خنده دار بود، اّما جنبه . مي کردند

را ھدف مي ھمین جنبه انتقادي شديد، که بیشتر طبقات باال و اشراف . انتقادي نیز داشت

نمايش روحوضي طرحي ساده و آزاد داشت و . گرفت، از داليل عالقه مردم به اين نمايش بود

بازيگران به مناسبت خاص، يا با کشاندن موضوع به . نمايشنامه اي براي آن نوشته نمي شد

 استقبال تماشاچیان اغلب موجب مي شد. مسئله اي، انتقاد خود را خارج از متن بیان مي کردند

  .که انتقاد پیوسته تیزتر و زننده ترشود

  

در اواخر اين . از دوره صفويه شواھد بسیار بر وجود اين دسته ھاي نمايشي برجاي مانده است

دوره به علت ضعف حکومت و قدرت گرفتن علماي مذھبي قشري، رقص و موسیقي و حضور 

. نقش زنان ظاھر مي شدندجوانان تازه سال معموًال در. بازيگران زن در دسته ھا ممنوع شد

به ھمین جھت تقلیدچي ھاي دوره گرد پديد . نمايش جاي ثابت نیز نمي توانست داشته باشد

کريم خان زند به دسته اي از کولیان اجازه کار داد و گاه ايشان را به مجلس خود نیز مي . آمدند

واخر قرن شانزدھم به دست بردگان سیاه در ا. سیاه بازي يکي از انواع اين نمايش ھا بود. خواند

قبل از آنان کولي . اسپانیايي ھا از کرانه ھاي حبشه و زنگبار به سواحل خلیج فارس آورده شدند

درنّقاشي ھاي عصر مغول به اين طرف تصوير . ھاي ھندي نیز قرن ھا به ايران آمد و رفت داشتند

  .  مي شودسیاھان که درمجلس شادي شاھان به نوازندگي و رقص مشغولند ديده

  

اين بردگان، . در سیاه بازي نقش اصلي به عھده کسي بود که تقلید بردگان سیاه را درمي آورد

چه زن و چه مرد به عنوان کنیز و غالم درخانه اعیان و اشراف خدمت مي کردند و پس از چندي 

فھمیدند و کم و بیش چیزھايي ياد مي گرفتند اّما برخي از آنان معني لغات فارسي را خوب نمي 

کلمات را نیز درست ادا نمي کردند، لھجه خاص خود را داشتند و اغلب نوک زباني سخن مي 

توّجه به ھمین نکات اساس . ھیکل وسیماي ايشان نیز درايران غريب و غیرعادي مي نمود. گفتند

ت بعدھا شخصّیت سیاه نقش نمايشي پیچیده تري پیدا کرد، به اين صور. نمايش سیاه بازي بود

  . که بازي کنان از ارباب و صاحب پول پرست و ستمگر خود به انتقاد مي پرداختند
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نقش کوسه و حاجي فیروز، که در روزھاي قبل از فرارسیدن نوروز با رقص و آواز فرا رسیدن بھار را 

مژده مي دھد، و نیز میرنوروزي، که در چنین روزھا پادشاه است و فرمانش بايد اجرا شود، با 

 ھاي رنگارنگ سرخ، گاه با بزک و گاه با صورتک، ھمیشه به عھده کسي است که صورت لباس

حاجي فیروز راکه نقشي بسیار مشّخص داشته و فقط پیش از . خود را کامًال سیاه کرده است

نوروز ظاھر مي شده نبايد با سیاھي که ھنرپیشه اّول نمايش ھاي تخت حوضي است اشتباه 

و  سیاھی چھره ی حاجی فیروز.سیاه بودن چھره ارتباطي با يکديگر ندارنداين دوتن غیر از . کرد

شدن  کوسه نشان شب و سال گذشته و در حال پایان است که در برابر دمیدن آفتاب نوروز و نو

  .سال قرارمی گیرد

  

در اين دوران . در زمان قاجاريه سیاه بازي به تدريج به صورت نمايش تکامل يافته اي درآمده بود

سیاه غالم يا نوکري بود که، درعین زيرکي، سادگي و گاھي صراحت ھمراه با ترس داشت و 

سیاه با وجود ظاھر خنده دار ومسخره اش گاھي . مردم پیرامون خود را َھجو و مسخره مي کرد

سخنان تلخ و دردآلودي بر زبان مي آورد و معموًال مي کوشید با خوشخدمتي و فداکاري فاصله 

اين . ارباب را از میان بردارد، اّما ارباب ھمیشه او را به چشم غالم مي نگريستبین خود و 

کشمکش سیاه را وادار به بدجنسي و حّقه بازي مي کرد، چنان که فرمان ھاي ارباب را به کار 

صحنه ھايي که ارباب براي انجام کاري فوري عجله و . نمي بست و خود را به ناشنیدن مي زد

اه، در برابر او با خونسردي خود را به نفھمي مي زد و ارباب را وامي داشت تا اصرار داشت و سی

  . با فريادھاي خود او را بترساند، از صحنه ھاي ھمیشگي و پرطرفدار اين گونه نمايش ھا بود

  

  شبیھ خواني 
  

ي شبیه گرداني يا شبیه خواني يا تعزيه نوعي مراسم نمايشي بوده که در اّيام سوگواري مذھب

و ) ع(به خصوص در دھه اول محّرم ھر سال به مناسبت واقعه کربال و شھادت حسین بن علي

نوشته اند که معزالدوله احمد بن بويه دستور داد در دھه اّول . ياران او برگزار مي شده است

ج به تدري. محّرم، ھمه بازارھاي بغداد را تعطیل کنند و مردم به نشانه عزاداري لباس سیاه بپوشند

طي قرن ھاي بعدي، عزاداري دراين روزھا با راه پیمايي عزاداران و نوحه خواني و سینه زني و 

  . زنجیرزني، ھمراه با نشانه ھا و َعَلم ھايي شبیه ابزارھاي جنگي برگزار، مي شد

  

در دوره قاجار پشتیباني . صورت تکامل يافته و نمايشي اين مراسم از اواخر دوران زنديه آغاز شد

. ھان و درباريان و شرکت طبقه جديدي از کسبه و بازاريان، شبیه گرداني را باز ھم متحّول کردشا

دراين دوره، شبیه خواني که تا آن زمان درمیدان ھا و گورستان ھا و به طور کّلي درفضاي باز اجرا 

ا و باغ مي شد، به داخل خیمه ھا و چادرھايي که به اين مناسبت برپا مي گرديد، يا به خانه ھ

ھاي اشراف يا ساختمان ھاي مجّلل و وسیعي، که به نام تکیه و حسینیه براي اين منظور 

دوران سلطنت ناصرالدين شاه اوج اھمیت و شکوه و جالل شبیه . ساخته مي شد، راه يافت

در زمان ناصرالدین شاه در تھران محلی به نام تکیه ی دولت ساخته شده . استگرداني و تعزيه 
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ھرساله در دھه ی اول محرم مراسم مخصوص عزاداری روزھای عاشورا در آن جا با حضور  بود که

   .و درباریان برگزار می گردید شاه

  

علت آن ظاھرًا صحنه ھاي . دردوران رضا شاه تظاھرات مذھبي از جمله نمايش تعزيه ممنوع شد

ستعفاي رضا شاه تعزيه پس از ا. قمه و زنجیرزني بود که گاه در اين مراسم به چشم مي خورد

  . دوباره رواج يافت اّما به گستردگي و آب و تاب گذشته نرسید

  

در دوران جمھوري اسالمي نمايش ھاي مذھبي تلويزيوني تا حّد زيادي جايگزين مراسم شبیه 

اّما ھنوز بعضي شبیه خواني ھاي ساده درمراسم راه پیمايي . گرداني و تعزيه خواني شده است

  . ديده مي شودروز عاشورا 

  

لشکريان با حمل آالت و ابزار جنگ سوار . موضوع اصلي نمايش تعزيه، وقايع روز عاشوراست

تشنگي و گرما کودکان و زنان و ياران امام را مي سوزاند و سپاه . براسب و شتر، صف مي کشند

مام از ياران ا. يزيدبن معاويه به سرکردگي شمر ھردم بر خشونت و سختگیري خود مي افزايد

. خیمه ھا به در مي آيند و با وداعي جانسوز به جنگ دشمن مي روند و يک يک برخاک مي افتند

نیز به شھادت مي رسد و سپاه يزيد به غارت و آتش زدن خیمه ھا و ) ع(سرانجام امام حسین 

  .اسارت زنان و کودکان معصوم مي پردازند

  

. ن بدون صحنه پردازي خاص انجام مي گیرداين وقايع ھمه برروي سکويي بلند تر از سطح زمی

شبیه گردان يا نّقال صحنه ھا، که بعدھا در زمان ناصرالدين شاه لقب معین الُبکاء يافت يعني 

کسي که به گرياندن مردم ياري مي دھد، با حرکات دست و اشاره بازيگران را به صحنه مي آورد 

اصله اي بین مردم و نمايش دھندگان تعزيه ھیچ پرده و ف. و سپس آنھا را ازصحنه خارج مي کند

افتادن ياران . شبیه گردان ھر رويدادي را براي تماشايیان با کالمي آھنگین تشريح مي کند. نیست

بازيگر يا . کفن پوش امام بر زمین يا خارج شدن آن ھا از صحنه به معني شھادت ايشان است

مام بايد خوش صورت و داراي ريش متوسط مثًال شبیه ا. شبیه متناسب با نقش انتخاب مي شود

. باشد و شبیه حضرت عّباس با ريش مورچه اي، بلند قامت و شانه پھن و سینه فراخ و کمر باريک

تن پوش ھا معموًال براي امام سفید و براي سرداران مخالف بیشتردرمايه ھاي قھوه اي و سرخ 

 شیپور، ني، قره ني، طبل، ُدُھل، َکرنا، دسته ھاي نوازنده معموًال ھفت يا ھشت نفراند که. است

  . و ِسنج مي نوازند

  

موضوع تعزيه به تدريج از بیان واقعه روز عاشورا پیشتر رفت و قّصه ھا و وقايعي پیرامون موضوع 

معروف ترين آنھا درخانه . تعزيه ھاي زنانه نیز وجود داشته است. اصلي بدان افزوده شد

نوع ديگر، تعزيه ھاي مضحک است که .  قاجار اجرا مي شدهقمرالّسلطنه دختر فتح علي شاه

گرفته شده و بعدھا به صورت سیاه ) ع(زمینه اصلي آن از شبیه قنبرغالم حضرت امیرالمؤمنین

  . بازي راه خود را از تعزيه جدا کرده است
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ان يا برخي از محقّقان اين مراسم را دنباله آداب باستاني مي دانند که از آن به گريستن ُمغ

اين مراسم نیز با حمل جنازه سیاوش و گريستن بسیار . سوگواري و سوگ سیاوشان ياد کرده اند

بر او در شبي تاريک و ُپراندوه، شبیه شام غريبان، اجرا مي شده و تا قرن ھاي دراز بعد از اسالم 

  . ھمچنان رايج بوده است

  

  میر نوروزي 
  

پیش از فرارسیدن نوروز تا . وز برگزارمي شدهمیر نوروزي ازنمايش ھايي است که درنور

روزسیزدھم مردي را، براي سه روز، به عنوان شاه دروغین برمي گزيدند و ازمردم عادي کساني 

. به سمت وزير و جّالد و شاعر و ساير مقامات درباري و حکومتي دستورھاي او را اجرا مي کردند

آراسته برتخت مي نشست و ثروتمندان و بزرگان میرنوروزي دراين سه روز با لباس ھاي رنگین و 

شھر را احضار مي کرد و از ايشان مي خواست که يا بنوازند و بخوانند، يا برقصند، يا چند ضربه 

  . چوب بخورند يا پولي بپردازند يا ازشھر و روستا بیرون بروند

  

تیب که مردي به اين تر. مراسم نمايش میرنوروزي به صورت برنشستن کوسه نیز آمده است

او در يک دست کالغي و در دست ديگر بادبزني مي گرفت . کوسه را بر خري آراسته مي نشاندند

و پیوسته با شکايت از گرما خود را باد مي زد و ھم چنان که از بازار مي گذشت مردم به او ھديه 

 زياد از گرما گاه تماشايیان به کوسه، که سخت عرق مي ريخت و با سر و صداي. و پول مي دادند

او نیز درمقابل از ِگلي سرخ رنگ که در دست داشت . مي نالید و ادا در مي آورد، آب مي پاشیدند

  . پاره اي به سوي مردم مي انداخت و جامه و صورتشان را رنگین مي کرد

  

گمان مي رود که مراسم میرنوروزي و . میرنوروزي نسبت به کوسه برنشین مراسمي تازه تراست

رنشین پیش از اسالم جنبه تاريخي داشته و به نمايش گئومات ُمغ که در زمان کوسه ب

  .َھخاَمِنشیان به دروغ خود را شاه نامید باز مي گردد

  

در . مراسم میرنوروزي تا پیش از انقالب اسالمي در نواحي دورافتاده در روستاھا برگزار مي گرديد

. انه براي خود میرنوروزي انتخاب مي کردندروستاھاي ُکردنشین خراسان، زنان ُکرد نیز جداگ

درسیزده روز اّول بھار که مردان به صحرا مي رفتند، زنان ده را ُقُرق مي کردند و در جشن و 

پايکوبي بربلندي ھا موضع مي گرفتند و منتظر مي ماندند تا اگر مسافر يا شخص ناواردي نزديک 

 وادارکنند که در رقص و آواز با ايشان ھمراھي شود او را دست بسته به حضور میرنوروزي ببرند و

  . کند يا پولي بپردازد يا چوب بخورد

  

وي مردي بود . درشھرھا، چند روزي پیش از نوروز، گاه حاجي فیروز درکوچه و بازار به راه مي افتاد

که صورت خود را سیاه مي کرد جامه ھاي بّراق رنگارنگ و کاله بوقي بلند ومنگوله داري به 
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يک دايره زنگي در دست داشت و ھمراه آن مي خواند و مي رقصید و، گاه با . مي گذاشتسر

  » .سالي يه روزه، بله. حاجي فیروزه، بله«: ھمراھي نقاره چي، مي گفت 

  
  نّقاره خانھ 

  

َنقاره يا َنّقاره نوعي طبل دوتايي متّصل به ھم يکي بزرگ تر با صداي بم و ديگري کوچک تر و با 

کاسه نّقاره معموًال از . نّقاره را با دوچوب يا با کف و انگشتان دست مي نواخته اند. يراستصداي ز

به نقاره کوس ھم گفته اند، از آالت . مس يا برنز ساخته شده که روي آن پوست گاو کشیده اند

و موسیقي جنگ که آن را بر پشت پیل يا شتر مي بستند و ھنگام فرمان حمله يا براي ايجاد شور 

شتر نقاره در مثل به کساني . ھیجان جنگ يا براي اعالم خبر پیروزي محکم بر آن مي کوبیدند

شتر نّقاره به قدري . گفته مي شود که با ھیچ تھديدي ازجا در نمي روند و تسلیم نمي شوند

  . سرو صدا شنیده که ديگر ھیچ فرياد و ھیاھويي او را رم نمي دھد و از راه خود باز نمي دارد

  

احتماًال اوقات کوفتن نقاره سه . در زمان صلح، نقاره را درمحّلي نزديک جايگاه نگھبانان مي کوفتند

يا پنج نوبت در شبانه روز مقارن زمان پنج نماز يا درکشورھاي شیعه مقارن سه نوبت نمازھاي 

عالوه براين، ھنگام اعالم خبرھاي خوش، مانند نشستن کسي به تخت . روزانه بوده است

پادشاھي يا رسیدن فردي به مقام و مرتبه مھّم حکومتي يا اداي احترام براي شرفیابي سفیر و 

کلمه نوبتي يا نوبت که به معني نگھبان کشیک . نماينده دولت ھاي خارجي نیز نقاره مي زده اند

وبت يا پاسدار در سر خدمت است ازھمین نوبت ھاي کوفتن نقاره گرفته شده زيرا نقاره کوفتن را ن

وقتي کسي به . نقاره از لوازم و تشريفات دستگاه حکومت بوده است. زدن نیز مي خوانده اند

منصب و مقامي مي رسید، جزء لوازم ديگر، از جمله لباس، اسب، پرچم، شمشیر، به او طبل و 

  . کوس نیز، به عالمت نمايندگي حکومت يا ساالري پاه، داده مي شد

  

از ُدُھل، دمامه، طبل، ِسنج و َدف، که ھمگي صوتي بلند و گاه ھنگام جنگ براي نقاره زدن 

اّما در شھرھا معموًال از َکرنا و ُسرنا و نقاره استفاده مي . ترسناک دارند، استفاده مي شده است

َکرنا نوعي ساز بادي است که بدنه آن سوراخ ندارد و صداي بم آن فقط به کار دم دادن . کرده اند

وقتي دو . ه مخروطي بلندي است که شش سوراخ درجلو و يکي در عقب داردُسرنا لول. مي آيد

نوازنده َکرنا و ُسرنا در میان نّقاره چیان باشد يکي از آن ھا نغمه يا ملودي رامي زند و ديگري به 

در روز عید قربان، شترقرباني را که به انواع زيور آراسته شده . اصطالح نّقاره چیان دم مي دھد

  . ره چیان درشھر مي گردانده اندپشت سرنقا

  

درغیر اوقات جنگ، نقاره را دربامداد پیش ازطلوع آفتاب و درشامگاه درست تا لحظه غروب کامل 

ھر شب نیز سه نوبت طبل . مّدت نقاره زدن ھربار حدود يک ربع ساعت است. آفتاب مي نوازند

ن وقت نقاره چي ھمراه زدن در اي. يک ساعت از شب گذشته طبل خبردار مي زدند. زده مي شد

ساعت دّوم طبِل برچین را مي زدند که . طبل دور خود مي چرخید تا صدا به تمام شھر برسد
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پس از . ساعت سّوم طبل بگیر و ببند بود و درپي آن شیپور. فروشندگان دکان ھاي خود را ببندند

  . آن ديگر ھیچ کس حق نداشت در کوچه باشد

  

در نّقاشي ھا . رسم بسیار ديرين درمعتقدات ايرانیان باستان باز مي گرددنواختن نقاره نیز به يک 

و حّجاري ھاي متعّلق به مھر پرستان درسرزمین ھاي ايران و روم، تصوير میترا درحالي که به 

گمان مي رود که نّقاره کوفتن درصبح و شام يادگار . بوقي به شکل شاخ، مي دمد ديده مي شود

درآن لحظات نیايش ھاي .  که خبر از طلوع وغروب خورشید مي دھداين سّنت ديرينه است

بنا برمعتقدات . مذھبي در ستايش خورشید و دعا در آرزوي بازگشت آن انجام مي گرفته است

باستاني خورشید ھربار غروب مي کند به اسارت اھريمنان درمي آيد يا درکام نھنگ تاريکي فرو 

 َامشاسپندان جھان دوباره زندگي از سرمي گیرد و نور و مي رود و سحرگاه به ياري ايزدان و

  .روشنايي که نماينده اھورمزداست به ھستي باز مي گردد

  

جايگاه آن باالي سردر . نقاره نواخته مي شود) ع(امروزه ظاھرًا تنھا درمشھد و حرم امام ھشتم

ر تا دور آن باز و گمان مي رود مکان بلند، به خصوص برسرگلدسته ھا، که دو. شرقي صحن است

قابل تماشاست، بیشتر به آن منظور برگزيده مي شد تا لحظات برآمدن و فرو رفتن خورشید به 

حضرت عالوه برمقام . نیزجايگاه بلندي است) ع(جاي نقاره چیان حرم امام رضا. دّقت رعايت شود

دين جھت، تاکنون ب. بلند مذھبي، رياست و حکومت نیز داشت و ولیعھد مأمون خلیفه عّباسي بود

  .ھر سحر و شامگاه به نشان ديانت و سلطنت معنوي او نقاره مي نوازند

  

از زمان صفويه تا پیش از انقالب اسالمي، نقاره چیان دوره گرد در شھر به راه مي افتادند و به 

مناسبت عروسي يا توّلد نوزاد پسر و يا جشن ھاي نوروز و ساير شادي ھاي عمومي نواي خوش 

آھنگ دل انگیزي که ھنوز ھنگام تحويل سال به گوش ھا مي رسد ھمان نغمه . ي دادندسر م

  . خوش و ديرين نّقاره است

  

  نّقالي
  

. نّقالي، يکي از فنون نمايشي است که تا دوران اخیر درگوشه و کنار ايران رواج داشته است

قديمي .  گوناگون داشته استمجالس نّقالي معموًال درقھوه خانه ھا برگزارمي شده و برنامه ھاي

مجموعه ھاي داستاني چون خداي . ترين و معروف ترين آنھا داستان پردازي و قّصه خواني است

نامه، ھزارو يک شب، طوطي نامه از جمله آثار با ارزشي بوده که از زمان ساسانیان تا دوره ھاي 

 آوردن کتاب. اري مي شده استبعد از اسالم درگنجینه ھا و خزاين پادشاھان و نام آوران نگاھد

پس .  از ھند به ايران نمودار اشتیاق ايرانیان به داستان ھاي حکمت آموز و ُپرمعناستَپنچاَتنترا

ازحمله عرب و پذيرش اسالم توّسط ايرانیان، اشتیاق به داستان ھاي کھن نه تنھا از میان نرفت 

ه تاريخ گذشته ايران به وسیله ُشعوبیه اوجي بلکه با رفتار برتري جويانه اعراب و ُامويان، توّجه ب

دراين زمان مجموعه ھاي .  آماده شد شاھنامهتازه گرفت و بدين ترتیب مقّدمات سروده شدن
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 داراب نامه و َسَمک عّیاربزرگي ازگفتار نقّاالن فراھم آمد که مھّم ترين آنھا پھلوان نامه ھاي 

يافته فن سخنوري و روش ھاي جا افتاده و سنجیده اين است که ھردو آن نمودار مرحله تکامل 

  . ھنر مردمي است

  

در اين زمان عالوه بر داستان . تاريخ نّقالي بارديگر در دوران صفويه به شکوفايي فوق العاده رسید

بدين . پردازي مراسم سخنوري درشب ھاي ماه رمضان از بعداز افطار تا سحر به درازا مي کشید

سرَدم جايگاھي . تین شب ماه رمضان سخنور درقھوه خانه سرَدم مي بستترتیب که درنخس

سپس وصله ھاي . است در صدر و باالي محوطه قھوه خانه بلندتر از جايي که ديگران نشسته اند

درويشي به سرَدم آويزان مي شد و روي ديوارھا و طاق نماھاي قھوه خانه نیز پوست مي 

اين کار ترتیب و روشي . مت يکي از صنف ھا را مي آويختندکوبیدند و درفاصله ھردو پوست عال

خاص داشت و سخنور با ريزه کاري ھاي آن آشنا بود و دلیل انتساب ھرعالمت و تاريخچه پیدايش 

  .سرَدم خود را مي دانست

  

يکي از دو سخنور به زبان شعر . در اين مجالس، سخنوري ديگر براي کوبیدن حريف حاضر مي شد

 که نوعي نثر آھنگین است ازسخنور ديگر پرسش ھايي مي کرد و در برابر ھر يا بحر طويل

عاقبت سخنور عريان پارچه اي به دوش مي انداخت و باز . پرسش تّکه اي از جامه او را مي ستاند

در قالب اشعار يا بحرطويل درحالي که چوب دست را در دست داشت به پاسخگويي مي پرداخت 

ازپوشش خود را باز مي ستاند و در برابر با طرح سؤال ھاي ديگرحريف را و با ھر پاسخ قطعه اي 

اين مراسم در واقع به منظور اثبات حّقانیت مذھب شیعه دربرابر بطالن مذھب اھل . لخت مي کرد

در دوره قاجار، به . اين گونه سخنوري پس ازصفويه به تدريج از رواج افتاد. تسّنن صورت مي گرفت

بعدھا، در زمان سلطنت محمد رضا . اصرالدين شاه نّقالي بارديگر اھمیت پیدا کردخصوص در دربار ن

شاه پھلوي، با پخش برنامه ھاي تلويزيوني، نّقالي در قھوه خانه ھا رو به زوال رفت و اگرچه در 

برگزاري جشن ھاي توس يکي دوبار چند نّقال ھنرنمايي کردند، اّما ديگر روزگار ايشان به سرآمده 

   .بود

  

نّقال مردي ھنرمند بود، آگاه از تاريخ و سّنن گذشته، با زباني توانا بر بازگو کردن اشعار و نکته ھا و 

حالت . ھنگام سخن گفتن وي به مناسبت موضوع صداي خود را پايین و باال مي برد. لطیفه ھا

ود مي خنديد و مي گريست و از چوب دستي خ. شادي، غم، ترس و ھیجان به خود مي گرفت

نّقال نوشته اي در دست نداشت و از اشعار . گاه به عنوان شمشیر و گاه چون عصا بھره مي برد

فقط گاه گاه از روي شاھنامه اي که روي میز . و گفته ھايي که درحفظ داشت نقل مي کرد

گاه براي جلب توّجه مردم بسیاري که گرد آمده بودند . مخصوصش باز بود بیتي چند مي خواند

اّما در ھمه حال نّقال از ھمه شخصیت ھا، ھمه . لند سخن مي گفت که نفسش مي بريدچنان ب

پھلواني رستم، . گونه طبايع و ھرنوع موقعیت، نمايشي آماده داشت که درحضورمردم عرضه دارد

زيبايي و کامجويي تھمینه، شجاعت و جواني سھراب و خودخواھي و ناداني کیکاوس را با حرکات 

گاه مي . گاه مي غّريد و گاه ناله و مويه سرمي داد. و صدا وجمالت مّجسم مي کردصورت و اندام 

ھنگام نّقالي صدا از کسي در نمي آمد و ھمه مشتاق . خنديد و گاه از خشم آتش مي گرفت
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  . ماجرا، گذشت زمان را از ياد مي بردند

  

نتظر نتیجه بودند، قّصه را نّقال، درست سربزنگاه، جايي که شنوندگان با ھیجان و اضطراب تمام م

نّقالي پیش از برقرار شدن قھوه . قطع مي کرد و تا شب بعد شنوندگان را تشنه نگاه مي داشت

خانه ھا درمیدان ھاي عمومي و صحرا و گاه میخانه و خرابات نیز انجام مي شد و کاري ُپردرآمد 

ز مي ايستاد و به عناوين نّقال گاه ضمن بیان داستان در موقعیت ھاي حساس از سخن با. بود

. اصطالح رايج براي اين منظور چراغ بود؛ چراغ اّول، چراغ دّوم تا آخر. مختلف ازمردم پول مي گرفت

طلب پول معموًال با تحريک عواطف جوانمردي و بزرگواري و دست و دلبازي شنوندگان ھمراه مي 

ا نام خدا بار ديگر خود را ناچار از آخرين مرتبه پول گرفتن را چراغ اهللا مي گفتند و مردم ب. شد

گاه نقل يک قّصه از يک شب مي گذشت و به درازا مي کشید و نّقال . پرداختن پول مي يافتند

اغلب داستان ھاي بسیار را به صورتي به ھم مي بافت که ماه ھا و سال ھا ھم چنان ناتمام 

  . بماند

  

بعضي از نّقاالن ھمراه و . ومرشد مي گفتندنّقال را اغلب گل موال مي نامیدند و گاھي ھم به ا

موسیقي به ندرت . دوستي نیز داشتند که او را ضمن داستان به نوعي وارد ماجرا مي کردند

نوشته اند که در . ھمراه نّقالي نواخته مي شد و اگر الزم بود نّقال خود آن را به عھده مي گرفت

را باز مي گفت و مردم را در اندوه گذشته به روزگاران کھن نّقالي بود که داستان ھاي باستان 

با اين «: آن گاه طنبوري از آستین بر مي آورد و مي نواخت و مي گفت. گريستن وا مي داشت

  » .ھمه تیمار بايد اندکي شادي

  

ھنوز در .  خواني از رايج ترين تفريحات مردم درطول تاريخ ايران بوده استشاھنامهنّقالي و 

 خواني کمابیش باقي  شاھنامه به خصوص نزد شبانان و گّله داران رسمروستاھاي دوردست و

نقل قّصه ھاي مذھبي، به خصوص از دوران صفويه، به صورت پرده داري و بیان ماجراھاي . است

. واقعه کربال، ضمن نمايش تصاويري که بر پرده نقش شده بود، از شاخه ھاي ھنر نّقالي است

رو دست سخن مي گفت گاه از دردھا و مصیبت ھاي آنان و گاه از نّقال ھنگامي که براي مردم ف

دشمن در داستان ھاي حماسي گاه . ستم و بي رحمي قدرت مداران سخناني بر زبان مي آورد

رنگ حاکمان و فرمانروايان بیگانه را داشت و ھمدلي با مظلوم ھمیشه به عقده گشايي 

آن بود که در روزھاي جمعه و سوگواري پس   شاھنامهسّنت نّقاالن. ستمديدگان مي انجامید

  . ازنقل، گريز به واقعه کربال مي زدند و روضه مي خواندند و اشک ازمردم مي گرفتند

  

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

  : منابع
  . 1336تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، . مد بیرشکترجمه اح. میراث ايران.  آربري، آرتور جان-

  

  . 1352تھران، امیرکبیر، . جشن ھا و آداب و معتقدات زمستان.  انجوي، ابوالقاسم-
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  . 1350اصفھان، . جشن ھا و اعیاد ملي و مذھبي در ايران قبل از اسالم.  بزرگ زاد، حبیب اهللا-

  

  . 1344تھران، . نمايش در ايران.  بیضائي، بھرام-

  

   .1334نوشته ھای پراکنده، تھران، امیر کبیر   صادق ھدایت،-

  

کلیدی در گاه شماری اساطیری ایران، ترجمهء ژاله متحدین، تھران اناکراسنوولسکا، چند چھرهء -

   1381، ورجاوند،

  

  ن صادق ھمایونی، تعزیه در ایرا-
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 هبرگزیدگان افسان
  

  

انسان ھزاران سال پیش از آن که خط را اختراع کند و تاريخ خود را بنويسد، سخن مي گفته و به 

درنقل سینه به سینه اين . زبان ،خاطرات و تجربیات نیاکان را به آيندگان منتقل مي کرده است

 از گزارش ساده حوادث میراث گذشته، گويندگان فرصت مي يافته اند با چاشني ذوق و تخّیل

اين داستان ھا و افسانه ھا، حکايت چگونگي پديد آمدن، . داستان ھايي دل انگیز و ُپرمعنا بسازند

رشد کردن و سازمان يافتن تمّدن و فرھنگ ھر قوم است و از بینش فلسفي و ارزش ھاي اخالقي 

  . جامعه سخن مي گويد

  

بخش بزرگي از . ترين افسانه ھاي جھان را داراستفرھنگ ايراني مجموعه اي از زيباترين وعمیق 

افسانه خدايان درباره عناصرطبیعت و ايزداني . گرد آمده است اوستا آنھا درقسمت ھاي مختلف

فرشته باران و ديو خشکي و تغییر صورت ھاي . که نگھبان و مظھر آن ھا بوده اند از آن جمله است

معتقدات مذھبي درباره آفرينش . ن اين افسانه ھاستبھرام، خداي جنگ و پیروزي، از دلنشین تري

و انجام ھستي، يافتن َفرَّه ايزدي که موجب رسیدن به پادشاھي است وجنگ و ستیز پھلوانان و 

ست که بخشي از آن ھا اوستادلیران با جادوان و دشمنان از ديگر موضوع ھاي افسانه اي در 

 اوستا،عالوه بر داستان ھاي . م در آمده است، شاھکار جاودانه استاد توس، به نظشاھنامهدر

افسانه ھاي فراواني درفرھنگ ايران پیش از اسالم وجود داشته و شعرا و نويسندگان دوره 

 شیرين و فرھاديکي از دلنشین ترين آنھا . اسالمي بسیاري از آنھا را به فارسي برگردانده اند

 خسرو و شیرينرويز پیوند داده و داستان است که نظامي گنجوي آن را به دوره تاريخي خسرو پ

  .را پديد آورده است

  

 کريم و تفسیرھاي آن با بسیاري ازقّصه ھاي تورات آشنا قرآنايرانیان در دوره اسالمي ازطريق 

بعضي اشخاص و حوادث اين قّصه ھا با افسانه ھاي ايراني چنان درھم آمیختند که امروز . شدند

سیاري از نام آوران افسانه ھاي ايراني و قّصه ھاي سامي برسر داستان ھاي مشابھي درباره ب

  .زبان ھاست

  

اّما افسانه ھاي ايراني، که بسیاري از آنھا را ھنوز عامه مردم سینه به سینه نقل مي کنند، ھمه 

در دوران ھاي پسین نیز گاه برخي شخصیت ھا در بین مردم با . مربوط به روزگار باستان نیست

. متاز شھرت يافته اند که به تدريج چھره تاريخي آنان رنگ افسانه گرفته استصفاتي چنان م

درتاريخ ايران بعد از اسالم سرداران و مبارزاني چون ابومسلم خراساني و حمزه آذرک سیستاني 

درباره سلطان محمودغزنوي و شاه عّباس بزرگ صفوي نیز افسانه ھاي بسیار . از آن جمله اند

اّما برجسته ترين اشخاص از اين دست پورياي ولي پھلوان جوانمرد . ه استبرسر زبان ھا بود

اين بخش به نقل فشرده اي از افسانه ھا درباره اشخاصي که بیش از ديگران نزد . خوارزمي است
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  . عامه مردم ايران شناخته شده اند اختصاص دارد

  

  کیومرث
.  نخستین انسان و پدر ھمه آدمیان استکیومرث به معني زنده میرا، در افسانه آفرينش ايراني

اھورامزدا که از ستیز اھريمن با خود آگاھي داشت براي مقابله با او جھان را آفريد و سه ھزار 

اّما، از آن شکست . پس از آن اھريمن به روشنايي تاخت. سال ھستي ھمه نور و روشنايي بود

.  و دروغ ھا را به وجود آورد تا يار او باشنددرتاريکي، اھريمن ديوھا. خورد و به اعماق زمین گريخت

سه ھزار سال ديگر . اّما اھريمن نپذيرفت. اھورامزدا از اھريمن خواست که از جنگ دست بردارد

دراين مّدت . اھورامزدا و اھريمن يکي در جھان روشنايي و ديگري در تاريکي جدا از ھم بودند

.  زمین، آب، گیاه و چھارپايان و انسان را پديد آورداھورامزدا به آفرينش گیتي پرداخت و آسمان و

  . نخستین حیوان گاو و نخستین انسان کیومرث بود

  

اھريمن چون کیومرث پاک سرشت و نیرومند را ديد از ترس او به گوشه اي خزيد و ھرچه ديوھا و 

 نام جھي يا تا آن که عفريت ھاي به. دروغ ھا او را به دشمني با کیومرث تحريک کردند نپذيرفت

اي پدر ما برخیز تا چنان جنگ و ستیز درجھان برپا کنیم که اندوه و تیرگي «: جھه بانگ بر او زد که

آن، ُھرَمزد و امشاسپندان را بیچاره کند و چندان بدبختي برسر آدم نیکوکار و گاو ورزا بريزيم که از 

 سستي برخاست و با ھمه از اين سخنان اھريمن با شور و شادي از» .زندگي خود سیر شوند

آسمان و آب و زمین را درھم آشفت و گیاه و آدم و آتش را به دم . ديوان به جنگ روشنايي رفت

  . بوي ناک خود بیافسرد و زمین را از جانوران آزاردھنده و زھردار پرکرد

  

یره سپس به گاو و کیومرث تاختن آورد و آز و رنج و تشنگي و بیماري و افسردگي را برآنھا چ

گاو ناتوان گشت و بمرد و آتش با دود و تاريکي بیامیخت و نظام ھستي از ھم گسست و . ساخت

ايزدان آسماني با ديوان نود روز درستیز بودند تا سرانجام ديوان شکست خوردند و به دوزخ و 

  .درآمیختگي نور و تاريکي سه ھزار سال ادامه داشت. تاريکي افتادند

  

 گونه گیاه و دوازده گونه درخت که در پزشکي به کار آيد، از زمین 55او پس ازمرگ گاو، از تن 

تخمه گاو به ماه سپرده شد تا پاک گردد و با باران برزمین ريزد و از اين تخمه گاو نر و ماده و . رويید

کیومرث از . پرندگان در ھوا و ماھیان درآب ماندند.  حیوان مختلف به وجود آمد272از ھرکدام آنھا 

اّما تخمه او بر زمین ريخت و پس از آن که در . يان اھريمن نمرد زيرا ھنوز زمان آن نرسیده بودز

پس از چھل . روشنايي پاک شد بخشي از آن به سپندارمذ، ايزد بانوي نگھبان زمین سپرده شد

يکي مشیک . سال از زمین بوته اي ريواس سر برکشید که دوشاخه درھم پیچیده ھمسان داشت

اّما چنان ھمانند که آنھا را از يکديگر باز شناختن ممکن . ي مشیانک، يکي زن و ديگري مردو ديگر

  .نبود

  

شما آدمید بايد نیکوکردار و نیک انديش و نیک گفتار باشید «: پس ھرمز درآنھا دمید و به آنھا گفت
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 دروغ را دردل ايشان اّما اھريمن نیز بیکار ننشست و» .تا مرا در ستیز با اھريمن و ديوان يار گرديد

آن کس . بنابراين، انسان در ذات خود پاک و نیک است اّما به بدي و دروغ نیز تمايل دارد. گنجانید

که آرزومند بھشت و ھمه نیکي ھاست با پاکي و راستي و آباداني و شادي به ياري اھورامزدا 

مشیک و .  مي دھدبرمي خیزد و روشنايي و نیکي را دربرابر بدکاري و ستم اھريمن ياري

يکي را پدر خورد و ديگري را . مشیانک پس از پنجاه سال صاحب يک پسر و يک دختر ھمزاد شدند

سپس ھفت . از آن پس اھورامزدا گوشت فرزند را در کام ايشان تلخ گرداند تا بچگان بمانند. مادر

. تگانه روي زمین شدندجفت فرزند ھمزاد به دنیا آمد که ھر زوج از آنھا نیاي يکي از نژادھاي ھف

کیومرث در زبان پھلوي داراي لقب گرشاه است . ايرانیان از نژاد ھوشنگ و گوزگ به وجود آمده اند

اّما، موّرخان اسالمي آن را ُگلشاه . يعني پادشاه کوه يا پادشاھي که از کوه فرود آمده است

ادشاه گل يا خاک زاد نیز خوانده اند که تحريف ھمان گرشاه است گو اين که مي توان آن را پ

  . معني کرد

  

  تھمورث 
او را از سلسله . َتھموَرث به معني دلیر و پھلوان يکي از پادشاھان افسانه اي ايران است

نام وي ھمه جا با صفات ديوبند و زيناوند . پیشدادي، پسر ھوشنگ و برادر جمشید، دانسته اند

نخستین اشاره به غلبه وي بر ديوان دارد و ديگري به معني مسّلح و داراي زين و آمده است که 

آمده، َتھموَرث زيناوند، با نثار قرباني، از واَيو، ايزد نگھبان  اوستا بنا برآن چه در. برگ ممتاز است

به شکل ھوا، خواست که وي را بر ھمه ديوان و مردمان و جاُدوان و پريان چیره گرداند و اھريمن را 

َتھموَرث سي سال اھريمن را رام خود . واَيو خواست او برآورد. اسبي درآورد تا بر او سوار شود

ھر روز دوبار براو سوار مي شد و به دو کرانه زمین مي تاخت و بر سر وي گرز پوالدين مي . داشت

خواست که از اھريمن روزي ھمسر َتھموَرث را به وعده انگبین و ابريشم فريفت و از او . کوفت

. شوھرش بپرسد که ھنگام تاخت و تاز بر فراز و نشیب البرز، کجا وي را ترس فرا مي گیرد

وقتي اسب از فراز البرز به تندي روي در نشیب مي نھد مرا «: َتھموَرث در پاسخ به ھمسر گفت 

ه بود با زن آن چه شنید» .بیم فرا مي گیرد و گرز پیاپي بر سرش مي کوبم تا از گزند او برھم

ديگر روز َتھموَرث سوار بر اھريمن گرد گیتي مي تاخت که بر فراز البرز اھريمن . اھريمن گفت

. آن گاه دم درکشید و او را فرو برد. سرکشي آغاز کرد و با تالش بسیار َتھموَرث را بر زمین کوبید

ن آورد تا به ستودان جمشید از مرگ َتھمورث آگاه شد و با تدبیر الشه او را از شکم اھريمن بیرو

  . نھد

  

، تھمورث کسي است که در پادشاھي خود جھان را از ديوان پاک کرد و ريسیدن شاھنامهدر 

پرورش خروس و گرامي . پشم و اھلي کردن سگ و يوز و مرغان شکاري را به مردم آموخت

ھمورث نسبت داده داشتن آن پرنده زيبا که ھر بامداد برآمدن خورشید را بانگ بر مي دارد نیز به ت

َتھموَرث از پادشاھان َفَره مند ايراني است و چیرگي او بر اھريمن از ھمین رو ممکن . شده است

افزون براين، او کسي است که با اسیر کردن ديوان و در اختیار گرفتن آنان توانسته است، . گرديده

فردوسي از سي نوع . اموزدخواندن و نوشتن را که اھريمن پنھان کرده بود دوباره به مردمان بی
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نوشتن که ديوان به تھمورث آموخته اند ياد کرده و شش تاي آنان را نام برده، تازي، پارسي، 

نقش َتھموَرث، سوار بر اھريمن که قرن ھا بر ديوار گرمابه ھاي ايراني مي . ھندي، چیني و پھلوي

از تسّلط انسان پارساي نشسته و آنھا را زينت مي داده در ادب عرفاني فارسي رمزي است 

  .نیکوکار برنفس پلید اّماره

  

  جمشید جم 
از او به عنوان نخستین انسان و . جمشید جم از فّره مند ترين شاھان اساطیر ايران است

در اساطیر ِودايي، َيَم و خواھرش َيمي . نخستین شھريار نیز در کتاب ھاي باستاني ياد شده

ن اسم ھا در اوستايي به جم و جمي يا جم و جاَمک تبديل ھمی. نخستین زن و مرد نوع بشرند

جمشید درسرودھاي مذھبي با لقب ھاي دارنده رمه خوب و بسیار زيباروي و . شده است

کلمه جمشید مرکب از دو جزء جم و شید است که جزء دّوم معني نور و . درخشان آمده است

  .روشنايي مي دھد و مظھر آفتاب و فروغ بي پايان آن است

  

به . ، جمشید ھم شھريار است و ھم موَبد، يعني نیرو و انديشه ھردو باھم داردشاھنامهدر 

اعتقاد ايرانیان باستان، َفّر يا َفرَّه نیرويي ايزدي است که از جانب اھورامزدا به پاکان و نیکان ايراني 

ه پیروزي و دانايي شاه، پیامبر و پھلوان پس از به دست آوردن اين موھبت ايزدي ب. داده مي شود

، نخستین کسي است که شاھنامهجمشید، به گفته فردوسي در . و توانايي دست مي يابند

لباس و ابزار جنگ ساخته و بافتن و دوختن پارچه و لباس ھا را ازکتان و ابريشم و پوست خز به 

ختمان علوم و فنون، خط و نگارش، ترتیب دادن طبقات اجتماعي مردم، سا. مردم آموخته است

خانه و قصر و باغ، استخراج معدن ، پزشکي و شناختن گیاھان دارويي ھمه به دست جمشید در 

  . بین ايرانیان رواج يافته است

  

بنا بر افسانه ھاي باستان، در زمان جمشید نه سرما بود و نه گرما، نه مرگ بود و نه ناخوشي، 

ي سراسر زمین را فرا گرفته بود تا بدان جا گله و رمه روز بروز افزايش مي يافت و خّرمي و آبادان

که جمشید در روزگار پادشاھي خود سه بار در نیمروز به سوي روشنايي رفت، در مقابل خورشید 

ايستاد، با نگین زّرين خويش زمین را بسود و عصاي زرافشان خود را به زمین زد و از سپندارمذ، 

زمین را بگستراند تا چھارپايان و مردمان جاي فرشته نگھبان زمین، به نیايش و دعا خواست که 

سپندارمذ ھربار به اندازه يک . ھرسه بار آرزوي او پذيرفته شد. کافي بیابند و راحت زندگي کنند

  . سّوم سطح زمین را گسترش داد و پادشاھي جمشید تا دور دست ھاي زمین فرا رفت

  

د آواز جمشید از مواھبي بود که اھورامزدا نگین زّرين و عصاي زرنشان و، به گفته اي، ُسرناي بلن

بنا به روايات اوستا، جمشید نھصدسال بدين سان . ھمراه نیروي َفرَّه بدو ارزاني داشته بود

تا آن که روزي اھورامزدا انجمني بیاراست و بدو فرمان داد که باغي بسازد و از انواع . زيست

زيرا زمستان سختي خواھد رسید و جھان غیر انسان، حیوان وگیاه و ھرچیز خوب درآن جمع کند، 

سه سال در نھايت سرما و يخ بندان گذشت و در . جمشید چنین کرد. قابل زيست خواھد شد
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پايان آن جمشید توانست به ياري ايزدان و امشاسپندان دو باره خّرمي و زندگي را به جھان 

  . بازگرداند

  

آن گاه .  و بر اھورمزدا و آتش سرکشي آغاز کرددر پايان ھزارسال، جمشید را ديو غرور فراگرفت

و فريدون ) ايزدمھر(بود که َفرَّه به صورت مرغ شاھین از او جدا شد و در سه قسمت به میترا 

از آن پس ديگر ھیچ شاھي چون جمشید َفَره ھاي سه گانه . رسید) پھلوان(و َگرشاسب ) شاه(

ست او افسرده و پريشان گرد جھان مي گشت پس از آن که َفّر از جمشید گس. را با ھم نداشت

  . تا عاقبت به دست ضّحاک گرفتار آمد و به دستور او با اّره دو نیمش کردند

  

افسانه جمشید درادب فارسي به صورت رمز داستان جالل و شکوه بسیار است که بر اثر غرور و 

 ھمه جا با خورشید و نور با اين ھمه، نام جمشید. خودستايي آدمي به ذّلت و آوارگي مي انجامد

جام جم درشعر ِحَکمي و عرفاني فارسي کنايه است از آگاھي . و روشنايي بسیار ھمراه است

بر اسرار عالم غیب و رمزي است از دل عارف و حقیقت انسان که، اگرچه بسیار ديرياب و 

 انسان است اين. گرانبھاست اّما، در وجود ھرکس به صورت پنھان جاي دارد و ھمیشه با اوست

که با شناختن ارزش ھاي واالي وجود خود بايد جام جھان نمايي را که در دل دارد بشناسد و 

  .اسرار ھستي را از آن بخواند

  

  َضّحاک
در اوستا نام وي به صورت اژيدھاک . َضّحاک در افسانه ھاي ايران مظھر ستم و بیدادگري است

ش چشم و ھزارگونه چاالکي دارد و از مردم باِبل آمده؛ مردي که سه سر، سه پوزه و ش) اژدھا(

است، سرزمیني که ايرانیان طايفه اي عرب نژاد از ساکنان آنجا را تازي مینامیدند؛ نامي که بعدھا 

در کرمانشاھان (در اوستا ھمچنین آمده است که َضّحاک در ناحیه َکَرند . به ھمه اعراب دادند

 نگھبان ھوا، قرباني بسیار کرد و از وي خواست که او را ياري برقّله کوھي براي وايو، ايزد) کنوني

  .دھد تا ھرھفت کشور را از آدمي تھي سازد اّما واّيو خواھش اورا برنیاورد

  

در شاھنامه، َضّحاک تازي پس از گسستن فَّر از جمشید به ايران حمله آورد و پس از کشتن او 

َضّحاک، در شاھنامه، پسر نیکمردي به . ايي کردھزار سال با ستم بسیار براين سرزمین فرمانرو

خوي زشت و آزمندي بسیار، ضّحاک را . نام َمرداس است که در زمان جمشید مي زيست

از آن پس اھريمن به صورت . واداشت تا به فريب ابلیس پدر را بکشد و خود برجاي او نشیند

از جاي بوسه ھا دو مار . زدجواني خوب رو خوالیگر او شد و در فرصتي به شانه ھايش بوسه 

دگر بار اھريمن ھمچون پزشکي به ديدار ضّحاک آمد و چاره . رويید که َضّحاک را سخت آزار مي داد

اھريمن مي خواست از اين راه زمین را از . درد او را درسیرکردن مارھا با مغز سر جوانان دانست

ن ايراني را به مارھاي دوش او مي به فرمان َضّحاک ھر روز مغز سر دو جوا. مردمان تھي سازد

آھنگر که بنا بر گفته ھای عامیانه به کاوه . ايرانیان ازستم َضّحاک به جان آمدند. دادند تا آرام گیرند

 پیشاپیش ديگران پیش بند چرمي خود را بر سر این طریق پسران بسیاري را از دست داده بود
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انیان فريدون از نژاد جمشید را به پادشاھي برداشتند اير. نیزه کرد و مردم را برضد َضّحاک بشورانید

و او با دالوري تمام دژ بلند َضّحاک را تسخیر کرد و خواھران جمشید را که در اسارت او بودند آزاد 

  .ساخت

  

اگر تو َضّحاک را «: اھورامزدا فريدون را از کشتن َضّحاک بازداشت و گفت. بنا بر سّنت َزرُتشتیان

پس فريدون َضّحاک را به بند کشید و » .وجودات موذي و زيان آور ُپر خواھد شدبکشي زمین از م

درآخر زمان، َضّحاک زنجیر خود را خواھد گسست و يک سوم از . درغاري برقّله دماوند بیاويخت

آن گاه اھورامزدا َگرشاسب را از زابلستان بر مي انگیزد تا آن . مردم و ستوران را نابود خواھد کرد

محققان حدس می زنند که داستان اين نجات از خاطره ھجوم اقوام سامي .  را از میان برداردنابکار

 رسیدن مادھا و َھخاَمِنشیان بارھا به ايران حمله آوردند سرچشمه گرفته که پیش از به قدرت

به گماني ديگر، ممکن است اين افسانه منشأ طبیعي داشته باشد، زيرا در روزگاران . باشد

وه دماوند آتش فشاني فّعال بود که ھرچند يکبار به خروش درمي آمد و مواد گداخته از گذشته ک

داستان به بند کشیده شدن َضّحاک در . آن به سان مارھايي دھشتناک و آتشین سرازير مي شد

ھمچنان که . دماوند ممکن است ھم زمان با فروکش کردن آتش فشاني ھا پیدا شده باشد

  .ستن دوباره َضّحاک نیز نشان از نگراني فّعالیت دوباره اين آتش فشان داردھراس دائم از بند گس

  

 مظھر فرمانروايي بیگانه بر ايران است که از آن جز ستم و بیداد  شاھنامهبا اين ھمه، َضّحاک در

  . نزايد و آرزوي سرآمدن روزگارش ھمواره دل آزادگاني چون کاوه را به تپش مي آورد

  

  کاوه آھنگر 
وي که بنا بر . کاوه آھنگر نام آورترين قھرمان مبارزه بر ضّد ستم بیگانگان دراساطیر ايران است

شاھنامه پسرش قرباني َضّحاک ماردوش شده بودند، فريدون از نژاد جمشید را که نزد شبانان 

َضّحاک که از وجود . مي زيست يافت و با گردآوردن مردم برضد َضّحاک سر به شورش برداشت

يدون و َفرَّھمندي او آگاه بود، مجلسي آراست و از بزرگان يک به يک خواست که در نامه اي با فر

اّما، کاوه . بزرگان از ترس چنین کردند. ُمھرخويش او را دادگر و ھمه کار او را خوب و درست بخوانند

 و آن سند را مردانه به پاي خاست و ھمه زشتي وجود َضّحاک و ستم او را به فرياد بر زبان آورد

آن گاه پیش بند چرمیِن خود را که آھنگران ھنگام کار بر تن مي پیچند بر . دريد و پايمال کرد

ايرانیان با او يار گشتند، چرم کاوه را به انواع . سرنیزه کرد و مردم را به پادشاھي فريدون فرا خواند

  .زر و جواھر رنگارنگ زينت دادند و در پي فريدون روانه شدند

  

اّما، . ، تازي خوانده شده و فردوسي او را ھمچون اعراب توصیف کرده است شاھنامهّحاک درَض

در اساطیر ايران َضّحاک اژدھايي است سه سر که در آسمان آب را به اسارت درآورده و مانع فرو 

وي مظھر حکومت غیر ايراني و ستمگري و . ريختن باران و سرسبزي و خّرمي زمین است

 و کاوه مظھر ايراني سلحشور بیداري است که با مردانگي و قدرت برضّدبیگانگان خشونت بسیار

  . قیام مي کند و آنان را از سرزمین خود مي راند
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گفته . پیش بند چرمین کاوه پس از اين شورش به نام درفش کاوياني به صورت پرچم ايرانیان درآمد

درحمله . تا آخر دوران ساسانیان حفظ مي شداند که اين پرچم به عنوان مظھر پیروزي سپاه ايران 

  . اعراب درفش کاوياني به دست دشمن افتاد و عرب ھا به طمع زر و گوھر آن را قطعه قطعه کردند

  

شايد فرو ريختن نخستین باران ھاي . جشن مھرگان به ياد غلبه فريدون برَضّحاک برگزار مي شد

اّما .  دارد که آن ھا را درآسمان اسیر کرده بودپايیزي بنا بر اسطوره اژيدھاک نشان ازشکست او

که دعاي مخصوص جشن مھرگان است از آن آمده که چون » ھزارسال بزي«گفته اند که عبارت 

  . ستم َضّحاک ھزارسال دوام يافت، اکنون آرزو مي شود که شادي و آزادي نیز ھزارسال دوام يابد

  

  َگرشاسب 
 از تبار جمشید و ازخاندان  اوستا، میان، دلیر ترين پھلوانَگرشاسب به معني دارنده اسب الغر

 به عنوان پارساترين، داناترين، اوستااز پدر َگرشاسب در . سام است و نژاد رستم به او مي رسد

وي نخستین پزشک اساطیري ايران است؛ کسي که . توانگرترين و کامکار ترين مردمان ياد شده

 و بر زخمي که از پیکان تیر بر تن پھلوان نشسته است مرھم مرگ و تب و بیماري را دورمي کند

با صفات جوان، دلیر، مردسرشت، دارنده گیسوان انبوه و ُگرز گران اوستا َگرشاسب را . مي گذارد

بنا بر نوشته ھاي َزرُتشتي، َگرشاسب از سرزمین . او داراي َفرَّه پھلواني است. توصیف مي کند

انه اي در جنوب َغزنه و مشرق قندھار، به بارگاه ايزد بانو آناھیتا درکنار رودخ. زابلستان است

گرشاسب پس از کشتن . قرباني کرده و از او خواسته است که بر دشمنان پیروزش گرداند

از اين ھفت جنگ به . دشمنان خاندان خويش، در ھفت نبرد سھمناک به پیروزي ھاي بزرگ رسید

  .دھفت خان َگرشاسب نیز تعبیر کرده ان

  

نخستین جنگ وي با ديوي به نام گنِدرب زّرين پاشنه، وزير َضّحاک بود که سرش به خورشید مي 

ديگربار، َگرشاسب با اژدھاي . گرشاسب درمیان دريا با او جنگید و با گرز بر سر اوکوبید. رسید

 جاري بود شاخ دار نبرد کرد؛ موجود ترسناکي که اسبان و مردم را مي دريد و زھر زرد رنگي از او

َگرشاسب نادانسته بر پشت آن حیوان ترسناک آتش افروخت تا . که ھمه جا را مي سوزاند

از زير ديگ برجست و آب . گرما جانور را به خشم آورد. درمیان ديگ ناھاري براي خود فراھم کند

َگرشاسب ھراسان خود را کنار کشید و از آن پس جنگ میان آن دو . جوش برزمین فرو ريخت

َگرشاسب اين اژدھاي شاخ دار را نیز با گرز کشت درحالي که در میان دندان ھاي او . گرفتدر

  . ھنوز اسبان و آدمیان گیر کرده بودند

  

پھلوان با کُُشتن مرغ که با بال ھاي خود . گرگ کبود و َکَمک مرغ دو دشمن ديگر َگرشاسب بودند

و ريزد، توانست کشتزارھا و سرزمین ھاي ماه و خورشید را پوشانده بود و نمي گذاشت باران فر

ھفت تن راھدار آدم خوار و ناپاک نیز، که از بزرگي . ايران را ازخشکي برھاند و با باران سیراب کند

ديگر بار، َگرشاسب باد را، که . سرشان به ستاره ھا مي سايید، به دست َگرشاسب ازمیان رفتند
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اداشت که بر بوستان به نرمي بوزد و گل ھا و گیاھان فريفته اھريمن شده بود، رام کرد و او را و

آخرين دشمن َگرشاسب زني کابلي بود که اھريمن او را براي شیفتگي . سودمند را بارور کند

َگرشاسب در سّنت زرتشتي . اّما، پھلوان او را شناخت و از میان به دو نیم کرد. َگرشاسب آفريد

ر اثر حادثه اي به خواب رفته اند تا در رستاخیز به يکي از ھفت تن جاويدانان است که ھريک ب

توس، گیو، گودرز، . ياري َزرُتشت برخیزند و زمینه را براي رستاخیز و زندگي دوباره مھّیا کنند

   .آن ھفت تن زنده ی نامیرايندَپشوَتن، سام، َگرشاسب و بھرام ورجاوند 

  

توراني در زابلستان برزمین افتاد و ديو پايان زندگي َگرشاسب چنان است که وي براثر تیر مردي 

از آن پس َگرشاسب، . بوشاسب که خواب غیر طبیعي را بر انسان تحمیل مي کند او را ربود

درحالي که َفرَّه در فراز آسمان باالي او ايستاده، در ھمان جا افتاده است تا روزي که َضّحاک زنجیر 

 به فرمان اھورامزدا َگرشاسب برمي خیزد و با گرز آن گاه. خود را بگسلد و از دماوند به زير آيد

از آن پس ديگر مرگ و بدبختي پايان مي يابد و آمدن سوشیانس را نويد . برفرق َضّحاک مي کوبد

  . مي دھد

  

نوشته اند يک بار َگرشاسب از دير . درآثار َزرُتشتي به سیتز آذر با َگرشاسب اشاره رفته است

ايزد ارديبھشت که نگھبان عنصر آتش . د و با گرز برآن کوبیدشعله کشیدن آتش تنگ حوصله ش

است از اين بي احترامي آزرده گرديد و پس از تیرخوردن َگرشاسب از وارد شدن روان او به بھشت 

بیان دلیري ھا و پھلواني ھاي َگرشاسب در افسانه براي آن است که ارديبھشت را . جلوگیري کرد

  . او ببخشايدبا او بر سر مھر آورد تا بر 

  

  زال زر 
زال به معني پیر و سپید موي، نام پسر سام نريمان از پھلوانان به نام ايران و فرمان رواي 

 آمده است سام چون ھنگام تولد، پسر را ھمچون پیران شاھنامهچنان که در . سیستان است

ر، فرزند را به کوه البرز با موي و مژه و ابروي سپید ديد، از ننگ سرزنش مردمان، با وجود زاري ماد

سیمرغ که بر قّله کوه آشیان داشت او را گرفت و بابچگان خود پرورش . برد و برسنگي رھا کرد

در . سال ھا بعد پدر از کرده خود پشیمان شد و با سران سپاه به جستجوي پسرپرداخت. داد

  . دامن کوه البرز جواني برومند يافت که درحال شکار بود

  

ال با پدر برمي گشت، سیمرغ از بال خود پري باو داد تا ھرگاه در مشکلي درماند از ھنگامي که ز

زال اندک زماني پس ازبازگشت، جواني بلند باال، ورزيده و به انواع . او با آتش زدن پر ياري جويد

. پادشاه ايران اورا به فرمان روائی سیستان منصوب کردمنوچھر . ھنرھاي رزم و بزم آراسته شد

دوجوان به يکديگر دل باختند اّما سام پدر زال و .  را درگلزاري خرم ديدل رودابه دختر پادشاه کابلزا

منوچھر پادشاه ايران با ازدواج ايشان مخالفت مي کردند، زيرا رودابه دختر مھراب کابلي از نژاد 

 که در آغاز تولد بر اصرار زال، و يادآوري ستمي. ضّحاک بود و ايرانیان وصلت با او را خوش نداشتند

او رفته بود، و پیشگويي ستاره شناسان درباره تولد فرزندي پھلوان از ايشان موجب موافقت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  . بزرگان گرديد

  

زال با . ھنگام زادن رستم، رودابه رنج بسیار مي برد. عاقبت ازدواج سرگرفت و رستم به دنیا آمد

داد پزشکي دانا به مادر شراب فراوان سیمرغ دستور .  خواندآتش زدن پر، سیمرغ را به یاری

  .بنوشاند تا بیھوش گردد، آن گاه پھلوي او را بشکافد و بچه را بیرون آورد

  

اسفنديار، زال با آئین مخصوص درکنار گوسفندی که قربانی کرده بود، بار ديگر درجنگ رستم با 

مرغ، رستم که روز به دستور سی. سیمرغ حاضر شد. سیمرغ را به آتش نھاد آتش افروخت و پر

اسفنديار سخت زخمي شده بود با مالیدن پري از بال سیمرغ برتن زخمی خویش  اّول درجنگ با

زال در افسانه ھای ایرانی مظھر دانائی و فرزانگی است که شاید مربوط به . يافت کامال بھبود

  .او با سیمرغ باشد که به معنی مرغ سئن یا فرزانه و اسرار دان است ارتباط

  

  رستم دستان
در زبان فارسي از او با عناويني . رستم بزرگترين و نام آورترين پھلوان حماسه مّلي ايران است

نام او به معني کشیده باال و . چون رستم زال، َتھمَتن و جھان پھلوان رستم دستان ياد کرده اند

جمشید مي رستم از خاندان پادشاھان بزرگ سیستان است که نژادش به . قوي پیکر است

  . پیوندد

  

زادن او براي مادر با . پدرو مادر رستم، زال و رودابه اند و او ثمره عشقي پھلواني و ُپرماجراست

به اشاره سیمرغ پھلوي . رنج بسیار ھمراه بود آن چنان که عاقبت زال از سیمرغ ياري خواست

نیامده، اّما اوستا رستم در نام . رودابه را شکافتند و طفل را که بسیار درشت بود بیرون آوردند

. َسکاھا به سیستان باشدحدس زده اند که داستانش قديمي و متعّلق به قبل از دوران مھاجرت 

اشکاني مي دانند و شخصیتي تاريخي  بعضي نیز او را از امرای بزرگان و سرداران ايران درعھد

 جنبه اي کامال شاھنامه مّلي ایران ، رستم در حماسه. می شمرند که به افسانه پیوسته است

اسب او . ششصد سال زندگی می کند و نیرويي فوق بشري دارد. اي به خود گرفتهافسانه 

 موجودي برتراست و ھمه جا، در جنگ، در مصاف رستم با جادوان، در شادخواري و بزم َرخش، نیز

رستم و  ھمه توصیف پھلواني ھاي  شاھنامهبخش حماسي. پھلوان دالور را ھمراھي مي کند

کشتن ديوسپید، جنگ . تدبیرھاي درست او و مبارزه ھا براي حمايت از پادشاھان ايراني است

ھاي طوالني با افراسیاب، گذشتن از ھفت خان، پرورش سیاَوش و کین خواھي از افراسیاب 

  . ازجمله داستان ھايي است که در شاھنامه به تفصیل آمده

  

 ستیز است که پھلوان ضمن آن خود را براي رسیدن ھفت خان رستم عبور از ھفت مرحله سخِت

در ھفت خان، به ترتیب، نخست جنگ . به مازندران و نجات کیکاوس از بند ديو سپید آماده مي کند

رخش، براي آن که پھلوان بیدار نشود، خود با شیر درمي . با شیر در تاريکي شب صورت مي گیرد

در خان دّوم، رستم از تشنگي و . کار سرزنش مي کندرستم او را از اين . افتد و اورا مي کشد
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در خان سّوم، اژدھا در . گرما ناتوان مي گردد، اّما میشي او را به سرچشمه رھنمون مي شود

در خان چھارم، . تاريکي بر رستم حمله مي آورد و پھلوان به ياري َرخش او را نیز از پاي درمي آورد

از و دلبري آغاز مي کند، اّما وي نام خدا را بر زبان مي آورد و زني جادو به فريب نزد رستم مي آيد 

 گرداند و به اين راه او را به صورت واقعي خود، که جادوگری پیر وزشت و نفرت انگیز است، بر مي

آن گاه، رستم با اوالد، پھلوان مازندراني، روبرو مي شود و او را . زخم خنجر به دو نیمش مي کند

جنگ با ارژنگ ديو و کشتن ديو سپید، در بن غاري تنگ و . ھنماي خود مي سازداسیر مي کند و را

تاريک، داستان خان ھاي ششم و ھفتم است که رستم به پھلواني از آن ھا نیز سرافراز برمي 

  .آيد و به جستجوي کیکاوس، شاه ايران که اسیر ساالر مازندران است، مي رود

  

جنگ با : درگیر دو جنگ مھم دیگر نیز می شود اسیاب ، ویافزون بر جنگ ھای دراز رستم با افر

آمیخته با عواطف بسیار شدید پھلوانان رو در رو از  داستان این دو جنگ. اسفندیار و سھراب

  .ی فردوسی توسی است شاھنامه شاھکارھای اساطیر ایران و

  

ژرف فرو مي افتد و با اسفنديار به حیله برادر خويش، َشغاد، در چاھي بسیار رستم پس ازجنگ 

اّما در فاصله سقوط تا ته چاه تیري در کمان مي نھد و کین .  ھمراه َرخش جان مي دھدھمان جا

  . از برادر نا اھل مي ستاند

  

در آثارعرفاني از او به . بسي باالتر استشخصیت واالي رستم در شاھنامه ازحّد پھلوان حماسي 

درشعرو ادب فارسي . حقیقي راه حق ياد کرده اند عنوان انسان کامل و عارف واصل و شناسای

 نیرومندي و درست انديشي است؛ کسي که در مصائب نیز رستم نمونه ی مردانگي، بلند نظري،

و ستم ھاي روزگار از او ياد مي کنند و براي رھايي از بند ظالمان و نجات از سلطه بیگانگان از او 

  .ياري مي جويند

  

  افراسیاب
تورانیان قبیله اي . اوستا و شاھنامه پادشاه توران و بزرگ ترين دشمن ايرانیان استافراسیاب در 

بیابان گرد از آريايیان بودند که در تمّدن به پاي ايرانیان نمي رسیدند و از نواحي شمال شرق و 

جنگ ھاي ايران و توران در دوره پادشاھان . غرب درياچه َخَزر پیوسته به ايران سرازير مي شدند

  . پیشدادي و کیاني ھمه در باره اين ھجوم ھا است

  

وي . يکي َاغريرث که سپھدار لشکر توران بود و به ايرانیان مھر مي ورزيد. افراسیاب دوبرادر داشت

چند تن از سرداران ايراني را که اسیر تورانیان شده بودند آزاد کرد به اين امید که جنگ پايان پذيرد 

اّما افراسیاب که ُپرکین و خشم بود به ھمین جرم اغريرث . ان به وجود آيدو دوستي بین ايران و تور

برادر ديگر افراسیاب، َگرسیَوز با ايرانیان دشمن بود و کشته شدن سیاَوش شاھزاده . را کشت

  . ايراني و داماد افراسیاب به اصرار و تحريک او صورت گرفت
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.  خواھي رستم از افراسیاب به اوج رسیدجنگ ھاي ايران و توران با کشته شدن سیاوش و کین

سرانجام افراسیاب، که بر اثرحمله ھاي مداوم کي خسرو نواده خود و پسر سیاوش که دارنده َفرَّه 

عابدي زاري او . کیاني بود، به ستوه آمده و فراري شده بود، روزي در کوه ھاي قفقاز به دام افتاد

محل اين واقعه .  نزديکي بودند او را دستگیر ساخترا شنید و با کمک سرداران ايراني که درآن

ویرانه ھايش به نام تخت سلیمان , آذربايحان بود که امروزنزديک آتشکده آذرُگَشسب در شیز 

  .مشھور است

  

افراسیاب پس از آن که دستگیر شد از فرصتي استفاده کرد و خود را به درياچه ارومیه انداخت تا 

اّما توفیق نیافت، ھمچنان که پیش از آن نیز . رياچه نگھداري مي شد بربايدَفرَّه ايزدي را که درآن د

زيرا به اعتقاد ايرانیان . بارھا به درگاه ايزد بانو آناھیتا قرباني و نثار آورده اّما ھرگز کامیاب نشده بود

بیگانگان َفرَّه ايزدي موھبتي است که تنھا به شاھان و پیامبران و پھلوانان ايراني مي پیوندد و 

ايرانیان براي بیرون کشیدن افراسیاب از درياچه، برادر او َگرسیَوز . ھرگز از آن بھره ور نخواھند شد

افراسیاب به ھمدردي با برادر از درياچه برآمد و ھر دو آنھا به . را به خّفت تمام آوردند و تازيانه زدند

  . انتقام خون به ناحق ريخته سیاوش کشته شدند

  

. رُتشتي ازدستگیري افراسیاب نه درغار که در قصر زيرزمیني خود وي سخن رفته استدرآثار َز

برسقف اين قصر ماه و خورشید و ستارگان نورافشاني مي کرد و صد ستون که ھريک به بلندي 

جايگاه اين قصر را نزديک بخارا نوشته اند، شھري که . ھزار قد آدمي بود سقف را نگه مي داشت

در آثار .  ھا پس از آن روزگار ھرسال مراسمي درسوگ سیاوش برگزار مي کردقرن ھا و ھزاره

  .مذھبي َزرُتشتي از افراسیاب با صفتي ياد مي شود که به معني مجرم و سزاوار مرگ است

  

  کیکاوس
از او به عنوان  اوستا در. ايران و از سلسله ی کیان استکیکاوس از پادشاھان اساطیري 

ھمند ياد شده که بر فراز البرز صد اسب و ھزار گاو و ده ھزار گوسفند پادشاھي مقتدر و فّر

. قرباني کرد و از ايزدبانو ناھید خواست که او را توانا ترين و پیروزمند ترين شھريار روي زمین کند

ناھید فرشته نگھبان آب که خود َفَرھمند و َفَرھبخش است آرزوي او را برآورد و کیکاوس بر ھفت 

يکي از زر، دو . سپس برفراز البرزکوه ھفت کاخ بلند برآورد. يوان و آدمیان پادشاھي يافتکشور و د

ھرکس از ضعف پیري به رنج بود چون بدان کاخ ھا مي رفت . از سیم، دو از پوالد و دو از آبگینه

  . جوان پانزده ساله مي شد

  

نخست رامشگري . يد ساله خويش بارھا حادثه آفر150 کیکاوس در پادشاھيشاھنامهبنا بر

ای با توصیف زيبايي ھاي سرزمین خويش او را برانگیخت که به آن ديار ازمردم مازندران افسانه 

چون سپاه کیکاوس به مازندران رسید .  پیران و ھشداربزرگان او را از راه باز نداشتپند. لشکرکشد

ديو سپید شبانه . اري خواندو به کشتن و سوختن و غارت پرداخت، شاه مازندران ديو سپید را به ي

کاوس، شرمگین . سپاه کیکاوس را درھم شکست و شاه و سران لشکر را کور کرد و به بند کشید
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. و اندوه زده، فرستاده اي به زابلستان روانه کرد و از زال َزر خواست کسي را به نجات او بفرستد

روانه ی مازندران نمود و به او رد زال فرزند جوان و پھلوان خود رستم را براي نخستین بار به نب

رستم در اين راه ھفت خان را با .  مازندران برساندآموخت که چگونه از راه میان برخود را زودتر به

  .پیروزي در نورديد و با کشتن ديو سپید کاوس و سران سپاه او را از بند ديوان مازندران رھانید

  

ت و پس از شکست دادن او دخترش سودابه را رف) حیره(سپس کیکاوس به جنگ شاه ھاماَوران 

باز رستم به ياري او . اّما اين بار نیز فريب خورد و اسیر شاه ھاماَوران شد. به زني خواست

ديگر بار، ابلیس به فريب دادن کیکاوس پادشاه خودکامه . شتافت و او را از بند دشمن برھانید

آمدگويي کیکاوس را به تسخیر آسمان تشويق ديوي را واداشت تا با چرب زباني و خوش . پرداخت

چھار بچه عقاب را که از آشیانه مادر ربوده بود به مرغ و کباب بّره . کیکاوس باز فريفته شد. کند

پروراند و چون بزرگ و نیرومند شدند آنھا را به چھارپايه تختي بست که در چھارگوشه آن بر 

عقاب ھا به سوداي رسیدن به گوشت به . دسرنیزه ھاي بلند ران ھاي کباب شده آويخته بو

پرواز بازماندند و نگونسار به شھر اّما پس از چندي خسته و گرسنه از . سوي آسمان بال گشودند

 پھلوانان ايراني، رستم، گیو و گودرز ناچار دوباره به .آمل درھمان مازندران افسانه ای فرو افتادند

  . پوزش خواه و زرد روي بود به پايتخت باز گرداندندسرزمین دشمن لشکر کشیدند و کیکاوس را که

  

زندگی، کیکاوس تاج و تخت پادشاھی را به کی خسرو نواده خود و پسر سیاوش می  درپایان

 کیکاوس، اگرچه پادشاھي َفرَّه مند است اّما در افسانه ھاي ايراني از او به عنوان مظھر .سپارد

ي زندگي کیکاوس در آثار عرفاني نیز تعبیرھاي ماجراھا. خودکامگي و سبک سري ياد میشود

دراين تمثیل ھا کیکاوس مظھر نفس انساني است که با ھمه عظمت . رمزي به خودگرفته است

قدر و وااليي مقام، بارھا و بارھا فريب دنیاي ماّدي و لّذات جسماني را مي خورد و ھرچند پیوسته 

ن شرمنده مي شود اّما باز نفس اّماره در سیمايي تازه گناه خود را درمي يابد و با درد و اندوه از آ

  .او را مي فريبد و به گناھي ديگر مي کشاند

  

  سیاَوش
بنا بر شاھنامه، کیکاوس پادشاه سبکسر . سیاَوش از شاھزدگان و دالوران افسانه اي ايران است

 از کودکي و بدخوي سلسله کیاني پسري دانا، خوش سیما و دلیر به نام سیاَوش داشت که

ھنگامي که سیاَوش جواني کار آمد شد و به دربار پدر . پرورش او را رستم به عھده گرفته بود

اّما سیاَوش نیک نھاد به . بازگشت، ھمسر کیکاوس، سودابه دختر شاه ھاماوران، به او دل باخت

به آيین . سودابه خشمگین شد و نزد کیکاوس به سیاَوش تھمت بدکاري زد. آرزوي او تن در نداد

سیاوش . آن روزگاران، کسي که خود را بي گناه مي دانست بايد از آتش به سالمت بگذرد

درحضور پدر و بزرگان دربار از گذر باريکي میان دو تل عظیم آتش سواره بگذشت و پاکدامني خود را 

  .ثابت کرد

  

در رو . دشاه توران شدسودابه داوطلب جنگ با پاپس از چندي، به قصد در امان ماندن از تحريکات 
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سیاَوش .  سیاَوش به ھراس افتاده بود تقاضاي آشتي کرددر روی دوسپاه، افراسیاب که از جالدت

وقتی به دربار پدر رسید،کیکاوس پسر را سرزنش کرد و سیاَوش ناچار اّما . درخواست او را پذيرفت

 و افراسیاب دختر خود، فرنگیس، تورانیان مقدم او را گرامي داشتند.  افراسیاب بازگشترنجیده نزد

سیاوش با اجازه افراسیاب در ُخَتن قلعه اي به نام َگنگ دژ ساخت و با . را به ھمسري او درآورد

برادر افراسیاب که بر اّما، َگرسیَوز، . صد تن از ھمراھان ايراني خود به خوشي روزگار مي گذراند

 عاقبت افراسیاب به کشتن .گمان کرددالوری و محبوبیت او حسد می برد، افراسیاب را بد

  . سیاوش جوان، که خوش سیما و خردمند و پاک نھاد بود فرمان داد

  

ناحق ريخته او ھر بھار ازخون به . سیاَوش درافسانه ھاي ايراني مظھر مظلومیت و بیگناھي است

ايي مظھر  ھاي بسیار کھن آريوی در افسانه. گیاه پرسیاوشان برلب جوي ھا و آبگیرھا مي رويد

گیاه و سرسبزي است و مرگ جانگذار او فرا رسیدن فصل سرما و برخاک افتادن گیاه را خبر مي 

زمان ھاي نه چندان دور از روزگار ما مراسم خاص عزاداري سیاوشان يا سوَوشون که تا . دھد

بر اين باور و فارس رايج بوده، دلیلي ) ماوراءالنھر( درفراروددرنواحی مختلف پھنه ی ایران ازجمله

دراين مراسم شبانگاه بر مرگ سیاوش نوحه و زاري مي کردند و زنان دسته . شمرده مي شود

. ھاي موي خود را به نشان فرو ريختن برگ ھا مي بريدند و آن را بر درختان نظرکرده مي آويختند

  . سوگواري شام غريبان در شب دھم محّرم را نیز با اين مراسم بي ارتباط نمي دانند

  

   کی خسرو
رستم، .  آمده است خبرکشته شدن سیاَوش در ايران ھنگامه اي برپا کردشاھنامهچنان که در

. که او را به فرزندي پرورده بود، سودابه را به کین او کشت، به توران تاخت و ھمه جا را ويران کرد

فراسیاب قدرت يافت اّما چون ھوس بازي ھاي کیکاوس پايان نداشت، َفّر کیاني از او جدا شد و ا

پس از مرگ سیاوش، فرنگیس ھمسر او که باردار . بیداد و ويراني کندکه دوباره به ايران بتازد و 

اين .  به دستور افراسیاب بچه را به شبانان سپردند تا از نژاد خود با خبر نشود.بود، پسري زائید

، براي آوردن کي خسرو نھاني به گیو، پسر گودرز، و از پھلوانان ايراني. پسر کي خسرو نام گرفت

 فرنگیس به خواھش گیو از. توران رفت و پس از ھفت سال جستجو کي خسرو و فرنگیس را يافت

 بر تن کي خزانه زره ی سیاَوش فره مند راکه آب و آتش بر آن کارگر نبود، از خزانه به در آورد و

اين ھمه سال به ھیچ یاه سیاّوش، که آن گاه او را بر اسب س. خسرو کرد تا از گزند در امان ماند

   .ایران راه افتادند کس سواري نداده بود، نشاندند وھمگی سپاه با جنگ و گريز به سوی

  

برخاست ودرجنگ ھای طوالنی که سال ھا بعد، کي خسرو به دستور کي کاوس به کین پدر 

 َگرسیَوز، که محّرک قتل  افراسیاب و برادرش،توصیف آن ھا بخش بزرگی از شاھنامه را دربرگرفته،

کیکاوس پادشاه ايران شد و به اوضاع نابساماني که کیخسرو پس از . سیاوش بود کشته شدند

کی خسرو در اساطیر ایران و باور ھای . آمده بود پايان داد در دوران حکومت خودکامه ی وی پدید

بنا بر افسانه وی . اردکه دالوری و ژرف اندیشی اخالقی را باھم د زرتشتی شاه فره مندی است

 دادن به اوضاع، پادشاھي را به يکي از افراد خاندان خود، ُلھراسب، واگداشت پس از سرو سامان
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 چند تن از دالوران ايراني به کوه بلند رفت، شبانگاه درکنار چشمه ای به ھمراھان خودو خود با 

اما .  ھمراه شدندز دالوران ايران با اوچندتن ا. خبر داد که با دمیدن سپیده دیگر او را نخواھند یافت

. او را دیگر نخواھند ديدکي خسرو بديشان ھشدار داد که آمدن به دنبال وي خطرناک است و آنان 

. را درنزدیکی او به خواب رفتند پھلوانان ناچار بازگشتند ، جز يکي دو تن ازجمله گیو که شب

   .در توفان برف و بوران کوه از پای درآمدند و خودبامدادان ھرچه پی کی خسرو گشتند او را نیافتند 

  

اي کوروش بزرگ مي شمارند، در ادب عرفانی فارسي مظھر کي خسرو، که او را صورت افسانه 

 پیوسته اي است که جھان معنا و حقايق روحاني را برحکومت انسان کامل و پیر به حقیقت

مار ھفت تن جاويداناني است که بنا بر ظاھري و قدرت دنیايي ترجیح داده و از ھمین رو در ش

سّنت َزرُتشتیان روز رستاخیز به ياري سوشیانت، موعود آخر زمان، برمي خیزد و اھريمن و پلیدي 

  . او را از پھنه زمین پاک مي کند

  

چنین مشھور است که غار شاه زنده، در سي و پنج کیلومتري جنوب غرب اراک، محلي بوده که 

اين غار اعجاب انگیز دخمه اي بزرگ است که بر فراز قّله اي . لت گزيده استکیخسرو در آن جا عز

 متر ازسطح دريا واقع شده و َزرُتشتیان ھرساله از سراسر جھان براي زيارت به آن 2890به ارتفاع 

در پاي کوه چشمه اي پرآب از زمین مي جوشد که زائران از آب آن مي نوشند و به . جا مي روند

  .  شفابخش به ھمراه خود مي برندعنوان داروي

  

  سھراب 
مادرش، تھمینه، دختر شاه َسَمنگان، خود . سھراب، پھلوان ديگر حماسه مّلي، پسر رستم است

اّما رستم که عشق را نیز پاک و پھلواني مي خواھد نخست . نیمه شبي بر بستر رستم مي رود

د آنان پھلواني قوي پیکر مي شود به ھنگامي که سھراب، فرزن. با او پیوند زناشويي مي بندد

. آرزوي شناختن پدر به سوي ايران مي رود اّما از بیم افراسیاب نیت خود را آشکار نمي کند

پھلواني سھراب، که ھمه دلیران ايراني را در نبرد از پاي درمي آورد، پادشاه ايران و رستم را 

 از آن سو، سھراب ھرچه بیشتر .رستم به تنھايي به جنگ سھراب مي رود. ھراسان مي کند

يک بار سھراب جوان . نشان پدر را از ايرانیان، و خاصه از رستم، مي جويد کمتر او را مي يابد

اّما رستم به او مي گويد که اگر بار . پھلوان پیر را بر زمین مي کوبد و آماده کشتن او مي شود

چیره مي شود و پھلوي او را به زخم ديگر روز، رستم بر سھراب . ديگر برمن چیره شدي مرا بکش

سھراب راز خود را باز مي گويد و رستم درنھايت پريشاني درمي يابد که پسر . خنجر مي درد

از کاوس شاه براي درمان پسر نوشدارو مي خواھد، اّما کاوس بدنھاد، . جوان خود را کشته است

 ترس آن که وي به ھم پشتي پسر باز که در خزانه نوشدارو دارد، براي به درد آوردن دل رستم و از

نوشدارو "اصطالح . قدر دیر می فرستد که کار از کار می گذردھم قوي تر شود، نوشدارو را آن 

  . اين رويداد غم انگیز حماسي استاشاره به" پس ازمرگ سھراب
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  اسفندیار 
رُتشتي، پیامبر بزرگ بنا بر سّنت َز. اسفنديار پسر جوان و دلیر ُگشتاسب حامي دين َزرُتشت بود

. ايراني در برابر حمايت اين خانواده به ُگشتاسب جامي داد که اسرار دو جھان را بر او آشکار کند

نوخاسته ی به َپشوَتن پسر بزرگ وي شیرنوشاند و او را زنده جاويد کرد و به اسفنديار پسر 

   .ُگشتاسب دانه اي چند از انار قدسي خوراند که رويین تن شد

  

نديار به ھدف گسترش دين َزرُتشت به جنگي طوالني با ارجاسب توراني پرداخت و با گذر از اسف

ھفت خان و پشت سر نھادن رنج ھاي بسیار توانست رويین ِدز را که بر قّله اي بلند استوار بود 

آن گاه نزد . او دو خواھر خود را که اسیر ارجاسب بودند رھا ساخت و ارجاسب را کشت. بگشايد

  . ر رفت و بنا برقولي که ُگشتاسب داده بود پادشاھي را براي خود خواستپد

  

گشتاسب، که تا آن زمان بارھا بدعھدي کرده بود، باز ازاسفنديار خواست که به سیستان رود و 

. اسفنديار ناچار به سوي زابلستان روانه شد. رستم دستان را دست بسته و اسیر نزد او آورد

گشتاسب از رستم و نیروي . ود و از پذيرفتن کیش َزرُتشت سرباز مي زدرستم بردين نیاکان ب

جاماسب . با خود انديشید که بايد دشمن را به دست دشمن ازمیان برد. بیکران او مي ھراسید

فرزانه حکیم در باره ُگشتاسب پیش بیني کرده بود که زندگاني اسفنديار رويین تن به دست 

  .رستم به پايان خواھد آمد

  

ستم که اسفنديار رويین تن، شاھزاده جوان و محبوب ايراني، او را به مردانگي و فرھنگ مي ر

اّما اصرار . ستود، پیشنھاد کرد که با سرافرازي و آزادي ھمراه اسفنديار به دربارُگشتاسب رود

اسفنديار . اسفنديار بربستن دست رستم که شرط پدر بود ناچار کاررا به جنگ و ستیز کشاند

عاقبت زال پدر رستم از سیمرغ چاره . ین تن بود و ضربه ھاي رستم بر او کاري نمي افتادروي

اّما ياد آور شد . سیمرغ اسراردان و آگاه راِز چشمان آسیب پذير اسفنديار را به زال گفت. خواست

  . که اگر رستم اسفنديار را بکشد خاندان خود را نیز بر باد داده است

  

 مالیدن پرسیمرغ برتن مجروح خود از زخم ھاي پیشین بھبود يافته بود با روز ديگر رستم که با

اسفنديار . پیکاني که بر چوب گز نھاده و درآب َرز خوابانده بود چشمان اسفنديار را نشانه گرفت

دو پھلوان دالور از اين ستم که ُگشتاسب . برخاک غلتید و رستم اندوه زده بر بالین او نشست

اسفنديار درآخرين دم پسر خود بھمن را به رستم سپرد تا . ه بود ھمدالنه گريستندبرآنھا روا داشت

  . او را به مردانگي بپرورد

  

  سلیمان 
در قرآن کريم عالوه . سلیمان ازپادشاھان بزرگ بني اسرايیل است که چھل سال پادشاھي کرد

دوران پادشاھي او به دوران رفاه و . پیامبري نیز به سلیمان اعطا شده استبر پادشاھي، خلعت 

امنیت شھره شد و در آن ساختمان اماکن مذھبي در شھر اورشلیم، که درزمان داود آغاز شده 
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از ھمین رو، آوازه او در دانايي و عدالت و وسعت و آباداني مملکت، به ھمه جا . بود، پايان گرفت

درمعارف اسالمي و فرھنگ عوامانه ايراني نیز سلیمان . مايي افسانه اي ساخترسید و از او سی

شخصیت افسانه اي ويژه اي دارد که از روزگار پیش از اسالم در بسیاري موارد با سیماي جمشید 

  .درآمیخته بوده است

  

شتي درادب فارسي، سلیمان پادشاه ُپرشوکتي است که با چیرگي بر باد آن را وا مي دارد تا ک

غلبه سلیمان بر ديوان به او امکان مي دھد که از تنومندي و قدرت . ھا را براي او به حرکت آورد

جّنیان نیز مطیع سلیمان بودند و از قعر دريا براي او . آنان درساختمان اماکن مقّدس استفاده کند

ان و حیوانات سخن سلیمان به موھبت الھي با جنّیان و پرندگ. مرواريدھاي گران بھا بر مي آوردند

وي سفرھاي گسترده داشت . مي گفت و در آينه خود آشکار و نھان جھان را به روشني مي ديد

که روزي سه بار ھمه موجودات را بر سرآن مھمان مي کرد و انگشتري که با داشتن آن بر 

  . ھستي حکمروا بود

  

وز با نداشتن انگشتري سلیمان چھل ر. در قّصه ھا از گم شدن اين انگشتري سخن بسیار است

سلیمان دراين مدت . از سلطنت به دور افتاد و ديوي که انگشتري را ربوده بود برتخت او تکیه زد

ناگاه روزي به خواست خدا انگشتري را که از دست . براي گذران زندگي ناچار ماھیگیري مي کرد

  . ديو در دريا افتاده بود درشکم ماھي يافت و دوباره پادشاه شد

  

ديه مورچه که ران ملخي را کشان کشان براي سلیمان به ھديه آورده بود، و برآمدن ماھیي از ھ

دريا و يکجا خوردن ھمه خوراکي ھاي سفره او، نیز از داستان ھايي است که در فرھنگ عامه به 

ماھي » با اين ھمه خوردن آيا سیرشدي؟«: گفته اند سلیمان از ماھي پرسید. آن ھا اشاره شده

من از خوان نعمت خداوند روزي سه لقمه مي خورم، آنچه از سفره تو خوردم نیم لقمه «: گفت

  .از اين جا به زبان فارسي راه يافته است» دو قورت و نیمش باقي است،«َمَثل » .بیش نبود

  

در اعتقاد عوامانه، عالوه براين داستان ھا، حضرت سلیمان بر قالیچه اي مي نشیند که باد آن را 

شب کالھي دارد که ھروقت آن را بر . سمان به يک چشم برھم زدن از شرق به غرب مي برددر آ

سر مي گذارد از ديد ديگران پنھان مي شود، تختي از زرناب دارد که کرکسان آن را در ھوا به پرواز 

نیروي انگشتري . مي آورند و انگشتري که با داشتن آن ھمه نیروھاي جھان در اختیار اوست

 معّرف مفھوم فرَّه در معتقدات ايرانیان باستان است که درداستان جمشید بر اثرغرور و سلیمان

جمشید نیز نگیني معجزآسا . خودستايي از او گسست و سبب شد که ضّحاک بر او چیره شود

گفته اند که انگشتري سلیمان ھمان نگین جمشید .داشت که به نیروي آن زمین را گسترش داد

تخت سلیمان نیز اگر چه ممکن است ھمان .  سرزمین ھاي او مي شداست که موجب وسعت

گردونه جمشید باشد که در نوروز با آن به پرواز آمد، اّما وجود کرکس ھا بر روي آن افسانه 

  . کیکاوس و آرزوي او براي پرواز را که در شاھنامه آمده است به ياد مي آورد

  

در ھرحال، آسايش و . ه سلیمان نزديک مي نمايدجام جھان نماي جمشید نیز با آيینه منسوب ب
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صلح و آشتي که در دوران ھر دو اين پادشاھان بزرگ برقرار بوده چھره افسانه اي آنھا را به 

يکديگرمانند کرده و افسانه پادشاھي جمشید در نوروز به شرح زندگي سلیمان به تلمود نیز راه 

  .يافته است

  

  ذوالقرنین
 کريم به زبان و ادب فارسي راه قرآنکسي که داراي دو شاخ است از راه ذوالقرنین به معني 

بنابر قّصه اي در سوره کھف، ذوالقرنین براي استفاده از نیرويي که خداوند به او داده . يافته است

در مسیر آفتاب آن قدر پیش مي رود تا غروب خورشید را در چشمه اي گل آلود مي بیند و بر 

سپس به سوي مشرق . مین زندگي مي کنند نیکي و بزرگواري روا مي داردمردمي که درآن سرز

. لشکر مي کشد و به جايي مي رسد که خورشید بر مردمي مي تابد که پوششي برتن ندارند

ذوالقرنین با لشکريان به راه ادامه مي دھد تا در گذر تنگ کوه به قبیله اي مي رسد که زبان 

قوم از يأجوج و مأجوج مي نالند و از وي مي خواھند که براي آن . ايشان را درست درنمي يابد

به دستور ذوالقرنین مردم قطعات آھن را روي ھم مي انبازند و با ريختن . ايشان سّدي برپا کند

آتش و مس گداخته آن را استوار مي کنند، چنان که ديگر يأجوج و مأجوج نمي توانند از آن ديوار 

  . ديد آورندباال روند يا درآن شکافي پ

  

شواھد تاريخي برخي از رويدادھاي اين قّصه را بر زندگي کورش بزرگ و بعضي ديگر را برفتوحات و 

کورش و داريوش ھر دو تا سواحل درياي سیاه . کارھاي داريوش بزرگ منطبق مي کند

کورش نخستین . لشکرکشي کردند و در مشرق نیز تا سرزمین اقوام بیابان گرد پیش رفتند

قوچ دوشاخ که احتماًال رمز ذوالقرنین بوده در . اھي است که دوقوم ماد و پارس را متّحد کردپادش

وي اقوام َسکا . اّما بناي سّد در زمان داريوش انجام گرفت. تورات اشاره به اين فتوحات کورش دارد

. س از او برجاي بودرا از ايران بیرون راند و در کوه ھاي قفقاز سّد داريال را بنا کرد که تا قرن ھا پ

 ذوالقرنین را گروھي ديگر از محقّقان نیز ذوالقرنین را اسکندر مقدوني مي دانند و می گويند لقب

  .به مناسبت کاله دوشاخي که يونانیان بر سر مي گذاشتند بدو داده اند

  

  اسکندر
اَمِنشي نفرت به واسطه حمله به ايران و برانداختن شاھنشاھی َھخايرانیان از اسکندرمقدوني 

اّما بعد از اسالم ھنگامي که مسلمانان با .  عنوان اسکندر ملعون ياد مي کردندداشتند و از او به

فلسفه ارسطو آشنا شدند کوشیدند خلفا و بزرگان روزگار را به اھمیت دانش و انديشه متوّجه 

يمان و اعتقاد او به درنتیجه مقام اسکندر را باال بردند و افسانه ھاي بسیار درباره ا. سازند

نخستین بار ابوعلي سینا اسکندر را ھمان ذوالقرنین . يکتاپرستي وارد معارف اسالمي کردند

  . کريم از او ياد شده است قرآنخواند که در

  

يازدھم میالدي به بعد صورتي افسانه اي از اسکندر به ادب / بدين ترتیب از قرن پنجم ھجري
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یماي او را از متجاوز ملعون به پادشاھي صاحب جاه، ديندار، فارسي راه يافت که به تدريج س

 شاھنامهاين توصیف حّتي به . دوستدار فلسفه و پشتیبان دانشمندان و انديشه وران تبديل کرد

 اسکندر ازمادري ايراني است و ھمچون جمشید جامي شاھنامهدر . فردوسي نیز راه جست

د برآن افزوده گردد پیوسته لبريز از شراب خواھد ماند دارد که ھرگاه درآن مي ريخته شود و آب سر

 فردوسي بناي سد يأجوج و مأجوج و سفر شاھنامهدر . و ھرچه از آن بنوشند تھي نمي شود

اسکندر به ُظَلمات نیز آمده است و ُطرفه آن که به اسکندر سفر به مّکه و زيارت خانه خدا نیز 

  .نسبت داده مي شود

  

دلیل آن وجود الاقل سه . طول تاريخ در نّقالي ھا خواھان بسیار داشتهافسانه ھاي اسکندردر

دوازدھم میالدي و ديگري در زمان /  است که يکي احتماًال در قرن ششم ھجرياسکندرنامه

  . شانزدھم میالدي به نثر نوشته شده/ صفويه يعني قرن دھم ھجري

  

 اقبال نامه و شرفنامهھا از نظامي گنجوي است که در دو بخش  اسکندرنامهاما معروف ترين 

در بخش نخستین، از جنگ ھا و فتوحات اسکندر سخن درمیان است و در ديگري . سروده شده

نگاھي به سیر تاريخي انديشه . سیماي حکیمانه و عارفانه اي براي اسکندر ترسیم گرديده

 وي درجستجوي شاه آرماني و فرمانرواي نظامي گنجوي درمنظومه ھاي او نشان مي دھد که

ايده آل زمان خود ابتدا به خسرو پرويز و سپس بھرام گور روي آورده، اّما عاقبت اسکندر را با اين 

سیماي افسانه اي به عنوان سرداري فاتح و موّفق، که در او شکوه سلطنت با دين داري و 

  . حکمت درآمیخته، برگزيده است

  

  ِخضر 
افسانه اي است که او را با ایلیا، ِالیاس و ادريس، از پیغمبران عني سبز، شخصیتي ِخضر، به م

. در تفسیرھاي اسالمي از خضر به ابوالعّباس نیز تعبیر رفته است.  دانسته اندبني اسرايیل يکي

بنا بر معتقدات عامیانه، ِخضر پیرمردي سپیدپوش با شال و عمامه سبز است که در راه ھا بر گم 

او راھنماي مسافران در خشکي . ن ظاھر مي شود و آنان را به آب و آباداني راه مي نمايدشدگا

. است، چنان که الیاس مسافران دريا را مي پايد و در طوفان و گم گشتگي آنھا را نجات مي دھد

ِخضر سرسبزي و خّرمي نیز مي آورد و بر ھر زمین خشک که قدم گذارد سبزي مي رويد و 

خضر ناپیداست و تنھا وقتي که مردمان پاک و پارسا . رادي بجويد کام روا مي شودھرکس از او م

را درمانده ببیند به شکل رھگذر و انساني عادي بر آنھا ظاھر مي شود و پس از رفع مشکل آنان و 

  .برآوردن نیازشان دوباره غايب مي گردد

  

به ُظِلمات و رسیدن به چشمه آب زيباترين افسانه اي که درباره خضر برسرزبان ھاست، رفتن او 

اّما در . در اين سفر طوالني و ُپرخطر، خضر راھنماي اسکندر و سپاھیان او است. حیات است

ُظَلمات، که تاريکي و سیاھي محض است، اسکندر و سپاھیان از روش باز مي مانند و ِخضر به 

شويد و از آن پس زنده روشنايي مي رسد، از آب زندگاني مي نوشد و درچشمه آن سرو تن مي 
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ھندوان و يونانیان . شخصیت ِخضر از اعتقادات آريايیان سرچشمه گرفته است. جاويد مي شود

فرشته ی امرداد مظھر در ايران باستان، . باستان نیز به موجودي ھمانند ِخضر اعتقاد داشته اند

ء آخر نام الیاس را  اسالمي جزبعضي مفّسران. سرسبزي و جاودانگي و نمودار مینوي گیاه است

. که به معني مورد يا گیاه ھمیشه سبز، است، با نام ِخضر و افسانه ھاي او مربوط شمرده اند

کوھستانی نزدیک یزد به نام پیر چک چک و یا پیر سبز َزرُتشتیان ايران ھفته آخر خرداد ماه را در 

  .گرامي مي دارند سبزي فرشتگان خرداد و امرداد را به زيارت مي روند و خّرمي و سر

  
  دپیر سبز در نزدیکی یز پیر چک چک و یا

  

در ادب عرفاني فارسي، ِخضِر راھنما و پیر طريقت است که سالک جز به رھبري او نمي تواند از 

ِخضر مظھر عشق و کمال روحاني . ه نور آگاھي و حقیقت راه يابدُظَلمات دل بستگي ھاي مادي ب

، او را در مقابل موسي که مظھر خرد و قرآندر تفسیر يکي از مشھورترين قّصه ھاي . نیز ھست

دراين قّصه، پیر به موسي نشان مي دھد که آن چه به عقل . عقل انساني است قرار داده اند

ا موجب نیکي و سالمت گردد، چه، عقل تنھا وسیله ناخوشايند آيد چه بسا به خواست خد

صوفیان به قّصه موسي وِخضر اشاره فراوان کرده و بر آن شرح و . دريافت تمام حقیقت نیست

  .تفصیل فراوان نوشته اند

  

      شھرزاد

یک بھ غربی ھا نخستین بار نزد .شھرزاد، قھرمان داستان ھزارو یک شب مشھورترین زن افسانھ ای ایرانی است
بود؛ آشنا  عربی ھزارو یک شب برگردان  کھ خود"لیلھ الف لیلة و"دو قرن پیش با نام او از طریق ترجمھء کتاب 

، اگرچھ شھرت " شب ھای عربی"نام  دلپذیری قصھ ھا وتھیھ و پخش موسیقی ھا و فیلم ھائی براساس آن با. شدند
این پندار نادرست ھنوز بین بیشتر . ری عرب بوده استدخت آن را روز افزون کرد، اما چنان وانمود کھ شھرزاد

  .یک شب و شھرزاد می گویند و می نویسند، بھ اشتباه رایج است کسانی کھ دربارهء کتاب ھزارو

را از جملھ قصھ ھائی می  بعضی پژھشگران آن. دربارهء چگونگی پیدایش کتاب، آگاھی درستی در دست نیست
ازبعضی داستان ھای ھندی اثر  این نوع ادبی ل می شده و احتمال می دھند کھشمارند کھ با عنوان مکرزنان نق

. کھ درکتاب آمده تردید ندارند با این ھمھ، در اصالت ایرانی داستان شھرزاد و بسیاری از قصھ ھائی  باشدپذیرفتھ
ی کتاب ھای بر گرتھء ھمین نوع داستان پرداز بخصوص کھ دردورهء اسالمی نیز از سوی نویسندگان ایرانی

   .متعددی بھ فارسی و عربی نوشتھ شده است
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علی شاه قاجار بھ وسیلھ ء عبداللطیف طسوجی بھ  اگرجھ این کتاب بعد از اسالم نخستین بار در درزمان فتح 
 بدان افزود، اما پیش از آن درنقالی ھا بنام آن روزگار اشعاری فارسی درآمد و سروش اصفھانی از شاعران

  . استانھ و از سوی مادربزرگ ھای قصھ گوھمواره برسرزبان مردم بودهواجتماعات زن

داستان جامع استوار است کھ تعداد  ساختارھزارو یک شب، ھمچون بسیاری دیگر از داستان ھای ایرانی، بر یک
کھ داستان جامع ھزارو یک شب، دربارهء شاھزاده ای است  .زیادی داستان ھای کوتاه تررا در دل خود جای داده

خود دچاز خشم شده، ھرشب رابا دوشیزه ای بھ سرمی برد و سحرگاھان  بھ دلیل پیمان شکنی ھمسر محبوب
 تا آن کھ شھرزاد،دختر وزیر، برای نجات خود از مرگ و درھم شکستن این زنجیرهء. دھد دستور قتل او را می

دارد کھ سپیده می دمد و  چنان مشغول میشب ھنگام شاھزاده را با نقل داستان . ستم بر زنان چاره ای می اندیشد
برای آن کھ دنبالھء داستان را بشنود از کشتن  و شاھزاده. خروس می خواند، اما ھنوز حکایت ھمچنان باقی است

  .تازه رابھ نیمھ می رساند کھ خود از دل داستان پیشین برآمده بوده شھرزاد ھرشب داستانی. دختر می گذرد

شود و با فرزانگی وچاره اندیشی   نماد زن ھشیار و ھنرمندی است کھ تسلیم ستم نمیشھرزاد در فرھنگ ایرانی
   .ومرگ رھائی می بخشد ظریف زنانھ نھ تنھا خود کھ زنان دیگر را نیز از رنج

  

  یپوریای ول
. معروف به پورياي ولي مشھورترين کشتي گیر تاريخ ورزش ايران استپھلوان محمود خوارزمي 

چھاردھم میالدي درخوارزم مي زيسته اّما / وي در نیمه دوم قرن ھفتم و اوايل قرن ھشتم ھجري

در سّنت زورخانه سیماي اين پیر پھلوان جوانمرد چنان با بزرگواري و عرفان درآمیخته که به او رنگ 

وماري به درازاي سه متر ونیم در دست است که بر روي آن افسانه ھاي ط. افسانه داده است

از خالل اين افسانه ھا مي توان مراسم و آداب و قواعد وفنون . مربوط به پورياي ولي نوشته شده

گويي ھمه تاريخ و سّنت . ُکشتي و دستورھاي اخالقي کشتي گیران را در جزيیات باز شناخت

ال درايران سابقه داشته، يکجا درسیماي افسانه اي پورياي ولي ھاي پھلواني، که ھزاران س

مي نامند، اّما استاد جالل " پوريا"مردم و ورزش پیشگان در زورخانه ھا اورا. متبلور گرديده است

  . الدين ھمايي معتقد بود که نام وي پورباي است، به معني پسر باي و بیک يا بزرگ و سرکرده

  

مود در جواني چنان نیرومند بود که پشت ھمه زورآوران ايران و توران را به نوشته اند که پھلوان مح

وي درپیري نیز چنان قدرت روحاني يافت که برھمه صوفیان و زاھدان روزگار . خاک مي رساند

در باره اين که چگونه به اين مقام رسید، آورده اند که به دعوت پادشاه بنگال به . پیشي گرفت

پھلوان بنگالي خود را در برابر .  پھلوان نام آور آن ديار دست و پنجه نرم کندھند سفر کرد تا با

کوشید تا با نذر و نیاز و دعا و زاري به درگاه خداوند پیروزي را به دست . پھلوان محمود ناتوان ديد

مادرش ظرفي حلواي نذري به مسجد برد و نشناخته از پوريا که در آن جا بود خواست لقمه . آورد

زيرا اگر پھلوان خوارزم پسر او را بر زمین زند از چشم .  بردارد و براي موفقیت پسرش دعا کنداي

پوريا از جوانمردي به دور ديد . شاه خواھد افتاد و او و کسانش دچار فقر و تنگدستي خواھند شد
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م، پھلوان فرداي آن روز، دربرابر ديدگان حیرتزده شاه و مرد. که باعث اندوه و بي ساماني زن شود

  .محمود برزمین خورد و جايزه کالن به پھلوان بنگالي رسید

  

در پرتگاھي اسب شاه روي دوپا بلند شد و نزديک بود که به درون . چند روز بعد شاه به شکار رفت

پھلوان محمود که ھمراه بود از اسب به زيرجست و با دو دست اسب و سوار را . دّره فرو غلتد

فیان که چنان نیرو و چاالکي را از او ديدند دانستند که شکست او از پھلوان شاه و اطرا. نگھداشت

اين افسانه در باره قدرت و جوانمردي پوريا به صورت . ھندي به عمد و از روي مصلحتي بوده است

ھاي گوناگون نقل شده، اّما ھمه آنھا نشان مي دھد که در سنت زورخانه، قدرت و جنگاوري را با 

  . اري ھمراه مي خواسته اندگذشت و فداک

  

مي گويند وي با تحّمل . به پورياي ولي قدرت روحاني و مقامات عرفاني نیز نسبت مي دھند

شکست خود خواسته از خودخواھي و فريفتگي به نام و جاه رھا شود و با چشیدن درد و خّفت 

ره به نام پدرش ولي گفته اند واژه ولي در نام او، اگر اشا. شکست به اسرار حقیقت آگاه گردد

  .الدين نباشد، لقبي است که به واسطه پیشوايي وي در تصّوف و عرفان به او داده اند

  

گويي فرزندان نسلي که پس از . دوران زندگي پورياي ولي مقارن دوران پس ازحمله مغول است

دند پیرامون فرونشستن توفان کشتار و ويراني خان و مان برانداز چنگیز و سپاه مغول به دنیا آم

خود نکبت و اندوھي ديدند که بیش از ھمه حاصل ناتواني جسم و ضعف روحیه دالوري و مبارزه و 

در چنین اوضاعي بود که مرداني بزرگ چون موالنا جالل الدين محّمد از سر درد . پايداري بود

  : مريدان را به ايستادگي و مردانگي و فتّوت فرا مي خواندند

  عناصر دلم گرفتزين ھمرھان سست 

  شیرخدا و رستم دستانم آرزوست 

 . . . .  

  زين خلق ُپر شکايت گريان شدم ملول

  آن ھاي ھوي و نعره مستانم آرزوست

  

پورياي ولي، عالوه بر پھلواني و جوانمردي، شاعري با ذوق نیز بوده وِقتالي تخّلص مي کرده 

) گنجینه حقیقت ھا(کنزالحقايق م از او رباعیات، غزلیات و قطعات و يک مثنوي به نا. است

در زورخانه ھا ھنگام شروع کشتي، مرشد يا پیشکسوت يا يکي از . برجاي مانده است

معروف است و در " ُگل کشتي"ورزشکاران، که صدايي خوش دارد، اشعاري مي خواند که به نام 

  . آن از پورياي ولي به نیکي و بزرگي ياد شده است

  

 داش .نوشته و گورجاي او را در خیوه خوارزم نشان داده اند. م1222/ه 722مرگ او را در سال 

يکي از داستان ھاي کوتاه صادق ھدايت نويسنده معاصر ايران به تأثیر از سیماي افسانه اي آکل 
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  . پورياي ولي نوشته شده است

  

  یغالم رضا تخت
رضا تختی مشھورترین کشتی گیر معاصر ایران، به دست آورنده ی بازوبند جھان پھلوان غالم 

 کیلوگرم در المپیک سال 87دوره ی قاجارو برنده ی مدال طال ی کشتی آزاد  پھلوانی یادگار

در تھران درخانواده ای تھی دست به . م1930/خ1309وی درسال. ملبورن است .م1956/خ1335

 22زی می کرد به کشتی آزاد روی آورد و نخستین بار در ھنگامی که خدمت سربا .دنیا آمد

از آن پس وی درمسابقه ھای جھانی . مسابقات کشتی جھانی تھران مدال طال گرفت سالگی در

 پی درپی مدال ھای طال و) اوھایو در ایاالت متحدهء امریکا( و تولدو) ژاپن(یوکوھاما  ھلسینکی،

بگیرد و   کیلو گرم کشتی گرفت، نتوانست مدال97 وی در در المپیک توکیو که. نقره به دست آورد

   .اندکی بعد از شرکت در مسابقه کناره گرفت

  

ھای جھانی و شوقی که مردم ایران در برابر کشتی و کشتی گیران  تختی به دلیل این موفقیت

امه  به دست آورده بود و با وجود شکست ھمچنان مورد عالقه و احترام عدارند، محبوبیت عظیمی

آن وی با شرکت مؤثر در خدمات اجتماعی و وابستگی به جریان سیاسی طرفدار افزون بر . ماند

مصدق، دوستداران انبوھی بین عامه ی مردم و دشمنان سرسختی در حکومت وقت  دکترمحمد

جمله خدمات اجتماعی او کمک رسانی بسیار سریع و گسترده به آسیب دیدگان  از. پیدا کرد

تلفات و ویرانی ھای بزرگ . م1967/خ1347زھرای قزوین بود که دراواخر تابستان  نزلزله ی بوئی

 در این زمان وی تنھا چند ساعت پس از رویداد زلزله توانست با محبوبیتی که بین. گذاشت برجای

فعالیت ھا  مردم داشت داوطلبان بسیار و مواد مورد نیاز فراوان به محل برساند و خود در ھمه ی

که از سوی  جھان پھلوان تختی، چند ماه پس از آن بر اثر مرگ مشکوکی. تقیم کندشرکت مس

را به دلیل  اما بیشتر مردم مرگ او. مقامات دولتی خودکشی اعالم شد، در تھران درگذشت

اطالعات  گرایش ھای سیاسی و محبوبیت شگفت انگیزی که داشت، توطئه ی سازمان امنیت و

  .کشورمی دانستند

  

یادآور پھلوانان و جوانمردان گذشته  تاز ورزشی و خصوصیات برجسته ی اخالقی اوشخصیت مم

مجموعه ھای بزرگ ورزشی و خیابان ھا و میدان  است و از ھمین روی امروزه با گذاشتن نام او بر

   .چون شخصیتی افسانه ای یاد می کنند ھای بزرگ در شھرھای مختلف ایران از او

  

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

  : منابع
  . 1337تھران، . تاريخ ورزش باستاني ايران. پرتو بیضايي، حسین

  

تھران، انتشارات دانشگاه . به کوشش بھرام فره وشي. يشت ھا، گزارش پورداود. پورداود، ابراھیم
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  . 1356تھران، 

  

  . 1355تھران، امیرکبیر، . اعالم قرآن. خزائلي، محّمد

  

  . 1362تھران، امیرکبیر، . ّوف ايرانجستجو در تص. زّرين کوب، عبدالحسین

  

  . 1368تھران، . ضّحاک ماردوش. سعیدي سیرجاني، علي اکبر

  

  . 1333تھران، امیرکبیر، . حماسه سرائي در ايران. صفا، ذبیح اهللا

  

  .1364تھران، امیرکبیر، . اسکندر در ادبّیات ايران. صفوي، حسن

  

  .ترجمه ژاله آموزگار، تھران. رنخستین انسان، نخستین شھريا. کرستن سن، آرتور

  

  . 1350تھران، خوارزمي، . سوگ سیاوش. مسکوب، شاھرخ

  

  .1342تھران، امیرکبیر، . مقّدمه اي بر رستم و اسفنديار. ----------

***  
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 ھنر و ھنرمندان
  

ھاي ذاتي آدمي است و معموًال در ھمه  ھنر يا ستايش زيبايي و تقلید از طبیعت از ويژگي

تاريخ ھنر . ھاي دست بشر به نسبت میزان ذوق و استعداد اقوام مختلف چھره مي نمايد ساخته

ھاي ھنر از ساخت و  شاخهھاي عالي و شگفت انگیزي است که در تمام  ايران سرشار از نمونه

تزيین ابتدايي ترين وسايل زندگي تا معماري با شکوه قصرھا و نّقاشي و موسیقي وجز آن 

ھاي اقوام مھاجم و يا بر اثر بالياي  اّما بخش بزرگي از آثار ھنري ايرانیان يادرحمله. گرشده جلوه

تماعي، در داد و ستد گسترده ھاي اج ھنر ايراني نیز، چون ديگر پديده. طبیعي ازمیان رفته است

فرھنگي از ھنر وصنعت اقوام ديگر تأثیر بسیار پذيرفته، اّما اصالت و ويژگي ذوقي خود را از دست 

  . نداده است

در زمان َھخاَمِنشي ھنر ايران از تمّدن ھاي باستاني باِبل و مصر و آسیاي صغیر نیز بھره بسیار 

اشکوه فارس، تأثیر ھنر و صنعت استادکاراني از بسیاري ھاي ب در ساختمان قصرھا و آتشگاه. برد

با اين ھمه، ھنرشناسان دراصالت اين شاھکارھاي عظیم . از تمّدن ھاي ديگر آشکار است

  . معماري به عنوان ھنر ايراني اّتفاق نظردارند

ي ھنر درحمله اسکندر ھنر و فرھنگ يونان اشکانیان را مجذوب خود کرد و عاملي در تکامل و پختگ

  .ايراني گرديد

اعراب مسلمان گرچه کیش ايرانیان را به آساني تغییر دادند اّما ھنر ايراني سھمي بزرگ در 

زيرا از سويي ھنري پرمايه و پیشرفته بود، و . پیدايش و شکوفايي ھنر در جوامع اسالمي داشت

ي از مردم ايران يا از سوي ديگر، بیشتر ھنرمندان و مبتکران و استادکاران بزرگ دوران اسالم

با اين ھمه بیشتر ھنرمندان دوران اسالمي آن چنان . پرورش يافتگان مکتب ھاي ھنري ايران بودند

اي از  که بايد شناخته نشده اند زيرا بنا بر سّنتي که تاحّدي از فروتني زاھدانه و صوفیانه و تا اندازه

ر صنعتگران و ھنرمندان مسلمان گرفت، بیشت خودخواھي و غرور بزرگان کارفرما سرچشمه مي

اند و، به آرزوي ماندگارِي اثر، وجود فاني خود را از ياد  نام و عالمتي روي آثار خود برجاي نگذاشته

  . اند برده

ماندگاري اصالت ھنر ايران در دوره اسالمي بیشتر مديون حّس ابتکار و راھیابي ھاي ھوشمندانه 

کرد ايرانیان   و تصويرگري را نھي مي ه، با آن اسالم موسیقيبه عنوان نمون. ھنرمندان ايراني بود

ھاي تازه يافتند و اين ھنرھا را برمبناي  براي حفظ و پرورش استعدادھاي خود در اين زمینه ھا راه

ھمان اصول قديم، نه تنھا در زندگي خصوصي و اجتماعي بلکه تا مقدس ترين مکان ھاي 

  . رع باشد، زنده نگاه داشتندمذھبي، به صورتي که موافق ضوابط ش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


اّما پس از مّدتي، . درحمله مغول، برھنر ايران و شاھکارھاي بي مانند آن آسیب فراوان وارد آمد

ويژه از مکتب مغولي  ھنرمندان ايراني با تأثیر پذيرفتن از نقش ھاي متداول در جوامع آسیايي، به

  .  مناسبي براي مینیاتور فراھم آوردندچین، درھنر نّقاشي تحّولي بزرگ ايجاد کردند و زمینه

اّما او استادان و ھنرمندان و صنعتگران . يورش تیمور بارديگر روزگار مرگ و ويراني و آتش سوزي بود

در . فرستاد کرد و به زاد بوم خود سمرقند مي ورزيده و دانشمندان را از ديگران جدا مي

تشويق ھنر و پرورش ھنرمندان شد و نقاشي و روزگارجانشینان او ھرات و پس از آن تبريز مرکز 

  . ھا دوباره دراين کانون ھا شکوفايي خود را از سرگرفت موسیقي پس از قرن

شاھزادگان صفوي به تقلید از . درعصرصفوي مرکز ھنري تبريز به تدريج به اصفھان منتقل شد

وتشويق و توسعه . دندش روش آموزش و پرورش دربار تیمور ازکودکي با انواع ھنرھا پرورده مي

ھنرھاي گوناگون موضوع بخش بزرگي ازخاطرات جھانگردان و مأموران سیاسي و مذھبي را که 

  . دھد درآن دوران به ايران مي رفتند تشکیل مي

شود کھ  روزگاري آغاز مي و  میانھء دوران قاجاریھمرحلھ مھم دیگر تاریخ ھنر ایران کھ تا کنون ادامھ دارد، از
ارتباط روز افزون با جامعھ ھای غربی کھ در  تشویق و گسترش زمینھ ھای تجدد و.  غرب فزوني گرفتارتباط با

بیشتر دانشجویان اعزامی . بسیار زیادی درانواع ھنرھا منجرشد دورهء پھلوی فراھم آمد، بھ رشد و پیشرفت
دانشجویان و  آموزش و راھنمائیدر بازگشت بھ ایران افزون برفعالیت مستقیم درزمینھ ھای ھنری، بھ اروپا  بھ

امروزی فاصلھء عظیم انداخت و  این تالش ھا از سوئی بین روش ھای سنتی و. ھنر آموزان داخلی مشغول شدند
تأسیس دانشکدهء . و گسترش آن ھنر ھا کمک کرد از سوی دیگر بھ تکامل و یافتن راه ھای تازه در نو جوئی

با آموزش انواع ھنرھای سنتی واستفاده از روش ھای .م1941/خ1320 ھنرھای زیبا در دانشگاه تھران بھ سال
   . اندبرجستھ ای تربیت کرد کھ بیشتر آن ھا شھرت جھانی یافتھ امروزی جھانی ھنرمندان

گیری انقالب اسالمی بھانهء  اما این تحول بزرگ که بعد ھا در مبارزات مردم ھنگام شکل
پس از گذشت یک ربع  ی ھنری شد، اکنونبی ارج کردن آن ھمه پیشرفت در زمینه ھا

آثار برجستهء  دورهء پھلوی ھم اکنون از. قرن آثارقابل مالحظهء خود را آشکار کرده است
فیلم سازی و امثال آن برجای  ھنری در زمینه ھای معماری، موسیقی، نقاشی، نمایش و

ی در آن دوران پایه از آثار بعد مھم تر آن که زمینهء آموزش و پیشرفت بسیاری. مانده است
  .گذاری شده بود

از موسیقی، نقاشی، پیکره  ، نخست بحث ھای جدی در رد ھنرھاجمھوری اسالمی با روی کارآمدن حکومت
بھ دست آوردھای اطالع رسانی امروزی موجب شد  اما پس از کوتھ زمانی نیاز. سازی و سینما و تئاتر درگرفت

در این دوره از سوئی بازگشت بھ ھنرھای گذشتھ . تازه ای ممکن گردد کھ پرداختن بھ آن ھا با حدود و شرایط
مردم  و از سوی دیگر عدهء زیادی از. و امثال آن رونق گرفت خوشنویسی، تذھیب چون موسیقی ستتی،

  .آوازخوانی روی آوردند ،بخصوص زنان درمحدودهء امکانات خود بھ انواع ھنرھا بخصوص نقاشی و موسیقی و
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موجب جا افتادن شیوه ھای اصیل با نگاه  عامه با وجود محدودیت ھای جدیاین گرایش  
دھد که ھنر ايران به تدريج درپي   ميوگذشت زمان نشان. امروزی ھنرمند شده است

نمونه ھاي  .يافتن راھي تازه بسوي شناختن معیارھاي اصیل و ماندني است
توان  ماري و موسیقي ايراني مييابي را نه تنھا در نّقاشي و مع امیدوارکننده اين راه

، نمودار توانايي ذوقي و  سازي ھنرمندان ايراني جست، بلکه بعضي آثار عّکاسي و فیلم
فّني قابل توّجھي است که از آينده روشن ھنر ايران، ھم در زمینه ھاي سّنتي و ھم 

  .درھنرھاي جديد، خبر مي دھد

  موسیقي

ھا پیش از میالد مسیح  بر روي آثار عتیقه مربوط به قرن. تاريخ موسیقي ايران بسیار قديم است

درالفباي اوستايي، حروف صداداري بوده . شود مي نقش سازھا و نوازندگان و بازيگران درباري ديده

در دين ماني، موسیقي . کرده است که میزان کشش کلمات را درھمراھي با موسیقي معّین مي

وسیله ارتقاي روح انسان به عالم باال شمرده مي شد و از ھمین رو سرودھا و دعاھاي مذھبي 

درآيین َمزَدک نیز شادي يکي از چھار نیروي معنوي خوانده شده . را با موسیقي مي آمیختند

خواننده . اند کرده است که به دستیاري شش وزير و دوازده فرشته امورجھان و مردمان را اداره مي

ترتیب اين تشکیالت آسماني درآئین َمزِدک تأثیر .  نوازنده موسیقي در عداداين فرشتگان بودندو

  . دھد موسیقي را در زندگي روزانه مردم آن روزگار نشان مي

به دستور بھرام . شاھنشاھان ساساني به تشويق و حمايت از موسیقیدانان بزرگ مشھورند

ن از ھند به ايران فرا خوانده شدند تا در ھمه نقاط اين گورگروه بزرگي از بازيگران و نوازندگا

دربار خسرو پرويز به داشتن . ھا و شادماني ھاي مّلي را رونق دھند سرزمین پھناور، جشن

اي شھرت دارد که از میان آنان کساني چون رامیتن، بامشاد، َنکیسا،  موسیقیدانان برجسته

قي که تنظیم آن به بارَبد نسبت داده شده، شامل ھاي موسی دستگاه. سرکش و بارَبد نامي ترند

ھفت خسرواني، سي لحن و سیصدو شصت دستان است که متناسب با ھفت روز ھفته، سي 

ھاي مّلي نیز  زياده برآن در ھريک از جشن. شده روز ماه و سیصدوشصت روز سال اجرا مي

  . ا تا امروز برجاي مانده استھا و سرودھا و نواھاي خاص وجود داشته که نام بیشتر آن ھ دستگاه

بعد از اسالم تا تشکیل حکومت ھاي محلي ايراني، از سرگذشت موسیقي ايران خبري در دست 

ھاي موسیقي عربي براساس موسیقي قديم ايران  اّما درھمین زمان به تدريج دستگاه. نیست

 خاندان ھاي بزرگ .يافت شد و نواختن سازھاي ايراني چون عود میان اعراب رواج مي تنظیم مي

ايراني چون َبرَمکیان که مشّوقان به نام ھنر و ھنرمندان روزگار بودند، موسیقي دانان ايراني را به 

نام بسیاري از اين موسیقیدانان و ھنرمندان ايراني . بارگاه خالفت عّباسي در بغداد فراخواندند

  .شد ياد شده است درکتاب ھايي که درآن زمان به عربي نوشته مي

تجويد در اصطالح، تالوت کالم . اند ايرانیان مسلمان درتدوين اصول علم تجويد سھم بزرگي داشته

اهللا است به نحوي که از جھت تلّفظ و فاصله گذاري و کشش و تأثیر معاني به کمال درستي و 
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ھاي مختلف از جمله ترتیل است و آن نواي روحاني خاصي  تجويد شامل جنبه. دّقت انجام يابد

تالوت قرآن با ترتیل را براي . دھد الھي را در دل خواننده و شنونده افزايش مي است که تأثیر کالم

  . اند کساني که به زبان عربي آشنا نیستند مستحب شمرده

درتاريخ اسالم با شدت يافتن موج مخالفت با ايرانیان که پس از درگذشت مأمون در دربارخالفت 

ھاي فقیھان ظاھر بین شد و آسیب  سیقي نیز گرفتار سختگیريعّباسي به اوج خود رسید، مو

از آن پس پرداختن به موسیقي عملي پنھاني شد اّما بزرگاني چون فارابي و ابوعلي . بسیار ديد

سینا، آن را از نظر علمي و کنجکاوي در دقايق فیزيکي و صداشناسي مورد بحث و تحقیق قرار 

خويش به نام موسیقي کبیر میراث علمي ايران پیش از اسالم ابونصر فارابي در کتاب مھم . دادند

وي خود به چیره دستي درنواختن . را در باره موسیقي زنده کرد و به معارف اسالمي انتقال داد

  . موسیقي شھرت داشت

دھم میالدي با روي کار آمدن سامانیان موسیقي و موسیقیدانان دوباره مورد /درقرن چھارم ھجري

رودکي، پدر شعر . ويق دربارھاي محّلي ايراني درماوراء النھر و خراسان قرار گرفتنداحترام و تش

. رفت اي چیره دست نیز بشمار مي فارسي، ھمچنان که شاعري بلند پايه بود، خواننده و نوازنده

سرود و شعر در دربار شاھان اين سامان  وي اشعار خود را ھمراه نغمه دلکش چنگ و رود مي

  . شد سیقي خوانده ميھمراه با مو

کردند، به داشتن شاعراني  غزنويان نیز که شکوه و سرخوشي دربارھاي ايراني را تقلید مي

دراين دوران طاليي که سنت . بالیدند خوش آواز و موسیقیدان، چون فّرخي و منوچھري برخود مي

باره  ي يکھاي شادماني و خوشباشي ايراني چندگاھي برجامعه حاکم شد، رواج شعر و موسیق

اّما افسوس که با قدرت يافتن ترکمانان متعّصب سلجوق آن دوران ديري نپايید و . به اوج رسید

ھاي ديني را انباشت و قیل و قال فقیھان  ھیاھوي حرمت موسیقي در اسالم، فضاي مدرسه

  ظاھربین را موجب شد 

ھاي شور وحال نه تنھا   درحلقهدر اين زمان بود که صوفیان به میدان آمدند و با پرداختن به َسماع

صوفیان . ترين مرّوجان موسیقي شدند از انحطاط و زوال موسیقي جلوگیري کردند بلکه خود مھم

پرداختند که پیر به صورت  ھاي دراز در خلوت به تکرار کلماتي مي گفتند، يعني مّدت درآغاز، ذکر مي

ذکر جلي با ). آشکار(و جلي ) پوشیده(خفي : ذکر بر دوگونه بود. ذکر بديشان تلقین کرده بود

به تدريج َسماع با . شد سرود و موسیقي ھمراه بود و َسماع يا شادماني روحاني خوانده مي

ترتیل آياتي از قرآن کريم، و بعدھا خواندن اشعاري در عشق الھي، بر . مراسمي ديگر درآمیخت

  . ذکر افزوده شد

) خواننده(بدين ترتیب که قوّال . شد يدان برگزار ميَسماع در خانقاه بي حضور بیگانگان و نومر

نشست و سرودھايي به وزن ھاي مختلف ھمراه با آالت موسیقي چون ني و  درمیان مجلس مي

نشستند  اي پیرامون او روي زمین مي خواند و صوفیان درحلقه طنبور و ُدُھل و َدف و دايره زنگي مي

تمرکز حواس پیدا کنند و منتظر بروز حال شوند و ناگاه يکي داشتند تا  و سر را رو به پايین نگاه مي
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پرداخت و در چرخ  زد و به رقص مي خاست، کف مي آمد، برمي از ايشان به شوق و وجد مي

يافت تا آن حال روحاني  کردند و رقص دوراني چندان ادامه مي ديگران از او پیروي مي. آمد مي

الس َسماع صوفیان بسیاري رابه آموختن ونواختن مج. يکان برجاي افتند برطرف شود و يکان

اند که موالنا جالل الدين پس از دگرگوني احوال که بر اثر ديدار با  نوشته. کرد داللت مي موسیقي

  . نواخت شمس تبريزي در او پديد آمد، به موسیقي روي آورد و سازي را که خود ساخته بود مي

ھ وسیلھ دانشمنداني چون صفي الدین َارموي، قطب الدین شیرازي و ھاي علمي موسیقي نیز ب پرداختن بھ جنبھ
چھاردھم میالدي، / عبدالقادر، مقارن حکومت سلطان حسین جالیر درقرن ھشتم ھجري. عبدالقادر مراغي دنبال شد

یمات پدران وي اھل موسیقي و از تعل. درپي تیمور بھ ایران جریان داشت درمراغھ زاده شد ھاي پي زماني کھ حملھ
عبدالقادر درچنین خانواده اي نواختن عود را درنوجواني فراگرفت و بھ . صفي الدین و قطب الدین برخوردار بودند

وي نخستین کسي است کھ درباره موسیقي بھ . سایر ھنرھا از جملھ آواز و نّقاشي و خوشنویسي نیز پرداخت
 سرشار از اّطالعات دقیق درباره موسیقي نظري و ن مقاصدااللحاترین کتاب او بھ نام مھم. فارسي آثاري آفرید

ھاي خود درجاي  عالوه، وي از نظریات و تجربھ بھ. ھاي موسیقیدانان بزرگ است عملي و آوازھاي قدیم و گفتھ
  .جاي کتاب مطالب مفیدي آورده است

دانشمنداني چون صفي الدین َارموي، قطب الدین ھاي علمي موسیقي نیز بھ وسیلھ  پس از مغول پرداختن بھ جنبھ
/ عبدالقادر، مقارن حکومت سلطان حسین جالیر درقرن ھشتم ھجري .شیرازي و عبدالقادر مراغي دنبال شد
پدران وي اھل . درپي تیمور بھ ایران جریان داشت درمراغھ زاده شد ھاي پي چھاردھم میالدي، زماني کھ حملھ

عبدالقادر درچنین خانواده اي نواختن عود را  . الدین و قطب الدین برخوردار بودندموسیقي و از تعلیمات صفي
  .درنوجواني فراگرفت و بھ سایر ھنرھا از جملھ آواز و نّقاشي و خوشنویسي نیز پرداخت

ترين کتاب او به  مھم .وي نخستین کسي است که درباره موسیقي به فارسي آثاري آفريد
از اّطالعات دقیق درباره موسیقي نظري و عملي و آوازھاي نام مقاصدااللحان سرشار 

ھاي خود  عالوه، وي از نظريات و تجربه به .ھاي موسیقیدانان بزرگ است قديم و گفته
  .درجاي جاي کتاب مطالب مفیدي آورده است

 ھای در پذیرائی  و رامشگران بسیاربودند کھبخصوص در دربار شاه عباس بزرگ نوازندگان  صفویھدرزمان 
درکاخ چھل ستون نقش حھان اصفھان، . نمایندگان کشور ھای خارجی ھنرنمائی می کردند شاھانھ از سفیران و

نشان می دھد  مخصوص نوازندگان با نقش ھائی کھ ایشان را در حال نواختن ابزار ھای مختلف موسیقی اتاق
تاالر اصلی کھ محل پذیرائی میھمانان  جا بھاین اتاق بھ گونھ ای ساختھ شده کھ آوای موسیقی از آن . وجود دارد

  . داشتھ باشندبود می رسید بی آن کھ نوازندگان در مجلس حضور

دربارهء دستان ھا، فاصلھ ھا . علم و ھنر بي فروغ شد ھاي با این ھمھ در این دوره موسیقي ایران مانند دیگر رشتھ 
ھا و جزییات فّني و علمي آن در  ري از آوازھا و گوشھابتکاری نوشتھ نشد و بسیا و گام ھا ی موسیقی رسالھ ھای

  .  فراموشي فرو رفتظلمت
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درزمان . کنار گذاشتھ شد در دوران قاجار موسیقی مجلسی راه تازه ای پیش گرفت و بعضی سازھای قدیمی
وف معر. شدند در دربار خضور می یافتند ناصرالدین شاه گروه ھای موسیقی کھ عملھء طرب خاصھ خوانده می

. خود او، ھمسر و دو دخترش نوازندگی و آواز خوانی می کردند ترین آن ھا دستھء مؤمن کور بود کھ افزون بر
نوازندگان ، حضور آنان را در حرم و خلوت شاه ممکن می  کوربودن این. کور بود دستھء دیگر معروف بھ کریم

ھنگام پرداختن بھ  شتھ اند کھ بعضی از آناننو. نوازندگان این دوره بھ موسیقی حرمت خاص می گذاشتند .ساخت
  .وجود می آوردند موسیقی وضو می گرفتند و با خواندن اشعار صوفیانھ حالت عرفانی بھ

 موسیقیدانان ارزنده اي چون درويش ھمزمان با نخستین جنبش ھای انقالب مشروطیت 
کلنل . ار شدندعارف قزوینی پديدخان، آقا حسین قلي، طاھرزاده، و میرزا عبداهللا و 

اصفھاني وقمرالملوک وزیری نیز از  علینقي وزيري، برادران شھنازي، ابوالحسن صبا و تاج
موسیقی واشعارو تصنیف ھای  بسیاری از ایشان با ساختن و اجرای. جملهء آنانند

. استقرارحکومت مشروطه یاری داده اند به ھیجان عمومی در آزادی خواھی و میھنی
استقبال مردم کوچه و بازار از آن  وسیقی این زمان عمومیت یافتن ومھم ترین ویژگی م

   درویش خان. است

خواھان و اجرای کنسرت ھای بزرگ  وعارف قزوینی از برجستھ ترین ھنرمندانی بودند کھ با پیوستن بھ مشروطھ
   .بین مردم شھرت بسیار یافتند

کھ خود دیپلمھ مدرسھ  وسیلھ کلنل علینقي وزیري بھ . م1923/خ1302با تأسیس مدرسھ موسیقي در زمستان سال 
 ھمزمان با تشکیل سلطنت این تاریخ. . مرحلھ جدیدي را آغازکرد عالي موزیک پاریس بود، موسیقي ایران 

ھای نظامی استفاده می شد ومردم با  موسیقی اروپائی درپادگان اي کھ پیش ازآن از دوره . دودمان پھلوي است
تلویزیون، انواع موسیقي اروپائي  پس از آن نیز با تأسیس رادیو و .ی موسیقی آشنا شده بودندصفحھ ھا گرامافون و
پیشرفت در این زمینھ . ایراني بھ آموختن نت و نواختن سازھاي جدید پرداختندھنرمندان   از آن پس،. پخش می شد
تھران را  ان، ارکسترسمفونیککھ کمی بیش از ده سال بعد ھنرستان عالی موسیقی باشرکت ھنر آموز موجب شد

   .تشکیل دھد کھ ابوالحسن صبا نوازندگی اول ویولون آن را برعھده داشت

در برنامه ھای رادیوو تلویزیون، . بودن آن است ھمگانی ویژگی موسیقی ایرانی در دورهء پھلوی

از این رو، ھمه انواع موسیقی از موسیقی . گرفته شود ناچار می بایست پسند عامه در نظر

ترین دستگاه ھای موسیقی سنتی ایرانی تا موسیقی  کالسیک غربی و اصیل ترین و قدیمی

وبازار، چه ایرانی و چه خارجی ھمگی جای خود را داشت  ھای محلی و آھنگ ھای سبک کوچه

  .ھنرمندانی شھرت پیداکردند و در ھمهء این زمینه ھا

  

    قمرالملوک وزیری

   

وی متولد حدود . قمرالملوک وزیری است از برجستھ ترین چھره ھای موسیقی ایران در تاریخ بعد از مشروطیت،
پدرو مادر نزد مادر برزگ روضھ خوان خود کھ لقب  درکودکی با از دست دادن. است. م1901/خ1280سال
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شنائی بستگان خود بھ محفل موسیقی کھ برجستھ ترین سپس با آ. آشنا شد افتخارالذاکرین را داشت با موسیقی
و  از استاد مرتضی نی دادود درس موسیقی گرفت. روزگاربدانجا رفت و آمد داشتند، راه یافت موسیقی دانان آن

نوازندهء برجستھء آن روزگار بھ ھمکاری  با مرتضی نی داوود موسیقیدان و .م1921/خ1300ھنگامی کھ در سال 
  .بسیار یافتھ بود ان بھترین خوانندهء ایرانی شھرتپرداخت بھ عنو

عمومی، اشعاری در  قمر در طول زندگی ھنری خود چھ در محفل ھای خصوصی و چھ در کنسرت ھای بزرگ
پرطنین زیبا و رسا از جھت اجتماعی نیز  آزادی خواھی و جانب گیری ھای سیاسی می خواند و افزون بر صدای

  . بھار در وصف او اشعار فراوان سروده اند چون ملک الشعراافراد برجستھ ای. شاخص بود

داشت، در کمک بھ مستمندان و نیازمندان بسیار دست  افزون برآن قمر کھ بھ واسطھء این محبوبیت درآمد ھنگفت 
در تھران درگذشت، سال ھای زیادی را با فقر پشت . م1959/خ1338 وی ھنگامی کھ در سال. و دل باز بود
خارق العاده در اجرای  درتاریخ موسیقی معاصر ایران ، قمرالملوک وزیری بھ واسطھء توانائی .بود سرگذاشتھ

دروابط انسانی، مجبوبیت بسیاردارد وچھره ای  آواز، تسلط کامل بھ ویژگی ھای موسیقی ایرانی و شخصیت ممتاز
  . رودافسانھ ای بھ شمار می

  

  سازھا 

از میالد، بر روي یک فنجان برنز ران نقشي است، متعّلق بھ سده ھفتم پیش ترین نشانھ سازھا درموسیقي ای قدیم
حدود جنوبی ایذه یا مال امیر کھ کاھنان معبد را در حال  کنده کاري شده و نقش برجستھء ایالمی در کول فرعون،

هء تاق بستان درنقش برجستھ ھای ناتمام دیوار. نواختن ني، چنگ و دف نشان می دھد قربانی واشخاصي را درحال
با قایقی دیگر  کرمانشاه نیز خاندان شاھی را درحال شکار گوزن و چنگ نوازان را درقایقی روی رودخانھ نزدیک

دیگر از ھمین نقش برجستھ ھا، رامشگران  در صحنھ ای. کھ در آن خوانندگان نغمھ سرائی می کنند، دیده می شود
درکتاب خسرو و ریدک کھ بھ . نا، دف و ارغنون تصویر شده اندسر و خوانندگان زن با انواع ابزار موسیقی چون

 عود، عود ھندی، چنگ ،: نام ابزار موسیقی معمول در زمان ساسانیان چنین آمده است زبان پھلوی نوشتھ شده
ادب فارسي نیز نام  در. بربت، تنبور، عود بزرگ ، کنار، زنگ، نای، تاس،تنبور کوچک ، طبل بزرگ و سمبال

  .آورده شده است) َکرنا( تنبور، کوس و ُسرنا سي آلت موسیقي از جملھ رود، َبرَبت، ُرباب، چنگ، چغانھ،بیش از 

اّما تا اواخر دوره قاجار، . امروزه اغلب موسیقیدانان ایراني با سازھاي متداول در موسیقي جھان آشنایي دارند
اي مانند  ، سنتور، تار و انواع آالت موسیقي ضربھاند از ني، کمانچھ رایج ترین سازھاي اصیل ایراني عبارت بوده
از زمان ناصرالدین شاه، صنعتگران برجستھ این آالت موسیقي را  .کوس، ُدُھل، َنقاره، َدف، دایره و دایره زنگي

  .کردند بھ زیباترین صورت میساختند و ھنرمندانھ تزیین مي

  کمانچه
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سیم ھا روي . اي بلند دارد ده و دستهاي از چوب است که بر روي آن پوست کشیده ش کاسه 

اين ساز را بر روي زمین يا زانو . شود کاسه تا انتھاي دسته کشیده شده و با َخَرک نگھداشته مي

نوع ابتدائي کمانچه غیچک يا غژک نامیده . کشند اي از تارھاي مو برآن مي گذارند و با کمانه مي

کمانچه ابتدا سه سیم داشت و . چستان استشود که مورد عالقه نوازندگان محّلي در بلو مي

اين ساز از دوره صفوي به بعد يکي از . بعدھا به تقلید از ويولون سیم چھارمي بدان افزودند

ھاي نامدار در دوره  درتاريخ موسیقي از کمانچه کش. ترين آالت موسیقي ايراني شده است مھم

  .کمانچه و موسیقي سھم بزرگي داشته انداند که اغلب آنان در تغییر و تکامل  قاجار ياد کرده

   سنتور

ھاي سیم بر روي آن کشیده شده است و آن را با  اي ذوذنقه شکل است که دسته جعبه

  . نوازند ھاي بلند که سر آن اغلب از جنس شاخ است مي مضراب

   تار

با ) هآرش(اّما بجاي کمانه. اي گرد يا گالبي شکل دارد سازي شبیه به کمانچه است که کاسه

تار را بوسیله گوشي يعني پیچ چوبي که در انتھاي دسته قرار دارد کوک . شود زخمه نواخته مي

دوتار، سه تار : تار انواع مختلف دارد. نوازند گیرند مي اي کوتاه که در انگشت مي کنند و با زخمه مي

ار روان است و ھاي موسیقي ايراني بسی تار درنواختن گوشه. و تار معمولي که چھار سیم دارد

  . کند شنیدن نواي آن حال و احساس خاصي ايجاد مي

   ني 

اي ني توخالي با سوراخ ھايي در بدنه آن تشکیل  ساده ترين نوع آن از قطعه. سازي بادي است

ني از روزگاران گذشته ساز چوپانان و درمیان صوفیان و مجالس سماع آنان نیز ساز . شده است

شود که  ھاي عرفاني ھمراه ني و به آھنگي خاص خوانده مي ويھنوز مثن. اصلي بوده است

ني خشک و توخالي که نوايي آسماني و دلکش دارد در شعر عرفاني . يادگار صوفیان ديرين است

  . جو جسمي خاکي و میرا و روحي پرتپش و تعالي. رمز وجود دوگانه انسان است

ھاي محلي ھمراه با  نبان دارد و در موسیقيني انواع مختلفي چون ُسرنا، قره ني، شیپور و ني ا

  . شود نقاره يا ُدُھل نواخته مي

  قانون

دانند که عود عربي، ھمان بربط قديم ايراني، بر اساس آن  اين ساز را اختراع ابونصر فارابي مي 

. قانون در گذشته در ايران بسیار رايج بود، اّما بعدھا به فراموشي سپرده شد. ساخته شده است

اند، زيرا اين ساز که شبیه سنتور  قرن پیش دوباره ايرانیان به نواختن قانون رغبتي نشان دادهاز 
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دھد، بسیاري از مشکالت سنتور، از جمله انعکاس  ھاي متعّدد تغییرکوک مي است و باخرک

  . ھاي زير و بم درآن ھماھنگ پخش مي شود اصوات، را ندارد و نغمه

سازھاي ضربي دراسالم حرام نیست و از ھمین رو از ديرباز انواع ضرب، تنبک، ُدُھل، َنقاره، َدف، 

اين آالت موسیقي، اغلب اھمراه . کوس، دايره و دايره زنگي دربین مردم رواج داشته است

 ترين آالت رايج. شود سازھاي ديگر، در نمايش تعزيه، زورخانه و مجالس شادي و سماع نواخته مي

گیرند و با انگشتان بر روي پوست کاسه آن  است که زيربغل مي) تنبک(موسیقي ضربي، ضرب 

دايره را با انگشتان . اند دايره ياَدف حلقه اي است چوبي که پوست برسطح آن کشیده. نوازند مي

دايره زنگي برحلقه چوب، . نوازند و کف دو دست درحال رقص يا جابجايي دائم دست ھا مي

دھل و . شود ھاي کوچک فلزي دارد که ضمن حرکت، صداي آن ھا به ضرب افزوده مي رقهتعدادي و

. نوازند نقاره را باضربه ھاي چوب بر روي پوستي که بر کاسه کوچک يا بزرگ کشیده شده مي

اي گاه ممکن است از فلز باشد که قديمي ترين نوع آن، کوس، از ابزار  جنس آالت موسیقي ضربه

  .هموسیقي جنگ بود

    ردیف و دستگاه موسیقي ایراني 

اين ترتیب . موسیقي اصیل ايران بعد از اسالم نخستین بار بوسیله ابونصر فارابي پرده بندي شد

دھد، با طنبور خراساني  علمي که اساس موسیقي ھمه سرزمین ھاي اسالمي را تشکیل مي

تنظیم . آيد انگشتان به نوا درميتنظیم شد که سازي زھي است و با تغییر طول تار به وسیله 

ترين و دقیق ترين ساز  پرده بندي موسیقي شرقي با طنبور خراساني، که به نظر فارابي کامل

به عالوه، . باستاني بوده، دلیل پیشرفت و مھارت علمي ايرانیان پیش از اسالم درموسیقي است

للي به عنوان نیم پرده پذيرفته شده، فارابي پرده معّرف اين فاصله را که امروز در موسیقي بین الم

پرده بندي فارابي ھمان است که . دستان ُفرس نامیده و ھمین نام نشان از سابقه ديرين آن دارد

  . ھاي موسیقي شرقي و غربي برآن استوار است تا امروز اساس گام

 که گام معمولي موسیقي ايران عالوه بر تقسیم اول و دّوم، داراي تقسیم سّوم نیز ھست

اين تقسیم که مشّخص کننده . دھد وسعت ابتدايي نغمات را برابر ربع پرده گسترش مي

 درجه 28 فاصله يا 27موسیقي ايراني از موسیقي غربي است، در ھر دوره گام کاملي شامل 

از طرف ديگر، . اي گام منسوب به فیثاغورث مطابقت دارد است که ھمگي آن ھا با اصل دوپرده

اين فاصله ھا از قديم درموسیقي ايران رايج . توان يافت  ھارموني را نیز درآن ميھاي فواصل گام

  . گرفته است ھا مورد استفاده قرار مي ھا و گوشه بوده و درتشکیل نغمه

سیزدھم میالدي صفي الدين َارَموي گام ھاي موسیقي شرقي را تعديل داد /درقرن ھفتم ھجري

اصالحات وي در زمان خود او مورد قبول . الصه کردھاي طنیني را خ و درجات مختلف پرده

دانان بزرگي چون قطب الدين شیرازي و عبدالقادر مراغي قرار گرفت و در موسیقي  موسیقي

  . سرزمین ھاي اسالمي معمول شد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


آن بوده کھ امروزه بعضي  گوشھ با مکررات 471ردیف موسیقي ایراني شامل ھفت دستگاه یا مقام اصلي و 
مقام کھ منسوب بھ دوازده برج و بیست و چھار شعبھ  در کتاب ھای قدیمی از دوازده. . فراموش شده استھا  ازآن

ھریک از این مقام ھا یا آواز، . آوازاست، بھ ترتیب زیر نام برده شده است ، موافق ساعت ھای شبانھ روز و شش
 مدرسھء عالی موسیقی درسالگوشھ بود کھ تا پیش از تأسیس -نغمھ–قسمت متمایز دستگاه  دارای سھ

  .بھ شیوهء سنتی سینھ بھ سینھ نقل و تدریس می شد. م1922/خ1302

راست، عراق ، اصفھان، زیرافکند، بزرگ،  عشاق ، نوا، بوسلیک ،: این مقام ھا عبارت بوده اند از 
  .زنگولھ،راھوی،حسینی و حجاز

ھر دستگاه  .گاه، ھمایون و نوا  سھگاه، شور،ماھور،راست، چھار: اند از ھفت دستگاه متداول امروزی عبارت
رسد و  ھاي مختلف بھ تدریج بھ اوج مي اي از پیش درآمد، درآمد، آواز، ِرنگ و نواست کھ با اجراي گوشھ مجموعھ
اواسط دورهء  این دستگاه ھا بازماندهء مقام ھای دوازده گانھء گذشتھ است کھ تا. گردد فرود باز ميسپس بھ 

ترین استادان ردیف شناس موسیقی ایرانی  استادان برومند و دوامی از مشھور.  ھا آواز گفتھ می شدقاجاریھ بھ آن
  .ھستند

ھا و نت ھاي  ھا و اجراي تکیھ ھاي کوچک دربعضي پرده موسیقي ایراني درطول تاریخ با بھره جویي از فاصلھ
  ھبھ گونھ ای ک.  تکامل پیموده استدیگر پیوستھ راهتزییني و تشدید و تضعیف و ابتکارھا و نوآوري ھاي 

در . ھوای مخصوص بھ خود را دارند دستگاه ھای ھفتگانھء موسیقی سنتی ایرانی و ملحقات آن ھا، ھریک حال و
دستگاه قدیمی و اصیل چھارگاه حرکت و پیشرفت را می  .بین آن ھا ، ماھور بھ نشاط و سرخوشی می گراید

سھ گاه برای . ست و بیشترموسیقی ایالت و عشایرجزو این دستگاه درمی آیدا شور متأثر از موسیقی محلی. رساند
   .اندوه متناسب است و ھمایون باشکوه و آرام و نصیحت آمیز بیان احساس

شود و  انواع موسیقي ایراني معموًال درآواز با اشعار حماسي، فلسفي، عرفاني و غنایي شاعران بزرگ ھمراه مي
این موسیقي حال و ھواي خاص ذوقي و فرھنگي ایران را دارد و ھمراھي آن . ظیراستاز این جھت در جھان کم ن

  . کند با شعر، خاصھ غزل و مثنوي عرفاني، براي دوستداران و آشنایان بھ آن حالتي آسماني و روحاني ایجاد مي

  

  نّقاشي

زمینه کاغذ و پارچه و ھايي را به ياد آورد که بر  درسخن از نّقاشي ايران بايد ھمه نقش ھا و صورت 

قالي و فلز و شیشه و چوب و سفال و سنگ نشسته و، به گفته يکي از جھانگردان ھمه جاي 

ھا و کويرھاي خشک و خالي و پھنه رنگین باغ و بوستان، را بر بلنداي  اين سرزمین، حّتي بیان

ي نقش و رنگ بر اين اشتیاق به باز. ھا و کف اطاق ھا و چادرھا گسترده است گنبدھا و گلدسته

  . روي ھمه لوازم زندگي از دوران باستان تا امروز بین ايرانیان کاستي نگرفته است
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  نقاشي ايراني پیش از اسالم

اي از صورت  مجموعه. تجّسم واقعي رويدادھا و مناظر طبیعت موضوع بیشتر صورتگري ھاست

اسالمي به نام کتاب الّصور شاھنشاھان ايراني مربوط به زمان خسرو انوشیروان دراوايل دوره 

ھا و نقش ھاي برجاي مانده از اين زمان مناظري از  ھمچنین درپارچه. شناخته بوده است

شود که با رنگ ھاي درخشان  ھاي خسروانه و بزم ھا و شکارگاه ھا و بازي چوگان ديده مي جشن

پاھیان اسالم به بیشتر اين آثار خاّصه کتاب ھاي مصّور درحمله عرب و تسّلط س. تصوير شده

  . عنوان مظاھر شرک و بت پرستي نابود گرديده است

معروف ترين مجموعه نقاشي دوران ساساني کتاب ارژنگ يا ارتنگ منسوب به ماني است که 

رود که ماني دراين کتاب معتقدات  گمان مي. اند نقش ھاي آن را از زيبايي به بھشت مانند کرده

اوراقي . ھاي متعّدد مجّسم کرده باشد گونگي آفرينش در صحنهپیچیده خود را درباره ھستي و چ

از يک نوشته مربوط به ماَنويان، که در ترکستان بر سر راه جاده ابريشم يافت شده و چنین 

  . کند تصاويري دارد، اين نظر را تأيید مي

داد، دھم میالدي دربغ/ابن نديم کتاب ساز و کتابفروش و کتاب شناس معروف قرن چھارم ھجري

کند که چند نسخه از آن به  اي از کتاب ھاي مصور در اصفھان ياد مي نیز از پیدا شدن مجموعه

ھا از مخفي  اين کتاب. ھاي گزاف به فروش رفته است دست او رسیده و بي فاصله به قیمت

. گاھي به نام دژنبشت، که احتماًال متعّلق به شاھان ساساني بوده، به دست آمده است

کتاب مصّور ديگري، که جلد آن به انواع گوھرھا .  معناي دژ و خزانه نوشته ھاستدژنبشت به

نھم میالدي درخانه افشین سردار ايراني پیدا شد که آن را بھانه / مزين بوده، در قرن سّوم ھجري

  . بدديني و کفر او شناختند

  نّقاشي در ايران پس از اسالم

 نمي توانست تصوير واقعي طبیعت، بويژه صورت انسان موضوع نّقاشي در ايران بعد از اسالم ديگر

باره نیست، خلفاي راشدين به  زيرا با آن که در قرآن کريم منع صريحي دراين. و حیوان، باشد

سازي را حرام شرعي شمردند و از مظاھر  استناد بعضي اخبار و احاديث نگارگري و مجّسمه

، موضوع نقاشي به تدريج تغییرکرد، طبیعت و بر اساس اين اعتقاد. شرک و ُبت پرستي خواندند

صورت انتزاعي در آمد، نقش ھاي ھندسي بسیار پیچیده و ظريف سطح بزرگ کاشي  اشیاء به

با اين حال، از نخستین . کاري ھا را پوشاند و ديگر نیازي به رعايت اصول مناظر و مزايا پیدا نشد

ھاي عاشقانه بوده خبرھايي نقل  ل صحنهقرن ھاي اسالمي درباره نّقاشي ھاي ديواري که شام

گساري و خوشگذراني مسعود غزنوي  از آن جمله در تاريخ بیھقي شرح درباره اطاق مي. شده

. بر پايه اين روايت، سلطان محمود مأموري براي تحقیق وجود اين نقاشي ھا فرستاد. آمده است

رسیدن مأ،مور ديوارھاي اتاق را با اّما مسعود که جاسوسانش اين خبر را رسانده بودند، پیش از 

نقش ديوار گرمابه ھا ازديگر نمونه ھاست که اگر چه پیوسته مورد اعتراض فقیھان . گچ پوشاند

در روزگار سعدي . بوده و بارھا خراب شده اّما وصف آن درشعر و نثر فارسي بسیار آمده است

  . ھنوز نقش کردن صورت بر ديوار رواج داشته است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


درمقدمه شاھنامه . ير به کتاب ھا نیز در دوران اسالمي سابقه داشته استافزودن تصو

چینیان «ابومنصوري آمده است که وقتي رودکي ترجمه فارسي کلیله و دمنه را به نظم آورد 

نیز نسخه اي از داستان عاشقانه ورقه و » .تصاويراندر افزودند و کلیله در زبان خرد و بزرگ افتاد

يازدھم میالدي / لس نّقاشي وجود دارد که متعّلق به اوايل قرن پنجم ھجريگلشاه با ھفتاد مج

. دراين نّقاشي ھا به تأثیر از تصويرھاي بودايي گردسر اشخاص ھاله اي ترسیم شده. است

ظاھرًا اين کار که در قرون بعد نیز دوام يافته ادامه يکي از سّنت ھاي ايراني پیش از اسالم است 

کردند و در تذکره ھا تصوير  آمیز را مصّور مي ھاي حکمت  و تاريخ و قّصهکه کتاب ھاي حماسه

  .شاعران را پیش از منتخبات اشعارشان مي آورداند

زيرا با حمله مغول و استقرار ايلخانان . اواخر دوره سلجوقیان، آغاز تأثیر نقاشي چین درايران است

نخستین .  استادان ايراني قرار گرفتدرايران کارھاي نّقاشان چین ھر روز بیشتر مورد تقلید

 است که در مراغه منافع الحیوان مجلس مینیاتور کتاب 94مجموعه نّقاشي موجود بدين سبک، 

شبیه سازي و افزودن مجلس ھاي نّقاشي برکتاب ھايي چون . براي غازان خان فراھم آمده بود

  کلیله و دمنهروني و شاھنامه و ابوريحان بی آثارالباقیه رشیدالدين فضل اهللا وجامع التواريخ

  . نیز از بھترين آثار نّقاشي است که تا اواخر عصر ايلخانان مغول پديد آمده است

اين کلمه التیني به . واژه مینیاتور براي نقاشي ايراني را اروپايیان دراوايل قرن بیستم متداول کردند

چھاردھم /نیان از قرن ھشتم ھجريشود که ايرا معناي کوچک و ريز به ھمه تزئین ھايي گفته مي

در مینیاتور که ترکیبي از نّقاشي مّلي ايراني و . ھا را بدان مي آراستند میالدي دست نويس

مینیاتور از اين زمان تا اوايل . شود صورتگري چیني است، صحنه با ھمه ريزه کاري ھا مجسم مي

در . شود ممالک اسالمي يافت نمياي خاص دارد که در ھنر ھیچ يک از ديگر  دوره قاجاريه شیوه

شاھکارھاي مینیاتور که کار ھنرمنداني بزرگ، چون کمال الدين بھزاد و رضا عّباسي است، 

  . پیشرفت و تکامل صورت سازي و صحنه پردازي بارز است

دوران فرمان روايي جانشینان تیمور، که از میراث ھنري اواخر ايلخانان مغول بھره مند بود، 

. وزگار ترويج انواع ھنر از جمله نّقاشي است که بیشتر با خوشنويسي درآمیختهترين ر مھم

ترين  شھرھاي سمرقند و َھرات و بغداد و پس از آن تبريز، قزوين، شیراز، مشھد و اصفھان مھم

  . کانون ھاي شکوفايي ھنر و تشويق ھنرمندان تا اواخر دوره صفويان بود

شد، بھترين   شاه عّباس بزرگ به سرزمین ھاي ديگر برده ميبارونق اقتصادي زمان که اشیاء ھنري

بر جلد چرمین کتاب ھا و اشیايي چون قلمدان، جعبه و قاب آينه . مبّلغ ھنر ايراني درآن زمان بود

شد، مناظري از بزم و شکار و بازي چوگان نقش بسته بود و  که از کاغذي مخصوص ساخته مي

اين . ست چون ژاپن و کره اثري آشکار باقي گذاشتبعدھا در نّقاشي سرزمین ھاي دور د

اي از نقاشي دوران اشکاني و ساساني با نّقاشي دوره اسالمي و مینیاتور  ھا آمیخته نّقاشي

  . است
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در دوره صفوي رفت و آمد و مبادله کاالي ھنري اروپايیان، خاصه آثار نّقاشي ايتالیا، ھنرمندان 

شي ھاي ديواري که براي قصرھاي سلطنتي ساخته شده، تأثیر در نّقا. ايراني را ديدي تازه داد

از میانه روزگار قاجاريه، با اعزام دانشجو به اروپا اين تأثیر روز . نّقاشي اروپايي محسوس است

تأسیس مدرسه صنايع مستظرفه و آثار ارزنده نّقاش بزرِگ زمان ناصرالدين شاه، . افزون بوده است

  .ر تکامل ھنر نّقاشي ايران گشودکمال الملک، فصلي نوي را د

پیشینھء این . قھوه خانھ شھرت یافت از اوایل دورهء قاجار شیوهء جدیدی در نقاشی ایرانی پدید آمد کھ بھ نقاشی
ازآن نقال ھا با تصویر صحنھ ھائی مذھبی و حماسی،  شیوه بھ نمایش پرده گردانی بازمی گردد کھ پیش

جا کھ بیشتر  از آن. جزئیات آن از روی پرده، مردم را مشغول می داشتندتوصیف  از واقعھء کربال و بخصوص
بود، بھ نقاشی قھوه خانھ شھرت  این نقاشی ھا در و دیوار قھوه خانھ ھا رامی آراست کھ محل برگزاری نقالی

 کربال و بھشت و جھنم و پل صراط، صحنھ ھای رزم، موضوع نقاشی ھای قھوه خانھ افزون بر واقعھء. یافت
  .آید بھ نمایش در می} پرسپکتیو{ رعایت سایھ روشن و فاصلھ و اصول مناظر و مرایا بی بزم،شکاراست کھ

آشنایي با روش . ھاي فرھنگي، با تحّوالت دنیاي غرب بیگانھ نماند در دوران معاصر، نّقاشي نیز چون دیگر پدیده
حال رابراي یافتن روشي امروزي، و در عین واقعي  ھمراه با سّنت ھاي ریشھ دارگذشتھ، ھنرمندان  ھاي جدید

مبتکر در نقاشی امروز محمود  از بارزترین چھره ھای ھنرمند. متأّثر ازھنر اصیل ایراني، بھ ابتکار واداشت
وی درتابلوھای خود رنگ . واقع گرائی اروپائی است شیوهء نقاشی وی ترکیبی ازمینیاتورسنتی و. فرشچیان است

   .با حالتی رؤیائی و عرفانی در می آمیزد متناسب زیبا راھای درخشان وطرح ھای 

طرح و رنگ آمیزی نقشھء قالی از  از دیگر ھنرمندان مبتکر درنقاشی ستنی ایران، رسام عرب زاده است کھ در
  .خود آثار برجستھ ای بھ جای گذاشتھ

از این شیوه .  ھای زیبا داردنقاشی است کھ نمونھ از دیگر ابتکارھای نقاشی امروز ایران نوعی ترکیب خط و 
آثار   افزون براین ھا اکنون. بھ عنوان متن یا زینت فضا استفاده می کنند بیشتر نقاشان در آثار خود کم و بیش

بخشیده، نوید  ھا و موزه ھارا زینت  نمایشگاه ھاي ھنري و فراوان و گوناگون نقاشی بھ سبک ھای مختلف کھ کانون
  .دھد مي  را زمینھآینده اي پر بار در این

   

  کمال الّدین بھزاد 

درجواني بھ دربار سلطان . وي در َھرات زاده شد. بزرگ ترین و مشھورترین نّقاش مینیاتوریست ایران است
شاه اسماعیل . حسین میرزا باَیقرا راه یافت و مورد تّوجھ بسیار سلطان و وزیرش امیر علیشیر نوایي قرار گرفت

دراین شھر، و در خدمت  .ات بھزاد راکھ، درنّقاشي شھرتي داشت، با خود بھ تبریز آوردصفوي ھنگام تصّرف َھر
شاه اسماعیل و پسرش شاه تھماسب، بھزاد بھ اوج شکوفایي ھنري رسید و شھرتش از مرزھاي ایران تا دوردست 

ي بي چون و چراي او سلطان حسین اورا ماني ثاني مي نامید و استاد. ھاي دربار باِبر پادشاه مغولي ھند رسید
  .زبان زد ھمگان بود
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ھاي وي تصویر صحنھ ھایي  نّقاشي. بھزاد در تاریخ ھنر ایران نخستین نّقاشي است کھ آثارش را امضاء کرده است
از کتاب ھاي برجستھ ادب فارسي است کھ در آغاز خوش نویسان برجستھ آن را مي نوشتند، تذھیب کاران فاصلھ 

کردند و آن گاه نّقاش در بخش ھایي کھ بھ این منظور خالي گذاشتھ بودد  گوناگون ُپر ميخط ھا را با طرح ھاي 
  .کرد تصاویري مناسب نقش مي

درنخستین تصویرکتاب سلطان  .شاھکار کمال الّدین بھزاد مجموعھ شش صحنھ نّقاشي بر بوستان سعدي است
اشي ھا، بناھا، مناظر طبیعي و صحنھ ھایي از دراین نّق .حسین باَیقرا در مجلس جشن و میھماني دیده مي شود

ھنر ویژه بھزاد را در شیوه بھ کار گرفتن . زتدگي روستایي با واقع بیني کم نظیري بھ نمایش درآمده است
وي بیشتر بھ رنگ ھاي سرد در مایھ ھاي سبز و آبي تمایل داشتھ، اّما با بھ کار بردن . ھاي درخشان مي دانند رنگ

تناسب یک یک اجزا، صحنھ یا . ون نارنجي تند، در آثار خود تعادلي مطبوع ایجادکرده استرنگ ھاي گرم، چ
شاخھ ھاي پرشکوفھ، نقش ھاي کاشي ھا و فرش ھاي ریز  .مجموعھ تصویر نیز درآثار بھزاد شگفت انگیز است

  .بافت ُپرزیور، ھمھ نمودار کمال ھنرمندي و ذوق و ظرافت بي مانند کار اوست

در ھنر بھزاد بیشتر در تصويرھايي به چشم مي خورد که تنھا جنبه درباري واقع بیني 
آن چه بھزاد را از ديگر نّقاشان ھم . ندارد و از زندگي مردم عادي سرچشمه مي گیرد

ھرصورت نمودار شخصّیتي و . زمانش برجسته مي کند حالت چھره ھا در کارھاي اوست
است و با صورت ھاي عروسکي و يک حالتي خاص است که از زندگي و حرکت سرشار 

  .نواخت نّقاشي ھاي پیش از او تفاوت دارد

بسیاري از . تأثیر کمال الّدین بھزاد در نّقاشان پس از او بھ حّدي است کھ گاه شناخت آثار او را دشوار مي کند
است کھ، اگرچھ روش از آن جملھ آقامیرک . اند نّقاشان سرشناس و نام آور زمان صفویھ از شاگردان بھزاد بوده

از زیباترین آثار آقامیرک نّقاشي ھاي  .بھزاد را بھ کار برده، ھنرمندي اش در نقش چھره ھا کم تر از استاد نیست
  .کتاب خمسھ نظامي است و از میان آن ھا مراسم تاج گذاري خسرو پرویز شاھنشاه ساساني شھرت بسیار دارد

  ) م1634/ ه1044. ف (رضا عّباسي

مراوده ھاي سیاسي و بازرگاني باکشورھاي اروپا،  .اسي مشھور ترین نّقاش زمان شاه عّباس صفوي استرضا عّب
رقابت دربار صفوي با دربار . عّباس، موجب رواج نّقاشي ھاي ایتالیایي دربازار اصفھان شده بود در زمان شاه

دراین . ھ بھ ھنرمندان دراین زمان بودھنرپرور و با شکوه جھانگیر پادشاه مغولي ھند نیز سبب دیگري براي توّج
شاه عّباس او را بھ خود منسوب کرد و از آن پس بھ . میان آقا رضا سرآمد ھمھ ھنرمندان ونّقاشان اصفھان گردید

  .نام رضاعّباسي مشھور شد

از آن در پیش . ساختمان بناھاي متعّدد در زمان شاه عّباس اول در اصفھان، نوعي تازه ازنّقاشي رابھ وجودآورد
ھاي خّطي   تھماسب، نّقاشان بزرگ چون کمال الّدین بھزاد بھ تصویرکردن کتاب زمان شاه اسماعیل و شاه

اّما دراین دوره نّقاشي بر روي دیوارھا و کشیدن تصاویر بزرگ براي تزیین بناھا مرسوم . پرداختند مي
 برآن، پرده ھاي نّقاشي بسیار فزونا .م1634-1618/ ه1044-1027رضا عّباسي درفاصلھ سال ھای  .گردید

دراین تصویرھا رنگ . شد آفریدکھ درآن ھا بھ جاي انبوه درباریان، تنھا صورت یک یا دو آدمي زیبا نقش مي
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اّما مھارت رضاعّباسي، کھ بیشتر . آمیزي لباس و صورت و تزیینات و تجّمالت صحنھ درخششي چشم گیر دارد
  .درتصویر طبیعت و حاالت روحي و اخالقي مردم عادي بودسیاه قلم تمایل داشت،  بھ نّقاشي

  الملک  کمال

نوزدھم میالدی در / سیزدھم ھجری الملک لقب محّمد غفاري نقاش برجستھ ایراني است کھ حدودنیمھء فرن کمال
پانزده سالگي از کاشان بھ تھران آمد و سھ سال در مدرسھ  در. کاشان در خانواده اي ھنرمند دیده بھ جھان گشود

در پایان سال سوم، ناصرالّدین شاه براي بازدید مدرسھ بدان جا رفتھ  .دارالفنون بھ آموختن علم وھنر پرداخت
 دارالفنون، کمال الملک را مورد تحسین و تشویق قرار وي با دیدن تابلوی چھره اعتضادالسلطنھ رئیس .بود
س از آن کمال الملک بھ مّدت چھارسال، با پشتیباني مالي ناصرالّدین شاه، درمحّلي کھ براي کار او در دربار پ .داد

او را نشان می دھد،  تابلوازجملھ پرترهء استاد کھ پھرهء خود 170تعیین شده بود بھ کشیدن بیش از 
نر نّقاشي بھ شمار مي آید و نخستین تابلویي کارھ مشھورترین اثر ھنر او، تابلوي تاالر آیینھ است کھ شاه .گذراند

  .است کھ امضاي کمال الملک درآن بھ چشم مي خورد

در این تابلو شاه نزدیک  .تابلوي تاالر آیینھ نقش موزه برلیان است کھ بنا بھ درخواست ناصرالّدین شاه کشیده شده
برلیان تاالر بزرگي است کھ سقف موزه . تخت طاوس روي صندلي نشستھ و شمشیرش را روي زانو گذاشتھ است

روي ھر کاسھ اللھ آن، . و چھار دیوار آن آیینھ کاري شده و سھ چھل چراغ صد شاخھ از سقف آن آویزان است
در یک طرف اطاق، تخت طاوس و کره جواھر و شمعدان ھا قرار  .عکس رنگي ناصرالدین شاه نقش شده است

ھنر بزرگ نّقاش در این  . و جلوي آن ھا پرده تور آویختھ استدرھاي دوطرف اطاق ھم بھ باغ باز شده .دارد
شاھکار منعکس کردن رنگ اشیاء در آینھ ھا و چراغ ھاي ریز و درشت است کھ با زوایاي گوناگون دریکدیگر 

واقع گرای و مینیاتور بھ شمار مي رود، صبر و در آفرینش این شاھکار، کھ ترکیبي از ھنر نّقاشي  .تابیده اند
  .  استلھ نّقاش کم از ھنرمندي او نبودهحوص

پس از مرگ ناصرالّدین شاه و با آغاز سلطنت مظفرالّدین شاه، کمال الملک بھ اروپا سفر کرد و در موزه ھاي 
دوازده تابلو از روي کارھاي روبنس، . برجستھ فرانسھ و ایتالیا بھ مطالعھ آثار ھنري نّقاشان بزرگ اروپا پرداخت

سفر نّقاش ھنرمند براي زیارت عتبات نیز فرصتي دیگر بود . ِشن ره آورد این سفر سھ سالھ استرامبراند و تي 
تابلوھاي فالگیر بغدادي، زرگر بغدادي و شاگردش و میدان کربال . کھ چند تابلوي نفیس بر مجموعھ آثار او بیفزاید

  .یادگار این سفر است

دوران، کمال الملک مدرسه صنايع مستظرفه را تأسیس کرد و خود عھده دار پس از اين 
در اين مدرسه، نّقاشي، مجّسمه سازي، منّبت کاري و قالي بافي . رياست آن شد

کمال الملک شانزده سال در اين مدرسه به تربیت جوانان عالقه مند  . تدريس مي شد
رآموزان ورزيده ادامه کار را دشوار مي اّما محدوديت امکانات مالي و کمبود ھن. پرداخت

الملک دانشجويان را، از اين که براي به دست آوردن پول بیشتر به  با وجود اين، کمال .کرد
وي که ھنرمندي واقعي بود و بر  .نّقاشي چھره رجال مملکت به پردازند، منع مي کرد

مي کوشید که اين خصائل نیک انساني، علّو طبع و بزرگ منشي ارزش بسیار مي نھاد، 
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از خصوصیات اخالقي برجسته کمال الملک  .صفات را به شاگردان خود نیز منتقل کند
  .بسیار سخن گفته اند

کمال الملک به سبب دشواري ھايي که پیوسته با قدرت مداران روزگار داشت، دوازده 
پس . م1940/ خ1319سال آخر عمر خود را در حسین آباد نیشابور به انزوا گذراند و در سال

آرامگاه او، در  .از آن که براثر حادثه اي چشم چپ خود را از دست داده بود، درگذشت
  . نیشابور، در ھمان باغي جاي دارد که شیخ عّطار در آن در بستر خاک آرمیده است

   خوشنویسي 

. ھا و جلد کتاب يکي از ھنرھاي بسیار قديمي ايرانیان است زيبانوشتن خط و آرايش صفحه

پادشاھان و خاندان ھاي بزرگ کتاب ھاي نفیس ھنرمندان خوشنويس و نّقاش را، با جلدھاي 

ھاي خود به عنوان ذخايري گرانبھا گرد  مزّين، نقش دار يا زّرين و سیمین گوھرنشان، درگنجینه

رفت و بعد از اسالم نیز ايرانیان در پديد آوردن و پیش. کردند آوردند و به داشتن آن ھا افتخار مي مي

  . تکامل اين ھنر سھمي بزرگ داشتند

تدريج از دو خط کوفي  باگسترش خّط عربي بین ملت ھاي اسالمي، تفّنن درنگارش آغاز گرديد و به

در اين انواع تازه، اگرچه الفبا ثابت بود، شکل حروف و ترتیب . و َنسخ قلم ھاي ديگر ابداع شد

اند که در دربار مأمون عّباسي  نوشته. کار داشتھم پیوستگي آن ھا با يکديگر تفاوت ھاي آش به

َبرَمکیان . شد که بیشتر جنبه تزيیني و ھنري داشت بیش از سي قلم خّط عربي نوشته مي

ترين مشّوق خوشنويسان بودند و به سفارش ايشان کتاب ھاي نفیسي به خط خوش  بزرگ

  . شد نوشته مي

علي الفارسي معروف به ابن مقّلد است  قدم فن خوشنويسي در دوره اسالمي محّمدبن  پیش

ابن . زيست و وزير سه تن از خلفاي عّباسي بود دھم میالدي مي/که در اوايل قرن چھارم ھجري

اين شش قلم . مقّلد شش قلم مختلف از خّط کوفي اقتباس و آن ھا را با اصول علمي تنظیم کرد

. شود لث، َنسخ، توقیع و ِرقاع خوانده ميھاي محّقق، ريحان، ُث که تا روزگار ما شھرت دارد به نام

وي نخستین کسي است که براي ھريک از اين نگارش ھا ضوابطي تعیین کرد و حروف الفبا را با 

اين خط ھا با قلم ني به . میزان پھناي قلم و اشکال ھندسي دايره و مربع منّظم ساخت

اشند و نوک آن را به پھناي تر قلم را به ترتیب خاص مي. شود ھاي مختلف نوشته مي اندازه

که آن را منسوخ کننده خط ھاي پیشین  ابتکارابن مقّلددرايجاد خط َنسخ. آورند موردنظر درمي

ھاي مختلف  درزمان او رقابت گروه. اند، حسادت بسیاري از رقیبان سیاسي او را برانگیخت دانسته

مقّلد اين  ار و ھنرمندي ابنشھرت و عظمت ابتک. سودپرست در دربار خالفت به اوج رسیده بود

نوشته اند که اطرافیان المقتدر، خلیفه عّباسي، اورا چنان برضّد . حسادت ھا را دامن مي زد

اّما وي از پاي ننشست، با . مقّلد تحريک کردند که نخست دستورداد انگشتان ھنرمند اورا ببرند ابن

چون پدر به زيباترين صورت خط دست چپ به تمرين پرداخت و دخترش راچنان آموزش داد که ھم

اّما، پس از او نیز . م به دستور خلیفه کشته شد939/ه328ابن مقّلد سرانجام در سال . نوشت مي
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يکي از خوش نويسان بعدي، معروف به ابن الَبّواب چندان . خوشنويسي رونقي روز افزون داشت

اي   از خّط ابن مقّلد ھیچ نمونه.شد شھرت يافت که يک سطر از نوشته اوبه ھزار دينار معامله مي

ھاي خّط او نیز که جزء اموال خواجه رشیدالدين فضل اهللا وزير  دونسخه از قرآن. در دست نیست

در زمان ُمسَتعِصم، آخرين خلیفه عّباسي، معروف . ياد شده پس از قتل وي از میان رفته است

وي از غالمان خلیفه و . ار شدترين خوشنويس دوره اسالمي موسوم به ياقوت ُمسَتعِصمي پديد

  . شاگرد صفي الدين عبدالمؤمن ارموي، خوشنويس و موسیقیدان بزرگ روزگار خود، بود

ياقوت بخشي ازعمر دراز خود را پس از برافتادن خالفت عّباسي، درخدمت خاندان ُجويني گذراند و 

کز خوشنويسي از از آن پس مرا. سیزدھم میالدي درگذشت/ھاي قرن ھفتم ھجري درآخرين سال

بغداد به آذربايجان، فارس و خراسان منتقل شد و از شاگردان و پیروان سبک ياقوت شش تن 

  . شھرت بسیار يافتند که ھمگي آنان ايراني بودند

. ھاي درخشان رواج و پیشرفت خوشنويسي است ھاي ھشتم، نھم و دھم ھجري از دوره قرن

امیران و . شّوقان و حامیان ھنرمندان خوشنويس بودندترين م سلسله ھاي جالير و مظّفري از مھم

پرداختند و تعلیم  زادگان تیموري و صفوي عالوه برتشويق ھنرمندان خود به خوشنويسي مي شاه

بايسنقر میرزا پسر شاھرخ و . شد ترين مراحل آموزش ايشان بود که از کودکي آغاز مي خط از مھم

وي در پايتخت . نوشت نان است که به شش قلم خّط زيبا مينوه امیرتیمور گورکان از معروف ترين آ

اي بزرگ ترتیب داد و بیش از چھل ھنرمند را با دستمزدھاي گزاف به  خود، ھرات، کتابخانه

نوشتند و به  ھنرمندان، اين آثار را با خط خوش مي. برداري ازکتاب ھاي نفیس گماشت نسخه

نفیس ترين کتاب اين کتابخانه، . کردند جلدبندي ميزيباترين صورت نّقاشي و تذھیب و صّحافي و 

اين اثر نفیس که ھمه صفحات آن به زيباترين صورت . شاھنامه بايسنقري اکنون درايران است

  . تذھیب شده در اواخر دوران محّمدرضا شاه در تھران چاپ و تکثیر شد

مبتکر و مخترع خّط ) ھراتي(از معروف ترين خوشنويسان دوره تیموري میرعلي تبريزي ھروي 

اين خط که از ترکیب خطوط َنسخ و تعلیق پديد آمده در واقع نّقاشي کلمات است . نستعلیق است

درآن  حروف اين خط را که از خط ھاي خاص ايران است، و ترکیب و گردش. و زيبايي خاصي دارد

ترين نمونه عالي . اند شباھت به خط ھاي باستاني ايران دارد، عروس خطوط اسالمي خوانده

اي از منظومه عاشقانه ھماي و ھمايون خواجوي کرماني است که  کارھاي میرعلي ھروي، نسخه

اين نسخه اکنون به موزه . چھاردھم میالدي استنساخ شده/درآخرين سال قرن ھشتم ھجري

  . بريتانیا تعّلق دارد

تن از خوشنويسان دو. در دوره صفويه نیزخوشنويسي و تذھیب و آرايش کتاب رواج کامل داشت

ھاي تازه اي درقلم نستعلیق ايجاد کردند، میرعماد قزويني و علیرضا  بزرگ اين دوره که شیوه

شمار يافت و مکتب نستعلیق که امروز رايج  شیوه میرعماد طرفداران بي. عّباسي تبريزي بودند

سي مي توانست تر ک شیوه علیرضا عّباسي مشکل تر بود وکم. است به دنبال روش او پديد آمده

ھاي خط زيباي علیرضا عّباسي را  نمونه. از ھمین رو پس از او متروک شد. برآن تسّلط يابد
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درمشھد ) ع(ھايي در مسجد شیخ لطف اهللا و مسجد شاه اصفھان و حرم حضرت رضا درکتیبه

در اواخردوره صفوي ازشکسته نويسي خط نستعلیق قلمي ديگري ابداع شد که . توان ديد مي

. مبتکر اين خط محّمدشفیع حسیني معروف به شفیعاست. شود ه نستعلیق خوانده ميشکست

شود، براي ھمگان آسان نیست و در واقع  خواندن اين خط که اغلب کلمات آن پیوسته نوشته مي

  . آن را بايد نوعي بازي با خط يا تصويرگري خط دانست

امروز . ت سر گذاشته استخوشنويسي تا کنون دوره ھاي مختلف رونق و انحطاط را پش

ھاي ھنر نّقاشي است که در بسیاري موارد بطور کامل با تصويرگري  خوشنويسي از شاخه

ھا، بناھا و چوب و فلز و پارچه بھره  از خوشنويسي درگذشته نیز براي تزيین انواع ظرف. درآمیخته

اي اسالمي بیش با اين ھمه خوشنويسي ھنر ويژه کتابت است و از نخستین قرن ھ. جسته اند

ھايي  ترين آثار خوشنويسي درايران مجموعه مھم. از ھمه براي نوشتن کالم خدا به کار رفته

قدر از قرآن کريم است که درمراکز مختلف ازجمله درموزه آستان قدس رضوي  نفیس و گران

  .درمشھد گردآوري شده

  

  یعلی رضا عباسی تبریز

س بزرگ را نباید با علیرضا عباسي تبریزي، ھنرمندخوشنویس ھمزمان رضاعّباسي نّقاش دوران سلطنت شاه عّبا
. علیرضا عّباسي کھ از طرف شاه عّباس بھ لقب شاھنواز خان ملّقب گردید، استاد انواع خّط بود .او، اشتباه کرد

ساجد شیخ آثار خّطي او در م .اي خاص داشت نوشت و درخّط نستعلیق شیوه خّط َنسخ و ثلث را با استادي تمام مي
لطف اهللا و مسجد جامع عّباسي و چھارسوي اصفھان، ھنوز باقي است و حکایت از کمال پختگي و ھنرمندي قلم او 

بھ خّط اوست کھ امروزه در موزه آستان ) ع(ھاي طالي درسابق حرم مطّھر حضرت رضا چنین کتیبھ ھم .دارد
کھ او نیز ھنرمندي خوش نویس بود و شیوه نستعلیق اختالف سلیقھ و روش او با میرعماد . شود داري مي قدس نگھ

رایج در نگارش فارسي امروز ابتکار اوست، موجب کدورت و انگیزه حس حسادت میان این دو استاد گردید و 
  .عاقبت تلخ آن بھ قتل فجیع میرعماد انجامید

  

  معماري

ھنوز . میالد مي رسدايران داراي سّنت ھاي معماري ديرينه است که به ھزاره ھفتم پیش از 

توان  درھريک ازشھرھا، نقاط دورافتاده و روستاھاي ايران ساختمان ھاي کوچک و بزرگي را مي

ديد که ھم از جھت طرح و تناسب اجزاء و کاربرد مصالح و ھم از جھت تنّوع و ظرافت تزيیتات نماھا 

ويژگي کّلي بزرگترين . تو ديوارھا نمودار ذھن خّالق و مبتکر و تالش و مھارت مردم ايران اس

در اين بناھا رابطه روحاني و معنوي . ھاست بناھاي بازمانده از دوران باستان مذھبي بودن آن

ھا و عظمت فضاھاي دروني تجّلي  ھا، گنبدھا و مناره انسان با آسمان و عوالم علوي در ارتفاع برج
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ن پیش از استقرار آريايیان تا امروز سّنت ھاي معماري برپايه اين نخستین اصول از دورا. يافته است

با اين ھمه، استادان تاريخ . قابل تشخیص باقي مانده و با روشي منّظم تکامل يافته است

معماري ايران معتقد به وجود سه دوره متفاوت اند که در آن ھا نوع پوشش سقف بناھا را از 

  . يکديگر مشّخص مي کند

يگورات ُچغازنبیل، معبد بزرگ خدايگان شوش، است که مشھورترين بناي نخستین دوره معماري ز

ھاي اين معبد  خرابه. م به وسیله فرمانروايان پیش از آريايي عیالم ساخته شده. پ1250حدود 

اين بنا نیايشگاھي بزرگ به شکل ھرم چھار . بزرگ نزديک شوش در خوزستان ھنوز برجاست

اين بنا به شکل ھرمي ساخته . زند  پھلو ميضلعي است که از نظر صالبت و ابّھت با اھرام مصر

چھار دروازه اين برج را تاالرھا، . رود  متر باال مي50شده که در مرکز آن برجي پیچاپیچ به بلندي 

در و ديوار اين بناي باستاني . پیوندد ھاو آب روھاي زيرزمیني به ھم مي ھا، پلکان ھا، داالن آرامگاه

ھاي آراسته به شیشه ھاي مات نقش دار پوشانده شده و در  با انواع آجرھاي لعابدار و چوب

  . دست آمده است انبارھاي آن نمونه ھاي تاريخي مھّمي از ظرف ھا و سالح ھاي گوناگون به

دوره دّوم معماري ايران به عصر َھخاَمِنشي و ساختمان ھاي با شکوه و عظیم پاسارگاد و تخت 

َھخاَمِنشي که تمّدن ھاي عظیم مصر و باِبل و درزمان شکوه شاھنشاھان . رسد جمشید مي

ھا و  دربناي تخت جمشید و آتشگاه. آسیاي صغیر به تصّرف ايرانیان درآمد، معماري به کمال رسید

ھاي مغلوب کار  ھاي بزرگ از استادکاران و ھنرمندان سرزمین کاخ ھاي سلطنتي پیرامون آن، گروه

بناھاي با شکوه اصالت خاص معماري ايران راحفظ کرده اّما باز به نظر اھل فن، اين . کردند مي

اندکه جشن ھا و مراسم مھم  بناھاي تخت جمشید را نیز زيارتگاه مقّدس مّلي دانسته. است

. شده و عظمت آن نمودار قدرت يکتاي اھورامزدا بر روي زمین بوده است مذھبي درآن برگزار مي

دارد و از ديوارھاي قطور و ستون ھاي بلند و متعدد بیشتر بناھاي دوره َھخاَمِنشي به کوه تکیه 

بلندي ساختمان ھا و ِاشراف آن بردشتي . داشته اند تشکیل شده که سقفي چوبین را نگاه مي

استفاده از . دھد وسیع و سبز و خّرم، به واقع شکوه و عظمت را به عالي ترين صورت جلوه مي

شانده، از پیشرفت محاسبات معماري دراين پو الوارھاي عظیم چوب که سقف ھاي بلند را مي

نه تنھا تزيینات گوناگون اين شاھکار معماري بي نظیر است، بلکه طرح تاالرھا و . زمان حکايت دارد

ھاي بزرگ سپاھیان و درباريان ھنگام انجام  پیش بیني فضاھاي الزم براي دربرگرفتن گروه

حل پیشرفته معماري ايران آن در زمان نشان ھاي مخفي درآن از مرا روھا و پلکان تشريفات و آب

  . دارد

سوزي  گويي آتش. سّومین مرحله معماري ايران در زمان اشکانیان و ساسانیان به کمال رسید

تخت جمشید درحمله اسکندر و در دسترس نبودن چوب به اندازه کافي، ايرانیان را واداشته است 

اختمان ھاي عظیم دوران اشکاني، چون معبد در س. که به سقف ھاي ضربي و گنبدي روي آورند

ھاي گنبدي، که نشان از محاسبات دقیق  ھا و سردرھاي ھاللي و سقف اناھیتا در َکنگاور، طاق

تقاطع . صورت صلیب است ھاي اين زمان به گاه طرح اصلي نیايش. کند دارد، خودنمايي مي

وش است که با سقف گنبدي دوشاخه شمالي جنوبي و شرقي غربي معموًال محّوطه اي چھارگ
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شده و به چھار  چھار سوي اين محّوطه ايوان ھايي با طاق بلند ساخته مي. شود پوشانده مي

اي از تکامل ودّقت  معماري با اين طرح و نقشه دردوران ساسانیان به درجه. سو راه داشته است

ترين بناي  مھم. درمحاسبات رسید که درمعماري دوره اسالمي تأثیري آشکار برجاي گذاشت

سبک معماري اشکاني و ساساني در زمان خسرو انوشروان در تیسفون ساخته شده و ھنوز 

  . ھاي آن به نام طاق کسري يا ايوان مدائن نزديک بغداد برجاي است خرابه

ھا و ديگر  ھاي ديني، آرامگاه معماري ايران در دوره اسالمي نیز درساختمان مسجدھا، مدرسه

نخستین . ھا را پديد آورده است ريک به نوعي جنبه مذھبي دارد، زيباترين نمونهمکان ھايي که ھ

از آن پس محّوطه اي . ھاي َزرُتشتي و فضاھاي باز بنا شد مسجدھا در ايران با استفاده از آتشگاه

ساختند که دورا دور آن  چھارگوش را، به سبک مسجدھاي ساده عربي، به عنوان مسجد مي

تدريج معماري دوره ساساني به اين مکان ھاي مذھبي نیز راه يافت و  اّما به. تايوان و غرفه داش

سردرھاي بلند و طاق نماھاي ھاللي . ھمراه نقشه و طرح ديرين تزيینات بسیار را نیز بدان افزود

ھاي بلند، که  شکل مزّين به انواع کاشي ھا و گچ بري ھا و ُمَقرَنس ھا درمیان مناره ھا و گلدسته

  .  اذان را مي پراکند، ساخته شدبانگ

اي  معماري دوره اسالمي اگرچه از سّنت ھاي قديم ايراني بھره بسیار دارد، اّما در واقع مجموعه

است از معماري ھمه اقوام سرزمین ھاي اسالمي که شوق و اعتقاد مسلمانان آن را به تکامل 

ده و ظرايف سنتي معماري از معروف ترين مسجدھايي که در ايران ساخته ش. رسانده است

ايراني درآن بارز است مي توان مسجد تاري خانه دامغان، مسجد کبود تبريز و مسجد شیخ لطف 

ھاي بزرگان دين و سیاست نیز از بناھاي جالب توّجه  مقبره ھا و آرامگاه. اهللا در اصفھان را نام برد

اين مکان . توان ديد تر مي المي کمنظیر اين آثار را در ديگر کشورھاي اس. در معماري ايران است

صورت برج ھا و مناره ھاست يا فضاھايي که زيرگنبدھاي بلند قرار دارد، از جمله گنبد  ھا يا به

حرم . کاووس، آرامگاه قابوس بن وشمگیر زياري، و گنبد سلطانیه مقبره اولجايتو از ايلخانان مغول

. ھا دانست  قم را بايد با شکوه ترين آندر) ع(درمشھد خراسان و حضرت معصومه) ع(امام رضا

ھا و دژھايي که قرن ھا مردم شھرھا را از  قلعه. معماري ايران شاھکارھاي ديدني بسیار دارد

ھا و گرمابه  ھا و کاخ داشت و پل ھا و سدھا و کاروانسراھا و باغ ھجوم دائم راھزنان محفوظ مي

 ھاي مھم تزيین معماري رايج در ايران از شاخه. ھا ھريک در خور مطالعه ھاي گسترده است

ھا صحنه  بري، آجرکاري، کاشیکاري، حجاري، نقاشي و آينه کاري است که گاه ترکیبي از آن گچ

  .ھايي اعجاب انگیز آفريده

کھ )شھیاد(اجرای ساخت برج آزادی طراح و مدیر حسین امانت از ھنرمندان برجستھء روزگار ما نخست باید از
ھنگامی کھ تازه از دانشکدهء ھنرھای . م1966/خ1345درسال  وی. یران نیز خوانده اند، نام بردآن را دروازهء ا

بیش از بیست و چھار سال نداشت، برندهء مسابقھء طرح بنای آزادی شد کھ می  زیبا فارغ التحصیل شده بود و
پیش تا  تانی وتاریخی ایرانوی در طراحی این ساختمان باشکوه از معماری باس. ایران معاصر باشد بایست نماد

با باغچھ بندی ھائی بھ سبک  بعد از اسالم استفاده کرده وبا ترکیب معماری شرق و غرب آن را در فضائی وسیع
بھ شکل دروازه ای است کھ بھ ) شھیاد(برج آزادی . متراز سنگ سفید ساختھ است45باغ ھای ایرانی بھ ارتفاع 
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لوحھء  در طرح اصلی جائی برای نصب. ای بزرگ موزه و نمایشگاه داردتاالرھ  بنااین .چھارسو باز می شود
انگلیس از بازدادن آن  کورش بزرگ کھ نخستین منشور حقوق بشر است ، پیش بینی شده بودکھ با مخالفت دولت

   .عملی نشد

 استادان دانشکدهء ھنرھای زیبای تھران متولد سال از نخستین ھوشنگ سیحون
در ھمدان  ایستگاه مرکزی راه آھن تھران ویادمان ابوعلی سینا بنای. است1920/خ1299

نقاشی سیاه قلم از  وی مجموعه ھای. با طراحی او ساخته شده  از بناھائی است که
  . استطبیعت و بناھای قدیمی ایرانی نیز به چاپ رسانده

  /1327 متولدفریبرز صھبا

مھم ترین اثر معماری او طراحی و . است ه تھرانفارغ التحصیل دانشکدهء ھنرھای زیبای دانشگا.م1948 
مدت ده  بھ1976در دھلی ھنداست کھ از سال " نیلوفر بھاپور"بھائی )  نیایشگاه (مدیریت اجرائی مشرق االذکار 
از قدیم ترین نمادھای تمدن  گنبد نیایشگاه از سنگ سفید بھ پیکر گل نیلوفر،. سال در ساخت آن فعالیت داشتھ

در ساختمان این بنا نھ گلبرگ دارد کھ خود از نماد  گل نیلوفر. یان ھند و ایران درآورده شده استمشترک آریائ
  . استھای اعتقادی بھائیان

آمده ھرسالھ بیش از سھ ملیون نفر  از این نیایشگاه کھ اکنون بھ صورت یکی از مھم ترین دیدنی ھای دھلی در
  .بازدید می کنند

   

   سینما

بھ دستور وی میرزا ابراھیم . شاه قاجار بھ اروپا بود یکی از ره آوردھای سفر مظفرالدین  با سینماآشنائی ایرانیان
در تھران بھ کار انداخت و فیلم ھای صامت را برای درباریان بھ نمایش  خان عکاس باشی سینماتوگراف را

   .نا شدندآش. م1905/خ1284بار در مجامع عمومی مردم با این ھنر در سال  اولین. گذاشت

 اولین فیلم صامت با کیفیت ابتدائی بود که به وسیلهءآوانس اوگانیانس سینما حاجی آقا آکتور

ایران تھیه و  نخستین فیلم نامه نویس ، کارگردان، تدوین کننده و بنیان گذار مدرسهء آرتیستی در

   .به کمک خان بابا معتضدی روی صحنه رفت. م1920/خ1309دردی ماه 

این فیلم . شود بھ عنوان نخستین اثر سینمائی ایرانی یادمی دخترلردرتاریخ سینمای ایران، ازفیلم ناطق موزیکال اما
ایرانی بھ وسیلھء عبدالحسین سپنتا  باشرکت ھنرپیشگان ایرانی در ھندوستان و تحت توجھ خان بھادر اردشیر

  .در تھران روی پرده رفتھ استنظیر مردم  با استقبال بی. م1933/خ1312ساختھ ودر آبان ماه 

نویس،کارگردان ، ھنرپیشھ،  دانشکدهء ھنرھای زیبا و آموزش ھنر درام ھنرمندان بیشماری از فیلم نامھ با تأسیس 
دارند از طریق سینما و تلویزیون آثار برجستھء خود را بھ  فیلم بردار و دیگر افرادی کھ در تھیھء فیلم نقش اساسی
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کارگردانی و شرکت فروغ فرخ  از آثارقدیم تر سینمائی ایرانی می توان از خانھ سیاه است بھ . اندنمایش در آورده
نصیریان، بھ  از روی نمایشنامھ ای بھ قلم غالم حسین ساعدی و شرکت عزت اهللا انتظامی و علیگاو  زاد، و فیلم

   .کارگردانی داریوش مھرجوئی نام برد

نویس،کارگردان ، ھنرپیشھ،  زش ھنر درام ھنرمندان بیشماری از فیلم نامھتأسیس دانشکدهء ھنرھای زیبا و آموبا 
دارند از طریق سینما و تلویزیون آثار برجستھء خود را بھ  فیلم بردار و دیگر افرادی کھ در تھیھء فیلم نقش اساسی

 یھء فیلم ھای کوتاهعلی حاتمی کیا از دانش آموختگان این دانشکده کھ بھ نوشتن و تھ عباس.نمایش در آورده اند
 را با استفاده از افسانھ ھای عامیانھ و حسن کچل فیلم موزیکال. م1970/خ1349تلویزیونی می پرداخت در سال 

ز ھمھ عوامل ھنری  استفاده اوی با نگاه ھنرمندانھ و. گفتگوھائی کھ بیشتر آن ھا آھنگین و شعر گونھ بود ، ساخت
روشی نو و اصیل در سینمای ایران از خود بھ جای  ا کارگردانی این فیلمو فنی کھ تا آن روز در دسترس بود، ب

  .گذاشت

دانش آموختگان ھنرھای دراماتیک تھران با تھیھء فیلم  از دیگر. م1961/خ1340عباس کیا رستمی متولد سال 
ھانی و بھ ساخت کھ با استقبال ج و امثال آن  مشق شب، خانھء دوست کجاست؟ چونھای مستند آثار برجستھ ای

از دیگر برندگان ایرانی جوایز فستیوال ھای . شد دست آوردن جوایز در جشنواره ھای بین المللی رو بھ رو
    . بردمخملباف، جعفر پناھی و بھمن قبادی نام مختلف سینمائی جھان می بایست از محسن

  

  صنایع دستي

اي و ماشیني درايران ھنوز بخشي از نیازھاي زندگي مردم با دست يا ابزار و  با وجودصنايع کارخانه

پارچه ھاي دستباف، قالي، قالیچه و گلیم و ظروف سفالي و . شود ماشین ھاي ساده تولید مي

شود که  اّما اصطالح صنايع دستي، بیشتر به دستاوردھايي اطالق مي. مسي از آن جمله است

  . زش ھنري و اصالت سّنتي نیز داردار

خصوص زمان سلطنت شاه عّباس بزرگ، بسیاري از اين صنايع که سابقه ديرينه  درعصر صفوي، به

داشت مورد تشويق و حمايت قرار گرفت و بازار مناسبي درکشورھاي ديگر، خاصه در اروپا، به 

، و جلب نظر و عالقه جھان در دوران پھلوي، به منظور حفظ ھوّيت مّلي از سويي. دست آورد

گردان خارجي، از سوي ديگر، به صنايع دستي و ھنرھاي مّلي توّجھي خاص شد و برنامه ھاي 

  . تحقیقي و آموزشي گسترده براي توسعه اين صنايع تدوين شد

  قالي بافي

ھاي  پیش از صدور قالي به اروپا فرش. قالي بافي يکي از کھن ترين صنايع دستي ايرانیان است

اّما با شناخته شدن قالي ايراني، اين ھنر به عنوان بھترين و . چین و ترکیه به آن ديار راه يافته بود

قديمي ترين . زيباترين نوع قالي مشھور شد و مي توان گفت که نام قالي با ايران در ھم آمیخت
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 به پنج قرن شود، متعّلق قالي جھان، که ھم اکنون در موره ارمیتاژ سن پترزبورک نگه داري مي

نقش آن سواران پارسي را با پوشش وسالح دوران ُپرشکوه شاھنشاھي . پیش از میالد است

بھارستان، قالي بي نظیر و بنامي که در زمان حمله اعراب به عنوان . ھخامنشي نشان مي دھد

مي غنیمت ربوده و قطعه قطعه شد، شاھد ديگري از رواج ديرين ھنر قالي باقي درايران به شمار 

در طول تاريخ در . قالي براي مردم ايران يک وسیله زندگي و يک فرآورده مھم اقتصادي است. رود

سر تاسر کشور، چه در کارگاه ھاي بزرگ شھري و چه خانه ھاي کوچک روستايي و زير چادر 

ايران، از اّما قالي . ھاي ايالتي، افراد خانواده به ويژه زنان و کودکان به بافت قالي مشغول بوده اند

دراين زمان، رونق ھنرھايي . نظر نقش و جنس در دوران صفويه به اوج کیفیت واالي خودرسید

فرش . چون نّقاشي، خّطاطي، طّراحي، تذھیب و کاشي کاري ُمعّرق در نقش قالي بازتاب يافت

 -ريااکنون در موزه ويکتو مشھور آرامگاه شیخ صفي الّدين اردبیلي جّد پادشاھان صفويه، که ھم

  . آلبرت لندن نگھداري مي شود، از آثار برجسته ھنر قالي بافي است

از جمله . طرح ھاي سنّتي قالي ايراني به نسبت اندازه و مورد استفاده با يک ديگر تفاوت دارند

چنین، نواحي  ھم. توان از نقش ھاي بّته، جنگلي، لچک ترنج، اسلیمي و شاه عّباسي نام برد مي

مانند نقش . شود ش ھاي خاص خود را دارند که به نام آن محل شناخته ميگوناگون کشور نق

ھاي سّجاده اي،  قالیچه که کوچک تر از قالي است، با نقش. َھرات، اردبیل، تبريز، ترکمن و بلوچ

  . جانمازي و ستون دار مشّخص مي شود

 چنین، به ويژه ھم. درسال ھاي اخیر نقش بناھاي مذھبي و تاريخي برقالي افزوني يافته است

اّما در ھنري ترين قالي ھا صحنه ھاي معروف . در تبريز، صورت نگاري بر قالي مرسوم شده است

نّقاشي ديده مي شود و نیز نقش بنا و منظره ھاي طبیعي با ظرافت مینیاتوري و انواع گل، بوته، 

م و گاه ابريشم در قالي مرغوب، که بیشتر از پش. حیوانات، و اشکال گوناگون و ظريف ھندسي

رنگ آمیزي سنّتي با رنگ گیاھي يکي از . بافته مي شود، مواد اّولیه بايد از بھترين نوع باشد

اين گونه رنگ دائمي است و جال و لطافت . پیشرفته ترين صنايع شیمیايي بومي ايران بوده است

ترکیبي، که استفاده اّما در دوران کنوني، با ورود رنگ ھاي ساختگي و . خود را از دست نمي دھد

افزودن بر اين، . از آن ھا آسان تر و ارزان تر است، کیفیت رنگرزي درقالي باقي کاھش يافته است

تعداد گره ھايي که در ھرسانتي مترمرّبع زده . مرغوبیت قالي بستگي به ظرافت بافت آن دارد

یمین ھر چند دوام قالي ابريش. مي شود و پرداخت دقیق آن از ويژگي ھاي يک قالي خوب است

  . قالي ھاي پشمین را ندارد اّما به سبب ظرافت و شّفافیت ابريشم مرغوب تر است

    زني  قلم 

زني را به سیت ھا يا سکاھا نسبت  ترين آثار قلم قديم. زني ھنرکنده کاري بر روي فلز است قلم

 قوم با فرو بردن و اين. اند زيسته دھند که حدود پنج تا ھفت ھزار سال پیش در قفقاز مي مي

از نمونه ھاي . برجسته کردن سطح فلز، تصاوير شگفتي ازحاالت انسان مي ساختند

. رِسد زني ايران، برنزھاي پیدا شده ُلرستان است که به ھزاره قبل ازمیالد مسیح مي قلم تاريخي
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دي از زني بسیار برجاي مانده و تعدا از دوره شاھنشاھان ھخامنشي و ساساني نیز آثار قلم

  . نمونه ھاي اين ھنر از دوره ساساني متعّلق به موزه ارمتیاژ سن پترزبورگ در روسیه است

زني ايراني متعّلق به دوره سلجوقي از امتیازي خاص برخوردار است،  دردوره اسالمي، آثار قلم

 مختلف را در به اين ترتیب که با قلم فلزھاي. رفته کار مي زني به زيرادراين زمان ترصیع نیز در قلم

زنان  روش کار قلم. ھايي رادر آن نقش مي زدند کردند و تصاوير يا صحنه زمینه اصلي جاسازي مي

  . ھاي قلمزني اصفھان و شیراز ادامه دارد آن دوره ھنوز در کارگاه

از اين دوره آثار . زني گذاشت طرح مینیاتورھاي دوره صفوي تأثیري شگرف برنقش ھاي قلم

در روش . زده اشاره کرد ھاي قلم نده که از آن میان مي توان به اسطرالبنفیسي برجاي ما

. زني راه يافت زني اين دوره طرح ھاي قالي نظیر ختايي، اسلیمي، و لچک ُترنجي به قلم قلم

  . زني استفاده شد ھمچنین از روش میناکاري و مشّبک سازي فلز نیز در تزيین قلم

اّما شیراز و اصفھان . گیرد  در شھرھاي مختلف ايران انجام ميزني بر روي مس و نقره امروزه قلم

  .به سبب تنّوع و مرغوبیت کار از شھرت بیشتري برخوردارند

     مینا کاري

میناکاري ھنر تزيین اشیاء شیشه اي و فلّزي با رنگ ھاي پخته درخشان است که از شیشه ذوب 

آمیزي کاشي نیز ھمین اساس   رنگ.آيد شده و اکسید فلزات درحرارت ھاي مختلف بدست مي

ھا و  دھند و و ازسنگ اّما استادان میناکار فلّزات گرانبھا چون زر و سیم را ترجیح مي. علمي را دارد

ظھور اين ھنر را بر روي فلز به . نشانند جواھرات قیمتي نگین ھايي برگوشه و کنار نقش مینا مي

اّما سابقه آن بر روي شیشه به زمان . ھندد ھاي ششم تا چھارم پیش از میالد نسبت مي سده

ترين نمونه میناکاري بر روي فلز در ايران، قسمتي از يک تنگ طال مربوط  قديم. رسد اشکانیان مي

  .به دوران ساساني است

بعد از اسالم به علت حرام بودن استفاده از ظرف ھاي طال و نقره، میناکاري نیز از رواج افتاد و تنھا 

اّما در زمان غازان خان از ايلخانان . ي ظرف ھاي شیشه اي و بلوري محدود شدبه تزيین بعض

غازان خان مردي ھوشمند و کنجکاو بود و در اندک زمان باعلم . مغول، اين ھنر دوباره رواج يافت

شیمي آشنايي يافت و برخالف پیشینیان خود که مبالغ ھنگفتي را صرف يافتن اکسیر براي طال 

  . ند، به میناکاري پرداخت و عّده اي را بدين کار گماشتکرد کردن مس مي

میناکاري ھنري آزمايشگاھي است و دّقت و مراقبت بسیار در استفاده از حرارت و مواد شیمیايي 

شده، اّما امروز  براي رنگ ھاي مختلف دراين ھنر از مواد معدني و گیاھي استفاده مي. خواھد مي

در اصفھان، با استفاده . تر است ھند که استفاده از آن ھا آساند رنگ ھاي شیمیايي را ترجیح مي

ھايي از ھنر استادکاران ايراني در  نمونه. سازند از اکسید قلع بر زمینه مس آثار میناکاري زيباي مي

ھا و در و پنجره ضريح امامان درشھرھاي  زينت ھاي زنانه، جعبه ھاي جواھرات و آرايش، ظرف
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مره، مشھد، قم و حضرت عبدالعظیم به چشم مي خورد که ھريک درنوع مختلف کربال، نجف، سا

  . خود بسیار ديدني است

     منّبت کاري

درکتیبه ھايي که از خزانه داريوش بزرگ درتخت جمشید . منّبت ھنرکنده کاري روي چوب است

دست آمده، سخن از پرداخت دستمزد به ھنرمنداني است که روي درھاي چوبي کنده کاري  به

ھاي ايران، متعّلق به قرن ھاي پنجم  قديم ترين در چوبي کنده کاري شده در موزه. اند کرده مي

کاري اين درھا به صورت نقش ھايي از شاخ و برگ است که  کنده. يازدھم میالدي است/ ھجري

اين طرح ھا شباھت بسیار با نقش گچ بري دوره ھاي قبل از . آيه ھاي قرآن مجید را دربرگرفته

  . م دارداسال

ھاي مختلف تاريخ ايران بعد از اسالم، درھا و منبرھاي بسیاري از مسجدھا و مکان ھاي  در دوره

اّما اين ھنر نیز در دوره صفويه به اوج . رود شمار مي مذھبي، از شاھکارھاي منّبت کاري به

 حسین در دِر مدرسه شاه سلطان حسین در اصفھان و دِر آرامگاه شاھزاده. شکوفايي خود رسید

يکي از نمونه ھاي برجسته . قزوين، متعّلق به زمان شاه طھماسب صفوي، از آن جمله است

منّبت کاري ايراني، َرحل يا جا کتابي موزه متروپولیتن نیويورک است که عالوه بر تزيینات شاخ و 

  . بر روي آن کنده شده است) ع(ھاي معصوم  برگ به سبک ساساني نام دوازه تن امام

ھا براي اين  مرغوب ترين چوب. شود ھاي محکم و بدون گره استفاده مي ي منّبت کاري از چوببرا

اّما در ايران بیشتر از چوب گردو استفاده . منظور آبنوس ، فوِفل، َبَقم، شمشاد و عّناب است

ّرق ُمع. از انواع رايج منّبت کاري در زمان ما ُمعّرق است. شود که به فراواني در دسترس است مي

شود که کنار ھم چیده شده اند و شکل ھاي  در اصل به تّکه ھاي ريزي ازکاشي گفته مي

دراين نوع . ُمعّرق روي چوب در ايران سابقه اي پنجاه ساله دارد. آورند مختلفي را به وجود مي

برند و  کنند و به ھمان اندازه از چوب ھاي ديگر يا عاج مي منّبت کاري طرح را روي چوب مي

در واقع ُمعرَّق روي چوب نوعي نّقاشي است که درآن به جاي رنگ از . کنند ازي ميجاس

درسال ھاي اخیر از قطعات خاتم نیز در منّبت . ھاي مختلف رنگین يا عاج استفاده شده چوب

  . شود ُمعّرق استفاده مي

     خاتم سازي

. خاتم سازي يکي از ھنرھاي دستي بسیار با ارزشي است که در مشرق زمین رواج دارد

اّما جالب . شود درکشورھاي ھند، سوريه، عراق و فلسطین خاتم ھاي بسیار زيبا ساخته مي

رود که اين  گمان مي. شده است ترين و ھنري ترين نوع خاتم از دير باز در ايران ساخته مي

ھاي گوناگون رنگارنگ،  درخاتم سازي چوب.  در شیراز پديد آمده باشدھنراصیل نخستین بار

شکل عمومي بیشتر . شود استخوان و سیم ھاي فلزي مانند برنز، طال و نقره به کار برده مي

برند و آن  يا فلز را به صورت منشورھاي مثّلث مي چوب، استخوان. خاتم ھا نقش ھندسي است
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سپس برش . که برش عرضي داراي اشکال منظم ھندسي باشدگذارند  ھا را طوري کنار ھم مي

چسبانند و از آن به عنوان روکش اشیاء مختلف مانند  ھا را روي ورقه نازکي از چوب کنار ھم مي

عنوان متن اصلي و گاه درحاشیه  خاتم گاه به. کنند و قاب عکس استفاده مي میز، صندلي، جعبه

  . گیرد يي از شکار و بزم که نقاشي شده است قرار ميدر نقش حیوانات و پرندگان يا صحنه ھا

قديم ترين نمونه خاتم که . اش بیشترچسب و چوب است، عمري کوتاه دارد خاتم که مواد اولیه

. تاکنون بر جاي مانده دِر ورودي بقعه شاه نعمت اهللا ولي در ماھان کرمان از دوره صفوي است

ا میز خاتمي است که موّفق به دريافت مدال طالي جالب ترين نمونه اين ھنر اصیل در زمان م

در کاخ مرمر تھران اتاقي است که در، . م شد1958/ش1337نمايشگاه جھاني بروکسل درسال 

  . ديوار، سقف، میز، صندلي و ديگر لوازم آن ھمگي با خاتم تزيین شده است

   گري سفال

. شود  حرارت ديدن سخت ميگري ساختن ظرف ھاي گوناگون از گِل ُرس است که پس از سفال

مردم ساکن فالت ايران خیلي پیش از ورود آريايیان به اين سرزمین، بسیاري ازظرف ھاي مورد نیاز 

قديم ترين نمونه ظرف سفالي که در کاوش نواحي گیالن يافت شده . ساختند خود را از سفال مي

  . متعّلق به ھزار سال پیش از میالد است

اگون براي انبار آذوقه، چراغ، بخوردان، کاسه، کوزه، بشقاب، گلدان و حّتي از ديرباز ظرف ھاي گون

بام خانه ھاي گیالن را، که بارندگي . اند ساخته اسباب بازي ھاي متنّوع بّچگانه را از سفال مي

بنابريک رسم قديمي اين ناحیه، درشب . درآن بسیار است اغلب با قطعات سفالي مي پوشانند

ھمه وسايل سفالي، بخصوص اسباب آشپزخانه و کوزه آب را از پشت بام به چھارشنبه آخرسال 

  . کنند اندازند و مي شکنند و جاي آن را با وسايل نو ُپر مي زير مي

جین در ھمدان، گنابادخراسان،  امروزه در نواحي مختلف ايران از جمله سیستان و بلوچستان، الله

ن ظرف ھاي سفالي زيبايي، که مزّين به نقش ھاي میُبد در يزد، قم و کاشان و شھرھاي اصفھا

لعاب روي ظرف ھاي سفالي نیز،مانند میناکاري و . شود محّلي و باستاني است، ساخته مي

ھاي سفالین در  لعاب دادن روي ظرف. کاشي کاري، از ترکیب شیشه ذوب شده به دست مي آيد

 مشّخص کننده ظروف زمان صفويه دو رنگ سفید و الجوردي. ھا تقلید شد دوره صفويه از چیني

  . است که در دوره قاجار نیز دوباره معمول شد

ھا و کوزه ھاي سفالین که داخل آن ھا با لعاب رنگین پوشیده شده براي ماست  در ايران از کاسه

الله جین ھمدان خاک مناسب تري براي تھیه نوع مرغوب سفال دارد . و ترشي استفاده مي کنند

  . آن در سراسر ايران مشھور استو فرآورده ھاي 

      کاري کاشي
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کاري ھنر لعاب دادن و رنگین کردن سفال و برش و نصب کاشي ھا براي آرايش بناھا  کاشي

لعاب کاشي از ترکیب شیمیايي سلیسیوم با اکسید فلز به دست مي آيد و، پس ازحرارت . است

درمیناکاري و شیشه گري نیز به کار اين روش علمي . گردد  ديدن، ثابت، درخشان و ماندگار مي

با آن که نام کاشي براين ھنر به سبب شھرت استاد کاران کاشان در دوره ھاي . مي رود

اسالمي است، اّما نمونه ھاي اين ھنر قديمي در ساختمان ھاي دوران باستان نیز يافت شده 

 سطح بیروني کاشي. شود از کاشي درپوشش دروني و بیروني ساختمان استفاده مي. است

ھا و شکل ھاي مختلف  از آجر کاشي به رنگ. دارد ساختمان را نیز از نفوذ آب و رطوبت محفوظ مي

کنار ھم قرار گرفتن کاشي ھاي رنگین به ترتیب ھندسي، يکي از انواع آن . شود استفاده مي

 تقسیم کشند سپس آن را به ابعاد معیني اي را مي نوع ديگر آن است که نقشه يا صحنه. است

شود و پس از حرارت ديدن آن ھا را به  ھرقسمت از آن تصوير برروي يک آجر نقش مي. کنند مي

  . چینند ترتیبي که نقش را حفظ کنند کنار ھم مي

براي تھیه آن ابتدا آجرھاي سفالي را به رنگ ھاي مختلف . سبک ديگر کاشي کاري ُمعّرق است

برند و با ظرافت  اي مختلف تّکه ھاي مناسب را ميسپس از روي نقشه از رنگ ھ. لعاب مي دھند

. ھاي زيبا به وجود آورد از ترکیب قطعات کاشي با آجر نیز مي توان صحنه. چینند کنار ھم مي

با توّجه . کنند که پست و بلند دارد ھايي تھّیه مي آجرھاي فاصله کاشي را معموًال به شکل

يران که با نقش ھاي ظريِف درھم و رنگارنگ سطح ھاي وسیعي از بناھاي مھم و تاريخي ا به

کاران پي برد که اغلب ھنگام خلق اين  توان به استادي فوق العاده کاشي کاري شده، مي کاشي

  . شاھکارھاي ھنر و صنعت، نامي نیز از خود برجاي نگذاشته اند

شرفت چھاردھم میالدي در ايران رو به پی/کاري به صورت ُمعّرق از قرن ھشتم ھجري کاشي

ھا و  ترين مسجدھا و مکان ھاي مذھبي، که داخل و خارج گنبدھا و گلدسته اّما مھم. گذاشت

زمان با سلطنت  شانزدھم میالدي ھم/سردرھاي آن با کاشي تزيین شده، در قرن دھم ھجري

در دوره قاجار، . اين بناھا بیشتر در اصفھان و مشھد قرار دارد. صفويه ساخته شده است

سراھا و آب انبارھاي  زمان فتحعلي شاه و سپس ناصرالدين شاه، مسجدھا، کاروانخصوص در  به

گنبد و گلدسته با . بسیاري درتھران با کاشي تزيین گرديد که برخي از آن ھا ھنوز برجاي است

بھترين و زيباترين نمونه . اي از ويژگي ھاي بسیاري از مساجد ايران است کاشي فیروزه

گنبد بلند و وسیع مسجد شاه . دانند جد شیخ لطف اهللا در اصفھان ميکاري را گنبد مس کاشي

کاري ايران  نظیر کاشي اصفھان نیز با سبک معماري اعجاب انگیزش از ديگر شاھکارھاي بي

  . شمار مي رود به

  کار قلم

کار ھنر نقش و نگار بر روي پارچه و ساخت و پرداخت آن است که مانند بسیاري از ھنرھاي  قلم

ازگذشته ھاي دور در ايران برروي پارچه . ني در دوره صفوي به اوج کمال رسیدايرا

شده  وسیله قالب ھاي کنده کاري ھاي چیني که به اّما پس از آشنايي با روش. انداختند مي نقش
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کردند، ايرانیان نیز شیوه گذشته را به تدريج رھا کردند و با روش جديد  نقش ھا را چاپ مي

  . دست تر وزيباتر نمايند ید را بیشتر و آسانتر کنند و ھم نقش ھا را يکتوانستند ھم تول

ھاي طال و نقره  دوختند که گاه در متن پارچه آن رشته ھاي زيبا و گرانبھا مي کار جامه از قلم

نقش قلمکار برخیمه و . آراستند کار مي زين و يراق اسب ھا را نیز با پارچه قلم. کار رفته بود نیزبه

درخانه ھا نیز . شد ھاي بزرگ و قیمتي و ُپر زرق و برق ديده مي و ھنگام جنگ بر درفشخرگاه 

ھايي از داستان  کار، که اغلب صحنه پرده ھاي زيباي قلم. کارمصرف بسیار داشت پارچه ھاي قلم

جا نماز ھا و سفره ھا، رومیزي ھا و . شد ھا آويخته مي کرد، بردر گاه ھاي عاشقانه را مجسم مي

با . کار آراسته بود ھاي گوناگون و رنگین قلم ھا، به ويژه جھاز عروس، با نقش ي ھا و بقچهپشت

کرد، جاي  گرفت و از رنگ ھاي بیشتر استفاده مي کار، که با قلم انجام مي گذشت زمان، ھنر قلم

. ب استکار ھنوز ھم در ايران زيبا و جّذا ھاي قلم اّما نقش پارچه. خود را به صنعت قالب زني داد

اّما امروزه . کار بود درگذشته رشت، کاشان و اصفھان دو مرکز اصلي ساخت و پرداخت قلم

  . کار وجود دارد ھاي بزرگ قلم تنھادراصفھان کارگاه

نقش . شود، از مراحل مختلف و طوالني مي گذرد سازي شروع مي کار، که با قالب تھیه قلم

. کنند اندازند و آن را کنده کاري مي  که نرم است، ميدلخواه را بر روي قالب ھايي از چوب گالبي،

. شود ھاي متفاوت، ھرکدام براي يک رنگ تھیه مي از ھر طرح دو تا چھار قالب با برجستگي

در مرحله بعدي . کنند گیاھان و مواد معدني آماده مي استادان با تجربه رنگ ھا را از انواع

نه زاينده رود، که معتقدند براي اين کار از ھر آب ديگر ھاي سفید را براي چند روز در رودخا پارچه

گیرند و از سر ديگر آن را چند بار با  سپس يک سر پارچه را مي. متناسب تر است، مي خوابانند

پس از آن پارچه را با فرو بردن در محلول گرد پوست انار و َھلیله به رنگ . کوبند شّدت برسنگ مي

. برند  پس از آن که پارچه خشک شد آن را به اندازه ھاي مختلف مي.آورند شیري يا زرد کدر درمي

درمرحله رنگ آمیزي . آورند زنند و گاھي با گره به صورت منگوله در مي ھا را ريشه مي دور رومیزي

. کوبند و نقش زني، ھربار قالب مخصوصي را به رنگ مورد نظر آغشته مي کنند و روي پارچه مي

رنگ قرمز از گل سرخ گرفته . کنند ز را روي پارچه منتقل مينخست رنگ مشکي سپس قرم

ھا، پارچه را در ديگ آب جوش، که گرد پوست انار و الیزارين  پس از خشک شدن رنگ. شود مي

شود که رنگ ھا درخشان تر  اين داروھا سبب مي. جوشانند درآن حل شده، چندساعت مي

  . شوند

کوبند تا آب و الیزارين زدوده  ند و بارھا محکم برسنگ ميپس از آن پارچه را درآب رودخانه مي شوي

خواھند زمینه اش سفید باشد  ھا را که مي پس از خشک کردن درآفتاب، آن دسته از پارچه. شود

کشد،  برند و چند روز، که در زمستان گاه تا يک ماه طول مي دو باره درمحلول سفید کننده فرو مي

ھاي آبي، زرد و سبز تازه  کار چاب رنگ. پاشند تا مرطوب بماند يدرمقابل اشعه آفتاب به آن آب م

. کنند شويند و خشک مي پس از آن باز ھم پارچه را مي. گیرد پس از اين سفیدگري انجام مي

گذارد  کار چه با قالب و چه با قلم، مراحل ُپرآب و تابي را پشت سر مي بدين ترتیب، ھر پارچه قلم
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